
  لەگەڵ هەڵکشانی هەاڵوسان و پەرەئەستاندنی 
قەیرانی ئابووری و بارگران بوونی ژیانی خەڵک، 
جارێکی دیکە ناڕەزایی جەماوەریی لە ئێران هەموو 
توێژەکانی کۆمەڵگای هێناوەتە مەیدان. سیاسەتی 
سەرکوت و داپڵۆسین نەک هەر بەری گەشەی 
ناڕەزایەتییەکانی پێ نەگیراوە، بە پێچەوانە بۆتە 
جەماوەر.  دروشمەکانی  ڕادیکاڵبوونەوەی  هۆی 
کرێکاران  و  موعەلیمان  مانگرتنی  و  خەبات 
بواردا  زۆر  لە  ناڕەزاییانە  ئەو  کە  دەریخست 
هاوئاهەنگی و ڕێکخراو بوونی پێوە دیارە و ئۆرگان 
و سازەی مەدەنی لێکەوتۆتەوە. دروشمەکانی ئەو 
دەورەیە، گەشەی فەرهەنگی و ژیری سیاسی تێدا 
کۆماری  دەسەاڵتی  کە  دەبینین  و  دەرکەوتووە 
نەمانی  بۆ  و  ئامانج  کردۆتە  ئێرانی  ئیسالمی 
هەنگاو دەنێن. قۆناغێکی نوێ لە هەلوومەرجی 
سیاسی ئێران و بەربەرەکانێی خەڵک و دەسەاڵت 
لەو دەسەاڵتە بۆتە  ئاراوە، ڕزگار بوون  هاتۆتە 
خولیا و ئاواتی خەڵک. تەنانەت هێزە هاوکار و 
بەکرێگیراوەکانی رژیمیش ترسیان لێ نیشتووە.
لە  چ  ئیسالمی  کۆماری  دیکەوە  الیەکی  لە    
ناوچەکە و چ لە دیکەی پێوەندی نێو نەتەوەیی، 
لە بەرجامەوە بیگرە تا گەمارۆی ئابوری، کێشە 
و دەستدرێژیەکانی لەواڵتانی ناوچە و چوونە پاڵ 
هێرشی داگیرکەرانەی روسیە بۆ سەر ئۆکراین، 
تا دێ قۆرت و تەنگژەکانی کەڵەکە دەبێتە سەر 
یەک. رژیمی ئێران نەک هەر بۆسۆ و بەدناو و 
تەریک کەوتۆتەوە، بەڵکوو وەک پشتیوانی تیرۆر 
ناوچەکەدا،  لە  ناسەقامگیری  و  ئاژاوە  ماکی  و 
ناوی دەرکردووە. لەگەڵ ئەو ڕاستییانە، کێشە 
لە  بوون  نوقم  ناوخۆیی دەسەاڵت،  ملمالنێی  و 
گەندەڵی و فەسادی ئابوری و ئیداری تا مالن 
هەموو  پێگرتوون.  بەربینگی  و  چەقیون  تێی 
ئەو دیاردانە ئاماژەن بۆ وەی کە ئەو دەسەاڵتە 
دەورەیە  لەو  ناتوانێ  و  بنبەست  گەیوەتە 
ئەی چی  بوونیەتی.  کۆتاییەکانی  و  بێ  تێپەڕ 
جەماوەر  شۆڕشی  ناڕوخێ؟  بۆ  و  ڕایگرتووە 
لەو  هەندێک  ئەوانە  دەبێ؟  بەردەوام  کەی  تا 
پرسیارانەن کە لە مێشکی هەمواندا دێن و دەچن.
  لە ڕاستیدا مانەوەی کۆماری ئیسالمی لە مێژە 
بەهۆی نەگروان و پێکنەهاتنی ئالترناتیوێکە لە 
ئێراندا. نە لە ناوخۆ ئالترناتیو دروست بووە و نە 
ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە توانیویەتی یەکگرتووییەک 
پێکبێنێ. تەنیا ئۆپۆزیسیۆنی کوردە کە هەم بە 
ڕادەیەکی زۆر هاوئاهەنگی و یەکگرتوویی هەیەو، هەم 
داخوازی یەکگرتوویی هەیە و داوای سیستەمێکی 
سیاسی ڕۆشن و جیاواز دەکات بۆ داهاتوی ئێران. 
ساحێبی  کوردستان  دی  واتایەکی  بە 
ناوەندێکی سیاسییە کە بۆی هەیە خۆی کامڵ 
جوڵێنەر، سیاسی  یەکەیەکی  ببێتە  و  بکات 

dw
ar

oj
.n

et

دوو ساڵی ڕابردوو لە مێژووی کۆماری ئیسالمیدا 
وەک خالێکی وەرچەرخان دەبێت چاوی لێبکرێت, 
تەنانەت گرنگتر لە ساڵەکانی ٩٦ و ٩٨ کە تێیدا 
ستوونەکانی  بێوێنە  سەرتانسەری  ئاخێزی  دوو 
خێمەی کۆماری ئیسالمی وەلەرزە خست، ئەوەی 
کە ئەو دوو ساڵەی لە مێژووی کۆماری ئیسالمیدا بێ 
وێنە کردوە دەتوانی لە ٢ بەستێندا شرۆفە بکرێت
ئیسالمی کۆماری  حوکمرانیی  شکستی    .١
بە  کە  دەسەاڵتێک  وەک  ئیسالمی  کۆماری 
سەرەکی  شوناسی  وەک  ئایینی  دیسکۆرسێکی 
سەرتاسەری  شۆرشێکی  ڕیگەی  لە  کە  خۆی 
یان  نەیتوانی  سەرەتاوە  لە  سەرکار،  هاتە 
بەڕێوەبردنی  و  حوکمرانی  ئەزموونی  خود 
ئابووری،  وەک  سەرەکی  بواری  سێ  لە  واڵت 

سیاسی و فەرهەنگی نەبوو، هۆکارەکەشی بۆ ئەوە 
دەگەراوە کە کۆماری ئیسالمیش نەیتوانی خۆی لە 
ئاسەروارەکانی نێگاتیڤی شورش ڕزگار بکات و لە 
ژێر دروشمگەڵی ئایینی دەرفەتی کاری بە چینی 
تێکنۆکراتی بە ئەزموونی خوێندەوار نەدا، هەر ئەوە 
ڵێهاتوویی  شوێنی  تەعەهود  ئەوەی  هۆی  بە  بوو 
بگرێت و ئەوە هەنگاوی یەکەمی دارمانی ئێران بوو، 
نەبوونی بەرنامەیەکی سەرتاسەری بۆ بەرێوەبردنی 
ئیسالمی  شۆڕشی  هەناردەکردنی  بۆ  هەوڵ  واڵت، 
دروشمی  ژێر  لە  خۆی  سنوورەکانی  دەرەوەی  بۆ 
لە  و  سنوورەکانەوە  دەروەی  لە  واڵت  پاراستنی 
جۆرێک  بە  و  هێرشبەرانە  بەرگری  ستراتێژی  ژێر 
قازانجی  بە  کارا  دیپلۆماسییەکی  کردنی  قوربانی 
ئەو ستراتێژییە، ئێرانی بە ئاقارێکدا برد کە هەموو 
دارمان  تووشی  ئابووری  سەرەکییەکانی  فاکتەرە 
کرد، لە کۆتاییدا هەر ئەو سیاسەتە بوو بە هۆی 
ئیدئۆلۆژیکی  بەرژەوەندییەکانی سیستەمی  ئەوەی 
بەرژەوەندییەکانی  لەگەڵ  ئیسالمی  کۆماری 

کۆمەڵگای ئێران بە دوو ئاراستەی دوور لە یەکتر 
و ناتەریب برواتە پێشەوە، حەوڵ بۆ درووستکردنی 
چەکی ناوکی هەر لەو بەستێنە لە سیاسەتدا خۆی 
دەبینێتەوە، سەرفی میلیاردها دۆاڵر بۆ پەرەپێدانی 
سێاسەتی  رابردوو  سااڵنی  لە  کە  سیاسەتە  ئەو 
وەک  بوو  زیاد  پێی  مووشەکیشی  پەرەپێدانی 
هەنگاوێکیتر بۆ دارمانی ئەو حوکمرانییە دەوری گێرا.
ئابووری  فاکتەرەکانی  بەسەر  بە چاوپێخشاندنێک 
هەمووی  لە  کە  دەبینین  ئێران  لە  گەشە  و 
شاخسەکانی ئابووریدا ئێران تووشی دارمان بووە،
لە  هەاڵوسانی  نەختینەیی،  بەرچاوی  گەشەی   
هەژاری  ئیندێکسی  سەرەوەی  چوونە  ڕادەبەدەر، 
قووڵبوونەوەی  )نیشانەی  جینی  زەریبی  و 
هەمووی  ئابووری(  هەاڵواردنی  و  داهات  کەلێنی 
نێوان  کەلێنی  گەورەبوونەوەی  بۆ  نیشانەگەلێکن 
چینی  ناوچوونی  لە  و  دەوڵەمەند  و  هەژار 
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عومەر ئێلخانیزادە

قووڵ بوونەوەی ناڕەزاییەکان

 لە ئێران و داهاتووی

شەڕی ئوکراین و چەن سەرەنجێک

کاریگەریی  ئوکراین  سەر  بۆ  ڕووسیە  هێرشی 
کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  باری  لەسەر  بەرینی 
ئورووپا  لە  بەتایبەت  خەڵک  ئەمنییەتیی  و 
هێرشە  ئەو  لەسەر  لێکدانەوە  و  باس  و  داناوە 
کۆنی  کێشەی  سەرهەڵدانەوەی  و  داگیرکارانەیە 
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا، زۆرن و دەکرێ لە ڕوانگەی 

جیاوازەوە بۆی بڕوانی و لێکی بدەیتەوە. 
بە دڵنیاییەوە ئەو شەڕە داگیرکارانەیە جیا 
ناوەرۆکێکی  چ  ئوکراین  دەوڵەتی  لەوەی 
هەیە و چەند گەندەڵ و نادیموکراتیک بووە، 
وەکوو  ڕووسییە  دەوڵەتی  و  مەحکوومە 

هێرشکارێک دەبێ ئیدانە بکرێ... 

بۆمەلەرزەیەکی  نارزایەتیەکان  بزووتنەوە 
سیاسی قووڵ لە کۆمەڵگای ئەمڕۆی ئێراندا

بەسەر  چاوێک  دەبێ  گۆتارەدا  ئەم  دەستپێکی  لە 
ئێران  رابردووی  سەدساڵی  دەوڵەتەکانی  تیپۆلۆژی 
نێووردەکاری  بچینە  ئەودا  ،بەدوای  بخشێنین 
ڕابردووی.  دەیەی  دوو  بزووتنەوەکانی  نارەزایەتی 
لە  ئێران  ڕابردووی  ساڵی  سەد  لە  زیاتر  مێژووی 
مێژووی  دەبێ  ئەمڕۆ  بە  تا  مەشرووتەوە  شۆڕشی 
کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  و  شۆڕش  و  نارزایەتی 
نەزمە  ئەو  ئێران  سەرتاسەری  لە  کە  دابنێین؛ 
وەک  ناسەکانی  ڕۆژهەاڵت  کە  دەوڵەتەکان  سیاسی 
ڕۆژهەاڵت  ئیستبدادی  بە  ویتفۆگێل  ئەگۆست  کاڕڵ 
نئۆ  وێبێر  )Oriental Despotism (،مەکس 
)  Neo-patrimonialism  (پاتریمۆنیئالیزم

نێوی لێدەنێن...

یادێک لە ساڵڕۆژی ئێعدامی ٥٩ 
خە باتكار و تازه الوی شاری مــــهاباد

ڕۆژانەیە  لەو  یەکیک  جۆزه ردان  مانگی   ١٢ی 
مێـــژوی  لە  خوێناوی  ڕۆژانی  کەوه ك 
پڕلەجەنایەتی کۆماری ئیسالمی لە کوردوستان 
وه ها  له   لێده كرێ.  یادی  سالیک  هەموو   ،
 ٥٩ كۆمه ڵی  به   كوشتاری  كه   بوو  ڕۆژێكدا 
کەس لە خەباتکارانی شاری مـــهاباد بە دەس 
رەقەمی  ئیسالمی   کۆماری  بەکڕێگیراوانی 
خواردو الپەرەیەکی ڕەشی تری بەجەنایەتەکانی 
کرد  زیاد  کوردوستان  لە  ئیسالمی  کۆماری 
هێنەرەوەی  وەبیر  جۆزەردان  مانگی  .١٢ی 
لە  کە  سامناکانەیە  جەنایەتە  لەو  یەکێک 
دەورانی حاکمیەتی کۆماری ئیسالمیدا، .....

عەزیز ئاجیکەندئەسعەد دوروودی

زەنگی مەرگ لە بن گوێی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران 
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    سەروتار 

فێمینیزم و پێویستی گێڕانەوەی 
ژنان لە پەراوێزەوە بۆ ناوەند

بەرەو ٣١ی جۆزەردان ڕۆژی پێشمەرگەی کۆمەڵە

1٥

هێمن بایەزیدپوور

د. چۆمان هەردی

تەها عەلینژاد
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     درێژەی سەروتار 

 ئەوە کەوتۆتە سەر شانی حیزبە سیاسیەکانی 
بە  زوویی  بە  پێویستە  کە  هاوکاری  ناوەندی 
ئەنجامی بگەیەنن. بەاڵم لە ئێراندا هیچ ناوەندێکی 
سیاسی کە بەرێوەبەری داخوازییەکانی جەماوەری 
ڕاپەڕیو بێ بوونی نییە و کزی و بێدەسەاڵتیی 
رژیم. نەڕوخانی  هۆی  بۆتە  ئۆپۆزیسیۆن 
 ئەو راستییە دەبێتە هۆی ئەوە کە ناڕەزاییەکان 
نابن، تەواو  و  بنبڕ  کە  ئەوە  سەرەرای 
 بەاڵم نەتوانن لە هەر قۆناغەدا سازماندراوتر و 
هاوئاهەنگتر ببن بە جۆرێک کە بکرێ هەموو 
جۆرەکانی ئیعتیراز و داخوازی لێک هەڵپێکرین 
ببێتە  ئامانجیان  و  بن و دروشم  یەکگرتوو  و 
یەک. پڕکردنەوەی ئەو کەلێنەیە کە دەتوانێ 
ڕاپەڕین  ئاقاری  بەرەو  جەماوەر  جواڵنەوەی 
بەرانبەر  لە  و  بکات  تەزمین  بەردەوامی  و 
بکات. تاکتیکی  بە  و  خۆڕاگر  سەرکوتدا 
  بمانهەوێ و نەمانەوێ رژیم بەتەنیا بە کوردستان 
کوردستان  کاتدا  هەمان  لە  بەاڵم  نارووخێ، 
دەتوانێ دەورێکی گەورەی هەبێ لە هەلوومەرجی 
سیاسی ئێستای ئێراندا. بۆ گێڕانی وەها دەورێک 
پێویستە هەم یەکگرتوویی و یەک گوتاری لە 
نێوخۆیدا پێکبێنێ، هەم دیالۆگ لەگەڵ الیەنە 
ئێرانییەکان پەرە پێبدات. هەروەها ئێمە دەبێ 
هەم بۆ ناساندنی داخوازیەکانی خۆمان و هەم 
بۆ پڕۆژەمان لە داهاتوی ئێراندا خۆمان زۆر زیاتر 
نێونەتەوەییەکان  ناوەندە  بە دنیای دەرەوە و 
بناسێنین. لەگەڵ ئەوانە دەبێ کار بکەین تا 
ناوەندی سیاسی زۆرتر لەگەڵ ناڕەزایی و جوڵەی 
و،  بێ  یەکانگیر  جەماوەر و خەباتی مەدەنی 
بەهێزتر  مەدەنی  خەباتی  هەستیاری  دەوری 
بکرێ و بناسێندرێ. ئەوەش بە بێ دابینکردنی 
مەرکەزیەتێکی هاوئاهەنگ مەیسەر نابێ. ئەوە 
دەورەیەدا. لەو  ئێمەیە  بەهێزی  هەرە  چەکی 
  هەروەها الزمە کە سناریۆکانی دیکەش کە لە 
الیەن هێزە ناوچەیی و دەسەاڵتە دەرەکییەکانەوە 
کاریان بۆ دەکرێ لەبەر چاو بگرین و خۆمانی بۆ 
ئامادە بکەین. تەنیا یەکگرتوویی لە کوردستان و 
یەک گوتاری دەتوانێ ئەو دەورەی کە دەکەوێتە 
سەر شانی بزوتنەوەی کوردستان لە داهاتوی 
ئێراندا، بینوێنێ. کوردستان لە الیەک لەگەڵ 
میلیتاریزمێکی دیار لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە 
بەرەو ڕووە و لە الیەکی دیکەوە بە دروست لە 
الیەن گەالنی ئێرانەوە چاوەڕوانی لێی هەیە. ئەو 
مەوقعیەتە نەیارانی کورد لە ناوخۆ و دەرەوە 
زیاتر دێنێتە سەرخەت تا بەر بە پێشوەچونمان 
لە داهاتوی ئێراندا بگرن. بۆیە لەگەڵ یەکگرتوویی 
و پێکهێنانی سازەیەکی نەتەوەیی پێویستە هەم 
گەالن  دیکەی  و  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی  لەگەڵ 
سیاسەتی دیالۆگ و لێک تێگەیشتن زیاد بکەین 
پێبدەین.    پەرە  دەوڵەتیمان  نێو  چاالکی  و 

درێژەی  الپەری یەکەم

کە  ڕادەیەک  بە  کۆمەڵگا  لە  مامناوەند 
سەدی  لە   ٦٠ لە  زیاتر  ئامارەکان  پێی  بە 
هەژاریدان. هێلی  ژیر  لە  ئێران  کۆمەڵگای 
تەنیا  ئیدئۆلۆژیکە  دەسەاڵتە  ئەو  ئاسەوارەکانی   
و  ژینگە  لە  نابنەوە،  قەتیس  ئابووریدا  بواری  لە 
سەرچاوە سرووشتییەکانیش باروودۆخ هاوشیوەیە، 
لەناوچوونی ٦٠ لەسەدی دارستانەکان لە ٤٠ ساڵی 
و  ژێرزەوینییەکان  ئاوە  بوونی  خاڵی  رابردوودا، 
نموونە  وەک  گۆلەکان  لەسەدی   ٧٠ بوونی  وشک 
)تاالبەکان(  زۆنگەکان  زۆربەی  و   ورمێ  گۆالوی 
دەتوانین باس بکەین، ئەو وێرانکارییە لە ژینگەدا 
لە رۆژگارێک کە گۆی زەوی لەگەڵ قەیرانی گەرم 
بۆ  هەوڵ  واڵتەکان  زۆربەی  و  بەرەوڕووە  بوون 
گەشەی  ئاراستەی  بە  سیاسەتەکانیان  دارشتنی 
داهاتووش  چێنەکانی  کە  درێژمەودا  و  بەردەوام 
تا  لەو سەرچاوانە کەلک وەرگرن دەدەن،  بتوانن 
ڕادەیەک نامۆیە کە ئێران وەک سەرزەوینی سووتاو 
پێناسە دەکرێت. لە بواری ئازادییە سیاسییەکان 
لە  دەسوورێتەوە،  ڕێچکەیە  ئەو  برەوە  درگا  هەر 
دەسەاڵتێکی  بنەماکانی  ساڵەدا   ٤٣ ئەو  ماوەی 
دێمۆکراتیک رۆژ لە پاش ڕۆژ الوازتر بوە، دایرەی 
خودی و غەیری خودی تەنگتر بۆتەوە و تەنانەت 
سااڵنەدا  لەو  دەسەاڵت  قەتاری  مسافەرەکانی 
وردە وردە و بە زۆر دابەزێندراون، هەر سیاسەتی 
تەعەهود لە شوێن لیهاتوویی کارێکی کردووە کە 
ئەو سیستمە لە درووستکردنی کادری لێهاتوو بۆ 
سندووقی  بێت.  بێبەش  حکوومەت  ئیدارەکردنی 
دەنگدان لەو سااڵنەدا لە رێگەی مێکانیزمی چاودێری 
شورای نیگەهبان بێ ماناتر بۆتەوە و بە واتایەکی 
تر ڕۆڵی جمهوورییەت تا هاتوە بێ نیرختر بۆتەوە.

٢. کۆمەڵگا و دەسەاڵت

قەڵەشتی  هاتووە  هەتا  سااڵنەدا  ئەو  ماوەی  لە 
کۆمەڵگا و دەسەاڵت زیاتر بووەتەوە، الوازکردنی 
دەستبەسەرکردن  رێگەی  لە  مەدەنی  کۆمەڵگای 
بردنە  و  مەدەنی  چاالکانی  ئازاری  و  کوشتن  و 
و  الیەک  لە  مەدەنی  چاالکیی  تێچووی  سەروەی 
دیکەوە  الیەکی  لە  ئابووری  گوشاری  و  زەخت 
سەرمایەی  لە  ئیسالمیی  کۆماری  تاهاتوە 
ئیدارە  و  بەڕیوەبردن  بنمەمای  وەک  کۆمەالیەتی 
رەوایی  کردووەتەوە،  بەتاڵ  واڵت  داهاتووی  و 
سیاسیی و هۆکاری بوون و تەحەمولکردن و مانای 
وجوودی ئەو دەسەاڵتە تاهاتوە کەمتر و بێ نیرختر 
بژاردەش  تاکە  وەک  ئیسالمی  کۆماری  بۆتەوە، 
بەشێک  رێگەی  لە  سەرکوت  بە  دڵی  تەنانەت 
دایرەی  کردوە،  خۆش  خۆی  کاربەدەستانی  کە 
سپای  شەریککردنی  سەروە،  بردۆتە  پاراستنی 
پاسداران لە سفرەی دەسەاڵت هەر لەو ستراتژییەدا 

و  سیاسیی  حیزبی  نەبوونی  دەبینێتەوە،  خۆی 
رادەبەدەری  لە  سانسۆری  مەدەنی،  گوفتمانی 
یەکەمی  جەمسەری  وەک  سااڵنەدا  لەو  میدیاکان 
دیمۆکراسی، الوازبوونی بیری رێفۆرمخوازی و هەر 
رێفۆرمێکی  درووستکردنی  بۆ  دڵخۆشییەک  جۆرە 
و  دەسەاڵت  بۆشایی  دیکە  الیەکی  لە  بنەرەتی 
کردوە  زیاتر  وێنە  بێ  رادەیەکی  بە  کۆمەڵگای 
دوو  ئیسالمیدا  کۆماری  چوارچێوەی  لە  ئێمە  و 
دەسەاڵت. و  خەڵک  ڕۆژانەدا،  لەو  دەبینین  هێز 
  بەالم بە چاوپیخشاندنێک لە سیمای سیاسیی 
ئیران دەبینین کە تا هاتوە دەستی سەرکوت بێهێزتر 
هاتوە  تا  خۆی  کارکردی  و  کاریگەری  و  بۆتەوە 
وردبینی  بە  نموونەکەشی  داوە،  دەست  لە  زیاتر 
کۆرنۆلۆژی ئاخێزە جەماوەرییەکان دێتە بەرچاو، 
تاهاتوە مەودای نارەزایەتییەکان کەمتر بۆتەوە لە 
بەرامبەردا درووشمەکان رادیکاڵتر بۆتەوە و هیوا 
کۆماری  بوونی  گەڵ  لە  گەشتر  داهاتوویەکی  بە 
ئیسالمی کەمرەنگتر بۆتەوە، دروشمەکان ڕادیکاڵتر 
ئێعترازە  بوونەتەوە،  بنەرەتی تر  داخوازییەکان  و 
سێنفییەکان ڕێکخراوتر و ئامانجدارتر بوونەتەوە و 
چاالکانی سێنفی لەگەڵ ئەوەی تێچووی چاالکیان 
وتەی  بە  بوونەتەوە.  بوێرتر  بەاڵم  سەرێ  چۆتە 
لە  زیاتر  ڕابردوودا  ساڵی  لە  رژیم  کاربەدەستانی 
ئاستی  لە  دەربرین  نارەزایەتی  و  مانگرتن   ٧٦٠
ئێران ئەنجام دراوە کە بێ وێنەیە. مامۆستایان لە 
هەموو کات یەکدەنگترن و دەرسی بە یەکەوەبوون 
پی  ئاماژەی  دەبێت  لێرە  بەاڵم  ئەوەی  دەدەن، 
بکرێت  باس  بکرێت و وەک خاڵێکی وەرچەرخان 
گۆڕانی داخوازییەکان لە ئاستی کۆمەڵگای ئێران 
لە ڕێفۆرمەوە بۆ ڕووخانی ئەو دەسەاڵتەیە. ڕەنگە 
نارازییەکان  دووبەشی  هەر  هۆکاری  رواڵەت  بە 
وەک نارازایەتییە سێنفییەکان و نارازییەکانی سەر 
بەاڵم  دەگەرێتەوە  ئابووری  داخوازی  بۆ  شەقام 
ئاستی وشیاریی خەڵک بە رادەیەک چۆتە سەرێ 
کە هەر جۆر گۆڕانکارییەک لە ژیانیاندا لە ڕێڕەوی 
دەبیننەوە،  ئیسالمیدا  کۆماری  نیزامی  گۆرینی 
درووشمەکان ڕادیکاڵتر و پڕ ناوەرۆکترن، پانتایی 

تا  نارەزایەتییەکان  و  بەرینتر  نارەزایەتییەکان 
لە  بەشێک  ڕادەیەک پەرەی سەندووە کە دەنگی 
رێکخراوەکان کە بە بەراوەرد لەگەڵ ڕێکخراوەکانی 
دەرهێناوە. بوونی  موحافزەکارتریش  تر 

 ٣.  تایبەتمەندییەکانی ئەو دەورە لە نارەزایەتییەکان:

دەتوانین  خۆپیشاندانانە  دوایین  بەو  سەبارەت 
بکەین سەرکی  خالی  چەندین  بە  ئاماژە 
لە  شانازی  جێگای  دەربڕینی  نارەزایەتی  یەکەم: 
شارانە  لەو  نەچێ  بیرمان  لە  چکۆلەکان،  شارە 
ئیتالعاتییەکان  هێزە  دەناسن،  یەکتر  خەلک 
خەلک  ئەوەش  لەگەل  دەناسن  خەلک 
شەقامەکان. سەر  دێنە  و  دەردەبرن  نارەزایەتی 
لە  زۆرتر  نارازییەکان،  نوێی  چینی  دووهەم: 
نەوەی  گشتی  بە  کە   ٧٠ دەیەی  دایکبوانی 
بەدەنەی  ئیرادەترن  بە  و  نەترستر  و  ئەورۆن 
پێکدێنێت.  خۆپیشاندانەکان  سەرەکیی 
خۆپیشاندانەکان   سەرەکیی  دروشمی  سێهەم:  
ڕووخانی بنەڕەتی دەسەالتە و لە ٥ سالی ڕابردوو 
داوای  خەڵک  تێدا  کە  نەبووە  خۆپیشاندانێک 
رۆیشتنی مەالکان نەکەن. لەگەل ئەوەی کە کێشە 
ئەو  بەالم  لێناکرێ  حاشای  ئابووری  قەیرانی  و 
ئاخێزە ئاخێزی برسییەکان نییە و خەلک رێگەی 
چارەسەری هەموو گرفتە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییەکانیان بە لە ناوبردنی دەسەالت دەزانن.
پێبکرێت  ئاماژەی  دەبیت  کۆتاییدا  لە  ئەوەی 
زۆری  و  زربر  ئەوەی  لەگەڵ  دێت  تا  کە  ئەوەیە 
بە هەر جۆرە چاالکییەکی  بەرگرتن  بۆ  دەسەاڵت 
بۆ  دەسەالت  دەستی  و  دەبێت  زۆرتر  مەدەنی 
تەریک  بۆ  حەول  و  دەبێت  ئاواڵەتر  سەرکوت 
دەبێت  قورستر  یەکتر  لە  خەلک  خستنەوەی 
حەولەکانی  لە  هیچکام  دەبیندرێ  ئەوەی  بەاڵم 
دەسەاڵت تا ئەورۆکە نەیتوانیوە کاریگەریی درێژ 
ماوەی هەبێت، کۆمەڵگا ئامادەیە هەر دەرفەتێک 
بۆ دژایەتی لەگەڵ دەسەاڵت بقۆزێتەوە و تا دێت 
دەبیسترێت.  زیاتر  دەسەاڵتە  ئەو  کۆتایی  زەنگی 

زەنگی مەرگ لە بن گوێی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران 

      
بایەزیدپوور هێمن 

 بەرێزان:
 سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان!

مەکتەبی سیاسی و ئەنجوومەنی سەرکردایەتی 
 یەکێتی نیشتمانی کوردستان!

 لەگەڵ ساڵوێکی گەرم
بە بۆنەی ٤٧مین ساڵیادی دامەزراندنی یەکێتی 

نیشتمانی کوردستان لە الیەن کومیتەی ناوەندیی 
کۆمەڵەوە پر بەدڵ پیرۆزبایی خۆمانتان ئاراستە 
دەکەین و هیوای بەردەوامی وسەرکەوتنتان بۆ 

 دەخوازین.
بەرێزان! هەروەک خۆشتان دەزانن یادی ٤٧ 

ساڵەی دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان 

لە بارۆدۆخێکی هەستیاری ناوخۆیی و ناوچەیی 
و جیهانیدا بەڕێوەدەچێ. بەداخەوە بزاڤی 

رزگاریخوازی گەلەکەمان بە قۆناغێکی گەلێک 
ئەستەم و دژواردا تێدەپەرێ. هەربۆیە گەلی 

کورد لەم کاتەدا زیاتر لە هەموو کاتێک پێویستی 
بە تەبایی و هاودەنگی و یەکڕیزی هەیە و، بە 
لەبەرچاوگرتنی مێژووی دوورودرێژی یەکێتی 

نیشتمانی کوردستان و رۆڵ و پێگەی بەرچاوی لە 
بزووتنەوەی رەوای گەلەکەماندا بێگوومان هەوڵدان 
بۆ یەکخستنی وزە و توانی جەماوەری لە هەرێمی 
کوردستان و لە نێوان هێز و الیەنە سیاسییەکان 

لە هەموو بەشەکانی دیکەی کوردستان لە یەکێتی 

 نیشتمانی چاوەڕوانییەکی رەوا و هەنووکەییە.
لە کۆتاییدا جارێکیتر پیرۆزبایی یادی ٤٧ساڵەی 

دامەزراندنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە 
ئێوە و هەموو کادر و ئەندام و الیەنگرانتان و 
لە هەموو بنەماڵەی سەربەرزی شەهیدانی 

بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستان 
دەکەین. هیوادارین پێوەندی و هاوخەباتی لە 

مێژینەی نێوان یەکێتی نیشتمانی کوردستان 
و کۆمەڵە وەک هەمیشە گەرموگوڕ بێ 

و، یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە پێی 
چاوەڕوانییەکان پاڵپشتی بزووتنەوەی 

مافخوازانە و رەوای کورد لە کوردستانی 
 رۆژهەاڵت بێت.

پەیامی پیرۆزبایی کۆمەڵە بە بۆنەی ساڵیادی دامەزراندنی 
کوردستان نیشتمانی  یەکێتی 
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کرێکار جیهانی  رۆژی  بۆنەی   بە  کوردستان  زەحمەتکێشانی  کۆمەڵەی  راگەیاندنی 

جیهانیی  مەی،رۆژی  مانگی  ئەوەڵی  بێت  شکۆدار 
چینی کرێکار

ئەوەڵی مانگی مەی، رۆژی جیهانیی چینی کرێکار 
مێژوویی  ئەزموونی  و  نەریت  بەرێوەیە.وەک 
مانگی  ئەوەڵی  رۆژی  رابردوو  ساڵی  سەدوبیست 
جیهانی  وهاوپشتیی  مافخوازی  رۆژی  مەی، 
زەوی  لە سەر گۆی  کرێکارە  وخەباتکارانەی چینی 
کە لە شانۆیەکی پڕشکۆدا و بە ئامانجی دامەزراندنی 
دونیایەکی بێ چەوسانەوە وهەاڵواردن و،دونیایەکی 
بەرێوە  وبەشمەینەتی  هەژاری  لە  ودوور  ئینسانی 
دەچێ.رۆژی جیهانیی کرێکار هەموو ساڵێک لە ریزی 
سەدان میلیۆنی کرێکاراندا وەک بانگەوازێکی نوێ و 
پێشکەوتنخوازانە و خەباتکارانەی دژ بە چەوسانەوە 
دژەکرێکار  دەسەاڵتی  بەرامبەر  وکۆیلەیی، 

وچەوسێنەری سەرمایەداری دەدرەوشێتەوە.
گەورە  پێشکەوتنە  هەموو  ئەمرۆ سەرەرای  جیهانی 
وتێکنۆلۆژی  ئابووری  بواری  لە  وبەرچاوەکانی 
هەڵگری  هەمیشە  وەک  بەرهەمهێناندا،بەاڵم  و 
دانیشتوانی  زۆرینەی  درندانەی  چەوسانەوەی 
زۆربەی  چارەنووسی  و  زەوییەیە.ژیان  گۆی  ئەم 
دانیشتوانی کۆمەڵگا جۆراوجۆرەکان بە بەردەوامی لە 
ژێر مەترسی وهەرەشەی شەر وماڵوێرانی،کۆچکردنی 
تۆتالیتەر  وحاڵی،دەسەاڵتی  ماڵ  وبێ  زۆرەملێ 
و،  ئاشکرا  وکۆمەڵکوژیی  قڕکردن  و  وسەرکوتگەر 
زیندان وبەندیخانەی تۆقێنەر ورکابەری و کاوڵکاری 
دایە. چەوسێنەران  بەرینی  مافیای  چاوچنۆکانەی 
وئابوورییەکانی  سیاسی  زەبەالحە  والیەنە  جەمسەر 
خۆیاندا  پاوانخوازی  و  وملمالنێ  رکابەری  دونیا،لە 
بە ئاشکرا وشاراوە هەموو ژیان وبوونی سەر گۆی 
بنەرەتدا  لە  مەترسییەوە.  خستووەتە  زەوییان 
دژی  لە  رووسیە  داگیرکەرانەی  شەری  قورسایی 

ئۆکراین لەسەر شانی خەڵک وکرێکارانە.
زیادکردنی ئیمکانات و ئاستی تێچووی سەربازی لە 
ناتۆ وباقی هاوپەیمانییەکانی تر، لە رێگای دەست 
ونەبوونی  خەڵک،گرانی  وبژیوی  ژیان  بۆ  بردن 
وخواردەمەنی  رۆژانە  ژیانی  وپێداویستی  کەلوپەل 
مسۆگەر  وزە  دابینکردنی  تێچووی  وچوونەسەری 
سەرقاڵی  پێشکەوتوو«  کراوە.ئورووپای« 
مانگ  دوو  پاش  تەنیا  کە  شەرێکە  بەرێوەبردنی 
ژیان  لەسەر  جیهانییەکانی  ولێکەوتە  کاریگەری 
دوورەدەستەکانیش  کۆمەڵگا  خەڵکی  وبەرێچوونی 
حکوومەتە  ژێردەسەاڵتی  واڵتانی  وبەرچاوە.لە  زەق 

گەندەڵ و دژە خەڵکی وسەرکوتگەرەکانی رۆژهەاڵتی 
دەربازبوون  بۆ  گەش  ئاسۆیەکی  هیچ  ناوەراستدا 
دەرەوەی  ناکرێ.لە  بەدی  وچەوسانەوە  هەژاری  لە 
دەستێوەردانەکانی  لەگەڵ  ناوینیش   رۆژهەاڵتی 
ئامریکا و بریتانیا،کێبڕکێیە نیزامی وسەربازییەکانی 
نێوان واڵتانی چین وئوستۆرالیا وژاپۆن داهاتوویەکی 
میلیۆن  سەدان  چارەنووسی  لە  ومەترسیدار  ئاڵۆزر 
بەرچاو. دەخاتە  ناوچانە  ئەو  دانیشتووی  مرۆڤی 
بۆ  تێکۆشان  و  خەبات  باشووریش  ئامریکای  لە 
وبنەبڕکردن  وهەژاری  چەوسانەوە  لە  رزگاربوون 
،بەشیکی  زۆرەملێ  وراگواستنی  کۆچ  ونەهێشتنی 
ئاوسی  خەڵکە.جیهان  رۆژانەی  ژیانی  جیانەکراوەی 
وپەالماری  هێرش  لەگەڵ  کە  نوێیە  گۆرانکارییەکی 
ئەم  پێکردووە.  دەستی  ئۆکراین  سەر  بۆ  رووسیە 
رەوتی  بەرچاو  بە شێوەیەکی  هێرشە  و  پەالماردان 
بەریەککەوتن و دژایەتی و کێشمەکێشی نێوان زلهێزە 
ئابووری وسیاسییەکانی جیهانی خێراتر کردووە و، 
زۆرینەی  شانی  لەسەر  بارودۆخەش  ئەم  قورسایی 
هیچ  ونە  بەرژەوەندی  هیچ  نە  کە  خەڵکەیە  ئەو 

دەورونەقشێکیان لە هاتنەئارای ئەم دۆخەدا هەیە.
ئەتۆمی  شەری  شەر،هەرەشەی  دەهۆڵی  کوتانی 
نوێی  هاوپەیمانیگەلی  ناوکی،سەرهەڵدانی  و 
سازکردنی  ومەترسی  وسەربازی،هەرەشە  ئابووری 
دابینکردنی  سەرچاوەکانی  نەبوونی  پەیتاپەیتای 
وقڕی،کۆمەڵگای  قات  و  گرانی  وسەرهەڵدانی  وزە 
و  لێڵ  داهاتوویەکی  خستووەتەبەردەم   مرۆڤایەتی 

نادیار.
ئیسالمیدا  کۆماری  دەسەاڵتی  ژێر  لەئێرانی 
داپڵۆسین  ژێرباری  لە  خەڵک  هەرەزۆری  زۆربەی 
وچەوسانەوەیەکی درندانە و هەسارپساودان.کەلەبەر 
و جیاوازی چینایەتی لە ئێرانی ژێردەسەاڵتی رژیمی 
تێپەراندووە. لە جیهاندا  پێوانەیی  ئاستی  ئسالمیدا 
رێبەری  ئیسالمی،بەیتی  دەسەاڵتداری  تاقمی 
دامەزراوە  وەک  راستیدا  لە  ودەوڵەت،  وپارلمان 
وپێکهاتەیەکی مافیایی، قورسایی وتێچووی شکستە 
سەربازییەکانیان لە رۆژهەاڵتی ناوەراست و،شکستە 
و،بەهێزکردن  بەرجام  پرۆژەی  لە  ناوکییەکانیان 
وتەیارکردنی ئامرازەکانی سەرکوت وتاقم و گرووپە 
چەکدارەکانی ناوچەکەیان خستووەتە سەر تێچووی 
وبەسااڵچووان. وکرێکاران  خەڵک  وگوزەرانی  ژیان 
خۆی  هیوای  تاکە  ئێران  لە  ئیسالمی  حکوومەتی 
بۆ مانەوە وپاراستنی دەسەاڵتە دژە کرێکاری ودژە 
خەڵکی وجەماوەرییەکەی،لەسەر سەرکووتی نێوخۆیی 

وپەالماردانی هەموو رۆژەی خەڵک وچەوساندنەوەی 
وپشکنینی  گەڕان  کاتێکدا  هەڵچنیوە.لە  زیاتر 
ودابینکردنی  دۆزینەوە  بۆ  وخاشاک  وخۆڵ  زبڵ 
دیاردەی  رۆژانە،پەرەسەندنی  ژیانی   بژیوی 
سەرشەقام،لەشفرۆشی  خەوی«،مندااڵنی  »کارتۆن 
مەبەستی  بە  کۆچکردن  دیاردەی  و،روولەزیادبوونی 
وەدەست هێنانی ژیانێکی باشترسەرتاپێی کۆمەڵگای 
ئیسالمیی  حکوومەتی  ژێردەسەاڵتی  ئێرانی 
تەنیوە،دزی وتااڵن وبڕۆ وراگواستنی سەدان میلیارد 
کاربەدەستە  الیەن  لە  واڵتە  ئەو  سامانی  دۆالرلە 

گەورە وبچووکەکانی حکوومەتەوە درێژەی هەیە.
بەاڵم سەرەرای هەموو ئەوانە لە ئێرانی ژێردەسەاڵتی 
حکوومەتی ئیسالمیدا زۆرینەی ئەو خەڵکەی کە زیاتر 
لە چواردەیەیە لە زیندانێکی گەورەدا بەند کراون،بە 
بەرینی وزیاتر لە هەموو کاتێکیتر هاتوونەتە مەیدانی 
بەربەرەکانێ و رووبەرووبوونە لەگەڵ ئەو دەسەاڵتە 
ئەو  هەڵپێچانی  بۆ  ویەکگرتووانە  هاوپشتی  و،بە 
دەسەاڵتە وبۆ رزگاربوون لەو مەینەتی وچەوسانەوەیە 
لە رێگای مانگرتن وکۆر وکۆبوونەوەی نارەزایەتی لە 
خەبات وتێکۆشاندان.دوو راپەرین وخرۆشی گەورەی 
١٣٩٦وخەزەڵوەری  ساڵی  زستانی  لە  جەماوەری 
١٣٩٨ی هەتاویدا دەسەاڵتی ئیسالمی وکۆڵەکەکانی 
ئەو حکوومەتە سەرکوتگەرەی هێنایە لەرزین وخەوی 
لە چاوی دەسەاڵتدارانی ئیسالمی زڕاند.ئەم خەباتە 
و  ومانگرتن  هەیە  درێژەی  ئێران  پانتایی  بە  ئێستا 
مانگەکان  لە  مامۆستایان  نارەزایەتی  کۆبوونەوەی 
وهەفتەکانی رابردوودا،سەلمێنەری ئەو راستییەن کە 
ئیتر کۆمەڵگای ئێران ئەو مەجال ودەرفەتە نادا بە 
دەسەاڵتدارانی ئیسالمی بۆ راگرتن وپاراستنی رژیمە 
چەوتەکانیان  وگەاڵڵە  پیالن  سەرکوتگەرەکەیان  

جێبەجێ بکەن.
هەرلە  ئیسالمی  رژیمی  کە  کوردستاندا  لە      
 ٤٤ درێژایی  بە  و  هاتنەسەرکارییەوە  سەرەتای 
ساڵ شەرێکی نارەوای بەسەردا سەپاندووە،هاوکات 
خەڵکی کوردستانی تووشی گەلێک ملمالنێ وکێشە 
کۆماری  کردووە.  ئابووری  درێژماوەی  وئاستەنگی 
ئابووری  ژێرخانی  بووژانەوەی  بواری  لە  ئیسالمی 
سەرمایە. ووەگەرخستنی  پیشەسازی  گەشەی  و 
نێوخۆیی  وبەرهەمهێنانی  پیشە  پەرەسەندنی 
وبەهەرەمەندبوون  وەرگرتن  خۆجێی،کەڵک  و 
و  نەوت  ودەوڵەمەندەکانی  بەپیت  سەرچاوە  لە 
لە  و...هتد  بەردەکان  کانە  و  وئاسن  زێرومس 
و،  دەکا  ساز  وتەگەرە  ئاستەنگ  کوردستاندا 

هاوتەریب لەگەڵ شەری ٤٤ساڵەی دژ بە کوردستان 
،دواکەوتووهێشتنەوەی خەڵکی کوردستان لە بواری 
ئەنقەست  بە  وسیاسەتێکی  ئامانج  وەک  ئابووری 

وبنەجێکردوو رەچاو دەکات.
بەشێکی زۆری کرێکارانی کوردستان،کرێکاری وەرزی 
وکۆچەرین ولە پرۆژەگەلی ساختمانی ورێگا وبان ولە 
بەندەر وشارەکانی ئێراندا پەرەوازە وهەڵوەدان و،ماف 
کاردان.  یاساکانی  دەروەی  لە  هەقدەستەکانیان  و 
وبەرنامەبۆدارێژراو  ئەنقەست  بە  زۆر  کوردستان  لە 
گەوەرە  پرۆژەیەکی  هەموو  ئەمنییەتی  بیانووی  بە 
سەرمایە  ووەگەرکەوتنی  ئابووری  وبنچینەیی 
وکانەکانی  سرووشتی  پێدەگیرێ.سەرچاوی  پێشی 
کوردستان لە رێگای تایبەت ودیاریکراو بۆ دەرەوەی 
وەگەرخستن  ومۆڵەتی  رادەگوێزرێن  کوردستان 
وپیتاندنیان لە کوردستاندا پێنادرێ.کورستانیان بە 
تەواوی کردووەتە کۆمەڵگایەکی مشەخۆر وبێ پیشە 
مەبەستی  بە  وسیاسەتانە  شێواز  وکۆچەری.ئەم 
خەڵکی  وبەرەنگاری  خۆراگری  هەستی  الوازکردنی 
سیاسی  داخوازییە  بە  گەیشتین  بۆ  کوردستان 
ومافە نەتەوەییەکانیانە و،رێک لە خزمەت سیاسەتی 

شەرخوازانەی ئەو رژیمەدایە لە کوردستان .
خەبات  مەی،بانگەوازی  مانگی  ئەوەڵی      
ژێردەستی  بە  بەرامبەر  سەرلەنوێیە  وبەربەرەکانێی 
لەدژی  وەستانەوەیە  وچەوسانەوە،رەمزی 
ئیسالمی  دەسەاڵتدارانی  دۆزەخەی  وئەو  حکوومەت 
ویەکگرتوویی  یەکریزی  بۆ  دایانسەپاندووە.هەوڵدان 
کرێکاران لە کوردستان وبردنەسەری ئاستی پێوەندی 
وبەشداریی کاریگەر وشوێندانەری ئەوان لە خەباتی 
کرێکاران وخەلکی زەحمەتکێش لە سەتاسەری ئێران 

ئەرکی هەموومانە.
   کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان رێز لە رۆژی 
ئەو  هاتنی  پیرۆزبایی  دەگرێ،و  کرێکار  جیهانیی 
،لە سەرجەم  لە هەموو کرێکارانی کوردستان  رۆژە 
سەرتاسەری  لە  کار  بەرینی  وهێزی  چەوساوەکان 
کۆمەڵگایەکی  دامەزراندنی  بۆ  کە  دەکات  جیهان 
بەرابەر و دوور لە ستەم وچەوسانەوە خەبات دەکەن.

بژی ئەوەڵی مانگی مەی،رۆژی جیهانیی کرێکار
   بژی سوسیالیزم

   کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان
   ٨ی گواڵنی ١٤٠١ی هەتاوی

   ٢٨ی ئاوریلی ٢٠٢٢ی زایینی

 ،٢٠٢٢ مەی  مانگی  جۆزەردان،٢٤ی  ٣ی  ڕۆژی 
حیزبەكانی  هاوكاری  ناوەندی  كۆبوونەوەی 
كوردستانی ئێران بە بەشداری بەرپرسانی یەكەمی 
كۆمەڵەی  میوانداریی  بە  و  ئەندام  حیزبەكانی 
زەحمەتكێشانی كوردستان بۆ ماوەی ٦ كات ژمێر 

بەڕێوە چوو.
سەرەتای كۆبوونەوە بەڕێز هاوڕێ عومەر ئێلخانیزادە، 
وەك  زەحمەتكێشان  كۆمەڵەی  گشتیی  سكرتێری 
بەخێرهاتنی  گەرمی  بە  ناوەند  دەورەیی  بەرپرسی 
ئاجێندای  گەیاندنی  پەسەند  بە  و  كرد  الیەنەكانی 
تەورەكان  لەسەر  گفتوگۆی  دەرگای  كۆبوونەوەكە 

وااڵ كرد .
دواتر بەڕێز كاك خالیدی عەزیزی سكرتێری حیزبی 
دیموكراتی كوردستان و بەرپرسی دەورەی پێشووی 
ناوەند  چاالكییەكانی  كارو  بە  سەبارەت  ناوەند 
كردو  پێشكەش  قسەوباسێكی  پێشوو  لەدەورەی 
حیزبی  تیمی  لەالیەن  چاالكییەكان  كارو  راپۆرتی 

دیموكراتی كوردستان خوێندرایەوە.
لە  بوو  بریتی  كۆبوونەوەكە  دووەمی  تەوەری 
و  ئێران  و  كوردستان  بارودۆخی  هەڵسەنگاندنی 
ناوچەكە و ئەركە سەرەكییەكانی ناوەند، درایە بەر 

باس.

و  ناڕەزایی  ئەو  بەتایبەتی  دا  ئاجێندا  بەشەی  لەو 
رابردوو  هەفتەی  چەند  لەماوەی  خۆپیشاندانانەی 
بەڕێوەچوو،  كوردستان  و  ئێران  شارەكانی  لە 
و  ناوخۆیی  هەلومەرجی  بزوتنەوەیە،  ئەو  داهاتوی 
دەرەكی كۆماری ئیسالمی، هەلومەرجی سیاسی و 
ناكۆكییەكان لەو ناوچەیە و شەڕی روسیە و ئۆكراین 
لێكۆڵینەوە.  و  بەرباس  خرایە  كاریگەرییەكانی  و 
لەمبارەوە هەریەك لە بەڕێزان: كاك خالیدی عەزیزی 
كاك  كوردستان،  دێمۆكراتی  حیزبی  سكرتێری 
لێپرسراوی  دووەمی  جێگری  قادری  نەزیفی  حەمە 
گشتیی حیزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران، كاك 
كۆمەڵەی  گشتیی  سكرتێری  موهتەدی  عەبدواڵ 
و  ئێران  كوردستانی  زەحمەتكێشانی  شۆڕشگێڕی 
چڕوپڕیان  قسەوباسێكی  ئێلخانیزادە  عومەر  كاك 
ناوچەكە،  و  كوردستان  و  ئێران  بارودۆخی  لەسەر 
ئەگەرەكانی داهاتوو و سەرەكیترین ئەركەكانی 

ناوەند، پێشكەش كرد.
هەروەها بەرێز كاك مستەفا هیجری لێپرسراوی 
گشتی حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران لە 
ئۆنالین  شێوەی  بە  كۆبوونەوەیە  ئەو  بەشێكی 

بەشداری كرد و ڕاو بۆچوونی خۆی باس كرد.

كۆك  ناوەند  ئەندامی  الیەنەكانی  باسەدا  لەو 
ئێران  لە  ناڕەزاییەكان  ئەوەی كە  لەسەر  بوون 
بەڵكوو بە ڕۆشنی  بەردەوام دەبێت،  نەك هەر 
ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتی  و گشت  سیستەم 
كردۆتە ئامانج. بەشداربووان لەو بڕوایەدا بوون 
كە كۆماری ئیسالمی كە لەناوخۆ و ناوچەكەشدا 
لێی  ناتوانێ  ئاسان  بە  بووە  قەیران  توشی 
بۆی  سەركوت  سیاسەتی  بە  و  بێت  دەرباز 
چارەسەر ناكرێت. هەروەها جەخت لەسەر ئەوە 
گەیشتن  بۆ  خەڵك  ناڕەزاییەكانی  كە  كرایەوە 
و  هاوئاهەنگی  بە  پێویستی  داخوازییەكانی  بە 
رێكخستنی زۆرترە. تەئكید كرا كە ئەو ناڕەزایی 
ئاستێك  گەشتوەتە  جەماوەرییە  خەباتە  و 
رژیمدا  بەسەر  سەركەوتن  و  بەردەوامی  بۆ  كە 
پێویستی بە پێكهاتنی ناوەند و سازەی سیاسی 
هاوئاهەنگ و یەكگرتوو هەیە بۆ رابەریكردن و 

سەرخستن.
باسەكاندا  لە  ڕاستییەدا  ئەو  ڕۆشنایی  لەبەر 
لە كاری  پێداگری لەسەر دوو ئەركی سەرەكی 

دەورەی داهاتوی ناوەنددا كرایەوە:
یەكەم: بە هاودەنگی ئێستای ناوەند و ئەزمونی 
ئەوە  لەسەر  جەخت  پێشوتردا،  لە  كوردستان 
كوردستانی  حیزبەكانی  و  ناوەند  كە  كرایەوە 

سازماندراو  یەكگرتووییەكی  بە  پێویستە  ئێران 
ئەو  بەرەوڕووی  نەتەوەیی  سازەیەكی  وەك  و 
ناوەندێكی  بە  بوون  بۆ  و  ببنەوە  هەلومەرجە 
سیاسی بەڕێوەبەر لە كوردستاندا، هەنگاوەكانیان 
تاوتوێكردنی  مەبەستە،  ئەو  بۆ  بكەن.  خێراتر 
خرایە  پێویست  و  گونجاو  میكانیزمی  هەندێك 
ئاجێندای زووی كۆبوونەوەكانی داهاتووی ناوەند 

كە كاریان لەسەر بكرێ.
لەسەر  بوون  كۆك  الیەك  هەموو  دووهەم: 
هێزە  زۆرتری  یەكگرتوویی  هۆی  بە  كە  ئەوەی 
سیاسییەكانی كوردستان و دەركەوتنی زیاتری 
پێویستە  كوردستان،  بزوتنەوەی  قورسایی 
ناوەند لەگەڵ هێزە سیاسییەكانی ئوپۆزیسیۆنی 
پێكهێنانی  بۆ  بگێرێ  زۆرتر  دەورێكی  ئێرانی 
زۆرتری  جێخستنی  بۆ  و  ئاڵترناتیو  و  ڕابەری 

داخوازییەكانی كوردستان.
و  تەوەر  چەندین  كۆبوونەوەكەدا  لەدرێژەی 
ناوەند،  كاری  بە  پەیوەندیدار  گرنگ  بابەتی 
لەوانە پەرەدان بە چاالكی نێو نەتەوەیی خرایە 
داهاتووی  كاری  ئەولەویەتەكانی  و  باس  بەر 

ناوەندی هاوكاری دەسنیشان كرا.

بەڕێوەچوو ئێران  ناوەندی هاوكاری حیزبەكانی كوردستانی  كۆبوونەوەی 
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رۆژی ٢ی مانگی گۆاڵن ساڵهاتی دامه زرانی سپای 
پاسدارانی ئیرانە  . سپایەک کە مێژوویەکی پر لە 
جینایەت و کوشت و بری لە کەرنامەی ٤٣ ساڵەی 
پاسداران  سپای  له   باس  كاتێك   . هەیە  خۆیدا 
نانه وه   ئاژاوه   بەرەو  یەکسەر  خەیاڵەکان  ده كرێ 
لە  ناوچەکەدا  له   كه   ده چێت  ناسه قامگیرییه ک  و 
لە  گومان   بێ  کە  ناسەقامگیرییەک    . دایە  ئارا 
اڵیەن ئەم هێزەوە لە ژووری فەرمان لە پایەتەختی 
ئێرانەوە پیاڵنی بۆ دادەرێژرێ و رێکدەخرێ پاشان 
بە پانتایی هەموو رۆژهەاڵتی ناوەراست بە کردەوە 

دەر دێ .
مانگی  دووی  رۆژی  لە  و  لەوەپێش  ساڵ   ٤٣
لە  خومەینی   ، ١٣٥٨هەتاوی   ساڵی  گواڵنی 
سپایەکی  دامەزراندنی  ڕەسمی  بە  فەرمانێکیدا 
مۆتەکەیەک  وەک  ئەمرۆش  بە  تا  کە  ڕاگەیاند 
ناوچەکەدا  و  ئێران  کۆمەڵگای  سەری  سەر  بە 
ڕێکخراوێکی  وەک  کە  سپایەک  دەسورێتەوە. 
ئیسالمیی  کۆماری  باسکی چەکداریی  و  سەربازیی 
و بربرەی پشتی کۆماری ئیسالمیی  دێتە ئەژمار.
پاسداران،  سپای  دامەزراندنی  لەگەڵ  هاوکات 
شێوەی  بە  دیکەش  چەکداری  هێزی  هەندێک 
بە  و  ئیسالمیی  کۆماری  پاراستنی  بۆ  خۆڕسک 
کۆماری  بااڵی  بەرپرسانی  لە  هەندێک  دەستوری 
گاردی  لە  بریتیبوون  کە  سەریانهەڵدا  ئیسالمیی 
چەکدارەکانی  هێزە  و  زانکۆکان  گاردی  شۆڕش، 
سەر بە ڕێکخراوی موجاهیدینی شۆڕشی ئیسالمیی 
ببووە  هاوتەریب  هێزی  چوار  بوونی  دیارە  کە   .
لە  ناکۆکی  و  گرژی  هەندێک  دروستبوونی  هۆی 
وەک  ڕەفسنجانی  هاشمی  بۆیە  هەر   ، نێوانیاندا 
کەسایەتی جێ متمانەی خومەینی ڕادەسپێردرێ تا 
بخاتەوە  رێکیان  و  بکات  هێزانە  ئەم  سەرپەرشتی 
دابمەزرێنێ. خومەینی  دڵخوازی  جێ  سپایەکی  و 
لە ٢ی گواڵنی ١٣٥٨دا سەرجەم ئەو هێزانە تێکەڵ 
بە سپای پاسداران دەکرێن و جەوادی مەنسووری 
وەک یەکەم فەرماندەی سپا دەستنیشان دەکڕێ . 
ماوەیەک دواتر کەسێک بە ناوی ئەبوو شەریف کرایە 
فەرماندە. لەدوای تێکەڵکردنی  هێزەکان بە سپا، 
موحسین ڕەزایی و موحسین ڕەفیقدوست و عەباس 
پاشان  کۆدەبنەوەو  خومەینی  لەگەڵ  دووزدووزانی 
داوا لە خومەینی دەکەن کەسپای پاسداران بکرێتە 
گواڵنی  ٢٢ی  لە  بەمجۆرەش  سەربەخۆ.  هێزێکی 
١٣٥٨ی هەتاوی سپای پاسداران لە بەیاننامەیەکەدا 
ڕاگەیاند. خۆی  دامەزراندنی  فەرمی  بە 
لە درێژەدا موحسین ڕەزایی لە الیەن خومەینییەوە 
پاسداران  سپای  گشتیی  فەرماندەی  وەک 
لەم  دەستنیشان دەکرێ و بۆ ماوەی هەژدە ساڵ 
پۆستەدا دەمێنێتەوە. تا بە ئەمرۆ داتا و ئامارەكانی 
سەربازییەكانی  توانا  سەرباز و  ژمارەی  بە  تایبەت 
ئەو سپایە هەر لەیەکەمین رۆژەکانی دامەزراندنێەوە 
باس  گشتی  بە  بەاڵم  نەزانراوە.  ئەمرۆ   بە  تا 
کە  دەکرێ  ئەندام  هەزار   ٣٥٠ تا   هەزار   ١٢٠ لە 
ئیسالمین... کۆماری  بە  وەفادار  هەموویان 
شەڕی ٨ ساڵەی ئێران و عێڕاق دەرفەتێکی زێرینی 
کە  دەرفەتێک   . خوڵقاند  پاسداران  سپای  بۆ 
تێیدا سپا توانی دەست بە هەموو مڵک و سامانی 
دەوڵەت دا بگرێ . سپای پاسداران چ لە کوردستان 
دا  عێڕاق  و  ئێران  شەڕی  جەرگەی   ناو  لە  چ  و 
بازاڕی ڕەشەوە. ئەم هێزە بۆ  ئابووری  چووە نێو 
جەنایەتکارانەکانی  چاالکیە  خەرجی  کردنی  دابین 
و  ئێران  شەڕی  زۆری  هەزینەی  و  کوردستان  لە 
بە  کرد  دەستی  خومەینی  فەتوای  بە  عێڕاق 
هۆشبەر.... مادەی  کردنەوەی  باڵو  و  فرۆشتن 
و  ئێران  ساڵەی   ٨ شەڕی  دوای  پاسداران  سپای 
عێراق، ئیمکانی دەست کەوت تا لە پاڵ پەرەدان 

بە چاالکیەکانی پێشوی لە بواری قاچاغی مادەی 
هۆشبەردا بە دەست راگەیشتن بە دەیان ئیسکلە، 
فرۆکەخانە و ڕێگای سنوری ، خەریکی هەناردە و 
هاوردە کردنی کاالی قاچاغی جۆری دیكه ش بێت. 
سپای پاسداران لە پرۆسەی چاالکیە ئابووریەکانیدا 
بواری  لە  میلیارد دۆالریانەی  ئەو تەرحە دەیان  و 
بەرە  کردن،  زەوتی  پیتروشیمیدا  و  گاز  نەوت، 
ئابووری  دامەزراوەی  ترین  گەورە  بە  بوو  بەرە 
نیزامی لە ئاستی رۆژهەاڵتی نێوەراست و ئاسیای 
ئابووریەکانیدا  چاالکیە  پاڵ  لە  سپا  ناوەندیدا. 
ئیمکانیشی دایە فەرماندەکانی تا لە ڕێگای بونیادی 
ئەرزیەکانیشدا  و  ماڵی  بازاڕە  بەسەر  ەوە  تەعاون 
چاالکیانە  ئەم  هەموو  بەرهەمی  بەاڵم  بن.  زاڵ 
بوو  قەیراناوی  و  شپرزە  ئابووریەکی  پێکهێنانی 
ئیسالمیی. کۆماری  کاری  لەسەر  ده وڵه تی  بۆ 
هەروەها سپا بێجگە لەوەی کە لە ڕێگای خامنەییەوە 
و  دەستە  بااڵ  ئێراندا  ئیتالعاتی  وەزارەتی  بەسەر 
بە گشتی  وەزاڕەتخانەیە  ئەم  بااڵی  کاربەدەستانی 
خاوەنی  دادەندرێن،  پاسداران  سپای  تەئیدی  بە 
کە  هاوتەریبە  سیخوڕی  و  ئیتالعاتی  سازمانێکی 
دەکات.  کار  بوارەدا  لەم  تەخەسوسی  شێوەی  بە 
برون  عەمەلیاتی  شاخەی  بەڕەسمی  هەروەها  سپا 
مەرزی هەیە و لە ئەڕژانتین و ئەمریکای التینەوە 
ئەفریقا  باکووری  تا  و  ئۆرووپا  تا  گرتوویەتی 
دیکە  شوێنی  گەلێک  و  ناوه ڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و 
کردووه تەوە. باڵو  خۆی  عەمەلیاتی  تۆڕەکانی 

سپــــــــای قـــــودس
ناسراوەکانی  باڵە  لە  یەکێک   ، قودس  سپای 
نیوان  شەری  دەسپێکی  لە  کە  پاسدارانە  سپای 
دوو واڵتی کۆنەپەرەستی ئێران و عێراق لە سالی 
لە  چااڵکی  مەبەستی  بە  ڕابردوو  سەدەی  ١٩٨٠ی 
بەرژەوەندییەکانی رژیمی کۆماری ئیسالمیی لە ناو 
خاکی عێراق دا دامەزراوە .ئەم هێزە لە ژێر دەمامکی 
ئێراندا  لە دەرەوەی  چاالکیی کلتووریی و هونەری 
چاالکیی زانیاری و ئیستخباراتی دەکات و دەستی 
دژی  لە  دیکۆمینتاری  فیلمی  سازکردنی  داوەتە 
ڕۆژئاوا . ئەرکی سەرەکی سپای قودس  ڕێکخستن 
چەکدارەکانە  ئیسالمییە  گروپە  کردنی  پڕچەک  و 
کە ئاجێندای ئێران لە ناوچەکەدا جێبەجێ دەکەن.
کوشتن و برین و ڕفاندن و بێسەرو شۆێن کردنی 
نەیارانی دەساڵتی کۆماری ئیسالمیی لە دەروەوەی 
سنوورەکانی ئێران ، ئەرکی سەرشانی ئەم هێزەیە.  
ماوەی زیاتر لە ٤ دەیەیە سپای تیرۆریستی پاسداران 
دژ بە گەالنی ئێران و بەتایبەت دژ بەگەلی کورد 
دەرەوەی  ناوخۆ و  لە  رفاندن  زیندان و  كوشتن و  بە 
بارەگاکانی  موشەکبارانی  و  تۆپباران  و  ئێران 
دەكات. تیرۆریستی  چاالكی  هێزەکوردیەکان، 
تەنیا  بڵێن کە  سپای پاسداران  کەواتە دەتوانین 
هێزێکی سەربازیی سەركوتگەر لە ناو خۆی ئێران دا 
نیە، بەڵكو لەماوەی زیاتر لە چواردەیەی رابردوودا 
هەموو جومگە ئابوریی ، سیاسی و سەربازییەكانی 
ئێرانی بەدەستەوە گرتوە و بۆ پاراستنی بنەماكانی 

رەشی  دەسەاڵتی  هێشتنەوەی  فەقیە و  ویالیەتی 
سپای  دروستکردنی  رێگەی  لە  ئیسالمیی  كۆماری 
قودس هەموو ئامرازێكی دژە ئینسانی و تیرۆریستی 
پاسداران  سپای  دێنێت.  بەكاری  هێناوە و  بەكار 
بە  رژیم  پاوانخوازانەی  سیاسەتی  جێبەجێكاری 
ناو هەناردەكردنی شۆڕشی ئیسالمیی بۆ دەرەوەی 
دەیان  دروستكردنی  بە  بووە و  خۆی  سنورەكانی 
جۆراوجۆ  ناوی  لەژێر  دیكە  تیرۆریستی  رێكخراوی 
عێراق،  ناوچەكە وەك  واڵتانی  لەكاروباری  دەستی 
سوریە، لوبنان وەرداوە و بۆ پێكهێنانی هیاللی شیعە 
رێگەی  لە  خەیاڵی و  بودجەی  كردنی  خەرج  بە   .
تیرۆر و كوشتن هەوڵ بۆ دروستكردنی هیاللی شیعە 
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەدات. هەر ئێستاش سپای 
پاسداران بە پشتیوانی لە هێزە توندڕەوە شیعەکان 
لەوانە ١٥ گروپی چەکدار لە عێراق، سوریەو لوبنان 
دەکات. لۆجستیکی  و  دارایی  پشتیوانی 
لە  زەربەلێدان  بۆ  خۆی  هەوڵەکانی  قودس  سپای 
دەکاتەوە... چڕتر   ، کورد  سیاسییەکانی  هێزە 
کراون  ئێستا  تا  کە  لیکۆلینەوانەی  ئەو  سەرجەم 
که  تیرۆرانەی  ئەو  نێوان  لە  کە  دەخەن  دەری 
لە دەرەوەی سنوورەکان  ئێران  کۆماری ئیسالمیی 
ئەنجامی داون، بەشی هەرە بەرچاویان لە هەرێمی 
 ١٤١ و  کوژراو   ٣٢٠ کە  رڕوویان داوە  کوردستان دا 
لێ کەوتۆتەوە.  کەم ئەندامی  و  قورس  برینداری 
لە  بەردەوام  شێوەیەکی  بە  تیرۆرانە  ئەم 
دەستیان  هەتاوییەوە   ١٣٧٠ دەیەی  سەرەتاکانی 
گەیشتە  ١٣٧٦ تا   ١٣٧٢ ساڵەکانی  لە  و  پێکرد 

ئەو پەڕی خۆی.
ناو  لە  کە  ڕاپەڕین   پاش  و  سالی١٣٧٠هەتاوی 
شەعبانییە  ئینتیفازەی  بە  سیاسیدا  ئەدەبیاتی 
پێناسە دەکرێ، جۆرێک بۆشایی لە عێراق هێنایە 
ئەوە  هەلی  بۆشایە  ئەم  خولقانی  پاش  ئاراوە. 
تایبەت  بە  کوردستان،  حیزبەکانی  تاکوو  ڕەخسا 
کوردستانی  دیمۆکراتی  پارتی  حیزبی  هەردووک 
عێراق و یەکییەتی نیشتمانی کوردستان ناوچەیەکی 
و  دەسەاڵت  ژێر  بخەنە  عێراق  کوردستانی  زۆری 

کۆنتڕۆڵی خۆیانەوە.
بە  هاوپەیمانی  هێزەکانی  ئەوەی  پاش 
لە  پێشگرتن  بۆ  ئەمریکا  سەرکردایەتیی 
حۆسێن  سەدام  ئەرتەشی  ئاسمانیی  هێرشی 
لە  دژەفڕینی  ئارامی  ناوچەی  کوردەکان  دژی  بە 
باکووری عێراق دا ڕاگەیاند، بواری ئەوەی خۆش کرد 
کە حیزبەکانی باشووری کوردستان دەورێکی نوێی 
هاوکاریی ئابووری و پێوەندیی سیاسی لەگەڵ کۆماری 
ئیسالمیی دەست پێ بکەن. بە تایبەت لە کاتێک دا کە 
عێراق بە تووندی لە الیەن نەتەوە یەک گرتووەکانەوە 
زێدەباری  و  درابوو  ئابووری  سەختی  گەمارۆی 
الیەن حکوومەتی  لە  کوردستانیش  هەرێمی  ئەمە، 
درابوو. گەمارۆ  ئابوورییەوە  باری  لە  سەدامەوە 
بەم شێوەیە بارودۆخی نالەباری سیاسی و نەبوونی

سپای پاسداران ، 43 سال کوشت وبر

عەزیز ئاجیکەند

٤٣ ساڵ لەوەپێش و لە رۆژی 
دووی مانگی گواڵنی ساڵی 
١٣٥٨هەتاوی  ، خومەینی 
لە فەرمانێکیدا بە ڕەسمی 

دامەزراندنی سپایەکی ڕاگەیاند 
کە تا بە ئەمرۆش وەک 

مۆتەکەیەک بە سەر سەری 
کۆمەڵگای ئێران و ناوچەکەدا 

دەسورێتەوە. سپایەک کە وەک 
ڕێکخراوێکی سەربازیی و باسکی 
چەکداریی کۆماری ئیسالمیی و 

بربرەی پشتی کۆماری ئیسالمیی  
دێتە ئەژمار.

هاوکات لەگەڵ دامەزراندنی 
سپای پاسداران، هەندێک هێزی 

چەکداری دیکەش بە شێوەی 
خۆڕسک بۆ پاراستنی کۆماری 

ئیسالمیی و بە دەستوری 
هەندێک لە بەرپرسانی بااڵی 

کۆماری ئیسالمیی سەریانهەڵدا 
کە بریتیبوون لە گاردی 

شۆڕش، گاردی زانکۆکان و 
هێزە چەکدارەکانی سەر بە 

ڕێکخراوی موجاهیدینی شۆڕشی 
ئیسالمیی . کە دیارە بوونی چوار 
هێزی هاوتەریب ببووە هۆی 
دروستبوونی هەندێک گرژی 
و ناکۆکی لە نێوانیاندا ، هەر 

بۆیە هاشمی ڕەفسنجانی وەک 
کەسایەتی جێ متمانەی خومەینی 
ڕادەسپێردرێ تا سەرپەرشتی 
ئەم هێزانە بکات و رێکیان 

بخاتەوە و سپایەکی جێ دڵخوازی 
خومەینی دابمەزرێنێ.

بەمجۆرەش لە ٢٢ی گواڵنی 
١٣٥٨ی هەتاوی سپای 

پاسداران لە بەیاننامەیەکەدا 
بە فەرمی دامەزراندنی خۆی 

ڕاگەیاند.

...بۆ ل 5
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تەمای  بە  ئیسالمی  کۆماری  کاربەدەستانی 
پەرەپیدان و ئاساییکردنەوەی منداڵ هاوسەرین و 
دەیانەوێت بە فەرمی لە یاسا و کۆمەڵگا بیسەلمێنن.
خەزعەلی  ئەنیسە  ڕابردوودا  مانگی  چەند  لە 
جێگیری رەئیسی سەرۆک کۆماری ئیسالمی ئێران 
حکوومەتی  ڕاگەیاندنی  دەزگاکانی  و  میدیا  لە 
ئێرانەوە ئاماژەی بەوە کردوە کە کچانی ٩ سااڵن 
هەر لە ئێستە لە بیری ژیانی هاوبەشدا بن و پالنی 
بۆ  ئەوەش  دوای  ڕۆژ  چەند  هەروەها  و  دابنن  بۆ 
تەکید لەسەر قسەکانی خۆی دووپاتی کردەوە کە 
کاری و ئەرکی دایکایەتی زۆر گرنگە و کچان هەر 
ئامادە  بۆ  خۆیانی  دەبێ  ساڵیەوە   ٩ تەمەنی  لە 
سەرۆک  رەئیسی  کە  کەسێکە  قسەی  ئەم  بکەن. 
لە  خۆی  جێگری  وەکوو  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 
کردنی  پێشل  بەداخەوە  دایناوە.  ژناندا  کاروباری 
ئاشکرای مافی مندااڵن و هاندانی بنەماڵەکانیان و 
پەروەردەی ناڕەوای مندااڵن بۆ ئەوەی پێکهێنانی 
ئاسایی  الیان  منداڵیدا  تەمەنی  لە  هاوبەش  ژیانی 
بێتەوە، بووەتە بەشێکی کار و پالنی حکوومەتی 
ئیسالمیی ئێران. دەسەاڵتدارانی حکوومەتی ئێران 
بێجگە لە کاری تەبلیغی و هەوڵ بۆ بە کولتوورکردنی 
باری  لە  دانانی  وئاسایی  باش   بە  و  دیاردە  ئەو 
یارمەتی  هەندێک  و  وام  دانی  بە  ئابووریشەوە 
دەیانەوێ بنەماڵە هەژارەکان بەروە ئەوە هانبدەن 
منداڵە کچەکانیان لە تەمەنی کەم و ژێر ١٨ ساڵ بە 
شوو بدەن. دیار کوڕانی کەمتەمەنیش لەم دیاردەیە 
دەبن  تاوانە  و  گوشار  ئەو  تووشی  و  دەبیندرێن 
بەاڵم ژمارەی و ڕێژەی کچانی قوربانی زۆر زیاترە.  
ئیسالمی  کۆماری  جێگری  خەزعەلی  ئەنیسە 
پێش تریش هەوڵی ئەوەی دابوو کە ڕێگە خۆش 
شوو  منداڵی  تەمەنی  لە  کە  وکچانە  ئە  بۆ  بکات 
دەکەن بتوانن لە پالێ منداالنی دیکە لە خوێندنگە 
لە  چۆنکە  ئاسایی  چتێکی  ببێتە  ئەمە  و  بن 
لە خوێندنگەیە  ئێران هەرکچێ کە  خوێندنگەکانی 

کاتی شوودەکات دەبێ براوتە خوێندنگەی شەوانە 
ولە ڕۆژانە قەدەغە دەکرێت. کەسانی وەکوو ئەنیسە 
منداڵێک  کە  نییە  گرنگ  بۆیان  یان  تێناگەن  یان 
ئامادەی  جەستەییەوە  و  دەروونی  باری  لە  کە 
بەو  ناچار  کاتێک  نییە  هاوبەش  ژیانی  پێکهێنانی 
کارە دەکرێ تووشی خەسار و گەزەنی جەستەیی 
و دەروونی دەبێ. ئەنیسە خەزعەلی خۆی کەسێکە 
کە لە یەکی لە وتووێژەکانیدا دەلێت کە  تەمەنی 
١٦ ساڵدا شووی کردووە و شانازی پێوە دەکات.
جێگری  وەکوو  وا  کەسێکی  کە  داخە  جێگەی 
سەرۆک کۆماری ئیسالمی ئێران بۆ کاروباری ژنان 
قوربانیی  بە  بکات  واڵتە  ئەو  مندااڵنی  دەیەوێت 
لە  یەکێک  بیرە کۆنەپەرەستانەیە کە خۆشی  ئەو 
قوربانییەکانیەتی. ئەم خانمە هەرەوها لە بەشێکی 
دیەکەی قسەکانی کە لە رۆژنامەی فرمی کۆماری 
مافی  و  یەکسانی  دەلێ  بووەتەوە  باڵو  ئیسالمی 
یەکسان بە قازانجی ژنان نییە و زەبریان لێدەدا و  
هەر کەسێ دەبێ لە جێگەی خۆی بێت و تەکید 
ئەکات کە دەبێ بایەخی ئەخالقیی دینی و دایک 
یاسای  لە  هەرچەند  بێ.  پێوەر  دەبێ  ژن  بوونی 
پەیمانی  »بەستنی   ١٠٤١ مادە  لە  ئێران  مەدەنی 
ژن ومێردایەتی بۆ کچان پێش ١٣ سال و کوران 
ڕێدانی  بە  گرێدراوە  سال   ١٥ بە  گەیشتن  پێش 
باوک بە نیشانەی لەبەرچاو گرتنی قازانج و بڕیاری 
دادگاە » یاسای دژە ژنی کۆماری ئیسالمی هەموو 
هاوسەری  منداڵ  تەمنی  کە  ئەدات  خۆی  هەوڵێ 
بەدەستانی  کارە  لە  تر  یەکێ  بکاتەوە.  کەم 
کۆماری ئیسالمی کە معاونی کۆمیسیونی حقوقیی 
ئایینی  لە  دەلێ  ئیسالمی  شورای  مەجلسی 
و  سال   ٩ کچان  بۆ  بوون  باڵغ  تەمەنی  ئیسالم 
. بدەن  پێی  ڕێ  ودەیانەوێت  سالە   ١٥ کوران 
پەرەپێدانی  لە  هۆکارە  زۆر  کە  چتانە  لەو  یەکێ 
منداڵ هاوسەری ئایینە بەتایبەت یاسای ئیسالمی  
کۆماری  دواکەوتووی  کاربەدەستانی  و  شەرع  و 
دەکەن.  کار  یاسایانە  ئەو  بەپێی  ئیسالمیکە 
بۆ  هاوبەش  ژیانی  پێکهینانی  ڕێژەی  زۆرترین   
مندااڵنی ژێر ١٣ سال لە شارەکانی خودا بەندە – 

بوستان ئاوا  ،قووچان ، زاهدان و مەلەکان قەواڵە 
و  بێبەشڕاگیراوەکانن  شارە  زۆربەیان  کە  کراوە 
خەڵکانی دانیشتوویان باری ئابووریەوە زۆر هەژارن .
سال   ١٨ ژێر  هاوبەش  ژیانی  پێکهینانی  زۆرترین 
لە   ٣٦ وبلوچستان  سیستان  پاریزگاکانی  لە 
سەدا ، خوراسان شمالی ٣٥لە سەدا ، خوراسان 
و  سەدا  ٣٢لە  زەنجان   ، سەدا  لە   ٣٣ رەزەوی 
ئازەربایجان شەرقی و ئەردەبیل ٣١ لە سەدا بووە .
 بە پێی ئامارەکان ڕێژەی شوووکردنی کچانی ١٠ بۆ 
١٤ سال لە سالی ١٤٠٠ نزیکەی ٣٢ لە سەدا زیادی 
کردووە، لە حالێک دا لە زۆربەی واڵتانی دونیا ، 
ڕیکخراوە نیونەتەوەییەکانی پاراستنی مافی مندااڵن 
النیکەمی تەمەنی پێکهێنانی ژیانی هاوبەشیان ١٨ 
سال دیاری کردووە، بەاڵم لەئێران بە هۆی یاسای 
دژە ژنی ئیسالمی، کلتووری منداڵ هاوسەری ڕوو 
نەداری  و  هەژاری  ئەوەش  پاڵ  لە  زیادبوونە،  لە 
دەوریان  کلتووری   ، کۆمەاڵیەتی  ڕێساکانی   ،
کۆمەاڵیەتە. کێشە  ئەم  زیادکردنی  لە  هەبووە 
کە  زۆرن  هاوسەری  منداڵ  وزیانەکانی  ئاسەوار 
گرنگترینیان دایک بوون لە تەمەنی منداڵی دایە لە 
کاتێکدا کە هێشتا جەستەی ئەو کچە کامڵ نەبوو 
خۆکوژی   ، خەمۆکی   ، بێت  دووگیان  بتوانی  کە 
 ، لە دەرس خوێندن  دوورکەوتن   ، ، جیابوونەوە 

وباری  منداڵی  ومێر  منداڵی  کاتی  فێرچوونی  بە 
منداڵێک  شانی  دەکەوێتە  هاوبەش  ژیانی  گرانی 
چە کچ وچە کور زۆر خەسار دەبینن و ئاسەواری 
لە  دەمێنێتەوە  منداڵە  ئەو  ژیانی  تا  هەتاهەتایە 
مێشکی و چارە سەر نابێت. بەاڵم کاربەدەستانی 
کۆماری  کۆنەپەرەستی  و  نەزان  و  مرۆڤ  دژە 
بە  ئینسانیە  دژە  رەوتە  ئەم  دەیانەوێت  ئیسالمی 
سەر کۆمەڵگادا بسەلمێنن و هەزاران منداڵ بکەن بە 
قوربانی بیر وفیکری کۆن ودواکەوتووی خۆیان و بە 
شێوازی جۆراوجۆر هانی خەڵک ئەدەن چە لە میدیا 
چە لە خوێندنگە وکۆمەڵگا چە بە دانانی یاسای 
نوێ رێگە خۆشکەرن بۆ پێکهێنانی ژیانی هاوبەشی 
داخە.. جێگەی  زۆر  ئەمە  کە  هاوسەری  منداڵ 
و  مندااڵن  مەدەنی،  کۆمەاڵیەتی،  چاالکانی 
 ١٨ ژێر  تەمەن  لە  هاوسەری  منداڵ  ژنان 
بەرانبەر  تووندوتێژی  لە  شێوەی  سال 
کێشە  ئەم  نیگرانی  وزۆر  دەزانن،   مندااڵن 
ئەدەن  خۆیان  هەوڵی  هەموو  و  کۆمەاڵیەتین 
نارەزایەتیی  و  کەمپین  و  بەڕێکخستن  کە 
ڕێگری بکەن لە گەشە دانی منداڵ هاوسەری .
. .

تاوانی منداڵ هاوسەری

درێژەی الپەری ٤

کۆمەلگای  سەرتاپای  ئەمنیەت  و  نەزم   
لە  داگرتبوو.  کوردوستانیشەوە  بە  عێراقی 
ناوەڕەستەکانی دەیەی ٧٠ لە نێوان دوو حیزبی 
شەرێکی  کوردوستان  هەریمی  بااڵدەستی 
قورسی برا کووژیی روودەدات ، کە ئەم روداوە 
ئاسۆی دوارۆژی هەریمی کوردستان بە تەواوێتی 
لیڵ و تاریک دەکات و هەریمی کوردستان لە 
گەڵ کۆمەلێک قەیرانی نەخوازراوو جیدی وەک 
روبەروو   ، ڕادەبەدەر  لە  هەژاری  و  بێکاری 
دەکات .لە وەها بارودۆخێک دا دەستی کۆماری 
هێزە  ڕێکخستنی  و  ڕاکێشان  بۆ  ئیسالمیی 
ئیساڵمییەکان بۆ نانەوەی تۆی ناکۆکی و دوو 
تیرۆری  و  کوردستان  هەریمی  ناو  لە  بەرەکی 

دژبەرەکانی بە تەواوەتی ئاوەاڵ دەبێ.
لێرەدایە کە کۆماری ئیسالمیی جێگەو پێگەی 
 . دەکات  بەهێز  کوردستان  هەرێمی  لە  خۆی 
خزمەت  پێگەیەش  جێگەو  ئەم  کردنی  بەهێز 
بە دوو ئامانجی سەرەکی کۆماری ئیسالمیی لە 

ناوچەکە دەکات.

باشووری  لە  دژبەرانی  سەرکوتی  یەکەم 
ناو  گەورەی  هێزی  دوو  واتە  کوردستان 

گۆرەپانی شۆرش 
کۆمەڵە  مەبەست  لێرەدا  کە  کوردوستان  لە 
دووهەم   و  دێمۆکرات  حیزبی  هێزەکانی  و 
دەسەاڵتی زیاتر بۆ دەست ڕاگەیشتن بە سووریا 

و لوبنانە.
ئامانجی یەکەم کە لەدەستوری کاری کۆماری 
ئیسالمیدا بوو وە بۆ سەرەنجام گەیاندنی ئالقە 

لە گۆیانی خۆی لە ناوچەکە بۆ ڕاسپاردبوو 
هەموو ئەو پیالن و تاکتیکانەی دەگرتەوە کە 
هەر دەوڵەتێک بۆ لە ناو بردنی دژەبەرانی خۆی 

بەکاریان دینێ.
بەشی  هەموو  تیرۆرەکان  نموونە  بۆ 
تەشکیاڵتەکانی لە خۆ دەگرت . گرنگ لە ناو 
نە  گرنگ   . بوو  هێزانە  ئەو  ئەندامێکی  بردنی 
بوو کە کەسەکان کێن . گرنگ کوشتنی ئەوان 
بوایە یان خۆد بەرپرس  بوو . جا پێشمەرگە 
هیچ  کە  تەنانەت کەسانێکیش   . کادێر  یان  و 
پەیوەندییەکی رێکخراویان لە گەڵ هیچ کام لە 

الیەنە سیاسییەکان نەبوو وە تەنیا هەلسوراوێکی 
بوون و کارو چااڵکییەکانیان بە دژی  سیاسی 
کۆماری ئیسالمیی بوو ، دەکەوتنە بەر شااڵوی 
تیرۆری ئینسان کوژانی کۆماری ئیسالمیی بو 

پشتیوانی سپای قودس.
کۆماری ئیسالمیی بۆ لە ناو بردنی دژەبەرانی 
لە  بری  و  کوشت  ئامرازەکانی  هەموو  خۆی 
هەموو  وە   . دانابوو  خۆی  کاری  دەستوری 
مەبەستی  گەیاندنی  ئامانج  بە  بۆ  پیاڵنەکانی 
خۆی واتا کوشتن و لە ناو بردنی دژە بەرانی 
کردنی  باران  موشک    . کردەوە  تاقی  خۆی 
رێگای  لە سەر  دانانەوە  ، کەمین  ئوردوگاکان 
هاتوو چۆکردنی ماشینەکان ، بۆمب دانانەوەو 
کۆنترۆل کردنی لە رێگای دوورەوە، تەقەکردنی 
شەوانە لە ئوردوگاە بە چەکی قورس و نیوە 

قورس.
بنەماڵەی  زۆری  هەرە  بەشێکی  دیارە 
پێشمەرگەکان پێکهاتوو لە ژنان و منااڵن ، لە 
ئۆردوگاکان نیشتەجی بوون کە ئەوانیش وێرای 
لە  و  کوشتن  ئامانجی  دەبوونە  پێشمەرگەکان 
ئامانجی  کەواتە   . پاسداران  سپای  بردنی  ناو 
کۆماری ئیسالمیی و رێکخراوە تیروریستەکەی 
و  بەرپرس  پێشمەرگەو  بردنی  ناو  لە  تەنیا 
 ، نەبوو  کادێرو الیەنگرو هەڵسواراوی سیاسی 
بەلکوو ژنان و منااڵنیش دەکرانە ئامانج و لەناو 
یەکجار  نمونە  مەبەستە  ئەو  بۆ  کە  دەبردران 

زۆرن.
چااڵک  شۆرشگێرو  هێزێکی  وەک  کۆمەڵە 

ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  مەترسی  لە  پڕ  و 
کۆماری  نیگەرانی  جێگای  بەردەوام   ، ئێران 
ئیسالمیی بووە. جێگەو پێگەی کۆمەڵە لە ناو 
هەروەها  و  کوردستان  شۆرشگێری  کۆمەاڵنی 
خۆشەویستی پێشمەرگەی کۆمەڵە ، لەناوچەکە 
و  خۆشەویستییە  ئەم  هەر  حاشاهەلنەگرەو 
و  نیگەرانی  جێگەی  بەردەوام   ، هەلسورانە 
سەرئێشەی کۆماری ئیسالمیی بووە . کۆماری 
لە  زەربەلێدان  لە  ساتێکیش  بۆ  ئیسالمیی 
ڕێبەرایەتی  بە  کوردستان  شۆرشی  کۆمەلەو 
هەوڵ  لە  بەردەوام  و  نەبووە  غافڵ  کۆمەڵە 
بزوتنەوەی  و  بدات  کۆمەڵە  لە  زەربە  دابووە 
ناوەرۆکی  لە  کوردستان  شۆرشگێرانەی 
شۆرشگێرانەی خۆی بەتا ڵ کاتەوە . دیارە بۆ 
داوە  زۆری  یەکجار  مەبەستە هەزینەیەکی  ئەم 
. بۆێە تیرۆرکردن و لە ناو بردنی هەلسوراونی 
کۆمەڵە هەر لە یەکەمین رۆژەکانی بەدەسەاڵت 
لەدەستوری   ، ئیسالمییەوە  گەیشتنی کۆماری 
کار دادەنرێت . بەداخەوە کۆمەڵەش زۆر جار 
و  ئیسالمیی  کۆماری  پیاڵنەکانی  کەوتەداوی 
زۆر جار باشترین و چااڵکترین و دلسۆزترینی 
کۆماری  کوژانی  پیاو  دەستی  بە  هاوڕێانمان 

ئیساڵمی خەڵتانی خوێن کران...

سپای پاسداران ، 43 سال کوشت وبر

ژیال ئەحمەدی
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شەڕی ئوکراین و چەن سەرەنجێک

          

کاریگەریی  ئوکراین  سەر  بۆ  ڕووسیە  هێرشی 
کۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  باری  لەسەر  بەرینی 
ئورووپا  لە  بەتایبەت  خەڵک  ئەمنییەتیی  و 
ئەو هێرشە  لێکدانەوە لەسەر  داناوە و باس و 
داگیرکارانەیە و سەرهەڵدانەوەی کێشەی کۆنی 
ڕۆژهەاڵت و ڕۆژاوا، زۆرن و دەکرێ لە ڕوانگەی 

جیاوازەوە بۆی بڕوانی و لێکی بدەیتەوە. 
جیا  داگیرکارانەیە  شەڕە  ئەو  دڵنیاییەوە  بە 
لەوەی دەوڵەتی ئوکراین چ ناوەرۆکێکی هەیە و 
چەند گەندەڵ و نادیموکراتیک بووە، مەحکوومە 
هێرشکارێک  وەکوو  ڕووسییە  دەوڵەتی  و 
بەرژەوەندییەکانی  باسی  بکرێ.  ئیدانە  دەبێ 
پەیمانە  و  درۆ  بەڵێنە  و  پالنەکانیان  و  ڕۆژاوا 
باسەن.  ئەو  دیکەی  بەشێکی  ناڕاستەکانیان 
و  خەڵک  دیتنی  خەسار  سەرەکی  باسی  بەاڵم 
ماڵوێرانی و کوژرانی مرۆڤی بێتاوانە کە هەردەم 

مەحکووم و جێگەی سەرکۆنەیە. 
ئەگەر بمانەوەێ بەشەکانی دیکەی مەسئەلەکە 
لێکدانەوەی  بخەینەسەر  فوکووس  و  وەالنێین 
گەلی  بەرژەوەندیی  ڕوانگەی  لە  کێشەیە  ئەو 
قەیرانە  ئەو  کاریگەریی  چۆنیەتی  کوردەوە، 
کوردستان  داگیرکەرەکانی  دەسەاڵتە  لەسەر 

زەق دەبێتەوە.
کە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  حکوومەتی 
سااڵنێکی زۆرە پاڵی بە دەوڵەتی مۆسکۆوە داوە 
و بۆ کەمکردنەوەی گوشاری ڕۆژاوا لەسەر خۆی 
قەیرانەشدا  لەم  کرێملین  ئاڵقەلەگوێی  بووەتە 
زمانی دوانیان زمانی دەوڵەت ڕووسیە بووە و بە 
ئاشكرا و نیوە ئاشكرا پشتیوانیی ڕووسییەیان 

ئەو  نەبوون  ئامادە  کەم  النی  یان  کردووە 
دەوڵەتی  لەوالوە  بکەن.  مەحکووم  هێرشە 
ڕووسیە لەبەر دۆخی نوێ و هەلومەرجێک کە 
پشتیوانیەی  تۆزە  ئەو  خولقاندوویەتی  شەر 
بۆ حکوومەتی ئێڕان و ئەو گوشارە کەمەشی 
پشتی  بەجۆرێک  و  نەماوە  ڕۆژاوا  بۆسەر 
بەتایبەتی  و  کردووە  چۆڵ  ئێرانی  حکوومەتی 
بەرجامدا  زیندووکردنەوەی  وتووێژەکانی  لە 
ئەوەیان  باسی  ئاشکرا  بە  کرێملین  وتەبێژانی 
بۆ  کارێک  کە  نییە  ئاوەڵە  دەستیان  کە  کرد 
هۆی  دەبێتە  ئەوە  بکەن.  ئێران  حکوومەتی 
و  ئێران  حکوومەتی  سەر  بۆ  زیاتر  گوشاری 
هەموو الوازبوونێکی دەسەاڵتی ئیسالمیی ئێران 

بە قازانجی گەلی کورد و خەباتەکەیەتی.
هاوکات دەوڵەتی تورکییە کە ئەندامی ناتۆیە لە 
دۆخێکی دژوارتردایە و مەیدانی مانۆڤڕی کەمتر 
ناوەندی  نەخاتە  خۆی  داوە  هەوڵی  و  بووە 
کێشەکەوە و زیاتر دەوری ئاشتیخوازانە بگێڕی. 
دیارە دۆخی خراپی ئابووریی تورکییە و بەرەو 
ئیسالمیی  مەیلەو  حکوومەتی  ڕۆشتنی  الوازی 
دەسەاڵتدار، فاکتۆری گرینگی هەموو بڕیارەکانی 

ئەو دەسەاڵتەن. 
سوئد  دەوڵەتانی  کاتێک  ڕابردوودا  ڕۆژانی  لە 
)ڕێکخراوی  ناتۆ  ئەندامەتیی  داوی  فینالند  و 
دەوڵەتی  کرد،  باکوور(یان  ئاتالنتیکی  پەیمانی 
ئەردووغان ئەوەیە بە هەل زانی کە دەنگی خۆی 
خستنەسەر  گوشار  بۆ  ناتۆ  ئەندامێکی  وەکوو 
بۆ  بەکاربێنێ  فەنالند  و  سوئد  دەوڵەتانی 
مەبەستەکانی خۆی. ژمارەیەکی زۆر لە چاالکانی 
سیاسیی کورد لەو واڵتانە و بەتایبەتی لە سوئد 
تیرۆریستان  سەرۆکی  ئەردوغانی  و  نیشتەجێن 
ئەو چاالکە سیاسییانەی بە ترۆریست ناوبردووە 

و داوای لە دەوڵەتانی سوئد و فینالند کردووە 
جێگەی  ئەوەی  بکات.  تورکییەیان  ڕادەستی 
دەوڵەتی  کەسانەی  ئەو  کە  ئەوەیە  سەرەنجە 
کوردی  چاالکانی  تەنها  دەکا  داوایان  تورکییە 
تورکییە  دەوڵەتی  ئێستە  )کە  باکوور  خەڵکی 
داگیری کردووە( نین بەڵکوو خەڵکی ڕۆژهەاڵت 
یەکێک  و  تێدایە  کوردستانیشیان  ڕۆژاوای  و 
دەستی  بدرێتە  کردووە  داوایان  کەسانەی  لەو 
)ئامین  کاکەباوا  ئامینەی  تورکییە  دەوڵەتی 
و  کۆمەڵي  دێرینی  پێشمەرگەی  تورجان( 
بەجوانی  ئەمە  سوئدە.  پارلەمانی  ئەندامی 
دەریدەخا کە دەوڵەتی داعەش بیری ئەردووغان 
هەموو  و  کورد  بزووتنەوەی  هەموو  دوژمنی 
ئەم  دیارە  مافخوازە.  و  ئازادیخواز  کوردێکی 
داوایە هاوکاتە لەگەڵ داوای ئابووری و هەروەها 
نیزامیدا. بەتایبەت دەوڵەتی سوئد بڕیاری داوە 
دەیانەوێ  ئەوان  و  تورکییە  نەفرۆشێتە  چەک 
کارتی دەنگی خۆیان لە ناتۆ بۆ کەمکردنەوەی 

سەرخۆیان  نیزامییەکانی  و  ئابووری  گوشارە 
بەکاربێنن. تا ئێستا دەوڵەتانی سوئد و فینالند 
کوردیان  چاالکانی  بوونی  تیرۆریست  باسی 
بابەتەکانی  لەسەر  وتووێژ  بەاڵ  ڕەتکردووەتەوە 

دیکە بەردەوامە. 
لە  دیکە  یەکێکی  وەکوو  سوورییەش  دەوڵەتی 
کە  نییە  دۆخێکدا  لە  کوردستان  داگیرکارانی 
کردەوە  بە  سااڵنێکە  و  ببینێ  ڕۆڵێ  بتوانێ 
ڕووسییە  حکوومەتەکانی  تەواوی  گرێدراوی 
هێرشە  ئەم  ئاکامی  بەدڵنیاییەوە  و  ئێرانە  و 
چارەنووسی  لەسەر  شەڕ  دەرەنجامەکانی  و 

سوورییەش کاریگەریی دەبێ.

جیهان

ئەسعەد دوروودی

          

کوێری بە فارسی »کوری« ناوی ڕۆمانێکە کە 
 ١٩٩٥ ساڵی  پورتەغالی  بەناوبانگی  نووسەری 
خەاڵتی  ساراماگۆ  و  نووسیویەتی  زاینی  ی 
نۆبێلی ئەدەبی بۆ نووسینی ئەو کتێبە لە ساڵی 

١٩٩٨ی زاینی بەدەست هێنا.
رۆمانەکە چیرۆکی کۆمەڵگایەکی بێ ناو و نیشانە 
تەنانەت  کە  زەوی  گۆی  نادیاری  لە شوێنێکی 
ئەکتەرەکانی ڕۆمانەکە ناوی تایبەتیشیان نییە. 
کەسایەتییەکان  ناوی  لە  ڕۆمانەدا  لەو  ئەوەی 
کەسانەیە،  ئەو  کۆمەاڵیەتی  ڕۆڵی  گرنگترە 
نووسەر حەولی داوە پێش ئەوەی حەول بۆ ناو 
پاش  کە  بدات  کەسەکانەوە  نازناوی  و  نیشان 
لەدایک بوون پێیان دەبەخشدرێ زۆرتر ڕۆڵێکی 
سەرتر لە نەتەوە و جوگرافیایان پێببەخشێت تا 
بەو جۆرە هەڵسووکەوت و راوانگەیان سەبارەت 
بە بێ  تەنانەت مرۆڤ  و  بە جیهان، کۆمەڵگا 
سانسۆر و پەردەپۆشی بێتە کایەوە. چیرۆک لە 
شۆفیری ئۆتۆمۆبیلێک کە لە پشت ترافالیتێک 
لە ناکاو کوێر دەبێت دەستپێدەکات، دەستپێکی 
لەوێوە  ئینسانەکان  لە  کۆمەڵێک  بوونی  کوێر 
یارمەتیدەدا  تر  کەسێکی  پاشان   لێدەدرێت، 

ئەویش کوێر دەبێت،  دەیباتەوە ماڵی خۆی  و 
مەعاینە  کوێرەکە  کە  چاو  دوکتورێکی 
ساتێک  چرکە  پاش  دەبێت،  کوێر  دەکاتیش 
کە ئۆتۆمۆبیلێکەی بەجێ دەمێنێ دزێک دەیبا 
دزەکەش کوێر دەبێت، پاش ماوەیەک بە مروور 
ئەو کەسانەی پێوەندیان پێکەوە بوە کوێر دەبن 
و بەرپرسانی شار بۆ بەرگری لە گواستنەوەی 
کەرەنتین  پێکەوە  کوێربوەکان  نەخۆشییەکە 
دەکەن، تەنیا کەسێک کە لەو نێوە کوێر نابێت 
نابێت بەاڵم  ژنی دوکتوری چاوەکەیە کە کوێر 
لەو  ئینسانەکان  دەدات،   کوێری  لە  خۆی 
ڕۆمانەدا بە مروور کوێر دەبن ، ئاماژەیەکە بە 
دەستدانی  لە  کۆمەڵگا،  ئەسپایی  بە  دارمانی 
توانای بینین ئاماژەیەکە بەوەی رواڵەتی دیتن 
لە ناو مرۆڤەکاندا بەرەو بینینێکی بنەرەتی تر 
توانای  دەستدانی  لە  بە  مرۆڤەکان  پێویستە، 
لە  خۆیان  واقیعی  هەلسووکەوتی  بینینیان 
بەرامبەر یەکتر نیشان دەدەن، روحم بە یەکتر 
ناکەن و چی لە خراپی سەبارەت بە یەکتر لە 

دەستیان دێت دەست ناگەرێننەوە.
لە  ئاوێنەیەک  کوێریدا  رۆمانی  لە  ساراماگۆ 
دارمانی ئەخالقی کۆمەڵگایەک نیشان دەدا کە 
بێت،  مۆدێرن  کۆمەلگایەکی  روالەت  بە  رەنگە 
ئینسانەکان  واقعی   و خسڵەتی  بەالم سرشت 

لە ژێر ئەو روالەتە مۆدێرنەدا خۆی حەشارداوە 
و چاوەڕێ دەرفەتێکە کە خۆی بخاتە دەرێ و 

درندگی و بێ روحمی خۆی دەربخات.
رۆمانی کوێری نیزیک بە سی سال لەوە پێشدا 
نووسراوە نووسەر حەولی داوە کە ئینسانەکان 
جۆرێک  بە  میکانیکییە  و  مۆدێرن  ژیانە  لەو 
ئاگادار بکاتەوە و مرۆڤەکان بەخەبەر و هوشیار 
کاتەوە کە جیهان دەتوانی شوێنێکی ئینسانی 
بەالم  ئەوەی  بێت،  ئەخالقیتر  و  بەرابەرتر  تر، 
کۆرۆنا  بالوبوونەوەی  پاش  و   ٢٠٢٠ ساڵی  لە 
لە جیهاندا دەرکەوت سەرلمێنەری ئەو راستییە 
بوو کە لەگەل ئەوەی ساراماگۆ بۆ مرۆڤی سەر 
گۆی زەوی بە ئاوات دەخواست لەگەل ئەوەی 

هەیە تا چ رادەیەک دوورە، پێشبرکێیەکی زۆر 
لە قەرەنتینکردن و بەستنی سەر سنوورەکان، 
ئامێری  و  ماسک  هەناردەکردنی  لە  بەرگری 
لە  واکسین،  دواتر  و  دەستکرد  هەناسەدانی 
دۆزی  جیهان  بچووکی  بەشێکی  لە  کاتێکدا 
زیاتر  سێیەم و چواەمی واکسین دەکوترێ کە 
لە دوو لەسەر سێی جیهان یەستا نەیانتوانیوە 
دوو دۆزی واکسین وەرگرن، لە کۆتاییدا دەبێت 
بونیاتنانی  تا  رێگە  کە  بکرێت  بەوە  ئاماژە 
پر  دێت  تا  مۆراڵتر  و  بەرامبەرتر  جیهانێکی 
هاورازتر دەبێت و شایەد دەبێ هەموومان وەک 
تا  بین  کوێر  کوێری،  رۆمانی  ئەکتەرەکانی 

بتوانین ببینین.

ڕۆمانی کوێری، چیرۆکی مەرگی مرۆڤایەتی

مینا نێعمەتی
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پێکهاتەیەک لە چەن دامەزراوە لە کۆماری ئیسالمیدا 
پێکەوە چوارچێوەی سەرکوت درووست دەکەن، ئەو 
دامەزراوانە بریتین لە چەند دامەزراوە و ڕێکخراوە کە 
بریتین لە   ڕێکخراوەی ئیتالعاتی، قەزایی، سەربازی 
و نیزامی، میدیایی و ئەمنییەتی کە چوارچێوە یان 
خود سازمانی سەرکوت درووست دەکەن، تەنانەت 
لە  وەرزشیش  و  فەرهەنگی  دامەزراوەی  چەند 
پێکهێنانی ئەو چوارچێوە سەرکوتە کار دەکەن و 
بە  و  رەهبریدا  بەیتی  چاودێری  ژێر  لە  هەموویان 

سەرپەرەستی بەیت ئیدارە دەکرێن.
حکوومەتێک  شەست  دەیەی  لە  ئیسالمی  کۆماری 
ئیتالعات، کومیتەکان  لە رێگەی وەزارەتی  بوو کە 
تر  وتەیەکی  بە  دەکرد  سەرکوتی  دادستنانی  و 
لە  بچووک  بەشێکی  سەرکوتگەرەکان  دامەزراوە 
لە  بەاڵم  پێکدێنا  ئیسالمیان  کۆماری  چوارچێوەی 
پێچەوانە  هاوکێشەکە  ئەالن  تا  رابردوو  دەیەکانی 
بۆتەوە، ئێمە دەبینین کە چەند چینی فرە ڕەهەند 
چوارچێوەی سازمانی  سەرکوتی کۆماری ئیسالمی 
پێکدێنن کە ئەو سازمانە بەشی سەرەکی سیستەم 
و  لێهاتوە  پێکدێنێت و وەک سەنتەری حکوومەتی 
لە تەنیشت ئەو دامەزراوگەلە دەولەت یان هەیئەتی 
چاودێری  ژێر  لە  بچووک  بەشێکی  وەک  وەزیران 
ئەو دەزگا سەرکوتە پان و بەرینە لە خزمەتی ئەو 

چوارچێوە سەرکوتەدان.
چوارچێوەی سازمانی سەرکوت:

 ١٧ لە  پێکدێت  بەشە  ئەو  ئیتالعاتی:  بەشی   -  ١
دامەزراوەی ئیتالعاتی کە ٣ لەو دامەزراوانە ڕۆڵێکی 

گرنگتر دەگێرن.
دامەزراوەی  کۆنترین  ئیتالعات:  وەزارەتی   -
بە  و  شەست  دەیەی  لە  کە  ئێران  لە  ئیتالعاتییە 
فەالحیان و سەعیدی  سەرپەرەستی رەی شەهری، 

ئیمامی کاریگەری و دەسەالتێکی زۆریان بوو.
٨٨تەوە  سالی  لە  سپا:  ئیتالعاتی  سازمانی   -
خامنەیی  ئیرادەی  بە  بەرەبەرە  و  بووە  دروست 
دەستڕۆشتوویی و دەسەاڵتی ئەودا لەو ١٢ ساڵەدا 
کە  جۆرێک  بە  بووە،  زیاتر  ڕۆژ  پاش  لە  رۆژ 
دەتوانین بڵێین هەنووکە بە دەسەالترین دامەزراوەی 
زیاترین  دامەزراوەیە  ئەو  ئێراندا،  لە  ئیتالعاتییە 
کاریگەری و دەسەاڵتی هەیە لە سیاسەتی ناوخۆیی 
حیزبێک  چ  دەدات  بریار  کە  ڕێکخراوەیەیە  ئەو  و 
چاالکی بکات، چ حیزبێک نەیکات یان کۆکرێتەوە و 
بەر بە چاالکییەکەی بگیردرێت بۆ نموونە جیبهەی 
ئینقالبی  موجاهیدینی  سازمانی  یان  موشارکەت 
چاالکیان  ئیجازەی   ٨٨ سالی  لە  کە  ئیسالمی 
ئیعتمادی  حیزبی  یان  بوون  تەعتیل  و  لێسەندراوە 
حیزبی  و  هەڵپەسێردراوە  چاالکییەکەی  کە  میلی 
کارگوزاران بە رێژەیەکەی سنووردار دەتوانێ چاالکی 
سپا  ئیتالعاتی  سازمانی  ویستی  بە  هەر  بکات... 
بۆ  لێهاتوویی  رەفسەنجانی   ٩٢ ساڵی  لە  کە  بوو 
لە  و  نەکرا  پەسەند  کۆماری  سەرۆک  هەلبژاردنی 
سالی ٨٨ بە دەیان کەس لە چاالکانی رێفۆرمخواز 

دەستبەسەرکران..
فراجا  ئیتالعاتی   درووستکراوی  تازە  سازمانی   -

یان) فەرماندەهی ئینتزامی کیشوەر(
تەشکیالتێکی نوێیە کە لە ناو خۆیدا دامەزراوەیەکی 
پێکهێنانی  لە  ئامانج  پێکهێناوە،  نوێی  ئیتالعاتی 
ئەو دامەزراوەیە چاودێری زیاتری خەڵکە، کۆماری 
ئیسالمی لە هەنووکەدا نارەزایەتییەکان بە سەرەکی 
ترین کێشەی خۆی دەزانێت و خەلک پێش یان لە 
کات یان پاش نارەزایەتییەکان دەستبەسەر دەکات، 
و  بچووکتر  کە  دامەزراوەکەی   ١٤ باسە  شایانی 

هاوکات دەسەالتی کەمتریان هەیە.

٢- چینی دوویەمی سەرکوت، بەشی ئەمنییەتی ئەو 
دامەزراوەیەیە:

لە  لە ١٠ بنکەی)قرارگاە( پێکهاتوە کە  ئەو چینە 
بنەرەتدا بۆ شەر لەگەڵ دوژمنی دەرەکی درووست 
بۆ  گۆردراوە  ئەرکەکەیان  ئەورۆکە  بەالم  کران، 
سەرکوتی ناوخۆیی، لە ژێر چوارچێوەی هەرکام لەو 

بنکانە چەن لەشکەری پارێژگاکان چاالکن
پاراستنی  ئەرکی  بنکەیە  ئەو   : ثارالال  بنکەی 
لە  پایتەختی  گرینگەکانی  شوێنە  و  پایتەخت 
سەید  و  رەسوال  محەممەد  لەشکەری  ئەستۆیە، 
بنکەیەدا  ئەو  ژێر  لە  بەسیج  لە  تیپێک  و  وشوهدا 
فەرماندەی  بنکەیە  ئەو  فەرماندەی  دەکەن،  کار 
بۆ  گوازراوەتەوە  ئێختیارەکەی  بەالم  سپایە  گشتی 
جێنشینی فەرماندەی سپا کە هەنووکە سەدار نجات 

ئەو قەرارگایە رێبەری دەکات..
لە  کە  کەربەال  ڕۆژئاوای  باشووری  بنکەی   -
خوزستان  ئەمنییەتی  ناوچەی  و  خوزستاندایە 
 ٥ لە  دەکات،  کونترۆل  کوهکیلۆیە  و  لورستان  و 
نارازیترین  لە  خوزستان  خەڵکی  رابردوو  سالی 
لە  خوزستان  لە  شار   ١٧ و  بوون  ئێران  خەڵکی 
ئاخێزەکانی ٩٦ و ٩٨ بەشدار بوون و لەو بابەتانەی 
ئیعترازی  گرنگە  دوایانە  ئەو  خۆپیشاندانی  لە  کە 
و  عەرەبن  نەتەوەی  نە  کە  دزفولە  شاری  خەڵکی 
بۆ  ئیسالمی  بەختیاری و وەک پێگەی کۆماری  نە 
سەرکوتی ئەو دوو نەتەوەیە کەلکیان لێوەردەگیرا، 
نارەزایەتییەکانی خەزەڵوەری  لە  کە  بینیمان  ئێمە 
٩٨ لە ماهشەهر کۆماری ئیسالمی چ کوشتارێکی لە 

قامیشەاڵنەکان کرد.
هورمزگان  و  کرمان  پارێزگاکانی  مەدینە:  بنکەی   -
کرمانە،  ناوەندەکەی  و  دەکات  کۆنترۆل  فارس  و 
پارێزگای فارس لە سااڵنی رابردوو زیاترین نارەزایەتی 

تێدا بوو کە لە رێگەی ئەو قەرارگایە سەرکوتکرا.
- بنکەی قودسی ڕۆژاوای باشووری:  پارێزگاکانی 
جنووبی  خوراسانی  و  بەلووچستان  و  سیستان 

کۆنترۆل دەکات.
- بنکەی سامن: پارێزگای خوراسان کۆنترۆل دەکات.
- بنکەی عاشوورا: پارێزگاکانی تەورێز و ئەردەبیل 
کۆنترۆل دەکات، فەرماندەکەی ئوسانلوە کە بنکەی 

حەمزەش کۆنترۆل دەکات.
کوردستان  و  ورمێ  پارێزگاکانی  حەمزە:  بنکەی   -

کونترۆل دەکات.
کرماشان  و  ئیالم  پارێزگاکانی  نەجەف:  بنکەی   -

کونترۆل دەکات. 
ئێران  ناوەندی  لە  کە  سیدشوهەدا:  بنکەی   -
چوارمەحال  و  یەزد  ئیسفەهان،  پارێزگاکانی 

بەختیاری کۆنترۆل دەکات .
- بنکەی ساحب زمان: کە پارێزگاکانی سمنان، قوم 

، مەرکەزی و قەزوێن کونترۆل دەکات.
٣- چینی قەزایی:

قازییەکان،  وەک  گشتی  بە  قەزایی  دەزگای 
زیندانەکان  سازمانی  بەرپرسانی  و  دادستانەکان 
سەرکوت  بۆ  چوارچێوەیەدا  لەو  لێکۆڵەرەکان  و 
لەو  رابردوو  سااڵنی  لە  و  لێوەردەگیرێت  کەڵکیان 
مەدەنی  و  سیاسی  چاالکی  سەدان  بە  رێگەیەوە 

سزای زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
رێگری  بۆ  نیگەهبان  هەڵبژاردن: شورای  بەشی   -٤
بتوانن  تەنانەت  دەسەالت  بە  کەسانی سەر  لەوەی 
و  مەجلیس  و  کۆماری  سەرۆک  هەلبژاردنەکانی  بۆ 

مەجلیسی خوبرگان بتوانن بەشدار بن.
٥- بەشی ئوپراسیۆن یان خود عەمەلیاتی: یەکەی 
ناوچای  بەشی  وەک  کە  ئینتزامی  هێزی  تایبەتی 
و  تیپێکە  هەنووکە  دەگێرێت،  ئەرک  سەرکوت 
مەبەستیان هەیە کە رەدەکەی بۆ لەشکەر بگۆڕدرێت، 
سپای  کۆنترۆلی  ژێر  لە  سااڵنەدا  لەو  یەکەیە  ئەو 
بکرێت  بەوە  ئاماژە  دەبێت  لێرەدا  بوە،  پاسداران 
کە ئەو یەکەیە بە رواڵەت سەر بە هێزی ئینتزامییە 
بەالم بە چاوپێخشاندنێک بەسەر مێژووی ئەو هێزە 
دەزانین کە لە ٣٠ ساڵی رابردوو فەرماندەکانی سپا 

بەرپرسی هێزی ئینتزامی بوون، لێرەدا دەتوانین بەو 
شاخەیەکە  تەنها  یەکەیە  ئەو  کە  بگەین  ئەنجامە 
لە سپای پاسداران و لە کۆنترۆلی سپای پاسداران 

دایە.
ها(:  شخصی  لباس  مەدەنییەکان)  جلپۆشە   -
ژێر  لە  و  پێکدێنن  هێزە  ئەو  بەسیجییە چاالکەکان 

کۆنترۆلی سپا نارەزایەتییەکان کۆنترۆل دەکەن. 
بەسیج: کە لە ژێر کۆنترۆلی سپا دایە

خوارەوە  بەشانەی  لەو  کە  میدیایی  چینی    -٥
پێکهاتوە:

-هەواڵدەری فارس
رۆژنامەی  جەوان،  رۆژنامەی  تەسنیم،  هەواڵدەری 
کەیهان و رۆژنامەی ئێران) سەر بە دەولەتە بەالم 
بە هۆکاری ئەوەی کە ئەالن دەولەت بە تەواوی لە 
کۆنترۆلی سپا دایە کار بۆ سپا دەکا(، و رۆژنامەی 
هەمشەهری کە رۆژنامەی سەر بە شارەوانی تارانە 
سپا  پێشووی  سەرداری  وەک  زاکانی  هەنووکە  و 
ئەو  بڵێین  دەتوانین  و  بەدەستە  تارانی  شارەوانی 

رۆژنامەیەش هەنووکە لە ژێر کۆنترۆلی سپا دایە
رابردوو  لە ساالنی  ٦- چینی فەرهەنگی سەرکوت: 
٢ ڕێکخراوەی سراج و ئەوج لە رێگەی خەرجکردنی 
پارەیەکی زەبەالح لە بواری فیلم و سریالسازی کار 
دەکەن، سازمانی سینەمایی و وەزارەتی ئیرشادیان 
دەرهێنەرێکی  هیچ  تەنانەت  و  دایە  کۆنترۆل  لە 
دروست  فیلم  نەیتوانیوە  دواییانەدا  لەو  سەربەخۆ 
کات و یان خود فیلمەکەی خەاڵت وەرگرێت و تەنیا 
کەسانی سەر بە دەسەاڵت توانیویانە لە ڤێستیوالە 

ناوخۆییەکاندا بتوانن خەاڵت وەرگرن.
بەرپرسی  دانانی  رێگەی  لە  وەرزشی:  چینی   -٧
حەولی  گەورەکان  وەزرشییە  یانە  بۆ  سپایی 
لە  نموونە  بۆ  دەدرێت  یانانە  ئەو  کۆنترۆلکردنی 
ساالنی رابردوو یانە فووتبالە بە ناوبانگەکان وەک 
ئیستقالل و پرسپۆلیس و تەراکتۆرسازی بەرپرسی 

سپاییان بۆ دانراوە.
دابینکردنی  بۆ  سەرکوت:  ئابووری  بەشی   -٨
چوارچێوەی  ئابوورییەکانی  و  مادیی  پێویستە 

سەرکوت کەلکیان لێوەردەگیرێت کە بریتین لە:
بنکەی زەبەالحی خاتم ئەنبیا کە لە بوارگەلی نەوت 
و گاز و ڕێگە سازی و بەنداوسازی و هتد چاالکی 
دەکات، ستادی ئیجرایی فەرمانی ئیمام و ئاستانی 
قودسی رەزەوی و بونیادی موستەزعەفان و جانبازان
لە  چوارچێوە سەرکوتە  ئەو  ڕزیوبوونی  هۆکارگەلی 

ساالنی رابردوو:
نارەزایەتییەکان لە ٥ سالی رابردوو ٦ تایبەتمەندیان 
بوە کە ئەو خۆپیشاندانانە لە خۆپیشانەکانی پێش 

ساڵی ٩٦ جیاواز دەکات:
١- ئامانج: لە ماوەی ٥ ساڵی رابردوودا ئامانج لە 
بوە،  ئیسالمی  کۆماری  ناوبردنی  لە  خۆپیشاندان 
کە   ٧٨ ساڵی  خۆپیشاندانەکانی  لە  جیاوازە  ئەوە 
بزووتنەوەیەکی خوێندکاری بوو یان خود لە ساڵی 
خۆیانیان  دەنگەکانی  داوای  خەڵک  زۆرتر  کە   ٨٨
هەیە  ئامانجیان  یەک  خەڵک  ئەالن  بەاڵم  دەکرد، 
ئەویش لە ناوچوونی کۆماری ئیسالمییە، گرنگترین 
ئەوەیە  نارەزایەتیانە  ئەو  جیاوازی  چۆنیەتیترین  و 
کە خەڵک لە هەر جۆرە ڕێفۆرمێک لە چوارچێوەی 
ئامانجی  و  بوون  هیوا  بێ  ئیسالمیدا  کۆماری 

سەرەکیان ڕۆیشتنی کۆماری ئیسالمییە.
لەگەڵ ئەوەی ئەو چوارچێوە زەبەالحە لە سەرکوت 
دروست بوە بەالم دەبینین کە داخوازی خەڵک لە 
تر  واتایەکی  بە  گۆڕدڕاوە  ڕووخان  بۆ  ڕێفۆرمەوە 
لەگەڵ  و  بوە  هێزتر  بە  نارەزایەتییەکان  ئاراستەی 
ئەوەی کە نارەزایەتییەکان لە ساڵی ٨٨ کە خەڵک 
داوای رێفۆرمیان دەکرد و سەرکوتکران بەالم ئەالن 
لەگەل ئەو سەرکوتە خەڵک داوای رووخانی بنەڕەتی 
ئەو  سەلمێنەری  ئەوە  و  دەکەن  ئیسالمی  کۆماری 

راستییەیە کە سەرکوت والمی نەداوەتەوە.
رابردوو  ساڵی   ٥ لە  خۆپیشاندانەکان  پانتایی   -٢
ئەگە خۆپیشانانەکان لە سالی ٧١) مەشهەد( سالی 
و  تاران  ئیسالمشار(٧٨)   (٧٤ و  قەزوێن(   (٧٣
تەورێز( و ٨٨) تاران( بوو بەالم ٩٦ گەیشت بە 
١٠٠ شار و ساڵی ٩٨ لە زیاتر لە ١٤٦ شار و ٣٠ 

پارێزگا خۆپیشاندان بەرێوەچوو.
و  ئیسفەهان  پارێزگای  دوو   ١٤٠٠ ساڵی  لە 

خوزستان خۆپیشاندانیان کرد
ئەوڕۆکە هیچ شارێک بۆ کۆماری ئیسالمی ئەمن 
نییە و لە چوارچێوەی ئێراندا پێشبینی ناکرێت 
هەر  لە  و  دەکات  خۆپیشاندان  شارێک  چ  کە 
چرکەیەکدا شارێک هەلدەستێت و لەگەل ئەوەی 
سەرکوت زیاتر دەبێت رێژەی شارەکان و هاوکات  
نارازییەکان پەرە دەستێنێت و گەورەتر دەبێت.
٣- مەودای زەمانی نارەزایەتییەکان ، ئێمە لەو 

بوارەدا ٣ هەنگاوی سەرەکی دەبینین
هەنگاوی یەکەم: ٧٨ تا ٨٨ دەساڵ

٨٨ تا ٩٦ هەشت ساڵ
هەنگاوی دوویەم: هەر ساڵ خۆپیشاندان ئەنجام 

دراوە، ٩٦، ٩٧، ٩٨، ١٤٠٠
هەنووکە  تا   ١٤٠٠ ساڵی  لە  سێیەم:  هەنگاوی 

سالی چەن نارەزایەتی لە ئێران بەرێوەچوە.
بە  بوە،  زۆرتر  نارەزایەتییەکان  رێژەی   -٤
رابردوو  ساڵی  لە  دەسەاڵت  خودی  دانپێدانانی 
زیاتر لە ٧٦٠ کۆبوونەوەی نارازیانە ئەنجامدراوە.
نارەزایەتی  خەریکی  جۆراوجۆرەکان  چینە   -٥

دەربرینن
 ئەگە لە ساڵی ٧٨ تەنیا خوێندکارەکان بەشێکی 
 ٨٨ ساڵی  لە  و  پێکدێنا  نارازییەکانیان  زۆری 
تەنیا لە تاران و چەن شار خۆپیشاندان ئەنجام 
درا، دەبینین کە ئەالن لە هەموو چین و توێژەکان 
مامۆستایان  هەنووکە   ، دەڕدەبڕن  نارەزایەتی 
هاودەنگییەکی  و  رێکخستن  بە  کە  دەبینین 
بێوێنە خەریکی نارەزایەتی دەربڕینن، سەندیکای 
ئوتووبوسرانی، خانە نشینان، جوتیاران، نەوت 
و لەو دواییانە هونەرمەندانیش لە فەزای مەجازی 

نارەزایەتی دەردەبرن
٦- ورەی زیاتری خەڵک، خەڵک ئەالن ناترسن 
گاردی  بەرامبەر  لە  بەالم  ناکەن  توندوتیژی 
چوارچێوەی  بااڵدەستی  و  راوەستاون  تایبەت 

سەرکوتیان شکاندوە.
تایبەتمەندیی ئەو خۆپیشاندانانەی ئەو رۆژانە:

لە  شانازی  جێگای  دەربڕینی  نارەزایەتی   -١  
شارە چکۆلەکان، لە بیرمان نەچێ لەو شارانە 
ئیتالعاتییەکان  هێزە  دەناسن،  یەکتر  خەلک 
خەڵک دەناسن لەگەل ئەوەش خەڵک نارەزایەتی 

دەردەبرن و دێنە سەر شەقامەکان.
٢- چینی نوێی نارازییەکان، زۆرتر لە دایکبوانی 
دەیەی ٧٠ و هەشتان کە نە شۆرشیان بینیوە نە 
شەر و قسەیان ئەوەیە باوکانی ئێمە شۆڕشیان 
کردوە و بۆخۆیان ژیان ئەالن بۆ ئێمە گرنگتر و 
بە گشتی نەوەی ئەورۆ نەترستر و بە ئیرادەترن 
و پەیکەری سەرەکی خۆپیشاندانەکان پێکدێنن.
خۆپیشاندانەکان  سەرەکی  دروشمی   -٣
 ٥ لە  و  دەکرێت  دەسەاڵت  بنەرەتی  ئاراستەی 
ساڵی ڕابردوو خۆپیشاندانێک نەبوە کە داواکاری 
سەرەکییەکەی رۆیشتنی مەالکان نەبێت لەگەڵ 
حاشای  ئابووری  قەیرانی  و  کێشە  کە  ئەوەی 
برسییەکان  ئاخێزی  ئاخێزە  ئەو  بەالم  لێناکرێ 
ئەو  چارەسەری  چارەی  رێگە  خەلک  و  نییە 

کێشانە لە ناوبردنی دەسەالت دەزانن.
لە  خۆپیشاندانانە  ئەو  تری  تایبەتمەندی  دوو 
گولپایەگان  و  دزفول  شارەکانی  ئاخێزەکانی 
بنکەیەیەکی  وەک  دیزفول  شاری  دەبیندرێت، 
گرنگی دەسەاڵت بۆ سەرکوتی نەتەوەی عەرەب 
کەلکیان  خوزستان  پارێزگای  لە  بەختیاری  و 
شارە  لەو  دەبینین  ئەالن  بەالم  لێوەردەگیرا 

خۆپیشاندان بەرێوەدەچێت.
مەرجەعییەتی  بنکە  وەک  گولپایگان  شاری 
شیعە ناوبانگی هەیە شارەکانی خومین، خانسار 
تەقلیدیان  مەرجەعی  زیاترینین  مەحەالت  و 
لەو  ئەالن  کە  دەبینین  بەالم  کردوە  دروست 
شارانە دروشمی ئاخوند باید گوم بشە دەدرێت 
و ئەو گۆرانکارییەکی جیدییە لە چۆنییەتی ئەو 

خۆپیشاندانانە.

دوایین هەناسەکانی  دامەزراوەکانی سەرکوت
 لە کۆماری ئیسالمیدا 

  موراد وەیسی

و: هێمن بایەزیدپوور
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بەشی یەکەم

فێمێنیزم  لەسەر  سیمینارەکە  سەرەکی  باسی 
و  ژنانە  ژیانی  چیرۆکی  گێڕانەوەی  گرنگی  و 
و  مێژوو  پەراوێزی  لە  بتوانین  چۆن  هەروەها 
بۆ  بیهێنینەوە  دونیاوە  بەحسەکانی  پەراوێزی 
ناوەند؟، لە ڕاستیدا ئەم تەعبیرە لە پەرواێزەوە 
کە  بوو  هۆکس  بیل  کتێبێکی  ناوی  ناوەند  بۆ 
کە  بوو  ئەمریکی  پێستی  رەش  فێمنێنستێکی 

دواتر باسی لەسەر دەکەم.
تەرکیزی سەرەکی بابەتەکە دەتوانین بەو شێوازە 
پۆلین بکەین ، یەکەم میکانیزمی بێدەنگ کردنی 
دۆزی ژنان ، هەر کات ئەمانەوێت باسی یەکسانی 
جێندەری ومافی ژنان بکەین کۆمەڵگا هەمیشە 
کۆمەڵێك بەهانەی هەیە بۆ ئێمە کە ئەو بەحسە 
نموونە  ،بۆ  بکەین  تر  بەحسی شتی  و  نەکەین 
یەکێک لەو شتانە کە هەر جارێک باسی یەکسانی 
ژن بکەیت یان ژن ئەکوژرێ لە سەر شەرەف و 
ئەلێن  پێت   ، دەکرێت  بەرامبەری  تووندوتێژی 
ئێستە کێشەی ترمان زۆرە ، قەیرانی ئابووری 
 ، هاتووە  داعیش  وت  ئەیان  ماوەیەك   ، هەیە 
ئەیان وت حکوومەتی بەعس هەیە ،  ماوەیەك 
هەر جارێک بە بۆنەیەک و بەهانەیەك کێشەمان 
وپیاو  ژن  یەکسانی  باسی  ئێستە  لە  و  زۆر 
شوێنی نییە وکاتی نیە .لە ڕاستی دا ئێمە لە 
باشوور بە تایبەت لە شۆڕشی نەتەوەیی باشوور 
لە دژی دیکتاتورییەت ئەم قسەی زۆر بە ژنان 
ئەوترا ، با کورد ئازاد بێت، ڕزگاربێ، ئەوسا ژن 
وپیاو یەکسان ئەبن ، و ژنانێکی زۆر بەشداری 
خەباتی سیاسی یان کرد و خەباتی نەتەوەییان 
پێش خەباتی جێندەری خست و پێیان وا بوو 
یەکسان  وپیاو  ژن  بوو،  ئازاد  کوردستان  کە 
ئەبن، بێ گۆمان ئێوە ئەزانن کە ئەزموونی پاش 
دامەزراندنی هەریمی کوردستان ئەم قسە بە درۆ 
دەخات ، ئەگەر خەباتی جێندەری و یەکسانی 
خەباتی  لەگەڵ  نەکرێ  تیهەڵکێش  وپیاو  ژن 

ناتوانی  جۆرێک  هیچ  بە  ونەتەوایەتی  سیاسی 
دوایی بیخەیتەوە ناوییەوە ، واتە بەهانە زۆرە 

تایبەت  بە  و  عیدالەت  باسی  ئێمە  ئەوەی  بۆ 
باسی ژن نەکەین ، چۆنکە کێشەی ترمان هەیە، 
بەاڵم دەبێت لەگەڵ هەمووکێشەکان ئەم پرسە 
تر  کەس  هەندێ   ، سەرەکیترینەکانە  لە  یەکێ 
ئەلێن کۆمەڵگا زۆر گۆڕاوە ، لە سەردەمی دایک 
ونەنکی ئێمە ژن زۆر مافخوراو بوو تووندوتێژی 
ئەسڵەن   ، نەبوو  ئازادی  دەکرا  ژن  بەرامبەری 
ئێستە سەیری ژن  بەاڵم  نەبوو  مافی خوێندنی 
بکە شۆفێری ئەکەن، خوێندەوارن سەفەر ئەکەن 
ئازادن لە بەر ئەوە چیتر ئێمە موشکلمان نیە.

وایە  هەر  شوێنی  هەموو  لە  ئەلێن  تر  هێندی 
پیاوساالری  سیستەمی  بکە  دونیا  سەیری 
سیستەمێکی جیهانییە، ڕاستە جیاوازە، ڕاستە 
و سییاقی جیاوازی هەیە ، بەاڵم سیستەمێکی 
جیهانی لەبەر ئەوەی کە مادام لە هەموو جیهان 

هەیە واتا کێشە نیە سروشتییە .
سەیری  بووە  وا  هەمیشە  ئەڵێن  تریش  هێندی 
میژوو بکە ، مێژووی نووسراوی ئێمە سیستەمی 
پیاوساالری بووە، لێکدانەوەی هەیە  کە باسی 
سیستەمی ژن ساالری دەکەن لە پێش مێژوو ، 
هەیە  گۆمانیش  هێندی  و  هەیە  بەڵگە  ئەڵبەتە 
نەبوونەتەوە،  ساغ  تەواوەتی  بە  بەڵگەکان  لە 
ساالری  پیاو  سیستەمی  ساڵ  سەدان  بەاڵم 
کاری کردۆتە سەرتاسەری جیهاندا بەو شێوازە 

جیاوازە .
هێندی تریش ئەڵێن ژن و پیاو جیاوازن خودا 
وایکردووە مادام خودا وای کردووە یان سروشت 
یەکسانی  لە  کردن  باس  واتە  کە  وایکردووە 
ژن و پیاو پرسێکی بی مانایە ، خودا وتوویە 
دوو  وپیاو  ژن  کە  داوە  بڕیاری  سرۆشت  یا 
بوونەوەری جیاوازبن لە بە ئەوەی ئەرك وماف 

ویەکسانییەکانیان جیاوازە .
شوێنی  لەگەڵ  خۆیان  هەمیشە  تریش  هێندی 
خرابتر بەراوەرد دەکەن ، بۆ نموونە ئەڵێن ژن 

لە ئێران مەجبوورە حیجاب بکات ، لە سعوودیە 
ژن ناتوانی شۆفێری بکات ، لە 

هەریمی کوردستان ژن زۆر پێشکەوتووە، ئەمانە 
کە  ڕۆژانەیە  سادەی  زۆر  میکانیزمی  کۆمەڵێك 
هەرجارێک ئێمە باسی پرسی یەکسانی ژن وپیاو 
بێدەنگ مان بکەن وهەوڵ  بکەین هەوڵ ئەدەن 

ئەدەن پرسەکە بگۆرن .
لە  ڕەگەز  چەمکی  جیاکردنەوەی  تر  بابەتێکی 
باسی چەمکی  ئێمە  چەمکی جێندەرە، وەختێ 
نێوان  بایۆلۆژی  جیاوازی  باسی  ئەکەین  ڕەگەز 
نێر ومێ ئەکەین ، زۆر گرینگە کە وتمان ڕەگەزی 
مان  سێهەم  الیەنی  ئێمە  وهەروەها  مێ  و  نێر 
هەیە کە پێی دەلێن الیەنی نیو ڕەگەز، هیندی 
کەسیش پێی دەلێن جووت ڕەگەز، نیو ڕەگەز 
چی  ئەگەر  ئەمانە  بێت،  ڕاستتر  دەچێت  لەوە 
بەاڵم  ئینسانی،  کۆمەڵگای  ناو  لە  کەمینەیەکن 
زۆرینەی مرۆڤەکان لە دایك ئەبن یان نێرن یان 
مێ بەاڵم ئەگەر سەرجەم دانیشتوانی گۆی زەوی 
واتە  ڕەگەزە  نیو  کەس  میلیون   ٩ لێبکەیتەوە 
دانیشتوانی هەریمی کوردستانن  دوو ئەوەندەی 
، کە واتا کەسانێكی کەم نین لە ڕاستیدا ، زۆر 
جار کە خۆتان دەزانن بێ ڕێزی زۆریان بەرامبەر 
دەکرێت و گوشارێکی زۆر هەن کە دەبێ کەسێک 
هەڵبژێرن یا نەشتەرگەری بکەن ببن بە نێر یا 
مێ، یا دەبێ وەکوو ژن بژی یا پیاو، نابێ ئەو 

نێوەندیە کە لە سرۆشت هاتووە بهێلێتەوە  
جیاوازی  لە  باس  ڕەگەز  دەڵین  ئێمە  واتە  کە 
xx بایۆلۆژی دەکەینەوە، مەسەلەن کرۆمۆزمی
هی ژنە و کرۆمۆزۆمی xyهی پیاوە، بۆ نموونە 
هۆرمۆنی  پیاوە  الی  تستستڕۆن  هۆرمۆنی  

ئێسترۆژن الی ژنە . 
بۆ نموونە کۆئەندامی زاوزێی نێر ومێ جیاوازە 
 ، جیاوازە  یان  وماسولکە  جەستە  شێوەی   ،

هۆرمۆناتی ، DNAو ژێنیان جیاوازە کەلە 
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لەدایکبووە  سلێمانی  شاری  لە  هەردی  چۆمان 
بەریتانیا.  لە  پەنابەر  بۆتە  لە ساڵی ١٩٩٣دا  و 
لە  )بەکەلۆریۆس  ئۆکسفۆرد  زانکۆکانی,  لە 
لە  )ماستەر  لەندەن  دەروونناسی(،  و  فەلسەفە 
لە دەروونناسی و  فەلسەفە( و کێنت )دوکتۆرا 

جێندەر( خوێندنی تەواوکردووە. 
٢٠١٤دا  ساڵی  لە  ئاوارەیی،  ساڵی   ٢٦ پاش 
لە  ئەمریکی  زانکۆی  لە  و  کوردستان  گەڕایەوە 

عێراق سلێمانی، دەستبەکار بوو.
هەیە  کوردی  زمانی  بە  شیعریی  بەرهەمی  دوو 
ناوی  بە  چاپبوون  سوید  و  دانیمارک  لە  کە 
)گەڕانەوەی بێ بیرەوەریی، ١٩٩٦( و )رووناکی 

سێبەرەکان، ١٩٨٨(.
ئنگلیزیی:  زمانی  بە  هەیە  شیعری  کۆمەڵە  دوو 
)ژیان الی ئێمە، ٢٠٠٤( و )رامان لە ژنان، ٢٠١٥( 
ژنان(  لە  )رامان  چاپبوون.  بەریتانیا  لە  کە 
لەالیەن )کۆمەڵەی کتێبێ شیعری بەریتانی(یەوە 
وەک یەکێک لە کتێبە سەرکەوتووەکانی شیعری 
پێنج  لەو  بوو  یەکێک  و  هەڵبژێردرا  وەرزە  ئەو 

کتێبەی شۆرتلیستکرا بۆ خەاڵتی فۆروەرد.
لە پاییزی ٢٠٠٦دا یەکێک لە شیعرەکانی، بەناوی 
لەندەندا  شەمەندەفەرەکانی  لە  )منداڵەکانم(، 
بووە  بەم شێوەیەش  و  نمایشکرا  مانگ  بۆ سێ 
یەکێک لە گەنجترین شاعیرەکان و یەکەم شاعیری 
کورد کە شیعری لە پرۆژەی شیعر لە قیتارەکاندا 
 )poems in the underground(

باڵوکرایەوە. 
لەساڵی ٢٠٠٨ و لەگەڵ شاعیری بەریتانی میمی 
ئەحمەدی  کەژاڵ  شیعری  کۆمەڵێک  خەلڤەتی 
بەریتانیا  لە  و  ئینگلیزی  زمانی  سەر  وەرگێڕایە 

بەچاپ گەیشت. 
وەرگێڕانی دەربەندی پەپوولەی مامۆستا شێرکۆ 
بێکەسی لە ساڵی ٢٠١٨دا خەاڵتی پێنی ئنگلیزی 

بردەوە.
شیعرێکیی  چەند  ئێستا  تا   ٢٠١٠ سااڵنی  لە 
ئینگلیزییدا  ئەدەبی  مەنهەجی  لەناو  ئینگلیزی 
دوبارە   ٢٠١٩ ساڵی  ناوەندی.  خوێندنی  بۆ  بوو 
مەنهەجی  ناو  خرایەوە  شیعرەکانی  لە  یەکێک 

خوێندنی ناوەندییەوە.
لەالیەن  هاوین(،  )سەربانی  شیعری  ٢٠١٤دا  لە 
سەنتەری هونەری ساوث بانکەوە لە لەندەن وەک 
یەکێک لە جوانترین ٥٠ شیعری خۆشەویستیی لە 

٥٠ ساڵی رابوردوودا، هەڵبژێردرا. 
لە ساڵی ٢٠٠٥دا دەستیکرد بە لێکۆڵینەوەی پۆست 
ئەنفال  دەربازبووی  ژنانی  لەسەر  دوکتۆراکەی 
لێکۆڵینەوەیە  ئەم  سوید.  ئۆپساال،  زانکۆی  لە 
ساڵی ٢٠١١ لە دوو توێی کتێبێکی ئەکادیمیدا بە 
ناوی: )ئەزموونە  بە  بوو  ئنگلیزیی چاپ  زمانی 
جێندەریەکان و جینۆساید، دەربازبووانی ئەنفال 
یانکی  لەالیەن  کتێبەکە  عێراق(.  کوردستان-  لە 
بوک پێدلەرەوە هەڵبژێردرا بە یەکێک لە باشترین 

کتێبە ئەکادیمیەکانی بەریتانیا لەو ساڵەدا. 
لە ساڵی ٢٠١٥دا سەنتەری جێندەر و گەشەپێدانی 
دامەزراند لە زانکۆی ئەمریکی لە عێراق سلێمانی، 
جێندەر  سەنتەری  ٢٠١٧دا  ساڵی  لە  دامەزراند. 
یەکەمجار خوێندنی جێندەری  بۆ  گەشەپێدان  و 
زانکۆدا  مەنهەجی  لە  الوەکی  ماددەی  وەک 
ساڵی  لە  عێراقدا.  لە  یەکەمە  کە  جێگاکردەوە 
٢٠١٨دا سەنتەرەکە فەندێکی دوو ساڵەی لەالیەن 
بە  گەشەدان  بۆ  وەرگرت  ئەورووپاوە  یەکێتی 
خوێندنی جێندەر بە زمانی کوردی و عەرەبی لە 

زانکۆکانی عێراق، میسر و لوبناندا. 
بۆ  حمەی  مامە  سۆرانی  خەاڵتی   ٢٠١٩ ساڵی 
لڤینەوە  دەزگای  لەالیەن  رۆژنامەگەری  ئازادی 

پێبەخشرا.

د.چۆمان هەردی

ئا: ژیال ئەحمەدی
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 ، داوە  لەسەر  بریاری  بوون  دایک  ساتی 
زۆربەی  کەسەکان کە وتمان نێر و مێ ویا نیو 
دەکەین  جێندەر  باسی  کاتێ  .بەاڵم  ڕەگەزن 
ئێمە باسی ژنایەتی و پیاوەتی دەکەین باسی 
پیاو  و  بوون  ژن  باسی  ناکەین  مێ  و  نێر 
کە  جیاوازە  زۆر  شتێکی  کە  دەکەین  بوون 
جێندەر   ، بێت  بایۆلۆژی  ڕەگەز  ئەگەر  واتە 
لە  کە  کۆمەاڵیەتیانەیە  وڕۆڵی  ئەو خەسڵەت 
بە  کۆمەڵگا   ، دانڕاوە  ڕەگەز  بنەمای  سەر 
شێوەیکی گشتی لە هەموو دونیا دا ڕەگەزی 
دەگرێت  ڕەگەزەوە  بایۆلۆژیکی  خاوی  مادەی 
ئەمە نێرە ئەمە مێیە و لەسەر ئەوەی بونیادی 
چیرۆکی  و  جیاواز  پەروەردەی  کۆمەڵێك 
بۆ  ئەکات  دروست  جیاواز  بەهای  و  جیاواز 
بکات  دروست  پیاو  نێر  ڕەگەزی  لە  ئەوەی 
.دواتر  بکات  دروست  ژن  مێ  ڕەگەزی  لە  و 
ڕەگەز  پێچەوانەوە  بە  دەکەمەوە   ڕوونتری 
جێندەر  نەگۆرە  بایۆلۆژیکی  دراوێکی  کە 
کۆمەڵگا  دەستکردی  کۆمەڵگایە،  دەستکردی 
مەبەستمان چیە ؟مەبەست ئەو خەسڵەتانەیە 
ژنانە  خەسڵەتی  بە  ئینسان  کارکتری  کە 
دەزانرێت و ئەو خەسڵەتانە کە بە خەسڵەتی 
ڕەگەزی  بە  پەیوەندنین   ، دەزانرێت  پیاوان 
بەڵکوو   ، دانەیە  دوو  ئەم  بایۆلۆژیکی 
کۆمەڵگا پشتگیری لە ڕەگەزی مێ ئەکات کە 
ئەکات  پشتگیری  و  بێت  ژنانەی  خەسڵەتی 
پیاوانەی  خەسڵەتی  کە  نێر  ڕەگەزی  لە 
بە  ڕێگەی  لە  ئەکات؟  ئەمە  چۆن   ، هەبێت 
ئەوەی  پاش  منداڵەوە،  کردنی  کۆمەاڵیەتی 
رەگەزی مناڵ دیار دەکەوێت بە پێی راگەزەکە 
ئەگە کوڕ بێت ئەچێ ژوورەکە شین دەکات، 
ئەگە  کچ بێت ئەچێ ژوورەکە پەمەیی ئەکات 
 ، گشتی  بەشێوەی  ناو  هەلبژاردنی  لەکاتی 
ناوی کچانە وەکوو جوانە –  نەرمەکان  ناوە 
شیرین – خەندان –شادی –خونچە ، گول 
– شەرمن و ئەو ناوەناسکانە وجوانانە ناوی 
پیاوێک  ناوی  قەد  تۆ  مەسەلەن   ، کچانەن 
گولە،  کاک  یا  بێ  خۆنچە  ناوی  کە  نابینی 

شتی وا نابینیت .
بە پێچەوانەوە ناوە ڕەقەکان مەسەلەن شۆڕش 
تووندوتیژەکان   ناوە  و  سەنگەر –سەرباز   –
زیاتر ئەبیستیت بە پیاوان ،زۆر ناویش هەیە 
بۆ هەر دوو ال ئەبێت مەسەلەن ئاسۆ ، ناوی 
خۆم چۆمان ژنیش هەیە پیاویش هەیە.بەاڵم 
ڕەقەکان  ناوە  ژنە  بۆ  زیاتر  نەرمەکان  ناوە 
بۆ پیاوانە     ریزێک لێکۆلێنەوە لە ئامریکا 
لە  دواتر  کردبوویان  جار  یەکەم  کان   ٧٠ لە 
٩٠ کان دووبارەیان کرد ولە ٢٠٠٠سێ بارەیان 
کردەوە هەر هەموو چاوپێکەوتن بوو لە گەڵ 
دایک و باوکی کورپەی تازە لە دایکبووەکان 
کە دەیان پرسی منداڵەکەی تۆ چۆنە ، ئەوەی 
زۆر  من  کچەکەی  کە  دەیەوت  هەبوو  کچی 
مێهربانە  زۆر  شیرینە  زۆر   ، وجوانە  ناسک 
کورەکەی   ، بەرەحمە  زۆر  خۆشە  ڕووی  زۆر 
من بە قوەتە بە هێزە ئازایە ئەوەتا ئەکەوێت 
کاتی  لە  کە  کاتێکە  لە  ئەمە  و  هەڵدەسێت 
لە  نییە  فەرقێکی  هیچ  مندال  گاگۆڵکێکردنی 
پێیان  وباوکەکان  جەستەییەوە.دایک  ڕووی 
گالگۆی  ئەتوانێ  زووتر  و  ئازاترە  کوڕ  وایە 
بکات بەاڵم کچەکان ناتوانن وشێوازی وەسف 
کردنیان بۆ منداڵەکانیان ئەمان زۆرتر تەرکیز 
ئەکەنە سەر ناسکی و جوانی ئەگەر کچ بێت  
وئەوان زیاترلە سەر ئازایەتی – بەهێزی و بە 
قوەتی و ریسک کردن ، هەروەها لە شێوازی 
ئەو چیرۆکانە کە ڕێگرن بۆ منداڵ، بۆ نمونە 
کچە  قارەمانەکەیان  کە  چیرۆکەکان  زۆربەی 
بەفرو خوێن ، ڕێزان خاتوون ئەگەر چاو لە 
هەیە  سیندرالمان  بکەین  جیهان  ئەدەبیاتی 

دەگەڕێن  شازادەیەک  بۆ  کە  کچانێکن  کە 
بکات  یان  بێتەوە خۆشبەخت  پیاوە  ئەو  کە 
بەاڵم ئەو چیرۆکی مندااڵنەی کە قارەمانەکەی 
سەرکەوتن  ئەکات  دێو  شەڕی  دەچێت  کوڕە 

بەدەست دێنێت .
بۆ  دەیگێرینەوە  ئێمە  کە  چیرۆکانەی  ئەو 
سەر  لە  جیاوزی  وێنەی  دوو  منداڵەکانمان 
ژن بوون و پیاو بوون لە مێشکی مناڕانمان 
لە  تر  مەسەلەن  نموونەیەکی  دێنێت،  بەدی 
تفەنگیان  ئەدرێتێ،  تۆپیان  کوڕەکان  یاریدا 
 ، ئەدرێتێ  سازیان   بینا  شتی  ئەدرێتێ 
کچەکان بووکیان ئەدرێتێ قاپیان ئەدرێتێ کە 
ئێمە  جیاوازی  .مامڵەی  بکەن  دروست  شت 
جیاوازی  ڕاوێژی   ، ئێمە  جیاوازی  تێروانینی 
کردنی  کۆمەاڵیەتی  بە  ئەمانە  هەموو  ئێمە 
مندااڵنە کە پێیان بڵێین لە کۆمەڵگای ئێمە 
لە  جگە   ، گونجاوە  ئەوان  بۆ  بەهایانە  ئەم 
دەست  خێزان  ناو  کە  لە  کردن  کۆمەاڵیەتی 
هەیە  قوتابخانەکانمان  ئێمە  دەکات،  پێی 
ماملەی  هەروەها  هەیە  خوێندنمان  مەنهەجی 
،مەسەلەن  هەیە  قوتابخانەکانمان  کلتووری 

قوتابخانەکان لە کوردستان. 
سەری  لە  کرد  لێکۆلێنەوەیەکمان  ئێمە 
تا  یەک  پۆلی  سەرەتایی  کتێبی  ناوەڕۆکی 
دەرکەوت  بۆمان  کە  شتانە  لەو  یەکێ  نۆیەم 
ئەدەبێ  ڕەستەی  لە  مەسەلەن  بەبەردەوامی 
شیی بکرێتەوە لە قەواعید و ڕێزمانی کوردی 
مەسەلەن دەلێن لەیال جوانە دارا زیرەکە لیال 
شەرمنە دارا ئازایە ، خۆ کێشە نییە لە وانەیە 
لەیال جوان بێ دارا زیرەک بێت و حەقیقەت 
کچ  ناوی  بەردەوامی  بە  ئەگەر  بەاڵم   . بێ 
دووبارە  ناسکی  و  شەرمنی  جوانی،  لەگەڵ 
گەڵ  لە  بەردەوامی  بە  کوڕ  وناوی  بکرێتەوە 
لە  بکرێتەوە  دووبارە  دەسەاڵت   ، ئازایەتی 
ئەبێت کە  نەستی منداڵەکان شتێک دروست 

شەخسییەتی ئەوان پێکهاتووە لەمە .
زۆر جار بینیومانە کە چۆن مامۆستا ماملەی 
لە  دەکات  وکور  کچ  قوتابی  لەگەڵ  جیاواز 
کە  دەرکەوتووە  بۆیان  ئورووپاش  واڵتی  زۆر 
ئەوەندە مامۆستا بە کۆرەکان ئیجازە ئەدات 
قسە بکەن گوێان لێ ئەدات زۆر لەوە کەمتر 
کە  هەیە  وا  جاری  ئەدا  کچەکان  بە  ئیجازە 
کورەکان متمانەیان بە خۆیان هەیە کە وەاڵمی 
وبەشدار  ئەکەن  قسە  بەاڵم  ئەدەن  هەڵەیش 
دەبن ،کچەکان جاری وایە واڵمە راستەکەش 
خویان  بە  متمانە  ئەوەندەیان  بەاڵم  ئەزانن 
نییە کە قسە بکەن چون وا گەورە نەکراون 

کە بتوانن رای خۆیان بلێن. 
لە   جگە  پیاوساالرانەدا  سیستەمی  لە 
بەخێوکردنی مناڵ، پەروەردەی قوتابخانە 
یاساکانەوە  و  ئایین  و  میدیا  رێگای  لە 
جیاوازی نێوان ژن و پیاو وەک دو بوونەوەر 
بە بەردەوامی جەختی لەسەر ئەکرێتەوە.

فێمینیستەکانی  دواتر  و  دوبوار  سیمۆن 
ئەوە  لەسەر  جەختیان  دویەم  شەپۆلی 
دایک  لە  ژن  وەکو  ئێمە  کە  کردەوە 
کۆمەاڵیەتی  پرۆسەیەکی  لە  ئێمە  نابین 
ئەوە  مەبەستییان   . ژن  بە  دەبین  دا 
نابێتە  نەیە  مێی  کە  ئێمە  رەگەزی  بووە 
لێ  ژنەمان  ئەو  ئێمە  کە  ئەوەی  هۆکاری 
ئەکا  چاوەرێی  کۆمەڵگا  کە  بکات،  ساز 
کەرە  و خۆبەخت  و دڵسۆز  میهرەبان  کە 
دەکا  فێرمان  کە  کۆمەڵگایە  ئەوە  بەڵکو 
بۆ  ئەوان   هەبێ  ئەوسیفەتانەمان  کە 
ژن  کۆمەاڵیەتی  خەسڵەتی  جیاکردنەوەی 
بایۆلۆژیکەکانیان  خەسڵەتە  ڵە  پیاو  و 

سوودیان لە زاراوەی جێندەر وەرگرت، کە 
واتە جێندەر کاراکتەری کۆمەاڵیەتی ژن و 
پیاوە کە لەسەر رەگەزی بایۆلۆژی ئەوان 

بنیادنراوە. 
تێروانینێک هەیە کە بەشی زۆری کۆمەڵگا 
جەوهەرگەراییە  ئەویش  پێیەتی  باوەریان 
کە پێی وایە هۆرمۆن و کۆرۆمۆزۆم و ژێن و 
جیاوازی ناو مێشکی نێر و مێ چارەنووس 
ئێمە وەک ژن  و خەسڵەتی  کۆمەاڵیەتی 
بە  کە  بە شێوەیەک  ئەکا  دیاری  پیاو  یا 
و  ودڵسۆز  عاتفی  هەمیشە  ژن  زەروورەت 
و  ئەقاڵنی  پیاو  و  نەبەستووە  پشتبەخۆ 

مەنتقی و پشت بەخۆبەستووە.
کە٤٠  هەیە  مێشک  زانستی  لێکۆلەرێکی 
ساڵ لەسەرمێشکی ئینسان ئیشی کردووە 
ناوی  بە  دارێ  داوەتە  کتێبێکی  پاشان  و 
دەکات  لەوە  باس  کە  جێندەر  و  مێشک 
کە هیچ جیاوازیەک لە نێوان مێشکی ژن 
و پیاو کە پێیوەندی بە رەگەزەوە هەبێت 
هەیە  خەسڵەتی  یەک  مێشک  تەنها  نییە 
کە پێوەندی بە پەروەردەکردنییەوە هەیە  
کەواتە مێشک خۆی ڕەنگدانەوەی کۆمەڵگا 

و کردەوەی رۆژانەی خۆمانە
کتێبێک هەیە بە ناوی تێستێسترۆن رێکس 
کە باس لەوە ئەکات کە بەرزترین رێژەی 
ناو  لە  پیاودا  لە  تێستێسترۆن  هۆرمۆنی 
کە  ئەبیندرێت  شەردا  کاتی  لە  و  زیندان 
و  کراوە  لەسەر  لیکۆڵینەوەیەکی  تێیدا 
ژیانێکی  و  مناڵ  و  خێزان  ناو  بردویانەتە 
دابەزیوە  تیستێسترۆن  ڕێژەی  ئارام 
ئەبەنە  ماڵ  ناو  ژنێکی  شێوە  هەمان  بە 
تێستێسترۆنی  رێژەی  توندوتیژ  شوێنێکی 
بەرز ئەبێتەوە ، کە واتە ئەوە راست نییە 
دیاری  کۆمەاڵیەتی  ژیانی  بایۆلۆژی  کە 
ئەکات، بەڵکو پێچەوانەکەی ڕاستە.کێشەی 
ناعەداڵەتی  کە  ئەوەیە  گەرایی  جەوهەر 
وا  چون  ئەکات  پەردەپۆش  کۆمەڵگا 
سروشتییە  شتێکی  ئەمە  کە  ئەدا  نیشان 
ئەکات  وا  تیانییە  ئینسانی  دەستکردی  و 
کە ناعەدالەتی بەردەوام بێت، کێشەیەکی 
کە  ئەوەیە  جێندێری  جەوهەرگەرایی  تری 
ژنان و پیاوان وەک دوو بوونەوەری هاودژ 
سەیر ئەکات نەک دوو هاوتا و خەسلەتە 
خەسلەتە  لە  باشتر  بە  پیاوانەکانیش 

ژنانەکان دەزانێت.
گرووپێکی  پێشوو  سەدەی  حەفتاکانی  لە 
فێمینیستی  ناوی  بە  هەبوو  فێمێنیستی 
لە  گرینگیان  زۆر  پرسیارێکی  کلتووری 
سیستەمی پیاوساالری کرد، وتییان باشە مادام 
ئێمەش  جیاوازن  بوونەوەری  دوو  ژن  و  پیاو 
توندوتیژی  چی  بۆ  بەاڵم  لەگەڵتان  هاوڕاین 
پیاو  توندوتیژی  ئەگە  باشترە  مێهرەبانی  لە 
شەری  خولقاندوە  داری  سەرمایە  سیستەمی 
 ، ناوبردووە  لە  ئاژەڵی  و  مرۆڤ  خولقاندوە 
مێهرەبانی ژن، مناڵی خولقاندوە ئاگای لە پیر 
پیاو  واتایەکیتر  بە  بووە،  پەککەوتووەکان  و 

ژیان وێران ئەکات ژن ئەیپارێزێت 
و  پیاوساالری  ی  تێروانینە  جۆرە  ئەو  بەاڵم 
دارن،  کێشە  هەردوک  کڵتوری  فێمێنیستی 
وابێت  تێروانینت  کە  ئەوەیە  کێشەکەش 
ژنان بە گشتی مێهرەبانن نە  نە هەمو  چون 
هەمو پیاوان بە گشتی توندوتیژو عەقالنین و 
کڵتوری  فێمێنیستی  کە  ئەفسانەیەکە  ئەوە 

دروستی کردوە.

کاتێک باسی جێندەر 
دەکەین ئێمە باسی 
ژنایەتی و پیاوەتی 

دەکەین، باسی نێر و مێ 
ناکەین باسی ژن بوون 
و پیاو بوون دەکەین 

کە شتێکی زۆر جیاوازە 
کە واتە ئەگەر ڕەگەز 

بایۆلۆژی بێت ، جێندەر 
ئەو خەسڵەت وڕۆڵە 
کۆمەاڵیەتیانەیە کە لە 
سەر بنەمای ڕەگەز 

داندراوە ، کۆمەڵگا بە 
شێوەیەکی گشتی لە 

هەموو دونیادا ڕەگەزی 
مادەی خاوی بایۆلۆژیکی 
ڕەگەزەوە دەگرێت ئەمە 
نێرە ئەمە مێیە و لەسەر 
ئەوە بونیادی کۆمەڵێك 
پەروەردەی جیاواز و 

چیرۆکی جیاواز و بەهای 
جیاواز دروست ئەکات 
بۆ ئەوەی لە ڕەگەزی نێر 
پیاو دروست بکات و لە 
ڕەگەزی مێ ژن دروست 
بکات .  بە پێچەوانەوە 

ڕەگەز کە دراوێکی 
بایۆلۆژیکی نەگۆرە 
جێندەر دەستکردی 

کۆمەڵگایە، دەستکردی 
کۆمەڵگا مەبەستمان 
چیە ؟مەبەست ئەو 

خەسڵەتانەیە کە کارکتری 
ئینسان بە خەسڵەتی 
ژنانە دەزانرێت و 
ئەو خەسڵەتانە کە 
بە خەسڵەتی پیاوان 
دەزانرێت ، ئەم دوو 
دانەیە پەیوەندنین بە 
ڕەگەزی بایۆلۆژیکی ، 

بەڵکوو کۆمەڵگا پشتگیری 
لە ڕەگەزی مێ ئەکات کە 
خەسڵەتی ژنانەی بێت 
و پشتگیری ئەکات لە 

ڕەگەزی نێر کە خەسڵەتی 
پیاوانەی هەبێت
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لە ڕۆژانی ڕابردوودا و پاش تۆمارکرانی چەند 
کەیسێکی ئاوڵەی مەیمون لە مرۆڤدا، دیسان 
ڕۆژنامەکان و ناوەندەکانی دژە +LGBT لە 

سەرانسەری جیهان دەستیان کردە هێرش 
و باڵوکردنەوەی ڕق دژ بە پەلکەزێڕینەکان 
بەتایبەت )گەی و بایسێکشواڵ( ڕێک وەک 

دەیەی )٧٠ و ٨٠(کان لەسەرەتای باڵوبوونەوی 
ڤایرۆسی ئایدز یا وەک سەرەتای باڵوبوونەوەی 

Coved-19 کە لەالیەن کەسانی ئایینی تایبەت 

کرابوو بە هێرشی خودا بۆسەر بێباوەڕان. 
سەرەتا با بپرسین ئاوڵەی مەیمون چیە و چۆن 

ئەگوازرێتەوە؟ 
ئاوڵەی مەیمون نەخۆشیەکی ڤایرۆسیە و لە 
ئاژەڵەوە ئەگوازرێتەوە بۆ مرۆڤ بە تایبەتی 

لە مەیمونەوە. لە ساڵی 19٧٠ بۆ یەکەمجار لە 
کۆماری دیموکراتیی کۆنگۆ لە کوڕێکی تەمەن 
9 ساڵدا دەرکەوتووە. نیشانەکانی بریتین لە: 
تا، سەرئێشە، هەستکردن بەهیالکبوون دواتر 

دەرکەوتنی زیپکە و تلۆقی بچووکی ئاودار لەسەر 
پێست.

گواستنەوە لە ئاژەڵەوە بۆ مرۆڤ ئەتوانێت لە 
بەرکەوتنی ڕاستەوخۆ لەگەڵ خوێن، شلەکانی 

جەستە، یان برینەکانی پێست یان چڵمی ئاژەڵە 
تووشبووەکانەوە ڕووبدات. لە ئەفریقا بەڵگەی 
تووشبوون بە ڤایرۆسی ئاوڵەی مەیموون لە 

زۆرێک لە ئاژەڵەکاندا دۆزراوەتەوە لەوانە  جرج 
و ئاژەڵی قرتێنەری سمۆرە و جۆرە جیاوازەکانی 

مەیموون و ... 
گواستنەوە لە مرۆڤەوە بۆ مرۆڤ دەتوانێت لە 
ئەنجامی بەرکەوتنی نزیک لەگەڵ دەردراوەکانی 

کۆئەندامی هەناسەدان، برینەکانی پێستی 
کەسێکی تووشبوو یان ئەو شتانەی کە 

بەم دواییە پیس بوون. هەروەها دەتوانرێت 
گواستنەوە لە ڕێگەی منداڵدان لە دایکەوە 

بۆ کۆرپەلە ڕووبدات یان لە کاتی بەرکەوتنی 
نزیک لە کاتی لەدایکبوون و دوای لەدایکبوون. 

لە کاتێکدا کە بەرکەوتنی جەستەیی نزیک 
هۆکارێکی مەترسیدارە بۆ گواستنەوە، لەم کاتەدا 

ڕوون نییە کە ئایا دەتوانرێت ئاوڵەی مەیمون 
بە تایبەتی بەڕێگای گواستنەوەی سێکسییەوە 

بگوازرێتەوە. توێژینەوەی زیاتر پێویستە بۆ 
ئەوەی باشتر لەم مەترسییە تێبگەین.

بەشێکی بەرچاو لە حاڵەتەکان لەنێو پیاوانی 
هاوڕەگەزخواز و دووڕەگەزخوازدا دەستنیشان 

کراوە، هەندێک حاڵەتیش لەڕێگەی کلینیکەکانی 
تەندروستی سێکسییەوە دەستنیشانکراون. 

لێکۆڵینەوەکان بەردەوامن. ڕێکخراوی 
تەندروستی جیهانی ئاماژە بەوە دەکات کە 

بەڵگە بەردەستەکان ئەوە پیشان دەدەن کە 
ئەوانەی زۆرترین مەترسییان لەسەرە ئەوانەن 

کە بەرکەوتنی نزیکیان لەگەڵ کەسێکدا هەبووە 
کە هەڵگری ڤایرۆسەکەیە، هەروەها مەترسییەکە 

تەنها بۆ سەر ئەندامانی +LGBT  نین. 
کەواتە بەپێی مێژووی سەرهەڵدان و 

باڵوبوونەوەی ڤایرۆسەکە ئەم نەخۆشیە تایبەت 
نییە بە ڕەگەزێک یا گروپێکی دیاری کراو یا 

ڕەشپێستەکان.
لەبەیاننامەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕێکخراوی 

UNAIdS هۆشداری دەدات لەوەی کە 
چەواشەکردنی زمان لەسەر ئاوڵەی مەیمون 

تەندروستی گشتی دەخاتە مەترسییەوە. 
UNAIdS نیگەرانی دەربڕیوە لەوەی 

هەندێ لە ڕاپۆرتەکان سەبارەت بە نەخۆشیەکە 
چڕکراونەتەوە سەر کۆمەڵەی +LGBT و 

خەڵکی ئەفەریقا کە ئەم شێوازە لە دەربڕین 
ئەبێتە هۆی باڵوبوونەوەی ڕەگەزپەرستی و 

ستەمکاری بەشێوەیەکی بەرین.
ڤاکسینەیشن:

کوتان دژی ئاوڵە )دڕکە و مێکوتە( بە ڤاکسینی 
SmALLpox لە ڕێگەی چەندین توێژینەوەی 

چاودێریەوە دەرکەوت کە نزیکەی ٨5% کاریگەری 
و مەترسی توشبوون بە ئاوڵەی مەیمون کەم 
ئەکاتەوە و کەسانی توشبوو پێویستیان بە 

گواستنەوە بۆ نەخۆشخانە نابێ. 
کەواتە بەپێی سەرچاوە باوەڕپێکراوەکان بێت 

ئەم نەخۆشیە نەک تەنها پەیوەست نیە بە 
پەلکەزێڕینەکان بەڵکوو گوشارێکی نارەوای 
دیکەیە بۆسەریان و ئەو هەواڵە ناڕاستانەی 
کە ئەو نەخۆشینە ئەبەستنەوە بە گروپێک 

یا ڕەگەزێکی دیاری کراو نموونەیەکی دیکەی 
 LGBT+ بیری چەقبەستوو لەسەر کۆمەڵەی
ە.  ئەم چەواشەکاری و توندوتیژیە بەرامەبەر 

بە کۆمەڵەی +LGBT ستێکی تازە نییە 
و بەداخەوە مێژوویەکی دوورودرێژی هەیە 

و لە چەندین قۆناخ و بەشێوازی جیا ئەم 
چەواشەکاری و هێرشکردنە سەر کۆمەڵەی 

+LGBT ڕویداوە بەمەبەستی سەرکوت کردن 
سڕینەوەیان لە کۆمەڵگادا.

با لە کۆتایدا بپرسین بۆچی هەندێک لە 
ڕۆژنامەکان ئاوڵەی مەیمون ئەبەستنەوە بە 

پەیوەندی سێکسی و بەتایبەتیش لەنێوان )گەی 
و بایسێکشواڵ(؟ 

وەاڵمی ئەم پرسیارە زۆر ئاسان ئەبێت ئەگەر 
)HomopHoBIA, BIopBoBIA و 

TrANSpHoBIA(مان بەباشی ناسیبێت. 

ئەوەی گرنگە ئێمە بڕوا بە هەموو هەواڵێک 
نەکەین و بچین ڕاستەوخۆ لەسەرچاوە 

باوەڕپێکراوەکانی دنیا هەواڵەکان بخوێنینەوە.
*سەرچاوەکان:

HTTpS://www.wHo.INT/NewS-room/
fACT-SHeeTS/deTAIL/moNkeypox

HTTpS://www.UNAIdS.orG/eN/
reSoUrCeS/preSSCeNTre/preSSr

/2٠22/eLeASeANdSTATemeNTArCHIve

pr_moNkeypox_2٠22٠522/mAy

HTTpS://www.wHo.INT/HeALTH-

یەکسانی

LGBT+ ڕێگایەکی دیکە بۆ سەرکوتی کۆمەڵەی )Monkeypox virus( ئاوڵەی مەیمون

حەڤدەی  ڕۆژی  تەندروستی  جیهانیی  ڕێکخراوی 
مانگی مەی  ساڵی ١٩٩٠  هاوڕەگەزخوازیی کە تا 
ئەوکات وەک نەخۆشییەکی دەروونی ناسێندرابوو، 
لە لیستی نەخۆشییەکان البرد. ئەو رۆژە وەکوو 
هۆمۆفۆبیا  بەرەنگاربوونەوەی  جیهانی  رۆژی 
دیاریکراوە بۆ ئەوەی زانیاری و وشیاری دەربارەی 
lgbtq و مافەکانی خانەوادەی پەلکەزێڕینە باڵو 

ببێتەوە.
نامرۆڤانە،  ڕەفتاری  لە  بریتیە  هۆمۆفۆبیا 
جیاکاری، هەاڵواردن، دوور خستنە و توندوتیژی 
لە  خۆیان  کە  تاکانەی  ئەو  بە  بەرامبەر  کردن 
دەرەوەی پێناسەی باوی جینسی و جینسییەتی و 
خۆشەویستیی کۆمەڵگا دەبیننەوە، ئەو پێناسەیە 
وا کۆمەڵگای بە دوو ڕەگەزی »ژن« و »پیاو« 
دابەش کردووە و پەیوەندی نێوان ئەو دوو رەگەزە 
بە تەنیا پەیوەندیی سروشتی پێناسە دەکا و بە 

پیرۆزی دەزانێ.  

بووەتە  پیاو  و  ژن  نێوان  پەیوەندی  پیرۆزکردنی 
بە  بەرامبەر  )ترس(   فۆبیا  دروستبوونی  هۆی 
بە  بەرامبەر  مەیلیان  و  هەست  کە  کەسانێک 
ڕەگەزی خۆیان هەیە و هەر ئەو فۆبیایە دەبێتە 
هۆی دروستبوونی توندوتیژی بەرامبەر بە کوڕێک 
یان  هەیە  کوڕێک  بۆ  خۆشەویستی  و  حەز  کە 
کچێک بەرامبەر بە کچێک. ئەوین ئەوینە جا چ لە 
نێوان ژن و پیاو، پیاو و پیاو و ژن و ژن بێت. 
کەسانێکیش هەن کە دوو رەگەزخوازن. هیچ کام 
بۆ سەر  نین  و مەترسی  نیین  ناسروشتی  لەمانە 

سروشت و داهاتووی مرۆڤایەتی.
کە دەگەڕێتەوە سەر ترانس جەندەرەکان و دۆخی 
ئەوان زۆرجار باسی ئەوە دەکرێت کە چۆن دەبێ 
کەسێک ڕەگەزی خۆی بگۆڕێت؟ مەسەلەکە رەگەز 
جەستەیەکی  لە  کەسێک  بەڵکوو  نییە  گۆڕین 
لەگەڵ  جەستەی  پێویستە  و  لەدایکبووە  جیاواز 

هەست و مەیلی هاوتەریب بکرێت.
و  چەقبەستوو  بیری  هەڵگری  کە  کەسانەی  ئەو 
بنەماکەی  کە  یاسایەک  پشتیوانیی  بە  نەگۆڕن 

پێناسەکردنی  خۆ  ئازادی  دژایەتی  زۆرتر  دینە 
تاکەکان و دەربڕینی مەیلی جنسیان دەکەن.  

توندوتیژی و دوورخستنەوە و هەاڵواردن بەرانبەر 
باوی  پێناسەی  چوارچێوەی  لە  تاکانەی  بەو 
کۆمەڵگا خۆیان نابیننەوە کە جاری وایە دەگاتە 
ئاستی زیندانی و کوشتن، دەبێتە هۆی ئەوەی کە 
خانەوادەی پەلکەزێڕینە لە دەربڕین و دەرخستنی 

خۆیان سڵ بکەنەوە. 
بۆ ئەوەی یەکسانی ببێتە بەشێک لە ڕوانین و بیر و 
تێگەیشتنی ئینسان تەنها پێویستە وابیربکرێتەوە 

لە  )جا  جیاوازن  ئەوەی  لەگەڵ  ئینسانەکان  کە 
مافی  هتد...(  و  ئیتنیکی  جنسییەتی,  باری 
یەکسانیان هەیە و سەرەڕای ئەوەی لەیەک ناچن 
دەرفەتی  و  یاسا  بە  بەرانبەر  بن  یەکسان  دەبێ 
پێشکەوتن و ژیانی یەکسانیان هەبێ.  ئەمە خاڵی 
دەسپێکی فیکرییە بۆ هەوڵ بەرەو کۆمەڵگایەکی 
گۆڕینی  بۆ  هەوڵ  ستەم.  و  هەاڵواردن  لە  دوور 
ڕوانینی  و  دەسەاڵت  کە  کۆمەڵگا  نۆرمەکانی 
هەنگاوێکی  کردووە  جێگیریانی  باوکساالرانە 

گەورەیە بۆ گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی یەکسان.

ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی هێمۆفۆبیا

زانۆ

سولماز دوروودی
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مێژووی سەرهەڵدانی قەتلی نامووسی دەگەرێتەوە بۆ 
ئەگستوس  دەستووری  بە  کە  پێش  ساڵ  هەزار  دوو 
ماڵ  لە  دیفاع  بۆ  کە  رۆم  ئیمپراتوری  یەکەمین  سزار 

وگیانیا ونامووسی خۆیان ڕێگە پێی دار.
 ، زەرتەشتی   ، ئاشوور   ، رۆم  واڵتانی  زۆربەی  لە 
لە  کەس  هەر  وستا  قرونی  ئۆروپای  ولە  یەهوودی  
کاتی بینینی رابتەی نامشروع کە بێتە هۆکاری لەکەدار 
بوونی شەرف و ئابرووی بنەماڵە وتایفە وخێل ئەیان 
توانی ژن بنەماڵەی خۆیان بکوژن .)ژن ، کچ، خوشک 

(٣ بۆ ٧ ساڵ زیندانی دەکران وحوکم دەدران .
واڵتانی  و  ،ترکیە  پاکستان   ، ئەفغانستان   ، ئێران 
عەرەبی هەر ئێستا ئەم حوکمە بۆ قەتلی ژنان وکچانی 

خۆیان دەدەن .
لە  تایبەت  وبە  مدرنیسم   ئێستە  پێش  لەسەردەمی 
ناو قەبیلەکان ئەمە قەتل نەبووە و ژن کوێلە بووە و 
هەرچی لە بەرژەوەندی قەبیلە وبنەماڵە دا بووە پیاوی 

بنەماڵە توانویەتی ئەنجامی بدات .
هەنجار شکەنی  ژنێکی  ماڵی خۆی  لە  پیاوێک  ئەگەر 
ئەو  کوشتنی  بۆ  ئەدا  هەولیان  قەبیلەکە  باقی  بوایی 

ژنە .
لە دەورانی پێک هاتنی دەوڵەت ونەتەوە تووندوتێژی 
دراون  دادگا حوکم  لە  و  دەدران  ا  یەکتر سز  لەگەڵ 
بە تایبەت کوشتنی حوکمی زۆر سەختی بووە بەالم 
قەتل نامووسی هەر حوکمی زۆرکەم بووە و وەك قەتل 

پێناسە نەکراوە .
دەوڵەت  و  دادوەر  دا  کاتێک  لە  دووهەزار سال  دوای 
ناکرێت  پێناسە   قەتل  وەک  نامووسی  قەتل  هەیە 
نیە .ئەوەیش تەنیا  زیاتر  لە ٣ بۆ ٧ سال  وحوکمی 
لەسەر  ئەتوانێت  بیەوێت  وباوکی  بێت  شاکی  ئەگەر 
مەسئولی کچەکەی شآکی بێت .)دایک وباوک ئەتوانن 

شاکی بن.(

هەر ئیستە لە واڵتانی ئیتالیا ، مەراکش ، پاکستان 
بە بۆنەی نەبوونی یاسای سزای قەتلی نامووسی قتل 

ژن بەردەوامە ،
 ، هند   ، )پاکستان  ئاسیا  جنووبی  تایبەت  بە 
خاوەرمیانە ، عەرەبستان، ئێران ،ترکیە ،ئەفغانستان( 

قەتل نامووسی بەردەوامە .
سالی 2٠1٧ لە 2٨٠ قەتل 5٠ کەس سزای بۆ ٧ سال 

دراون لە ئێران حدود ٤5٠ بۆ 5٠٠ ژن کوژراون .
پیاوێک  یاسای 1٧9 مصوب 1٣٠٤ هەر کات  بە پێی 
بۆ  ئەتوانێت  ببینێت  پیاوێک  گەڵ  لە  خۆی  ژنەکەی 
دیفاع لە نامووس هەر دووکیان بکوژێت سزای ٦ مانگ 

بۆ ٣ ساڵە کە حوکم ئەدرێت .
ژن  ئەگەر   1٣٧5 سال  مصوب   ٣٦٠ مادە  پێی  بە 
وپیاوێک بە تەنیایی پێکەوە بن شوی ژنەکە دەتواتنێت 
پێناسە  نامووسی  قەتل  وەک  بکوژێت  دووکیان  هەر 

کراوە بۆیە ٦ مانگ زیندانی دەکرێت .
1٠٠زەرەبەی  ببینرێت  پیاوێک  لەگەڵ  کچێک  ئەگەر 
دا  .لەکاتێک  بیکوژێت  ئەتوانێت  باوکی  بەاڵم  شەاڵقە 

حوکمی قانوونی 1٠٠زەربەی 
شەالقە .تەنانەت ئەگەر عەمەلی سیکسی یان ئەنجام 
باوکی  بەالم  شەاڵقە  حوکمی  خۆی  بۆ  یاسا  درابێت 
کچەکە بۆ دیفاع لە نامووس دەتوانێت بیکوژێت وەک 
قەتلی نامووسی پێناسە کراوە و حوکمی قەساس یا 

دیە ناگرێتە خۆی .
بە پێێ شەرعی ئەهلی سوننە بە سێ مەرەج 1-باوک 
بە پێێ قوران ساحێوە 2 – بەاڵم سونەتی پێغەمبەر 
لە  دیفاع  وەکوو  باوک  بەاڵم  نادات  قەتل  ئیجازەی 
نیعمەتی  وەلی  چۆنکە  بیکوژێ  دەتوانێ  نامووس 

کچەکەیەتی .
لە شێعە قەساس ناکرێت بەاڵم دیە بە شووی کچەکە 

دەدرێت .
 ، کلتوور  سەر  لە  هەیە  ڕۆلی  یاسایانە  ئەم  بۆیە 
تووندوتێژی  بازتولیدی  هۆکاری  وخۆی  زەینەیەت  

دەبێت .
سالی  لە  نامووسی  قەتلی  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە 

1٤٠1 زیاتر لە ٣٠ لە سەدا پەرەی سەندووە، یانی ٤1 
ژن کوژراون کە ٣5 لە سەدیان بەدەست بنەماڵەکەی 

خۆیان بووە وەک )باوک ، برا ، مێرد(
هەروەها ڕێژەی ژن کوژی لە باشووری کوردستانیش 

زۆر پەرەی سەندووە.
هۆکارە گرنگەکانی ژن کوژی دەگەرێتەوە بۆ 

سەربیری  لە  باوکساالری  بەستووی  چەق  1-کلتوری 
دژە ژن 

ژێر  کەلە  واڵتانێک  کۆنەپەرەستانەی  وڕێسای  2-یاسا 
دەسەاڵتی بیری ئیسالمیدان .

٣-رۆژهەاڵتی ناوەراست بەعام هێشتا زۆر دژە ژنە .
٤- هێزی گۆڕان و ڕچەشکێنی ژنان دژ بە بیری دژە 

مرۆڤی پیاوـباوکساالری
بێکاری  و  نەداری  و  ئابووری  نالەباری  بارودۆخی   -5
باری  لە  پیاو  بە  ژنان  هەنووکەیی  بەسترانەوەی  و 
ئابووری و دابینکردنی ژیانەوە. هەر چەند ژنان هەموو 
باری  کارو  لە  زۆر  بەشێکی  توانیویانە  خۆیان  کات 
هەم  یاسا  لە  هەم  ،بەاڵم   بگرن  ئەستۆ  لە  بنەماڵە 
لە کلتووری چەقبەستووی باوکساالر و هەم لە ئایین 
دا پیاو سەرپەرەستی بنەماڵەیە و ئەوە هۆکارێکیترە 
بزانێ  نامووسێک  بەساحێب  خۆی  پیاو  ئەوەی  بۆ 
گەڵدا  لە  هەڵسووکەوتی  شێوەیە  هەر  دەتوانێ  کە 
بکات. هاوکات باروودۆخی خراپی ئابووری کاریگەریی 
ئاستی  و  داناوە  پیاوان  ڕۆحی  توندوروستیی  لەسەر 
تەحەمولیانی هاوردووەتە خوارەوە و زۆر جار دەبێت 

بە هۆکاری توندوو تیژی و قەتڵی نامووسی. 
بۆیە ئەم یاسایانە ڕۆلی هەیە لە سەر کلتوور، زەینەیەت  
و خۆیان هۆکاری وەبەرهێنانەوەی تووندوتێژین. كەوایە 

ئەبێت چاالک بین بۆ پێناسە واقیعی خۆمان وەک ژن 
،و هەوڵ دان بۆ گۆڕینی یاسا و داب ونەرینی کۆن و 

کلتووری دژە ژن لە م ڕێگایانەوە :
1-گۆڕانی بیر وفەلسەفە لە سەر ژن و پێدا چوونەوە 
یەکسانی  بیری  لە  کەڵک   ،بە  یاسا  وگۆڕانی  مێژوو 
خوازی ،بەشداری ژن وپیاوانی ئازادی خواز ویەکسانی 
خواز ڕێکخستنی بزووتنەوەیکی گشتگیر لە پێناوە ئەم 

گۆڕانە.
مێژوویکی  لە  گشتی  بە  کۆمەڵگا  ژنانی  ئێمە   -2
ئیدۆئۆلوژیی  کاریگەریی  ژێر  لە  خاێندا   دڕێژ 
پیاوـباوکساالردا بووین، بۆیە پیویستە خۆمان بیرێکی 
ژنانە و هەڵوێستێکی کارامان هەبێت و ئەم بیروکەیە 
وەک ئیدەیکی کارا لە راستای ئامانجی ژنان بێت بۆ 

گەیشتن بە داخوازیەکانی ژنان .
جواب  دا  ماوە  کورت  لە  ئەگەرچی  یاسا  گۆڕانی   -٣
هۆی  ببێت  دەتوانێت  خایەن  دڕێژ  لە  بەاڵم  ناداتەوە 
دەبێ  پێویستە  بۆیە   . ئەدەبیات  و  کلتوور  گۆرێنی 
خەسار ناسی  بکرێت و هۆکارەکانی قەتڵی نامووسی 
لە  ئەستەنگە  ئەم  کردنەوە  کەم  بۆ  بکرێت   دیاری 
باری دەروونی و  بەرگڕی لە وەبەرهێنانەوەی قەتلی 

نامووسی بکرێت .
بە  کۆمەڵگادا  لە  تووندوتێژی  بنەڕەتی  ی  کێشە   -٤
حەجمێکی زۆر بە ژن وبە پیاو دا بە شێوەی پەروەردە 

چارە سەر بکرێت .
ئێمە ژنان و پیاوانی بەهەڵوێست و ئازادیخواز و یەکسانیخواز 
نابێ بەرامبەر بە ژن کوژی وقەتڵی نامووسی بێدەنگ بین ، 
دەبێ بۆ گەیشتن بە ئامانجی کۆمەڵگای یەکسان و دوور لە 

تووندوتێژی و پر لە ئاشتی زیاتر هەوڵ بدەین 

ئەمڕۆ  تا  کە  یونانیانەی  ئۆستۆرە  ئەو  لە  یەکێ 
ڕاگرتووە  قۆرسایی خۆی  و  ماوەتەوە  بەهێز  زۆر 
گرووپێک  ئامازۆنەکان  ئامازونەکانە.  ئۆستۆرەی 
لە ژنانی شەڕوان بوون کە پیاوانیان لە خۆیاندا 
جێنەدەکردەوە و ڕێگەیان بە بوونی پیاوان نەدەدا. 
لە دونیای باستانی یوناندا چەن هەزارساڵ پێش 
نەقاشی   ، ئەدەبیات  لە  سەردەمە  ئەو  خەڵکی 
لەوان  باشیان  زۆر  وێنەیکی  پەیکەرتاشێدا  و 
باوەرە  ئەو  لەسەر  یونانیەکان  داوە.  نیشان 
ژنان  لە  تەنانەت  کۆمەڵ  بە  ئامازونەکان  بوون 
ترس  شەڕ،  خودای  ڕەگەزی  کە  پێکهاتوبوون 
لەگەڵ  ژنانە  ئەم  بوو.  بانوویان  ئیزەد  نەزمی  و 
شەڕدا شکەستیان  مەیدانی  لە  کە  پیاوانەی  ئەو 
ئەدەن تەنها بە مەبەستی منداڵ بوون پەیوەندیی 
کچەکانیان  منداڵە  تەنیا  و  دەگرت  جینسییان 
ڕادەگرت و منداڵە کوڕەکانیان دەداوە بابەکانیان 
هاتووە  ئوستوورەکاندا  لە  دەبردن.  لەناویان  یان 
دەبڕی  خۆیان  ڕاستی  سینگی  ئامازۆنەکان 
کە  بێنن  بەکار  کەوان  بتوانن  باشتر  ئەوەی  بۆ 

ئامرازێکی گرینگی شەڕکردن بوو.  
ڕاوچی  ئامازونەکان  ئۆستۆرەیە  ئەو  پێ  بە 
و  ئەخالق  یا  مۆڕاڵ  بۆ  کە  بوون،  شەڕکەر  و 
باو بوو  بنەماڵە بەو پێوەرەی کە ئەو سەردەمە 
تاوانیان  گەورەترین  و  دانەدەنا  بایەخێکیان  هیچ 
هەرگیز  کە  بۆ  ئەوە  یونانیەکانەوە  ڕوانگەی  لە 

دەسەاڵتی پیاویان قەبووڵ نەکرد و بە پێچەوانەوە 
و  ژێردەست  وەکوو  تەنها  پیاوەکانیان  ژنانە  ئەم 
یونانیەکان،  بۆیە  هەر  ڕادەگرت.  خۆیان  کۆیلەی 
و  بوو  ئامازونەکان  لە  زۆریان  نفڕەتێکی  و  ڕەق 
مۆڕاڵ  تێکدانی  لە  سیمبۆبولێک  پێ  ئەوانیان 
یونانیەکاندا  ئۆستۆرەناسیی  لە  بوو.  کۆمەڵگا 
لە  ئامازونەکان  کۆشتنی  و  هێرشکردنەسەر 
وینەی  بووە.  هێرکوول  و  ئاکیلیس  شانازیەکانی 
لە  دیکە  جاڕێکی  ڕێنێسانس  دوای  ئامازونەکان 
ئەبینێتەوە  خۆی  ئوروپا  لە  نگارکێشان  هونەری 
لە  دیکە  ژنکی  وەک  ئامازونەکان  کەسایەتی  کە 
یەعنی  دەردەکەوێت  ئوروپایی  مرۆڤی  عەقلی 
وینەی جادوگەرەکان و ساحێرەکان کە لە دەورانی 
سەدەکانی ناوەراستی ئوروپا لە بەرانبەری کلیسادا 
دروست کرابوو تێکەل دەبێتەوە. سەرکێشی ئەو 
هێژموونی  و  هێز  نەبوون  حازر  کە  جادوگەرانە 
زۆر  نفرەتێکی  بکەن  قەبووڵ  کلیسا  تەواوی 
گەورەی لە نێو کلیسادا دژ بەوان دروست کردبوو 
تەواوی  کە  باورە  ئەو  سەر  هاتووە  کلیسا  بۆیە 
و سێحر  جادوگەری  بە  کە  بسووتێنێ  ژنانە  ئەو 
لە الیان مەحکەمەی لێکولینەوەی هزر و ئەندیشە 

تۆمەتبار کرابوون. 
ژاندراک ناسراوترین کەسی ئەو نفرەتە قیزەونەوە 
لە سەردەمی سەدەی  قوربانی  هزاران  بە  کە  بۆ 
ئەم  کە  نفرەتێ  ماوە.  بەجێ  لێ  ئوروپا  تاریکی 
ریشەکانی  لە  کە  دەکاتەوە،  راست  بووچونەوە 
یونان و چە لە ڕۆژگاری رۆنێسانس، الیانی دژە ژنی 
ئەتوانین  ئەمڕۆ  هێناوە.  لەگەڵ خۆی  تەواوی  بە 

خەڵکناسی  و  دێرینەناسی  بەڵگەکانی  پێ  بە 
ژنانە  ئەو  بڵێین کە  بە دڵنیاییەوە  )دێمۆگرافی( 
و  باوکساالر  بیری  خولقێندراوی  )ئامازونەکان( 
ئایینی بوون بۆ ئەوەی وینەیکی شەیتانی لە ژن 
بەهێزی  هێژمونیی  پاراستنی  بۆ  و  بدرێ  نیشان 
بوونیان  زاڵ  باوەکانی  فۆرمە  راگرتنی  بۆ  پیاوان 
بەکار  باوکساالردا  خێزانێکی  چوارچێوەی  لە 
ببرێ. هەر بویە نابێت پێمان سەیر بێت کە ئەم 
ساحیرەکان(  ژنە  و  )ئامازونەکان  ئۆستوورانە 
دەورانەدا  لەم  فیمینستی  بزوتنەوەی  الیان  لە 
کەڵکی لێ وەرگیراوە تا فۆرمێکی سەمبۆلیک بە 

ئیدەعاکانی بزوتنەوەی ژنان بدات. 
گریس  ئامریکایی  بەنێوبانگی  فیمینیستی 
خۆی  کتێبەکانی  لە  یەکێ  ناوی  ئاتکینسون 
گروپێکیش  و  ئامازونێک«  »حەماسەی  ناوە 
نێوی  ئامریکایەکان  و  فەرانسوی  فیمینیستە  لە 
خۆیان  گوڤارەکانی  بۆ  ساحێرەیان  و  جادوگر 

هەڵبژارد.
بویە ئۆستۆرەی ئامازونەکان کاریگەریی خراپی لە 
پاڵپشتی  بووتە  داناوە کە  زانستی  سەر مەیدانی 

ژیانی  دووهەمی  پلەی  باوکسااڵری  کە  تێزە  ئەو 
مرۆڤ بووە و لەوە پێش بە پێچەوانەی ئەوە بووە 
واتە ژن زاڵ بوون. بەشێ لەو تێزانە کە مارگارت 
مید ، مرۆڤناسی ئامریکایی پاش لێکۆڵینەوەکانی 
لە جزیرەی سامووا باسی دەکات بەو باورە پەرە 
دەدا کە دایک تەباری )ناسینی تاک لە ڕەگەزی 
دایک( کە لە بەشێک کۆمەڵگاکان دا دیتراوە دەبێ 
ئەو  هاتبێت.  ژنانەوە  هێژموونی  لە  فۆرمێک  لە 
درێک  وەکوو  لێکۆڵەرەکانی  الیەن  لە  دواتر  تێزە 

فریمەن ڕەدکرایەوە. 
کە  ئوستوورانەی  ئەو  هێرشی  بە  بەرانبەر  نابێ 
وەکوو ڕاستی دەنوێنن بێدەنگ بین. ئەو تێزانەی 
باسی کۆمەڵگا دایکساالرەکان دەکەن و زاڵبوونی 
ناکەن  بەوە  ئاماژە  دەگێڕنەوە  ژنانە  دەسەاڵتی 
کە سەرەڕای ئەوەی لەو کۆمەڵگایانە دۆخی ژنان 
پیاوـباوکساالری  بەاڵم  بووە  باشتر  ڕادەیەک  تا 

تێیاندا بە تەواوەتی زەقە. 

ئامازونەکان ئۆستۆرەیک لە خزمەتی فیمینیزمدا 

قەتڵ بە بیانووی نامووس و وێرانکارییەکانی لە کۆمەڵگادا

چیمەن جەوانڕوودی

دیالن بەدرخانی
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لە کاتی نووسینی ئەم وتارە،  لە ئورووپا شەڕێک 
دەستی پێکردوە. لە حاڵێکدا تێکۆشان بۆ نێوبژیکردن 
لە نێوان کیێڤ و مسکۆ لە ئارادایە. بڕیاری یەکێتی 
ئورووپا بۆ یارمەتیدان و دابینکردنی چەک و چولی 
ناوەکی  ئاگادارکردنەوەی  لەگەڵ  ئۆکراین  نیزامی 
واڵتی ڕووسیە بەرەوڕووبوەتەوە. »ئۆالف شولتێز« 
راگەیاند  »بۆندستاگ«ی  بە  ئەلمانیا،  سەرۆکی 
چەک  پالنی  بە  سەبارەت  بکات  ئامادە  شتێک  کە 
لەگەڵ  لەمساڵدا  یورۆ  میلیارد دۆالری   ١٠٠ و چولی 
ئالمان  دەستپێکردنی  هاوکاتە؛   سەردەمدا  گەرانی 
بۆ  بەرەو دروستکردنی چەک چول  تێپەرینە  ئەو  و 
لە  تێپەرینە  نیشاندەری  ئورووپایی  بەرگریکردنی 
بچنە  چونیک  هەر  شتەکان  »رۆبیکون«.  چەمی 
لە  هەن  رۆژگەڵیک  نوێیە؛  خاڵێکی  ئەم  پێشەوە، 

مێژوودا کە ساڵەها بایەخیان هەیە.
کاتێ قەیرانی ساڵەکانی ١٩٨٩-١٩٩١ی زایینی لەگەڵ 
سۆڤیەت  یەکێتی  دارمانی  و  ئالمان  نوێی  یەکێتی 
وای  ئێمە  »یالتا«،  نیزامی  کۆتایی  هۆی  بووە 
بۆچووین کە ئەم ڕووداوانە جیهان بەرەو شەڕی سێی 
بۆ  گەرانەوە  بە  یەکگرتوو  ئالمانی  دەبات.  جیهانی 
ناوەندی شەڕی دووی جیهانی ئیمپریالیستی ژێروروو 
بەرەو  ڕووسیەی  سۆڤیەت  یەکێتی  دارمانی  و  کرد، 

سنوورەکانی مێژووی ئیمپراتوری تزاری ناردەوە.
ئێمە لە حاڵ و هەوای ئەو سااڵنەدا، بە پێچەوانەی 
پروپاگەندەی داسەپاو، ئەم ئیدعایەمان رەت کردەوە 
ئاشتیانە  شێوەی  بە  ستراتیژییە  گۆرانی  ئەم  کە 
فەوریەی  لە  چرۆتتو«،  داوە.«ئاریگۆ  روویان 
و  دارما  برلیم  دیواتی  کاتێ  زایینی،  ١٩٩٠ی  ساڵی 
هەبوو  بوونیان  وەرشودا  پەیمانی  لە  رژیمانەی  ئەو 
داڕمانە  ئەم  بەاڵم  ترازان  لێک  و  جیابوونەوە  لێک 
گۆڕانی  نووسی:  نەگرتبوەوە،  سۆڤیەتی  یەکێتی 
بەو  سوڤیەت  واڵتی  دارمانی  لە  سیاسی  رژیم گەڵی 
هۆکارە سادەیە کە تێکەڵ بڤە شەڕ نەبوو، بە گشتی 
دەزگا نیزامیەکان، هەروا مانەوە و هەر ئەمانە گۆڕان 
بەرێوە دەبەن. بەاڵم ئەوە بەو مانا نییە کە گۆڕان 
بەو  تەنها  ئەوە  دەدات؛   روو  ئاشتیانە  بە شێوەی 
کە  توندوتیژەیەی  ئەو  نیزامی  دەسەاڵتی  کە  مانایە 
لە بەردەستیانە، بە کار ناهێنن و ئەمەش زەمانەتی 

گۆڕان دەکات.
دێمۆکراسی  ڤۆلگاری  کەرانی  السایی  تەنها 
ئیمپریالیستی دەتوانن پرۆسەیەک کە لەودا فەزایەک 
بە سەرترین کۆبوونەوەی نیزامی لە ئاستی جیهاندا 
رێکخراوەییە  تونوتیژییە  چڕییە  ئەم  و  دەدات  روو 
هەروەها   دەگوازێتەوە.  مانا  تەواو  بە  خۆیی  وەزنی 
پێشهاتێکی ناتوندوتیژیی دەسەپێنێت. دوایی شەش 
ئەو  ئێمە  زایینی،  ١٩٩٦ی  ساڵی  هاوینی  لە  ساڵ، 
ژۆتایی  کە  شەڕگەڵێک  بینینی  بە  رەچاوکردنە 

لێکترازانی »یالتا«یی نیشاندا، بە کاتمان کرد:
یەکێتی  لە  سەرەکی  شەڕی  شەش  دوای  ئەمڕۆ،  
ئوستیا،  چێچن،  ئەرمەنستان،  لە  کۆن،  سۆجیەتی 
شەڕ  دوو  تاجیکستان،  و  ترانس نیستریا  ئابخاریا، 
لە  بالکان، کرواسی و بوسنی، وشەڕێکی گەورە  لە 
»خەلیجی فارس« بە خەماڵندنی تەلەفات لە ٣٠٠٠٠٠ 
تا نیو میلیۆن کەس لەگۆڕاندایە. ئەگەر »موسکۆ« 
١٥٠٠٠٠ کوژراو بۆ بەرگری لە واڵتی »لەهێستان«، 
دەهێشت.  جێی  بە  چەکسلواکی«  یا  »مەجارستان 
شتێکی  گشتیەوە  روانگەی  لە  کۆمەڵکوژییە  ئەم 
 ٢٠ سەدەی  کۆتایی  کە  بوو  وەحشتناک  و  ناخۆش 
لە کاتێکدا هەر ئەو ژمارە  لە خوێندا نوقم دەکرد. 
قوربانیە لە پاشەکشە لە ئورووپای باشوور، لەشەڕی 
پاشەکشەی »ترانس نیستریا« یا »قەوقاز« روویاندا 
تا دارمانی ئیمپراتوری رابگرن، کۆتایی »یالتا« دوای 

کۆمەڵکوژی »بالکان »ئاشتیانە نیشان دەدرێت.
کە  زایینی  ١٩٩١ی  ساڵی  لە  »کۆزۆو«  شەڕی 
سەر  کردە  هێرشیان  »ناتۆ«  شەڕکەرەکانی  فرۆکە 
تێبینی  یەکەم  نییە.  ریزبەندیەدا  لەم  »بلگراد«، 
ئێمە ئەوەیە کە: ئەو توندوتیژییەی کە لە ساڵەکانی 

١٩٨٩ تا١٩٩١ی زایینی لە دوایی ئەوەی بە ناچاری 
پاشەکشە کرا، راگیرا. ئێستا ئەو رووداوانە خەریکە 
لە واڵتی »ئۆکراین« جێبەجێ دەکرێت. لە ئیدیومی 
هێرشێکی  دژە  بوە  ساڵە   ٣٠ پاشەکشەی  نیزامیدا، 

دیکە.
ئەو  کە  ئەوەیە  پۆتین«  »والدیمیر  ئامانجی 
رێکەوتنانەی کە لە »کارەساتی ستراتژیک«ی ساڵی 
نییە  خۆوە  لە  پرسیار؛   ژێر  بباتە  زایینی  ١٩٩١ی 
زۆربەی ئیدیۆمەکانی سەبارەت ەبە تزە مێژوییەکان 
ژێر  دەخاتە  ئەمڕۆکە  کە  سیاسیانەی  هێلە  ئەو  و 
١٩٩١ن:  ساڵی  پرسەکانی  کاردانەوەی  پرسیارەوە، 
یەکێتی :ئسالو، یەکێتی ئۆراسیا،« گزینەی روس بە 
میحوەری یەکێتی نوێی کۆمەڵگەی روس. لە دواییدا 
ئەو رووبەرووبوونەوە و ئەو تێکۆشانەی بۆ راگرتنی 
داڕمان، لە ژێر کاریگەری داڕمانی یەکێتی سۆڤیەت 
و الوازی »مسکۆ« و نەبوونی دەستپێکی شوێنێکی 
ناوەند لە هەموو دەیەی ساڵی ١٩٩٠ قەراری گرتوە. 
ئەگەر شەڕی »گورجستان« لە ساڵی ٢٠٠٨ی زایینی 
لە ئۆکراین و پەیوەست بوونی »کەریمە« لە ساڵی 
٢٠١٤ روویاندابوو،  بەاڵم دوای سێ ساڵ مسکو بەو 
قەناعەتە گەیشتبوو کە دووبارە بنیاتنانەوەی هێزی 
هێزە  پەیوەندی  لە  هاوسەنگی  و  ڕووسیە  نیزامی  
جیهانیەکان ئەو رێگە بەو واڵتە دەدات کە ئامنجی 
ستراتزیکی دووبارە بنیاتنانەوە و ناوەندی ناوچەیی 

ڕووسیە دروست یا ساز بکاتەوە.
شەپولەکانی  بە  بوو  پەیوەند  دووهەم  تێبینی 
بەرەو  ناتۆ«  ئاتالنتیکی  »پەیمانی  پێشڕەوی 
تا  بەرباڵوییە،  ئەو  ستراتیژی  شالودەی  رۆژهەاڵت. 
مێژوویی،  ڕووسیەیی  دڵی  ناو  بۆ  »ناتۆ«  هێنانی 
لەهەڵ پێشنیاری ساڵی ٢٠٠٨ی زایینی سەبارەت 
بە چوونی واڵتانی ئۆکراین و گورجستان« بۆ » 
پەیوەست بوون بە پریمانی  ئاتالنتیک »ناتۆ«،  
ئورووپا  یەکێتی  واڵتانی  راگەیاندنی  بە  کە 
لێکۆلینەوە.  و  باس  بەر  کەوتە  و  هەڵپەسێرا 
بە  خۆیی  کتێبەکەی  لە  سارۆت«،   »مریی 
ناوی » نە یەک ئەندازە«،  ئاماژە بە گەرەنتی 
گۆرباچۆڤ«ی  »میخایل  بۆ  بەیکێر«  »جیمز 
»موسکو«  ئەگەر  دەکات.  سەرلێشێواو 
پەیمانی  ناو  بچێتە  »ئالمان«  کە  بدات  رێگە 
و  گەورە  بستێکیش  ناتۆ  ناتۆ«،  ئاتالنتیک« 
خاڵە  بەو  ئاماژە  »سارۆت«  ناستێنێت.  پەرە 
دەکات کە »واشنگتۆن« دوای داڕمانی واڵتانی 
بۆ  نە  هەلە  ئەو  کاریگەری  ژێر  لە  سۆڤیەت،  
رووبەروو  بۆ  بااڵدەستی  بۆ  بەڵکو  سەرکەوتن، 
بوونەوەی شەڕی سارد قەراری گرت.ئەو سااڵنەی 
کە ئەمریکا باوەری بەوە کردبوو کە لە داهاتووی 
جیهانی یەک دەسەاڵتیدا دەتوانێت حاکمی تەنها 
بە سەر جیهاندا بێت بوە هۆکاری سۆز و خۆشی 
ئەمریکا و ئەوەش دەستێکی بااڵی هەبوو. رەنگە 
وجەختی  هەبێت  زۆری  گرنگیەکی  هۆکارە  ئەم 
دەکرد،  ئەمریکاخوازی  ویستەکانی  و  رەوت  لە 
بەاڵم ئەگەر گرنگی ئەمریکا بۆ راگرتنی ئورووپا 
ئەم   هەموو  بگرین،  بەرچاو  لە  »ناتۆ«  ناو  لە 
ئەو  هەر  هەیە.  زۆری  تێنەگیشتنیکی  پروسە 
جۆرەی کە »فیلیپ زلیکۆ و کاندۆلیزا رایس« لە 
»دروست کردنی جیهانیکی باشتر«دا دەنووسن، 
یەکێتی  لە  بوش«  »جۆرج  سەرەکی  ئامانجی 
دووبارەی ئالمان ئەوە بوو کە دڵنیا بێت ئەمریکا 
پێیە  بەو  دەمێنێتەوە،  ئورووپایی  دەسەاڵتێکی 
ئالمانی تازە بە دەسەاڵت گەیشتوو لە داهاتووی 
»ناتۆ«دا دەبوە یەکێک لە ئەندامانی ئەو گرۆپە.
شەڕی »ئۆکراین« روانگەیی ئستراتژیکی ئورووپا 
بۆ ساڵەها وێنا دەکات؛ ئەگەر چی ئەم قەیرانە 
نوێکردنەوەی  بەرچاو دەدات بە خۆ  خێراییەکی 
هەروەها  کۆنەدا،  قارە  لەو   چۆل  و  چەک 
بەردەست  رێگەی  تەنها  کە  دەکاتەوە  جەخت 
بۆ سەرکەوتنی ئستراتژیکی ئورووپا ئەوەیە کە  

پەیوەست بێت بە »ناتۆ«وە.
هێز.  هاوسەنگی  بە  سەبارەتە  سێهەم  تێبینی 

پێوەری  بە  ئەویش  »پۆتین«  کردەوەی  ئەم 
ڕووسیە  نوێی  نیزامی  هێزی  هەلسەنگاندنی 
چەنێک  کردەوە  ئەم  بەراستی  بزانین  دەبێ  کە 
تێکۆشانێک  تەنها  ئەمە  واقعییە.   و  دروست 
نییە بۆ دووبارە پێداچونەوەی رێکەوتنیک کە لە 
ساڵی ١٩٩٠ی زایینی نووسراوە. شەڕی لە ناکاوی 
ئستراتژیکی ئۆکراین بە ئەگەری دادەنرێت چونکا 
کەوتوەتە  چین  هێرشی  بە  جیهانی  هاوسەنگی 
ئەو  کە  هێزی »تکتونیک«ە  لێرەدا  لەرزینەوە. 
بازەی  مسکۆ   ئاکامدا  لە  دەجولێنێت؛  هێزانە 
دواخستنی  و  ئەمریکا  کەوتنی  لە  خۆیی  هەلی 
بابەتی  ماوێکە  بینوە.  ئورووپادا  ئستراتژیکی 
قۆناغی  پێشەوەچوونی  ئیمە  رەنگدانەوەی 
ئستراتژیکی نوێ و قەیرانی نەزمی جیهانی کە لە 
دەورەێکی ١٥ ساڵەی کێشمەکێش و گرژیەکاندا 
تەنها  ئۆکراین  توندوتیژی  گەمەی  وینەیە؛  بێ 
چارەسەر  پرسە  دابەشکردنی  بۆ  نییە  گەرانەوە 
بەڵکوو  زایینی،  ١٩٩٠ی  ساڵی  لە  نەکراوەکان 
یەکەمین شەڕی سەدەی نوێیە. بە پێی فۆرمۆلەی 
واڵتی چین- تا گەرانی سەردەم- بە پێی ئیدیۆمی 

ئالمانییە.
چینە.  خۆدی  بە  سەبارەت  چوارەم  تێبینی 
کاتێ  نوێ«  »دێهلی  لەگەڵ  هاوکات  »پکەن« 
هێرشی  یەکگرتوەکان  نەتەوە  رێکخراوی  لە 
دوو  ئەو  کرا  ئیدانە  ئۆکراین  سەر  بۆ  ڕووسیە 
الیەن.  بێ  نە  و  دا  نەرێنیان  دەنگی  نە  واڵتە 
وەک  چین  تایمز«،  »گلوباڵ  راپورتی  پیی  بە 
و  کردوە  هەلس وکەوتی  بەرپرس  دەسەاڵتێکی 
لەسەر ئەو باوەریە کە » دەبێ رێز لەحاکمیەتی 
هەموو نەتەوەکان بگیردرێت«، و  پشتگیری لە 
چارەسەری ئاشتیانەی کێشەکانی نێوان ئۆکراین 
و ڕووسیە کرد و بە پێی ئەوە »دەبێ ئۆکراین 
ببێت بە پردێک لە نێوان رۆژهەاڵت و رۆژئاوا«. 
هەلوێستی پکەن بابەتێکی پڕ و تەواو و دروستە؛ 
چکە  چین  واڵتی  کە  قەیران،  سێبەری  ژێر  لە 
بەلگەی  هەیە،  ڕووسیە  لەگەڵ  یەکێتیەلی 
نوێ چۆن  بۆ سەدەی  تێپەرین  و  ٥٠٠٠ وشەیی 
وەردەگرێت.  و   رێک  الیەنە   چەن  پەیوەندی 
زۆربەی ئەو سناریۆ ستراتژیانە لە دوو  جبهەی 
کێشە جیهانیەکە نیگەران بوون کە واڵتی چین 
بکاتە  هێرش  و  وەربگرێت  دۆخە  لەو  کەلک 
نیشانیدا   پکەن  بەاڵم  »تایوان«،  واڵتی  سەر 
جیهانییە  نەزمی  بە  پێداچوونە  خوازیاری  کە 
ئەوانە  هەموو  بە  یا  دۆخە،  ئەو  تێکدانی  نە 
ڕووسیە،  پێچەوانەی  بە  ئێستادا،  دۆخەی  لەم 

خوازیاری شەڕی چەکدارانە نییە.
خەتی بێ الیەنی چین، پکەنی خستە بارودۆخێک 
خەتی  لەگەڵ  کە  ئەمریکایی  هێلی  بتوانێت  کە 
هێلی  لەگەڵ  چینن،  دیپلوماتیکی  دەستی  دوو 
ئورووپایی، بە ناوەندگێری فەرانسە النیکەم یەک 
بخات. ئالمانیش باوەری بە وتووێژی ستراتیژی 
نوێی  ئەمنیەتی  نەزمی  بۆ  ڕووسیە  لەگەڵ  یە 
»ئێمانۆئێل  هەولەکانی  و  ئەورووپا.تێکۆشان 
ماکرۆن« و »ئۆالف شولتز« زەرەبەیەکی گەورەی 
مانوریی ستراتژیکی  فەزای  و شەڕ  کەوتوە  بەر 
لێسەندونەتەوە و بە گشتی ئەو فەزایەی لە ناو 
دۆخە  ئەو  دەیانەوێت  برلین  و  پاریس  بردوە؛  
ناخۆشە بگوازنەوە بۆ دۆخی پاالنی خێراکردنی 
بەرگری ئەورووپا. بەاڵم ئەو بەو مانایە نییە کە 
سیاسەتی »ماکرۆن« مردوە. پەیوەندی یەکێتی 
هەیە  بنچینەیی  پێگەیەکی  ڕووسیە  و  ئەورووپا 
کە خۆیی لە مۆنوگرافی و ئابووریدا دەبینێتەوە. 
هەر ئەو جۆرەی کە گەماڕۆکانی یەکێتی ئەورووپا 
نابێتە بەرگرتن بە کرینی  بە دژی ڕووسیە، کە 
گازی سروشتی ڕووسیە، نیشاندەری ئەم رسەیە. 
کاتێ باسی وتووێژێکی ستراتژیک لەگەڵ موسکۆ 
دێتە ئاراوە،  جێگیکردنی پاریس بۆ دەسەاڵتی 
هاوسەنگ کردنی یەکێتی ئەورووپا دەتوانێت لە 
نوێی جیهانی چەن  نەزمی  بۆ  سیاسەتی چیندا 
پکەن  ئێستادا،  لە  ببینێتەوە.  خۆیی  الیەنە 

چاوپۆسی ناکات لە خاڵی جیاکاری و چین وەک 
دەتوانێت  کە  دەناسێنێت  بێ الیەن  واڵتی  تەنها 
نێبژیکەری ئەم دۆخەی ئێستا بێت، چونکا رێز 
لە سەروەری ئۆکراین دەگرێت ، بەاڵم پشتگیری 

گەمارۆکانی رۆژئاوا ناکات.
دژایەتی  پێنجەم،  تێبینی  ئاکامدا،  لە 
ئەنترناسیونالیستی ئێمە لەگەڵ شەڕی ئۆکراینە، 
پۆتین، بە ئێدعاکردنی پالنی گشتی ئمپریالیزم 
و ناسیونالیزمی گەورەیی و سەروەری ڕووسیە، 
هۆیی  بە  لنین  سەر  باکاتە  هێرش  دەیوێت 
ئۆکراین  دەڵێت:  پۆتین  نەتەوەکان؛  سیاسەی 
و  سەر  نوو  کە  لنینە«  والدیمیر  »ئۆکراینی 
ئەو  بنیاتنانەوەی  دووبارە  لە  ئەوە.  ئەندازیاری 
ئەو  هەیە،  بوونی  حاشاهەڵنەگر  راستییەکی 
بلشویکەکان  کە  دەکات  باسی  ئەو  شوێنەی 
ترسێکیان لە زەرەر گەیاندن بە ڕووسیە نەبوو، 
چونکا دیدگای ئەوان »شۆڕشی جیهانی« بوو. 
لە راستیدا هەر وایە. لنین لە پرسی نەتەوەکان 
بە دژی دەسەاڵتی تزاری وەک زیندانی نەتەوەکان 
مافئ چارەی  بارەوە  لەو  بۆیە  وەرگرت؛  کەلکی 
خۆنووسین بەشێک بوو لە شکەستی شۆڕش کە 
زایینی.  ١٩١٧ی  ئۆکتوبری  هێرشی  هۆی  بوە 
دەبێ ئەوەمان لە بەرچاو بێت کە ناسیونالیستی 
ناوخۆییدا؛  کاتێ کە  لە کاتی شەڕیی  ئۆکراین 
باسی دۆخی یەکێتی سۆڤیەت لە ئارادا بوو، تا چ 
رادەیەک خۆیان خستە ناو هێلی واڵتانی ئالمان، 
لەهستان و هێزی »متفقین«.باوەشی  لە بەشی 
گەرەنتی  ستالینیزم،  شەوی  لە  پێش  کورتی 
سەردەمی  ئۆکراینی  بۆ  تەواو  خۆدموختارت 
یەکێتی سۆڤیەت لەالێکەوە شتێک بوو لە بەرابەر 
گوشاری سەروەری ڕووسیە کە وەرگێرانی خۆیی 
لەالیکی  دەدوزیەوە،  ستالیندا  کەسایەتی  لە 
ترەوە بەرگێک بوو بۆ الوازکردنی کەل وپەلی نوێ 
کە  جیهان  هێزەکانی  و  دەسەاڵت  کاریگەری  و 
وەک  ناسیونالیستەکان،  رەوتە  بەهێزکردنی  بۆ 
دیکەوە  لەالێکی  دەگەرانەوە.  گوشار  لێڤەری 
یەکێتی  ناو  لە  ئۆکراین  خۆدموختاری  گەرەنتی 
سۆڤیەت ناردنی پەیامی بەهێزبوونی بلشویکەکان 
لە  جیهان  نەتەوەیەکانی  شۆڕشەدیکۆمکراتە  بۆ 

واڵتە کولونیەکان بوو.
ستراتیژی  گرتنی  لەسەر  پرسی   ئەمڕۆکە،  
لە  ئەو  پەرەپێدانی  و  شۆڕش  نێونەتەوەیی 
شتەکەانی  هەموو  لە  بۆرژوازی  کە  جیهانێکە 
کە  جێگەی  ئەو  سەندوە،   پەرەی  کۆمەڵگەدا 
جیاکاری بنچینەیی لە نێوان بۆرژوازی و پرولتاریا 
لە  ئێستاکە  نەتەوەیی  پرسێکی  هەر  و  هەیە 
ئەو  ئێمپریالیسمدایە.  خەباتی  سەیتەرەی  ژێر 
شەڕەی ئەنترناسیونالیستەی کە ئێمە لە شەڕی 
شێوازێک  وەک  خست،  رێمان  زایینی  ١٩٦٧ی 
دەستێوەردان  رەوتی  دژی  بە  شەڕێک  مایەوە، 
دژی  بە  هەروەها  و  عەرەب  بورژوازی  لەالیەن 
ئۆکراین  لە  ئیسراییل.  بورژوازی  دەستێوەردانی 
یەک بۆرژوازی و یەک پورلتاریا بوونیان هەیە، لە 
ڕووسیەش بە هەمان شێوە یەک بۆرژوازی و یەک 
پورولتاریا بوونیان هەیە. ئۆلیگاریەکانی ئۆکراین 
ئۆلیگاریەکانی  خزمی  بەاڵم  جیا،  هاوڕێیانی 
ساڵی  داڕمانی  دوای  ئەوانە  هەموو  ڕووسیەن: 
سامانی  و  سەروەت  بردنی  لە  زایینی  ١٩٩١ی 

واڵتی یەکێتی سۆڤیەت شەریک بوون.
ئەورووپا  الیەنگری  دەستێوەردانێکی  لەحاڵێکدا 
خەریکە دروست دەبێت و دەبێتە لێڤەرێکی گوشار 
نوێبوونەوەی چەک و چۆلی ئەورووپا، ئێمە  بۆ 
لەگەڵ پورولتاریای ئۆکراین، لەگەڵ پورولتاریای 
و  چین  پورولتاریای  لەگەڵ  هەروەها  و  روس 
ئەمریکاش هاودڵ و یەلرەنگین. ئەنترناسیونالیسم 

تەنها رێگەیە بەرانبەر بە »بەڕبەڕیەت«.

شەڕ لە ئورووپا، ئەنترناسیونالیزم

لوتا کمۆنیستا
و: محەمەد حەکیمی
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بزووتنەوە نارزایەتیەکان بۆمەلەرزەیەکی سیاسی قووڵ لە کۆمەڵگای ئەمڕۆی ئێراندا

چاوێک  دەبێ  گۆتارەدا  ئەم  دەستپێکی  لە 
سەدساڵی  دەوڵەتەکانی  تیپۆلۆژی  بەسەر 
رابردووی ئێران بخشێنین ،بەدوای ئەودا بچینە 
دوو  بزووتنەوەکانی  نارەزایەتی  نێووردەکاری 
دەیەی ڕابردووی. مێژووی زیاتر لە سەد ساڵی 
تا  مەشرووتەوە  شۆڕشی  لە  ئێران  ڕابردووی 
شۆڕش  و  نارزایەتی  مێژووی  دەبێ  ئەمڕۆ  بە 
کە  دابنێین؛  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە  و 
سیاسی  نەزمە  ئەو  ئێران  سەرتاسەری  لە 
دەوڵەتەکان کە ڕۆژهەاڵت ناسەکانی وەک کاڕڵ 
ڕۆژهەاڵت  ئیستبدادی  بە  ویتفۆگێل  ئەگۆست 
(،مەکس   Oriental Despotism(

وێبێر نئۆ پاتریمۆنیئالیزم
(نێوی    Neo-patrimonialism   (
لێدەنێن، کە لە پاڵی ئەوەوە کەسانێکی دیکە 
 Absolute موتلەقە)  دەوڵەتی  لە  باس 
 Rentier(رانتییر دەوڵەتی  یا   )  State
یەک  سیاسی  نەزمی  کە  دەکەن   )   state
پێناسە  پێ  ئێرانیان  رابردووی  سەدساڵی 
دەوڵەتانە  ئەم  کاریگەری  ژێر  لە  کردوە. 
داوە  نیشانی  ئێران  کاربەدەستانی  کارنامەی 
کە ئەو دەوڵەتانە دژی دێموکراسی، کۆمەڵگای 
مەدەنی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
کۆتایی  و  سەرەتا  لە  کە  بەوجۆرە  بوون. 
و  پاشایەتی  ئیستبدادی  رابردوو  سەدساڵی 
ئایینی هەر کامیان لە چوارچێوەی سەرکوتی 
خەڵکی ئێران هەنگاویان هەڵگرتوە. ئەگەر بە 
لە ماوەی  رابردووی دەسەاڵتدارانی ئەم رژیمە 
دەیبینین،  بدەین  سەرنج  رابردوو  ٤٣ساڵی 
پاشایەتی  ئیستبدادی  دەورانی  وەک  هەر  کە 
و  سپا  بەهێزکردنی  بۆ  دەستیان  خێرایی  بە 
لە  پشتیوانی  بۆ  بوروکراسی،  و  ئەرتەش 
له جێاتی تەوسعە  بردوه ؛  دەسەاڵتی خۆیان 
و پێشکەوتوویی بە سیاسەتی فاشیستی، خۆ 
بە زل زانین لە سەردەمی دێموکراسی، جیهانی 
بوون و پوست مۆدێرنیزم کۆمەڵگای ئێرانیان 
دوورتر،  ئەمڕۆ  دونیای  لە  رۆژ  لەگەڵ  ڕۆژ 
هەژارتر و نائارامتر کردوە ؛ بە جێگەی ئەوەی 
پلۆرالیستی  و  دێمۆکراتیک  کۆمەڵگایەکی 
پڕ  و  السەنگ  کۆمەڵگایەکی  بکەن  دروست 
دروست  کۆمەاڵیەتیان  و  سیاسی  تەنێشی  لە 
کردوە کە داهاتوو و ژیانی خەڵکی ئێرانیان لەو 
ماوەیەدا بەرە و دواکەوتوویی و کێشەی قووڵ 
ئاڵووگۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانی  بردوە.   سیاسی 
دەیان  کە  ئێران  ڕابردووی  دەیەی  دوو 
سەراسەری،  خۆپیشاندانی  نارەزایەتی، 
مەدەنی  و  سیاسی  جۆراوجۆری  بزووتنەوەی 
تێیدا ڕوویداوە نیشان لە بونبەستێکی سیاسی، 
بێ مەتمانەییەکی قووڵ بە ئەو رژیمە و بێهیوایی 
لە گۆران کاری  دێمۆکراتیک لە حکوومەتدا و 
سەرکوت ، خەفەکردنی نارزایەتییەکانی ئارامی 
مەدەنی  کۆمەڵگای  جۆراوجۆرەکانی  رێکخراوە 
لە ئێراندا حکایەت دەکات. لە الیەکی دیکەوە 

دەسەاڵتی دواکەوتوو کە ئیجازەی تێپەربوونی 
 )Static Sociology( کۆمەڵگایی ئێستا
  Dynamic(داینامیک کۆمەڵگایی  به 
Sociology( بە قەوڵی ئاگۆست کونتی بە 
بەشێکی  ئەوە  هۆی  بە  نادات.  ئێران  خەڵکی 
گرینگ لە بزووتنەوە و نارزایەتییەکانی خەڵک 
لە دوو دەیەی ڕابردوودا لە ئێران لە داخوازی 
گرینگ  سیاسی  داواکاری  بەرو  ئابوورییەوە 
دیسیپلینی  کە  وەرسوراوە  رژیم  گۆڕانی  وەک 
ئەو   )  )political discipline  سیاسی
رژیمە   کە زۆر دواکەوتوو و کۆنەپەرەستانه 
کردوویەتییە ئامانجی خۆی. لە الیەکی دیکەوە 
خۆپیشاندانانە کە لە جنسی بزووتنەوە نئۆ و 
ناکارامە  دەسەاڵتی  بەرابەری  لە  دێموکراتیکە 
راوستاوە،  هەیە  ئێقتێدارگەرایی  فۆرمێکی  کە 
کە سەرکووتی کۆمەاڵنی خەڵک بە تایبەت الوان 
کۆماری  بە  ئاوان  قووڵی  متمانەی  نەبوونی  و 
ئیسالمی لەو خۆپیشاندانە دا چاوەروان دەکرا 
ڕابردووی  دەیەی  دوو  بزووتنەوەکانی  بۆیە   .
پەسا  و  توندووتیژ  بۆنێکی  و  رەنگ  ئێران 
 post- structurealism(ساختارگەرایی
ئەکشێنی  و  بزووتنەوەکە  فۆرمی  کە  هەیە   )
دەرفەتی  نەبوونی  لە  نیشان  نارەزایەتییەکان 
ئاڵووگۆری رژیم لە رێگای سەندوقی دەنگدان، 
سەرکوتی  و  نیان  و  نەرم  خۆپیشاندانی 
سیاسی  و  مەدەنی  چاالکوانانی  و  ئۆرگانەکان 

هەیە.
کە  بوون  فێر  سااڵنەدا  لەو  ئێران  گەاڵنی 
رۆڵێکی  کۆمەاڵیەتییەکان  بزووتنەوە 
کۆمەڵگای  سیاسەتەکانی  لە  گرینگیان 
ئەمڕۆی ئێران هەیە. ئەم سابجێکتە هەم لە 
باری دێموکراسییەوە و هەم لە باری رژیمە 
ڕوداوەکانی  و  ئێران  وەک  دیکتاتۆرییەکان 
ئیتر  دەگونجێت،  ئێران   ڕۆژانەی  ئەم 
دەوڵەتەکان ناتوانن هەرجۆرێک کە خۆلیای 
خەڵک  چونکە  دابرێژن،  سیاسەت  خۆیانە 
ئیستبدادی  سیاسەتەکانی  بەرابەری  لە 
گۆران  چالشی  تووشی  و  رادەوستن  ئەوان 
ئایا  ئەویکە  دەکەن.  سیاسیان  دارمانی  و 
گشتییەکان  جەماوەرە  و  خۆپیشاندانەکان 
بەردەوام  دا  رژیمە  ئەم  بەرابەری  لە 
ڕوداوەکانی  ئەگەر  بڵێن  دەبێ  دەبێت؟ 
 ١٤٠١ ١٣٩٦تا  لە  ئێران  ڕابردووی  ٦ساڵی 
مەودای  کە  دەگەین  باوەرە  بەو  ببینین 
لە  بۆتەوە  کەمتر  زۆر  خۆپیشاندانەکان 

ڕوداوی ساڵەکانی١٣٧٨ و ١٣٨٨ ؛بە هۆی 
بەرەنگاری  خەڵک  ڕۆژێک  هەموو  ئەویکە 
و  نارەزایەتی  لە  بوونەتەوە  رژیمە  ئەم 
 ١٣٩٦ بەفرانباری  ساڵەکانی  خۆپیشاندان 
 ١٣٩٨ خەزەلوەری   ،  ١٣٩٧ گەالوێژی   ،
 ١٤٠٠ خاکەلێوەی   ،١٣٩٩ جوزەردانی   ،
 ١٤٠١ جوزەرانی  و  گواڵن  خۆپیشاندانی  و 
خەڵکی  نارەزایەتی  و  بزووتنەوە  بەردەوام 
داڕمانی  و  ئاڵووگۆڕ  بە  گەیشتن  تا  ئێران 
سیاسی ئەم رژیمە چاالک هه ن. کە بۆ خۆی 
سیگناڵی بۆمەلەرزەیەکی سیاسی و قووڵ لە 
کۆمەڵگایی ئەمڕۆی ئێران دایە، کە قەڵەشی 
نێوانی میلەت و دەوڵەت به  روونی نیشان 
دەدات. هەروەها نیشان دەدا کە ئیتر ئەمڕۆ 
سیاسەت و هێز لە دەستی رژیم دا نەماوە 
 Mass(و پۆپۆلیسم و کۆمەڵگای تۆدەیی
هێزە  گوشاری  بە  کە   )Society
کردبوو  دروست  خۆی  سەرکوتگەرەکانی 
کۆمەڵ  و  دێموکراسی  بۆ  داڕمان  حاڵی  لە 
گایکی مەدەنی چاالک دەسووڕێ. . ئامانجی 
تاڵکۆت  کە  ئەویە  هەر  کان  خۆپیشاندانە 
ساختی_کارکەردی  تێوری  لە  پارسۆنز 
ژێر  لە   )Structural-functional(
 Structural( ساخت  گۆرانی  نەزەری 
هەمان  کە  دەبات  لێ  نێوی   )Change
سیاسەتە  و  کۆمەڵگا  بنەرەتی  گۆرانکاری 
ئەسلی  دیسکۆرسی  بۆتە  ئەمڕۆ  کە 
روداووەکانی  لە  کە  ئێران؛  نارزایەتیەکانی 
ساڵی  لە  ئێران  خۆیندکارانی  بزووتنەوەی 
١٣٧٨ و خۆپیشاندانەکانی ساڵی ١٣٨٨ و 
نارەزایەتییەکانی ساڵەکانی دوای ١٣٩٦ تا 
ساختی   گۆرانکاریە  ئەم  جێپێی  ئەمڕۆ  بە 
لە دوو دەهەی رابردووی ئێران دا بە روونی 
رژیم  لە  گۆڕانکاری  ئامانجیان  کە  دیارە، 
پرسیارش  ئەم  ئەگەر  دایە.  کۆمەڵگا  و 
بزووتنەوە  ئەوەیکە  هۆکاری  کە  بکەین 
ئاڵووگۆر  نەیانتوانیوە  کۆمەاڵیەتییەکان 
ئێران  سیاسی  و  کۆمەاڵیەتی  فۆرمی  لە 
دروست بکەن چیه؟ دەتوانین بڵێن یەکێک 
ئیستبدادی  تیۆری  پێ  بە  واڵمەکان  لە 
 Oriental Despotism(رۆژهەاڵتی
( کاڕڵ ویفۆگێل ئه وه یه که قەوارەی رژیمه 
ئێران ؛  ئیستبداد رۆژهەاڵتی یکانی  وەک 
هەروا   و  مەدەنی.  کۆمەڵگای  لە  بەهێزترە 
بەهۆی نەبوونی یاسای بنەرەتی ، حیزب ، 

سنوورێک  هیچ  ئەکتیو  مەدەنی  کۆمەڵگای 
ناناسێ.   خۆی  ئیستبدادی  هێزی  بۆ 
چاالکوانانی  ئەکسیۆنی  و  ئەکت  بۆیە 
بزووتنەوە  و  مەدەنی  کۆمەڵگایی  بواری 
لە  رابردوو  سااڵنی  لە  کۆمەاڵیەتییەکان 
ئیستبداد  هێزی  ئەوەیکە  هۆی  بە  ئێراندا 
و  بووە  بەهێزترە  مەدەنی  کۆمەڵگای  لە 
رێکخراو  بێ  و  الواز  مەدەنیش  کۆمەڵگای 
ئەمانە  ؛  دیاره  وه   په  پرۆگرام   بێ  و 
له  بزووتنەوانە  ئەم  ئەوەیکە  بۆتە هۆکاری 
بەاڵم  نەگەن.  ئامانجەکانیان  بە  دا  ئێران 
خۆپیشاندان  دەیبینین  ئەمڕۆ  هەرواکە 
و  دیکتاتۆری  تێکشکانی  بۆ  شۆڕش  و 
هەرچن  بەردەوامە  مەزهەبی  ئیستبدادی 
بە  ئەوان  رژیم  هێزە سەرکوتگەرەکانی  کە 
زۆرە  ساڵیانێکی  دەکێشن.  خوێن  و  خاک 
شەڕی بەینی ئیستبداد و خۆدکامێکی رژیم 
لەگەڵ خواستی گەاڵنی ئێران بەردەوامە کە 
داهاتووی  بە  کە  زانکۆ  لە  دەرچوو  الوانی 
چینی  و  نیە  ئۆمیدێکیان  هیچ  خۆیان 
ناوەندی  مام  و چینی  و چەوساوە  کرێکار 
سیاسەتەکانی  دەستکەوتی  کە  داڕماو 
رابردوو  کانی  دەوڵەت  نئۆریبرالی  ئابووری 
رێکخراوەکانی   ، کرێکاران  و  ،ژنان  بوون 
 ، سندیکا   ، ئیتەحادیە   ، خۆیندکاری 
ئەسانافی جۆراوجۆری نێو کۆمەڵگای ئێران 
مەدەنی  کۆمەڵگایکی  خۆشکەری  زەمینە 
مەزهەبی  دیکتاتوری  بەرابەری  لە  بەهێز 
ئەرکی  دەکرێن.  ڕۆژانە سەرکوت  کە  بوون 
ئەم کۆمەڵگا نوێیە گوشار خستنە سەر ئەم 
رژیمە دواکەوتووەیە تا بتوانن یەک جار بۆ 
هەمیشە بە ئێعمالی گوشار بەر حاکمیەت، 
دیسپۆتیزمی   ، تۆتالیتاریزم  به  پێش 
مەزهەبی لە ئێران دا بگرن و خۆیان وەک 
و  سیاسی  هەاڵواردنی  دژە  بزووتنەوەیەکی 
بویە   دەکەن،  پێناسە  رەگەزی  و  ئابووری 
هەتا بەرەو داهاتوو دەچین ئێران شاهیدی 
مەدەنی  کۆمەڵگای  ئەم  بوونی  بەردەوام 
چاالک  و خۆپیشاندان و نارزایەتیانە دەبێ.

تەها عەلینژاد
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دا،  بەهاری  سافی  و  هەواکەش  ئێوارەیەکی  لە 
گەواڵە هەوری ئەرخەوانی خاڵ خاڵ سوور و سپی، 
تێدەپەرین.  دۆڵەکاندا  و  بە سەر شاخ  هێور  هێور 
شینی  خوێنی  پۆیان  و  لق  تازە  دارەکان  پەڵکی 
بەهاری تێدەگەرا و چڕ و چڵ یان ئاڵەسەوز دەبوون.
گوڵ  بوون  خەریک  تازە  ژین،  باخی  ئەویندارانی 
نەوەستی  و  سرک  باڵداری  بۆ  دڵیان  شکۆفەی  و 
خۆشەویستی دەکردەوە. ئێوارە بوو، کیژی خۆرەتاو 
لە بەر  تازە خەریک بوو پرچە خاوەکانی  بە  تازە 
دەم ئاوینەی چەمدا شانە بکا.. .بولبولێکی ئاشق و 
مەست لە سوێی گوڵی پاوان، تازە بە تازە خەریک 
سێحراویی  و  ئاگرین  چریکەیەکی  بۆ  گەرووی  بوو 

نوێ ئامادە بکا...
گواڵنی  ٢٥ی  رۆژی  زەنگی  زەمان  چرکەی 
بۆتێ  زیندەوەرانی دۆڵی  بە گوێی هەموو  ١٩٨٨ی 
راگەیاندبوو،ئێوارە بوو، لە پڕ هەموو نازی بەهار و 
و چریکەی  دڵداری گواڵن  و  ژوان  و  باخ  سەوزایی 
بولبوالن و سۆزی ئاشقانی ئازادی تێک ئاڵۆزکا و 

شێوا...
پارچە  پارچە  شاخ  داهات.  تاریک  ئاسمان  پڕ  لە 
بە سەر دەڕە و دۆڵ و چەم و دارەکاندا رووخان. 
شریخەی فرۆکە شەڕکەرەکان، گرمەی و گەردەلوولی 
ناپاڵم و پژانی تۆزی سیانور و خەردەل و سارین 
ئەم ناوەیان تار و مار کرد و هەموو شتێک لەبەریەک 

ترازا...
   ٣٤ساڵ له مه وبه رو له  ئێواره ی رۆژی ٢٥ی مانگی 
ته یاره ی  چه ند  هه تاوی،  ١٣٦٧ی  ساڵی  گواڵنی 
ئاسمانی  له   عێراق،  به عسی  رژیمی  هاوێژی  بومب 
ئۆردوگای » بـــۆتێ » ده ركه وتن و له  كرده وه یه كی 
جینایه تكارانه دا، »بـــۆتێ » یان بەچه كی شیمیایی 
ده ڵته زین  كاره ساتێكی  جۆره   به م  كرد.  بومباران 
خولقا كه  خه مێكی یەکجار قورسی خسته  سه ر دڵی 
و  كوردستان  خه ڵكی  و  کــۆمەڵە  هاوڕێانی  هەموو 
بالیسانی  دۆلی  لە  ناوچەکە  مرۆڤدۆستانی  هه موو 

کوردوستانی عێڕاق.
بنکەو  لە  کۆمەڵە  پێشمەرگەی  هاوڕێانی  ئــەوکات 
بارەگاکانی خۆیان چاوه ڕێی هاتنی گوڵ و سه وزه اڵنی 
و شنه ی بای به هاریان ده كرد، له  كاتێكدا ناوچەی 
جوان و سه رسه وزی بالیسان و ناوچە شاخاوێیەکانی 
و  كردبوو  له به ر  ره نگاوره نگی  به رگی  بۆتێ  دۆلی 
ئامێزی پڕ له  بۆن و به رامه ی بۆ بەهارو ساڵی تازه  
ئه ژدیهای  قینی  و  رق  رۆژێكدا،  ئاوا  له   كردبووه ، 
حكومه تی به عس و دیكتاتۆره  خوێن رێژه كه ی بەغدا 
بۆ له ناوبردنی به هار و گوڵ، شادی و خۆشی، مرۆڤ 
هه میشه   بۆ  بۆتێی  شینی  ئاسمانی  په له وه ر،  و 
ژاراوی كرد و گواڵڵه  سووره كانی دۆلی بۆتێی ژاكاند 
و باڵنده كانی له  خوێندن الڵ كرد و غەم و پەژارەی 
بۆ هه میشه  له  داڵن بەندو دایکە جگەرسووتاوەکانی 
شۆرشی کوردوستانی بۆ هەمیشە ڕەش پۆش کرد.

هیچ  لە   ، به غدا  له   شه ڕخواز  ده سه اڵتدارانی 
ئه ژدیهای  بۆیە  نه كردبوون.  تێری  خوێن  کۆیەک 
ماڵوێرانیدا  و  كاولكاری  به ره كانی  له   هه روا  شه ڕ 
بە  ڕەحمی  و  هه ڵده لووشی  ئینسانه كانی  جه سته ی 
خؤێنمژی  ئه ژدیهای    . نەدەکرد  گیانلبەرێک  هیچ 
ڕژاندنی  و  كردن  بۆمباران  به   ئەمجارە   ، به عس 
ژه هری ئینسان كوژی خۆی، بە دوای خوولقاندنی 
 ، شوان  گوردانی  هەلەبجەو  دلتەزێنی  کارەساتی 
کردوو  کۆمەلە  هاوڕیانی  تری  لەبەرەیەکی  رویی 
ئەمجاریش گیانی ٢٣ کەس لە هەرە خۆشەویستانی 
ناوریزەکانی کۆمەلەی هەستاند .هەر ئەو رۆژە لەو 
و  بریندار  دیكەشمان  هاورێی   ١٥٠  ، بومبارانەدا 
ژاراوی بوون كە بە هاوكاری كەم وینەی خەڵكی ئەو 

ناوچەیە دواجار لە مەرگ رزگاریان بوو.
لە كاتێك دا كە هێشتا ٢ مانگ بە سەر كارەساتی 
بوو،  تێنەپەڕی  دا  شوان  گوردانی  دڵتەزێنی 
بۆمبارانی  قورسی  برینی  هیشتا  كە  كاتێكدا  لە 
شێمیایی ڕژیمی بەعس بۆ سەر ناوچەی شارەزوور 

هەزاران  وێرای  كۆمەڵە  پێشمەرگەی   ٦٨ تێدا  كە 
ناوچەكە  و  هەڵەبجە   شاری  بێدیفاعی  ئینسانی 
 گیانیانبەختكرد، ژانی نەشكابوو،  لە كاتێك دا كە 
شااڵوی  بەر  كەوتبونە  عێراق  كوردستانی  خەڵكی 
ئەنفالچیە بەد ناوەكان و ١٨٠هەزار كەس لە خەڵكی 
بە  زیندە  عیراق  مەركەزی  بیابانەكانی  لە  بێدیفاع 
بەعس شاری  رژیمی  كە  كاتێكدا  لە  دەكران،  چال 
وێران  بە  كردبوو  دەستی  و  كرد  تەخت  قەاڵدزێی 
هەزار  پێنج  كە  دا  كاتێك  لە  رانیە،  كردنی شاری 
خەڵكەكەی  و  كرابوون  كاول  كوردستان  ئاوایی 
وەها  لە  كرابوون،  زۆرەملی  ئوردوگای  راپێچی 
ناوەندی  مەقەڕی  كە  بوو  ژاناویدا  سەردەمێكی 
كۆمەڵە  و ئورگانەكانی دەوروبەری، ئەمجار لە دۆڵی 
رژیمی  شیمیایی  بۆمبی  پەالماری  كەوتنەبەر  بۆتێ 

دژی ئینسانی بەعسی عێراق.
ڕژیمی  تەیارەكانی  كە  بوو  جار  ئەوە  دووهەمین 
مەقەڕەكانی  دەكردەسەر  هێرشیان  عێراق  بەعسی 
كۆمەڵە لە دوڵی بۆتێ.  پێش ئەو روداوانەش چەند 
جاری دیكە مەقەرەكانی ناوەندی كۆمەڵە  لە نزیك 
بەر  كەوتبونە  جافایەتی  دۆڵی  لە  مالومە  ئاوایی 
لە  عێراق.  ئەرتەشی  توپخانەی  و  هەوایی  هێرشی 
ترمان  هاورێی  چەندین  دا  هیرشانەش  ئەم  ئاكامی 

گیانیان بەختكرد بوو.
دوازدەی  ڕێکەوتی  تریشدا   رووداوێکی  لە 
خاکەلێوەی هەمان سال شەمشەمەکۆێرەکانی بەغدا 
دژی کۆمەلە پیاڵنێکی قیزەونی تریان بەرێوەبرد کە 
قوربانی  بوونە  تریشمان  هاورێی  چوار  لەئەنجامدا 
بەعسی  جینایەتکاری  دەولەتی  دووژمناکارێیەکانی 
بێهزاد   ، فەرشگەر  رەحمان  هاوڕێیان   . عێراق 
ئەسکەندەری  عەزیز  و  یەسرەبی  رەزا   ، فەدەوی 
تێکۆشەرو  چوار  ئەو   ، بە شەهیدخەنجەر  ناسرواو 
سیماناسراوەی کۆمەلەو بزووتنەوەی شۆرشگێرانەی 
دووژمنکارانەی  بلێسەو  کەئاگری  بوون  کوردوستان 
ئەوانیشی  حۆسێن،  سەدام  لەناوچوی  دەولەتی 
گرتەوەو بوونە قوربانی سیاسەتە دژی مرۆڤییەکانی  
. هارێ فەرزادی فەدەوی سێهەمین گیانبەختکردووی 
بنەماڵە و هەروەها هاورێ رەزا یەسرەبیش دوومین 
بەاڵم   . بوو  بنەماڵەکەیان  کرودەی  گیانبەخت 
هێرشی ئەمجارە  بۆسەر كۆمەڵە لە دۆڵی بۆتێ بە 

چەكی شیمیایی و گازی ژەهراوی بوو.
ئاستێك  بە  گەیشت  كە  دوژمنكاریەی  ئەم  بەاڵم 
دەوڵەتی عێراق، سیالحی شیمیایی لە دژی كۆمەڵە 
بە كار بێنیت چی بو؟ ئەرتەشی عێراق بەو هیرش و 

پەاڵماردانانەی بەشوێن چ مەبەستێكەوە بوو؟ 
رژیمی عیراق وای دەزانی كە بەو گوشارانەی دەتوانێ 
كۆمەڵە بە چۆك دابێنێ و دەستی پێ لە هاوكاری 
كردنی خەباتی عاداڵنەی خەڵكی كوردستانی عێراق 
هەڵبگرێ. كۆمەڵە خۆی بە پشتیوان و دڵسۆزی ئەو 
خەباتە ڕەوایە دەزانی. هەر لە  ناو ئەو ٢٣ هاوڕێ 
كوردستانی  تێكۆشەری  گیانبەختكردووانەماندا، 

كۆمەڵەدا  سووری  ئااڵی  ژێر  لە  كە  هەیە  عێراق 
خەباتی شۆرشگێرانەی خۆیان درێژە پێدەدا.

بۆیە  نەدەكرا.  تەحەمول  بەعس  رژێمی  بۆ  ئەوە 
رژیمی  نەدەپاراست.  دەستی  جەنایەتێك  هیچ  لە 
نێوان  پەیوەندی  پردی  دەدا  هەوڵی  عیراق 
كۆمەاڵنی  خەباتی  و  كۆمەڵە  پێشمەرگەی  هێزی 
دەدا  هەوڵی  بڕوخێنێ،  ئازادی  بۆ  عێراق  خەڵكی 
شوێنە  لە  خۆی  مه قەڕەكانی  بكات  ناچار  كۆمەڵە 
ئازادكراوەكانی كوردستانی عێراقەوە بگوازێتەوە بۆ 
بەاڵم  عێراق.  ئەرتەشی  دەسەاڵتی  ژێر  شوێنەكانی 
بەو  بەرانبەر  هەڵوێستێكی سیاسی  وەكوو  كۆمەڵە 
هەواڵنەی دەوڵەتی عێراق بەردەوام خۆڕاگری دەكرد 
لە  ئازاد  شوێنێكی  كە  كاتێك  تا  نەیدەویست  و 
و  ناوەندی  مقەڕەكانی  مابێت  عێراقدا  كوردستانی 
هێزی پێشمەرگە لە مەنتەقەی ژێر دەسەاڵتی رژیمی 

بەعسدا بن.
هەر لەبەر ئەوە بوو كاتێك كارەساتی بۆتێ روویدا 
خەڵكی شاری رانیە و ئەو ناوچەیە هەر كە ئاگادای 
هێرشی بەعس بۆ سەر مقەڕەكانی ناوەندی كۆمەڵە 
بوون، سەرەڕای ترس و خۆفێك كە رژیمی عێراق 
نابوویەوە، بە هەموو هێز و توانا و ئیمكاناتیانەوە 
شانۆیەكی شكۆداریان  هاتنوو  كۆمەڵەوە  هانای  بە 
لە دڵسۆزی و هاوپشتی خۆیان بۆ كۆمەڵە نیشان 
دا و سەلماندیان كە كۆمەڵە بە هی خۆیان دەزانن و 
لە هەمان كاتدا زۆرێك لە پزیشك و دەرمانخانەكانی 
لە  ئاگادار كردنەوەیان  شاری سلێمانیش سەرەڕای 
الیەن دەوڵەتی بەعسەوە كە یارمەتی بریندارەكانی 
دووكتور  ئەو  بەاڵم  نەدەن،  بۆردمانە شیمیاییەكان 
دابین  بۆ  كەوتنەخۆ  نهێنی  بە  بیمارستانانە  و 
دەرمانكردنی  بۆ  پێویست  پەلی  و  كەل  كردنی 

بریندارەكانمان.
ئەو  گیانبەختكردنی  ساڵیادی  وچوارەمین  سی  له 
لە  و ساڵو  درود  هەزاران  دیكە  جارێكی  ئازیزانەدا 
لە  و  فیداكاری  لە  گیانبازییان،  لە  شۆڕشگێڕییان، 
 لەخۆبردووییان؛ ئەو پەڕی رێز و خۆشەویستیشمان 
هەیە بۆ دایك و باوك و هەموو ئەندامانی بنەماڵە 
سەربەرزەكانیان. بەالی ئێمەوە گەورەترین رێزگرتن 
لە ئازیزانی گیانبەخت كردوومان درێژە دانی رێگای 
ئامانجی  بە  مانەوەیە  وەفادار  و  شانازییانە  لە  پڕ 

بەرز و پیرۆزی تا بەدێهێنانیان.
هاوڕێانی گیانبەخت کردوو بریتین لە:

ئیسماعیل موستەفا زاده
ئەحمد موحەمەدی

بایەزید بەیاز
پەرویز تاجەوانچی
حوسین سیگاری

سەعید موحەمەدی
جەالل پێنجوێنی

فریشتە رەزایی ناسراو بە ) زوهره (
عەبدوالله هوشیاریان

عەلی حوسین موحەمەدی ناسراو بە ) تەهمورێس(
فەرەنگیس شاهۆیی

ناسێح مەردووخ
کەریم عەبدواللەپور

کەریم جەنەتی
مەریەم مەجنوون ناسراو بە )سەعادەت(

کەمال رەزا نیژاد
کەیومەرس مەهاجێر ناسراو بە ) جەبار(

مەنووچێهر مەحموەدیان ناسراو بە )مورتەزا(
مەحەمەد رەسوولی خۆش سەفەت ناسراو بە حەمە 

بازوکا
نادر قازی زاده ناسراو بە) ئازاد (

حەمەی   ( بە  ناسراو  عەلی  عومەر  موحەمەد 
ئاجیکەند (

ووفا توتونچی
حامید مودەرەسی ناسراو بە ) حامیدە سوور(

ئەم خۆشەویستانە پۆلێك لە پێشڕەوانی بزوتنەوەی 
سیمای  و  ئێران  و  كوردستان  سۆسیالیستی 
ئینسان  ئەوان  بوون.  كۆمەڵگایە  ئەو  هەڵكەوتوی 
دژی  لە  كە  بوون  گیانفیدا  و  خۆنەویست  گەلێكی 
نیزامی زاڵمانە جمهوری ئیسالمیی، لە دژی شەڕ و 
كوشتار و بی مافی ئینسان راپەڕیبوون و گیانیان لە 

پێناوی ئامانجی بەرزیان دا بەخت كرد.
 « دۆلی  لە  کردوومان  گیانبەخت  هاوڕێانی  ناوی 
خه ڵكی  شۆڕگێڕانه ی  بزووتنه وه ی  له ناو   « بــۆتێ 
به مڕۆ،  هه تا  كۆمه ڵه دا   چاالكیه كانی  و  كوردستان 
و  بووه   خه باتكاری  و  بوێری  وه بیرهێنه ره وه ی 

ده شبێ.
و  سه میمانه   هه ڵسووكه وتی  و  ڕه وشت  و  ڕێباز 
لێبڕاوانه ی  خه باتی  و  گیانبازی  و  شۆڕشگێڕانه 
بزووتنه وه ی  مێژووی  له   كۆمه ڵه ،  هاوڕێانەی  ئه م 
شۆڕشگێڕانه ی كوردستان  جێكه وتووه . له  ٣٤مین 
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 
هه موو گیانبه خت كردووانی ڕێگای سۆسیالیسم 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 هاوڕێیانه  
له   تاقه ت هێنانیان  به   ئه و سااڵنه دا  له  ماوه ی  كه  
بوونه ته   ڕۆڵه كانیان،  دانی  له ده ست  ژانی  به رامبه ر 
بۆ  ئێمه   زیاتری  هۆمێد واریی  و  دڵگه رمی  مایه ی 

خه بات و درێژه دانی ڕێگای ئازیزانیان....
یادی ئازیزیان بەرزو بەرێز بێ...

بۆتێ، مـــەرگەساتێـــــــکی لە بیرنەکــــــراو..!
دواڕۆژ
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کەوه ك  ڕۆژانەیە  لەو  یەکیک  جۆزه ردان  مانگی   ١٢ی 
کۆماری  پڕلەجەنایەتی  مێـــژوی  لە  خوێناوی  ڕۆژانی 
ئیسالمی لە کوردوستان ، هەموو سالیک یادی لێده كرێ. 
له  وه ها ڕۆژێكدا بوو كه  كوشتاری به  كۆمه ڵی ٥٩ کەس 
لە خەباتکارانی شاری مـــهاباد بە دەس بەکڕێگیراوانی 
کۆماری ئیسالمی  رەقەمی خواردو الپەرەیەکی ڕەشی 
تری بەجەنایەتەکانی کۆماری ئیسالمی لە کوردوستان 
هێنەرەوەی  وەبیر  جۆزەردان  مانگی  .١٢ی  کرد  زیاد 
دەورانی  لە  کە  سامناکانەیە  جەنایەتە  لەو  یەکێک 
حاکمیەتی کۆماری ئیسالمیدا، بەڕێوەچووە. لەم ڕۆژەدا 
کە  جەنایەتێک  دایە  دەستی  ئیسالمی  کۆماری  ڕژیمی 
ئاسەوار و بەڵگەکانی تا ئیستاش ڕادەیەکی زۆر لە خۆی 
وەحشەگەری و دڕندەیی کاربەدەستانی ڕژیمی ئیسالمی 

نیشان ئەدات.
ترساندنی  بۆ  ئیسالمی  كۆماری  جه نایه تكاری  رژیمی 
خه ڵكی كوردستان و تۆڵه سه ندنه وه  له  خه ڵكی شاری 
له سێداره   به كۆمه ڵ  شێوه ی  به   كه سی   ٥٩ مهاباد، 
خاكه لێوه   مانگه كانی  له   كراوه كان  ئێعدام  زۆربه ی  دا. 
شار  شه قامه كانی  له   ره شبگیر  شێوه ی  به   گواڵن،  و 
له وان ،  ژماره یه ك  گیرابوون.  بارمته   به   و  رفێندران 
چه ند  و  بوون  ته مه ن  ساڵ   ١٨ له   كه متر  تازه الوانی 
ده رسیان  مهاباد  شاری  ده بیرستانه كانی  له   كه سیان 
مانگی جۆزه ردانی  رۆژی ١٢ی  ده خوێند. سه رله به یانی 
١٣٦٢ی هه تاوی، فه رمانداریی شاری مهاباد راگه یاندنێكی 
له   كه س   ٥٩ ناوی  كه   كرده وه   باڵو  شاردا  ئاستی  له  

ئێعدام كراوه كان له م راگه یاندنه دا هاتبوو. 
پێشمه رگه دا  هێزی  له گه ڵ  شه ڕ  به ره كانی  له   كه   رژیم 
زاماری  مارێكی  وه كوو  به ركه وتبوو،  زیانی  گه لێكی 
لێهاتبوو، بۆ تۆڵه  سه ندنه وه  بڕیاری دا كه  به  رژاندنی 
خوێنی الوان و تازه الوانێك كه  به  بێ هیچ به ڵگه یه ك 
رفاندبوویانی و زیندانی كردبوون، ژه هری خۆی بڕژێنێته  
خه ڵكی  تایبه ت  به   و  كوردستان  خه ڵكی  جه سته ی 

خۆڕاگری شاری مهاباد.
كه سانێك  جه نایه ته   ئه م  سه به بكارانی  و  به ڕێوه به ران 
بوون كه  له  ساڵه كانی دواتردا، به رگی ئیساڵحخوازیان 
له به ر كرد و بۆ رزگار كردنی رژیم له  قه یران، رێگایه كی 
دیكه یان گرته  به ر. به اڵم ئه م هه ڵوێسته  نوێیه ی ئه وان 
بۆ  كه سێكیشیان  تاقه   ته نانه ت  ئه وه یكه   هۆی  نه بووه  
یه ك جاریش بووه ، به رپرسایه تی خۆی له م جه نایه ته  و 
زۆرێك له  كاره ساته كانی جه نایه تكارانه ی رژیم له  ده یه ی 
٦٠ دا قبوڵ بكات. » میرحوسێن موسه وی » سه رۆك 
وه زیری ئه و كات كه  به  توندترین شێوه  هێرشی كرده  
سه ر خه ڵكی خۆڕاگری كوردستان، یه كێك له و كه سانه  
له و  هه ر  خولقاند.  جه نایه ته ی  ئه م  زه مینه ی  كه   بوو 
كاته دا هاشمی ره فسه نجانی له مباره وه  سوخه نڕانییه كی 
 « پور  .«جه الیی  كرد  ئامێزی  هه ڕه شه   و  توند  زۆر 
فه رمانداری شاری مهاباد به  حزووری فه رمانده ی گشتی 
 « نووری  ناتق   « پشتیوانی  به   و  حه مزه   قه رارگای 
وه زیری ناوخۆ و » حه سه نی » ئیمام جومعه ی ورمێ، 
ناوه ندی  زیندانی  الوانی  له   كه س   ٥٩ ئێعدامی  بڕیاری 
زیندانی  له   كه سه    ٥٩ ئه م  ده ركرد.  مهابادیان  شاری 
له   له وێ  و  گواسترانه وه   ته ورێز  شاری  بۆ  مهاباده وه  
هیچ  ئه وه یكه   بێ  به   چركه ییدا،  چه ند  دادگایه كی 
مه حكوم  ئێعدام  به   بێته وه ،  ساغ  له سه ر  تۆمه تێكیان 
تا  و  كات  هیچ  قوربانیانه ،  ئه م  بنه ماڵه ی  كران. 
ته رمی  كردنی  ئه سپه رده   و شوێنی  گڵكۆ  له   ئێستاش 
ئازیزه كانیان ئاگادار نه بوونه وه . له  ساڵڕۆژی ئه م كرده وه  
جه نایه تكارانه یه دا رێز له  یادوبیره وه ری قوربانیانی ئه م 
كاره ساته  ده گرین و ساڵو و درود ده نێرین بۆ بنه ماڵه  
خۆڕاگر و سه ربه رزه كانیان. بۆ رێزگرتن له  یادوبیره وه ری 

ئه م ئازیزانه  جارێكی تر ناوه كانیان لێرەدا دەهێنینەوە: 

غواڵمڕه زا بارێزی

 حه سه ن جه هانیان

 عه لی بانه یان

 محه ممه د عه لیاڵی

 محه ممه د ئه مین سه فا

 هومایون نیلوفه ری

 مه حمود ریازی

 محه ممه د حوسێنی

 عه باس حوسه ینپوور

 كازم خاتوونی

عه لی مه زنه 

 عه بدوڵاڵ ته جه ریان

 ره حمان ره حیمی

 عه لی گۆڵپه ره ست

 موسته فا عێسمه تی

 خالق بارزانی

 یوسف ئه یازی

 كه ماڵ چاوشینی

 حه سه ن ره حمانیان

 خالید ره حیم ئازه ر

 خالید سه فایی

 سه ید ئیبراهیم ئه حمه دی

 محه ممه د مه سعودی

 محه ممه د ئه بوبه كری

 وه فا ئێلیاسی

 مه نسور جیناح

 محه ممه د ئه مین ئه حمه دی

 محه ممه د سه لیمی

 فه ره یدون شه نگه 

 عه لی بازیان

 خزر ره نگین

 ئه بوبه كر شوكری

 ماشاڵاڵ نادری

 هه ژار كه ریمی

 كماڵ كه ریمی

 كه ریم ره حیمیان

 یوسف حه بیب په ناه

 محه ممه دفارۆق بازیار

 ئیبراهیم ئه مینی

 ساڵح مام ئیبراهیمی

 شوكرێ نادری

 موسته فا فه قری

 عه لی غه واره 

 عه لی سه الحی

 مه الحه سه ن الجه وه ردی

 سوله یمان حه سه ن زاده 

 یوسف حه سه ن زاده

 كه ریم كاوه 
 سه ید مه حمود سه ید مه حمودی

 حامید مه حمودكه ندی

 حوسێن كه لهۆری

 عه باس یوسفی

 سیامه ك سه قزی

 عه لی ئاباده 

 كامران زاهێرحێجازی

 ساڵح فه رهودی

 مه قسود مه حمودی

 ئه حمه د كه ڕوبی
 ره حمان خزرپور

پاش تێپەربوونی نزیک بە چوار مانگ لە سێدارەدانی 
١٢ی  رێکەوتی  لە  مەهاباد  باژێری  قارەمانی  الوی   ٥٩
رژیمی خوێنمژی   ، جۆزەردانی سالی ١٣٦٢ی هەتاوی 
اڵوە  پۆلە  ئەم  سێدارەدانی  لە  بە  نەیتوانی  کە  ئێران 
دەستی  تریش  جارێکی  بپێکێ  ئامانجەکانی  قارەمانە 
دایە تاوان و ٣٣ کیژو الوی بێتاوانی تری بە جێگۆرکەی 
پیکردن بۆشاری تەورێز و پاش ئازارو ئەشکەنجەیەکی 

زۆر لەسێدارە دا . 

الوانی سێدارە درا بریتین لە:

١- ئەحمەد بابا سووری

٢- جەعفەر پورسوڵتانی 

٣-عەبودوول رەحیم ماملێ » نەجات »

٤-محەمەد سەبزەچی

٥-ناسر هەندوش

٦- مەحموود ئیبتیدا

٧- قادر بایزیدی

٨- رەسول رەشیدی

٩- سولیمان ئاهنگەری

١٠- سولیمان پیرۆتزادە

١١- سولیمان مەوالنی

 ١٢-خەسرەو سازواری 

١٣- قادر کاکەمەمی

١٤- کەریم پێغەمبەر نژاد

١٥-  محامەد جەنەتی 

١٦- حەسەن جەنەتی 

١٧- عەلی بامداد 

١٨- یونس پیرزادە

١٩- عەلی ئازەرگوتە

٢٠- کەریم ئەحمەدی

٢١- ڕەحمان بنگینی 

٢٢- سەید عەاڵئەدین حۆسێنی

٢٣- سولتان بەنایی 

٢٤- یوسف عابێد

٢٥- جعفەر حەسەنزادە

٢٦- جعفەر عیسمەتی 

٢٧- یوسف موحەمەدی 

٢٨- خۆشناو قازیزادە

٢٩- مۆحسێن عەلێە

٣٠- فایەق کەریمی

٣١- جعفەر پاکزاد 

 ٣٢- ئەحمەد ئەمینی 

٣٣- جعفەر مامڕەمەزانی 

لە  کەسەکە   ٥٩ لەگەڵ  یان  خوارەوەش  ناوانەی  ئەو 
سێدارە دراون یان خۆ بە جیا کە وێڕای رێز گرتن لە 

یادیان ناوی ئەوانیش دەنوسین :

١- عەلی تکمەچی

٢- یونس پیردۆخت 

٣- سەید ئیبراهیم سەید ئەحمەدی

٤- نەسرین کاڵ 

٥- عوسمان بەتوراک 

٦- عەلی سەالمی 

٧- مەعسومە سەرهەنگی 

٨- ئەبوبەکر پەرتەوێان 

٩- خالید مەسماری 

١٠- حەبیب خاتەمی

١١- عەلی غوارە

١٢- مەسعود میر مەحموودی 

١٣- محەمەد مەسعوود زایرحەجازی

١٤- سەید ئەنوەر شوکری 

١٥- عەبدوواڵ ئاهەنگەری

لە  زیاتر   ۱۱٦۱ ساڵی  لە  کە  بوترێ  پیویستە 
دران.  لە سێدارە  دا  مانگان  ماوەی ٤  لە  ۱٥٠ کەس 
لەسێدرەدانی  ڕۆژی  کە  جۆزەردان  ۱۱ی  رۆژی 
ڕۆژی  بووەتە  ڕاستیدا  لە  گیانبەختکردۆکەیە   ٥۱
دا  ماوەیە  لەو  کە  ئازیزانەی  ئەو  هەموو  یادکردنەوەی 
لە الیەن کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمیەوە لە سێدارە 

دراون.
بەداخەوە زۆر جار لەبەر نەبونی زانیاری دروست لەسەر 
تایبەتی ژومارەیان و هەروەها نەبونی  ئازیزانە بە  ئەو 
 ، کەس   ٢٥٠ دەگاتە  ژومارەیان  کە  زۆربەیان  وێنەی 
یادکردنەوەی ٥٩ کەسەکە پەسەندە کرواە .  بە  تەنیا 
ئیمە بەرێوەبەرانی ستافی دوارۆژ هەولمانداوە کە لێرەو 
ولەوێ بەتایبەتی لەسەر الپەرەی فەیسبوکی زۆر بەرێز 
ئەو  لە سەر  زانیاری  زۆر  برێکی  ماملێ«  وریا   «
ئازیزانە کۆبکەینەوە .هیوادارین لەمەو بەدواش بە 
یارمەتی ئێوە خوێنەرانی ئازیز بتوانین ناوو وێنەو 
بەر  بیخەینە  کۆبکەینەوەو  ئازیزانە  ئەو  ژیاننامەی 

دەم کۆمەالنی خەلکی شۆرشگێری کوردوستان .
كۆماری  جه نایه تكارانی  ڕۆژه یكه   ئه و  ئۆمێدی  به  
چه وساوه كانی  هه ڵبژێراوی  دادگای  له   ئیسالمی 
نهێنی  جه نایه تی  هه موو  و  بكرێن  موحاكمه   ئێران 
دژه   كرده وه   سزای  و  ڕوو  بخرێته   ئاشكرایان  و 

مرۆییه كانیان وه رگرن.
ئازیزو  لەیادی  دەگرین  رێز  تریش  جارێکی 

خۆشەویستیان 

یادێك لە ساڵڕۆژی ئێعدامی جە نایە تكارانە ی ٥٩ خە باتكار و تازه الوی شاری مــــهاباد

عەزیز ئاجیکەند 
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بۆ خوێندنه وه ی دواڕۆژ له سه ر تۆڕی ئینتێرنێت
 سه ردانی www.komala.com بکه ن  

dwaroj.net پەیوەندی

 سەرنووسەر:
ئەسعەد دروودی

 بەڕێوەبەری نووسین و دیزاین:
 هێمن بایەزیدپوور

 

   نەوید مێهراوەر

یه كبوون و هاوخه باتی یان پێكه وه  كار كردن له  كوردستان به تاێبه ت له  
به رانبه ر داگیركه راندا ئاره زووی ڕه وای خه ڵكی كوردستانه  و ئه و حێزبه ی 
كه  خۆی به  خه ڵكه وه  گرێ دابێت و له  ڕاستیدا به رژه وه ندی  خه ڵكی له  
پێشه وه ی ئه وله ویه ته كانی خۆی دانابێت ئه گه ر ڕاستگۆ بێت ناتوانی ئه و 

ئاره زووه  له  به رچاو نه گرێت.
رۆر به داخه وه  له  كوردستان ئه زموونی پێكه وه  نه بوون و شه ڕی ناوخۆیی 
حێزبی كوردی كه م نیه  و خه ڵك و خه باته كه ی زه ره رمه ندی سه ره كین 
و  به تاێبه ت بۆ گه لێك كه  هێشتا واڵته كه ی داگیر كرابێت و  خاوه ن 

سه روه ری خۆی نه بێت.
ئه گه رهیشتا بسته  زه منێكت له  ده ست نه بێت و نه توانی بیری جیاواز 
حێزبی جیاواز ته حه مول كه یت ئه وكات كه  زه مین و گومرك كان و ... 
به ده سته وه  بوو نه ك شه ڕ به ڵكوو ده ست بۆ قیزه ونترین كار ده بیت 
شكو و سه روه ری  و باوه ڕ به  خۆبوونی گه لیش ده خه یته  ژێر پێ، 
زۆر به داخه وه  واڵتی داگیركراو و دابه شكراوی كودستاندا كه ڕه نای جه نگ 
هه میشه  ده بیسترێ، به رژه وه ندی به رته سكی حێزبی، پاوانخۆازی، لوت 
به رزی و پیرۆز كردنی زاراوه  و دێرۆك و ستایشی نابه جێ و ناپێویستی 
تاك و به  پێغه مبه ركردنی سه ركرده  هۆكار بووه  بۆ هه ڵگیرسانی شه ڕ و 
یان هیچ نه بێ به ستێن سازی بۆ ناكۆكی و چاو سووركردنه وه  زۆر جاریش 
داگیركه ران له م به رچاو ته نگیه  به قازانجی خۆیان كه ڵكیان وه رگرتوه  
و ئه گه ر ڕاسته وخۆ ئه و ئاگره یان خۆش نه كردبێت ناڕاسته وخۆ پاڵنه ر 
بوونه  كه وابێ ده سه اڵتداران یان بڕیار به ده ستانی سیاسی كورد هه میشه    
دووڕێیانیان دێته  پێش و بڕیاری مێژووی و چاره نووس ساز له و بوواره  دا 

ده یانباته  مێژووه وه  ده كرێ نه فره ت بكرێن یان پێچه وانه كه ی بێت.
ئه گه رچی شه ڕ وه ك چه پڵه یه  و به  ده ستێك لێ نادرێ  به اڵم الیه نێك 
شه ڕی پێ ڕاده گیردرێت به وشه رته ی به  چاویلكه ی به رژه وه ندی زۆرینه ی 

كۆماڵگاوه  سه ێری ڕووداو و بیانووه  شه ڕ خۆڵقێنه كان بكات.
كاتی خۆی ٥ی گواڵنی ١٣٥٩ی هه تاوی یه كه م تێكهه ڵچوون له  نێوان 
كۆمه ڵه  و دیموكرات له  كوردستانی ڕۆژهه اڵت روویدا ئه گرچی ئه وه  كات 
ئه و شه ڕه  هه موو كوردستانی نه گرته وه  و به اڵم نێوه  نێوه  هه ر رووداوی 
ناخۆش و تێكهه ڵچوون ڕووی داوه  و و سه ره نجام شه ڕی سه رانسه ری 
لێكه وته وه  و به سه دان و كچ و كوڕی تێكۆشه ر و شۆرشگێر گیانیان 
به ختكرد و تێچوویه كی زۆر و قۆرسی هه بوو بۆ خه ڵكی كوردستان و 
ئیسالمی  كۆماری  تریشه وه   الیه كه ی  له   مافخۆازانه كه ی،  بۆشۆرشه  
هه موو  به سه ر  ده ست  و  بێنی  به رخۆدانه   به و  شكست  خێراترتوانی 

كوردستاندا بگرێت.
 ئه گه ر چی مافی گه لی كورده  كه  مێژووی ئه و كاره ساتانه  و ده رنجامی 
ئه وشه ڕه   وه ك خۆی تۆمار بكات به اڵم مه به ستی نوسینی ئه م بابه ته  نیه .
 له و سه رده مه دا  گرنیگ بوو كه  حێزبی سیاسی به شدار له و شه ڕه  
هه لویستی چۆنه  و چۆن ئه و شه ڕه  هه ڵده سه نگێنی و چ بڕیارێك ئه ده ات؟
پێوه یسته  تۆمار بكرێ و وانه ی لێ وه ربگیردرێت و كۆمه ڵه یه كان شانازی 
بكه ن كه   له  ٣ی گواڵنی ١٣٦٧ی هه تاوییدا به  شێوه ی یه كالیه نه  كۆمه ڵه  
ئاگر به ستی ڕاگه یاند و شه ڕی ناوخۆیی ڕاگرت، پێویسته  له و یاده  دا 
هه مووان نه فره ت له  شه ڕ بكه ین و بۆ دیاری كردنی مافی چاره نووسی 
له  كوردستانی ڕۆژهه اڵت ده ستی هاوكاری و هاوخه باتی  گه لی كورد 
به یه كتر بده ین و به چاو پۆشی له  جیاوازی  بۆچوونی سیاسی و حێزبی 
به رژه وه ندی گشتی كۆمه ڵگا و خه ڵكی كوردستان له  به رچاو بگرین و 

ناكۆكی و جیاوازییه كان به  دیالوگ چاره سه ر بكه ین.

  

دواستوون

3ی گواڵن رۆژی
 تۆماركردنی بڕیارێكی مێژوویە 

کاتژمێر ٢ی پاش   نیوەرۆی      یەکشەممە ١ی مانگی مەی ٢٠٢٢ی 
یینی  ا سەرکردایەتی ز ناوەندی  بۆ لە  رێورەسمێک  کۆمەڵە 

رێزگرتن لە رۆژی جیهانیی کرێکار بەرێوە چوو.
رێورەسمەکە کە ژمارەیەکی بەرچاو لە هاورێیانی پێشمەرگە و کادر 
و ئەندامانی کۆمەڵە تێیدا بەشدار بوون بە سروودی ئەنترناسیۆناڵ 
هەموو  یادی  لە  رێزگرتن  بۆ  بێدەنگی  دەقیقەیەک  راگرتنی  و 
گیانبەختکردووانی رێگای ئازادی و بەرابەریی ئێنسان دەستی پێکرد.
کۆمەڵەی  گشتی  سکرتێری  جێگری  کەعبی  رەزا  هاورێ  دواتر 
کرێکار  جیهانی  رۆژی  بۆنەی  بە  کوردستان  زەحمەتکێشانی 
ئەو  پیرۆزباییکردنی  وێرای  تێیدا  کە  کرد  پێشکەش  قسەوباسێکی 
و  جیهان  ئێستای  بارودۆخی  کرێکاران،تیشکی خستەسەر  لە  رۆژە 
ئەو قەیران و نەهامەتییانەی خستەروو کە بەهۆی ناکارامەیی نیزامی 

سەرمایەداریەوە رووبەرووی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی بووەتەوە.
هاورێ رەزای کەعبی لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا وێرای ئاماژە بە 
بزووتنەوە جەماوەری و مافخوازانەی چین و توێژە جواروجۆرەکانی 
رێکخراوبوونی  و  یەکریزی  پێویستی  لەسەر  ئێران،  کۆمەڵگای 
کرد.  پێداگری  داخوازییەکانیان  و  ماف  دابینکردنی  بۆ  کرێکاران 
هەروەها سەبارەت بە دۆخی کرێکارانی کوردستان وێرای ئاماژەکردن 
گەلی  بە  بەرامبەر  ئیسالمی  کۆماری  دوژمنکارانەی  سیاسەتی  بە 
کورد و بە ئەنقەست دواکەووراگرتنی کوردستان لە بواری ئابووری 
و پیشەسازی و نەزۆک هێشتنەوەی هەموو جۆرە پرۆژەیەکی گرینگ 
سامانی  بەتااڵنبردنی  کوردستان،باسی  لە  ئابووری  بنەرەتی  و 
سرووشتی کوردستان و داڕماندنی ژێرخانی ئابووری کوردستانی لە 

الیەن حکوومەتی ناوەندی ئێرانەوە کرد و،لەسەر پێگە و کاریگەریی 
و لێکهەڵپێکانی  بزووتنەوە جەماوەری و کرێکارییەکانی کوردستان 

لەگەڵ بزووتنەوەی رزگاریخوازی کوردستانی کرد.
نێو  لە  و  شۆرشگێرانە  سروودی  باڵوکردنەوەی  بە  رێورەسمە  ئەم 

شایی و هەڵپەرکێی بەشداربوواندا کۆتایی پێهات.

بەرێوەچوونی رێورەسمی رێزگرتن لە ئەوەڵی مانگی مەی،
رۆژی جیهانیی چینی کرێکار 

و  مانگرتن  لەگەڵ  هاوكات  رابردوودا  هەفتەی  چەند  ماوەی  لە 
و  كوردستان  لە  كرێكاران  و  مامۆستایان  بەردەوامی  ناڕەزایەتیی 
لە  و  ئێران  شارەكانی  زۆربەی  لە  بەرباڵو  ناڕەزایەتییەكی  ئێران، 
ئیسالمی  كۆماری  بە  دژ  كۆمەڵگادا  توێژەكانی  و  هەموو چین  نێو 
شێوەی  بە  بەرباڵوە  ناڕەزایەتییە  ئەم  ئەگەرچی  سەند.  تەشەنەی 
خۆپیشاندانی سەرشەقام هەتا ئێستا بەشێك لە شارەكانی گرتووتەوە 
بەاڵم ئەوەی كە الی خەڵك بەتەواوی ڕوونە ئەوەیە كە هۆكاری ئەو 
هەموو نەهامەتیەی كە بەرۆكی كۆمەڵگای ئێرانی گرتووتەوە تەنیا 
و تەنیا سیاسەتی سەرتاپا هەڵەی بەرپرسانی كۆماری ئیسالمی و 

ڕێبەر و بەرپرسانی ژێردەستی ئەوە.
لە  دەسپێكەكەی  كە  دواییە  ئەم  ناڕەزاییە جەماوەرییەكانی  ڕاستە 
بەر گرانیی لەڕادەبەدەری شتومەكی ئاسایی ڕۆژانە و قوتی خەڵكە، 
خۆپیشاندانی  و  ناڕەزایەتی  هۆكاری  لە  بەشێكە  تەنیا  ئەوە  بەاڵم 
خەڵكی وەزاڵە هاتوو، دەنا هەروا كە لە دروشمەكانی خەڵكدا هەر 
زوو دەردەكەوێ هۆكاری ئەو هەموو قەیرانە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییەی بەرۆكی خەڵكی ئێرانی گرتووە، ڕێژیمێكی ئیدئۆلۆژیكی 
كە  كردووە  دەوڵەمەندە  واڵتە  لەو  وای  كە  ناوەڕاستە  سەدەكانی 
تەنانەت نانی ڕۆژانەی خەڵكیش ببێتە جیرەبەندی و هەندێ شمەكی 
بێ  لە سەر سفرەی خەڵكی  و  ژیان  لە  مرۆڤ  ڕۆژانەی  و  ئاسایی 

دەرەتانی ئێران نەمێنێ.
هەژاریی و بێكاریی و بێ ئەنوایی خەڵك لە حاڵێكدایە كە گەندەڵی 
و ئیختالس و دزیی لەبڕان نەهاتووی بەرپرسانی ڕێژیم گەیشتووەتە 
ئاستێك كە زۆر جاران لە بەر كێشە ناوخۆییەكان، هەر خۆیان لە 
یەكتری لەقاوی دەدەن و هیچ شەرمێكیش لە خەڵكێك ناكەن كە 
ناردنی  ئەوەشدا  گەڵ  لە  نەماوە.  ڕۆژانەشیان  نانی  كڕینی  توانایی 
پارە و سامانی واڵت بۆ پڕچەككردنی گروپە توندڕەوە ئیسالمییەكان 
و ئاژاوە نانەوە لە واڵتانی دراوسێ بەتایبەت، هۆكارێكی دیكەی ئەو 

قەیرانە ئابووریەیە كە خەڵكی ئێران پێوە گرفتارن.
و  دەنگهەڵبڕین  چەشنە  هەر  كە  حاڵێكدایە  لە  ئەوانە  هەموو 
ئەمنیەتیەكانی  ناوەندە  الیەن  لە  ئەو دۆخە  بەرانبەر  ناڕەزایەتیەك 
ڕێژیمەوە بە توندترین شێوە وەاڵم دەدرێتەوە و ڕۆژ نیە كە چاالكانی 
لەو  خەڵكی،  و  دەروەست  ڕۆژنامەنووسانی  و  مەدەنی  و  سیاسی 

بارەوە بانگهێشت و دەسبەسەر و هەڕەشەیان لێ نەكرێ.
چاك  هەوڵی  ئەوەی  جیاتی  لە  ئیسالمی  كۆماری  دۆخێكدا  لەوەها 
كردنی ژیانی خەڵك بدا هێزە چەكدارەكانی ڕێژیم و بەتایبەتی هێزە 
كۆبوونەوەی  بە  دەكەن  دەست  پاسداران  سپای  سەركوتكەرەكانی 

بەرباڵو و مانۆڕی سەركوت.
چەكی  تەنیا  و  دیكتاتۆرە  ڕێژیمێكی  هەموو  هاوبەشی  خاڵی  ئەوە 
دەستی كۆماری ئیسالمی ئێرانیش هەر ئەوەیە، بەاڵم مێژوو نیشانی 
بە چۆكدا  یەكگرتوویی خەڵكدا  بەرانبەر  لە  ئەو چەكەش  كە  داوە 

دێت.
خۆپیشاندان  بۆ  پشتیوانی  دەربڕینی  وێڕای  كوردستان  خەڵكی 
لەو  ئێران،  ناوچەكانی  باقی  لە  ناڕازی  جەماوەری  ناڕەزایەتیی  و 
باوەڕەدایە چەكی ژەنگاویی سەركوت لە بەرانبەر هێزی یەكگرتوو و 
ئیرادەی یەكگرتووی خەڵكی ئێران خۆی پێڕاناگیرێ و لە كۆتاییدا 
سەركەوتن هەر بۆ خەڵكی ئازادیخوازی ئێران لە چنگ رژیمی كۆماری 

ئیسالمییە.
هەمیشە  وەك  ئێران  كوردستانی  حیزبەكانی  هاوكاری  ناوەندی 
پشتیوانی لە ناڕەزایی جەماوەری خەڵكی كوردستان و ئێران دەكات 
ناڕەزایی  كە  نیشانیدا  دوایی  ئەم  خۆپیشاندانەكانی  پێمانوایە  و 
نوێوە  قۆناغێكی  چووتە  ئیسالمی  كۆماری  دژی  جەماوەری خەڵك 
توانای  ئیسالمی  كۆماری  و  دەبێت  بەردەوام  ناڕەزاییانەش  ئەم  و 
تێپەڕاندنی ئەم قەیرانگەلەی نابێت. داواش لە سەرجەم الیەنەكانی 
ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی دەكەین لە ئێستادا كە هاودەنگییەكی گشتیی 
دژ بەكۆماری ئیسالمی لەناو جەماوەری خەڵكدا دروستبووە دەبێت 
بە  دژ  هەمیشە  وەك  كوردستانیش  و  هەڵبگرێت  جیدی  هەنگاوی 

دەسەاڵتی رەشی كۆماری ئیسالمی لە مەیداندا دەبێت.
ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران

١ی جۆزەردانی ١٤٠١ی

ناڕەزایەتیی جەماوەری لە ئێران بەردەوام دەبێت 


