
هێرشی هاژەکیی حکوومەتی ئێران بۆ ناوچەیەکی 
دەوروبەری هەولێر لێکدانەوە و باسی زۆری بەدوای 
خۆیدا هێنا. هۆکارەکان و ئاکامەکانی ئەو هێرشە 
دەتوانن زۆر و تەنانەت جیاواز بن. بەالم ژمارەیەکیان 
دیارتر و بەرچاوترن و زۆرتر ڕێیان تێدەچێ. حکوومەتی 
ئێران لە چەن ساڵی ڕابردوودا و لە ئاکامی هێرش 
و جووڵەی هێزەکانی سەر بە حکوومەتی ئیسراییل 
بەرانبەر بە حکوومەتی ئێران و دەستوپێوەندەکانی 
لە ناوچەکە، هەستی بەوە دەکرد کە خەڵکی سەر بە 
دەسەاڵت لە ئێران و الیەنگرانی دەرەکییان باوەڕیان 
دامودەزگای  و  پاسداران  بە هێزی خەیاڵیی سپای 
نیزامیی ئێران نەماوە و سەرشۆڕیی بێوەاڵم مانەوەی 
و  ئەتۆمییەکان  ناوەندە  سەر  بۆ  هێرش  چەندین 
دزرانی هەزاران سەند و بەڵگەی نهێنیی حکوومەت 
لە بواری ناوکی و فەزاییدا لە ناو ئێران و سەدان 
هێرش بۆ سەر هێزەکانی حکوومەت لە سوورییە و 
کوژرانی دەیان و سەدان چەکداری سپای پاسداران 
و هێزەکانی سەر بە حکوومەتی ئێران تەنانەت لە 
سەرشۆڕیی جێبەجێ نەبوونی هەڕەشە درۆیینەکانیان 
بۆ ئەستاندنەوەی تۆڵەی تیرۆریست قاسم سلێمانی 
کوژرا  ئەمریکا  ئەرتەشی  هێزەکانی  بەدەستی  کە 
قورستر و بارەکەی بۆ توێژی تونداژۆی ناو دەسەاڵت 
قەبووڵی  و  قورستر  حکوومەت  بەسیجییەکانی  و 
ئەستەمتر بوو. حکوومەتی ئێران و بەتایبەت سپای 
تیرۆریستی پاسدارانی حکوومەتی ئێران هەستی بەوە 
دەکرد بۆ ئەوەی شکۆی درۆیینەیان زیاتر نەشکێ 
و بەبەرچاوی هێزەکانیانەوە لەوەی هەن سەرشۆڕتر 
نەبن پێویستە لە دەرفەتی شەڕی ئوکراین کە هەموو 
فوکووسی مێدیای جیهانیی بۆالی خۆی ڕاکێشاوە 
کەلک وەرگرن و نمایشێک ساز کەن. وادیارە ئەمە 
ئەو هێرشە بێ.  سەرەکیترین مەبەست و هۆکاری 
لەپەنای ئەو هۆکارە سەرەکییە حکوومەتی ئێران بە 
شێوەیەک دەیەوێ ئەو پەیامە بۆ ڕۆژاوا بنێرێ کە 
ئەوان بۆ پاراستنی خۆیان هەموو شتێک دەکەن و 
ئاگر  لە  دەورووبەریشتان  واڵتانی  ئامادەن  تەنانەت 
سەروەریی  بۆ  ڕێز  بە  گرینگی  و  وەردەن  شەر  و 
واڵتانی ناوچەکە نادەن و ئامادەن سەرەڕۆیانە هەموو 
پەلەقاژەیەک بۆ مانەوەی دەسەاڵتی خۆیان بکەن. 
لە ڕاستیدا تێکدانی ئاسایشی ناوچەکە و ڕێگرتن لە 
سەقامگیریی واڵتانی دراوسێ یەکێک لە سیاسەتەکانی 
خۆی  پاراستنی  بۆ  ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی 
و گوشار خستنەسەر ڕۆژاوا و ئەمریکا بوو کە لەو 
ڕێگەیەشدا بە میلیارد دۆالر سامانی واڵتی خستووەتە 
خزمەت تاقمەکانی خۆی لە واڵتانی سوورییە و عێراق 
و یەمەن و واڵتانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و 
بۆ  گوشار  کارتی  وەکوو  کە  دیکە  واڵتی  چەندین 
تێکدانی  و  ئاژاوە  نانەوەی  بۆ  و  خۆی  پاراستنی 

ناوچەکە بەکاریان دێنێ. 
چەندین هۆکار و هاندەری دیکە هەن کە حکوومەتی ئیسالمیی 
ئێرانیان بۆ ئەو شانۆیە هاندا. لە زۆر جێگە ئاماژە بە هەوڵی 
حکوومەتی ئێران بۆ بەرگرتن بە ناردەکردنی گازی کوردستان
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د. ئاژوان-سنە
گرتنی  لە  پەرێزی  دوورە  دوو ساڵ  لە  پتر  دوای 
کۆبوونەوەی جەماوەری به هۆی کڕۆناوە، کۆمەاڵنی 
ئەم کوردستانە  و گۆندی  تەواوی شار  لە  خەڵک 
بەرین  شێوەیەکی  بە  ١٤٠١یان  نەورۆزی  ئەمساڵ 
مانگی  سەرەتای  لە  هەر  کرد.  پیرۆز  سیاسی  و 
ڕەشەمەوە گرووپ و ڕێکخراوە ناحکوومییەکان بەم 
لە کۆبوونەوە دا بوون و خۆیان بۆ وەها  بۆنەوە 
ڕووداوێکی فەرهەنگی و نەتەوەیی ئامادە دەکرد. 
نەورۆزی ئەمساڵ لە ڕوانگەی خەڵکانێ کە لە ناو 
شار و گۆندەکان لە هەوڵێ بەڕێوەچوونی دا بوون، 
پێشوودا  لە گەڵ هی ساڵەکانی  دەبوایا جیاوازی 
بۆ  هەڵئەگەڕێتەوە  جیاوازییەکەی  هەبوایا. 

مێژووی  لە  هەستیار  یەکجار  ساتێکی  و  کات 
میللی  و  شۆڕشگێرانە  بزووتنەوەی  و  خەبات 
جیاوازییەکی  ئەمساڵ  کوردستان.  دێمۆکراتیکی 
گەڵ  لە  ڕاستەوخۆی  پێوەندی  مەراسمانە  ئەو 
ئەم  جیدییەکانی  هەوڵە  و  ناوچەکە  بارودۆخی 
ڕۆژهەاڵتی  سەرەکییەکانی  حێزبە  دواییانەی 
هەبوو.  یەکبوونەوە  و  یەکگرتنەوە  بۆ  کوردستان 
ئەوە ئاکامی ئەو تێکۆشانە بوو کە بەڕێوبەرایەتی 
مێژوویی  بەرپرسیاریەتی  ئاست  لە  حێزبەکان 
دەنگەکەی  و  نواندوویان  دا  دوایە  لەم  خۆیان 
تامەزرۆ  خەڵکی  دڵی  و  گۆێ  بە  ڕۆژهەاڵت  لە 
گەیشتبوو. گرتنی مەراسمی هاوبەشی ڕۆژی ٢٦ی 
ورەیەکی  کۆمەڵەوە  باڵی  دوو  الیەن  لە  ڕێبەندان 
ناوەوەی  لە  خەڵک  بە  بەرزی  و  خۆش  یەکجار 

وەک  و  بەخشی  کوردستان  شارەکانی  و  گۆند 
دەسخۆشانەیەک لە پێشوازی بانگەوازی حێزبەکان 
بۆ بەڕێوە بردنی بەشکۆی نەۆرۆز واڵمیان دایەوە.
ته نیا  ڕۆژهه اڵت  له   ئه مساڵ  مەراسمه كانی 
بە  ته نیا  نه بوون،  نوێ  ساڵی  جێژنی  گرتنی 
جوانی  سروشتی  بوونەوەی  نوێ  پیرەوەچوونی 
نه ریتێكی  داب  له   گرتن  ڕێز  و  كوردوه واری 
بزاڤێک  له ڕاستی   به ڵكوو  نه بوو،  كورد  كۆنی 
و  كۆمه اڵیه تی  بزووتنه وه یه كی   بوون،  مانا  به  
فەرهەنگی بوون بۆ دیسان ئێعالنکردنی ژیانەوەی 
ناوچەکانی  هه موو  پانتایی  به   هەست   و  شایی 
و  کرماشان  تا  باکوورەوە  لە  هەر  كوردستان 
تر  بە جۆرێک  ئه مساڵ  ڕه سمه كانی  و  ڕێ  ئیالم. 
... به ربه ستانەی  و  كۆسپ  بەو  بوون  واڵمێک  و 
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ئەسعەد دروودی

حکوومەتی ئێران،

 دیکتاتۆرێکی ترسەنۆک

نان و خوێن
بەاڵم  هاوین  و  بەهار  یا  بێت  نییە زستان  جیاوازی 
بەردەوام هەواڵی کوژران و بریندار بوونی کۆڵبەرمان 
بەدەست دەگات.  بەر لە هەموو شتێک دەبێت بزانین 
کۆڵبەری چییە؟ رژیمی ئێران کۆڵبەریی بە شێوەیەک 
لە قاچاخ دەزانێت ئەوە لە حاڵێکدایە کە وازیان لە 
لەو  ڕەخنەگران   زۆربەی  هێناوە.  سەرەکی  گرفتی 
باوەڕەدان کە خەڵکی  سەر سنوورەکان  بە هۆی 
بە  و  کۆڵبەریی  کردۆتە  روویان  هەژاری  و  فەقیری 
هۆی  قەیرانی کار و  تەنیا بۆ پەیدا کردنی بژێوی 
کۆڵبەریی   . کۆڵبەریی  کردۆتە   روویان  ژیانیان 
خەڵکی  بۆ  ئران،  حکوومەتی  الیەن  لە  دیاردەیەکە 
تەمەنێکی   کۆبەریی  سنوورەکان.ز  سەر  نیشتەجێی 
تایبەتی نییە   و لە منداڵێکی ١٦ساڵە تا پێاوێکی 
۶٠ ساڵە لە خۆ دەگرێت و تەنانەت ژنانیش ناچارن 

کە رێگای سەخت و دژواری شاخەکان بگرنە بو 
قورس... بارێکی  نان  کردنی  پەیدا  بۆ 

توێژینەوەی دروشمەکانی سەردەمی شۆڕش

لێکدانەوەی ئەو درۆشمانەی لە کاتی شۆڕشدا باو 
بوون  و دەدران، دەبێتە هۆی ناسینی هۆکارەکان 
هەروەها  شۆڕش  و  تایبەتمەندییەکانی   و 
ناسینی  بۆ  دەبێت  ئێمە  ئەمڕۆی  یارمەتیدەری 
لە  ڕاستییدا دەتوانین  لە  ئێران.  دۆخی ئەوسای 
گەڵی  گرۆپ  کۆمەاڵیەتی  دەروونناسی  ڕێگەی 
بوون،  درۆشمەکان  دارێژەری  کە  جۆراوجۆر 
کۆمەڵگەی  ئاوەزی  دیارو  دۆخی  مونوگرافی   و 

ئەوسای ئیران بە گشتی ڕوون بکەینەوە.
جۆراوجۆرەکانی  الیەنە  گێرانەوەی  درۆشمەکان، 
کولتوور و فەرهەنگن، ئیدئولوژی، هەست  و سۆز 
و ڕادەی ئاگاییە و هەروەها قۆناغەکانی کردەوەی 
چینایەتی  و ستراتیژی  و تاکتیکی گرۆپە سیاسی 
مرۆڤەکان  و  کەسایەتی  کۆمەاڵیەتییەکانە  و   و 

ناسینی شۆڕشە... 

لەبیرنەکراو مەرگەساتێکی  هەلەبجە، 

زستانی رەشی ساڵی ١٣٦٦چەن رۆژی مابوو 
مااڵوایی لە سروشتی جوانی دەشتی شارەزوور 
بالی  رەش  پەڵەی  چەند  بەداخەوە  کە  بکات 
کێشاو  شارەزوردا  دەشتی  ئاسمانی  بەسەر 
گرت.  لەئامێز  ناوچەکەی  قورس  بێدەنگێکی 
فرۆکەیەکی  چەند  دواتر  چرکەیەک  چەن 
شاری  بەسەر  شیمیایی  گازی  هەڵگری 
لەم  تەنیا  جۆرەو  بەم  گرماندیان.  هەڵەبجەدا 
چەند چرکەساتەدا ، هەڵەبجە بوو بە قوربانی 
دەستی  دەسکردی  شیمیاییەکانی  چەکە 
هێــــرۆشیما   « قوربانیانی   وەک  و  بەشەر 
و  ناسروا  جیهاندا  لەئاستی  ناکازاکی«    و 
خنکێندراوەکەی  شارە  ناوبانگی  بەمجۆرە 
هیچ  و  کرد  تۆمار  بۆخۆی  کوردوستانی 

خوداییەکیش نەهات بەهاورای لێقەوماوان 

 مێژوو ئەندێشەکۆمەڵگا

نەوڕۆزی   کوردستان
 هێمای خۆڕاگـری و یەکگـرتوویی نەتەوەیی

ئاراستەی مێژووی مرۆڤ لە 

ئۆکراین کەوتووەتە بەر مەترسی

یوال نووح هەراری

و: ئاسۆ ئیسالمپەنا
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چارەسەرکردنی پرسی ژن لە کوردستان و پێویستی بەخەباتێکی فێمیێنستی 

وتووێژێک لەسەر باروودۆخی ژنان لە باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

8

عەزیز ئاجیکەند

1٢ی خاکەلێوە،

 رۆژی خۆداسەپاندنی کۆماری ئیسالمی
 بە سەر ئێران  و کوردستاندا
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    سەروتار 

ڕاوەستان

15نەوید مێهراوەر
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     درێژەی سەروتار 

لە  ئیسراییل و  بە هاوکاریی  ئورووپا  بۆ   و عێراق 
ڕێگەی تورکییەوە کراوە کە دەتوانێ گوشارێک بۆ سەر 
ڕووسییە بێ و پێویستیی ئورووپا بە گازی ڕووسییە 

کەمکاتەوە و ئەو چەکە لە دەستی کرێملین دەربێنێ
 ئەو ناردەکردنی گازە گرینگیی کوردستان بۆ ئورووپا 
زیاتر دەکا و دەتوانێ دەستی حکوومەتی ئێران لە 
هەرێمی کوردستان کورت بکاتەوە و دەرفەتی تەراتێن 
لەو ناچەیە لێ بستێنێتەوە. ئەو  و خۆتێوەردانیان 
هێرشە هاوکات دەتوانێ بۆ خۆشخزمەتی کردن بە 
دەوڵەتی پووتین یان تەنانەت لەسەر داوای کرێملین بۆ 

پەکخستنی ئەو هەواڵنە بێ. 
ڕاستییان  لە  هەرچەندە  هەرکامەیان  هۆکارانە  ئەم 
تێدا بێ و هەرکامیان هاندەری سەرەکیی دەسەاڵتی 
ئیسالمیی ئێران بن یەک مەسئەلە ڕوون و دیارە و 
هەموو  لە  بەرچاوی  کاریگەریی  ڕاستییەک  وەکوو 
ئەکتێکی سیاسی و دیپلۆماتیک و نیزامیی حکوومەتی 
ئێراندا هەیە. ئەو ڕاستییە گرینگیی پاراستنی نیزام 
و دەسەاڵتی فەرماندە بااڵکانی سپای پاسداران کە 
پەیوەندییان  ڕێگەی  لە  و  بوون  ئولیگارش  جاران 
سامانێکی  و  سەروەت  دەسەاڵتەوە  ناوەندەکانی  بە 
وردە  وردە  سااڵنێکی  بەاڵم  کۆکردبووەوە  گەورەیان 
هەموو  لە  نزیک  ئەمڕۆ  و  بوو  زیاتر  دەسەاڵتیان 
دەسەاڵتی حکوومەتی ئێرانیان بەدەستەوەیە و هەموو 
سامانی واڵتیان لەبەردەستدایە و چیدیکە ئەو دوروشم 
و قسانەی لەسەر باوەڕی ئایینی و گرینگیی دەسەاڵتی 
دەدران  بڕوامەندییەوە  و  مەعنەوەی  لەباری  ئایینی 
بایەخیان نەماوە و پاراستنی دەسەاڵت تەنها بووەتە 
ڕێگەیەک بۆ پاراستنی سەرچاوەیەکی بێبنی پارە و 
سامان کە بەکەیفی خۆیان دەیفرۆشن و دەیدزن و 
حیسابەکانیان لە بانکە گەورەکانی جیهان پێ پڕدەکەن 
و منداڵ و نزیکەکانیان ژیانێکی شاهانەی پێدەکەن. 
حکوومەتی ئێران ئەمڕۆ دیکتاتۆرێکی ترسەنۆکە کە 
کوژرانی فەرماندەکانی لە سوورییە و عێراق و دزرانی 
و  تاران  لە  مووشەکییەکانیان  و  ئەتۆمی  نهێنییە 
کوژرانی کەسەکانیان تەنانەت لە بن گوێی خۆیان و لە 
ناوشارەکانی ژێردەسەڵتیاندا و تێکدران و تەقاندنەوە 
ناوەندە ئەتۆمییەکانیان و لەهەمووی بەرچاوتر کوژرانی 
قاسم  قودس  سپای  سەرکردەی  تیرۆریستی  گەورە 
ناوندی  بەرەو  هاژەک  چەند  تەقاندنی  بە  سلێمانی 
نیزامیی »عین االسد« کە پێشتر هێزە ئەمریکاییەکانی 
سەر  بۆ  مووشەکی  هێرشی  یان  کراون  ئاگادار  لێ 
چۆڵەوانی و ماڵی چۆڵ لە هەولێر، »وەاڵم« دەداتەوە. 
دەسەاڵتێک کە فرمێسکی درۆیینە بۆ خەڵکی فەلەستین 
دەڕێژێ و خۆی بە ڕابەر و پشتیوانی موسوڵمانانی 
جیهان ناوزەد دەکا بەاڵم چاو لە کوکوژیی موسوڵمانان 
لە چین دەقووچێنی و دەیکاتە فیدای »مەسلەحەتیی 
نیزام«. حکوومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەمڕۆ 
لە هەمیشە زیاتر دیکاتۆرێکە کە گیرفانی لە بڕواکانی 
و  سامان  لەدەسچوونی  بێجگە  هیچیتر  و  قووڵترە 

دەسەاڵتیان بەسەر ئەو ساماندا نایانبزوێنێ.

جیاوازی نییە زستان بێت یا بەهار و 
هاوین بەاڵم بەردەوام هەواڵی کوژران 
و بریندار بوونی کۆڵبەرمان بەدەست 
دەگات.  بەر لە هەموو شتێک دەبێت 
بزانین کۆڵبەری چییە؟ رژیمی ئێران 
قاچاخ  لە  شێوەیەک  بە  کۆڵبەریی 
کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوە  دەزانێت 
هێناوە.  سەرەکی  گرفتی  لە  وازیان 
باوەڕەدان  لەو  ڕەخنەگران   زۆربەی 
بە  سنوورەکان   سەر  خەڵکی   کە 
روویان  هەژاری  و  فەقیری  هۆی 
کردۆتە کۆڵبەریی و بە هۆی  قەیرانی 
کار و  تەنیا بۆ پەیدا کردنی بژێوی 
کۆڵبەریی  کردۆتە   روویان  ژیانیان 
الیەن  لە  دیاردەیەکە  کۆڵبەریی   .
خەڵکی  بۆ  ئێران،  حکوومەتی 
سنوورەکان.   سەر  نیشتەجێی 
نییە    تایبەتی  تەمەنێکی   کۆڵبەریی 
و لە منداڵێکی ١٦ ساڵە تا پێاوێکی 
٦٠ ساڵە لە خۆ دەگرێت و تەنانەت 
سەخت  رێگای  کە  ناچارن  ژنانیش 
و  بەر  بگرنە  شاخەکان  دژواری  و 
قورس  بارێکی  نان  کردنی  پەیدا  بۆ 
سرووشت  نەتەنیا  بگرن.   کوڵ  لە 
بەڵکو  دەکات  کۆڵبەران  دژایەتی 
هێزەکانی رژیمی ئێران وەک دوژمنی 
دێن  ئەژمار  بە  کۆڵبەران   سەرەکی 
چەند  لە  کۆڵبەران  بارودۆخی   .
کێشەیەکی  بۆتە   رابردوودا  ساڵی 
کۆڵبەر  ئێران  حکوومەتی  مرۆیی. 
بەو  هەر  و  دەزانێت  قاچاخچی  بە 
بە  ئێران  رژیمی  هێزەکانی  هۆیەوە 
بە تەقەی  بێ هیچ رەچاوکردنێک و 
راستەوخۆ کۆڵبەران دەکاتە ئامانجی 
گوللە. لە ماوەی ئەوساڵدا 5٢ کۆڵبەر 
کوژراون کە تەمەنی ۴ کەسیان ژیر 
هۆی  بە  هەروەها  و  بووە  ساڵ   ١8
سەر  هێزەکانی  راستەوخۆی  تەقەی 
سنوور ١٤٠ کۆڵبەر بریندار بوونە کە 

بە  کەس   ١٣٤ ژمارە،  ئەو  کۆی  لە 
کەس   ۶ و  ئێران  هێزەکانی  تەقەی 
بە تەقەی هێزەکانی تورکیا و عێراق 
رووی داوە. گەاڵڵەی سەروبەرکردنی 
دوای   ١٣98 ساڵی  لە  کۆڵبەران  
دوو  خوسرەوی  فەرهاد  و  ئازاد 
رنوو  هۆی  بە  کە  کۆڵبەر   برای 
گیانیان لەدەست دا  هاتە بەرباس . 
هەروەها پێشتریش لە ساڵی ١٣9٦ 
عەلی رەبیعی، بەرپرسی  ئەو کاتی 
ڕێفاهی   و  کار  و  تەعاون  وەزارەتی 
سیگۆرتەی  لە  باسی  کۆمەاڵیەتی 
 9 بە  نزیک  گوتی  و  کرد  کۆڵبەران 
سیگۆرتەی  بۆ  قڕان  میلیارد  هەزار 
تا  بەاڵم   ، کراوە  تەرخان  کۆڵبەران 
ئێستا هیچ  هەواڵێک  لە سیگۆرتەی 
گەاڵڵەی  لە  نەبووە.  کۆڵبەران 
بریار  کۆڵبەران  سەروبەرکردنی 
وابوو کە بارودۆخی ژیانی کۆڵبەران 
تا  بەداخەوە   بەاڵم  بکرێت  تاوتوێ 
ئێستا هیچ کارێک نەکراوە و هەمووی 
لە  تر  یەکی   . بووە  درۆ  بەڵێنی 
بارودۆخی  سەروبەرکردنی  پالنەکانی 
لەالیەن  کە  کۆڵبەران  ژیانی 
کۆڵبەری  کە  پارێزگاکانی  نوێنەرانی 
ئێران   پارلمانی  لە  دەکرێت  تێدا 

 ۴ لە  کە  پالنە   کرا.لەو  پێشکەش 
لە  بریتییە   ، تەبسەرە پێک هاتووە 
ئیسالحی یاسای بە کار هێنانی چەک 
سەروبەرکردنی   کۆڵبەران،  دژی  بە 
تەعاونی  پێکهێنانی  و  رێگاکان 
بۆ  نامە  ئیزن  پێدانی  و  کۆڵبەران 
دیاریکراو.  کەلووپەلی  هەڵگرتنی 
بەو  سەبارەت  مەحموودزادە  جەالل 
پالنە دەڵێت: ئەگەر بێتوو ئەو پالنە 
دەوڵەتی  بکرێت  پەسند  پارلمان  لە 
ئیجرای  کە   دەبێت  ناچار  ئێران 
بکات و دەبێت بە ئەرکی سەرشانی 
تەبسەرەکانی  لە  یەکێک  پێی  بە  و 
ئەو گەاڵڵە، تەقە کردن لە کۆڵبەران 
تاوان بە ئەژمار دێت و کەسێک کە 
تەقە دەکات تاوانبارە و دەبێت سزا 
بدرێت. لە خاکەلێوە ی ساڵی ١٤٠٠ی 
هەتاویی ئەو گەاڵڵە له الیەن دەستەی 
راگەیاندراوە  پارلمان  سەرۆکایەتی 
بەاڵم دوای ١٠ مانگ کە تێپەڕبووە  تا 
ئێستا لە پارلمان نەگێشتوتە قۆناغی 
تاوتوێ کردن و هەر بۆیە چاوەڕوان 
ناکرێت کە ئەو گەاڵڵە پەسند بکرێت 
مانگی  یەک  ماوەی  لە  تەنیا    .
و  کۆڵبەر   ١7 النیکەم  رابردوودا 
کاسبکاری کورد لە سەر سنوورەکان 

ئەو  کە  بوونە  بریندار  و  کوژراو 
ئامارە نیشاندەری بارودۆخی خراپی 
کۆڵبەران و نەبوونی ئەمنیەتی گیانی 
ناچاریی  رووی  لە  کە  کەسانن  ئەو 
روویان کردوتە کۆڵبەری و حکومەتی 
ئێرانش بە جێی ئەوەی رێکارێک بۆ 
بژێوی  و  کۆڵبەران   سەروبەرکردنی 
سنوورەکان  سەر  خەڵکی  ژیانی 
کە  دەزانێت  باشتری  بە  بدۆزێتەوە 
بکات  چارەسەر  کێشەکان  گوللە  بە 
دەتوانین  کورت  پێدانانێکی  .بەچاو 
جیاوازی ژیان  لە پارێزگاکانی سەر 
ئێران  لە  تر  پارێزگاکانی  و  سنوور 
ببینین.بە هۆی نەبوونی ژێرخانەکان 
پیشەسازی،  پەرەپێدانی  نەبوونی  و 
خەڵک ناچارن  روو بکەنە کۆڵبەری 
بکەن  خۆیان  ژیانی  بە  کایە  و 
لە  نافەرمی  ئامارەکانی  پێی  .بە 
ساڵی ١٣99 ی هەتاویی ژمارەی 
کۆڵبەران  نزیک بە ٤٠ هەزار کەسە 
و ئەوەش  قوواڵیی کارەساتەکە و 
نیشان  کوردستان  لە  بەدبەختی 

دەدات

نان و خوێن 

      
مستەفازادە سەیران 

لە  مانگ    ١١ لە  زیاتر  دوای 
“گواڵڵە  کرانی  دەستبەسەر 
لە  هێشتا  ناوبراو  مورادی”، 
ناوەندیی  زیندانی  ژنانی  بەندی 
مافی  لە  و  ڕاگیراوە  ورمێ 
پارێزەر  بە  دەستپێڕاگەیشتن 
و  كراوه   بێبەش  بنەماڵەکەی 
و  نەکراوە  دادگایی  وێستا  تا 

چارەنووسی ناڕوونە.
لە  گەیشتوو  ڕاپوڕتی  پێی  بە 
پێکراو  باوەڕ  سەرچاوەیەکی 
مورادی  گواڵڵە  بنەماڵەی 
 ٢9 سێشەممە  ڕۆژی  توانیویانە 
 9 بە  بەرامبەر   ٢٠٢٢ مارسی 
زیندانی  از   ١٤٠١ خاکەلێوەی 
ناوبراو  گەڵ  لە  ورمێ  ناوەندی 

چاوپێکەتنیان هەبێ.
ئەم  زانیارییەکانی  بەپێی  هەر 
بنەماڵەکەی  سەرچاوەیە، 
کە  کردووەتەوە  پشتڕاستیان 
نیشانەی  بە  مورادی  گواڵڵە 
لەهەمبەر  دەربڕین  ناڕەزایەتی 

دادگایی  و  چارەنووس  ناڕوونی 
 ١١ لە  زیاتر  ماوەی  لە  نەکردنی 
مانگ مانی لە خواردن گرتووە و 

باری تەندروستی ناجێگیرە.
“گواڵڵە  ڕاپۆرته كان،  به پێی 
ڕابردوودا  ماوەی  لە  مورادی” 
بۆ  گوازراوەتەوە  جار  چەندین 
ناوەندە ئەمنییەکان و ئەشکەنجە 
و  دراوە  زۆر  ئازارێكی  و 
ئەگەر  کە  لێکردووە  هەڕەشەیان 
ئەوان  کە  شتانەی  بەو  دان 
دوو  ئەوا  نه نێت،  دەیانهەوێت 
کوڕەکەی کە پێشتر لەگەڵ خۆی 
بەرەوڕووی  کرابوون  دەستبەسەر 
جێگای  دەبنەوە.  قورس  سزای 
ڕۆژی  مورادی”  “گواڵڵە  ئاماژه یه  
خاکەلێوە،  مانگی  ٢8ی  شەممە 
حاجی  “عوسمان  کوژرانی  دوای 
حوسێنی” کادری سپای پاسداران 
هێزەکانی  لەالیەن  پیرانشار،  لە 
و  دەستبەسەر  سپا  ئیتالعاتی 
دوای ڕاگیران لە ژووری تاکەکەسی 

بۆ بەندی ژنانی زیندانی ناوەندیی 
ورمێ گواستراوه ته وه .

پشتبەستن  بە  پێشتر  هەنگاو   
ئاگادار  سەرچاوەیەکی  بە 
ئورمیەوە   بەندیخانەی  لە 
ماوەی  لە  کە،  ڕایگەیاندبوو 
ڕابردوودا گواڵڵە مورادی چەندین 
ناوەندە  بۆ  گوازراوەتەوە  جار 
ئەمنییەکان و ئەشکەنجە و ئازار 
دراوە و هەڕەشەیان لێکردووە کە 
ئەگەر دان بەو شتانەی کە ئەوان 

دوو  ئەوا  دەنێت،  دەیانهەوێت 
کوڕەکەی کە پێشتر لەگەڵ خۆی 
بەرەوڕووی  کرابوون  دەستبەسەر 

سزای قورس دەبنەوە.
کوڕی  دوو  کە  ئاماژەیە  .جێگای 
ناوەکانی  بە  مورادی  گواڵلە 
عوسمان(  )زاوای  بەزازی  تاهیر 
 ١٤ تەمەن  بەزازی  مەتزین  و 
پەیوەندییەدا  لەو  هەر  ساڵ 
پاش  کە  کرابوون  دەستبەسەر 

ماوەیەک ئازاد کران.

ناروونی چارەنووسی گواڵڵە مورادی پاش 11 مانگ لە دەستبەسەرکرانی
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زەینەب جەاللیان ئێران،  لە  سیاسی  بەندکراوی  ژنی  کۆنترین 

لە  هەتاوی  ١٣٦١ی  ساڵی  جەاللیان   زەینەب 
گوندێکی شاری ماکۆ لە دایک بووە.

ئەو ژنە بەنکراوە سیاسیە کوردە  ٢٠ ی ڕەشەمەی 
نزیک  کرماشان-سنە  ڕێگای  لە  هەتاوی  ی   ١٣8٦
بە کامیاران لە خاڵی پشکنینی کرماشان لە الیەن 
بۆ  و   کرا  قۆڵبەست  ڕژیم  ئیتالعاتی  هێزەکانی 
گرتووخانەی ئیتالعاتی ڕژیم لە شاری کرماشان کە 
بە بەندیخانەی مەیدان نەفت ناسراوە گوازراوەتەوە.

زەینەب سەرماوەزی ساڵی ١٣87 ی هەتاوی لەالیەن 
لقی یەکی دادگای شۆڕشی ڕژیم لە شاری کرماشان بە 
تۆمەتی چوونەدەری نایاسایی لە سنوور بە ساڵێک 
زیندان و بە تۆمەتی هاوکاری و ئەندامییەتی پژاک و 
چاالکیی چەکداریی دژ بە ڕژیمی کۆماری ئیسالمیی 
بە  لەگەڵ خودا، سزای سێدارەی  دژایەتی  و  ئێران 
سەردا سەپا ؛ ئەو دادگایە بە بێ بوونی پارێزەر و لە 
چەند خولەکدا بەڕێوە چوو؛ زێنەب ئەو تۆمەتانەی 
ڕەت کردۆتەوە و وتوویەتی تەنیا بە شێوەی مەدەنی 
ئەم  کردووە.  پەکەکەی  هاوکاریی  چەک  بێ  بە  و 
هەتاویی  ی   ١٣88 ساڵی   گواڵنی  مانگی  حوکمە 
لەالیەن ئەنجومەنی بااڵی ڕژیم پشتڕاست و پەسەند 
کراوە. بەهۆی ناڕەزایەتی زۆر لە ناوخۆ و دەرەوی 
ئێران، خەزەڵوەری ١٣9٠ ی هەتاویی زەینەب وەبەر 
زیندانی  بە   بوو  حوکمەکەی   و  کەوت  بەخشین 
لەگەڵ  نامەیەکی هاوبەشدا  لە  هەتاهەتایی، زەینەب 

سوهەیال  ناوی  بە  زیندانی  دیکەی  کوردێکی  کچە 
حیجاب ئاشکرا وتوویەتی داوای ئازادی و بەخشین و 
چوونەدەرەوەی کاتیی ناکەم چونکە هیچ هەڵەیەکم 

نەکردووە.
زەینەب کۆنترین زیندانی سیاسی ژنە لە ئێران کە 
ئەو  ماوەی  هەیە،لە  نێویاندا  لە  قورسترین سزاشی 
کردنی  ئەشکەنجە  بەهۆی  بەندکرانەی  ساڵ  چەند 
دانپێدانانی  بۆ  ڕژیمەوە  ئەمنیەکانی  دەزگا  لەالیەن 
زۆرە ملێ، تووشی نەخۆشی جۆراوجۆر بووە. دڵ و 
ڕیخۆڵە و گورچیلەکانی تووشی کێشە بوون ، الی 
ڕاستی جەستەی بێهەستە بەاڵم پشکنینی بۆ ناکەن 
تا هۆکارەکەی ڕوون بێتەوە، لەبەر گوشاری دەروونی 
و  بە رز  تە وژمی خوێنی  تووشی  دەروونی  و شۆکی 
نزمیش بووە، زمانی کێشەی بۆ ساز بووە و قووتدانی 
خواردن و ئاو بۆی زەحمەتە، ددانەکانی ساغ نەماون 
و ئەگەری لەدەستدانی سۆمای چاوەکانیشی هەیە. 
چارەسەریی  و  نەشتەرگەری  یان  پشکنین  ئیزنی 
نادرێت  زەینەب  بە  زیندان  دەرەوەی  لە  پزشکی 
مەگەر بەو مەرجەی بە درۆ دان بەو شتە دابنێت کە 
بۆ  تەنانەت  نایکات.  زەینەب  و  دەیانهەوێت  ئەوان 
ناو زیندانیش  لە داودەرمانی  ناڕەزایەتی،  دەربڕینی 

خۆی پاڕاستووە.
ڕێکخراوی لێبوردنی نێودەوڵەتی ئەمنستی لە دواین 
جەالیان  زەینەب  دۆخی  بە  سەبارەت  ڕاگەیەندراوی 
ئیسالمی  کۆماری  بەرپرسانی  کە  باڵویکردۆتەوە 
»زەینەب  راگەیشتنی  دەست  لە  ڕێگریکردنیان  بە 

بە  کورد  سیاسیی  ژنەبەندکراوی  جەاللیان«، 
چارەسەریی پزیشکی ئەشکەنجەی دەروونی دەدەن.

ڕژیمی  بەرپرسانی  کە  هاتووە  ڕاگەیەندراوەدا  لەو 
کۆماری ئیسالمی ئێران پێڕاگەیشتنی پزیشکییان بۆ 
دانپێدانانی  بە  کردووە  مەرجدار  جەاللیان  زەینەب 
ئاماژەی  نێودەوڵەتی  تەلەڤیزیۆنی.لێبوردنی 
بەوەش داوە کە بەرپرسانی ڕژیم لەماوەی کەمتر 
لە ساڵێکدا چوار جار شوێنی بەندکرانی زەینەب 
بەمەبەستی  ئەوەشیان  و  گۆڕیوە  جەاللیانیان 
ئەشکەنجەدانی ئەنجام داوە.لەکۆتاییدا لێبوردنی 
نێودەوڵەتی داوای کردبوو کە پێویستە زەینەب 

جەاللیان بە خێراترین کات ئازادبکرێت.
»غەزال  دا  رابردوو  مانگی  ماوەی  لە  هەروەها 
جەاللیان،  زەینەب  دایکی  بەلخکانلوو«، 

بەباڵوکردنەوەی ڤیدیۆیەک داوای لە ڕێکخراوەکانی 
بتوانێت  بکەن  هاوکاریی  کرد،  مرۆڤ  مافەکانی 
کچەکەی ببینێت، چونکە ١5 ساڵە چاوی پێی 

نەکەوتووە.
دایکی زەینەب لەو ڤیدیۆیەدا بە زمانی کوردی 
نازانم  نەبینیوە،  کچەکەمم  ساڵە   ١5 دەڵێت: 
گرتووە،  کۆرۆنای  دەڵێن  دەکات،  و چی  چۆنە 
زۆری بۆ نیگەرانم، تەنانەت ڕێگەنادەن خانەوادە 

و پارێزەرەکەشی چاویان پێی بکەوێت.
و  بووم  پیر  وتی:  هەروەها  بەلخکانلوو  غەزال 
کچەکەم  بە  چاوم  حەزدەکەم  دایکێک  وەک 
مرۆڤ  مافی  ڕێکخراوەکانی  لە  داوا  بکەوێت، 

دەکەم هاوکارم بن.

هاونیشتمانیانی خۆشەویست، خەڵکی بەهەڵوێستی 
کوردستان!

جارێکی دیکە و لە نەورۆزی ئەوساڵدا شکۆمەندیی 
الیەن  لە  نەورۆزیەکان  ڕێوڕەسمە  بەڕێوەچوونی 
ئێوەی خۆشەویست و بەشداریی گەرموگوڕتان لەو 
ڕێوڕەسمانە،مانایەکی دیکەی بە نەورۆزی ئەوساڵ 
و  سپاس  پڕبەدڵ  خۆیەتی  جێی  بۆیە  بەخشی. 
و  بکەین  پێشکەش  خۆمانتان  پایانی  بێ  ڕێزی 
بڵێین نەتەوەیەک کە ئێوە تێکۆشەر و خەمخۆری 
حکوومەتێکدا  و  دەسەاڵت  هیچ  بەرانبەر  لە  بن 
هیچ  ویستی  تەسلیمی  و  نابێت  دەستەوەستان 

دیکتاتۆرێک نابێ.
نەریتی  بە  ئەوساڵیش  ئیسالمی  کۆماری  ڕێژیمی 
ڕێگای  لە  نەورۆز  هاتنی  پێش  خۆی  سااڵنەی 
دایە  دەستی  ئەمنیەتیەکانیەوە  دامودەزگا 
هەڕەشە و گوڕەشەو و بانگ کردن و لێپیچینەوە 
و  نیشتمانپەروەر  الوانی  و  مەدەنی  چاالکانی  لە 
هەڕەشەی ئەوەی لێکردن کە نابێ ڕێوڕەسمەکانی 
و  بچێ  بەڕێوە  پێشوو  سااڵنی  وەکوو  نەورۆز 
کە  کردبوو  هەڕەشەی  هەندێ شوێن  لە  تەنانەت 
نابێ جلوبەرگی کوردی لە بەر بکرێ. لە الیەکی 
دیکەشەوە هاوکات لە گەڵ ئەو فشارانە،لە ڕێگای 
بە  ویستی  خۆیەوە  گوێڕایەڵی  کەسێکی  چەند 
دژی  نەورۆزیەکان  ڕێوڕەسمە  کە  بڵێ  خەڵک 
ئایینی ئیسالمە و بەلكوو بکرێ لەو ڕێگایەشەوە 
پێشی پێ بگرێ، بەاڵم بە پێچەوانەی ویست ڕێژیم 
شکستخواردوەی  سیاسەتە  ئەو  ئاکامی  هەمووان 
دەسەاڵت بەدەستانی کۆماری ئیسالمیمان بینی و 
دیتمان کە ئەوساڵ چەندە بە جۆش و خرۆشێکی 
زیاترەوە ئاوری نەورۆز لە سەرتاسەری کوردستان 
هەڵکرا و دیتمان کە خەڵک چەند بە حەماسەت و 
شکۆوە بەشداریی ڕێوڕەسمە نەورۆزیەکانیان کرد. 
سیاسەتی  بۆ  ڕوونی  ئاسۆیەکی  کە  ڕژیم 
الیەکی  لە  نەدەکرد  دی  بە  هەڕەشەوفریو 
دیکەوە پیالن و پالنی ئەوەی هەبوو کە ئەوساڵ 
ڕێوڕەسمەکانی نەورۆز بخاتە ژێر کۆنترۆڵی خۆی 

بەتاڵی  خۆی  مانای  لە  بکرێ  بۆی  ئەوەندەی  و 
کە  بڵێ  دەرەوە  دنیای  بە  لەوالشەوە  لە  و  بکا 
بەاڵم  دەگیرێ.  ئازادانە  بە  نەورۆز  کوردستان  لە 
شکۆی نەورۆزی خەڵک و ڕێوڕەسمەکانی خەڵکی 
کوردستان ئەو سیاسەتەی ڕژیمی کردە بڵقی سەر 

ئاو. 
بە  کە  ئیسالمی  کۆماری  ئەمنیەتیەکانی  ناوندە 
تەواوی هەستیان بە شکستی سەرشۆڕانەی خۆیان 
دەکرد، هەر ڕۆژی نەورۆز و دواتر دەستیان دایە 
گرتن و دەسبەسەر کردنی خەڵکی کوردستان و 
دەیان کەس لە چاالکان و الوانی نیشتمانپەروەر 
بەسااڵچووشیان  کەسی  چەندین  تەنانەت  و 

دەسبەسەر کرد. 
هاونیشتمانیانی خۆشەویست جارێکی دیکە وێڕای 
سپاس و پیرۆزبایی دوبارەمان بە بۆنەی نەورۆز 
و سەرکەوتنی ئێوە لە بەرانبەر ڕژیمدا، سەرنجی 
نەورۆزی  بەهێزەی  پەیامە  ئەو  بۆ  الیەک  هەموو 
ئەوساڵ ڕادەکێشین و پێداگریی لە سەر دەکەینەوە 
کە گەلی ئێمە ئەو ساڵ بە دروشمی یەکگرتوویی و 
یەکڕیزی ئەو سەرکەوتنە مەزنەی وەدەست هێنا، 
خەڵکی  کە  دەکەینەوە  لەوە  جەخت  بۆیە  هەر 
گەل  تێکۆشەرانی  و  کوردستان  هەڵوێستی  بە 
پێویستە هەموومان ئەو دروشمە بکەینە مەشغەڵی 
بە  یەکجاری  سەرکەوتنی  تا  و  خەباتمان  ڕێگای 
ناو  لە  دەست  کوردستاندا  داگیرکەرانی  سەر 

دەست درێژە بە خەباتی خۆمان بدەین.
هەموو  بۆ  سەرفرازی  و  سەرکەوتن  هیوای   

الیەک.
کوردستانی  حیزبەکانی  هاوکاریی  ناوەندی 

ئێران
 7ی خاکەلێوەی ٢7٢٢ی کوردی

٢7ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

سپاسنامەی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران بە بۆنەی

 بەڕێوەچوونی بە شکۆی ڕێوڕەسمەکانی نەورۆزی 

درێژەی الپەری ١

نه ورۆز  گرتنی  بۆ  ئەمنییەتیەکانی  دەزگا  و  ڕژیم 
به گژداچوونی  بۆ   به رپه رچدانه وه یەک  دایاننابوو، 
قه ده غه  و قۆرغ کاری ڕژیم بۆ گرتنی ئەو مەراسمانە 
مه یدانی  ئه مساڵ  نه ورۆزی  خەڵکەوە.  الیە  لە 
خۆنواندنی ئه و خەڵکانە بوو كه  ویستیان په یامێك بۆ 

دەسەاڵتدارانی رژیم بنێرن  و پێیان ڕاگەیێنن 
کە  سه ره ڕای هه موو زه بروزه نگ و هه ڕه شه  و گوڕه شه  
ئه م  سه رتاسه ری  ده توانن  پێنه دانه كان،  مۆڵه ت  و 
نیشتمانە هەژاره ، گۆڤەند بگێڕن و لە شار و گوند و 
خوار و ژووری واڵت، به  بەر به رچاوی هێزه  ئێتالعاتی 
و سه ركوتکه ره كانیەوه ، به  هەڵپەڕکێ ،شیعر و سروود 
و هاڵکردنی ئااڵ و هێما نەتەوەیی و مرۆڤایەتییەکان، 
ئاگری  هێشتا  کە  کەنەوە  ئاگادار  ئەوان  جارێکتر 
قۆتابخانەکان  و  زانکۆ  و  کارگە  و  مااڵن  ناو  شۆڕش 
هەر بڵێسەی دێت و چ بەربەستێ ناتوانێ پێشی پێ 

گرێت. 
نەجیاواز  بەشێکی  وەک  ئەمساڵ   مەراسمەکانی 
بە  خەڵک،  خۆڕاگری  و  مقاومەت  بزووتنەوەی  لە 
هێماکانی نەتەوەیی و فەرهەنگی کۆمەڵگای کوردستان 
سازمان درابوون و پێش دەس پێ کردنیان لە تۆڕە 
کرا  بۆ  چاالکییان  مەجازی  فەزای  کۆمەاڵیەتییەکانی 
ناوەندی هاوکاریی  بوو. بە پێ ڕاسپاردە و ئێعالمی 
حێزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و دیکەی حێزب و 
الیەنە چاالکەکانی بزووتنەوەی کوردستان ،لە ناوەوە 
مۆرکی حێزبی  ئەوەی  بێ  کەسانی چاالک  و  خەڵک 
بەو  یان  ئەرێنی  واڵمی  بدەن  مەراسمەکان  سەر  لە 
داخوازیانە دا و بە ئێبتکار و نەریتێکی  پێشڕەوانە 

نەورۆزێکی جوانیان گرت.

نەنووسراوی  دەستوورێکی  وەک  کوردستان  خەڵکی 
کۆمەاڵیەتی هەموو ساڵێ لەم ماوەی ئەو چڵ ساڵەی 
بۆنە  لە  ئێسالمی  کۆماری  دیکتاتۆری  دەسەاڵتی 
لە  و  هەبووە  خۆی  تایبەتی  هێمای  جۆربەجۆرەکان 
مەراسمەکان  و  جێژن  کردنی  حکوومی  بە  بەرامبەر 
هەڵویستی بووە و نەیهێشتووە کە ڕژیم ئەو نەریتانە 
بە الڕێ بەرێت و خۆی بکاتە خاوەنیان. ڕژیم ئەمساڵ 
ئیسالمیکردنی  بە  و  بگرێت  مەاسم  خۆی  ویستی 
ناو  لە  نەورۆز  بۆ  بێزاری  جۆرێ  بە  ژەندن  دەف  و 
خەڵک درووست بکات، بەاڵم ئەم کردەیەش نەیتوانی 
لە  پێچەوانەوە  بە  و  بتۆرێنێ  خەڵک  جەماوەری 
زۆربەی ناوچە و شار و گۆندەگانی کوردستان نەورۆز 
گیرا. هێزی ئەمنییەتی و ئێنتزامی و یەگانی ویژەش 
و  گرتن  کاتەوە،  دوور  مەیدان  لە  خەڵک  نەیتوانی 
زۆرتر  مەدەنی  و  ژینگەیی  چاالکانی  دەسگیرکردنی 
بوو بە نفرەت و تووڕەیی جەماوەر دژ بە ستەمی ڕژیم 
زۆربەی شارەکان  لە  کردەوە.  ئاگا  زۆرتر  و خەڵکی 
دیسان  حکوومەتی،  نەورۆزی  بەڕێوەچوونی  وێڕای 

مەراسمی خەڵکی بە ڕێوە چوو.
بە گشتی مەراسمەکانی ئەمساڵ وێڕای دەنگدانەوەیان 
لە ڕەسانە و مێدیای جیهانی، لە ناو خەڵکانی دیکەی 
توانی  ئێران،  ئیسالمیی  حکوومەتی  ژێردەسەاڵتی 
وەک برەندێک لە بزووتنەی گەالنی ئێران جێ خۆی 
کاتەوە و ئەزموونێ بۆ خەباتی مەدەنی و کۆمەاڵیەتی 
گشت  بۆ  دەسەاڵت  فەرهەنگی  چەوسانەوەی  بە  دژ 
ئێران مسۆگەر بکات و هیوامان ئەوەیە کە لە سااڵنی 
بتوانی پشتیوانی هەمەالیەنەی کۆمەاڵنی  دا  داهاتوو 

خەڵکی ئیرانی بە دواوە بێت.
بەو هیوایە

نەوڕۆزی کوردستان هێمای خۆڕاگری و یەکگرتویی نەتەوەیی

 ھانا ساعد پناە
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کڕێکارانی کۆچبەر و کۆڵبەری، 
دوو دیاریی کۆماری ئیسالمین بۆ خەڵکی کوردستان

 
رۆژنامەکانی  لەناو  تر  بۆجارێکی  رۆژانەدا  لەم 
رۆژنامەی   « تایبەت  بە  ئیراندا  ناوخۆی 
هەمشەهری« ڕاپۆرتێك سەبارەت بە ده ركه وته كانی 
له   زەحمەتکێش  کۆمەاڵنی  رۆژڕەشیی  و  هەژاری 
دوو  تایبەت  بە  کوردستان  شارەجۆراوجۆرەکانی 
کە  باڵوکرانەوە  کوردستان  و  کرماشان  پارێزگای 
جێگای ئاماژەپێکردنن .له  ڕاپۆرته کەی » رۆژنامەی 
هەمشەهری »  سه باره ت به  شارەکانی کوردستان 
١٤٠٠دا  ساڵی  كۆتایی  له   كوردستان  كه :  هاتووه  
یەکەمدا  پلەی  لە  بێکاریدا  و  هەژاری  بواری  له  
و  ئابووری  هەاڵوسانی  ڕێژه ی  كۆی  واته   بووە، 
شارەکانی  لە  تایبەتی  بە  کوردستان  لە  بێكاری 
. لەسەد   59 گەیشتۆتە  کرماشان  و  سنە  وەک 
 بێگومان وه ك هه میشه  ئاماره كانی ڕژیم به ئامانجی 
و  ده كرێن  ده ستكاری  ڕاستییه كان،  داپۆشینی 
یان  بێكاری،  و  هەاڵوسان  ڕێژه ی  له مباره شه وه  
یه كجار  شارانە   له م  فه الكه ت  ده ركه وته ی  هه مان 
زیاتر له  ڕێژه یه كه  كه  ڕاده گه یه ندرێ. ئه گه ر له  باس 
كردنی لیستی دوورودرێژی ئه و زیانه  كۆمه اڵیه تییه  
ئامارانه وه ن  ئه م  پشت  له   كه   كاره ساتبارانه ی 
له   فه الكه ت  ده ركه وته یه ی  ئه م  هه ر  بگوزه رێین، 
دوو  ناوچە سنورییەکان  لە  تایبەت  بە  کوردستان 
دیارده ی كۆچبه ری و كۆڵبه ریی له  پانتاییه كی به ریندا 
لێكه وتووه ته وه. ئێمەتێدەکۆشین بەوردی باسی ئەو 
ئیسالمیی  کۆماری  دیاری دەستی  دیاردەیەی  دوو 
و  بکەین  کوردستان  زەحمەتکێشی  خەڵکی  بۆ 
بدەینە بەرباس و ڵێکۆلینەوە ... دەرەنجامەکانی 
یەکەم دیاردەی کۆچبەری یان هەمان کۆچ کردنی بێکاران 
هەر  کوردستان  بێکارانی  کۆچکردنی  دیاردەی   
کۆماری  گەیشتنی  بەدەسەاڵت  رۆژەکانی  لەیەکەم 
بەرین  بەشێوەیەکی   ، کوردستان  لە  ئیساڵمی 
دەستی پێکرد. ئەگەر چی ئەم دیاردەیە لە پێش 
لەکاتی  و  ئیساڵمیی  کۆماری  سەرکاری  هاتنە 
دوای  بەاڵم  هەبوو  هەر  شادا  رژیمی  دەسەاڵتی 
ڕووخانی ئەو ڕژیمە ، دیاردەی کۆچکردنی کڕێکاران 
و  شکل  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  زەحمتکێشانی  و 
شێوازی جیاوازی بە خۆیەوە گرت . لەگەل هاتنە 
کرێکاران  بارودۆخی  ئیسالمیی  کۆماری  سەرکاری 

و زەحمەتکێشان و بێبەشانی کوردستان بە هۆی 
سیاسەتی دژی بەشەری و هەاڵواردن، رۆژ لەگەل 
کۆماری  الیەن  لە  کوردستان   . بوو  خراپتر  رۆژ 
ئیسالمیی، داگیر کراو بەم پێیە خەڵکی کوردستان 
بە شارومەندی پلە دوو ئەژمارکران و  بە شێنەیی و 
بە کردەوە ژێرخانی ئابووریی کوردستانیان داڕماند. 
بەم شێوەیە باروودۆخی کرێکاران لە کوردستان بە 
بەراورد لە گەڵ باروودۆخی کرێکاران لە بەشەکانی 
بوو. خرابتر  رۆژ  بە  رۆژ   ، ئێران  جۆراوجۆری 
کاری،  ئەمنیەتی  نەبوونی  هەژاری،  و  بێکاری 
بیمە،  نەبوونی  و  زۆر  کاری   ، کەم  دەستی  حەق 
نەبوونی دەرفەتی کردنەوەی سەندیکا و ناوەند و 
هتد، رۆژانە ژیانی کرێکاران و زەحمەتکێشانی لە 
کوردستان دەکردە ئامانج وبەم شێوەیە کرێکاران 
زۆریان  و  زۆڵم  زۆرترین  کوردستان  کاسبکارانی  و 
دا  کان  قوناغە  سەختترین  بە  ژیانیان  بەرکەوتوو 
تێپەڕ بوو .ئەوان دەبوایە لە ژێر ناوی کرێکارانی 
کرێگرتە و کاتی روو لە شارە گەورەکانی ئێران 
بکەن و بەم شێوە شان بدەنە ژێر تاقەت پروکێن 
کورەخانەکانەوە  لە  هەر   . کارەکانەوە  ترین 
بگرە هەتا بەندەرەکان و ناوەندەکانی بەرهەم 
کرێکانی   ، گەورەکان  کارگا چکۆلەو  و  هێنان 
کورد کاریان تیدا دەکرد و دەچەوسێندرانەوە .  
الوانی  و  كرێكاران  كردنی  كۆچ 
باشوور  كوردستانی  بۆ  كار  خوازیاری 
باشوور،  کوردستانی  بوونی  ئازاد  لەگەڵ 
بە  بوون  کوردستانیش  هەرێمی  شارەکانی 
 . کوردستان  کوچبەری  کڕێکارانی  میوانداری 
ڕابردوودا خێراییه كی  له  سااڵنی  ئه م دیارده یه  
هه میشه   هه ڵبه ت  به خۆگرتووه.  زیاتری 
كار  بۆ  کوردستان  رۆژهەاڵتی  كرێكارانی  
به ره و كوردستانی باشوور ڕۆیشتوون، به اڵم له  
ماوه ی یه ك ساڵ و چه ند مانگی ڕابردوودا كه  
فه الكه تی ئابووری پانتایی به رینتری به خۆگرت 
و نیرخی تمەن یه كجار دابه زی، شه پۆلی كۆچ 
پۆل   پۆل  كرێكاران  بووه ته وه .  به رینتر  كردن 
ده كه ون.  وه ڕێ  كوردستان  هه رێمی  به ره و 

خه ریكی  بیناسازییدا  به شی  له   زیاتر  ئه وان 
كار ده بن كه  كارێكی سه خت و پڕ زه حمه ته. 
کوردستان  هەرێمی  لە  كۆچبه ر  كرێكارانی 
بەشێوەیەکی تر دەکەونە بەر ئازارو ئەزییەتەوە 
. لێرەش ئەم کرێکارانە لە هەموو شتێک بێبەشن 
ئه نجومه نێكی  نه   و  هه یه   سه ندیكایه كیان  .نه  
پیشه یی بۆ بەرگری لە مافەکانیان هەیە. ئه گه ر 
تووشی ڕووداو بن، چ بمرن یان كه م ئه ندام بن، 
خه ساره ت  و  وه گرتن  مووچه   له   باسێك  هیچ 
به  ده یان جار حه قده ستی  نییه .  دا  له  گۆڕێ 
و  نه دراوه   خاوه نكارانه وه   الیه ن  له   كرێكاران 
ده ربڕن.  ناڕه زایه تی  نه یانتوانیوه   كرێكارانیش 
پاشه رۆك كردن بۆ كرێكارانی كۆچبه ر به  مانای 
ئه وه یه  كه  باروودۆخی ژیانێكی یه كجار خراپتر 
وه ال  پاره یه ك  بڕه   بتوانی  تا  بكه ی  ته حه مول 
نێی و بۆ بنه ماڵه كه ت كه  چاوه ڕوانی یارمه تین، 
بینا  له   كرێكارانه   ئه م  زۆربه ی  بینێریتەوه . 
ئیمكاناتێكی  هیچ  كه   دەخەون  نیوه كاره كاندا 
به رده م مه ترسی و  له   یه كجار  نییه  و  ژیانیان 
کرێکاران  داهاتی  هەرچەن  دان.   نه خۆشیی 
ئەو  لەگەڵ  و  باشترە  کوردستان  هەرێمی  لە 
جیاوازە  ئێران  بێبەزەییانەی  چەوسانەوە 
هەرێمی  هەم  کە  بڵێن  دەتوانین  گشتی  بە 
کوردستان و هەم ئێران بۆ کرێکارانی کۆچبەری 
 . کۆیالیەتین  النکەی  کوردستان  رۆژهەاڵتی 
دەرمان  بێ  دەردێکی   ، کۆڵبەری  دووهەم 
دواهاته   له   دیكه   یه كێكی  كۆڵبه ری 
فه الكه ته   ده ركه وته ی  رێكۆردشكێنه كانی 
پێی  ئه وه یكه   رۆژهەاڵت.  کوردستانی  له  
له   دانه   گیان  له ڕاستیدا  كۆڵبه ری،  ده وترێ 
نانێك كه  ده سه اڵتی كۆماری  به رامبه ر پارووه  
ئیسالمیی به ده ست هێنانی ته نانه ت له  حاڵه تی 
جه ماوه ری  له   ئه مڕۆدا  كۆمه ڵگای  ئاسایی 
كردووه. بێبه ری  زه حمه تكێش  و  كرێكار 
کار،  شوێنی  نائەمنیی  گرانی،  بێکاری، 
کۆڵبەری  بەرەو  زیاتری  هەرچی  جەماورێکی 
توانای  کە  ئیسالمیی  حکوومەتی  بردووە. 
خەڵکی  ئەمنییەتی  و  پیشە  کردنی  دابین 
نییە، کۆڵبەریشی کردووەتە قەتڵگای خەڵکی 
زەحمەتکێشی کوردستان، بەجۆرێک کە هەموو 

گیان  شایەدی  حەفتەیەک  هەموو  و  ڕۆژێ 
زیاتری  ژمارەیەکی  برینداربوونی  و  بەختکردن 
لە  بەرین  بێکاریی  کوردستان.  لە  کۆڵبەرانین 
بەرینی  ،جەماوەرێکی  کوردنشینەکانی  ناوچە 
کۆڵبەران  کردووە.  کۆڵبەری  کاری  بە  ناچار 
دژوارییەکانی  لەگەڵ  کەم،   داهاتی  بێجگەلە 
سەرما  و  سەخڵەت  شوێنی  بار،  هەڵگرتنی 
تەقەی  و  مین  مەیدانەکانی  لەگەڵ  گەرما،  و 
ڕوون. بەرەو  ئیسالمیی  کۆماری  هێزەکانی 
لە  مۆدێرن  کۆیلەتیی  نییە،  کار  کۆڵبەری 
باروودۆخی سەدەکانی ناوەڕاست دایە. هەژاری 
لە  کەس  هەزار  دەیان  لە  زیاتر  بێکاریی  و 
تەنانەت  و  مندااڵن  و  پیران  ژنان،  پیاوان، 
لە  بەشێک  یان  و  نەخۆشن  کە  کەسانێک 
کە  کردوون  ناچاری  لەدەستداوە  جەستەیان 
الیەن  لە  کۆڵبەران  کۆڵبەری.  بکەنەوە  ڕوو 
چەند توێژەوە زوڵمیان لێدەکرێت: حکوومەتی 
ئیسالمیی ئێران کە دەستی داوەتە کوشتنیان، 
مافی  و  كار  یاسایه كی  هیچ  به  كه   بازرگانان 
ئینسان پێبه ند نین، ده اڵاڵنی بازاڕ كه  به شێك 
. ده به ن  كااڵكان  گواستنه وه ی  سوودی  له  
ئه منییه كانی  و  نیزامی  هێزه   هه ڵسووكه وتی 
نموونه ی  كوردستان  كۆڵبه رانی  له گه ڵ  ڕژیم 
كرده وه  و هه ڵسووكه وتی هێزێكی داگیركه ره  كه  
ئاگاهانه  و به قه سدی كوشت ته قه  له  كۆڵبه ران 
ده كه ن، سه رمایه  و كااڵكانیان لێ تااڵن ده كه ن 
ده كوژن  لێ  قاتره كانیان  و  ئه سب  ته نانه ت  و 
کۆڵبەران  بۆ  بێکاری  بیمەی  کردنی  دابین   .
تا کاتێک کە کاری گونجاو و ئەمن دەبیننەوە 
کۆڵبەری  کارەساتی  بە  کۆتایی  دەتوانێ 
ئینسانی،  مافی  و  لە کۆڵبەران  دیفاع  بێنێت. 
دادگایی کردنی هۆکار و بەرپرسانی تەقەکردن 
و  خەسارەت  کردنی  دابین  کۆڵبەران،  لە 
بریندار،  کۆڵبەرانی  دەرمانی  و  دەوا  هەزینەی 
ئینسانی  کەرامەتی  و  حورمەت  لە  دیفاعە 
حکوومەتی  جەنایاتی  دژبە  ناڕەزایەتییە  و 
ئیسالمیی لە ناوچە سنوورییەکانی کوردستان.

 

 
تا  تاکەکان  بەرزنرخاندنی  بە  کەسێتی پەرەستی 
ئاستی خودایی دەگوترێ، کەسایەتییەکی سیاسی 
یان نیزامی لەم جۆرە ڕوانینەدا بە بێ هەڵە و پیرۆز 
دەبینرێ و ڕەخنەگرتن و بردنەژێرپرسیاری ئاکار و 
بیروبۆچوونەکانی دەبێتە تاوان. ئەم جۆرە بیرە لە 
ڕابەری  یان  فەرماندە  ژێردەستەی  کەسانی  الیەن 
سیاسییەوە بەستێنی بۆ دەڕەخسێ و کەسانێک کە 
خۆیان لە ئاستێکی نزمتردا دەبینن و بڕوابەخۆیان 
فەرماندەری  و  ڕابەر  بە  کە  کەسایەتییەک  الوازە، 
بێخەوش  بوونەوەرێکی  وەکوو  دەزانن  خۆیان 
دەبینن و خۆیان وەکوو عەبد و فیدایی ئەو کەسە. 
نییە  بۆیان  خۆیان  پێناسەی  پێی  بە  عەبدەکان 
بیربکەنەوە و ڕەخنە بگرن، تەنها دەبێ گوڕایەڵ بن 
ڕوانگەی  لە  کەن.  ئەمرەکانی سەرۆک جێبەجێ  و 
دیاری  سەرۆک  ڕێگەیەی  ئەو  تەنها  عەبدەکانەوە 
دەکا و تەنها ئەو شێوە کار و تاکتیک و ستراتێژییە 
سیاسی یان نیزامییانەی ئەو دەیڵێ ڕاستن و ئەگەر 
سەرۆک هەموو ڕۆژێک ڕاوبۆچوونی خۆی بگۆڕێ یان 
شێوە و شێوازی بیرکردنەوەی ئەمڕۆی لەگەڵ دوێنە 
هەمدیسان  و  نییە  گرینگ  بێ  جیاواز  بەتەواوەتی 

بکا.  بۆ  گیانبازیی  و  دەبێ سەری پێبسپێرێ  عەبد 
کەرەمی  و  لوتف  الیەقی  ئەوەی  بۆ  ژێردەستەکان 
خۆیان  عەبدبوونی  ناوە  ناوە  دەبێ  بن  سەرۆک 
بە  دەنا  بخۆن  وەفاداری  سوێندی  و  بسەلمێنن 
جێگەیان  دیگە  کەسی  و  دەگۆڕدرێن  سانایی 
دەگرێ. عەبدەکان تەنانەت ئەگەر سەر بە سەرۆک 
بسپێرن پاش ماوەیەک دەبێ الدرێن و جیلێکی تازە 
مەترسیی  ئەوەی  بۆ  جێگایان  بێنە  بەندەکان  لە 
گەورەیی  لە  گومان  و  شک  کە  لێنەکرێ  ئەوەیان 
بیرێکی  بیانەوێ  یان  بکەن  سەرۆکدا  لێهاتوویی  و 
بن.  ناتەبا  سەرکردە  لەگەڵ  و  بکەنەوە  جیاواز 
و  گرووپ  نێو  لە  خەسارە  ئەم  جار  زۆربەی 
دەسەاڵتە  و  سێکتەکان  و  ئایینییەکان  دەستە 
کەم  مێژوودا  لە  بەاڵم  دەبینرێ  ئایدیۆلۆژیکەکاندا 
کە  حیزبهایەک  و  حکوومەت  و  دەسەاڵت  نین 
بەاڵم  بوو  چەپ  ڕوانینی  بۆچوونەکانیان  بنەمای 
ئەو  و  بوون  دەستەویەخە  گرفتە  ئەو  لەگەڵ 
خەسارە هەموو بزووتنەوەکە و شۆرشەکە و هەوڵە 
وزەی  هەموو  و  بردووە  الڕێدا  بە  خەباتکارانەکانی 
تێکۆشەران و دەرفەتکانی خەبات بوونەتە قوربانیی 
سەرۆکەکان.  درۆینەی  گەورەیی  و  تاکپەرەستی 
بۆ  خۆشەویستی  و  ڕێز  لەگەڵ  کەسێتی پەرەستی 
فەرماندە  و  ڕابەر  جیاوازە.  فەرماندەکان  و  ڕابەر 
ئامادەی  بەرزەکانی  توانا  و  لێهاتووی  سەرەڕای 

وەرگرتنی ڕەخنە و گوێبیستی بیری جیاوازە و ئەو 
خەسەڵەتە بڕوای تاکەکان بە کەسایەتییەکان بەهێز 
و  هێز  سەرەکیی  سەرچاوەی  ڕاستیدا  لە  و  دەکا 
دەسەاڵت و هۆکاری سەرەکیی بەرزبوونەوەی ئەو 
هێزی  کۆکردنەوەی  و  گوێگرتن  کەسایەتییانە 
تواناکانە.  کاناڵیزەکردنی  و  تاکەکان  فیکریی 
فەرماندانەی  و  سەرۆک  و  دەسەاڵتداران  ئەو 
تووشی  و  بەرەوڕوون  خەسارە  ئەم  لەگەڵ 
کەسێتی پەرەستی  و  دەبن  خۆپەرەستی 
خۆیان  ژێردەستەکانی  ناو  لە  و  پەرەپێدەدەن 
لەدەرەوە  ڕەخنە  لەگەڵ  کاتێ  باو،  دەیکەنە 
نەزانی  بەخێڵی،  نیشانەی  بە  دەبن  بەرەوڕوو 
یان دوژمنایەتیی ڕەخنەگری دەزانن و لەقەڵەمی 
دەدن. ئەو کەسانە زۆربەی جار دوای الچوونیان 
و  ناخۆشەویستی  مردنیان  یان  دەسەاڵت  لە 
لە  و  بەجێدێڵن  خۆیان  لە  خراپ  بیرەوەریی 
الپەڕەکانی مێژوودا ناویان بە باشی نامێنێتەوە. 
کەسێتی پەرەستی لەگەڵ خۆی خەساری زۆر بۆ 
واڵت و دەسەاڵت و حیزب و ڕێکخراوەکە دێنێ. 
بەرچاوترینیان دانی دەسەاڵتی ڕەها بە سەرۆک 
و، ڕیسکی زۆری بوونی بە دیکتاتۆرێکی ڕووتە. 
و  نەپرسرێتەوە  لێی  دەسەاڵتدارێک  کاتێک 
هەموو بڕیارەکانی نەگۆڕ بن و خۆی بە بێهەڵە 
بۆچوون  و  قسە  دەدا  خۆی  بە  ڕێگە  بزانێ، 
یان  کۆمەڵ  و  واڵت  بەسەر  خۆی  بڕیاری  و 
نادا  کەس  بە  ڕێگە  و  فەرزکا  ڕێکخراوەکەیدا 

بڵێ. دیکە  بڕیارانە شتێکی  و  بیر  لەو  جیاواز 
و  توانا  هەموو  خەسارچوونی  بە  دیکە  گرفتی 
لێهاتووییەکانی ژێردەستەکان و قوربانیبوونیانە 
بۆ ئەوەی تەنها سەرۆک بڕیار بدا و بیر بکاتەوە. 
کەسێتی پەرەستیدا  ئەسیری  سیستەمێک  لە 
خەڵک وردە وردە بیرکردنەوەی لە بیردەچێتەوە 
نرخاندنی  بۆ  هەوڵ  و  ڕەخنەگرتن  باتی  لە  و 
دەسەاڵتداران  و  دەسەاڵت  ئاکاری  و  کار 
و  هەڵەکان  ڕاستکردنەوەی  بۆ  کارکردن  و 
دەبنە  تەنها  تاکەکان  ڕەوتەکە،  پێشکەوتنی 
چیدیکە  و  سەرۆک  بڕیاری  جێبەجێکاری 
بە  بەرانبەر  بەرپرسیاریەتی  بە  هەست 
بڕیارەکان ناکەن و دەبنە »مامور و معذور«. 
خۆپەرەست  تاکی  الیەنی  دوو  خەسارە  ئەم 
یان  ناوشیار  جەماوەری  و  دیکتاتۆر  و 
قازانجپەرەستی هەیە کە دەبنە هۆی بەردەوامیی 
ئەم دەردە کۆمەاڵیەتییە کە یەکێکە لە ڕێگرە 
و  حیزب  پێشکەوتنی  ڕێگەی  سەرەکییەکانی 
نێوان جەماوەر  بێهیوایی  و  ڕێکخراوی سیاسی 
و  سیاسییەکان  چاالکییە  ناکارامەبوونی  و 
وادا  سیستەمێکی  ناو  لە  چاالکی  ئاکامی 
بێ.  جەماوەر  قزانجی  بە  و  بەدڵی  ناتوانێ 

کەسێتی پەرستی و خەسارەکانی

ئەسعەد دروودی
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نوێ،  ساڵی  و  به هار  وه رزی  هاتنی  سااڵنێكه  
و  دیتوو  ڕه نج  خه ڵكی  جه ماوه ری  و  ئێمه   بۆ 
شۆرشگێری  خەلکی  تایبەتی  بە  سته ملێكراو 
شاری سنە، وه بیرهێنه ره وه ی كاره ساتێكی گه وره  
ماته مینێكی  و  خه م  و  ئینسانی  تراژێدیه كی  و 
 )١٤٠١  ( سالی  بەهارونەرۆزی  ئەمرۆژانەی  زۆره. 
دەبێ.  تێپەر  کارەساتە  لەو  لەرۆژانەو  ٤٣سال   ،
ئەو  بوو.  رۆژی 9ی خاکەلێوەی سالی  )١٣58( 
رۆژەی کە 9 کەس لە خۆشەویسترین و ناسراوترین 
لە  9 کەس   ، ناسراوەکانی شاری سنە  روخسارە 
کوردوستان  شۆرشگێرانەی  بزوتنەوەی  چاالکانی 
كۆمەڵەو  ئەمەگی  بە  دلسۆزو  تێكۆشەری   9،
له  كوردستانە  و سۆسیالیستی  بزووتنەوەی چەپ 
ڕێگای گەیاندنی یارمەتی بە خەڵكی ) تووركەمەن 
بۆ  و  بەختكرد  ئازیزیان  گیانی   ،  ) سەحرا 
جێهێشت.  بە  ئێمەیان  هاوڕێانەی  کۆری  هەمیشە 
ئەو  تێیدا  سالی)١٣58(کە  خاکەلێوەی  9ی 
کارەساتە دلهەژێنە خولقا ، بۆ خەڵکی کوردستان 
شاری  شۆرشگێری  خەلکی  بۆ  تایبەتی  بە  و 
سنەی سوور و بۆ ئێمە تێکۆشەرانی ناو ریزەکانی 
لەتاڵترین  یەکێک  وەبیرهێنەرەوەی   ، کـــۆمەڵە 
وەبیرهێنەرەوەی  کاتیشدا  لەهەمان  رۆژەکانو 
وبەهاناوە  یەکییەتی  و  هاوپشتی  و  هاوخەباتی 
کوردوستانە  شۆرشگێڕانەی  بزوتنەوەی  چوونی 
چێشتوانی  زولم  سەرجەم  ڕەوای  خەباتی  بەدەم 
. ئێران  تری  بەشەکانی  لە  چارەنووس  هاو 
 دوایین ڕۆژه كانی زستانی سالی )١٣57( و كاتی 
ی   )١٣58( نویێ  ساڵی  و  به هار  وه رزی  هاتنی 
هاتوی  وەگیان  کە خەلکی  ئەوکاتانەی   ، هەتاوی 
ئێران و کوردوستان ، داموودەزگای رژیمی شایان 
تێکەوە پێچاو کۆتاییان بە دەسەالتی سەرەرۆیانەی 
دوو  هێشتا  کە  کاتێکدا  لە  و  هێنا  شا  ڕژیمی 
کۆماری  ڕژیمی  سەرکاری  هاتنە  بەسەر  مانگ 
ئیسالمیدا تێپەر نەبوو بوو وە ئاوات و خۆزگەکانی 
کۆمەالنی خەلک بە سەڕەنجام نەگیشتبوو، خەلکی 
سەحرا(  تورکەمەن   ( مافخوازی  و  زۆڕلێکراو 
بەدامەزڕاندنی بنکەو شووراکانی خەلکی لە بەرانبەر 
دەسەاڵتدارێیەتی ڕژیمی تازە بە دەسەاڵت گەیشتووی 
کۆماری ئیساڵمی ڕاوەستابوون و دەستیان دابۆوە 
هاتوو  پێک  الیەنە  هەمە  تێکۆشانێکی  و  خەبات 
لە ژنان و پیاوانی ئازادیخواز بە دژی ئەو ڕژیمە.
هەول  لە  ئیسالمیی  کۆماری  تریشەوە  الیەکی  لە 
دەسکەوتە  هەستاندنەوەی  بە  تا  دابوو  تەقاال  و 
شۆرشگێرەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران ، بەر بەهەموو 
هەردەنگێک  و  بگرێ  جولەیەک  وئاخێزوو  شۆرش 
سەرکووت  خۆی  ونەیارانی  کات  کپ  لەگەروودا 
و  دەیهەویست  ئیسالمیی  کۆماری  بکات.ڕژیمی 
دەیخواست کە دەسبەسەر ئیڕادەی شۆرشگێرانەی 
تورکەمەن  لە  چ  و  لەکوردستان  چ  خەلک،  
سەحراو چ لە هەر گۆشەو کەنارێکی ئێراندا بگڕێ.
  کۆماری ئیسالمیی هەر لە سەرەتاوە بە دارشتنی 
قیزەونەوە،  و  جنایتکارانەوخۆیناوی  پیالنێکی 
خۆینی چوار کەس لە ڕێبەران و کەسەناسراوەکانی 
(ی   سەحرا  )توورکەمەن  خەلکی  رەوای  خەباتی 
بە ناوەکانی  )  شیر محمد درخشندە ناسراو بە 
جرجانی  حسین   ، مختووم  عبدوولکریم   ، تۆماج 
نامرۆڤانە  شێوەیەکی  بە   ) واحیدی  محمد  و 
کردە  بێبەزیانە  هێڕشی  زۆر  لەئاکامدا  و  ڕشتو 
ناوچەیە. ئەو  خەلکی  ڕەوای  خەباتی  سەر 
 ) سەحرا  )توورکەمەن  هاتووی  وەگیان  خەلکی 
شێلگیرانەو یکگرتووانە لە بەرانبەر سەرەرۆیەکانی 
ڕژیمی تازەبەدەسالت گەیشتووی کۆماری ئیسالمیی 
وەستانەوە و دەستیان دایە خەباتێکی شێلگیرانە.
جەماوەری  ڕەوای  خەباتێکی  کاتیشدا  لەهەمان 
ئازادیخواز   پیاوانی  و  ژنان  لە  پێکهاتوو 
ڕژیمی  بە  تەنگی  کە  دابوو  ئارا  لە  لەکوردستان 

رەوایە  خەباتە  ئەم  هەلچنیبوو.  ئیسالمی  کۆماری 
ڕادیکالتر  بەهێزترو  بەرینترو  بەرینترو  رۆژ  بە  رۆژ 
لەریزی  کە  کــــۆمەلـــە   . دەبوو  رێکخراوتر  و 
پێشەوەی ئەم خەباتەدا بوو هەر لە سەرەتاوە بوو 
دەنگی   ، سەحراو  تورکەمەن  گەلی  پشتیوانی  بە 
خۆی خستە پال دەنگی بێ بەشان و مافخوازانی 
لە  خەباتگێر  خرۆشاو  جەماوری  لە  بەشە  ئەم 
)توورکەمەن سەحرا ( و بە تەواوی هێزەو دەستی 
گەلی  گەیاندنی  یارمەتی  بۆ  یکگرتوویی  و  خەبات 
کـــۆمەلە  توورکەمەن سەحرا درێژوو درێژتر کرد. 
خەباتە  لەو  دەزانی  خۆی  سەرشانی  ئەرکی  بە 
پشتیوانی بکات . هەر بۆیە لە یەکەمین دەرفەتدا 
جوولە  کەوتە  پزیشکی  تیمێکی  سازماندانی  بە 
ئیمکاناتێکی  هەموو  بە  کەسی   9 شێوەیە  بەم  و 
گەلی  بە  گەیاندنی  یارمەتی  بۆ  هیتر  و  دەرمانی 
توورکەمەن ، رەوانەی )تورکەمەن سەحرا ( کرد.
ئەم تیمە پزیشکییە کە بە دلێکی پڕلەهیواوە بۆ 
یارمەتی گیاندنی گەلی تورکەمەن کەوتبوونە رێ، 
زۆر بەداخەوە نەگەیشتنە مەبەستی دیاریکراو و لە 
نێوەی ڕێگادا لە کارەساتێکی نەخوازراوو لەئاکامی 
گیانی  هاوڕێانمان  هەموو   ، هاتووچۆدا  رواداوی 
لەلێدان  دلیان  هەمیشە  بۆ  و  لەدەستدا  ئازیزیان 
کەوت و کۆری گەرمی هەواالنیان بە جێهێشت...
نێوان  لە  ئازیزانە  ئەو  گیانی  بێ  پەیکەری 
و  کـــۆمەلە  هاوڕێانی  ماتەمی  پەژارەو  خەموو  
ئازادیخوازی  پیاوانی  و  ژنان  لە  کەس  هەزاران 
شاری  تێکۆشەری  وخەلکی  کوردستان 
سپێڕدران. خاک  بە  دەورووبەری  و  سنە 
دەناسی  هاوڕێانەیان  ئەم  نزیکەوە  لە  ئەوانەی 
زوومرەی  لە  هاوریانە  ئەم  کە  لەبیریانە  باشی  بە 
دابوون  هاوڕیانمان  خۆشەویسترین  و  باشترین 
کۆمەلگایەکی  دامەزراندنی  ئارەزویان  و  ئاوات  کە 
پۆلە  ئەم  لەدەستچوونی   . بوو  یەکسان  ئازادو 
و  تایبەتەدا  سەردەمە  لەو   ، خۆشەویستە  مرۆڤە 
شۆرشگێڕانەی  بزووتنەوەی  شکلگرتنی  لەکاتی 
شۆرشگێری  خەلکی  بۆ  ئیمەو  بۆ   ، کوردستان 
بوو.  گەورە  یەکجار  خەسارێکی  کوردستان 
زۆربەی هەرەزۆری خەلکی شاری سنە و دەوروبەری 
، ئەم هاوڕێیانەیان دەناسی ، لەگەلیان ئاشنا بوون. 
ئەوان لە هەموو بوارەجواراوجۆرەکانی خەباتدا،  چ 
وەک کڕێکار ، چ وەک مامۆستای قوتابخانە و چ 
و  بوون  بەدەم خەلکەوە  و  پزشکیار چاالک  وەک 
ئامادەی هەر شێوە یارمەتی گیاندن بە کۆمەالنی 
مەینەتەکانی  دردوو  هاوڕیانە  ئەم   . بوون  خەلک 
دەردی  ئاشنای   . دەناسی  باشی  بە  خەلکیان 
ئاگاداری  نزیکەوە  لە  و  بوون  خەلک  رۆژەی  هەر 
ژیانی خەلکی بەشمەینەت بوون . ئەوان عەزمیان 
جەزم کردبوو کە بە هانای خەلکەوە بچن لەگەلیان 
ئاخر   . کەن  بەش  لەگەل  دەردیان  خەموو  و  بن 
کوردستاندا  شۆرشگێرانەی  بزووتنەوەی  لە  ئەوان 
هاوخەمی  و  خەلک  دلسۆزی  کە  هاتبوون  بار  وا 
بەرچاوانەی  مەندییە  تایبەت  ئەم   . بن  ژیانیان 

ئەم هاوڕیانە وای کرد کە ئەوان لە ریزی کاروانی 
گەلی  بە  کوردستان  خەلکی  گەیاندنی  یارمەتی 
توورکەمەن سەحرا بن . ئەوان رێبەرو ڕێنیشاندەر 
بوون و بە باشی دەیانزانی کە چۆن خۆیان بگەیەنە 
هاوچارەنووسانی خۆیان لە ) توورکەمەن سەحرا (.
کوردستان  خەلکی  رەوای  خەباتی  گرێدانی 
ئەرکە  لەو  یەکیک   ، ئێران  تری  بەشەکانی  بە 
هەر  ژیرانە  زۆر  کۆمەلە  کە  بوو  شۆرشگێرانانە 
شۆرشگێرانەی  بزوتنەوەی  شکلگرتنی  لەسەرەتای 
 . دەرهێنا  کردەوەشی  بە  و  گرتی   ، کوردوستان 
لەهەر کۆیەک یەکەمین ترپەکانی خەباتی جەماوەری 
لێدرابا ، هاوڕێانی کۆمەلە بە دلێکی کەیلی عەشق و 
خۆشەویستییەوە بە رزگاری بەشمەینەتان ، لەوێ 
بوون . هەموو شارەکانی ئێران ،  ناوەندەکانی بەرهەم 
شۆینەهەژارنشینەکان   ، کورەخانەکان   ، هێنان 
کۆمەلە  هاوڕێانی  تێکۆشانی  و  خەبات  شۆینی   ،
بوون . هاوڕێانی کۆمەلە لەم شۆێنانە بست بەبست 
بااڵیان کردبوو وە ئەزموونی باشیان بەدەستهێنابوو 
 ، نەبوو  گرنگ  بۆیان  مکان  و  شۆێن  بۆیە  .هەر 
بە  یارمەتیدان  و  تێکۆشان  و  خەبات  گرنگ 
. بۆایە  هەرکۆێەک  لە  جا  بوو  خەلک  کۆمەالنی 
: لە  بوون  بریتی  کردوو  گیانبەخت  هاوڕێانی   
فەریده  قوبادی،  گوڵرێز  قوتبی،  فایزه 
سەجادی،  جەمیل  زەکریایی،  جەمیل  زەکەریایی، 
کەمانگەر،  رەئووف  پەنا،  عەلی  ئیسماعیل 
نژادیان. لوتفوڵاڵ  ڵاڵ  فەتحو  و  وەزیری  ئەسعەد 
بەمجۆرە ئەم هاورێانە خۆێنیان تێکەل بە خۆێنی 
هەزاران کەس لە خەلکی )توورکەمەن سەحرا( و 
بەشەکانی تری خەبات لە گۆشەوکەناری ئێران بوو 
. ناوی هاوڕێانی تیمی پزشکی کۆمەلە کە ڵە ڕێگای 
سەحرا  توورکەمەن  گەلی  بە  گەیاندن  یارمەتی 
بزووتنه وه ی  له ناو  کرد،   بەخت  ئازیزیان  گیانی 
چاالكیه كانی  و  كوردستان  خه ڵكی  شۆڕگێڕانه ی 
كۆمه ڵه دا  هه تا به مڕۆش وه بیرهێنه ره وه ی بوێری و 
و  ڕه وشت  و  ڕێباز  ده شبێ.  و  بووه   خه باتكاری 
هه ڵسووكه وتی سه میمانه  و شۆڕشگێڕانه و گیانبازی 
و خه باتی لێبڕاوانه ی ئه م هاوڕێانەی كــــۆمه ڵـــه ، 
بزووتنه وه ی شۆڕشگێڕانه ی كوردستان  له  مێژووی 
ده سه اڵتی  دژبه   شۆڕشگێڕ  كرێكارانی  خه باتی  و 
ڕژیمی ئیسالمیی قەت لە بیر ناچێتەوە. له  ٤٣مین 
ساڵیادی گیان به خت كردنی ئه م هاوڕێیانه ، یاد و 
بیره وه ریی هه ر هه موویان وێڕای دووباره  كردنه وه ی 
یادی  و  ئامانجه كانیان   به   بوون  پێبه ند  په یمانی 
سۆسیالیسم  ڕێگای  كردووانی  گیانبه خت  هه موو 
به رز ڕاده گرین. له و ڕۆژه دا، بۆ جارێكی دیكه  ساڵو 
و دروود ده نێرین بۆ بنه ماڵه  و كه س وكاری ئه م 
تاقه ت  به   سااڵنه دا  ئه و  ماوه ی  له   كه   هاوڕێیانه  
هێنانیان له  به رامبه ر ژانی له ده ست دانی ڕۆڵه كانیان، 
زیاتری  هۆمێد واریی  و  دڵگه رمی  مایه ی  بوونه ته  
ئازیزانیان. ڕێگای  درێژه دانی  و  خه بات  بۆ  ئێمه  
نێو  لە  هەتاهەتایە  بۆ  ئەوئازیزانە  یادی 
بەخێڕ.. یادیان   .. دەمێنێتەوە  دلماندا 

تیمی فریاکەوتنی تورکەمەن سەحراو داکوتانی رەگێکی نۆێ لە 

بزووتنەوەی شۆرشگێرانەی کوردستان ....!

لە کاتێکدا کە هێشتا دوو مانگ 

بەسەر هاتنە سەرکاری ڕژیمی کۆماری 

ئیسالمیدا تێپەر نەبوو بوو وە ئاوات 

و خۆزگەکانی کۆمەالنی خەلک بە 

سەڕەنجام نەگیشتبوو، خەلکی زۆڕلێکراو 

و مافخوازی ) تورکەمەن سەحرا( 

بەدامەزڕاندنی بنکەو شووراکانی خەلکی 

لە بەرانبەر دەسەاڵتدارێیەتی ڕژیمی 

تازە بە دەسەاڵت گەیشتووی کۆماری 

ئیساڵمی ڕاوەستابوون و دەستیان 

دابۆوە خەبات و تێکۆشانێکی هەمە 

الیەنە پێک هاتوو لە ژنان و پیاوانی 

ئازادیخواز بە دژی ئەو ڕژیمە.

لە الیەکی تریشەوە کۆماری 

ئیسالمیی لە هەول و تەقاال دابوو 

تا بە هەستاندنەوەی دەسکەوتە 

شۆرشگێرەکانی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران 

، بەر بەهەموو شۆرش وئاخێزوو 

جولەیەک بگرێ و هەردەنگێک 

لەگەروودا کپ کات ونەیارانی خۆی 

سەرکووت بکات.ڕژیمی کۆماری 

ئیسالمیی دەیهەویست و دەیخواست 

کە دەسبەسەر ئیڕادەی شۆرشگێرانەی 

خەلک،  چ لەکوردستان و چ لە 

تورکەمەن سەحراو چ لە هەر گۆشەو 

کەنارێکی ئێراندا بگڕێ.

  کۆماری ئیسالمیی هەر لە 

سەرەتاوە بە دارشتنی پیالنێکی 

جنایتکارانەوخۆیناوی و قیزەونەوە، 

خۆینی چوار کەس لە ڕێبەران و 

کەسەناسراوەکانی خەباتی رەوای خەلکی 

)توورکەمەن سەحرا (ی  بە ناوەکانی  )  

شیر محمد درخشندە ناسراو بە تۆماج ، 

عبدوولکریم مختووم ، حسین جرجانی و 

محمد واحیدی ( بە شێوەیەکی نامرۆڤانە 

ڕشتو و لەئاکامدا زۆر بێبەزیانە  هێڕشی 

کردە سەر خەباتی ڕەوای خەلکی ئەو 

ناوچەیە.

خەلکی وەگیان هاتووی )توورکەمەن 

سەحرا ( شێلگیرانەو یکگرتووانە 

لە بەرانبەر سەرەرۆیەکانی ڕژیمی 

تازەبەدەسالت گەیشتووی کۆماری 

ئیسالمیی وەستانەوە 
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ئاراستەی مێژووی مرۆڤ، لە ئۆکراین 
کەوتووەتە بەر مەترسی

          

و  مێژوو  سرووشتی  لەسەر  بنچینەیی  پرسیارێکی 
قەیرانەکەی  هەناوی  لە  مرۆڤایەتی،  سرووشتی 
مرۆڤ  هەیە؟  گۆڕان  ئەگەری  ئایا  ئۆکرایندایە: 
مێژوو  یان  بگۆڕێت؟  هەڵسوکەوتی  دەتوانێت 
مرۆڤ  و  دەکاتەوە  دووپات  خۆی  هەمیشە  بۆ 
دووبارەکردنەوەی  بە  مە حکوومە  هەتاهەتایە  بۆ 
تراژیدیاکانی ڕابردوو بە بێ هیچ گۆڕانکارییەک جگە 

لە ڕواڵەت و ڕووکەش؟
ئەگەری  توندی  بە  زۆر  فکری  قوتابخانەیەکی 
ئەم  بەڵگەی  بۆ  ڕەتدەکاتەوە.  گۆڕانکارییەک  هەر 
تێیدا  دارستانێکە،  وەک  جیهان  دەڵێت  بۆچوونە، 
تەنیا  سەربازی  هێزی  دەکات.  الواز  ڕاوی  بەهێز 
هەڵنەلووشن.  یەکتر  واڵتەکان  ئەوەی  بۆ  ڕێگەیە 
هەتا بووە هەر وا بووە و هەر واش دەبێت. ئەوانەی 
کاڵو  هەر  نەک  نەبێت  دارستان  یاسای  بە  بڕوایان 
دەخەنە  ژیانیان  بەڵکوو  دەنێن،  خۆیان  لەسەر 

مەترسییەوە. ئەمانە زۆر ناژین.
هێڵی فکریی دژبەری ئەم بۆچوونە دەڵێت ئەوەی بە 
یاسای دارستان ناسراوە، بە هیچ بارێک یاسایەکی 
سرووشتی نییە. مرۆڤ ئەمەی درووست کردووە و 
مرۆڤیش دەتوانێت بیگۆڕێت. بەپێچەوانەی بۆچوونە 
ڕوونی  بەڵگەی  یەکەمین  باوەکان،  و  ناڕاست 
مێژوویی سەبارەت بە شەڕی ڕێکخراو دەگەڕێتەەوە 
بۆ تەنیا ١٣ هەزار ساڵ بەر لە ئێستا. هەر دوای ئەو 
ڕێکەوتە گەلێک قۆناغ هەیە بە بێ هیچ بەڵگەیەکی 
هێزی  بەپێچەوانەی  شەڕ.  بە  سەبارەت  مێژوویی 
ڕاکێشانی زەوی، شەڕ هێزێکی بنچینەیی سرووشت 
نییە. هەڵگیرسان و گوڕوتینی شەڕ پەیوەستە بە 
کولتوورییەکان.  و  ئابووری  و  تەکنۆلۆژی  فاکتەرە 

لەگەڵ گۆڕانی ئەم فاکتەرانە، شەڕیش دەگۆڕێت.
دەوروپشتمان پڕە لە بەڵگەی ئەم گۆڕانە. هەر چەند 
ئاراستەی  ئەتۆمی  چەکی  کە  ئێستا،  پێش  نەوە 
خۆکوژییەکی  بەرەو  زلهێزەکانی  نێوان  شەڕی 
دنیای  گەالنی  بەهێزترین  برد،  بەکۆمەڵ  شێتانەی 
ناچار کرد بیر لە دۆزینەوەی ڕێگەچارەی ئاشتیانەتر 
بکەنەوە بۆ چارەسەری ناکۆکیەکان. لەحاڵێکدا کە 
و  کارتاژ  دووەمی  شەڕی  وەک  گەورەکانی  شەڕە 
شەڕی جیهانیی دووهەم، لە ڕووداوە هەرە دیارەکانی 
ڕابردوودا  ساڵی  حەفتا  لە  مێژوون،  زۆری  بەشی 
شەڕێکی ڕاستەوخۆ لە نێوان زلهێزەکان ڕووینەداوە.
لە  جیهانی  ئابووریی  دەیەیەدا،  حەوت  لەو  هەر 
بوونێکی پشتئەستوور بە کەرەستەی خاو، گۆڕاوە 
بۆ ئابوورییەکی زانست-تەوەر. ئەگەر پێشتر سامانی 
نەوت  بیری  و  گەنم  مەزرای  ئاڵتوون،  کانە  وەک 
ئەمڕۆ  بوون،  دەوڵەمەندی  سەرەکیی  سەرچاوەی 
بتوانی  ئەگەر  سامانە.   سەرەکیی  چاوگی  زانست 
بە زەبری هێز دەست بەسەر بیرە نەوتەکاندا بگری، 
هەربۆیە  بخەی.   دەست  زانست  بەمجۆرە  ناتوانی 

داگیرکاری قازانجی تێدا نەماوە.
بەسەر  گەورە  گۆڕانێکی  ئەمانەش،  هەموو  دوای 
کلتووری گشتیدا هاتووە. زۆر دەسەاڵتدار لە مێژوودا، 
و  ڤایکینگەکان  یان  هوونەکان  سەردارانی  وەک 
بینیوە.  ئەرێنی  بە  شەڕیان  ڕۆم،  ئیمپراتۆرەکانی 
حاکمانی وەک سارگۆنی گەورە و بێنیتۆ مۆسولینی 
هەوڵیانداوە بە داگیرکاری بە ئەبەدییەت و هەرمان 
و  هۆمەر  وەک  هونەرمەندانی  چۆن  )هەر  بگەن 
دابوو(.  خەونانە  بەو  شەرعیەتیان  شکسپێریش 
دەسەاڵتی دیکەی وەک کلیسا  شەڕیان بە نەگریس 

پێناسە دەکرد، بەاڵم چارهەڵنەگر.
بێت،  هەرچۆنێک  ئێستاوە،  پێش  نەوەی  لە چەند 
کەوتە  دنیا  دەسەاڵتی  مێژوودا  لە  جار  یەکەم  بۆ 
دەست کۆمەڵێک نوخبە کە شەڕ بە نەگریس بەاڵم 
قابیلی خۆ لێبواردن دەزانن. تەنانەت کەسانی وەک 
جۆرج بووش )کوڕ( و دۆناڵد ترامپ زۆر جیاوازن 
ئاتیال و ئاالریک.  لە دەسەاڵتدارانی مێژوویی وەک 

ناوخۆییەوە  چاکسازیی  خەونی  بە  زیاتر  ئەمانە 
خولیای  نەک  دەگرن  بەدەستەوە  دەسەاڵت 
داگیرکاری. لە مەیدانی هونەر و فکریشدا، زۆربەی 
گەورە هونەرمەندانیش هەر لە پابلۆ پیکاسۆ هەتا 
ستەنلی کوبریک، بە نیشاندانی وەحشەتی بێمانای 
شەڕ  بەوانەی  پیاهەڵگوتن  نەک  ناسراون  شەڕ 

هەڵدەگیرسێنن.
زۆربەی  گۆڕانکارییانە،  ئەم  هەموو  ئەنجامی  وەک 
کارێکی  وەک  هێناوە  شەڕ  لە  وازیان  واڵتان 
بەرژەوەندییەکانیان.  پێشخستنی  بۆ  پەسند 
داگیرکردن  خەونی  لە  دەستیان  گەالنیش  زۆربەی 
زۆر  ئەوە  هەڵگرتووە.  دراوسێکانیان  سڕینەوەی  و 
ناڕاستە ئەگەر پێمان وابێت تەنیا هێزی سەربازی، 
سەر  بۆ  برازیل  هێرشی  نموونە  بۆ  لە  پێشگرە 
مەراکیش  داگیرکردنی  لە  ئیسپانیا  یان  ئۆرۆگوای، 

پاشگەز دەکاتەوە.
پێوەرەکانی ئاشتی

کەمبوونەوەی شەڕ لە زۆربەی ئامارەکاندا ئاشکرایە. 
زۆر  نێودەوڵەتییەکان  سنوورە  بەمالوە   ١9٤5 لە 
گۆڕانیان  دەرەکی  داگیرکاریی  بەهۆی  دەگمەن  بە 
بەسەردا هاتووە و تەنانەت یەک واڵتی بە ڕەسمی 
دانپێدانراویش بەهۆی هێرشی داگیرکارانەی دەرەکی 
دیکەی  جۆرەکانی  نەسڕاوەتەوە.  نەخشە  لەسەر 
کەمتر  ڕاپەڕینەکان  و  سڤیل  شەڕی  وەک  کێشە 
نەبوونەتەوە. تەنانەت ئەگەر هەموو جۆرەکانی کێشە 
یەکەمی  دەیەی  دوو  لە  بژمێرین،  شەڕەکانیش  و 
سەدەی ٢١دا ژمارەی قوربانیانی توندوتیژیی مرۆڤ 
ڕووداوەکانی  کوژراوانی  ژمارەی  لە  بووە  کەمتر 
هاتووچۆ یان قوربانیانی نەخۆشییەکانی پەیوەندیدار 
بە قەڵەوی. ئێستا باڕووت کەمتر لە شەکر خەڵک 

دەکوژێت.
مشت ومڕی زانایان لەسەر ئامارەکان نابڕێتەوە، بەاڵم 
پێویستە بۆ سەرووتر لە ژمارە و پێوانەکان بڕوانین. 
کەمبوونەوەی شەڕ، هێندەی دیاردەیەکی ئامارییە، 
دەرکەوتەشی  گرینگترین  دەروونییە.  ئەوەندەش 
ئاشتیدا  مانای  بەسەر  کە  گەورەیەیە  گۆڕانە  ئەو 
هاتووە. لە بەشی هەرە گەورەی مێژوودا »ئاشتی« 
تەنیا بریتی بوو لە »لەئارادانەبوونی کاتیی شەڕ«. 
و  فەڕانسە  بیانوتبوایە  ١9١٣ خەڵک  ئەگەر ساڵی 
ئەوە  مەبەستیان  نێواندایە،  لە  ئاشتییان  ئاڵمان 
بوو کە سوپای ئەو دوو واڵتە ڕاستەوخۆ ئامبازی 
یەکتر نابن، بەاڵم هەموو کەسێک دەیزانی لەوانەیە 
لە هەر چرکەساتێکدا شەڕ لە نێوان دوو واڵتەکەدا 

هەڵگیرسێت.
»ئاشتی«  واتای  ئێستادا  دەیەیەی  چەند  لەم 
واڵت  زۆر  بۆ  شەڕ«.  »ناپەسندبوونی  بۆ  گۆڕاوە 
لەالیەن  داگیرکران  و  هێرش  بەر  کەوتنە  ئێستا 
لە  دوور  و  ئەستەم  شتێکی  بووەتە  دراوسێکانەوە 
دەژیم،  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  خۆم  من  باوەڕ. 
بۆیە زۆر باش دەزانم کە نموونەی ڕیزپەڕ و ناتەبا 
لەگەڵ ئەم مەیل و بۆچوونە هەیە. بەاڵم دانپێدانان 
بەم مەیل و بۆچوونانە النیکەم هێندە گرینگە کە 

چاوپۆشی لەو نموونانە بکەین.
ئەم »ئاشتییە نوێ«یە تەنیا ڕووداوێکی ئاماری یان 
خەونێکی هیپییانە نەبووە. زۆر بە ڕوونی لە پڕۆژە 
بودجەکاندا ڕەنگی داوەتەوە کە بە وردی داڕێژراون. 
لەم چەند دەیەیەدا واڵتانی جیهان هێندە هەستیان 
٦.5٪ی  نزیکەی  تەنیا  کە  کردووە  ئاسایش  بە 
تەرخان  سەربازی  هێزی  بۆ  سااڵنەیان  بودجەی 
و  پەروەردە  بۆ  زیاتر  لەوە  زۆر  لەکاتێکدا  بکەن، 

تەندرووستی و ژیانی باشتر تەرخان دەکەن.
ئێمە ئەوە بە شتێکی ئاسایی دەزانین، بەاڵم ئەمە 
لە مێژووی مرۆڤدا دیاردەیەکی نوێی دڵخۆشکەرە. 
سەربازی  هێزی  تێچووی  ساڵ،  هەزاران  بەدرێژایی 
بەشی  گەورەترین  زۆرەوە  یەکجار  بەجیاوازییەکی 
و  سوڵتان  و  خان  و  شازادە  هەموو  بودجەی 
دەگمەن  بە  زۆر  ئەوانە  هەموو  بوو.  ئیمپراتۆرێک 
کۆمەاڵنی  دەرمانی  یان  پەروەردە  بۆ  قڕانێکیان 

خەڵک خەرج دەکرد.
موعجیزەیەکی  بەرهەمی  شەڕ  کەمبوونەوەی 
نەبوو.  سرووشت  یاساکانی  گۆڕانی  یان  خوایی 
بوو.  مرۆڤەکانەوە  باشتری  بژاردەی  بەهۆی  ئەمە 
و  سیاسی  دەسکەوتی  گەورەترین  لەوانەیە  ئەمە 
بەداخەوە  بێت.  مۆدێرن  شارستانییەتی  ئەخالقیی 
ئەو ڕاستیەی کە ئەمە بەرهەمی هەڵبژاردنی مرۆڤە، 

بەو مانایە دێت کە لەوانەیە پێچەوانەش ببێتەوە.
گۆڕان  لە  کولتوور  و  ئابووری  و  تێکنۆلۆژی 
بەردەوامن. بەرهەمهێنانی چەکی سایبەری، ئابووریی 
پشتئەستوور بە هۆشی دەستکرد و بەمدواییانەش 
سەردەمێکی  دەتوانێت  سەربازیگەری  کولتووری 
لە  کارەساتبارتر  زۆر  ئاراوە،  بهێنێتە  شەڕ  نوێی 
هەموو ئەوانەی پێشتر بینیومانە. بۆ سوودبینین لە 
ئاشتی، پێویستە هەموو تاکێک هەڵبژاردنی باشی 
هەبێت. بەپێچەوانەوە، هەڵبژاردنی هەڵەی الیەنێک 

دەتوانێت بەرەو شەڕمان ببات.
هەربۆیە هەڕەشەی ڕووسیا بۆ داگیرکردنی ئۆکراین 
دەبێت سەرنجی هەموو کەسێک ڕابکێشێت. ئەگەر 
ئەمە جارێکیتر بۆ واڵتانی زلهێز ببێتەوە خووخدە 
هەموو  لە  هەڵلووشن،  الوازەکانیان  دراوسێ  کە 
جیهان کاریگەریی لەسەر هەست و ئاکاری خەڵک 
دەبێت. یەکەمین و ئاشکراترین ئەنجامی گەڕانەوە 
بۆ یاسای دارستان، هەڵکشانی زۆر خێرای بودجەی 
ئەو  دیکەدا.  خەرجێکی  هەموو  بەسەر  سەربازییە 
پارەیەی دەبێت بدرێتە مامۆستایان و پەرستاران و 
کارگێڕانی کۆمەاڵیەتی، خەرجی تانک و مووشەک و 

چەکی سایبری دەکرێت.
هاوکاریی  هەروەها  دارستان،  یاسای  بۆ  گەڕانەوە 
جیهانی الواز دەکات بۆ چارەسەری کێشە و گرفتی 
وەک گۆڕانی کارەستباری کەشوهەوا یان ڕێکخستنی 
ئەو تێکنۆلۆژیانەی دەتوانن زیانبار بن، وەک هۆشی 
نییە  ئاسان  جێنێتیک.  ئەندازیاریی  و  دەستکرد 
لەپاڵ ئەو واڵتانە کار بکەی کە هەوڵی سڕینەوە و 

لەناوبردنت دەدەن. 

جیهان

کەمبوونەوەی شەڕ بەرهەمی 
موعجیزەیەکی خوایی یان گۆڕانی 

یاساکانی سرووشت نەبوو. 
ئەمە بەهۆی بژاردەی باشتری 

مرۆڤەکانەوە بوو. ئەمە لەوانەیە 
گەورەترین دەسکەوتی سیاسی و 
ئەخالقیی شارستانییەتی مۆدێرن 
بێت. بەداخەوە ئەو ڕاستیەی 
کە ئەمە بەرهەمی هەڵبژاردنی 

مرۆڤە، بەو مانایە دێت کە 
لەوانەیە پێچەوانەش ببێتەوە.

تێکنۆلۆژی و ئابووری و 
کولتوور لە گۆڕان بەردەوامن. 
بەرهەمهێنانی چەکی سایبەری، 
ئابووریی پشتئەستوور بە هۆشی 

دەستکرد و بەمدواییانەش 
کولتووری سەربازیگەری دەتوانێت 
سەردەمێکی نوێی شەڕ بهێنێتە 
ئاراوە، زۆر کارەساتبارتر لە 

هەموو ئەوانەی پێشتر بینیومانە. 
بۆ سوودبینین لە ئاشتی، پێویستە 
هەموو تاکێک هەڵبژاردنی باشی 

هەبێت. بەپێچەوانەوە، هەڵبژاردنی 
هەڵەی الیەنێک دەتوانێت بەرەو 

شەڕمان ببات.
هەربۆیە هەڕەشەی ڕووسیا 
بۆ داگیرکردنی ئۆکراین دەبێت 

سەرنجی هەموو کەسێک 
ڕابکێشێت. ئەگەر ئەمە جارێکیتر بۆ 
واڵتانی زلهێز ببێتەوە خووخدە کە 
دراوسێ الوازەکانیان هەڵلووشن، 

لە هەموو جیهان کاریگەریی لەسەر 
هەست و ئاکاری خەڵک دەبێت. 
یەکەمین و ئاشکراترین ئەنجامی 
گەڕانەوە بۆ یاسای دارستان، 
هەڵکشانی زۆر خێرای بودجەی 

سەربازییە بەسەر هەموو خەرجێکی 
دیکەدا. ئەو پارەیەی دەبێت 

بدرێتە مامۆستایان و پەرستاران 
و کارگێڕانی کۆمەاڵیەتی، خەرجی 

تانک و مووشەک و چەکی سایبری 
دەکرێت.

گەڕانەوە بۆ یاسای دارستان، 
هەروەها هاوکاریی جیهانی الواز 
دەکات بۆ چارەسەری کێشە و 

گرفتی وەک گۆڕانی کارەستباری 
کەشوهەوا یان ڕێکخستنی ئەو 
تێکنۆلۆژیانەی دەتوانن زیانبار 
بن، وەک هۆشی دەستکرد و 

ئەندازیاریی جێنێتیک. ئاسان نییە 
لەپاڵ ئەو واڵتانە کار بکەی کە 
هەوڵی سڕینەوە و لەناوبردنت 

دەدەن. 

یوال نووح هەراری
و: ئاسۆ ئیسالم پەنا
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گۆڕانکاریی  بوونی  خێراتر  لەگەڵ  هاوکات  هەروەها 
دەستکرد،  هۆشی  سوپای  گەشەی  و  کەشوهەوا 
ئەو  داخرانی  تەنیا  سەربازی  ناکۆکیی  هەڕەشەی 
بازنە دزێوە خێراتر دەکات کە لەوانەیە جۆری مرۆڤ 

لەناو ببات.
ئاراستەی مێژوو

و  ئەستەمە  مێژوویی  گۆڕانی  پێتوابێت  ئەگەر 
مرۆڤایەتی هیچکات دارستانی جێنەهێشتووە و جێی 
ئەویش  و  دەمێنێتەوە  بژاردە  یەک  تەنیا  ناهێڵێت، 
ئەوەیە کە یان ڕاوچی بیت یان نێچیر. لەم حاڵەتەدا 
زۆربەی دەسەاڵتداران دەخوازن وەک ڕاوچیی یەکەم 
لیستە  ئەو  ناو  لە  ناویان  و  مێژووەوە  ناو  بچنە 

دزێوەی داگیرکەراندا تۆمار بکرێت کە خوێندکارانی 
داماو ناچارن بۆ تاقیکردنەوەکانیان لە وانەی مێژوو 

لەبەری بکەن.
لەوانەیە  هەبێت.  گۆڕان  ئەگەری  لەوانەیە  بەاڵم 
نەک  بێت  بژاردەیەک  تەنیا  دارستانیش  یاسای 
وابێت،  ئەگەر  چارهەڵنەگر.  و  مسۆگەر  شتێکی 
دراوسێکانی  داگیرکردنی  ڕێگای  سەرکردەیەک  هەر 
بیرەوەریی  لە  تایبەت  شوێنێکی  هەڵبژێرێت 
خراپتر  زۆر  دەکات،  تەرخان  بۆ خۆی  مرۆڤایەتیدا 
کە  یەکێک  وەک  ئاوا،  کەسی  شەل.  تەیموورە  لە 
لەناوبرد  مرۆڤی  ئێمەی  دەستکەوتی  گەورەترین 

دەچێتە ناو مێژووەوە. 
هاتووینە  دارستان  لە  وابوو  پێمان  ئەوکاتەی  ڕێک 

دەر، بردینییەوە بەرەو دواوە.
وەک  بەاڵم  دێت،  بەسەر  چی  ئۆکراین  نازانم  من 
من  هەیە.  گۆڕان  ئەگەری  بە  بڕوام  مێژووناس 

پێموایە ئەمە ساویلکەیی نییە، بەڵکوو واقیعبینییە. 
گۆڕان تەنیا شتی نەگۆڕی مێژووی مرۆڤە. ئەمە ئەو 
وانەیەیە کە لەوانەیە ئۆکراینییەکان بتوانن فێرمان 
ئۆکراینییەکان  زۆر  یەکجار  ماوەیەکی  بۆ  بکەن. 
تەنیا ستەم و توندوتیژییان بینیوە. بۆ ماوەی دوو 
سەدە بە ئازاری ئۆتۆکراسیی تزارییەوە ژیان )کە 
گەورەکانی شەڕی جیهانیی  گۆڕانیکارییە  لەمیانەی 
زۆر  سەربەخۆییان  هەوڵی  هەڵوەشایەوە(.  یەکەمدا 
زوو بە دەستی سوپای سوور تێکشکا کە دەسەاڵتی 
ڕووسیای بنیاتنابووەوە. ئۆکراینییەکان دوای ئەوە لە 
ناو مەینەت و ئازاری سامناکی برسیەتیی هۆلۆدۆمۆر 
]گرانیی گەورەی ئۆکراین ١9٣٢-١9٣٣[، ڕژێمی 
تۆقێنەری ستالینیستی، داگیرکاریی نازییەکان و 
چەندین دەیە دیکتاتۆرییەتی کۆمۆنیستیدا ژیان. 
دوای هەڵوەشانەوەی یەکییەتی سۆڤیەت، مێژوو 
وێدەچوو دڵنیا بێت لەوەی ئۆکراینییەکان دیسان 
بکەونەوە سەر ڕێڕەوی ستەم و داپڵۆسین- چی 

دیکەیان جگە لەمە دەزانی؟
هەڵبژارد.  دیکەیان  شتێکی  ئەوان  بەاڵم 

هەژاریی  پێچەوانەی  مێژوو،  بەپێچەوانەی 
بەڕواڵەت  لەمپەرە  پێچەوانەی  و  پڕووکێنەر 
ئۆکراینییەکان  لەبڕاننەهاتووەکان، 
ئۆکراین،  لە  بنیاتنا.  دێمۆکراسییەکیان 
پاڵێوراوانی  بیالڕووس،  و  بەپێچەوانەی ڕووسیا 
ئۆپۆزسیۆن هەموو جارێک جێگەی بەرپرسانیان 
دەگرتەوە. کە لە ٢٠٠٤ و ٢٠١٣ تووشی مەترسیی 
پاراستنی  بۆ  بوونەوە،  تاکڕەوی  دەسەاڵتی 
دێمۆکراسییەکەیان  ڕاپەڕین.  جار  دوو  ئازادی 
نوێ«.  »ئاشتیی  وەک  هەر  نوێیە،  شتێکی 
زۆر  لەوانەیە  و  الوازن  و  ناسک  هەرکیان 
نەخایەنن، بەاڵم هەرکیان ئەگەری بوونیان هەیە 
و دەکرێت بە قووڵی ڕەگ داکوتن. هەموو کۆنێک 
سەردەمێک نوێ بووە. هەمووی دەگەڕێتەوە بۆ 

هەڵبژاردنەکانی مرۆڤ.

ئاراستەی مێژووی مرۆڤ، لە ئۆکراین 
کەوتووەتە بەر مەترسی

    مانی مەلەک  
کۆچی وەرزشوانانی لێهاتوو و ناسراو بابەتیک نییە 
کە تایبەت بە ئێران بێ و تەنیا لە ئێران وەرزشوانێک 
بۆ نموونە بە هۆکارێکی تایبەت داوای پەنابەری لە 
والتێکی ئەوروپی بکات بەڵکوو لە سەرجەم واڵتان 
حالەتی لەو جۆرە رووی داوە بەاڵم رێژە و ئاماری 
واڵتانی  بۆ  دەرۆن  ئێرانەوە  لە  وەرزشوانانەی  ئەو 
دیکە و داوای مافی پەنابەری دەکەن لەچاو واڵتانی 
دیکە یەکجار زۆرە بە تایبەتیش لە ماوەی دە ساڵی 
رابردوودا زۆرترین وەرزشوان لە رۆژهەاڵتی کوردستان 
و ئێران روویان لە واڵتانی ئەوروپا کردووە و داوای 
پەنابەریان کردووە ،  بۆ دۆزینەوەی هۆکارەکانی ئەم 
خەسارە گەورەیە پێویستە بزانین بنەماکانی کاری 
سیستەمی فێدراسیۆنە وەرزشییەکانی ئێران چیە ، 
چۆن کار دەکەن و چۆن بەڕێوە دەچن ، ئەوەی کە 
روون و ئاشکرایە کۆماری ئیسالمی لە سەر بنەمای 
دیکتاتۆری و ئیسالمی کار دەکا و لە سیستمێکی 
کە  واڵت  دەزگاکانی  دامو  سەرجەم  دیکتاتۆریشدا 
رووی  لە  یاساکانیان  دەگرێتەوە  وەرزشیش  بەشی 
ئایینەوە داندراون و بۆ وەرزشوانی ژن یاسایک هەیە 
و بۆ وەرزشوانی پیاو یاسایکی دیکە ئەوە لە بەشی 
الیەن  لە  یاساکان  دیکەی  بەشێکی  ئایینی  یاسای 
راستەوخۆ  و  دادەنرێت  دیکتاتۆریەوە  سیستەمی 
و  خامنەیی  عەلی  واتە  ئیسالمی  کۆماری  رێبەری 
ئۆرگانی نیزامی واتە سوپای پاسداران دەسەاڵتیان 
بۆ  وەرزشی،  بەشەکانی  سەرجەم  سەر  بە  هەیە 
وەرزشوانانێک  نەداوە  ڕێگەیان  ئێستا  تا  نموونە 
نێودەوڵەتییەکان  یاریە  لە  ئێراندا  ناوی  ژێر  لە  کە 
ئیسراییل  وەرزشوانانی  لەگەڵ  دەکەن  بەشداری 
بەرەوڕوو ببنەوە و هەر لەبەر ئەو بڕیارە سیاسییەی 
هەلی  باش  وەرزشوانی  چەندین  دەسەاڵتداران 
لەکیس چووە  بەرزی جیهانییان  پلەی  بە  گەیشتن 
و ئەو کارە بووەتەهحی بێبەشبوونی چەند بەشێکی 

وەرزشی لە یارییە نێودەوڵەتییەکان.
بکا  وەرزش  بەردەوام  شێوەی  بە  کە  کەسێک    
تاکوو ببێتە وەرزشوانی حەرفەیی و وەرزش بکاتە 
شوێنی  یەکەم  شتە  چوار  بە  پێویستی  و  پێشە 
کاتی  سێیەم   ، تایبەت  خواردنی  دووەم  راهێنان، 
زۆری رۆژانە ، چوارەم پشتیوانی بەرپرسانی بااڵی 
یاسای  چوارچێوەی  لە   ، واڵت  وەرزشی  بەشی 
کۆماری ئیسالمیدا لە ئێران زۆربەی ئەو شوێنانەی 
هەیە  بوونیان  وەرزشی  راهێنانی  مەبەستی  بۆ  کە 
سەر بە کەرتی تایبەتن و بڕە پارەیک لە بەرامبەر 
قەیرانە  بەو  و  ئێستادا  لە  کە  وەردەگرن  راهێناندا 
داراییە قوڵەی کە بەرۆکی بە خەڵکی ئێران گرتووە 
کەمتر کەسێک توانایی سوودوەرگرتن لەو شوێنانەی 
هەیە ، بەشەکەی دیکە کە تایبەتە بە کاری راهێنان 

پێداویستیەکانی  رووی  لە  ناونراوە  دەوڵەتی  بە  و 
هۆی  بە  و  نزمدایە  زۆر  ئاستێکی  لە  وەرزشیەوە 
کاری  کوالیتی  بەشداربووانەوە  رێژەی  بوونی  زۆر 
وەرزشی  نزمە.  زۆر  تێدا  راهێنان  و  هێنان  بار 
تایبەت پێویستی بە کاتێکی زۆری رۆژانەیە  واتە 
لە  ناتوانێت  ئاسایی  مرۆڤێکی  وەکوو  وەرزشوان 
شوێنێک بەردەوام کار بکا و رۆژانە چەندین کاتژمێر 
دەس  بۆ  بوو  وا  کە   ، کردن  کار  بۆ  بکا  تەرخان 
پێویستی  ژیان  بژیوی  بۆ  پێداویستیەکانی  خستنی 
دابین  بۆ  واڵتان  سەرجەم   ، ماڵیە  پشتوانەی  بە 
برە  پێشەیی  وەرزشوانانی  پێداویستیەکانی  کردنی 
بودجەیکیان دیاری کردووە بەاڵم لە ئێران بە هۆیی 
دەزگاکانی  و  دام  ناو  لە  ئیداری  و  ماڵی  گەندەڵی 
پشتیوانییە  و  پارەکە   ، واڵت  وەرزشی  بەشی 
ماڵییەکان ناگەنە دەست وەرزشوانان. نموونە هەیە 
وەرزشوانی زۆر بە ناو بانگ و ناسراو مەدالیایک کە 
بە هەدیە لە کێبرکێکان پێ بەخشراوەی بە هۆیی 
نەبوونی  فرۆشتووە و بەشێکی زۆری وەرزشوانانی 
زۆر سەرکەوتوو بە هۆیی خراپی باری داراییان وازیان 
بکەن.  دیکە  کاری  لە  روو  بوون  ناچار  و  هێناوە 
بەشێکی دیکەی کێشەکان تایبەتە بە ژنان و یاسای 
ژنانەی  ئەو  کراوە  وەرزش  بە  تێکەڵ  کە  ئیسالمی 
کە وەرزشی فۆتباڵ ، والیباڵ ، بەسکێتباڵ دەکەن 
هەموو  و  سەر  دەکرێن  ناچار  هاویندا  گەرمای  لە 
ئەندامەکانی جەستەیان  داپۆشن  ، ژنێکی مەلەوان 
ئەگەر  تەنانەت  بکاتەوە  باڵو  وێنەکانی  نیە  بۆیی 
کە  حاڵەتێکدا  لە  تەنیا  جیهانیش  قارەمانی  ببێتە 
حیجابی کاملی ببێت بۆیی هەیە وێنە یان ڤیدیۆیی 
کێبڕکێکانی باڵو بکاتەوە کە ئەویش مەحاڵە بکرێ 
، تەنانەت ئەگەر برۆن بۆ کێبرکێ لەگەڵ واڵتێکی 
حیجابی  دەبێ  نییە  ئیسالمی  یاسایی  کە  دیکە 
دەرچێت  یاساکان  لە  کەسێکیش  هەر  بکەن  کامل 
لەگەڵ گەرانەوەی بۆ ئێران دەسبەسەر دەکرێ 
دژە  یاسا  لە  دیکە  یەکێکی  دادگا.  دەدرێتە  و 
ژنانەکەی کۆماری ئیسالمی رەزامەندی پیاوە بۆ 
بەشداری هاوسەرەکی لە کێبرکێکانی دەرەوەی 
واڵت ژنێکی وەرزشوان پێویستە نامەی فەرمی 
دەرەوە  چوونە  کاتی  لە  بێت  پێ  هاوسەرەکی 
نەبێ  رازی  پیاوێک  ئەگەر  هەوەها   ، واڵت  لە 
لێ  رێگری  هەیە  بۆیی  بکا  وەرزش  ژنەکەی 
لێ دەکەن  دادگاش پشتیوانی  و  یاسا  و  بکات 
لە سەر  کاریگەری هەیە  راستەوخۆ  ، مەزهەب 

مافی وەرزشوانانی ژن .
رێککەوتنی  لە  ئەمریکا  دەرەوەی  هاتنە  لەگەڵ 
و  ژیان  باری  گەمارۆکان  هاتنەوەی  و  ناوکی 
دارایی وەرزشوانان ئەوەندەی دیکە خراپ بوو. 
و  هەڵکشاندایە  لە  بەردەوام  هەاڵوسان  نەرخی 

بوون  ناچار  وەرزشوانان  بەرچاوی  بەشێکی 
وەرزشدا  و  ژیان  بژیوی  بۆ  کارکردن  نێوان  لە 
کارکردن هەڵبژێرن و هەموو ئەو هیوا و ئاواتانەی 
هۆیی  بە  کێشاوە  بۆ  زەحمەتیان  سااڵنێک  کە 
هەژاری و نەبوونیەوە بە خاک بسپێرن و وازبێنن 
لە وەرزش. وەرزش خزمەتێکی یەکجار زۆر بە 
کۆمەلگا  تەندرووستی  و  پێشکەوتن   ، کەلتوور 
و  کوردستان  رۆژهەاڵتی  وەرزشوانانی  دەکا. 
مەیدانە  لە  خۆیان  تواناکانی  جار  زۆر  ئێران 
جیهانییەکاندا نیشان داوە بەاڵم زۆر بە داخەوە 
لە ماوەی دەسەاڵتداری کۆماری ئیسالمیدا هیچ 
کۆسپ  بەردەوام  و  نەدارەوە  پێ  بایەخێکیان 
تایبەتی  بە  پێش.  هاتووەتە  تەگەرەیان  و 
سوپای  و  ئێتاڵعات  وەزارەتی  کوردستان   لە 
تیرۆریستی پاسداران بە شێوەیکی سیستەماتیک 
دارێژراو هەموو رێگایکیان گرتووەتە  بەرنامە  و 
مێر  و  الوان  تایبەتیش  بە  و  کورد  کە  بەر 
مندااڵن بە جێگای وەرزش کردن توشی مادەی 
کوردستان  لە  مەبەستەش  ئەو  بۆ  بن  هۆشبەر 
رێگری لە کڕین و فرۆشتنی مادە هۆشبەرەکان 
ناکەن و زۆریش ئاسانکاری دەکەن بۆ هەرزانی 
نەرخی مەواد و هاتنی بۆ کوردستان. کۆماری 
ئێران  و  کوردستان  الوانی  نایەوێت  ئیسالمی 
ئامانجی  بن،  تەندرووست  و  بکەن  وەرزش 
ئەوەیە خەریکی گیرۆدەی مادەهۆشبەرەکان بن 
هێنانی  بەکار  و  خستن  دەس  لە  بیر  تەنیا  و 

بکەن. هۆکارەکەشی ئەوەیە کە ئاماژەم پێ کرد 
بە کۆمەڵگا دەگەینێت  وەرزش خزمەتێکی زۆر 
کۆمەڵگایک کە زۆربەی مرۆڤەکانی  وەرزشوان 
و مێشکێکی  لەشێکی سەالمەت  بوون  خاوەن 
سەالمەتن، واتە بیر دەکەنەوە و زوڵم و زۆریان بۆ 
قەبووڵ ناکرێت کە وابوو دەوڵەت ناتوانێت درێژە 
بە گەندەڵی و زوڵم و زۆر بدا ترسی سەرەکی 
کوردستان  کە  ئەوەیە  ئیسالمیش  کۆماری 
دەروازەی شۆرش و راپەڕینە لە ئێران سەرانی 
و  سالم  کۆمەڵگا  نایانەوێت  ئیسالمی  کۆماری 
تەندرووست بێ. چوار دەیە بە وردی کاری لە 
تەمەنی  کە  ئاکامەکیەتی  ئەوەش  کردووە  سەر 
گەییشتووە  هۆشبەرەکان  مادە  هێنانی  کار  بە 
بە ١٢ ساڵ و بەرزترین رێژەی بە کار هێنەران 
لە  کەس  چوار  هەر  لە  مندااڵنن  مێر  و  ژنان 
ئێران یەکێکیان گیرۆدەی مادە هۆشبەرەکانە لە 
کۆمەڵگایکی ئاوادا هیچ رێگایک بۆ وەرزشوانانی 
واڵت جگە لە رۆیشتن بۆ ئەوروپا و داوایی مافی 

پەنابەری کردن نەماوەتەوە. 

هۆکارەکانی کۆچی بە کۆمەڵی وەرزشوانانی رۆژهەاڵتی 
کوردستان و ئێران 
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بە بۆنەی یادی 8ی مارس وتووێژیکمان ئەنجام 
چاالکی  بە  خۆیان  کە  هاوڕێ  دوو  لەگەڵ  دا 
فێمێنیستی پێناسەدەکەن، وتووێژەکە حەولیداوە 
پرسیارەکانی سەبارەت بە دووبەشی کوردستان 
خاتوو  لە  داوامان  کوردستان  باشوور  بۆ  بێت، 
هاوژین زیبا کرد کە واڵمدەرەوەی پرسیارەکانماان 
بێت و بۆ بەشی رۆژهەاڵتی کوردستانیش هاوڕێ 
چیمەن جەوانروودی واڵمدەرەوەی پریارەکانمان 

بوو، سپاس بۆ هاوکاری هەردوو ئازیز

 ئامادەکار: ژیال ئەحمەدی

دەست  لەوەوە  پرسیارەکەم  با  دواڕۆژ:  
پێبکەم پێناسەی ئێوە بۆ ژن  لە باشووری 

کوردستان چییە؟
بەدەر  باشوور  ژنی  دۆخی  زیبا:  هاوژین 
جیهانەدا  لەم  ژنێکیتر  هەر  دۆخی   لە  نیە 
شوناسی  بێ  ناسنامەیی،  بێ  دۆخی  لە   ،
بەاڵم   ، ڕاستەقینە  سەربەخۆیی  نەبوونی  و 
بەراورد  بە  دیکە  والتانی  لەگەڵ  بەراورد  بە 
تێدا  خەباتی  ژن  کە  شوێنانەی  ئەو  لەگەڵ 
ژن   ، وفکری  ڕاستەقینە  خەباتێکی  دەکات 
کلتووری  ژێر  لە  کوردستان  باشووری  لە 
داب ونەریتی پیاوساالرانە و ئایین ونەبوونی 
یاساگەلێک کە بتوانێت بیپارێزێت لە دۆخی 
لە  دەزانن  خۆتان  و  دەکات  ژیان  خراپدا 
قڕکردنی  هەڵمەتێك  وەکوو  ڕابردوو  ماوەی 
ژلە باشووری کوردستان دەستی پێ کرد، لە 
ژێر ناوی شەرف ونامووس و بەهەر جۆرێک 
ساالری  پیاو  عەقلییەتی  خاونی  پیاوی  کە 
ودەسەاڵتداری بۆی بکرێت ژن لە ناو ئەبات و 
یا خود ژن دەکات بە هۆکاری کوشتنی خۆی 
یان بەشتێنێک درووست دەکات بۆ ئەوەی کە 
ژن خۆی ، خۆی بکوژێت، بۆیە لە دۆخێکی 
خراپ دایە وبە گشتییش لە جیهان دا وایە 
بەاڵم بە بەراورد لە هەر جێگەی تر کوردستان 
دۆخەکەی خراپ ترە ، بە واتایەکی تر ژنە 
لە  خراپترە  باروودۆخیان  کوردستان  کانی 

ژنانی لە واڵتانی تر .
تایبەت  بە  و  رابردوو  ساالنی  لە  دواڕۆژ: 
کوژی  ژن  دیاردەی  پێشوو  مانگەکانی  لە 
ئێوە  کردوە  زیادی  بەرچاو  رێژەیەکی  بە 

هۆکارەکەی بۆ چی دەزانن؟
لە  هەبووە  هەر  کوشتن  ژن  زیبا:  هاوژین 
نەبوونی  بەهۆی  ڕەنگە  بەاڵم  کوردستان 
نەبوونی  خود  ویان   میدیایی  سەرچاوەی 
میدیاکان و دەست پێرانەگەیشتنی  ئێمە بە 
سۆشیال میدیا ڕەنگە ئاگامان لێی نەبووبێ، 
یان بە جۆرێک ئامارەکانی  ژن کوشتنەکان 
بابەتێکی  بە  نەکراون  و  نەکراون  تۆمار 
دیاریکراو، ئەگەرنا ژن کوشتن هەر هەبووە 
لە کوردستان ، بەشێکی ئەمە ئەوەیە ئێمە 
ئێستە لە ڕێگەی سۆشیال میدیا کان زووتر 
ئەگەین بە  هەواڵەکان چۆنکە میدیا و دەزگا 
میدیاییەکان مەرگی ژن و لێدانی ژن وگریانی 
ژنیان کردووە بە کەرەستەی الیک وکۆمێنت  
باسەکەیە  بەشێکی  ئەمە  خۆیان  الی  بۆ 
بەشێکیشی دەگەرێتەوە بۆ هۆشیاربوونەوەی 

ژن بۆ خۆی زوڵم قەبوول ناکات و لە ئاکامدا 
دەکات  بەرامبەر   تووندوتیژی  تر  ئەوەی 
ژیان  بۆ  دەکات  شۆرش  ژن  ،هەرچەند 
چەشنە  هەر  هەردەستپێکی  لە  ئیتر  بەاڵم 
بە  ببین   زۆرمان  ئەبێ   گۆڕانکارییەک 
حاڵەتەکانی  زۆرتربوونی  بۆیە   ، قوربانی 
وابێت  پێم  ژنان  خۆکوشتنی  و  کوشتن  ژن 
ژن  ئاگاداربوونەوەی  بە  پەیوەندی  بەشێکی 
بەشێکیشی   ، نیە  رازی  کە  هەیە  خۆیەوە 
بە  ئێمە  گەیشتنی  زوودەست  بە  پەیوەندی 
بردنی  هەروەها  و  وهەواڵەکان  میدیاکان 
هەیە  دادگاکان  بۆ  توندووتیژی  کەیسەکانی 
ڕێگەی  لە  و  نەبوو  ئەمانەمان  تر  پێش  کە 
چآرەسەر  کێشەکان  عەشایرییەوە  سوڵحی 
دەکران، ئێستە کەمێک گۆرانکاری کراوە کە 
ئێمە زیاتر ئاگامان لە ژن کوشتنەکان دەبێت 

.
تا  هەرێمێکی  کوردستان  هەرێمی  دواڕۆژ:  
رادەیەک دێمۆکراتیکە و ئازادی هەلبژاردن تێیدا 
ناتوانن  ئازادییە  لەو  ژنان  چی  بۆ  بەالم  هەیە 
خوکەکانی  لە  ژن  نوێنەرانی  و  وەرگرن  کەلک 
دەبیندرێن  کەم  پارلمان  یەکی  پاش  لە  یەک 
هاتوونەتە  کۆتا  بە  زۆریان  هەشن  ئەوانەی  و 

سەرکار؟
هاوژین زیبا: لە هەریمی کوردستاندا ژنان هەوڵ 
زۆریان  قوربانی  کێشاوە،  زۆریان  وماندووبوونی 
داوە لە پێناو ڕزگار بوونی نەتەوایەتی یان  خود 
خەباتی نەتەوایەتی  ، دەتوانین بڵێین خەباتی 
شتێکی   خود  یان  کەمتر  ئەمە  جا  نەتەوایەتی 
نییە  ڕەگەزی  یەکسانی  بۆ  خەبات  لە  جیاواز 
، بۆ ژن خەباتی نەتەوایەتی پێش ڕزگاربوونی 
خەباتی شەخسی یان خود شوناسی خۆی بووە 
ناو  لە  ژنەکان  کە  کردووە  وای  ئەمش  هەر  و 
خەبات وشۆرشەکان پێگەیەکی سەربەخۆیان بۆ 
خۆیان نەبووە و لەوێش پاشکۆی پیاوەکان بوون 
خۆیان  پاشکۆی  وەکوو  ژنەکانیان  پیاوەکان  و 

کۆمەاڵیەتییان  ڕۆلی  هەمان  و  کردووە  سەیر  
گیراوە، دایک بوون خۆشک بوون دڵدار بوون، 
هاوسەربوون،  بەم شێوازە بوون،  بۆیە کاتێکیش 
کە   خەباتی مەدەنی لە هەریمی کوردستان پاش 
ژنان دیسانەوە  ڕاپەرینی 9١ دەستی پێی کرد 
دەبن بە کەسێک کە پیاوەکان ڕۆل یان بۆ دیاری 
دەکەن، شوێنیان بۆ دیاری دەکەن و دەچنە ژێر 
ئەجیندای حیزبەکان وئێتر ئەو پۆستە ئیداریانە 
لە بە رنەخوێندەواری خۆیان  کە وەری دەگرن 
لە  خۆیان  ئاگادارنەبوونی  و  نەخوێندنەوە   ،
شوناس و ڕەگەزی خۆیان ، ئاگادار نەبوون لە 
دوخی ژنان لە جیهان دا و خەباتی فمینیستی لە 
جیهان دا بۆیە ژنان دەکەونە ناو ئەو بێ ئاگاییە 
وەکوو زۆرێک لە پیاوەکان پرسە گرینگەکانیان 

لە بیر دەچێتەوە .
دواڕۆژ: ئێوە چاالکی بواری ژنان و مافەکانیانن 
لە باشووری کوردستان تا چ رادەیەک توانیوتانە 
بۆ بردنەسەرەوەی ئاستی هۆشیاری و تواناکانی 

ژنان کاریگەریتان هەبێت؟
هاوژین زیبا: ئێمە وەکوو فمینیستی ڕۆشنگەری 
هەموو  بە  و  خەباتمانداین  سەرەتای  لە 
شێوازێک هەوڵ ئەدەین رێگەی میدیا لە ڕێگەی 
سۆشیال میدیا لە ڕێگەی بەرکەوتنی راستەوخۆ 
لە  نووسین  ڕێگەی  لە  وە  مەیدانییە  وچاالکی 
توانامان  لە  جۆرێک  هەر  بە  وەرگێران  ڕێگەی 
تیایەتی  دۆخەی  لەو  ژن  ئەمانەوێت  هەیە 
چۆن  کە  بزانێت  ژن  ئەبێ   ، بێتەوە  هۆشیار 
لە  پێویستە  و  ونە  ئەو  ی  ناسنامە  ئەژیت، 
و  بێت  هۆشیار  خۆی  بوونی  ژن  بەرامبەر 
ئەمە هاوکارێکی زۆر باشە ، ئێمە ببین بە 
بزووتنەوەی بەرامبەر بە دەسەاڵتی ستەمکار 
و پیاوسااڵری و هێلی سوور دابنێین وبڵێین 
کە ئیتر بەسە ژن کووشتن، ئیتر بەسە بێ 
ڕێزی کردن، بەسە تووندوتێژی، لەسەرەتای  

هەوڵەکانمانداین،
...بۆ ل 9

هاوژین زیبا:
لە هەریمی کوردستاندا ژنان 
هەوڵ وماندووبوونی زۆریان 
کێشاوە، قوربانی زۆریان داوە 

لە پێناو ڕزگار بوونی نەتەوایەتی 
یان  خود خەباتی نەتەوایەتی  

، دەتوانین بڵێین خەباتی 
نەتەوایەتی جا ئەمە کەمتر یان 
خود شتێکی  جیاواز لە خەبات 
بۆ یەکسانی ڕەگەزی نییە ، بۆ 
ژن خەباتی نەتەوایەتی پێش 

ڕزگاربوونی خەباتی شەخسی یان 
خود شوناسی خۆی بووە و هەر 
ئەمش وای کردووە کە ژنەکان لە 
ناو خەبات وشۆرشەکان پێگەیەکی 
سەربەخۆیان بۆ خۆیان نەبووە و 
لەوێش پاشکۆی پیاوەکان بوون و 
پیاوەکان ژنەکانیان وەکوو پاشکۆی 

خۆیان سەیر  کردووە و هەمان 
ڕۆلی کۆمەاڵیەتییان گیراوە، دایک 
بوون خۆشک بوون دڵدار بوون، 

هاوسەربوون،  بەم شێوازە 
بوون،  بۆیە کاتێکیش کە   خەباتی 

مەدەنی لە هەریمی کوردستان 
پاش ڕاپەرینی ٩١ دەستی پێی کرد 
ژنان دیسانەوە دەبن بە کەسێک 
کە پیاوەکان ڕۆل یان بۆ دیاری 

دەکەن، شوێنیان بۆ دیاری دەکەن 
و دەچنە ژێر ئەجیندای حیزبەکان 
وئێتر ئەو پۆستە ئیداریانە کە 

وەری دەگرن لە بە رنەخوێندەواری 
خۆیان ، نەخوێندنەوە و 

ئاگادارنەبوونی خۆیان لە شوناس 
و ڕەگەزی خۆیان ، ئاگادار نەبوون 

لە دوخی ژنان لە جیهان دا و 
خەباتی فمینیستی لە جیهان دا 
بۆیە ژنان دەکەونە ناو ئەو بێ 

ئاگاییە وەکوو زۆرێک لە پیاوەکان 
پرسە گرینگەکانیان لە بیر 

دەچێتەوە .

چارەسەرکردنی پرسی ژن لە کوردستان پێویستی بەخەباتێکی فێمیێنستی هەیە
وتووێژێک لەسەر باروودۆخی ژنان لە باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
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بێ   ، درێژە  و  دوور   ڕێگەیەکی  ئەمە   
بەاڵم  نیە  ونەشیو  هەوراز  بێ  گومانیش 

بەڵێنمانداوە کە بەردەوام بین .
دۆخە  ئەو  بۆ  سەرەکی  کێشەی  دواڕۆژ:  
کوردستان  باشووری  لە  ژنان  مەترسیدارەی 
نەریتی  و  کولتوور  یان  یاسا  چییە؟  هەیانە 
دژە ژن و پیاوساالرانە لە کوردستان؟ ئایا بە 
بروای ئێوە ژنان بۆخۆیان بەشێکن لە ئامرازی 
سەرکوتی خۆیان؟ چۆن دەتواندرێ ئەو دۆخە 

چاکتر بکرێت؟
هەن   کە  ئەوکێشانەوا  هەموو  زیبا:  هاوژین 
دەخون  ئاو  ساالری  پیاو  لە  کوردستانە  لە 
پیاو   ، سەرەکییە  هۆکاری  سااڵری  وپیاو 
هەیە  دڕێژتری  دوورو  مێژوویەکی  سااڵریش 
و  دەولەت  و  حۆکمرانی  لە  و  ئایینەکان  لە 
ڕێکخراو وحیزبەکانیش ، کاتیێک هەموو ئەو 
دەزگایانەی کە لە بیری پیاوساالرانە شێوەیان 
لە  بەشێکن  دەکەن  خۆیان  کاری  و  گرتووە 
چە  پیاوساالری  فیکری  هێنەرەوەی  بەرهەم 
بە خێزان چە بە حیزب وچە بە ڕێکخراوەی  
وهەرجۆرێکی  ودەولەت  حوکمرانی  بە  وچە 
ناو  لە  ڕیکخستن  و  بوون  پێکەوەیی  تری 
ڕێکخستنێکی  ئەم  بلین  دەتوانین  کۆمەڵگادا 
دووبارە بەرهەمهێنەرەوەی پیاوساالریە لە ناو 
کۆمەڵگادا و  نەبوونی ژنان لە پاڵیدا و یان 
خود بێ مەتمانەیی ژن بە بابەتەکانی تایبەت 
پرسی  لە  خۆی  تێنگەیشتنی   ، خۆی  بە 
بزووتنەوەیەک  نەبوونی  درووست  و  خۆی 
ونەبوونی  بکات  ژن  فێمنیستی  خەباتی  کە 
ژن  خەباتی  ناو  لە  فێمینیستی  تیوری 
لە  یەکێک  و  دەزانین  سەرەکی  هۆکاری  بە 
ئەو  بەردەوامی   بۆ  سەرەکییەکانە  هۆکارە 
تووندوتێژیانە  و  کووژی  ژن  و  وگرفت  کێشە 
 ، وڕەگەزی ژن  دەکرێت  بەژن  بەرامبەر  کە 
بەڵێ ژنانیش بۆ خۆیان بە جۆرێک دەکەونە 
خۆیان  کە  سااڵریە  پیاو  نەریتە  ئەو  داوی 
بەرهەمهێنەری ئەو تووندوتێژیانەن بۆ خۆیان 
، بەالم کاری فێمینیزم و فەلسەفەی فێمینیزم 
هەمیشە لە هەوڵی ئەویە کە ئەم خۆبوونەوە 
ئەم  هەر  و  بناسێنێت  خۆی  بە  ژن  بە 
خۆبوونەوەی ژنیش کە بەڵێ من ژنم، بەلێ من 
بەهێزم من تێروانینی خۆم هەیە، تایبەتمەندی 
خۆم هەیە، بەلێ من ڕقم لە هاوڕەگەزی خۆم 
نییە، ئەمانە ئەم بوارانەن کە دەبێ کاری تێدا 
بکرێت تاکوو ببێت بە بزووتنەوەیەکی بەهێزی 
فێمینیستی و فێمینیزم ، کە چی ئیتر کەس 
نەتوانێ بێتە ئەو سنوورەی کە خۆت بۆ ئەوی 
تری دیاری دەکەی وهێلە سوورەکان خۆت بۆ 

خۆتی دیاری دەکەی

سێبەری  ژێر  لە  ژنان  باروودۆخی  دواڕۆژ: 
کۆماری ئیسالمی چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

چیمەن جەوانروودی: هەر لە سەرەتای شۆڕشی 
ساڵی ١٣57ی هەتاوی ، و هاتنە سەرکاری 
کۆماری ئیسالمی هەمووی سیاسەتەکانی ئەو 
خۆی  ژن  دژە  ئاراستەیەکی   بە  سیستەمە 
گۆڕانکارییە  لەگەڵ  هاوکات  کردوە،  پێناسە 
بیری  وتەکنۆلۆژیکەکان،  ئابووری  و  سیاسی 
بە  کە  بیرۆکەیە  ئەم  وگەشەی  فێمینیستی 
بیرو   ، وئایینی  سوننەتی  کۆمەڵگای  بڕوای 
دینی  وبێ  ئەخالقی  بێ  فێمینیزم  فیکری 
ژنانی  پوتانسیلی  ئەگەرچی  کرا.  ئەژمار  ژن 
بەاڵم  زۆربوون  وڕۆشەنبیر  بەتوانا  و  ئازا 
لە کۆمەڵگایەکی  ئایینی  هاتنی سیستەمێکی 
پیاوساالر و سوننەتی دا توانیان تا ڕادەیەکی 
زۆر بەربەست بن بۆ بزووتنەوەیەکی ژنانە بۆ 
یەکسانی خوازی وئازادی خوازی ژن ، هەرچەن 
ئاستەنگانە  ئەم  بەرامبەر  لە  توانیان  ژنان 

چاالک  ودەستەگەلی  گرووپ  ڕێکخستنی  بە 
بکەن  خەبات  نهێنی  شێوەی  بە  بەتوانا  و 
ڕزگار  رادەیەک  تا  بارودۆخە  لەو  وخۆیان 
کۆمەڵگای  بەستووی  چەق  کلتوری   ، بکەن 
پیاوساالر ، شەری ئابووری زۆر بەربەستی بۆ 
ژنان داناوە وبە کەڵک وەرگرتن لە یاسای دژە 
ژن وەک یاسای بنەماڵە ، مافی تەالق، مافی 
هاوسەرگیری و...تا ڕادەیەکی زۆر لە بەرامبەر 
ئەو بە شێوەیەکی ڕێکخراوەیی و  گشت گیر 

پێش بەم بزووتنەوەیە بگرن.
تا  مەشرووتە  شۆڕشی  لە  ئێمە  دواڕۆژ: 
هەنووکە دەبینین کە ژنان بەشێکی سەرەکین 
سیاسیەکان  و  کۆمەاڵیەتی  بزووتنەوەی  لە 
و  ذات  بە  قائم  بزووتنەوەیەکی  وەک  بەالم 
مافەکانی  دەستبەرکردنی  بۆ  ژنان  سەربەخۆ 
تایبەت بە خۆیان زۆر چاالک نەبوون ، ئێوە 
چی  بۆ  هۆکارکەی  قەبوولە  ئەوەتان  ئەگەر 

دەگەرێتەوە؟
کۆمەڵگای  یەکەم  جەوانروودی:  چیمەن 
سوننەتی وئاینیی ڕێگر بوە، دووهەم ، ژنان 
بۆ  پێویست  بەخۆییەی  مەتمانە  بەو  هێشتا 
بواری  لە  چاالک  بزووتنەوەیەکی  رێکخستنی 

کۆمەاڵیەتی وسیاسی نەگەیشتوون .
سێهەم: حکومەت ودەسەاڵت پیاوساالرانە بوە 
وهەموو کات لە بەشداری ژنان لە سیاسەتدا 

ترساون و ڕێگربوون .
الیەن  لە  سیاست  کات  هەموو   : چوارەم 
نەیتوانیەوە  خۆی  ژن  و  داڕێژراوە  پیاوانەوە 
ببینێتەوە  تێدا  خۆی  زۆر  بەڕادەیەکی 
دەسەاڵتی  ساڵ  هەزار   5 لە  سیاسەت   ،
پەراویزخستنی  لە  و  پیاوساالرانە  سیستەمی 
ئەوە   هۆی  بۆتە  ئەمەش  و  داوە  هەوڵی  ژن 
کە ژن لە کلیشەیەک کە لە الیەن پیاوانەوە 
هێشتا  ژنان  و  ببینێتەوە  خۆی  داڕێژراوە 
ڕێکخستنی  بۆ  پێویست  مەتمانەبەخۆیی  بە 
بزووتنەوەیەکی کارادا نەیان توانیوە سەربەخۆ 

چاالکی کۆمەاڵیەتی وسیاسی نەگیشتوون .
دواڕۆژ: دۆخی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
چۆن دەبینن ئایا لەگەل ئەوەی کە کوردستان 

ژێر سێبەری  لە  و  کۆلۆنیکراو  واڵتێکی  وەک 
داگیرکەری و زۆڵم وزۆر ئایا ئەوەی تا ئەوڕۆ 

ژنان کردوویانە دەتوانی دڵخۆشکەربێت ؟
گرتنی  بەرچاو  لە  بە  جەوانروودی:  چیمەن 
پیشکەوتنی تکنۆلۆژی و پیشەسازی و گەشەی 
لە سەردەمی  ئابووری و هەروەها  و  سیاسی 
وەرگرتن  کەڵک  و  لە جیهاندا  گلۆبالیزاسیۆن 
لە فەزای مەجازی لە دوورکەوتووترین واڵتانی 
زۆری  گۆرانکاری  ژنانیش  باروودۆخی  جیهان 
لە  کارییە  گۆران  ئەم  بینیوە،  خۆیەوە  بە 
ڕادەیەک  تا  ژنانیش  هزری  و  ئەندێشە  سەر 
ڕۆژهەاڵتیش  کوردستانی   . هەبوە  کاریگەری 
لەبەرچاوگرتنی  بە  کورد  ژنانی  بارودۆخی  و 
ژنانی  لەسەر  ئیسالمی  کۆماری  هێژموونی 
پیاوساالر  کلتوری  و  ریسا  و  یاسا  و  ئیران 
ئێران گۆڕانی فیکر وئەندیشە ژن گەرایی  لە 
بەستێنەکانی   هەموو  لە  ژنان  حزووری  و 
دیوە  خۆیەوە  بە  گۆڕانەی  ئەم  کۆمەڵگادا 
کورد  ساڵەی   ٤٣ خەباتی  لەمانە  جیاواز 
خۆی  ڕۆژهەاڵت  کوردستانی  لە  تایبەت  بە 
ژنان  باروودۆخی  گۆڕانی  بۆ  ترە  هۆکارێکی 
لە کوردستان بەتایبەت کوردستانی ڕۆژهەاڵت.
بەاڵم بەم گۆرانە و تەحوالتە ئاستی هۆشیاری 
ژنی کورد تا رادەیەک دلخۆش کەرە .من پێم 
وابێت پێویست بوو ژنی کورد زۆرتر لە باری 
بارودۆخی  دا  وخۆناسی  سیاسی  ئەندیشەی 
هیچ  الیەکەوە  لە  .دلخۆشکەرە  بوایە  باشتر 
لەمە  ناتوانێت  وڕێسایەک  ویاسا  کلتوور 
ڕۆژ  وژن  بهێلێت  ماڵەوە  لە  ژن   زیاتر 
بۆ ڕۆژ گوڕانکاری زیاتر لە ئەندیشەی دا 

دەبینێت .

چیمەن جەوانروودی: 
بە لە بەرچاو گرتنی پیشکەوتنی 

تکنۆلۆژی و پیشەسازی و 
گەشەی سیاسی و ئابووری 
و هەروەها لە سەردەمی 
گلۆبالیزاسیۆن لە جیهاندا 
و کەڵک وەرگرتن لە فەزای 
مەجازی لە دوورکەوتووترین 
واڵتانی جیهان باروودۆخی 

ژنانیش گۆرانکاری زۆری بە 
خۆیەوە بینیوە، ئەم گۆران 
کارییە لە سەر ئەندێشە و 
هزری ژنانیش تا ڕادەیەک 

کاریگەری هەبوە . کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتیش و بارودۆخی 

ژنانی کورد بە لەبەرچاوگرتنی 
هێژموونی کۆماری ئیسالمی 
لەسەر ژنانی ئیران و یاسا و 
ریسا و کلتوری پیاوساالر لە 
ئێران گۆڕانی فیکر وئەندیشە 
ژن گەرایی و حزووری ژنان 
لە هەموو بەستێنەکانی  
کۆمەڵگادا ئەم گۆڕانەی بە 
خۆیەوە دیوە جیاواز لەمانە 
خەباتی ٤٣ ساڵەی کورد 
بە تایبەت لە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵت خۆی هۆکارێکی 
ترە بۆ گۆڕانی باروودۆخی 

ژنان لە کوردستان بەتایبەت 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت.بەاڵم 
بەم گۆرانە و تەحوالتە ئاستی 

هۆشیاری ژنی کورد تا رادەیەک 
دلخۆش کەرە .من پێم وابێت 
پێویست بوو ژنی کورد زۆرتر 
لە باری ئەندیشەی سیاسی 

وخۆناسی دا بارودۆخی باشتر 
بوایە .دلخۆشکەرە لە الیەکەوە 
هیچ کلتوور ویاسا وڕێسایەک 
ناتوانێت لەمە زیاتر ژن  لە 

ماڵەوە بهێلێت وژن ڕۆژ بۆ ڕۆژ 
گوڕانکاری زیاتر لە ئەندیشەی دا 

دەبینێت .
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لە  بەشێک  مارس  رۆژی  ٥ی  لەبەیانی  سەر 
ئەندامانی ئاسۆی ژنی کورد بە سەرپەرەشتی 
ھاوڕێ چیمەن جەوانروودی ئەندامی دەستەی 
بەڕێوەبەری رێکخراوەی ئاسۆی ژنی کورد بە 
دیاردەت  بە  دەربرین  نارەزایەتی  مەبەستی 
لە  کە  بوون  ئاکسیۆنێک  بەشداری  کوژی  ژن 
مەزاری  لەسەر  و  سادق  سەید  شارۆچکەت 
نوێترین قوربانی ئەو دیاردە قیزەونە شەنیار 

ھونەر بوون..
ئاکسیۆنە   ئەو  بەشداربوانی  لە  تر  بەشێکی 
سەربەخۆ  ژنی  کۆمەڵێک  لە  پێکهاتبوون 
ھەروەھا  و  سلیمانی  ژنانی  مافی  وچاالکی 
بەرپرس و ئەندامامانی ریکخراوەکانی چاالکی 
و  پارێزەری شەنیار  ئاماژەیە   ژنان، جێگای 
چەند پارێزەرێکی تر کە بە بانگھێشتی خاتوو  
ھاوژین زیبا بەرپرسی رێکخراوەی  فێمینیزمی 
بوون. ئاکسیۆنە  ئەو  بەشداری  رۆشنگەریش 
ئامادە بوان ھەموو  پوستێری بەسە ژن کوشتن 
یان بەدەستەوە بوو، لە کۆبوونەوەکەدا سەرەتا  
ھاوژین زیبا وتارێکی سەبارەت بە بارو دۆخی 
ھەنووکەی ژنانی باشورو پێشکەشی ئامادەبوان 
کرد ، لە وتارەکەیدا جەختی لەوە کردەوە کە 
و  بەرامبەربوونەوە  بۆ  چاالکییەکانیان  و  کار 
باشووری  لە  دیاردەیە  ئەو  مەحکوومکردنی 
ژن  بکوژانی  تا  دەبێت   بەردەوام  کوردستان 
سزا بدرێن و  حکومەت و پارلمان ئەبێ پرسی 
ژن بە گرینگترین پرس دابنێن و دانیشتنیان 
لەگەل چاالکانی مافی ژنان بکەن، لە بەشێکی 
تری گردبوونەوەکە  ھاورێ چیمن جوانرودی 
لە  چیمەن  ھاوڕێ  کرد،  پێشکەش  وتارێکی 
کە  کرد  بەوە  ئاماژەی  وتارەکەی  بەشێکی 
و جەختی  گرینگن  ئاکسیۆنانە  لە  ئەو جۆرە 

و  ژنان  یەکگرتوویی  ئەوتۆی  کاریگەری  لە 
بەردەوام بوونی ژنان لەو جۆرە خۆپیشاندانانە 
کرد، لە بەشێکی تری ئاکسیۆنەکە   خاتوو 
یەکێک  ھەروەھا  و  شەنیار  پارێزەری  چرۆ 
مەیکوژە،  ژیانە,  ژن  کمپێین  بەرپرسانی  ڵە 
بە  وتارەکەیدا  لە  و  کرد  پێشکەش  وتارێکی 
ھەموو  کە  ئەوەی  پێویستی  بە  سەبارەت 
مارس  ھەشتی  ژنان  بۆ  دەبێ  ساڵ  رۆژێکی 
ئامانجی  بە  دەکەن  ژنان  رۆژەی  ئەو  تا  بێت 
سەرەکی خۆیان و جیھانێکی یەکسان و دوور 
ھەاڵواردنێک  جۆرە  ھەر  و  توندووتیژی  لە 
مسۆگەر دەکەن، ھەروەھا خاتوو چرۆ داوای لە 
دایک و باوکان کرد کە کچەکانیان لە تەمەن 

دیاردەی  لە  بەرگری  و  نەدەن  شوو  بە  کەم 
داوای  ھەروەھا  و  بکەن  مناالن  ھاوسەرگیری 
ور  یاسایی  سزای  تاوانباران  تا  کە   کرد 
بگرن ، لە بەشێکی تری مەراسمەکە  دایکی 
شەنیار قسەی لەسەر ئەوە کرد کە کۆمەلێک 
نەشیاو  کۆمێنتی  و  ناشیرین  قسەی  خەلک 
ئەنوسن بەالم ئاماژەی بەوەکرد کە ئێمە گوی 
خۆی  خۆشحاڵی  بە  و  نادەین  قسانە   بەو 
ئاکسیۆنەکە  بەشداربوانی  ئامادەبوونی  لە 
دەربڕی و  داوای کرد کە خەلک نەسرەون تا 
دنگیان بە گۆی دەسەالتدارانی حکومەت ئەگا 
دەکرێت  تەندروستە  نا  دۆخە  ئەم  چارەی  تا 
و  جەختی لەوەکردەوە شەنیار ئاخر قورانی 

دەست کۆمەلگای پیاوساالرانە نییە و دەبێت 
ھەموو حەول بدەین ئەو دیاردەیە بن بڕ بکەین 
، لە بەشێکی تری مەراسمەکە ھاوڕێ کەوسەر 
ئامادەبوان  پێشکەشی  وتارێکی  فەتاحی 
پێویستە   کە  کرد  لەوە  باسی  و  کرد 
برامبەر  لە  بێدەنگی بشکێنن و چی دیکە 
ئەم دیاردە دزێوە بێدەنگ نەبن ، شایانی 
باسە بەشێکی مەراسمەکەش تەرخانکرابوو 
بۆ چەن  کۆپلە شێعرێک کە  لەالیەن چەند 
خاتونێک پێشکێشی ئامادەبوانکرا بەمجۆرە 

ئاکسیۆنەکە کۆتایی پێھات.

یەکسانی

راپۆرتێک سەبارەت بە بەشداربوونی بەشێک لە ئەندامانی ئاسۆی ژنی کورد لە ئاکسیۆنێک دژ بە ژنکوژی

کتێبی »بوون«چیرۆکی ژیانی میشل ئۆبامایە کە 
خۆی نووسەری ئەو کتێبەیە.

 ئەو کتێبە لە سێ بەش پێکهاتوە، یەکەم بەش 
میشێل  گەنجی  و  مندالی  سەردەمی  بە  تایبەتە 
بەشی دوویەمی کتێبەکە تەرخانکراوە بە سەردەمی 
ناسین و ھاوسەرگیری کردن لەگەڵ باراک ئۆباما، 
بەشێکی تری کتێبەکە تایبەتە بە ژیانی میشێل  لە 
کۆشکی سپی و ناسینی زیاتری سیاسەتوانەکان . 
کتێبی بوون لە ساڵی 2018زیاترین رێژەی فرۆشی 
بە نێوی خۆی تۆمار کرد.جوانی ئەو کتێبە ئەوەیە 
کە میشێل ئەوەندە سادە و خۆمالی باسی ژیانی 
بیری  لە  خوێنەر  کە  دەکات  خوێنەر  بۆ  خۆی 
خاتوونی  8سال  ماوەی  بۆ  میشێل  کە  دەچێ 
یەکەمی ئامریکا بووە.لە بەشی یەکەمی کتێبەکەدا 
میشێل باسی سەردەمی مناڵی خۆی دەکا کە لە  
لە  شیکاگۆ  لە  پێست  رەش  و  ھەژار  ناوچەیەکی 
ساڵی 1964 لە دایک بوە، لە نۆھەمی سەرەوەی 
ماڵی پوری دایکی،،رابی،،کە مامۆستای پیانۆ بووە 
ژیاون . میشێل باس لەوە دەکات کە پێوەندی ناو 
بنەماڵەکەی زۆر گەرم و قایم بوە و بەردەوام لە 
گەڵ یەکتر راست بوون . دایک و باوکی میشێل بۆ 
بچووکترین رووداوەکانیش پرسیان بە منداڵەکانیان 
قسەیان  بەیەکەوە  ھەمووشتێک  لەسەر  و  کردوە 
کردوە، میشێل تەنیا یەک برای ھەبوە کە بەردەوام 

کردوە  ئامۆژگاری  میشێل  دایکی  کردوە  پشتگری 
لێ  کەڵکی  دا  ژیانی  قۆناغەکانی  تەواوی   لە  کە 
ھەموان  بەگوێی  دەنگت  »مەترسە  گرتوە  وەر 
و  بەرز  ورەیەکی  بە  بەردوام  میشێل  بگەیەنە« 
وزەیەکی زۆر سەرقاڵی خوێندن بووە لە سەردەمی 
کالێج کە پاش ئەزمونێکی قورس وەرگیراوە ھەمو 
رۆژێک ساعەتێک زووتر ھەلدەستی و ساعەتێکیش 
لە  کالێجە  ئەو  چۆن  مالێ  دەگاتەوە  دەرەنگتر 
حاڵەشەوە  بەو  بووە  شیکاگۆ  شاری  ناوەندی 
راوێژکاری کالێجەکەی پێی ئەڵێ کە مەحالە بتوانی 
بەالم  »پرینستۆن«وەربگیردرێی.  زانکۆی  لە 
نییە  بوونی  دا  میشێل  ژیانی  یاسای  لە  نەتوانین 
وەردەگیرێ و لە شاخەی کۆمەڵناسی دا درێژە 
بە خوێندن دەدات دواتر بیر لەوە دەکاتەوە کە 
پاش  بخوێنێ  »ھاروارد«یاسا  زانکۆی  بچێتە 
تەواو بوونی خوێندن دەگەرێتەوە بۆ شیکاگۆ 
و  لە کۆمپانیایەک دەست بەکارکردن دەکات و 
ھەر لەوێش لەگەڵ باراک ئۆباما ئاشنا دەبێت. 
باراک دو ساڵ لە خۆی گەورەتر بووە . پێوەندی 
نێوانیان زۆر زوو دەێتە پێوەندیەکی سۆزدارانە 
. بە وتەی میشێل باراک کورێک بوو بە خولیای 
ئەنجومەنی  ئەندامی  پێشدا  لە   . بەرزەوە 
نوێنەری  بۆتە  پاشان  بووە  شیکاگۆ  شاری 
پارلەمانی شاری شیکاگۆ و بەردەوامیش کاری 
کۆماری  سەرۆک  ببێتە  کە  ئەوەکردوە  لەسەر 

ئامریکا . بەرھەمی ژیانی میشێل و باراک دو 
کچ بوە بە نێوی »مالیا و ساشا« .دواتر لە 
ھەڵبژاردنەکانی سەرۆک کۆماری ئامریکا باراک 
خاتوونی  بە  دەبێت  میشێل  و  ھەلدەبژێردرێ 
خاتونی  میشێل  بەالم  ئامریکا،  یەکەمی 
بەرپرسیارەتییەکی  پێ  ئامریکای  یەکەمی 
فەرمی نەبوو ھەر بۆیە خۆی دەست دەکات بە 
ئەنجامدانی پرۆژەگەلی  سەربەخۆ کە ئەنجام 
لە  دەبێت.  میشێل  بۆ  باشی  دەنگدانەوەی  و 
کە  بکرێت  لەوە  باس  پێویستە  دا  کۆتایی 
.میشێل  بوەستێت  کە  نەبوو  ژنێک  میشێل 
ژینگە  و  مندااڵن  ژنان،  بە  زۆری  بایەخێکی 

زانا  ژنێکی  کە  داوە  حەوڵی  بەردەوام  داوە. 
و ئازا بێت و بتوانێ یارمەتیدەری ھاوواڵتیانی 
بێت. خۆی لە ناو کتێبەکێی دا دەڵێ » ھەر 
منیش  کرابێتەوە  دا  رووم  بە  کە  دەرگایەک 
حەوڵم داوە ئەو دەرگایە بە ڕووی کەسانی تردا 
بکەمەوە، وەرن یەکتر قەبوول بکەین تا کەمتر 
بترسین، وەرن کەمتر خەڵک داوەری بکەن ، 
کەڵک  خۆتان  ڕاستەقینەی  دەنگی  لە  وەرن 
ئێوەیە کە  ،ئەوە دەرخەری گەورەیی  وەرگرن 
بتوانن خەڵک بناسن و گوێتان لە دەنگیان بێت 

ئاوا من بووم بە »من«.

کورتەیەک لەسەر کتێبی"بوون" لە نووسینی میشێل ئۆباما

مینا نێعمەتی
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راگەیاندنی کۆمەڵە بە بۆنەی ٨ی مارس رۆژی 
ژنەوە جیهانیی 

8 ی مارس رەمزی مێژووی خەبات بۆ یەکسانیە
 

 زیاتر لە یەک سەدەیە کە ژنان لە سەرتاسەری 
رەمزی  و  سەمبۆل  وەک  مارس  8ی  جیهان، 
بۆ  هەوڵ  و  ژنان  بێمافی  دژی  خەبات 
کۆمەڵگایەکی یەکسان و ئازاد بەرز راگرتووە و 
کە  دێنەوە  جیهان  وەبیری  جارێکیتر  رۆژە  لەم 
و  خۆیان  مرۆییەکانی  مافە  نەگەنە  ژنان  هەتا 
بۆ  یەکسان  دەرفەتی  لە  بوارەکاندا  هەموو  لە 
ژیان و پێشکەوتن و پشکووتن بەهرەمەند نەبن 
و هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا لە بەرانبەر یاسادا 
کۆمەڵگایەکی  خاوەنی  ناتوانین  نەبن،  یەکسان 
شیاوی مرۆڤ بین. خەبات و تێکۆشانی ژنان لە 
یەک سەدەی رابردوودا لە دژی یاسا و کلتورە 
دواکەوتووانە و سیستەمی پیاوساالری، توانیویە 
تا رادەیەکی زۆر بە ئامانجەکانی خۆی بگات و 

سیمایەکی نوێی بەخشیوە بە جیهان.
هەموو  نێو  لە  فێمێنیستی  بیری  کردنی   گەشە 
خواستی  پەرەسەندنی  و  توێژەکان  و  چین 
دەسکەوتی  توانیویە  جێندەری  یەکسانیی 
گەورەی هەبێت و دۆخی ژنان لە زۆرێک لە واڵتان 
هەموو  لە  کوردیش  ژنی  نێوەدا  لەم  بگۆرێ. 
بۆ  خەبات  کاروانی  لە  کوردستان  بەشەکانی 
یەکسانی پێشەنگ بووە و لە نێو چەقی رووداوە 
جیاواز  توانیویە  ناڤین،  رۆژهەاڵتی  ئاڵۆزەکانی 
دەرکەوێت و هاوکات هەڵگری قورسایی خەباتی 
یەکسانی و نەتەوەیی بێ. ئەوەی خەباتی ژنی 
کورد جیاواز و قورستر دەکات بێجگە لە بوونی 
بە  کە  نەتەوەییە  ستەمی  رەگەزی،  ستەمی 
درێژایی مێژووی بزاڤی گەلی کورد، چ راستەوخۆ 
یان ناراستەوخۆ تێیدا لەهێز و توانای ژنان کەلک 
وەرگیراوە و ئەمەش کاریگەریی لەسەر رەواڵەت 

و ناوەرۆکی بەرخۆدانی ژنی کورد بووە.

 هەر بۆیە پرسی ژن لە کوردستان جیا لە باقی 
فاکتەرەکانیتر پەیوەندیەکی چڕوپڕی بە پرسی 
رادە  هەر  کە  جۆرێک  بە  هەیە  نەتەوەییەوە 
بە  پێشکەوتنی  و  بووە  بەرۆژ  کورد  بزاڤی  کە 
لە  راستەوخۆی  ئەرێنیی  کاریگەری  دیوە  خۆوە 
و  ماف  ئاست  لە  کۆمەڵگا  هزری  گۆرینی  سەر 
کلتوری  و  دەسەاڵت  بووە.  ژنان  خواستەکانی 
شوێندانەر  جیهاندا  لە  چۆن  هەروەک  سیاسی 
کۆمەاڵیەتیی  کلتووری  و  هزر  سەر  لە  بووە 
سەرەرای  رۆژهەاڵتیش  کوردستانی  لە  خەڵک، 
نییە،  سیاسی  دەسەاڵتی  خاوەن  کورد  ئەوەی 
بەاڵم شاهێدی شوێندانەربوونی کلتووری سیاسی 
بەشی  ئەمەش  کە  بووە.  کۆمەڵگا  سەر  لە 
ڕاپەڕینی  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  هەرەزۆری 
خەباتی  ئاشکرابوونی  و  هەتاویی  ساڵ١٣57ی 
و  سێکۆالر  و  چەپ  حزبێکی  وەک  کۆمەڵە 
یەکسانیخواز. دوای ڕاپەڕین دەرفەتی گونجاو و 
بەستێنی لەبار بۆ خەباتی گەلی کورد هاتەئاراوە 
کە کۆمەڵە بە هزری نوێ و لێکدانەوەی دروست 
بزاڤی  لە  کلتوری سیاسی  لە  گۆرانکاری  توانی 
لە  تەنیا  سیاسەت  چیتر  و  پێکبێنێ  کورددا 
پاوانی چین و توێژێکی تایبەت نەمایەوەو بوو بە 
بەشێک لە ژیانی هەموو کەسێک. لەم نێوەدا بۆ 
ژنانیش ئەم دەرفەتە خۆلقا تا بتوانن راستەوخۆ 
و  بن  کوردستان  گرنگەکانی  رووداوە  بەشداری 
رواڵەت و ناوەرۆکی بزاڤی کوردیان لە رۆژهەاڵت 

گۆڕی.
 هەر بۆیە ژنی کورد بۆ ئەوەی بتوانێ لە هەر دوو 
تیکهەڵکێش  بە  پێویستە  بێ،  کاریگەر  بوارەدا 
یەکسانی  پرسی  واتا  خەباتە  دوو  ئەم  کردنی 
بەرەوپێش  هەنگاوەکانی  نەتەوەیی،  پرسی  و 
جیاوازیی  و  تایبەتمەندی  لە  تێگەیشتن  ببات. 
نەتەوەکانی  ژنانی  چاو  لە  کورد  ژنی  خەباتی 
وێڕای  ئێران،  حکوومەتی  ژێردەسەاڵتی  دیکەی 
بۆ  دەبێ  یارمەتیدەر  هاوبەش،  خاڵی  بوونی 

بەربەستەکان.  و  ئاستەنگ  گەڵ  لە  ملمالنێ 
کۆمەڵە و ژنانی کۆمەڵە وەک پێشەنگی خەباتی 
پێویستە  کوردستان،  مێژووی  لە  فێمێنیستی 
بە  ئێستادا  لە  یەکسانیخوازی  خەباتی  دیسان 
یەکێک لە ئەرکە سەرەکیەکانی سەرشانی خۆیان 
بۆ  ئەمڕۆییان  لێکدانەوەی  خوێندنەوەو  و  بزانن 
بیری  کردنی  گەشە  هەبێ.  کورد  ژنی  دۆخی 
و  کەس  مەیدانی  هاتنە  و  سیاسی  ئیسالمی 
بۆ  ئیسالمی  کۆماری  پاڵپشتی  بە  الیەنگەلێک 
بە  مەترسییە  کورد  خەباتی  کردنی  چەواشە 
تایبەت بۆ سەر ماف و ئازادیەکانی ژنان، هەر 
بۆیە ئەرکی هەموو چاالکانی کۆمەڵە لە ناوخۆی 
کوردستانە تا بە شێوازی جۆراوجۆر، گەشە بە 
بیری پێشکەوتنخوازی و یەکسانی بدەن و 8ی 
مارس بکەنە دەرفەتێک بۆ پاشەکشە کردن بە 

کلتوور و نەریتی دواکەوتوو و پیاوساالرانە.
بۆ  خەبات  ڕەمزی  بکەینە  مارس  8ی   با 
بەربەستانەی  و  لەمپەر  ئەو  هەموو  سڕینەوەی 
لە  یەکسانیخوازانە  بە سەرکەوتنی خەباتی  بەر 
کوردستاندا دەگرن. لە کوردستانێکی سەربەستدا 
بێ  بەرزدا  ئاستێکی  لە  ئابووری  عەداڵەتی  کە 
و  بن  بەهرەمەند  ئازادییەکانیان  لە  تاکەکان  و 
بەسەر  دیموکراتیک  و  پێشکەوتوو  دەسەاڵتێکی 
کاری  بۆ  پشتیوانی  و  ئامراز  بێ،  زاڵ  واڵتدا 

ڕۆشتن  بۆ  دەرفەت  و  زیاترە  یەکسانیخوازانە 
بەرەو ڕزگاریی یەکجاری ژنان لە زوڵم و ستەمی 

جینسییەتی زۆر زیاترە.
لە  بگرین  ڕێز  خۆیەتی  جێی  کۆتاییدا   لە 
ڕیزەکانی  ناو  ژنانی  قوربانیدانی  و  خەبات 
ناو  گیانبەختکردووی  ژنانی  یادی  و  کۆمەڵە 
هاوڕێیانە  ئەو  بەرزڕاگرین.  کۆمەڵە  ڕیزەکانی 
مێژوویەکی  تێکۆشانیان  و  لەخۆبردوویی  بە 
و  کرد  تۆمار  دەسکەوتیان  و  شانازی  لە  پڕ 
بوونە ڕێگەخۆشکەری ڕێبازی یەکسانی و مافی 
ئەمڕۆ  جیلی  دڵنیاییەوە  بە  ئینسان.  بەرابەری 
دەبێ  و  دەتوانن  کۆمەڵەش  ژنانی  داهاتووی  و 
بن  بیرە  و  ڕێباز  ئەو  پەرەپێدەری  و  درێژەدەر 
و بە خۆ پەروەردەکردن و خۆ ئامادەکردن ببنە 
کۆڵەکەی قایم و ڕێبەر و پێشەنگی خەبات بۆ 
ئازادی و مافی یەکسان بۆ ژنان و گۆڕینی ڕوانین 
و سیستەمی ناڕەوای باوکساالرانە لە کۆمەڵگادا.

 سەرکەوێ خەباتی یەکسانیی ژنان
 نا بۆ کۆنەپەرەستی و پیاوساالری

 کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

یەکسانی

8 ی مارس ڕۆژی جیهانیی ژنه؛ رۆژی رێز گرتن لە 
و  ژنان  تازەكردنەوەی  پەیمان  و  گرینگ  مێژوویكی 
پیاوانی بەرابەریخوازە و یەكسانیخواز بۆ وەدیهاتنی 
لە  ڕۆژە  ئەم  ژنان.  زەوتكراوەكانی  مافە  و  ئامانج 
هەموو ژنان و پیاوانی ئازادیخواز به گه رمی پیرۆزبای 
ده که ین. به بۆنەی ئەو ڕۆژەوە ڕێكخراوی ئاسۆی ژنی 
پتەوتر،  یەکگرتوویکی  به  که  دەکات  كورد جەخت 
بێنە مەیدان و پێداگرتر بین لە سەر یەكڕیزی ژنانی 
هەمیشە  وەکوو  و  كوردستان  رۆژهەاڵتی  لە  كورد 
لە هەر هەل و مەرجێکدا کە بۆمان دەڕەخسێت دژ 
بە پیاو ساالری ونا  عداڵەتی جێندەریی ئامادەی هەر 

جۆرە هاوكاری ببین.
ژێر  كوردستانی  و  ئێران  لە  ئاگادارن  وەک  هەر 
هیچ  ژنان  مافی  بێ  ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتی 
ئەم  دەهەیە  چوار  لە  زیاتر  ناناسێت،  سنوورێک 
بۆ  نەكردووە  درێغی  هەوڵێكی  هەموو  لە  ڕژیمە 
پەراوێز خستن ژنان و كچان بە بیانۆی دەیان یاسای 
كۆمەڵگای  ژن،  دژە  و  ئینسانی  دژە  دواكەوتووانە، 
بەرەو دواكەوتوویی بردووە و بێ ڕیزی به ژنان دەکات 
پیاو  کوڵتووری  هۆی  بە  ئیران  له  ژن   پرسی  کە 
دیكەدایە.  پرسەكانی  هەموو  پەراوێزی  لە  ساالری 
كوردستانیش  ڕۆژهەاڵتی  له  که  حالێکدایه  له  ئەوه 
هۆی  بە  ساڵهایە  کە  كورد  کچانی  و  ژنان  خەباتی 
لە  واقیعی  و   ئازادیخوازانە  بزوتنەوەیەكی  بوونی 
ئەزموونن  پڕ  مێژوویەكی  خاوەنی  كوردستان 

لە  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  تیکوشانیان  و  چاالکی  که  
كۆمەاڵیەتی  و  ڕەگەزی  وشیاری  و  پەرەسەندندایه 
ژنان بۆ چەسپاندن مافەكانیان روو لە گەشە بوون 
و شاهیدی گەشەی بزوتنەوەی خەباتکارانەی ژنانی 
که  بوون  سااڵنەدا  لەو  یەكسانیخواز  و  ئازادیخواز 
دەستبەرداری  کێشە،  هەزاران  هەبوونی  سەرەڕایی 
نەتەوەیی  و  جێندەریی  پرسەکانی  لە  تێکۆشانیان 

خۆیان نەبوون. 
و  خۆپیشاندان  سەر  بە  بخشێنین  چاوێ  ئەگەر 
ناڕەزایەتییەکانی سیاسی و مەدەنی و کۆمەاڵیەتیەکان 
خانەنشینانی  و  مامۆستایان  ناڕەزایەتیی  وەک 
سەراسەری ئێران  له چەند مانگی رابردو هەمیشە 
ژنان لە ڕیزی پێشەوەی ئەم نارزایەتیانە بوون کە 
ئااڵهەڵگری خەباتی دژ بە هەاڵواردنیان لە بەرابەری 
نیزامی ئاپارتایدی جنسییەتی ئێران بوون. هەروەها 
ناعەداڵەتی  بە  دژ  لە  کورد  ژنان   و  کچان  ڕۆلی 
گەشەیە،  لە  روو  نەتەوایەتی  ستەمی  و  جێندەریی 
لەو  یەکێک  محەممەدی«  »زارا  خاتوو  تەنانەت 
ستەمی  بە  دژ  کە  رۆشنبیرانەیە  کچەخۆیندکارانی 
نەتەوەیی و پاراستنی زمانی دایکی بە ناحەق ڕوانەی 
زیندان کرا وسەدان ژن و کچی خۆراگر لە مەیدانی 
لە  توندوتیژی  بە  دژ  سیاسیدا  و  مەدەنی  خەباتی 
دیفاع  بۆ  ئەکسیۆنیان  کوردستاندا   سەراسەری 
بردوەتە  خۆیان   نەتەوەیی   و  ئینسانی  مافی  لە 
پێشەوە و دیمەنێکی تازەیان لە بزوتنەوەی رزگاری 

ژن نیشان داوە هەروەها  کە لە ئاستی سەراسەری 
مرۆڤ  ومافی  ژنان  مافی  لە  دیفاع  بۆ  ئێرانیشدا 
ئەمرۆ دەیان ژنی خۆڕاگر لە زیندانەکانی ئێران وهک  
»زەینەب جەاللیان« قەدیمی ترین زیندانی سیاسی 
دەبەسەر  سپاو  سەردا  بە  ئەبەد  حۆکمی  کە  ژن  
کراوەن، هەروەها لە ئەفغانستان ژێردەستی تالیبان 
سەدان چاالکوانی ژن لە ریزی پێشەوەی هەاڵواردنی 
جنسییەتی دژ بە ڕژیمی تالبانیزم لە نێو قەفەسی 
ئاسەنگی بێ وچانانە بۆ بەدەست هێنانی مافەکانیان 
مافە  و  ئامانج  وەدیهاتنی  بۆ  دەکەن  خەبات 

زەوتكراوەكانی خویان. 
جیهانیی  رۆژی  مارس  8ی  پیرۆزبایی  كۆتاییدا  لە 

تایبەت  بە  و  جیهان  گشت  ژنانی  سەرجەم  لە  ژن 
ژنانی كورد دەكەین و پێداگری لە سەر مافی ژنان 
و  كۆمەاڵیەتی   ، سیاسی  مەیدانی  لە  بەشداریان  و 
مەدەنی بۆ بەدیهاتنی ئامانج و مافە زەوتكراوەكانی 
ژنان ده کین و یادی هەموو ئەو ژن و پیاوانەی که لە 
پێناو بەدەست هێنانی كۆمەڵگایەكی ئازاد و یەكسان 

گیانیان بەختکردووە بەرز رادەگرین. 
سەركەوێ بزاڤی یەكسانیخوازیی ژنان! 

بروخێ  رژیمی دژە ژنی كۆماری ئیسالمی! 
»ڕێکخراوی ئاسۆی ژنی كورد« 
١5ی ڕەشەممەی ١٤٠٠ی هەتاوی

8ی مارسی ٢٠٢٢ی زایینی

ڕاگەیاندنی ڕێكخراوی ئاسۆی ژنی كورد بە بۆنەی 
8ی مارس رۆژی جیهانی ژن
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لێکدانەوەی ئەو درۆشمانەی لە کاتی شۆڕشدا باو 
بوون  و دەدران، دەبێتە هۆی ناسینی هۆکارەکان 
هەروەها  شۆڕش  و  تایبەتمەندییەکانی   و 
ناسینی  بۆ  دەبێت  ئێمە  ئەمڕۆی  یارمەتیدەری 
دۆخی ئەوسای ئێران. لە ڕاستییدا دەتوانین لە 
گەڵی  گرۆپ  کۆمەاڵیەتی  دەروونناسی  ڕێگەی 
بوون،  درۆشمەکان  دارێژەری  کە  جۆراوجۆر 
کۆمەڵگەی  ئاوەزی  دیارو  دۆخی  مونوگرافی   و 

ئەوسای ئیران بە گشتی ڕوون بکەینەوە.
جۆراوجۆرەکانی  الیەنە  گێرانەوەی  درۆشمەکان، 
کولتوور و فەرهەنگن، ئیدئولوژی، هەست  و سۆز 
و ڕادەی ئاگاییە و هەروەها قۆناغەکانی کردەوەی 
چینایەتی  و ستراتیژی  و تاکتیکی گرۆپە سیاسی 
مرۆڤەکان  و  کەسایەتی  کۆمەاڵیەتییەکانە  و   و 
پێناسەکردنی  ناسین  و  بە  شۆڕشە.  ناسینی 

ئەوان پەیوەستە.
لە ڕێگەی درۆشمەکانەوە دەتوانین بزانین کە:

١-  ئەو کۆمەڵگەیەی کە خەڵک هەستیان کرد 
دەبێ شۆڕش بکەن چی  و چۆن  بوو؟

٢-   خاڵی هاوبەشی خەڵک چی بوو؟
٣-  داواکارییەکانی سەردەمی شۆڕش چی بوون؟
٤-  هێلی شۆڕشی خەڵک چ ڕێگەو قۆناغگەڵێکی 

بڕی؟
5-  چ گرۆپگەڵێک بەشداری شۆڕش بوون؟

بە  بەم شێوەی  بۆ چی  ڕێبەری چۆن  و     -٦
سەر هات؟

چ  بە  دەبوا  شۆڕش   دوای  بارودۆخی    -7
شێوەییەک ببواێت  و ئێستا بە چ شێوەییەکە؟

و  تاکتیکی   و  ستراتژی   دروشمە  لە  کام  هەر 
پرسانەی  لەو  بەشێک  واڵمی  پڕوپاگەندانە 
ستراتیژیەکان  دروشمە  دەداتەوە.  سەرەوە 
ئامانجگەڵی قۆناغێکی تایبەتمان بۆ دەگێڕنەوە. 
بۆ  قۆناغێکدا  لەهەر  کە  دژایەتییەک  گرنگترین 
جۆرە  ئەم  دەگێڕێتەوە.  بووە،  گرنگ  خەڵک 
دروشمانە ڕێگە گەڵێکن کە خەڵک بە سەرنجدان 
ڕووی  یان  و  دەدوزییەوە  کۆمەڵگا  دژایەتی  بە 
کە  لەوەی  دروشمانە  ئەم  دەخست.  و  دەکرد 
دەکات.  قسە  بچێت،  نێو  لە  بروخێت.  دەبێ 
هەروەها لەو نیزامەی کە دەبێ بێتە جێگرەوەی 
ئەو نیزامەی کە دەبێ بروات. ڕوون  و هەواڵمان 
پێ دەدات. هەروەها نیشانی دەدات کە چ هێز 
گەڵێک لە بەربەرەکانێ  و قۆناغی جیاوازی ئەو 

شۆڕشەدا بەشدارییان کردوە. 
ستراتیژی  و ڕادەی توانایی  و کارایی  و سنووری 
کردەوەی شۆڕشگێڕانەیان تا چ ڕادەییەک بووە. 
کام گرۆپ لە سەرەتاو سەردەمی ئارامی بزووتەنە 
رادیکالی  سەردەمی  و  لەسەرنجام   گرۆپ  کام  و 
گەیاندنی  بەئاکام  ڕوون  و  لەچۆنیەتی  شۆڕش، 

کاریگەری زیاتری هەبۆە.
تایبەت  پرسی  تاکیتیکیش،  دروشمی  بەمجۆرە 
هەلچوون  گۆڕ.  دێنێتە  و  دادەرێژێت   خۆیی  بە 
ناسنامەی  توندبوون  و  و  هێدی   و  داچوون    و 
قۆناغێکدا  نیشاندەدات.  هەر  گۆڕانی  حاڵی  لە 
مانگرتنەکان  لەدژایەتی  و  جۆراوجۆر  وێنەی 
سەر  خۆپیشاندانی  و  کردەوە  نیشاندەدات. 
لە  نیشاندەدات.  وردی  بە  خەڵک  شەقامی 
جێگەییەک داوا لە سەربازەکان دەکات خزمەتی 
سەربازی نەکەن  و ڕابکەن و لە جێگەییەکی دیکە 
باس لە نابودکردن و کاوڵکردنی ئەرتەش دەکات. 
رۆژیەک باس لە چەکداربوونی خەڵک دەکات  و 
رۆژی دیکە پشتیوانی لە دروستبوونی ئەرتەشی 

خەڵک دەکات.
پڕوپاگەندەی  الیەنی  تەنیا  کە  دروشمگەڵێک 
هەیە. زۆرجار باس لە شتێک دەکات کە ئاوێتەی 
ژیانی خەڵک بووە،و هەر بەم هۆیەش کاریگەری 
زۆری داناوە و زۆر جار باسی لە پرسێک کردوە 
بەم  هەر  و  نەبووە  خەڵک  ژیانی  ئاوێتەی  کە 
هەموو  سەر  لە  ئەوتۆی  کاریگەرییەکی  هۆیەش 
بە  سەبارەت  تایبەتە  پرسە  ئەم  دانەناوە.  خەڵک 
دروشمی پڕوپاگەندە کۆمەڵێک لە گرۆپە سیاسیەکان 
دەگڕێتەوە، چۆنکا ئەم جۆرە گرۆپانە لە بیریان چ 
بۆەوە کە ئەم جۆرە دروشمانە، دەبێ ئەو جۆرە بێت 
کە تەنانەت سادەترین مرۆڤەکان بتوانن هەستی پێ 

بکەن  و لێی تێبگەن.

توێژینەوەی دروشمەکانی سەردەمی شۆڕش

لە  پێش  ئێراندا،   ئیسالمی  رژیمی  لە  سانسۆر 
بیست و دووی رێبەندانی سالی ١٣57ی هەتاوی و 
بە  ئیران،  ئیسالمی  رژیمی  گەیشتنی  دەسەاڵت  بە 
بۆ  پالنی  و  بەرنامە  هیراشی«  و  »ئلیگارشی  پێی 
دانرابوو. وەها سانسۆرێک لە مێژوودا یان هەر نەبوە 
چەکدارەکان  گرۆپە  هێرشی  بینراوە.  کەم  زۆر  یان 
گشتیەکان  کۆبوونەوە  و  رێستورانتەکان  کافە،  بۆ 
بە بەرد و دار و چەقۆ، جوێن و قسەی ناشرین و 
لە  لەچکیان  کە  ژنانەی  ئەو  ئەشکەنجەی  و  لێدان 
سەر نەدەکرد، پاککردنەوەی دروشمی بیرجیاوازەکان 
سینەما  وەک  سینماکان  ئاگردانی  و  دیوار  سەر  لە 
شکاندنی  و  شانۆکان  سالونی  و  ئابادان  رێکسی 
شیشەی بانکەکان: »ئیلیگارشی و هیراشی« بە پێی 
بەرنامەیەکی پالن بۆ دارێژراو ئەنجام دەدرا، بەاڵم ئەم 
شێوە هەلس و کەوتە پەیتا پەیتا دوو پات دەبوەوە 
و تا دەهات زۆری دەکرد. پیاوانێکی پاک و خاوێن 
بە جلی کۆنەپۆشی و ریشەوە بە رواڵەتێکی تورە و 
مۆنەوە، هەمیشە لە قۆژبنێکەوە پەیدا دەبوون و لە 
قۆژبنێکەوە بزر دەبوون و لەو مەودایەدا، زەربەیەکی 
شوێنەوارێکیان  و  دەدا  شوێنانە  لەو  کاریگەریان 
و  ئاگا  خەڵکی  بەاڵم  دەهێشت.  جێ  بە  خۆیان  لە 
گرنگیان  هیچ  تەنانەت سیاسیەکانیش،  و  رووناکبیر 
خەریک  سانسۆرانەدا  لەو  کە  برینانەی  بەو  نەدەدا 
کەوتە  و  هەلس  ئەم  دەگرت،  شکلی  و  وێنە  بوو 
نەشیاوانەیان وەک تورەیی شۆڕش و رق و تورەیی 
چینایەتی بە ئەژمار دەهێنا و هەر ئەم گرۆپە پچڕ 
پچڕانە و بێ روخسار بوون کە لە دواییدا بوون بە 
»بونیادە و کومیتە و رێکخراوەکانی بە ناو شۆڕشی 
کۆماریی کە رۆژ لەگەڵ رۆژ وەک کارگ هەلدەتۆقین 
بە  دەست  کەرەستەی  و  دەکرد  زیادی  ژمارەیان  و 
سەرداگرتن و سانسۆر و خنکێنەریان دادەمەزراند و 

دروست دەکرد.
»کانوونی  راگەیاندنی  یەکەمین  باڵوبوونەوەی  دوای 
١٣5٦ی  ساڵی  پووشپەڕی  لە  ئێران«   نووسەرانی 

و  کرد  دژایەتی  راستەوخۆ  »خومەینی‹  هەتاوی  
دەنگی ناڕزایەتی خۆیی بەو راگەیاندنە دەربری، ئەمە 
خاڵێکی گرنگ بوو کە لە چاویی زۆربەی شۆڕشگەرە 
راستەقینەکان و رووناکبیرانی ئێرانی نەبیندرا. دوایی، 
ماوەیەکی زۆریی پێچوو تا لەو قسانە تێگەیشتن کە 
لە روانگەی دار و دەستەی »خومینی«ەوە، دەس و 
پەنجە نەرم کردن لەگەڵ سانسۆری سەردەمی شا، و 
هەروەها خەباتی درێژ ماوە و زیندان و ئەشکنجە و 
لە سێدارەدانی نەیاران و خەباتکارانی سیاسی بۆ ئەو 
تاقمە نە تەنها پووشێک بایەخی نەبوو، بەڵکوو زۆر 
لەوە و پێش ئەوان، ئەم کردەوانەیان بە مەترسیەکی 

گەورە دەزانی بۆ سەر خۆیان و ئەندیشەکەیان.
چەن مانگ و مانگەکانی دوایی شۆڕشی گەالنی ئێران 
مانگەکانی  و  هەتاوی  ١٣57ی  ساڵی  رێبەندانی  لە 
لە  زیندوو  و  نوێ  فەزایەکی  شۆڕشە،  ئەو  دوایی 
درەنگانێکی  تا  بەرەبەیانەوە  لە  ئاراوە.  هاتە  ئێران 
رژیمی  نیزامی  حکومەتی  پەری  لەو  تەنانەت  شەو، 
شاوە، گرۆپ گرۆپ و تاقم تاقم ژن و پیاو لە هەموو 
مەیدانەکان  و  چوارڕاکان  لە  پیشەکان،  و  چینەکان 
دورە  کۆالنە  لە  تەنانەت  زانکۆکان،  دەوروبەری  و 
بە  دەکرد  ودەستیان  دەبوونەوە  کۆ  دەستەکانیش 
قسە کردن و را گۆڕینەوە، ئاواتەکان و دڵەراوکێکانی 
هەموو  و  دەچن  کوێ  بەرەو  ئاکامدا  لە  کە  خۆیان 
بەر  دەخستە  بوو  مێشکیاندا  لە  کە  شتەی  ئەو 
هەمیشە  رێبەندان،  لە  پێش  یەکتر.  دیدی  و  باس 
بە  و  بنەوەشی  روخساری  بە  کەس  چەن  یا  یەک 
جوێن فرۆشیەوە دەهاتنە نێو ئەو کۆبوونەوانە و بە 
دروشمی » باس کردن، ئاخاڤتن، دوای نەمانی شا« 
دوور  خۆیان  لە  بوونیان  ساواکی  تومەتی  هاوکات 
دەکردەوە و هەروەها دەبوونە هۆی ئەوەی کە ئەو 
خەڵکەی کە ترسیان لە هیچ نەمابوو، نەتوانن باس 
و رای خۆیان بگۆڕنەوە، خەڵک دەیانویست دوای ئەو 
هەموو کێشە و گرفتانەی بۆیان هاتبوە پێش لەگەڵ 
یەکتر بیر و را بگۆڕنەوە و سەبارەت بە دێمۆکراسی 

و شێوەی نوێی دەسەاڵت قسە بکەن.
تا ئەو کاتەی دێوەزمەی مەالکان سێبەری خۆیان بە 
سەر هەموو شوێنێکدا باڵو نەکردبوەوە، باسەکانی ناو 
شەقام درێژەی هەبوو و دیسان، هەر ئەو روخسارانە 
و فزول باشیەکان، بە جوێن فرۆشی و زمان شڕیی 

هاواریان  خەڵکەوە  ئاپۆرای  ناو  دەهاوێشتە  خۆیان 
دەکرد: » یەکێتی، یەکێتی، باسکردن دەبێتە هۆی 
پرش و باڵوی! یەکێتی ناو خۆتان بپارێزن و ....«.
خەڵک  بە  بنەوەشییان  باسێکی  کاتەکان،  زۆربەی 
دەقڕتان کۆمەڵیک پرسی بێ سەر و بنیان دەهێنایە 
ئاراوە و لە ئاخردا بە دروشمی » مەرگ بۆ ئەمریکا 
و سهیۆنیزم« بە مشت و لەقە کۆبوونەوەی ئارامی 
تێک  ئیمپریالیستیان  دژە  راستەقینەی  خەباتکارانی 
دەدا و بالوەیان بە خەڵکەکە دەکرد و دوای ماوەیەکی 
کورت، زنجیر و دار، پەنجە بۆکس و قەدارە و چەکی 
دژی  بە  و  دروشمەکانیان  لە  بەشێک  بوە  گەرمیش 

خەڵکی شۆڕشگێر بە کاریان دەهێنا.
وێکەوتنی نەیاران لەگەڵ ئەو تاقمە لومپێنە دوو جۆر 
ئەم  کە  بوون  باوەرە  ئەو  سەر  لە  کۆمەڵیک  بوو، 
تاقمە سەر لێشێواوەی کە تێکەل بە ئیسالم بوون، 
مانەوە و بوونیان زۆر ناخاێنێت، و کۆمەڵیکی دیکەش 
لەسەر ئەو باوەرە بوون کە ئەم کێشە، جدیتر لەو 
شتەیە کە دەبیندرێت. بەاڵم ئەوان لەسەر ئەو باوەرە 
نەخوێنەوار  تاقمە  ئەم  ئاگاکردنەوەی  بۆ  کە  بوون 
بەر  بگیردڕێتە  دێمۆکراسی  رێگای  دەبێت  نەزانە  و 
کە ئەم فکریەتە هیچ ئاکامێکی نەبوو و لە ئاکامدا 

دروشمی »یەکێتی« رۆژ لەگەل رۆژ رووتتر و رووتتر 
دەبوو و لە دوائیدا بوو بە دروشمی » حزب تەنها 
حزبوڵاڵ، رێبەر تەنها رۆحوڵاڵ« و ئەو درۆشمە لە ناو 
خەڵکدا چەسپێندرا و لە دوائیدا ئەو گرۆپانە پێکەوە 

لکێندران و بوون بە »حزبوڵاڵیەکان«.
توندئاژۆیی  چەکێکی  وەها  بە  »حزبوڵاڵیەکان« 
سەد  دوو  یا  سەد  بە  کە  کرد  پڕچەک  خۆیان 
هەزار  دەیان  خۆپیشاندانی  دەیانتوانی  کەسەوە 
کەسی بە زووترین کات باڵوە پێبکەن و بە دروشمی 
جۆرە  هەر  بەردەم  لە  تەگەرە  بوونە  »یەکێتی« 
خەڵکی  چینایەتی  و  یاسایی  داخوازیەکی  و  ویست 
ئێران. لە سەرەتای مانگی رەزبەری ساڵی ١٣58ی 
ناو  رژانە  »لۆمپینەکان«  گرۆپی  و  تاقم  هەتاوی، 
و  کرد  کاولیان  و  کریکار«  کارگر« »ماڵی  »خانە 
نەتەوەئیان«  دمۆکراتیکی  »جبهە  خۆپیشاندانی 
لە ناو برد و بۆ هەمیشە باڵوەیان پێکردن، 
هێرشی  بەر  کەوتە  کە  رێکخراوێک  یەکەمین 
بوو  رێکخراوەیە  ئەم  تاقمانە  و  گرۆپ  ئەو 
کە لە ئاکامدا بوە هۆی لە الواز بوون و لە 

ناوچوونی.

سانسۆر لە ژێر سێبەری ئیسالمدا لە ئێران

محەمەد موختاری
و: محەمەد حەکیمی

غوالم حسەینی ساعێدی
و: محەمەد حەکیمی



13ژماره  )115( ساڵی هەشتەم،2022/04/03 dwaroj.net تایبەت

1٢ی خاکەلێوە، رۆژی خۆداسەپاندنی کۆماری ئیسالمی بە سەر ئێران و کوردستاندا

وەبیرهێنەرەوەی  ئەمساڵ  خاکەڵێوەی  ١٢ی 
داسەپاندنی ٤٣ ساڵ حاکمیەتی کۆنەپەرستانەی 
ئێراندا.  واڵتی  بەسەر  ئیسالمییە  کۆماری 
ئەمرۆژانە ٤٣ ساڵ بە سەر ئەو رۆژە رەشەدا 
شۆڕشی  گرانی  دەستبەسەرا  کە  دەبێ  تێپەر 
خەڵکی ئێران بە ڕێبەری جەاڵدێکی ڵە چەشنی 
گشت   « ناوی  بە  نمایشێکدا  لە  خومەینی، 
پرسی لە خەڵکی ئێران » خورافە و سەرکوتی 

خۆیان بەسەر ئەم واڵتەدا رەسمیەت پێدا.
رۆژی ١٢ی خاکەلێوەی 58، لە حاڵێکدا هێشتا 
٢ مانگ بەسەر سەرکەوتنی راپەڕینی خەڵکدا 
بەتەواوی  خەڵک  جەماوەری  وە  تێنەپەڕیبو 
ئامانجی  و  کۆنەپەرستانە  ئەفکاری  ماهیەتی 
نەناسیبوو،   شۆڕشیان  داگیرکەری  قیزەونی 
دارودەستەی خومەینی بە دروشمی » ڕاپرسی 
کە  بکەن  وادار  خەڵک  تا  مەیدان  هاتنە   «
لەنێوان دوو دەنگی« ئەری یا نا » یەکێکیان 
هەڵبژێرن و بە بەشداری کردن لەم » ڕاپرسێ 
» یه دا دەنگی ئەرێ بدەن بە نیزامی کۆماری 

ئیسالمیی.
ڵە  و  ئیسالمیی  کۆماری  کاربەدەستانی   
سەرەوەی هەموویان جەاڵدێکی وەک خومەینی 
بە  زۆر  شانۆگەریە  ئەم  بەڕێوەبردنی  بۆ 
پەڵەبوون بوو. لەبەر ئەوەی  ئەوان بە باشی 
بە  هەبێت  دەرفەتی  خەڵک  ئەگەر  دەیانزانی 
چاوی کراوە سەبارەت بە ماهیەتی حکومەتی 
ئیسالمیی داوەری بکات، ئاکامی ریفراندۆمەکە 

ئەو جۆرە نابێت کە چاوەڕوانی دەکەن.
گەیشتووی  بەدەسەاڵت  تازە  کاربەدەستانی    
دەستیان  کە  ئیمکاناتێک  لە  بەهرەمەند 
کەوتبوو وە بە کەڵک وەرگرتن لەو تریبونانەی 
بەستن  پشت  بە  وە  بوو  ئیختیاریاندا  لە  کە 
بە سوننەتە مەزهەبیەکانی باو لەنێو خەڵکدا، 
ئاکامی بەناو راپرسیەکەیان بە قازانج و بەناوی 
بەمجۆرە   راگەیاندو  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
رۆژە  ڵەو  وە  بوو  ڵەدایک  ئیسالمیی  کۆماری 
بەدواوە زۆر بێشەرمانە دەساڵتی سەرەرۆیانەی 

خۆیان سەقامگیرو پەرەپێدا.
نیوان  نە  و  رۆژەدا  ڵەم  کە  بوترێ  پێویستە 
کە  بوون  ،خەڵکانێکش  خەڵکدا  کۆمەاڵنی 
بەناچاری و هه ندێکیشیان لە رووی تەوەهومەوە 
دەیانخستە  و  هەڵدەبژارد  یان  ئەرێ  دەنگی 
ئەو  لەوکاتەشدا  دەنگدانەوە.هەڵبەت  سندوقی 
حاکمیەتی  ماهیەتی  کە  خەڵک  لە  دەستەیە 
کۆنەپەرستانیان  بوونی  بەهێز  و  مەزهەبی 
و  ئیستبدادی  حاکمیەتی  لەگەڵ  بەرابەر 
هەر  نەک  دەزانێ،  پادشایەتی  دیکتاتۆڕی 
تا  بەلکوو  کرد  تەحریم  ریفڕاندۆمەیان  ئەم 
ئەو جێگایەی لە توانایانیشدا بوو، جەماوەری 
خەڵکیشیان وادار دەکرد بەشداری تێدا نەکەن. 
ئەو  رێزی  ڵە  بێگومان خەڵکی کوردستان  کە 
کە  بوون  ئێڕاندا  خەڵکی  کۆمەاڵنی  ڵە  بەشە 
کردوو  ڕاپرسێیەدا  ڵەم  بەشداریان  نا »  بە« 
بە  ئیسالمیی  کۆماری  دژی  بەرەی  کەوتنە 

پانتایی هەموو ئێڕان .
وەبیرهێنەرەوەی  ڵەراستیدا   ، خاکەلێوە  ١٢ی 
یەکەم رۆژەکانی رەت کرانەوەی مافی هەڵبژاردن 
و  خۆنوسین  چارەی  مافی  کردنی  دیاری  لە 
حاکمیەتی  بوونی  سەقامگیر  رۆژی  یەکەم 

جەهل و خورافە و یەکەم رۆژی شکڵ گرتنی 
هەم  کۆنەپەرستانەو  هەم  کە  حاکمیەتێکە 
یەکەمین  ڵە  هەر  سەرەرۆیانەیە.کوردستان 
کۆماری  گەیشتنی  بەدەسەاڵت  رۆژەکانی 
مڵماڵنێی  خەباتی  بەمیدانی  بوو  ئیسالمیی 
ستراتژی  ئازادیخواز.  پیاوانی  و  ژنان 
ئەستاندنەوەی  بۆ  ئیسالمیی  کۆماری 
دەستکەوتەکانی راپەڕینی 57 لە کوردستان 
و هەروەها دوای هەڵوێستی شۆرشگێرانەی 
ڕاپرسی  ڵە  کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
١٢ی خاکەڵێوەدا ،ئەوە بوو کە دەسبداتە 
دژی  بە  نیزامی  هەمەاڵیەنەی  هێرشێکی 
بەاڵم   . کوردستان  خەڵکی  کۆمەاڵنی 
نیزامی  بوونی  زاڵ  تەنیا  رژیم  ئامانجی 
نەبوو.  کوردستانیش  جوغڕافیای  بەسەر 
ئیرادەی  بەسەر  بوو  بوونیش  زاڵ  بەڵکو 
پەرەدان  رێگای  لە  شۆڕشگێڕانەیاندا 
هاوتەریب  ڕژیم  پەرستیەوە.  خورافە  بە 
کوردستان  نیزامی  داگیرکردنی  لەگەڵ 
هێرشێکی  ئامانجەی  بەم  گەیشتن  بۆ 
و  کرد  تەڕاحی  رێکخراویشی  فەرهەنگی 
هەنگاو بە هەنگاو خستیە بواری جێبەجێ 
بریتین  هێرشە  ئەم  ئامرازەکانی  کردنەوە. 
ئیسالمیی  تەبلیغاتی  سازمانی  لە:  بوون 
ئیسالمی  گەورەی  ناوەندی  کوردستان، 
ئیڕشادی  گشتی  ئیدارەی  واڵت،  رۆژئاوای 
فەرهەنگی  کانونی  کوردستان،  ئیسالمیی 
فەرهەنگی  کانونە  مزگەوتەکان،  تەربیەتی 
پەروەرشی  کانونی  مزگەوت،  هونەریەکانی 
کوردستان،  لە  مندااڵن  ئیسالمیی  فکری 
شوڕای  بەکرێگیراوەکان،  جومعە  ئیمام 
ئیسالحی  بەناو  ناوەندی  نوێژ،  ئیقامەی 
و  دەوڵەتیەکان  ناوەندە  سەربە  فەرهەنگی 
سپای پاسداران و بەسیج لە کوردستان و 
دەیان ئەنجومەنی مەزهەبی تر. هەموو ئەم 
ناوەندانە بۆ بەرەپێش بردنی چاالکیەکانیان 
لە پشتیوانی هەمە الیەنەی ماڵی دەوڵەت و 
سپای پاسداران بەهرەمەند بوون. لە ئاکامی 
فەعالیەتی ئەم ناوەندانەدا لە چوار دەیەی 
رابردودا هەزاران مزگەوت، تەکیە و حسێنیە 
دروست  کوردستان  دێهاتەکانی  و  شار  لە 
کراون و حەوزەکانی بەناو عیلمیەی دینی بە 

شێوەیەکی بەرچاو پەرەیان سەندوە
لەسەر ناوەرۆکی ئەم بارودۆخە و ڵەماوەی 
چاالکێکی  جۆرە  ساڵەداهەموو   ٤٣ ئەم 
پێشکەوتنخوازانە  و  پێشڕەو  فەرهەنگی 
ئەمنیەتی  بۆسەر  هەڕەشە  ناوی  لەژێر 
و  رۆژنامە  کراوە.  قەدەغە  نەتەوەیی 

ئیجازەی  پێشڕەو  و  سەربەخۆ  نەشریەی 
ئانتێنی ماهوارەکان  باڵو بوونەوەیان نییە. 
گروپە  و  ئەنجومەنەکان  دەشکێندرێن. 
فەرهەنگیە سەربەخۆکان قەدەغە و ئیجازەی 

فەعالیەتیان نییە. 
کۆماری  بۆ  ئەگەر  خاکەلێوە،  ١٢ی  رۆژی 
چلودووهەمین  دەستپێکی  رۆژی  ئیسالمی 
سەرمایەداری  نیزامی  حاکمیەتی  لە  ساڵە 
ساڵڕۆژی  خەڵک  جەماوەری  بۆ  ئیسالمی، 
نەخشی  و  دەور  کۆتایی  راگەیاندنی 
جەماوەری خەڵکە لە شۆڕشێکی شکۆداردا و 
ساڵرۆژی دەستپێکی رژیمێکی کۆنەپەرست 
و ساڵرۆژی تەمەنێک سەرکوت و سوکایەتی 
برسیەتی  و  هەژاری  کردنی  تەحەمول  و 
ترین  سەرەتایی  زەوتکرانی  دەستپێکی  و 

ئازادییە فەردی و کۆمەاڵیەتیەکانە.
بەهاری ئەمساڵ ٤٣ ساڵ بەسەر خۆراگری 
هێماکانی   . تێپەردەبێ  کوردستان  خەلکی 
مەڕاسمی  بەڕیوەچونی  لە  خۆڕاگریە  ئەم 
مەڕاسمی  سوری،  چوارشەممە  و  نەورۆز 
بۆنانەدا  لەم  ڕەشبەڵک  و  شادی  و  جێژن 
باقی  لە  سەرکەوتنێک  هەموو  لەگەڵ  و 
و  هونەر  لە  دیفاع  کوردستان،  بەشەکانی 
ئەدەبیاتی مقاومەت و نیشاندانی هۆگری بۆ 
ڵە  هەروەها  و  شۆڕشگێڕانەکاندا   سرودە 
جەماوەری  یەکەکانی  یەکڵەدوای  مانگرتنە 

شۆرشگێری کوردوستاندا خۆی دەنوێنێ.
داواکاری  کوردوستان  خەڵکی  ئەمرۆ 
روخاندنی ئەم رژیمەن و ڵەخەباتی رۆژانەی 
زەمینەکانی   خولقاندنی  ڵەهەولی  خۆیاندا 
ڵە  پر  عومری  بە  کۆتایی  کە  شۆڕشێکن 
ساڵە   ٤٣ کە  بینن  دەوڵەتێک  جینایەتی 
رۆژی  لە  دۆزەخ.   بە  ڵێکردون  ژیانی 
دامەزرانی حکومەتی جەنایەت، خەڵەتاندن 
و وێرانی کۆماری ئیسالمیدا جێی خۆیەتی 
ڕێز لە یادی ئەو ژن و پیاوە ئازادیخوازانە 
بگرین ، کە لە راستای بەرگرتن لە بەهێز 
و  ئینسانیەدا  دژی  دێوەزمە  ئەم  بوونی 
راستەقینەکانی  ئارمانە  بوونی  دەستەبەر 
مەیدانی  لە  خەڵک،  کۆمەاڵنی  شۆڕشی 
نەبەرد دا یان لە زیندانەکاندا گیانیان فیدا 
لەهەر  ئەمرۆ  ئیلهامبەخشیان  یادی  کرد. 
رۆژێکی دیکە زیاتر یارمەتیدەری ئێمە دەبێ 
لە رەزمی بێ ئەمان، نەخشەمەند، رێکخراو 

و پەیوەستە لەدژی رژیمی ئیسالمیدا.
خەڵکی  شۆرشگێرانەی  بزوتنەوەی  بژی 

کوردستان
ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  نەمان  و  مــــەرگ 

بەهاری ئەمساڵ ٤٣ ساڵ 
بەسەر خۆراگری خەلکی 

کوردستان تێپەردەبێ . هێماکانی 
ئەم خۆڕاگریە لە بەڕیوەچونی 

مەڕاسمی نەورۆز و چوارشەممە 
سوری، مەڕاسمی جێژن و شادی 

و ڕەشبەڵک لەم بۆنانەدا و 
لەگەڵ هەموو سەرکەوتنێک 

لە باقی بەشەکانی کوردستان، 
دیفاع لە هونەر و ئەدەبیاتی 

مقاومەت و نیشاندانی هۆگری 
بۆ سرودە شۆڕشگێڕانەکاندا  و 

هەروەها ڵە مانگرتنە یەکڵەدوای 
یەکەکانی جەماوەری شۆرشگێری 

کوردوستاندا خۆی دەنوێنێ.
ئەمرۆ خەڵکی کوردوستان 

داواکاری روخاندنی ئەم رژیمەن 
و ڵەخەباتی رۆژانەی خۆیاندا 

ڵەهەولی خولقاندنی زەمینەکانی  
شۆڕشێکن کە کۆتایی بە عومری 
پر ڵە جینایەتی دەوڵەتێک بینن 
کە ٤٣ ساڵە ژیانی ڵێکردون 

بە دۆزەخ.  لە رۆژی دامەزرانی 
حکومەتی جەنایەت، خەڵەتاندن 
و وێرانی کۆماری ئیسالمیدا جێی 
خۆیەتی ڕێز لە یادی ئەو ژن و 

پیاوە ئازادیخوازانە بگرین ، کە لە 
راستای بەرگرتن لە بەهێز بوونی 
ئەم دێوەزمە دژی ئینسانیەدا 
و دەستەبەر بوونی ئارمانە 

راستەقینەکانی شۆڕشی کۆمەاڵنی 
خەڵک، لە مەیدانی نەبەرد دا 
یان لە زیندانەکاندا گیانیان 

فیدا کرد. یادی ئیلهامبەخشیان 
ئەمرۆ لەهەر رۆژێکی دیکە زیاتر 

یارمەتیدەری ئێمە دەبێ لە 
رەزمی بێ ئەمان، نەخشەمەند، 

رێکخراو و پەیوەستە لەدژی 
رژیمی ئیسالمیدا.

عەزیز ئاجیکەند
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زستانی رەشی ساڵی ١٣٦٦چەن رۆژی مابوو 
مااڵوایی لە سروشتی جوانی دەشتی شارەزوور 
بکات کە بەداخەوە چەند پەڵەی رەش بالی 
کێشاو  شارەزوردا  دەشتی  ئاسمانی  بەسەر 
بێدەنگێکی قورس ناوچەکەی لەئامێز گرت. 
فرۆکەیەکی  چەند  دواتر  چرکەیەک  چەن 
شاری  بەسەر  شیمیایی  گازی  هەڵگری 
هەڵەبجەدا گرماندیان. بەم جۆرەو تەنیا لەم 
چەند چرکەساتەدا ، هەڵەبجە بوو بە قوربانی 
دەستی  دەسکردی  شیمیاییەکانی  چەکە 
بەشەر و وەک قوربانیانی  » هێــــرۆشیما 
لەئاستی جیهاندا ناسروا و  ناکازاکی »   و 
خنکێندراوەکەی  شارە  ناوبانگی  بەمجۆرە 
هیچ  و  کرد  تۆمار  بۆخۆی  کوردوستانی 
خوداییەکیش نەهات بە هاورای لێقەوماوان و 

خنکێندراوەکانی ئەو شارە زامدارەدا...
...

لە  هێمنی  بە  سێبەرەکان  بوو،  بەرەبەیانی 
شۆردەبونەوە.  ڕەشەمەدا  مانگی  داوێنی 
هەڵەبجە، وەک دلی شار چاوەروانی دیداری 
ئەویندارانی دەکرد. خوڕەی ئاوی جۆگەکانی 
تەنیشت شەقامی سەرەکی شار بە هێواشی 
بەسەر پشتی شاردا رێگایان دەبری و تێکەل 
شار  گەرەکەکانی  دەبوون.  سنووربڕ  کلۆڵی 
هەموویان لە سەمای ژیاندا بوون و خوازیاری 
نەهامەتی  شوومی  سێبەری  بەاڵم   ، ئارامی 
بەرۆکی  هێشتاکەش  خۆێنمژەکان  شەڕی 
واڵتی بەرنەدابوو . بەرەبەیانی بوو چاوەکانی 
لەسنووری  شەڕکەر  فڕۆکەیەکی  چەند  شار 
ئاسمانی ڕەشەمەو خۆرەتاودا بەدیدەکەن . 
فڕۆکەشەرکەرەکانی دیکتاتۆرە خۆێنمژەکەی 
دەشکێنن  شار  بێدەنگی  دیواری  بەغدا 
و  ترس  نۆێنەری  و  غەزەب  میر  وەک  و 
دەشتی  بەیانییەی  ئەو  لەئاسمانی  مەرگ 
فڕێدان  بۆ  ئەوان  دەلورێنن.  شارەزووردا 
خۆیان   ، بۆمبەکان  خستنەخوارەوەی  و 
بۆناو  قوواڵیی شا ر شۆرکردۆتەوەو پاشان 
دووکەلێکی سپی و زەرد وەک تۆری مەرگ 
و کارەسات جەستەی شارو شارۆمەندەکانی 
داپۆشی . به م جۆره  و تەنیا لە چەند چڕکەدا 
خه مێكی  كه   خولقا  ده ڵته زین  كاره ساتێكی 
كۆمه اڵنی  دڵی  قورسی خسته  سه ر  یەکجار 

خه ڵكی كوردستان...
رۆژەکانی ئاخری مانگی رەشەمە، ئه و رۆژانه ن 
كه  تێیاندا  ره وتی ئێمه ش بێ خەسار نەبوو 
وە زۆر زۆر بەداخەوە  لە گەڵ ئەو روداوە 
دلتەزینەدا گوردانێک لە باشترین و پاکترین 
بە  کە  روداوێک  دا.  لەدەست  رۆڵەکانمان 
رودانی ، خوێنی سوورو گەشی هاوڕیانمانی 
بێ  کەسی  هەزار  پینج  خوێنی  بە  تێکەڵ 
گوناە لە هەڵەبجە کرد.  ڕێک سی و چوار 
كۆمه اڵنی  كه   كاتێكدا  له   پێش،  له وه   ساڵ 
سته م لێكراوی خه ڵكی كوردستان چاوه ڕێی 
بای  شنه ی  و  سه وزه اڵنی  و  گوڵ  هاتنی 
ده شتی جوان  كاتێكدا  له   ده كرد،  به هاریان 
و سه رسه وزی شاره زوور به رگی ره نگاوره نگی 
له به ر كردبوو و ئامێزی پڕ له  بۆن و به رامه ی 
ئاوا  له   كردبووه ،  تازه   ساڵی  و  نه ورۆز  بۆ 
حكومه تی  ئه ژدیهای  قینی  و  رق  رۆژێكدا، 

بۆ  رێژه كه ی  خوێن  دیكتاتۆره   و  به عس 
له ناوبردنی به هار و گوڵ، شادی و خۆشی، 
مرۆڤ و په له وه ر، ئاسمانی شینی هه ڵه بجه ی 
بۆ هه میشه  ژاراوی كرد و گواڵڵه  سووره كانی 
ده شتی شاره زووری ژاكاند و باڵنده كانی له  
ساوای  منداڵی  گریانی  و  كرد  الڵ  خوێندن 
ئاوا  له   كرد.  به ند  گه رویدا  له   هه میشه   بۆ 
رۆژێكدا بوو كه  دوو حكومه تی به عسی عيراق 
و كؤمارى ئیسالمی ئيران له  درێژه ی شه ڕی 
كرد  هه ڵه بجه یان  خۆیاندا  كۆنه په ره ستانه ی 
به  گۆڕه پانی ئه و شه ڕه و زیاتر له  5 هه زار 
ناوچه یه یان  ئه م  الوی  و  پیر  و  پیاو  و  ژن 
قه تڵ و عام  وبه  هه زاران كه سی دیكه شیان 
بریندار كرد و به و چه شنه یه كێك له  دزێوترین 
و  سه ركوت  له   پڕ  مێژووی  الپه ڕه كانی 

جه نایه تی خۆیان تۆمار كرد.
و  ره شه ممه   مانگی  رۆژه كانی  دۆا  بەڵێ 
شه ڕی  بوو.   ١٣٦7 به هاری  بوونه وی  نزیك 
ساڵی   8 عێراق  و  ئێران  كۆنه په ره ستانه ی 
هه زار  سه دان  به   كێشابوو.  درێژه ی  ره به ق 
مرۆڤ له م شه ڕه  بێ ئاكام و كۆنه په ره ستانه دا 
و  ئاواره   كه س  ملیۆنها  و  بریندار  و  كوژراو 
شه ڕخواز  ده سه اڵتدارانی  ببوون.  ده ربه ده ر 
نه كردبوون.  تێری  خوێن  تاران  و  به غدا  له  
ئه ژدیهای شه ڕ هه روا له  به ره كانی كاولكاری 
ئینسانه كانی  جه سته ی  ماڵوێرانیدا  و 
هه ڵده لووشی. ناڕه زایه تی ده رهه ق به و شه ڕه  
له  ئاستی ناوخۆ و ده ره كی رۆژ به  رۆژ په ره ی 
ده ستاند. ماندوویه تی به  جه سته ی زامداری 
سه ربازانی شه كه ت له  شه ڕ له  هه ردوو ال رۆژ 

به  رۆژ زیاتردەبوو...
رۆژی ٢5ی مانگی ره شه مه ی ١٣٦٦ فڕۆكه   
و  بۆمب  عێراق  ئه رته شی  شه ڕكه ره كانی 
فڕۆكه  خانه ی  له   ژه هراوییان  ته قه مه نی 
و  هه ڵگرت  دیكه   شوێنه كانی  و  كه ركوك 
مه رگ  فڕۆكه كانی  فڕین.  هه ڵه بجه    به ره و 
نزیك  شاره زوور  سه رسه وزی  ده شتی  له  
بوونه وه  و شاری هه ڵه بجه   و ده ور و به ریان 
به  ئاگر و بۆمب و ژه هر داپڵۆسی. له  چه ند 
هه زار   5 بوو.  خاپوور  شارێك  چركه ساتدا 
ئینسانی بێ تاوان به  تاك و به  كۆمه ڵ بوون 
به  قوربانی ده سه اڵت داراني  تاران وبه غدا. 
به   به عس  ئه ژدیهای خؤێنمژی  به م شێوه یه  

ئینسان  ژه هری  رژاندنی  و  كردن  بۆمباران 
كوژ، هه زاران ئینسانی سته ملێكراوی له  ژیان 
بێ بەری كرد و مۆری جینایه ت و دڕه ندیی 
به  له ش و جه سته ی هه زاران ئینسانی ئازار 
هه زاران  هێشت.  به جێ  دیكه وه   چێشتووی 
دایك و باوكیان جه رگ سوتاو كرد و گه رمی 
له   ئه وانیان  ئه وینداری  و  خۆشه ویستی 

هه زاران منداڵ زه وت كرد...
کــــــــۆمـــەڵــــە و برینێکی قوورس

برینێکی   ، رووداوە  لەم  کۆمەڵەش  دیارە 
لە  یەکێک  و  هەڵگرت  قورسی  یەکجار 
باشترین گوردانەکانی خۆی لەدەسدا .  لەو 
خۆری  گزنگی  كە  كاتێكدا  لە  و  ڕۆژانەدا 
زستانی  سەرمای  بەستەڵەكی  بەهار  بەرەو 
بە  سروشت  و  دەبرد  تواندنەوە  بەرەو 
هیوای لەبەر كردنی بەرگی بە گوڵ رازاوەی 
كە  شوان  گوردانی  هاوڕێیانی  بوو،  بەهاری 
لە  لە فیداكارییان  تا ئەو دەم دەیان شانۆ 
مەیدانەكانی خەباتی سیاسی، كۆمەاڵیەتی و 
نیزامیدا خولقاندبوو، نەخوازراو، كەوتنە نێو 
كۆنەپەرەستانەی  شەڕی  ئاگری  تەنوورەی 
دوو ڕژیمی جینایەتكاری ئێران و عێراق و لە 
بوونە  نابەرابەردا،  و  داسەپێندراو  شەڕێكی 

قوربانیی وسەربەرزانە گیانیانبەخت كرد...
فەرماندەکانی  زمان  لە  کارەساتەکە  دەقی   

ئەو کاتی کۆمەڵەوە...
ی   )٢5( رۆژی  کـــۆمەڵە  هاوڕێانی 
تازەی  جموجۆڵی  بە  رەشەممە،هەست 
هەندێک  دوای  و  دەکەن  شەڕ  بەرەكانی 
ڕاپرسی و لێکدانەوەی باردۆخەکە و دەست 
دروست  زانیاری  هەندیک  بە  ڕاگەیشتن  پێ 
لە پشتەوەی  لە چەندین سەرچاوەی گرنگ 
کە  دەگەن  قەناعەتە  بەو  شەر  بەرەکانی 
ئەگەری روودانی شەرێکی قورس لە ناوچەکە 
و لە نزیک بنکەکانی کۆمەڵە لە ئاوایی بیارە 
لە  شوان  گوردانی  ئەوکات   . دایە  ئارا  لە 
ئاوایی بیارە هەم  وەک پشتی جەبهەو هەم  

وەک حەسانەوە جێگییر کرابوون...
پاش هەڵسەنگاندنی دۆخەکە و دلنیا بوون 
کۆمەڵەبریار   ، ناوچەکە  بوونی  نائەمن  لە 
دەدات ، پاشەکشە بە گوردانی شوان بکات 
دوور  شوینەپڕلەمەترسییە  لەو  ئەوان  و 
بخاتەوە. بۆ جواڵندنی هاوڕێانمان لە گوردانی 

شۆنێکی  بۆ  ئەوان  ڕاگواستنی  و  شوان 
رێگا  دوو   ، کردنیان  پێ  وپاشەکشێ  ئەمن 
لە بەردەم هاوڕیانی بریاردەر دا هەبوو. بە 
پێی لێکدانەوەکان رێگایەكیان بە ناوەڕاستی 
ناوچەی  كە  تێپەردەبوو،  جەبهەكاندا 
كوێستانی سورێن بوو، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 
پڕ  رێگەیەكی  بوو،  تەنرا  دوژمن  هێزی  بە 
مەترسی دەهاتە بەرچاو. کەواتە دەبوایە بۆ 
پاراستنی هاورێانمان ژیرانە لەم پەیوەندییەدا 
حزبی  هێزێكی  ئەوكات  بدرێ.هەر  بریار 
دیموكرات بە رێنوێنی و هاوكاری هێزەكانی 
یەكێتی نیشتمانی توانیبویان لەو رێگەیەوە 
بەداخەوە   زۆر  ئێمە  هاوڕیانی  بن.   دەرباز 
بەهەر هۆکارێکی ئەو سەردەم بووبێ ، نەیان 

توانی بوو لەو هاوکارییە بەهرەمەند ببن...
رێگای دووهەمیش کە جێگای تێرامانی زیاتری 
رێگای    ، بوو  کومەلە  بریاردەری  هاورێانی 
دەشتایی بوو،كە رێگای دەشتایی ئەگەرچی 
بە رواڵەت ئەمین تر دەكەوتە بەرچاو، بەاڵم 
ئەویش لە بەردەم نووكی هێرشی هێزەكانی 
گوردانی  هاوڕێیانی  دەبێ.  ئێراندا  رژێمی 
سەرەنجام  زۆرتر  لێکۆلینەوەی  دوای  شوان 
هەلبژێرن  دەشتایی  رێگای  دەدەن  بریار 
 ( ئاوایی   نیزیکترین  بەرەو  سەرەنجام  و 
هاتوچۆی  مسیری  بەرەدەم  لە  (کە  عەنەب 
هاوریانمان دا بوو دەکەونە رێ. هاوڕێانمان 
کاتێک دەگەنە ئاوایی ) عەنەب (  لە گەڵ 
کۆمەڵێک زانیاری ترو ئاگاداری تر رووبەروو 

دەبن...
کە  دەبن  ئاگادار  هاوریانمان  بەداخەوە  زۆر 
كۆماری  اڵیەن  لە  پڕ  و  کوت  هێرشێکی 
بەرەی  هێزەكانی  بەهاوكاری  ئیسالمی 
لە  زۆر  بەشێکی  کراوەو   كوردستانی، 
ناوچەکەیان خستۆتە ژێر رکێفی خۆێان  و 
بەداخەوە پردی سەرەكی رێگای پاشەكشە، 
كە سەید سادقی بە هەڵەبجەوە دەبەستەوە 
)واتە پردی زەڵم( خاپووركراوە. بە رووخانی 
نەدەما  رێگایەكیان  هاورێانمان   پردە  ئەو 
غەیری ئەوەی كە لە دەریاچەی دەربەندیخان 

بپەڕنەوە...

هەڵەبجە ، مەرگەساتێکی لە بیرنەکراو 

)یادێک لە قوربانیانی شاری هەڵەبجە کە لە مەمڵەکەتی ئازارو خۆێندا بوونە قوربانی قیزەونترین پیالنی ڕەشی داگیرکەران(

...بۆ ل 15
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درێژەی الپەری ١٤

هێزێكی یەكجار زۆری ئەرتەشی عێراق لەو 
هاوڕێیانی  و  كرابوو  پێ  باڵوەی  ناوچەیە 
گوردانی شوان  پێشبینی دەكەن كە پردێكی 
كاتیی لە شوێنێكی چۆمی سیروانەوە لێبدرێ 
و ئەوانیش بتوانن كەڵكی لێوەربگرن.  هەر 
بەو  دەدەن  درێژە  خۆیان  رێگاكەی  بۆیە 
هیوایەی كە رێگایەك بۆ پاشەكشێ بكرێتەوە.  
درێژەی  لە  شوان  گوردانی  هاوڕیانی  بۆیە 
مەسیری خۆیاندا روو لە شارۆچکەی سیروان 
دەکەن .  کە بەداخەوە لەوێش ئاگادار دەبن 
شارۆچکەیەش شەری  ئەو  دەورووبەری  کە 
تییدایەو هێزەکانی کۆماری ئیساڵمی خۆێان 
لەو شارۆچکەیە جێگیر  و  ئەوێ  گەیاندۆتە 
بوون . پاشان هاوڕیانمان ناچاردەبن بچنە 
ناو شارۆچکەکەو لەوێش بەنهێنی لە چەند 
ماڵدا خۆیان بشارنەوە تا دەرفەتێكی باشتر 

بۆ دەربازبوون بدۆزنەوە...
ئەو رۆژە تا ئێوارە دەمێننەوە و لە چەند ماڵدا 
خۆیان حەشار دەدەن، بەاڵم ئەو مانەوەیان 
هاوكاتە لەگەڵ ئەوەی كە تەواوی ناوچەكە 
لە  بەشێك  و  دەكرێ  شیمایی  بۆمبارانی 
گاز و ژەهرێك كە لەو ناوچەیە باڵو ببۆوە، 
و  دەكا  ناو شارۆچكەی سیروانیش  لە  روو 
هاورێیانی ئێمەش ژاراوی دەبن، بەشێكیان 

بە تووندی و بەشێكیان بە سووكی...
كومیتەی  الیەن  لە  درێژەدا  لە  پاشان 
پەیوەندییان  بێسیم  بە  سنەوە  ناوچەوەی 
پێوە دەكرێ و رێنوێنی دەكرێن بۆ ئەوەی 
دەریاچەی  لە  شوێنێك  بەرەو  بڕۆن  كە 
بەلەم  بە  لەوێەوە  تا  دەربەندیخان 
بپەڕێنەوە، ئەو هاوڕێیانە بەهۆی ئەوەی كە 
لە ناوچەكەدا شەڕ بوو ناچار دەبن راوەستن 
تا ئێوارە كە تۆزیك هەوا تاریك بێت، بەرەو 
شارۆچكەی  رێگای  وەڕێكەون.  دەریاچە 
قەرار  كە  ئەو شوێنەی  دەگاتە  تا  سیروان 
رێكبخرێ،  پەڕینەوەكەیان  كاری  لەوێ  بوو 
نزیكەی دوو كاتژمێر دەبوو، بەاڵم ئەوان لە 
ژەهراویی  گازە  بەو  یەكەم  كە  ئەوەی  بەر 
ببوون، دووهەمیش رێگاكە شارەزا نەبوون، 
ئەو رێگا دوو كاتژمێریەیان بە )7( كاتژمێر 
نەیانتوانی خۆیان  ئاكامدا  لە  و  كرد  تێپەڕ 
بگەیننە لێواری دەریاچەكە و ئەو شوێنەی 
بڕۆنە  پشتیوانی   بەلەمەكانی  بوو  بڕیار  كە 

شوێنی دیاریكراو....
تری  گوردانێكی  دەریاچەكەوە  بەری  لەو 
هاوڕێیانی  لە  ژمارەیەك  و  سنە  ناوچەی 
لە سەر  عێراق  لە  پەیوەندییەكانی كۆمەڵە 
هانایانەوە  بە  چووبوون  ئاوەكە  لێواری 
پێویستییەكانی  كە  هەوڵیاندابوو  و 
هاوڕێیانی  ئامادەكەن،  بۆ  دەربازبوونیان 
بنێرنە  بەلەمێك  كە  دەدەن  بڕیار  بەرپرس 
بێ  لەگەڵ  شارەزاشیان  كەسی  و  ئەوبەر 
بیانگەیننە  و  بكەن  رێنوێنییان  بتوانن  تا 
لێواری دەریاچەكە و دەربازیان بكەن. تەنیا 
سەعاتیان  نیو  یان  خولەك   )٢٠( نزیكەی 
مەودا مابوو كە خۆیان بگەیننە سەر لێواری 
ئاوەكە، بەاڵم بەهۆی تاریك بوونی كەش و 
هەوا، بۆیان نەدەدۆزرایەوە. )5( پێشمەرگە 
ئاوەكە  ئەوبەری  بەرەو  بەلەمێكدا  لە 
رێكەوتبوون، بەاڵم لەو مەودایەدا هێزەكانی 
كۆماری ئیسالمی خۆیان گەیاندبووە لێواری 

ئەو  نزیكبوونەوەی  ئاگاداری  و  دەریاچەكە 
بەلەمە دەبنەوە...

پێش ئەوەی كە بەلەم بگاتە قەراغ ئاوەكە، 
تەقەی لێدەكەن و )٤( هاورێی سەرنشینی 
یەك  و  دەكەن  بەخت  گیان  بەلەمەكە 
روون  كاتێك  دەگیرێ.  دیل  بە  كەسیان 
ئاكام  بە  بەلەمە  ئەو  كاری  كە  دەبێتەوە 
نەگەیشتووە و ئیمكانی ئەوەی كە هاورێیان 
دیسان  ئاوەكە،  قەراغ  بگەیەننە  خۆیان 
هەوڵدەدەن جاریكی دیكە رێنوێنییان بكەن 
بكەن  ئامادەیان  بێسیمەوە  رێگای  لە  و 
شوێنێكی  بگەیەننە  خۆیان  كە  ئەوەی  بۆ 
لەمبەر  بەلەم   )١٠( ئاو،  قەراغ  لە  تر 
ئامادە  پەڕینەوەیان  عەمەلیاتی  بۆ  ئاوەوە 
تا  ببوو  ئامادە  یارمەتیدەر  هێزی  كرابوو. 
هاوڕێیان  پەرینەوەی  رێگای  تەقەكردن  بە 
شۆکێ  هاوڕێ  لەوكاتەدا   خۆشكات، 
شوان  گوردانی  فەرماندەی  خێرئابادی 
كۆمەڵە،  هێزەكانی  فەرماندەی  بێسیم  بە 
لەوبەری ئاو ئاگادار دەكاتەوە كە بەشێك لە 
هێزەكانمان لەگەڵ دوژمن دەرگیر بوون. ئەو 
دوای  دەبێ،  بەردەوام  ماوەیەك  دەرگیرییە 
یان  كەمتر  رەنگە  سەعاتێك،  نیو  ماوەی 
زۆرتر، پەیوەندی لەگەڵ فەرماندەی گوردان 
ئاخرین  ئیتر  كە  بەمجۆرەیە  دەپچڕێ. 
و  ئەمبەر  فەرماندەی  هاوڕێیانی  وتەكانی 
دوای  و  دەكات  هاتوچۆ  بەیەكەوە  ئەوبەر 
گوردانی  بە  پەیوەندییەك  هیچ  ئیتر  ئەوە 

شوانەوە نامێنێ...
رووداوەكان كەم كەم و بە پێی زەمان روون 
كە  شوان  گوردانی  هاوڕێیانی  بوونەوە. 
ناتوانن بگەنە سەر لێواری دەریاچەكە و شەو 
دەبێ و بە تاریكی رێگا ون دەكەن. لە ناو 
زۆنگئاوەكانی ئەو ناوچەیەدا خۆیان حەشار 
زۆریان  بەشێكی  ئەوەی  لەبەر  و  دەدەن 
ژەهراویی دەبن و توانای شەڕ كردنیان زۆر 
دەزانن  رژێمیش  هێزەكانی  دەبێتەوە،  كەم 
كە بەلەمێكی كۆمەڵە پەڕیوەتەوە بۆ ئەوبەر 
خەریكی بەرنامەیەكە، بەوچەشنە دەزانن كە 
كومەڵە  لەو  پێشمەرگەی  واحیدێكی  دەبێ 
هێزێكی  بۆیە  خواردبێ،  گیری  ناوچەیەدا 
یەكجار زۆری بۆ كۆدەكەنەوە و شوێنەكە بە 

تەواوەتی گەمارۆدەدەن...
دلێرانە  زۆر  شوان  گوردانی  هاورێیانی 
خۆڕاگریی دەكەن و تا ئاخرین فیشەكەكانیان 
و تا دووایین هەناسەكانیان كۆڵ نادەن بە 
دوژمن و  مەگەر ئەوانەی كە بریندار بوون 
و ئیتر هیچ توانای شەڕ كردنیان نەمابوو.بە 
داخەوە  )١٢( كەس لە هاوڕێیانی گوردانی 
برینداری  بە  و  دەگیرێن  دیل  بە  شوان 
دەبردرێنەوە شاری سنە و دوای ئەشكەنجە 
دواتر  دەدرێن.  سێدارە  لە  زۆر  ئازارێكی  و 
و  دەبن  دەرباز  ناوچەكە  لە  هاورێیش  دوو 
ماوەیەك دواتر خۆیان دەگەیێننە ریزەكانی 
لە  هاوڕێیان  باقی  بەداخەوە  و  كۆمەڵە 
بەخت  ئازیزیان  گیانی  شەڕەكەدا  مەیدانی 

دەكەن...
ناوچەكە  كە  تردا  مەودایەكی  لە  دواجارو 
بۆ  راگواستران  تەرمەكانیان  بووەوە،  ئارام 
كردووانی  گیانبەخت  بە  تایبەت  شوێنێكی 

كۆمەڵە كە لە سلێمانی تەرتیب كرابوو...
هاوڕێیانی گوردانی شوان بەدرێژایی شەڕی 
ئەوەی  بۆ  هەوڵیاندا،  زۆر  عێراق  و  ئێران 

بپارێزن  شەڕە  ئەو  ئاگری  لە  خۆیان  كە 
و  كوردستان  كێشرابووە  شەڕ  مەیدانەكانی 
كە شەڕی  ئەوەی  بۆ  دەدا  هەوڵی  كومەڵە 
ئیسالمی  كۆماری  رژێمی  لەگەڵ  خۆیان 
بۆیە  بەڕێوەبەرن،  شەڕە  لەو  سەربەخۆ 
بەداخەوە  هاوڕێیان  مەیلی  بەپێچەوانەی 
شەڕی  داوی  كەوتنە  شوێنە  لەو  ئەمجارە 
دڵتەزێنە   شێوە  بەم  عێراق.بۆیە  و  ئێران 
هاوڕێیانی گۆردانی هەمیشە زییندووی شوان 
بۆ  باشتر  ژیانێكی  پێناو  لە  خۆیان  گیانی 
خەڵكی کرێکار و چەوساوە و زەحمەتكێش 
بەخت دەكەن.بەاڵم ئەمە كارەساتێك نەبوو 
هەر بە تەنیا بۆ كومەڵە ، بەڵكوو كارەساتێك 
بوو كە بە هەزاران ئینسانی دیكەش گیانیان 
خوێنی  بەمجۆرە  لەدەستدابوو.  تێیدا 
خوێنی  بە  تێكەڵ  كۆمەڵەش  تێكۆشەرانی 
خەڵكی  لە  کەس  هەزار  پێنج  لە  زیاتر 
شارەزوور  دەشتی  و  هەڵەبجە  لێقەوماوی 
بوو.له و كاره ساته دا، سه رجه م ٦9 كه س له  
به خت  گیانیان  هاوسه نگه رانمان  ئازیزترین 
الیه قترین  زومره ی  له   هاوڕێیانه   ئه و  كرد. 
كۆمه ڵه   پێشڕه وی  كاده ركانی  و  ئه ندامان 
ساڵی  شۆڕشی  جه ره یانی  له   كه   بوون 
هاتبوونه   پێشتر  ساڵه كانی  یان  و   ١٣57
ناو گۆڕه پانی خه باته وه  و به  دڵێكی پڕ له  
خۆشه ویستی  بۆ ئامانجی ڕزگاری كرێكاران 

و بێبه شان گیانی ئازیزیان به خت كرد...
بزووتنه وه ی  له ناو  شوان  گوردانی  ناوی 
و  كوردستان  خه ڵكی  شۆڕگێڕانه ی 
به مڕۆ،  هه تا  كۆمه ڵه دا   چاالكیه كانی 
خه باتكاری  و  بوێری  وه بیرهێنه ره وه ی 
و  ڕه وشت  و  ڕێباز  ده شبێ.  و  بووه  
شۆڕشگێڕانه  و  سه میمانه   هه ڵسووكه وتی 
ئه م  لێبڕاوانه ی  خه باتی  و  گیانبازی  و 
مێژووی  له   كۆمه ڵه ،  ڕه زمه نده یه ی  گوردانه  
كوردستاندا  شۆڕشگێڕانه ی  بزووتنه وه ی 
گیان  له  ٣٤ هەمین ساڵیادی  جێكه وتووه . 
به خت كردنی ئه م هاوڕێیانه ، یاد و بیره وه ریی 
كردنه وه ی  دووباره   وێڕای  هه موویان  هه ر 
په یمانی پێبه ند بوون به  ئامانجه كانیان  و 
ڕێگای  كردووانی  گیانبه خت  هه موو  یادی 
له و  ڕاده گرین.  به رز  و سۆسیالیسم  ئازادی 
دروود  و  ساڵو  دیكه   جارێكی  بۆ  ڕۆژه دا، 
ئه م  وكاری  كه س  و  بنه ماڵه   بۆ  ده نێرین 
به   سااڵنه دا  ئه و  ماوه ی  له   كه   هاوڕێیانه  

تاقه ت هێنانیان له  به رامبه ر ژانی له ده ست 
دانی ڕۆڵه كانیان، بوونه ته  مایه ی دڵگه رمی 
و  خه بات  بۆ  ئێمه   زیاتری  هۆمێد واریی  و 

درێژه دانی ڕێگای ئازیزانیان...
دیاری کردنی رۆژی شەهیدانی کـــۆمـــەڵـــە 

، لە اڵیەن ڕیبەری کـــۆمـــەڵـــەوە
رەشەمەدا   ی  رۆژی٢7  لە  ساڵێك  هەموو 
ڕێكخستنەكانی كۆمەڵە لەناوەوە و دەرەوەی 
لە  پۆلێك  ئازیزی  لەیادی  رێز  كوردستان 
كە  دەگرن  كۆمەڵە  پێشمەرگەكانی  و  كادر 
گیانیان  نابەرابەر  شەڕێكی  لە  رۆژەدا  لەم 

بەختكرد...
لە  شوان،  بەناوبانگی  گوردانی  رۆژەدا  لەم 
بەركەوتنی  هۆی  بە  و  نابەرانبەر  شەڕێكی 
گازی شیمیایی، لە قەراغی چەمی سیروان 
كران.  شەهید  هەتاویی،   ١٣٦٦ ساڵی  لە 
ژمارەی  زۆریی  هۆی  بە  ڕۆژە  ئەو  دواتر 
دەور و  هۆی  بە  گیانبەختكردوان و، 
بزوتنەوەی  لە  نەقشێك كە گوردانی شوان 
هەیبوو،  كۆمەڵە  كوردستان و  رزگاریخوازی 
وەك ڕۆژی شەهیدانی كۆمەڵە ناودێر كرا...
ڕۆژی  ئێمە  بۆ  كۆمەڵە  شەهیدانی  ڕۆژی 
پێچەوانە،  بە  نییە،  ڕەشپۆشی  و  ماتەمین 
رۆژی پەیمان تازەكردنەوەیە لەگەڵ هەموو 
ڕیزگرتنە  ڕۆژی  كۆمەڵە،  گیانبەختكردوانی 
لە خەبات و فیداكاری ژنان و پیاوانێك كە لە 
دەورەیەكی مێژووییدا بە هەوڵ و تێكۆشانی 
خۆیان ناوەرۆكێكی نوێ و دادپەروەرانەیان 
ڕۆژی  كوردستان.  بزوتنەوەی  ناو  هێنایە 
رەفتارە  و  ڕەوشت  ئەو  وەبیرهێنانەوەی 
شۆڕشگێرانەن كە مانایەكی پڕاوپڕ ئینسانی 
و پڕ لە خۆشەویستییان هێنایە ناو پێوەندیی 

خەڵك و پێشمەرگە...
رۆژی  رەشەمە  ٢7ی  بێت  شكۆدار 

گیانبەختكردوانی كۆمەڵە
و  رزگاریخواز  بزاوتی  بێ  سەركەوتوو 

یەكسانیخوازی كوردستان
ساڵو لە بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدان
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 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

٢7٢٢ی  ڕەشەمەی  ٢9ی  نیوەڕۆی  پاش 
 ، ی د ر ساڵی کو لە  پێشوازی  ئاهەنگی 

لە  بەرچاو   بەشێکی  ئامادەبوونی  بە  نوێی  
کۆمەڵەی  الیەنگرانی  و  ئەندامان  و  پێشمەرگە 
ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی  شۆرشگێری 
لە  کوردستان  زەحمەتکێشانی  کۆمەلەی  و 
شۆڕشگێری  کۆمەلەی  سەرکردایەتی  ناوەندی 
بەرزراگیرا...  کوردستان  زەحمەتکێشانی 
پێشکەشکردنی  بە  ڕێورەسمەکە  سەرەتای 
یەک  پاشان  و  مەراسمێکە  بەرنامەی 
بەرزی  یادی  بۆ  راگرتن  بێدەنگی  خولەک 
گیانبەختکردوانی کۆمەلە و بنەمالەی شەهیدان 
پاشان  پێکرد..  دەستی  سیاسی  زیندانیانی  و 
سەبارەت  باسێکی  و  قسە  کەعبی  رەزا  هاوڕێ 
بیرەوەری  و  کوردستان  و  کورد  دۆزی  بە 

و  سنە  خوێناوی  نەورۆزی  تایبەت  بە  نەورۆز 
بزووتنەوەی  لە  بۆنەیە  ئەو  کاریگەری  و  ڕۆڵ 
ماف خوازی کوردستان پێشکەش کرد، هاوڕێ 
رەزا وێرای جەختکردنەوە لەسەر بەرزراگەرتنی 
بۆنە کوردەوارییەکان باسی لەوە کرد کە تا چ 
بەیەکەوەبوونانە  جۆرە  لەو  دەسەالت  رادەیەک 
بۆ  حەول  شێوەیەک  هەموو  بە  و  دڵگرانە 
ئەو  بەرێوەچوونی  لە  بەرگریکردن  و  سەرکوت 
دەبێتە  دەیرێسە  ئەوەی  بەالم  دەدات  بۆنانە 
لە  چ  بۆنانە  ئەو  رۆژ  پاش  لە  ڕۆژ  و  خوری 
بواری پانتایی و چ لە بواری ناوەرۆک، درووشم 
بەڵگەیەکی  دەچێت،  پێشەوە  بەرەوە  بوێری  و 
خوێندنەوەی  بە  کرابوو  ترخان  رێورەسمەکە  تری 

لە  کە  موهتەدی  عەبدوال  هاوڕێ  نەورۆزی  پەیامی 
الیەن هاوڕێ کاکۆ عەلیار ئەندامی کومیتەی ناوەندی 
کوردستانی  زەحمەتکێشانی  شۆرشگێری  کۆمەڵەی 
ئێرانەوە پێشکەشی ئامادەبوان کرا، بەڵگەیەکی تری 
پیرۆزبایی  پەیامی  بە  تەرخانکرابوو  ڕێوڕەسمەکە 
نەورۆز بە زاراوە جۆراوجۆرەکانی کوردی کە لەالیەن 
پێشکەشکرا،  کۆمەلە  پێشمەرگەکانی  لە  بەشێک 
الیەن  لە  نەورۆز  ئاگری  رێورەسمەکەدا  درێژەی  لە 
موردەریسی  ئەبووبەکر  و   کەعبی  رەزا  هاورێ 
جێگرانی سکرتێری هەر دووبالی کۆمەلە کرایەوەیە 
و دوایین بەشی مەراسمەکە ئاهەنگی هەلپەرکێ بوو 
کە بە ئامادەبوونی پێشمەرگە و ئەندامانی کۆمەلەوە 
لە  پڕاوپڕ  کەشێکی  لە  رێورەسمەکە  و  سازکرا 
کاتژمێر  چەن  پاش  داهاتوو  بۆ  هیوا  و  دڵگەرمی 

کۆتایی پێهات.

بەرێوەچوونی ئاھەنگی پێشوازی لە نەورۆزی ٢٧٢٢ ی کوردی
 بە رەنگ و بۆنی یەک بوون و بەیەکەوەبوون 

 

   نەوید مێهراوەر

شه ڕ له  جیهاندا به تاێبه ت له م چه ڕخه دا وه ك دیاره ده یه كی 
بێزراو ناسراوه  هه موو تریبوون و میدایای جیهانی ره تی ده كاته وه  
و نه فره ت له  شه ڕ ده كه ن كه چی به رده وام گۆشه یه كی ئه م جیهانه  
له  شه ڕدایه   ڕۆژانه  مرۆڤ له  به رانبه ر قازانج په رستی مافیاكانی 
شه ڕ و سیسته می سه رمایه داری بێ مۆرڵدا له و په ڕی بێ بایه خیدا 
ده بێته  قۆربانی، كه وابوو مادام ده سته چیله كه ی هه رشه ڕێك گیانی 
مرۆڤه  و مرۆڤایه تی تێدا له  خاچ ده درێت براوه یه ك نیه  و شه ڕ بۆ 
هه ردووالیه ن شكسته  به اڵم له  شه ڕ دا هه میشه  دووالیه نی شه ڕ  
وك یه ك ڕێكخه ر و پێكهێنه ری شه ڕ نین زۆر جار الیه نێك له  
شه ڕ هێڕشی ده كرێته  سه ر  و ده چێته  سه نگه ری به رگری ڕه واوه  
وه ك ئه و به رگرییه  گه وره ییه ی كۆبانی كه  توركیه شی ناچار كرد 
رێگه  به  هێزی پێشمه رگه  بدات  تا له  خاكی توركییه وه  به هانای 

كۆبانیه وه  بچن
ئێسته  ئه گه ر شه ڕی روسیه  و ئوكراین وه ك نموونه  له  به رچاو 
بگرین  ئه وه ی كه  به ڕواڵه ت ده ر ده كه وێ روسیه  هێرشی كردوه ته  
سه ر ئوكراین و  ئه وانیش له  به رگریدان ئه گه ر به م چه شنه  شه ڕ 
هه ر به رده وام بێت بێگۆمان ئوكراین ده كه وێته  ده ست روسه كان  
ئه گه رچی ئه و شه ڕه  ته نیا شه ڕی ئوكراین و روسیه  نیه  و شه ڕی 
له   باكوور  ئاتالنیكی  هاوپه یمانی  واتا  جیهانیه   دوجه مسه ری 
الیه ك و روسیه ش له  به رانبه ریدایه ، با ئه وش بوستێ كه  مافیای 
به رهه مهێنانی چه ك و كه ره سه ی شه ڕ له و نێوه دا چ ده ورێك 
ده گێڕن و هه ر كام له  ئه ندامانی ناتۆ به تاێبه تی ئامریكا چۆن 
به رژه وه ندییه كانی خۆیان ره چاو ده كه ن كه چی له  سه ره تای هێرشی 
روسییه  بۆسه ر ئوكراین ته نیا به  ڕاگه یاندن و لێدوان مه حكوومیان 
ئه و  چاوه ڕێ  ڕۆژاوا  نوێنه رایه تی  به   ناتۆ  چوونكه   ده كردن 
ده رنجامه یان له و شه ڕه   نه بوو وپێان وابوو روسیه  له  دوو سێ ڕۆژی 
یه كه مدا هه موو ئوكراین دگرێ هه ر بویه  ئامریكا و بریتانیا داوایان 
له  سه رۆك كۆماری ئوكراین كرد واڵت به جێ بێڵێ و ئه وان مافی 
په نابه ری پێده ده ن، رۆژاوا پێوابوو ئوكراین چه شنی ئه فغانستانی 
به سر دێت هه ر بوییه   ڕۆژانه  و خێرا زانیارییه  سه ربازییه كانیان 
باڵو ده كرده وه  وتێده كۆشان هه موو جیهان له  مه ترسی هێرشی 
ڕوسییه  بۆ سه ر ئوكراین وه  ئاگا بێنن به اڵم  جگه  له  قسه ی 
روسیه   بۆ سه ر  ئابووری  هه ره شه ی گوشاری  و  زاره كه ی 
به شێوه ی پراكتیكی هه یچ هه وڵێكیان له  گه ڵ ئوكراین نه دا، 
ره نگه  له  خۆته یار كردندا بوون بۆ ئمتیاز وه ر گرتن له  روسیه  
و پێشییان باش بوو هه رچی زووتر حكومه تی ئوكراین خۆی 
به ده سته وه  بدات نه كوا پریشكی شه ڕه كه  ئه وانیش بگرێته وه .
بانگه وازی  و  كابینه كه ی  و  زلێنسکی  به ڕاوستانی  به اڵم 
به رخۆدان و بزوواندنی هه ستی نه ته وه یی  گه لی ئوكراین 
كه  بووه  هۆی هێواش كردنه وه و تا ئه ندازیه كیش زه مینگیر 
كردنی سپای روسییه  هه ستی هه موو مرۆڤدوستانی دونیاشی 
به   جیهان   واڵتانی  زۆربه ی  له   كه    به شێوه یه ك  بزواند 
روسیه شه وه  خه ڵك ڕژانه  سه رشه قامه كان  بۆ به رگری له  له  
ئوكراین و مه حكووم كردنی ڕوسیه    كه  بوه  هۆی ئه وه ی كه  
سیاسه توانانیش وره یان بچێته  سه ر و ڕاشاكوانه  به رگری لێ بكه ن.
ئه وه ی كه  وانه یه  و بۆ فێربوونه  ڕاوستانه  ڕاوستان، ڕاوستانی 
كۆبانی توركیه ی به  چۆكدا هێنا و ڕاوستانی ئوكراینیش روسیه ، 
هه روه ها  به ره یه كی گه وره ی جیهانی بۆ پشتیوانی له  خۆی  پێكێنا.

دواستوون

ڕاوەستان


