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پێگە و ڕۆڵی
پێشمەرگە لە ڕەوتی
خەباتی نەتەوەییدا

شکستی دەوری حەوتەمی
وتووێژەکانی ڤییەن
و هۆکارە نادیارەکان
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پێویستیی ڕێکخستن
و بزووتنەوەی
مامۆستایانی قوتابخانە
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تەقـینەوەی بنکەکان
یان تەقــینەوەی کــۆمەڵگا

دوای چەنــد مانگ لە وەدوا خســتن و
خۆدوورگرتن لە وەاڵمدانەوە بە پەیامی
کۆمەڵــگای جیهانی ،تیمــی تایبەتی
چل کەســیی ئامادەکراوی باندەکانی
ســەر بە وەلیی فەقیه ،رۆیشــتنە ڤییەن
تاکــوو بەقەولی خۆیان لەســەر البردنی
سزاکان وتووێژ بکەن.
رێژیمــی کۆمــاری ئیســامی هەمــوو
کات ویســتوویەتی کــە چەمــک و
دەســتەواژە گشــتی و ســتانداردەکان
بگــۆڕێ و بەناوێکــی دیکــە ناویــان
ببــا تاکــوو بەقــەول وا نیشــان بــدا کــە
ئــەوە رێژیمــی ئیســامیی تارانــە کــە
رێوشــوێنەکان دیــاری دەکا و رۆڵــی
خۆی بەســەر رووداوەکاندا دەســەپێنێ!
لــەم دەورەیەشــدا کــە وتوێــژی پەروەندە
ناوکیەکەی رێژیم دووبارە بەڕێوەدەچێ،
خامنەیــی بۆ ئەوەی نیشــان بدا کە لە
بڕیار و قســەکانی پاشــگەز نەبووەتەوە
ناوی دانوســتانەکانی ناوە ،دانوستانی
البردنی سزاکان!!
پێشــتر کە دۆناڵد ترامپ رێککەوتنی

بەرجامــی هەڵوەشــاندەوە ،خامنەیــی
دەیگــوت کــە نــە شــەڕ دەبــێ و نــە
وتووێژ دەکەن ،بەاڵم ئێســتا کە لە ژێر
گوشــاری جیهانی و دۆخــی نالەباری
ئابووریــی پاســدارەکانیدا ،ملــی بــۆ
دانوســتان شــۆڕ کــردووە ،دەیەوێ بڵێ
ئەمــە هەمــان دانوســتان نیــە! بــەاڵم
هــەر جــۆرە دانوســتانێک بکــەن و لــە
ژێــر هــەر ناوێکــدا بیکــەن دەبــێ بــۆ
ئەوەی شــتێک بســتێنن دەبێ شــتێک
بــدەن! جــا وەلیــی فەقیــه لــە بەرامبەر
ســتاندندا دەبــێ ئامادەیی دانی هەبێ،
دەنــا دانوســتانەکە تێــک دەچــێ و
ســەر ناگــرێ و قۆناخێکــی توندتــر لە
ئێستە دژی رێژیمی تیرۆریستپەروەری
کۆماری ئیسالمی دەست پی دەکا.
لــەم گــەڕە تازەیــەی دەســپێکردنەوەی
دانوســتانەکاندا ،تیمــی چــل کەســیی
نێــردراوی خامنەیــی ،بــە مەبەســتی
کات کوشــتن و درێــژدادڕی وەڕێ
خرابــوون و هــەر بــەو جــۆرەی کــە لــە
میدیــا جیهانیەکانــدا بــاو بوویــەوە،

الیەنــی رۆژاوایی بێهیوان لە وتەکانی
تیمــی کۆمــاری ئیســامی و دەڵێــن
ئەو پێشــنیارانەی هێنابوویان هەموویان
بەجۆرێــک بوون کە بۆ رێکنەکەوتن
ئامادە کرابوون.
دوابــەدوای باڵوبوونــەوەی هەواڵــی
دەســپێکی
ســەرکەوتوونەبوونی
دانوستانەکان و رەنگدانەوەی بێهیوایی
رۆژاواییــەکان لــە میدیاکانــدا ،لە دوو
بــواردا لــە ئێــران کاریگەرییەکانــی
دەر کەوتــن :لــە بــازار و لــە بنکــە
ناوکییەکان!
لــە بــازاردا دۆالر دووبــارە هەڵفــڕی و
تمەنی ئێرانی سووکتر لە جاران بوو.
بــە گرانبوونــی دۆالر لە یــەک رۆژدا
نرخــی شــتومەک گرانتــر بــوو و
خزمەتگوزارییەکان نرخیان زۆرتر بوون.
لە راســتیدا هــەژار و کەم داهاتەکانی
ئێران گیرفانیان بەتاڵتر بوو.
بــە هــەر هەنگاوێــک لــە ســەرەڕۆیی
و ملهوڕیــی خامنەیــی و باندەکــەی،
ژیانــی خەڵکانــی ئێــران وێرانتــر دەبێ

و کۆمەڵــگا دەکەوێتــە ژێر گوشــاری
زیاتــرەوە و لــە هێڵــی تەقینــەوەی
سەرتاسەری نزیکتر دەبێتەوە.
هــەر لــەو کاتــەدا و دوای تاریکبوونی
هــەوا ،دەنگــی تەقینەوەیەکــی بەهێــز
درگا و پەنجــەرەی ماڵــی خەڵکــی لە
دەیــان کیلۆمێتریی دەوروبەری بنکەی
نەتەنز لەراندەوە.
میدیاکانــی رێژیمیــش و تەنانــەت
ئەوانــەی وا راســتەوخۆ لەالیەن ســپای
پاســدارانەوە بــاو دەکرێنــەوە ،هەواڵــی
دژبەیەکیــان بــاو دەکــردەوە و دیاربوو
کە ترس و دڵەڕاوکێ بەرۆکی ســپای
پاسدارانیشی گرتووە و نازانن کە چی
رووی داوە!
بەرپرســانی رێژیــم رۆژی دواتــر
لەســەر ئــەوە رێککەوتبــوون کــە بڵێــن
دەنگــی تەقینەوەکــە هــی تەقاندنــی
مووشــەکێکی دژی فڕۆکــە بــووە.
هەرچەنــد ئەوەیــان روون نەکــردەوە کــە
بۆچــی مووشــەکەکەیان لــە ئاســمان
تەقیوەتــەوە ،بۆتــە هــۆی لەرینــەوەی

زەوی و لــە ماڵەکانــی خەڵکــی لــە
مــەودای زۆر دوور درگا و پەنجەرەیان
لەریوەتــەوە! رەنگــە ئــەو تەقینــەوەش
کاری ئیســراییل بووبــێ و لە جێگری
وەزیــری بەرگریــی ئیسراییلیشــیان
پرسی ،وتی ناتوانێ بڵێ ئەو تەقینەوە
چــی بــووە ،خــۆ لــە پیــاو ســەبارەت بە
کارەکانی شەوی پرسیار ناکرێ!!
لــەو کاتــەوە کــە خامنەیــی وتوویە نە
شــەڕ دەبــێ و نــە وتووێــژ و دانوســتان
دەکــەن ،هــەم دۆخــی ئابووریــی ئێــران
زۆرتــر تێک چــووە و هەموو رۆژێک
وێرانتر دەبێ و کار لە قەیران تێپەڕیوە.
لــە بنکــە ناوکییەکانــی رێژیمیــش
بــەردەوام تەقینــەوە و وێرانــکاری روو
دەدەن .بــە درێژەدانــی ئــەم رەوتــە ،یــان
خامنەیــی دەبــێ بەتەواوی مل بۆ زۆر
بەنــد و خاڵــی ئامریکا شــۆڕ بکا ،یان
بنکــە نیزامییەکانــی بــەدوای یەکــدا
دەتەقێنەوە ،یــان رەنگە فریای هیچیان
نەکــەوێ و کۆمەڵــگای بەســەردا
بتەقێتەوە.
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كەریم پەرویزی
کۆلۆنیاڵیزمــی حاکــم بەســەر ئێراندا،
رۆژ لــە دوای رۆژ زۆرتــر گوشــار بۆ
نەتەوە خاک داگیرکراوەکان لە ئێراندا
دێنێ و هەر رۆژە ســیمای دێوەزمەیی
خۆی زیاتر دەردەخا.
بەرپرســی پۆلیسی تاران لە لێدوانێکدا
بــۆ میدیاکانــی رێژیــم رایگەیانــد کە
نــاوی کــوردی و تورکــی و لــوڕی
و  ...بــۆ دووکان و شــوێنەکان لــە
تــاران قەدەغەیــە .لــە وتووێــژ لەگــەڵ
هەواڵدەریــی مێهــر ،ســەرهەنگ نــادر
مــورادی ،بەرپرســی پۆلیســی تــاران
دەڵــێ کــە نــاوی کــوردی و تورکــی
و لــوڕی و شــومالی و  ...نابــێ
لەســەر دووکان و شــوێنەکان لــە تاران
بنرێــن .دەڵێ بــە دەســتووری وەزارەتی
ئیرشــادی رێژیــم ،ئــەو ناوانــە تەنیا لە
پارێزگاکانــی خۆیــان بــەکار دەبرێــن.
بەرپرســی پۆلیــس دەڵــێ ئــەو زمانانــە
زمانــی ناوچەییــن و نابــێ لــە تــاران
بــەکار ببرێــن و دەبــێ هەرکامەیان لە
شوێنی خۆیان ئیجازەیان پێ بدرێ!
ئەوەی کە بە وتەی بەرپرسی پۆلیسی
تاران  ،زمانە ناوچەییەکان! تەنیا دەبێ
لە شــوێنی خۆیان بــۆ ناوی دووکان و
شــوێن کەڵکیان لــێ وەر بگیرێ دیارە
لووتفێکــی زۆر گــەورەی کــردووە بــە
نیســبەت ئــەو زمانانــەوە! چونکــە لــە
کوردســتان بۆ وێنە ،بەرپرســانی رێژیم
رێگەی بەکارهێنان بە زمانی کوردی
نــادەن و زۆرجــار ئەوەنــدە گرفــت بــۆ
خەڵــک دروســت دەکەن کە لــە ناوی
کوردی پەشیمان ببنەوە.
سیستمی کۆلۆنیاڵیستیی داسەپاو کە
بە هێزی چەک و کوشتار و تیرۆر لە
سەدەی رابردووەوە لە رەزاخانی پاڵەیەوە
تا ئێســتا بەسەر ئەم جوغرافیایەدا زاڵ
بــووە ،هەموو هەوڵێکی بۆ ســڕینەوەی
نەتــەوەکان لــە ئێرانــدا داوە و تەنیــا و
تەنیــا ویســتوویانە کە زمانی فارســی
بمێنێتەوە و هەموو زمان و نەتەوەکانی
دیکە بسڕێنەوە و بتوێننەوە.
ئەمــەی کــە لــە زمانــی ســەرۆکی
پۆلیســی تاران راگەیەندراوە ،بەشێکی
زۆر زۆر بچــووک لــەو سیاســەتە
شۆڤێنیســتی و کۆلۆنیاڵیســتیەیە کە
بــۆ تواندنــەوەی نەتــەوەکان بەڕێــوەی
دەبەن.
لەبەرامبــەر ئــەم سیاســەتەی رێژیــم
حاکــم لــە تاراندا ،پێویســتە کە نەتەوە
ســتەملێکراوەکانیش کاردانەوەیــان
هەبێ و بەرەوڕووی ببنەوە .لە ئێستادا
کــە رێژیــم بــەم شــێوەیە و لــە تابلۆی
درێژە لە الپەڕەی ٣
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ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکــرات
بەبۆنــەی ١٦ی ســەرماوەز
اوەنــدی سیاســیی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتان ئێــران ،بەبۆنــەی ١٦ی
سەرماوەز ڕۆژی کەمئەندامانی حیزبی
دێموکــرات ،ڕاگەیەندراوێکــی بــاو
کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
ڕاگەیەندراوی ناوەندی سیاسی بەبۆنەی
١٦ی ســەرماوەز ڕۆژی کەمئەندامانــی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
کەمئەندامــی شــۆڕش ئــەو مرۆڤــە
بەجەرگەیــە کــە ملــی بۆ زوڵــم و زۆر و
سەرکوت ڕانەکێشاوە و لە بەرنگاربوونەوە
لەگــەڵ دوژمنانــی مــاف و ئازادیــی
نەتەوەکەیــدا برینــدار بــووە و ئەندامێک
یــان تەنانــەت چەنــد ئەندامــی لەشــی
لەدەســت داوە و بەو شێوەیە ،تێچوویەکی
قورســی لــە پێناو سەربەســتیی نیشــتمان
وەخۆ گرتووە.
کەمئەندامــی شــۆڕش ئــەو مرۆڤــە
بەبیروباوەڕەیــە کــە ئێســتاش ئەگــەر
کات بگەڕێتــەوە بۆ پێــش برینداربوونی،
ئامادەیــە لەپێنــاو وەدیهێنانــی ئــازادی
و سەربەســتی بــۆ گەلەکــەی ،دەســت
بداتــەوە چــەک و تەنگ بە چەوســێنەر
هەڵچنێت.
بــۆ لەبیرنەکــردن و ڕێزگرتن لــەو مرۆڤە
لێبــڕاوە ،چــوار ســاڵ لەوەپێــش ،ناوەندی
سیاسیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەزی
بــە ڕۆژی کەمئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دیــاری

کــرد .لــە بەشــیک لــە ڕاگەیەنــدراوی
ناوەنــدی سیاســی لە ١٣ی ســەرماوەزی
١٣٩٧ی هەتاویدا هاتووە:
«بــۆ ئاگاداریــی هەمــوو الیەک ،کادر
و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیزبــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران بە تایبەت
کەمئەندامانــی حیزب ،ڕادەگەیەنین کە
بۆ ئەمەگناســی دەربڕیــن و ڕێزگرتن لە
تێکۆشــانی هەموو ئــەو هاوڕێیانەی کە
لــە ڕەوتــی خەبــات و تێکۆشــان ،لەپێناو
ئامانجەکانــی نەتــەوەی کــورد و لــە
ڕیزی تێکۆشــەرانی حیزبــی دێموکراتی
کوردستانی ئێراندا ،چ بە شێوەی تێرۆر،
پیالنــی جۆراوجــۆری جینایەتکارانــی
ڕێژیــم ،یــان لــە ســەنگەری بەرگــری
بەرانبــەر بە نەیارانی کورددا ئەندامێک
یــان چەند ئەندامی جەســتەیان لەدەســت
داوە و لەگــەڵ ژیانــی کەمئەندامــی
بــەرەوڕوو بــوون ،بــەاڵم کەمئەندامبــوون
نەیتوانیــوە بەربەســت بێــت لــە درێــژەدان
بــە تێکۆشــان و تەنانــەت بیروبــاوەڕی
ئازادیخوازانەیــان پتەوتــر و ئیرادەیــان
لێبڕاوانەتــر بووە ،ڕۆژێک وەک ڕۆژی
کەمئەندامانی حیزب دیاری دەکات».
١٦ی ســەرماوەز وەبیرهێنــەرەوەی ئــەو
ڕۆژە تاڵەیــە کــە لــە ســاڵی ١٣٦٦ی
هەتاویدا ڕێژیمی تێرۆریســتی کۆماری
ئیســامی لــە ڕێــگای خائینێکــەوە ،بــە
ناردنــی کتێبێکــی بۆمبڕێژکــراو بــۆ
فەرمانــدەی قارەمانــی حیزبەکەمــان
کاک «حەســەن شیوەســەڵی» ،زیانــی

گــەورەی بــە جەســتەی ئــەو تێکۆشــەرە
گەیاند ،بەاڵم کاریگەریی لەســەر ورەی
بەرزی هاوڕێمان دانەنا.
مەبەســت لە دیاریکردنی ئەو ڕۆژە ،بەر
لــە هەمــوو شــتێک ڕێزگرتن لــە خەبات
و بەرخۆدانــی ئــەو تێکۆشــەرانەیە کــە
لــە پێنــاو ڕزگارکردنــی گەلەکەیــان لە
چەوســانەوە و ژێردەســتی ،لە مەتەرێزی
بەرەنگاربوونــەوە لەگەڵ دوژمندا بوون بە
کەمئەندام.
کەمئەندامانــی خەبــات بەڵگەیەکــی
حاشــاهەڵنەگری شــەڕێکی پڕتێچــوو
و کاولکــەرە کــە کۆمــاری ئیســامی
لــە ســەرەتای هاتنەســەرکاریەوە بەســەر
خەڵکــی کوردســتانیدا ســەپاندووە و
ئێستاش هەر درێژەی هەیە.
هەروەها دیاریکردنی ئەو ڕۆژە یارمەتیمان
دەدات کــە ئــەو هەمــوو جینایەتانــەی
کۆمــاری ئیســامی لــە مــاوەی ٤٣
ساڵی ڕابردوودا دژ بە نەتەوەی کورد لە
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی خوڵقاندوونی،

قــەت لەبیــر نەچنەوە و نەســڵی ئێســتا و
نەســڵەکانی داهاتوو بزانن کە کۆماری
ئیســامی بــەو شــێوە دڕندانەیــە واڵمــی
داخوازە ڕەواکانی گەلەکەیانی داوەتەوە.
بــەو هیوایە کــە دیاریکردنــی ڕۆژێکی
ئەوتــۆ ،النیکــەم بەشــێکی بچــووک
لــە ئێــش و ژانــی قورســی خەباتگێڕانی
کەمئەندام کەم بکاتەوە.
کەمئەندامــان بزانــن کــە لەبیــری
حیزبەکەیــان و هاوســەنگەرەکانیان
ناچنــەوە و هەتاهەتایــە خۆمــان بــە
ئەمگــداری ئــەوان دەزانیــن و هەتــا
وەدیهێنانــی ئامانجەکانیــان لە خەبات و
تێکۆشــان بەردەوام دەبیــن و ڕێبازیان بەر
نادەین.
بەهیــوای وەدیهاتنــی ئامانــج و ئاواتــی
تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادی
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
ناوەندی سیاسی
١٥ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی

شــاندێکی حیزبــی دێموكــرات لــە کۆڕیــادی نووســەر و شــاعیری کۆچکــردوو
«جــەالل مەلەكشــا» بەشــداریی کــرد

ڕۆژی یەکشــەممە ڕێکەوتــی ٧ی
ســەرماوەز ،لەسەر بانگهێشتی یەكیەتیی
نووســەرانی كــورد – لقــی هەولێــر،
شــاندی نوێنەرایەتیی حیزبی دێموكراتی
كوردســتانی ئێــران بــە سەرپەرســتیی
«محەمەدســاڵح قــادری» بەرپرســی
پەیوەندییــە كوردســتانییەکانی حیزبــی
دێموكــرات ،بەشــدارییان لــە کۆڕیــادی
گەورە نووسەر و شاعیری بلیمەتی كورد
کۆچکردوو «جەالل مەلەكشا»دا كرد.
لــەو کۆڕیــادەدا شــاندی حیــزب پەیامی

هاوســۆزی و پێزانینــی ســەركردایەتیی
حیزبی دێموكراتیان بە بنەماڵەی بەڕێزی
جەالل مەلەكشــا گەیانــد .كۆڕەكە لەژێر
چاوەدێریــی ســەرۆكی حــــــــكوومەتی
هەرێمــی كوردســتان و بە بەشــــــــــداریی
بەشــێكی بەرچــاو لــە نووســەران،
ڕووناكبیران و نوێنەرانی دامودەزگاكانی
حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتان و
تێكۆشــەرانی چوارپارچــەی كوردســتان
بەڕێوە چوو و دوای خوێندنەوەی چەندین
شــێعر و وتاری تایبەت ،تاجـــەگوڵی ڕێز

و وەفایــان پێشكەشــی بنەماڵــەی جــەالل

مەلەكشا كرد.

یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بەبۆنــەی ٢٥ی نوامبــر ســێمینارێکی بەڕێــوە بــرد
بــە بەشــداریی ئەندامانــی ڕێبەریــی
حیــزب ،کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی
یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێران ،ســێمینارێکی تایبەت
بــە ٢٥ی نوامبــر بەڕێــوە چــوو .ڕۆژی
شــەممە ٦ی ســەرماوەزی ١٤٠٠ی
هەتــاوی ،یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتی
کوردســتانی ئێران ســێمینارێکی تایبەتی
بەبۆنــەی ٢٥ی نوامبر ،ڕۆژی جیهانیی
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژی دژی ژنان
ڕێــک خســت .ســێمینارەکە بە ســروودی
نەتەوایەتیــی ئــەی ڕەقیــب و ڕاگرتنــی
بێدەنگــی بــۆ ڕێزگرتن لــە گیانی پاکی

شــەهیدانی کوردســتان دەســتی پێ کرد.
«فاتمــە عوســمانی» ئەندامــی ناوەندی
سیاســیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێــران لە پانێلی یەکەمدا بابەتێکی لەژێر
نــاوی «توندوتیژیــی سیســتماتیک و
بەیاســاییکراو» پێشکەشــی ئامادەبــووان
کرد .ناوبراو لە قســەکانیدا پەرژایە ســەر
ئــەو توندوتیژییەی کــە بەهۆی هەبوونی
یاســا و دابونەریتەکانــەوە بەســەر ژنانــدا
دەســەپێن« .عوســمانی» ئامــاژەی بــە
بڤەبوونــی هەندێــک بابەتــی پێوەندیــدار
بــە ژنان لە کۆمەڵگەی کوردســتان کرد
و وتــی« :پێــش لە هەموو شــتێک دەبێ

بەنیســبەت کێشــەکانی کۆمەڵگــەوە،
ڕوانگەمــان بگۆڕیــن ،چونکــە بەبــێ
گۆڕینــی ڕوانگــەکان ،هیــچ شــتێک
نابێــت بــە فەرهەنــگ و تــا کاتێک کە
زانیارییەکانــی ئێمــە نەتوانــن بگەنــە
ئاســتێک کــە ببنــە وشــیاری ،ناتوانیــن
چاوەڕوانی گۆڕانی دۆخەکە بین».
لــە پانێلــی دووەمــدا« ،ســەالم
ئیســماعیلپوور» کادری سیاســیی
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران،
بابەتێکــی لەژێــر نــاوی «پێگــەی ژن لە
ئایینەکانــدا» پێشکەشــی ئامادەبــووان
کــرد .ناوبــراو لــەم باســەدا ئاوڕێکــی لــە

پێگــەی ژنــان لە مێژوودا دایەوە و باســی
لە دزەی ئایینەکان لەنێو کۆمەڵدا کرد.
ناوبراو لە قسەکانیدا وتی« :چەسپاندنی
یاســای بەرابــەری ســەختە ،چونکــە
نابەرابــەری بووەتە مەنفەعەتی بەشــێکی
زۆری کۆمەڵگــە و خــودی ژنانیــش
بەرگریــی لێ دەکــەن ،بۆیــە تێگەیاندنی
ژنــان لــەوەی کە ئەو دۆخــەی کە تێیدان
مافی ئەوان نییە ،بەشــی هەرەئەســتەمی
کارەکەیــە» .لە کۆتاییدا ئامادەبووان ڕا
و بۆچوونی خۆیان سەبارەت بە بابەتەکان
دەربڕی.

هێرشــی ســایبێریی ڕێژیمــی ئێــران
بــۆ ســەر كاناڵهكانــی ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکــرات بهرد هوامـه
لــە درێــژەی هێرشــە ســایبێرییەکانی
ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران بــۆ ســەر
ڕاگەیاندنــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ،ئەمجــارەش
هەوڵەکانــی ڕێژیمــی ئێــران بــۆ
هەککردنــی تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان
تووشی شکست بوو.
ڕێژیمی ئێران لە ڕێگای دروستکردنی
ڕۆبــات لــە هــەوڵ دابــووە تــۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکانی حیزبی دێموکرات
هــەک بــکات .بەهــۆی ئــەو هێرشــە
ســایبێرییە ،گوشــارێكی زۆر لهســهر
ماڵپــەڕی «کوردســتان میدیا» بوو و
لەالیەن بەکارهێنەرانییەوە نەدەکرایەوە.

ئــەوە یەکــەم جــار نییــە کــە ڕێژیمــی
ئیســامیی ئێــران هێــرش دەکاتــە تۆڕە
کۆمەاڵتییەکانی حیزبی دێموکرات.
هــاوکات ڕێژیمــی ئێــران بــە دانانــی
پەیجــی ســاختە لــه ههمــوو تــۆڕ و
كاناڵهكانی سۆشیاڵ میدیادا ،بە ناوی
حیزبــی دێموکــرات ،هــهم دهیـــــــــهوێ
زانیاریــی ناراســت و چهواشــه لــه ژێــر
نــاوی حیزبی دێموكراتــدا باڵو بكاتهوه
و ههم بهو ڕێگهوه هەوڵی سیخوڕی بە
سەر خەڵکدا دەدات.
ڕێژیمی ئێران لە چاالکییەکانی حیزبی
دێموکرات لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
نیـــــــگهرانه و بــۆ ئــەو مەبەســتەش بۆ

وێنــه بە فەرمی داوای لە کۆمپانیای
تێـــــــــلێگرام کردبــوو کــە پێــش بــە

چاالکیــی گرووپــە دژبەرەکانی رێژیم
بگرێت.

ڕاگەیەنــدراوی ناوەنــدی هاوکاری
بەبۆنــەی ٢٥ی نوامبــر

ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران بەبۆنەی ٢٥ی نوامبر،
ڕۆژی جیهانیــی بەرەنگاربوونــەوەی
توندوتیژی دژ بە ژنان ،ڕاگەیەندراوێکی
باڵو کردەوە.
دەقی ڕاگەیەندراوەکە بەم چەشنەیە:
٢٥ی نوامبری هەموو ساڵێک بۆنەیەک
بــۆ ڕێزگرتــن لــە خەبــات و تێکۆشــانی
بێوچانی ژنان لە سەرانســەری جیهاندا لە
پێنــاوی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژی و
پێشــێلکردنی مافەکانیــان و هەوڵــدان بۆ
گەیشــتن بە یەکســانیی ڕەگەزی لەنێوان
مرۆڤەکاندایە.
ئــەو ڕێکەوتــە لــە ســاڵی ١٩٩١ی
زایینــی لەالیــەن ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتووەکانــەوە وەکــوو بۆنەیەکــی
جیهانــی بــە مەبەســتی نەهێشــتنی
توندوتیژی دژ بە ژنان دیاری کرا.
بابەتی توندوتیژی دژ بە ژنان مێژوویەکی
دوورودرێــژی هەیــە و لــە واڵتانــی
جیهانــدا پرســێکی گشــتگیرە کــە بەپێی
هەلومەرجــی سیاســی ،کۆمەاڵیەتــی و
ئابــووری و هتــد ،ڕەهەنــدی جیاواز لەخۆ
دەگرێــت و بەو پێیــە بەرەنگاربوونەوەشــی
ئەرکێکــی مێژوویــی و ئینســانی بــۆ
هەموو کۆمەڵگەی مرۆڤایەتییە.
توندوتیــژی دژ بــە ژنــان لــە ئێــران و
واڵتانی دیکەی زاڵ بەســەر کوردستاندا
بەشــێک لــە تایبەتمەندییەکانــی
سیســتمە سیاســییەکان ،یاســاکان،
نەریتــە کۆمەاڵیەتییــەکان و کولتــووری
کۆمەڵگەکانــە کــە مخابــن ئاگایانــە
یــان نائاگایانە چووەتە نێــو بیرکردنەوەی
تاکەکانیش و زۆر جار لە هەڵســوکەوتی
تاکــەکان لــە بنەماڵــە و کۆمەڵگــە و لە
پرۆســەی بەڕێوەبردنــی واڵتیشــدا ڕەنگ
دەداتەوە.
ســەرباری پاشــخانێکی مێژوویــی
دوورودرێــژی پــڕ لــە نەهامەتی بــۆ ژنان
لــە ئێران و کوردســتان ،هاتنە ســەرکاری
ڕیژیمــی کۆنەپەرســتی کۆمــاری
ئیســامی وەک بــاری ســەرباری هەموو
دەردانیــش ،ژیــان و چارەنووســی ژنانــی
خســتە بــەردەم ســێ کوچکــەی یاســای
کۆنەپەرســتانە ،نەریتــی دواکەوتووانــە و
ئایینی بە ئیدئۆلۆژیکراوی حکوومەت و
ژنان لەو ماوەیەدا قوربانییەکی زۆریان لە
خەبــات و بەرەوڕووبوونەوەی ئەو سیســتمە
دژەمرۆییەدا داوە.
ئەو سیستمە سیاسییەی کە ئێستا وەکوو
وەیشوومەیەک باڵی بەسەر واڵتەکەماندا
کێشاوە ،هەم میراتگری کۆمەڵێک داب
و نەریتــی پیاوســاالرانەیە کــە خۆبەخــۆ
دژ بــە ویســتی ڕەوا و ئەمڕۆیــی ژنانــی
یەکسانیخواز کار دەکات و هەم بۆ خۆی
بەرهەمهێنەری کولتوور و عەقڵییەتێکی
ئیدئۆلۆژیکــە کــە ژن لــەو کولتــوورەدا
خاوەنــی هیــچ مافێــک و هەڵگــری
هیــچ بایەخێکــی مرۆیــی نییــە و تەنیــا
وەکــوو ئامــراز و کااڵ و کۆیلەیــەک
بــۆ خزمەتکــردن بــە پیــاوان و دەزگای
بەرهەمهێنانــی حەشــیمەتێکی گوێڕایەڵ
بۆ بەردەوامی و مانەوەی سیســتم چاوی
لێ دەکرێت.
لــە دیارییەکانــی ئەو سیســتم و کولتوورە
دواکەوتــووە بــۆ ژنان دەتوانیــن ئاماژە بۆ
هەاڵواردنــی جێگیرکــراو لــە یاســاکانی
ژیانی هاوژینی ،میرات ،یاسای فرەژنی،
ســیغە و هاوشــێوەکانی و یاســاکانی
دیکەی تایبەت بە پێگەی ژن لە بنەماڵە
و ژیانــی هاوبەشــدا ،قەســاس و حــەد و
تەعزیــر و خوێنبایــی ،ڕەواییدان بە قەتڵی
نامووســی ،دەســتدرێژی و ئازاردانــی
سێکســی لــە شــەقام و زیندانــەکان و
ئیداراتــی حکوومەتــی و هەمــوو بــوار و
قوژبنەکانــی ژیــان لە ئاســتی گشــتی و

تایبەتــی کۆمەڵگــەدا ،بەردبارانکــردن،
ســەرکوتکارییەکانی گەشــتی ئیرشــاد،
کەڵــکاژۆ وەرگرتــن لــە ژنــان بــۆ
مەبەســتی سیاســی ،حیجابــی زۆرەملــێ
و بەربەســتدانان بــۆ بەشــداریی چاالکانــە
و ئازادیــی ژنــان لــە بوارەکانــی ژیانــی
سیاســی و کولتــووری و کۆمەاڵیەتیــدا
بکەیــن کــە کارتێکەرییەکانــی لەســەر
ژنــان دەتوانیــن لــە دووتوێــی هەواڵەکانی
پێوەندیــدار بــە پێشــێلکردنی مافەکانــی
ژنــان و کارەســاتەکانی پێوەندیــدار بــە
ژیانــی ژنــان وەکــوو تووشــبوون بــە مــادە
ســڕکەرەکان ،خۆکــوژی و خەمۆکیــدا
ببینیــن کــە بەشــێکی زۆر کــەم لــەو
ڕاســتییانە لــە ڕاپۆرتــی ڕێکخراوەکانــی
مافــی مرۆڤــی نێوخۆیــی و نێودەوڵەتیــدا
ڕەنگ دەداتەوە.
لــە وەهــا کۆمەڵگــە و سیســتمێکدا ژنان
و پیاوانــی یەکســانیخواز ئەرکێکــی زۆر
قورســیان بۆ هەڵگرتنی بەربەســتەکان لە
ئەســتۆیە و لەگەڵ هەڕەشــە و گوشــاری
سیســتمی سیاســی و توێژی کۆنەپارێز و
دواکەوتــووی کۆمەڵگە بەرەوڕوو دەبنەوە
کە چاوی بە دیتنی پێناسەیەکی نوێ و
مرۆڤساالرانە بۆ پێگەی ژن و پێکهێنانی
هاوســەنگییەکی ڕاستەقینە لەنێوان ژن و
پیاودا هەڵنایەت.
لەگــەڵ ئەوەشــدا ژنانی خەباتکاری ئێران
و کوردســتان بوێرانــە بــۆ داکۆکــی لــە
مافەکانــی خۆیان ڕاوەســتاون و تێچووی
قورســی ئــەو خەباتــە هەرگیــز نەبووەتــە
هــۆی ئەوەی کە ژنــان لە داوا ڕەواکانی
خۆیان پاشگەز ببنەوە.
لــەم ســااڵنەی دواییــدا خەباتــی ژنــان بۆ
البردنــی کۆســپەکانی ســەر ڕێــگای
وەدیهێنانــی مافەکانیــان ،ڕۆژ لــە دوای
ڕۆژ زیاتــر بووەتــە بەشــێکی دانەبــڕاو و
پێشــەنگی خەباتــی هەموو چیــن و توێژە
ماف پێشــێلکراوەکان بۆ بــە چۆکداهێنان
و ڕووخاندنــی سیســتمی ســەرەڕۆ و
دژەمرۆیی کۆماری ئیسالمی.
لــە ٢٥ی نوامبــری ئەمســاڵدا ،ئێمــە
وەکــوو ناوەنــدی هاوکاریــی حیزبەکانــی
کوردستانی ئێران وێڕای شەرمەزارکردنی
هەرجــۆرە هەنــگاو ،یاســا ،نەریــت،
بیرکردنــەوە یــان کردارێکی تاکەکەســی
یــان سیســتماتیک کــە شــکۆ و پێگــە و
کەرامەتــی مرۆیــی ژنان بکاتــە ئامانج،
یــان هەڕەشــە لــە تەناهیــی دەروونــی و
جەســتەییان بکات ،پشتیوانیی خۆمان لە
هەموو داوا ڕەواکانی ژنان بۆ پێکهێنانی
کۆمەڵگەیەکــی بەختــەوەر و ژیانێکــی
مرۆیــی کــە لــە ڕاســتیدا داواکاری و
ویستی هەموومانە ،دەردەبڕین.
لــەو پێوەندییــەدا بــە ئەرکــی سەرشــانی
خۆمــان دەزانیــن کە لە هەر گۆڕەپانێکی
خەباتە ڕەواکەماندا و لە هەر تریبوونێکەوە
کە لەبەر دەستماندا بێت ،دەنگمان بخەینە
پاڵ دەنگی هاواری مافخوازانەی ژنانی
ئازاردیتووی واڵتەکەمان و خەباتی ئەوان
بــۆ دابینبوونــی مــاف و داخوازییەکانیان
و گەیشــتن بە ژیانێکی ئاســوودە و دوور
لە ئازار و هەڕەشــە بە بەشــێکی دانەبڕاو
لــە خەبــات و ئەرکــی شۆڕشــگێڕانە و
پێشکەوتنخوازانەی خۆمان دەزانین.
ســاو لــە ژنانی مافخــواز و خەباتگێڕی
واڵتەکەمان
ســەرکەوتوو بێــت خەبــات بۆ یەکســانیی
ڕەگــەزی و نەهێشــتنی توندوتیــژی دژ
بە ژنان

ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
کوردستانی ئێران
٢٥ی نوامبری ٢٠٢١ی زایینی
٤ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی

ژمارە ٦ ، ٨١٢ی دێسامربی ٢٠٢١

یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران بەبۆنــەی ٢٥ی نوامبــر
ســێمینارێکی بەڕێــوە بــرد

یەکیەتیــی ژنانــی دێموکراتــی
کوردســتانی ئێــران ســێمینارێکی
تایبەتــی بەبۆنــەی ٢٥ی نوامبــر،
ڕۆژی جیهانیــی بەرەنگاربوونــەوەی
توندوتیــژی دژی ژنــان و کەمپەینــی
 ١٦ڕۆژە ،ڕێک خست.
ڕۆژی سێشــەممە ٩ی ســەرماوەزی
١٤٠٠ی هەتــاوی ،بــە بەشــداریی
ئەندامانــی یەکیەتیــی ژنانــی
دێموکراتی کوردســتانی ئێران لەالیەن
کۆمیتــەی «نەســرین قاســملوو» لــە
کەمپــی جێژنیــکان ،ســێمینارێکی
تایبــەت بە ٢٥ی نوامبر و کەمپەینی
 ١٦ڕۆژەی بەرەنگاربوونــەوەی
توندوتیژی دژ بە ژنان ،بەڕێوە چوو.
ســێمینارەکە بە ڕاگرتنی بێدەنگی بۆ
ڕێزگرتن لە گیانی پاکی شــەهیدانی
کوردستان دەستی پێکرد.
لــە ســەرەتای ســێمینارەکە «شــەهال
کاوە» مێــژووی ٢٥ی نوامبــری بــۆ
بەشــداربووان بــاس کــرد و ڕایگەیاند:
«ئامانــج لــە تەرخانکردنــی ٢٥ی
نوامبــر وەکــوو ڕۆژی جیهانیــی
بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژی دژ
بــە ژنــان ،ڕێــز لــە هــەوڵ و بوێریــی
خوشــکانی میرابێــل بــوو و زیاتــر

پاڵنانی ڕای گشــتی بۆ پێشــگرتن لە
توندوتیژی دژ بە ژنان».
لــە بەشــێکی دیکــەی ســێمینارەکە،
«ژیــا موســتەئجێر» ئەندامــی
بەڕێوەبەریــی یەکیەتیــی ژنــان،
باســێکی لەســەر کەمپەینــی ١٦
ڕۆژەی بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیژی
و چۆنیەتیــی چاالکییــەکان لــەم
ڕۆژانــەدا بــۆ ئامادەبــووان پێشــکەش
کرد.
لــە درێــژەدا «ژیــا موســتەئجێر»
لەســەر پێناســەی توندوتیــژی و ئــەو
هەڵســوکەوتانەی کــە دەبنــە هــۆی
شــکاندنی کەرامەتــی مرۆڤــەکان و
بەتایبەتــی لەنێــو کۆمەڵگــە وەکــوو
فەرهەنــگ دەپارێزرێــت ،قســەی کرد
و لەنێو قســەکانیدا باســی لــەوە کرد:
«دەبــێ ئێمــەی ژنــان توندوتیژییــە
شــاراوەکان بناســین و بــە ســەرنجدان
لێیــان ڕێگــری لــە دوپاتبوونەوەیــان
بکەیــن ،بەتایبــەت کــە ئێمــە بەرانبەر
بــە ژیانــی خۆمــان و نــەوەی داهاتــوو
بەرپرسیارین».
لــە کۆتاییــدا ئامادەبــووان ڕا و
بۆچوونی خۆیان ســەبارەت بە تەوەری
کۆبوونەوەکە دەربڕی.

ھەیئەت ــی پەیوەندیی ــە نێونەتەوەییەکان ــی
حیزبــی دێموکــرات لەگــەڵ پارلمانتارێکــی
دانمــارک دیداریــان پێــک هێنــا
ڕۆژی سێشــەممە ٩ی سەرماوەز بەرابەر
لەگەڵ ٣٠ی نوامبری ٢٠٢١ی زایینی،
ھەیئەتێکــی پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانی
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێران لە
واڵتی دانمارک ،ســەردانی پارلمانی ئەو
واڵتەی کرد و لەگەڵ پارلمانتارێکی ئەو
واڵتە دانیشتنی پێک هینا.
ھەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات پێکھاتــوو
لە «ھەژار دەشــتی» و «دانا ئەلیاســی»
بــوون کــە لەگــەڵ «الرس ئاســان
ڕاسمووســن» پارلمانتاری ســەر بە پارتی
سۆسیال دێموکراتی دەسەاڵتدار لەو واڵتە
کــۆ بوونــەوە .لەو دیدارەدا تیشــک خرایە
ســەر کوردســتانی ڕۆژھەاڵت و بــاس لــە
سیاســەتی حیزبی دێموکرات سەبارەت بە
کێشــە ھەنووکەییەکانــی گەلــی کورد و
گەالنــی دیکــەی ئێران کــرا کە لە دژی
ڕێژێمی ئاخوندی خەبات دەکەن.
لــەو پەیوەندییــەدا ئامارێکــی تایبــەت
بــە پێشــێلکارییەکانی مافــی مــروڤ
لــە ئێــران و کوردســتانی ڕۆژھەاڵت کــە
لــە ڕێکخــراوی مافــی مرۆڤــی کوردپــا

وەرگیرابوو ،باسی لێوە کرا.
لــەو دیدارەدا ھێرشــەکانی ئــەو دواییانەی
ســپای تێرۆریســتی پاســداران بــۆ ســەر
بنکەکانــی حیزبــی دێموکــرات لە ناوچە
شاخاوییەکانی کوردســتان ،ھەڕەشەکانی
ســەرانی ڕێژیــم لــە خەباتگێڕانــی
ڕۆژھەاڵت ،چاالکییــە تێکدەرییەکانــی
ڕێژیــم لە ناوچەکە ،کێشــەی پەنابەرانی
کــورد ،کێشــەی بــێ ئــاوی ،کوژرانــی
کۆڵبــەران و ڕەشــبگیریی چاالکانــی
مەدەنــی لە ڕۆژھەاڵت باس و ئاڵوگۆڕی
بۆچوونی لەسەر کرا.
ھەیئەتــی حیزبــی دێموکــرات جەختــی
لــەوە کــردەوە کە واڵتــی دانمارک وەک
ئەندامێکــی یەکیەتیــی ئورووپــا دەبــێ
ڕۆڵێکی چاالکتر لە گوشار خستنە سەر
ڕژێمــی ئێــران بگێڕێــت کە پێشــێلکەری
مافــی مرۆڤــە و ھیــچ بەھایێکیــان بــۆ
دانانێت.
لــە کۆتاییــدا ئااڵیەکــی کوردســتان و
دانمــارک وەک دیــاری پێشــکەش بــە
ناوبراو کرا.

کۆنگــرەی نەتەوەکانــی ئێرانــی فیــدراڵ
ســەبارەت بــە ناڕەزایەتییــەکان بەیانییەیەکــی بــاو کــردەوە
ڕۆژی سێشــەممە ٩ی ســەرماوەزی
١٤٠٠ی هەتــاوی ،کۆنگرەی نەتەوەکانی
ئێرانــی فیــدراڵ بــۆ پشــتیوانی لــە
ناڕەزایەتییەکانــی «ئیســفەهان و شــەهری
کورد» بەیانییەیەکی باڵو کردەوە.
دەقی ئەم بەیانییەیە بەم چەشنەیە:
لە دوو حەوتووی کۆتایی مانگی خەزەڵوەر،
لە شاری «ئیسفەهان» سەبارەت بە مافی
بەشــە ئاوی وەرزێڕان ناڕەزایەتیی بەرین لە
پردی «زایەندەڕوود» بەڕێوە چوو.
کۆبوونەوەیەکــی ناڕەزایەتــی کــە ڕێژیمی
ئێــران هەوڵێکــی سەرشــۆڕانەی بــۆ
دەسبەســەرداگرتنی دا بــەاڵم بــە وتنــی
«هــوو» لەالیــەن ناڕازییــەکان بۆ «عەلی
خامنەیــی» ئــەو هەوڵــە بێ ئــاکام مایەوە
و پەرچەکــرداری ســەرکوتانەی بەرباڵوتــر
دژی خەڵک لە «ئیسفەهان» ئەنجام درا.
پشتیوانیی بەرباڵوی خەڵکی «ئیسفەهان»
لە وەرزێڕانی ناڕازی ،بووە هۆی ئەوەی ئەو
ناڕەزایەتییــە لــە ناوچەکانــی دیکــەی ئەو
شــارەش پەرە بســتێنێت و لە ئاکامدا شــەڕ
و تێکهەڵچوونــی هێــزە ســەرکوتکەرەکانی
ڕێژیمــی ئێــران و خەڵکــی لێکەوتــەوە کــە

چەندیــن دیمــەن لــە تەقــە بــە گولـــلەی
ســاچمەیی و لێــدان و پێدادانــی هێزەکانی
ڕێژیم دژ بە خەڵک باڵو بووەوە.
لەالیەکــی دیکــەوە بەردەوامیــی ئــەو
ناڕەزایەتییانــەی خەڵــک لــە ٣٠ی
خەزەڵــوەردا بــوو بەهــۆی ئــەوەی خەڵکــی
«شــەهری کــورد» بەهــۆی کێشــەی
بــێ ئــاوی و بژێویــی ژیــان بڕژێنــە ســەر
شــەقامەکان .سیاســەتی هەاڵواردنــی
ئــاو لەالیــەن ڕێژیمــی ئیســامیی ئێــران و
هەڵســوکەوتی پێشــینەداری ئــەو ڕێژیمە،
خەڵکی «شــەهری کوردیـ»ـــشی تووشی
ترس و تۆقان کرد و ئەوانیش بۆ پێشگرتن
لە ڕاگواستنی ئاوی «کاروون» ڕێپێوانیان
بەڕێــوە برد .لــە بواری بابەتی قەیرانی ئاو
لە ڕۆژەکانی کۆتایی مانگی پووشپەڕ و
ســەرەتای مانگــی گەالوێژ خۆپیشــاندانی
بەرباڵوی نەتــەوەی عەرەب و هاواڵتییانی
دیکــە بەنیســبەت بێ ئــاوی ،جا چ ئاوی
خواردنــەوە و چ ئاوێــک بــۆ کشــتوکاڵ،
بێبەزەییانــە ســەرکوت کــرا کــە کــوژران،
برینداربوون و دەسبەســەرییەکی زۆری ئەو
ناڕازییانەی لێ کەوتەوە.

بەردوامیــی قەیرانــی بــێ ئــاوی و
گۆڕانکاریی کەشوهەوا لەگەڵ سیاسەتی
هەاڵواردنــی ئــاو ،گەندەڵیــی پێکهاتەیــی
و بەڕێوبەریــی نەشــیاو لە ڕێژیمــی ئێراندا
نەتەنیــا بەشــی کشــتوکاڵی لەگــەڵ
کێشــەگەلێکی مەترســیدار بــەرەوڕوو
کردووەتــەوە بەڵکــوو دابینکردنــی ئــاوی
باشیشــی بۆ خواردنــەوەی خەڵک لەگەڵ
قەیــران بــەرەوڕوو کردووەتــەوە .قەیرانــی
ئــاو ،ڕۆچوونــی زەوی ،تەپوتــۆز ،قەیرانی
گۆلــی ورمــێ ،قەیرانــی هــەوای پاک و
خاوێــن لــە شــارە گــەورەکان ،وشــکبوونی
زەلکاوەکان و دەیان قەیرانی ورد و درشتی
دیکــە بەشــێک لــە کارنامــەی ژینگەیی
ڕێژیمــی ئێرانــن .دەزگای ناکارامــەی
دەوڵەتــی کۆمــاری ئیســامی و مافیای
ئــاو بــۆ بەدەســتهێنانی قازانجێکــی زۆر
لــە بەنــداوەکان و بەالڕێدابردنــی ئــاو لــە
شــوێنی سروشــتیی خۆیان بۆ ناوچەکانی
وەکــوو پیشــەی ئــاو بۆ پۆاڵ ،ســرامیک،
پێترۆشــیمی و ...خزمەتگوزاریــی ئــاوی
واڵتــی بــۆ الی لەنێوچــوون بەرەوپێــش
بــردووە و دەرەتانــی ژیانکردنــی خەڵکــی

ڕێکەوتــی  ٢٦هەتــا  ٢٨نوامبــری
٢٠٢١ی زایینــی ،ڕێکخــراوی ژێــر
چەتری ئینتەرناسیوناڵ سوسیالیست ،بە
ناوی ســەحرای ڕۆژاوا کۆنفڕانســێکی
لەژێر ناونیشانی داگیرکردنی نایاسایی
ســەحرای ڕۆژاوا لەالیــەن واڵتــی
مۆراکــۆ کــە بووەتــە هــۆی فاکتەری
ناســەقامگیری و پێشــێلکردنی یاســای
نێودەوڵەتــی و ئافریقــا و هەڕەشــە بــۆ
ئاشــتی و ئاســایش لە ئافریقا و ئورووپا
لە شاری ‹›مالەگا››ی واڵتی ئیسپانیا
بەڕێــوە بــرد کــە نوێنــەری یەکیەتیــی
الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران
لەوێدا چاالکانە بەشدار بوو.
لــەو کۆنفڕانســەدا  ١٦٢کــەس٩٠ ،

بــۆ نەوەکانــی داهاتووی لەگەڵ کێشــە و
مەترسیی جیددی بەرەوڕوو کردووەتەوە.
ئێمــە لەنیوبردنــی ژینگــە لــە ئێــران
کــە بەرهەمــی سیاســەتە نائاقاڵنــە و
قازانجخوازانــەی ڕێژیمــی ئیســامیی
ئێرانــە بــە تونــدی مەحکــووم دەکەین و بە
هەمــوو هێزمانەوە پشــتیوانی لــە خەبات و
ناڕەزایەتییەکانــی خەڵکی «ئیســفەهان و
شەهری کورد» دەکەین .ئێمە ،پێشگیری
و ڕێگاچــارە بــۆ ئــەو پرۆســە وێرانکــەرە
لــە واڵت ،لەالیــەن ناڕەزایەتییەکانــی
بەربــاوی خەڵــک ،دژی سیاســەتە دژە
ژینگەییەکانــی کۆمــاری ئیســامی
دەبینینــەوە و داوا لــە تــەواوی نەتــەوەکان
دەکەیــن بــۆ خەبــات بــە دژی ڕێژیمــی
کۆماری ئیسالمی یەکدەنگ بن.
کۆنگرەی نەتەوەکانی ئێرانی فیدراڵ
شورای دێموکراسیخوازیی ئێران
هاوخەباتی بۆ ئازادی و بەرابەری لە
ئێران
٩ی سەرماوەزی ١٤٠٠ی هەتاوی
٣٠ی نوامبری ٢٠٢١

کۆڕیادێــک بــە بەشــداریی شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات لــە واڵتــی ســویس بــۆ
دوکتــور «عیســمەت شــەریف وانلــی›› بەڕێــوە چــوو

لــە دەهەمیــن ســاڵوەگەڕی کۆچــی دوایی
دوکتــور «عیســمەت شــەریف وانلــی»
مێژوونــووس ،مافنــاس و سیاســەتوانی
ڕوژاوای کوردســتان ،لــە واڵتی ســویس بە
بەشــداریی شــاندێکی حیزبــی دێموکــرات
و الیەنــە سیاســییەکانی چــوار پارچــەی
کوردستان و چەند کەسایەتییەکی سویسی
و کوردســتانی ،کۆڕیادێــک بەڕێوە چوو.
ڕۆژی ٢٩ی خەزەڵــوەری ١٤٠٠ی ،لــە

شــاری ‹›لۆزان›› لە واڵتی ســویس لەســەر
گڵکــۆی دوکتــور «عیســمەت شــەریف
وانلــی» و پاشــان لــە هؤڵــی شــارەداریی
«پریــی›› کۆڕیادەکــە بەڕێــوە چــوو.
سەرەتای کۆڕیادەکە پڕۆفیسۆر ‹›ژۆردی
تێژال گۆرکاس›› مێژووناس لە زانستگەی
نۆشــاتێل لەســەر کەســایەتیی دوکتــور
«عیســمەت» چەنــد وتەیەکی پێشکەشــی
بەشــداربووان کــرد .ھەروەھا ھەر یەکــە لــە

مامۆســتایان «ئاســۆ پیرۆتی» ســەرۆکی
کۆمەڵەی قووتابخانەکانی شــاری ڕێنان و
«ئیحســان کورت›› سەرۆکی ڕێکخراوەی
گەشــەپێدان و خزمــەت بــە کــورد ،لەســەر
کەســایەتی و دەور و ڕۆڵــی دوکتــور
عیســمەت لــە پەیوەنــدی لەگــەڵ دۆزی
ڕەوای کــورد لــە نیــو ســەدەی ژیانیــدا بــۆ
ئامادەبــووان دوان و تیشــکیان خســتە ســەر
ھەمــوو ئــەو خزمەتانــەی کــە ناوبــراو بــە

شۆڕشــی کورد لە چوار پارچە کوردســتان
کردوویەتــی  .شــاندی حیزبــی دێموکرات
لەســەر بانگهێشــتی فەرمیــی ڕێکخراوەی
گەشەپێدان و خزمەت بە کورد بە بەشداریی
«ھەڵمــەت حاجــی عەباســی و ســەباح
ئایینەپــوور›› لەو کۆڕیادەدا بەشــدار بوون.
لەو کۆڕیادەدا «حاجی عەباسی» پەیامی
ھاوخەمیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی
ئێرانی پێشکەشی ئامادەبووان کرد.

دیــداری هەیئەتــی پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی حیزبــی دێموکــرات
لەگــەڵ نوێنــەری پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی حیزبــی مــودرات
ڕۆژی دووشــەممە ڕێکەوتــی ٢٢ی
نوامبــری  ،٢٠٢١هەیئەتــی نوێنەریــی
پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی حیزبــی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران لــە
واڵتی ســوید بــە سەرپەرســتیی «حەمید
تەیمــووری» و «جەمیلە حەســەنخاڵی»
بە مەبەستی دیدار و چاوپێکەوتن لەگەڵ
نوێنــەری پەیوەندییــە نێونەتەوەییەکانــی
حیزبــی مــودرات خاتــوو «مارگارێتــا
ســێدرفێڵت» چوونــە پارلمانــی ئەو واڵتە
و هەلومەرجــی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت،
حیزبــی دێموکــرات ،ئێــران و ناوچەکەیان
تاوتــۆی کرد .لەم دیــدارەدا ئەم خااڵنەی
خوارەوە بە کورتی باسیان لێوە کرا:
 چەنــد پاتەکردنــەوەی هەڕەشــە وگوڕەشــەی بەرپرسانی ڕێژیم و جەالدانی
ســپای پاســداران لــە ڕێبەرایەتیی حیزبی
دێموکرات و پێشــمەرگە و باسەکانی ئەو
حیزبە و تەنانەت حیزب و ڕێکخراوەکانی
تری ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
 گرتــن و ڕەشــبگیریی الوانــی کــوردلەالیــەن ســپا و ئیتاڵعاتــی ڕێژیــم لــە

شــارەکانی کوردســتان کــە تاکوو ئێســتا
زیاتــر لــە  ٦٤کەســیان لــە چاالکــی
مەدەنی و مامۆســتایان و ژینگەپارێزانی
کوردستان و ...دەسبەسەر کردووە.
 پێکهێنانــی گرووپێــک لــە نوێنــەریهەمــوو دەزگا داپڵۆســێنەرەکانی ســەر بە
ڕێژیــم کــە فوکوســیان لەســەر خەڵکــی
کــوردە بۆ ســەرکوتکردنی الوانی کورد،
ڕێکخــراوە مەدەنییــەکان ،ژینگەپارێــزان،
مامۆســتایان ،ژنــان و چاالکانــی
کرێکاری.
 لەم مانگەی کە ڕۆیشــت نزیکەی ١٠کۆڵبــەر کۆژران و بریندار کراون کە ئەو
کەســانە بــۆ بژێویــی ژیانــی مندااڵنیــان
ناچــارن کۆڵبــەری بکــەن - .چــوار
کەســی کــورد لــە بەندیخانــەدا مــردوون
کە هۆکەشــی دەگەڕێتەوە بۆ ئەشکەنجە
و ئــازاری زۆر .هــەر لــەو پەیوەندییــەدا
«داوود ڕەحیمــی» کــوڕی شــەهیدی
حیزب لەژێر ئەشکەنجەدا گیانی لەدەست
داوە و کەســێکی تــر بە ناوی «ئەســعەد
ڕامینیان» هەر بەو جۆرە گیانی لەدەست

داوە و شەهید کراون.
 هــەر لــەو مانگــەدا  ٥کورد بــە زیندانســزا دراون و  ٩کرێــکاری کــورد لەســەر
کارەکانیــان بوونەتــە قوربانــی ،لەبــەر
نەبوونی کەرەستەی پێویست .ئێعدامەکان
بەردەوامن و ڕێژەیان بەرەو سەرەوە دەچێت.
 کێشــەی کۆرۆنــاش یەکێــک لــەوگرفتانەیــە کــە لــە کوردســتان و ئێــران
ڕۆژانــە قوربانــی دەســتێنێت و ڕێژیمیــش
لــەو بــوارەدا بێدەنگــە و چارەســەرێکی
ئەوتــۆی بــۆ نییــە .تەنانــەت خەڵــک لە
ڤاکســینەکان دەترســن ،چونکە زۆرینەی
ســاختەیە و بــە جۆرێکیــش خەڵــک
دەکوژێــت( .مارگارێتــا وتــی ،ئایا یوئێن
هیچ یارمەتییەکی بۆ ئێران نەناردووە کە
بەســەر خەڵکدا دابەشــی بکەن .هەیئەتی
حیزب وتی ،ئێران ئیجازە نادات نوێنەرانی
یەکیەتیی ئورووپا و تەنانەت یوئێن بچنە
ئێــران ،تەنانــەت ڕۆیشــتوون و یارمەتییان
بردووە بەاڵم ڕێگەیان نەداوە بڕۆنە ژوورەوە
و لــە فڕۆکەخانــە ناچــارەن نوێنــەرەکان
گەڕاونەتــەوە و یارمەتییەکانیــان لێیــان

کــردەوە کــە «گەلێــک ئــازادی بووێ
دەبــێ نرخەکەشــی بــدا و ئێمە نرخێکی
زۆرمان بۆ داوە و ئێستاش نرخ دەدەین»
کە سەرنجی بەشداربووانی ڕاکێشا.
لــە ڕۆژی دووەم بەشــداربووان بەســەر٥
ڤۆرکشــاپدا دابەش کران تا بە هاوبیری
و هاوکاریــی یەکتــر لەســەر  ٥خاڵــی
تایبــەت و دیاریکــراو ڕاو و ڕاوێژ بکەن
کە بریتین لە:
 دروستکردنی هاوپەیمانیی نیشتمانیو نێودەوڵەتی بۆ پرسە دادپەروەرییەکان
 الوان وەک پیشەســازی ئاشــتی وبەرگریکارانی
 پەرەدانــی هاوکاریــی نێودەوڵەتــی وفرەالیەنی بۆ بنیاتنانەوەی جیهان

وەرگرتــووە) - .کێشــەی ئاویــش بووەتــە
گەورەتریــن قەیران لــە ئێران و هەر دوێنێ
خەڵکــی ئیســفەهان و چــوار مەحاڵــی
بەختیــاری دەســتیان داوەتــە خۆپیشــاندان
و داوای چارەســەرکردنی کێشــەی ئــاو
دەکــەن .دیــارە ڕێژیــم لــە ســەرچاوەکانی
کوردســتان کاناڵکێشــیی کــردووە بــۆ
ناوەندی ئێران و ئاوی کوردســتان دەدزێت
و بــە جۆرێک خەڵــک دەزانێت کە ئێران
بۆ شــاری بەســرەی باشووری عێراق دەیبا
و بەو جۆرە ڕژاونەتە ســەر شــەقامەکانی
شــار و خۆپیشــاندان دەکەن .لــەو دیدارەدا
هەیئەتــی حیــزب داوایــان لــە نوێنــەری
مودرات کرد کە پشتیوانیی پرسی کورد
بن .هەیئەتی حیزب وتی« :لەسەر پرسی
کورد بنووســن و بیدەنە پارلمانی ســوید و
حکوومەت و وەزیری دەرەوەی واڵتەکەتان
و تەنانەت لە ڕێگای نوێنەرەکانتان بیدەنە
پارلمانــی ئورووپــا و ڕێکخــراوی نەتــەوە
یەکگرتــووەکان» .لە کۆتاییــدا ،هەردوو
ال لەســەر دانیشــتنەکان و ئاڵوگــۆڕی
زانیاری جەختیان کردەوە.

درێژەی پەیڤ

بەشــداریی یەکیەتیــی الوانــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران
لــە کۆنفڕانســی نێودەوڵەتیــی الوان بــۆ هاودەنگــی لەگــەڵ ســەحرای ڕۆژاوا
ڕێکخــراوی الوان ،زیاتــر لــە  ٤١واڵت
و  ١٠ڕێکخــراوی نێودەوڵەتی ،نوێنەری
یەکیەتیــی ئورووپــا ،نوێنــەری نەتــەوە
یەکگرتووەکان و پارلمانتار بەشــدارییان
هەبــوو کــە لــە ڕۆژی یەکــەم پەیامــی
خۆیان پێشکەش کرد.
هەروەهــا لــەو کۆنفڕانســەدا ‹›جــەالل
قــادری›› نوێنــەری یەکیەتیــی الوان
وتارێکی پێشکەش کرد.
ناوبراو لە وتارەکەیدا ئاماژەی بە دۆخی
کوردســتانی داگیرکــراو و خەباتــی
کــوردی کــردووە ،هەروەهــا پاڵپشــتیی
یەکیەتیی الوان لە دۆســیەی ســەحرای
ڕۆژاوای دەربڕیــوە و ئاماژەی بە وتەی
ڕێبەری شــەهید دوکتور ‹›قاســملوو››
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 بەکارهێنانــی جەســتەی ژنــان وەکچەکێک لە ناکۆکی و پەیوەستبوونی
بە مافەکانی ژنان
 چاالکیــی ژینگەیــی و وزەیجێگــرەوەی مۆراکــۆ بــۆ پۆلێنکردنــی
وێنەی خۆی لە ئاستی نێودەوڵەتی
لــە کۆتاییــدا ژمارەیەک لــە بیرۆکە و
دەستپێشــخەریی الوەکان خرانــە ڕوو کە
چاوەڕوان دەکرێت ڕۆڵی جیهانیی الوان

پشــتیوانی لە خەباتی خەڵکی سەحرای
ڕۆژاوا بکات.
لە ڕۆژی ســێهەم بەرپرسانی یەکیەتیی
ســەحرا و ئافریقــا واڵمــی پرســیاری
بەشــداربووانیان دایــەوە و ســووربوونی
خۆیــان بــۆ پێویســتی بە هاوهەڵوێســتی
لەگــەڵ کێشــەی ســەحرای ڕۆژاوا
دووپــات کــردەوە و کۆنفڕانســەکە
کۆتایی پێ هات.

دووکان و شــوێنەکاندا هــەاڵواردن
و شــۆڤێنیزم پێــڕەوەی دەکا ،باشــتر
وایــە کــە نەتــەوە ژێرســتەمەکانیش
لەبەرامبــەردا رێگــە نــەدەن کە تابلۆ
بە زمانی فارســی لە نیشتمانەکەیان
هەبێ .کاتێک کە رێژیم بڕیار دەدا
کە ناوی کوردی و تورکی و  ...لە
تاران و شــارە فارسنشینەکان قەدەغە
بکا ،باشــترین هەڵوێست و کاردانەوە
لــە الیــەن نەتەوەکانــەوە ئەوەیــە کــە
ئەوانیش لە ناوچەی خۆیان و لەســەر
خاکــی خۆیــان زمانــی فارســی بــۆ
دووکان و شوێن و تابلۆکان قەدەغە
بکەن .باشــتر وایە کەمپەینی الوانی
بەهەڵوێســت وەڕێ بخــرێ و هەرچی
تابلــۆی فارســییە لەســەر خاکــی
نەتــەوە ســتەملێکراوەکان لــە ئێــران
بشکێندرێن.
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ژمارە ١٥ ، ٨١٢ی سەرماوەزی ١٤٠٠

پێگە و ڕۆڵی پێشمەرگە لە ڕەوتی خەباتی نەتەوەییدا
د.محەممەد حوسێنزادە
لــە ســاڵی  ١٦٤٨بەمــاوە سیســتەمی
سیاســەتی جیهانــی بــە سیســتەمێکی
دەوڵەت-تەوەر دەناسرێت .واتە دوای ئەوەی
ئیمپراتورییەکان ،کە پێکهاتەی سیاسیی
زاڵــی جیهــان بــوون ،هێــدی هێــدی بەرەو
هەڵوەشــانەوە و بچووکبوونەوە ڕۆیشــتن و
هەڵپرووســقان ،دەوڵــەت جێگایانی گرتەوە
و سیســتەمی دەوڵەت-تەوەری سیاســەتی
جیهانی سەری هەڵدا .بە تایبەت لە دوای
شۆڕشی مەزنی فەرەنسا لە ساڵی ١٨٧٨
کە بووە هۆی پەرەسەندنی نەتەوەگەرایی،
هەمــوو نەتــەوەکان ســەرەتا لــە ئەورووپا و
پاشــان لــە ئەمریــکا و ئەفریقــا و دواجــار
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت هەوڵیان دا ،لە
ڕێگەی بونیاتنانی دەوڵەتی ســەربەخۆوە،
بااڵترین ئاستی سەروەریی خۆیان بەدەست
بهێنــن .لــەو نێــوەدا ،گریمانــە ئــەوە بــوو
کــە هــەر نەتەوەیــەک خــاوەن دەوڵەتێکی
تایبــەت بــە خۆیەتــی .بۆیــە دواجــار
سیســتەمی جیهانــی لــە نــاو بیرمەندان و
لە بازنەی ئاکادیمیاشــدا بە «سیستەمی
نێونەتەوەیــی» نــاوزەد کــرا ،واتە گریمانە
ئــەوە بوو هەر «دەوڵەتێک» نوێنەرایەتی
«نەتەوەیەک» دەکات ،بۆیە سیســتەمی
نێونەتەوەیــی بە هەمان واتای سیســتەمی
نیودەوڵەتــی بــەکار دەهێنرا .مەبەســتم لە
ئاماژەکردن بەو خاڵە ،ئەوەیە کە تێبگەین
لــە مــاوەی چەنــد ســەدەی ڕابــردوودا،
سیســتەمی جیهانــی ،سیســتەمێکی
دەوڵەت-تەوەر بووە.
لــەو ماوەیەدا ،ســەرەتا دوای پەرەســەندنی
هەڵوەشــانەوەی
و
ناســیونالیزم
ئیمپراتورییــەکان و دواتــر دوای قۆناغــی
ســڕینەوەی کلۆنیالیــزم ،زۆرێــک لــە
نەتــەوەکان توانییــان دەوڵەتــی تایبــەت
بــە خۆیــان دامەزرێنــن .هەندێکــی تــر لە
نەتــەوەکان دوای خەبــات و تێکۆشــانی
بەرفــراوان لــە چوارچێــوەی ســنوورەکانی
واڵتە-فرەنەتەوەکانــدا لــە قەبــارەی
فۆرمێکــی تــری مافــی دیاریکردنــی
چارەنــووس ،بــە تایبــەت لــە فۆرمــی
فیدرالیــزم و خودمۆختاریــدا توانییــان تــا
ڕادەیــەک ســەروەریی بەدەســت بهێننــن و
بــەو جــۆرە بگــەن بــە بەشــێک لــە مافــە
کۆمەاڵیەتــی و نەتەوەییــە ڕەواکانــی
خۆیــان و مانــەوەی خۆیــان وەک
نەتەوەیەکی جیاواز مسۆگەر بکەن.
نەتــەوەی کــورد ،ســەرەڕای گرتنەبــەری
شــێوازە جیاجیاکانــی خەبــات ،تــا ئێســتا
نەیانتوانیــوە لەژێر هەیمەنەی داگیرکەران
خــۆی ڕزگار بــکات و لــە بااڵتریــن
ئاســتدا (دامەزراندنــی دەوڵەتــی خۆیــی)
ســەربەخۆیی و ســەروەریی خۆی بەدەست
بهێنێت .هەڵبەت لە دوو بەشی کوردستان،
واتــە لــە باشــوور و ڕۆژاوای کوردســتان،
بەشــێک لــە نەتــەوەی کــورد توانیویانــە
لەژێــر نــاوی فیدرالیــزم و سیســتەمی
خۆبەڕێوەبــەری بگــەن بــە بەشــێکی زۆر
لــە مافە نەتەوەییەکانیان و ئێســتا وەکوو
گەمەکــەری نیمچــە دەوڵەتی بە هەژمار
دێن .بەاڵم نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تا ئیستا نەیانتوانیوە فۆرمێکی
تایبەت لە سەروەری بۆ خۆی دەستەبەر و
جێگیر بکات .هەڵبەت کارێکی ئەســتەم
بــووە ،چونکــە دەســەاڵتی داگیرکــەر بــە
پــان و پیالنی جۆراوجۆر بەردەوام هەوڵی
لەناوبــردن و الوازکردنــی حیزبــەکان و
کۆمەڵگــەی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانی
داوە و بــۆ ئــەو مەبەســتە لــە هێــچ جــۆرە
سیاســەتێکی نکۆڵیکەرانــە و توندوتیژانە
و قەاڵچۆکەرانــە خۆی نەبواردووە .بەاڵم
نەتەوەی کورد و حیزبەکان لە ڕۆژهەاڵتی
کوردســتان ســەرەڕای ئەو هەموو گوشار
و هەڕەشــە و پــان و پیالنــەی دەســەاڵتی
داگیرکــەر ،تــا ئێســتاش لــە خەباتــی
خۆیــان بەردەوامــن .ئــەوەی ئاشــکرایە،
پێشــمەرگە هــەم لە پاراســتنی تاکەکانی
کۆمەڵگــە و هــەم لە درێژەدان بە خەباتی
نەتەوەیــی ،بەرچاوتریــن ڕۆڵــی هەبــووە.
بۆیــە مــن لێــرەدا دەمەوێــت بــە کورتــی
ئامــاژە بــە پێگــە و ڕۆڵی پێشــمەرگە لە
ڕەوتــی خەباتــی نەتەوەیــی بــۆ ڕزگاریی

گــەل و نیشــتمان بکــەم .ئاشــکرایە لــە
نــاو هەمــوو نەتەوەکانــی جیهاندا ســوپا و
ئــەو ڕێکخراوانــەی کــە ڕۆلی ســەرەکی
لــە پاراســتنی واڵتــدا دەگێــڕن و لــە
خزمەتــی گــەل و نیشــتمانیاندا بــن ڕێز و
حورمەتێکــی تایبەتیــان لــێ دەگیرێــت.
ئاســاییە لە ناو ئەو نەتەوانەدا کە هێشــتا
لــە قۆناغی خەباتی ڕزگاریخوازیدان ئەوە
زیاتر بەرچاو بکەوێت و ئەو تاکانەی کە
ڕاســتەوخۆ ئەرکی پاراســتنی نیشتمان و
تاکەکانــی کۆمەڵگــە لەئەســتۆ بگــرن،
پێگەیەکــی تایبەتیان هەبێت .بۆیە هێزی
پێشــمەرگە هەمیشــە لەنــاو کۆمەڵگــەی
کوردســتان بــە گشــتی و ڕۆژهەاڵتیــش
وەکــو پارچەیەکــی کوردســتانی
دابەشــکراو ،بەچاوی ڕێز و وەک هێمای
پارێزەریــی نیشــتمان چــاوی لــێ کــراوە.
لــە ڕاستیشــدا مانــەوەی کــورد وەک
نەتەوەیــەک بەو جۆرەش و لەو ئاستەشــدا
کــە ئێســتا هەیــە ،تــا ڕادەیەکــی زۆر
بەرهەمی خەبات و تێکۆشانی پێشمەرگە
و شــەهیدانی کوردســتانە .هەڵبــەت ئــەو
ئیدیعایــە ،کــە بگوترێت هیچ هێزێک بە
ڕادەی پێشــمەرگە لەســەر ڕەوتــی خەبات
و مێژووی سیاســی و گۆڕانکارییەکانی
کوردســتان کاریگەریــی دانەنــاوە ،نــە
زێدەڕۆییــە و نــە حاشــاکردن لــە ڕۆڵــی
باقــی خەباتگێــڕان و شۆڕشــگێڕان .دواتر
ئامــاژە دەکــەم کــە ئــەو ڕوانگەیە پشــت
بــە چ گریمانەیــەک دەبەســتێت .بــەاڵم
بــەو حاڵــەش تــا ئیســتا هــەوڵ نــەدراوە
کــە پێگــە و ڕۆڵــی هێــزی پێشــمەرگە
لــە خەباتــی کوردســتاندا بــە شــێوەیەکی
زانســتیانە و ئاکادیمیک شــرۆڤە و ڕوون
بکرێتەوە .هەڵبەت دروشم و ناو و نازناوی
جۆراوجــۆر بــۆ پێشــمەرگە داهێنــراون .بۆ
نموونــە ،پێێشــمەرگەی قارەمــان ،نەمــر،
دۆژمنشکێن ،پڵنگی شاخ و چیا و هەرد
و کوێســتان ،بوێر و دلێر و نەبەز ،پڵنگ
و پۆاڵییــن ،ھەڵمەتتیــژ ،ڕۆڵــەی نەمــری
نیشتمان و باسکی بەهێزی گەل ،بەشێکن
لەوانــە .بەاڵم ئەوەی بەدەگمەن هەوڵی بۆ
دراوە ،تیۆریزەکردنــی پێگــە و ڕۆڵــی ئەو
هێزەیە .من پێشتر لەم بارەوە باسم کردووە،
بــەاڵم بــە لەبەرچاوگرتنی گرنگیی پێگە
و ڕۆڵــی پێشــمەرگە دووبارەکردنەوەی بە
زێدەبێــژی نازانــم ،بگرە لــەو بڕوایەدام کە
دەبوایە تا ئێستا چەندین وتار و کتێب لەو
بواردە بنووسرایەن.
بــە گشــتیی لــە دیــدی منــەوە ،خاڵــی
دەســتپێک بۆ پێناســەکردنی پێشــمەرگە
دەبێــت ئــەوە بێت کە «پێشــمەرگە وەکوو
شۆڕشــگێڕێک پێناســە بکرێــت کــە
ژیــان و مانــەوەی نەتەوەیــی دەســتەبەر
و گەرەنتــی دەکات» .لێــرەدا پێویســتە
ڕوونکردنەوەیــەک بدەم .لە پێناســەی باو
و گشــتگیری خۆیــدا ،شــۆڕش بە واتای
چاکســازیی بنچینەیــی یــان گۆڕینــی

بەتەواوەتــی دامــەزراوەی سیاســی و
دەســەاڵتی واڵتێــک دێــت لــە الیــەن
بزووتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتــی یاخــود
جەماوەرییەوە .بە گشــتی ،شۆڕشەکان بە
تایبەت لە واڵتانی نادێموکرات کە ئامادە
نیــن بەبــێ هەڕەشــەی توندوتیژیــی یــان
بەکارھێنانــی توندوتیژیــی خواســتەکانی
هاوواڵتییــان دابیــن بکــەن ،ڕوو دەدەن.
کەوا بێت ،شۆڕشگێریش لە پێناسەی باو
و گشــتیگیری خۆیــدا ،ئەو کەســەیە کە
خوازیــاری گۆڕینی بنەڕەتیی بارودۆخی
کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابــووری یان
فەرهەنگــی بێــت و بــۆ جێگیرکردنــی
سیســتەمێکی نــوێ هــەوڵ بــدات .بەاڵم
ئاشــکرایە کە مەبەســتی ئێمە لە شۆڕش
لە چوارچێوەی کوردســتاندا کە زۆر جار
دووپاتــی دەکەینــەوە ،جیاوازە لەو پێناســە
گشگیرە .بە ڕوونی ئێمە کاتێک باس لە
شۆڕش دەکەین ،مەبەست کۆتاییهێنانە بە
ڕەوتــی داگیرکاریی کوردســتان لە الیەن
داگیرکەرانــەوە ،بە واتای کۆتاییهێنان بە
تااڵن و چەوساندنەوە لە بوارە جیاجیاکانی
ئابووری ،فەرھەنگی -شوناسی ،سیاسی،
کۆمەاڵیەتــی و  ...و گەیشــتن بــە
ڕزگاریی و ئازادی نەتەوەیی .بە کورتی،
هــەر تاکێکیــش لەو ئاراســتەیەدا هەنگاو
هەڵبگرێت و تێبکۆشێت ،وەکو شۆرشگێڕ
پێناســە دەکرێــت .بۆیە شۆڕشــگێڕان یان
بــە واتایــەک دژە-داگیرکــەران دەتوانــن
ژمارەیان زۆر بێت و سەر بە چین و توێژە
جیاجیاکانی کۆمەڵگەی کوردستان بن.
پێشــمەرگە تاقــە هێزی شۆڕشــگێڕ نییە،
بڵکــو یەکێکــە لــەو شۆڕشــگێڕانە ،بەاڵم
بــە هەندێــک جیاوازییــەوە کــە دەیخاتــە
لووتکەی شۆڕشگێڕییەوە.
ڕەنگە بەرجەستەترین جیاوازیی پێشمەرگە
ئــەوە بێت کە ئەرکێکــی هەڵبژاردووە کە
بە شــێوازێکی ڕاســتەوخۆ و بە پشتکردن
لــە مــاڵ و دنیــا و بەختکردنــی گیــان
بەرەنــگاری داگیرکــەر دەبێتــەوە و بــە
ھێزی خۆی و چەکی بەردەستی ،ھەوڵی
مانــەوەی نەتەوەکــەی هــەم لــە ڕووی
جەستە /فیزیک و هەم لە ڕووی شوناس/
فەرهەنگەوە دەدات .مانەوە چ لە ئاســتی
تیــۆری و چ لــە گۆڕەپانــی کــردەوەی
جیهانی ڕاستەقینەدا گرنگییەکی ئێجگار
تایبەتــی هەیە .مانــەوەی نەتەوەییش هەر
بەو چەشــنە گرنگییەکی فراوانی هەیە.
خوێندکارانــی سیاســەتی نێونەتەوەیــی
ئــاگادارن کە زۆرینەی تیۆرییەکانی ئەو
بوارە ،مانەوە بە یەکەمین و ســەرەکیترین
ئامانجــی هەموو نەتەوەکان دادەنێن .ئەوە
تەنیا بابەتێکی تیۆریی و زەینی نییە .بە
کردەوەش ،لە سەرتاپای جیهاندا درێژەدان
بــە ژیــان و مانــەوەی نەتەوەیــی ئامانجی
ســەرەکی نەتەوەکانــە .لەبــەر ئــەوەی کە
بەبــێ پاراســتنی مانــەوەی نەتەوەیــی،
ھیچــکام لــە ئامانجەکانــی دیکــە دابین

نابــن .هیــچ نەتەوەیــەک لــە جیهانــدا
نابینرێــت کــە ئامانجەکانــی دیکە بخاتە
پێــش گەرەنتیکــردن و دەســتەبەرکردنی
مانــەوەی خــۆی ،مەگــەر ئــەوەی حەزی
لــە نەمــان و خۆکــوژی بێــت .هەڵبــەت،
هەمــوو نەتــەوەکان و واڵتانــی جیهــان
باوەڕیــان بــەو ڕاســتییە هەیە .هــەر بۆیە،
یەکــەم هەنــگاوی نەتەوەکانــی دیکــە
ئەوەیــە کــە پێــش ھەمــوو شــتێک خۆیان
لــە بــواری ســەربازیی و بەرگریــدا بەهێــز
بکــەن .فەلســەفەی پێکهێنانی دامەزراوە
و ڕێکخراوە سەربازییەکان لەوەدایە .بەاڵم
با بزانین ئەم باسە چۆن پەیوەندی دەدرێت
بە پێگە و ڕۆڵی پێشمەرگەوە.
لــە جیهانــی ڕاســتەقینەدا کــە دەیبینین،
ئــەو نەتەوانــەی کــە خــاوەن دەوڵەتــی
ســەربەخۆی خۆیانــن ،دەوڵــەت ئەرکــی
ســەرەکیی پاراســتنیان لەئەستۆ دەگرێت.
واتــە دەوڵــەت ئامــراز و کەرەســەیەکە بۆ
پاراســتنی نەتەوەکەیــان .حاشــاهەڵنەگرە
کــە دەوڵــەت ئەرکی جیــاوازی هەیە و لە
ســەردەمی ئەفالتوون و ئەرەستووە بگرە تا
بیرمەندانی هاوچەرخی سیاسەت ،باسیان
لــە ئەرکــە جیاوازەکانی دەوڵــەت کردووە
کــە باســکردن لێیــان لــە دەرەوەی ئــەم
باســەیە ،بەاڵم خاڵی گرینگ تێگەیشــتن
لەوەیــە کــە گرنگتریــن و ســەرەکیترین
ئەرکــی دەوڵــەت پاراســتنی مانــەوەی
نەتەوەییــە .لــە واڵتانــی فرە-نەتــەوەی
دیمۆکراتیشــدا زۆر جار دەوڵەتی ناوەندی
نوێنەرایەتیی هەموو گرووپ و نەتەوەکان
دەکات و تــا رادەیەکــی زۆر مانەوەیــان
دەپارێزێت .بەاڵم لە واڵتانی فرە-نەتەوەی
نادێموکرات و بەتایبەت لەو واڵتانەدا کە
لــە بنچینەوە نەتــەوەکان لــە چوارچێوەی
ســنوورە دەستکردەکاندا و بە گورزی هێز
کــۆ بوونەتــەوە ،زۆر جــار دەوڵــەت چ لــە
ئاســتی ناوخــۆ و چ لــە ئاســتی دەرەوەدا،
نوێنەرایەتــی گــرووپ /قــەوم /نەتــەوەی
بااڵدەســت دەکات .هێــز و ڕێکخــراوە
ســەربازییەکانیش نــەک ئەولەوییەتــی
خۆیــان بە پاراســتنی نەتەوەی بااڵدەســت
دەبینــن ،بەڵکــو زۆر جار دەبنە هەڕەشــە و
هەوڵــی لەناوبــردن و قەاڵچۆکردنی باقی
نەتــەوەکان دەدەن .بــۆ نموونــە دەوڵەتانــی
عێــراق و ســوریا نوێنەرایەتیــی نەتــەوەی
عەرەب ،دەوڵەتی ئێرانی نوێنەری نەتەوەی
فــارس و دەوڵەتی تورکیاش نوێنەرایەتیی
تورکــەکان دەکات و پارێــزەری
بەرژوەندییەکانی ئەو نەتەوانەن .بۆیە هێزە
چەکدارەکانیان زۆرکات نەتەوەکانی تر و
بە تایبەت کوردیان بە شێوازی جۆراوجۆر
و توندوتیژانە ســەرکوت کردووە و هەوڵی
چەوســاندنەوەیان داون .ئەمانــە تەنیــا
نموونەگەلێــک لە دەورووبــەری خۆمانن،
دیارە مێژووی سیاســی جیهان لێوانلێوە لە
ڕەشەکوژیی نەتەوە بێدەوڵەتەکان لە الیەن
نەتــەوە بااڵدەســتەکانەوە و پەیداکردنــی

ســەرچاوە بۆ خوێندنەوەی ئەو نموونانە بۆ
خوێنەر کارێکی ئەستەم نییە.
پێشــتر ئامــاژەم کــرد کــە نەتــەوەی
کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان ،تــا
ئێســتاکەش خــاوەن دامەزراوەیــەک نییــە
کە نوێنەرایەتیی بەرژوەندییەکانی بکات
و چ لە لە ئاستی دەرەوە [لە چوارچێوەی
دەوڵەت] و چ لە ئاســتی ناوخۆی ئێرانی
فرە-نەتەوەی نادێموکرات [لە چوارچێوەی
فیدرالیزم]دا ،ئەرکی پاراستنی لە ئەستۆ
بگرێــت .هەمــوو مەینــەت و دەربــەدەری
و کوشــتن و چەوســاندنەوە و تااڵنــی
کوردســتانیش لــەوەوە ســەرچاوە دەگرێت.
بۆیە ،سااڵنێکی زۆرە کە نەتەوەی کورد
لــە ڕۆژهــەاڵت دەرکــی بەوە کــردووە کە
بەبــێ جێگیرکردنــی فۆرمێکی سیاســی
کــە ڕەنگدانــەوەی مافــی دیاریکردنــی
چارەنــووس بێــت ،بــە کــردەوە ناتوانێــت
مانــەوەی دەســتەبەر و مســۆگەر بــکات.
ئــەوەش بــەدی نایەت مەگەر شۆڕشــێک
لــە دژی داگیرکــەر ئەنجــام بدرێــت.
سەرەکیترین ڕۆڵیش لەو نێوەدا پێشمەرگە
دەیگێڕێت ،بۆیە کۆمەڵگەی کوردســتان
لــە قۆناغــە هەســتیارەکاندا بــەردەوام
پشــتی بــە ھێــزی پێشــمەرگە بەســتووە.
بــە دەربڕینێکــی ڕوونتر ،لە کوردســتانی
داگیرکــراودا ،پاراســتنی گــەل و نەتــەوە
و نیشــتمان ،لە ئەســتۆی پێشــمەرگەیە و
بەدرێژایــی میــژوو پێشــمەرگە بــووە کــە
ئــەو ڕۆڵــە پیــرۆزەی گێــڕاوە و بــەردەوام
بەرەنــگاری سیاســەتی داگیرکەرانــە،
نکۆڵیکەرانــە و تەفرووتووناکەرانــەی
دەوڵەتــە داگیرکــەرەکان بووەتــەوە و
خۆڕاگریــی کــردووە و هیــچ کات
نەیهێشــتووە دوژمنــان ،سیاســەتە دژە
کوردییەکانــی خۆیــان لــە کوردســتان،
بــە ئاســانی و یــان النیکــەم بەبــێ دانــی
تێچــووی زۆر جێبەجێ بکەن .ئەگەرچی
پێشمەرگە لە ڕووی چەکوچۆڵ و هێزی
مادییەوە هێزێکی هاوســەنگی دوژمنانی
نەبــووە ،بــەاڵم بــە ئازایەتــی و بوێــری و
دلێرییەکانــی خــۆی ،بووەتە هۆی مانەوە
و دابینکردنی ئاسایشی نەتەوەکەی.
هەڵبــەت ،ئــەوە تەنیــا پەیوەنــدی
بــە ڕابــردووەوە نییــە .لــە داهاتــووی
ڕۆژهەاڵتی کوردستانیشــدا کە ئەگەری
زۆرە دۆخێــک بێتــەوە ئاراوە کــە ئێمە بە
«ئانارشی ناوخۆیی» ناوی دەبەین ،هێزی
پێشمەرگە ڕۆڵێکی سەرەکی لە پاراستنی
ژی و مانەوە و دەستەبەرکردنی ئاسایشی
نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
دەبینێت .وەکو ڕوونکردنەوەیەکی کورت،
ئانارشــی ناوخۆیی مەبەســتم قۆناغێکی
چاوەڕوانکــراوە کــە گرژیــی و ناکۆکــی
لە نێوان نەتەوەکانی چوارچێوەی ســنوورە
دەستکردەکانی ئێستای ئێراندا دێتە ئاراوە
و ئەگەری ڕوودانی شــەڕ لە نێوان الیەنە
جیاوازەکان دێتە ئاراوە و دۆخی ئانارشی

ســەر هــەڵ دەدات .لەو کاتــەدا کە هیچ
دەســەاڵتێک نابێــت کە پارێــزەری مانەوە
و ئاســایش و بەرژوەندییەکانــی نەتــەوەی
کــورد بێــت و ئەزموونــی واڵتانــی فــرە-
نەتــەوەی نادێموکــرات ســەلماندوویەتی
کــە هــەر یــەک لــە گــرووپ و الیــەن و
نەتەوەکان تەنیا هەوڵی پاراســتنی خۆیان
و بەرژەوەندییەکانیــان دەدەن و بــۆ ئــەو
مەبەســتە پەالمــاری گــرووپ و الیــەن و
نەتەوەکانــی تــر دەدەن ،ئەوە پێشــمەرگەیە
کــە دەتوانێــت ڕۆڵــی پارێــزەری نەتەوەی
کــورد بگێڕێــت .ئەمــە ســەرەکیترین
ڕۆڵێکــە کــە هێزێــک دەتوانێــت بــۆ
پاراســتنی مانــەوە وەکــوو ســەرەکیترین
ئامانجــی هــەر نەتەوەیــەک بیگێڕێــت.
بــە کورتــی دەمەوێت ئەوە بڵێــم کە بەبێ
پشتگوێخســتنی هەوڵی هەموو ئەو تاکە
شۆڕشــگێڕانەی کۆمەڵگەی کوردســتان
کــە لــە ئاراســتەی بەرەنگاربوونــەوەی
داگیرکــەر و ڕزگارکردنــی خــاک و
نیشــتمان و بەدیهێنــان و بونیاتنانــی
فۆرمێکــی ئــازاد و دیموکراتیکــی
دەســەاڵتی کــوردی و گەڕاندنــەوەی
ســەروەریی و کەرامــەت بــۆ تــاک و
کۆمەڵگــەی کوردســتان و دابینکــردن و
پاراســتنی کلتــوور و شــوناس و هەمــوو
بەرژوەندییەکانــی نەتــەوەی کورد دەیدەن،
پێشــمەرگە لە لووتکەی شۆڕشگێڕیدایە.
ئــەو تایبەتەمەندییــە ســەرەکییە کــە
پێشــمەرگە جیــا دەکاتــەوە و دەیخاتــە
لووتکەی شۆڕشــگێڕیی ئەوەیە کە ڕۆڵ
و ئەرکی پێشمەرگە بریتییە لە پاراستنی
ژیان و مانەوەی نەتەوەیی .پێشــتر گوتم،
ئــەوە ڕۆڵ و ئەرکێکە کە هەم بە کردەوە
لــە الیــەن هەمــوو واڵتــان و نەتەوەکانــی
جیهــان و هــەم لــە تیۆرە سیاســییەکاندا و
لــە الیــەن بیرمەنــدە جیاوازەکانــەوە وەک
ئامانجی ســەرەکی و ئەولەوییەتی یەکەم
گرینگیی پێ دراوە .زۆر گونجاوە ئێمەش
وەکــو بنچینــەی پێناســەیەکی واتایی لە
پێشــمەرگە و پێشگریمانەی ئەو ڕوانگەیە
سەیری بکەین کە من لێرەدا سەبارەت بە
پێشمەرگە باسم کردووە.
بۆیــە ،قەناعەتهێنــان بــە هەنــدێ ڕوانگە
ســەبارەت بــە ئاوابــوون و کۆتاییهاتنــی
ســەردەمی پێشــمەرگە و خەباتــی
پێشــمەرگایەتی بــە پاســاوی جۆراوجــۆر،
ئەستەمە.
ئــەو جــۆرە بانگەشــانە نــە لەگــەڵ ئــاوەز
دێنەوە و نە لەگەڵ تیۆریی و واقیعەکانی
جیهانــی ڕاســتەقینە یــەک دەگرنەوە .تا
کاتێــک گۆڕانکارییەکی بنچینەیی لە
سیاسەت و لە دۆخی سیاسیی کوردستاندا
ڕوو نــەدات ،فەلســەفە و پێگــە و ڕۆڵــی
پێشــمەرگە هــەر وەک خــۆی دەمێنێتەوە
و نەتــەوەی کــورد بــۆ مســۆگەرکردنی
«مانەوە و ئاسایشی» خۆی چاوی هیوا
دەبڕێتە هێزی پێشمەرگەی کوردستان.
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٣ی دێسامبر
ڕۆژی جیهانیی مافی کهمتوانایانه
بۆ یهکسانی بە بێ ههاڵواردن
فهرهاد جیهانمیههن
باســی ئــهم وتاره لەســهر ٣ی دێســامبرە،
ڕۆژی جیهانیــی مافــی کهمتوانایــان
بــۆ یهکســانی و بەبــێ هــهاڵواردن لــه
کۆمهڵگــەدا ،هــهر بۆیــە الی من ئهوەی
کــه زۆر پێویســته و گرینگــه ئهوهیه که،
ئێمه دەبێ چهمکهکان به دروستی بەکار
بێنیــن .چهمکــی خــاوهن پێداویســتیی
تایبــهت ،چهمکێكــی پهروەردهییــە کــه
دهبــێ لــه چهمکــی کهمتوانــا جیــا
بکرێتــهوه .خــاوهن پێداویســتیی تایبــهت
یــان مندااڵنی خاوهن پێداویســتیی تایبهت
ئــهو مندااڵنه یان ئەو گهنجانه دهگرێتهوه
که کێشــهی فێربوون ،خوێندن و کێشهی
ههڵســوکەوتیان له سیســتەمی خوێندن له
خوێندنگەدا ههیه .زۆرینهی کهمتوانایان
هیچ جۆره کێشــهیهکیان لەگهڵ خوێندن،
فێربــوون و ههڵســوکهوت لــه قوتابخانــهدا
نییە ،تهنیا پێویســته ژینگــهی قوتابخانه
بــو ئــهو کهمتوانایانــه بگونجێندرێــت و
کهرەســهی تایبهتیــان لــه قوتابخانــەدا
ههبێــت .لــهم وتــارەدا مــن زیاتــر تیشــک
دهخهمه سەر کێشهی کهمتوانایان وهکوو
کێشــهی مافــی مــرۆڤ و گرینگیــی
ڕۆژی ٣ی دێســامبر وهکــوو ڕۆژی
جیهانیی کهمتوانایان .ههر بۆیه گرینگه
چهمکــەکان وهکوو خویان بکار بهێنن بو
ئهوهی له داهاتوودا کێشــهمان لەسهر واتا
و چهمکــەکان بۆ دروســت نهبێت .ئهوهی
کــه لــه باشــووری کوردســتان چهمکــی
خــاوهن پێداویســتیی تایبــهت لــه جێگەی
کهمتوانــا بەکار دەهێندرێــت ،ههڵهیهکی
زهقــی زمانی و تێکەاڵوکردنی کێشــهی
کهمتوانایانــه بــه کێشــهی فیــرکاری
و پــهروەردەوە .لێــرەدا باســی مــن لەســهر
مــاف و کێشــهی کهمتوانایانــه نــەک
کهســانی خاوهن پێداویســتیی تایبهت که
چهمکیکی یوونسکۆیە.

کهمتوانایان؛
ژیانیکی دژوار له مێژوودا

بهپێی بهڵگهنامه مێژوویییەکان کهسانی
کهمتوانــا ژیانیکــی زۆر ســهخت و
دژواریان ههبوو .زۆربهی کات کۆمهڵگە
بــه چاوی بهزهیی کهمتوانایانی بینیوه.
لــه کوردســتان و واڵتانــی دەوروبــهری
ئێمــەدا ،کهمتوانایــان یــان له ماڵــەوەن بو
ئــهوهی لــه کۆمهڵگەدا ئــازار نەدرێن یان
ئهگــهر گهوره دهبوون زیاتر به ســواڵکردن
ژیانیان بەسەر دەبرد و ههتا دهمردن لەگهڵ
بنهماڵەکانیاندا دهژیان .ئهو کهمتوانایانه
وهکــوو قورســایی بــۆ بنهماڵەکانیــان
چاویــان لــێ دەکــرا و کۆمهڵگــە هیــچ
بەرپرسیاریهتییەکی وەئەستۆ نەدەگرت.
لــه ڕوانگــهی ئایینییــەوە (لــه زۆربــهی
ئایینهکانــدا) کهمتوانایــی زیاتــر بــه
غهزهبێکــی خودایی دهبیندرا .له مێژووی
واڵتانی الی ئێمەدا زۆر چهمکی وهکوو
شــهل و گێڕ ،گۆج ،ئیفیلج ،شێت و کوێر
بــۆ کهمتوانایان بــەکار هێندراوه .تهواوی
ئــهم چهمکانــەش تهنیــا بــۆ شــکاندنی
کهرامهتــی کهمتوانایــان بــووه .ئــهم
چهمکانــه ههتا ئێســتاش له کۆمهڵگەی
ئێمــەدا بــکار دههێندرێــن .هــهاڵواردن ،به
چــاوی ســووک ســهیرکردن و پێڕابواردن
بهشــێک له کەلتووری کۆمهڵگەی ئێمه
بووە و ههیه .ههرچهندە ئێستا له زۆربهی
بهشــهکانی کوردســتاندا ڕێکخــراوی
کهمتوانایان ههیه ،بهاڵم لەگهڵ ئهوەشــدا
ڕوانگــهی کۆمهڵگــە زۆر گۆڕانکاریــی
بهســهردا نههاتــووه .لــه کۆمهڵگــەی
کــوردەواری و واڵتانــی دەوروبــەری
ئێمەدا ،کهمتوانایان به یاســا مافهکانیان
ڕێــک نەخــراوه ،ههروههــا له سیســتەمی
سیاســیی ڕێژیمــی ئێرانــدا هــهاڵواردن له
ناو کهمتوانایانیشدا دهبیندرێ .بۆ نموونە
کهمتوانامان ههن که بە ههژاری دەژین،
بــهاڵم «جانباز» که له شــهڕدا بریندار و

کهمتوانا بووە ،ڕێژیم ههموو مافێکی بۆ
دابین کردووە .ههموو شــێوازی یارمهتیی
دارایــی ،هەروەهــا ههمــوو کهرەســهی
بــۆ «جانبــاز»ان دابیــن کــردووە بــۆ
ئــهوهی ژیانێکــی یهکســانیان ههبێــت لــه
کۆمهڵگەدا.
لــه واڵتــە ئورووپاییەکانیشــدا بەپێــی
هەندێــک بهڵگهنامــه کهمتوانایــان
ژیانــی بــاش و شایســتهیان نهبــوو .زۆر
جــاران دوکتــوران و پســپۆڕان پێشــنیاریان
بــه دایــک و بــاوکان دەکــرد کــه منداڵه
کهمتواناکانیــان بنێــرن بــۆ بنکــه
تایبهتەکانی خزمەتگــوزاری ،منداڵەکان
لــهو بنکانەدا دهژیان و پەیوندییان لەگهڵ
بنهماڵهکانیان دهپچڕا.
بەپێــی هەندێک بهڵگهنام ه ئهو مندااڵنه
زۆر ئازار دهدران؛ لێدان و دهستدرێژیکردن
بهشێوەیەکی سیستماتیک بووە له الیەن
خزمەتگوزاران و کارمندانی بنکهکانەوە.
له سهردەمی هاتنی نازییهکان له ئاڵماندا
دهگوتــرێ که ههزاران کهســی کهمتوانا
بهتایبهتــی نابینــا و پەککەوتــە بــه
دهســتی نازییەکان کــوژراون و لە دواییدا
ژمارەیەکیــان لــه گــۆڕی بەکۆمهڵــدا
دۆزرانهوه.
لــه زۆربــهی واڵتــە ئورووپاییەکانــدا
بــه هــهزاران ژن کــه پێیــان وابــوو
«کهمئهقڵــن» ،بــه زۆری دەیانخهســاندن
بــو ئــهوهی نەتوانن منداڵ دروســت بکەن،
چونکــه ڕوانگهکــه وا بوو کــه ئهو ژنانه
زهرهر و زیانیان بۆ کۆمەڵگە ههیه.

ههشتاکان وهرچهرخانی نوێ
بۆ خهباتی کهمتوانایان بۆ
سهربهخوییی خۆیان

ســاڵی  ١٩٨١وهکــوو ســاڵی کهمتوانایان
له الیەن نهتــهوه یەکگرتووەکانەوە تەرخان
کــرا ،هــەر لەو ســاڵەدا گهلێ چاالکی و
ســهرنجدان بــه کهمتوانایان و مافهکانیان
درا .بــۆ نموونــە لــە ســاڵی ١٩٨١دا
«زمانــی دهســتی» بەڕەســمی بــوو بــه
زمانــی کــهڕ و الاڵن و وهکــوو زمانــی
یەکــهم و ســویدی وهکوو زمانــی دووهەم
پهســهند کــرا ،هەروەهــا کــهڕ و الاڵن
ڕۆژانــه بەرنامــهی تایبهتیــی خۆیــان لــه
تەلەفیزیۆنــدا ههیه ،یەکهم پڕۆفیســۆری
«زمانی دهستی» له زانکۆی ستۆکهۆڵم
دهســتی بــەکار کــرد و دوایی لە زۆربهی
واڵتــە ئورووپاییەکانــدا بۆ خزمەتکردن به
کهمتوانایان چاکسازی کرا.
ســالی  ١٩٨٨وهکــوو ســاڵێکی زۆر
گرینــگ بــوو بــۆ ســهرههڵدانی مافــی
کهمتوانایــان بــه تایبهتی کهڕ و الاڵن له
جیهانــدا .له ئەمریــکا تهنیا زانکۆییەک
کــه کــهڕ و الاڵنــی ههمــوو دونیــا لەخۆ
دهگرێ بۆ خوێندن ،زانکۆی «گالودات-
»Gallaudetە لــه واشــینگتۆن و بــۆ
کهســانی کــهڕ و الڵــه .لــهو زانکۆیــەدا
« »٨٠بــواری جۆراوجــۆر (ڕشــته) بــە
زمانــی دهســتی دهخوێندرێــت ،هەروەهــا
لێکۆڵینــهوه و دوکتــۆرا لــه زۆر بــواردا
ههیــه .لــە ســاڵی١٩٨٨دا خوێندکارانــی
زانکــۆ پێشــنیاریان کــرد کــه ســهرۆکی
داهاتــووی زانکــۆ دهبــێ کــهڕ و الڵ
بێــت ،بــهاڵم کاتێــک زانیــان ســهرۆکی
پیشــنیارکراو کــهڕ و الڵ نهبــوو ،بــوو
بــه هــۆی خۆپیشــاندانی گهوره لــه الیەن
خوێندکارەکانــەوە و ئــهوەش بــوو بە هۆی
ئــهوهی کــه گۆڕانکاریــی گــهوره لــه
بهڕێوەبهرایهتیــی ئــهو زانکۆیــەدا بکرێــت
کــه»%٥١« ،ی بهڕێوەبهرانــی زانکــۆ
دهبــێ کــهڕ و الڵ بــن .دوای ئــەوە لــه
زۆربــهی واڵتانــی جیهــان بــه تایبهتــی
لــە ئورووپــا و ئهمریــکادا ڕێکخــراوی
کهمتوانایــان ،کهســانێک کــه کهمتوانا
نهبــوون لــه ڕێکخراوەکانیــان دهربکــەن
و شــوێنی ئەمانــەش بــه کهمتوانایــان له
ڕێکخراوهکانــدا پــڕ بکهنــهوه .واتــه هــەر
خۆیــان وهکــوو کهمتوانا بڕیــار له ژیان و
مافــی خۆیان بــدهن و خۆیان ڕێکخراوهی

خویان بهڕێوه بەرن و هەر خۆیان کاروباری
خۆیان ڕێک بخەن.
ڕۆژی ٣ی دێســامبر لــه ســاڵی ١٩٩٢
لــە الیەن نهتــهوه یهکگرتووەکانەوە وهکوو
ڕۆژی جیهانیــی مافــی کهمتوانایــان
پهســهند کــرا .لــهو ڕۆژەدا ســەبارەت بــە
مافــی کهمتوانایان وهکوو مافی مرۆڤ
لــه زۆربــهی واڵتانی جیهانــدا چاالکیی
جۆراوجۆر دهکرێ بۆ سهرنجدان به مافی
کهمتوانایــان وهکــوو مافی مرۆڤ .واتە
ڕۆژی ٣ی دێســامبر ڕۆژی جیهانیــی
مافی کهمتوانایان بوو بۆ بەرەنگاربوونەوە
بــه دژی هــهاڵواردن و نایهکســانی .لــهو
ڕۆژهدا بــه هــهزاران چاالکی ،ســێمینار و
وۆرکشۆپ دهکرێت و کۆمەڵگە ئاگادار
دهکهنــهوه له مافــی ڕەوای خۆیان وهکوو
ههموو هاوواڵتییەکی کۆمەڵگە!

چوار ڕوانگه بۆ چارەسهرکردنی
کێشهی کهمتوانایان

دهتوانیــن بڵێیــن لــه چوارچێوهیهکــی
مێژووییدا چوار شــێوه/مۆدێلی چارهســهر
بــەکار هاتــووه بــو کێشــهی کهســانی
کهمتوانا له کۆمهڵگەدا .ئهو چوار شێوە
چارهسهرە بریتین له:
١ـ چارهسهری له ڕێگەی دهرمانەوە:
لــهم مۆدێلــەدا ،لێکۆڵینــهوەکان لــه الیەن
دوکتــور یــان پزیشــکهکانەوە کــراوه و
ویســتوویانه لــه ڕێگــەی دهرمانییــەوە
کێشــهی کهمتوانایــان چارهســهر بکهن.
ئــهم مۆدێلــە ئێســتاش دهوری خــۆی
دهبینێــت .بــۆ نموونــە ئــهم مندااڵنــەی
کــه دیاگنۆســی ئــەی دی ئەودیــان
 ADHDههیــه ،دوکتــۆرهکان هــەوڵ
دهدهن لــه ڕێگەی دهرمانەوە کێشــهی ئهم
کهمتوانایانه چارهسهر بکهن.
٢ـ چارهســهری له ڕێگەی وەرزشکردن و
وزەدان به کهمتوانایان:
بــۆ ئــهوهی کــه بتوانــن ژیانــی ئاســاییی
خۆیان ههبێــت .مۆدێلی ڕیهابیلیتێرینگ
یارمهتیــدهر دهبــێ بــۆ کهمتوانایــان لــه
ڕێگەی وهرزشکردن له شوێنە تایبهتهکان
و بــه کهرەســهی تایبــهت یارمهتیــی
کهمتوانایــان دەدات بــۆ ئــهوهی بتوانن له
کۆمهڵگــەی خۆیانــدا ژیانــی ئاســاییان
ههبێــت .چارهســهری لــه ڕێگــەی وەرزش
دهتوانێــت یارمهتیــی کهمتوانایان بدات تا
ئەوان (کهمتوانایان) بگهڕێنهوه بۆ ژیانی
ئاسایی له کۆمهڵگەدا.
 -٣چارهسهری له ڕێگەی ژینگەوە:
لــهم مۆدێلــەدا چهمکــی کهمتوانــا
لــه تیۆریــدا بــه ژینگــه و کۆمهڵگــەوە
بهســتراوهتهوه .کهســێ کــه کهمتوانایــه،
ئــهو کهمتواناییــە کاتێــک دهبێــت بــه
کێشــه کــه دهکهوێتــه نــاو ژینگــه و
کۆمهڵگەیهکــی نهگونجــاوەوە .کاتێــک
ژینگــه و کۆمهڵگەیــش نهگونجــاو بــێ،
ئــهو کاتەیە که ههاڵواردن و نایهکســانی
لــە نێوان هاوواڵتیاندا دروســت دهبێ .ههر
بۆیــهش ڕوانگهیــەک ههیــه کــه پێــی
وایــه ژینگهو کۆمهڵگەیــه هاوواڵتیانی
کهمتوانــا دهکات .بــه واتهیهکــی تــر،
ئــهوه کۆمهڵگەیــه کــه کهمتوانایــه
نــەک هاوواڵتیانــی .ڕوانگــهی ژینگــه
لــه کۆتایــی شەســتەکان بــۆ حەفتــاکان
دهســتی پــێ کرد و وهکــوو ڕوانگهیهکی
زۆر گرینــگ لــه ئورووپــا هاتــه بهر باس
و هاوواڵتیــان بڕیاریــان دا بۆ گونجاندنی
کۆمەڵگــە بۆ هاوواڵتیــی کهمتوانا که
بتوانن به شــێوهیهکی یهکســان بهشــداری
له کۆمهڵگەدا بکهن .ههر له ڕوانگهی
ژینگــهوه یاســای ســتانداردی نهتــهوه
یهکگرتــووهکان بــۆ ســهقامگیرکردنی
مافی بهشداری و یهکسانیی کهمتوانایان
که له ساڵی  ١٩٩٣پهسهند کرا ،بریتییە
له  ٢٢بهند .یاســای ســتاندارد زیاتر داوا
لــه واڵتانــی ئهنــدام دهکات ،که ژینگهو
کۆمهڵگــە بــۆ کهمتوانایان بگونجێنن بۆ
ئهوهی کهمتوانایان بتوانن به شــێوەیهکی
یهکســان وهکــوو ههمــوو هاوواڵتییــەک

بهشــدار بــن لــه چاالکیــی سیاســی،
کۆمهاڵیهتــی  ،ئابووری و کەلتووری له
کۆمهڵگەدا.
 -٤چارهسهری له ڕێگەی مافی مرۆڤەوە:
لــهم  ١٠بۆ  ١٥ســاڵهی دواییدا کێشــهی
کهمتوانایان وهکوو بهشــێک له کێشــهی
مافــی مــرۆڤ لــه نــاو ڕێکخراوهکانــی
کهمتوانایانی جیهان به تایبهتی ئورووپادا
کهوتــه بــەر بــاس و گفتوگۆکــردن.
ههرچهنــدە پەیماننامــهی مافــی مرۆڤ
مافــی ههمــوو هاوواڵتیــان دهگرێتــەوە به
کهمتواناکانیشەوە ،بهاڵم بەپێی هەندێک
ڕاپۆرتی نهتــهوه یەکگرتووەکان گهلێک
کۆســپ لەســهر ڕێگــەی کهمتوانایــان
ههیه که ڕاستهوخۆ پەیوەندییان به مافی
مرۆڤهوه ههیه!
 -١کهمتوانایــان ناتوانــن بهشــداری له
دهنگداندا بکهن.
 -٢کهمتوانایــان ناتوانــن بهشــداری له
کاری سیاسیدا بکهن.
 -٣کهمتوانایــان مافــی پیکهێنانــی
بنەماڵەیان نییه.
 -٤مندااڵنی کهمتوانا به تایبهتی کچان
مافــی خوێنــدن و چوونــه خوێندنگەیان
نییە.
دوای گفتوگۆیەکــی زۆر لــه ســاڵی
٢٠٠١دا بــاس و لێــدوان بــۆ نووســینی
پهیماننامهی مافی کهمتوانایان له الیهن
واڵتانــی ئهنــدام له نهتــهوه یهکگرتووکان
بــۆ جــاری دووهم دهســتی پــێ کــردهوه.
تــا ســاڵی  ٢٠٠٣لێدوانــهکان لــه نهتــهوه
یهکگرتوکاندا لهسهر پێویستیی ههبوونی
پهیماننامهیهکــی جیهانــی ســهبارهت
بــه مافــی کهمتوانایــان وهک مافــی
مــرۆڤ بــەردەوام بــوو .لــه کۆتاییــی
ســاڵی ٢٠٠٣دا ڕێکخــراوی نهتــهوه
یهکگرتــووەکان بڕیــاری دا بۆ نووســینی
ئــهم پهیماننامهیــه .بــۆ نووســینی ئــهم
پهیماننامــه جیهانییــه ،واڵتانــی ئهندام له
نهتــهوه یهکگرتــووەکان و ڕێکخراوهکانی
نێونهتهوییی کهمتوانایان بهشــدارییان تێدا
کــرد و دهورێکــی چاالکیــان بینــی .ئهو
پەیماننامهیــە له ســاڵی  ٢٠٠٦لــه نهتهوه
یهکگرتووەکانــدا پهســهند کــرا و مافــی
 ٦٥٠میلیــۆن کهمتوانــا له سهرانســهری
جیهانــدا دهپارێزێــت .پەیماننامەکــه
 ٥٠بهنــده و لــە پرۆتۆکۆلێــک پێــک
هاتــووە.کاتــێ واڵتێــک پەیماننامەکــە
واژۆ دهکات ،دهبــێ ئــهو پەیماننامهیــه
لەگــهڵ سیســتەمی یاســاییی خۆیــدا
بگونجێنێــت .کاتــێ پەیماننامهکــه واژۆ

کــرا ،ئــهوە ئــەو واڵتــه ناچــار دهبــێ کــه
بەپێی پەیماننامەکە لەگهڵ هاوواڵتیانی
کهمتوانادا ههڵسوکهوت بکات.

گرینگیی ٣ی دیسامبر وهکوو
ڕۆژی جیهانیی مافی کهمتوانایان

ههرچهندە یاسای ستاندارد و پهیماننامهی
مافــی کهمتوانایان وهکوو مافی مرۆڤ
ههیــه و ئــهم پەیماننامهیــه لــه الیــەن
زۆربــهی واڵتانــی جیهانــەوە واژۆ کراوه،
بهاڵم لەگهڵ ئهوەشدا کهمتوانایان له زۆر
بــواردا لــه ژیان بێبهشــن .دیــاره زۆرینهی
کهمتوانایانــی جیهان له واڵتانی جیهانی
ســێیەم و واڵتانــی هــهژاردا دەژیــن .ئــهم
کامتوانایانه له زۆر ماف بێبهشــن وهکوو
ژیانــی یهکســان بهبێ هــهاڵواردن .بەپێی
هەندێــک ڕاپۆرتی نهتــهوه یەگرتووەکان،
لــه زۆربــهی واڵتانــی جیهانــدا مافــی
خوێنــدن ،مافــی بهشــداری لــه کار و
چاالکیی سیاســی ،ئابووری ،کەلتووری
و کۆمهاڵیهتییــان لــە کەمتوانایــان زهوت
کــردووە .هــهر بۆیــهش ٣ی دێســامبر
گرینگیی خۆی ههیه .له ڕۆژیکی وههادا
دەکرێــت لەســهر کێشــهی کهمتوانایــان
وهکوو کێشهی مافی مرۆڤ ،کۆمهڵگە
وشــیار بکرێتــهوه .ڕۆژی بەرەنگاربوونهوه
بــه دژی هــهاڵواردن و نایهکهســانیی
کهمتوانایــان لــه کۆمهڵگــەدا .ههر بۆیه
گرینگــه ئێمــەی کوردیــش ڕۆژی ٣ی
دێســامبر وهکــوو ڕۆژی جیهانیی مافی
کهمتوانایــان لــه میدیــا و ڕۆژنامهکاندا
بــهرز بنرخێنــن و کۆمهڵگــە ئــاگادار و
وشــیار کهینهوه لەسهر مافهکانیان وهکوو
ههموو هاوواڵتییەکی کۆمهڵگە.


بوێرانه
بڕیارێکی دروست و
له الیەن سهرکردایهتیی حیزبی
دیموکراتی کوردستانی ئێرانەوە

ئهگــهر ٣ی دێســامبر وهکــوو ڕۆژی
جیهانیــی مافــی کهمتوانایــان لــه الیــەن
نهتــهوه یەکگرتووەکانــەوە پهســهند
کــرا١٦ ،ی ســهرماوهز وهکــوو ڕۆژی
کهمتوانایانــی حیزبــی دێموکــرات
پهســند کــراوه .دیــاره دانانــی ١٦ی
ســهرماوهز وهکــوو ڕۆژی کهمتوانایانــی
حیزبــی دیموکــرات بــێ ڕێکــهوت نهبوو،
بهڵکــوو ڕاســت لــهو ڕۆژەدا ئهندامێکــی
ڕێبهرایهتیــی حیزبــی دێموکــرات بــە
پیالنێکــی ڕێژێمی کۆماری ئیســامیی
ئێــران (تیــرۆر) هــهر دوو دهســت و چاوی
لــه دهســت دا .بەپێــی ڕاگهیەندراوهکــهی

حیزبــی دیموکــرات« :هەرچەنــد
ئەمەگناســی دەربڕیــن و ڕێزگرتــن لــە
جەستەبەخشــانی حیزبەکەمــان ،ئەرکــی
هەموو کات و هەموو ڕۆژەکانی ساڵ و
هەمــوو تاکەکانــی کۆمەڵی کوردەواری
بەتایبــەت ئەرکــی حیزبــی دیموکراتــی
کوردستانی ئێرانە .بەم حاڵەش بۆ ئەوەی
لە ڕۆژێکی دیاریکراودا ئەمەگناسییەک
و ڕێزگرتنێکی تێکڕایی بێنینە ئاراوە کە
شــایانی تێکۆشــەرانی جەســتەبەخش بێ،
ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەز وەک ڕۆژی
کەمئەندامانــی حیزبــی دێموکراتــی
کوردستانی ئێران ڕادەگەیەنین .ڕۆژێک
کــە لــەودا هاوڕێی تێکۆشــەر و ئەندامی
ڕێبەرایەتیــی حیزبەکەمــان کاک
حەسەن شیوەســەڵی لە ١٦ی سەرماوەزی
ســاڵی ١٣٦٦ی هەتاویــدا لــە پیالنێکــی
داڕێــژراوی ڕێژیمــی جینایەتــکاری
کۆمــاری ئیســامی ئێرانــدا تیــرۆر و
لــە ئاکامــدا زۆربــەی ئەندامەکانــی
هەســتیاری ســەروڕووی زیانیــان پــێ
گەیشــت و هــەردوو دەســت و هــەردوو
چاویشــی لــە دەســت دا .دیاریکردنــی
ڕۆژێــک بــۆ ئەمەگناســی دەربڕیــن و
ڕێزدانــان بــۆ ڕابــردووی تێکۆشــانی ئــەم
بەشــە لــە تێکۆشــەرانی دیموکــرات تەنیا
گۆشــەیەک لەو ئەرکانەیە کــە بەرانبەر
بــە جەستەبەخشــانی حیزبەکەمــان لــە
ئەستۆمانە»
ڕاگهیاندنــی ١٦ی ســهرماوهز وهکــوو
ڕۆژی کهمتوانایانــی حیزبــی دێموکرات
لــه الیــەن ســهرکردایهتیی حیزبــی
دێموکراتــەوە گرینگیی خۆی ههیه ،ههم
بــۆ کهمتوانایانــی نــاو حیــزب و ههمیش
گرینگییەکــی ســهمبولی ههیــه بــۆ
کۆمهڵگــەی کــوردەواری کــه حیزبێکی
سیاســی گرینگــی دهدا بــه پرســی
کهمتوانایــان و مافی کهمتوانایان وهکوو
مافــی مــرۆڤ لــه کۆمەڵگــەی ئێمەدا.
ههر بۆیه پێویسته حیزبی دێموکرات ههم
لــه ڕۆژی ٣ی دێســامبر و ههمیــش ١٦
ســهرماوهز له ڕێگــەی میدیاکانی یان لە
ڕێگــەی ســێمینار ،چاالکیــی جۆراوجۆر
بهڕێــوه ببات و کۆمهڵگــەی کوردەواری
وشــیار و ئــاگادار بکاتــهوه لەســهر مافی
کهمتوانایان و بۆ بهرەنگاربوونهوه به دژی
ههاڵواردن و نایهکســانی له کۆمەڵگەی
کوردســتاندا .ئهرکــی حیزبــی سیاســییە
کــه بتوانێــت کۆمهڵگــەی یهکســان و
بێهــهاڵواردن بــۆ هاوواڵتیانــی مســۆگهر
بکات!
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شکستی دەوری حەوتەمی وتووێژەکانی ڤییەن
و هۆکارە نادیارەکان
ئارش ساڵح
دەوری حەوتەمــی وتووێــژە ناوکییەکانی نێوان کۆماری ئیســامی و واڵتانی ڕۆژاوایی
لە دۆخێکدا کۆتایی پێ هات کە رۆژاواییەکان بە تەواوەتی بێهیوایی خۆیان لە جیددی
بوونی ئێران دەرخســتووە و ئێرانییەکانیش لەو هیوایەن کە توانیبێتیان بۆ دنیای دەربخەن
کە دەوڵەتی نوێ ئاراستەیەکی توندتری هەیە و دنیا پێویستە لەگەڵ ئەو راستیە ڕابێت.
بەاڵم لە پشت ئەم بابەتەوە دوو راستیی تر خۆیان حەشار داوە کە پێویستیان بە لێکدانەوەی
زیاتر هەیە .یەکەمیان ئەوەیە کە دەوڵەتی نوێ لە ئامریکا ســەرەڕای هەڕەشــەی لەفزی
دەریــان خســتووە کــە زۆر لــە بەدواداچــوون کردن بۆ گوشــارەکان بۆ ســەر ئێــران جیددی
نیــن .بابەتــی دووەمیــش ئەوەیە کە چۆنیەتیــی تەعامول کردن لەگەڵ کێشــەی وتووێژە
ناوکییــەکان لــە ئێرانــدا کەمترین پێوەندیی بە دەوڵەت و ســەرکۆمارەوە هەیە و ئەم دۆخە
نوێیە دەوڵەتی نوێی ئێران تەنیا لە ســتراتێژیی گشــتیی تەواویەتی حاکمیەت ســەرچاوە
دەگــرێ .یەکەمیــن راســتی ،واتە جیددی نەبوونی ئامریکاییەکان لەســەر چەســپاندنی
گوشــارەکان و گەمــارۆکان ،بابەتێکــی گرینگە کە لە چەند خاڵەوە ســەرچاوە دەگرێت.
یەکــەم ئــەوەی کــە لە ماوەی چەند ســاڵی رابردوودا ئێران توانیویەتی زۆر بە هێواشــی و
ئینچ بە ئینچ راســتیەکانی ســەر زەوی راســتییەکان بگۆڕێ .واتە کۆماری ئیســامی
هێدی هێدی توانایی خۆی لە تێکنۆلۆژیی ناوکی بردووەتە سەرەوە و گەڕانەوە بۆ پێش
ئەو پێشــکەوتنانە ئەســتەمە .بۆیە ئەوەی کە پێشــتر هێڵی ســووری ئامریەکاییەکان بوو
ئێستا ئەو هێلە تێپەڕیوە .بۆیە لە کاتی ئێستادا رێتۆریکی ئامریکاییەکانیش گۆڕدراوە
بۆ رێگەنەدان بە گەییشتنی ئێران بە چەکی ناوکی .واتە پێشتر کە بابەتی تێکنۆلۆژیی
چەکی ناوکی کێشەی سەرەکی بوو ئێستا ئەو کێشەیە گۆڕدراوە و ئێران توانیویەتی بە
خشکەیی ئاستانەی تەحەمولی دنیا بە نیسبەت بەرنامە ناوکیەکەی خۆی زیاتر بکات.
لەالیەکــی تــرەوە تەرکیــزی ســەرەکیی ئامریکا لە سیاســەتی دەرەوەی خۆیدا خەریکە لە
رۆژهەاڵتی ناوین دەگوازرێتەوە بۆ چین و تا رادەیەکیش رووســیا و چیدی کێشــەکانی
رۆژهەاڵتــی ناویــن گرینگیــی پێشــوویان بــۆی نەمــاوە .لــە راســتیدا لــە کاتی ئێســتادا
پاراستنی ئاسایشی ناوچە و بەرنگار بوونەوە لەگەڵ ئێران زیاتر دەبێت .ئەم بابەتە لە ناو
ترەوە ئێرانییەکان دەیانەوێ دنیا زیاتر بەوەوە سەرقاڵ بکەن کە بڵێن ئەم دەوڵەتە نوێیەی
ئەولەویەتــی ئامریــکا بــۆ تەرخانکردنی ســەرچاوەکان و بۆ جیددی بوون لەســەری نەک
هەیە.
خۆی
رەنگدانەوەی
عەرەبیەکانیشدا
دەوڵەتە
کە لە ئێران دەســەاڵتی گرتووەتە دەســت ئاراســتەیەکی جیاوازی هەیە و بۆیە پێویســتە
رۆژهەاڵتــی ناویــن بەڵکوو رکابەریی نێوان زلهێزەکانە .هەڵبەت ئەمە بەو واتایە نییە کە
بــۆ وێنــە نزیکبوونــەوەی واڵتانــی عەرەبی لــە یەکتر و لە ئیســرائیل و تورکیە یەکێک
دنیــا رێگایــەک بدۆزێتــەوە بــۆ ئەو دەوڵەتە تونــدڕەوە .هاوکاتیش بــە حەرەکەتی ئیزایی
ئامریکا بە تەواوەتی ئەو بابەتەی خستووەتە الوە بەڵکوو زیاتر بەو واتایە دێت کە دەیەوێ
لەم
دەکرێت.
لێ
چاوی
ناوچەکە
لە
ئێران
بوونەوەی
بەرەنــگار
بۆ
کــە
تاکتیکانەیــە
لــەو
لــە ناوچەکــەدا نەیارەکانــی پاشەکشــە پــێ بــکات و نفــووزی خــۆی زیاتــر بــکات یان
تەرکیــزی ســەرچاوەکانی بگوازێتەوە بۆ شــوێنی
بەو شــێوازە شەڕ بکات بۆ هێشتنەوەی ئەو نفووزەی
تــر .ئامریکاییــەکان پێشــتر و لە کاتــی ئۆباما و
ئێرانییەکان دەیانەوێ دنیا زیاتر بەوەوە سەرقاڵ بکەن کە بڵێن
کــە ئــەم ماوەیــە کــۆی کردووەتــەوە .ئێرانییــەکان
تەنانــەت لە یەکەمین ســاڵی ترامپــدا هیواداربوون
دەیانەوێ بەم یاریانە هاوکات خەریکی کات کڕین
هەیە
جیاوازی
ئاراستەیەکی
دەست
گرتووەتە
دەسەاڵتی
ئێران
لە
کە
نوێیەی
دەوڵەتە
ئەم
کە بتوانن بە رێکەوتنە ناوکیە هەڵوەشاوەکە ئێران
بــۆ هــەر ســێ بەرنامــەی ناوچەیــی ،مووشــەکی و
لــە رۆژاوا نزیک بکەنــەوە و هێدی هێدی بیکەن و بۆیە پێویستە دنیا رێگایەک بدۆزێتەوە بۆ ئەو دەوڵەتە توندڕەوە .هاوکاتیش بە حەرەکەتی ئیزایی
ناوکییەکــەی خۆیــان بن و هاوکاتیــش بە تەواوەتی
بــە یاریکەرێکی بەرپرســی ناوچەکە .بەاڵم ئەوان
وا دەرنەخەن کە ئەو وتووێژانە شکستیان هێناوە.
بۆ
بکات
شەڕ
شێوازە
بەو
یان
بکات
زیاتر
خۆی
نفووزی
و
بکات
پێ
پاشەکشە
نەیارەکانی
ناوچەکەدا
لە
ئــەو ئامانجەیان نەپێــکا و ئەو رێکەوتنە نەیتوانی
یەکێــک لــەو بیاڤانــە کــە کڕینــی کات دەتوانێ
گۆڕانێکــی واتــادار لــە هەڵســوکەوتی ئێــران و
بــۆ کۆمــاری ئیســامی یارمەتیــدەر بێــت بابەتــی
هێشتنەوەی ئەو نفووزەی کە ئەم ماوەیە کۆی کردووەتەوە
ئــەوەی کــە پێی دەوترێ شــیفت بــە رۆژاوا پێک
بەشــکردنی ســووریەیە لەگەڵ رووســیە .لە راستیدا
بێنێت هەر بۆیە کێشــەکان لەگەڵ ئێراندا ســەریان
رووســەکان رێگەیــان داوە بــە ئیســرائیل کــە لــە
ئیسرائیلییەکان
بۆ
سەوز
گلۆپی
هەڵکردنی
هەڵدایەوە .بەاڵم ئەمجارە ئامریکاییەکان بە
لەو
بێوێنە
ســەرمایەگوزاریەکی
بۆ
کەوتووە
رێــک
عێراق
لەگــەڵ
عەرەبســتان
ماوەیــەدا
ســووریەدا ئێرانییــەکان بکاتــە ئامانــج تەنیــا بە مەرجێک کــە تەنیا ئێرانییــەکان بکاتە
بــۆ لێدانــی ســێرجیکال لــە ئامانجــە ســتراتێژییکەکانی ئێــران لــە نــاو خودی ئێــران و لە
واڵتە دا .هەروەها ئەمارات وێڕای کێشــەی قووڵ لەگەڵ ئەســەد ،نوێنەرایەتیی خۆی
ئامانج .واتە بۆ رووسیەکان گرینگە کە ئیسرائیل ئەرتەشی سووریە نەکاتە ئامانج .ئەم
ناوچــە ،تــا رادەیێکــی زۆر ئــەو بۆشــاییەی کــە لــە ئاکامــی تەرکیزی لە ســەر چین و
لە دەمشــق کردووتەوە و ئاشــتبوونەوەی عەرەبەکان لەگەڵ یەک رووی لە زیادبوونەوە.
دۆخــە بووەتە هۆی گوشــارێکی زۆر لەســەر ئێــران .هاوکات لەگــەڵ زیادکردنی رۆڵی
رووسیە سازی کردووە بە حوزووری زیاتری ئیسرائیل پڕ بکاتەوە .واتە لە کاتی ئێستادا
لە
ئابــووری
هاوکاریــی
زیادکردنــی
هەورەهــا
و
یــەک
لەگــەڵ
عەرەبــەکان
هاوکاریــی
ئابووری واڵتانی عەرەبی ئێران خەریکە نفووزی لە رووسیە کەم دەبێتەوە .ئێران دەیەوێ
ســتراتێژیی ســەرەکیی ئامریکا پڕکردنەوەی بۆشــاییەکانی حوزوری خۆی بە یاریکەرە
ناوچەکە یەکێک لەو رێگایانەیە کە بە هۆیەوە رووبەڕووی نفووزی ئێران لە ناوچەکە
بــە کڕینــی کات پێــش ئەوەی ناچار بێت کــە یان رێک بکەوێت یان رووبەڕووی رۆژاوا
ناوچەییەکانــە .ئاکامــی ئــەم سیاســەتە ئــەوە دەبێــت کــە رۆڵــی دەوڵەتەکانــی ناوچە لە
لەالیەکی
دیارە.
تەواوەتی
بە
دۆخە
لەم
ئامریکا
پەردەی
پشــتی
دیپلۆماســیی
و
دەبنەوە
ببێتەوە پیگەی خۆی لەوێ دووبارە بونیات بنێتەوە.

بەفیڕۆ چوو

چیاوان

رۆژی یەکشــەممە٧ ،ی خەزەڵوەر ،
عەلــی خزریــان لە مۆرەکانــی رێژیم
کە ئێســتە وەکوو نوێنەری تاران لە
مەجلیســیان داناوە ،لە نێو مەجلیسدا
درکانــدی کە گــۆڕی خومەینی وا
بــە دەیــان میلیــاردی خــەرج کــراوە،
ئێســتە چــۆل و هۆڵــە و لــە کاتێکدا
کــە خەڵک لە دەرەوە و لە ســەرمادا
دەخەون بینای گۆڕەکە بەتاڵە!
گــۆڕی خومەینــی لــە تەنیشــتی
گۆڕســتانی تاران دروستیان کردوە و
زەوییەکــی بەرفروانیان بۆی تەرخان
کرد و دوایەش بینا و باڵەخانەی زۆر
گەورەیان لەســەر پێکەوە نا و دەوری
گومبــەزی ســەر گۆڕەکەشــیان بــە
نەوارێکــی زێــڕ رازانــدەوە تاکــوو
بەقەولی خۆیــان بارەگایەکی گەورە
شــآیانی رێبــەری ئینقالبەکەیــان
چاک کەن!
ئەم گۆڕە کە شــوێنی لەچاڵخستنی
دڕندەتریــن کەســی مێــژووی
هاوچەرخــی واڵتــی بەاڵلێــدراوی
ئێرانە  ،بۆ ئەوەیان وا ساز کرد تاکوو
هەم ســااڵنە خەڵکێکی یەکجار زۆر
ســەردانی بکــەن و بەقــەول بیکەنــە
بارەگای زیارەتی شیعەکانی پێڕەوی

وەالیەتــی فەقیــه و هــەم وردە وردە
دەیانەویســت جێگــەی کەربەالیان بۆ
بگرێتــەوە .بەتایبەت لەو ســەردەمەدا
کــە دەســتیان دایــە ســازکردنی
ئــەو بینایــەی گــۆڕی خومەینــی،
ســەدام لــە عێــراق دەســەاڵتدار بوو و
نەیاندەتوانی ســااڵنە خەڵکێکی زۆر
بنێرنــە کەربــەال و ویســتیان گــۆڕی
خومەینــی جێــی کەربەالیــان بــۆ
بگرێتەوە.
ئێســتە بەنــاو نوێنەرەکــی تــاران
دەریبڕیــوە کــە گۆڕیــک کــە بــە
دەیــان میلیاردیــان خــەرج کــردوە،
ئێســتە کەس ســەردانی ناکا و چۆل
و هۆڵــە وەکــوو مێشــکی بەتاڵــی
ئەوسەردەمەی خومەینی.
دوای ئەو درکاندنەی عەلی خزریان،
نووســینگەی گــۆڕی خومەینــی
رۆژی دووشــەمە راگەیەندراوێکیــان
دا و هەنــدێ پاســاویان هێنایــەوە
کــە لەبــەر ئــەوە بارەگاکــە چۆڵــە
چوونکــە لەبــەر کۆرۆنــا هەنــدێ
کاتەکەیــان کەم کردوەتەوە! هەروەها
لە کاتەکانی دیکەشدا پرۆتۆکۆلی
دیدارە رەســمیەکان و سەردانیکردنی
بەســیجی و ئیدارەکانــی هەیــە و لــە
بــاری ئەمنیەتیــەوە دەبــێ رەچــاوی
هەندێ رێوشوێن بکەن!
لــەم راگەیەنــدراوەی نووســینگەی
گۆڕەکــەی خومەینی دا دوو شــتی

درکێنــدراوە :یەکــەم تەنیــا تیــم و
گرووپــە حکوومەتــی و پاســدارەکان
و بــۆ نومایشــە دەســکردەکان دەچنە
ســەر گۆڕەکــەی جەلــادی ســەدە،
لــە الیەکــی دیکــەوە گــۆڕی ئــەم
جەلــادەش و هاتوچــووی تەنانــەت
بەســیجیەکانیش بــۆ ئــەو شــوێنە لە
باری ئەمنیەتیەوە لە ژێر هەڕەشەدایە.
جەلالدێک کە لە ژیانیدا ئاسایشــی
لە نەتەوەکانی ئێران قەدەغە کردبوو،
ئێســتە لــە گۆڕەکەیــدا ئەمنیەتــی
نیــە و بەسیجیەکانیشــی لێــی
ناپرســنەوە مەگەر لە کاتی نومایشە
دەسکردەکاندا!
لــە دوای هەرەســهێنانی سیســتمی
فێئۆدالــی لە ئورووپادا  ،ســێروانتس
لــە چیرۆکێکــدا باســی لــە کۆنــە
شــوالیەیەک بە ناوی دۆن کیشۆت
کــرد کــە لــە زەمەنــی راســتەقینە
وەدوا کەوتبــوو و مێشــکی
گۆڕانکاریەکانی ســەردەمی درک
نەدەکــرد و پێــی وابــوو ئاشــە کۆنــە
ئاوییــەکان ،قــەاڵی دوژمنەکانــە و
لــە باڵەخانە چــۆڵ و رووخاوەکەیەوە
و بە ســواری گوێدرێژەکەی هێرشی
دەکردە سەر ئاشەکان!
گــۆڕی خومەینی وەکوو باڵەخانەی
دۆن کیشــۆتی لــێ هاتــوە و
بەخێوکەرانی سیستمی دواکەوتووی
ویالیەتــی فەقیهــی هەرجــارە و

هێــرش دەکــەن ســەر بەشــێک لــە
خەڵکانــی ئێــران و ۆپییــان وایــە
هێــزی دوژمنەکانــی ئەوانــن  .لــە
ســەردەمانێکدا بــە دروســتکردنی
ئیمامــزادە و شــوێنی بەناوپیــرۆز
دەیانەویست هەستی خەڵک بەالڕیدا
ببــەن ،بــەاڵم دوای تێپەڕینــی کات
ودەرکەوتنــی هەمــوو جــادووی
بیرۆکــە کۆنەکانیان ،ئیدی خەڵک
هیچ بایەخێک بۆ پڕوپاگەندەکانیان
دانانــێ و وەکــوو دۆن کیشــۆت،
خۆیان و گوێدرێژەکانیان ماونەتەوە.
ئیدئۆلۆژیەکــی دژە مرۆیــی کــە

رزگاریــی خەڵکی لــە گوێڕایەڵییان
بــۆ ویالیەتــی فەقیهــدا پێناســە
دەکــرد و بــە خــوڵ لــە چاوکــردن،
گۆڕســتانەکانی لــێ دەکــردن بــە
باخــی بەهەشــت ،ئیــدی هەمــوو
توێژاڵەکانــی درۆو چەواشــەکاریی
پرووســکاوە و بــە رووتــی لەبــەردەم
چــاوی مێژوودا راوەســتاوە .کاتێک
خومەینــی لــە پاریســەوە هێنایانــەوە
بــۆ ئێــران ،وادە و بەڵێنیــدا کــە ئاو و
کارەبــای خەڵک بــەالش دەدا و ئەو
الیەنگــری هەژارەکانــە و بەقەولــی
خۆیــان شۆڕشــەکەیان شۆڕشــی

موســتەزعەفانە .بەاڵم ئێســتە نە ئاو
مــاوە و نــە کارەبــا و هەژارەکانــی
تەنانەت ئیسفەهانی قەاڵی پاڵپشتی
ویالیەتــی فەقیهیــش دەدەنــە بــەر
دەســرێژی گولە .خومەینیی جەلالد
بەنــاوی پالپشــتی هــەژارەکان ،بــە
هــەزاران هــەژاری کوشــتار کــرد و
ئێســتە بــارەگای ســەر گۆڕەکــەی
هــەردەم لــە ئەگــەری داڕمــان بــە
دەســتی هەژارانــە تاکــوو نیشــانەی
ســتەمکاریی ویالیەتــی فەقیهــی
بڕووخێنن و ئاســەواری لە ســەر ئەرز
نەهێڵن!

ژمارە ٦ ، ٨١٢ی دێسامربی ٢٠٢١

ئاگر نەیتوانی هیواکان بسووتێنێ!
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وێــــــــــستگە

 ١٦ڕۆژی پرتەقاڵــی و
ئەرکێکــی قورســتتر

نووسین :هێمۆ

کچانی شیناوێ لێوڕێژن لە گازندە ،گازندە لەو پزیشکانەی کە بەڵێنیان دا نەشتەرگەرییان
بۆ بکەن و ئێستا لە ئێران نەماون ،گازندە لە وەزارەتی بێهداشت
کە ئامادە نییە پارەی نەشتەرگەرییەکەیان دابین بکات و گازندە لە سیستەمێک کە هیچ
ئاسانکارییەکی بۆ خوێندن و چوونە زانکۆشیان نەکرد
ئاسۆ مێنبەری

 ٩ســاڵ پێش ئێســتا و لە کاتێکدا
کــە کچانــی قوتابــی لە شــیناوێ
لــە پۆلەکەیانــدا بیریــان لــە
درێــژەدان بــە خوێنــدن و بونیاتنانی
داهاتوویەکــی گــەش بــۆ خۆیــان
دەکــردەوە ،بێبەزەییانــە کەوتنــە بەر
ئاگری نابەرپرســایەتیی بەرپرسانی
قوتابخانەکەیــان و لــە ئاکامــی
ئاگرکەوتنــەوی پۆلەکەیانــدا،
تووشی سووتانی لە رادەبەدەربوون.
دوو کەســیان بەهــۆی زۆربوونــی
زامــەکان و ڕێــژەی ســووتانەوە
گیانیــان لــە دەســت دا و ئەوانــی

زانکــۆدا دەخوێنن و چەند کەســی
دیکەشــیان دەیانەوێ بڕۆنە زانکۆ،
بــەاڵم کێشــەی ســەرەکییان ئەوەیە
کــە بەهــۆی ڕەوتــی دەرمانەکەیان
ناتوانــن بە بەردەوامی لە پۆلەکاندا
بمێننــەوە و مامۆســتاکانیش بە بێ
ئــەوەی کە بیر لە دۆخی تایبەتیی
ئــەم کچانــە بکەنــەوە ،هەڕەشــەی
پێنەدانــی نمرەیــان لــێ دەکــەن! لــە
ماوەی ســااڵنی رابــردوودا کچانی
شــیناوێ ،لەگــەڵ کۆمەڵێــک
کێشــە بــەرەوڕوو بــوون ،ڕێژیمــی
ئیــران و وەزارەتــی بێهداشــتی
ئــەم ڕێژیمــە لــە دەرمانــی بــاش
بــۆ چارەســەرکردنیان کەڵــک
وەرناگرێــت ،پــارەی پێویســت بــۆ
نەشتەرگەرییەکانیان دابین ناکرێت،

بەپێــی هەواڵــە باڵوکــراوەکان
لــە مــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا،
کۆمەڵێک ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە
لــە قوتابخانەکانــی ئێرانــدا ڕوویان
داوە کە بریتین لە:
ـ لــە ڕێبەندانــی  ،١٣٧٦لە گیالن،
مامۆســتایەک پاش ڕزگارکردنی
گیانی قوتابیان بەهۆی خراپبوونی
دەرکــەی پۆلەکە تووشــی ســووتان
دەبێــت و ئیتــر هیچــکات ناتوانــێ
وانە بڵێتەوە.
ـ ســاڵی  ١٣٨٣لە گوندی سفیالن
لــە پارێــزگای چوارمەحــاڵ و
بەختیــاری بەهــۆی ئاگرکەوتنــەوە
 ١٣قوتابــی تووشــی ســووتان دەبن
و مامۆســتاکەیان گیانی لەدەســت
دەدات.

کــە پرۆســەی ســتاندارکردنەوەی
کەرەســتە گەرماییــەکان لە هەموو
قوتابخانەکانــی ئێرانــدا جێبەجــێ
بــکات .بــەاڵم بەپێــی دانپێدانانــی
خــودی بەرپرســانی وەزارەتــی
پەروەردە ئێستاش زۆربەی پۆلەکان
بەتایبــەت لــە شــار و گوندەکانــی
ســەر بە پارێــزگا پەراوێزخراوەکانی
ئەو جوگرافیایەی کە پێی دەوترێت
ئێــران لە کەرســتەگەلی گەرمایی
مەترسیدار کەڵک وەردەگرن.
هەندێــک لــە بەنــاو بەرپرســان،
نەبوونــی بوودجــەی پێویســت و
کەمتەرخەمیــی
هەندێکیــش
سیســتەمی پــەروەردە بــە هۆکاری
ڕوودانــی ئــەم ڕووداوانــە دەزانــن،
پرســیار ئەوەیــە کــە پالنــی ئــەم

دۆخی کچانی شێناوێ زۆر تایبەتە ،تاکو ئێستا چەندین کەسیان هەوڵی خۆکوژییان داوە و دەڵێن
نەبوونمان باشتر لەم دۆخەیە .وەک خۆیان دەڵێن
«ژیان سەختە کاتێک کە لە ئاوێنەدا کەسێکی دیکە جگە لە خۆمان دەبینین!»،
کەسیان هەیە  ٨٥لەسەدی جەستەی سووتاوە،
کەسیان هەیە زیاتر لە  ٥٠نەشتەرگەریی بۆ کراوە ،ئێستاش وەزارەتی بێهداشت دەیهەوێ
نەشتەرگەرییەکەیان بە یاریدەدەری پزیشکان بسپێرێ!
دیکەشــیان تاکوو ئەمــڕۆ لە گەڵ
ئەم ئازارە دەژین.
سۆبەی نەوتیی پۆلەکەیان ئاگری
تێ بەردەبێت ،لە الیەکەوە ســۆبەی
گڕگرتــوو دەرکــەی لێگرتــوون و
لــە الیەکــی دیکەشــەوە نــەردەی
پەنجــەرەکان ناهێڵــی خۆیان ڕزگار
بکــەن ،بــەاڵم لــە هەمــوو ئــەم
سااڵنەدا وادە و بەڵێنە درۆییەکانی
بەرپرســانی ڕێژیــم زیاتــر لــە زامی
ســووتانەکەی جەســتەیان ئــازاری
داون!
کچانــی شــیناوێ لێوڕێــژن لــە
گازندە ،گازندە لەو پزیشکانەی کە
بەڵێنیان دا نەشتەرگەرییان بۆ بکەن
و ئێستا لە ئێران نەماون ،گازندە لە
وەزارەتــی بێهداشــت کە ئامادە نییە
پــارەی نەشــتەرگەرییەکەیان دابین
بکات و گازندە لە سیستەمێک کە
هیچ ئاسانکارییەکی بۆ خوێندن و
چوونە زانکۆشیان نەکرد.
کچانــی شــێناوێ ئێســتا تەمانیان
 ١٩ســاڵە ،چەنــد کەســیان لــە

ڕێژیــم ئامــادە نییە بــۆ درێژەدان بە
ڕەوتی دەرمــان بیاننێرێتە واڵتێکی
دیکــە ،هیــچ ئاســانکارییەک بــۆ
درێــژەدان بــە خوێندنیــان نەکــراوە،
هیــچ
نەشــتەرگەریەکانیان
ئاکامێکــی بــەدواوە نەبــووە و بــە
دەیــان کۆســپ هاتوونەتــە ســەر
ڕێگایان .دۆخی کچانی شــێناوێ
زۆر تایبەتــە ،تاکو ئێســتا چەندین
کەســیان هەوڵی خۆکوژییان داوە و
دەڵێن نەبوونمان باشــتر لەم دۆخەیە.
وەک خۆیــان دەڵێن «ژیان ســەختە
کاتێک کە لە ئاوێنەدا کەســێکی
دیکــە جگە لە خۆمــان دەبینین!»،
کەســیان هەیــە  ٨٥لەســەدی
جەستەی ســووتاوە ،کەســیان هەیە
زیاتــر لــە  ٥٠نەشــتەرگەریی بــۆ
کراوە ،ئێســتاش وەزارەتی بێهداشت
دەیهــەوێ نەشــتەرگەرییەکەیان بــە
یاریدەدەری پزیشکان بسپێرێ!
لــە راســتیدا ڕووداوی شــیناوێ نە
یەکەمیــن ڕووداو بــووە و نە دوایین
ڕووداو.

ـ لە شــاری دروودزەن لە پارێزگای
فــارس لــە ســاڵی ،١٣٨٥
ئاگرکەوتنەوە دەبێتە هۆی سووتانی
 ٨قوتابــی و گیانلەدەســتدانی
قوتابییەک
ـ ئاگرکەوتنــەوە لە خەوتنگەیەکی
قوتابییــان لــە پارێــزگای سیســتان
و بەلووچســتان لــە ســاڵی ١٣٨٩
گیانلەدەســتدانی قوتابییەکــی ١٣
ساڵەی لێکەوتەوە
ـ ئاگرکەوتنەوە لە قوتابخانەیەکی
دواناوەنــدی لــە چابەهار لە ســاڵی
 ١٣٨٩گیانلەدەســتدانی چەنــد
قوتابی و برینداربوونی  ١٤کەســی
بەهۆی ژەهراوی بوون بە دووکەڵی
لێکەوتەوە.
ـ ئاگرکەوتنــەوە لــە قوتابخانــەی
ئوســوەی حەســەنە لــە زاهێــدان لــە
٢٧ی ســەرماوەزی ســاڵی ١٣٩٧
گیانلەدەســتدانی  ٣قوتابیــی
بــەدواوە بــوو .وەزارەتــی پــەروەردە و
بارهێنانــی رێژیمــی ئێــران بەپێــی
بڕیاراتــی خــۆی ،ئەرکــدارە بەوەی

بەنــاو بەرپرســانە بــۆ پێشــگرتن لــە
دووپاتبوونــەوەی ئــەم ڕووداوانە ،بۆ
ئــەو فرمێســکانەی کــە دەڕژێــن و
بۆ ئەو دەستانەی کە ئێستاش پاش
چەندین ســاڵ هێشــتا وەکوو خۆیان
لێنەهاتووەتــەوە کە فرمێســکێکیان
پێ بسڕدرێت چییە؟ وەزارەتەکانی
بێهداشــت و پــەروەردەی ڕێژیــم لەم
ڕووداوەدا بەرپرســیاری ســەرەکین
و پێویســتە بــە شــێوەیەکی جیــدی
تــر لــە ســەر ڕەوتــی دەرمــان و
بەرەپێشچوونی پۆزەتیڤی ئەم ڕەوتە
بۆ کچانی شیناوێ کار بکرێت.
کچانــی شــیناوێ  ٩ســاڵە لەگەڵ
ئــازارەکان دەژیــن ،بــەاڵم هێشــتا
هیوایــان بــە دواڕۆژێکــی ڕوون
هەیــە ،دەیانــەوێ درێژە بــە خوێندن
بــدەن و داهاتوویەکــی گــەش بــۆ
خۆیان درووســت بکــەن ،ئەگەرچی
ئاگــری نابەرپرســایەتی جەســتەی
سووتاندن بەاڵم ئەم کەتوارە حاشای
لــێ ناکرێــت کــە قــەت نەیتوانــی
هیواکانیان بسووتێنێ!

ئەمســاڵیش بە چەشــنی ســاڵەکانی دیکــە ،چاالکانی بواری ژنــان و مافی مرۆڤ
بــە کۆمەڵێــک چاالکیی جۆراوجۆرەوە چوونە پێشــوازی ٢٥ی نۆڤامبرەوە ،ڕۆژێک
کــە لــە ســاڵی ١٩٩٩ی زایینیــدا و لــە الیــەن ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانەوە
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی توندوتیــژی دژی ژنــان ناودێــر کــراوە .لــە ســەر ئــەوەی کــە
توندوتیژییــەکان چیــن و چــۆن ئەنجــام دەدرێــن و بکەری ســەرەکیی توندوتیژییەکان
کێن ،زۆر باس کراوە .بە دەیان و ســەدان کۆڕ و کۆبوونەوە و ســێمیناری جۆراوجۆر
بەڕێوەچــووە و الیەنــە جیاوازەکانیشــی کەوتوونەتــە بەربــاس ،بــەاڵم خاڵــی گرینــگ
و جێــگای پرســیار ئەوەیــە کــە بۆچــی ئــەم چاالکییانــە نەیانتوانیــوە یــان ناتوانــن
کاریگەرییەکی ئەوتۆیان لە سەر دۆخی هەنووکهیی کۆمەڵگاکان هەبێت؟ ڕەنگە لە
واڵتانی پێشــکەوتوودا بەهۆی هەبوونی یاســای مرۆڤتەوەرانە و بەدوور لە هەاڵواردن؛
دۆخەکــە تــا ڕادەیــەک ئەویش نە بەتەواوەتی باشــتر بووبێ ،بەاڵم ئەی ئەم دۆخە لە
واڵتانی دواکەتوودا دەبێ چۆن چارەسەر بکرێت؟ لەم کۆمەڵگایانەدا کە یاسا هیچ
سەرەوەرییەکی نییە و هەمووی لە سەر بنەمای بەرژەوەندیی دەسەاڵتدارەکان نووسراوە
و بچووکتریــن بایەخێــک بــە دۆخــی ژنــان و کەمینەکانــی کۆمەڵگاکــە نــەدراوە،
دەبــێ ئــەم دۆخــە چۆن بێت؟ هەموو ســاڵێک هەڵمەتێکــی  ١٦ڕۆژەی پڕتەقاڵی لە
واڵتانی جیهاندا بۆ ئاگایی بەخشین بە ژنان و راهێنانیان بۆ بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ
توندوتیژییــەکان بەڕێوەدەچێــت ،ئایا ئەم هەڵمەتە لە کوردستانیشــدا توانیویە جێگای
خــۆی بگرێــت؟ ئایــا چاالکانــی بواری ژنــان لە کوردســتانیش هەوڵیــان داوە خۆیان
لەگەڵ ئەم چاالکییە ڕێک بخەن؟ یان بە واتایەکی تر توانیویانە لەم بوارەدا لەگەڵ
ڕەوتــی بەجیهانیبوونــی پرســەکە بەرەوپێش بچن؟ هەر لە مــاوەی ڕۆژانی ڕابردوودا،
لە شــارەکانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت کۆمەڵێک چاالکی بەڕێوەچوون .لە ڕۆژی
٢٤ی نۆڤامبــردا ،لــە شــاری مەریوان ژمارەیەکی بەرچاو لــە چاالکانی بواری ژنان
کۆبووونــەوە و توندوتیژیــی دژی ژنانیــان مەحکــووم کــرد .ڕۆژی  ٢٥ی نۆڤامبــر،
کۆمەڵێــک لــە ژنــان و پیاوانــی یەکســانیخواز لــە ئاویــەری ســنە کۆبوونــەوە و بــە
بەرزکردنــەوەی نووســراوەگەلی وەک «ژنــان مەکوژن» و «کوشــتتنی ژنان بە هەر
ناوێک مەحکوومە» ،توندوتیژیی دژ بە ژنانیان مەحکووم کرد .لە ٢٦ی نۆڤامبردا
کۆمەلێک لە چاالکانی مەدەنی و ئەندامانی گرووپی «ژیڤانۆ» لە سنە بە لێدانی
ماســکی پرتەقاڵی و کۆبوونەوە و بە دەرکردنی راگەیەندراو و نامیلکەی فێرکاری
توندوتیژیی دژی ژنانیان مەحکووم کرد .بەاڵم دوابەدوای ئەمانە و لە ڕۆژی ١٢ی
ســەرماوەزدا ،ژنێک بە پاســاوی شــەرەف و لە ژێر ناوی پاراســتنی نامووس لە ســنە
بــە دهســتی براکانــی کــوژرا! بــەاڵم هۆکار چییە؟ بۆچی ســەرەڕای ئــەم چاالکییە
بەرباڵو و دیارانەش دیســانەوە ئەم کردارە ڕوو دەدات؟ کێشــە لە کوێدایە؟ ئەم دۆخە
پێوەنــدی بــە چ فاکتەرگەلێکــەوە هەیــە و بەڕاســتی کــێ بەرپرســیاری ســەرەکیی
ئــەم دۆخــە نالەبارەیــە؟ جیا لەوەی کــە ڕەخنەیەکی جیددی لە ســەر ڕێکخراوەکانی
تایبەت بە ژنان لە کوردستاندا هەیە ،بەاڵم نابێ لە بیرمان بچێت کە چاالکیی ئەم
جــۆرە ڕێکخراوانــەش لە نێوخۆی کوردســتان ،ناتوانێ چاالکییەکی ڕەها و پێویســت
بێ ،چونکە باش دەزانین کە دەســەاڵت چۆن هەوڵی ســنووردارکردنەوەی چاالکیی
ڕێکخــراوەکان و بەتایبەتیــش ڕێکخــراو و NGOکانی تایبەت بــە مافەکانی ژنان
دەدات .چوونکــە ئــەوە ڕوونــە کــە دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســامی لــە دەنگی ژنان
دەترســێت و زۆریــش ئاســاییە کــە ئیزنــی چاالکییان پــێ نەدات و تا ئــەو جێگایەش
کــە بــۆی بلوێــت ســەرکوتیان بــکات .لە ســەر بیرۆکەی پیاوســاالری کــە ئاکامی
پــەروەردە و ئیدئۆلۆژیــی دەســەاڵتی دژەژنــی کۆمــاری ئیســامییە زۆر نووســراوە و
زۆریــش وتــراوە ،کەوایــە ئەمانــە وەکــوو فاکتەری ســەرەکی لە جێــگای خۆیاندان و
تــا کاتــێ کــە دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی لە ســەر کار بێت ئــەم دوو بنەمایەش
هــەر دەمێنــن .لێــرەدا دەبێ ڕەخنەیەکی جیددی بەرەوڕووی ئــەو کەس و ڕێکخراوانە
بکرێتــەوە کــە لــە دەرەوەی واڵت و بەنــاوی چاالکی مافی ژنانــەوە کار دەکەن! ئایا
ئەوان تاکوو نێســتا توانیویانە کاریگەرییان لە ســەر کۆمەڵگا هەبێت؟ ئایا توانیویانە
پێشەنگایەتیی خەبات بە دژی چەوسانەوە بۆ دەستەبەرکردنی یەکسانی بکەن؟ ئایا
توانیویانە جیا لە ژنان کاریگەرییان لە ســەر بیر و هزری پیاوانیش هەبێت؟ بێگومان
بەشــێکی حاشــاهەڵنەگر لــەو توندوتیژییانــەی کە بەرانبەر بە ژنــان دەکرێت لە الیەن
پیاوانەوە دەکرێت و زیاتر لە ئاگایی بەخشــین بە ژنان پێویســتە هەوڵ بۆ پەروەردەی
پیاوان لە کۆمەڵدا بدرێت.
تــا کاتێــک کــە پــەروەردەی کۆمەاڵیەتیــی تاکــەکان وەکــوو پالنێکی گشــتگیر و
تۆکمە پێڕەو نەکرێت ،بێگومان ئەم دۆخەش هەر بەردەوام دەبێت.
لە ڕاســتیدا  ١٦ڕۆژی پرتەقاڵی تەنیا دەرفەتێکی بچووکە بۆ هەوڵێکی گشــتگیر،
هەوڵێک کە ڕەنگە لە ئاکامی گشتگیربوونەوە لە ئاستێکی گەورەتر و بەرباڵوتردا
بتوانێ کاریگەریی زیاتریشی هەبێت .کەوایە نابێ هەموو وەرزەكانی ساڵ و هەموو
ڕۆژەکانــی ژیــان ،تەنیا چاوەڕێی  ١٦ڕۆژە پرتەقاڵییەکە بین و چاالکییەکانمان بەم
چەنــد ڕۆژە قەتیــس بکەینەوە .دۆخی ژنان لە کوردســتان بــە هۆکارگەلی جیاوازی
وەکــوو بێــکاری ،گرانــی ،نەخوێنــدەواری ،دۆخــی سیاســی و ســەرکوتی بەردەوامی
حکوومەتــی ،زۆر نالەبــارە و بــە دڵنیاییــەوە ژنــان لــەم بــارەوە زیاتریــن خەســاریان بەر
دەکــەوێ .پێویســتە بــە بــێ گرینگیــدان بەو ڕاســتییە کە دەســەاڵت چــی دەکات و
بۆچی هیچ هەنگاوێک بۆ چارەســەریی کێشــەکان هەڵناگرێت ،لە الیەن چاالکانی
بواری ژنانەوە پالن و بەرنامەی گونجاو دابڕێژرێت .دەبێ جەختێکی دووبارە لەســەر
ئەرکەکانــی چاالکانــی ئــەم بوارە لــە دەرەوەی واڵت بکرێتەوە کە بــە کەڵکوەرگرتن
لــە دەرفەتــەکان و هەروەهــا زانســتی ڕۆژ و ئەزموونە باشــەکان ،بــە ماندووبوونێکی
بەرپرســیارانەتر ،هــەوڵ بــۆ پەروەردەیەکی بنەڕەتی و ئاگایی بەخشــین بە تاکەکانی
کۆمەڵــگا بــدەن بەڵکــوو لــە داهاتوویەکــی نزیکــدا بینــەری نەمــان و بنبڕبوونــی
توندوتیژییەکان دژ بە مرۆڤایەتی بین.
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پێویستیی ڕێکخستن و بزووتنەوەی مامۆستایانی قوتابخانە
کەژوان
دەســەاڵتە تۆتالیتــرەکان گەلێــک خاڵــی
هاوبەشــیان هەیــە کــە لــەم نووســراوەدا بە
کورتــی ئامــاژە بــە ســێ تایبەتمەندیــی
بەرچــاو و هاوبەشــی ســەرجەم سیســتمە
تۆتالیتــرەکان دەکەیــن کــە بریتیــن لــە
یەکــەم؛ پێشــگرتن لــە هاتنەئــارای هــەر
چەشــنە جموجــوڵ و بزووتنەوەیەکــی
ڕێکخــراو و سیســتماتیک دژ بــە
دەســەاڵتەکەیان کــە بــۆ گەیشــتن بــەم
ئامانجەیــان جیــاواز لــە هەنــدێ حیــزب
و ڕێکخــراوی کارتۆنــی و بێدەســەاڵت
ســەرجەم حیــزب و ڕێکخراوەکانــی دیکە
نایاســایی و ڕێگە پێ نەدراو ڕادەگەینن،
ئەم تایبەتمەندییەی دەسەاڵتە تۆتالیترەکان
هــەر لە ســەرەتای بــە دەسەاڵتگەیشــتنی
ئاخونــدەکان و بە نایاســاییکردنی حیزبی
دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران دەســت
پێدەکات و تا هەنووکەش بەردەوامە.
دووهــەم تایبەتمەندیــی هاوبەشــیان ئیــزن
نەدانــە بــە ســەرهەڵدانی جەمــاوەری
ناڕێکخراویــش و ئەگــەر بــەم ئامانجەیان
نەگەن هەموو هەوڵی خۆیان دەخەنە گەڕ
گشــت بابەت و داخوازێکی چین و توێژە
جیــاوازەکان یــان ئەگــەر لــە چوارچێوەی
دەســەاڵتیاندا نەتەوەیەکــی بــن دەســت
هەبێــت داواکاریەکانیــان لــە ناوەڕۆکــی
ڕوو بــەڕوو بونــەوە لەگەڵ کۆی سیســتم
بــەدوور بگــرن و هۆکارێکــی دیکە جگە
لــە بەڕیوەبەرایەتییەکەیان بۆ ئاریشــەکان
دەسنیشان بکەن کە لەم پەیوەندیەدا وەک
نمووونــە دەتوانیــن ئاماژە بــە قەیرانی ئاو
بکەیــن لــە جوگڕافیای بە ناو ئێراندا کە
دەســەاڵتداران ئەوپــەڕی هەوڵــی خۆیــان
ئــەدەن کێشــەکە لــە بەڕێوەبەرایەتیــی
ناکارامــەی خۆیــان و ئاکامی سیاســەتە
نازانســتیەکانیان کــە لە دەیەی شەســتی
هەتــاوی و ســەردەمی ســەرۆک وەزیری
موســەوییەوە دەســتی پێ کــردووە دابماڵن
و پەیوەنــدی بدەنــەوە بــە وشکەســاڵی و
کەمبوونەوەی بارینی بەفر و باران.
ســێهەم؛ لــە شــێوازی دەســەاڵتدارییەتیی
ئامــاژە پێکــراودا هــەوڵ ئەدرێــت هەمــوو
دیــاردەکان لــە ناوەرۆکی سیاســی بەتاڵ
بکرێــت و پێــم وایــە هەمــوو کــەس لــە
ئێرانــی ژێــر دەســەاڵتی ئاخوندەکاندا ئەم
ڕەســتەیەی بیســتبێ کە لــە ژێر چەتری

ئــەم دەســەاڵتەدا هــەر کارێــک کــە
دڵخوازتــە بیکــە و تەنیــا سیاســی مەبــە
کــە لێرەدا سیاســی بوون بــە واتای دژبەر
بوونی دەسەاڵتە ،بەاڵم بە هۆی چیەتیی
سیستمە تۆتالیترەکان و دەستێوەردانیان لە
هەمــوو جومگەکانــی ژیانی کۆمەڵگادا
گشــت دیــاردەکان دەبنــە سیاســی و هــەر
ناڕەزایەتییــەک لە هــەر بابەتێکدا دەبێتە
دژایەتــی لەگــەڵ دەســەاڵت و ئەگــەر
بــۆ نموونــە کرێــکاران داوای مووچــەی
دواکەوتوی مانگانەی خۆیان بکەن چون
شــوێن پێی دەسەاڵت لە هەموو شوێنیک
هەیە لە ئەگەری بەردەوامیی داخوازێکی
ســاکاری لــەم چەشــنەش بــە شــێوازی
سیســتماتیک دەبێتــە کۆبونەوەیەکی دژ
بە دەســەاڵت وەک داخوازیی کرێکارانی
حــەوت تەپــە و کرێکارانــی شــارەداریی
زۆربەی شارەکان و دەیان نموونەی دیکە.
وەزارەتــی پەروەردە و فێرکردنی کۆماری
ئیسالمی بە بەراورد لەگەڵ وەزارەتەکانی
دیکــە زیاترین ڕێژەی پێرســۆنێلی هەیە و
هەروەها کاریگەرترینیانە لەسەر کۆمەڵگا
بەاڵم کارمەندەکانی بەگشتی بە بەراورد
لەگــەڵ وەزارەتەکانــی دیکــە کەمتریــن
مووچــە وەردەکــرن و بــە پێــی هەنــدێ لە
ئامارەکان و ئەگەر داهاتی یانزە ملوێنی

لــە مانگــدا وەک بنەمــا وەربگریــن،
ســەدا نزیــک بە هەشــتای مامۆســتایان
و بنەماڵەکانیــان لــە ژێر هێڵــی هەژاریدا
دەژیــن و بــەردەوام و لــە ســاڵدا چەندیــن
کۆبونــەوەی ناڕەزایەتــی بــۆ گەیشــتن بە
ئامانجەکانیــان وەڕێ دەخــەن و هەنــگاو
بــە هەنگاو ئــەم کۆبونەوانە زیاتر ڕەنگی
دژایەتــی لەگەڵ کۆی سیســتم بەخۆیان
دەگــرن و لــە تازەتریــن نموونــەدا رۆژی
یانزەی ســەرماوەز لە درێژەی کۆبونەوەی
مامۆستایانی قوتابخانەکان دابە پێی ئەو
هەوااڵنــەی کە باڵو بونەتەوە لە نزیکەی
ســەد شــاری کوردســتان و ئێران بەشێک
لــە مامۆســتایانی قوتابخانە و مامۆســتا
خانەنشــینەکان لــە بــەردەم نووســینگەی
پەروەردە و مامۆستایانی کەرەج و تارانیش
لە بەردەم مەجلیســی کۆماری ئیسالمیدا
کــۆ بوونــەوە و خوازیــاری مافەکانــی
تایبەت بە توێژی مامۆستایان و بەشێک
لە مافە یاسایی و سیاسیەکانی خۆیان و
کۆمەڵگا بوون و هەروەها مامۆســتایانی
نەتــەوەی کۆلۆنیکــراوی ئێمــەش جیاواز
لــەو داخوازیانــە ،خوازیــاری هەنــدێ
مافــی نەتەوەیــی بوون و دروشــمی وەک
هاوســانکردنی مووچــەکان ،مامۆســتای
بەندکــراو دەبــێ ئــازاد بکــرێ ،خوێنــدن

و پــەروەردە بــە زمانــی دایکــی مافــی
هەمــوو تاکێکــە و نا بۆ بــە پووڵیکردنی
قوتابخانــەکان دروشــمی بەرچــاوی ئــەم
کۆبونەوانە بوون.
وەک لە دروشم و وتاری مامۆستایانیشدا
دەردەکەوێت ڕێڕەوی ئەم ناڕەزایەتییانە لە
خواســتی تەنیا ســێنفی تێپەڕیوە وەک لە
کۆبونــەوەی نزیــک مانگێــک پێشــتری
مامۆســتایان لــە یاســوج بینــرا کاتێــک
مامۆستایەکی سەر بە سیستم دەڵێت :ئەم
کۆبونــەوە تەنیا کۆبونەوەیەکی ســێنفیە،
لــە الیــەن مامۆســتایانی دیکــەوە هێــرش
کرایــە ســەری و لــە کۆبونەوەکــە وەدەر
نــرا ،کەوابــوو ناڕەزایەتیــی مامۆســتایان
لــە خواســتی ســێنفیەوە تێپەڕیــوە و وەک
چیەتیــی هەمــوو ناڕەزایەتییــەک لــە
دەســەاڵتە تۆتالیترەکانــدا بــەرەو دژایەتی
لەگەڵ کۆی سیستم هەنگاو هەڵدەگرێت.
بزوتنــەوەی مامۆســتایان لــە دۆخــی
هەنووکەییــدا خاوەن چەن خاڵی الوازە
کە بریتین لە
یەکــەم؛ بەشــداری نەکردنــی ســەرجەم
مامۆســتایان لەم کۆبونەوە ناڕەزایەتیانەدا
کــە ســەرچاوە گرتــوو لە ســێ هــۆکاری

سەرەکیە
.1ڕێــژەی بەرچــاوی بێکاری لە واڵتدا و
ترسی ژمارەیەکی بەرچاو لە مامۆستایان
لــەوەی کــە ئەگــەر لــەم کۆبوونەوانــەدا
بەشداری بکەن بێکار دەبن.
 .٢تــرس لــە دەزگا ئەمنیەتییــەکان و
نوقــم بــوون لــەو گێــژاوەدا کــە دەزگای
پڕوپاگەنــدەی ڕێژیــم دروســتی کــردووە
یانی ئەبەدی بوونی کۆماری ئیسالمی.
 .3بەهۆی گوزینشی بوونی هەڵبژاردنی
کەســانی خوازیاری بوون بە مامۆســتای
قوتابخانــە ،ڕێژیم ئەوپەڕی هەوڵی خۆی
داوە کــە تــا ڕادەیــەک کــە توانایەتــی
کەسانی سەر بە دەسەاڵت ببنە مامۆستا
و بــە دڵنیاییــەوە ئەم کەســانە بەشــداریی
کۆبوونەوە ناڕەزایەتییەکان ناکەن.
دووهــەم؛ نەبوونــی ڕێکخراوەیەکــی
چــاالک و بەهێــز بــۆ ڕێکخســتنی
مامۆســتایان و پۆلێنبەنــدی و
ئاراســتەکردنی داخوازییەکانیــان کــە
وەک باسک را لە الیکەوە هۆکارەکەی
قەدەغەکردنــی هەمــوو چاالکییەکــی
ڕێکخراوەیــە و لــە الیکــی دیکەشــەوە
کاریگەریی گوتارێکە کە چەندین ســاڵە
کۆمــاری ئیســامی هەوڵــی پەرەپێدانــی

دەدات و وا دەنوێنێــت کــە خەبــات لــە
چوارچێــوەی ڕێکخــراودا پێویســت نییــە
و تاکــی ڕووناکبیــر دەبــێ جیــاواز لــە
ڕێکخستنێکی دیاریکراو خەبات بکات.
سێهەم؛ بە هۆی ئەوەی جیاواز لە کێشە
ســێنفییەکان هێنانــە ئــارای کێشــەکانی
دیکەی سیســتمی پەروەردە و فێرکردن لە
کۆبوونەوەی مامۆستایاندا وەک پێویستە
بایەخــی پــێ نەدراوە و چین و توێژەکانی
دیکــە و تەنانــەت بنەماڵــەی خــودی
مامۆستایانیش بەشداری و پشتگیریان لە
مامۆستایان کەم ڕەنگە.
وەک بــاس کــرا کەتــواری بزووتنــەوەی
مامۆســتایان لە خواستی سێنفی تێپەڕیوە
و ســنوورەکانی لەگــەڵ دەســەاڵت ڕۆژ
بــە ڕۆژ زیاتــر دەبێــت و لە هەمــان کاتدا
بــۆ دەربــاز بــوون لــەم بازنەیــەش ،ئەرکی
ڕاســانیانە کــە خەباتــی مامۆســتایان
بــە ســەرنجدان بــە هەمــوو خاڵــە بەهێــز و
الوازەکانی و لە پانتایی زاگڕوسدا وەک
بەشــێک لــە خەباتــی شــار زیاتــر ڕێک
بخــەن و بــە گرێدانی لەگەڵ بەشــەکانی
دیکــەی خەباتــی شــار و بــە پشــتیوانی
شاخ هەنگاوەکان بۆ دەربازبوون لە دۆخی
کۆلۆنالیسم خێراتر بکەن.

باهۆزە مەزنەکە بەڕێوەیە
زاگرۆس
یەکێــک لــە دیارتریــن پێناســەکانی
سیســتمەکان بە گشــتی ،لــە تواناییاندا
بۆ چارەسەکردنی قەیران و ئاریشەکاندا
دەردەکــەوێ و لــە ڕاســتیدا ڕێــکار
و پالنــی نــوێ لــە هەمبــەر قەیــران و
کێشــەکاندایە کــە دەتوانــێ سیســتم
بەســەر تەنگەژەکانیــدا زاڵ بــکات و لە
لەناوچوون و پەککەوتوویی بیپارێزیت.
سیســتمە دەســەاڵتدارەکان هەڵویســت و
کرداریان لە بەرانبەر ئاســتەنگەکاندا لە
ڕاســتیدا جیــاواز لــە پێناســە ،چیەتی و
شــێوازی عەقڵیەتی بەڕیوەبەرانیشــی بە
ڕوونــی دەردەخــات و کەڵکوەرگرتــن لە
یــەک شــێواز و یــەک گوتــار بــۆ هەر
چەشــنە کــــــــــــێشەیەک پیشــاندەری
عەقڵیەتی چەقبەســتووی بەڕیوەبەرانی
ئەو سیستمەیە.
ئەگەر دەســەاڵتی کۆماری ئیســامی
وەک سیســتمێک پێناســە بکەیــن کــە
زیاتر لە چوار دەیە بە سەر تەمەنیدا تێپەر
دەبێت بەڕوونی دیارە کە لە سەرەتاوە بۆ
داخوازییەکانــی نەتــەوە ،چین یان توێژە
جیــاوازەکان چ هەڵوێســتیکی ڕەچــاو
کردووە هەنووکەش بە هەمان عەقڵیەت

و میتۆد درێژە بە تەمەنی خۆی دەدەدا
و هیــچ جیاوازیــەک پێــک نەهاتــووە
و بــۆ نموونــە ئەگــەر دەســەاڵتدارێکی
کۆماری ئیســامی کە چل ســاڵ بەر
لە ئیســتا مــردووە زینــدووی کەینەوە و
چارەســـــــــــــەری داخوازێکــی خەڵک
بخەینە بەر دەســتی هیچ جیاوازییەکی
لەگــەڵ دەســەاڵتدارێکی هەنووکەیــی
کۆماری ئیسالمی نابێت.
ناڕەزایەتیــی خەڵکــی چوارمەحــاڵ
و بەختیــاری و ئیســفەهانیان دژ بــە
وشــکبوونی ڕووبــار و تــااڵوەکان کــە
ئاکامــی بەڕیوەبەریــی ناکارامــە و
گەندەڵیــی دەســەاڵتدارانی کۆمــاری
ئیسالمییە بە شیوازێکی تۆندوتیژ و بێ
بەزەیانە و بێ ئەوەی هیچ داخوازیەکی
وەرزێــڕان بەدی بێت ســـــــــــەرکوت کرا
و بــە گوێــڕەی هەواڵــەکان زیاتــر لــە
ســەدکەس دەستبەســەر کــران و یــەک
کــەس لــە ناڕازیــان کــوژراوە و دەیــان
کەس بریندار بوون.
کاربەدەســتانی کۆمــاری ئیســامی
باســیان لەوە کرد کە ئەم ناڕەزایەتییانە
لــە الیــەن الت و لــوت و دژبەرانــی
دەســـــــــــەاڵتی کۆمــاری ئیســامییەوە
ڕێــک خــراوە و ئیمــام جومعــەی
ئیســـــــــــفەهانیش ڕایگەیانــد ئــەم
ناڕەزایەتــی دەربڕینانــە وەبیرهێنــەرەوەی

ڕاپەڕینەکانی خەزەڵوەری٩٨ە.
هــەر لەم پەیوەندیــەدا هەواڵدەریی فارس
نووســی؛ دژبەرانــی شــۆڕش هــەر لــە
سەرەتاوە دەیانویست ڕێڕەوی داواکاریی
وەرزێڕان بگۆڕن و پەرە بە کەشــی ترس
و نائەمنــی لــە ئیســفەهان بــدەن و بــە
هێرش بۆ ســەر خێوەتی ئامادەبووان ببنە
بەربەستی کۆتاییهاتنی ناڕەزایەتییەکە
و ئــەوە ئــەوان بــوون کە بشــێوییان ســاز
کرد.
عەلەمولهودایــش ناڕەزایەتــی لــە
هەمـــــــبەر کۆمــاری ئیســامیی بــە
ڕاوەســتان لــە بەرانبــەر خــودادا پێناســە
کرد.
ئەمــە تازەتریــن نموونــەی ناڕەزایەتیــی
مەزنی خەڵکە کە بەشێک لە زاگرۆس
و ئیســفەهانی گرتــەوە و جیــاواز لــە
تایبەتمەندییــە زەمەنــی و شــوێنیەکانی
کە بەنیسبەت هەر ڕووداویک جیاوازە.
ئاخــۆ جیاوازیــەک لــە هەڵویســت و
کردەوەکانــی بەڕیــوە بەرانی سیســتمی
کۆماری ئیســـالمیدا بەدی دەکرێت؟
بــە دڵنـــــــیایەوە واڵمــی ئــەم پرســیارە
نایــە ،ئەمــە عەقڵیەتــی بەڕیوەبەرانــی
سیســتمی کۆماری ئیسالمی بووە هەر
لە ســەرتاوە هەتاکوو ئیستا کە ناڕازی
و دژبەرەکانیــان بــە گرێــدراوی بێگانە
و دەســتی دەرەکــی و الت و لــووت و

خوڵقێنەری توندوتیژی پێناسە کردووە.
بــۆ نموونە ئەم سیســتمە خەباتی ڕەوای
خەڵکی کۆلونیکراوی کوردســتانی بە
دارەدەســتی بێگانە نــاوزەد دەکرد ،بەاڵم
دەرکەوت کە کاربەدەســتانی کۆماری
ئیســامی پارێــزەری بەرژەوەندیــی
دەســەاڵتی بێگانــەن و بەڵگــەش بــۆ
ڕاســتیی ئــەم بۆچوونــە ڕادەســتی
بەشــی زۆری خــەزەر بــە ڕووســییەکان
و گرێبەســتی 25ســاڵە لەگــەڵ چین و
فروشــتنی ئیــــــــمتیازی ڕاوەماســی لە
عەمان بە چینیەکانە.
سیســتمی کۆمــاری ئیســامی
ناڕازییــەکان و ئــەو کەســانەی داوای
ســەرەکیترین مافــی خۆیــان دەکــەن بە
الت و لــووت و چەقۆکێــــش نــاوزەد
دەکات ئەمە لە حاڵێکدایە کە پاسداری
تێرۆریســت حســین هەمەدانــی بــەر لــە
کوژرانــی لــە ســووریە لــە وتووێژیکــدا
ڕایگەیانــد کــە بۆ ســەرکوتی خەڵکی
خرۆشاو کەڵکیان لە  5000الت و لووت
وەرگرتووە و ئەم پالنەشــیان ســەرکەوتوو
بــووە و پاشــانیش بەرپرســی قــەرارگای
خاتــەم ئەم کارەی وەک هــــەنگاوێکی
ســەرکەوتوو پێناســە دەکات و دەڵێــت:
ئــەوان لــە کەڵکوەرگرتــن لــە چەقــۆ و
قەمــەدا شــارەزا بــوون و یارمەتییەکــی
گــــــــــــەورەیان بــە هێورکردنــەوەی

دۆخەکە دا.
تەنیــا لە ڕاپەڕینــی خەزەڵوەری  ٩٨کە
تێیــدا زیاتــر لــە  ١٥٠٠کــەس کــوژران
بەشــێکی زۆر چکۆلــەی جینایــەت
و توندوتیژیــی سیــــستمی کۆمــاری
ئیســامییە کــە لــە ســەردەمی نوێــدا و
لــە هیــچ واڵتێک لــە زەمەنێکــی وەها
کورتدا هیچ سیســتمێکی دەسەاڵتداری
بــەم ڕادەیــە بــۆ ســەرکوتی خەڵــک
تونـــــــــــــدوتیژی نەخولقانــدوە و دەیــان
فاکــت و نموونــەی دیکــە هــەن کــە
دەریدەخــات نــەک خەڵک بەڵکــو ئەوە
سیستمی کـــــــــــۆماری ئیسالمییە کە
توندوتیژی بەشی سەرەکی پێکهێنەری
چیەتیکەیەتی.
ئەم چەشــنە سیســتمی بەڕێوەبەرایەتییە
ڕۆژ بــە ڕۆژ قەیرانــەکان لــە هەناویــدا
زیاتــر دەبــن و دەگەن بــە قۆناغێک کە
هەموو جـــــــــموجووڵێک لە جڤاکدا دژ
بــە خۆیــان دەبینن و دەبنــە دژبەری هەر
چەشنە کۆبوونەوەیەک و لە نـــــــوێترین
نموونــەدا بە پێــی هەواڵــی ڕاگەیاندنی
حیزبــی دێموکــرات پێـــــــــــــــشیان
بــە کۆبونــەوەی یادکردنــەوەی ســەد
ســاڵەی لــە دایکبوونی هــــــونەرمەندی
نەتەوەکەمان حەســەن زیــــــرەک گرتووە
و ئامادەبــووان لــە ناڵەشـــــــــــــکێنەیان
بەبۆنــەی ئــەم ڕۆژەوە ناچــار بــە بــاوە

کردن کردووە و هەر بۆیە کەتوارێکی
ئاشــکرایە کــە سیســتمێک کــە تەنیــا
میتۆدی ســەرکوت دەناسێ لە ڕاستیدا
بەهــۆی ئــەوەی هــۆکاری قەیرانــەکان
چارەسەر ناکات کۆی کۆمەڵگای لێ
دەبێتە قەیران.
بــە پێــی ئامــارەکان تەنیــا لــە ســاڵی
٩٨ی هەتاویــدا زیاتــر لــە پانســەد
کۆبونــەوەی گــەورە و چکۆلــە دژ بــە
سیاســەت و بەڕێوەبەرایەتــی کۆمــاری
ئیســامی یــان بەشــێک لــە سیســتمی
ئاخونــدەکان
دەســـــــــەاڵتدارییەتیی
هاتووەتــە ئــاراوە کە تەنانــەت لە یەک
نموونەشــدا ئاکامی دڵخوازی ناڕازیان
وەدی نەهاتووە و لە ڕاستیدا عەقڵیەتی
سیـــــــستماتیکی دەســـــــەاڵت نــەک
چارەسەرکردنی ئاریــــــــــشەکان بەڵکوو
بــە پێچەوانــەوە قەیـــــــــــــــرانخولقین و
سەرکوتکەری شـــــــەپۆلە جیاوازەکانی
ناڕازیانــە ،هــەر بـــــــــــۆیە رۆژ بــە
ڕۆژ توڕەیــی و ڕقــی پەنگخــواردوی
خەڵــک لــە سیســتمێک کــە ناتوانــێ
هیــچ داخوازیــک وەدی بێــــــنێت و بــۆ
هەموو کێــــشەیەکی تەنیا خاوەن یەک
ڕێگەچارەیە زیاتر پەرە دەستێنێت و دوور
نییــە بێتــە باهۆزیکــی مــەزن و کــۆی
سیستمی ناکارامە و گەندەڵی کۆماری
ئیسالمی تێکەوە پێـــــــــــچێت.
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عیبادەتی تازە
بە بۆنەی ١٠ی دێسامبر ڕۆژی نێونەتەوەیی مافەکانی مرۆڤ
ئیبراهیم الجانی
بیرکردنــەوە لــە مافەکانــی مــرۆڤ لــەو
پرســیارەوە سەرچاوەی گرت کە پێوەندیی
نێــوان خەڵــک یــا گــەل یــا میللــەت
و دەســتەاڵتداریەتی سیاســیی دەبــێ
چــۆن بێــت؟ لــە هەمــوو کۆمەڵگاکانــدا
حکوومەت هەیــە .واتە هەموو کۆمەڵگا
ئینســانییەکان بەسەر دوو دەستەدا دابەش
کــراون .ئەوانــەی دەســەاڵتی سیاســیان
بەدەســتەوەیە و حکوومــەت دەکــەن لــە
الیــەک و ئەوانــەش کــە حکوومەتیــان
بەســەردا دەکرێ و دەستەاڵتییان بەسەردا
بەڕێوەدەبرێ لە الیەکی دیکەوە.
لە دەوڵەت-شارەکانی یوونانی کۆندا ،کە
تا ڕادەیــەک پێوەندییەکی دێموکراتیک
لــە نێــوان خەڵــک و کاربەدەســتانی
حکوومەتدا دامەزرابوو ،ئەو باســە سەری
هەڵــدا کــە حکوومەت چییــە و پێوەندیی
لەگەڵ خەڵک دەبێ چۆن بێت؟
کەواتە دەتوانین بڵێین لە یووناندا بوو کە
ئەوەڵیــن پرســیار ســەبارەت بــە مافەکانی
مرۆڤ هاتەگۆڕێ .ئەو پرسیارە ئەوە بوو
کە باشــترین جۆری حکوومەت کامەیە؟
لــەکام سیســتەمی سیاســیدا خەڵــک
دەتوانن بە ژیانێکی باش بگەن؟
کەواتــە یەکەمین و ســەرەتاییترین مافی
مرۆڤ بریتییە لەوەی کە حکوومەتێکی
باشــی هەبێــت .تاکــی ئینســانی ناتوانێ
بەتەنیــا بــژی ،دەبــێ لــە کۆمەڵــدا بــێ.
هــەر بۆیــە ئینســان تەنیــا لــە کۆمەڵــدا،
بــە واتایەکــی دیکــە لــە نێــو دەوڵــەت و
حکوومەتــدا ،مانــای هەیــە .ئەرەســتوو
باشترین بیروبۆچوونی سیاسی و فەلسەفی
و زانســتی لــەو بــارەوە هێناونــە بەربــاس.
ناوبــراو هەڵســەنگاندن و پێناســەکردنی
هەمــوو جۆرە حکوومەتەکانی ســەردەمی
خــۆی ،کــە بەجۆرێــک هــەر هەمــان
حکوومەتەکانــی ئــەم سەردەمەشــن،
دەیسەلمێنێ کە دێموکراسی سروشتیترین
جــۆری حکوومەتە .لــە کۆمەڵدا خەڵک
بە شــێوەیەکی سروشــتی لە دەوری یەک
کۆدەبنەوە .کەواتە کۆمەڵگای سیاســی
دیاردەیەکــی تــەواو سروشــتیە .ئینســان
بــە پێــی سروشــت حەیوانێکی سیاســی و
کۆمەاڵیەتییــە و هــەر بۆیە ئەخالقیشــە.
ئەرســتوو لــە بــاس و لێکۆڵینەوەکانــی
خۆیــدا بــەو ئاکامە گەیشــتبوو کە شــار
یانــی کۆمــەڵ یــا دەوڵــەت تەنیــا هــەر
بــۆ ئــەوە نییــە کــە مــرۆڤ تێیــدا بژی.
بەڵکــوو بۆ ئەوەیە مرۆڤ باش لە نێویدا
بــژی .یانــی مەبەســت لە شــار ،کۆمەڵ
و دەوڵــەت ئەوەیــە کــە ژیانێکــی باش بۆ
ئینســانەکان ،هاونیشــتمانان ،دانیشــتووان
و خەڵــک دابیــن و دەســتەبەر بکــەن .بــۆ
ئەوەیــە کــە لەوێــدا مــرۆڤ بتوانــێ بــە
ئەوپــەڕی خۆشــبەختی و کامەرانــی
بــگات و دەرفەتــی هەبێ بۆ گەیشــتن بە
بەختەوەری لەهەموو توانا و لێوەشاوەیی و
شــارەزاییەکانی خــۆی کەڵک وەرگرێ.
مەبەســت لــە خۆشــبەختی و بەختــەوەری
لەالی ئەرەستوو ئەوەیە کە ئینسان بەپێی
پێوانەکانی  virtueفەزیلەت بژی.
فەیلەســووفەکان لەســەر ئــەو بڕوایــەن
کــە هێڵێکی ڕاســت لــە نێــوان فەزیلەتی
ئەرەســتوویی و خێــری گشــتی و ١٥٠٠
ســاڵ دواتــر ،قانوونــی ئەخالقــی کانتــدا
هەیــە .مەبەســتی بنەڕەتیــی سیاســەت
بریتییــە لــە دابینکردنــی ژیانێکــی باش
بــۆ خەڵــک واتــە هاوواڵتیــان .ئەرســتوو
دەیگوت فەزیلەتی هاوواڵتی لەوەدایە کە
هەم بزانــێ چۆن حکوومەت بەڕێوەدەچێ
و هەم ئاشنایەتیشــی لەگەڵ ئەوە هەبێ
کــە چــۆن حکوومــەت بەســەر خەڵکــدا
دەکــرێ .لێــرەدا بۆمــان دەردەکــەوێ کــە
باســی مافەکانی مرۆڤ و دێموکراســی
بــە کەمێک مەودای زەمانییەوە ،پێکەوە
هاتوونەتە گۆڕێ .ئەوەش ئەو ڕاستییەمان
بــۆ دەردەخا کە بەبێ بــڕوا بە مافەکانی
مــرۆڤ ،ناتوانین بە دێموکراســی بگەین

و بەبــێ مافەکانــی مرۆڤیــش ناتوانیــن
دێموکراســی دابیــن بکەیــن و بیپارێزیــن
و ســەقامگیری بکەیــن .کۆڵەکــەی
تیۆریکی ئەو ئەســڵە لەســەر ئەو ڕاســتیە
ڕاوەســتاوە کــە ئینســانەکان بەرانبــەرن.
ئەســڵێک کە لەسەر دەستی فەیلەسووفە
بناخــە
ڕەواقییــەکانstoicism
فەلســەفییەکەی داڕێژراوە .ڕەواقییەکان
کە لە ئاخروئۆخری سەردەمی کالسیکی
یووناندا ،واتە دەورانی پاش ئەســکەندەری
گــەورەدا ،بــۆ چەنــد ســەدە پێشــڕەوی
بوارەکانــی سیاســەت و ئەخــاق بوون ،لە
کۆنســێپتی قانوونــی تەبیعــی دەســتیان
پێکرد و  Natural Lawو گەیشتنە
مافە سروشتیەکانی ئینسان Natural
 Rightsکــە بەراســتی ئــەوە لــەو
سەردەمەدا بە بیرۆکەیەکی شۆڕشگێڕانە
و مژدەهێنەری سەردەمێکی تازە لە قەڵەم
دەدرا .قانوونــی تەبیعــی ،قانوونیکــی
نەگــۆڕە کــە حــەق و ناحــەق و درووســت
و نادرووســتی پێ لێک جیا دەکرێتەوە.
نەگۆڕە و ئینسان داینەهێناوە یا داینەناوە.
بەڵکــوو لــە ڕاســتییە سروشــتیەکان و
نەفســی واقعیەتــەوە ســەرچاوە دەگــرێ.
جۆرێــک لــە جیلــوەی عەقڵــی خودایــە
کــە لــە سەرتاســەری ئــەو گەردوونــەدا
هەیــە و هەمــوو ئینســانەکان بەشــیان
پێوەیــە .ئــەوە کــە ئێمــە ئینســانەکان لــە
تواناماندایــە دەرک بــە قانوونــی تەبیعی
واتە یاســای سروشــت بکەین لەبەر ئەوەیە
کــە هەموومــان عەقڵمــانvisdom
هەیە .هەر بۆیەشە هەموو ئینسانەکان لە
بەرانبەر قانوونــی تەبیعیدا بەرانبەرن .لەو
بۆچوونــەوە بیرۆکەی بەرانبەریی تەبیعی
نێــوان ئینســانەکان ســەری هەڵــدا کــە
وەک وتمــان ســەرچاوەکەی دەگەڕیتــەوە
بۆ یاسای تەبیعی.
یەکێــک لــە کۆڵەکــە بنەڕەتییەکانــی
فەلســەفەی ڕەواقــی ئەوەیــە کــە تاکــی
ئینســان لــە بەرانبــەر مرۆڤایەتــی و دونیا
و هەمــوو بوونەەوەرکانــدا ،بــە بەرپــرس
لــە قەڵــەم دەدا .ڕەواقییــەکان فەردیەتــی
ئینسان و بەرپرسایەتیی ئینسانیان پێکەوە
لێــک گــرێدا .بەوجــۆرە مافەکانــی
مرۆڤ واتە مافەکانی تاکی ئینسانیان
کردە جەوهەری فەلسەفەی ڕەواقیگەری
و بناخەیەکــی فەلســەفی بەهێزیــان بــۆ
مافەکانــی مــرۆڤ داڕشــت .دواتــر
ڕۆمییــەکان ڕوانگەیەکــی حقووقییــان
هێنایــە نێــو دیسکۆرســی دێموکراســی
و مافەکانــی مــرۆڤ .لــەو رێگایــەوە
سیســتەمێکی حقووقــی ئەوتۆیــان دایــە
مرۆڤایەتــی کــە بۆخۆی بە شــاکارێکی
بێوێنە بە حیساب دێ و هەروەک بیرۆکە
سیاســی و ئەخالقییەکانــی ڕەواقییەکان،
تــا ئێســتاش شــوێنەواری لەســەر ئێمــە
هــەر هەیــە .بــە پێچەوانەی فەیلەســووفە
یوونانیــەکان کــە پێیان لەســەر گرینگیی
مەبەســت و ئاکام و غایەتی دەســتەاڵتی
سیاســی دادەگــرت ،واتــە ئەوەیکــە کام
جــۆری حکوومــەت باشــترین ئاکامــی
بــۆ خەڵــک هەیــە ،فەیلەســووفەکانی
ڕۆمــی ،لە ژێــر ڕووناکایی فەلســەفەی
رەواقیگەریــدا ،ئــەو پرســیارەیان هێناگۆڕ
کــە حەقــی قانوونــی و بــێ ئــەوالوالی
هــەرکام لەوانــە بــۆ حکوومەتکــردن
کامەیــە کــە داوای دەســەاڵتی سیاســی
دەکــەن؟ یوونانییــەکان مەبەســت و
غایەتی دەســتەاڵتی سیاســیان بەوە دادەنا
کــە خزمــەت بــەو کەســانە بــکات کــە
لــە کۆمــەڵ یان شــاردا دەژیــن .چوونکە
کۆمەڵــگا لــە تاکــەکان پێکهاتــووە.
هەربۆیە خەڵکەکە واتە تاکەکان پێویستە
لــە کاروباری سیاســیدا بەشــداری بکەن.
ڕۆمیــەکان ،بــە پێچەوانــەوە ،بــە پێــی
یاســایی تەبیعی ،دەســەاڵتی سیاسیان بە
هــی خەڵک دەزانــی .نەک لەبەر ئەوەی
کــە بــە قازانجی خەڵکــە ،بەڵکــوو لەبەر
ئــەوەی کە بەگوێرەی یاســای سروشــتی
خەڵــک خۆیــان خاوەنــی دەســەاڵتی
سیاسین .بۆیە لە ڕوانگەی ڕۆمیەکانەوە
دەســەاڵتی سیاســی حەقی خەڵکە وەک

مافــی خاوەنداریەتــی .هەربۆیــە دەکــرێ
بشــگوێزرێتەوە .کۆنســێپتی حکوومەتــی
نوێنەران لێرەوە سەری هەڵدا .یۆنانییەکان
حەقی نوێنەرایەتیان بە شــتێکی بێ مانا
دەزانــی .وەک ئــەوەی کەســێک بێــت
و نوێنەرایەتــی خــۆی بداتــە کەســێکی
دیکــە تــا لــە جیاتــی ئــەو بــۆ ســاغی و
ساڵمەتی وی ،وەرزش بکات .بەو جۆرە
ڕۆمییــەکان تــا ئەو جێیە چوونە پێشــێ
کــە بیرۆکەی نوێنەرایەتییان هێندە بێمانا
کرد ،تەنانەت حەقی حکوومەت کردنیان
بۆ تاکە کەسێکیش بە ڕەسمی ناسی .
کاتێــک مەســیحییەت هاتــە نێــو
گۆڕەپانەکــە هەموو شــتێک ئاڵوگۆڕی
بەسەردا هات .تا سەرهەڵدانی مەسیحییەت
ڕۆژئاوا دینێکی نەبوو کە بانگەشــە بۆ
موتڵەقیــەت واتــە Absoluteness
بــکات.
واتــە تەواویەتخوازیــی
یەهوودییــەکان کەمایەتییــەک بوون کە
لــە دونیــای خۆیانــدا دەخواڵنــەوە و هیــچ
کاتێــک هەوڵــدان بۆ رزگاریــی گەالنی
دیکەیــان وەک ئەرکی سەرشــانی خۆیان
نــەدەدی .بــەاڵم مەســیحییەکان هــەر کە
دەسەاڵتی سیاسیان بەدەستەوەگرت ،یانی
لــە ســەدەی چوارەمــی زایینیــدا ،ئــەودەم
کە کۆنســتانتینی گەورە ،مەسیحییەتی
کــردە دینی ڕەســمی ئیمپراتۆریەتی ڕۆم،
بیرۆکــە سیاســی و فەلســەفییەکانی
یۆنانــی -رۆمیــان خســتنە نێــو قالبــی
موتڵەقگەرایــی و تەواویەتخــوازی.
شــایانی باســە کە ئەو تەواویەتخوازییە بە
ســیفاتێکی خودایی ،ســەرووی بەشــەری
و یەکێــک لــە تایبەتمەندیەکانــی ئایینە
ئیبراهیممیــەکان دادەنــرێ .بــەو جــۆرە
قانوونــی تەبیعــی و حقووقــی تەبیعــی،
لەســەر دەســتی ســینت ئۆگوســتین St.
 ، Augustinکــران بــە قانوونــی
ئیالهی و حقووقی ئیالهی.
لــە ســەدەکانی نێوەڕاســتدا ،یانــی لــە
ڕووخانــی ئیمپراتــۆری ڕۆمــەوە تــا
ڕێنسانســی سەدەی شــازدەهەم و عەسری
نوێ واتە سەدەی هەژدەهەم ،بیرمەندەکان
ســەرلەنوێ جارێکــی دیکــە گەڕانــەوە
ســەر بیــر و ئەندێشــەکانی یۆنــان و ڕۆم.
چونکــە لێکدانــەوە و تەعبیــری کلیســا
بــۆ دەســەاڵت و مەشــیەتی ئیالهــی،
ببــووە ســەرچاوەی زوڵــم و ســتەم و جەهل
و باڵوکردنــەوەی خورافــات و مەینــەت
بەشی .کەشیشەکان مەشییەتی ئیالهیان
کردبــووە ئامــرازی بردنەپێشــی زووڵــم و
ســتەم و بێعەداڵەتــی .لــە ژێر دەســەاڵتی
حکوومەتــی کلیســادا ،حکوومــەت و
دەســەاڵت ســەرچاوەی ئیالهیــان هەبــوو
و ڕەوایــی و مەشــرووعیەتی خۆیــان لــە
کەشــیش و قەشــە جۆراوجــۆرەکان ،بــە
پێــی پلەبەنــدی ئــەوان لەالیەن کلیســاوە،
وەردەگــرت .دواتر کە ڕێفۆڕمی ئاینی و
مەزهەبی پێکهات ،تا سەدەی هەژدەهەم،
حکوومــەت و دەســەاڵت مەشــرووعیەتی
خۆیــان لــە حەقــی ئیالهــی پاشــاکان بــۆ
حوکمڕانــی وەردەگــرت .لــەو سیســتەمە
چینایەتیە داخراوەدا ،تاکی ئینسانی تەنیا

کاری ئەوەبــوو کــە لە خزمەت کلیســا و
دەزگای سەڵتەنەتدا بێ .لە ڕاستیدا دونیا
هیچ شتێکی بۆ تاکی ئینسانی ،ئەگەر
ســەر بــە چینــە دەســەاڵتدارەکان نەبوایە،
جگــە لە ڕەنــج و مەینەت و چارەڕەشــی،
تێــدا نەبــوو .هەرچــی هەبــوو لــە دونیای
دیکە بوو .هەموو فەلسەفەی مەسیحی،
هەوڵی ئەوە بوو کە خەڵک عەواڵەی ئەو
دونیــا بــکا و دڵیان بە بەهەشــت و ژیانی
پــاش مــردن خۆش کا .لە باشــترین حاڵدا
وەک ئاخوندەکانــی لەمــەڕ خۆمان ،دڵی
خەڵکــی بەوە خۆش دەکــرد کە ڕۆژێک
کەســایەتییەک دێ و دونیــا لــەو زوڵم و
بێعەداڵەتییە نەجات دەدات.
مۆدێڕنیتە بە گەڕانەوە بۆ سەر دابونەریت
و ســوننەتەکانی یوونانــی -ڕۆمــی و بــە
لێکدانــەوە و تەعبیرێکــی درووســت لــە
مەشییەتی ئیالهی لە سوننەتی یەهودی
– مەســیحیدا ،دەســتی پێکرد .شــتێک
کە کەشیشــە مەســیحییەکان لە ســەدەی
پێنجەمــدا بەالڕێیانــدا بردبــوو .بــەو جۆرە
رێنێسانسی بیرۆکەکانی یۆنانی -رۆمی
توانــی ئاڵوگــۆر بەســەر جیهانبینــی
مەســیحی سەدەکانی نێوەڕاست دا بینێ
و دەرگا بەسەر دونیای مۆدێڕندا بکاتەوە.
تاکــی ئینســانی و مافەکانی ئەو وەک
ئینســان ،دەکەونــە جەرگــە و ناوەندی ئەو
دونیا تازە و مۆدڕنە.
لێــرەدا ئێمــە تەنیــا ئــەو ڕووداوانــە کە بە
ســەر فەســڵە گرینگەکانــی ئــەو پڕۆســە
دوورودرێژە دادەنرێن دەخەینە بەرچاوان.
ماگنــا چارتــا ،یەکەمیــن قانوونــی
ئەساســیی ســەردەمی دێموکراســی و
حکومەتــی قانــوون لــە ئینگلیســتان ،لــە
سەرەتای چەرخی سێزدەهەمدا.
مارســیلێۆس پــادوا ،لــە ئیتالیــادا ،کــە
بیرۆکــەی دەســتەاڵتداریەتیی خەڵکــی
زیندوو کردەوە .سەدەی چواردەهەم.
ئێســپینۆزا و ئاراســمۆس کــە بانگــی
ئازادیــی مەزهەبــی و سیکۆالریســمیان
بــە گوێی دونیــادا خوێند .لە هۆڵەندە ،لە
سەدەی هەژدەهەمدا.
شۆڕشــی پڕشــکۆی بریتانیا و ســەرەتای
دەســتپێکردنی حکوومەتــی مەشــرووتە.
حکوومەت لە ســەربنەمای قانوون .ساڵی
١٦٨٨ی زاینی.
جــان الک ،حقووقــی مەدەنــی هێنایــە
گــۆڕێ ،کــە لە حقووقــی تەبیعی تاکی
ئینسانییەوە سەرچاوە دەگرێ .ئەمنییەت
و ئازادیی شەخسی ،مافی خاوەنداریەتی،
بەرانبــەری ئینســانەکان ،پێوەندیــی نێوان
قانــوون و ئــازادی .لەهەرجێیــەک قانوون
نەبێت ئازادیش نییە.
کانــت .دانانی پایــەی ئازادییە فەردی و
سیاسیەکان لەسەر بناخەیەکی ئەخالقی،
. categorical imperative
واتــە کار و کــردەوەی هەرکــەس الیەنــی
جیهانــی و گشــتی هەیــە .هەمــوو دەبــێ
وا ڕەفتــار بکەیــن کــە وەک قانوونیكــی
جیهانی و پرنســیپێکی گشــتی تەماشای
ڕەفتارەکانمان بکرێ .سەدەی هەژدەهەم.
بەیاننامەی سەربەخۆی ئەمریکا .هەموو

ئینســانەکان بەرانبــەر خوڵقێنراون .هەموو
ئینســانەکان حەقــی ژیــان و ئــازادی و
هەوڵدان بۆ گەڕان بە دوای خۆشــبەختی
خۆیانــدا هەیــە .مافەکانــی مــرۆڤ بــە
شــێوەی سروشــتی بەشــێکن لە مرۆڤ و
لێی جیا ناکرێنەوە .بااڵنس و هاوسەنگی
لــە نێــوان دەســەاڵتە حکوومەتیەکانــدا .
,checks and balances
سەدەی هەژدەهەم.
مافەکانــی مــرۆڤ
بەیاننامــەی
و مافەکانــی هاوواڵتــی فەرانســە.
ئــەو بەیاننامەیــە شــوێنەوارێکی زۆر
شۆڕشگێرانەی لەسەر هەموو دونیا دانا.
سەدەی هەژدەهەم.
هەڵوەشــانەوەوی کۆیلەتــی و سیســتەمی
کۆیلــەداری لــە الیــەن بەریتانیــاوە ،لــە
سەدەی هەژدەهەمدا،
جرمی بنتام .فەلسەفەی سوودوەرگرتن.
زۆرترین خۆشــبەختی بۆ زۆرترین ڕادە لە
خەڵــک ،Utilitarianism .ســەدەی
هەژدەهەم.
ڕێفــۆرم و چاکســازی سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی لــە بەریتانیــا کــە بــووە
هۆی ئەوەی دێموکراسی ئەشرافی قووڵ
و بەریــن بکرێتــەوە و ســەرەنجام هەمــوو
خەڵک بگرێتەوە .سەدەی نۆزدەهەم
بەیاننامــەی جیهانی مافەکانی مرۆڤ
و کۆنڤانســیۆنە نێونەتەوەییەکانــی
پێوەندیــدار بــەو بەیاننامەیــەوە .ســەدەی
بیستەم.
دێموکراســی و
وەک دیتمــان
مافەکانــی مــرۆڤ لــە بەرانبەریی نێوان
ئینســانەکانەوە ســەرچاوە دەگــرن .ئەگەر
ئینســانەکان بەرانبــەر دێنــە ســەر دونیــا،
بەگوێــرەی تەبیعەت ،هیچکەس لە گەڵ
کەســانی دیکــە نابەرانبــەر نییــە و کەس
مافی ئەوەی نییە ژیان لە کەسانی دیکە
بســتێنێ .یا دەســتدرێژی بۆســەر ئازادی
کەســانی دیکــە بــکا ،یا شــێوە ژیانێکی
تایبەتیــان بەســەردا بســەپێنێ .حاکمیەت
 Sovereigntyو دەســتەاڵتداریەتیی
سیاســی ،حەقــی کەســانی بەرانبــەرە و
دەنگــی زۆرینەی ئەوان بڕیــاڕدەرە .بەاڵم
پرەنســیپی بەرانبەریی دەتوانێ پڕمەترسی
بێــت .لێکدانــەوەی مارکسیســتی بــۆ
بەرانبــەری و حەقــی بەرانبــەر ،واتــە
بەرانبــەری موتڵەق ،دەبێتــە تۆتالیتاریزم.
ئاخر مافی گەڕان بە دوای خۆشــبەختدا
ناکــرێ لــە کــەس زەوت بکــرێ ،مەگەر
بــەزۆری .لێکدانەوە و تەعبیری موتڵەق
لــە بەرانبەریــی نێــوان ئینســانەکان،
مافەکانــی کەمایەتیەکانیــش دەخاتە بن
لیچ.
لە ڕاســتیدا جیاوازی لە نێوان بەرانبەریی
تەبیعی و بەرانبەری زاتیی ئینســانەکاندا
هەیــە .ئینســانەکان بــە شــێوەیەکی زاتی
بەرانبــەر نیــن .ئــەوان بــە مافــی بەرانبەر
و توانــای نابەرانبــەرەوە دێنە ســەر دونیا.
ڕۆژانــە دەبینین کــە هەموو وەک یەک
ناتوانــن لــەو دونیایە بەهــرە وەرگرن .بۆیە
قانوونــی ئەساســی ئەمریــکا رێــگای
کەڵکــی خــراپ وەرگرتن لە دەســەاڵت و

حکوومەتــی زۆرینــەی گرتــووە .لەوێــدا
ئــەوە ڕوونکراوەتــەوە کــە مافەکانــی
مرۆڤ بەشــێکی جیانەکراوە لە ئینســانن
و لەهیــچ هەلومەرجێکــدا ناکــرێ لێــی
بســتێنرێنەوە .هیچ قانوون و زۆرینەیەک
ناتوانــن دەســتدرێژی بکەنــە ســەر مــاف
و ئازادییەکانــی مــرۆڤ .سیســتەمی
چێــک و بااڵنــس لــە یاســای بنەڕەتیــی
ئەمریکادا پێش بە هەر چەشنە زۆروێژی
و زێدەڕۆییەک دەگرێ.
گەورەتریــن دەســتەبەر بــۆ دابینکــردن
و پاراســتنی دێموکراســی مافەکانــی
مــرۆڤ بریتییــە لــە لەگۆڕێدابوونــی
سیســتەمێکی یاسایی بەهێز و سەربەخۆ.
سیســتەمێکی قانوونــی لــەو چەشــنەی
کــە ڕۆمییەکان و پاشــان ئینگلیســەکان
دایانهێنــا و پیادەیــان کــرد .بــەاڵم ئەوەش
بەتەنیا بەس نیە .بێجگە لە دابەشــکردنی
دەســەاڵت ،بێجگە لــە پێکهێنانی بااڵنس
لــە نێــوان هێــز و بەشــەکانی دەوڵەتــدا،
بێجگــە لــە دیسانتڕاڵیزاســیۆن ،جگــە لــە
فیدرالیــزم و دامەزراندنــی حکوومەتــە
ناوچەییەکان ،یەک سیســتەمی بەهێزی
بــازاڕی ئازادیــش پێویســتە کــە بتوانــێ
ســەرچاوەکانی سەروەت و سامان لەدەست
حکوومــەت دەربێنــی .لــەوەش زیاتــر
کۆمەڵگایەکــی مەدەنــی بەریــن و بەهێز
بۆ ئەو مەبەستە پێویستن .رێکخراوەکانی
کۆمەڵــگای مەدەنی پردی نێوان خەڵک
و دامــودەزگا حکوومی و دەوڵەتییەکانن.
رێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی دەبێ
هێندە زۆر و کارابن کە سەرتاسەری ژیانی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگیــی
نێــو کۆمــەڵ بگرنــەوە و لــە هەمــوو ئــەو
بوارانەدا ئامرازی فشــاری خەڵک بن بۆ
سەر حکوومەت و دەسەاڵت و سەرمایە.
مافەکانــی مــرۆڤ و دێموکراســی لــە
بایــەخ و گرینگیــی تاکــی ئینســانییەوە
ســەرچاوە دەگــرن .بــەاڵم بەبــێ لــە
گۆڕێدابوونــی هەســتی هاوپێوەندیــی
ئینسانی و کۆمەاڵیەتی ،ئیندیڤیدوالیزم
و فەردگەرایــی ناتوانــن مافەکانــی
مــرۆڤ و دێموکراســی بپارێــزن .لێرەدایە
کە بەشداریی چاالکانە و کارای خەڵک
لــە کاروبــاری سیاســی و کۆمەاڵیەتــی
و فەرهەنگیــدا ،لــە سیســتەمێکی
دێموکراتیکــدا ،رۆڵێکــی کاریگــەر و
کارســاز دەبینــێ .بــە تەعبیرێــک بــە
بەشــداری لــە کاروبــاری سیاســی و
کۆمەاڵیەتیدا ،دەگوترێ عیبادەتی تازە.
یانــی بەشــداری لە کاروباری سیاســی و
کۆمەاڵیەتــی و فەرهەنگیدا بە عیبادەت
لە قەڵەم دەدرێ .کەواتە کاری سیاســی
 ،لەســەردەمی نوێــدا  ،وەک عیبادەتــی
مەزهەبــی ،فەریــزە و تەکلیفــە .ئــەوەش
لــە بــڕوای قــووڵ بــە دێموکراســی و
مافەکانــی مرۆڤــەوە ســەرچاوە دەگــرێ.
ئاخــر هاوواڵتــی بــاش ئــەو کەســەیە کە
لــە کاروباری سیاســی و کۆمەاڵیەتی و
فەرهەنگی کۆمەڵگای خۆیدا چاالکانە
بەشــداری دەکات و هەوڵ دەدا شــوێنەوار
دانێ.
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کەیهان یووسفی:

خاڵێک کە دەبێ زۆر لە سەری ڕاوەستە بکرێت ئەوەیە کە
وێڕای هاودڵی کوردەکان لەگەڵ خوێندکارە فارسەکان ،هەڵسوکەوتی ئەوان لە سەر ڕێچکەی هەمان
دیسکۆرسی پاوانخوازانەی زاڵ بووە و لە جیاتی پشتیوانی دژایەتی لێ کەوتۆتەوە
دەرفەتــە کەم کەم ڕەخســا تا شــوێنێک
هەڵبژاردنــی خاتەمی وەکوو ســەرکۆمار
و ڕێفۆرمیســتە حکوومەتییــەکان لــە
مەجلیســی ئێــران و  ...قــەرزداری
هــەر ئــەو ڕەوتــە خوێندکارییــە بــوو کــە
دوایــی لــە ســاڵی ١٣٧٨دا ئاراســتەی
ناڕەزایەتیەکانــی ڕووبــەڕووی پێکهاتەی
ڕێژیم کردەوە.

ـ چەندە بزووتنەوەی خوێندکاری
کــورد لــە کوردســتان توانیویەتی
لــە جوواڵنــەوەی خوێنــدکاری
سەراســەری ئێرانــدا ڕۆڵــی خــۆی
بگێڕێت؟

وتووێژ :ڕەحمان سەلیمی

ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەز لــە ئێــران
بــە ڕۆژی خوێنــدکار ناســراوە ،لــە
ڕۆژی ١٦ی ســەرماوەزی ١٣٣٢ی
هەتاوی ،لە الیەن هێزە ئەمنیەتی و
ســەربازییەکانی ڕێژیمی پاشایەتییەوە
هێــرش کرایــە ســەر خۆپیشــاندانی
زانستگای تاران ،کە بە ناڕەزایەتی بە
هاتنی نیکسۆن ،جێگری سەرکۆماری
ئەمریــکا
ئەوکاتــی
خۆپیشــاندانیان رێــک
خستبوو .بە هۆی هێرشی
هێزە سەربازییەکانەوە سێ
خوێنــدکار کــوژران .لــەو
کاتــە بــەدواوە لەالیــەن
چاالکانــی خوێنــدکاری و
مەدەنییــەوە ڕۆژی ١٦
ســەرماوەز وەک رۆژی
خوێنــدکار و وەک ڕەمــزی
خەباتــی خوێنــدکاران
بــۆ وەســتانەوە دژ بــە
دەسەاڵتی سەرەڕۆ و تاک
ڕەهەنــد لە ئێــران دیاری
کراوە.
یا د کر د نــە و ە ی
ســەرماوەز،
١٦ی
کاریگەرییەکانــی ئــەو
ڕۆژە لــە ســەر بزوتنەوەی
خوێندکاریــی ئێســتای
ئێــران و کوردســتان و
چەند پرســێکی دیکەمان
لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ
«کەیهــان یوســفی»
چاالکــی سیاســی و
ســکرتێری پێشــووی
یەکیەتیــی خوێندکارانــی
دێموکراتــی کوردســتانی
ئێران خستووە بەر بەس کە سەرنجتان
بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین.

ـ ســەرەتا کورتەیــەک لــە ســەر
مێژووی ١٦ی ســەرماوەزمان(ڕۆژی
خوێنــدکار لــە ئێــران) بــۆ بــاس
بکەن؟

مێــژووی ١٦ی ســەرماوەز دەگەڕێتــەوە
بــۆ ڕووداوەکانــی دوای کودتــای ٢٨
گەاڵوێــژی  ١٣٣٢و لــە ســەر کار
البردنــی دوکتــور محەممــەد موســەدیق،
ســەرۆکوەزیرانی ئەوکاتــی ئێران لە ســەر
کار .بزووتنــەوەی بەرگــری نەتەوەیی کە
لەمبــەر و ئەوبــەر هەندێــک پەرچەکردار
و ناڕەزایەتــی دەربڕینــی لە خۆی نیشــان
دەدا و لە پاڵ ئەوانیشدا چاالکیی حیزبی
تــوودە و الیەنگرانــی لــە ئــارادا بــوو ،بەم

بۆنــەوە داوای دەربڕینــی ناڕەزایەتــی
و خۆپیشــاندان دەکات .لــە مانگــی
ســەرماوەزدا ڕاگەیەنرا کە پێوەندیی نێوان
ئێران و بریتانیا دیســانەوە ئاسایی بووەتەوە
و هەروەهــا ریچــارد نیکســۆن ،جێگــری
ســەرکۆماری ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
بڕیــارە بێت بۆ ئێران .فەزای خوێندکاری
و کۆمەڵــگای ئێــران لــەو کاتــەدا دژی
ڕۆژاوا و ئیمپریالیــزم بــوو ،ئەمــەش
پەرچەکــرداری خوێندکارانــی ســەر
بــە هەمــوو جەریانــە فیکرییەکانــی بــە
دواوە بــوو و لــە ســەر داوای بزووتنــەوەی

دەگێرێــت؟ ـ کۆمــاری ئیســامی
چــۆن کەڵکاوەژوو لــە ڕۆژی ١٦ی
ســەرماوەز وەردەگرێ تا نیشــان
بــدا کــە گرینگــی بــە پرســی
خوێندکار دەدا؟
کــە باســی بزووتنــەوە دەکەیــن بێگومان
هێما و هێرۆ یان باشــتر بڵێن قارەمانەکان
دەورێکی سەرەکی دەگێڕن لە چاالکبوون
و بەردەوامبوونــی ئــەو بزووتنــەوەدا.
ڕوودانــی و ئــەم ڕۆژە و خوێندکارانــی
کــوژراوی ئــەم ڕۆژە بــوون بــە پردێکــی
پێوەندیــی نێو هەموو خوێندکاران و ڕەوتە

بۆ پێش ســاڵی  ٥٧و لە ســەردەمی شادا
دەرکەوتــەی ناڕەزایەتیــی خوێنــدکاران

بەرگــری نەتەوەیــی ناڕەزایەتییان دەربڕی
کــە لە ئاکامدا ســێ خوێندکاری ئێرانی
بــە ناوەکانــی مســتەفا بــوزورگ نیــا،
ئەحمــەد قەندچــی و مەهــدی شــەریعەت
رەزەوی لە ڕۆژی  ١٦ســەرماوەزی ساڵی
 ،١٣٣٢لــە کولیــژی فەننیــی زانکــۆی
تاران و لەالیەن گاردی پاشــایەتیی شای
ئێرانــەوە کــوژران .ئەو ڕۆژ بوو بە هێمای
بزووتــەوەی خوێندکارانــی ئێرانــی و لــەو
ڕۆژەوە تــا هەنووکــە یــادی خوێنــدکارە
کوژراوەکان لەو ڕۆژەدا دەکرێتەوە .

خوێندکارییــەکان و بــە هۆی جەوهەری
خــودی بزووتنــەوەی خویندکارییــەوە کــە
دژ بــە دەســەاڵتە ،خوێنــدکاران و ڕەوتــە
خوێندکارییەکانی دژبەری دەســەاڵت ئەم
ڕۆژەیــان کــردە ڕۆژی هاوپێوەندیی نێوان
خۆیان و گرێدانی خواستەکانیان .
سروشــتی دەســەاڵتانی تۆتالیتــر
کونترۆڵکردنــی هەمــوو کۆمەڵــگا و
تاکەکانیەتــی .هــەر بۆیــە ئاســایی بــوو
کــە ڕێژیــم بیهەوێــت بیاڤــی زانکــۆ و
بزووتنــەوەی خوێندکاریــش کۆنتــرۆڵ
بــکات .بــەم مەبەســتە بــە دروســتکردنی
ڕێکخســتنگەلی هاوتەریــب وەکــوو
دەفتــەری تەحکیم وەحــدت و ئەنجومەنی
ئیســامیی زانکــۆکان و بەڕێوەبردنــی
ڕێوەڕەســم بــۆ نموونە لــەم ڕۆژەدا هەوڵی
داوە ئــەم ڕۆژە لــە حاڵەتــی هێمــا بــوون

لەنێو ڕێکخســتنگەلی سیاســی و حیزبی
و چەکداریــدا ڕەنگی داوەتەوە .بۆ نموونە
پێکهاتەی ســەرەکیی ڕەوتــە چەپەکان و
لەوانــە چریکــە فیداییــەکان خوێندکاران
بوون.
لــە کوردســتانیش شــەهید ســمایلی
شــەریفزادە چاالکــی خوێنــدکاری بــوو،
بە گشــتی ســتایلی خەبــات و هێماکەی
شــەڕی چەکــداری و بزووتنــەوەی
ئامریکای التین و کەسایەتیەکی وەکوو
چێ گیڤارا بوو.
دوای شۆڕشــی  ٥٧و جێگیربوونــی
ڕێژیــم ،زانکــۆ بۆ ماوەیەک هەر داخرا،
شــەڕ بــوو ،ســەرکوت و ڕەشــبگیری و
هەلومەرجێکــی ســەرکوت بــوو و دەرەتان
بــۆ چاالکــی خوێنــدکاری لــە ئــارادا
نەبــوو .بــەاڵم لــە دەیەی  ٧٠بــەم الوە ئەم

دەربێنــێ و تەنیــا وەکــوو ڕووداوێکــی
مێژوویــی پێناســەی بــکات کــە تــا
ئێســتاش وێڕای هەموو پەلە قاژێیەکانی
سەرکەوتوو نەبووە.

ـ لــە دوای ١٦ی ســەرماوەز
لــە ســاڵی  ١٣٣٢ناڕەزایەتیــی
هاوشــێوەی وامــان هەتــا ســاڵی
 ١٣٧٨نەبووە ،هۆکارەکەی بۆ چی
دەگەڕێتەوە؟

خوێندکارانــی کــورد بەشــێک لــە
خوێنــدکاران بــوون لــە زانکۆکانــی ئێران
و لەگەڵیــان تێکــەڵ بــوون و جیــا لــەوان
نەبــوون و لەگــەڵ ئەوان ڕۆڵــی خۆیان لە
پەرچەکــردارە ناڕەزایەتیەکانــدا گێــڕاوە.
زۆر خاڵــی هاوبــەش لــە داواکارییــە
ســێنفیەکان و دێموکراتیک میحوەرکاندا
بووە کە خواســتی خوێنــدکاری کوردیش
بــووە ،هــەر بۆیەش خوێنــدکارە کوردەکان
بەشــدار بــوون لــە چاالکــی و ناڕەزایەتی
خوێندکاراندا.
یەکەمیــن خوێنــدکار کــە لــە ســاڵی
١٣٧٨ی هەتــاوی و لــە ڕووداوەکانــی
ناســراو بــە کــوی دانشــگا ،لــە زانکۆی
تــاران شــەهید کــرا ،شــەهید ئیبراهیــم
ئیــزەت نیــژاد خەڵکــی کرماشــان بــوو.
دیســان لــە ڕەوتــی ناڕەزایەتییەکانــی
ســاڵی ١٣٨٨دا لــە شــاری تــاران کــە
هەڵوێســت و ناڕەزایەتیــی خوێنــدکاران
دژ بــە دەرەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی

سەرکۆماری لە ئێرانی بە دواوە بوو ،سێ
خوێندکاری کورد شــەهیدکران ،شەهیدان
کیانووش ئاســا خەڵکی کرماشــان ،سانع
ژاڵــە خەڵکــی پــاوە و موحەممــەد جــەواد
پەرەنداخ دانیشتووی تاران.
خوێنــدکارە کــوردەکان وێڕای بەشــداریی
لە بزووتنەوەی سەرانســەریی خوێندکاری
لــە ئێــران ،داواکاریــی تایبەتــی خۆیــان
وەکوو کورد هەبووە و هەیە.
کوردبــوون و شوناســی کــوردی هێڵــی
جیاکــەرەوەی نێــوان ئــەوان لەگــەڵ ئەوی
تــر بــووە و پێناســەی تایبەتیــی بەخشــیوە
بــە چاالکیــی خوێندکارانــی کــورد.
خاڵێک کە دەبێ زۆر لە سەری ڕاوەستە
بکرێــت ئەوەیــە کــە وێــڕای هاودڵــی
کوردەکان لەگەڵ خوێندکارە فارسەکان،
هەڵســوکەوتی ئــەوان لــە ســەر ڕێچکەی

هەمــان دیسکۆرســی پاوانخوازانــەی زاڵ
بــووە و لــە جیاتــی پشــتیوانی دژایەتــی
لــێ کەوتۆتــەوە .بــۆ تاكێکــی کــورد و
بە تایبەتی خوێندکاری دەروەستی کورد،
کوردبوون و بەرگری لە شوناسی کوردی و
هەوڵدان بۆ وەدەسخستنی مافی نەتەوەیی
ئەولەویەتی هەبووە و هەیە .درووستبوونی
ئەنجومونــە خوێندکارییــە کوردییــەکان
و دەرکردنــی گۆڤــارە خوێندکارییــە
کوردییەکان و بەڕێوچوونی ڕێوەڕەســمی
تایبــەت بــە کوردســتان لــە زانکــۆکان
دەرخــەری ئــەم راســتیەن .ئەم خواســتەش
گەرچــی خواســتێکی دێموکراتیکــە
بــەاڵم داواکارییەکــی سیاسیشــە و
پەرچەکردارەکانیــش بەرامبەری سیاســی
بــووە .بــە داخــەوە لــە ئێــران و لە ئاســتی
گشــتی و لەنێــوان دژبەرانــی دەســەاڵت،
چەمکــی دێموکراســی وەکــوو هەمــوو
چەمکەکانــی دیکــە پێناســەی واقعــی
بــۆ نەکــراوە و پێناســەکانیان بۆ خزمەتی
فرەخوازی نەتەوەی دەســەاڵتدارە لە ئێران.
هــەر داواکارییەکــی دێموکراتکیش گەر
بــە دڵــی ئەوان و لە خزمــەت بەرژەوەندیی
ئەوانــدا نەبێــت دژایەتــی تونــدی دەکەن،
هــەر بۆیــە کوردبــوون وەکوو شوناســێک
کــە داواکارییەکــی دێموکراتیکــی
هەیــە دەکەوێتــە خانــووی دوژمنانــی
مەزنخوازیــی ئێرانییەوە و نەک لە بیاڤی
سیاســەت بەڵکــوو لــە بیاڤی زانکۆشــدا
دژایەتیی دەکرێت .ئەم گاردە شــوڤێنی و
رەیسیســتیەی بزووتنەوە سەرانسەرییەکان،
بــە خوێندکارانیشــەوە ئیزن بە تۆی کورد
نــادەن بــە شوناســی خۆتــەوە بەشــداری
چاالکی ئەوان بیت و هەر ئەمەش ڕەنگە
هــۆکاری ســەرەکیی بەشــداریی
کەمتــری خوێندکارانــی کــورد
لــە بزووتنــەوەی سەرانســەریدا
بێــت و هەرچەنــد بەداخــەوە
کــورد ســەرەڕای هەمــوو ئەمانە
قوربانیشی لەم پێناوەدا داوە.

چــۆن دەکــرێ حیســابلە ســەر توێژی خوێندکار
بکــرێ کــە ســبەی ڕۆژ
نەخشــی پێشــەنگ بگێڕێ
لــە ئەگــەری ڕوودانی هەر
حەرەکەتێکی ئێعترازیدا؟

ـ ١٦ی ســەرماوەز لــە ســەر
بزووتنــەوەی
هەڵگیرســانی
خوێنــدکاری لــە ئێرانــدا چ
کاریگــەری هەبــووە و لــە ئێســتا
دا لەنێــو خوینــدکاران چــۆن ڕۆڵ

خوێندکاریــش هــەر تاکێــک و
ئەندامــی ئــەو کۆمەڵگایە .ئەوە
زانکــۆ و بیاڤــی زانکۆیــە کــە
پێناســەی تایبــەت و ئەرکێکــی
قورســتر دەخاتە ســەر ئــەم تاکە.
خوێنــدکاری
بزووتنــەوەی
بزووتنەوەیەکی دێموکراســیخوازە
و جیــا لــە دەسخســتنی
داوکاریــی ســینفی هەوڵــی
دێموکراتیزاســیۆنی کۆمەڵگەش
دەدات ،حەرەکەتــی ئێعترازیــی
عیداڵــەت تــەوەر و دێموکراتــک
بــێ شــک توانــای ڕاکێشــانی
خوێندکارانــی بــۆ الی خــۆی
هەیە و ڕەنگە هەر خۆشــیان لیدر
و پێشەنگی بن.
وەکــوو مێــژوو و پێشــینەی بزووتنــەوەی
خوێندکاری ئەم توێژە زۆر جار پێشەنگی
ناڕەزایەتییــە گۆڕانخــوازەکان بــووە و لــە
داهاتووشــدا وەکــوو جەوهــەر و ئەرکــی
خــۆی هــەر دەبێــت وا بێــت .خاڵــی هــەرە
گرنگ ئەوەیە ئیزن نەدرێت ئەم بزووتنەوە
و بەســتێنەکەی لە ڕێــڕەوی خۆی البدا،
شتێک کە دەسەاڵت پێی خۆشە و هەوڵی
بۆ دەدات .بزووتنەوەی خوێندکاری خۆی
لــە بەرانبــەر دەســەاڵتدا پێناســە دەکات و
ئەرکــی بــە پێکۆڵکێشــانی دەســەاڵت
بــە قازانجــی کۆمەڵگــەی مەدەنــی و
دێموکراتیکە نەک پاڵپشــتی دەسەاڵت و
دەسەاڵتداران.
هەر بۆیەش چاوەڕوانی ئەوەیە بزووتنەوەی
خوێندکاری پێشــەنگی گۆڕانکاری بێت
لە داهاتوودا.
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دە فەرمانی وەرگێڕان
نووسەر :ڕ .ڕەمەزانی
وەرگێڕ :ساماڵ ئەحمەدی

١
ئەوەنــدەی بۆتــان دەلــوێ بــەدوای کاری
وەرگێــڕان مەکــەون! مەگیــن بەڕاســتی
متمانەتان بە تواناییی خۆتان لە وەرگێڕاندا
هەبێت .بێشــک گەلێک نووسراوی باش
هەیە کە پێویستە تەرجەمە بکرێت ،بەاڵم
ئــەم قســەیە ئــەو کاتــە واتای خــۆی لێ
دەکەوێتــەوە کە پێمــان وابێ وەرگێڕانەکە
بەباشی دەکرێت .تەرجەمەنەکردن زۆر لە
خراپتەرجەمەکــردن باشــترە! پێــش ئــەوەی
دەســت بــە وەرگێــڕان بکــەن ،لــە خۆتــان
بپرســن ئاخــۆ وەرگێڕانەکەتــان هیچ زیان
و خەســارێک بــە زمــان ناگەیەنێــت؛ بیر
لــەو نووســەرە بکەنــەوە ،کــە لەوانەیــە بە
وەرگێڕانــی خــراپ نــاوی بزڕێــت ،یــان
بابەتەکــەی بەهەڵــە درک بکرێــت؛ بیــر
لــەو کڕیــارەش بکەنــەوە ،کــە بــە پــارە
وەرگێڕانەکــەی ئێــوە دەکڕێــت؛ ئــەو
خوێنەرەشــتان لــە زەیندا بێت کــە لەوانەیە
کارەکــەی ئێــوە تووشــی سەرلێشــوانی
بــکات؛ هەروەهــا ژینگەشــتان لەبیــر
نەچێــت و بیر لــەو کاغەزانە بکەنەوە کە
لەوانەیــە بەخەســار بچن؛ خــۆ ئەگەر ئەو
بابەتانەشــتان بەالوە گرینــگ نییە ،هیچ
نەبێ بیر لە ئابڕووی خۆتان بکەنەوە .ئەم
چەشنە تێبینییانە لە بەرانبەر کەلکەلەی
وەرگێڕانــدا زیادترتــان ڕادەگرێــت .بــەم
جــۆرە ئەگــەر دەســتتان بۆ وەرگێــڕان برد،
تەرجەمەکەتــان جــودا دەبێتــەوە لە هەموو
چەشــنە وەرگێڕانێکــی بێبایــەخ .هەروەها
دەبــێ ئەوەشــتان لەبیر بێــت ،کە وەرگێڕان
پێویســتی بــە کاتی ئازاد هەیــە .کەواتە
ئەگــەر ئێــوەش وەکــو زۆربــەی خەڵــک
لــە چەندیــن الوە کار و کاســپیتان وەڕێ
خســتووە و وەک دەڵێــن ‹›کابرا بە هەزار
سەر دەڕوات!›› ،تکایە خەیاڵی وەرگێڕان
وەال بنێن.
٢
تەنیا لەو بوارانەدا دەست بۆ وەرگێڕان بەرن،
کە پسپۆڕیتان تێیاندا هەیە .ئێستا هەموو
گۆڕەپانێکی زانین ،بگرە هەر بوارێک لە
هەر گۆڕەپانێکدا ،یان هەر لقێک لە هەر
بوارێکــدا زاراوەناســیی تایبــەت بــە خۆی
هەیــە .هەر لقێکی زانین ،خۆی گەلێک
وشــەی هەیە ،کە ئەگەر پێشــتر بەباشــی
لەگــەڵ بابەتەکــە ئاشــنا نەبــن ،ناتوانــن
لێیــان تــێ بگــەن .ئەوەشــتان لەبیــر بێــت،
کە باســی ئاشــنایەتی لەگەڵ وشەکانی
لقێکی زانین دەکەین ،مەبەستمان زانینی
مانــای ‹›وشــە بــە وشــە›› نییــە ،بگــرە
هــەر وشــەیەک چەندیــن واتــا بــەدوای
خۆیــدا ڕاکێــش دەکات ،کــە ناتوانیــن بە
کەڵکوەرگرتن لە ‹›وشــەنامەکان›› لێیان
تــێ بگەیــن .گۆڕەپانــی ئەدەبیاتیــش لەم
بارەیــەوە ئاوارتــە نییــە؛ تەنانــەت ئەگــەر
بتانەوێــت کورتەچیرۆکێــک تەرجەمــە
بکــەن کە بە زمانی خەڵکی ڕەشــۆکیی
کۆاڵن و سەرجادە نووسراوە ،دەبێ زمانی
ئــەو کــۆاڵن و جادەیــە بــە تایبەتمەندییــە
تایبەتەکانییــەوە بناســن .ئــەوەش ڕاســتە
کــە بەشــێک لــەو جــۆرە خااڵنــە بــەدەم
کارکردنــەوە شــیاوی فێربوونــن ،بــەاڵم
ئەمە هەردەم وەڕاست ناگەڕێت و پێویستە
لەپێشــدا بــەڕادەی پێویســت زانیاریتــان لە
بوارەکەدا هەبێت.
٣
پێویســتە بزانــن کاری وەرگێــڕان بەالنــی
کەمــەوە پێویســتی بــە ‹›زانیــن››ی
دوو ‹›زمــان›› هەیــە .کەواتــە بــۆ
تەرجەمەکردن ،نابێ دڵ بەوە خۆش بکەن
کــە بێجگــە لــە زمانــی دایکتــان لەگەڵ
زمانێکــی دیکــەش ناســیاویتان هەیــە.
ئەزقــەزا ئیــرادی زۆربــەی وەرگێڕانەکان
لەوەدایــە وەرگێــڕ لــە زمانــی مەبەســتدا

کــە زۆر جــار هەمان زمانــی دایکیەتی،
بەڕادەی پێویســت شــارەزا نییــە .لەوانەیە
ئێوەش ،وەکو زۆر کەســی دیکە ،هەر لە
ســۆنگەی ئــەوەی کە لەگــەڵ زمانێکی
دیکــەی بێجگــە لــە زمانــی دایکتــان
ناســیاویتان هەیــە وابزانــن دەتوانــن خۆ لە
کاری وەرگێــڕان بــدەن .بــەاڵم لەبیرتــان
نەچێــت کــە هــەر لــە ڕێگــەی زمانــی
یەکەمتانــەوە فێــری زمانــی دووەمیــش
بوونــە ،هەربۆیە چەندی زیادتر لە زمانی
یەکەمتان شارەزا بن و بیزانن ،هێندەش لە
زمانی دووەمدا شارەزاتر و زاناتر دەبن.
خاڵــی جێــگای ســەرنج ئەوەیــە کــە
ئاخێوەربوونــی زمانێک هەردەم بە مانای
زانینــی ئــەو زمانــە نییــە .زانینــی زمان
پێویســتی بــە تێڕامانــەوەی زمــان ،واتــە
بەئۆبژەکــردن و مەعرەفەتــی (شــوناس)
ئــەو زمانــە هەیــە ،کەچــی ئاخێــوەری
زمانێــک ،زمانەکــە نــەک بــە شــێوەی
زمانزانانــە ،بگــرە بە شــێوەی سروشــتی و
‹›بەردەستی›› ١لەکار دێنێت.
۴
وەرگێڕانەکەتــان بەپەلــە مەکــەن ،ئــەو
تەرجەمانــەی بەپەلــە دەکرێــن ،زۆربەیــان
باش لەکڵ دەرنایەن .کەلکەلە و گنخاندن
لە هەموو شتێکی دیکەدا خراپ بێت ،لە
کاری وەرگێڕانــدا دەرهاویشــتەی باشــی
لــێ دەکەوێتــەوە .باشــتر وایــە متمانــە بە
یەکــەم تێگەیشــتنتان نەکــەن و هەردەم بە
هەندێــک گومانــەوە کارەکە بــەرەو پێش
بــەرن .ئــەم کارە شــیمانەی هەڵەکردنتــان
کــەم دەکاتــەوە .بــۆ نموونــە ،لەوانەیــە لە
زۆر جێــدا تووشــی زاراوەیــەک ببــن و
پەلەکــردن ببێتــە هــۆی ئەوەی نەدانســتە
مانای وشەکە لێک بدەنەوە.
ئەگــەر وەرگێڕیکــی بــاش بــن ،بــە
خوێندنــەوەی وەرگێڕانــی دێترانــدا دەزانن
کــە لە ڕاســتیدا وەرگێــڕ چەندە زەحمەت،
وردبینــی و تاقــەت لــەکار دێنێــت .وەکو
ئــەوەی کــەم تا زۆر لە گەلێک شــوێنی
دیکەشــدا هەیە ،لە بواری وەرگیڕانیشــدا
چەندایەتــی و چۆنایەتــی پێوەندییەکــی
کــەم تــا زۆر پێچەوانەیــان هەیــە .هــەر
لەبــەر ئەمەشــە کە وەرگێڕاوی بەشــێک
لــە وەرگێــڕە فــرەکارەکان زۆر بــە دڵــەوە
نانووسێت.
۵
لەپێشــدا بزانــن ئاخــۆ خۆتــان لــە
وەرگێڕانەکەی خۆتان تێ دەگەن!
دەتوانــن هــەردەم وەرگێڕانەکەتــان بدەن بە
دیتــران تاکــوو بۆچوونی خۆیانی لەســەر
دەرببــڕن ،بــەاڵم بەردەســتترین بــژاردە بــۆ
تاوتوێــی وەرگێڕانەکەتان ئەوەیە کە بزانن
ئاخــۆ خۆتــان لێــی تــێ دەگــەن! ئەگــەر
خۆتــان بەدروســتی لــە تاکە ڕســتەیەکی
تەرجەمەکەتــان تێ نەگەیشــتن ،شــکتان
نەبێــت کــە ئــەو ڕســتەیەتان بەهەڵــە
وەرگێڕاوەتــەوە .خــۆ ئەگەر ژمــارەی ئەو

ڕســتانەی وا خۆتــان بەدروســتی تێیــان
ناگــەن لەنێــو تەرجەمەکەتانــدا زۆر بــن،
دەبــێ بزانــن کــە وەرگێڕانــی ئــەو دەقــە
کاری ئێوە نییە و باشــتر وایە دەستی لێ
هەڵگرن و لێی بێخەیاڵ بن.
تێگەیشــتنی خوێنــەر دەچێتــەوە ســەر
تێگەیشتنی وەرگێڕ .ناتوانن چاوەڕوان بن
خوێنــەر لە شــتێک تێ بگات کە خۆتان
تێی ناگەن .جاری واشە وەرگێڕ هەرچی
دەکات و دەکرێنێت لە مانای ڕستەیەکی
نووســەرێک تــێ نــاگات ،هەربۆیــە لــە
خــۆی دەبوورێــت و بەگوێــرەی پــاش و
پێشــی ڕســتەکە بە جۆرێک تەرجەمەی
دەکاتــەوە ،کە ســەرباری ئەوەی شــیاوی
تێگەیشــتنە ،کەچی دیار نییە بەڕاســتی
دروســت بێــت .ئــەم کارەش لــە ئەخالقــی
وەرگێڕان ناکاڵێتەوە .دەبێ لەگەڵ خۆتان
ڕاســتگۆ بــن و تێ بکۆشــن لــە یەکە بە
یەکەی ڕستەکانی نووسەر تێبگەن.
۶
چەندین جار وەرگێڕانەکەتان بخوێننەوە.
وەرگێڕە باشــەکان هەر بە یەک دوو جار
خوێندنەوە ڕازی نابن ،که وەرگێڕانەکەیان
بــە چــاپ و باڵوبوونــەوە بســپێرن؛ ئــەوان
لــە هەمبــەر وەرگێڕانەکەیانــدا هەســت بە
بەرپرسیارەتی دەکەن.
باشــتر وایــە لــە نێــوان کاتەکانــی
دووبارەخوێندنــەوەی وەرگێڕانەکەتانــدا
مــەودا هەبێــت .هەڵبەت هیــچ کارێکیش
لــەوە دژوارتــر نییــە ،کەســێک چەندیــن
جــار وەرگێڕانەکــەی خــۆی بخوێنێتــەوە.
هەســتکردن بــە پاتبوونــەوە لەوانەیە ڕێگە
نــەدات ئیــراد و کێماســیی کارەکەتــان
بدۆزنــەوە .لەبــەر ئەمــە ،پێویســتە وردە
وردە و لەســەرخۆ پێداچوونەوەکە جێبەجێ
بکەن.
هەرچەندێکــی لــە کاری وەرگێڕانــدا
کارکوشــتەتر ببــن ،نیازتــان بــە
دووبارەخوێندنــەوە کەمتــر دەبێتــەوە.
ئەوەشــتان لەبیــر بێــت ،هــەر کــە
وەرگێڕانەکەتــان بە چــاپ و باڵوکردنەوە
ســپارد ،ئیــدی کار لــە کار تــرازاوە:
شــارەزایانی وەرگێــڕان کارەکەتان تاوتوێ
دەکــەن ،بەهەڵە بەرچاوەکانتــان پێدەکەنن
و ،تەنانــەت ڕەخنەیــان لەســەر دەنووســن.
ڕاســتە دەتوانــن لە چاپەکانــی دواتردا بە
تەرجەمەکەتانــدا بچنەوە و چاکی بکەن،
بــەاڵم هەرکــە کارەکەتــان بــاو بــووەوە،
خۆی دەبێتە خاوەنی هەبوونێکی سەربەخۆ
و هــەردەم لە جێــی خۆیدا دەمێنێتەوە .ئەو
وەرگێڕانە بێبایەخەی چوار ساڵ لەمەوبەر
کڕیم ،ئێســتاش لە ســووچێکی ژوورەکەم
لەنێــو کتێبخانەکەمــدا لــە بەشــی کتێبە
بێبایەخەکاندا کەوتووە.
ماوەیەک لەمەوبەر چاوم بە وەرگێڕەکەی
کــەوت و هــەر ئەوەنــدەم پــێ کــرا بــە
دەربڕینێکی ناڕاســتەوخۆ پێشــنیاری پێ
بکــەم ،لەبــری وەرگێــڕان بچــێ چــاو لــە
یاریی فووتباڵ (تۆپێن) بکات.

٧
بە ڕژدی فێری دەستوورەکانی خاڵبەندی
ببــن .باشــترین کار بــۆ فێربوونــی
دەســتوورەکانی خاڵبەنــدی ئەوەیــە کــە
نووســراوی کەســانی زمانزان و شــارەزای
وەرگێــڕان ،نــەک هەموو پرزەنووســێک،
بخوێننــەوە و لــە خاڵبەندییەکەیــان ورد
ببنــەوە .بێگومــان بژارچییەکــی بــاش
(هەڵەچــن) دەتوانێــت تاکــوو ڕادەیــەک
خاڵبەندیــی وەرگێڕانەکەتــان ڕێکوپێــک
بــکات ،بــەاڵم خاڵبەنــدی ،خــۆی تاکــوو
ڕادەیەک بە کاری وەرگێڕانەکەوە گرێ
دراوە.
ئەوەشتان لەبیر بێت ،خاڵبەندی پێڕەوی لە
ژیربێژیــی ماناســازی دەکات کــە هەمان
ڕەوانکردنــی خوێندنــەوە و ئاســانکاریی
تێگەیشــتنە .کەواتــە ناکــرێ لــە هــەر
جێیەکــی نووســراوەکەتاندا بــە ئیشــتیای
خۆتــان ‹›خاڵبەنــدی›› بکەن .بۆ نموونە،
ناکــرێ لەبــەر ئــەوەی هەناســەتان ســوار
بــووە لــە هــەر جێیەکی ڕســتەدا بینۆک
‹›ویرگول›› دابنێن.
ڕێگەیەکــی باش بۆ فێڕبوونی خاڵبەندی
ئەوەیــە کــە لــە پێکهاتــەی مانایــی
ڕســتەکان تێ بگەن .هەموو ڕستەیەک،
تەنانەت ڕســتەی ســادەش ،لــە ‹›نیهاد››
و ‹›گــوزارە›› پێــک هاتــووە .نیهــاد
ئــەو شــتەیە کــە ڕســتەکە لەبارەیــەوە
دەدوێــت و گــوزارەش ئــەو قســەیەیە کــە
لەبــارەی نیهادەوە دەکرێت ،کە ئەم بەشــە
پێویســتی بــە ‹›کار›› هەیــە .کەواتــە
ئــەوە شــتێکی زۆر دژوار نییــە کە بزانین
دانانــی «بینۆک›› لەنێوان ‹›نیهاد›› و
«گوزارە››دا لەگەڵ ژیربێژیی ماناسازی
ناحاوێتەوە ،هەرچەند زۆر کەس ئەم کارە
دەکات.
لــەم ڕووەوە ،لەو ڕســتانەدا کــە زۆر درێژ
دەبنــەوە و چەندیــن بــەش لــە خــۆ دەگرن،
دەبــێ «بینــۆک» ــــەکان دووــــدوو بن،
بــە جۆرێــک کــە یەکیــان پشــتیوانی
لــە ئــەوی دیکەیــان بــکات .لــەم کارەدا،
«نیهــاد» دەکەوێتــە پێش «بینۆک»ی
یەکەمەوە« ،گــوزارە››ش دەکەوێتە پاش
«ینــۆک»ی دووەمەوە و بە شــێوەیەکی
ژیربێژانــە پێکــەوە دەبەســترێنەوە .لــەم
نموونەیــە بڕوانــن :نیهــاد ،.... ،گــوزارە.
لــەم شــێوازەدا دەتوانــن ئەوەنــدەی کــە لــە
ڕســتەکەتاندا بگونجێت ،چەندین بەش بە
ڕســتەکەتانەوە زیــاد بکــەن ،بەبێ ئەوەی

ژیربێژیــی ماناســازییەکە تێــک بچێــت.
هەروەهــا تێگەیشــتن لــەوەی کــە خاڵــی
‹›؛›› دەبــێ لە کوێی ڕســتەدا دابنرێت،
کاری هەموو کەسێک نییە.
٨
دەســت لــە وەرگێڕانەکەتــان وەربــدەن،
دەســتکاریی یەکە بە یەکەی ڕستەکانی
بکــەن و بەشــەکانی پاشــوپێش بکــەن بۆ
ئــەوەی جوانتریــن و ڕەوانتریــن پێکهاتەی
بــۆ بدۆزنــەوە .ئــەم دەســتتێوەردانانە
وەرگێڕانەکەتان باشتر و جوانتر دەکات.
هەمــوو زمانــەکان پێــڕەوی لــە
پێکهاتەبەندییەکــی یەکســان ناکــەن،
لەبــەر ئەمــە ،وەرگێڕان هەر دانانی واتای
وشــەکان لە جێگای یەکتردا نییە .هەوڵ
بدەن پاڕستەکان و ئامڕازە گەیەنرەکان بە
باشــترین شــێوە لەنێو شاڕستەکاندا جێگیر
بکــەن .بێجگــە لەمە ،دەبێ هەموو بەشــە
پێکهێنهرەکانی ڕستە لە باشترین جێگای
خۆیانــدا دابنێــن .بــۆ نموونــە ،دەکــرێ
‹›ئاوەڵــکار›› لە شــوێنە جۆراوجۆرەکانی
ڕستەدا دابنرێت ،بەاڵم لە هەر ڕستەیەکدا
شــوێنێکی تایبــەت هەیــە کــە باشــترین
شــوێنە بــۆ ئــەوەی ‹›ئاوەڵــکار››ی تێــدا
دابنێن.
٩
هــەوڵ بــدەن باشــترین هاوواتــا بــۆ هەموو
وشــەیەک بدۆزنــەوە .لەبیرتــان نەچێــت
کە هاوواتای دروســت ،هەمیشــە باشترین
هاوواتــا نییــە .هەرچەنــد لەکارهێنانــی
هاوواتای دروست خوێنەر لە هەڵەتێگەیشتن
دەپارێزێــت ،بــەاڵم لەکارهێنانی باشــترین
هاوواتــا تێگەیشــتنەکە ئاســانتر و ڕەوانتر
دەکات.
بــۆ دۆزینــەوەی باشــترین هاوواتــاکان
پێویســتە لــە یــەک دوو وشــەنامە
زیادترتــان لەبەردەســتدا هەبێــت و هاوواتــا
جۆراوجــۆرەکان لــە ڕســتەکەتاندا دابنێــن
بــۆ ئــەوەی بزانن کامەیان زووتر و ڕەوانتر
مەبەستەکە دەپێکێت.
هەروەها ئاگادار بن کە «واتای یەکەم»
جادووتــان لــێ نــەکات ٢.زۆربــەی ئــەو
وەرگێڕانــەی کــە زۆر کارکوشــتە نیــن،
هاوواتــای حازربەدەســتیان بــۆ زۆربــەی
وشەکان لەبەردەستدا هەیە.
دەبــێ ئــاگادار بــن کــە هاوواتــای
حازربەدەســت هەردەم باشترین هاوواتا نییە

و تەنانــەت جــاری وایــە لەکارهێنانــی لە
دەقێکدا نادروستە .بۆ نموونە ،لە دەقێکی
‹›زەویناسی››دا ،لەکارهێنانی ئاوەڵناوی
‹›ڕەخنەیــی›› ٣بــۆ ‹›ســێاڵو›› ،خوێنەر
وەپێکەنین دەخات.
١٠
ئــەو نــۆ فەرمانــەی ســەرەرەوە لەبەرچــاو
بگرن ،ئەویش بە گوێرەی ئەوەی کە ئێوە
وەرگێڕن ،نەک چەچوولباز!
لــەم نووســراوەیەدا وا دانــراوە کــە ئێــوە
تەڵەکەبــاز نیــن ،بگــرە باوەڕتان بە مانای
«چاکــە  /خراپــە» یــان «دروســت /
نادروست›› هەیە.
ئەگەر وا نییە و ئێوە بیر لە هیچ شتێک
ناکەنــەوە بێجگــە لــە قازانجــی کەســیی
خۆتــان بــە هــەر نرخێــک بێــت ،ئەوســا
هیچــکام لــەو خااڵنەی لەم نووســراوەیەدا
هاتــوون ،بەالتانــەوە گرینگایەتیی نابێت؛
نــە نووســەر ،نــە خوێنــەر ،نــە زمــان و نە
تەنانەت خۆشناویی خۆشتان .هەڵبەت ئەم
نووســراوەیە پێــی وا نییە ئێــوە ڕۆحانین و
بە بای خودا بەڕێ دەچن؛ زۆر ئاسایییە
کــە لەبیــری پەیداکردنــی «پــارە» ،یــان
دەســتەبەرکردنی ناوبانگیشــدا بن ،یان بیر
لە ‹›بەرزکردنەوەی ئاســتی زانستی››ی
خۆتــان بکەنــەوە ،کــە بڕیــارە پــارە و
ناوبانگــی بــەدوادا بێــت .لەم ســەردەمەدا
کە ڕوانگەی سەرمایەدارانە ڕۆژ لەگەڵ
ڕۆژ دەبێتــە بابەتێکــی ناچارەکــی ،جێی
خۆیەتــی کــە ئێــوەش بچووکتریــن کار
‹›بەخۆڕایی›› ئەنجام نەدەن و هەر بیر لە
کاری فەرهەنگی و پەرەپێدانی زانست و
ئەم جۆرە شتانەدا نەکەنەوە.
بــەاڵم لەبیرتــان نەچێــت کــە دەبــێ پــارە،
ناوبانــگ و پەرەپێدانــی زانســتی تەنیــا و
تەنیــا لــە بەرانبــەر «زەحمــەت و کار»دا
بە ئێوە بدرێت.
ئەگــەر لەمــە بــەدەر بێــت ،کارەکــەی
ئێــوە هیــچ جیاوازییەکــی لەگــەڵ دزی
نابێــت ،ئەوەندە نەبێ کــە ئەمە دزییەکی
دووڕووانەیە .بەم پێیە ،هەموو شــتێک لە
پلەی یەکەمدا دەچێتەوە ســەر ئەوەی کە
ئێــوە گەرەکتانــە چ جــۆرە مرۆڤێک بن؛
تەڵەکەبازێکی بێچاوەڕوو ،یان مرۆڤێکی
دروستکار.
کەواتــە خۆتــان لەگــەڵ خۆتــان ڕووبینی
مەکــەن و یەکال ببنــەوە ،ئاخۆ دەتانەوێت
کەسانێکی تەڵەکەباز بن؟
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لە ٢٥ی نوامبر هەتا ٢٥ی نوامبر؛
 ٣٨حاڵەتی ژنکوژی
و  ١٠٤حاڵەتی خۆکوژی لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕوویان داوە
ناوەندی ئاماری ڕێکخراوی مافی مرۆیی کوردپا
بەبۆنەی ڕۆژی جیهانیی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان ،بە خستنەڕووی ئاماری ژنکوژی و
خۆکوشتنی ژنان لە ٢٥ی نوامبری  ٢٠٢٠هەتا ٢٥ی نوامبری  ٢٠٢١لە کوردستان،
ڕاپۆرتێکی شیکاری_ئاماری باڵو کردەوە.

ژنکوژی ٣٨ :حاڵەت
لــە ٢٥ی نوامبــری  ٢٠٢٠هەتــا ٢٥ی
نوامبری  ،٢٠٢١بە گشــتیی  ٣٨حاڵەتی
ژنکــوژی لــە کوردســتان ڕوویان داوە کە
وردەکاری و هۆکاری ڕوونی زۆرێک لەو
کوشتنانە ناڕوونە ،بەاڵم بەپێی ئەوەی کە
لەبەردەســت دایــە دەتوانین بەم شــێوەیە ئەم
حاڵەتانە جیاکارییان بۆ بکەین.
کوژران بەهۆی «کێشــەی بنەماڵەیی»؛
 ١٢حاڵــەت ،کــوژران بەهۆی «داواکاری
جیابوونــەوە»؛  ٤حاڵــەت ،کوژران بەهۆی
«ڕەتکردنــەوەی خوازبینی»؛ دوو حاڵەت،
کــوژران بەهۆی»دێرهاتنــەوە لە بــازار بۆ
ماڵــە»؛ حاڵەتێــک ،کــوژران بەهــۆی
«شــووکردن بــە کەســێکی دیکــە»؛
حاڵەتێــک ،کوژران بەهــۆی «پەیوەندیی
دڵــداری و خۆشەویســتی و پێداگــری
کچەکــە لەگــەڵ پێکهێنانــی هاوبــەش
لەگەڵ ئەو کەســە»؛ حاڵەتێک ،کوژران
بەهۆی «پێنەدانی زێر بە هاوسەرەکەی»؛
حاڵەتێک ،کوژرانی ژن و کچێکی تەمەن
 ١٠ســاڵە بەهــۆی «مایەپووچ بوون»؛ ٢
حاڵەت و هۆکاری «ناڕوون»؛  ٢حاڵەت.
 ٥کــەس لــەو ژنانــە لــە کاتــی کوژرانی
خوشک ،کچ ،بریگرتە و هاورێیانیان کە
لەو شوێنە ئامادەبوون و کوژران و هەروەها
ژنێــک لــە کاتی پێشــگیری لە کوژرانی
کچەکەی ،بە دەستی زاواکەیان ،کوژرا.
 ٥کــەس لــەو ژنانە بە ڕوونی بە بیانوونی
«نامووسـ»ـی کوژران و لەمەڕ کوژرانی
فائێــزە مەلەکــی ،بەهــۆی «پەیوەندیــی
خۆشەویستی لەگەڵ کورێک و پێداگری
لەســەر پێکهێنانــی ژیانی هاوبەش لەگەڵ
ئــەو کــورە» ناتوانیــن بــە ڕوونــی بڵێــن»

قەتڵــی نامووســیی» بــووە ،چوونکــە
باوکی فائێزە بۆ چەندین ســاڵ ئاگاداری
«بوونــی ئەو پەیوەندییە خۆشەویســتییەی
کچەکــە»ی بــووە ،بــەاڵم کاتێــک کــە
کچەکــەی پێداگــری لەســەر پێکهێنانــی
ژیانی هاوبەشی لەگەڵ ئەو کورە کردووە،
کوژراوە.
هەروەها ســەبارەت بە کوژرانی «شــەکیبا
بەختیــار» ،بەهۆی»دێرهاتنــەوە لــە
بــازار» ناتوانیــن بە ڕوونی بڵێن کێشــەی
«نامووسی» بووە.
هەرچەنــد تــەواوی کوژرانــی ئــەو ژنانــە
ســــــــــەرچاوەی لــە «بیرکردنــەوەی
دەسەاڵتی زاڵ بە سەر ژنان» دایە،
بــەاڵم ناتوانیــن هەمــوو ئەوانــە لــە ڕیــزی
«قەتڵــی نامووسـ»ـــی بگونجێنیــن؛
لێکۆڵینــەوە
نەبوونــی
ســەرەڕای
و هەڵســەنگاندنی زانســتی لــەو
پەیوەندییەدا،ئێمــە ،لەگــەڵ کات و شــوێن
لــە ئێــران بــەرەڕوو دەبینــەوە و بــاس کردن
لەســەر قەتڵــە نامووســییەکان لەگــەڵ
کێشــەکە بەرەوڕوومــان دەکاتــەوە ،بــەاڵم
ســەرەڕای ئەوەیکــە «قەتڵی نامووســی»
دیاردەیەکــی جیهانییــە و بــە پشتبەســتن
بــە لێکۆڵینــەوەکان کە لــەو پەیوەندییەدا،
ئەنجــام دراون ،دەتوانیــن بڵێیــن کــە ئــەو
جۆرە قەتاڵنە خاوەنی تایبەتمەندیگەلێکن،
وەکــوو پەیوەندیــی خۆشەویســتی لەگــەڵ
پیــاوان و هاوڕەگەزەکانــی دیکــە ڕوو
دەدات ،زۆربــەی بەرنامەدارێــژراو
وهاوئاهەنگــی پێشــووتر بــووە ،بە کۆمەڵە
و لەالیــەن بنەماڵــەی ئــەو کەســانە رووی
داوە و بکوژەکــە پــاش ئەنجامدانــی
تاوانەکە ،شانازی پێوە کردووە و هۆکاری
کوژرانەکەیان نەشاردووەتەوە و بە بیانووی
«ئابڕوو» ئەو کارەیان ئەنجام داوه.

تاوانبارانی ئەنجامدانی ژنکوژی؛
هاوژیــن  ١٦حاڵــەت؛ بــاوک  ٣حاڵــەت؛
بــرا  ٣حاڵەت؛ ئامــۆزا  ٢حاڵەت؛ داواکار
 ٢حاڵــەت ،هاوژیــن و بــرای هاوژیــن؛
حاڵەتێــک ،بــرا و ئامــۆزا ؛ حاڵەتێــک،
هاوژینــی پێشــوو؛ حاڵەتێــک ،دەزگیران؛
حاڵەتێــک ،برازای هاوژیــن؛ حاڵەتێک و
ناروون؛ حاڵەتێک.
بــەو شــێوەیە کــە لــە ســەرەوە ئامــاژەی
پــێ کــرا ٧ ،ژن لــە کاتــی ئامادەبــوون
لــە شــوێنی کوژرانــی ژنانــی دیکــە،
کــوژران (ژنێــک بــە دەســتی هاوژینــە
پێشــووکەی خوشــکی ،ژنێـــــــــــــک بــە
دەســتی شــووی خوشــکەکەی ،ژنێک بە
دەســتی هاورێیەکــەی ٢ ،ژن بــە دەســتی
زاواکەیــان و ژنێــک بە دەســتی هاوژینی
بریگرتەکەی).

کەرەستەکانی کوژرانی ژنان؛
چــەک؛  ١٧حاڵــەت ،لێدان بــە چەقۆ؛ ٦
حاڵــەت ،ئاگرتێبــەردان  ٦حاڵــەت ،لێــدان
وئەشــکەنجە کــردن؛  ٣حاڵەت ،خنکاندن؛
 ٢حاڵــەت ،لێــدان و خنکانــدن؛ حاڵەتێک،
شمشیر؛ حاڵەتێک و ناڕوون؛  ٢حاڵەت
پارێــزگا و شــارەکانی شــوێنی ڕووداوی
قەتڵەکان؛
کرماشــان؛  ١٢حاڵــەت (کرماشــان ٨
حاڵەت ،هەرسین حاڵەتێک ،سەرپێڵیزەهاو
حاڵەتێک و ڕوانسەر حاڵەتێک)
ســنە؛ ٩حاڵــەت (ســنە  ٧حاڵــەت ،ســەقز
حاڵەتێک و مەریوان حاڵەتێک)
ورمــێ؛  ٩حاڵــەت (ورمــێ  ٢حاڵــەت،
سەردەشــت  ٤حاڵــەت ،پیرانشــار  ٢حاڵەت
و تیکاب حاڵەتێک)

ئیــام؛  ٦کەس (ئیالم  ٤حاڵەت ،دەشــتی
عەباس  ١حاڵەتێک و دەرەشار حاڵەتێک)
دوو کــەس لەو کوژراوانە خەڵکی شــاری
کرماشــان و ســنە بوون و کە دانیشــتووی
شارەکانی ساری و هەمەدان بوون.

زۆرتــر ڕوودەدات ،دەبێت گۆڕانکارییەکان
و هەلومەرجەکانــی ئــەوان لــە بەرچــاو
بگریــن  ،وەکــوو دواکەوتــووی ئابــووری
کــە پەیوەندیــی ڕاســتەوخۆی لەگــەڵ
پەرەســەندی توندتیژی وبەرهەمهێنانەوەی
توندتیــژی لــەو بەســتێنەدا ،هەیــە .بــەو
هۆکارانــە ئەگــەر تــەواوی پارامێترەکانی
بەرهەمهێناوەی توندوتیژی و زۆربوونەوەی
توندوتیژییــەکان هەڵنەســەنگێنین ،بــاس
کردن لە پرســی توندوتیژی دژی ژنان لە
بنەڕەتا هەڵەیە.

خۆخستنە ناو ڕووبار :حاڵەتێک ،خواردنی
حــەب ٦ :حاڵــەت ،خوکوشــتن بە چەک:
 ٢حاڵەت،

هۆکارەکانی خۆکوژی ئەو ژنانە
کە ڕوون بووەتەوە

ئامارێکــی ورد و فەرمــی لــە قەتڵــە
نامووســییەکان لــە ئێــران لــە الیــەن
حکوومەتــەوە بــاو ناکرێتــەوە و کاتێــک
لەگــەڵ نەبوونــی ئامارێکــی ورد و
ڕوون لــەو پەیوەندییــەدا ،بەرەوڕوویــن،
نیشــانەی ئەوەیــە کــە هەڵســەنگاندن و
لێکۆڵینەوەیەکــی زانســتی و ئوســووڵی
ئەنجــام نادرێــت هەتــا دوورە داهاتوویەکی
ڕوون لەوەیکــە لــە پەیوەندیــی لەگــەڵ ئەم
جــۆرە توندوتیــژەدا ،ڕوودەدات ،بــە دەســت
بێــت و نــە بەرنامەیەکــی ڕێــگاری و
گشــتیی بــۆ بەرئەنگابوونــەوەی ئەو جۆرە
حاڵەتانەش بوونی هەیە.
ئەوەیکە لە ئاماری قەتڵی نامووسییەکان
بەدەست دێت ،نافەرمییە ،نیشانەی ئەوەیە
کــە ســااڵنە  ٣٥٠هەتــا  ٤٠٠حاڵەتــی
ژنکــوژی لــە ئێــران ڕوو دەدات ،بەو پێیە،
بە هیچ شــێوەیەک دروســت نییە کە بڵێن
قەتڵــی نامووســی لــە کــوێ زۆرتــر و لــە
کوێی ئێران کەمترە ،تەنیا دەتوانین ئیدعا
بکەیــن کــە ســآاڵنە چاالکانــی مەدەنیی
و ژنــان پێڕاگەیشــتن بــە حاڵەتەکانــی
کوژرانــی ژنــان و قەتڵــە نامووســییەکان
دەکــەن ،ئــەوەش لــەو حاڵەتانــەدا ،کــە
ئیمکانــی پێراگەیشــتن و خســتنەڕووی
کــوژران و قەتڵــە نامووســییەکانیان بــۆ
برەخسێت.

 ١٠کەس لەوان کە لە شوێنە گشتییەکان
خۆیان کوشــتوو بە تایبەت لەســەربیناکان
خۆیان فڕە داوەتە خوارەوە.

لــەو ڕێژەیــە ٣٧ ،کەســیان دانیشــتووی
گونــدەکان و  ٦٦کەســیان دانیشــتووی
شارەکان بوون.

شــێوازەکانی خۆکــوژی ئــەو ژنانــەی کە
ڕوون بووەتەوە

لــە پەیوەندیــی لەگــەڵ گرووپــە ئیتنیکی
کــە دەوتــرێ قەتڵی ژنــان لە نــاو ئەواندا،

خۆهەڵواســین ٣٨ :حاڵــەت ،خۆســووتاندن:
 ١٣حاڵــەت ،خۆفڕەدانە خــوار ٩ :حاڵەت،

بەپێی ئەم راپۆرتە،
هۆکاری زۆربەی خۆکوژییەکانی ژنان
کێشەی بنەماڵەیی و هەژاری و
دەستکورتی بوون.

خۆکوژی ژنان ١٠٤ :حاڵەت
خۆکوژی سەرکەوتوو ٩٦ :حاڵەت
خۆکوژی ناسەرکەوتوو ٨ :حاڵەت
خســتنەڕوو ٣١ :کەس لەو ژنانە تەمەنیان
لــە ژێــر  ١٨ســاڵ بــوون کــە کەمترینیان
تەمەنی  ٩سااڵن بووە.
 ٣٧کــەس لــەو ژنانــە خێزانــدار٣٦ ،
کەسیان سەتڵت بوون.
 ٧کەس لەوانە قوتابیی بوون.

کێشــەی بنەماڵەیــی  ٤١حاڵــەت،
دەســتکورتیی ١٣ :حاڵــەت ،پێکهێنانــی
ژیانی زۆرە ملیی ٤ :حاڵەت ،پێشــگیری
لــە پێکهێنانــی ژیانی دڵخــواز ٣ :حاڵەت،
خەمۆکــی :حاڵەتێــک ،نەبوونــی موبایل
بۆ بەشــداری لە وانــە ئانالینەکانی کاتی
کۆرۆنــا :حاڵەتێــک ،قەبــووڵ نەبــوون بۆ
زانکــۆ :حاڵەتێک ،پێشــگری لە درێژەدان
بــە خوێنــدان لەالیەن باوکــەوە :حاڵەتێک،
ئــازار و دەســدرێژی جینســی :حاڵەتێک،
جیــاوازی دانــان لــە مافی سەرپەرەســتیی
کردنــی منــداڵ لــە الیــەن دادگاوە:
حاڵەتێک،
جیاکردنەوەی حاڵەتەکانی خۆکوژی ژنان
بەپێی پارێزگاکان:
ورمــێ ٥٠ :حاڵــەت ،ســنە ٢٨ :حاڵــەت،
کرماشان  ٢٣حاڵەت و ئیالم ٣ :حاڵەت.

