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ژینگــە ســوودێکی زۆر بــە مرۆڤــەکان دەبەخشــێت. هــەر لــە هەوایــەک کــە هەناســەی لــێ وەردەگریــن، ئاوێــک کــە دەیخۆینــەوە، ئــەو گیا و 
ئاژەاڵنــەی کــە مــرۆڤ بــۆ بەردەوامــی ژیــان دەیانخــوات هەتــا ئــەو کــەژ و کێــو و ڕووبارانــە کــە ژیانــی ڕۆژانەمانــی تێدا بەســەر دەبەیــن. »بە 
گشــتی ژینگــە ئاسایشــمان دابیــن دەکات و هەمــوو پێویســتیەکمان بێ بەرامبــەر بــۆ دابیــن دەکات« ئایــا ئــەم پێناســەیە بــەس بــۆ ژینگە دروســتە 
یــا ئــەوەی کەســێکی تریشــمان بیــر دەهێنێتــەوە؟ هــەر وەک چــۆن گــەردوون ســەرچاوەی ژیــان و ئافراندنــە و هەموومــان لــە ئامێــزی دا 
دەحاوێنێتــەوە و بــێ بەرامبــەر چــی پێویســتی هەبێــت بۆمــان دابیــن دەکات، هــەر بــەم شــێوە دایکیش ســەرچاوەی ژیــان و ئافراندنــە و هەموو 
پێویســتیەک بــۆ منداڵەکانــی بــە بــێ ئــەوەی هیــچ چاوەڕوانیەکــی هەبێــت دابیــن دەکات و هەمــوو کاتێــک ئامــادەی خــۆ فیــدا کردنــە بــۆ 
ڕۆڵەکانــی. ئەمانــە هەمــووی ســەلمێنەری یــەک بوونــی ژن و گەردوونــە. ســەلمێنەری پەیوەنــدی بەهێــزی نێــوان ژن و سروشــتە. ســەلمێنەری 
ئەوەیــە کــە ژن و ژینگــە دووانەیەکــی لــە یــەک دانەبــڕاون. هەمــو مرۆڤــەکان لــە جەوهــەری خۆیــان دا هەســت بــە پەیوەندیــەک لــە نێوان 
خۆیــان و سروشــت دەکــەن بــەاڵم لــە ڕاســتیدا بــە هــۆی ئافرێنــەری ژنــان ئــەم پەیوەندیــە زۆر بەهێزتــرە. بەتایبەتــی منــدااڵن لــە سروشــتی 
خۆیــان دا زۆر تێکــەاڵوی ژینگــەن. لێکۆڵینــەوەکان نیشــان دەدات کــە چــۆن پەیوەنــدی بەردەوامــی منــدااڵن لەگــەڵ سروشــت دەبێتــە هۆی 
گەشــەی تەندروســتی کۆرپــەکان، پاراســتنی تەندروســتی لــەش و دەروونیــان و هەروەهــا توانــای خۆپاراســتنیان لــە کاتــی ڕوو بەڕووبوونــەوە 
لەگــەڵ مەترســیەکان تێــدا زیــاد دەکات. تەنانــەت ژێرخانــی پــەروەردەی ڕەســمی و پێشــکەوتنیان لــە خوێنــدن دایــە. بــۆ منــدااڵن و گەوران 
بــە شــێوازێکی یەکســان، پەیوەنــدی ڕۆژانــە لەگــەڵ سروشــت دەبێتــە هــۆی تەندروســتی باشــتر، دڵەڕاوکێــی کەمتــر، ڕەوشــی باشــتر و تەنانەت 

کــەم کردنــی کێــش وهەروەهــا لیســتێکی درێــژ لــە تایبەتمەندیــەکان کــە هیــچ دەرمانێــک ناتوانێــت جێگــەی بگرێتەوە. 
ژینگــە بــە جۆرێکــە کــە ئەگــەر بــە هــۆی ڕەفتــاری هەندێــک گروپــەوە کــە لــە نــاو کۆمەڵــگا دەرکەوتــوون و لــە میانــەی پاوانــی قازانــج 
– ســەرمایەوە خۆیــان لــە ســەرووی کۆمەڵــگا ڕێکخســتووە، دابڕانــی جــددی لــە ئەڵقەکانــی ژینگــە ڕوو بــدات، ئــەوا زنجیــرەی کارەســاتە 
سروشــتیەکان، کۆمەڵگاشــی لــە نــاودا، لەوانەیــە تــەواوی ژینگــە ڕووبــەڕووی قیامــەت بکاتــەوە. پێویســتە لەبیــری نەکەیــن کــە ئەڵقەکانــی ژینگە 
لــە میانــەی گەشــە و پەرەســەندنێکی ملیۆنــان ســاڵیەوە پێکهاتــوون. بــە گشــتی وێرانکاریەکانــی پێنــج هــەزار ســاڵەی ئــەم دواییــە، بــە تایبەتیش 
هــی ئــەم دووســەد ســاڵەی دوایــی، لــەم مــاوە زەمەنییــە کورتــە دا بە هــەزاران ئەڵقــەی پەرەســەندنی ملیۆنــان ســاڵیان پچڕانــدووە.  کۆمەڵگای 
ژنانــی ئــازادی رۆژهەاڵتــی کوردســتان – کــژار ئــەم جــارە هەســتاوە بــە کەمپەینێــک بــە دروشــمی » لــە دژی کوشــتنی ژنــان و کاولــکاری 
ژینگــە، تێبکۆشــین« . ئێمــەش وەک کۆمیتــەی لێکۆڵینــەوەی کــژار هەوڵمــان دا لــەم نامیلکەیــە دا ئامارێــک لــە کاولکاریەکانــی ژینگە لــە ئێران 
و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هەروەهــا هۆکارەکانــی لەنــاو چونــی ژینگــە لــەم هەرێمانــە بخەینــە ڕوو. چونکــە هــەر وەک دەزانرێت سیســتەمی 
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دەســەاڵتداری ئێــران هەرگیــز خــۆی ئامارێکــی ڕاســتەقینە لــە کردەوەکانــی خــۆی کــە بووەتــە هــۆی لەناوبردنی ژینگە پێشــکەش نــاکات، وە 
بــە هــۆی ئــەوەی ڕاگەیاندنێکــی ئازادیــش لــەم سیســتەمە دا نیــە قــەت ئیجــازە نــادات کەســی تریــش پێشکەشــیان بــکات.  

ئایا بە پێی پیویست لە ژینگە کەڵک وەردەگرین؟
ئەمــە زۆر ئاســانە کــە وا بیــر بکەینــەوە سروشــت هەمیشــە هەیــە و خــۆی تــازە دەکاتــەوە. بــەاڵم لــە ڕۆژی ئەمڕۆمــان دا زۆرێــک لــە ئاژەڵەکان 
و کانیــاوەکان و تەنانــەت ئــاو و هــەواش ئەوەنــدە کــەم بوونەتــەوە کــە بــەرەو نەمــان دەچــن. لەبەرچــاو نەگرتنــی لــە ناوچوونــی ژینگەکەمــان 
ــر و ئاســانتر دەکات. مــرۆڤ لەگــەڵ تێپەڕبوونــی کات و  ــەی خۆمانیــن، لەناوچوونــی ژینگــە خێرات ــەو کاتــەدا کــە ســەرقاڵی ژیانــی ڕۆژان ل
پێشــکەوتنی خێــرای تەکنۆلۆژیــا و هەروەهــا بــێ ڕەچــاو کردنــی کاردانــەوەی نەرێنــی ئــەم پێشــکەوتنانە لــە ســەر سروشــت و ژینگــە و هەمــوو 
ــە ئەنجامــی ئاکارەکانــی مــرۆڤ دا گۆڕانێکــی  ــاو سروشــت دا تێکــداوە. ل ــە ن زینــدەوەران، تــەواوی ئێکۆسیســتەمی شــێواند و هاوســەنگی ل
نائاســایی لــە هــەوا دا پێکهــات، دارســتانەکان ســووتان، بەســتەڵەکەکان توانــەوە و لــە الیــەک الفــاو و لــە الیەکیــش وشــکە ســاڵی ڕوو دەدات و 
هــەزاران کێشــەی تــری ژینگەیــی لــە جیهــان دا پێکهــات. لــە ڕاســتیدا ڕەوشــی سروشــت لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لــە زۆرێــک لــە 
واڵتانــی تــر خراپتــرە. چونکــە لــە ئێــران سیســتەمێکی داگیرکــەر و فاشیســت لەســەرکارە کــە نــە دەزانێــت بەڕێوەبــەری بــکات و نــە گەالنــی 
غەیــری فارســی لــە ال گرینگــە تــا خزمەتێکیــان پــێ بــکات و بگــرە هــەر چــی هەشــیانە تااڵنــی دەکات و هەمــووی بــۆ ناوەندەکانــی خــۆی 

دەگوازێتەوە.
»ڕۆژ بــە دوای ڕۆژ مێــژووە نوێیەکــەی زانســتی ئێکۆلــۆژی و بزووتنەوەکــەی پــەرە دەســەنێت. هەروەکــو لــە ڕاســتینەی ژنــدا بینــرا، ســەبارەت 
بــە دیــاردەی ژینگــەش چەنــدە زانســت پــەرە بســەنێت وشــیاری پێــش دەکەوێــت، چەنــدە وشــیاریش پێــش بکەوێــت بزووتنەوەکــە پێــش 
ــال سۆسیالیســت و ئانارشیســتەکان  ــر ری ــت زیات ــدە دەچێ ــە. چەن ــگای مەدەنیی ــی کۆمەڵ ــی بزاوت ــن گۆڕەپان دەکەوێــت. ژینگــە بەرفراوانتری
بــەرەو خــۆی ڕادەکێشــێت. لــە دۆخــی بزووتنەوەیەکــدا کــە هــەری زۆر ڕکابەرایەتــی سیســتەمی تێــدا دەبینرێــت. لەبــەر ئــەوەی تــەواوی 
کۆمەڵــگا پەیوەندیــدار دەکات، ئــەوا بەشــداریکردن ماهیەتێکــی ســەرووتری چین و نەتەوەکانی بەدەســتهێناوە. لێرەشــدا دەشــێت شــوێنپەنجەی 
هەژموونگەرایــی ئایدیۆلۆژیــای لیبــڕال لــە ســەر بزووتنەوەکــەی ببینرێــت. هــەر وەک ســەبارەت بــە بابەتــە کۆمەاڵیەتیــەکان، لیبڕالیــزم لــە 
بــواری ئێکۆلۆژیشــدا گەوهــەری بونیــادی کێشــەکە نابینــێ، هــەوڵ دەدات تەکنۆلۆژیــا، ســووتەمەنی پاشــماوەکان و کۆمەڵــگای بەکاربــردن 
بەرپرســیار پیشــان بــدات. کــە چــی لــە ڕاســتیدا تــەواوی ئــەم دیــاردە الوەکــی و نەرێنیانــە بەرهەمــی سیســتەمی ) بــێ سیســتەمی( مۆدێرنیتەی 
خۆیەتــی. لــەم ســۆنگەیەوە؛ هەروەکــو لــە بزووتنــەوەی فێمێنیســتدا بینیمــان، بزووتنــەوەی ئێکۆلۆژیســتی پێویســتەیەکی زۆری بــە یەکالبوونەوە 
و زەاللبوونــی ئایدیۆلــۆژی هەیــە. پێویســتە ڕێکخســتن و چاالکیەکانــی لــە شــەقامە تەســکەکانی شــارەوە بــۆ نــاو ســەرجەم کۆمەڵــگا بگوازنــەوە، 
بــە تایبەتیــش بخرێنــە نــاو کۆمەڵــگای گونــد – کشــتوکاڵی ناوچــە الدێییــەکان. لە ڕاســتیدا ئێکۆلــۆژی ڕابــەری چاالکــی کۆمەڵگای کشــتوکاڵ 

– گونــد، تــەواوی کۆچبــەران، بێــکاران و ژنانــە.«) ڕێبــەر ئاپــۆ( 
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هــەر لــە ســەرەتاوە کــە بــۆ یەکــەم جــار بەنــداوەکان دروســت 
کــران بــۆ دابیــن کردنــی ئــاوی خواردنــەوە و هەروەهــا ئــاوی 
ــی  ــەر وەک پەندێک ــەاڵم ه ــووە. ب ــتوکاڵ ب ــۆ کش ــت ب پێویس
ــوێ و  ــە خ ــتێک ب ــوو ش ــێ » هەم ــە دەڵ ــە ک ــوردی هەی ک
خوێــش بــە مانــا »، ئاو پێویســتە بــۆ کشــتوکاڵ و خواردنــەوە، وە 
دەبێــت هــەر تاکێــک بــە پێــی پێویســت بــەکاری بهێنێــت بــەاڵم 
ــە  ــە هــۆی عەقڵییەتــی تاکــی سیســتەمی ســەرمایەدار نــەک ب ب

پێــی پێویســت بەڵکــو بــە پێــی گیرفانــی بــەکاری دەهێنێــت. 
ســااڵنێکی درێــژە کــە ئەحــواز لەگــەڵ کێشــەگەلی جۆراوجــۆر 
دەســت و پەنجــە نــەرم دەکات کــە یــەک لەوانیــش گرفــت و 
کێشــەی ژینگەییــە. ڕەوشــی ئەمــڕۆی ئەحــواز کــە بۆتــە هــۆی 
ــە ئەنجامــی سیاســەتەکانی  ناڕەزایەتیەکــی گرســەیی زۆریــش، ل
ڕژێــم لــەم چەنــد دەیــەی ڕابــردوو دایــە. جــۆرە سیاســەتێک کە 
بــە نــاوی »گەشــە کــردن« زەربــەی وێرانکــەری لــە ژینگــەی 
ئەحــواز داوە. ڕووبــاری کارون کــە گەورەتریــن و درێژتریــن و 
پڕئاوتریــن ڕووبــاری نــاو جوگرافیــای ئێرانــە و لــە بەرزاییەکانــی 
ــەی  ــە زۆرب ــاری دەســت پــێ دەکات و ب چوارمەحــال و بەختی
ــی  ــاو خەلیج ــە ن ــت و دەڕژێت ــواز دا تێدەپەڕێ ــارەکانی ئەح ش
فارســەوە و لــە ئەنجــام دا تێکــەاڵوی زەریــای هیند دەبێــت، هەر 
بــەم هۆیــەوە گرینگیەکــی زۆری لــە بــواری بازرگانــی کردنــەوە 
هەیــە. بــەاڵم بەهــۆی ئــەو هەمــوو بەنــداوەی کــە لــە ســەر ئــەم 
ڕووبــارە دروســت کــراوە و هەروەهــا گواســتنەوەی ئــاوی ئــەم 
ڕووبــارە بــۆ ئیســفەهان، قــوم، کرمــان و یــەزد، ئیترنــەک تەنیــا 
بەلەمــەکان ناتوانــن هــات و چــۆی تێدا بکــەن بەڵکــو کاریگەری 



7

لــە ســەر ژیانــی ئاســایی خەڵکیــش دانــاوە کــە بریتیــە لــە کــەم بوونــەوەی ئــاوی خواردنــەوە، وشــک بوونــی دارســتان و بــاخ و باخــات و زۆر بوونــی دەشــتەکان 
کــە ئەمــەش خــۆی بۆتــە هــۆی کێشــە و گرفتێکــی زۆر بــۆ خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە. بەدرێژایــی ئــەو ڕووبــارە بەنداوەکانــی کارونــی ١، ٢ ، ٣ ، ٤، مســجد ســلیمان، 
گتونــد علیــا و ســد تنظیمــی گتونــد، دز، خرســان وبختیــاری ســەرەڕای زیانەکانــی بــۆ ئــەم ناوچەیــە و هەروەهــا ناڕەزایەتــی خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە و چاالکانــی 
بــواری ژینگــە، دروســت کــراون. هەروەهــا تااڵوەکانــی ئەحــواز لــە وانــە هورئەلعەزیــم دۆنــم دۆنــم بــۆ دەرهێنانــی نــەوت لەناوچــوون کــە ئەمــەش یــەک لــە 
هۆکارەکانــی دروســت بوونــی ڕەشــەبا لماویەکانــی ئەحــوازە. لــەم دوو ســاڵەی دوایــی دا بارانێکــی زۆر بــاری کــە بــوو بــە هــۆی هەســتانی الفــاو و زیانێکــی زۆری 
بــە خەڵــک گەیانــد. هــەر چەنــد ڕەخنــەی هــەرە زۆر بــۆ ئــەوە بــوو کــە ئــاوەڕۆکان بــاش نیــن بــەاڵم وا دیــارە ئــاوەڕۆکان بــۆ شــوێنی تــر دیــار کــراون چونکــە 
الفــاو و بارانــەکان نەیانتوانــی خــۆ بگەیەنــن بــە هورئەلعەزیــم بــۆ ئــەوەی ئاســتەنگی لــە بەرامبــەر نــەوت دەرهێنــان دا دروســت نەکــەن. ئەمانــە و زۆر هۆکارگەلــی 
تــر بــوو بــووە هــۆی ناڕەزایەتــی خەڵــک کــە لــە ئەنجــام دا خەڵــک لــە دژی ئــەم سیاســەتانە ڕێپێــوان و خۆپێشــاندانیان دەســت پــێ کــرد کــە دوای ئــەوەی 
الوێــک بــە تەقــەی چەکدارانــی ڕژیــم گیانــی بەخــت کــرد ناڕەزایەتیــەکان گەیشــتن بــە لووتکــە. هــەر چەنــد ڕژێــم وەک هەمیشــە هەوڵــی دا تــا بــە بەڵیــن و 
درۆ خەڵکەکــە بێدەنــگ بــکات بــەاڵم ڕووبــەڕووی هەڵوێســتی رادیکاڵــی خەڵــک بــووە کــە »بۆچــی ســەرەڕای ئــەوەی خۆمــان ڕووبــاری گەورەمــان هەیــە بــەاڵم 

دەبێــت بپاڕێینــەوە بــۆ ئــەوەی ئاومــان بــۆ بەردەنــەوە؟«
هــەر ئــەم سیاســەتە قێزەونــە لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتانیش بــە ڕێــوە دەچێــت و هەمــوو ئــاوی کوردســتانیش دەگوازنــەوە بــۆ ناوەندەکانیــان. بــۆ نموونــە لــە ســەر 
ڕووبــاری ســیروان چەندیــن بەنــداو دروســت کــراوە کــە کاردانەوەیەکــی یەکجــار خراپــی هــەم بــۆ خەڵــک بــووە و هــەم بــۆ ژینگــەش کــە هێــدی هێــدی دیــار 
دەبــن. لــە ســەر ڕووبــاری ســیروان بەنداوەکانــی داریــان، ئــازاد، قشــالق، گاوشــان، بنێــر، ســلێمان شــا و هەجیــج لــە مــاوەی کەمتــر لــە ١٠ ســاڵ دروســت کــراون. 
هــەر چەنــدە چاالکانــی بــواری ژینگــە و کەســانێکی زۆر لــە دژی ئــەم بەنداوانــە ناڕەزایەتیەکــی زۆریــان دەربڕیــوە، بــەاڵم دەوڵەت ســەرقاڵی کاری خۆیەتــی و هیچ 
گرینگیــەک بــە داخــوازی خەڵــک نــادات. لــە درووســت کردنــی ئــەم بەنداوانــە دا پرۆپاگەندەیەکــی زۆر لــە الیــەن هەندێــک کۆمپانیــاوە دەکرێــت کــە گوایــە 
دەبێتــە هــۆی گەشــە کردنــی زیاتــری کشــتوکاڵ و ئاوێکــی زیاتریــان بــۆ بــاخ و باخاتیــان دەبێــت. بــەاڵم بــە پێــی ئامــاری گشــتی لــە دوای هاتنــە ســەر کاری 
ڕژێــم، رێــژەی بەنــداو لێــدان ٣٠٪ زیــادی کــردووە لــە کاتێــک دا ڕێــژەی کشــتوکاڵ تەنیــا ٤٪ زیــادی کــردووە. ئــەم ئامــارە خــۆی ســەلمێنەری سیاســەتی هەڵــەی 

دەوڵــەت و درۆ بوونــی پرۆپاگەندەکانیانــە.
بــە پێــی ئامــار و لێکدانــەوەکان لــە ســاڵی ١٣٩٨ دا، ١١٨٦٣ کۆمپانیــا لــە بەشــی پیشــەی پەیوەندیــدار بــە ئــاوەوە وەک بەنــداو لێــدان کاریــان کــردووە. ئــەو ئامــارە 
سەرســووڕهێنەرە ئــەوە دەســەلمێنێت کــە کۆمپانیــاکان قازانجێکــی یەکجــار زۆر لــەم کارانــە بەدەســت دەهێنــن. دیــاردەی بەنــداو لێــدان لــە هــەر ناوچەیــەک بــە 
پێــی سروشــتەکەی دەرئەنجامێکــی لــێ دەکەوێتــەوە، یانــی لــە ورمــێ دەبێتــە هــۆی وشــک بوونــی گۆلێــک و لــە هەورامــان دەبێتــە هــۆی گۆڕانــی کــەش و ئــاو 

و هــەوا.
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عەقڵیەتــی ســەرمایەدار جۆرێــک بەرۆکــی سروشــت و ئاوەکــەی گرتــووە کــە بــە هیــچ شــێوەیەک بــەری نــادات تــا ئــەوەی 
بــە یەکجــاری لــە نــاوی ببــات. دەرەوەی بەنــداو لێــدان زۆر جــاران ئــاوەکان بــە ئــاوەڕۆی کارخانــەکان ئالــوودە دەکرێــن 
کــە ئەمانــەش هەمــووی خەســارێکی زۆر دەگەیەنــن. بــۆ نموونــە پیــس بوونــی ئــاوە دەبێتــە هــۆی جۆرەکانــی شــێرپەنجە 
لــە مرۆڤــەکان دا و هەروەهــا لــە الیەکــی تریشــەوە کشــتوکاڵ کــردن بــەم ئــاوە ئالوودەیــە بێگومــان بەرهەمەکەشــی ئالــوودە 
دەبێــت کــە ئەوانیــش دەبنــە هــۆی جۆرەکانــی نەخۆشــی. بە ســااڵنە کــە ئــاوەڕۆی گوندەکانــی دەوروبــەری زرێبــار دەڕژێتە 
نــاو زرێبــارەوە. ســەرەڕای هەمــوو هەوڵدانەکانــی خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە بــۆ چارەســەرکردنی ئــەم گرفتــە دەوڵــەت هیــچ 

کارێکــی بــۆ ئەنجــام نــادات.
ئەمڕۆکــە زۆرێــک لــە گــۆل و تااڵوەکانــی ورمــێ، بەختێــگان، گاوخونــی، پەریشــان و ... لــە بــار و دۆخێکــی قەیرانــاوی دان 
و بــەرەو لــە ناوچــوون و وشــک بــوون دەچــن. کــە هــۆکاری سەرەکیشــیان دروســت کردنــی بەنــداوی زۆر لــە ســەر چــۆم 
و ڕووبارەکانــە. هەرێمەکانــی دەوروبــەری گۆلــی ورمــێ لــە بــواری بەنــداو لێدانــەوە لــە پلــەی یەکــەم ڕاوەســتاون. بــۆ ئــەو 
ئاوانــە کــە دەڕژێنــە نــاو گۆلــی ورمــێ ١٠٦ بەنــداو دیــاری کــراوە کــە لــە وانــە ٥٦ دانەیــان تــەواو کــراوە و کەڵکــی لــێ 
وەردەگیرێــت و ئــاوی گۆلەکــە لــە پشــت ئــەو بەنداوانــە ڕاوەســتاوە. هەروەهــا بــۆ تــااڵوی ئەنزەلــی ٨٢ بەنــداو، گاوخونــی ٦ 
بەنــداو کــە بــوو بــە هــۆی وشــک بوونیشــی، بەختێــگان ٣ بەنــداو و لــە ســەر ڕووبــاری کارون ٢٤ بەنــداو دروســت کــراون. 
بــە پێــی ئامــاری رەســمی ئێــران لــە ئێســتا دا ٦٤٨ بەنــداو دروســت کــراون کــە کەڵکیــان لــێ وەردەگــرن و بــۆ ٦٨٣ بەنداوی 

تریــش نەخشــەیان دانــاوە و زۆربەشــیان بــەرەو تــەواو بــوون دەچن. 
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بەنــداو لێــدان یــەک لــە کار یاخــود دەکرێــت بڵێیــن دیــاردە قێزەونەکانــە کە لە 
جوگرافیــای ئێــران بــە ڕێوەدەچێــت. یەکێکــی تریــش لە نــاو بردنی دارســتانەکانە 
بــۆ درووســت کردنــی خانــوو و کۆشــک و هەروەهــا دەرخســتنی کانیــاوەکان یــا 
لەنــاو بردنیــان بــۆ ئامانجــی ســەربازی. بــۆ نموونــە نزیکــەی ٣٥٪ باکــووری ئێــران 
کــراوە بــە خانــوو، کۆشــک و کاخ و بەو هۆیــەوە لە گیــالن ٢٠٪ و لــە مازەندەران 
٣٣٪ لــە دارســتانەکان لــە ناوچــوون بــەس بــۆ ئــەوەی زەمینــی گەشــت و گــوزار 
بــۆ هەندێک کــەس دابیــن بکرێــت. ئامارێکــی لــەوەش سەرســووڕهێنەرتر ئەوەیە 
کــە تەنیــا ٨ کیلۆمەتــر لــە هێڵــی قــەراغ ئــاو لــە مازەنــدەران ماوەتــەوە و ئــەوەی 

تــری هەمــوو کــراوە بــە شــارۆچکە و خانووبەرە.
دارســتانەکان یــەک لــە گرینگتریــن پێویســتیەکانی ژیانــن. ژێرخانــی هاوســەنگی 
ئێکۆسیســتەم و هــۆکاری ســەرەکین بــۆ پێشــگرتن لــە الفــاو، تێکچوونــی خــاک، 
هاوســەنگی بازنــەی باریــن و گەنجینــە ئاویەکانــن. دارســتانەکان کــە وەک بەردی 
بناغــەی ژینگــەن لــە هەمــوو چاخــەکان دا دوای هــەر تێکچوونێــک ســەرلەنوێ 
بوژاونەتــەوە، بــە شــێوەیەک کــە ژینگــەی ئەمڕۆیــان بــۆ ئێمــە پێــک هێنــاوە. لــە 
هــەر چاخێکــی ژیــان مەترســی تایبــەت بەخــۆی لــە ســەر ئێکۆسیســتەم هەبــووە 
ــە ژینگــە نەســتاندووە.  ــان ل ــای بوژانەوەی ــچ کاتێــک وەک ئێســتا توان ــەاڵم هی ب
ــۆ ژینگــەی دروســت کــردووە و  مەترســیەکانی کــە سیســتەمی ســەرمایەداری ب
ڕۆژبــەڕۆژ ڕووی لــە زیادبوونــە بــە شــێوەیەک کــە دەرفەتــی قەرەبوو کردنــەوە و 

بوژانەوەشــی لــێ ســتاندون.
مرۆڤــی سیســتەمی ســەرمایەدار بــە عەقڵیەتــی ســەرمایە و ســود و دەســەاڵت هیــچ 
ســنوورێک ناناســێت و بــۆ بەرژەوەندیەکانــی خــۆی هەمــوو دەســتدرێژیەک لــە 
ســەر ژینگــە بەڕێوەدەبــات. مرۆڤــی مۆدێــرن هیــچ پێوانێکــی ئەخالقــی ڕەچــاو 

نــاکات و ئەنجامــی هــەر ئاکارێــک لــە بەرامبــەر ژینگــە دا ڕەوا دەبینێــت.
ســووتانی ژینگــە و بەتایبەتــی دارســتانەکان دیاردەیەکــی تــازە نیــە و یــەک لــە 
هەڕەشــە سروشــتی و هەمیشــەییەکانە کــە لــە بەرامبــەر ژینگــە بــە هــۆی بروســک 
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بێــت یــا گەرمــای زۆر، هەبــووە بــەاڵم ئــەوەی تازەیــە ئاگــر خســتنەوەی ژینگەیــە. لــە دوو دەیەی ڕابــردوو ســووتاندنی 
دارســتانەکان لــە جوگرافیــای ئێران دا ڕەوتێکی سیســتماتیکی گرتــووە. ڕەوتێک کــە ئەوەندە بەخێرایــی بەڕێوەدەچێت 

کــە توانــای بوژانەوەشــی لــێ گرتــووە بــە شــێوەیەک کــە دەرفەتــی هەناســەیەکی پــی نــادات. 
تــاک و دەزگا و سیســتەم دەســت لــە نــاو دەســتی یــەک لــە ســەر ئــەم بنەمایــە کە مــرۆڤ باشــترینی مەخلوقاتــە، وەک 
ئۆبژەیــەک ســەیری ژینگــە دەکــەن و داگیــری دەکــەن. دارســتانەکان ڕۆژ بــە دوای ڕۆژ زیاتــر دەکرێــن بــە زەوی 
کشــتوکاڵ، بــاخ و ڤێــالی تاکەکەســی و هەروەهــا دارەکان بــە شــێوەیەکی ســیتماتیک بۆ دابینکردنی پێویســتی پیشــەیی 
و خەلــوزی قەلیانکێشــان دەبڕدرێنــەوە. شارســازی، لێدانــی ڕێگە و بــان، بەنــداوەکان و هەموو بەرنامە کانی گەشــەپێدان 
هەمــووی لــە خزمەتــی گرووپێکــی تایبــەت دا ئەنجــام دەدرێــن و ڕووبــەری دارســتانەکان هــەر کــە دەچێــت کەمتر و 
کەمتــر دەکەنــەوە. بــە پێــی وتەکانــی چاالکێکــی ژینگەیــی لــە ٧٠ ســاڵی ڕابــردوودا ٧ میلیــۆن دۆنــم لــە دارســتانەکانی 
زاگــرۆس واتــا ٦٠٪ لــە ناوچــوون و لــە ئێســتا دا تەنیــا پێنــج میلیــۆن دۆنمــی ماوەتــەوە و ئەگــەر هەر بــەم ڕەوتــە بڕواتە 

پێــش لــە ٥٠ ســاڵی داهاتــوودا تــەواوی دارســتانەکان لــە نــاو دەچــن.
هــەر ســاڵێک چەندیــن جــار دارســتانەکانی مەریــوان دەســووتێن تەنانــەت جــاری وایــە دەرفــەت نــادەن بکوژێتــەوە. 
ئــەو هەمــوو ئاگرانــە ناتوانێــت بــە هــۆی ڕووداوی سروشــتی بێــت. ئــەو هەمــوو ئاگــرە نیشــانەی ڕەوتێکــی لــە ناوبردنی 
ژینگــە و دارســتانەکانە کــە دەســتی مرۆڤــی لــە پشــتە. ڕەوتێــک کــە ســااڵنە هــەزاران دۆنــم لــە دارســتانەکان دەکاتــە 

قوربانــی عەقڵیەتــی داگیرکــەر کــە لــە ئەنجــام دا دەبێتــە هــۆی لــە ناوچوونــی خۆشــی.
ئەگــەر وەک ئــەوەی ئاماژەمــان پــێ کــرد ڕێکخــراوە دەوڵەتیــەکان ڕۆڵێکــی گــەورە و بــە سیســتەم دەگێــڕن بــۆ لەنــاو 
بردنــی ژینگــە لــە مەریــوان - هــەم بــۆ زرێبــار و هــەم بــۆ دارســتانەکان- کەســانی هەلپەرەســتیش نابێــت لەبیــر بکەیــن 
کــە بــەس بــۆ پڕبوونــی گیرفانــی خۆیــان ئامــادەن بــۆ لــە ناوبردنی تەنانــەت ئــەو ژینگەیــەش کە تیایــدا دەژیــن، وەک 
بڕینــەوە و ســووتاندنی داربەڕووەکانــی مەریــوان بــۆ دروســت کردنــی خەلــوز . دارســتانەکانی بــەڕووی مەریــوان زۆر 
کــۆن و بەنرخــن بــەاڵم کەســانێکی بــێ ئەخــالق و بــێ ویــژدان ئامــادەن تــا ئــەو دارانــە ببڕنــەوە و ئاگــر بــدەن بــۆ 

ئــەوەی ســفرەی کەبــاب و قەلیــان دەوڵەمەندتــر و ڕەنگاوڕەنــگ تــر بێــت. 
بــەاڵم لــە نێــوان تــەواوی ئــەم تــااڵن کــردن و داگیرکــردن و لەناوبردنانــە کەســانێک دەردەکــەون کە بیریــان بهێننەوە 
چەنــدەش ژینگــە منداڵــی بێــت کــە خیانەتــی لــێ دەکات و بــۆ گیرفانــی خــۆی ژینگــە لــە نــاو دەبــات، ئەوەنــدەش 
منداڵــی باشــی بــۆ پاراســتنی گــەورە کــردووە. کەســانێک کــە مزگێنــی بەردەوامــی ژیانمــان پــێ دەدەن. کەســانێک 
کــە بــۆ مافــی وەچــەی داهاتوویــان گیانفیدایانــە شــەڕ دەکــەن. ژینگەپارێزانــی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان لە شــەهریوەری 
١٣٩٧ بــە پێشکەشــکردنی شــەهیدانیان قۆناخێکــی تازەیــان لە پاراســتن دەســت پــێ کرد. قۆناخێــک کە بــە داگیرکەران 
دەســەلمێنێت کــە زاگــرۆس بــێ پاراســتن نیــە. قۆناخێــک کــە جارێکــی تــر دەســەلمێنێت زاگــرۆس بــۆ کورد مێــژوو، 

ــەوڕۆ و داهاتوویەتی. ئ
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شــەهادەتی شــەهیدانی ژینگــە ســەرەتای مێژوویەکــی نــوێ بــوو. ســەرەتایەک کــە ژیانی 
بــە شــەهادەت دەســت پــێ کــرد و مردنــی کــرد بــە ئامرازێــک بــۆ مانــەوە. شــەهادەتی 
ئــەم تێکۆشــەرانە ورەمــان بەرزتــر، بڕوامــان بەهێزتــر و هەنگاومــان قایمتــر دەکات تــا لــە 
بەرامبــەر شــەپۆلەکانی تێــک بردنــی سروشــتەوە بــە هەمــوو توانامــان خۆڕاگــری بکەیــن و 

بــە هەمــوو بــوون و نەبونمانــەوە بیانپارێزیــن.
دارســتانەکانی زاگــرۆس هەرێمێکــی زۆر ســتراتێژیکە بــۆ ئێــران چ لــە بــواری سیاســی دا 
کــە هێــزە کوردیــەکان لــەم ناوچانــەدا کار و چاالکــی دەکــەن، چ لــە بــواری جوگرافیادا. 
ــالم و  ــان و ئی ــا کرماش ــێ دەکات و ت ــۆوە دەســت پ ــە ماک ــرۆس ل ــی زاگ داربەڕووەکان
ــارس  ــەد و ف ــر ئەحم ــە و بوی ــتان و کۆهکیلوی ــواز، لۆڕس ــاری، ئەح ــی بەختی چوارمەحال
بــەردەوام دەبێــت. زیاتــر لــە ٨٠٪ عەشــایر لــەو هەرێمــە دا دەژیــن، زیاتــر لــە ٥٠٪ ئــاژەڵ 
و ئاژەڵــدارەکان لــەو هەرێمــە دەژیــن و زیاتــر لــە ٤٠٪ی ئــاوی ئێــران لــەو هەرێمــەوە 

دابیــن دەکرێــت.
لــە ئێرانێــک دا کــە تەنیــا ٧٪ ڕووبەرەکــەی دارســتانە و ئــەوی تــری وشــک و نیــوە وشــکە، 
ئەبێــت تەنانــەت یــەک داریــش بایەخێکــی زۆری هەبێت. بــەاڵم دەوڵەتی فاشیســتی قڕکەر 
ئەوەنــدە دارەش بــە خەڵکەکــەوە ڕەوا نابینێــت و بــۆ ئامانجــی ســەربازی دارســتانەکان لــە 

ــاو دەبات. ن
خەڵکــی ژینگەپارێــزی رۆژهەاڵتــی کوردســتان هەوڵدانێکــی زۆریان بۆ پاراســتنی ژینگەیان 
کــردووە – هــەر چەنــد وەک ئاماژەشــی پــێ کــرا کەســانی هەلپەرســتیش هــەن کــە بــۆ 
قازانجــی خۆیــان ڕوو لە بڕینــەوە و ســووتاندنی دارەکان دەکەن – هەر جــارە و کۆمەڵێک 
کــەس ســااڵنە بــە چاندنــی بــەڕوو لــە هەڵمەتــی زاگرۆســانە هــەوڵ بــۆ زیندووکردنــەوەی 
دارســتانەکانی زاگــرۆس دەدەن. هــەر چەنــد کــە بــە پێــی ســووتانی بــێ وێنــەی چەنــد 

ســاڵەی دارســتانەکان ڕەنگــە ئــەم بــەڕوو چاندنــەوە نەتوانێــت قەرەبــووی 
بکاتــەوە بــەاڵم ئەگــەر پێشــی لــێ بگیرێــت و بەرنامــە و پالنــی درێژخایــەن 
ــە دا  ــەوەی ژینگ ــگای بووژاندن ــە ڕێ ــی ل ــە ئارام ــت ب ــت دەکرێ دابڕێژرێ
ــە  ــتی ب ــتانەکان پێویس ــەوەی دارس ــە زیندووکردن ــەوە. چونک ــگاو بنێین هەن
کاتێکــی زۆر هەیــە لەبــەر ئــەوەی یــەک شــەوە دروســت نەبــوون تــا یەک 
ــا ٥٠ ســاڵیش کــە  ــە دارێکــی ٤٠ ت ــۆ نموون شــەوەش زینــدوو بکرێنــەوە ب
دەســووتێت بــە چاندنــی بەڕوویــەک پێویســتی بــە ٤٠ تــا ٥٠ ســاڵ هەیــە تا 

وەک خــۆی لــێ بێتــەوە. 
ــە دارســتانەکانی  ــم ل ــە ٤٠٠٠ دۆن ــر ل ــە ئامارێــک دا دەوترێــت کــە زیات ل
کۆهکیلویــە و بویــر ئەحمــەد ســووتاون. هەروەهــا بــە پێــی ئــەم ئامــارە کــە 
لــە الیــەن چاالکانــی ژینگەیــی بــاو کراوەتــەوە لــە ســاڵێک دا زیاتــر لــە 
١٠٠٠ هێکتــار لــە دارســتانەکانی ئێــران دەســووتێن. کــە واتــا ئەگــەر هــەر 
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بــەم شــێوە بــەردەوام بێــت لــە کەمتــر لــە ٢٠ ســاڵی تــر شــتێک بــە نــاوی دارســتان نامێنێــت.
ئاگرکەوتنــەوەکان بــە هــەر هۆیەکــەوە ڕوو بــدات چ بــە دەســت مــرۆڤ بێــت یــا ئەوەی سروشــتی بێــت دەبێت 
بــە زووتریــن کات و باشــترین شــێوە هەوڵــی کوژاندنــەوەی بدرێــت بــەاڵم دەوڵەتــی ئێــران ســەرەڕای هەمــوو 
بانگەشــەکانی کــە بــۆ واڵتانــی تــر دەیــکات هەمیشــە لــەو کاتانــە دا لــە تەپڵــی خاڵــی دەدات و وەک خۆیــان 
دەڵێــن » بــا کمبــود امکانــات روبــرو هســتند« ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە نــەک بــە هــۆی ئــەوەی ئیمکانــات نیــە 
بەڵکــو بــە هــۆی ئەوەیــە کــە ئاگــرەکان لــە الیــەن خۆیانــەوە داگیرســاون و هەوڵــی لەنــاو بردنــی دارســتانەکان 
دەدەن، بــە جێــی ئــەوەی هلیکۆپتــەر و باڵەفــڕی تایبــەت ئاگــر بکوژێننــەوە، خەڵکی ســڤیل بە ئیمکانــی خۆیانەوە 

واتــا »لقێــک دار« هەوڵــی کوژاندنــەوەی ئاگــرەکان بــە هەمــوو هێزیانــەوە دەدەن.
لــە کۆتاییەکانــی ســەدەی بیســتەمەوە مافــی کەڵــک وەرگرتــن لــە ژینگەیەکــی ســالم، وەک مافێکــی تــازەی 
مــرۆڤ دەناســرێت. بــەاڵم ئــەو مافــە لــە ئێــران نــە تەنیــا بــە هــۆی بەڕێوەبەرێتیەکــی خراپــەوە بەڵکــو بە گوشــار 
خســتنە ســەر تــاک و ڕیکخــراوە ژینگەیــەکان بــە خراپتریــن شــێوە بــن پــێ دەکرێــت. ژینگــە لــە ئێــران لــە بار 
و دۆخێکــی بــاش دا نیــە: کــەم ئــاوی، وشــک بوونــی ڕووبــارەکان و گــۆم و زەلــکاوەکان، پیــس بوونــی هــەوا، 
تێکدانــی دارســتانەکان و ژینگــە تەنیــا چەنــد دانــە نموونــە لــەم بــار و دۆخــە خراپەیــە. سیاســەتەکانی دەوڵــەت 

نــەک تەنیــا زیانێکــی زۆری بــە ژینگــە گەیانــدووە بەڵکــو بۆتــە هــۆی نــا دادی ژینگەییــش. 
کاتێــک بــە نــاوی گەشــە پێــدان پــالن و پــڕۆژە دادەڕێژن و ئــەم پڕۆژانــە زیــان دەگەیەنن بە چینــی بێدەنگتری 
کۆمەڵگــە و ژینگــەی ئــەم هەرێمــە، ئــەو کاتــە نــادادی لــە ســەر ژینگــە بەڕێــوە چــووە. بــۆ نموونــە هەمــوو ئــەو 
بەنداوانــە کــە لــە ســەر گۆلــی ورمــێ لێــدران، بــوو بــە هــۆی کــەم ئــاو بوونــی ئــەو گۆلــە و هەروەهــا ئــەو 

هەرێمــە و هەروەهــا خەڵکــی ئــەم هەرێمــە زۆربەیــان تووشــی نەخۆشــیەکانی کۆئەندامــی هەناســە بوون. 
ڕەنگــە کــەم بوونــی ئــاو لــە گەورەتریــن قەیرانــە ژینگەییەکانــی ئێــران بێــت یاخــود دەتوانیــن بڵێیــن ئێــران لە 
بــواری ئــاو دا مایەپــووچ بــووە. مایــە پــووچ بــوون یانــی ڕێــژەی بەکارهێنانــی ئــاو زیاتــر بێــت لــەو ئــاوەی 
کــە هەیــە. ئــەوە بۆتــە هــۆی ئــەوەی کــە زۆربــەی کانیــاوە خۆڕســکەکانی ژێــر زەوی کــە لــە هــەزاران ســاڵ 
لەمــەو پێــش بۆمــان ماوەتــەوە خاڵــی ببــن و هیچ شــتێک بــۆ وەچــەی داهاتــوو نەمێنێت کــە دەرئەنجامەکەشــی 
ڕۆچوونــی خــاک و زیاتــر وشــک بوونــی دەشــتاییەکانە. بــەاڵم ئــەوە هەمــووی مەســەلەکە نیــە لــەو کاتانەش کە 
ڕێکخــراوە مەدەنیــەکان و چاالکانــی ژینگەیــی خۆیــان بڕیــار دەدەن بــۆ ئــەوەی هەنــگاو بــۆ پاراســتنی ژینگــە 
بنێنــەوە، ڕووبــەڕووی ســەرکوت و دەستبەســەر کــردن دەبنــەوە. لــە بەرامبــەر بــە مافــی ژینگەیەکــی پارێــزراو 
و تەندروســت کــە نــەک تەنیــا بــۆ هاواڵتیانــی ئێســتایە بەڵکــو بــۆ وەچــەی داهاتووشــە، سیاســەتی حکومەتــی 

داگیرکــەری ئێــران ڕەچــاو نەکردنــی ژینگــە و ســەرکوتی دەنگــی ناڕازیــە. 
بــە پێــی ئەســڵی ٥٠ یاســای بنەڕەتــی ئێــران هیــچ دام و دەزگا و ڕێکخراوێــک بــۆی نیە ژینگــە تێک بــدات، واتا 
هــەر تێــک بردنێکــی ژینگــە و کانیــاوەکان نایاســاییە. بــەاڵم سیســتەمی ڕژیمــی داگیرکەری ئێــران  بە شــێوەیەکە 
،کــە خــۆی زۆرتریــن زیــان بــە ژینگــە دەگەیەنێــت و بــە هــۆی ئــەوەی هیــچ ڕێکخراوێــک نیــە کــە چاودێری 
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ــە  ــکات یــان ئەتوانیــن بڵێیــن هیــچ چاودێریــەک نیــە ل کارەکانیــان ب
ــە  ــش، چونک ــا دەزگای دادی ــەکان و هەروەه ــەر دام و دەزگا نیزامی س
جگــە لــە هەندێــک ڕێکخــراوی ســڤیل و مەدەنــی کــە خەڵــک خۆیــان 
دایانمەزرانــدووە و زۆربەیــان خۆبەخشــانە کاریــان تێــدا دەکــەن هەموو 
دام و دەزگاکانــی تــر گرێــدراوی خۆیانــن.  ئــەم دام و دەزگایانــە لــە 
بنــەڕەت دا هیــچ مافێــک بۆ سروشــت و ژینگــە دانانێن هــەر وەک چۆن 
هیــچ مافێکــی مــرۆڤ ڕەچــاو ناکــەن. بــە پێــی ئــەوەی لــە ٤٣ ســاڵی 
ڕابــردوو دا بینیومانــە بــە تایبەتی لــە دارســتانەکانی زاگــرۆس و هیرکانی 
باکــووری ئێــران، جــێ دەســتی هێــزە ســەربازیەکان و الیەنەکانــی تری 
دەوڵەتــی تێــدا دیــارە. کاتێــک دەزگایەکــی ســەربازی بــە نــاوی هــەر 
جــۆرە چاالکیەکــی ســەربازی بێــت، یــا ئــەوەی بنکــەی لــێ دابنێــن، 
یــا هــەر کارێکــی تــر، کاتێــک هیــچ چاودێریەکــی ژینگەیــی لــە ســەر 
نەبێــت تەنانــەت دەزگاکانــی ســەرو خۆیــان واتــا دەوڵــەت یــا والیەتــی 
فەقیهیــش هیــچ بەرپرســیاریتیەکیان نابێــت، ئەمــە لــە کاتێــک دایــە کــە 
بــە پێــی یاســای بنەڕەتــی کــە خۆشــیان دایاننــاوە دەبێــت وەاڵمــدەر بن 

و بەرپرســیار. 
ڕێــژەی زۆری ئاگــر کەوتنــەوەکان لــە هەرێمەکانــی داالهــۆ و زاگرۆس 
ســەلمێنەری ئەوەیــە کــە ئاگــرەکان بــە ئەنقەســت دەکرێنــەوە. ســپای 
پاســداران و هێــزە هەرێمیەکانــی گرێــدراوی ئــەوان لــەم هەرێمانــە بــۆ 
پێشــگیری لــە هاتــن و هەروەهــا کار و خەباتــی هێــزە کوردیــەکان لــەم 
هەرێمانــە دارســتانەکان لــە نــاو دەبــەن. لــە ئەنجام دا کێشــەی ئەساســی 
ــگای دام و دەزگای  ــە ڕێ ــە ل ــاری ژینگ ــن خەس ــە زۆرتری ــە ک ئەوەی

دەوڵــەت بــە ئامانجــی ســەربازی و سیاســی ئەنجــام دەدرێــت.
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 پێویســتە لەبیــری نەکەیــن کــە ئەڵقەکانــی ژینگــە لــە میانــەی گەشــە و پەرەســەندنێکی ملیۆنــان ســاڵیەوە پێکهاتــوون. بــە گشــتی وێرانکاریەکانــی پێنــج هــەزار ســاڵەی ئــەم
 دواییــە، بــە تایبەتیــش هــی ئــەم دووسەدســاڵەی دوایــی، لەم مــاوە زەمەنییــە کورتــەدا بەهــەزاران ئەڵقەی پەرەســەندنی ملیۆنــان ســاڵیان پچڕانــدووە. مــرۆڤ پەرچەکرداری
 شــکاندنی ئەڵقەکانــی دەســت پــێ کــردووە، بــەاڵم نازانێــت چــۆن دەوەســتێنرێت. ئەو پیــس بوونــەی زیــاد بوونــی رادەی دووەم ئۆکســیدی کاربــۆن و گازەکانــی دیکە لە
 ئەتمۆســفەر دا خوڵقاندوویانــە، وەک پێشــبینی دەکرێــت بــەم دۆخــەی ئێســتای سەدســاڵ تەنانــەت هەزار ســاڵیش پــاک نابێتــەوە. لەوانەیــە وێرانکاریەکانی جیهانــی ڕووەک
 و ئــاژەاڵن هێشــتا ئەنجامەکانــی تــەواو بــەدەر نەکەوتــوون. بــە هــۆی پیــس بوونــی دەریــا و ڕووبــارەکان، چۆڵەوانــی و وشــکهەاڵتنی خــاک بــە ســنوورەکانی کارەســات
 گەییشــتووە. تــەواوی نیشــانەکان ئــەوە دەخەنــە ڕوو کــە بــەم دۆخ و ئاراســتەی ئێســتاوە، قیامــەت لــە ئاکامی ناهاوســەنگی سروشــتی ڕوو نادات، بەڵکــو بە دەســتی گروپێکەوە
 کۆمەڵــگای تێدەئاخنرێــت کــە بــە شــێوەی چەنــد تۆڕێــک خۆیــان ڕێکخســتووە. هەڵبەت سروشــتیش وەاڵمــی ئــەم ڕووداوانــە دەداتــەوە. چونکە ئەویــش زینــدوو و خاوەن
  ژیرییــە. چونکــە توانــا و هێزەکانــی بەرگەگرتنــی ســنوری خۆیــان هەیــە. لــە کات و شــوێنی خۆیــدا بەرخۆدانــی خــۆی پیشــان دەدات. بــەاڵم کاتێــک شــوێن و کاتــی
وەاڵمدانــەوەی هــات ســەیری فرمێســکەکانی مــرۆڤ نــاکات. چونکــە هەموویــان بەرپرســیارن بەرامبــەر بــەو خیانەتەی لــەو بەها و بەهرەیــان کــردووە کە پێشکەشــیان کراوە
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 ڕێــژەی تێکچوونــی ژینگــە لــە ئێــران لــەم چەنــد دەیــەی ڕابــردوو یەکجــار زۆر بــەرز بۆتــەوە. وا دیــار دەبێــت کــە بەردەوامی ئــەم ڕەوتە خەســاری زۆر
 لــە هەمــوو بوارێکــەوە بگەیێنــی کــە قەرەبــوو کردنــەوەی ئەگــەر بکرێــت، خەرجیەکــی یەکجــار زۆر و درێژخایەنــی پێویســتە. پیــس بوونــی ئــاو و هەوا،
 وشــکی ڕووبــار و گــۆل و زەلــکاوەکان، تــەواو بوونــی گەنجینــە ئاویەکانی ژێــر زەوی، لە ناوچوونی دارســتانەکان و شــینکاییەکان، وشــک بوونــی خاک و
 زیــاد بوونــی دەشــتەکان، لــە نــاو چوونــی جۆرەکانــی گــژ و گیــا و تەنانــەت ئاژەڵــەکان تەنیــا بەشــێک لــە قەیرانەکانــی ژینگەیی لــە ئێرانن. ئەگــەر گەرم
 بوونــی زەوی، تێکچوونــی چینــی ئــۆزۆن، گازە گوڵخانەییــەکان، گۆڕانــی ئاســتی دەریاکانیــش کــە قەیرانــی جیهانیــن و هەمــوو واڵتــەکان دەگرێتەوە لە

.ســەر زیــاد بکەیــن، ئــاوا ئاســتی کارەســاتەکە بەرزتــر دەبێتەوە
 بــە کااڵبــوون« هــۆکاری زۆرێــک لــە قەیرانــە جیهانیەکانــە. لــەم ڕەوتــە دا هەمــوو شــتێک بایەخــی ئابــووری پەیــدا دەکات و بــە ئامانجــی فرۆشــتن و«
 بــە دەســت خســتنی ســودەوە دەکەوێتــە بازنــەی کڕیــن و فرۆشــتنەوە. ئــەم عەقڵیەتــە تــەواوی کۆمەڵگــە داگیــر دەکات و بایەخــی هــەر شــتێک بــە پێی

 .ئــەو ســودەی کــە دەیبێــت دیــار دەکرێــت
 بیــر و هــزری ڕێبــەر ئاپــۆ لــە کاتێــک دا دەرکــەوت کــە لوایاتــان یاخــود لیبرالیســم هەمــوو جیهانــی قــووت دابــوو. ئاســەواری حاشــا هەڵنەگــری
 لەناوبردنــی سروشــت، ئەخــالق، ســەالمەتی ڕۆحــی و دەروونــی توانــای شــەڕ و چاالکــی لــە هــەر ئازادیخوازێــک گرتبــوو. بــەاڵم بــە دەرکەوتنــی هزری
 ئۆجــەالن و خوێندنــەوەی نوێــی بــۆ ژن و سروشــت و مێــژوو قۆناخێکــی تــازە بــۆ ئازادیخــوازان و بــە تایبەتــی ژنــان دەســتی پــێ کــرد. ژنانــی کــورد

  .جارێکــی تــر بەخۆیانــدا هاتنــەوە و هەوڵــی ســتاندنەوە و ئــاوەدان کردنــەوەی جیهانێکیــان دا کــە هــەزاران ســاڵە لــە دەســتیان دەرهێنــاون
 پێشــکەوتن و گەشــەکردن بــۆ هــەر کۆمەڵگایــەک پێویســتە بــەاڵم دەبێــت لەگــەڵ سروشــت گونجــاو بێــت. لەبــەر ئــەوەی ئامێــزی دایــکان یەکەمیــن
ــان دەتوانــن پێــش لــەم هەڵســوکەوت و ــە کــە تێیــدا فێــری باشــی و خراپــی دەبــن، کەوابــێ لــە جێــی خۆیدایــە کــە بڵێیــن ژن  مەکتەبــی مندااڵن
 بیرکردنەوانــە کــە ژینگەیــان لەنــاو بــردووە بگــرن. ڕەنگــە یەکــەم جــار وا دیــار بێــت کــە پەیوەنــدی نێــوان مــرۆڤ و ژینگــە هیــچ پەیوەندیەکــی بــە
 ڕەگــەزەوە نیــە و وا دیــار بێــت کــە کاریگــەری لــە ســەر ژنــان و پیــاوان وەک یەکــە بــەاڵم بــە لێکۆڵینــەوەی بــاش دەردەکەوێت کــە پەیوەنــدی نێوان

  .ژنــان و ژینگــە زۆر بــە هێزتــرە چونکــە ژنــان زیاتــر پەرۆشــی ئاکامــی ژینگەکەیانــن
 دەوڵەتــان بــە عەقڵییەتــی ڕەگەزپارێزیانــەوە خۆیــان بــاش ئــاگاداری ئــەم پەیوەندییــەی نێــوان ژن و ژینگــە و بــە تەواوەتــی سروشــتن. هەر بۆیــە چی لە
 بەرامبــەر سروشــت بــکات هەمــان شــتیش لــە بەرامبــەر ژن دەکات و پێچەوانەکەشــی هــەر دروســتە. هــەر وەک لــەم ســااڵنەی دوایــی و بــە تایبەتــی لــە
 ســاڵی ٢٠٢١ دا بینیمــان لــە ئێــران هێرشــێکی هــاوکات لــە ســەر ژن و ژینگــە بــە ڕێــوە دەچــوو. چەندی ژینگــە ســووتێنرا ئەوەنــدە ژن کــوژران، چەندی

 .ژینگــە وشــک بــوو ئەوەنــدە ژن ســەربڕدرا و چەنــدی ئــاوی ژینگەیــان هەڵلوشــی هــەر ئەوەنــدەش خوێنــی ژنانیان خــواردەوە
 هەموومــان بــۆ پاراســتنی ژینگەمــان بەرپرســیارین. پاراســتنی ژینگــە پێویســتی بــە هــاوکاری تــاک بــە تاکــی کۆمەڵــگا ژن و پیــاو ، منــداڵ و پیــر هەیــە.
 چونکــە ژینگــەی ئەوڕۆمــان بــۆ ئێمــە و وەچــەی داهاتوشــە بۆیــە دەبێــت گەشــە کردنێکــی گونجــاو لەگــەڵ سروشــت بــە بنەما بگیرێــت و پێویســتی ئەم
 گەشــە کردنانــەش پەروەردەیــەک لــە ســەر بنەمــای ئێکۆلۆژیــە. هــەر وەک باســی لێکــرا ژنــان دەتوانــن ڕۆڵێکــی گرینگیــان لــە پاراســتنی ژینگــە و باش
 بــە کارهێنانــی کانیــاوەکان هەبێــت. بــەاڵم ڕۆڵیــان لــە رەوتــی بڕیــاردان دا زۆر دیــار نیــە. کــە ئەویــش دەکرێــت بــە پەروەردەیــەک لــە ســەر بنەمــای

 .ئێکۆلــۆژی و ئــازادی ژن چارەســەر بکرێــت
 هــەر چەنــد گرفــت و کێشــەکانی کــە مــرۆڤ بــۆ سروشــتی دروســت کــردووە ئەوەنــدە زۆرن کــە ناکرێــت لــە چەنــد الپــەڕە دا بگونجێندرێــت بــەالم
 ئێمــە وەک کۆمیتــەی لێکۆڵینــەوەی کــژار هەوڵمــان دا تــا لــەم نامیلکەیــە دا هــەر چەنــد کورتیــش بێــت بــاس لــە کاولکاریەکانــی کــە لــە ســەر ژینگــە
 بەڕیوەچــووە بکەیــن، تــا بتوانێــت چروســکێک بێــت لــە مێشــکی کاولــکاران و هەروەهــا هانــدەری زیاتــری کۆمەڵــگا بــە تایبەتــی ژنــان بێــت بۆ دەســت
 بــەکار بوونیــان لــە بەرامبــەر تــەواوی ئــەو هێرشــانەی کــە لــە ســەر ژنــان و سروشــت پێــک دێــت. هــەر چەنــد کــە لــە ســااڵنی دوایــی دا ڕەنگیــان زیاتر
 بــووە و بــە هاتنــی ژنــان بــۆ گۆڕەپانــی بڕیــاردان لــە ســەر سروشــت و بینینــی پــەروەردەی پێویســت و بــەرز کردنــەوەی ئاســتی هۆشــیاری و زانســتی

 .ژینگەیــی دەتوانرێــت ڕۆڵیــان لــەوەی کــە هەیــە زۆر زیاتــر و بەرچاوتــر و هەروەهــا زۆر بــە کاریگەرتــر بێــت
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 هــەر وەک کــە باســمان لــێ کــرد و کەمپینێــک کــە لــە الیــەن کۆمەڵــگای ژنانــی ئــازادی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان – کــژار دیــار کــراوە پرســی لەنــاو بردنــی
 سروشــت و کوشــتنی ژنــان گرێــدراو بــە یەکــن و هــاوکات بەیەکــەوە لــە الیــەن قڕکەرانــەوە بــە ڕێوەدەچێــت. ئێمــەش هــەر بــەم ئامانجــە هــەوڵ دەدەیــن لە
 داهاتــوو دا لــە بەردەوامــی ئــەم نامیلکەیــە ئامارێــک لــە کوشــتنی ژنــان لــە ئێــران و ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان لەم ســااڵنەی دوایــی دا و هــاوکات ڕێگــە و ڕیبازی
 بەرەنــگار بونــەوە لەگــەڵ ئــەم دیــاردە قێزەونــە پێشــکەش بکەیــن. بــە هیــوای ئــەوەی کۆمەڵــگا بــە تایبەتــی ژنــان و گەنجــان بگــەن بــە ئاســتێک لــە هۆشــیاری

  .و هەســتی بەرپرســیارێتی کــە ســاڵ بــە ســاڵ ئــەم ئامارانــە کەمتــر و کەمتــر ببنەوە





؟ئەرکی من بۆ پاراستنی ژینگەکەم چیە


