
نووری  حەمید  بۆ  ھەتاھەتایی  زیندانی  حوکمی  دەرکرانی  ھەواڵی 
دادیاری پێشووی زیندانی گەوھەردەشتی کەرەج لە ساڵی ١٣٦٧ 
لێبوردنی  رێکخراوی  راپۆرتی  پێ  بە  ساڵەدا  لەو  کە  ھەتاویی  ی 
بە  لە چاالکانی سیاسی سەر  لە ٥٠٠٠ کەس  زیاتر  نێونەتەوەیی 
رێکخراوی سیاسییە نەیارەکانی حکوومەت و لەوانە چاالکانی چەپ 
و زیندانییە سیاسییە کوردەکان لە سێدارەدران و تەنانەت بەشێک لە 
سەرچاوەکان ژمارەی زیندانییە لە سێدارەدراوانە بە زیاتر لە ٣٠ ھەزار 
کەسیش دەخەملێنن، شەپۆلێکی خۆشیی خستە ناو بنەمالەی ئەو 
قوربانییانە و چاالکانی سیاسی و ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمییەوە. 
مێژوویی  و  وەرچەرخان  خالێکی  وەک  دەبێت  لێرەدا  کە  ئەوەی 
ئاماژەی پێبکرێت دەتوانی خۆی لە چەن بەستێندا ببیندرێتەوە:
١- حەمید نووری کاتێک لە سوئێد بە تاوانی ھاوکاری لە ئێعدامی 
چاالکانی سیاسی دەیەی شەست، تاوانی شەر و ھەروەھا کوشتنی بە 
ئانقەس سزای ھەتاھەتایی بەسەردا سەپا کە تاوانەکەی لە والتێک 
ئەنجام دابوو کە ٢٤٠٠ کیلۆمتر لە شوێنی دادگاییکرانەکەی دوورە، 
گۆی  شوێنێکی  ھیچ  لە  تاوانبارەکان  کە  ئاماژەیەکە  خۆی  ئەوە 
زەوی ناتوانن بەوە دلخۆش بن کە دەتوانن لە سزای تاوانەکانیان 
دەرباز بن و ئەگەر ئیرادەیەک لە والتانی ئورووپاییدا بێت دەتوانرێ 
بە پێی یاسا نێونەتەوەییەکان ئەو کەسانە بسپێردرێنە دەست یاسا 
و بە تاوانی کوشتار و ئازار و ئەشکەنجەی خەڵک سزایان بدەن.
٢- خاڵێکی دیکە ئاشکرابوونی دادگاکە بوو کە ڕێک بە پێچەوانەی 
بەناو دادگاکانی دەیەی شەستی ئێران بوو کە لە کەمتر لە ١٠ خولەکدا 
سزای سێدارە بەسەر چاالکانی سیاسییدا دەسەپا. حەمید نووری 
پارێزەری ھەبوو ھەروەھا پرۆسەی دادگاکەی زیاتر لە ٢ سال و زیاتر 
لە ٩٠ جەلەسەی پێچوو. حەمید نووری دەیتوانی تانە لە تۆمەتە 
پاڵخراوەکانی بدات،  ھەمووی ئەو ئاماژانە دەتوانێ سەلمێنەری ئەو 
ڕاستییە بێت کە سەرەڕای ئەوەی نووری و ھاوکارەکانی تاوانبارانە 
و ناعادیالنە لەگەڵ خەڵک و نەیارانی سیاسیی حکوومەتی ئیسالمیی 
ئێراندا جوواڵنەوە بڕیارەکەی دادگای سوئد و سزاکەی نووری، سزایەکی 
بووە. نێونەتەوەییەکان  باوەڕکراوە  پرەنسیپە  پێی  بە  و  عادالنە 
٣- لە پاش شۆرشی مەشرووتە و لە زیاتر لە ١٠٠ ساڵی ڕابردوودا ئەوە 
یەکەم جارەکە خەڵک لە ئێران دەتوانن تامی خۆشی عەدالەت بچێژن. 
لە ماوەی دەسەاڵتی دوو حکوومەتی پەھلەوی و کۆماری ئیسالمیدا 
ھەرکام بە جۆرێک بەردەوام عیدالەتیان پێشێلکردوە وئەوە یەکەمین 
جارە کە تاوانبارێکی سەر بە دەسەالت دەگاتە سزای واقعی خۆی.
٤- نە دادگای کردنی حەمیدی نوورری تەنیا دادگایی ئەو کەسە 
بوو نە سزاکەشی ھەر ئەو دەگرێتەوە، لە راستیدا حەمیدی نووری 
بە تاوانی کوشتارێکی سازماندراو یان خود سیستماتێک و بەرنامە 
دارێژراو لە الیەن لووتکەی دەسەاڵتەوە ئەو تاوانانەی ئەنجام دابوو، 
ھەروەھا لەو دادگایەدا زیاتر لە ١٠٠ شایەدحاڵ کە بۆخۆیان لە کاتی 
ڕوودانی تاوانەکەدا لەو زیندانەدا بوون شایەدیان دا، ئەوە ھەنگاوێک 
پێناسێکی  سێحەبی  ببێتە  سالی ٦٧  کوشتاری  ئەوەی  بۆ  بوو 
رێگە  داھاتوودا  لە  ئەوە دەتوانی  و  ناسێندران  تاوانباران  تایبەت، 
خۆشکەر بێت بۆ ئەوەی ھەموو بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی سزای 
تاوانبار  بەرپرسێکی  ھیچ  ئیتر  مەوالوە  لە  وەرگرن.  تاوانەکانیان 
ناتوانێ بۆ ھیچ شوێنێکی جیھان بە ئاسوودەیی سەفەر بکات و 
لە ناوخۆش دەتوانێ تێچووی تاوان و زوڵم و کردەوەی ناعاداڵنە بۆ 
بەشێک لە بەرپرسانێک کە ئێستا لەسەر دەسەاڵتن بەرێتە سەرێ. 
بەالم لە کاتێکدا کە بەشێک لە فەزای سیاسی و کۆمەلگەی ئێران 
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پوتین، ئەردوغان و ڕەئیسی سێ سەرۆک کۆماری 
ڕووسیە و تورکییە و ئێران لە تاران کۆبوونەوە. 
کۆبوونەوەی ئەم سێ کەسە لە ژێر ناوی کۆبوونەوەی 
دەوڵەتانی پارێزەری پرۆسەی ئاستانە )کە ناوی 
کە  قەزاقستانە  پێتەختی  نوورسوڵتان  ڕەسەنی 
چەکدارەکانی  گرووپە  لەگەڵ  یەکەم  کۆبوونەوەی 
شەڕی سووریە لەوێدا گیرا( بەڕێوەچوو و ناوەندەکانی 
دەنگوباسی ئەو سێ واڵتە ڕایانگەیاند کە باسەکان لە 
سەر مەسئەلەی سوورییە چڕە بەاڵم ھەموو چاوەدێرانی 
سیاسی لەسەر ئەوە ساغن ئەجێندای ھەرکام لەو 
واڵتانە لەو دیدارە تایبەتە بە دۆخی ئەمڕۆی خۆیان. 
ھێرش  کە  ئەردووغان  لەگەڵ  خامنەیی  قسەکانی 
بۆ سەر سوورییە )مەبەست بۆ سەر ناوچەکانی 

کوردستانی ڕۆژاوایە( بە خراپ باس دەکا و دەڵێ 
ـ کە ناڕاستەوخۆ  ئەو کارە بە قازانجی تیرۆریستانەـ 
ھاودەستی  و  بوون  ھاوبەرژەوەند  بە  ئاماژەیە 
دەوڵەتی ئەردوغان و داعەش ــ دەریدەخا کە لەو 
بابەتەدا نەک ھاودەنگ نیی بەڵکوو زۆر لێک دوورن. 
باری  لە  جار  زۆر  کە  دەسەاڵتە  سێ  ئەم 
بەرژەوەندییەوە لە پەیوەندییەکانی دەرەوەی واڵتدا 
کەوتوونەتە بەرەی دژ و بۆ نموونە لە مەسئەلەی 
یەک  لە  ڕووسییە  و  ئێران  دەوڵەتان  سوورییەدا 
بەرەدان و بەرژەوەندییەکانیان لەگەڵ تورکییە کە 
لەبەرەیەکی دیکەدایە یەک نییە. بەاڵم ئەوەی ئەمڕۆ 
ئەو سێالیەنەی کۆکردووەتەوە چەند مەسئەلەیەکە 
کە بووەتە ھۆی دروستبوونی ھاوپەیمانییەکی کاتی. 
بابەتی یەکەم جۆرێک لە دژایەتی و بەرانبەرکێ لەگەڵ 
واڵتانی ڕۆژاوایە. دەوڵەتی ڕووسییە جیا لە کێشە 
مێژووییەکانی لەگەڵ ڕۆژاوا لە شەڕێکی چەکداری 

دژی ئۆکرایندایە و ھەموو ڕۆژاوا بە تێکڕا پشتیوانی 
لە ئوکراین دەکەن و دژی ڕووسیەن و گەمارۆیان 
خستەەتە سەری. حکوومەتی ئێران ھەموو پێناسەی 
خۆی لە دژایەتیی ڕۆژاوادا چڕ کردووەتەوە و ساڵهایە 
پێشێلکاری  و  شەڕەنگێز  دەسەاڵتێکی  وەکوو 
لەسەر.  توندی  گەمارۆی  و  ناسراوە  مرۆڤ  مافی 
ناتۆ  ئەندامەتیی  سەڕەڕای  تورکییەش  دەوڵەتی 
نزیکایەتیی ڕێژەیی لەگەڵ ڕۆژاوا پاش ھاتنەسەرکاری 
ئەردوغان و بە سیاسەتە ئیسالمییەکانی ئەردوغان 
و حزبەکەیەوە زیاتر بۆنی دژایەتیی ڕۆژاوای لێدێ. 
لەم ھاوکارییە کاتییەدا ھەرکام لەو دەوڵەتانە بە دوای 
بەرژەوەندییەکانی خۆیاندا دەگەڕێن ڕووسییە ئەزموونی 
ئێران بۆ دەربازبوون لەدەستی گەمارۆکانی ڕۆژاوا 
بەسوود دەزانێ و دەیەوێ حکوومەتی ئێران وەکوو 
کارتێکی گوشار بۆ سەر واڵتانی ڕۆژاوا بەکار بێنێ. 
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هێمن بایەزیدپوور

تاوان لە تاران سزا لە ستۆکهۆڵم

ڕۆژئاوا یەکەم سەنگەری بەرگری
 لە دەسکەوتەکانی کورد

پالنێک ھەیە لە الیەن ھەر چوار دەوڵەتە 
ڕوونی  بە  کە  کوردستانەوە  داگيرکەری 
ھەوڵدانە  ئەويش  دەکرێت،  پێ  ھەستی 
کورد  دەسەاڵتی  و  پێگە  نەھێشتنی  بۆ 
ئێستادا  لە  کورد  خەباتی  ناوچەکەدا.  لە 
ھەیە،  دەستکەوتی  دوو  رادەیەک  تا 
فشارەکانی  رۆژئاوا.  و  کوردستان  ھەرێمی 
کوردستان،  ھەرێمی  الوازکردنی  بۆ  عێراق 
ئۆپراسيۆنەکانی  و  ئێران  مووشەکەکانی 
بە  کوردستان  ھەرێمی  سەر  بۆ  تورکيە 
ئیسرائیل   ، پەکەکە   ، نەوت  پاساوی 
ھەرێمی  الوازکردنی  زیاتر  بۆ  تەنيا  و... 

کوردستانە وەک سەرەتایەک بۆ ...

گۆتاری  بە  سەبارەت  کۆرتەباسێک 
سیاسی  کاریگەری  و  چێینچ  ڕژیم 

ئێران داهاتووی  لەسەر 

دەوڵەتەکانی  باسی  رابڕدوو  سااڵنی  لە 
 ،)failed states(ناکارامە
کێشە  لە  پڕ   ،)weak states(الواز
لە   )  contested states(شەڕ و 
نێودەوڵەتیەکان  پێوەندیە  چوارچێوەی 
گێشتووەتە  نێودەوڵەتی  ئاسایشی  و 
پرۆسەی  بە  ئەگەر  بااڵ.  ئاستێکی 
دەورانی  دوایی  دەوڵەت-نەتەوەسازی 
سەرێنج   )Cold War(سارد شەڕی 
لە  زۆرێک  سەرچاوەی  کە  دەبینین  بدەین 
لە  دەبێ  ئەمڕۆ  جیهانی  نائەمنییەکانی 
ناکارامانەدا  و  الواز  دەسەاڵتە  ئەم  بوونی 
... کات  ھیچ  نەیانتوانیوە  کە  بدۆزینەوە 

سەردەشت،
 جەستەیەکی پڕ لە ئازار 

ھاوین  مانگی  یەکەمین  لە  رۆژ  حەوت  تەنیا 
لەوی  بەر  چرکەساتێک  چەند  تەنیا  تێپەریبوو. 
دوانیوەرۆ،  خولەکی  سی  و   ٤ ببێتە   کاتژمێر 
ئاسمانی  بەسەر  بالی  رەش  پەڵەی  چەند  لەپڕ 
ژاناوی  بێدەنگێکی   . کێشا  سەردەشتدا  شاری 
دواتر  چرکەیەک  چەن  گرت.  لەئامێز  شاری 
شیمیایی  گازی  ھەڵگری  فرۆکەیەکی  چەند 
بۆمبیان   ٤ و  گرماندیان  شارەکەدا  بەسەر 
تریشیان  بۆمبی   ٣ ھەڵداو  شاردا  بەسەر 
خوارەوە  خستە  دەروبەریدا  ئاواییەکانی  بەسەر 
چرکەساتەدا  چەند  لەم  تەنیا  و  جۆرە  بەم  و 
قوربانی  شاری  یەکەمین  وەک  سەردەشت   ،

عەزیز ئاجیکەندهەژار وەلیزادە

سێ دیکتاتۆری تەریک کەوتوو
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    سەروتار 

فێمینیزم و پێویستی گێڕانەوەی 
ژنان لە پەراوێزەوە بۆ ناوەند

لە ساڵیادی کۆچی مێژوویی مەریوان
بە ڕێبەرایەتی کاک فوئاد
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     درێژەی سەروتار 

بە تایبەت چاالکانی سیاسیی و بنەماڵەی قوربانییەکانی کۆماری ئیسالمی سەرخۆشی ئەو 
ھەواڵەن کە ئەو رێژیمە بە چڕی درێژە بە سیاسەتێک دەدا کە بە ناوی دیپلۆماسی بارمتەگرتنی 
شاروومەندانی بیانیی ناوزەد بووە. ھاوکات جگە شارومەندانی بیانی شاروومەندانی دوو 
تابعییەتی یان خود ئەو شارومەندانەی کە پاسپۆرتی ئێرانی و واڵتێکی تریان ھەیەش ھەر 
لەو بازنەیەدا خۆی دەبینێتەوە، بە پێی راپۆرتی بلومبێرگ لە ئێستادا ٢٠ بۆ ٤٠ شاروومەندی 
بیانی یان دوو تابعییەتی لە زیندانەکانی ئێران بە تۆمەتگەلی وەک سیخوڕی و ھەەڵدان 
دژی ئەمنییەتی نەتەوەیی و ھتد دەستبەسەرن، لە راستیدا ھۆکاری دەستبەسەری ئەو 
شاروومەندانە جۆرێک لە بارمتەگرتنی ئەو شاروومەندانەیە بۆ دوو مەبەستی سەرەکی:
بۆ  شارومەندانە  ئەو  بارمتەگرتنی  ھۆکاری  لە  بەشێک  دارایی:  ١-قازانجی 
کۆماری   ٢٠١٦ لەساڵی  نموونە  بۆ  دەگەرێتەوە،  دارایی  قازانجی  ھێنانی  بەدەست 
میلیۆن  ئامریکایی ٤٠٠  ئێرانی  شارومەندی  چەن  ئازادکردنی  بەرامبەر  لە  ئیسالمی 
ئازادکردنی  بەرامبەر  لە  دا   ٢٠٢٢ ساڵی  لە  ھەروەھا  وەرگرت،  ئامریکا  لە  دۆالری 
وەرگرت. دۆالری  ملوێن   ٥٣٠ بریتانییایی  ئێرانی  شارومەندی  زاغەری  نازەنین 
٢- پوان وەرگرتن: کۆماری ئیسالمی لە بارمتەگرتنی شارومندانی بیانی ئامانجێکی 
تریشی ھەیە ئەوەش وەرگرتنی ئیمتیاز و بە جۆرێک مەعامەلەکردن بەو کەسانەیە: 
بوو  کەسێک  لەگەل  فەرانسەوی  شارومەندێکی  گۆڕینەوەی  سیاسەتە  ئەو  نموونەی 
سەردەمی  وەزیرانی  سەرۆک  دوایین  بەختیار  شاپووری  تێرۆری  تۆمەتی  بە  کە 
شای پێشووی ئێران لە فەرانسە سزای ھەتاھەتایی خۆی تێپەر دەکرد و پاش ئەو 
مەعامەلەیە ئازادکرا،  دوایین نموونەشی بە ھیوایە شارومەندێکی بلژیکی لەگەل ئەسەدوال 
ئەسەدی دیپلۆمات تێرۆریستی ئێرانی کە لە بلژیک بە تۆمەتی ھوڵ بۆ تەقاندنەوەی 
بگۆرێتەوە. زیندانە،  تێپەرکردنی سزای ٢٥ ساڵ  موجاھدین، خەریکی  کۆبوونەوەی 
لە بەرامبەردا ئەوەی کە والتانی ئورووپایی وەک کاردانەوە بەو سیاسەتەی کۆماری 
ئیسالمی کردوویانە رەنگە نەتەنیا وەک دژکەردەوە بەو کارانەی کۆماری ئیسالمی پێناسە 
نەکرێت بەلکوو رێگەخۆشکەر و رێگەپێدەری ئەو تاوانانە بێ لە داھاتوودا... بۆ نموونە 
دەولەتی بلژیک گەاللەیەکی پێشکەشی پارلمانی ئەو والتە کردووە، گاللەکە تایبەتە بە 
ئاڵووگۆری زیندانییەکان لە نێوان واڵتی بێلژیک و پێنج والتی کە لە لە نێوانیاندا ئێرانیش 
ھەیە، کارناسان لەو باوەڕەدان کە ئەو گەاللەیە تەنیا بە مەبەستی ئالووگۆری ئەسەدوال 
ئەسدی دیپلۆمات تێرۆریستی کۆماری ئیسالمییە لەگەڵ شاروومەندێکی بارمتەگیراوی 
بێلژیکی لە ئێران. ئەو گەاللەیە تا کاتی نووسینی ئەم وتارە پەسەند نەکراوە بەالم 
لە  قیزەونانە  ئالووگۆرە  ئەو  لێناکرێت  حاشای  ئەوەی  زۆرە،  پەسەنکرانی  ئەگەری 
مێژووی ئورووپا و کۆماری ئیسالمیدا بە دەیان کەڕەت دووبارە بووەتەوە، لە ئیسکۆرتی 
بکوژەکانی دوکتور قاسملوو سکرتێری حیزبی دێمۆکراتەوە بۆ ئێران یان خود کارئاسانی 
بۆ دەربازبوونی بکوژەکانی بەختیارەوە تا دەیان نموونەی تر لە خۆی دەگرێت. بلژێک 
پرسی ئاسایشی ئەمنی بۆ پێشکەشکردنی ئەو گەالیەیە باس دەکات، بەالم ئەوە ڕنگە ھەر 
ڕواڵەتی بابەتەکە بێت، ئەوەی حاشای لێناکرێت بەرژەوەندیی سیاسی و ئابووری وەک 
ئەولەوییەتی والتانی ئورووپایی و کۆنسێپتی سەرەکی پێوەندییەکانیان لەگەل کۆماری 
ئیسالمی بەردەوام درێژەی بووە و ئەوەی ھیچکات ئەولەوییەتی یەکەمی ئەو والتانە لە 
پێوەندی لەگەل ئێران نەبووە بابەتی مافی مرۆڤ و پرەنسیپە باوەرپێکراوە ئینسانییەکان 
بووە، بەالم درێژەی ئەو سیاسەتانە لە داھاتوودا نەتەنیا ئورووپا ناگەیەنیتە کەنارێکی ئارام 
بەڵکوو لە داھاتوودا ئاسەوارەکانی دەگەرێتەوە بۆ سەر ئەو واڵتانە و کۆماری ئیسالمی ھان 
دەدات کە  لە سیاسەتی بارمتەگرتنی شارومەندانی بیانی بەردەوام بێت و ھەڵسووکەوتە 
ئەوە  بۆ  ھۆکارەکەشی  دەبێتەوە،  چڕتر  ئورووپایی  والتانی  لە  تێرۆریستییەکانی 
دەگەرێتەوە کە دڵنیایە ھەمووکات دەتوانێ تێرۆریستێک لەگەل شارومەندێکی بێ تاوانی 
دەستبەسەرکراو لە ئێران بگۆرێتەوە. بڕیاری دادگای سوئد بۆ سەپاندنی حوکمی زیندانی 
ھەتاھەتایی بەسەر حەمیدی نووریدا سەرەڕای ھەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی و دەرکردنی 
حوکمی ئیعدام بۆ شارومەندێکی سوئێدی کە لە ئێران زیندانییە، سیگناڵێکی باش و 
جێگەی ھیوایە بۆ ئەوەی دەوڵەتای ئورووپایی زیاتر لە جاران بەرانبەر بە سیاسەتی بە 
بارمتەگرتن و گوشاری کۆماری ئیسالمیدا نەچەمن و لەسەر عەداڵەت و مافخوازی سوور بن. 
کۆتایی: لەو بابەتە حەولدرا دوو ڕووداوی خۆش و ناخۆش لە ڕۆژانی ڕابردوودا بخرێتە 
بەرباس، یەکەمیان ئەوە بوو کە حەمید نووری وەک نوێنەری بەشێک لە بکەرانی 
تاوانی دژە مرۆیی کوشتاری زیندانیە سیاسییەکانی دەیەی ٦٠ بە سزای تاوانەکەی لە 
والتێکی تر گەیشت، ئەوە دەتوانێ دەستکەوتێکی گرنگ لە مێژووی عیداڵەتخوازی لە 
سەد سالی ڕابردووی ئێران بێت، چاالکانی سیاسی و قوربانییەکانی کۆماری ئیسالمی 
دڵخۆش بکات کە لە کۆتاییدا تاوانکاران دەگەنە سزای کردەوە دژە مرۆییەکانی خۆیان، 
ئەگەر لە شوێنی تاوان نەبێت، لە شوێنێکی دیکەی ئەم دنیایە، کە پرەنسیپگەلی 
ئینسانی لەو والتانە ئەولەوییەتیان ھەیە بەو مەرجەی ئەگەر ئۆپۆزیسیۆن یەکدەنگ 
بێت و فەزای میدیایی جیھانیان لەگەڵدا بێت. بەالم ئەوەی وەک ھەواڵی ناخۆش 
باسکرا ئەوەیە کە والتانی ئورووپایی زۆر جار بە تێکەڵکردنی بابەتێکی قەزایی لەگەڵ 
بەرژەوەندییە سیاسییەکانی خۆیان رێگە خۆشکەردەبن بۆ درێژەی ئەو تاوانانە، وەک 
نموونە گاڵلەی گۆڕینەوەی تاوانباران لە حکوومەتی بێلژیک، ئەو دەرسەی کە دەبێ 
ئۆپۆزیسیۆن و بەتایبەت حیزبە کوردییەکان لەو ڕووداوانەی وەرگرن ئەوەیە کە لۆبی 
و  خەبەری  فۆکووسی  ھێنانی  بەدەست  و  یەکگرتووی  و  بوون  یەکدەنگ  و  کردن 
وەگەرخستنی پرسی کورد لە دەرەوەی والت دەتوانێ تەنیا رێگە چارەبێت بۆ دژکردەوە 
بەرامبەر کۆماری ئیسالمی و ھەروەھا گوێی کپ کراوی والتانی ئورووپایی بکاتەوە و 
تێچووی مەعامەلە ژێربەژێرەکانیان لەگەڵ حکوومەتی ئیسالمیی ئێران بەرێتە سەرەوە.

درێژەی الپەری ١

دەربازبوون  بۆ  ئێران  ئەزموونی  ڕووسییە 
لەدەستی گەمارۆکانی ڕۆژاوا بەسوود دەزانێ 
و دەیەوێ حکوومەتی ئێران وەکوو کارتێکی 
گوشار بۆ سەر واڵتانی ڕۆژاوا بەکار بێنێ. 
حکوومەتی ئێران بە باجدان بە ڕووسیە ــ 
نییە و ساڵهایە بەشێک  کە شتێکی نوێ 
شکستخواردووی  دەرەوەی  سیاسەتی  لە 
ـ لە ئاستی نێونەتەوەییدا  حکوومەتی ئێرانەـ 
نەتەوەیەکگرتووەکاندا  ڕێکخراوی  لە  و 
پشتیوانێکی ھەبێ و ڕێگەیەکی ھەناسەدان 
لە  تورکییەش  دەوڵەتی  بدۆزێتەوە. 
مەزنخوازانەکانی  سیاسەتە  چوارچێوەی 
ئێستە  دۆخی  لە  دەیەوێ  ئەردووغاندا 
ناوچەکە سوود وەرگرێ، کە دژایەتی کردنی 
بەشێکی  کورد  گەلی  ڕەواکانی  خواستە 

گرینگی نیازەکانی ئانکارایە. 
ئەم کۆبوونەوەیە جیا لە کاریگەری و ڕەنگدانەوە 
ناوچەیی و جیهانییەکانی لە چەند الیەنەوە بۆ 
خەڵکی کوردستان گرینگیی تایبەتی ھەیە. 
خەڵکی  سەرکوتکاری  دەسەاڵتی  دوو   .١
تورکییە(  و  ئێران  )دەوڵەتانی  کوردستان 
ھەر  دڵنیاییەوە  بە  و  ھاوکارییەدان  لەم 
لە  جۆرێک  بە  ئەوان  ھاوکارییەکی  جۆرە 
دژی بەرژەوەندییەکانی خەڵکی کوردستان 
دەبێ و بە شێوەی مێژووی ھاوکارییەکانی 
کێشەکانی  و  ناکۆکی  سەرەڕای  ئەوان 
لەسەر سەرکوت  نێوان خۆیان،  ھەمیشە 
و ئازاری زیاتری خەڵکی کوردستان بووە. 
بەرژەوەندیی  کە  ڕووسییە  دەوڵەتی   .٢
لەگەڵ  ھاوکاری  لە  سەردەمەدا  لەم  خۆی 
حکوومەتەکانی تورکییە و ئێراندا  دەبینێ 

بووەتە  نێونەتەوەیی  تەریککەوتنێکی  و 
ھۆی پێویستییان بەوان،  دەتوانێ دەوری 
ئەو  دەستی  کردنەوەی  لە  ھەبێ  خراپی 
حکوومەتانە بۆ پێشێلکاریی زیاتری مافەکانی 
خەڵکی کوردی دانیشتووی ئەو دوو بەشەی 
تورکییە.  و  ئێران  ناوخۆی  لە  کوردستان 
٣. حکوومەتی تورکییە کە تا ئەمڕۆ بەردەوام 
بە بیانووی چاالکیی حیزبە کوردستانییەکانی 
نەیاری ھێرشی کردووەتە سەر کوردستانی 
ھێرشانە  ئەو  بەتەمایە  باکوور،  و  ڕۆژاوا 
پەرەپێبدا و دۆخی ئەمڕۆی ناوچەکە و جیهان 
و شەڕی ئوکراین بە دەرفەتێک دەزانێ کە 
واڵتانی  تەواوی  نەبوونی  ڕازی  سەرەڕای 
لە  خۆی.  کوردەکانی  دژە  نیازە  ڕۆژاوایی 
ڕاستیدا ئەو ھێرشانە مەبەستیان تەنها خەسار 
نەیاری  کوردستانییەکانی  حیزبە  لە  دان 
دەوڵەتی فاشیستی تورکییە نییە بەڵکوو لە 
خەونە مەزنخوازەکانی ئەردوغاندا تواندنەوە 
و لەباربردنی ھەموو بزووتنەوەی مافخواز و 
کۆتاییە. ئامانجی  کوردستان  ڕزگاریخوازی 
وەکوو  ھەر  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری   .٤
حکوومەتی تورکییە چاوی بە ھیچ دەسکەوت 

و پێشکەوتنێک لە بزووتنەوەی کوردستان 
بە ھەموو بەشەکانییەوە ھەڵنایە و ئەمڕۆ کە 
گوشارەکانی ناوخۆ و دەرەکی لە ھەمیشە 
خۆیدا  مانەوەی  پەلەقاژەی  لە  بەرزترە 
کارێکی  جۆرە  ھەر  دەستبداتە  دەتوانێ 
و  سەرەڕۆیانە و شەڕەنگێزانە دژی حیزب 
دەسکەوتەکانی  و  کوردستانییەکان  الیەنە 
لە  ھەرجۆرێک  و،  کوردستان  خەڵکی 
سەرکوتی ئەو بزووتنەوەیە و ئەستاندنەوە یان 
بەرتەسککردنەوەی ھەرکام لە دەسکەوتەکانی 
خەڵکی کوردستان بە قازانجی خۆی دەزانێ. 
ئەو سێ دەسەاڵتە  ھاوپشتیی  و  ھاوکاری 
قازانجی  بە  سەردەمێکدا  و  کات  ھێج  لە 
گەلی  بەتایبەتی  و  ناوچەکە  خەڵکی 
سەودا  پێچەوانە  بە  و  نەبووە  کورد 
بابەتە  لە  یەکێک  کورد  خوێنی  لەسەر 
سەرەکییەکانی مەعامەلەکانی نێوانیان بووە. 
الیەنە  و  حیزب  و  کوردستان  خەڵکی 
سیاسییەکانی خەمخۆری بەرژەوەندییەکانی 
گەلی کورد دەبێ بە وریاییەوە چاوەدێریی ئەو 
پیالنانە بکەن و ھەڵوێستی شیاو و پێویست 
بنوێنن.  دزێوە  ھاوپەیمانییە  ئەو  بەرانبەر 

سێ دیکتاتۆری تەریک کەوتوو

      
ئەسعەد دروودی

رۆژی پێنجشەممە ٢٣ی پوشپەڕی ١٤٠١ی 
ھەتاوی، پاش ٩ مانگ دادگایی و لێكۆڵینەوە، 
دادوەری دادگای ستۆكهۆڵم، حەمیدی نوری 
یەكێك لەتیرۆریستانی كۆماری ئیسالمی بە 
تۆمەتی تاوانی شەڕ و كوشتنی بەئەنقەست 
لە رەوتی ئێعدامەكانی ھاوینی ساڵی ١٣٦٧ 
كرد. مەحكوم  ھەتاھەتایی  زیندانی  بە 
نوری  حەمید  دادگای  دانیشتنی  یەكەمین 
ناسراو بە »حەمید عەباسی«، یاریدەدەری 
گەوھەردەشت  زیندانی  قازی  پێشووی 
دەستیپێكرد   ٢٠٢١ ئاگۆستی  ١٠ی  رۆژی 
كۆتایی   ٢٠٢٢ مەی  مانگی  ٤ی  رۆژی  و 
لە  گوێ  دانیشتندا   ٩٣ لە  دادگا  پێهات. 
وتەی سكااڵكاران و كەسی تۆمەتبار گرت.
ئەمە بۆ یەكەمجارە كە پاش زیاتر لە سێ 
زیندانیانی  بەكۆمەڵی  كوشتاری  لە  دەیە 
لە   ١٣٦٧ ساڵی  لەھاوینی  سیاسی 
تۆمەتبارانی  لە  یەكێك  ئێران  زیندانەكانی 
دەكرێت. مەحكوم  و  دادگایی  دۆسیە  ئەم 
كوردستانی  حیزبەكانی  ھاوكاری  ناوەندی 
ئێران پیرۆزبایی ئەم سەركەوتنە لە ھەموو 

كەسوكاری قوربانیانی ھاوینی ٦٧ دەكات 
حەمیدی  مەحكومبوونی  كە  وایە  بڕوای  و 
و  ریسوایی  ئێران،  دەرەوەی  لە  نوری 
ئیسالمییە. كۆماری  بوونی  مەحكوم 
تەمەنی  ماوەی  لە  ئیسالمی  كۆماری 
ئێران  ئازادیخوازانی  دژی  خۆی  نگریسی 
و  سەركوت  سیاسەتی  گرتنەبەری  بە 
تێرۆر، گیانی ھەزارانی مرۆڤی ئازادیخوازی 
لە  ھەر  كە  لەكوردستانیش  ئەستاندوە. 
یەكەم رۆژەكانەوە كرایە ئامانجی دڕندانەترین 
بەھەزاران  رژیم،  سیاسەتەی  ئەم  شێوازی 

كەس بە تاوانی ئازادیخوازیی لە نادادگاكانی 
بۆیە  ھەر  كران.  مەحكوم  مەرگ  بە  رژیم 
مەحكومبوونی حەمید نوری مایە دڵخۆشی 
ئێرانە. خەڵكی ستملێكراوی كوردستان و 
ئەو  ئیسالمی  كۆماری  دەسەاڵتدارانی 
تێرۆریزمی كۆماری  پەیامەیان وەرگرت كە 
ئیسالمی ناتوانێت لە دەستی دادپەروەریی 
دەرباز بێت و درەنگ یان زوو ھەموو بكوژان 
لە  مرۆڤایەتی  دژە  تاوانی  تۆمەتبارانی  و 
دەگەن. تاوانەكانیان  سزای  بە  دادگاكاندا 

ئێران:  ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی 

مەحكومبوونی حەمید نوری لە دادگای سوئێد ریسوایی و مەحكوم بوونی كۆماری ئیسالمییە



3ژماره  )117( ساڵی هەشتەم،2022/07/22 dwaroj.net هەواڵ و ڕاپۆڕت

ئاجیکەند عەزیز 

 

خەڵکی  ڕۆژنامەوانی  و  نووسەر  فاالنچی  ئوریانا 
ئیتالیا بوو کە ساڵی ١٩٢٩ لە فێلۆرانس لە دایک 
لە  ٧٧سالی  لەتەمەنی  ٢٠٠٦دا  لەسالی  بووە 
ھەمان شار مااڵوایی لە ژیان کرد. ئۆریانا لەکاتی 
لە  بەشدارییەکی چاالکی  شەری جیهانی دوھەم 
دژی فاشیزم ھەبووە و ھەروەھا لە بواری مێژوو 
لەگەڵ  بەردەوام  بوو و  و سیاسەت زۆر شارەزا 
ڕێبەرانی گەورەی جیهان چاوپێکەوتنی دەکرد و 
زۆر بوێرانە پرسیاری لێدەکردن، ئەوەش بوو بە 
ھۆی ئەوەی ببێتە ڕۆژنامەوانێکی بە ناو بانگ.  
کتێبی نامەیەک بۆ مناڵێک کە ھیچ کات نەھاتە 
دونیاوە ، زیاتر لە کتێب وەکوو راگەیێندراوێکی 
ناوەرۆکێکی  کە  کۆمەاڵیەتییە  و  سیاسی 
ڕەگەزی  لە جیاوازیی  باس  و  ھەیە  فێمێنیستی 
و بارودۆخی ناخۆشی ڕۆژانەی ژیانی ژنان دەکا.
جۆرێکی  بە  کە  دەکا  ژنێک  لە  باس  کتێبەکە 

و  ترس  تووشی  و  دەبێت  گیان  دوو  نەخوازراو 
دڵەڕاوکەیەکی زۆر دەبێت کە سەرچاوەکەی جگە 
لە  ترسەی  ئەو  و خوا،  و کۆمەڵگە  بنەماڵە  لە 
دەکات  حەز  ئایا  کە  ھەیە  زگی  ناو  مناڵەکەی 
بەو  نا . ھەر  یان خود  ئەم دونیایە  بێتە سەر 
ھۆیەشەوە بریار دەدا کە ڕۆژانە لەگەڵ مناڵەکەی 
قسە بکا تا پەیوەندییەک لە نێوانیان پێک بێت 
ناشیرینی و جوانییەکانی جیهانی دەرەوە  لە  و 
ئاگاداری بکات. پاشان باوکی مناڵەکەی و دایک 
بەرپرسەکەی  و  ھاورێکانی  و  خۆی  باوکی  و 
بە  زۆر  دەکات،  ئاگادار  خۆی  دووگیانبوونی  لە 
و  دەکڕێت  ھەموویان سەرکۆنە  الیان  لە  توندی 
ببات،  لەناو  مناڵەکەی  ئەوەی  بۆ  ددەن  ھانی 
باوکی مناڵەکە نایهەوێ بەرپرسیارییەتی مناڵەکە 
ناکات، بەاڵم ژنەکە  وەئەستۆ بگرێ و ھاوکاری 
ئەو مافە بەکەس نەدات کە سەبارەت بە خۆی و 
مناڵەکەی بڕیار بدەن و لە بەرانبەریان ڕادەوەستێ 
و درێژە بەکاری خۆی واتا نامەنووسین و چیرۆک 
مەبەستیشی  دەدات،  مناڵەکەی  بۆ  گێرانەوە 

بداتە  بڕیارە  ئەو  دەیهەوێ  ڕوونە،  کارەکەی  لە 
دەست مناڵەکە کە بێتە ئەم دونیا یان خود نا . 
دوای ماوەیەک کە لەگەڵ باروودۆخەکەی ڕادێت 
کارەکەی،  سەر  دەچێتەوە  بەردەوامیش  و 
زگیدا  ناو  لە  زۆر  ئازارێکی  بە  ھەست  ڕۆژێک 
کە  دەکا   دوکتورەکەی  سەردانی  و  دەکات 
دەبێ  و  نییە  باش  بارودۆخی  دەردەکەوێ 
دەبێتە  ئەوەش  و  ھەبێت  تەواوی  ئیستراحەتی 
بەجێگای  پیاوێک  بەرپرسەکەی  ئەوەی  ھۆی 
ئەو دابنێت  ھۆکارەکەشی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە 
پێش  پیاو  بۆ  کات  ھیچ  گرفتە  ئەو  دەزانێ  کە 
بە بەردوامی کاری بۆ بکات. نایەت و دەتوانێ 
لە دەست چووە،  کارەکەشی  ژنەکە کە دەزانێ 
بە  بوون  دایک  و  دەبێت  دڵگران  و  تووڕە  زۆر 
کە  دەبینێت  ژن  بۆ  ھەتاھەتایی  بەربەستێکی 
ژن ناچار به کۆیلەیەتی دەکا. بەنارەحەتییەکی 
کارێک  و  دەھێنێ  ئیستراحەت  لە  واز  زۆرەوە 
ناچار  نوێکیەی  کارە  لە  و  دەدۆزێتەوە 
دەبێ  ناخۆش  و  درێژ  رێگایەکی  برینی  بە 
کە  دەبێت  بەربوون  خوێن  تووشی  ناکاو  لە 
لەباربچێ. مناڵەکەی  ئەوەی  ھۆی  دەبێتە 
لە  خەیاڵی  محاکمەیەکی  بە   چیرۆکەکە 
 ، مناڵەکە  دوکتورەکە،   ، خۆی  نێوان 

بۆ  باوکی خۆی   و  دایک  و  مناڵەکە  باوکی 
تەواو  مناڵەکە  مردنی  تاوانباری  دۆزینەوەی 
دەبێت کە لەناکاو مناڵەکە وەدەنگ دێت کە 
ناشیرینییەکانی   لە  :من  دەلێت  دایکی  بە 
کە  داوە  بڕیارم  خۆم  و  بووم  ئاگادار  دونیا 
ھەڵنەبژێرم. ژیانکردن   بۆ  تاڵ  دونیایەکی 

ژنان و ئازارەکانیان لە جیھانێکی نایەکساندا
کورتەیەک لە کتێبی نامەیەک بۆ مناڵێک کە ھیچکات نەھاتە دونیاوە

مینا نێعمەتی

 

ئەم رۆژانە له  سه روبه ندی یادی ١٨ی پوشپه ری 
رۆژەی  ئەو   . داین  ھەتاوی  ی  ساڵی١٣٧٨ 
کەشاری تاران  بوو بە مه یدانی به ره وروبونه وه ی 
ھێزه كانی  لەگه ڵ  نارازی  خه ڵكی  و  خوێندكاران 
ئیسالمیی  كۆماری  رژیمی  چه كداری  سه رتاپا 
 ٥ بزووتنەوەی  بەناوی  کە  رۆژەی  ئەو   .
ناوزەد  تاران  دانیشگای  کوی  جەریانی  رۆژەی 
دەکرێتەوە... یادی  سالێکیش  ھەموو  و  کرا 
...لە ڕاستیدا ١٨ی پوشپەر لە ئەدەبیاتی رژیمی 
کۆماری ئیسالمیی و لە زمان بەرپرسانییەوە وەک 
رۆژیکی ڕەش ناوزەد دەکرێ کە تییدا تاقمێکی 
مەبەستی  بە  تایبەتدا  پیاڵنێکی  لە  ئاژاوەگێر 
سەرشەقامەکان  ھاتنە  واڵت  بارودۆخی  تێکدانی 
سیاسی  ئەدەبیاتی  لە  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم   .
نەیارانی کۆماری ئیسالمیی و لە زمان بەشدارانی 
مانگی  ١٨ی  واتا  رۆژە  ئەو   ، روداوانە  ئەو 
پوشپەری سالی ١٣٧٨ وەک ئاخێزێکی تایبەتی 
کۆمەالنی خەلک بە دژی دامودەزگای سەرکوتی 
خالێکی  وەک  ھەروەھا  و  ئیسالمی  کۆماری 
بزووتنەوەی  لە   بەھێز  و  گرنگ  وەرچەرخانی 
ڵێدەکرێ. چاوی  ئێران  لە  خۆیندکاری 
جۆزەردانی  مـــانگی  لەداوای  ڕاستیدا  لە 
جار  یەکەم  ئەمە  دا  ھەتاوی  ١٣٦٠ی  سالی 
لەم  و  چەشنە  لەو  خۆپیشاندانێکی  کە  بوو 
نارازییەوە  خەڵکی  و  اڵوان  لەالیەن  ئاستەدا 
دابوو. روی  تر  بەشەکانی  تاران  شاری  لە 
بە روالەت کۆمەلگای ئێران لە میانەی ساڵەکانی 
دەیەی ھەفتای ھەتاویدا چوبوە ناو بارودۆخێکی 
لە  باردۆخێک کە پێداگری   . تازەوە  تایبەتی و 
ئالوگۆرلەکۆمەلگای  و  چاکسازی  گوتاری  سەر 
ئێراندا دەکرد و  لە ناو بزووتنەوەی خوێندکاری 
بەدەس  کە  کۆمەلگا  ناو  تری  بزوتنەوەکانی  و 
ھاتبوون  وەتەنگ  فەقیە  ویالتی  دیکتاتۆرییەتی 
ئاراوە. خستبوە  تایبەتی  جۆلێکی  جمو   ،
روداوه كانی ئه و رۆژانه  کە لە ١٨ی پوشپەرەوە 
دەستی پیکردو تا درەنگانی شەوی ٢٣ی پوشپەر 
لیباس  به  ھێرشی پاسداران و  دڕێژەی کێشا،  

ده ستی  تاران  دانشگای  كوی  بۆ  شه خسیه كان 
ھێزه كانی  شه وانه ی  ھێرشی  ئاكامی  له   پێكرد. 
گیانیان  ژماره یه ك  خوێندكاران  سه ر  بۆ  رژیم 
بوون.  بریندار  به خت كرد و ژماره یه كی زۆریش 
خوێندكاران  كرده وه ی  دژه   گه ڵ  له   روداوه   ئه م 
بووه وه   به ره وه رو  ئێران  زانكۆكانی  گشت  له  
خه باتێكی  مه یدانی  بووه   تارانیش  شاری  و 
ئیسالمیی. رژیمی  دژی  له   شه وق  و  شور  پر 
بەرگی  بوونی  دایک  لە  چۆنیەتی 
شۆرشگێر  خۆیندکارانی  خەباتی  زێرینی 
١٣٧٨ سالی  پوشپەری  ١٨ی  لە 
ڕابردوودا  ده یه ی  چه ندین  ماوه ی  له   گومان  بێ 
کۆماری  ھاتنەسەرکاری  بەدوای  تایبەتی  بە 
وه ك  خوێندكاری  بزووتنه وه ی   ، ئیسالمیی 
یه كێك  و  كۆمه اڵیه تیه كان  بزووتنه وه   له   یه كێك 
له  سه نگه ره كانی موقاومه ت و خه بات له  جه ریانی 
و  و شۆڕش  چینایه تی  و  كێشمه كێشی سیاسی 
ئه گه ر  ده ركه وتووه .  چاالكانه   شۆڕش،  دژه  
پاشایه تیدا،  سته مكاری  ڕژیمی  سه رده می  له  
له   به رچاویان  نه خشێكی  و  ده ور  خوێندكاران 
له   پاشان  و  ئه وكات  جه ماوه ری  ناڕه زایه تی 
ڕێكخراوه   و  گرووپ   دامه زرانی  و  پێكهێنان 
له   دیفاع  به ره و  و  بوو  چه پ و شۆرشگێرەکاندا 
کۆمەڵگا  بێبەشانی  و  زەحمەتکێشان  شۆرشی 
ڕژیمی  ڕووخانی  دوای  ھه ڵێناوه،  ھه نگاویان 

پاشایه تی و له  كاتێكدا كه  كێشمه كێشێكی قووڵ 
له سه ر چۆنیه تیی درێژه ی شۆڕش له  ئارا دابوو، 
زانكۆ بوو به  یه كێك له  سه نگه ره كانی شۆڕش و 
جۆراوجۆر  سیاسیی  ھێزی  كه   شوێنێك  به   بوو 
ڕه وتی  ده به ست.  ڕیزیان  یه كتردا  به رامبه ر  له  
ئیسالمیی  شۆڕشی  دژه    كردنی  خۆسه قامگیر 
له وانه  له سه ر به ستێنی سه ركوتی ھه مه  الیه نه ی 
درا.  ئه نجام  خوێندكاران  ڕادیكاڵی  بزووتنه وه ی 
جمو  ھەر  و  ئاخێزیک  ھەر  وه ڕێكه وتنی  له گه ڵ 
جۆلێکی سیاسی و کۆمەالیەتی لە کۆمەلگای ئێران 
لە ماوەی ساڵەکانی پێش ١٣٧٨ی ھەتاویدا  ، 
زاڵ بوونی گوتاری جۆراوجۆری حكوومه تی به سه ر 
تێپه ڕبوونی  و  ئێران  سیاسیی  ھه وای  و  كه ش 
له و  ناڕه زایه تیه كان  و  كۆمه اڵیه تی  بزووتنه وه  
له   حكوومه تی  کاربەدەستانی  كه   چوارچێوانه ی 
خه بات دژبه  باروودۆخی  زال بە سەر کۆمەلگای 
ئێران نابوویانه  به رده م ئه م بزووتنه وانه  ، ڕیزبه ندی 
سیاسیی زاڵ به سه ر بزووتنه وه ی خوێندكاریش ، 
ھەر جارەی بە پێی پێویست گۆڕانكاریی به سه ردا 
دەھات. له ژێر كاریگه ریی ئه م گۆڕانكاریه دا ڕۆڵی 
له   سه ربه حكوومه ت  ڕێكخراوه كانی  ھێژمۆنیكی 
ناو زانكۆكاندا به شێوه یه كی به رچاو الواز بۆوه  و 
به ستێنی گونجاوتری بۆ گه شه ی مه یلی ڕادیكال 
خوڵقاند. دا  خوێندكاری  بزووتنه وه ی  ناو  له  

18ی پوشپەر ، خالێکی وەرچەرخانی گرنگ و بەهێز لە  بزووتنەوەی خۆیندکاری لە ئێراندا..!

لە ڕاستیدا ١٨ی پوشپەر لە 
ئەدەبیاتی رژیمی کۆماری 

ئیسالمیی و لە زمان 
بەرپرسانییەوە وەک رۆژیکی 

ڕەش ناوزەد دەکرێ کە 
تییدا تاقمێکی ئاژاوەگێر 

لە پیاڵنێکی تایبەتدا 
بە مەبەستی تێکدانی 
بارودۆخی واڵت هاتنە 

سەرشەقامەکان . بەاڵم بە 
پێچەوانەوە لە ئەدەبیاتی 
سیاسی نەیارانی کۆماری 

ئیسالمیی و لە زمان 
بەشدارانی ئەو روداوانە ، 
ئەو رۆژە واتا ١٨ی مانگی 

پوشپەری سالی ١٣٧٨ وەک 
ئاخێزێکی تایبەتی کۆمەالنی 
خەلک بە دژی دامودەزگای 
سەرکوتی کۆماری ئیسالمی 
و هەروەها وەک خالێکی 

وەرچەرخانی گرنگ و بەهێز 
لە  بزووتنەوەی خۆیندکاری 

لە ئێران چاوی ڵێدەکرێ.

...بۆ ل ٤
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هەژار وەلیزادە

دەوڵەتە  چوار  ھەر  الیەن  لە  ھەیە  پالنێک 
ھەستی  ڕوونی  بە  کە  کوردستانەوە  داگيرکەری 
پێ دەکرێت، ئەويش ھەوڵدانە بۆ نەھێشتنی پێگە 
ناوچەکەدا. خەباتی کورد  لە  و دەسەاڵتی کورد 
ھەیە،  دەستکەوتی  دوو  رادەیەک  تا  ئێستادا  لە 
ھەرێمی کوردستان و رۆژئاوا. فشارەکانی عێراق 
بۆ الوازکردنی ھەرێمی کوردستان، مووشەکەکانی 
ئێران و ئۆپراسيۆنەکانی تورکيە بۆ سەر ھەرێمی 
کوردستان بە پاساوی نەوت ، پەکەکە ، ئیسرائیل 
و... تەنيا بۆ زیاتر الوازکردنی ھەرێمی کوردستانە 
دەسکەوتەکانی  لەناوبردنی  بۆ  سەرەتایەک  وەک 
کورد. ھاوکات ئۆپراسيۆنەکانی تورکيە بۆ رۆژئاوا 
و ناچارکردنی رۆژئاوا بۆ پەنا بردن بۆ سووريە 
ھەیە،  مانای  یەک  تەنيا  ڕووسيە،  و  ئێران  و 
رۆژئاوا.  ئەزموونی  لەناوبردنی  بۆ  ھەوڵ  ئەويش 
چون بە لەناو بردنی دەسەاڵتی کوردی لە رۆژئاوا 
تۆقی ھەرێمی کوردستانیش دەدرێت بە گوشاری 
ئابووری و گەمارۆدان و دەکەوێتە مەترسییەوە. 
رۆژئاوا  ئێستادا  لە  کە  دەزانن  باش  داگیرکەران 
مانەوەی  بۆ  کوردە  بەرگری  سەنگەری  یەکەم 
رۆژھەاڵتی  لە  سیاسی  قەوارەیەکی  وەک  کورد 

ناوەراستدا.
  لە  ساڵی٢٠١٦ زاینییەوە تورکيە چوار ئۆپراسيۆنی 
سەربازی ئەنجامداوە دژ بە کوردستانی ڕۆژئاوا. بە 
پێی پیالنی تورکیە الیەنی کەم دوو ئۆپراسيۆنی 
تری ماوە کە ئەنجامی بدات. لەم چەن ھەفتە و 
مانگەدا ئەنجامدانی پێنجەم ئۆپراسيۆن ئەگەرێکی 
نزيکە. چەن ھۆکارێک ھەیە بۆ دەستپێکی  ئەم 
ئۆپراسيۆنە لە دۆخی ئێستادا، گرنگترينەکانیان: 
ئامانجەکانی  ھەموو  بە  نەگەيشتووە  ١_تورکيە 
بە  گەيشتن  تا  بۆیە  ئێستا،  تا  ڕۆژئاوا  لە 
سەربازی  ئۆپراسيۆنی  ئەنجامدانی  ئامانجەکانی، 
ھەميشە ئەگەرێکی سەرمیزیانە. ئەم ئۆپراسيۆنە 
واتە  پێشترن،  ئۆپراسيۆنەکانی  درێژکراوەی 

ھەموویان سەر بە یەک پالنن. 
بە  تورکيە  دیپلۆماسی  پێگەی  ئێستا  لە   _٢
گرنگتر  ئۆکڕاینەوە  و  ڕووسيە  شەڕی  ھۆی 
لە  پارێزگاری  دەيەوێت  ناتۆ  کاريگەرترە،  و 
یەکگرتووی ئەندامانی بکات لەم کاتەدا. ھەر وەھا 

کەيسی بە ئەندامبوونی فێنالند  وسوئيد لە ناتۆ 
ڕادەیەکی  تا  پرسە،  بەو  ئەردۆغان  ڕازيبوونی  و 
کەم گرنگی داوە بە پێگەی تورکیە و گوێ گرتن 

لە خواستەکانی ئەردۆغان. 
ئۆكراینەوە،  و  ڕووسيە  جەنگی  ھۆی  ٣_بە 
لە  ھێشتووە  بەجێ  ناوچەی  ھەندێ  ڕووسيە 
سووريە و تەرکيزی سەرەکی لەسەر دۆخی شەڕ 

لە ئۆکڕاینە.
 ٤_ ئەو بۆشاییانەی کە ڕووسيە بەجێی دەھێڵیت 
الی  ئەمەش  دەکاتەوە،  پڕی  ئێران  سووريە،  لە 
تورکيە دتوانێ مایەیی نيگەرانی بێت چون وەک 
دەزانین تورکیە و ئێران دو ڕکابەری سەرەکی و 

کۆنی یەکترن لە رۆژھەاڵتی ناوەراستدا.
تا  باوە و  ناو کورد، زۆر  لە  تێگەيشتنێک ھەیە 
ڕادەیەک زۆرينە باوەڕی پێدەکەن، ئەويش ئەوەیە 
و  ئامريکا  سەوزی  چرا  چاوەڕوانی  تورکيە   کە 
ڕوویەکەوە  لە  ئەمە  کردن.  بۆ ھێرش  ڕووسيەیە 
ڕاستە کە بێ گومان تورکيە دەيەوێت ڕەزامەندی 
ئامريکا و ڕووسيە بەدەست بهێنێت بۆ ھێرشەکانی، 
بەاڵم ئەگەر تورکيە دڵنيابێت کە ھەڕەشەی جدی 
ھەیە لەسەر ئاسایشی نەتەوەیی خۆی، ھەر وەھا 
کاتەکەی گونجاوە بۆ ھێرش کردن، بەاڵم ئامريکا 
و ڕووسيە ڕازی نابن و چرا سەوزی بۆ ھەڵناکەن، 
ڕووسيە  و  ئامريکا  گوێدانە  بێ  بە  تورکيە  ئەوا 
لەپێشترکردی.  ئەوەی  وەک  دەکات.  ھێرش 
پاشان ھەڵگيرساندنی جەنگ مەرج نييە بڕيارێکی 
عەقالنی بێت، دەکرێت تورکيە ھێرش بکاتە سەر 
بێت،  گەورە  زیانی  و  قەيڕان  تووشی  و  ڕۆژئاوا 
ھاوشێوەی ئەوەی ڕووسيە لە ئۆکڕاین. لەوانەیە 
تورکيە وا بير بکاتەوە کە نا ڕەزایەتی ئامريکا و 
ڕووسيە کاريگەری گەورەی نابێت، چونکە ھەردوو 
رۆژئاوا،  کوردانی  لەبەر  نين  ئامادە  دەوڵەت 
تورکيە  دژی  و  بدەن  خۆیان  لەدەست  تورکيە 
نا  چوارچێوەی  لە  تەنيا  لەوانەیە  بکەن،  ڕەفتار 
ڕەزایەتيەکی ئیدانە کردن و ھەندێ سزای سووک 
و  ڕووسيە  بزانێت  تورکيە  ئەگەر  تەنانەت  بێت. 
ئامريکا ھاوکاری رۆژئاوا دەکەن)ئامریکا لە منبج 
و ڕووسیە لە تەلرەعفەت( دژ بە تورکيە و ھێزە 
دەکات.  ھێرش  ھەر  تورکيە  ئەوا  ملیشیاکانی، 
بن،  دڵنيا  پێويستە  ڕۆژئاوا  کوردانی  کورتی  بە 
تورکيە نەک یەک جاری تر، بەڵکو دوو جار یان 

ئەنجام  سەربازی  ئۆپراسيۆنی  تر  جارێکی  چەن 
مانگی  یان  بێت،  ھەفتەیەدا  لەم  ئيتر  دەدات، 

داھاتوو یا ساڵی داھاتوو.
چاوەڕوانکراوەدا  ئۆپراسيۆنە  لەم  تورکيە  ئەوەی 
ناوچەنی  ناوچەیە؛  دوو  لەسەرە،  تەرکيزی  زۆر 
منبج و ناوچەی تەل رەفعەت. لە ساڵی  ٢٠١٦ 
زاینیەوە ھەردوو ئەم ناوچەیە ھەسەدە بەڕێوەی 
گرنگە  ئەوەی  داعش.  دەرکردنی  دوای  دەبات 
ئامريکا  ھاوکاری  بە  ھەسەدە  بيزانين،  دەبێت 
ڕادەیەک سەر  تا  منبج  کەواتە  منبج،  ناو  چووە 
ڕووسيە  ھاوکاری  بە  بەاڵم  ئامريکایە،  زوونی  بە 
رەفعەت  تەل  واتە  رەفعەتەوە،  تەل  ناو  چووە 
فشار  کارتێکی  وەک  ئەوەش  ڕووسيەیە.  زوونی 
تورکيە  بەرامبەر  بوو  ڕووسيە  کاردانەوەیەکی  و 
لە دوای خستنە خوارەوەی فڕۆکە ڕووسيەکە لە 
الیەن تورکيەوە.نئەگەر تورکيە ئەو دوو ناوچەیە 
داگير بکات، ئەوا کۆبانێ و ھەندێ ناوچەی تری 
رۆژئاوا بە ئاسانتر دەگرێت، چونکە داگيرکردنی 
منبج، ڕێگە خۆش دەکات بۆ داگيرکردنی کۆبانێ. 
جگە لەوەی داگيرکردنی منبج، لە ڕووی ئابووری 
و لۆجيستی وسياسیەوە گورزێکی گەورە دەبێت 
بۆ دەسەاڵتی ھەسەدە. داگيرکردنی تەل رەفعەت، 
واتە نەھێشتنی کاريگەری کورد لە نزيک عەفرين. 
ناوچەی عەفرين بە براورد بە ناوچە کوردييەکانی 
تر، نزيکترين ناوچەی کوردييە لە دەریای سپی 
زۆر  ئێران  و  سووريە  و  تورکيە  ناوەڕاست، 
مەبەستيانە کورد لەو ناوچەیەدا ھيچ دەسەاڵت و 

پێگەیەکی نەبێت.
سەرکەوتوو  ئۆپراسيۆنە  ئەم  ئەگەر  بەگشتی   
بێت، ئەوا لەوانەیە ساڵی داھاتوو ئۆپراسيۆنێکی 

کوردستانيش  ھەرێمی  ھاوکات  ئەنجامبدرێت،  تر 
لە  یەکێ  ئۆپراسيۆنانە.  لەم  نابێت  بەدەر 
پالنەکانی تورکيە ئەوەیە کە کوردستانی باشوور 
و رۆژئاوا لە یەکتر داببڕێت. بۆیە زۆر گرنگە لەم 
ئۆپراسيۆنەدا، ئەگەر ئەنجامبدرێت، زیانی گەورە 
و کاريگەر بە تورکيە بکەوێت، بۆ ئەوەی ھەموو 
و  ئەنجامنەدات  ئۆپراسيۆنانە  ئەم جۆرە  ساڵێک 

بزانێت کە زیان و باجەکانی زۆر قوورسن.
لە  نەبێت  سەرکەووتوو  تورکيە  دانێین  وای 
ئۆپراسيۆنەکانی یان ھێرشەکانی بۆ سەر رۆژئاوا 
ڕابگرێت، لەو کاتەدا بە دڵنيایەوە دەيبينين چۆن 
ئێرانيەکان  میليشيا  ھاوشانی  سووريە  سوپای 
پەالماری رۆژئاوا دەدەن. تورکيە و ئێران و عيراق 
و سووريە، ئيتر بە ڕێککەوتنی ھەر چواريان بێت 
بە یەکەوە یان نا، دەيانەوێت ھەرێمی کوردستان 
و رۆژئاوا لەناو ببەن. بۆیە زۆر پێويستە ھەسەدە 
بزانێت کە سووريە و ئێران، ھاوشێوەی تورکيە 
پێناو  لە  ئەگەر  ھەڵەیە  دووژمنن،  و  داگيرکەر 
ڕزگاربوون لە داگيرکاری تورکیە، پەنا ببرێتە بەر 

داگيرکاری فارس و عەرەبی سووریەی بەعسی.
 پرسيار ئەوەیە چی بکرێت؟ 

جەرگەی  ناو  لە  خۆی  کە  ھەسەدە  ئەمەیان 
ڕووداوەکاندایە دەبێت وەاڵمی بداتەوە، تا ئێستا 
زۆر باش توانيویەتی بە پێچەوانەی خواستەکانی 
تورکيە و سووريە، ئەو ناوچانە بە ھاوکاری ئامريکا 
بۆ  ھەبێت  تر  بژاردەی  دەکرێت  بکات،  کۆنتڕۆڵ 
درێژەدان بەو دەستکەوتانە و مانەوەیان. قەدەرو 
داھاتووی نەتەوەیەک نابێت دوو بژاردە بێت، یا 
تورکيە داگيرمان بکات، یا زەليل و کۆيلەی ئێران 

و عێراق و سووریە بين.

ڕۆژئاوا یەکەم سەنگەری بەرگری
 لە دەسکەوتەکانی کورد

دریژەی الپەڕی ٣

دەقی روداوەکان وەک خۆی

لە  ھەتاویشدا   ١٣٧٨ی  ساڵی  پوشپەری  لە 
پێشدا  لە  پیالنێکی  لە  و  قیزەون  کردەوەیەکی 
له   نوێنه رانی موحافزه كاری مه جلیس  دارێژراودا 
خۆیاندا  نوێنه رایه تی  ساڵی   ٤ ته مه نی  كۆتایی 
یاسای  کە  کەن  پەسەند  گەاڵڵەیەک  ویستیان 
تا  کات  ئیسالح  شێوه یه ك  به   راگه ێنه ره كان 
ره خنه   گوڤاره كانی  داخستنی  شێوەیە  بەم 
جێی  سیستمی  لە  و  ئیسالمیی  کۆماری  لە  گر 
ڕۆژنامەی  کاتاوە.  ئاسانتر   ، رەزامەندیان 
ئیسالح  بە   سەر  رۆژنامه ی  کە   « سەاڵم   «
قوربانی  یەکەمین   ، بوو  حکومەتی  خوازانی 
پوشپەردا  مانگی  ١٧ی  لە  وە  بوو  پیاڵنە  ئەم 
داخرا.... دا  لەئاکام  و  ھێرش  بەر  کەوتەر 
 بە دوای بریارەکە دەزگای قەزایی بۆ داخستنی 
مانگی  ١٧ی  لە   « سەاڵم   « رۆژنامەی 

ئه م  ئێواره ی  سه رله   ،خوێندكاران  پوشپەردا 
دانیشگا  كوی  ده وروبه ری  و  ناوه وه   له   رۆژه  
خوازیاری  و  خست  وه رێ  خۆپیشاندانێكیان 
پەسەند  و   « سەاڵم   « رۆژنامەی  دانەخستنی 
نەکردنی الیەحەی ئیسالحی یاسای راگەێنەرەکان 
بوون. بریارە  ئەو  ھەلوەشاندنەوەی  و 
لە نیوه ی شه و دا و دوای ئه وه ی كه  خۆپیشاندانی 
خوێندكاران ھێور ده بێته وه  به  فه رمانی شەخسی 
» خامنەیی » حیزب الله و باقی ھێزه كانی نیزامی 
و ئینتزامی رژیم له و په ره ی دڕنده یی دا رژانه  ناو 
كه   دا  حالێك  له   خوێندكارانیان  دانشگاو  كوی 
نیوه یان خه وتبوون دایه  به ر لێدان و ژماره یه كیان 
بریندار و خوێندكارێكیان به  ناوی » عیزەت الله 
دیکەش  خوێندكارێكی  كوشت.  نژاد«  ئێبراھیم 
به  ناوی » فریشته ی عه لیزاد« ش سه رله به یانی 
١٨ی پوشپه ر له  كوی دانشگا ده ست به  سه ر و له  
ژێر ئه شكه نجه  دا گیانی به خت كرد. خوێندكاران 
كارگه ری  شه قامی  دانیشتوانی  له   ژماره یه ك  و 
دایه   ده ستیان  پوشپه ر  ١٨ی  رۆژی  شومالی، 
ھێزه كانی  ھێرشی  به ر  كه وتنه   و  خۆپیشاندان 

دا  به ره وروبونه وه یه   ئه م  ئاكامی  له   و  رژیم 
خوێندكارێك به  ناوی » تامی حامی فه ر« کوژرا.
خۆپیشاندان و ناره زایه تی تا ٥ رۆژ واته  تا ٢٣ی 
پوشپه ر درێژه ی ھه بوو. له م ماوه یه دا دروشمه كان 
رۆژ له  گه ڵ رۆژ رادیكاڵتر ده بوونه وه  و سه رجه م 
رژیم و دیكتاتوریه تی ئیسالمیان كردبۆه  ئامانج.
 ٢٢ رۆژه كانی  واته   دا  كوتایی  رۆژی  دوو  له  
جه ماوه ری  خه باته    ئه م  كه   پوشپه ر  ٢٣ی  و 
و  كران  سه ر  به   ده ست  كه س   ١٤٠٠ بوویه وه  
و  ئه شكه نجه كانه وه   ترین  توند  ژێر  كه وتنه  
گیانیان  دا  ئه شكه نجه   ژێر  له   ژماره یه كیش 
و  خه ڵك  رۆژه ی   ٥ خه باتی  كرد.  به خت 
الیه ن  له   پوشپه ر  ی   ٢٣ ١٨تا  له   خوێندكاران 
خوێندكارانه وه  له  باقی شاره كان پشتیوانی لێكرا.
لە راستیدا روداوه كانی ١٨ی پوشپه ر له  كوی 
ناكوكی  بونه وه ی  قوول  ده ستپێكی  دانشگا 
واته   ناوخۆی ده سه اڵت،  نێوان ھێزه كانی  له  
به اڵم  بوو.  موحافزه كاران  و  ئیسالح خوازان 
٢٣ی  تا   ١٨ رۆژه كانی  له   له وه   گرینگتر 
پوشپه ر ھاتنه  مه یدانی خه ڵكی نارازی و دانی 

دروشم له  دژی كۆماری ئیسالمیی و رێبه ری 
ئه م رژیمه  بوو. ھه ر  بوویه  ده كرێت خه باتی 
رۆژانه   له م  نارازی  خه ڵكی  و  خوێندكاران 
بوونه وه ی  جه ماوه ری  ده ستپێكی  وه ك  دا 
به خشی  رزگاری  و  ئازادیخوازانه   خه باتی 
ناو  له  دژی رژیمی ئیسالمیی  ئێران  خه ڵكی 
لێبه رین، خه باتێك كه  الیه نه كانی پرشنگدار 
و پێشڕه ویه كه ی مان له  خه باتی جه ماوه ری و 
به رباڵوی خه ڵک له م ساالنه ی دوایی دا بینی. 
لە روداوەکانی ناو ئەم ٥ رۆژەداو ھەتا دوایی 
و تا بە ئەمرۆش بزووتنه وه ی خوێندكاری زۆر 
به  خێرایی داخوازی سیاسی و ڕادیكاڵی كرد 
به  ھه وێنی خه بات و ئه وه ش خۆی به ستێنی 
سۆسیالیستی  و  چه پ  مه یلی  پێكهاتنی 
بۆ  ئیراندا  زانکۆکانی  خوێندكارانی  ناو  له  
جارێکی تر خۆش کرد. به اڵم ئه م بزووتنه وه  
ھه وای  و  كه ش  به ھۆی  پێگرتووه   تازه  
كرا. سه ركوت  زانكۆ   به سه ر  زاڵ  پۆلیسی 
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دەوڵەتەکانی  باسی  رابڕدوو  سااڵنی  لە 
 weak(الواز  ،)failed states(ناکارامە
 contested(پڕ لە کێشە و شەڕ ،)states
پێوەندیە  چوارچێوەی  لە   )  states
نێودەوڵەتی  ئاسایشی  و  نێودەوڵەتیەکان 
گێشتووەتە ئاستێکی بااڵ. ئەگەر بە پرۆسەی 
شەڕی  دەورانی  دوایی  دەوڵەت-نەتەوەسازی 
سارد)Cold War( سەرێنج بدەین دەبینین 
نائەمنییەکانی  لە  زۆرێک  سەرچاوەی  کە 
ئەم دەسەاڵتە  بوونی  لە  دەبێ  ئەمڕۆ  جیهانی 
الواز و ناکارامانەدا بدۆزینەوە کە نەیانتوانیوە 
ھیچ کات ڕەوتی دەوڵەت -نەتەوەی خۆیان بە 
ڕۆژھەاڵتی  بە  سەبارەت  بکەن.  تێپەر  تەواوی 
ئەو  سەر  بخەینە  تیشک  دەتوانین  ناوەڕاست 
ناوی  یاساییەوە  باری  لە  سیاسیانەی  یەکە 
دەوڵەتیان لەسەرە بۆ نموونە ) ئێران، عێراق، 
لوبنان  پاکستان،  سووریە،  ئەفغانستان، 
نەیانتوانیوە  ھێشتا  و  عەربستان،...(   و 
یەکدەست  سازیەکی  دەوڵەت-میلەت  پرۆسەی 
نەتەوەیی،  یەکگرتوویی  لەباسی  و  تێپەربکەن 
پێناسەی نەتەوەیی، سەقامگیر کردنی ئۆرگانە 
نیشتمانی  سنووری  کێشانەوەی  سیاسیەکان، 
لەگەڵ  خۆیان  سەراوسەری  حاکمیەتی  و 
لە  بەتێپەربوون  کە  بەرەوڕوون؛  زۆر  کێشەی 
جیهانی  دەورانی  بۆ  سارد  شەڕی  دەورانی 
رێژەی  تەنیا  )Globalization(نە  بوون 
بەرەو  بگڕە  نەکردووە  کەمی  کێشەکانیان 
ھەڵۆمەرجەدا  لەو  رۆیشتووە.  زیادبوونیش 
 )regime change( باسی گۆڕانی ڕژیم
بۆ رزگار بوون لەم دەوڵەتە الواز و ناکارامەیانە 
لە  سیاسی  چاودێرانی  زۆرینەی  سەرێنجی 
ئێرانیش  ڕاکێشاوە،  خۆی  بۆالی  دا  جیهان 
نەیتوانیوە  کە  الوازانەیە  دەوڵەتە  لەو  یەکێک 
یەکدەست  سازیەکی  دەوڵەت-میلەت  پرۆسەی 
بە  نادیمۆکراتیک  ڕژیمێکی  وەک  تێپەربکات، 
نەتەوە  لەگەڵ  دیکتاتۆری  و  ئێستبداد  زمانی 
چەوساوەکانی بندەستی خۆی قسە ده¬کات. 
ھاوکات لەگەڵ بیری جیهانی بوون ھۆشیاری و 
دەرکی گشتیی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان و 
ئێران لە دیمۆکراسی، سکۆالریسم ، مۆدرنیتە، 
مەدەنی،  کۆمەڵگای  یەکسانی،  مرۆڤ،  مافی 
کردنی  دیاری  مافی  سیاسی،  ھاوبەشیی 
چارەنووس و ... چووته سه¬رەوە و بەشوێن 
کۆمارێکی  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  لە  تێپەربوون 
فیدرالی ¬سێکۆالر¬دیمۆکراتیک دان. خەڵک 
ھەوڵ دەدەن بەجێگەی مانەوە لە ژێر دەسەاڵتی 
ڕژیمی پاتریمونیال )Patrimonial( شا و 
بچن  مودرن  برۆکراسی  ڕژیمێکی  بەرەو  شێخ 
و واز لە ئاتۆکراسی )Autocratie( شا و 

شێخ بێنن و بەرەو دیمۆکراسیەکی ڕاستەقینە 
کە تێدا بە جێگەی رعیتی و مۆریدی شا و شێخ 
بن وەک ھاواڵتیەکی بەرامبەر و ئازاد پێناسە 
بکرێن و مافی دیاریکردنی چارەنووسی خۆیان 
دوایی  ئەمڕۆ  ئەگەر  بێت.  خۆیان  بەدەستی 
دەوڵەت-  پرۆسەی  لە  سەدەیک  تێپەربوونی 
نەتەوەسازیی نۆێ لە ئێراندا باسی گۆڕانی ڕژیم 
دێتە پێش بەو ھۆکاریە کە پرۆسەی دەوڵەت-
نەتەوەسازیەکی یەکدەست لە ئێران دا شکەستی 
ھێناوە و ناتوانن تازە بەدەستی بێننەوە مەگەر 
بە کۆشت و کۆشتاری و سەرکوتی خوێناویی 
گەاڵنی ئێران کە ئەم تاکتیکەیش لەسەردەمانی 
ئەوەڵی قەرنی بیست وەاڵتانی وەک یەکیەتیی 
سۆڤیەت کەڵکیان لێ وەردەگرت و ئیتر باوی 
بڵێن ھاوکات لەگەڵ  وایە  نماوە. بوویە باشتر 
باسی گۆڕانی ڕژیم لە ئێران دا بە جێگەی باس 
بکن  میلەت  یەک   - دەوڵەت  یەک  تئۆری  لە 
گۆنجاوترە باس لە تئۆری دەوڵەت -میلەتەکانی 
لە  جۆراوجۆر   )Nationes(-State
فڕەچەشنی  فۆرمی  لە  کە  بکەین،  دا  ئێران 
بە  فێدرالیزم  قەوارەی  لە  و   )Pluralism(
ئێران  سیاسی  مێژوویی  دەگۆنجێت.  جوانی 
دوو  کە  دەریدەخا  رابڕدوودا  سەدەی  یەک  لە 
 )Centralisme( سانترالیسم  مۆدێلی 
مۆدێلەکانی  ئیسالمی  کۆماری   - پاشایی 
دان  ئێران  لە  سیاسی  بەڕێوەبەریی  بەزیوی 
سیاسیی  دیسکۆرسی  چوارچێوەی  لە  کە 
نەتەوەگەرایی  پاشایی،  وەک)  تۆتالیتاریزمی 
نیشتمان- خۆشەویستی  ئێرانیچیەتی،  ئێرانی، 
Patriotism -، ئیسالمگەرایی شێعە( ھیچ 
نەتەوەی  دەوڵەت-  پرۆسەی  نیانتوانیوە  کات 
بوویە  بگەینن.  بەسەرکەتوویی  یەکدەست 
بووتە  ئەمڕۆ  ئەوەیکە  ڕژیم  گۆڕانی  باسی  لە 
گۆتاری زاڵ لە جەوی سیاسی ئێران دا باسی 
قەوارەی  لە  پلۆرالیستی   _ سانترالیزمی  دی 
فیدرالیزم دایە کە ترس و دڵەڕاوکەیکی زۆری 
ئۆپۆزیسیۆنی  لە  زۆر  بەشێکی  نێو  خستووتە 
سەراوسەری ئێران وەک) مەشرووتەخوازان، 
کۆماری  نەتەوەگەراکان،  خوازان،  پاشایی 
بەشوێنی  کە  دیمۆکرات(  لیبرال  خوازانی 
تا  ئێرانەوەن  یەکپارچەیی  پاراستنی 
خۆیان جارێکی دیکە دوای گۆڕانی ڕژیم لە 
بااڵدەست  نەتەوەی  وەک  ئێران  داھاتووی 
ببەنە  دیکە  نەتەوەکانی  و  بکەن  پێناسە 
و   )ethnic( ئیتنیکەوە  فورمی  نێو 
بیانهێڵنەوە.  دا  خۆیان  ھێژموونی  ژێر  لە 
ئەو  ئێرانیدا  ئۆپۆزیسیۆنی  گۆتاری  لە 
بۆ  ئەکات  ڕژیم  گۆڕانی  لە  باس  کاتەی 

فیدرالیزم  بەرامبەری  لە  ئێران،  داھاتووی 
لەسەر  خۆی  بۆچوونی  و  رادەوەستێتەوە 
 hierarchy of(کۆمەڵگایی ھێرارشی 
social( داھاتووی ئێران لە سەر تئوری 
یەک دەوڵەت –یەک¬نەتەوە یەک¬پارچە 
رادەگەینێت کە خۆیی یەکێک لە قەوارەکانی 
سەدساڵی  لە  ئیستبداد  واتە  دیسپۆتیزم 
بۆ  ئێران  گەالنی  کە  ئێراندایە،  رابردووی 
و  شەڕ  مەیدانی  چونەتە  لەو  ڕزگاربوون 
خۆڕاگرییان کردووە .ئەمە خاڵێکی گرینگە 
پێی  بە  سەری  بخەینە  تیشک  دەبێ  کە 
مەترسی  گەورەترین  کرد  باسمان  ئەوەیکە 
قەوارەی  ھەڵبژاردنی  داھاتوو  ئێرانی  بۆ 
لە  دەتوانین  بەڵکوو  نیە  سیاسی  ڕژیمی 
ھەر  ببینین.  تاک فەرمان داری  و  ئیستبداد 
کۆماریی  ڕژیمێکی  بەرەو  دەبێ  بوویە 
¬فیدرال¬ سکوالر¬ دیمۆکراتیک ھەنگاو 
ھەڵێنینەوە کە ھێرارشی کۆمەڵگاکە لەسەر 
عەدالەتی  ھاوواڵیەتی،  مافی  فڕەچەشنی، 
خوازی  ئازادی  و  بەرابەری  کۆمەاڵیەتی، 
ھاوبەشی  دیمۆکراسی  شانی  سەر  لە 
ھەنگاو ھەڵێنینەوە، تا لە داھاتووی ئێران 
یەکسان  و  بەرابەر  نەتەوەکان  تەواو  دا 
بەو  کە  ئاماژەیە  جێگەی  ھەبێت.  بەشیان 
پەڕی خۆشحالیەوە حیزبەکانی کوردستانی 
لە  رۆژھەاڵت کە بۆخۆیان بەشێکی گرینگ 
ئۆپۆزیسیۆنی ئێران پێکدێنن خاوەنی یەک 
دیسکۆرسی )discours (زۆر مۆدرن و 
فڕەچەشنی  بناغەی  سەر  لە  دیمۆکراتیک 
کە  ئێرانن  داھاتووی  بۆ  فیدرالیزم  سیاسی 
بەردەوام لە بەرابەری جەریاناتی باڵی ڕاستی 
توندرەوی ئێرانی بەرگری لە دیمۆکراسی و 
کوردستان  خەڵکی  و  ئێران  بۆ  فدرالیزم 
دەکەن و لە بەرابەریان دا راوەستاونەتەوە. 
ئەمەش بۆخۆی ھۆکارێکی گرینگە کە بەینی 
بۆچوونی  کورد  و  ئێرانی  ئۆپۆزیسیۆنی 
دیاریکردنی  مافی  باسی  لەسەر  جیاوازیان 
کە  ھەیە  کوردستان  خەڵکی  چارەنووسی 
دا  ئۆپۆزیسیۆنەکان  ناو  لە  قەیرانێک  وەک 
داواکاری  کورد  بکەین.  لێ  باسی  ئەتوانین 
کۆمارێکی فیدرالە بۆ داھاتووی ئێران بەاڵم 
وەک  تایبەت  فورمێکی  بەشوێن  ئەوان 
دیمۆکراتیک  خوازی  کۆماری  یا  پاشایەتی 
دەستپێکی  بۆخوی  دەتوانیت  کە  ھەن 
نا  و  سیاسی  قەیرانی  و  کەلێن  کۆمەڵێک 
بێت.  دا  ئێران  داھاتووی  لە  یەکگرتوویی 

کۆرتەباسێک سەبارەت بە گۆتاری ڕژیم چێینچ و کاریگەری سیاسی لەسەر داهاتووی ئێران

تەها عەلینژاد

 

لەگه ڵ  نارازی  خه ڵكی  و  خوێندكاران  به ره وروبونه وه ی  مه یدانی  بە  بوو  تاران   کەشاری  رۆژەی  ئەو   . داین  ھەتاوی  ی  ساڵی١٣٧٨  پوشپه ری  ١٨ی  یادی  سه روبه ندی  له   رۆژانە  ئەم 
دەکرێتەوە... یادی  سالێکیش  ھەموو  و  کرا  ناوزەد  تاران  دانیشگای  کوی  جەریانی  رۆژەی   ٥ بزووتنەوەی  بەناوی  کە  رۆژەی  ئەو   . ئیسالمیی  كۆماری  رژیمی  چه كداری  سه رتاپا  ھێزه كانی 
مەبەستی  بە  تایبەتدا  پیاڵنێکی  لە  ئاژاوەگێر  تاقمێکی  تییدا  کە  دەکرێ  ناوزەد  ڕەش  رۆژیکی  وەک  بەرپرسانییەوە  زمان  لە  و  ئیسالمیی  کۆماری  رژیمی  ئەدەبیاتی  لە  پوشپەر  ١٨ی  ڕاستیدا  ...لە 

گەورەترین مەترسی 
بۆ ئێرانی داهاتوو 

هەڵبژاردنی قەوارەی 
ڕژیمی سیاسی نیە بەڵکوو 
دەتوانین لە ئیستبداد و 
تاک فەرمان داری ببینین. 
هەر بوویە دەبێ بەرەو 

ڕژیمێکی کۆماریی فیدرال 
سکوالر دیمۆکراتیک 

هەنگاو هەڵێنینەوە کە 
هێرارشی کۆمەڵگاکە 
لەسەر فڕەچەشنی، 
مافی هاوواڵیەتی، 

عەدالەتی کۆمەاڵیەتی، 
بەرابەری و ئازادی 

خوازی لە سەر شانی 
دیمۆکراسی هاوبەشی 
هەنگاو هەڵێنینەوە، 
تا لە داهاتووی ئێران 
دا تەواو نەتەوەکان 
بەرابەر و یەکسان 

بەشیان هەبێت. جێگەی 
ئاماژەیە کە بەو پەڕی 
خۆشحالیەوە حیزبەکانی 

کوردستانی رۆژهەاڵت کە 
بۆخۆیان بەشێکی گرینگ 
لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران 
پێکدێنن خاوەنی یەک 

) discours( دیسکۆرسی
زۆر مۆدرن و دیمۆکراتیک 
لە سەر بناغەی فڕەچەشنی 

سیاسی فیدرالیزم بۆ 
داهاتووی ئێرانن کە 

بەردەوام لە بەرابەری 
جەریاناتی باڵی ڕاستی 

توندرەوی ئێرانی 
بەرگری لە دیمۆکراسی 
و فدرالیزم بۆ ئێران و 

خەڵکی کوردستان دەکەن 
و لە بەرابەریان دا 
راوەستاونەتەوە. 
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کۆنڤانسیۆنی لەنێو بردنی هەموو جۆرەکانی هەاڵواردنێک بەرامبەر بە ژنان چییە و بۆ کۆماری ئیسالمی ئێران قەبووڵی نییە؟

          
 بەشی یەکەم 

بۆ ئەوەی رێز لە مافەکانی مرۆڤ بگرین  پێویستە 
ھەبێ  مرۆڤ  مافەکانی  به  سەبارەت  زانیاریمان 
مەرجی  و  ھەل  ھێندێک  لە  چۆن  بزانین  پێویستە 
لەو  یەکێک  بگیرێن.  لەبەرچاویان  دیاریکراودا 
لەگەڵ  پەیوەندی  لە  کە  گرینگانە  کۆنڤانسیۆنە 
پاراستنی مافی مرۆڤ بەتایبەت ژنان دەتوانین تیشک 
ڕۆژی  کە  گرینگە  کۆنڤانسیۆنە  ئەو  بخەینە سەری 
ژمارە  دیسامبری ١٩٧٩ )بڕیارنامەی  مانگی  ١٨ی 
١٨٠/٣٤( لە الیەن کۆڕی گشتی ڕێکخراوی نەتەوەیە 
»کۆنڤانسیۆنی  ناوی  ژێر  لە  یەکگرتووەکانەوە 
نەھێشتنی ھەموو جۆرەکانی ھەاڵواردن بەرامبەر بە 
وەاڵتێک  ئاخرین  قەتەر  که  کراوە  پەسند  ژنان« 
و  ئیمزا  کۆنڤانسیۆنەی  ئەم   ٢٠٠٩ ساڵی  کە  بوو 
پەسند کرد. تا بە ئەمڕۆ تەنیا ٦وەاڵتی : ئێران،  
بەو  تۆنگا  و  پااڵئۆ  نائۆرۆ،   سۆماڵی، سوودان،  
ئیسالمی  نەبوون. کۆماری  پەیوەست  کۆنڤانسیۆنە 
ئەو  که  لە جیهان  کە  والتانەیە  لەو  یەکێک  ئێران 
ئاماژەیە  جێگەی  کردوەتەوە.  ڕەد  کۆنڤانسیۆنەی 
زیاتر  ئەوەیکە  بە ھۆی  ئێران  ئیسالمی  رژیمی  کە 
لە دە خاڵی له ئەم کۆنڤانسیۆنەدا بەدیکردووە کە 
کۆنڤانسیۆنەی  ئەم  ئیسالمن،  یاساکانی  دژی  بە 
ئێران  حکوومەتی  کە  خااڵنەی  ئەو  نییە.  قەبووڵ 
لە دژایەتییاندا ئەو کۆنڤانسیۆنەی ڕەت کردووەتەوە 
ڕێک ئەو خااڵنەن کە گرینگترین بەستێنی ھەاڵواردن 
و تووندوتیژی بەرانبەر بە ژنان لە کۆمەڵگای ئەمڕۆی 
و  کۆمەاڵیەتی  کارەساتێکی  بوونەتە  و  دان  ئێران 
گەورەترین ڕێگری گەیشتن بە یەکسانیی مافەکانی 
ژن و پیاو لە ئێراندان. ئەگەر ئەم رژیمە بەندەکانی 
جۆرەکانی  ھەموو  نەھێشتنی  »کۆنڤانسیۆنی 
بکردایە  قەبووڵ  ی  ژنان«  بە  بەرامبەر  ھەاڵواردن 
و پەیڕەووی لەو بڕیارنەمەیە بکردایە پرسی ژن لە 
ھیچ  و  دەرۆیشت  دیکه  بەڕەو چارەسەریکی  ئێران 
دەکەین  باسی  خوارەوە  لە  گرفتانەی  ئەم  لە  کام 
کە بوونەتە ھۆی لەناوچوونی یەکسانیی جەندەری 
لە  ژندا  بەسەر  کۆن  نەریتی  و  پیاو  بوونی  زاڵ  و 
بەندانە  ئەوه  نەبوون،.  ئێراندا  ئەمڕۆی  کۆمەڵگایی 
بەشی  نێوەی  ژن  بەشی  میرات:   ١ لە:  بریتین 
ژن  دییەی  )دییە(:  خوێن  پووڵی   ٢ پیاوێکە. 
بە  جیابوونەوە:  مافی   -٣ پیاوێکە.  دییەی  نێوەی 
لەدەستی  ھاوسەری  ژیانی  لە  جیابوونەوە  گشتی 
پیاودایە. ٤- مافی سەفەر: بۆ ژنان بێ ڕێگەپێدانی 
نییە.  مومکین  پیاوەکەیان  سەرپەرەستە  یا  مێرد 
٥-  شایەتیدانی ژنان لە دادگا و مەحاکمی فەرمی: 
پیاو.  یەک  لەگەڵ  بەرامبەرە  ژن  دوو  شاھیدی 
بن. ٧-  سەرپەرەستی  دادوەر  ناتوانن  ژنان   -  ٦
کەمینە:  ژنانی   -٨ پیاوانە.  بە  ھەمیشە  مندااڵن: 
ژێر  کەوتوونەتە  ھەمیشە  نژاد  و  ئایین  بواری  لە 
گۆشار و ھەاڵواردنی زۆرتر. ٩- ھاوسەرگیری: پیاو 
لە  زیاتر  ناتوانێت  ژن  بەاڵم  بێنێ  ژن   ٤ ئەتوانێ 
کاتی:  ھاوسەرگیریی   -١٠ ھەبێت.  مێردی  یەک 
ژنانە  ئەو   -١١ ھەبێ.  ژنی سیغەیی  دەتوانێ  پیاو 
کە ھاوسەرگیری لەگەڵ پیاوانی بیانی دەکەن: بە 
پێ یاسای ئیسالمی زاڵ بەسەر ئێران دا تابعیەتی 
خۆیان لە دەست ئەدەن. ١٢ -بەرگپۆشین: بە پێ 
یاسای ئیسالمی زاڵ بەسەر ئێران دا ھەاڵواردن و 
دا  پیاوان  و  ژنان  بەرکردنی  لە  جڵ  لە  جیاوازی 
پێناسە  عەورەت  بە  ژن  جەستەی  تەواوی  ھەیە، 
حاڵێکدایە  لە  ئەمە  دایپۆشێ  دەبێ  کە  دەکات 
بۆیە  کەمترن.  زۆر  پیاوان  بۆ  بەربەستانە  ئەو  کە 
کە  لەوە  نیگەرانە  نەتەوەیەکگرتووەکان  ڕێکخراوی 
ھەاڵواردن  جۆراوجۆرانە،  بڕیارنامە  ئەو  سەرەڕای 
ھەبێت.  درێژەی  بەرین  بەشێوەیەکی  ژنان  دژی 
ئاگاداری  بە  نەتەوەیەکگرتووەکان  ڕێکخراوی 
لە  پیاوان  و  ژنان  کۆنی  نەخشی  و  ڕۆل  کە  لەوە 

گەیشتن  پێناوی  لە  بنەماڵەدا،  و  کۆمەڵ  نێو 
پیاواندا  و  ژنان  نێوان  لە  تەواو  یەکسانیی  بە 
لە سەر  پێداگرە  بەسەردابێ،  ئاڵوگۆڕی  پێویستە 
بەڕێوەچوونی رێوشوێنە دیاریکراوەکانی بڕیارنامەی 
جۆرەکانی  ھەموو  نەھێشتنی  »کۆنڤانسیۆنی 
ھەاڵواردن بەرامبەر بە ژنان« و ھەر بەو مەبەستە 
ئەو  لەنێوبردنی  بۆ  پێویست  ھەنگاوی  ھەڵگرتنی 
لە  شێوەکانیاندا،  و  شکڵ  ھەموو  لە  جیاوازییانە 

سەر ئەم رێوشوێنانەی خوارەوە  رێککەوتن:
بەشی یەکەم

ماددەی ١: مەبەست لە دەستەواژەی »ھەاڵواردن 
ئەو  ھەموو  کۆنڤانسیۆنەدا،  لەم  ژنان«  دژی  بە 
سنوور  و  کردن  بێبەش  دەرھاویشتن،  ھەاڵواردن، 
جنسییەت  بناغەی  لەسەر  کە  دیاریکردنانەن 
بەڕێوەدەچن و مەبەست یا ئاکامی ھەر ھەموویان 
و  ئینسانییەکانیان  مافە  لە  ژنان  کردنی  بێبەری 
ئازادییە بنەڕەتییەکان لەبوارە سیاسی، ئابووری، 
ھەر  و  مەدەنییەکاندا  و  فەرھەنگی  کۆمەاڵیەتی، 

بوارێکی دیکەی پێوەندیدار بەوانەوەیه.
چەشنە  ھەموو  ئەندام،  دەوڵەتانی    :٢ ماددەی 
دەکەن  مەحکووم  ژنان  بە  بەرامبەر  ھەاڵواردنێک 
ئامراز  ھەموو  به  دەستبەجێ  کە  رادەگەیەنن  و 
نەھێشتنی  سیاسەتی  گونجاوەوە،  شێوازێکی  و 
ھەر  و  پێش  دەگرنە  ژنان  بە  بەرامبەر  جیاوازی 
بەو نیازەشەوە لەسەرشانیانە کە : ئەلف: ئەسلی 
و  بنەڕتی  یاسای  لە  پیاوان  و  ژنان  یەکسانیی 
تا  ئەگەر  واڵتدا  دیکەی  پێوەندیدارەکانی  یاساە 
بوون  جێبەجێ  و  -بیگونجێنن  نەگونجابێ  ئێستا 
و بەڕێوەچوونی بەکردەوەی ئەو ئەسڵە لە ڕێگەی 
دانانی یاسا و لە رێگای گونجاوی دیکەوە، دەستەبەر 
بکەن. ب: لە ڕێگەی پەسندکردنی یاسای گونجاو و 
لە بارەوە و لە رێگای ھەڵگرتنی ھەنگاوی دیکەوە 
کە دیاریکردنی سزا بۆ پێشێلکەران یەکێکیانه، لە 
ھەوڵی نەھێشتنی فەرق و جیاوازی بەرامبەر بە ژناندا 
بن. پ: پشتیوانیی یاسایی بۆ پاراستنی مافەکانی 
ژنان لەسەر ھەمان بنەما کە بۆ پیاوان دانراوە دابین 
بکرێ، ھەروەھا لەڕێگەی دادگا خاوەن مافەکان لە 
ئاستی واڵتدا و ھەروەھا ڕێکخراوە پەیوەندیدارەکانی 
دیکەوە ژنان بە شێوەیەکی کاریگەر بەرانبەر بە ھەر 

جۆرە ئاکارێکی تێکەڵ بە ھەاڵواردن بپارێزرێن.
کردەوەیەکی  و  ئاکار  ھەموو  لە  خۆپاراستن  ت: 
تێکەڵ بە ھەاڵواردن بەرانبەر بە ژنان و دڵنیابوون 
ڕێکخراوەکانی  و  دەوڵەتییەکان  ناوەندە  لەوەی 
.ج:  دەکەن  ھەڵسوکەوت  بڕیارە  ئەو  بەپێی  واڵت 
ڕێوشوێنی گونجاو بگرنە بەر بۆ ئەوەی ھەاڵوردن لە 
الیەن تاکەکان، ڕێکخراوەکان و کۆمپانیاکانەوە بنەبڕ 
بکرێ.  چ: ھەموو ھەنگاوێکی گونجاو لەوانە دانانی 
یاسای نوێ بەکار بەرن بۆ ئەوەی یاساکانی واڵت، 
دابونەریتی باو یان ھەر کردەوەیەک کە ھەاڵواردن 
الیانبەن.  یان  بگۆڕن  بەدیدەکرێ  تێدا  ژنانی  دژی 
کە  واڵتدا  ئاستی  لە  یاسایەکی سزادان  ھەموو  ح: 

ھەاڵواردن دژی ژنانیان تێدایە ھەڵوەشێننەوە.
گشت  لە  دەبێ  ئەندام  ماددەی٣:دەوڵەتانی 
سیاسی،  بواری  لە  بەتایبەتی  بوارەکاندا،  
کۆمەاڵیەتی، ئابووری و فەرھەنگییدا، بە ھەڵگرتنی 
بۆ  یاسا،  دانانی  لەوان  یەک  گونجاو،  ھەنگاوی 
پێشکەوتنی  و  پەرەگرتوویی  کردنی  دەستەبەر 
بەتەواویی ژنان و ھەروەھا دەستڕاگەیشتنی ئەوان 
بە مافە ئینسانییەکان و ئازادییە بنەڕەتییەکان لە 

سەر بناغەی یەکسانی لەگەڵ پیاوان، تێبکۆشن.
و  تایبەتی  رێوشوێنی  -گرتنەپێشی   ١  -٤ ماددەی 
کاتی لە الیەن دەوڵەتانی ئەندامەوە کە ئامانجیان 
و  ژنان  نێوان  لە  یەکسانی  خێراتری  پێکهێنانی 
مانایە  بەو  »جیاوازیدانان«  وەک  نابێ  پیاوانە، 
ئەم  بکرێ،  ھاتوە، سەیری  کۆنڤانسیۆنەدا  لەو  کە 
مانەوەی  ببنەھۆی  نابێ  لەوەی  جگە  ھەنگاوانە 
دەبێ  نابەرامبەرەکان،  پێوەرە  پێوانەو  پاراستنی 
بەرامبەر،  دەرفەتی  و  رەفتار  وەدیهاتنی  دوای 

رێوشوێنی  -گرتنەپێشی  بهێنرێ.٢  پێ  کۆتاییان 
وێنە  بۆ  ئەندامەوە  دەوڵەتانی  الیەن  لە  تایبەتی 
پشتیوانی  مەبەستی  بە  ھەنگاوانەی  ئەو  ھەر 
بە  گونجاون،  کۆنڤانسیۆنەدا  لەم  دایکایەتی  لە 

جیاوازیدانان دانانرێن.
ھەنگاوێکی  ھەموو  ئەندام  دەوڵەتانی   :٥ ماددەی 
گونجاو لەم بوارانەی خوارەوەدا ھەڵدەگرن: ئەلف: 
و  کۆمەاڵیەتی  ھەڵسوکەوتە  و  رەفتار  گۆڕینی 
لە  مەبەستی  بە  ژنان  و  پیاوان  فەرھەنگییەکانی 
کۆنەکان  شێوازە  گشت  و  گرژی  دەمار  نێوبردنی 
سووک  بەچاوی  کە  دیکە  جۆراوجۆری  نەریتی  و 
لەوی  یەکێکیان،  یا  دەکەن،  پیاو  و  ژن  تەماشای 
و  نەخش  دەیانەوەێ  یا  و  دەزانن  زیاتر  بە  دیکە 
نەگۆڕی  بە  پیاوان  و  ژنان  کڵیشەییەکانی  رۆڵە 
تێگەیشتنی  کە  لەوە  دڵنیابوون  ب:  بمێننەوە. 
دروست لە دایکایەتی وەک ئەرکێکی کۆمەاڵیەتی  ، 
ھاوبەشبوونی بەرپرسایەتیی پەروەردە و فێرکردنی 
لە  دەبێ  بەشێک  بابدا  و  دایک  نێوان  لە  مندااڵن 
لە  ئەوەی  بۆ  بنەماڵە،  پەروەردەی  و  فێرکردن 
مندااڵن  قازانجی  تێگەیشتنەدا  جۆرە  ئەم  ئاکامی 

ھەموو کات لە سەرووی ھەموو شتێکەوەبێ.
ماددەی ٦: دەوڵەتانی ئەندام بەمەبەستی پێشگرتن 
کەلک  و  نایاسای  بردنی  و  ھێنان  و  ڕاگواستن  بە 
ھەنگاوێکی  ھەموو  ژنان،  لەشفرۆشیی  لە  وەرگرتن 
پێویست کە یەک لەوان دانانی یاسایە، ھەڵدەگرن.

بەشی دووھەم
البردنی  بۆ  ئەندام  دەوڵەتانی   :٧ ماددەی 
و  سیاسی  ژیانی  لە  ژنان  بە  بەرامبەر  جیاوازی 
پێویست  ھەنگاوێکی  ھەموو  واڵتدا  کۆمەاڵیەتیی 
خوارەوە  مافانەی  ئەو  بەتایبەتی  ھەڵدەگرن، 
بۆ  پیاواندا،  لەگەڵ  یەک  وەک  ھەلومەرجی  لە 
ھەموو  لە  دەنگدان  ئەلف:  دەکەن:  دابین  ژنان 
ھەڵبژاردنەکان و راپرسییە گشتیەکانداو، ھەبوونی 
دەزگایەکی  ھەموو  لە  کردن  خۆکاندیدا  دەرفەتی 
ھەڵبژێردراوی گشتیدا. ب: بەشداری لە دیاریکردنی 
سیاسەتی دەوڵەت و جێبەجێکردنیدا و، دیاریکران 
بەڕێوەبردنی  و  دەوڵەتییەکان  بەرپرسایەتییە  بۆ 
ئاستێکی  ھەموو  لە  بەرپرسایەتییەکان  ھەموو 
دەوڵەتیدا. ت: بەشداری لە ڕێکخراوە و ئەنجومەنە 
و  سیاسی  ژیانی  بە  پێوەندیدار  نادەوڵەتییەکانی 

کۆمەاڵیەتیی واڵتدا.
ھەنگاوێکی  ھەموو  ئەندام  دەوڵەتانی  ماددەی٨: 
پێویست ھەڵدەگرن تا بێ ھیچ چەشنە جیاوازییەک 
پیاواندا،  لەگەڵ  یەک  وەک  ھەلومەرجێکی  لە  و 
لە  ئەوان  نوێنەری  وەک  بدرێ  ژنان  بە  دەرفەت 
ئاستی نێونەتەوەییدا ھەڵبسووڕێن و لە تێکۆشانی 

ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکاندا، نەخشیان ھەبێ.

ماددەی ٩ـ ١. دەوڵەتانی ئەندام لە بواری وەرگرتن، 
یا پاراستنی رەگەزنامەدا، مافی وەک یەک  گۆڕین 
لەگەڵ پیاوان دەدەن بە ژنان. دەوڵەتان بەتایبەتی 
ئەو مافە بۆ ژنان دەستەبەر دەکەن کە مێرد کردن 
یا  دیکە(،  واڵتێکی  بێگانە)خەڵکی  پیاوێکی  بە 
نابنە  خۆڕا  لە  ژندار،  پیاوی  رەگەزنامەی  گۆڕینی 
ھۆی گۆڕانی رەگەزنامەی ژنەکە، یا بێبەری بوونی 
رەگەزنامەی  بەسەرداسەپانی  یا  نیشتمان،  لە  ئەو 
مێردەکەی٢. دەوڵەتانی ئەندام مافی وەک یەک بە 
ژنان و پیاوان لە بارەی رەگەزنامەی مندااڵنیانەوە 

دەدەن.
بەشی سێهەم

بەمەبەستی  ئەندام  دەوڵەتانی   :١٠ ماددەی 
دەستەبەر کردنی مافی بەرامبەر لەگەڵ پیاوان بۆ 
ژنان لە بواری پەروەردەو فێرکردندا، ھەر چەشنە 
ھەنگاوێکی پێویست بۆ البردنی ھەاڵواردن لە دژی 
ژنان ھەڵدەگرن. بەتایبەتی لەسەر بناغەی یەکسانیی 
دەستەبەر  خوارەوە  خااڵنەی  ئەو  پیاو  و  ژن 
لەبواری  یەک  وەک  ھەلومەرجی  ئەلف:  دەکەن: 
مەبەستی  بە  و  حیرفەییەکاندا  و  فەنی  فێرکردنە 
بڕوانامە  وەرگرتنی  و  فێربوون  بە  دەستڕاگەیشتن 
و  شار  لە  جۆراجۆرەکان  فێرکارییە  دامەزراوە  لە 
قۆناغەکانی  لە  دەبێ  یەکسانییە  ئەم  گوندەکاندا. 
پێش چوونە قوتابخانە، فێربوونی گشتی، فەننی و 
پیشەیی و خوێندنی فەننیی بەرز و ھەروەھا دەروە 
ب:  بکرێ.  دەستەبەر  جۆراوجۆرەکاندا  پیشەییه 
یەک،  وەک  دەرسیی  بەرنامەی  بە  دەستڕاگەیشتن 
ئاست  ھاو  مامۆستایانی   ، یەک  وەک  تاقیکاریی 
لە باری لێوەشاوەیی و بڕوا پێکراوییەوە، شوێن و 
جێگای وەک یەک و ئیمکانات و پێداویستیی وەک 
لە  پ:  چۆنایەتییەوە.  باری  لە  فێربوون  بۆ  یەک 
چەقبەستوو  تێگەیشتنێکی  چەشنە  ھەر  نێوبردنی 
لە  پیاوان  و  ژنان  نەخشی  بارەی  لە  )کلیشەیی( 
ھەموو ئاست و جۆر و شێوە جیاوازەکانی فێرکردندا 
خۆیندنی  بۆ  ڕەخساندن  بوار  و  ھاندان  ڕێی  لە 
تێکەاڵو و شێوازە جۆراوجۆرەکانی دیکەی فێربوون 
دەکەن.  خۆش  مەبەستە  بەو  گەیشتن  رێگای  کە 
بەتایبەتی لە رێگای چاوخشاندنەوە بە سەر کتێبە 
دەرسییەکان و بەرنامەی فێرکردن لە خوێندنگەکاندا 
لەگەڵ  فێرکردن  شێوازەکانی  کردنی  بەراورد  و 
بە  یەک  وەک  دەرفەتی  پێکهێنانی  ت:  یەکتر. 
مەبەستی کەلک وەرگرتن لە بورس و ئیمتیازەکانی 
 .١ ماددەی٢١-  دابینکردنی   : ھـ  دیکەی خوێندن. 
کۆمیتە ھەموو ساڵێ لە رێگای شوورای ئابووری و 
کۆمەاڵیەتییەوە، ڕاپۆرتێک لەبارەی تێکۆشانی خۆی 

پێشکێشی کۆڕی گشتی دەکا و ...
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تەنیا حەوت رۆژ لە یەکەمین مانگی ھاوین تێپەریبوو. 
ببێتە   کاتژمێر  لەوی  بەر  چرکەساتێک  چەند  تەنیا 
پەڵەی  چەند  لەپڕ  دوانیوەرۆ،  خولەکی  سی  و   ٤
سەردەشتدا  شاری  ئاسمانی  بەسەر  بالی  رەش 
گرت.  لەئامێز  شاری  ژاناوی  بێدەنگێکی   . کێشا 
ھەڵگری  فرۆکەیەکی  چەند  دواتر  چرکەیەک  چەن 
 ٤ و  گرماندیان  شارەکەدا  بەسەر  شیمیایی  گازی 
تریشیان  بۆمبی   ٣ ھەڵداو  شاردا  بەسەر  بۆمبیان 
بەسەر ئاواییەکانی دەروبەریدا خستە خوارەوە و بەم 
جۆرە و تەنیا لەم چەند چرکەساتەدا ، سەردەشت 
کۆمەڵکوژی  چەکە  قوربانی  شاری  یەکەمین  وەک 
ھێــــرۆشیما   ” بەدوای  بەشەر  دەستی  دەسکردی 
و ناکازاکی ”  لەئاستی جیهاندا ناسروا و ناوبانگی 
رۆژھەاڵتی  کوردستانی  خنکێندراوەکەی  شارە 
بە  نەھات  تۆمار کرد و ھیچ خوداییەکیش  بۆخۆی 
شارە  ئەو  خنکێندراوەکانی  و  لێقەوماوان  ھاورای 

زامدارەدا ¬
بە  دیکتاتۆری  دوو  لەنێوان  بوو  ساڵ   ٨ مامەوەی 
عێڕاق”شەرێکی  و  ئێران   ” کوردان  تینووی  خۆین 
خۆێناوی و دواکەوتوانە داگیرسابوو. پێش کارەساتی 
جار  چەندین  سەردەشت  شاری  بارانی  شیمیایی 
لەاڵیەن دەولەتی لەناوچووی سەدام حۆسێن ناوچەی 
کڕابوو  بۆمباران  سەردەشت  شاری  پڕلەسەوزەالنی 
قوربانی  ببونە  لێ  کەسی  چەندین  ھەرجارەی  وە 
پوشپەری سالی  رۆژی حەوتی  پـــەالماری  بەاڵم   .
١٣٦٦ی ھەتاوی  وەک ھێڕشی جاری جاران نەبوو 
کە بەدانی چەند قوربانێیەک ئەو رۆژەبەفەرامۆشی 
بسپێردرێ و یا چەند رۆژدواتر دانیشتوانی شارو ئەم 
دەڤەرە دەست بکەنەوە بەکاری ئاسایی و رۆژانەی 
ئەوەندە  دڕندانەیە  پەاڵمارە  ئەو  بەلکوو  خۆیان، 
سال   ٣٤ دوای  کەئێستاش  بوو  بەژان  و  قورس 
بەسەر ئەو کۆمەلکوژێیەدا، زامدارانی ئەو کارەساتە 
ساڵێک  ھەموو  و  دەتلێنەوە  ئازارەوە  و  ئێش  بە 
چەندین کەس بەرەو ئەو مەنزلگەیە کۆچ دەکەن و لە 
تەنیشت قوربانییەکانی دیکەی ئەم روداوە دلتەزێنە 

لەگۆرستانی گردەسوور مـــەنڵ دەگرن .
سەردەشت  شاری  کە  پوشپەر  حەوتی  رۆژی 
نوەبوونە  کەسێک  چەند  تەنیا   ، کرا  بۆردومان 
 . خنکێندرا  شارێک  ڕاستییدا  لە  بەڵکوو  قوربانی 
شارێک ژەھر خواردوو کرا. ٧ی مانگی پوشپه ر لە 
چەند چرکەدا کارەساتێک خولقا کە تا بە ئەمرۆش 
شێوەی  و  ژیان  لەسەر  جینایەتە  ئەم  ئاسەواری 
گوزەرانی قوربانیانی ئەو روداوە دلتەزێنە قورسایی 

دەکات .
داوێنی  لە  ھێمنی  بە  سێبەرەکان   ، بوو  ئێوارە 
پووشپەڕدا شۆردەبونەوە. سەرچاوەی سەردەشت ، 
وەک دلی شار چاوەروانی دیداری ئەویندارانی دەکرد. 
خوڕەی ئاوی جۆگەکانی تەنیشت شەقامی سەرەکی 
شار بە ھێواشی بەسەر پشتی شاردا رێگایان دەبری 
گەرەکەکانی  دەبوون.  سنووربڕ  کلۆڵی  تێکەل  و 
شار ھەموویان لە سەمای ژیاندا بوون و خوازیاری 
نەھامەتی شەڕی  شوومی  سێبەری  بەاڵم   ، ئارامی 
بەرنەدابوو  واڵتی  بەرۆکی  ھێشتاکەش  خۆێنمژەکان 
فڕۆکەیەکی  چەند  شار  چاوەکانی  بوو  ئێوارە   .
شەڕکەر لەسنووری ئاسمانی پووشپەر و خۆرەتاودا 
دیکتاتۆرە  فڕۆکەشەرکەرەکانی   . بەدیدەکەن 
خۆێنمژەکە دیواری بێدەنگی شار دەشکێنن و وەک 
لەئاسمانی  مەرگ  و  ترس  نۆێنەری  و  غەزەب  میر 
ئەو ئێوارەییەی سەردەشت دا دەلورێنن. ئەوان بۆ 
فڕێدان و خستنەخوارەوەی بۆمبەکان ، خۆیان بۆناو  
دووکەلێکی  پاشان  شۆرکردۆتەوەو  ر  شا  قوواڵیی 
سپی و زەرد وەک تۆری مەرگ و کارەسات جەستەی 
شارو شارۆمەندەکانی داپۆشی . به م جۆره  و تەنیا 
لە چەند چڕکەدا كاره ساتێكی ده ڵته زین خولقا كه  
خه مێكی یەکجار قورسی خسته  سه ر دڵی كۆمه اڵنی 

خه ڵكی كوردستان و ھه موو مرۆڤدۆستانی ئێران و 
مێژوییه دا،  تاوانه   ئه م  رودانی  له  جه ریانی  جیهان. 
و  سه رده شت  شاری  خه ڵكی  له   زۆر  ژماره یه كی 
ده وروبه ری گیانیان به خت كرد، ژماره یه كی زۆریش 
كه   جۆریك  به   بوون  مه سموم  ژاراوی  گازی  به  
ئازاریان  ئه مڕۆش  به   تا  جینایه ته   ئه م  ئاسه واری 
نه وه ی  ژیانی  سه ر  خستۆته  مه ترسی  و  ده د ات 
داھاتووشیان. بومبارانی شیمیانی شاری سه رده شت 
له رووی به كارھێنانی جۆری سیالحی كۆمه ڵكوژ كه  
خاڵێكی   ، ھات  كار  به   مه ده نی  خه ڵكی  دژی  له  
وه رچه رخان بوو له  شه ری كۆنه په ره ستانه ی ئێران 
له   شیمیایی  سیالحی  پێشتر  سااڵنی  عێراقدا.  و 
به عسه وه   رژیمی  الیه ن  له   دا  به رته سه ك  ئاستێكی 
دژ به  ھێزی پێشمه رگه  به  كار ھاتبوو. له  به ره كانی 
سیالحه ی  ئه م  جاروبار  عێراق  رژیمی  شه ریشدا، 
به  مه به ستی تاقی كردنه وه  به  كار ھێنابوو، به اڵم 
بێ  خه ڵكی  دژی  له   و  به ریندا  ئاوا  ئاستێكی  له  
دیفاع شارێك، ئه وه  یه كه م جار بوو كه  به م شێوه   
ئه م  عێراقدا  و  ئێران  كۆنه په ره ستانه ی  شه ری  له  

سیالحه  به  كار ده ھات.
ئه و  دوای  مانگ  چه ند  عێراق  به عسی  رژیمی 
كاره ساته ،جینایه تێكی كه ڵێك گه وه رتر و سامناكتری 
بومبارانی  ئاكامی  له   خولقاند.  ھه له بجه   شاری  له  
شیمیایی شاری ھه له بجه  دا، نزیكه ی ٥٠٠٠ ئینسان 
گیانیان له  ده ستدا و زیارتر له  ٧ ھه زار كه سیش، 

مه سموم و بریندار بوون.
تاوانێکی تر دژی خەڵکی کورد

قوربانییانی كیمیایی بارانی زەردە لە ناوچەی دااڵھۆ
ھەروەھا دەستی پڕلە جینایەتی دیکتاتۆرەکەی بەغدا 
بەوەش نەوەستاو لەکارەساتێکی دلتەزێنی تردا لە 
“ی  بانەزەرد  سالی ١٣٦٧گوندی”  پوشپەری  ٣١ی 
سەر بە شارەدێی ” زەردە”سەر بە ناوچەی دااڵھۆ 
لە پارێزگای كرماشانی بە ٥ فرۆكەی تۆپ ھاوێشی 
كیمیایی ،کردە ئامانج و جینایەتێکی تری خولقاند . 
ئەم گوندە سەر لە بەیانی رێكەوتی ٣١ی پووشپەڕی 
١٣٦٧ی ھەتاوی، بە تەنیا چەند رۆژ بە دوای ئاگر 
بەست و قەبووڵ كردنی بڕیارنامەی ٥٩٨ی شورای 
بۆمب  فرۆكەی   ٥ بە  ئێرانەوە،  الیەن  لە  ئاسایش 
ھاوێشی كیمیایی لە الیەن ئەرتشی عێراقەوە ھێرش 
كرایە سەر. لەو ھێرشە نامرۆڤانەدا ٢٧٥ شارۆمەندی 
ئایینی  جێژنێكی  بەڕێوەبردنی  سەرقاڵی  كە  كورد 
بوون، گیانیان لە دەست داو ھەزاو ١٤٦  شارۆمەندی 

دیكەش بریندار بوون .
شاری  دڵتەزێنەکەی  ئێوارە  شیمیایی  بۆمبارانی 
قه ره باڵغیدا  خاڵی  چوار  لە  یش    ” “سەردەشت 
دانیشتوانی  لە  کەس   ١١١ ھێرشەدا  لەم  ڕوویدا. 
کەسی  ھەزار   ٨ و  کوژران  شار  نیزامی  غەیرە 
دیکەیش بەر گازی ژەھراوی کەوتن و بریندار بوون 
. بەرکەوتوانی ئەم کارەساتە ھێشتا و دوای تێپەڕ 
بوونی ئەم ھەموو ساڵە ناچارن ئاسەواری پڕ دەرد 
بکەن  تەحەمول  ھەمیشە  بۆ  تاوانه  ئەم  ئازاری  و 
و بەشێک لەم دەرد و ئازارە بگوازنە بۆ نەوەکانی 

دوای خوێان.
کارەساتی  قوربانی  یەکەم  وەک  سەردەشت  شاری 
بۆمبارانی  دوای  دنیادا  لە  شیمیایی  بۆردمانی 
پاش  ژاپن  واڵتی  لە  ھێروشیما  شاری  ھەستەیی 
کۆتایی شەری دووھەمی جیهانی لە الیەن ئەمریکاوە 

، دێتە ئەژمار.
ده وڵه ته  زلهێزەکان، ئه وانه ی كه  سیالحی شیمیائیان 
به رھه م ھێنابوو و دابویان به  تاوانبارانی شه ڕ، به  
پێی به رژه وه ندی ئابووری و سیاسی خۆیان چاویان 
له  جینایه تی بومبارانی شاری سه رده شت پۆشی و 
به م جۆره  ده رفه تی ئه وه یان به  رژیمی سه دام دا، كه  
ئه م جینایه ته  له  ئاستێكی به رینتر و پڕ كاره ساتردا 
ده وڵه تانه   ئه م  كاته وه .  دووپات  ھه لبجه   شاری  له  
له  ساڵی ١٩٢٥ی زاینیدا، رێكه وتن نامه ی، قه ده غه  
سیالحی  كارھێناتی  به   و  ھێنان  به رھه م  بوونی 
له   حاله شه وه   به م  كردبوو.  په سه ند  شیمیائیان 

ده ستیان  سیالحه   ئه م  فرۆشتنی  و  به رھه مهێنان 
نه ده پاراست.

كۆماری ئیسالمی له  ماوه ی ٣٤ ساڵێك كه  له  رودوای 
تێپه ڕ ده بێ،  بومبارانی شیمیای شاری سه رده شت 
جگه  له  مه زلووم نمایه كی ریاكارانه  و پێدا ھه ڵكوتن 
به شه ری ٨ ساڵه  و پێروز كردنی ئه م شه ره  و جگه  
له  ھه وڵدان بۆ پاكانه  كردن بۆ جینایه ته كانی خۆی 
ئه م  قوربانیه كانی  بۆ  كارێكی  نه بێ،  شه ره دا  له و 
كاره ساته  نه كردۆه . قوربانیه كانی بریندار و مه سموم 
ئه م رووداوه  تا به  ئه مڕۆش به  ده ست ئازاره كانی و 

ئاسه واره كانی ده نالێنن.
رۆژه وه   ئه  م  بۆنه ی  به   ساڵێك  ھه موو  رژیمه   ئه م 
به مه به ستی  و  ده بات  به رێوه   تایبه ت  رێوه ره سمی 
شتێك  ته نیا  به اڵم  دێنێ،  كاری  به   پروپاگه نده   
بازمانده گانی  ژیانی  نێه ،  گرینگ  به الیه وه   كه  
و  بریارده ران  ئه مڕۆ  ئه گه رچی  كاره ساته یه .  ئه م 
به رێوه به رانی راسته وخۆی خۆلقاندنی ئه م كاره ساته ، 
فرێ دراونه  ناو زبڵدانی مێژوه وه ، به اڵم پێویسته  ئه و 
راستیه  له بیر نه كه ین كه  ھاو ده ستانی ئه م جینایه  
تكارانه ، ئه وانه ی كه  ھه ر ئیستاش، ھه ر له  شاری 
جینایه ته   ئه م  قوربانیه كانی  رۆله كانی  سه رده شت، 
ئه شكه نجه یان  و  زیندان  خه نه   ده یان  و  ده گرن 

ده ده ن، له  ئێران له  سه ر ده سه اڵتن.
شیمیاییەکانی  بۆردومانەکانە  شۆێنی  و  کات 

کوردستان
بۆی  ئیسالمی  کۆماری  ئەوەی  لەبەر  بەداخەوە 
گرنگ نەبوە کە خەڵک و شارەکانی کوردستان 
زۆربەی  رۆژی  و  کات   ، دەکرێن  بوردومان 
یان  نەنوسراوەتەوە  و  نەزانراوە  بۆردومانەکان 
خۆ بەداخەوە باس ناکرێن و بۆگەورەنەبونەوەیان 
باس ناکرێن و لەراستییدا دەشاردرێنەوە.زۆربەی 
شەڕە  بونی  تەواو  پێش  ٢سال  بۆردومانەکان 
نیگریسەکەی ئێران و عێڕاق و پێش سەرکێشانی 
و   ١٣٦٦ سالەکانی  لە  واتا   ، زەھرەکە  جامی 
بۆردومانی  کاتی  بەس  داوە.  ١٢٦٧رویان 
و  بریندارەکان  بەھۆی  سەردەشت  شاری 
بەشێک  نێونەتەوەیەکانەوە  کۆمەلە  خەلکەوەو 

لەھێزەسیاسییەکان لەوانە کۆمەلە  زانراوە.
شاری  )سەرچشمە(ی  سەرچاوەی  گەرەکی 
سەردەشت و چەند گوندی دەوروبەری لە رۆژی 
یەک شەممە ٧ی پوشپەر کاتژمێر چەند ساتێک 
دوای سەعات ٤ی سەرلەئێوارە بە چوار بۆمبی 

شیمیایی ھەلگری گازی خەردل خنکێندرا.
مەدەنی  شاری  یەکەم  سەردەشت  شاری 
بە  ناکازاکی  ھێرۆشیماو  کەبەدوای  کوردستانە 
مرۆڤایەتییدا  مێژووی  لە   ، ئامریکا   دەستی 

بۆردومانی شیمیایی کراوە .
شارو گوندەکانی کوردستان کە بەر بۆردومانەکانی 

دەولەتی لەناوچووی عێڕاق کەوتوون :
١- گوندی گەرماوان سەربەشاری سەردەشت

٢- چەندگوندی دەوروبەری بانە لەوانە ئاڵۆت 
وھەروەھا میک و باینجان لە دەشتی شلێر.

مـــەریوان  دەوروبەری  گوندی  چەند   -٣
 ١١ رۆژدا  لەیەک  تەنها  کە  قاڵجی  لەوانە 

بۆمبی لێدرا.
٤- چەند گوندی دەوروبەری شاری شنۆ.

کـــرماشان  ٥- چەندشاروگوندی دەوروبەری 
لەوانە ) گـــوندی زەردە ( کە لەسەرەوە بە 

کورتی ئاماژەمان پێکرد.
بە  سەر  سۆمار  سرپێییلە  نەخۆشخانی   -٦

قەسری شیرین.
٧- ناوچەی شێخ سڵە لە سالس وباوجانی 

سەر بە شاری جوانرۆ.
٨- ناوچەی دێرە گوندەکانی سامارو شامار .
٩- ناوچەی کەرب عەلی سەربەگوندی ویژاب 

لەدااڵھۆی کرماشان.
١٠- ھەروەھا لەبەشی دەرەوەی کوردستان ، 

دەوروبەری ئابادان و گیالنی غەرب.
بێ گۆمان له  سبه ێ رۆژی رووخانی ئه و رژیمه  
دا، یه كێك له  ھه زاران الپه ره ی تاوانه كانی ئه م 
شه ره  كۆنه په ره ستانه یه ، بومبارانی شیمیایی 
خه ڵكی بێ دیفاعی شاری سه رده شت ده بێ 
گیانیان  و  قوربانی  بوونه   مه زڵومانه   كه  
به خت كرد و یان بریندار و ژەھراوی ببوون. 
به اڵم ھه لرشتنی فرمێسكی درۆینە له  الیه ن 
ئیسالمیی  كۆماری  رژیمی  ئه مڕۆی  رێبه رانی 
ناتوانێ  كاره ساته ،  ئه م  قوربانیه كانی  بۆ 
ئه م راستیه  له  بیر خه ڵك بباته وه  كه  چڵون 
خومه ینی له گه ڵ ده ستپێكردنی شه ر،   ئه م 
ناوی  ئاسمانی  به ركه تێكی  وه كوو  شه ڕه ی 
خزمه ت  ھێنا یه   ھه ڵسووڕاوانه   و  لێبرد 

سه قامگیر كردنی حكومه تی ئیسالمیه وه .
بومبارانی  مرۆڤی  كاره ساتی  ساڵهاتی  له  
شیمیانی شاری سه رده شتدا نه فره  ت ده كه ین 
ھاوكارانی  و  به ریوه به ران   و  بریارده ران  له  
بۆ  ده نێرین  درود  و  گه وریه   جینایه ته   ئه م 
ئه م ئینسانه  بێ دیفاعانه ی كه  له  جه ریانی 
ئه م كاره ساته دا گیانی ئازیزیان له  ده ست دا.

یادیان بەخێر

سەردەشت، جەستەیەکی پڕ لە ئازار 
)یادێک لە شارێکی لەبیرکراو لەپووشپەرێکی سووتاودا (

عزیز ئاجیکەند
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بەشی دوویەم

خەسڵەتەکانی دەساڵتەکانی ژن و پیاو بە پێی 
چاوەڕوانی کۆمەڵگا چین ؟

سۆز  بە  ژن  و  بزانرێت  عەقاڵنی  بە  پیاو  ئەگەر 
ھەروەھا  بزانرێت  ھێز  بە  پیاو  ئەگەر   ، ئەزانرێت 
بەھێز لە ڕووی جەستەوە ھەروەھا لە ڕووی عەقلی 

و مەنتقەوە ژن بەالواز ئەزانرێت 
ژن  پیاوبوون  خەسڵەتانە  لەم  ھێندی  کەواتە 
ڕۆلی  ھەندێکی  و  کەسەکانە  بە شەخسیەتی  بوون 
سروشت  جەوھەرگەرایی،  بەاڵم  کۆمەاڵیەتییە، 
بەرپرسیار  وپیاو  ژن  نێوان  جیاوازی  بە  بەرامبەر 
دەکات ، ئەم جیاوازیانە لە ڕۆڵی دایکایەتی و ڕۆڵی 

بژێوی ژیان و شوێنگەی کۆمەاڵیەتی ئەوانە.
بۆ  جیاوازە  پیاو  و  ژن  کۆمەاڵیەتی  شوێنگەی 
نموونە ئەگەر موشکلی بێت ئەبێت ریش سپییەکان 
با  سەرسپییەکان  بڵێ  ئەتوانێ  بکەن  چارەسەری 
بڕیاردەر  گشتی  شێوەی  بە  بەاڵم  بگرێتەوە  ژنیش 
و چارەسەری کێشەکان بە پیاو ئەزانرێت، ھەروەھا 
بۆ  ئازادییەکانیانە  لە  پیاو  و  ژن  نێوان  جیاوازی 
نموونە ئازادی سەفەر کردن ، کارکردن وھەروەھا بۆ 

وەدەستخستنی دەرفەتی جیاواز.
 لە زانکۆی سلێمانی لە سەدا پەنجای قوتابییەکان 
بە  کە  ئەھلییەکان  زانکۆ  لە  بەاڵم   ، راستە  کچن 
رای  بە  بۆ چی   ، لە سەدا کچن  تەنها ٣٥  پارەیە 
کورەکانیان  بۆ  خێزانەکان  چۆنکە  وایە؟   ئێوە 
ئەلێن  یا  ئەکەن،  سەرمایەگوزاری  خوێندن  لە 
شوو  نەکات  تەواو  خوێندنیش  من  ئەگەرکچەکەی 
ئەکات کەواتە ئەو سەرمایە گوزاریە بۆ کچەکانیان 
ئەمانە  کرد  باسمان  کە  خەسڵەتانە  ئەم   . ناکەن 
وپیاوی  ئێمە ژن  نموونە  بۆ  دەستکردی کۆمەڵگان 
نییە،  ئێمەدا  چاوەروانی  پێی  بە  کە  ھەیە  زۆرمان 
دەتوانی  کە  ھەیە  وشەرکەرمان  شەرڤان  ژنانی 
توندووتێژبن، سەرکردایەتی بکەن، ستراتێژی دابنێن 
و پیاوانیشمان ھەیە کە لە جەنگەکان ڕادەکەن یان 

دەترسێن ، مادام کە پیاوە شەرت نیە ئازا بێت. 
من ھەموو جارێک باسی باوکم دەکەم زۆر لە دایکم 
بەروحم تربوو زۆر جار ئەگریا بەاڵم گریان بۆ پیاو 
لە ناو کۆمەڵگای کوردیدا  نیشانەی الوازییە. ژنانی 

زۆرمان  سەرکردەی  ئێستادا  لە  ھەیە  مەنتقیشمان 
ھەیە، ئانجێال مێرکێل لە ئالمان، نیکۆلۆسمان ھەیە 
ژنانی  ھەموویان سەرکردەی  ئەمانە  ئیسکاتلند،  لە 
پیاوی  سەرکردەی  ترەوە  الیەکی  لە  و  مەنتقین 
میهربانمان بووە بۆ نموونە نیلسۆن مانداڵ، گاندی، 
مارتین لوتیرکینگ واتە تەنیا پیاوبوون شەرئەنگیزی 
و تووندوتێژی نیە، تەنیا ژن بوونیش نیشانەی ئەوە 

نییە کە مرۆڤێکی مێهربانە .
مەسئەلەی  بواری  لە  ئیسکاندیناوی  واڵتانی  لە 
دەستهاتووە،  بە  زۆر  دەسکەوتی  پیاو  و  ژن 
 ، کردوویە  حکوومەت  کە  کارەکان  لە  یەکێک 
کە  وباوکایەتییە  دایکایەتی  مۆڵەتی  یا  ئیجازە 
و  ژنان  وھەم  وەریبگرن  ئەتوانن  پیاوان  ھەم 
حکوومەت بڕیاری داوە کە ئەگەر ژن وپیاوێک 
بە یەکسانی وەریبگرن، ١٤ مانگە یا ئەگەر ٧ 
مانگی ژنەکە وەری بگرێت و ٧ مانگی پیاوەکە 
دیاری  بە  زیاتریان  پارەی  ئەوسا  بگرێت  وەری 
لەبەر  کردووە  ئەمەی  حکوومەت   ، ئەداتێ 
لە  ژنەکان  کە  ئەوەی  یەکی  ھۆکار،  دوو، سێ 
ئیشەکانیان دوور نەکەونەوە چۆنکە زۆر جار ژن 
سال و نیوێک یا دووسال ناچێتەوە بۆ سەر کار، 
کاتێ دەچێت، ئەبینێت کە کەسی تر شوێنکەی 
گرتووە، لە الیەنی ترەوە بۆ ئەوەی پیاو لە بە 
خێو کردنی منداڵ بەشدار بێت و پیاویش ئەو 
دەرفەتەی ھەبێ کە ئەو پەیوەندییە ودڵسۆزیە 
ومێهربانییە دروست بکات، من پیاوم بینیوە لە 
کوردستان کە وای نەکردووە بەاڵم کە چووە بۆ 
ئەوروپا چۆنکە ژنەکەی کاری ھەبووە ھەمووی 
ئەم  پیاو  حاڵێکدا  لە   ، کردووە  کارانەی  ئەو 
کارانە بە کاری ژن دەزانێت  و کاتێک ئەنجامی 
ڕێستورانەکان،  لە  وەربگرێت،  پارە  کە  ئەدات 
ھۆتێلەکان و بەسااڵچووەکان لە ئەوروپا زۆربەی 
نایکات ئەگەر  ئەو کارانەی کە پیاو لە ماڵەوە 
ڕۆالنەی  ئەو  واتە  کە  ئەیکات   پارە  بە  ببێت 

ڕۆڵی کۆمەالیەتین و بایۆلۆژی دیاری نکردووە.
لە  کە  ھەیە  شەرڤانمان  ژنانی  الێکیترەوە  لە 
ساڵی ٢٠١٢ ئەم سوپایە درووس بووە کە پێی 

دەلێن یەکینەکانی پاراستنی ژنان لە کۆبانی، کە 
بەرامبەر بە داعیش بەرگریان لە خۆیان دەکرد 
و چوار مانگ لە ژێر گەمارۆدابوون و ھەموویان 
ھەر  شەرڤان  ژنانی  دەکرد  کاریان  خۆبەخش 
ژنی کوردن ھێندێکیان خەڵکی گوندەکانن، کە 
جێگەی  کە  خێوکراون  بە  تێروانین  بەھەمان 
پرێکدا  لە  بەاڵم  جیاوازە  ڕۆڵیان  و  پیاو  و  ژن 
پێشەوە  دێنە  ئەمانە  دەرەخسێت  دەرفەتێک 
نەیاندەتوانی  گوایە  کە  کارانە  ئەو  ھەمووی  و 

بیکەن ئێستە کاتێکە کە دەتوانن بیکەن .
لە  کچێک  ئەگەر  ھەیە،  نەریتێک  ئەڵبانیا  لە 
تەمەنی ھەرزەکاری دا قەول بدات بە کۆمەڵگای 
خۆی کە نە ھاوسەرگیری بکات نەمنداڵ درووست 
بکات نە سێکس بکات بەڵکوو ڕۆڵی پیاو بوون 
وەربگرێت بۆ بژێوی ژیانی بۆ کەس وکاری ئیش 
بکات ، ئەوسا شەرفی ئەوە ی پێی دەبەخشرێت 
کە  وەکوو پیاوێک لە گەڵی مامەلە بکرێت. ئەم 
بە  ڕۆڵەیان  ئەو  تەمەنی ھەرزەکاریدا  لە  کچانە 
قەبووڵیش  کۆمەڵگا  الیەن  لە  و  ئەدەن  خۆیان 
ئەمەتان  بۆچی  لێکراوە  پرسیاریان  ئەکرێن،  
پەیوەندی  لە  خۆشەویستی  لە  و  ھەڵبژاردووە 
ھەندێکیان  دوورکەوتن؟  بوون  ژن  لە  سیکسی 
دەڵێن بۆ ئازادی، بە کەیفی خۆم دێم و ئەرۆم 
ئیش ئەکەم، کەس بێڕێزی بەرامبەرم ناکات کەس 
ئەگەر  سێکسیەوە،  ڕووی  لە  ناکات  ھەراسانم 
وەکوو ژنێک بمایەوە لەوانەیە لەم کۆمەڵگایەدا 
بە  نەبوو  من  دلی  بە  کە  بەکەسێ  گەنجی  بە 
شوو بدرایەتم، لەوانەیە وەکوو ژنێک ژیانم زۆر 
ناخۆش بوایت، لە وانەیە ئەو کچە ڕۆڵی باوک و 
برا بگیرێت، ڕۆڵی بژێوی دابینکەر، ئەو کەسە 
کە  گوندانە  لەو  دەتوانیت  شێوەیە  بەو  تەنیا 
ئەو  الیەنی  سێهەم  الیەنی  و  بمێننەوە  نەریتن 
کە  کەسانەی  ئەو  جێندەرگۆرن،  کە  ژنانەیە 
ڕەگەزی بایۆلۆژی ئەوان مێیە بەاڵم شەخسیەتی 
کۆمەاڵیەتی ھەست دەکەن وەک پیاو بژین کە بە 

کوردی دەلێن جیندەر گۆر.
...بۆ ل 9

فێمینیزم و پێویستی گێڕانەوەی ژنان لە پەراوێزەوە بۆ ناوەند

لەدایکبووە  سلێمانی  شاری  لە  ھەردی  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.
ھەیە  کوردی  زمانی  بە  شیعریی  بەرھەمی  دوو 
ناوی  بە  چاپبوون  سوید  و  دانیمارک  لە  کە 
)گەڕانەوەی بێ بیرەوەریی، ١٩٩٦( و )رووناکی 

سێبەرەکان، ١٩٨٨(.
ئنگلیزیی:  زمانی  بە  ھەیە  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  ھەڵبژێردرا  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  مەنھەجی  لەناو  ئینگلیزی 
دوبارە   ٢٠١٩ ساڵی  ناوەندی.  خوێندنی  بۆ  بوو 
مەنھەجی  ناو  خرایەوە  شیعرەکانی  لە  یەکێک 

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

٥٠ ساڵی رابوردوودا، ھەڵبژێردرا. 
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 ھەڵبژێردرا 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  مەنھەجی  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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بە  کە  ئێمە  وەکوو  کەسانێ  نموونە  بۆ 
لە دایک دەبن، وەکوو ژنێکیش  ڕەگەزی مێ 
دەژین ئەوە شوناسی ئێمەیە، بە واتەیەکیتر 
شوناسی جێندەری من وەکوو ژنێک لە گەڵ 
شوناسی بایۆلۆژی من یەک دەگرێتەوە ئەوە 

من جیندەرکۆکم.
شوناسی  کەسانەن  ئەو  جێندەرگۆر  بەاڵم 
بایۆلۆژی یان نێر یا مێ یە بەاڵم شەخسییەتی 
ئەکسەوەیە، جێندەری  بە  ئەوان  کۆمەاڵیەتی 
ئەوانە مێیە بەاڵم ھەست دکات پیاوە ، نێرە 
تا  ھەندێکیشیان  مێیە،  دەکات  ھەست  بەاڵم 
دەچنە  خۆیان  نەشتەرگەری جستەی  ئاستی 
و  جڵ  فەقەت  نا،  ھێندێکیشیان  و  پێشەوە 
شتێکی  جێندێر  دەگۆرن.  ژیانیان  و  بەرگ 
پێمانی  کۆمەڵگا  بەڵکوو  نییە  سرۆشتی 
لە  ژیانمان  سەرجەمی  ئێمە  و  بەخشیوە 
کردووە  پێی  ھەستمان  خۆمان  ناھەستی 
ئیشی پێی دەکەین بە ئینگلیزی پێی دەلێن 
بۆ  ئەدەین  نمایشی  یانی  دەکەین  پیرفورمی 
ھەیە  فمێنیستی  تیوری  کەس  زۆر  نموونە، 
فێری  ئێمە  زمان  فێربوونی  لەگەڵ  وایە  پێی 
ئەوە ئەوین کە دەسەاڵت چۆن دابەش دەکرێت 
بە  بکە  لەگەڵ  پیاوەتیم  دەڵێین  نموونە  بۆ 
فێربوونی  لەگەڵ  بکە،  لەگەڵ  چاکەم  جێی 
خۆمان  کۆمەاڵیەتی  شانازی  ئێمە  زمان 
لە  قووڵە  ئەوەندە  ھەیە  وا  جاری  فێرئەبین 
ناو نەستی ئێمە، لە ناو تئوری ئێمە، تەنانەت 
فمێنیست  بە  خۆیان  کە  ئەوانەش  ناو  لە 
خۆمان  کە  ئەلێن  وا  شتێک  جاری  دەزانن 
چۆنکە  ؟  چی  بۆ  ئەمێنێت  سوور  سەرمان 
بەھێزە  ئەوەندە  کۆمەاڵیەتییە  پەروەردە  ئەو 
ئەوەندە بە ڕەگ و ریشەی قووڵە لە ناومانا 
کە خۆمانیش جاری وا ھەیە ناتوانین لەوجۆر 
باسی  ئێمە  واتە  کە  بپارێزین،  بیرکردنەوە 
سیستەمی پیاوساالریمان کرد چۆنکە کار لە 
سەر مادەی ڕەگەزی مادەی خاوی بایۆلۆژیکی 
دەکات و ژن و پیاو لێ دروست ئەکات، وشەی 
پاتریکی  وشەی  خۆی  لەراستیدا  پیاوساالری 
ھاتووە  پاتریاخ  لە  ژنان  وشەیەکی  بەالتینی 
ژن  سەر  بە  باوک  دەسەاڵتی  بۆ  ھێمای  کە 
بەاڵم سیستەمی   ، کوێلەدا  و  ومنداڵ  ماڵ  و 
ھاتووە  بەسەردا  گۆرانی  ماناکەی  پاتریکسی 
نەك  پیاوە  دەسەاڵتی  بۆ  بووە  ھێمایەك  کە 
خێزانی  ناو  لە  تەنها  ژن  باوک،  دەسەاڵتی 
نییە ماملەی جیاوازی  باوکی  لە الیەن  خۆی 
لە  کار  شوێنی  لە  بەڵکوو  دەکرێت  لەگەڵ 
پیاوێک  ھەمیشە  بازار،  ناو  لە  شەقام  سەر 
واتە  کە   ، زیاترە  لەو  دەسەاڵتی  و  شوێنگە 
نێرساالری  ھێندێک  دەلێن  ھێندێ  بەکوردی 
دەلێن پیاوساالری، بە بڕوای من پیاوساالری 
پراوپڕ بە خۆیەتی چۆنکە ئێمە باسی ڕەگەزی 
کە  نییە  نێر  ئەوە  ناکەین،  نێر  بایۆلۆژی 
پیاوەتی  شوێنگەی  بەڵکوو  نییە  ڕەگەز  زاڵە 
کۆمەڵگا  ناو  لە  زاڵە  کە  پیاوە  جێندەری  و 
کە واتە بە بروای ئەو پیاوسااڵری لە ڕێگەی 
ھێز  ئەبێت،  بەھێز  ڕاستەوخۆی  بەکارھێنانی 
وەکوو تووندوتێژی، کوشتن لەسەر شەرەف و 
تەعەدی ودەستدرێژی سێکسی یان لە، یاسا، 
زمان، زۆر جار کە باسی پیاوساالری دەکرێت 
خەڵک وا ئەزانێت باسی پیاو دەکەین، نەخێر، 
ئەکەین  دەسەاڵت  لە  سیستەمی  باسی  ئێمە 
ژنانێکی  بەشدارن.  ناوی  لە  پیاو  و  ژن  کە 
زۆر ھەن کە سەربارن لە ناو دەسەاڵتی پیاو 
ساالری، بەشی زۆری لە دایکانی ئێمە وابوون، 
کچەکانیان،  لە  بووە  باشتر  پێ  کورەکانیان 
بە  کە  کورەکانیان  بە  داوە  ئیمتازیان  زۆر 
زۆر  بەشەێکی  واتە  کە  نەداوە  کچەکانیان 
و  پیاوساالرین  پاڵپشتی  ڕاستیدا  لە  ژنان  لە 

ڕاگر و بەردەوامن لە پیاوساالری. ھێندێکیان 
قوربانی پیاوساالرین بە تایبەت تووندوتێژییان 
بەرامبەر دەکرێت و دەکوژرێن و ھێندێکیان بە 
بتوانن  کارکردن  و  موناقشە  و  سازان  ھەزار 
بتوانن  و  دەربازبن  و  بکەن  لەگەڵ  سازشی 
دروست  خۆیان  بۆ  شەرافەتمەندانە  ژیانێکی 
بکەن، ھێندێکیشان کە فیمینیستەکانن ئەوانە 

شەر لەگەڵ پیاوساالری دەکەن.
ھەر چۆن پیاوساالری مانای ئەوەنییە پیاو لە 
دژی ژن بێ، فێمینیستیش مانای ئەوە نییە 
لەراستیدا  بەشداربێت  ناوی  لە  ژن  تەنیا  کە 
پیاوانێک  فێمینیستیدا  بزووتنەوەی  ناو  لە 
ئیش  کە  پیاوانێک  بەراستی  بەاڵم  ھەبوون 
پیاومان ھەیە کە  لە کورد زۆر  ئێمە  دەکەن 
تئۆری  ڕووی  لە  بەاڵم  نییە  عەیبی  قسە  بە 
ئەکەیت  سەیر  ماڵیان  بچێتە  فمێنیستییەوە 
ئەکرێن،  خزمەتیان  ئاغا  وەکوو  دائەنیشن 
ژنەکانیان،  مامڵەی  چۆن  بیانبینی  ئەگەر 
ئەزانیت  ئەکەن  خوشکەکانیان  و  کچەکانیان 
نەک فمێنیست نین بەڵکوو پیاوساالرن کە واتە 
پیاوساالری  سیستەمی  لە  کە  پیاوانەی  ئەو 
و  ژن  یەکسانی  بە  باورەیان  تێگەیشتوون، 
پیاوە و لە ژیانی خۆیاندا کاری پێی دەکەن 
و دیفاع لە ژن دەکەن، لە پیاوساالری ژن و 
پیاوی تێیدایە، ھەم لە بزووتنەوەی فێمینیسم 
خۆیان  ژنان  ئەگەرچی  تێدایە،  پیاوی  و  ژن 

مەشغەل ھەڵگری ئەم بزووتنەوەن.
ژنانێک بوون کە بە دژی چەوسانەوەی خۆیان 

ھاتنە دەنگ. 
فێمینیزم چییە؟ بە بروای جێندەر، فێمینیزم 
پرۆسەی گوڕینی جیهانە کە ئیتر ئەم جیهانە 
لە  ئێمە  نموونە  بۆ  نەخرێت  ڕێک  پیاو  بۆ 
 ٦ ئەگەر  سەیران،  بۆ  دەچین  سلێمانی 
کورسیمان بێت پیاوەکان لەسەر کورسییەکان 
دائەنیشن، ژنەکان منداڵەکان دەپارێزن، بەاڵم 
ئەکەن  قسە  ئەخۆن،  دائەنیشن  پیاوانە  ئەو 
باسی سیاسەت دەکەن، باسی فۆتبال ئەکەن، 
بۆ  خواردنیان  دەوریانەوە  بە  ژنانەش  ئەم 
ئەھێنن، بەردەمیان پاکدەکەنەوە، بۆ ئەوەی 
ئیمە  واتە  کە  بێت،  خۆش  جەویان  ئەوان 
ژیانی خۆمان بە دەوری بەرژوەندی پیاو ڕێک 

خستووە ، ئەوان ناوەندی ژیانی ئێمەن.
دەچیتە مااڵن کە خواردن دائەنێن ئەلێن ئەمە 
گوشتی زۆری تێدایە بۆ پیاوەکان ، پیاوەکان 
لە  سمینارەکان  لە  دائەنیشن  سەرەوە  الی 

پێشەوە دائەنیشن.
بە  بکەین  دروست  جیهانێک  ئێمە  با  ئیتر 
ڕێک  پیاودا  بەرژەوەندی  و  ئیمتیاز  دەوری 

نەخرێت ، ئەمە جیهانێکی فمینیستییە .
لورشو بیرک ئەلێت فێمینیزم ھەم کایەیەکی 
ئاکادیمییە کە ئێمە پیوستمانە لێکۆلێنەوەی 
تەحلیلی  بکەین،  شرۆڤەی  بکەین،  لەسەری 
سیاسییە  بزووتنەوەیەكی  ھەم  و  بکەین 
سیستەمی  بە  ھێنانە  کۆتایی  ئامانجی  کە 
سەرچاوەی  تێگەیشتنە  لەو  و  پیاوساالری 
جیهاندا  شوێنەکانی  زۆربەی  لە  کە  گرتووە 
ژنان بە بەراوەرد لەگەڵ پیاواندا زەرەرمەندن 
ژنێک  ھەموو  نییە  ئەوە  مانای  بە  ئەمە 
کە  پیاوێکیتردا  ھەموو  لە  نوێترە  شوێنگەی 
نین  پیاو  و  ژن  ئێمە  تەنیا  ئێمە  شۆناسی 
الیەنی  و  شۆناس  مەجموعەیەک  بەڵکوو 
کۆمەاڵیەتی  چینی  نموونە  بۆ  ھەیە،  ترمان 
نموونە  بۆ  ھەژار،  و  ناوەند  مام  دەولەمەند، 
بۆ  عەرەب  فارس،  کورد،  ئەتنیکی  گرووپی 
نموونە ئایین، موسوڵمان، مەسیحی وئیزەدی، 
ئێمە ئەدات  لەمانە شوێنگەیەک بە  ھەر کام 
بۆ تێگەیشتن لە چەمکی ئینترنشنال، چەمکی 
دەکەم  ئەوە  باسی  ھەمیشە  چەوسانەوە. 

ئایا  ژنە و کوردیشە،  یەکەمی عێراق  خانمی 
خانمی یەکەمی عێراق لە بەر ئەوەی کە ژنە 
دەسەاڵتی کەمترە لە شۆفیرەکەی کە پیاوێکی 
عەرەبە، ژنیشە و کوردیشە ، پیاوەکە پیاوە 
وعەرەبە بێ گۆمان نەخێر، بۆچی؟ چۆنکە نفوز 
ودەسەاڵتی ئابووری ژنەکە زۆرترە لە پیاوەکە 
بەڕێوەبەر  ژنێک  مەسئوول  ژنێک  مەسەلەن 
شۆفێرێکی یا باخەوانێکی یەزیدی ھەیە ڕاستە 
بەاڵم  پیاوە،  ھەیە،  کرێکاری  یا  پیاوە  ئەو 
بە  سەر  ھەژاری  پیاوێکی  ھەژارە،  پیاوێکی 
ئایینێکی پەراوێزخراوە کە واتە تەنها ژن بوون 
ناکات  دیاری  ئێمە  شوێنگەی  بوون  پیاو  و 
پیاوان  گشتی  شێوەیەکی  بە  بەاڵم  ڕاستە،  

سودمەندن لە رێکخستنە کۆمەاڵیەتییەکان .
کردنی  شرۆڤە  چین؟  فێمینیزم  مێتودەکانی 
لە  پیاو  ھێژمونی  کردن  تەحلیل  دەسەاڵت، 
ئایینی  سیاسی،  ئابووری،  کەلتوور،  سیاقی 
و یاساییە، وشیارکردنەوەی خەڵک سەبارەت 
ساالری،  پیاو  شاراوەکانی  مێکانیزمە  بە 
الیەنی  ترین  بەرچاوترین  تووندوتێژی  الیەنی 
پیاوساالرییە، کە ژن تووندوتیژی بەرامبەری 
دەکرێت،  سێکسی  دەستدرێژی  دەکرێت، 
تەنانەت ئەکوژرێت. بەاڵم الیەنە شاراوەکانی 
پەروەردە،  سیستەمی  ناو  دەخرێتە  کە 
گرنگە  الیەنی  زۆر  ئێمە،  نەستی  و  خوێندن 
و دەبێ ئیشی لەسەر بکرێت بۆ نموونە یەکێ 
لەو شتانە کە ئیشی لەسەر بکرێت لە ڕێگەی 

خوێندن و زانکۆکانە .
ڕێگەی  لە  نایەکسانی  :ئالیکاری  سێهەم 
مەسەلەن   ، رێکخراوەییە  و  مەیدانی  کاری 
ڕێکخراوەکانی ژنان لە ھەریمی کوردستان لە 
و  یاسا  گۆڕینی  بۆ  زۆریان  کاری   ٩٢ ساڵی 
سنووردارکردنی  بۆ  کردووە  ژنان  پاراستنی 
دەسکەوتەکان بەاڵم کارێکی باشیش کراوە لەم 
بوارەدا و دواتر ئالەنگاری کردنی نیگا و دیدی 
ڕوانگەی  لە  ھێنانی  بەرھەم  ڕێگەی  لە  پیاو 
ژن  ئەزموونەکانی  چۆن  ببینن،  شتەکان  ژن 

بە کاربێنن.
رێکخراوی  داناوە  رێکخراوەیەکم  من  لێرە 
بەشێ  گەشەپێدان،  و  دا ھێنان  بۆ  سپێکترا 
لە کارەکانی ڕێکخراەوکە ئارشیوی ئەزموونی 
پێی  دەستم  سالێکە  چۆن  راستیدا  لە  ژنانە 
کردووە بە چاوپێکەوتن لەگەڵ ژنانێک کە لە 
شۆڕشی باشوور بەشدار بوون لە سالی  ٧٧تا 
لە  زۆر  ژنانێکی  دەرکەوت  بۆم  ئەوەی  و   ٩١
رێکخراوە نهێنییەکان تەنانەت زیندانی سیاسی 
بوون ھەندێکیان ھاتوون ببن بە پێشمەرگە و 
ڕێگەیان گیراوە ئەمانە زۆر بەشداربوون، بەاڵم 
خەباتی  مێژووی  نووسینەوەی  لە  ھەمیشە 
زۆربەی  بوون.  الوەکی  کەسی  شۆرشدا 
پیاوەکان ئەو مێژوویەیان نووسیەوە و ژنەکان 
باس نەکراون بۆ نموونە لە کتێبەکان نۆشیروان 
مستەفا لە بارەی شۆڕشی کوردی کتێبی زۆر 
یەکتر  پەنجەکان  ناوی  یەکیان  ھەیە  گرنگی 
دەشکێنن . لە شوێنکدا بە دوو ڕەستە باسی 
ھەواڵ خەجۆ دەکات ھەواڵ خەجۆ سەرۆکی 
وھاوڕێ  چاالک  و  بوو  باکووری  حیزبێکی 
باسی  ڕەستە  دوو  بە  کە  مستەفا  نەشیروان 
دکات  باس  ئەوە  سەردەمە  لەو  و   ، دەکات 
چەندین ژن ھاتوونەتەوە ناو پێشمەرگە وتراوە 
کە برۆ شووبکە و خزمەتی پێشمەرگە بکە یا 
بچۆ بەشی ڕاگەیاندن یا بەشی خەستەخانە، 
کە  پێنەکراوە  ھێمایەکی  ھیچ  ئەوان  خەباتی 
و  ژن  ئەزموونی  دەتوانین  چۆن  ئێمە  واتە 
و  کۆمەڵگا  درووستکردنی  لە  ژن   بەشداری 
گۆرانکاری  بەدەستهێنانی  و  مێژوودا  گۆرینی 

جارێکیتردا بهێنینەوە ناوەند.
ئەو بابەتە درێژەی هەیە

 با ئێمە جیهانێک 
دروست بکەین کە 

بە دەوری  ئیمتیاز و 
بەرژەوەندی پیاودا 

ڕێک نەخرێت ، ئەمە 
جیهانێکی فمینیستییە .
لورشو بیرک ئەلێت 

فێمینیزم هەم 
کایەیەکی ئاکادیمییە 
کە ئێمە پیوستمانە 

لێکۆلێنەوەی لەسەری 
بکەین، شرۆڤەی بکەین، 

تەحلیلی بکەین و 
هەم بزووتنەوەیەكی 
سیاسییە کە ئامانجی 

کۆتایی هێنانە بە 
سیستەمی پیاوساالری 

و لەو تێگەیشتنە 
سەرچاوەی گرتووە کە 
لە زۆربەی شوێنەکانی 

جیهاندا ژنان بە 
بەراوەرد لەگەڵ پیاواندا 
زەرەرمەندن ئەمە بە 

مانای ئەوە نییە هەموو 
ژنێک شوێنگەی نوێترە 
لە هەموو پیاوێکیتردا 
کە شۆناسی ئێمە تەنیا 
ئێمە ژن و پیاو نین 
بەڵکوو مەجموعەیەک 

شۆناس و الیەنی ترمان 
هەیە، بۆ نموونە چینی 
کۆمەاڵیەتی دەولەمەند، 
مام ناوەند و هەژار، بۆ 
نموونە گرووپی ئەتنیکی 
کورد، فارس، عەرەب 

بۆ نموونە ئایین، 
موسوڵمان، مەسیحی 
وئیزەدی، هەر کام 
لەمانە شوێنگەیەک 
بە ئێمە ئەدات بۆ 

تێگەیشتن لە چەمکی 
ئینترنشنال، چەمکی 

چەوسانەوە.
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درێژەی الپەری ٦

دەتوانێ لەسەر بناغەی ڕاپۆرتەکانی خۆی و ئەو 
زانیارییانەی لە الیەن دەوڵەتانی ھـ : دابینکردنی

ئیمکاناتی وەک یەک بە مەبەستی دەستڕاگەیشتن 
بۆ  خوێندن،  درێژەی  بە  تایبەت  بەرنامەکانی  بە 
گەورەسااڵن  خوێندەوارکردنی  بەرنامەکانی  وێنه 
مەبەستی  بە  بەرنامانەی  ئەو  بەتایبەتی 
نێوان ژنان  پڕکردنەوەی ھەرچی زووتری کەلێنی 
 : ج  دارێژراون.  خوێندەواریدا  لەبواری  پیاوان  و 
کە  قوتابییانەی  کچە  ئەو  ڕێژەی  ھێنانەخواری 
دەست لە خوێندن ھەڵدەگرن و دانانی بەرنامە بۆ 
ئەو ژن و کچانەی کە زوو دەستیان لە خوێندن 
وەک  پێداویستیی  دابینکردنی   : چ  ھەڵگرتوە. 
یەک بۆ بەشداریی چاالکانەی ژنان لە وەرزش و 
ڕاھێنانی لەشدا. ح : دەستڕاگەیشتن بەو ڕێوشوێن 
و زانیارییە دیاریکراوانەی ساڵمەتی و لەشساغیی 
بارەی  لە  رێنوێنی  دەکەن.  دەستەبەر  بنەماڵە 
لەو  بنەماڵەدا،  لە  زاوزێ  کۆنترۆڵی  چۆنیەتیی 

زانیاری و رێوشوێنانەن.
ھەموو  ئەندام  دەوڵەتانی   .١  _  ١١ ماددەی 
جۆرە  ھەر  تا  ھەڵدەگرن  پێویست  ھەنگاوێکی 
کارو  لەبارەی  ژنان  دژی  بە  جیاوازیدانانێک 
ئەسڵی  بناغەی  لەسەر  و  ببەن  نێو  لە  پیشەوە 
یەکسانیی ژن و پیاو، مافی وەک یەک بۆ ئەوان 
بوارانەی  لەم  بەتایبەتی  دەکەن.  دەستەبەر 

خوارەوەدا : ئەلف: مافی کارکردن وەک مافێکی 
کەلک  مافی  ب:  مرۆڤێک.  ھەر  ئەمالوئەوالی  بێ 
لە  دامەزران  بۆ  لە دەرفەتی وەک یەک  وەرگرتن 
ڕێوشوێنی  و  پێوانە  بەڕێوەبردنی  کە  کار،  سەر 
ھەنگاوانەیە.  لەو  یەک  دامەزراندن  بۆ  یەک  وەک 
ت: مافی ھەڵبژاردنی ئازادانەی کارو پیشە، مافی 
چوونە سەری پلەوپایە، مافی دڵنیابوون لە باری 
لەدەست نەدان و دەرنەکران لە سەر کارەوە و مافی 
کەلکوەرگرتن لە ھەموو ئیمتیاز و ھەلومەرجێکی 
لە  بوون  بەشدار  مافی  پیشەو،  کارو  بە  تایبەت 
فێرکردنەوەی  کالسەکانی  و  پسپۆرییەکان  دەورە 
کار  فێربوونی  دەرورەکانی  وێنه  بۆ  دووبارەدا، 
و  پسپۆڕی  فێربوونی  دەورەکانی  لە  بەشداری  و 
وەرگرتنی  مافی  ج:  قۆناغدا.  بە  قۆناغ  ڕاھێنانی 
حەقدەستی بەرامبەر و ھەروەھا کەلک وەرگرتن لە 
ئیمتیازەکان و مافی بەرەوڕوو بوون لەگەڵ ڕەفتاری 
وەک یەک لەو کارانەدا کە بایەخی وەک یەکیان 
بوونی داوەریی وەک  لە گۆڕێدا  ھەیە و ھەروەھا 
یەک بۆ ھەڵسەنگاندن و نرخاندنی چۆنایەتیی ئەو 
کارانەی وەک یەکن. چ: مافی کەلک وەرگرتن لە 
بیمە کۆمەاڵیەتییەکان بە تایبەتی لە قۆناغەکانی 
توانایی،  بێ  نەخۆشی،  بێکاری،  خانەنشینی، 
پیری و جۆرەکانی دیکەی پەککەوتەیی و ھەروەھا 
مافی کەلک وەرگرتن لە مەرەخەسی بە مووچەو 
و  ساڵمەتی  پارێزرانی  مافی  ح:  ھەقدەستەوە. 
لەشساغی و بەڕێوەچوونی رێوشوێنەکانی تایبەت 

بە ئەمنییەتی شوێنی کار، کە پشتیوانی لە ئەرکی 
سکوزا و بەرھەمهێنانی مندااڵن یەک لەوانە. ٢. بۆ 
بەرگرتن بە ھەاڵواردن دژی ژنان لەبەر پێکهێنانی 
ژیانی ھاوبەش یان بە ھۆی دایکایەتی و ھەروەھا 
پارێزراو  ژنانە  ئەو  بۆ  کارکردن  مافی  ئەوەی  بۆ 
بێت دەبێ واڵتانی ئەندام ھەندێک ڕێوشوێن بگرنە 
بە  بەر  یاسا  پشتیوانیی  بە  ئەلف:  لەوانە:  بەر 
دەرکرانی ژنانی دووگیان یان خاوەن منداڵی ورد لە 
سەر کارەکانیان بگرن و ھەروەھا ھەاڵواردن دژی 
ژنان لەبەر دۆخی ژیانی تاکەکەسییانەوە قەدەغە 
بکرێ. ب: مەرەخەسی پێدان لە کاتی منداڵبوون 
ئیمتیازە  و  مووچە  لە  ئەوەی  بێ  زەیستانیدا،  و 
کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەیان بێبەشیان بکەن یا بەو 
پ:  بدەن.  لەدەست  پێشوویان  کاری  بۆنەیەوە 
کۆمەاڵیەتییە  خزمەتە  پێشکێشکەرانی  ھاندانی 
بتوانن  بابەکان  و  دایک  ئەوەی  بۆ  پێویستەکان 
لەگەڵ  بنەماڵەییەکانیان  بەرپرسایەتییە 
لە  بەشدارییان  و  شوغڵییەکانیان  بەرپرسایەتییە 
بەتایبەتی  بکەن،  ھاوھەنگاو  کۆمەاڵیەتیدا  ژیانی 
رایەڵکەی  پەرەپێدانی  و  پێکهێنان  رێگای  لە 
تایبەت بە چاودێریی مندااڵنەوە. ت : دابینکردنی 
پشتیوانیی تایبەتی بۆ ژنان لە کاتی دووگیانیدا، 
ئەوان  بۆ  مەترسییان  کە  کارانەدا  لەو  بەتایبەتی 
ھەیە. ٣. ئەو یاسایانەی بە الیەنگری و پشتیوانی 
نێوە  پێکرا،  ئاماژەیان  ماوەیەدا  لەو  ژنان  لە 
زانست  بەرەوپێشچوونی  لەگەڵ  ھاوکات  و  نێوە 

پێدا  چاویان  سەرلەنوێ  دەبێ  تێکنۆلۆژیدا،  و 
بخشێندرێتەوە و ئەگەر پێویست بوو ئاڵوگۆڕیان 
تێدا بکرێ، ھەڵبوەشێندرێنەوە یا ماوەکەیان نوێ 

بکرێتەوە.
ماددەی ١٢ - ١. دەوڵەتانی ئەندام بۆ لە نێوبردنی 
چاوەدێرییە  بواری  لە  ژنان  دژی  ھەاڵواردن 
پێویست  ھەنگاوێکی  ھەموو  پزیشکییەکاندا، 
ھەڵدەگرن تا دەستیان بە خزمەتە لەشساغییەکان، 
یەک لەوان خزمەتەکانی پێوەندیدار بە کۆنترۆڵی 
یەکسانیی  ڕەچاوکردنی  بناغەی  سەر  لە  زاوزێ 
نێوان ژنان و پیاوان، رابگا ٢. دەوڵەتانی ئەندام 
لەبەندی  ئەرکانەی  ئەو  جێبەجێکردنی  لە  جگە 
خزمەتانەش  ئەو  ھاتوون،  ماددەیەدا  ئەو  ¬ی 
زەیستانیدا  و  منداڵبوون  دووگیانی،  کاتی  ژنان  کە 
کاتی  لە  و  دەکەن  دەستەبەر  دەبێ،  پێویستیان 
پێویستدا پێڕاگەیشتن و خزمەتی خۆڕایی و ھەروەھا 
خواردەمەنیی پێویست لە قۆناغی دووگیانی و شیردان 

بە منداڵدا، بۆ ژنان دابین دەکەن.
ھەنگاوێکی  ھەموو  ئەندام  دەوڵەتی  ماددەی¬¬: 
بەرامبەر  ھەاڵواردن  نەھێشتنی  بەمەبەستی  پێویست 
بە ژنان لە بوارەکانی دیکەی ئابووری و کۆمەاڵیەتیدا 
ھەڵدەگرن بۆ ئەوەی لە سەر بناغەی یەکسانیی ژنان 
بوارانەی  لەم  بەتایبەتی  یەک  وەک  مافی  پیاوان،  و 
کەلک  مافی  بکەن:ئەلف:  دەستەبەر  خوارەوەدا، 

وەرگرتن لە ئیمتیازە بنەماڵەییەکان...

ئەم بابەتە درێژەی هەیە

یەکسانی

بزووتنەوەی ژنان وەک بزووتنەوەیەکی زیندوو لەگەڵ هەوراز و نشیوەکانی

مینا نێعمەتی 

زیاتر لە چڵ ساڵ لە دەستبەکاربوونی کۆماری 
دژە  دەسەاڵتێکی  وەک  ئێران  ئیسالمیی 
تێپەردەبێت،  ئایینی  بنەمای  لەسەر  مرۆیی 
و  ئێران  ژنانی  ھیچکات  دەیەیەدا  چەن  و  لە 
بۆ  داواکارییەکانیان  لە  دەستیان  کوردستان 
و   ھەڵنەگرتووە  مافەکانیان  وەدەستخستنی 
لە  بەردەوامی  بە  کۆمەڵگادا  لە  چ  لەماڵێ  چ 

شۆڕشدان .
 لەو ڕۆژەی کۆماری ئیسالمی دەستبەکاربووە 
و بە پێی ئەوەی یاساکانی شەریعەت و ئایین 
ھەروەھا  و  ئێران  لە  یاسادانان  بنەمای  وەک 
ژنانی  پەیڕەکراوە،  داگیرکراو  کوردستانی 
ئێران مافی بریار دانیان لە ھەموو بوارەکان و  
تەالق،  لەدەستداوە.مافی  ژیانیان  قۆناغەکانی 
وەرگرتنی  مافی  منداڵ،  سەرپەرەشتی  مافی 
پێناس و پاسپۆرت و تەنانەت مافی پۆششیان 

نییە.
مافی  وتارەیە  ئەو  مەبەستی  لێرەدا  ئەوەی   
بەرگە،   و  جل  لەبەرکردنی  خود  یان  پۆشش 
و  سەرەکی  مافی  بەرگ   و  جل  ھەڵبژاردنی 
سەرەتایی ھەر مرۆڤێکە و ئەگەر حکوومەتێک 
ئەوە  بستێنێ  لێ  مافەشت  ئەو  تەنانەت 
ئاکارەکانی  و  مەترسیدارە  ھەنگاوێکی 
لێزەوتبوونی ئەو مافە تەنانەت لەسەر بیر و 
بەشداری  و  کردن  قسە  و  ئازاد  ڕوانینێکی  
سیاسی کاریگەر دەبێ،  کە وایە حیجاب تەنیا 
جۆری  مافی   ، نییە  سەرپۆشێک  مانای  بە 
پۆشش مافێکی سەرەکی و بێ ئەمالوئەوالی 
جیھاندا  ئاستی  لەسەر  دیارە  مرۆڤێکە،  ھەر 
رێگەیەکی سەخت و رەنگە دوور و درێژ ھەبێت 
یەکسانی  بۆ  ئارام  کەنارێکی  بە  گەیشتن  تا 
جیھان  واڵتانی  زۆربەی  لە  بەاڵم  جەندەری، 
ئەو مافە چەسپاوە و ئەو کێشەیە تا ڕادەیەکی 

کۆماری  پێش  تەنانەت  چارەسەربووە،  زۆر 
رێژیمی  دەسەاڵتی  لەسەردەمی  و  ئیسالمی 
پێشوودا ژنان ئازادی تەواویان بۆ لەبەرکردنی 
لەگەڵ  واتایەکیتر  بە  ھەبوو  بەرگیان  و  جل 
ئازادیی  بەاڵم  نەبوو  سیاسی  ئازادیی  ئەوەی 
دەکرا.  بەدی  باشدا  ئاستێکی  لە  کۆمەاڵیەتی 
ئیسالمی  کۆماری  ھاتنەسەرکاری  لەگەڵ 
دەستەبەرنەکرا  سیاسی  ئازادیی  نەتەنیا 
پاش  لە  ڕۆژ  کۆمەاڵیەتیش  ئازادی  بەڵکوو 
ڕۆژ بەرتەسککرایەوە، بە تایبەت ژنان کەوتنە 
یەکەمی  ڕۆژانی  لە  جیدییەوە.  مەترسی 
پاش  و  دەسەاڵتەدا  ئەو  دەستبەکاربوونی 
پەسەندکرانی یاسای حیجابی زۆرەملی، ژنان 
ئەو  لەبەرامبەر  و  شەقامەکان  ھاتنەسەر  بە 
بەردەوام  و  نەبوون  بێدەنگ  خوراوەیان  مافە 
لە دەورەگەلی جۆراوجۆر و لە ھەر دەرفەتێک 
کەڵکیان وەرگرتووە تا ئەو مافەیان بەدەست 
کۆماری  دەسەاڵتی  بیانووی  بھێننەوە. 
شەرعی  بۆ  زۆرەملی  حیجابی  بۆ  ئیسالمی 
ئیسالم دەگەرێتەوە کە گۆیا حیجاب دەتوانی 
بەر بە چوواڵنی ھەستی جینسیی پیاوان بگرێ، 
بە واتایەکی تر پیاو وەک بوونەورێک پێناسە 
غەریزەکانیان  ئەساسی  لەسەر  کە  دەکرێت 
دەژین و بە دیتنی دیمەنی پرچی ڕووتی ژنێک 
یان خود ئەندامی ناتوانن پێش خۆیان بگرن 
و تووشی گوناح و تاوان دەبن. واتە حیجاب 
مانایای  بەو   پیاوانیشە  بە  کردن  رێزی  بێ 
پێناسە  الواز  رەگەزێکی  وەک  ئەوان  کە 
بۆ  بکەن  کۆنترۆڵ  ناتوانن خۆیان  کە  دەکات 
ھەر  ژنان.  سەر  نەکەنە  دەستدرێژی  ئەوەی 
پیاوانیش  کە  دەکرێ  چاوەروان  ھۆیەش  بەو 
بەرامبەر بەو جۆرە توندوتیژیانە بێدەنگ نەبن 

و ھاوڕێ و ھاوبیر و ھاوخەباتی ژنان بن .
پوشپەری١٤٠١ی  ٢١ی  رۆژی  لە  ئەمسالیش 
»حیجاب  حەوتووی  لەگەڵ  ھاوکات  ھەتاوی 
چاالکانی  و  ژنان  لە  کۆمەڵێک  عیفاف«  و 
لەناو  ڕووپۆش  بێ  خۆیان  وێنەی  ژنان  مافی 
ئەو  زۆربەی  لە  باڵوکردەوە  میدیا  سۆشیال 

لە  ژنان  ھاوشانی  پیاوانیش  ڤیدیویانەدا 
حیجابیان  بێ  حیجاب  دروشمی  شەقامەکان 
خستە  زۆری  ترسێکی  ئەوەش  دەگووتەوە. 
ئیسالمییەوە  کۆماری  دەسەاڵتدارانی  دڵی 
ئازاری  و  دەستبەسەرکردن  دایە  دەستیان  و 
و  حیجاب  حەوتووی  پێویستیانە  و  خەڵک 

عیفاف بۆ دو حەوتوو درێژ کەنەوە .
حیجاب چ بەزۆر بێت و چ بە داخوازی کەسەکە 
بێ  کۆیلەیەتی،  رەگەزی،  ھەاڵواردنی  ھێمای 
حیجاب  بەژنە.  کردن  سووکایەتی  و  مافی 
دیاردەیەکی  وەک  ئیسالمییە  کۆماری  ئااڵی 
قیزەون بە کارنامەی رەشی زیاتر لە ٤٠ ساڵ 
بکۆژی ، دەستدرێژی ، ئەشکەنجە ، سێدارە، 

بەردەبارانەوە گرێدراوە.
لە  داوە  ھەوڵی  بەردەوام  ئیسالمی  کۆماری 
و  نەکا  پاشەکشە  بزووتنەوەکان  بەرامبەر 
بەردەوام سەنگەری خۆی توندوتۆڵتر کردوە،  
لە کاتێکدا کە لە سێ مانگی پێشوو ئاستی 
ھەاڵوسانی ئابووری و بێکاری و گرانی بێ وێنە 

بووە و تەنگی بەخەلک ھەڵچنیوە. کۆمەاڵنی 
خەلکی ئێران وەک مامۆستایان ، خانەنشینان 
بە  ھەڵوێست  خاوەن  ژنانی  و  کرێکاران   ،
بەردوامی لە سەر شەقامەکان بۆ گەیشتن بە 
مافی خۆیان ئامادە بوون و دروشمیان بەدژی 
کۆماری ئیسالمی داوە . نوێنەری خامنەیی لە 
دوایین وتاری سەبارەت بە حەوتووی حیجاب 
سەنگەری  حیجاب  وتوویەتی،  عیفاف  و 
بەھا  ی  رێگە  کات  ھیچ  و  ئیسالمە  یەکەمی 
شکێنی نادەین، ھۆکاری ئەو قسەیە بۆ ئەوە 
دەگەرێتەوە کە  خۆیان دەزانن کە ئەگەر ژنان  
بە پالشتی پیاوان بۆ لە ناو بردنی سەنگری 
یەکەمی حکوومەتی ئیسالمی واتە حجابی زۆرە 
ملی یەکگرتووبن، بێ گۆمان بە ورەیەکی زیاتر 
مافەکانی  بە  گەیشتن  بۆ  دیکە  سەنگرەکانی 
بەرابەر،  ،میراتی  تەاڵق  مافی  وەکو  دیکەیان 
دەرفەتی کار و مافی سەرپرشتی منالەکانیان 

دەبەزەێنن.
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ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  کارێکی  جۆرە  هەر  بە 
مردن  بە  گەیشتن  بۆ  ئاگاییەوە  بە  کەسەکە  کە 

دەیکات دەڵێن خۆکوژی. 
کۆن  زۆر  سەردەمی  بۆ  دەگەڕێتەوە  کارە  ئەم 
هەر  کە  مرۆڤ.  سەرەتایی  کۆمەاڵیەتی  ژیانی  و 
چەند لە الیەن خودی ئەم کەسەوە لە سەر خۆی 
دەکریت بەاڵم کاردانەوەی تاکەکەسە لە بەرامبەر 
بە کێشە کۆمەاڵیەتییەکان و پێوەندیدارە بە ژیانی 

بە کۆمەڵی مرۆڤەکان. 
ئەوەی کە لە پێوەندی بە ئەم قەیرانە دەخرێتە 
ناو  لە  خۆکوژی  کە  ڕاستییەیە  ئەم  باس  بەر 
تەشەنە  بەڵکو  سفر.  ناگاتە  ڕێژەکەی  و  ناچێت 
لە  کە  خۆکوشتن  ئاماری  زیادبوونی  و  کردن 
ناو کۆمەڵگایەکی  لە  قۆناغێکی مێژوویی یا خود 
تایبەت دا ڕوودەدات زۆر مەترسیدارە و کارەساتی 

بە دواوەیە. 
ئاماری  کەمکردنەوەی  و  پەرەگرتن  لە  پێشگرتن 
خۆکوشتن پێویستی بە کاری بنگەییە. خۆکوشتن 
تایبەت بە کۆمەڵگایەک یاخود واڵتێک نیە بەڵکوو 
شێوازی  بە  مرۆڤایەتی  کۆمەڵگاکانی  هەموو  لە 
جیاواز دەبینرێ و یەکێک لە ١٠ هۆکاری سەرەکیی 

مردن لە جیهاندایە. 
سەر  لە  کاریگەرییەکانی  و  خۆکوشتن  دیاردەی 
زیان  هۆکاری  بە  بووە  کات  هەموو  مرۆڤ  ژیانی 
لێکەوتنی گەورە بۆ سەر جەستەی کۆمەڵگا. بە 
سەر  لە  بۆچوون  تەواوترین  و  باشترین  بێگومان 
دوورکهایم  الیەن  لە  خۆکوشتن،  کۆمەڵناسیی 
کەوتۆتە بەر باس. دورکهایم سەبارەت بە خۆکوژی 
بوون  دەست  یەک  بێ  کە  کۆمەڵگایەکی  دەڵێ: 
و ڕێکخستن کردنی تاکەکان لە الیەن کۆمەڵگاوە 
ئەو  دا  ڕاستی  لە  دەشێوێنێ.  مرۆڤەکان  ژیانی 
لەم بڕوایە دایە کە پەرەسەندنی لەڕێدەرچوون و 
بوونی  ئەمڕۆدا )زیاد  لە کۆمەڵگای  خەسارناسی 
ڕێژەی خۆکوشتن( لە سەر ئاستی یەک نەبوونی 
نەبوون  ڕێکخستن  و  کۆمەڵگا  گەڵ  لە  تاکەکان 
دەردەکەوێ.  داخوازییەکانیان،  پێكنەهێنانی  و 
جۆرە  هەموو  هاوبەشی  ئاڵقەی  تر  واتایەکی  بە 
گەڵ  لە  یەکگرتوویی  پلەی  خۆکوژییەکان، 
کۆمەڵگایە. دوورکهایم چوار شێوازی خەسارناسی 

دیاری دەکات.
پێوەندییەکی  تاک  خۆویستانە:  خۆکوشتنی   .١  
خۆی  کۆمەاڵیەتی  سیستەمی  گەڵ  لە  الوازی 
هەیە، کە ئەمە دەبێتە هۆی هەست بە تەنیایی، 
گۆشەگیری و ڕۆچوون لە دەروونی خۆیدا. پێوەندی 

و هاوسەنگی تاک لە گەڵ بنەماڵە زۆر کەمە. 
خۆی  تاک  خۆنەویستانە)فیدایی(:  خۆکوژی   .٢
فیدای گرووپ یان کۆمەڵگاکەی دەکات، ئەم جۆرە 
پتەو  یەکگرتوویی  ئاستی  نیشاندەری  خۆکوژییە 
دووەمی  و  یەکەم  گرووپی  بە  تاک  گرێدراوی  و 
ڕێکخستنە  بە  هاوسۆزی  و  هاوکاری  کۆمەڵگا، 
ئاستی  خۆکوژییەدا  لەم  جۆراوجۆرەکانە. 

چاوەدێری و زەختی گروپ زۆر پێویستە.
نۆرمی کۆمەڵگا: هەر  بە هۆی دژە  ٣. خۆکوژی 
کاتێ تان و پۆی ڕێکخستنە کۆمەاڵیەتییەکان لە 
یەکتر هەڵوەشێ، ئەوە چاوەدێرناتوانێ بە باشی 
چاوەدێری لە سەر تاک بکات و دەست لە تاکەکان 
بەر دەدات. تاک لە ناکاو لە گرووپ دەردەکرێت 
خانەنشین  الدەبرێت،  کار  سەر  لە  ناکاو  لە  یان 

دەکرێت، تەاڵق دەدرێت.
٤. خۆکوژی لە سەر بنگەی قەزا و قەدەر: باوەڕ بە 
خێر و شەڕ و چارەنووس، کاردانەوەیە لە بەرامبەر 
لە  زیادەڕۆیی  و  یاسا  ڕادەبەدەری  لە  زەختی  بە 
»یاسا و بڕیارەکانی کاردانەوە« بە چاوپێخشاندن 
لە سەر چاوەدێری و ڕێکخستنی کۆمەاڵیەتی توند 
کە تاک ناتوانێت هەلوومەرجەکەی بگۆڕێت وەکوو: 
هاوسەرگیری بە زۆرە ملی، ناچار کردنی تاک بە 
قبوڵ کردنی عورفی و ئایینی کە لە هێزی تاک دا 

نیە و ناچارە خۆکوژی بکات.
کەڵک  بە  دوورکهایم  قوتابی  هالبوواکس  ماریس 
وەرگرتن لە ئاماری تازە زۆرێک لە بۆچوونەکانی 
ئەو  بڕوای  بە  و  بووە  ڕاست  پێ  دوورکهایمی 

تەنیا هۆکاری خۆکوژی بۆشایی کۆمەاڵیەتییە کە 
خاوەن  کۆمەڵگایەک  هەموو  داگرتووە.  تاکەکەی 
هەلوومەرج و جوواڵنەوەی بە کۆمەڵی، پێکهێنانی 
خۆکوژییە. کە بە سێ شێوەی جیاواز دەردەکەوێ:
گرووپ  لە  تاک  جیابوونەوەی  ڕێگای  لە   .١

)تاکگەرایی رەها(
بە  ڕادەبەدەر  لە  گرێدانی  ڕێگای  لە   .٢

گرووپ)الوازی تاکگەرایی(
قەیرانەکان  ناو  لە  چوون  لەناو  ڕێگای  لە   .٣

)الوازی یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی(
دژە  دورکهایمە،  بۆچوونی  سەر  لە  کە  پاوێل   
هۆکارناسی  لە  بنەڕەتی  هۆکاری  وەکوو  نۆرمی 

خۆکوژی دا پێناسە دەکات.
بەالم هێنری و شوورت لە سەر خۆکوژی ئانۆمیک 
سێ  سەر  لە  بۆچوونەکانیان  و  دەکەن  لێکۆڵین 

بنەمایە:
١. ئاستی خۆکوژی لە ناو کۆمەڵگایەک پێوەندی 
پێجەوانەی هەیە لە گەڵ پتەو بوونی سیستەم لە 

گەڵ ئەندامەکانی.
٢. یەکگرتوویی سیستەمی پێوەندی ئەندامەکانی 
گەڵ  لە  ڕاستەوخۆی  پێوەندی  کۆمەڵێک، 
سەر  لە  چاوەدێری  دەرەوەی  چوارچێوەکانی 

کرداری ئەوان هەیە.
سەر  لە  چاوەدێر  دەرەوەی  ئاستەنگییەکانی   .٣
کردار، پێوەندی پێچەوانەی لە گەڵ پلە و پایەی 
ئەوان لە ناو کۆمەڵگا دا هەیە واتا ڕێژەی خۆکوژی 
پایەی  و  پلە  گەڵ  لە  ڕاستەوخۆی  پێوەندی 

تاکەکان هەیە. 
بۆچوونی  بابەتەوە  و  بنەما  چەند  لە  گشتی  بە 
لە  و  نۆرمی  دژە  سەر  لە  کۆمەڵناسان 
ڕێدەرچوون)وەکوو خۆکوژی( گشتی و هاوبەشن.

١. نابێ بۆ بنگەی چەواشەکاری و خۆکوژی لە ناخی 
تاکدا بگەڕێی بەڵکوو لە ڕاستییە کۆمەاڵیەتییەکان 

و نیهاد و پێوەندییە کۆمەاڵتییەکان دایە. 
٢. خاڵی کۆچکردنی ئەوان لە کۆمەڵگا و پێکهاتەی 

کۆمەاڵیەتییە.
کۆمەڵگا  بە  بەرامبەر  لە  تاک  هەستەکانی   .٣

هەڵدەسەنگێنێ. 
دژە  پەرچدانەوەیەکی  هەر  وەکوو  خۆکوژی   .٤
نۆرم، کارێکی داسەپێندراو و بابەتێکی نەویستراو 

بە ئەژمار دێت. 
  لە بواری ئێپیستێمۆلۆژی

پۆرتا کە ئیتالییە خۆکوژی بەم جۆرە لێکدەداتەوە:
١. هۆکاری خەسارناسینی دەرون_جەستە بڕیتییە 

لە نەخۆشی دەروون و جەستە.
٢. هۆکاری ئابووری بڕیتییە لە بێکاری_کێشەی 
پێگەی  دەستدانی  لە  کار_  لە  دەرکردن  ماڵی_ 
کۆمەاڵیەتی_ ترس لە فەقیری و شکستی ئابووری.
٣. هۆکاری سۆزداری کە بڕیتییە لە هەست یان 
یا  ئازیزێک  دەستدانی  لە  پێنەگەیشتوو،  ئەوینی 
خود مردن یان جیابوونەوە، کێشەی بنەماڵە و ژن 

و مێردایەتی، بنکەوتن لە وانە و قوتابخانە و...
ئەم  خۆکوژی  بۆ  فەرانسەیی  لێکۆلەری  مۆرن 

خااڵنە دیاری دەکات  
هۆکاری  وەکوو  ڕێخۆشکەرەکان  هۆکارە   .١
جوگرافی،  کۆمەڵ،  هەوا،  بارودۆخی  سرووشتی: 

ژێنێتیک، پێکهاتەی زەینی و ئەزموونەکان.
دێپێرسیۆن،  وەکوو:  دەروونی  نەخۆشی   .٢

شیزۆفێرنی، وڕێنەی درێژخایەن

پێنج  لە  خۆکوژی  هۆکاری  لێکۆڵینەوەیەکدا  لە 
بابەتدا باس دەکات:

منداڵی  سەردەمی  ئەزمونەکانی  و  کەسایەتی   .١
بێبەش  باوک،  و  دایک  دەستدانی  لە  وەکو: 
بوونی سۆزداری بۆ ماوەیەکی درێژ، گەورەترین و 
سەرترین منداڵی بنەماڵە، بەبینی و لە خۆڕوانینی 
نەشیاو و سەلبی، گۆشەگیری و ڕۆچوون لە ناخی 

خۆیدا. 
میدیای  کاریگەری  کولتووری:  هۆکارەکانی   .٢

گشتی، باوەڕییە ئایینییەکان. 
٣. یەکگرتویی کۆمەاڵیەتی: کۆچکردن، دابڕان لە 
کۆمەڵگای پێشوو و یەکنەگرتن لە گەڵ کۆمەڵگای 

نوێ. 
٤. باروودۆخی ئابووری، فەقیری و نەخۆشی 

٥. نوێگەراییی تاک، شارنشینی، پیشەیی بوونی 
کۆمەڵگا، خوێندن.

لە هۆکار ناسی خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان سەرنج 
دەدرێتە دوو گرووپ لە هۆکارەکان:

 ١. هۆکارە بەستێن سازەکان.
٢. ئەو هۆکارانەی کە ئاشکرای دەکەن. 

کە  هۆکارانەی  ئەو  سازەکان  بەستێن  هۆکارە 
هاندەری  بکوژێت،  خۆی  دەیهەوێ  کە  کەسێکی 
دەبن. بەاڵم لە لێکۆڵینەوەکان دا زۆرتر گرینگی بە 
هۆکارە دەرکەوتنەکان دەدەن و هۆکارە بەستێن 

سازەکان لە بەر چاو ناگرن. 
ناخی  ناو  لە  زۆرتر  سازەکان  بەستێن  هۆکارە 
خودی تاکەکەدا هەیە و لە ڕێگای جێنەکانەوە بۆ 
جەنین  مانەوەی  شێوازی  لە  دەگوازرێتەوە.  تاک 
سەردەمی  بوون،  دایک  لە  دایکیدا،  زگی  ناو  لە 
منداڵی، گەشەکردن و شێواز و شوێنی پەروەردە 
کە هەموویان هۆکارێکن بۆ تێکشاندنی تاکەکەس. 
لەوانەیە  کە  ڕووداوانەن  ئەم  ئاشکراکان  هۆکارە 
جیابوونەوە،  وەکوو:  دەرکەون  تاکدا  ژیانی  لە 
مەرگی ئازیزان، کێشەی توندی خێزانی، شکست 

لە خوێندن، ئیشی زۆر و زەختی دەروونی قورس. 
هۆکارە  و  سازەکان  بەستێن  هۆکارە  کاتێ 
دەگرن  تاکێک  بەرۆکی  یەکەوە  بە  ئاشکراکان 
بە  کە  جۆرێک  بە  دەردەکەون  جیاواز  شتی  زۆر 
هەر ڕادەیەک کە ئەم هۆکارانە زیاتر بن زیان و 
زەرەرەکانی زۆر زیاتر لە سەر تاک دەردەکەوێت.

هۆکار و هاندەرەکانی خۆکوژی
١. کێشەی خێزانی و ژن و مێردایەتی، نەگونجاو 
پێگەی  و  بنەماڵە  ژیانی  هەلوومەرجی  بوونی 

کۆمەاڵیەتی.
٢. کێشەی دەروونی شکست لە ناخی کەسەکە و 

تێکچوونی هاوسەنگی و کەسایەتی.
مادەی  بە  بوون  گیرۆدە  بێکاری،  فەقیری،   .٣

کحولی، هەلوومەرجی ئابووری نابەجێ و گرانی.
تایبەت  بە  شار  ژیانی  تایبەتی  هەلوومەرجی   .٤

شارە گەورەکان کە تاک لە گەڵی ناگونجێ.
گرووپە  جیابوونەوەی  و  هەڵوەشانەوە   .٥
و  کولتووری  فەقیری  کۆمەاڵیەتییەکان، 

کۆمەاڵیەتی، میدیاکان. 
٦. باوەڕییە ئایینی و نەریتییەکان وەکوو کوشتنی 

نامووسی و ... 
٧. نوێخوازی و تاک گەرایی

٨. کۆچ کردن و دابڕان لەکۆمەڵگای پێشوو.       
ئەڵبەت ،قۆناغی ویرووسی کرۆنا و قەیرانی ئابووی 
بۆ ماوەی سێ ساڵ  ووەستانی کاری پەرووەردە 
ناتوانین  بووە  دەروونی  نەخۆشی  هەڵگری  خۆی 
تەشەنە  هۆکاری  توانێت  دە  چاوونەگرین  بەر  لە 
سەندنی خۆ کووژی لە زۆربەی واڵتان جیهان بە 

تایبەت واڵتانی ڕووژهەاڵتی ناوین بێت
زۆرتر  کوردستان  لە  ژنان  خۆکوژی  بەاڵم 
وانە                                                           لە  گرنگ  بابەتی  چەند  بۆ  دەگەڕێتەوە 

؛
یەکەم ؛ کۆمەڵگای سونەتی }قۆناغی سونەت بۆ 
زوور  لە  ژن  خستنی  پەراوێز  لە  بە  مودڕنییتە{ 
بوارەکان دابە تایبەت لە بواری عاتفی بە شێوازی 

درێژ خایەن
تەجروبەی سەر دەمی منداڵی ،بە داخەوە کچان 

دووهەم ؛ زۆر تر هەستی پێ دەکەن، 
بەشوودانی  کە   قەدەری  قەزاوو  سێهەم؛بابەتی 
لە  بوونەوەی  جیا  و  ژن  دانی  زۆرەملی.تەاڵق 
منداڵەکانی، سەر بە هەوێ بوون بۆ ژنان ،ڕەش 

ڕوانینی دەروونی،و نە بوونی متمانە بە خۆ
کۆمەڵگا  ئابووری.بێکاری،ناسەقامگیری  قەیرانی 
بە  نەگەیشتن  لە  شکەست،وترس  لە  ،ترس 
دەروونی،  خۆشی  نە  تەمێبوون  لە  ئەوین،ترس 
پەروەردەی سەقە و هاوسەرگیری لە تەمەنی کەم 

یان خۆد هاوسەرگیری منااڵن.
خۆ  هۆکاری  زۆرترین  دەتوانێت  هۆکارانە  ئەم 
بۆیە پێویست  کوژی کۆمەڵگای کوردستان بێت، 
ئەمە  دایەکە  هەمووبوارەکان  لە  جدی  کاری  بە 
ئەرکی  سیستمی حکوومەت لە بواری پەروەردە.
دار،،مزگەوت  پێوەندی  دەزگاکانی  داموو  وتەواوو 
هووشیاری  وەها  ،هەر  مەئاگاوتێگەیشتووتر  و 

کۆمەڵگاگەشەی مرۆویی لە تەواو بوارەکاندا 

خۆکوژی

چیمەن جەوانڕوودی

بە هەر جۆرە کارێکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ کە کەسەکە بە ئاگاییەوە 
بۆ گەیشتن بە مردن دەیکات دەڵێن خۆکوژی. 

ئەم کارە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی زۆر کۆن و ژیانی کۆمەاڵیەتی سەرەتایی 
مرۆڤ. کە هەر چەند لە الیەن خودی ئەم کەسەوە لە سەر خۆی دەکریت 
و  کۆمەاڵیەتییەکان  کێشە  بە  بەرامبەر  لە  تاکەکەسە  کاردانەوەی  بەاڵم 

پێوەندیدارە بە ژیانی بە کۆمەڵی مرۆڤەکان. 
ئەوەی کە لە پێوەندی بە ئەم قەیرانە دەخرێتە بەر باس ئەم ڕاستییەیە 
کە خۆکوژی لە ناو ناچێت و ڕێژەکەی ناگاتە سفر. بەڵکو تەشەنە کردن 
و زیادبوونی ئاماری خۆکوشتن کە لە قۆناغێکی مێژوویی یا خود لە ناو 
بە  کارەساتی  و  مەترسیدارە  زۆر  ڕوودەدات  دا  تایبەت  کۆمەڵگایەکی 
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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

حه وتووی ڕابردوو واتا ٣٠ی پوشپه ڕ ساڵوه گه ری كوچی مێژووی خه ڵكی 
مه ریوان بۆ ده ره وه ی شار بوو له  به رانبه ر خواست و داواكاری ڕه وا، له و 
پێوه نده دا له  شاره كانی سنه ، سه قز و بانه  بۆ پشتیوانی له و ھه ڵویسته  
گه وره یه  خه ڵك وه ڕێ كه وتن و خۆیانیان گه یانده  مه ریوان تا بڵێن مه ریوان 
و كۆچه كه ی كۆچی ھه مووانه  و خواسته كانیشیان خواستی خه ڵكی 

كوردستانه .
دیاره ی كه  ئه ندازیاری ئه و كاره  مه ده نییه  گه وره یه  كاك فوئادی ڕابه ر 
بووه  و ڕێكخەرانی پشتیوانی له  شاره كانی دیكه ش ھه ر یارانی كاك فوئاد 
بوون، به اڵم  ئه و به شدارییه  به رینه ی خه ڵك له  مانگرتنه كه  و پشتییوانی 
له و مانگرتنه  چاره نووسی ئاڵقه ی تێكۆشه رانی سیاسی و دامه زرێنه رانی 
رێكخراوه كانی كۆمه ڵگای مه ده نی به رینتر كرده وه  و بوو به  گوڵێكی 
سوور و ئه ستێره یه كی دره وشاوه  به  به رۆكی خه ڵكی كوردستانه وه  و 
مێژوویه كی پڕ له  سه روه ری تۆمار كرا و خه باتی ڕه وای گه لی كوردی 
برده  قۆناخێكی دیكه,  واتای خه باتی ده وله مه ندتر كرد ھێزی سیاسی و 
چه كداری دیكه شی مه جبوور كرد كه  خویندنه وه ی نوێ بۆ خه بات بكه ن و 
ھه مووشتێك ھه ر به زه بری چه ك و ھێزی سه ربازی یه كال نابێته وه  به ڵكوو 
كۆمه اڵنی ھه راوی خه ڵكی كوردستان ئه و له شه كره  له  بن نه ھاتووه ، ھه م 
ده كرێ سه نگه ر و قه ڵخان بن ھه م له  به ھێزترین چه كه كانیش كاریگه رییان 
زیاتره  و به  پێچوانه ی بیركردنه وه ی تا ئه وكات سه لماندی كه  ئه وه  ئیراده ی 

خه ڵكه  پرسه  جۆر به جۆره كان یه كال ده كاته وه .
تا ئه وه  كات گه لی كورد و بزووتنه وه كه ی له  قۆناخه  جۆربه جۆره كاندا و 
له  ده رفه ته  جیاوازه كاندا گیانبازی و فیداكاری زۆری كردبوو ھێزی مرۆیی 
زۆری له  خه باتدا كردبوو به   قۆربانی و پاش مه ریوان و كانی میرانیش ئه و 
جۆره  خه باتە  و قۆربانیدان ھه ر درێژه ی ھه بووه  و ئێسته ش  ھه ر به رده وامه  
ئه گه رچی یه كێك له  ھۆكاره كانی پێشگرتن له  ئاسمیالسیون و سڕینه وه ی 
ناسنامه  و جوغرافیای كوردستان ھه ر ئه وه  خه باته  بووه  و سه روه ری 
زۆری تێدا تۆمار كراوه  و گیانبازی زۆری بۆ كراوه ،  له م قۆناخه شدا كورد 
ده بێ ئه و فۆرمه  له  خه بات تا ڕووخانی كۆماری په ت و سێدارە و ئازادیی 
كوردستان ڕابگرێت و ئه ركه  بۆ ھه موو كوردێكی به ھه ڵویست و ئازادیخۆاز 
به  ھه ر شێوه یه ك كه  پێده كرێ به شداری تێدا بكات به الم ئه و كاره  یه ك 
حه وتوویه  مه ده نییه  شوێن دانه ری كه متری له و خه باته  دوور و درێژ و 
خوێناوییه  نه بووه ، ئێسته  رێكخراوه كانی ماموستایان، كرێكاران، ژنان و 
ناوه نده  ئه ده بی و ڕووناكبیرییه كان له  كوردستان ھه ر درێژكراوه  و میراتی 

مه ریوان و كانی میران و ئه ندازیاره كه ین.
نەوید میهراوەر

ئه و رووداوه  واتا كۆچی مێژووی مه ریوان بۆ ده شتی كانی میران و رێپوانه  
غرور به خشه كه ی سنه  و سه قز و بانه  بۆ مه ریوان ھه روه ھا ڕاپۆرتی 
نوێنه ران بۆ خه ڵك كه  دیارترینیان كاك فۆئاد بوو ئه و وانه ی تێدایه  كه  
ئه و رێبازه  واتا  ته نانه ت دانوستانیش ه ك ئه و ده م شه فافیه ت ده خوازی 
وھاوده نه گ كردنی خه ڵك و قۆل له  قۆلكردن و به  شێوه ی مه ده نی بۆ وه دی 
ھێنانی ھیوا و ئاره زووه كانی خه ڵك و ستاندنه وه ی مافه  زه وتكراوه كانیان 
و نه ھێشتنی تاوان تا سڕینه وه ی یاسا نامروڤانه كانی كۆماری ئیسالمی له  
كوردستان و سه ره ئه نجام پاك كردنه وه ی كوردستان له  ھێزی داگیركه ر 
یه كێك له  تاكتیكه  ستراتیژییه كانه  كه  گه لی كورد ھه میشه  وه ك چه كێكی 
كاریگه ر به كاری بێنێ تا تێچووی خواست و ماف  كه متر بێت بۆ خه ڵك 

و خه باتی رزگاریخۆازی خه ڵكی كوردستان.

دواستوون

خواست و داواكارییەکی ڕه وا
ڕۆژی ٢ شەممە ڕێکەوتی ٢٠ پووشپەری ساڵی ١٤٠١ی ھەتاوی 
لە رێورەسمێکی تایبەتدا تەرمی ھاورێی گیانبەختکردوو ھاوڕێ 

مرادی  ئەسپەردەی خاککرا.موزەفەر 
شۆڕشگێری  کۆمەڵەی  ھاوڕێیانی  کە  ڕێورەسمەدا  لەو 
زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران و ھەروەھا کۆمەڵە رێکخراوی 
کوردستانی حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و بەشێک لە دۆستان و 
دڵسۆزانی کۆمەڵە تێیدا بەشداربوون، پاش سروودی بانگەواز 
سروودی فەرمی کۆمەڵە وەک دەستپێکی ڕێوڕەسمەکە،  ھاوڕێ 
قسەوباسێکی  کۆمەڵە  گشتی  کەعبی جێگریی سکرتێری  رەزا 
سەرەتای  لە  رەزا  ھاوڕێ  کرد،  ئامادەبوان  پێشکەشی 
ھاوڕێ  خۆراگری  لە  باسی  کە  ئەوەی  وێرای  قسەوباسەکەیدا 
موزەفەر لەگەڵ ئەوەی لە ماوەی ئەو سێ ساڵەدا تووشی دەیان 
کێشە و ئازاری جەستەیی ببوو بەالم خۆراگرانە و بە بوێرییەکی 
بێوێنە ھیچکات نەبەزی و تا ئەو کاتەی کە دوایین ھەناسەی 

کێشا خۆی بۆ ئەو ئازارانە نەچەماندەوە، ستایشیی بنەماڵەی 
شۆرشگێری ھاورەی مزەفەر بە تایبەت خوشکە ئازیزەکانی و 
ھەروەھا ھاوڕێ بەیانی ھاوژینیکرد کە بۆ یەک چرکە ساتیش 
لە ئەرکی پەرەستاری و دڵنوایی ھاوڕێ موزەفەر کەمی دانەنا، 
ھاوڕێ رەزا لە بەشێکی تری قسەکانیدا وێرای ئاماژە بەوەی کە 
لەماوەی ٤٣ ساڵ دەستبەکاربوونی کۆماری ئیسالمیدا رێگەی 
گیانبازی و فیداکاری پێشمەرگەکانی کۆمەڵە ھەمیشە ئاوەدان 
زۆر  سااڵنەدا  لەو  خەبات  تێچووی  کە  ئەوەی  لەگەل  و  بووە 
بووە بەالم ھیچکات دوژمن نەیتوانیوە کەلێنێک بخاتە ئیرادەی 
پێشمەرگەکانی کۆمەلە و رێبوارانی رێگەی رزگاری کوردستان 
بۆ دەستبەرکردنی ئازادی و یەکسانی، ھاورێ رەزا لە بەشێکی 
تری قسەکانیدا جەختی لەوە کردەوە کە یەکگرتوویی و یەکریزی 

کورد  گەلی  رەواکانی  مافە  دەتوانێ   کوردستان  و  کۆمەلە 
بەشداربوان  رەزا سپاسی  ھاوڕێ  کۆتاییدا  لە  بکات،  دەستبەر 
زەحمەتکێشانی  شۆڕشگێری  کۆمەڵەی  ھاوڕێیانی  تایبەت  بە 

حیزبی  کوردستانی  رێکخراوی  کۆمەلە  و  ئێران  کوردستانی 
سپاسی  و  رێز  دووبارە  ھەروەھا  و  کرد  ئێرانی  کۆمۆنیستی 

ئاراستەی بنەماڵەی ھاوڕێ موزەفەر کرد.

بەرێوەچوونی ڕێوڕەسمی ئەسپەردەکردنی 
ھاوڕێی گیانبەختکردووی کۆمەڵە ھاوڕێ موزەفەر مورادی


