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 (ژن، ژیان، ئازادینامیلکەی)
 

 ١١ ؛بەشی

 
موشکبارانی حیزب  و ێنی کوشتنی ژینا ئەمینی، زبەشێک لە وتارو نوسراوە و وتووێژی نووسەران سەبارەت بە کارەساتی دڵتە

 ردستان، ئێران و دەرەوە واڵت.ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەاڵت لە باشووری کوردستان، مانگرتن و خۆپێشاندان لە ڕۆژهەاڵتی کو
 

شاد و سزاا  و پێزباین بزۆ نووسزەرانی ئەم نزامی.کەیە.  ژینا و هەموو شەهیدانی ڕاپەرینی کوردستان و ئێران رووح و رەوانی
 من هەر ئەوەندم دەستکەوتوون و لە دووتۆیی ئەم نامی.کەیە دا دەیخەمە بەرچاوی ئێوەی خۆشەویست. 

 
 .ی بابەتن٢٥و الپەڕوە ١٠٠کۆی نامی.کەکە 

 
 .ناوەڕۆکی بابەتە و نووسراوەکان راو بۆچوونی و تێبینیی نووسەران خۆیانن. بەندە لێیان بەرپرسیار نیم

 
 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی
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 نیزام لە ئێران لە نێوان لەدەستدانی دەرفەتی چاکسازی و سیناریۆکانی ئاییندەدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەبوبەکر کاروانی

  
دا، دووچزاری ئاڵنگزاری وجزودیی بزووبێتەوە. هپێدەچێت بۆ یەکەم جار ڕژێمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە فۆرمی ویالیەتی فقی

وەسززد دەکەیززن چززونکە ئاڕسززتەی بنززاغەی نیززبام و سززەرچاوەکانی ڕەوایەتززیەکەی بززۆیە ئاڵنگززاری و تەحەداکەش بە وجززودی 
کراوەو پرسزیار خزراوەتە سزەر کزۆی سیسزتم نەك بەشزێ یزاخود ڕەهەنزدێ لە ڕەهەنزدەکانی. هەڵسزەنگاندنێکی لەو جزۆرەش، 

مەی شۆڕشززگێایان ناڕەزایەتیەکززان لە ڕووی پێناسززەکددنەوە لە سززنورەکانی شززۆڕش نبیززك دەکززاتەوە، النززی کەم بززۆن و بەرا
پێدەبەخشززێت. ئەوەش وا دەکززات، شززێوازە باوەکززانی ڕابززردوو بززۆ ڕووبەڕووبززوونەوەی ئاڵنگززاری و ناڕەزایەتیەکززان، کززارایی 

 .ێنانیان دیاری یاخود پێشبینی بکەنهجارانیان لەدەست بدەن و نەتوانن سنورێکی یەکالکەرەوە بۆ کۆتاییاێ
 

رە، قەڵەمززاەوی جززوگرافی، دەسززتاێك و پاسززاو، ناسززنامەی جززوڵێنەرو بەشززداران، نارەزایەتیەکززانی ئەمجززارە لە ڕووی: قەبززا
داخوازی، مەوداو کاتبەندی جیزاوازن. وا پێزدەچێت ڕژێزم لە سزەرەتادا، توانزای پێشزبینیکردنی سروشزتێکی نزوێی لەم جزۆرەو 

نێو بیرکزردنەوەی نەوەی نزوێ و  جۆری پەرەسەندنەکانی نەکردبێت، نەیتوانیوە وێنای ئەو ئاڵوگۆرە کەڵەکە بووە مێژووییەی
جیزاوازی دۆخەکە لەگەڵ ڕابزردوو بکززات، ڕەنزگە ئێسزتاش بەشززێ لە کزادری ڕێزبەری و دام و دەزگاکززانی نیزبام هێشزتا ئامززادە 
نەبن دان بەو جیاوازی و گۆڕانکاریانەدا بنێن کە ناڕەزایەتیەکان هێناویاننەتەدی؟! هەربۆیە، لەسەر وەسد و پزۆڵێنکردن و 

ڵەو چارەسەرە تەق.یدییەکان پێدادەگرن و گزرەو لەسزەر کزات دەکەن و پێیزان وایە بەشزێکە لە چارەسزەر، چزونکە جۆری مامە
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لە دیززدی ئەمززانەوە ڕژێززم بززۆ ئەوە نەهززاتووە بززاوا، ڕەگززی قززوڵی مانەوەشززی لە ئایززدۆلۆژیاو پەیامەکەیززدایە، ڕژێمێکززی لەم 
ددییەکزززان چارەنوسززی دیزززاری نزززاکەن، لەبەرئەوەی ڕێسزززا جززۆرەش تەنهزززا ڕێسزززا کززۆمەاڵیەتی و مێژوویزززی و شارسزززتانی و ما

 .مەعنەوییەکانیش لەم ڕووەوە چارەنووسسازە
 

 .بیرۆکەی پێشەوای چاوەڕوانکراویش لەم ڕووەوە لە زیاد لە ئاستێك و بەشێوەی جۆراوجوور کاریگەری خۆی هەیە
 

 :خوێندنەوەو چارەسەرە تەقلیدییەکان

 
ا، لە بۆنەو کاتی جۆراوجۆردا ئێران ناڕەزایەتی بەخۆوە بینیوە، کە ڕەنزگە لە سزۆنگەی وەك ڕوونە لە چواردە ساڵی ڕابردوود

گەورەترین بووبن، کە ئاماژەی بە خۆخواردنەوەو کەرتبوونێك لە دڵزی  ٢٠٠٩قەوارەو مۆرکە سیاسییەکەیەوە ناڕەزایەتیەکانی 
وبێززت، مەتبەبززی بززوون، واتە خواسززتبوون بززۆ نیبامززدا دەکززرد. خۆپیشززاندانەکانی تززر گەر هەناسززەی سیاسیشززیان لەگەڵززدا بو

دا داواکاری بوو بزۆ ڕیۆزۆرم ٢٠٠٩باشترکردنی ژیان و گوزەران و خبمەتگوزارییەکان. تەنانەت داخوازی سەوزەکانیش لە ساڵی 
 و خۆنزوێکردنەوەی نیزبام لە ناوخۆیزداو کەمکزردنەوەی ڕەقییەکزانی و باشزترکردنی توانزای خۆگونجانزدنی لەگەڵ گۆڕانکزارییە
ناوخۆیی و دەرەکییەکان و توانای خوێندنەوەو کاراییان لە ئایینزدەدا. بە واتزایەکی تزر، ڕەخنەکزان بە پز.ەی یەکەم لەسزەر 
بەها بونیاد نەرەکانی نیبام نەبوو، هێندەی ڕەخنەبوو لە بەهاو شێوازەکانی پییادەکردن، ئەگەر ڕەخنەیەك ئاراسزتەی بەهزا 

خوێنززدنەوەیان بززووە، نەك پوکانززدنەوەو الوازکردنززی پایەکززانی نیززبام بززۆ ئاسززتی  بونیادنەرەکززان کززرابێتیش، بززۆ دووبززارە
هەرەسهێنان. بەاڵم، ڕژێم لەم پەیامەی ڕیۆۆرمخوازەکان باش تێنەگەیشت و بە هەنزدی وەرنەگزرت. لە جیزاتی ئەوەی بزوونی 

ر کێشززەو ئاڵنگارییەکانززدا، وەك ڕیۆۆرمخوازەکززان وەك دەرفەت ببینێززت بززۆ نززوێکردنەوەی نیززبام و توانززای بززۆ زاڵبززوون بەسززە
هەڕەشەو هەڵگەڕاوەو بەدنمەك وێنای کردن. ڕەنگە ئەوەش لەو بۆچزوونەوە سزەرچاوەی گرتبێزت، کە ڕژێمێزك لەسزەر لزۆژیکی 
شۆڕشی بەردەوام و درێژمەودا بونیاتنرابێت و سروشزتێکی شۆڕشزگێاانەی هەبێزت، م.زدان بە ڕیۆزۆرمککرد تیایزدا، یەکسزانە بە 

 .ێنێتهێنانی، چونکە دەستکاری سروشتە شۆڕشگێاییەکەی دەکات، کە جەوهەرەکەی پێکدەهکۆتایی پێنابووتکردن و 
 

گۆڕانکاری لە جەوهەریشزدا یەکسزانە بە چزوونە دەرەوەی ئەو دۆخ و وجزودەی ئەو جەوهەرە پێناسزەی پێزداون. بە واتزایەکی 
جزۆری مزامەڵە لەگەڵکردنزی، لە ڕێزی وردکزردنەوەی  تر، عەقیدەیبوونی ڕژێم، النی کەم الی بەشێ لە نوخبە کاریگەرەکانی،

بززۆ ڕەگەزە پێکهێنەرەکززانی و دەسززتکاریکردنی شززێوازی کارکززددنی هەنززدێکیان و دووبززارە پززێکەوە بەسززتنەوەیان بە مەبەسززتی 
کزززارکردنە سزززەر توانزززای وەرگزززرتن و دانەوەی، دەچێزززتە دەرەوەی سیاسزززەتەوە. بەو واتزززایەی، ڕژێزززم قزززابی.ی دابەشزززکاری و 

دنەوەی نززوێ و سززات و سززەودای سیاسززی لەسززەر سروشززتە پززاکیبە ئایززدۆلۆژی و شۆڕشززگێایەکەی نیززیە، بززۆیە هاوشززێوەی خوێنزز
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عەقیدە یان دەبێت هەمووی وەك خۆی وەربگریت و قبووڵت بێت، یان ڕەتیبکەیتەوە. بەو واتایەی، هەمزوو گۆرانکزارییەك لە 
 .، یەکسانە بە گۆڕانکاری لە بەها بنچینەییەکانیبەهاو شێوازی پیادەکردنی دەسەاڵت و سازشێك لەم ڕووەوە

 
ئەم بیرکردنەوە زاڵەی ناو نوخبەی فەرمزاناەواش، بژاردەکزانی بەردەمزی سزنوردار کزرد، مرونەتیشزی لەسزەر ئاسزتی نزاوخۆدا 
 لێسززاند، لە دۆخێکززی لەو جۆرەشززدا، لە جیززاتی چارەسززەرکردنی کێشززەکان پەنززا دەبززرێتە بەر ئیززدارەکردنیان بە ئامززانجی

 .نەتەقینەوەیان و لەژێر کۆنتاۆڵ مانەوەیان
 

ئەوەی لە نیبامێکی ئایدۆلۆژی هاوشێوەی نیبامی ئێستای ئێرانیشدا، پرسەکە هێندەی تزر ئاڵۆزدەکزات، جێگزۆڕکێی ئامزان  و 
 ئامرازەکززانە، یززاخود ببێززین بە ئامززانجکردنی مززانەوەی نیززبامە بەهەر نززرخ و تێچززوویەك بززووە! واتە ئاسززتی ڕۆیشززتن لەگەڵ
چارەسەری کێشەکان و وەاڵمدانەوە بە خواستی شەقامی ناڕازی، پەیوەستە بە سەقۆی مانەوەی نیبام بە سروشزتە مێژوویزی و 

 !ئایدۆلۆژیی و شۆڕشگێاییەکەی خۆیەوە
 

بززۆیە، ئەگەر چارەسززەری ڕاسززتەقینەی ڕووداوەکززان ڕیۆززۆرم لە نیبامزززدا بخوازێززت، لە پێنززاو مززانەوەو درێززژەدان بە نیزززبام 
ییان پێدەدرێت و لەم دیدەوە چارەسزەریان بزۆ دەخزرێتەڕوو. ئەوەش ڕێزگە لەوە دەگرێزت چارەسزەر بەرهەمزی گۆتووگزۆو قوربان

ڕێکەوتنی نێوان نیبام و نوێنەرانی شەقام بێت، بەتایبەتیش لەو کێشانەی مۆرکێکی سیاسیان هەیەو پێویستیان بە گۆتوگزۆو 
وەی باری سەرشانی ڕێبەرانی نیبام لە تزارانیش قزور  کزردووە، پزێکەوە سازش و ڕێکەوتن و بیرکردنەوەی داهێنەرانەیە. ئە

 گرێدانی پرسە مەتبەبی و داوا خبمەتگوزاری و سیاسییەکانە،
 

بەحوکمی ئەوەی ڕژێم لە سۆنگەی پێداگرتنی لەسەر سیاسزەتێکی دەرەکزی دوژمنسزاز و سزنورداریی توانزا داراییەکزانی بەهزۆی 
خزززراوەتە سزززەری، توانزززای وەاڵمزززدانەوەیەکی ڕازیزززکەرانەی بونیزززادیی و درێزززژمەودای بە  ئەو ئزززاببۆقە ئزززابورییە درێژمزززاوەی

 .باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هاواڵتیان و پەیداکردنی هەلی کار نییە
 

ئەو کەم تواناییەش کە ڕەگی لە سیاسەتی نیبامدایە، نەك تواناکزانی ئێزران وەك واڵت و دەوڵەت، بەرەنجزامی نەخزوازراوی 
 :ێتەوە لەوانەشلێدەکەو
لەدەسززززززتدانی بەشززززززێکی بەرچززززززاو لە تززززززوێژە ڕەش و.ڕووتەکەی کززززززۆمەڵ، کە لە ڕووی مێززززززژووییەوە نیززززززبام الفززززززی * 

 .نوێنەرایەتیکردنییان لێدەدات و بۆ مانەوەی پشتیان پێدەبەستێت
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سیاسزی، بەتزایبەتیش بە ئاسان وەرگەڕانی داخوازییە سزنوردارە خبمەتگزوزاری و داواکزارییە پیشزەییەکان بزۆ نزاڕەزایەتی * 
 .دوای دووبارەبوونەوەو وەك خۆی مانەوەی دۆخەکەو ئەو بنبەستەی لەو ڕووەوە لەئارادایە

 
 :درێژەدان بە نەریتی ڕابردوو

 
ناڕەزایەتیەکانی ڕابزردوو، لەو ئاسزتەدا نەبزوون، مەترسزی ڕاسزتەقینە لەسزەر بزوونی نیزبام دروسزت بزکەن، گەرچزی کزۆمەڵێ 

ێهێبیان کردوو و بووشن بە پێشینەی چاولێکراو و، بەڵگەی ئەوەی نیزبام، توانزای وەاڵمزدانەوەی شەپۆل بوون، بەشی خۆی ب
 .بە داخوازییەکان سنوردارەو ئامادەی سازش نییە

 
ستراتیژی پێشووی نیزبام بەرامزبەر ناڕەزایەتیەکزان لەسزەر هەردوو ئاسزتی وەسزۆکردن و مزامەڵە لەگەڵ کزردن، لە سزەرەتای 

 :مجارەشدا درێژەیان کێشا، کە ئەویش خۆی لەم خااڵنەدا دەبینیەوەناڕەزایەتیەکانی ئە
 
 .وێناکردنی ناڕەزایەتیەکان بە تێکدان و ئاژاوەگێای -١
 .تۆمەتبارکردنیان بەوەی داخوازی ڕەوای خەڵك تێکەڵ بە ئەجێندای دوژمنکارانە بوو -٢
امززان  الوازکردنززی ئێززران و بەدیهێنززانی خواسززتی تۆمەتبارکردنیززان بەوەی دەسززتی دەرەکززی چەنززد واڵتێکیززان لە پشززتەو ئ -٣

 .دوژمنانە
سزززەرکوت و زینزززدانی کردنزززی ڕێبەرانزززی بزززبوتنەوەی سزززەوز کە مزززۆرکێکی سیاسزززی هەبزززوو، گەرچزززی سزززەقۆی نیبامیشزززی  -٤

 .تێنەدەپەڕاند
ن و ڕووبەڕووبزززوونەوەی خۆپیشزززاندانەکان لە ڕێزززی ئاسایشزززی نزززاوخۆ لە ڕێزززی گرتنەپێشزززی لەخزززۆگرتن و سزززنوربۆدانا -٥

 .کۆتاییاێهێنان بە کەمترین کوژراو و بریندار و زیندانی کراو
 .ڕەتکردنەوەی قبوڵکردنی نوێنەری خۆیشاندان و گۆتووگۆو رێکەوتن -٥
بە گشتی هیچ سزازش نەکردنێکزی ڕاسزتەقینە جزگە لە هەنزدێ وردە وەاڵم بەو ئەنزدازەی نیزبام دەیخوازێزت. بزۆئەوەی بە  -٦

ویان لەسەر دەکەن ببێن: چزاوەڕێی ئەوە نەکەن لە ڕێزی نزاڕەزایەتی و فشزارەوە ئامانجەکانیزان ناڕازیان و ئەو هێبانەش گرە
بێززتە دی، هەروەهززا لە سززۆنگەی ئەو بیرکززردنەوەی پێززی وایە هەر سازشززێ بززۆ بەرامززبەری نززاڕازی سززازش و بەرزکززردنەوەی 

تەنزززانەت مەترسزززی گۆڕینیشزززیەوە  سزززەقۆی داخزززوازی تزززری بەدوادا دێزززت، ئەوەش سزززەری لە کزززاڵکردنەوەی مزززۆرکی نیزززبام و
 .دەردەچێت

 
 چۆنێتی مامەڵەکردن لەگەڵ سەرەتای ناڕەزایەتیەکانی ئەمجارەش زۆر جیاوازی نەبوو، هەندێکیشیان تاکو ئێستا بەردەوامن! 



١١ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

9 
 

 بێئاگززا لەوەی نززاڕەزایەتیە نوێکززانی ئەمجززارە لە هەنززدێ ڕووەوە، شززەپۆلێکی جیززاواز پێکززدەهێنن. بە واتززای ئەوەی، زۆرتززر
بەسیاسززیکراون و داخززوازی سیاسززیان هەیەو دەخززوازن ڕەمبییەتززی ڕەمبەکززانی نیززبام و دیززواری تززر  بشززکێنن، پشززوودرێژتر و 

 .دوورمەوداتر بن، لە بارودۆخێکی نوێی جیهانی و ناوچەیشدا بەڕێوەدەچن کە جەنگی ئۆکرانیا هێناویەتە کایەوە
 

بوتنەوەی ناڕەزایەتی بەرباڵو و جۆرێك لە ڕاپەڕینزی سەراسزەری بزرد. درێژەکێشانی خۆپیشاندانەکان، وێنای ئەوانی بەرەو ب
ڕاستە لە مردنی کچە کوردێکەوەو لە کوردستان دەستی پێکرد و بااڵپۆشزی زۆرە م.زێ هێمزاکەی بزوو، بەاڵم زۆری پێنەچزوو کە 

 مەو وەزیۆەو بوونیادەوە.ئەو سنورانەی بای و گۆڕا بە ناڕەزایەتی دەرباین بەرامبەر کۆی نیبام بە ئایدۆلۆژیاو ناسنا
 

بەرباڵوبززوون و تززا ڕاددەیەك سەراسززەریبوونی ناڕەزایەتیەکززان، کارێکیززان کززرد، پاسززاودانی ڕەتکززردنەوەو سززەرکوتکردنیان بە 
دەسزتێوەردانی دەرەکززی و جیزاخوازی و هاوشززێوەکانیان ئاسزان نەبێززت. فشززار بۆسزەر هەرێززم و بۆمبزاران و پەالمززاردانی بززنکەو 

نی ڕۆژهەاڵت، بەشێکی زۆری بۆ ئەوە بزوو، وێنزایەکی نزاوچەیی و کوردیزانە بە خۆپیشزاندانەکان بزدات و بە بارەگای هێبەکا
ئێرانییەکززان ببێززت ئەوەی دەگوزەرێززت پەیوەنززدی بە ئێززوەوە نیززیە، ئەمە جززگە لەوەی لە فەزایەکززی بەسززەربازیکراوو چەڕوو 

سززەکە لەدەسززت هێززبی ئاسززایش دەربهێنرێززت و نززیمچە دووکەڵززی جەنگززدا سززەرکوت پاسززاودارترو ئاسززانترەو دەتوانرێززت پر
 !مامەڵەیەکی شەڕی ناوخۆی لەگەڵدا بکرێت

 
 :ستراتیژی نیزام لەئێستادا

 
بەگزوێرەی لێزدوانی هەنزدێ لە بەرپرسزانی نیزبام و لەوانەش سزەرۆک کۆمزار، دوای بێئاکزامبوونی شزێوازە کزۆن و تەق.یززدییە 

ڕەزایەتیەکزان و تزاڕاددەیەک بەجیهزانیبوونی پرسزی سزەرکوتەکە، کە هاوکزاتە پەیاەوکراوەکان لە ڕابردوودا بۆ سەرکوتی نا
لەگەڵ فشززارەکانی ئاژانسززی نێززو دەوڵەتززی وزەی ئەتززۆم بۆسززەر بەرنززامە نززاوکییەکەو هەڕەشززەکردنی بە داخسززتنی دەرگززای 

تێکزدانی ئاسزایش و  گۆتوگۆو، هەستکردن بە جۆرێك لە زەمینەسازکردن بۆ مزامەڵەیەکی تونزدتر لەگەڵ ئێزران لە سزۆنگەی،
پشتیوانی تیرۆرو هەوڵدان بۆ دەستخستنی چەکی ناوکی و بوون بە هاوپەیمانی ڕوسیا لە جەنگ دژ بە ئۆکرانیزا، دەخزوازن، 
هاوشان لەگەڵ هەڕەشەی سەپاندنی سزبای لە سزێدارەدان بزۆ بەشزێ لە چزاالکوانە دەسزتگیرکراوەکانی بزبوتنەوە نزاڕەزایەتیە 

لە پاشەکشززەی تززاکتیکی لە خززۆی نیشززاندا، دەیەوێززت لە ڕێززی هەنززدێ دانایانززان و دووبززارە  جەمززاوەریەکە، نیززبام جززۆرێ
هەڵسزززەنگاندنی وەك داننزززان بە خراپززززی دۆخزززی خبمەتگوزارییەکزززان و تززززاووتوێکردنەوەی پرسزززی بااڵپۆشزززی زۆرەم.ززززێ و 

ت لە نزاوەڕۆکە سیاسزییەکەی هەڵوەشاندنەوەی پۆلیسی ئەخالق، جگە لەوەی سنورێك بزۆ ناڕەزایەتیەکزان دابنێزت، هەوڵزدەدا
خۆی بەتاڵی کاتەوەو دووبارە داخوازییەکانی بخبێنێتەوە نزاو چوارچێوەکزانی ڕەوایەتزی نیزبامەوە. واتە، بە گزوتەی سزەرۆک 
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کۆمار ڕەئیسی، قەیرانەکە وا بخرێتەڕوو کە قەیرانی ڕەوایەتی سیاسزیی نیزیە. واتە، ڕووناکزاتە کزۆی نیزبام بەو جزۆرەی لە 
ەکزززانی چەپێنزززراوە، بەڵکزززو پەیوەنزززدی بە ئەدای دام و دەزگزززا خبمەتگوزارییەکزززان و ئزززامراز و شزززێوازەکانی دەسزززتووردا پای

پیادەکردنی دەستوور و پێوەرەکانی نیزبامەوە هەیە، کە هەر وەك ئەو دەڵێزت پێویسزتە لە جزاران نەرمتزر بێزت. ئەم دیزدەش 
 .پیادەکردنی بە هاوپێوەرەکانیقەیران لە سروشتی نیبامدا نابینێت و دەیساێرێت بە وردەکاری 

 
هەڵبەت لە دیوە ئایدۆلۆژی و مەزهەبییە ڕادیکاڵەکەوە، مادام ئیمامی زەمان دەرنەکەوتووە، بۆ پێکهێنانی حکومەتی عەدلی 
جیهانی، مانەوەی نیبام پێویستیەکی کەالمزی و عەقیزدیی و ڕەگە قوڵەکزانی ڕەوایەتیشزی لێزرەدایە، مەردومسزاالریی دینزیش 

 !بەم ڕەهەندە میتافیبییکەوە سنوردارە
 

لێرەشدا پرسیار ئەوەیە، ئایە بەم پاشەکشە تاکتیکییە سزنور بزۆ قەیزران و بزبوتنەوە نزاڕەزایەتیەکە دادەنرێزت؟ ئزایە دوای 
ئەو ماوە دوورودرێژەی ناڕەزایەتیەکزان و ئەو خزوێنەی ڕژاو ئەو بەربەسزتە دەرونزیەی شزکاوە، بزواری ئەوە هەیە پرسزەکە لە 

مەتگوزاییەکززان و سەرپۆشززی زۆرەم.ێززدا قەتززیو بکرێززت و ناڕازیززان ڕازیبکززرێن؟ ئززایە ئەم جززۆرە دانایاننززان و خراپززی خب
پێشزززنیارانە درەنگوەخزززت نزززین؟ لە سزززایەی دۆخزززی خراپزززی ئزززابووری و تونزززدتربوونی گوشزززارەکانی دەرەوە بۆسزززەر نیزززبام و 

ان و نزوخبەی حزوکماان، دەتوانرێزت شزتێکی شایسزتە فراوانتربوونی کەلێنی کزۆمەڵ و بەتزایبەتیش نەوەی نزوێ لەگەڵ ڕێزبەر
پێشززکەش بکرێززت و گززوزەرانی خەڵززك باشززتر بکرێززت؟ لەڕاسززتیدا زەحززمەتە! بززۆیە چززاوەڕێ ناکرێززت بەم جززۆرە پێشززنیارانە 
قەیرانززی ئێسززتای ئەم واڵتە چارەسززەر بکرێززت، بەتززایبەتیش کە ناڕەزایەتیەکززان لە نززاوچە سززووننە نشززینەکان لەوانەش 

بەلوجسززتان، تززوێژی جۆراوجززۆر و لەوانەش زانایززانی ئززایینی بە ئاسززتێکی بەرباڵویززان تززێکەڵ بززووەو بززا  لە  کوردسززتان و
دووبارە ڕاپرسی لەسزەر نیزبام سزبادانی ئەوانەی تاوانبزارن بە کوشزتن و برینزدارکردن و ئزازاردانی ناڕازیزان، کۆتاییهێنزانی 

ری دەکەن، بەوەش مەسزززەلەکەیان لە بزززازنەی داواکزززاریە هەرسزززێ جزززۆر سزززتەمی نەتەوەیزززی و مەزهەبزززی چینزززایەتی و ئزززابوو
سنوردارەکان دەرکردووە.کەچی سەرەڕای ئەوە نیزبام لەسزەر زمزانی سزەرۆکەکەی ڕایزدەگەیەنێت تزا ئێسزتا ئامزادەیی تێزدا نزیە 

 ردن با  لە هەمووارکردن یاخود دووبارە داڕشتنەوەی دەستوور بکات، کە پەیوەستە بە سروشتی نیبام، بێ ئەوەش باسک
 .لەهەر چاکسازی و گۆڕانکارییەکی سیاسی بێمانا دەبێت

 
لەبەردەم دۆخێکززی نززیمچە بنبەسززتی سیاسززی و دامەزراوەیززی لەم جززۆرەدا، دۆخززی ئەو واڵتە لەبەردەم سززیناریۆی جۆراوجززۆردا 

 کراوە دەبێت
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئین ئار تی 
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 دا ڕەنگیان دابۆوە SI ی ژینا و دروشم و بایەخەکانی لە کۆنگرەیمەولوود سوارە: ڕاپەڕین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیمانە: عەلی بداغی

 
ی سزەرماوەز  لە ٦-٤بیست و شەشزەمین کزۆنگرەی ئینترناسزیۆناڵ سۆسیالیسزت لە ڕۆژانزی هەینزی هەتزا یەکشزەممە،   ئاماژە:

نی ئێران، وەک ئەندامی ئەسبیی ڕێکخراوی نێزونەتەوەیی مادریدی ئیساانیا بەڕێوە چوو. شاندێکی حیببی دێموکراتی کوردستا
ئینترناسززیۆناڵ سۆسیالیسززت بە سەرپەرسززتیی کززاک مسززتەفا هیجززری، بەرپرسززی ناوەنززدی بەڕێززوەبەریی گشززتیی حیززب  لە 
کۆنگرەکەدا بەشدار بوو. کاک مستەفا هیجری لە دووهەمین ڕۆژی کاری کزۆنگرەدا وتزارێکی پێشزکێش کزرد و بایارنزامەیەکیش 

ەپێوەنززدی لەگەڵ دۆخززی ئێززران و ڕاپەڕینززی ژینززادا پەسززند کززرا. هەروەهززا لە کززۆنگرەی ئینترناسززیۆناڵ سوسیالیسززتدا بززۆ ل
ڕێبگززرتن لە خەبززات و تێکۆشززانی حیببززی دێمززوکرات لەپێنززاو ئاشززتی، ئززازادی و دادپەروەریززی کززۆمەاڵیەتی، سااسززنامەیەک 

ردسزتان  بزۆ زانیزاریی زیزاتر لەسزەر کاروبزاری کزۆنگرە و بزا  و پێشکەش بە حیببی دێموکراتی کوردسزتانی ئێزران کزرا.  کو
دەرەنجامەکانی وتووێژێکی لەگەڵ مەلوود سوارە، ئەندامی ڕێبەریی حیببی دێموکراتی کوردستانی ئێران و نوێنەری حیزب  بزۆ 

 :هێناوە کاروباری ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست پێک
 

کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست، گرینگترین با  و خواسزتەکانی ئەم کاک مەولوود بەپێی دەستووری کاری  :عەلی بداغی
 کۆنگرەیە چ بوون؟
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ئەم کۆنگرەیەش وەك هەموو کۆنگرەکانی دیکە باسەکان زۆرتر لەسەر پرسە گرینگەکزانی ژیزنگە و سیاسزەت  مەولوود سوارە:
اڵم لە هەمزووی ئەوانە گرینگتزر هەنزدێك و با  و خواسەکانی ئەندامانی ئەسزبی لەسزەر رەوشزی واڵتەکزانی خۆیزان بزوو. بە

وە کە جززۆر  ٢٠٠٦گۆڕانکززاریی بنەرەتززی لە کاروبززاری ڕێکخراوەیززی ئینترناسززیۆناڵ سۆسیالیسززت کززران. بززۆ نمززوونە لە سززاڵی 
ی زایینیزنەوە کە لزویو ئەیزاال سزکرتێری ئزێو ١٩٨٩پاپاندریۆ سەرۆکی ڕێکخراوەکە هەتا کزۆنگرە بزوو، هەروەهزا لە سزاڵی 

ە کزۆنگرەدا بەرپرسزایەتییەکان گزۆڕدران. بەمجزۆرە پێزدرۆ سزانچێب، سزەرۆك وەزیرانزی ئیسزاانیا بزوو بە سزەرۆکی ئای بوو؛ ل
ئینترناسزززیۆنال سۆسیالیسزززت و هەروەهزززا خزززاتوو بێنێزززدیکتا السزززی بزززوو بە سزززکرتێری ئزززێو ئزززای کە ئەم گۆرانکزززاریە بە 

 .ا دادەنرێتوەرچەرخانێك لە چارتی ڕێکخراوەیی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستد خاڵ
 

 گرینگترین بایارەکانی کۆنگرە چ بوون؟ :عەلی بداغی
 

جززگە لە گۆڕانکارییەکززان لە چززارتی ڕێکخراوەیززی و گززۆڕینی بەرپرسززایەتییەکان کە لە وەاڵمززی پرسززیاری  مەولوووود سوووارە:
ان و کوردسززتانی پێشززوودا باسززم کززرد، پەسززەندکردنی بایارنامەکززانی کززۆنگرە کە یەك لەوان بایارنامززانە لەسززەر دۆخززی ئێززر

 ..ئێران بوو، دەتوانین بە گرینگترین بایارەکانی کۆنگرە دابنێین کە لە دڵی با  و خواسە سیاسییەکانەوە دەرکەوتبوون
 

کەیز  تزاون   -ئەفریقای جنزوبی - ٢٠١٢ئەگەر ئیجازەم بدەن کەمێك زیاتر ئەم باسە بکەمەوە، دوای کۆنگرەی بیست و سێ  
ۆنال سۆسیالیسزت لەمەر هەڵبزژاردنەوەی دووبزارەی لزویو ئەیزاال. ئەم کێشزەیە کە لەم کزۆنگرەدا کیشە کەوتە نێو ئینترناسزی

  تەقیزیەوە و بەشزێکی بەرچزاو لە ٢٠١٣ی فێبریزوێری ٣لە لێببزۆنی پۆرتۆغزال   IS سزەری هەڵزدا، لە کۆبزوونەوەی شزوڕای
اوێکیززان بە نززاوی پرۆگرێسززید ئەالیززنو گرووپ یززا ڕێکخر کززۆمەڵ ٢٠١٣ی مەی ٢٢واڵتززانی ئیسززکاندیناوی و ئورووپززا ڕۆژی 

 .بێرلین گرت - لە ئالمان ٢٠١٧ی مارسی ١٢و ١١ هاوپەیمانی پێشاەو  ڕاگەیاند و کۆنگرەی یەکەمی خۆشیان لە ڕۆژانی 
 

دیارە ئەو الیەنانە جیا لە حیببی سۆسزیال دێمزوکراتی سزوئید کە کشزانەوەی یەکجزاریی خزۆی لە ئزێو ئزای ڕاگەیانزد بزاقی 
دیزکە هەر لە  ئزێو ئزای دا مزابوونەوە، بەاڵم بەشزداری کۆبوونەوەکزان نەدەبزوون. بزۆیە بەو ئزاڵوگۆڕانەی کە لە حیببەکانی 

وشەشەمین کۆنگرەی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستدا لە مادرید کرا، پێززم وایە هەمزوو ئەو الیەنزانەی دیزکەش جزارێکی دی  بیست
کرێکززاری بریتانیززا لۆیززد ڕاسززە مۆیززم کە ئەنززدامی پارلمززانی دەگەرێززنەوە نێززو ئززێو ئززای. هەر لەوێززش نززوێنەری حیببززی 

 .بریتانیاشە، لە وتارەکەیدا داوای ئەندامەتیی حیببەکەی کردەوە و ئەوە دەساێكێكە بۆ گەرانەوەی هەموو حیببەکانی دی
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 وتاری شاندی حیببی دێموکرات لەالیەن بەشدارانی کۆنگرەوە چۆن وەرگیرا؟ :عەلی بداغی
 

خەبززاتی دێموکراسززیخوازی کززورد لە ئێززران و پززێگەی حیببززی دێمززوکراتی کوردسززتانی ئێززران لە ڕێکخززراوی  مەولوووود سوووارە:
ئینترناسزززیۆنال سۆسیالیسزززت ئەو سزززتاتویەی بە حیببزززی دیمزززوکرات بەخشزززیوە کە بزززا  و بابەتەکزززانی بەبزززایەخی زۆرەوە 

دروشززمی  ژن، ژیززان، ئززازادی  و ئامززانجی  وەرگیززرێن. ئەوە جیززا لەوەی لە ئێسززتا ڕاپەڕینززی خەڵکززی ئێززران و نززاوی ژینززا و
یزان پزێ  ڕاپەڕینەکە سنووری ئێرانی بەزاندووە و هەموو ئەوانەش کاکە و جەوهەری پەیزامەکەی بەڕێزب کزاک مسزتەفا هیجری

دێنا. بۆیە وتارەکەی بەڕێب بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەری گشتی زۆر بە ئەرێنزی وەرگیزرا. تەنزانەت دەتزوانم ببزێم کە دوای 
یززش ئەو بەهززا و بززایەخ و باسززانەی لە وتززارەکەی کززاک مسززتەفادا هززاتبوون، لە وتززاری جێگززر و سززەرۆك و بەرپرسززانی ئەو

 .یەکەمی حیببەکانی دیکەشدا ڕەنگی دایەوە
 

 شاندی حیببی دێموکرات لە کۆنگرەدا دیدار و کار و چاالکییەکانی چۆن بوو؟ :عەلی بداغی
 

نەوە و کززۆنگرە و کۆبونەوەکززانی ئززیو ئززای دا دیززدارو چاوپێکەوتنەکززان دووبززارە خۆتززان دەزانززن لەم کۆبززو مەولوووود سوووارە:
دەبنەوە، بەاڵم جیاوازیی دیزدارەکانی ئەم جزارە لەگەل کۆبوونەوەکزانی پێشزوو ئەوە بزوو کە یەکەم حیببزی دێمزوکرات یەکزی 

ە نێززونەتەوەییە بەخشززیبوو، گرتززۆتەوە و ئەوە قورسززایی پتززری بە پززێگەی حیببززی دێمززوکرات الی ئەنززدامانی ئەو ڕێکخززراو
دووهەم ئەوە کە بەرێب کاك مستەفا هیجری بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی حیببی دێموکراتی کوردستانی ئێران وەك کەسزی 
یەکەم لەم کزززۆنگرەیەدا بەشزززدار بزززوو کە ئەوەش گرینگیزززی پتزززری بە دیزززدار و چاوپێکەوتنەکزززانی شزززاندی حیزززب  لەگەڵ 

 .الیەنەکانی دیکە دابوو
 
روەه لە هەواڵەکانیشزززدا بەوەخزززت بزززاڵو بزززۆوە، کزززاک مسزززتەفا هیجزززری کە سەرپەرسزززتیی شزززاندی حیببزززی لە کزززۆنگرەی هە

ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست دەکرد، لە ڕۆژی دووهەمی کاری کۆنگرەدا و لە چەند دیدارێکدا دۆخی سیاسیی ئێران و کوردسزتان 
لەگەڵ چەنزد کاربەدەسزتێکی سیاسزیی واڵتزان هێنزایە بەر بزا . و دواگۆڕانکارییەکانی ڕاپەڕینزی نزوێی خەڵکزی ئەم واڵتەی 

شززاندی حیززب  لەو دیززدارانەدا بەجیززا لەگەڵ  پیززا لۆکززاتێ..ی ، نززوێنەری پارلەمززانی ئوروپززا،  لۆیززد ڕاسززە مۆیززم ، ئەنززدامی 
تان کزۆ بزۆوە. پارلەمانی بەریتانیا لە حیببی کار و  تەمیرالن سولتانبەکۆڤ ، سەرۆکی پزارتی سۆسزیال دێمزوکراتی قرقیبسز

لەو چاوپێکەوتنانەدا وێاای ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەسەر پرسە هەستیارەکانی ئێستای جیهزان، کزاک مسزتەفا سااسزی هەڵوێسزتی 
 .ئەوانی بۆ پشتیوانی لە ڕاپەڕینی خەڵکی ئێران کرد
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بارانی بززنکە و  وشززەکالپەڕەدا ئامززادە لەسززەر بززابەتی م ٥٠هەروەهززا بززۆ ئەم کززۆنگرەیە نززامی.کەیەك بە زمززانی ئینگ.یززبی لە 
بارەگا مەدەنییەکانی حیببی دێموکرات بەهۆی هێرشەکانی کۆماری ئیسالمییەوە ئامادە کرابوو، لەگەڵ کۆمەڵێزک بەڵگەنزامەی 
تززایبەت بە دۆخززی کوردسززتانی ئێززران و ڕاپەڕیززنە سەرانسززەرییەکە کە لە هەمززوو دیززدار و چاوپێکەوتنەکانززدا بەڕێززب کززاك 

وایە شززاندی حیببیمززان هەم زۆر بززاش وەرگیززرا و هەم تززوانی  شززکەش دەکززردن. بززۆیە ئەمززن پێزززممسززتەفا ئەو نززامی.کەیەی پێ
هەیئەتێکززی سززەرکەوتوو بێززت لە ڕاپەڕانززدنی کاروبززاری کززۆنگرەکەدا و گەیانززدنی پەیززام و قسززەی خەڵززک و شۆڕشززی ئێسززتای 

 .ئێران بەو ڕێکخراوە گرینگە نێونەتەوەییە
 

بات و تێکۆشانی حیببی دێموکرات گیرا، لەو بزارەیەوە ئەگەر ڕوونکزردنەوەی زیاترمزان لە کۆنگرەدا ڕێب لە خە :عەلی بداغی
 .بدەیتێ

 
حیببی ئێمە مێژوویەکی دوورودرێژی لەگەڵ ئینترناسیونال سۆسیالیستدا هەیە و دوکتور قاسزم.وو و دوکتزور  مەولوود سوارە:

اخەوە شززەهید بززوون. کەواتە حیببززی ئێزززمە لەو سززەعید هەردووك سززکرتێری حیببمززان دوای کۆبوونەوەکززانی ئززێو ئززای بەد
ڕێگەیەدا بەهای یەکجار زۆر گەورەی داوە. لەالیەکی دیکەشەوە حیببی دێموکرات بزۆ ئامانجەکزانی ئزێو ئزای کە دادپەروەری 
و یەکسزانی و ئزازادی و دێموکااسزی و مزافەی مززرۆڤە، هەم خەبزاتێکی دوورودرێزژی کزردووە، هەم تەوەری سزەرەکیی خەبززاتی 

ببەشمان ئەو بەها و بایەخانەن کە قوربانیی زۆرمان بۆ داون و وەك ئەندامی ئەسز.ی ڕێکخزراوەکەش هەمیشزە پایەنزدیان حی
بززووین. کززۆی هەمززووی ئەوانە وای کززرد کە حیببززی دێمززوکراتی کوردسززتانی ئێززران شززانازیی ئەوەی بززدرێتێ کە لەو شززوێنە 

وێنەرانی  کوردستان  بەڕێب کاک مستەفا ڕێبنامەکەی لە دەست پێزدرۆ گرینگەدا ڕێبی لێ بگیردرێ. دیارە هەر بۆ زانیاریی خ
سززانچێب و خززاتوو بێنێززدیکتا السززی، سززەرۆک و سززکرتێری هەڵبژێززردراوی ئززێو ئززای و هەروەهززا جززۆر  پاپانززدریۆ و لززویو 

 .ئەیاال، سەرۆک و سکرتێری پێشووی ڕێکخراوەکە وەرگرت
 

ندکرانی بایارنززامەیەکی پێوەندیززدار بە دۆخززی کززورد لە ئێززران لە هەر لە پرسززیاری یەکەمززدا باسززی پەسزز :عەلووی بووداغی
 کۆنگرەکەدا کرد، بەاڵم ئەم بایارنامەیە چەندە و چۆن دەتوانێ کاریگەریی لەسەر بایاری واڵتان هەبێت؟

 
 لەپێشززدا دەمەوێ ببززێم بەخۆشززییەوە ئەو بایارنززامەیە کە لەسززەر داوای حیببززی دێمززوکراتی کوردسززتانی مەولوووود سوووارە:

ئێرانەوە پێشکێش بە کۆنگرە کرا و دواتر لەالیەن منەوە لە تریبوونی کۆنگرەوە شزیکردنەوەی پتزری لەسزەر درا، بە تێکزاای 
 .دەنگی ئەندامانی کۆنگرە پەسند بوو؛ کە ئەمە خۆی دەسکەوتێکە
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ئزای لە واڵتەکزانی  سروشتییشە کە ئەم بایارنامانە بێ تەئسزیر نزابن، بەهزۆی ئەوەی بەشزێکی بەرچزاو لە ئەنزدامانی ئزێو
 .دان و یا الیەنی دووهەمن لە حکوومەتدا خۆیاندا یا لەنێو حکوومەت

 
لە کزۆنگرەی ژنزانی ئەو ڕێکخراوەیەشزدا کە چەنزد ڕۆژ پێشزتر گیرابزوو، خزاتوو گزواڵڵە شزەرەفکەندی، کزادری  :عەلی بوداغی

گرینگزی و بزایەخی ئەو سزتاتویە لە چیزدا  یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی حیب  بە جێگری سکرتێری ڕێکخراوەکە هەڵبژێزردرا،
 دەبینن؟

 

کزززاتی خزززۆی دوکتزززور قاسزززم.وو جیزززا لەوەی کە بیزززرو بزززاوەرێكی قزززوولی بە سۆسیالیسزززم هەبزززوو و لەم  مەولووووود سووووارە:
پێوەندییەشدا حیببەکەمان خەسارەتی زۆر گەورەی بۆ دا بەاڵم چوونی دوکتور قاسم.وو بۆ ئێو ئای جیا لە بیروباوەڕێزك کە 

بوو، من پێم وایە دوکتۆر قاسم.وو پێویستی بە تریبونێك بوو بۆ زیاتر ناساندنی دەنگ و ڕەنگزی کزورد و گرینگیزی ئەم  پێی
سەکۆیە، جا بۆیە من پێزم وایە دوکتور توانی هەم لەم سەکۆیە کەڵزك وەربگرێزت و هەم ڕایەڵەیەکزی بەهێزب دروسزت بکزات. 

یش دەبێ لەم ڕاستایەدا هەلسزەنگێن کە بزێ شزك دەتزوانی هەم لە سزتاتوی هەڵبژاردنی هاوڕێی بەڕێبمان گواڵلە شەرەفکەند
 زیززاتر بززۆ وەربگرێززت کەڵززك سەرشززانی کەوتززۆتە کە بەرپرسززایەتییەکی بە جززاران لە زیززاتر سززەکۆیەدا لەم هەم  خززۆی و
 .کوردستان بەتایبەت و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە ژنان کێشەی ناساندنی

 
 گەر بۆەرموون بەشدارانی کوردی دیکە لە کۆنگرە چ الیەنێک بوون؟وەک دواپرسیار، ئە :عەلی بداغی

 
ئەو حیزب  و الیەنزانەی کە وێزاای حیببزی دێمزوکراتی کوردسزتانی ئێزران بەشزدار بزوون، بریتزی بزوون لە:  مەولوود سوارە:

ی دێمززوکراتی یەکیەتیززی نیشززتیمانی کوردسززتان، کززۆمەڵەی شۆڕشززگێای زەحمەتکێشززانی کوردسززتانی ئێززران و پززارتی یەکیەتیزز
 .سووریە

 
 ساا  بۆ بەشداریتان لەو دیمانەیەدا :عەلی بداغی

 
 .ساا  بۆ ئێوە کە بایەخی پترتان بەو بەشدارییە دا مەولوود سوارە:

  
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٦ئەم وتووێژە لە ژمارەی

 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٦ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 زستانێکی تووش لە بەردەم کۆماری ئیسالمیدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەلی بداغی

 
بەدوای دەسززاێکی شززەڕی ڕووسززیە دژی ئززۆکراین لە سززاڵی ڕابززردوودا بەرپرسززانی کۆمززاری ئیسززالمی بە گەورەکززردنەوەی کێشززەی 

پێشززبینیی زسززتانێکی ئەوپەڕی سززاردیان بززۆ ئورووپززا ڕۆژئززاوا لەمەڕ دابینکردنززی وزە و سززووتەمەنیی هززاوردە لە ڕووسززیەوە؛ 
ئێزران لە هاوکێشزە نزاوچەیی و جیهانییەکانزدا  - دەکرد، زستانێکی سارد کە ئورووپا بەچزۆک دادێنزی و بەوە بەرەی ڕووسزیە

بەهێززب دەبێززت و گززرەوەکە دەبززاتەوە. بەاڵم  شۆڕشززی ژینززا  هەر لە هززاوینەوە ئەو تززووش و بەسززتەڵەکەی تووشززی کۆمززاری 
 .یسالمیی ئێران کردوەئ
 

نیبیک بە سێ مانگ دوای دەساێکی شۆڕشی ژینا ڕەنگبێ باشترین بەڵگە بزۆ دەسزکەوتەکانی ئەو شۆڕشزە، نهێنیزیە درکاوەکزان 
لە دانیشتنی ناوەندە نیبامی و ئەمنیەتییەکان، بەتایبەت بۆڵتەنی تزایبەتی بزۆ فەرمانزدەی سزاای پاسزداران بێزت کە لەودا 

خەڵکی کوشزتووە، بەاڵم ئەو کوشزتارە  ٩٨دانراوە ئەگەرچی ڕێژیم پتر لە ناڕەزایەتییەکانی خەزەڵوەری  بەئاشکرا ددان بەوە
پاشەکشەی بە ڕاپەڕین و ناڕەزایەتییەکان نەکردووە. ئەوە کە ڕێکخراوی بەسی  هبۆڵ بووە و توانزای ڕێکخسزتنی الیەنگرانزی 

 .دایە ڵگرییەکانی ڕۆژئاوا و ڕووسیەش واڵت لە دۆخی ڕاپەڕینڕێژیمی نەماوە و، ئەوەش کە بەپێی لێکدانەوەی دەزگا هەوا
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چەند ئامار و زانیارییەکی دیکەی ئەو بۆڵتەنە نێوخۆییە بۆ ئاکامگیری لەو باسە گرینگن: لەگەڵ ئەوەدا کە مێزدیای ڕەسزمی 
 حەشززیمەتی راوەگززوت  هەزار کە  دادەنززا، بەاڵم لەو بززۆڵتەنەدا ٤٠ئەژمززاری خەڵکززی نززاڕازیی سەرشززەقامی بە کەمتززر لە 

تززۆتەوە و جیززا لە مززانگرتنی گر واڵتیززان پارێبگززای ٢٢ ناڕەزایەتییەکززان کەسززن، هەزار ٦٠٠ لە پتززر سەرشززەقام نززاڕازیی
بەردەوام لە بەشێکی زۆر لە کوردستان زیاتر لە هەزار کۆبوونەوەی مانگرتن و ناڕەزایەتی لە زانکۆکزان بەڕێزوە چزوون. ئەوە 

سززاڵەی  ٨ین و تەنززانەت بەشززێکی زۆری دەسبەسززەرکراوان لە بنەمززاڵەی کوژراوەکززانی شززەڕی کە ناڕەزایەتییەکززان سەرانسززەر
ی خەڵزززک نزززاڕەزایەتیی سەرشزززەقام بە ٨٤ئێزززران و عێزززااق و لە کارمەنزززد و مووچەخزززۆرانی دەوڵەتزززن، و ئەوەش کە سزززەتا 

بزۆ پشزتیوانی لە ڕێزژیم نیزیە، ی خەڵکی ئێران هزیچ مەی.ێکیزان ٧٠چارەسەری کێشە و قەیرانەکانی کۆمەڵگە دەزانن و سەتا 
واتە شەرعییەت و ڕەواییەتزی کۆمزاری ئیسزالمی بە یەکجزاری هەرەسزی هێنزاوە. گرینگتزر لە هەمزوو ئەوانەش ئەوە کە ترسزی 

 .خەڵک لە هێبە چەکدارەکان و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم شکاوە
 

 هەتززا کەسززەی هەزار ٣٠  ارانە کە گززوتراوە لەوبززابەتی گرینگززی دیززکە لەو بززۆڵتەنەدا داننززان بە ئاسززتی تەمەنیززی بەشززد
یزان ٤٠کەسزیان قوتزابین و پتزر لە سزەتا  ٢٥٠٠دانەکاندا گیراون خۆپێشان لە بەشداری تاوانی بە سەرماوەز مانگی سەرەتای

 ی دەسبەسەرکراوەکان هیچ پێشینەیەکی گرتن و تاوانکارییزان نەبزووە. ئەمەش دوو٩٣ساڵن، هەروەها سەتا  ٢٠خوار تەمەن 
بوونی ڕێززژیم لە پەرورەدەکردنززی نەوەیەکززی الیەنگززری نیززبام سززەرەڕای تەرخززانکردنی  دەرهاویشززتەی هەیە: یەکەم مززایەپووچ

هەمززوو ئیمکانززاتێکی مززاددی و مێززدیایی بە درێژایززی چززوار دەیەی ڕابززردوو. دووهەم، وەدرۆکەوتززنەوەی دەزگززای پاوپاگەنززدەی 
ولووتەکززانی کززۆمەڵگە بززوون!  یززراوی بیانییەکززان و کەسززانی الپرەسززەن و التڕێززژیم کە گوایززا دەسبەسززەرکراوان هەمززوو بەکرێگ

بۆیە وەک بۆخۆیان دانی پێدا دەنێن ڕاپەڕین هەمزوو کەلزێن و قزوژبنی واڵتزی تەنیزوە و ئەوە هێبەکزانی ڕێزژیم کەوتزوونەتە 
بە هەڕەشزە و ترسزاندن بزۆ  تەنگانەوە، بۆیەشە خامنەیی لەالیەک بە چەندقاتکردنی مب و مووچەیزان و لەالیەکزی دییشزەوە

 .خۆڕاگری لەهەمبەر شۆڕشی خەڵک هانیان دەدات
 

ڕاپەڕینزی  ژن، ژیززان، ئزازادی  هەتززا ئێسزتا توانیززویەتی کززۆمەڵگەی ئێزران لە ئاسززتی سەرانسزەریدا بززۆ خەبززاتێکی بەردەوام 
 لەپێنززاو  کانززدا نەهێبززی ولەدژی دەسززەاڵت ڕێززک بخززات، ترسززی الوان و ژنززان لە بەرەوڕووبززوونەوە لەگەڵ هێززبە ئەمنیەتییە

بەرهەڵسززتکارەکانی ڕێززژیم لە نێوخززۆ و  نەتەوە و تززوێژ و چززین نێززوان هاوپێوەنززدیی چارەنووسسززازدا هاوبەشززی ئامززانجێکی
وێنە بکات؛ بە جۆرێک کە هیچ کام لە سیاسەت و بەرنزامە کردەیزی و سزەرکوتکارییەکانی ڕێزژیم  دەرەوەی واڵت بەرینتر و بێ

ە نێوان ئەو یەکایبی و هاوپێوەندییە. هەروەها ڕوون و ئاشکراشە پزێچەوانەی ئەوەی ئیزدیعا دەکەن کە نەیتوانیوە درز بخات
نوانززدن کۆتززایی بە ناڕەزایەتییەکززان بێززنن، ئەو قسززانە نیشززانەی دەستەوەسززتانی و  هەتززا ئێسززتا هەوڵیززان داوە بە نەرمی
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ەکزان زووتزر بنەباکردنزی ڕاپەڕیزنەکەیە، بزۆیە تەنزانەت تواناییانە، ئەگینا هەموو هەوڵزی هێزبە سزەربازی و ئەمنییەتیی بێ
تاقم و هێبە بیانییەکانی سەر بە  بەرەی مقاومەت یشیان بە خای لە سزەرکوتی خەڵکزدا بەشزدار کزردووە، یزا ئەو ڕادەیەش 
کە ڕێگەیززان پززێ بززدەن بززۆ قەڵتززوبای خەڵکززی بێززدیۆاعی کوردسززتان کە بە دەسززتی بەتززاڵ لەسززەر شززەقامەکانن، چەکززی 

 .قورسی دۆشکا بەکار بێنننیوە
 

مافەکززانی دیززکەی وەک بەلززووچ کە لەمێژسززاڵە بززانگی  الفزاوی ڕامززاڵینی کۆمززاری ئیسززالمی وەڕێ کەوتززووە. کزورد و نەتەوە بێ
ئازادیخوازییان لە پێچەڵاێچەکانی دەزگزای چەواشزەی ڕێژیمزدا بە جیزاییخوازی لێزک دەدرایەوە و دەرخزواردی بیزروڕای گشزتی 

دەنگیان وەک خزۆی دەبیسزترێ، بەڵکزوو بزوونەتە پێشزەنگ و ئی.هامزدەر و هزاودەنگی و هاوپشزتیی هەمزوو  دەدرا، ئێستا نەک
جۆراوجۆرییەکانی ئێرانیان ڕەگەڵ خۆیان خسزتووە. ناڕەزایەتییەکزانی سەرشزەقام و هزاواری خوێنزدکاران و مزانگرتنی بزازاڕ، 

ی جززومگە ئابوورییەکززان بززووە و هەر لەو سززۆنگەیەوە لە ئززاوێتەی مززانگرتنی کرێکززاران، سززەنعەتکاران، بززارهەڵگران و زۆربە
 .ئێستاوە بۆرسەی واڵت داڕماوە

 

گەڕانەوە. ئەم ڕاپەڕیزنە هەم  سەرهەڵدانی ئەمجارەی ئێران بارودۆخی واڵتی بە شێوەی بنەڕەتی گۆڕیوە و گەیوەتە خاڵی بزێ
اڕەزایەتییەکزان بزۆ مزافی نەتەوایەتزی، ئزازادیی گریزدانی ن کەڵەکەبووی ناڕەزایەتییەکانی چزوار دەیەی ڕابزردوو، و هەم لێک

سیاسی، یەکسانیی ڕەگەزی، باشبوونی دۆخی ئابووری و کزۆمەاڵیەتییە کە ڕیزبی پیزاوان و ژنزان، قوتابییزان و مامۆسزتایان، 
ی کرێکاران و وەرزێزاان، هونەرمەنزدان و وەرزشزکارانی خەباتکزاری یەک خسزتووە و کردوونزی بە ئۆپۆزیسزیۆنێکی یەکگزر لەدژ

 .کۆماری ئیسالمی
 

کۆمززاری ئیسززالمی لە کوێرەکززۆاڵنی ئێسززتای دۆخەکەیززدا چەقیززوە. ناڕەزایەتییەکززان نەک بە ڕیبکردنززی هەمززوو ناوەنززدەکانی 
سززەرکوت و بە زەبززری چەک و زەبروزەنززگ و سززەپاندنی سززبای ئێعززدام بەسززەر دەسبەسززەرکراوەکاندا دانەمرکززاون، بەڵکززوو 

نی داهزززاتوودا هینززدەی دیززکە ببیسزززەدارتری دەکەن. ڕێززژیمیش کە نەک دەرفەتززی هزززیچ قەیززرانە ئابوورییەکززان لە مانگەکززا
پاشەکشززە و چاکسززازییەکی بۆخززۆی نەهێشززتۆتەوە، بەڵکززوو هەر لە جێززدا زەرفییەتززی بززادانەوە و الکززردنەوە لە خواسززتەکانی 

ت. لە ئاسزتی نێونەتەوەییشزدا خەڵکی نییە، چونکی خۆیشی دەزانێت کە ئەو دۆمێنۆیە یەکسەر بەرەو هەڵدێری نەمانی نەبزا
گوازرانەوەی پرسی پێشێ.کردنی مافی مرۆڤ لە بابەتێکی مێزدیایی ڕا بزۆ  پێکهێنزانی لێزژنەی دەرخسزتنی زانیارییەکزان  وەک 
بەرگژەیەکززی نێززودەوڵەتی بززۆ کۆمززاری ئیسززالمی لە تەنیشززت وەالنرانززی  بەرجززام  و قەیرانززی هاوبەشززیی ڕێززژیم لە شززەڕی 

 .بۆ تەواوەتیی کۆماری ئیسالمی تەواو شارز کردووە دا دۆخەکەی ئۆکااین
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 .زستانێکی سارد و تووش چاوەڕوانیی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەکات
  

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٦ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٦ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
 
 
 

واڵتە یەکگرتووەکان پێ دەنێتە سەردەمێکی نوێی ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ 
 ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوور لە ئینگلیزییەوە: کەماڵ حەسەن ؛و

 
لە کاتێکززدا دەوڵەتززی ئێززران لە جەنگززی نێززوان ڕووسززیە و ئززوکراین، یززارمەتی ڕووسززیە دەکززات و درێززژە بە پیتانززدنی نززاوکی 

 .ایەتیی بایدن گەمارۆی نوێی خستوونە سەر تاران و پشتگیریی خۆی لە خۆپیشاندەران ڕاگەیاندووەدەدات، بەڕێوەبەر
 

 لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا، ئێران بە پشکێنەرانی نێونەتەوەیی ڕاگەیاندووە بەتەمایە دەست بە پیتاندنی سووتەمەنیی 
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کردنەکەی دژوارە و بەرهەمهێنزززانی  بۆمبزززاراننزززاوکی تزززا نبیکزززی ئاسزززتی بزززۆمبی نزززاوکی لە قزززوواڵیی چیزززادا، شزززوێنێک کە 
سووتەمەنیی نزاوکیی خزۆی، لە بنکەیەکزدا کە ئیسزاائیم و واڵتە یەکگرتووەکزان پەیتزا پەیتزا هەوڵزی سزابۆتاژیان داوە، بە 

 .شیوەیەکی بەرچاو پەرە پێ دەدات
 

ون بە ڕووسزیە تزا لە جەنگزی خزۆی هێبە حکوومەتییەکان نزاڕەزایەتییە دژی دەوڵەتییەکانیزان سزەرکوت کزردوون، درۆنیزان دا
دژی ئوکراین کەڵکیان لێ وەرگرێ و، بە گزوێرەی بەشزێک لە هەواڵگریزی ڕۆژاوایزی، گومزانی ئەوە هەیە خەریکزی وتزووێژ لە 
مەڕ بەرهەمهێنززانی هززاژەک بززۆ جبەخززانەی چززۆڵی ڕووسززیە بززێ. واڵتە یەکگرتووەکززان ڕۆژی سێشززەممە جززارێکی دیززکە ئێرانززی 

 .هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان، دەستدرێژیی کردۆتە سەر خاکی عێراقتاوانبار کرد کە بە 
 

سەردەمێکی نزوێی ڕووبەڕووبزوونەوەی ڕاسزتەوخۆ دەگەڵ ئێزران دەسزتی پزێ کزردووە. بزۆ مزاوەیەک و لەبەر ڕووداوی درامزاتیکی 
ین و، درێزژە کێشزانی وتزووێژ دیکە، لە ناویاندا داگیرکرانی ئوکراین و پەرەگرتنزی کێباکێزی واڵتە یەکگرتووەکزان دەگەڵ چز

 .مانگ، سەرهەڵدانەکەی شاراوە بوو ١٨دەگەڵ تاران بە شێوەی ناتەواو، بۆ ماوەی 
 

دەگەڵ ئێززران، کە  ٢٠١٥ئێسززتا، هیززوای سززەرکۆمار بایززدن بززۆ گەڕانەوەی واڵتە یەکگرتووەکززان بززۆ نێززو ڕێککەوتنززی نززاوکی 
ەکزان لە مزانگی سزێاتەمبەردا ڕاگیزران و، لەو چەنزد حەوتزوویەی سەرکۆمار ترامز  لێزی کشزابۆوە، بەتەواوی مزردووە. وتووێژ

دواییدا بایدن گەمارۆی نوێی خستۆتە سەر ئێران و پشتیوانی لە ناڕەزایەتییەکزان، کە تونزدئاژۆکانی ئێزران وەک هەڕەشزەی 
 .کوشندە باسیان کردووە، دەربایوە

 
کۆبوونەوەکزانی ئاسایشزی نەتەوەیزی لە بزارەی ئێرانزدا بە گوتەی چەند کاربەدەسزتی بەڕێزوەبەرایەتییەکە لە کۆشزکی سزای، 

کردنی پالنەکانی ناوکیی ئێران، دابینکردنی کەرەسزتەی پەیوەنزدی  کەمتر بۆ ستراتێژیی وتووێژ و زۆرتر بۆ چۆنیەتیی بنکۆڵ
 .گرتن بۆ خۆپیشاندەران و پساندنی زنجیرەی دابینکردنی چەکوچۆڵ بۆ ڕووسیە، تەرخان کراون

 
ەبێژی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی لە کۆشکی سای، مانگی ڕابردوو بەڕاشکاوی بە دەنگی ئەمریکای گزوت، جان کێربی، وت

 لە ئێستادا هیچ دیا.ۆماسییەک لە پەیوەندی دەگەڵ ڕێککەوتنی ئێران لە ئارادا نیزیە. ئزێمە ئێسزتا لە دۆخێکزی چەقبەسزتوو 
ێکی پز.ەبەرزی ئەنسزتیتۆی واشزینگتۆن بزۆ سیاسزەتی ڕۆژهەاڵتزی داین و، جەخت لەسەر ئەو ناکەینەوە.  هێنزری ڕۆم، هاوکزار

نبیک، گوتی مەودای هەڕەشەکە گەلێزک لەوە زیزاترە کە بە تزایبەتی بەرپرسزانی پێنتزاگۆنی نزیگەران کزردووە: گواسزتنەوەی 
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دروسزتکردنەکەی چاالکیی نیگەرانکەرترین پیتاندنی ناوکی بۆ دامەزراوەی ژێرزەمینزی بە نزاوی فزۆردۆ، کە دە سزاڵ لەمەوبەر 
دەستی بە کار کرد بگوترابزا  ٢٠٢١تەواو بووە. بەڕێب ڕۆم گوتی،  بیر لەوە بکەنەوە، بە بەڕێوەبەرایەتییەک کە لە ژانویەی 

لە ماوەی دوو ساڵدا، ئێران ئورانیۆم تا ئاستی نبیک بۆمبی ناوکی لە فۆردۆ دەپیتێنێ، ژمزارەیەکی زۆر لە پێشزکەوتووترین 
ن وەگەڕ دەخززات، ئۆرانیززۆمی بەرز پیتێنززدراو بززۆ چەنززد بۆمززە کززۆ دەکززاتەوە و هەوڵە سیاسززییەکان ڕەت ئامرازەکززانی پیتانززد

 ".دەکاتەوە. ئەوە خراپترین سەناریۆ نییە، بەاڵم زۆر لێی نبیکە
 

ێزک لە هاوینی ڕابردوودا، کاربەدەستانی ئەمریکایی هێشتا هیزوادار بزوون ڕێککەوتزنە نزاوکییەکە زینزدوو بزکەنەوە. ڕێککەوتن
کە ئێران و واڵتانی ئورووپایی وتووێژیان لەسەر کردبزوو نزبیکەی تەواوبزوون بزوو. نزوێنەرانی بەڕێزوەبەرایەتیی بایزدن، کە 
ئێرانییەکان خۆیان لە وتووێژی ڕاستەوخۆ دەگەڵیان دەبوارد، هێبکارییەکانیان پەسزەند کردبزوو و چزاوەڕوانی واژۆی ڕێزبەری 

 .ت نەگەیشتگەورە، عەلی خامنەیی بوون، کە قە
 

کاربەدەسززتانی هەواڵگریززی واڵتە یەکگرتووەکززان گەیشززتوونە ئەو لێکززدانەوەیە کە زینززدووکردنەوەی ڕێککەوتززنەکە، لەنێززو 
ئێزززرانییە کۆنەپارێبەکزززان و سزززوپای پاسزززداراندا، وەک لە نێزززو ڕەخنەگرانزززی ئەمریکزززایی ڕێککەوتزززنەکە، ناخۆشەویسزززتە. 

بوون، بەاڵم چزاوەڕوان بزوون واڵتە یەکگرتوەکزان بەڵێنزی بزدا کە قەت جزارێکی  ئێرانییەکان، ئەگەرچی تێیدا ناسەرکەوتوو
دیززکە بە شززێوەی یەکالیەنززانە لە ڕێککەوتززنەکە ناکشززێتەوە. ئەوان دەیززانبانی کاتێززک بگەڕێززنەوە نێززو ڕێککەوتززنەکە، زۆربەی 

تەوە، دەبزێ بزۆ دەرەوەی واڵت بەڕێ دا بۆ کشانەوە کۆی کزردۆ سووتەمەنیی ناوکی، کە ئێاان لە جوابی بایاری دۆناڵد ترام 
 .بکرێ

 
ئەوسا ناڕەزایەتییەکانی سەرشەقام دەستیان پزێ کزرد و ڕێککەوتزن دەگەڵ ڕووسزیە لە بنەڕەتزدا بزووە هزۆی ئەوە کە ئێزاان، 

 .دەگەڵ بێالڕو ، بکەونە بەرەی یارمەتیدەری داگیرکاریی ڕووسیە
 

وێژ دەگەڵ ئێززران، ڕۆژی سززێ شززەممە گززوتی،  ڕێززژیم تاقمێززک ڕابێززرت مززاڵی، نێززردەی تززایبەتی وەزارەتززی دەرەوە بززۆ وتززو
هەلبژاردنززی یەک لە دوای یەکززی کززردوون کە بە شززێوەی پەرەئەسززتێن ئەوان لە خەڵکززی خۆیززان و تززا ڕادەیەکززی زۆریززش لە 

رامایزان کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی دادەباێ، لە نێویاندا لە واڵتانی ئورووپایی کە بەشێکی زۆر لە ساڵەکانی دەسزەاڵتداریی ت
 ".بۆ دۆزینەی ڕێگایەک بۆ ڕزگارکردنی ڕێککەوتنە ناوکییەکە تەرخان کردبوو
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بەڕێب ماڵی، زۆر جار لەبارەی ئەگەری ڕێگاچارەیەکی دیا.ۆماتیکزدا گەشزبین بزووە، بەاڵم ڕوانزگەکەی بەئاشزکرا گزۆڕاوە. ئەو 
ئاکام ، ناوبراو ئەوەشی زیاد کرد کە دەوڵەتزی گوتی،  ئێران پشتی لە ڕێککەوتنە ناوکییەکە کرد کە خەریک بوو دەگەیشتە 

ئەو واڵتە  لە تێوەگالن  دەگەڵ ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ناوکی ناسەرکەوتوو بوو، کاتێک ئەوان داوای سەردانی زۆرتزر و 
وێی زانیززاریی زیززاتر لەمەڕ ئەو شززوێنانەیان کززرد کە مززاددەی نززاوکی لێیززان بینرابززۆوە. پاشززان ئێززران پالنززی بنکەیەکززی نزز

 .بەرهەمهێنانی ناوکی ڕاگەیاند
 

بەڕێب ماڵی گوتی، ئاکامەکە  تاقمێک خولی خراپ بزوون. سزەرکوت دەبێزتە هزۆی نزاڕەزایەتیی زیزاتر. خۆپیشزاندانی زۆرتزر 
دەبێززتە هززۆی سززەرکوتی زیززاتر. هاوپەیمززانی دەگەڵ ڕووسززیە تەنیززا ئێززران زۆرتززر تەریززک دەخززاتەوە، کە دەبێززتە هززۆی پەرە 

 ".ەیمانییە و نەبوونی هیچ هاوبەشێکی دیکەگرتنی ئەو هاوپ
 

ەد سز لە ٦٠نیگەرانیی سەرەکیی ئیساائیم و خەڵکێکی زۆر لە واڵتە یەکگرتووەکان، ڕاگەیاندنی پیتاندنی ئورانیۆم تا پ.ەی 
یتزا لەالیەن ئێرانەوە لە بنکەی فۆردۆ، بنکەیەک کە لەنێو چیایەکزدا هەڵکەتزووە و بنکەیەکزی سزەربازییە، دوای هێرشزی پە

تزا  ٢٠١٣پەیتای سایبەری و فیبیکی بزۆ سزەر بزنکەی پیتانزدنی نزاوکیی نەتەنزب، بزوو. لە کزاتی وتزووێژی نزاوکی لە نێزوان 
، بەڕیوەبەرایەتیی ئۆباما هەوڵی دا بنکەی فزۆردۆ داخزرێ. سزەرۆکی وتووێژکزاران، وێنزدی شزێرمەن، کە ئێسزتا جێگزری ٢٠١٥

هیواییەکان بوو، ئەگەرچزی ڕێککەوتزنەکە  ی داخستنی فۆردۆ لە گەورەترین بێوزیری کاروباری دەرەوەیە، ئەوکات گوتی شکست
 .بەڕوونی چاالکییەکی ناوکی ئەوتۆی قاچاغ کردبوو کە ئێرانییەکان لەو دواییانەدا گوتوویانە لەوێ بەڕیوەی دەبەن

 
نیززاهو خەریززکە پێکززی بێنززێ پرسززیارەکە ئێسززتا ئەوەیە کە ئززاخۆ دەوڵەتززی نززوێی ناسازشززکارتری ئیسززاائیم کە بێنیززامین نەتا

گوشزار دێنززێ بزۆ هێززرش بززۆ سزەر ئەو بززنکەیە، کە دژوارە وێززران بکزرێ مەگەر بە مەزنتززرین بززۆمبی تێکشزکاندنی بززنکەی ژێززر 
زەوی؟ واڵتە یەکگرتوەکان و هەروەها ئیسزاائیم ڕاهێنزانی هێرشزی ئەوتۆیزان کزردووە و، بەڕێزب نەتانیزاهو، دوایزین جزار کە 

 .یم بوو، زۆری نەمابوو بایاری هێرشێکی ئەوتۆ بداتسەرۆک وەزیرانی ئیساائ
 

بەگوێرەی هەڵسەنگاندنێکی گشتی لە الیەن بەڕێوەبەرایەتییەوە، ئێران ئێسزتا هێنزدە گەشزەی بە بەرنزامە نزاوکییەکەی داوە 
انەوەکە دا لێکزد ٢٠١٥کە دەتوانێ سووتەمەنیی شزیاوی بۆمزە لە مزاوەی چەنزد حەوتزوودا کزۆ بکزاتەوە، لە کزاتی ڕێککەوتنزی 

ئەوە بزززوو کە ئەو کزززارە کەمتزززر لە سزززاڵێک دەخزززایەنێ. بەاڵم ڕۆژاوا هێشزززتا کزززاتی هەیە: کاربەدەسزززتانی سزززی ئزززای ئەی و 
کردنی سووتەمەنییەکە بە شیوەیەک کە بکری لە كاڵوی هاژەکێکزدا جێگیزر بکزرێ، دوو سزاڵی  هەواڵگریی ئیساائیم دەڵێن چێ



١١ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

23 
 

وەکان لێکدانەوەیەکی باڵو کردەوە کە تێیدا گوترابوو هزیچ بەڵزگەیەک بزۆ بزوونی پێ دەچێ و، لەو دواییانەدا واڵتە یەکگرتو
خەوش لەمەڕ دۆخززی  پززرۆژەی دروسززتکردنی بۆمززە لە ئززارادا نیززیە. بەاڵم پێشززمەرجی ئەوە، بززوونی هەواڵگریززی نبیززک بززێ
کززانی دانززدراو لە الیەن بەرنامەکززانی نززاوکی و هززاژەکی دەخززوازێ، لە کاتێکززدا کە پشززکنینەکان سززنووردار کززراون و کامێرا

ئاژانسی نێونەتەوەیی وەزی نزاوکی لە الیەن ئێرانییەکزانەوە کزوژێنراونەوە. مەودای پەرە ئەسزتێنی نێزوان زانیزاریی دەتزوانێ 
 ئێززران کە کززردووە بەوە ئاماژەیززان شززارەزایەک چەنززد دۆزیززنەوەی الدان لە بەرهەمهێنززانی سززووتەمەنی نززاوکی دژوار بکززات. 

 .نەهێبێ چەکێک گەیاندنی بەردەم بەربەستەکانی لە زۆرێک دەتوانێ کە مەزنترە دەریایی هاژەکی بە انپێد گەشە خەریکی
 ئاڵۆزیی دیکەش لە ئارادان. دانی درۆن لە الیەن ئێرانەوە بە ڕووسیە، ئێستا بۆتە فاکتەرێکی گرینگ لە جەنگدا و، بێتوو 

واڵتە یەکگرتووەکززان و ئززوکراین لە هەوڵززی  -سززت نەکززراوەتەوەتززا ئێسززتا ئەوە پشتاا -ئەو هاوکززارییە هززاژەکیش بگززرێتەوە 
وەستاندنی گەیاندنی ئەو چەکانەدا دەبن. بەاڵم ئەوە مەترسزیی بەرزکزردنەوەی ڕیسزکەکانی لزێ دەکەوێزتەوە چزونکە ڕووسزیە 

 .تا ئێستا لە هێرش بۆ سەر گەیاندنی چەکوچۆڵی ڕۆژاوایی بۆ ئوکراین دوودڵ بووە
 

انززدنی پشززتیوانی لە نززاڕەزایەتییە دەژی دەوڵەتییەکززان لە سززەرکۆمار ئۆبامززا، کاتێززک نززاڕەزایەتی بەڕێززب بایززدن لە ڕاگەی
هاوشێوە لە سەرەتاکانی بەرێوەبەرایەتی ئۆبامادا بەڕیوە دەچوون، ڕەوانبێژتر بووە. چەند یاریدەدەری بەڕێب بایزدن، کە لە 

اری پێشززوو لە ڕادەبەدەر وریززا بززوون، لە ترسززی ئەوە کە بەڕێززوەبەرایەتیی ئۆبامززادا خبمەتیززان دەکززرد گوتوویززانە ئەوان جزز
یززان لززێ بززدرێ. بەاڵم پرسززیاری شززێوەی گەیانززدنی -ناڕەزایەتییەکززان مززۆرکی ورووژێنەرانززی پەیوەندیززدار بە سززی ئززای ئەی

بزێ و یارمەتی زۆرتری واڵتە یەکگرتووەکان بە شێوەیەک کە زیاتر لە ڕەوانبێژی و پشزتگیریی ئەخالقیزی لە خۆپیشزاندەران 
ئززاخۆ بەڕیززب بایززدن ڕیسززکی کززرداری شززاراوە بززۆ یززارمەتی ئەوان دەکززات، بە تززایبەتی بە لەبەرچززاوگرتنی مێززژووی کززۆن، لە 
پەنجاکززانی زایینززی، کە سززی ئززای ئەی لە سیاسززەتی ئێرانیززدا دەسززتێوەردانی کززرد، بززێ وەاڵم دەهێبێززتەوە. لە کاتێکززدا ئەو 

ریکاییەکانەوە لەبیر کراوە، ئەوە بە وردەکاریی زۆرەوە فێزری ئێزرانییە الوەکزان ڕووداوە تا ڕادەیەکی زۆر لە الی زۆربەی ئەم
 .دەکرێ

 
ڕەنگبی زۆر شت بەوەوە بەسترابێتەوە کە ئزاخۆ ئێسزتا بەڕیزب بایزدن و یاریزدەدەرەکانی ئێزران وەک هەڕەشزەیەکی مەزنتزر لە 

 .بەراورد دەگەڵ کاتێک کە سەرکۆمار دەسەالتی بەدەستەوە گرت، سەیر دەکەن
 

 بەڕیب ڕۆم گوتی،  بەڕێوەبەرایەتییەکە زۆر جار دەیگوت دەیهەوێ بەرنامەی ناوکیی ئێران بخاتەوە نێو سندووقەکەوە و، من 
 لەو باوایەدام ئەوە ڕەنگدانەوەی بیرۆکەی بەرباڵوتری وەالنانی ئالنگاریی ئێران دوای گەیشتن بە ڕێكکەوتن بوو. بەاڵم 
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خەریکززی م.مالنززێ دەگەڵ ئەو ڕاسززتییە بززێ کە، لە بنەڕەتززدا لە هەمززوو بوارەکانززدا، ئێسززتا ئێسززتا بەڕێززوەبەرایەتییەکە دەبززێ 
 ".هەڕەشەی ئێران بۆ سەر ئاشتی جیهانی لە ساڵێک لەوەپێش زیاتر و گەورەترە
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 جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی لە شەقامەکانی ئێراندا کۆمەڵکوژین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
ڕاپەرینێکزی  ماوەی نبیک بە سێ مانگە خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە نیبامزی کۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران هزاتوونەتە سزەر شزەقام و

 هاتوو لە هەموو نەتەوە و ئایین و ئایینباکان بەدژی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمی کەوتۆتە سەر پێ  سەرانسەریی پێک
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و لە ئەنجامی دژکزردەوەی تونزدی هێزبە نیبامزی و ئەمنییەتییەکزانی ئەو نیزبامە، خەڵزك هەمزوو خەتە سزوورەکانی نیبامیزان 
ی ئەو نیبامەن. توندوتیژی و دژکردەوەی هێبە ئەمنی و نیبامییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێزران تێاەراندووە و خوازیاری نەمام

بەتاڵ بە ڕادەیەک تونززد بززووە کە لە هێنززدێک نززاوچەی وەک  لە بەرانززبەر خەڵکززی وەزاڵەهززاتوو و لە هەمززان کاتززدا دەسززت
ەکزان، دەچێزتە خزانەی کوشزتاری بەکزۆمەڵ و کوردستان و بەلووچستان بەپێزی پێناسزەی کۆنڤانسزیۆن و پەیمزانە نێونەتەوەیی

لەنێوبردنی نەتەوەیەک. کاتێک با  لە کوشتاری بەکۆمەڵ دەکرێ بزابەتەکە پێوەنزدیی بە ڕادەی کزوژراو برینزدارەوە نیزیە، 
بەڵکززوو نییەتززی کززرداری بززابەتەکەیە دەبێززتە هۆکززاری ئەسززبیی خوڵقانززدنی ئەو جینززایەتە. ڕەنززگە سززەلماندنی ئەو نیززیەتە 

ساڵی ڕابردوودا دەرحەق بە گەاڵنی ئێزران بەتزایبەتی  ٤٣ئاسان نەبێ، بەاڵم کردەوەکانی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی کارێکی 
گەلززی کززورد و بەلززووچ خززۆی سززەلمێنەری جینززایەتی کوشززتاری بەکززۆمەڵن. بە تێاوانینێکززی خێززرا لە جززۆری دژکززردەوەی هێززبە 

مزانگی ڕابززردوو دەرحەق بە گەالنززی ڕاپەریززوی ئێززران بەگشززتی و  سزەرکوتکارەکانی کۆمززاری ئیسززالمی لە مززاوەی نبیززک بە سززێ
گەلززی کززورد و بەلززووچ بەتززایبەتی دەتززوانرێ باشززترین بەڵززگە بززۆ سززەلماندنی کوشززتاری بەکززۆمەڵی ئەو دوو گەلە کە تەنیززا 

بخزوێنینەوە کە  تاوانیان ئەوەیە داوای مافە سەرەتاییەکانی خۆیان دەکەن، و لەو شێوە سزەرکوتکردنە دەتزوانین ئەو نیزیەتە
ئینسززانییەکانی خۆیززان دوژمنایەتییززان لەگەڵ گەالنززی ئێززران  دەسززەاڵتدارانی ئەو نیززبامە هەر لە سززەرەتاوە بە کززردەوە دژە

 .بەتایبەتی گەلی چەوساوەی کورد و بەلووچ بە ئاشکرا سەلماندووە
 

مەڵگەی ئێزران بەدژی دەسزەاڵتدارەتیی لە ماوەی سێ مزانگی ڕابزردوودا خەڵکزی نزاڕازی لە چزین و تزوێژە جۆراوجۆرەکزانی کزۆ
کۆماری ئیسالمی هاتوونەتە سزەر شزەقام و دەنگزی ناڕەزایەتییزان بە شزوعاری  ژن، ژیزان، ئزازادی  گەیانزدۆتە گزوێی هەمزوو 
ئزازدیخوازانی دنیززا، بەاڵم بەرپرسزانی نیززبام خۆیزان لە ئاسززتی ئەو دەنزگە بەرزە ئززازادیخوازییە کەڕ کزردووە و کەوتززوونەتە 

ە و دیۆاع لە کردەوە دژەئینسانییەکانی هێبەکانیان. لەو پێوەندییەدا قسە و پاساوی ئەوەندە نامرۆڤانە و نایاساییان پاکان
بۆ کرداری هێبە نیبامییەکانی خۆیزان هێنزاوەتەوە کە لە هەر دادگزایەکی دادپەروەر و جێگزای بزاوەڕدا، دەتزوانن بەڵگەیەکزی 

تدارانی تززاران. بززۆ مینززاک دەتززوانین ئامززاژە بە بەشززیک لە قسززەکانی ع.ززی کردنی دەسززەاڵ قززور  و قززایم بززن بززۆ مەحکززووم
بەهادوریی جەهرۆمی، وتەبێژی دەوڵەت بکەیزن کە لە بەرچزاوی ڕاگەیەندکارەکانزدا سزەبارەت بە سزەرکوتی ناڕەزایەتیەکزان 

رەکانێ لەگەڵ خەڵکی نزاڕازیی دەڵێ:  بۆ دەوڵەت وەک ئاوخواردنەوە بوو کە لە یەکەم ڕۆژەکانی ناڕەزایەتییەکاندا بۆ بەربە
سەرشەقام و زانکۆ و بازاڕ ئیبن بە هێبە ئەمنییەتزی و نیبامییەکزان بزدا لە فیشزەکی جەنگزی کەڵزک وەربگزرن وهەرکە  بە 
 ناڕەزایەتی هاتبایە سەرشەقام بە فیشەکی جەنگی لێیان درابا و هەر زوو دەنگی ئەو ناڕەزایەتییانەمان ک  دەکرد... .  

 
 وە قسەکردن و دەرباینانە لە وتەبێژی دەوڵەت دەبیستین، ناخی ئەو دەوڵەت و نیبامە بەتەواوی خۆی کاتێک ئەو شێ
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دەردەخززا کە چەنززد دژی گەاڵنززی ئێززرانن و بەڕوونززی دەردەکەوێ کە ئەو نیززبامە چەنززدە خۆسززەپێن و سززتەمکارە و دوور لە 
ەسزززتێکەوە تەنزززانەت لە ڕەدەی خزززوارەوەی شزززەرعییەتی خەڵزززکە بەگشزززتی، چزززونکە هزززیچ دەوڵەتێزززک لە زمزززانی هزززیچ کاربەد

دەسەاڵتیشدا بێ ئیبن بە خۆی نادا ببێ دەمانتوانی هێزبە ئەمنییەتییەکزان ئێزبن بزدەین ڕوو بە خەڵکزی نزاڕازیی سەرشزەقام 
لە فیشەکی جەنگزی کەڵزک وەربگزرن و شزانازی بە دەسزەاڵتداریی خۆیزان بزکەن کە ئەو ئیبنەیزان نەداوە و لەسزەر خەڵكزیش 

 .نەت و ببێ دەمانتوانی بیکەین بەاڵم نەمانکردووەبیکەن بە م
 

لەنێززو پەنززدی پێشززینیانی کوردەواریززدا پەنززدیەک هەیە کە دەڵززێ  مەودای درۆ بەری کززورتە ،  یززا درۆزن زەینززی کززوێرە . 
لە  کزوێرە، چززونکە درۆیەکەی بەپێزی کردەوەکززانی هێبەکانیززان وتەبێزژی دەوڵەت لە کۆمززاری ئیسزالمی وادیززارە درۆزنێکززی زەین

بەربەرەکانێ لەگەڵ خەڵکی ناڕازیی سەرشەقام مەودای ئەوەندە کورتە کە بە هیچ پاساوێک بۆیان ڕاسزت نزابێتەوە، ئامزاری 
شززەهید و برینززدارەکانی ڕاپەرینززی ئەوجززارە بە پززێچەوانەی قسززەکانی وتەبێززژی دەوڵەت شززتێکی دیززکە دەسززەلمێنن؛ هەر بە 

 ٣٠٠ئەسزتیندراوەکان لە مزاوەی نبیزک بە سزێ مزانگی ڕابزردوو خزۆی لە  یان لێقسەی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئاماری گ
کە  شززەهیدی  ٥٠٠کە  داوە کە ئامززاری ڕێکخراوەکززانی پاراسززتنی مززافی مززرۆڤ بە پززێچەوانەی ئامززارەی حکززوومەت بززا  لە 

ە لە برینزداربوونی سزەدان تاوان دەکەن کە لەنێو ئەو شەهیدانەدا بە ڕادەیەکی بەرچزاو مێرمنزداڵ دەبینزدرێن، ئەوە بزێجگ بێ
کە  و دەستبەسززەرکردنی هەزاران کەسززە. لە بززۆڵتەنە لەقززاودراوەکەی سززاای پاسدارانیشززدا بززا  لەوە کززراوە کە ژمززارەی 

کە   ١٤٠٠ی هەتاوییە کە ئەوکات با  لەوە کرا پتزر لە ٩٨کوژراوەکانی ڕاپەڕینی ئەمجارە پتر لە ئاخێبەکەی خەزەڵوەری 
 .ئەو مانگەدا گیانیان لێ ئەستێندرالە ماوەی چەند ڕۆژێکی 

 
ئەوەی لێرەدا جیگای سەرنجە لەو کوشتارەی هێبە سەرکوتکارەکانی کۆماری ئیسالمی کردوویانە بەشی شزێری وەبەر کوردسزتان 

کوشززتنی  و بەلووچسززتان کەوتززووە و ئەوە دەرخەری ئەو ڕاسززتییەیە کە دەسززەاڵتدارانی کۆمززاری ئیسززالمی نییەتززی بەکززۆمەڵ 
ورد و بەلووچیززززان هەیە و ئەو دژکززززردەوەیەی دەسززززەاڵتدارانی تززززاران دژی خۆپیشززززاندەران بەپێززززی قززززانوونە خەڵکززززی کزززز

نێونەتەوەییەکززان بەتززایبەتی کۆنڤانسززیۆنی مەنعززی کۆمەڵکززوژی دەچێززتە خززانەی جینززایەتی دژی مرۆڤززایەتی. مززاددەی دووی 
وشزتاری بەکزۆمەڵ بەو مانزایەیە، کوشزتاری بەکزۆمەڵ کۆنڤانسیۆنی مەنعی کۆمەڵکوژی دەڵێ:  لەو کۆنڤانسیۆنەدا، پێناسزەی ک

بە هەریەک لەو کززردارانە دەگززوترێ کە بە مەبەسززتی لەنێززوبردنی بەشززێک یززا هەمززووی گرووپێکززی نەتەوەیززی، قەومززی، یززا 
مەزهەبززی بەڕێززوە بچززێ، دەگززوترێ . لە مززاددەی سێهەمیشززدا ئەو کززردەوانەی دەستنیشززان کززردوون کە ئەگەر ئەنجززام بززدرێن 

 .لەسەرەسبایان 
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لە سەردەمی ئێستادا کە ئێران وەک واڵتێزک ئەنزدامی ڕێکخزراوی نەتەوە یەکگرتوەکزانە بەپێزی یاساوڕیسزا نێونەتەوەییەکزان 
دەبێ پابەند بێ بە هەموو پەیماننامە و کۆنڤانسیۆنەکانی پەسزندکراوی ئەو ڕێکخزراوەیە. بەاڵم بەئاشزکرا و لەپزێش چزاوی 

سزاڵە دەسزەاڵتدارانی تزاران نەک پابەنزد نەبزوون بەو یاساوڕێسزایانە بەڵکزوو  ٤٣مزاوەی کۆمەڵگەی جیهانییەوە دەبینین کە 
بوونەتە سەرئێشەیەکی گەورەش بۆ نەزمی جیهانی، بە چەشزنێک لە هەر جێگزایەکی ئەو جیهزانە پزان وبەریزنە کردەوەیەکزی 

 .ەکێشرێتێرۆریستی و تێکدەرانە ڕوو بدا حەتمەن پەنجەی تاوان بۆ الی کۆماری ئیسالمی ڕاد
 
لەو پێوەنزززدییەدا دەتزززوانین ئامزززاژە بە پێشزززێ.کارییەکانی مزززافی مزززرۆڤ هەتزززا سزززنووری کوشزززتاری بەکزززۆمەڵ لە سزززەرکوتی  

ڕاپەرینەکززانی ئەو سززێ مززانگەی ڕابززردوو بکەیززن کە لە هەمززان کاتززدا ئەو شززێوازە سززەرکوتەی ناڕەزایەتییەکززان پیشززێ.کردنی 
لە کززۆڕی گشززتیی  ١٩٤٨ی دێسززامبر ٩سززەرەوە بززا  کززرا ئەو کۆنوانسززیۆنە لە کۆنوانسززیۆنی مەنعززی کوشززتاری بەکززۆمەڵە کە لە

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان پەسند کراوە و کوشتاری بەکۆمەڵی بەپێزی یاسزای نێزونەتەوەیی خسزتۆتە ڕیزبی جینزایەتی 
ەو کۆنڤانسزیۆنە وەک دا ئیمزبا کزردووە و ئ١٩٤٩گەورە و ئێران بزێ هزیچ قەیزد و شزەرتێک ژێزر ئەو کۆنڤانسزیۆنەی لە سزاڵی 

هەمززوو یاساوڕێسززاکانی نیززونەتەوەیی بە گززۆڕین و الچززوونی حکوومەتەکززان لەنێززو نززاچێ و هەر دەوڵەتێززک جیگززای دەوڵەتززی 
پێشززوو بگززرێتەوە ناچززار بە پابەنززدبوونی بززاگە و ماددەکززانی ئەو کۆنڤانسززیۆنەیە، بززۆیە کۆمززاری ئیسززالمییش وەک نیبامززی 

وونە نێززونەتەوەیی و نێودەوڵەتییەکززان لەسززەریەتی پابەنززدی پاراسززتنی نێززوەرۆکی ئەو دەسززەاڵتدار لە ئێززران بەپێززی قززان
بوونی کۆماری ئیسزالمی لەو کۆنڤانسزیۆنە نێزونەتەوەییەدا لە هەلزومەرجی  کۆنڤانسیۆنە بێ. بوونی ئەو کۆنڤانسیۆنە و ئەندام

یاسززییەکانی دژبەری ئێززران و بەتززایبەتی ئێسززتادا دەتززوانێ بززۆ ڕێکخراوەکززانی پاراسززتنی مززافی مززرۆڤ و حیززب  و سززازمانە س
بامە بزۆ دادگزا نیز ئەو دەسەاڵتدارانی کردنی ڕووکێش بۆ بنەماڵەی شەهیدانی دەستی تاوانی کۆماری ئیسالمی ڕێگاخۆشکەر بێ 

لە نێونەتەوەیەکان بەتایبەتی کە لەو ماوەدا شوڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکارێکی تایبەتیان بۆ لێکزۆڵێنەوە 
شزززێوازی بەرەنگزززاربوونەوەی هێبەکزززانی کۆمزززاری ئیسزززالمی لەگەڵ خۆپیشزززاندەران پەسزززند کزززرد بە مەبەسزززتی دەرکەوتنزززی 

 .ڕاستییەکان
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٦ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٦ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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بەرەی گشتگیری هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک پێویستییەکی مێژوویی )ئەرکی 
 (ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەم پێناوەدا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاوە د. کامران ئەمین

 
سزتان بزه تزایبەتی و، ئێزران بەختکردنی ژینا ئەمینی و دەستاێکردنی شۆڕشی ژن، ژیان، ئزازادی ، ڕۆژهەاڵتزی کورد دوای گیان

به گشتی بۆته گۆڕەپانی خەباتی جەماوەریی خەڵک. کوردستان لە ڕەوتزی گەشزەکردن و پەرەسزەندنی ئەم شۆڕشزە لە ئاسزت 
ئێرانززدا ڕۆڵززی تززایبەت دەگێززاێ و بززۆتە جێززی سززەرنجی گشززت ئێرانییززه ئازادیخوازەکززانی نێززوەوە و دەرەوەی واڵت. بززوێری و 

هاوتایززه لە  ، دیززاردەیەکی بێ بەشززداریی تەواوی تززوێژ و چینەکززانی کوردسززتان لەم بززبووتنەویەداقارەمززانیی خەڵکززی کززورد و 
 .ئاستی تەواوی ئێراندا

 
بەختکردنی ڕۆژانەی ڕۆڵەکانی، بەردەوامزه لە خەبزاتی خزۆی  خەڵکی کورد وێاای هێرشی دڕندانەی هێبی سەرکوتکەر و، گیان

بەخۆشززییەوە حیببززه کوردسززتانییەکانیش هەتززا ئێسززتا ژیرانززه و لەوپەڕی یەکی گەورە نەخززوڵقێنێ.  و، ڕۆژ نییززه حەماسززە
وە لەگەڵ ئەم ڕاپەڕینززه هەڵسززوکەوتیان کززردووە و، وێززرای پیالنگێاانززی بەردەوامززی کۆمززاری ئیسززالمی وەکززو  بەرپرسززیایەتییە

کەری ئێزززران بزززه بارانی بنکەکانیزززان لە باشزززوری کوردسزززتان، نەکەوتزززوونەتە نێزززو ئەو داوەی کزززه هێزززبی سزززەرکوت مووشزززەک
ئاواتیەتی. بەاڵم هاوکات، ڕۆڵەکانی کورد به شێوازی جۆراوجزۆر لەسزەر شزەقامەکانی کوردسزتان بەرەنگزاری هێزبی تزا ددان 
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چەکداری ئیسالمی بوونەتەوە کە تەنانەت بەزەییان بە ژنی دووگیان و مندالیشدا نایه و کات و ناکات دڕنزدانە خەڵزکەکە و 
 .ران دەکاتبا ماڵ و دووکانیان گولز.ه

 
بەرەوخزۆی ڕاکێشزاوە، ئەرکزی بزێ   دا کە کورد سەرنجی بیروڕای گشزتیی لە ئاسزتی ئێزران و جیهزان لەم سات و کاته هەستیارە

ئەوالی هێزززبە کوردسزززتانیەکان، ڕێکخسزززتنی بەرەیەکزززی گشزززتگیر لە تەواوی هێزززب و کەسزززایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتزززی   ال و ئەم
لە نێوخززۆی واڵت و، نززوێنەرایەتیی ئەم خەڵکززه بەالنززیکەم لززه دەرەوەی ڕۆژهەالتززی کوردسززتان بززۆ کززاریگەرییەکی بەهێبتززر 

 .کوردستان و ئێرانه
 

ناوەندی هاوکاریی حیببەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەتزوانێ بەردی بنزاغەی ئەم بەرەیزه بزێ و، نزاتوانێ و نزابێ تەنیزا لە 
ەی شزززاندی ناوەنزززد و کزززۆمەڵەی کۆمۆنیسزززت، بۆتزززه جزززێ دا، کۆبزززوونەو دۆخزززی ئێسزززتایدا قەتزززیو بمێنێزززتەوە. لەم دواییزززانە

خۆشززحاڵیی، بەالم بە  نییززه و پێویسززته ئەم ڕەوتززه هێبەکززانی دیززکەش بگززرێتەوە. لەم پێنززاوەدا، یەکگززرتنەوەی کززۆمەڵەی 
گومزان  ی خەزەلزوەری ئەمسزاڵدا، بێ٢٠لە   زەحمەتکێشانی کوردستان و کزۆمەڵەی شۆڕشزگێری زەحمتکێشزانی کوردسزتانی ئێزران

ڵێکی بەرچاو لە بەهێبترکردنی ناوەنزد و بزبووتنەوەی کزوردی ڕۆژهەاڵت دەگێزاێ. ئێسزتا ناوەنزدی هاوکزاریی حیببەکزانی ڕۆ
و، بزه بزوونی دوو دەنگزی بەهێزب بزه   ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەپێی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموکرات و دوو الیەنزی کۆمەڵزه

زۆرتر هەول بۆ دانوستان لەگەڵ هێبەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان و  جێگای چوار دەنگی جیا، دەتوانێ به قورساییەکی
 .حیببه سەرتاسەرییەکانی ئێران بدات

 
یەکێک لە خاڵه الوازەکانی ناوەندی هاوکاریی حیببەکانی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان نەبزوونی نزوێنەرایەتیی ناوەنزدی هاوکزاری 

ەرلەمزززان، ڕێکخزززراوە سیاسزززی و مەدەنییەکزززانی بیزززانی و تەنزززانەت گرتن لەگەڵ دەوڵەت، پ لە دەرەوەی واڵت بزززۆ پێوەنزززدی
دیاسززاۆرای کززوردی ڕۆژهەاڵت و هێززبە سەرتاسززەرییەکانی ئێرانززه. ناوەنززد بززۆ ئەوەی بتززوانێ ڕۆڵززی خززۆی لە دەرەوەی واڵت 

ک وەک بگێززرێ، پێویسززته ئەنززدامانی لە پێوەنززدیی لەگەڵ حیززب  و رێکخززراوە سیاسززیی و مەدەنییەکززانی ئێززران و جیهززان نە
دا بەسززتێنێک بززۆ  نززوێنەری تەنیززا حیببێززک، بەڵکززوو وەک نززوێنەری ناوەنززد کززار و چززاالکیی سیاسززی بززکەن و، لەم ڕەوتە

کردنەوەی کوردەکززانی دەرەوی واڵت و ناوەنززد پێززک بێززنن کە بەشززێکی بەرچاویززان بززه هززۆی جۆراوجززۆر لە حیببززه چەپە  نبیززک
دابززااون، بەاڵم بەهەڵویسززتن و دڵیززان بززۆ چززارەنوو  و داهززاتووی  سەرتاسززەرییەکان یززان لززه ڕێکخززراوە کوردسززتانییەکان

ڕۆژهەاڵتی کوردستان لێ دەدات. بەشێکی بەرچاوی کوردەکانی تاراوگه، خاوەن ئەزموونی سیاسی، کزۆمەاڵیەتی، فەرهەنگزی و 
 نەک بۆ ئێستا، زانستین و لە ئەگەری پێکهێنانی سازوکارێکی باش بۆ هاوکاری، بەشداریی چاالکانەی ئەوان دەتوانێ 
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 .بەڵکوو بۆ داهاتووی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش به قازان  بێ
 

خاڵێکی گرینگی دیکه کە دەتوانێ پیشاندەری چاالکی و هاوکاریی کردەوەیزی ناوەنزد و وانەیەک بزۆ بەرەیەکزی یەکگرتزوو لە 
ەم کارە لە درێژخایەن و له کزاتی داهاتوودا بێ، ڕێکخستنی هێبی یەکگرتووی پێشمەرگە لە ژێر ڕێبەرییەکی هاوبەشدایه. ئ

دا دەتززوانی بنززاخەیەک بززێ بززۆ   ئززاڵوگۆڕێکی چززاوەرواننەکراو لە ئێززران و کوردسززتان و بززه تززایبەت ڕووخززانی کۆمززاری ئیسززالمی
نیبامزی بزۆ ڕێکخراوەیەکزی –پێکهێنانی ساای می..ی کوردستان و تێاەربوونی هێبە کوردستانییەکان لە ئاسزتی هێبێکزی سیاسزی

نەبوونەوەی ئەزمززوونی تززاڵی باشززووری کوردسززتان کە ئێسززتاش پززاش چەنززدین دەیە، ئاکزززامە  ەنززی و دووپززاتمەد–سیاسززی
دا، داوێنی بەرنەداون و وەک یەکێزک  نەرێنییەکانی نەبوونی هێبی یەکگرتووی پێشمەرگە لەژێر کۆنترۆڵی وەزارتی پێشمەرگه

 .لە خاڵه هەرە الوازەکانی هەرێمی کوردستان ماوەتەوه
 

وسزززی داهزززاتووی کوردسزززتان پێوەنزززدیی بزززه یەکگزززرتن و هاوکزززاریی هێزززبە کوردسزززتانییەکانی ڕۆژهەاڵتەوە هەیە. لە چارەنو
کوردستانی ئازادکراوی داهاتوودا، بوونی ساایەکی می..ی یەکگرتوو به دوور لە کاریگەریی حیب  و ڕێکخراوەکان و، چزاالکیی 

دانی شەری نێوخزۆیی بەربەسزت دەکزات و، ڕێگزا بزۆ چارەسزەرکردنی سیاسی و مەدەنیی حیببە کوردستانییەکان ڕێگای سەرهەڵ
خوازانە و ئەماۆیانەی کێشە نیوخۆیی و سەرانسەرییەکان لە ڕێگای وتووێژ و دانوستانەوە دەکزاتەوە. بزۆ گەیشزتن بەو  ئاشتی

رنززامەیەکی قۆناغززه، کززورد دەبززێ بەر لە هەمززوو شززتێک، هەر لە ئێسززتاوە مززاڵی خززۆی بەهێبتززر بکززات و بززه هەبززوونی بە
 .درێژخایەن، به وشیارییەوە بەرەوڕووی ڕووداوەکانی داهاتوو بێتەوە

 
 :بەکورتی

 

وتززووێژی ناوەنززدی هاوکززاریی حیببەکززانی کوردسززتانی ئێززران لەگەڵ ڕێکخززراوە و کەسززایەتییە سیاسززی و مەدەنییەکززانی  -١
 کوردستان بۆ پێکهێنان و ڕێکخستنی بەرەیەکی گشتگیر،

 کی هاوبەش لە دەرەوەی واڵت بۆ لۆبیگەری و نوێنەرایەتیی ببووتنەوەی کوردی ڕۆژهەاڵت،پێکهێنانی ناوەندێ -٢
مێژووییەکززانی گەلززی کززوردی ڕۆژهەاڵت بەپێززی بززارودۆخی عەینززی و زەینززی، هاوسززەنگیی   دارشززتن و گەاڵلەکردنززی ویسززتە -٣

 بوونی داخوازییەکان،  هێبەکانی نێو ئێران و ئەگەری جێبەجێ
 یەکگرتووی پێشمەرگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ڕێکخستنی هێبی -٤
هاوپەیمانی و هاوکزاری لەگەڵ نەتەوەکزانی دیزکەی ئێزران و ئەو هێزبە پێشزکەوتنخوازە سەرتاسزەرییانه کزه باوایزان بزه  -٥

 .مافی چارەی خونووسینی نەتەوەکان هەیە، لە پێویستییەکانی مێژوویی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانه
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هەڵوێسزززتیی و ئەم دەسزززت و ئەو دەسزززتکردنی ئەوانە نزززامێنێتەوە کە خۆیزززان بزززه نزززوێنەری  کزززان چزززاوەڕێی بێڕەوتزززی ڕووداوە
نەگرتززوویی هێززب و کەسززایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بززه زیززانی ئێسززتا و  بززبووتنەویەک دەزانززن. ناتەبززایی و یەک

 .داهاتووی شۆڕشی کورد تەواو دەبێ
  

 .مەی کوردستان باڵو کراوەتەوەی ڕۆژنا٨٣٦ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٦ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
 
 
 

 هەناردەکردنی شۆڕش، ئەوەی ڕێژیم دەیویست و ئەوەی کورد کردی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

  
ەش کزۆمەڵە درۆشزمێکی بزۆ کزردنەوەی دەنزگ و متمزانەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی پاش گەیشتنە دەسەاڵت و پزێش لەو قۆنزاغ

خەڵکی ئێران و هاوپەیمانە سیاسییەکانی دەدان کە هیچیان بە کردەیزی نەکزران، چ ئەوانەی لە بزواری چاکسزازی بزۆ ژیزانی 
 .گەالنی ئێران دەیانگوت، چ ئەو دروشمانەی لە چوارچێوەی بیری تەسکی ئیدئۆلوژیکیاندا بوو
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شززی ئیسززالمی  یەکێززک لەو دروشززمانەیە کە ڕێژیمززی کۆمززاری ئیسززالمی بە بەردەوامززی باسززی کززردووە و هەنززاردە کردنززی شۆڕ 
ئەسزززتۆندەکی سیاسزززی دەرەوەی ئەم ڕێزززژیمە بزززووە. وەک چزززۆن خزززامنەیی هەمیشزززە خەونزززی بە ڕێبەریکردنزززی دنیزززای ئیسزززالم 

ئیسزززالمی بە سزززەرکردایەتیی خۆیزززان لە  شزززیعی ەوە بینیزززوە و لە چوارچیزززوەی ئەو دروشزززمەدا ویسزززتوویانە ئیماراتزززورییەکی 
 .بیهێنن ناوچەکە و جیهاندا پێک

 
هیاللزی شزیعی ئەو سزتراتیژییە ئیززدئۆلۆژیکییە بزووە کە کۆمزاری ئیسزالمی لەو پێنززاوەدا هەتزا ئیسزتاش وەبەرهێنززانێکی زۆری 

ەیزان می.یشزیا و گرووپزی لەسەر کردووە. لەسزەر حسزێبی سزامانی گشزتیی واڵتزی ئێزران و ژێرخزانی ئزابووریی ئەم واڵتە بە د
هێناوە و ساانسەریی تێرۆریبمی دەوڵەتیی لەپێنزاو گەیشزتن بەو خولیزایە کزردووە.  تێرۆریستیی لە ناوچەکە و جیهاندا پێک

ئەم سزتراتیژییە زۆر قۆنزاغی بایززوە، کەچزی سززەرەڕای تەرخزانکردنی سززەدان می.یزارد دۆالر هەتززا ئیسزتایش نەیززانتوانیوە لە 
ئێران پێگەیەکی سەقامگیر لەپێناو جێگیربوونی بەرزەفاییەکانیزدا چزێ بکزا و بزۆی نەکزراوە لە واڵتێزک دەروەی سنوورەکانی 

 .بناخەی دەسەاڵتە ئیدئۆلۆژیکەکانی قایم بکات
 

ئاکامی هەناردەکردنی شۆڕش لەالیەن ئەم ڕێژیمەوە کە بۆ ئەمە پشتی بەو می.یشزیا و گزرووپە تێرۆریسزتانەی سزەر بە خزۆی 
ەنزززانەوە و قەیرانخزززوڵقێنی لە واڵتزززانی وەکزززوو عێزززراق، سزززووریە، لوبنزززان و یەمەن بزززووە کە لە بنەڕەتزززدا بەسزززتووە، ئاژاو

واڵتززانێکی ناسززەقامگیری سیاسززی بززوون و ڕێززژیمیش وەکززوو پێگەیەکززی تێرۆریسززتی بەدژی واڵتززانی دیززکەی نززاوچە و جیهززان 
الیەن ڕێژیمزی کۆمزاری ئیسزالمی چ لە ڕوانزگەی بەکاری هێناون. هەر بەو پێزیەش بەگشزتی پزرۆژەی هەنزاردەکردنی شزۆڕش لە

 .ئامێرییەوە  گرووپە ترۆریستییەکانی  ناسەرکەوتوو بووە هبری و چ لە ڕوانگەی هێبی ڕەق
 

بەاڵم لە بەرانبەردا کوردستان کە هەموو کاتێک قوربانیی تێرۆریبمی کۆماری ئیسالمی بووە، بە دوو مانزگ شۆڕشزێکی فکریزی 
 !ەمووی ئێرانمەزنی هەناردە کرد بۆ ه

 
پاش کوشتنی حکوومەتیی ژینا ئەمینی و سەرهەڵدانی شۆڕشی ژینا لە کوردستان و هاتنەمەیزدانی هەمزوو چزین و توێژەکزانی 
کززۆمەڵگەی کززوردەواری بە ئیرادیەکززی بەرز و ئەندیشززەیەکی گەورەوە، کوردسززتانیان سززەلماندیان کە بززۆ پاراسززتنی کەرامەتززی 

گەیشتن بە تەعالی، لە بەرامبەر هەر زۆردارێک ڕادەوستن و بوێرانە مافی خۆیان دەسزتێنن  هێنانی ئازادی و مرۆڤ و بەدەست
 .و لە بەرانبەر هیچ ستەم و زۆردارییەکدا بێدەنگ نابن
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دوو مانززگ بەردەوامززی و خززۆڕاگریی شززەقامی کوردسززتان بە مززۆدێرنترین شززێوازی خەبززات و مززۆدێرنترین ئەندیشززەی ئینسززانی، 
دیکەی ئێران و تەنانەت ناوچەکە و جیهانیشی بۆ الی خۆی ڕاکێشا و بە پێشزەنگایەتیی ژنزانی بزوێری  سەرنجی نەتەوەکانی

کززورد، کوردسززتان بززووە سززەنگەری ئززازادیی ئێززران. دوای تێاەڕینززی ئەم شۆڕشززە لە دوو مانززگ و کززاتێ پێززی نززایە نێززو مززانگی 
لگەی ناوەنززدیی ئێززران و نەتەوەکززانی دی، لە سززێهەم، سززەرەڕای گززاردگرتنی هەنززدێک جەریززانی سیاسززی و بەشززێک لە کززۆمە

ئاکامدا هیچ کام لەو هێب و ڕەوتانە نەک نەیانتوانی حاشا لەو بنەڕەتە بزکەن، بەڵکزوو وەریزان گزرت و کوردسزتانیان کزردە 
 .پێوەری سەرەکی بۆ شۆڕشێکی سەرانسەری لە ئاستی هەموو ئێراندا

 
ی سزەرماوەز ١٦-١٤ە جەماوەرییەکزان و هەر ئێسزتا کە مانگرتنەکزانی حیماسەخوڵقێنیی کوردستان لە مانگرتن و خۆپێشزاندان

لە ئارادایە، بەڵگەیەکی ڕوون و ئاشکران بۆ ئەوەی ببێزین کە کوردسزتان شۆڕشزی هەنزاردە کزردوە بزۆ هەمزوو ئێزران و هێزب و 
 .ئیرادەیەکی جەماەریی لەنێو هەموو نەتەوەکاندا بەدژی کۆماری ئیسالمی ڕێک خستووە

 
وازیی هەنززاردەکردنی شززۆڕش لە ڕوانززگەی ڕێژیمززی کۆمززاری ئیسززالمی و لە ڕوانززگەی کززوردییەوە، چەنززد خززاڵێکی لێززرەدا جیززا

 :سەرەکی لە خۆی دەگرێت
شۆڕشێک کە کورد باسی دەکات و هەنزاردەی کزردووە بزۆ سەرانسزەری ئێزران، شۆڕشزی بزایەخە مۆدێانەکزانە و لە ڕووی هزبر و 

لەسەر شەقام بە ڕاشزکاوانە و ڕوون وەکزوو پەکەیجێکزی کۆنکرێزت و داڕێزژراو لەبەر  ئەندیشەیە و بە بەیانکردنی و خۆڕاگری
دەستی هەموو ئێراندا دانرا و کۆمەڵگەی ئێران بە کراوەیزی وەری گزرت و مزانەوە و ڕزگزاریی خزۆی لەو شۆڕشزەدا دەبینزێ. لە 

وە و ئەم شۆڕشززە بە گیانۆیززدایی، الیەکززی دیکەشززەوە کززورد هززیچ هێبێکززی سززەختی بززۆ سززەپاندنی شۆڕشززی ژینززا بەکززار نەهێنززا
 .خۆڕاگری و ئیرادەی بەرزەوە ئەم ڕەوتەی بایوە و هیچ الیەنێکی نەکردە قوربانی

 
لەالیەکی دیکەشەوە دەبێ ئاماژە بەوە بکرێزت کە ئەندیشزەی کزوردی و خەبزاتی کوردسزتان بنزاغەیەکی نبیزک بە سزەد سزاڵی 

نێکی پابزززایەخ بزززۆ کوردسزززتانیان و لە ئاکامزززدا کوردسزززتان بزززووەتە هەیە و زۆر هەوراز و نشزززێوی بایزززوە و بزززووەتە ئەزمزززوو
مەکتەبێکی هبری و ئیستاکە دەبینین هبرەکانی دیکزتە دەکزات بە هەمزوو ئێزران و نەخشزەڕێگای ڕزگزاریی بزۆ گەالنزی ئێرانزی 

 .داڕشتووە و شۆڕشی سەردەمیانەی خۆی هەناردە دەکات
  

 .باڵو کراوەتەوە ی ڕۆژنامەی کوردستان٨٣٦ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٦ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ڕەوتی لێک هەڵوەشانی حکومەت و سەرلێشێواوی دەسەاڵتدارانی ئیسالمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
 مە. ئەوەرگزرتەو رانزداێئ یرەرتاسزەس ەل یبێهەب یکێماڵو ز،ەرماوەس ی ١٦و  ١٥و  ١٤یکانەژۆر یگشت یمانگرتن ۆب ەشەبانگ

و  ەنزدەکون  یۆ.یو ئ ەشەگ ەل ووڕ ک،یە یدوا ەل کیە وام،ەردەب یکێمانگرتن ەک ەاریو واد یەئارادا ەل ستاێئ رەه ەمانگرتن
 .تێبەد وامەردەب یسالمیئ یمارۆک یوخاندنڕتا  ندوەسەرەپ
 
 یتکززارانەو خبم تدارانەاڵسززەد ،یسززالمیئ یمززارۆک ەڵگەل کەڵززخ یرەمززاوەج ەیکگرتززوانیە یشززانۆکێو ت بززاتەمانززگ خ ێسزز

 ۆیدر ەب ەڕیبزززاو ەک یکێتە. حکزززومەوەتۆکزززرد یتیەریو مزززود یروونزززەد ،یاسزززیس یزۆو ئزززال یکۆنزززاک یووڕ وەرەب یتەحکزززوم
 یەیشزاراو ەب ەبزوو و شۆخز هبزادەو پ کەموشز ەب ڵید ،یزانەد یهانیج ەیورەگ یبێه نیندمەچ ەب ۆیکردبوو، خ ەخودساخت

 .ینیخراو ب بێاوەڕداماو و پ ۆیخ دایازڕنا یکڵخا رەرانبەب ەناکاو ل ەل کرد،ەد یمۆتەئ یکێبێه ەبوون ب ۆب یکار
 
و  یتززیەمنەئ یسززتانەدەکارب کززان،یەبامین ەرمانززدەف ،ەوەتێززبەد ورێززه کێززمەک کەڵززخ یکززانیەتیەزاڕەنا یئاسززت ەک کێززژڕۆ

. نەکەد رکوتەسزز یزگززاەد یوتنەرکەو سزز انیززازڕنا یشکسززت ەبززا  ل میززژڕ یغززاتیب.ەت یزگززاەو د کززانەجومع مززامیئ ،یتەحکززوم
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 یالنزیپ ەبزا  ل شزانێرەو پ راسزانەه ک،ەڵزخ یکزانیەتیەزاڕەمزانگرتن و نا یبزوون گرتوترەرەو پ ەوەبوون دارەسبێب ەڵگەل
 .نەکەد ەوەالوان تەبیتا ەب کەڵخ نیەال ەل یبەزهەم یساڕێو  اسای یالنانەو و یبیرکەت ینگەج ،یکەرەد
 
 نەکەبانزگ د ەوەکەڵزخ نیەال ەل النزراوەو و ەوەتەحکوم نیەال ەل کراوێپ یتیەسوکا یتەحکوم یخوازان رمۆۆڕیجار  کێندەه
 .ەوەزنۆبد ۆب ەرانەیق مەئ ۆب انیکەیەچار گاڕێتا 
 
 بیزجهەکزردن و ت ارەیزت یباسز یواوێشزێرلەس ەدواتزر ب رێکزاتژم نزدەو چ نەکەد شزادیائ یشزتەگ ەیوەکرانۆک ەبا  ل کێژڕۆ
 یکزەڵخ ەیوەدانڵزد ۆب تیەحاکم یرانەنێنو ەل کێتەئەیه تداڵەواڕ ە. لنەکەد یجباریئ یجابیح یپاندنەس ۆب اتریز یکردن
 .ەگول. یژاێستەد رەب ەنەدەئ کەڵخ یئارام یشاندانیپۆخ یبڕی شداەوکاتەل رەه رنێنەد لوچشتانەب
 

 سززتاێئ بززوو،ەداهززاتو ه یکانەدەسزز ۆبزز یو پالنزز ەنززاوێکهێپ ەیعیشزز یتەقززودر مەکیە ەیەچززوار د یدوا وتەیززد ەک کێززتەحکوم
 یسزالمیئ یمزارۆک یزیرەبڕێو  رکزانە. ئێنێلمەبسز یکزانەراویگێکرەب ەبێه ەداهاتودا ب یمانگ ندەچ ەل ۆیخ ەیوەمان ێناتوان
 ەل ەجگێبز کانزدا،ەندانیز ەتزر ل ەورەگ یتیەنزاەج ەل ەجگێبز اتر،یز یارکوشت ەل ەجگێب ەک ەوتوەکێو یقورس هاەو یکێگورز
 .ێنیناب داۆیخ مەردەبەل کەیەچار گاڕێکوردستان  یحبابەو ئ کەڵخ رەسۆب یبامین یرشێباران و ه کەموش
 
ئاشکرا بزوون  ەانییدوا مەب ەک کانیەتەحکوم ەنەتۆڵب یکۆرەناو تەنانەت ستدان،ەد رەبەل ەیرتانۆاپڕو  ەاردید وەئ مەرجەس

 .ئارادان ەل ەک ەیەرانانەیق وەب ڵقو یکردنەن ستەه و ییتواناێب ،یارایب ێب ،یواوێشێرلەس ەبا  ل
 یزمززوونەئ ەب کەڵزز. خبززوونەداهززاتو ن ەب واداریززو ه نیبزز شەگ ،ۆییخززەب ەڕبززاو ەشززادمان و ب هززاەو تەق یازڕنززا یکززەڵخ
 ەل ەیمززاو ژێززرەد یاگرۆڕخزز یی. توانززاەتوکززاوەڕو پ ریزززەپ ەربەز یسززالمیئ یمززیژڕ ەک ەوتززوەرکەد انۆیززب انۆیززخ ۆیوخەاسززتڕ
 .بوون ییوایه ێو ب ییاڕاڕ یتوش یکانەرەتگەرکەو س راویگێکرەب ەبێ. هییەن داگرداێو پ کگرتویە یکەڵخ رەرانبەب
 
 یرەمززاوەج یاتریززز یو هاوپشززت یتززێکیە کززان،ەو مانگرتن یتیەزاڕەنززا ییایززافاجوغ یگرتنززەرەپ اتریززبززوون و ز وامەردەب
ژنزان و  یبڕیز یبزوون وتزرەکوردسزتان، پت یخزواز یو ئزازاد دیرەشز یکزەڵخ یبێزه ەب یشزدارەب شزان،ێتکەحمەو ز کارانێکر

 یکانەشزانین شیتەحکزوم یرانەسز یژێزو کۆ. نزاکێنێپەسزەد دایسزالمیئ یتەحکزوم رەسزەب اتریز یبوون سواڕیالوان، شکست و 
 .ەارید ەوێاەیمیژڕ مەئ یشانەوەڵکهێو ل مانڕدا
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٦ڕێکەوتی:  – سایتی پەیامسەرچاوە: 
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 دنیا ناوی تۆمار كرا  له ٢٠٢٢كانی  هێزترین ژنه به  كێك له ك یه مینی وه ئه ژینا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وشەماڵپەڕی 

  
تی ژنززان  بززاڵو  ركردایه سززه  ی گززای شززۆڕش بززه مینی..كباززه ناونیشززانی  ژینززا ئه  ریكی ڕاپززۆرتێكی بززه مززه گۆڤززاری فۆربسززی ئه

ن  الیزه هیدكردنی له نجامی شزه ئزه  له  ر ئاستی دنیا كه سه كان له و دیارترین ژنه هێبترین به  له  كێكه ژینا یه  و كه  وه ته كردووه
كانی دنیززایش  وره گززه  ی شززاره زۆربززه  ژێنێت و لززه واوی بهززه تززه  ، تززوانی ئێززران بززه وه پۆلیسززی ئززادابی ڕژێمززی ئیسززالمی ئێرانززه

جیهزان دا،   سزیمبۆلی ئزازادی ژن و مزرۆڤ لزه  و ببێزت بزه  وه رز بكرێته ی ژینا به دژی تاران ساز بكرێ و وێنه  خۆپێشاندان له
ن گۆڤاری فۆربو تۆمزار  الیه له 2022كانی دنیا بۆ ساڵی  هێبترین ژنه به 100ڕیبی   كێك له ك یه یش ناوی ژینا وه وه وهۆیه به
 كرا.
 
ن پۆلیسزی  الیزه سزاڵ له 22ن  مزه ینی تهم هیدكردنی ژینزا ئزه شزه  ری ڕابردوو بزه ی.وول/سێاتێمبه ئه ی13،  هاتووه  كه ڕاپۆرته  له

و  ڵگیرسزانی ئزه مۆی هه مینی ژی.زه ژینا ئزه  ند، كه ی سه ڕووی ڕژێمی ئیسالمی ئێران كباه  به  كوژاوه و نه  وره ، گاێكی گه وه ئادابه
  سزی و مزافی مزرۆڤ و ئزازادی لزهكانی سیا نزده واوی میزدیاكان و ناوه و ته  یه وامی هه رده به  تا ئێسته  كه  یه وانه رفره به  شۆڕشه

 . رقاڵ كردووه سه  وه خۆیه جیهان به
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  وه رزكرایه كانی ئێران و واڵتانی تری دنیا به واوی شاره ته  دروشمی  ژن، ژیان، ئازادی  له
 
و   كوچزه  ئێزران كزه  دیاریكراویش له  گشتی و به  به  وه ن ژنه الیه ڕاست له اڵتی ناوه ی ڕۆژهه رگه ناو جه  شۆڕشێك له اڵیسانی هه

  ی كزه وه اڵم ئزه ، بزه كراوه و باوا پێ نهحاڵ  واو مه پۆلیو و سیخوڕ تا ژنان داپ.ۆسێنێت، كارێكی ته  له  كانی پاكردووه كوالنه
و   رچاوه گر، سزه ڵنه كی حاشزاهه ڕاسزتییه  لزه  ، بریتییزه وه خوێنینزه ر ده سزه و ڤیزدیۆ و زانیزاری له  وێنزه  یبینین و ڕۆژانه ده  ئێمه
كزانی ڕژێزم  م پزۆلیو و هێبه دهر بزه چكیان له ژنان تێكاا لزه  كانی، چونكه ریته زاری ڕژێمی ئیسالمی و ڕێسا و نه رمه وێنی شه هه
ی  رگزه تزارانی نێزو جه  لزه  مزه ، ئه وه سزووڕێنه كان ده قامه شزه  بزه  وه چكه قژی بێ له  جیا جیاكانی ئێران سووتاند و به  شاره  له

 . وه كرایه ی باڵو ده بوو و ڤیدیۆ و وێنه ڕوونی بوونی هه  ڕژێمی ئیسالمی ئێرانیش به
 

  رز و پزا لزه هزاوارێكی بزه  مزه ، ئه وه رزكرایزه كانی ئێران و واڵتانی تری دنیزا به واوی شاره ته  ی  لهدروشمی  ژن، ژیان، ئازاد
  وه وهۆیزه دات. به ده  و ببێسزه  وه تزه بووه یش خزامۆش نه و تزا ئێسزته  وه تزه رزكراوه رستی تزاران به په ڕووی ڕژێمی كۆنه  به  شكۆیه

و  نجامی ئزه ئزه  لزه و 2022واوی جیهزان بزۆ سزاڵی  كان لزه تزه ژنزه 100هێبترین  بزه  لزه كێك ڕیبی یزه  مینی چووه ناوی ژینا ئه
ئزازادی ژن و   لزه  نییه  ئێران بریتییه  ران و شۆڕشگێاان له دروشمی خۆپێشانده  گیانی خۆی دای، ئێسته  ی ژینا به قوربانیدانه

ران بزززۆ  ڵكو دروشززم و ئامززانجی خۆپێشززانده ئززادا ، بززه ی پۆلیسززی وه شززانه ڵوه زۆر و هه  چككردن بززه هێشززتنی عززورفی لززه نه
  هێبه بزه  و گزاه ئزه  تا ئێسته  یتوانیوه و نه  ستانه وه سته و تارانیش ده  رستی ئێران گۆڕاوه په كی ڕژێمی كۆنه كجاره ناوبردنی یه له

 . وه ك  بكاته
 

ك  واوی جیهزان نزه تزه  لزه  سزیمبۆلی ئازادییزه  ، ژینزا ئێسزتهگوتی  وه وباره كانی ژنان له مێژوونوو  و چاالكی مافه نساری نینا ئه
وامن، شززۆكێكی  رده یش بززه و تززا ئێسززته  یززه بوونیززان هه  ڕۆژه 80ی  مززاوه  یش كززه و خۆپێشززاندانانه كان، ئززه نیا بززۆ ئێرانییززه تززه
ژنزان   وه ه1979ی ئادار/مارسزی شزت هه  ی یاسزاكانی ڕژێمزی ئیسزالمی لزه گزوێره  بزه  ، كزه ی تووشی ڕژێمی ئیسالمی كزردووه وره گه
 كرێت. ڵ ده گه یان له ڵه دوو مامه  ك مرۆڤ و هاوواڵتی پ.ه وه
 

و  ئێزران گزوتی، ئزه  كانی مزرۆڤ لزه مافه  به  ته ندێكی تایبه ناوه  حمان بۆرماند كه بدوڕه ندی عه ری ناوه به ڕێوه به رویا بۆرۆماند
زی داڕێزژران و ژنزان  گزه مای جیاكزاری ڕه ر بنزه سزه واوی له ته  ، به وه كاره  خرانه ئێران  دوای شۆڕشی ئیسالمی له  ی له یاسایانه

ن. پرسزی ئزازادی  خێو بكزه كانی خۆیشزیان بزه كانیان، منداڵزه ره هاوسزه  لزه  وه دوای جیابوونزه  ت لزه نانه ته  هیچ مافێكیان نییه
سزاڵ  40و ژنزان دوای   موو شزتێك گزۆڕاوه هزه  اڵم ئێسزته بوو، به هر شیاوی گۆتوگۆكردن ن هه  مه یش ئه وه ره ده  ج.اۆشین و هاتنه

http://www.forbes.com/sites/maggiemcgrath/2022/12/06/mahsa-amini-the-spark-that-ignited-a-women-led-revolution/?sh=17373a1e5c3d
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  ی كزه وره م و جزه و سزته ر بزه رانبزه به  وره كی گزه ك ئالنگارییزه و وه  وه سزووڕێنه كانی ئێران ده قامه شه  چك له ئازادی و بێ له  به
 یدات. و ده  نجامی داوه ژنان ئه  ڕژیم دژ به

 
ی  كزه رمه سزمی ناشزتنی ته ڕێوڕه  كزان لزه ر كورده گزه ژینزا كچێكزی كزورد بزوو، ئهڵزێ،  و ده  ئێرانییزه چزاالكێكی تزری ژاند لی نه عه
اڵم  ، بزززه وه وتزززه كه ده ی لزززێ نه یزززه وره گه  وه و كاردانزززه بزززوو و ئزززه ڕ ده ئاسزززایی تێازززه  بزززه  كزززه ، دۆخه بایبووایزززه رنه زاییزززان ده ناڕه

موو  دوای خۆیزدا هێنزا و هزه ی زۆری بزه وه و كاردانزه  وه نگدانزه نجام ده ره ، سزه وه كانزه دهن كور الیزه له  مه و سزته كردنی ئه قبووڵنه
 و سنوورێكی بۆ دابنێن.  وه ستنه بوه  مكاره سته  و ڕژێمه ڕووی ئه  ، تا به وه ڵكی ئێرانی هۆشیار كرده خه
 

  بزوو لزه كانی تزری ئێزران ده موو ماڵباتزه ی كچزانی هزه ههاوشێو  بوو، بگره وان نه ژینا كچێكی دیار و چاالكه ڵێ، هادی قائیمی ده
وانێك و تززۆڕێكی  رپای كززرد، هززیچ چاالكززه رگی خززۆی بززه مززه  و بززه ی ئززه وه اڵم ئززه چك باۆشززێت، بززه لززه  وه ره ده  كززاتی هاتنززه

  واوی ئێران لزه ته  یه مشێوه به ن و نجامی بده ئه  یانتوانیوه ساڵی ڕابردوو نه ٤٠ی  ماوه  ڵستكارانی ڕژێم له رهه وانان و به چاالكه
 دژی ڕژێم بخرۆشێنن.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی وشە 
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 م رۆژ داخراون اڵتی كوردستان بۆ سێیه كانی رۆژهه واوی بازاڕه .. ته خۆپێشاندانه  رۆژه ٨٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وشەماڵپەڕی 

  
ماۆ بزۆ  وازی مزانگرتن چزوون و ئزه و پی.زی بانگزه ره باشزی بزه  و پارێبگاكانی تزری ئێزران، بزه اڵتی كوردستان رۆژهه  ڵك له خه
 كانی ئێران داخراون. شاره  شێك له اڵتی كوردستان و به كانی رۆژهه واوی بازاڕه ك، ته دوای یه  م رۆژی له سێیه
 

  وڵێكی زۆری دا كزه هزه  شزه و گوره  شزه ڕه هه  سزداران بزه، سزوپای پا كزه وازه جێكردنی بانگه م رۆژی جێبزه دووه  م لزه دوێنێ سێشزه
 ن. كانیان ببه ی دوكانه وه ماۆ هانا بۆ كردنه ترسا ئه  ڵكێك له ی خه وه بوو له وتوو نه ركه اڵم سه ڵك چاوترسێن بكات، به خه
 

كزان  دۆخزی كزار و كاسزبی و بازاڕه  كزه  وه تزه كانی وای بزاڵو كردووه راپۆرته  ، له سوپای پاسدارانه  ربه سه  سنیم كه ڕی ته ماڵاه
 . ی راسته كه وانه اڵم پێچه ئێران ئاسایین، به  له
 
اڵتی  كانی رۆژهزه واوی شزاره م تزه ماۆ چوارشزه ، ئزه وه تزه كان بزاڵو كراونه تییزه اڵیه كۆمه  تزۆڕه  ی لزه ڤیدیۆیانزه  و گرته پێی ئه به

 . یه ی هه متر درێژه كی كه یه رێژه  تری كوردستان به كانی شاره و تاران  له مانگرتن مان هه و   كوردستان مانگرتنیانه
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 كی تری ئابووری و بازرگانی نییه كان کراوەن و هیچ چاالكییه نیا قوتابخانه كانی كوردستان ته شاره  له 
 
نیا  كانی كوردسززتان تززه شززاره  لززه ، وتووه سززتی كززه ده  وه اڵتی كوردسززتانه نززاوخۆی رۆژهززه  '' لززه ی ''وشززه و زانیارییانززه پێی ئززه بززه

  ش بززه مززه سززتاون، ئه كان وه واوی چاالكییززه ، تززه كی تززری ئززابووری و بازرگززانی نییززه كان کززراوەن و هززیچ چاالكییززه قوتابخانززه
 ڕین. رخستنی راپه كانیان بۆ سه نگاوه هه  دان به زایی دژی رژێمی ئیسالمی و درێژه رباینی ناڕه ی ده نیشانه

 
 1979یزادی شۆڕشزی   مانزگ و نیزوێكی مزاوه  درێت، زیاتر لزه یان پێ ده كاتێكدا درێژه  كانی ئێران له خۆپێشاندانهمانگرتن و 

  ڵكی ئێزران بزه ڕینی خزه كان و راپزه یادی شزۆڕش، خۆپێشزاندانه  ر له ن به كه ندێك چاودێری سیاسی پێشبینی ده ، هه وه بكرێته
  زارانی تزر برینزدار بزوون و بزه هزه    كوژراون و بزه كه 500ی  ، نبیكه ڵداوه ری هه ین سهڕ راپه  دا كه یه و ماوه ئاكام بگات. له

 . وه كانه ندیخانه به  ته سیش خراونه زار كه یان هه ده
 

نبیزك   اڵم لزه ردانی تزارانی كردبزوو، بزه ی خبمزانی سزه وه ركردنه سزه ی، بزۆ به ڵ براكزه گزه ر له ی.وول/سزێاتێمبه ئه ی13  ژینزا لزه
  عاتێك دوای گرتنززی بززه گیرێززت و سززه كردنی رێسززاكانی بااڵپۆشززی، ده جێنززه پاسززاوی جێبه  ن پۆلیسززی ئززادا  بززه الیززه یتززرۆ لهم

كزاتی   گزوترێ ژینزا لزه دات. ده سزت ده ده  ، گیزان لزه خۆشزخانه نه  لزه  وه و دوای سێ رۆژ مانزه  خۆشخانه نه  نرێته یه گه بێهۆشی ده
  كزه  وه ی.وولزه ئه ی17  بووه. له  باره ناله  و دۆخه تووشی ئه  ، بۆیه ری دراوه سه  رێ له  سی ئادا ، لهی پۆلی بۆ بنكه  وه گواستنه
  كان بزه ، ئێرانییزه وه ته كانی تزری ئێزران گواسزتراوه واوی شزاره و بزۆ تزه  ستی پێ كزردووه خاك ساێرا، خۆپێشاندان ده  ژینا به
 ن. كه كان، داوای رووخانی رژێمی كۆماری ئیسالمی ده جیاوازه  و و پێكهاته زه و مه  وه ته موو نه هه
 

 س.ێمان تاشان
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٧ڕێکەوتی:  – ماڵاەڕی وشەسەرچاوە: 
  
 
 
 
 

https://wishe.net/hawal3.aspx?Jmar=2
https://wishe.net/hawal3.aspx?Jmar=2
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 زادە: ئەو ڕاپەڕینە بە درێژەدان و مانەوە لە شەقام سەر دەکەوێ شاڕوخ حەسەن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: کوردستان

 
زۆرترین سەرکوت و زەبروزەنگەکان بۆ دامرکاندنی  شۆڕشی ژینزا  لە ئێزران لە ناوچەکزانی کوردسزتان و بەلووچسزتان  ئاماژە:

کززرا. بەنیسززبەت حەشززیمەت، ئامززاری کززوژراو و برینززدارەکان، گیززراوان و دەسبەسززەرکراوان و هەروەهززا تونززدوتیژییەکان لە 
 .ر زیاتر بوون و می.یتاریبەکردنی کوردستانیش دۆخێکی تایبەتیی دروست کردوەکوردستان زۆ

 
ئامارەکززان و جۆرەکززانی پێشززێ.کاریی مززافی مززرۆڤ لە کوردسززتان لەالیەن کۆمززاری ئیسززالمی، کززاریگەریی بایززاری شززوڕای مززافی 

ی مزززافی مزززرۆڤ لە ئێزززران و مرۆڤزززی نەتەوە یەکگرتووەکزززان بزززۆ دانزززانی کزززۆمیتەی گەڕان بەدوای ڕاسزززتییەکان لەسزززەر ڕەوشززز
زادە، بەرپرسززی  دوورەدیمەنززی ڕاپەڕینززی ژینززا تەوەرە سززەرەکییەکانی ئەم هەڤاەیڤیززنەی  کوردسززتان  لەگەڵ شززاڕوخ حەسززەن

 .ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان  چاونیوز ن
 

ڕۆژ ڕاپەڕینزی  ٨٠ی مزرۆڤ لە نبیزک کاک شاڕوخ بزا باسزەکەمان بە تزازەترین ئامارەکزانی پێشزێ.کارییەکانی مزاف :کوردستان
 کوردستان دەست پێ بکەین، لە کوردستان چ باسە؟

 
 هاونیشتمانی لە ڕۆژهەاڵتی  ١١٤  ١٤٠١ی سەرماوەزی ١٥ڕۆژەدا هەتا ئەماۆ   ٨٠بەڵێ، لە ماوەی ئەو  زادە: شاڕوخ حەسەن
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 ٥سززاڵ بززووە،  ١٨لەوان تەمەنیززان ژێززر کە   ١٤کوردسززتان لەالیەن هێززبە سززەرکوتکەرەکانەوە گیانیززان لززێ ئەسززتێندراوە کە 
ساڵەیە، هەروەها لەو ئامارەی باسم کزرد چزوار کەسزیان بەهزۆی ئەشزکەنجە و لێزدان و  ٧٠کەسیان ژنن و کەسێکیش تەمەنی 
 ژیانیززان بە کۆتززایی نەخۆشززخانەکان لە کەسیشززیان دوای ئەوەی بە برینززداری گیرابززوون،  ٤کوتززان گیانیززان لەدەسززت داوە و 

 بە کوردسزتان لە کە  ٤٠٠٠ لە زیزاتر ئێسزتا هەتزا کە بریندارەکان ڕادەی زۆربوونی لەبەر دەکرێ ئەوەش مانەیشی. هاتووە
 .پێکراون، ژمارەی کوژراوەکان زیاتریش بن قنناسە کەاڵشینکۆف، دەمانچە، ساچمەیی، چەکی وەک جۆراوجۆر چەکی تەقەی

 
ر بزوون لە ترسزی ئەوەیزکە نەناسزرێنەوە و نەگیزرێن، خۆیزان لە بەپێی زانیارییەکان بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی برینزدا

چوون بۆ نەخۆشخانەکان بواردووە و لە ماڵەکان دەرمان دەکرێن کە ئەمەش ئاستەنگی جددی بزۆ ڕەوشزی تەندرووسزتیی ئەوان 
 ٥٠٠٠ئێسززتا  درووسزت کززردووە لە بزواری داودەرمززان و پێااگەیشزتن و بززابەتی پبشززکی و... . هەروەهزا مەزنززدە دەکەیزن هەتززا

کە  دەسبەسەر کرابن کە ئزێمە لە ناوەنزدی مزافی مزرۆڤ بزۆ ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان چاونیوز  توانیومزانە هەتزا ئێسزتا نزاوی 
کەسززیان  ٢٥٠کەسززییان ژنززن، نبیززک  ٢٠٠کە  لەوان الی خۆمززان تۆمززار بکەیززن، لەو ئامززارەش زیززاتر لە  ١٣٥٠زیززاتر لە 

کەسییان مامۆستای قوتابخانەن و بەشێکی دیکە لە دەسبەسەرکراوان بزریتین  ٣٠ا ساڵ و قوتابین؛ هەروەه ١٨تەمەنیان ژێر 
 . ...لە لە چاالکانی مەدەنی، کولتووری، زمانی، ئەدەبی، ژینگەپارێبی، هونەرمەند، وەرزشڤان و

 
ەیە و لێنبیزک زۆرێک لە ڕێکخراوەکانی دیکەی مافی مرۆڤی لە ئاستی ئێران و کوردسزتان ئامزاری جۆراوجۆریزان ه :کوردستان

 هاوشێوەن بەتایبەت لە کوردستان، ئایا هەر ئەوەندە پێشێ.کارییانە کراون و ئێوە هەر لەو سێ بوارەدا ئامارگیری دەکەن؟
 

ئەم سێ بوارە واتە کوشتن، بریندارکردن و گرتن لە بەشە زۆربەرچزاو و ئاشزکراکانی پێشزێ.کارییەکانە.  زادە: شاڕوخ حەسەن
ک بەپێی ئەو باگە و ماددانە دەدوێم کە لە جاڕنامە و کۆنڤانسیۆنە جۆراوجۆرەکزانی جیهزانیی مزافی کە دەڵێم پێشێ.کاری ڕێ

مرۆڤززدا باسززیان کززراوە. واتە حکوومەتەکززان نززابێ لە کەرەسززەیەک یززان چەکێززک کەڵززک وەربگززرن کە گیززانی ناڕازییززان و 
ڕادەربزاین و خۆپێشزاندانەکان بزدەن و نزابێ  خۆپیشاندەران بخاتە مەترسییەوە، یزان دەبزێ حکوومەتەکزان ڕێگزا بە ئزازادیی

کەسززززێک لەسززززۆنگەی بیززززروڕای جیززززاوازیەوە دەسبەسززززەر بکززززرێ و بگیززززرێ، کەواتە ئەمە الیەنززززی هەرە زۆر و دیززززاری ئەو 
پێشێ.کارییانەیە، بەاڵم لەم نێوەدا لەالیەن ڕێژیمزی کۆمزاری ئیسزالمی و دەسزتوپێوەندییەکانی لە کوردسزتان کارەسزات بەدژی 

ی خوڵقززاوە. بەتززایبەت لە مززانگی ڕەزبەر و سززەرەتای مززانگی سززەرماوەز لە شززارەکانی وەک پیرانشززار، مەهابززاد، مرۆڤززایەت
بەزەییانە و نامرۆڤانە کە پزێچەوانەی هەمزوو یاسزا و  بۆکان، جواناۆ و سنە هێبە سەرکوتکەرەکان بە شێوازی یەکجار زۆر بێ

و حزاڵی خەڵزک، دەرگزا و پەنجەرەیزان شزکاندووە و بەبزێ ئیزبن  پاەنسیاەکانی نێودەوڵەتین هێرشزیان کزردووەتە سزەر مزاڵ



١١ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

43 
 

ڕێزبی بە ژن و پیزاو و منزداڵ، خەڵکیزان دەسبەسزەر کزردووە، کزوڕ و بزاوک و  چوونەتە سەر مااڵن و وێزاای سزووکایەتی و بێ
چ و کززوڕ لە دایکیززان گرتززووە و بززردووە، تززااڵن و دزییززان کززردووە و ژیززانی خەڵکیززان تێززک داوە. یززان بەشززێک لەو الوانەی کزز

گرتنگەکان ئەشزکەنجە کزراون و سزووکایەتییان پزێ کزراوە. ئەمزانە هەمزووی پێشزێ.کاریی بەرچزاو و ئاشزکرای مزافی مزرۆڤە و 
 .داین کە هەموو ئەو بابەتانە بەڵگەمەند بکەین و باڵویان بکەینەوە ئێمە لە ناوەندەکەی خۆمان بەردەوام لە پێوەندین

 
وڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بایارێک بەدژی ئێران دەرچوو، هەروەها بایزاری حەوتووی ڕابردوو لە ش :کوردستان

ئەوەش درا کە کۆمیتەیەکی بە ناوی کۆمیتەی لێکۆڵینەوە و دۆزیزنەوەی ڕاسزتییەکان دابزمەزرێ و بە زۆریزنەی دەنزگ، پەسزند 
 کرا. ئەم کۆمیتەیە دەتوانێ چ بکا و ڕێکارەکانی چۆنن؟

 
سززاڵی ڕابززردووی کۆمززاری ئیسززالمیدا دووجززار نەبززێ ئەگینززا هەمززوو سززاڵێک کۆمیسززیۆن و  ٤٣لە مززاوەی  زادە: شوواڕوخ حەسووەن

شوڕاکانی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بە بایارنزامەیەک پیشزێ.کارییەکانی مزافی مرۆڤیزی لە ئێزران مەحکزوم کزردووە، 
اڵتزی جیهزان دەنزگ بەو بایارنزامەیە بزدەن و هەروەهزا و ٢٥بەاڵم ئەمجارە جیاوازییەکەی لەوەدا بوو کە بۆ یەکەم جزار بزوو 

کۆمیتەیەک بۆ دۆزینەوەی ڕاستییەکانی ئەم ڕاپەڕینە دابمەزرێنن. کاری سەرەکیی ئەم کۆمیتەیەش ئەوەیە کە بەبزێ هاوکزاری 
جەم ئەو ڕێژیمیش کە چاوەڕوان دەکرا و هەرواش دەرچوو کە ببێ هیچ هاوکارییەکی ئەو کزۆمیتە جیهزانیە ناکزات، نزاوی سزەر

کەسززانەی لەالیەن ڕێززژیمەوە کززوژراون، برینززدار کززراون، گیززراون یززان لەالیەن دەزگززای قەزایززیەوە حززوکم دەدرێززن و بە هەر 
شێوازێکی تونزدوتیژی و نایاسزایی بە پێوەرەکزانی نێزودەوڵەتی بەرەوڕوویزان دەبزنەوە تۆمزار بکزرێن و بناسزێندرێن. دەتزوانم 

ئەوەیە بە ناساندنی ئەو هەمزووە باڕسزتاییەی سزەرکوت و تونزدووتیژی ڕێزژیم دەرحەق  ببێم سەرەکیترین کاری ئەو کۆمیتەیە
بە خەڵک کردوویەتی، ڕێژیم ڕیسزوا بکزای و هەروەهزا هەمزوو ئەو بەڵگزانە دەبزنە سزەرچاوەیەکی بەڵگەمەنزد و حقزوقی بزۆ 

 .لێارسینەوە و دادگایی کردنی بەرپرسانی یەکەمی کۆماری ئیسالمی
 

ەیەدا بززا  لەوە دەکززرێ ئەوەی لە کوردسززتان و ناوچەکززانی دیززکەی ئێززران وەک بەلووچسززتان کززراوە لەو مززاو :کوردسووتان
 جینایەت بە دژی مرۆڤایەتی بووە؟ ئێوە لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

 
جینزایەت بەدژی مرۆڤزایەتی بەپێزی پێناسزە جیهزانی و نێودەوڵەتییەکزان کزردەوەی دیزار و ئاشزکرا کە  زادە: شاڕوخ حەسوەن

واڵتێک بە شێوەی ڕێکخراو و بەرباڵو بەڕێوە بچێ کە زۆرتر بەدژی خەڵکی ئاسایی و لە سزەردەمی شزەڕ یزان ئاشزتی  لەالیەن
وەرگرتن لە چەکزی قەدەغەکزراو،  ڕووی دابێ؛ وەک کوشتن، کۆمەڵکوژی، ژینۆساید، پاکتاوی ڕەگەزی، کۆچی زۆرەم.زێ، کەڵزک
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وشززوێن کردنززی بەزۆری، زینززدانیکردنی نززادادپەروەرانە، ئێعززدام، تێرۆریبمززی دەوڵەتززی یززان پشززتیوانی لە تیرۆریززبم، بێسەر
ئەشکەنجە، دەستدرێژیی سێکسی، سەرکوتی سیاسی، هەاڵواردنی ڕەگەزی، ئازاری ئۆلی و ئایینی و...، هەموو ئەوانەی باسزم 

ەت لەالیەن ڕێزژیمەوە کرد بەشێ هەرە زۆری لە دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمیدا بەدژی نەتەوەکانی ئێران کزراوە و بەتزایب
تاوانبزار کە بریتزی بزوون لە بەرپرسزانی بزااڵی  ١٦٠بەسەر کورد هاتووە. هەر لەم دواییانەدا دادگای خەڵکیی  آبزان  نزاوی 

ڕێززژیم لەوانە خززامنەیی و وەزیززری نێوخززۆ و زۆرێززک لە فەرمانززدەرانی سززاای بە جینایەتکززاران بەدژی مرۆڤززایەتی ناسززاند. 
نە و دادگاییززانە کەڵەکە دەبززنە سززەر یەک و بەردەوام بەڵززگە و شززاهید و تاوانەکززانی ئێززران زیززاد کاتێزک هەمززوو ئەو بەڵگززا

دەبن، باوەڕم وایە ڕۆژێک کە ڕەنگبێ زۆر نبیک بێ نەک هەر لێارسینەوەی جددی بەڵکوو بەگژ هەمزوو بزێ پرەنسزیاییانەیدا 
بززێ. چززوونکە هەر بەپێززی یاسززا نێودەوڵەتییەکززان بززێن و تەمەنززی ئەو ڕێززژیمە کە دژی بەهززا مرۆڤایەتییەکززانە کۆتززایی پززێ 

حکومەتێک خەڵکی واڵتی خۆی بکوژێ یان ئەوەی پێی دەگوترێ جینایەت بەدژی مرۆڤایەتی بکزات، ئەرکزی واڵتزانی ئەنزدام 
لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بەتایبەت شوڕای ئەمنییەت کە ئەو حکوومەتە بە شێوازی جۆراوجۆر وەک گەمارۆدان یزان 

 .ۆڕین، جا چ بە خۆشی چ بە ناخۆشی البەرنگ
 

بگەڕێینەوە سەر خۆپیشاندانەکان، جەنابت وەک کەسێک کە جیزا لە چزاالکی مزافی مرۆڤزی لەهەمزبەر بزبووتنەوە  :کوردستان
 کۆمەاڵیەتییەکانیشدا کارت کردووە و چەندین توێژینەوە و نووسراوەت هەیە، ئەو ڕاپەڕینەی ئێستا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

 
سەرەتا دەبێ پێناسەیەکی کورت لە بباڤە سڤی.ەکان بکەین. ببوتنەوەی کۆمەاڵیەتی جۆرێزک لە ئاکزاری  زادە: وخ حەسەنشاڕ

کۆمەاڵیەتییە کە بە هۆکاری جۆراوجۆر، بەشێک یان بەشزی هەرەزۆری جڤزاک دژکزردەوە و نزاڕەزایەتی خۆیزان لە چوارچێزوەی 
ئارایی دەردەبان. ئەم ڕابوونە دەتزوانێ شزەبەنگێکی   ەستدار لە دۆخیئاگاهانە و مەب collestiv actin  هەوڵی بەکۆمەڵ

بەربزززاڵو لە بزززابەتە سزززەرەکییەکانی وەک، نزززابەرابەریی کزززۆمەاڵیەتی، ئزززایینی، هەاڵواردنزززی ڕەگەزی، ئزززایینی، ئەتنیکزززی، 
یزززن پزززاڕادایمی تەنزززاهی، دۆخزززی ئزززابووری  هەژاری ، کولتزززووری و... بزززێ. کە بزززا  لە بزززبووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکزززان دەکە

سەرەکیی ئەم پێواژۆیانە ناڕەزایەتی ئاشتییانە و سزڤی.مەندە، هەرچەنزد جزۆر و شزێوازی تزریش لە نافەرمزانیی مەدەنزی هەر 
لە ڕێاێزززوانی پزززا لە تونزززدوتیژی هەتزززا تێکهەڵچزززوونی سزززەر شزززەقام و کزززۆاڵن بزززوونی هەیە. دوو ئامزززانجی سزززەرەکی لەو 

ویستدا  و دوو، گۆڕان  لە بەرزترین حاڵەتدا  خۆیا دەبن. دەتوانم ببزێم ئەوەی  ببوتنەوانەدا یەک: چاکسازی  لە نبمترین
ئێسززتا لە ئێززران و بەتززایبەت ئززاخێبگەکەی واتە کوردسززتان ڕووی داوە، ببووتنەوەیەکززی بززێ مینززاکی جیهززانییە. چززوونکە بززۆ 

اوچەیەک بە تایبەتمەنزدی ئزۆلیی وەک یەکەم جارە بەو شێوازە بەرباڵوە و لەو ئاسزتەدا درووشزمی: ژن، ژیزان، ئزازادی  لە نز
ڕۆژهەاڵتی ناڤین دەبێتە ڕەمب، هەروەها یەکەم جزارە دوای ڕاپەڕینزی گەالنزی ئێزران سزەرجەم نەتەوەکزانی ئەو جوغرافیزایە 
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ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ یەکیان گرتووە بەدژی ئەو حکوومەتە و ڕۆڵی ژنان زۆر بەرچاوە و ئامانجی گشتی ئەم ڕاپەڕین و 
نەوەیە نەمزززانی ڕێززژیمە واتە بزززبووتنەوە یززان شۆڕشزززی ژینززا بە تەواوەتزززی لەبززواری پێوەرەکزززانی بەشززداری، جزززۆری بززبووت

خواسززتەکان، ڕادەی بەشززداربوان و درووشززمەکان هەروەهززا هەڵوێسززتی واڵتززانی ڕۆژئززاوایی جیززاوازە و دەتززوانێ بە درێززژەدان و 
 .مانەوە لە شەقام سەرکەوتن وەدەست بێنیت

 
یەکێک لە توێژینەوەکانتدا کە پارەکە بزاڵو بزۆوە باسزت لەوە کزردووە کە لە بەشزی هەرە زۆری ڕاپەڕینەکزانی  لە :کوردستان

ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین و تەنانەت چەند نمزوونە لە ڕۆژئزاواش، خەڵزک لە وەرزی پزاییب ڕاپەڕینییزان دەسزت  ١٥
. ئێسزتا ئەو ڕاپەڕیزنەش لە کۆتاییەکزانی وەرزی هزاوین و بە پێ کردووە بەتزایبەت لە ئەوەی بە بەهزاری عەرەبزی ناسزراوە

شززێوەیەکی پززا گززاوتین لە سززەرەتای وەرزی پززاییب وەک ئەوەی ئێززوە باسززت کززردووە دەسززتی پززێ کززردووە، ئایززا بەڕای ئێززوە 
 تایبەتمەندییەکانی ئەو ڕاپەڕینە لە چ دایە؟

 
بزاتی مەدەنزی و تێکۆشزانی ببووتنەوەکزان بزۆ گەیشزتن بە هۆکاری ئەوەیکە وەرزی پاییب وەک وەرزی خە زادە: شاڕوخ حەسەن

خواستەکانیانی لێ هاتووە زۆرتزر بزۆ الیەنزی ئزابووری و ڕەوشزی کزۆمەڵگە نەریتییەکزان و ئەو هەالنەی لەو مەودایەدا دێزتە 
ەاڵم بەدەر لە ئاراوە، دەگەڕێتەوە. ڕاستە ژینا ئەمینی لە کۆتایی مانگی خەرمانزان بە دەسزتی هێزبە تەناهییەکزان کزوژراو، ب

هەست و سۆز و ڕقی کۆمەڵگە لەو شێوازە قیزبەونەی ڕێزژیم بەنزاوی حیجزا  ڕەچزاوی کزردووە هەر خێزرا خواسزتی خەڵزک بزۆ 
لێارسینەوە لە بکەرانی ئەو کوشتنە حکومەتییە بۆ خواستی گۆڕانی ڕێژیم چوو. هەرچەنزد حکزوومەتیش وەک کولتزووری بزاوی 

ەدان بەڵکززوو حاشززای لززێ کززرد و وەک هەمیشززە بە تونززدوتیژی هێرشززی کززردە سززەر نەک هەر بکەرانززی نەناسززاند و سززبای ن
خەڵک، هەربۆیە درووشزمەکان خێرا بوونە  مەرگ بەر خامنەیی  یان هەر خودی دروشمززی ژن ژیزان ئزازادی کە فەلسزەفەیەکی 

سزززەرەکییەکانی ئەو  زۆر جزززوانی لە پشزززتی و ڕێزززک پزززێچەوانەی ئایزززدۆلۆژیای ڕێژیمزززی ئێزززران بزززوو. بەاڵم تایبەتمەنزززدییە
سززەرهەڵدانە چەنززد خززاڵێکن کە هەر ئەمززانە سززەلمێنەری ئەوەیە ئەو بززباڤە سززەرکەوتوو دەبززێ. یەکەم، بەشززداریی سززەرجەم 
نەتەوە و ئۆل و ئایینباکانی ئێران بە کورد، فار ، بەلزووچ، تزورک، عەرە ، سزووننی و شزیعە لە ڕاپەڕیزنەکەدا. دووهەم، 

ن لە خۆپێشززاندانەکان تەنززانەت کە چززاو لە ئامززاری گیراوەکززانیش دەکەیززن ڕادەیەکززی زۆر بەشززداریی بەرچززاوی ژنززان و کچززا
کە  لەوانەی گیانیززان لەدەسززت داوە ژنززن. سززێهەم، بەشززداریی خوێنززدکاران، یززان  ٥لەوانەی دەسبەسززەر کززراون و النززیکەم 

نەکان بەجۆرێک هەتا ئێستا زیزاتر لە باشترە ببێم گەڕانەوەی ببووتنەوەی خوێندکاری بۆسەر شانۆی ببووتنەوە و سەرهەڵدا
دا بزززۆ یەکەمجزززار دوای ١٣٧٨ی پووشزززاەڕی ١٨زانکزززۆ تەڤ.زززی ئەو خۆپێشزززاندان و مزززانگرتنە بزززوون. ئزززێمە دەزانزززین لە  ١٠٠

ڕەوگیرکردنی شۆڕش لەالیەن کۆمزاری ئیسزالمییەوە چزاالکیی بەرباڵویزان دەسزت پزێ کزرد و دواتزریش لە بزبووتنەوەی سزەوز و 
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ئەگەرچزی جموجۆلێزک هزاتە ئزاراوە، بەاڵم هێزبە سزەرکوتکەرەکان نەیانهێشزت خوێنزدکاران  ٩٨و  ٩٦اوەزی خەرمانان و سەرم
پەل بببێززون. چززوارەم فززاکتەر، بەشززداری قوتابییززانی قوتابخانەکززان. ئەمە یەکەمجززارە بەو شززێوە بەربززاڵو و لەو ئاسززتەدا 

سزاڵ  ١٨منزاڵی تەمەن ژێزر  ٦٠ن هەتا ئێستا زیزاتر لە قوتابییان بەشداری ببووتنەوەیەکی ناڕەزایەتی بن، لە ئاستی ئێرا
سزاڵ کە قوتزابی بزوون لەالیەن هێزبە سزەرکوتکەرەکانەوە گیانیزان  ١٨هاونیشزتمانی تەمەن ژێزر  ١١کوژراون و لە کوردسزتان 

انەی هەزار قوتابخز ١٤لەدەست داوە، جێگای سەرنجە ئەگە بگوترێ بە پێی بەڵگەی بەرپرسزانی ڕێزژیم کە ئاشزکرا بزووە لە 
قوتابخززانە ڕاسززتەوخۆ بەشززدارییان لە خۆپێشززاندان و ناڕەزایەتییەکززان کززردووە هەروەهززا لە کززۆی گشززتی  ٢٠٠٠ئێززران نبیززک 

هەزار قوتززابی تەنززای لەم پارێبگززایە بەشززداری ناڕەزایەتییەکانییززان کززردووە. پێززنجەم ١٧هەزار قوتززابی پارێبگززای سززنە ٢٥
ایانی ئزایینی و فەرهەنگییزانە کە لەهەر دوو لەو چینزانە دەسبەسزەرکراویان فاکتەریش بەشداریی بەرچاوی شەبەنگی مامۆست

 .هەیە
 

وەرگرتن لە شێوازەکانی ببووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان زۆر ئاگاهزانە و ڕێکخزراو ئەگەرچزی ڕێبەریزیەکەی دیزاری  هەروەها کەلک
دسززتان و لەالیەن حیززببە کوردییەکززان نیززیە و جززگە لە کوردسززتان نەبززێ ئاڵتێرنززاتیی بززوونی نیززیە؛ وەک مززانگرتن  لە کور

 ٩جار داوا کزراوە دووکزان و بزازار دابخزرێن و مزانگرتنی گشزتی بکزرێ کە هەر  ٩بەتایبەتی ناوەندی هاوکاری لەو ماوەیەدا 
تەوەر بزززوون بزززۆ  جزززار لە ئاسزززتی کوردسزززتاندا خەڵزززک واڵمزززی دایەوە و شزززارەکان داخزززران ، هەروەهزززا شزززیوازی وەک گەڕەک

نەکردنی لەالیەن هێزبە ئەمنییەکزانەوە، مزانگرتنی قوتابییزان و خوێنزدکاران،  ۆپیشاندانەکان لەبەر کزۆنتاۆڵبەرباڵوبوونی خ
مززانگرتنی شززۆفیران و... . کەواتە ئەگەر پیشززتر هەرکززام لەو تززوێژانە بە جیززا چاالکییززان دەکززرد ئێسززتا پززێکەوە و بززۆ یەک 

ی سەرەکی ئەو سزەرهەڵدانەیە کە هیزوای ئەوە دەبەخشزێت خەڵزک دەکۆشن. کە ئەمە لە تایبەمەندی ئامان  هەوڵ دەدەن و تێ
 .بە ئامان  و خواستی خۆیان بگەن

 
 زۆر ساا  کاک شاڕوخ بۆ کات دانانت بۆ ئەو هەڤاەیڤینە :کوردستان

 
 ساا  بۆ ئێوە زادە: شاڕوخ حەسەن

 

 ٢٠٢٢ ی دێسەمبەری٧ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 شۆڕشی ژینا، هاوکێشەکانی شۆڕشێکی فێمینیستی لە ڕاپەڕینێکی سەرانسەری و مافخوازیدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. کوێستان گادانی

 
ڕاپەرینی مافخوازانەی خەڵکزی ئێزران بە دوای شزەهیدکردنی ژینزا ئەمینزی لە شزاری تزاران هەروا بەردەوامە، ڕاپەڕینێزک کە 

زەییززانەی دایگیرسززاند و جیهززانی هێنززایە سززەر هێززە. بێگومززان لەو ڕاپەڕێززنەدا ڕەگەزی بێدەسززەاڵتیی ژینززا و کززوژرانی بێبە
ژنانەبوون و باندۆڕی یەکسانیی ڕەگەزی لە بنەمزا هەرە سزەرەکییەکانی بباوتێکزی سەرانسزەریی مزافخوازیین کە ئێسزتا ئیزدی 

ازادی  وەک بەردی بنزاغەی ڕاپەڕیزنەکە و بەرگژەی بۆ تەواوەتیی ڕێژیم دروست کردووە. تێاامانێک لە دروشمی  ژن، ژیان، ئ
بەشداریی هەراوی ژنان لە ناڕەزایەتییەکاندا و چاوخشزاندنێک بە ئامزاری شزەهیدان و دەسبەسزەرکراوانی ئەم ڕاپەڕیزنە ڕۆڵ 
و پێشەنگایەتیی ژنان بە تایبەت لە کوردستان و جیاوازیی ڕاپەڕیزنەکە لەگەڵ سزەرهەڵدانەکانی پێشزوومان بزۆ دەردەخزات. 

ئەوەش لەجێززدا ورووژێزززنەری پرسزززیارێکە کە، ئایززا ئەم جیزززاوازییە بەم مانزززایەیە کە ئەم شۆڕشززە شۆڕشزززێکی ژنزززانە و  هەر
 فێمێنیستییە یان ڕاپەڕینێکی سەرانسەری؟

 
ئەگەر ژینززا وەک ناوەنززدی سززەرهەڵدانی ئەم ڕاپەریززنە دەستنیشززان بکەیززن، دەتززوانین دەروازەیەک بززۆ وەاڵمززی ئەو پرسززیارە 

ەویزززش بە چەنزززد هۆکزززار کە ژینززا وەک سزززیمبول چەنزززدین ئێ.ێمەنتزززی ئەم ڕاپەریززنە لە خۆیزززدا وێنزززا دەکزززات، بکەیززنەوە، ئ
 ڕوخسزار و قژ  بوون  جیاوازیی مەزهەبی ، داپۆشینی ڕەگەزی ، کوردبوون  ئیتنیکی ، سوننی جیاوازیی  بوون ژن: نموونە بۆ 
  ڕێزژیم دەسزەاڵتدارەتیی مێتزۆدی  شزەهیدکردنی شزێوەی تی ،جیاوازیی چینایە مامناوەندی بنەماڵەیەکی  ئیجباری حیجابی 
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 خۆی کۆمەڵگە زیاتری نیوەی فاکتورانە و ئی.ێمەنت  چەند ئەم  ... . ناوەندگەرێتی و پەراوێبخران دیاردەی  بوون غەریە و
 خۆیزان م.زی لەسەر یانچەوسانەوە و ستەم ئەو نیری بوارانەدا ئەو هەموو لە ڕابردوودا ساڵی ٤٣ ماوەی لە و دەبیننەوە تێدا
دەکەن. بەو  یەکتزر خواسزتی لە پشزتیوانی دەبیننەوە، خۆیان سەرشەقام لە کە لەوان هەرکام ئێستا بۆیە. کردووە پێ هەست

پێیە جەوهەری ڕاپەڕینەکە تەنیا پرسی نەتەوەیی یان حیجابی زۆرەم.ێ نییە، بەڵکزوو چەنزدین فزاکتەر وەک ئزاڵقەیەک بە 
کە هەرکزام لەو فزاکتەر و ئێ.زێمەنە کۆمەڵێزک خەلزک بزۆ ئەم ویسزتانە بە دوای خۆیزدا ڕادەکێشزیت.  دەوری ژینادا کۆ بزۆتەوە

بەاڵم لە پێوەنزززدی لەگەڵ پرسزززی ژنانزززدا، ژنزززان لە مزززاوەی ڕابزززردوودا پێشزززانیان دا کە لەجێزززدا توانزززای بەڕێزززوبەری و 
کردنزززی  بەڕێوبەریزززدا و، لەپێنزززاو چێئیزززدارەکردنیان هەیە، هەروەهزززا ژنزززان وێزززاای پیزززاوان لە ئاسزززتی بەرنزززامەڕێژی و 

 .کۆمەڵگەیەکی دێموکراتدا و یەکساندا شان بە شانی یەکتر لە سەنگەردان
 

دروشمی  ژن، ژیزان، ئزازادی  خزۆی بەبزێ شزرۆڤەش پێمزان دەڵزێ ژن وەک مانزای ژیزانەوە و بەرهەمهێزنەری ژیزان دەبزێ خزۆی 
ەڵگە. بەاڵم هەمزوو کزات دەبزێ لەبیرمزان بێزت کە بزبانین داوای ئەوەندە ئازاد بێت کە بتوانێ ژیان و ئازادی ببەخشزیتە کزۆم

ئززازادبوون لە چززی دەکەیززن و ئازادیمززان بززۆ چززی دەوێززت؟ لێززرەدایە کە دەبززێ سززرن  بززدەینە ئەوەی ئەم ئێ.ێمەنتززانەی وەک 
ە. ڕەنگبزێ بزۆ ئاڵقەیەک لە دەوری ژینادا بەرچاو دەکەون، ڕەنگبێ تەواوی ناڕازییانی سەرشزەقامی ئەمزرۆی ئێزران نەگزرێتەو

ژنێکی بەلووچ مەسەلەی نەتەوەیی وەک کورد یەکێزک لە بنەڕەتیتزرین فاکتەرەکزانی بەشزداری بێزت، بەاڵم بزۆ خاتوونێزک لە 
شززارێکی وەک تززاران یززان تەورێززب ڕزگززاری لە حیجززابی زۆرەم.ززێ و ئززازادیی دەرکەوتززن زیززاتر سززەرنجی ڕاکێشززابێت و ئەوی 

ەیە هەموویزززان هەر یەکە و بە هەر خواسزززتێک ئەمزززرۆ لە ئاسزززتێکدا و بزززۆ یەک هێنزززابێتە سزززەر شزززەقام. بەاڵم گرینزززگ ئەو
مەبەسززت، ئەویززش نەهیشززتنی ئەم نیززبامە تۆتززالیتێرە کززار دەکەن و ئامززادەی گیانیۆیززدایین. کەواتە ئەم ڕاپەریززنە کە بە 

شۆڕشززەیان لززێ دا، شۆڕشززی ژینززا نززاو دەبززرێ ڕەنززگ و ڕووخسززاری ژنززانەی پێززوە دیززارە و ئەوە ژنززان بززوون چەخمززاخەی ئەم 
شۆڕشززێک کە نەک کوردسززتان و ئێرانززی تەنززی، بەڵکززوو وەک دەبینززین لە مززاوەی نیبیززک بە سززێ مانگززدا جیهززانی بە خززۆیەوە 

 .سەرقال کردووە
 

بززبووتنەوەی ژینززا یەکەم بززبووتنەوەی ژنززان نیززیە، بەاڵم ببووتنەوەیەکززی ژنززانە بززوو کە تززوانی ببێززتە ڕاپەڕینێززک و هەمززوو 
تەوەر نیزیە، بەو مانایزا کە تەنیزا  کۆمەڵگە لەگەڵ خزۆی بخزات. هەروەهزا تەنیزا یەک بزبووتنەوەی ویسزت جۆراوجۆرییەکانی

یەک ئاراسزتە بە ڕاپەڕیززنەکەوە دیززار نیزیە، هەروەک باسززمان کززرد نزاڕەزایەتییەکی فرەچەشززن و فرەڕەهەنززدییە. لە واڵتززانی 
داوای تایبەتیززان وەک مززافی دەنگززدان و مززافی بەرانززبەر ڕۆژئاواییززدا زۆر واڵت هەبززوون کە ژنززان هززاتوونەتە سززەر شززەقام و 

هەبووە و داوای ڕێۆورم و چاکسازییان کردووە لە چوارچێوەی دەسەاڵتی دەوڵەتدا، بەاڵم ئەوەی ئەمزرۆ شۆڕشزی ژینزا، ژنزانی 
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منززداڵکوژ لە  مزایەی شۆڕشززێکی ژنززانەیە کە داوای گزوڕینی دەسززەاڵتێکی ژنکززوژ و کزورد و بەلززوچ و ئێرانززی داوای دەکەن دەروون
 .واڵتێکی فرەنەتەوە و نەریتیی وەک ئێران لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دەکات

 
ئەم شۆڕشە دەتوانێ شۆڕشی ژنان بێ، هەروەک چۆن ئێستا بە  شۆڕشی ژینا  ناو دەبرێ، بەاڵم ناکرێ بە شۆڕشی فێمێنیسزتی 

ییەتی ژنان چەغمزاغەی ئەم ڕاپەریزنەی لزێ داوە. پێناسەی بکەین، با ئەوەش کە ویست و داخوازە بنەڕەتییەکی ژنان و عام.
بە واتایەکی دیکە ئەم ڕاپەڕینە ببووتنەوەیەکی فێمێنیستیی ڕادیکاڵ نییە و ئەگەر لە پێناسەکانی شۆڕشزێکی فێمینیستیشزدا 
و جززێ بگززرێ، پتززر بە الی فێمینیسززتی لیبراڵززدا دەشززكێتەوە؛ لەگەڵ ئەوەشززدا کە ئەم شۆڕشززە فێمینیسززتییە بەو بەربززاڵوی 
فرەڕەهەنزززدییەی بەشزززداریی چزززین و تزززوێژە جۆراوجۆرەکزززانی کزززۆمەڵگە دروسزززتی کزززردووە؛ ئێسزززتا لە بەرگزززی ڕاپەڕینێکزززی 
مززافخوازانەدا دەرکەوتززووە. خززاڵی گرینززگ ئەوەیە کە لەم ڕاپەڕیززنەدا هاوکێشززەکان دەبززی هاوسززەنگییان بززۆ بکرێززت و ئەگەر 

بزین، بزۆ گەیشزتن و دەسزتەبەری ئەو دەسزکەوتانە نزابێ شۆڕشزەکە چاوەڕێی دەسکەوتی دڵخوازی هەمەالیەنەش لەو ڕاپەڕینە 
 .بخەینە بازنەی پێناسەیەکی تەنگەبەرەوە

 
سزاڵ لەوەپزێش لە شۆڕشزێکی  ٤٣خەڵکی ئێران لە بەردەم ئەزموونێکی تازەدان. بەشێک لە هەیکەلی ئەم ڕاپەڕیزنەی ئێسزتا، 

ی کۆمززاری ئیسززالمیی لززێ کەوتەوە. شۆڕشززێک کە دواتززر مەزنززدا نیبامززی سیاسززیی واڵتیززان گززۆڕی، شۆڕشززێک کە هاتنەسززەرکار
بەرهەمەکە دەسززەاڵتێکی نادێموکراتیززک، ئیززدئۆلۆژیک، سززەرکوتگەر، پەراوێززبخەر و ژن و منززداڵکوژی لززێ کەوتەوە کە هەر 
ئێستا خەڵک قۆڵیان لە ڕاماڵینی هەڵمزاڵیوە. ئێسزتا هەمزووان دەزانزن دەسزەاڵتێک کە بەرهەمزی شۆڕشزێکی جەمزاوەری بزوو، 

یکتاتۆرییەکی لێ بەرهەم هاتوە کە خوێنی خەڵکی لە شووشە کردووە، وەاڵمزی بزۆ هزیچ کزام لە داخزوازە سیاسزی، مەدەنزی، د
سزززاڵ کە لە نیبامزززی پەروەردەی  ٢٠ڵکزززی واڵت پزززێ نیزززیە، تەنزززانەت منزززدااڵنی خزززوار ئزززابووری و کۆمەاڵیەتییەکزززانی خە

ئیززدئۆلۆژیکی ڕێژیمززدا پززێ گەیشززتوون، لە ڕیززبی پێشززەوەی دژبەرانززی ئەو سیسززتمەدا جێیززان گرتززووە. ڕیژێمێکززی گەنززدەڵ کە 
کانی دانززاوە و بززۆ ئەو لەالیەگ گەنززدەڵی هەمززوو هەیکەلززی داگرتززووە و لەالیەکززی دی چززی سززامانی واڵتە بززۆ شەڕانشززۆییە

ئامانجەش خەڵکی واڵتزی بەبزارمتە گرتزووە. بزۆیە ئەو بەحەق ڕەوایە کە خەڵزک هەم بە هەمزوو توانایزانەوە لەدژی ڕابزن و 
هاوکات بیانەوێ لە نیبامی سیاسیی داهاتووی واڵتدا ئاسەواری هیچ کام لەو هەاڵواردن و کەمایەسزییانە نەمێزنن. ئەوەی لە 

و ڕاپەڕینێکی مافخوازانەی پێکهاتەشکێنە، هاوکات م.مالنێیەکی ناهاوسەنگ لە ڕووی هێزبی جەمزاوەری و ئێران ڕادەباێ تەوا
ئیرادەی سەرکوتی ڕێژیمە. بۆیە ئەو پرسزیارەش بەجێزیە کە چزۆنە بە بەرچزاوی کزۆمەڵگەی جیهزانییەوە ڕێزژیم دەتزوانێ ئەو 

 ی کۆماری ئیسالمی لەئاست چاوەڕوانیی خەڵکی ئێراندا جینایەتانە بخوڵقێنێ؟ بۆچی کاردانەوەی واڵتان بە جینایەتەکان
 :وەاڵمەکەش بۆ چەند فاکتەرێک دەگەڕێتەوەنییە؟ 
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 ئێسزتا، هاوسەنگییەکانی و ئێران لە چین پشتیوانیی  لە دوای پەتای کۆڕۆنا و شەڕی ڕووسیە و ئۆکراین و هەروەها :یەکەم
 هاوکززات. بززووە دابەش نێززودەوڵەتی فوکوسززی و وزە بەڵکززوو یە،نیزز بززابەت و شززوێن یەک سززەر لە تەواو فوکوسززی جیهانززدا لە

وەندیی نێوخۆیی هەر واڵتێک کۆمەڵێک ڕێوشوێن و بەربەست بۆ جووڵەکزانی، بەرژە یان یەکتری، لەگەڵ واڵتان بەرژەوەندیی
دراوەکانزززدا لێ کردنی دەسزززەاڵت لە واڵتە قەیران بەتزززایبەت لە نەبزززوونی ئۆپۆزیسزززیۆن و بەدی.ێکزززی بەهێزززب بزززۆ دەستاودەسزززت

 .دەستنیشان دەکا
لە پێناسەکردنی کێشەکانی ئێران تەنیزا بە  بەرجزام  و دەسزتێوەردانەکانی کۆمزاری ئیسزالمی لە نزاوچەدا، خەڵکزی : دووهەم

ئێززززران و پرسززززە گرینگەکززززانی ئەو واڵتە، وەک پرسززززە نەتەوەیززززی و مەزهەبززززی و هەاڵواردنە ئززززایینی و ڕەگەزییەکززززان و 
ئیسالمی لە هاوکێشەی پێوەندییەکانی واڵتان لەگەڵ ئێراندا غایە بزوون. بەاڵم ڕاپەڕینزی ژینزا تزا ستەمکارییەکانی کۆماری 

ڕادەیەک خەریکە ڕوانگەکان لەو پێوەندییەدا دەگۆڕێ و هەڵاەساردنی دانوستانەکانی بەرجامیش دەتوانێ لەو خزانەیەدا جزێ 
 .بگرێت

 
زایەتی و ڕاپەڕیززن لە نێوخززۆی ئێززران، گززۆڕینی ڕێژەیززی ڕوانززگەی ئێسززتا بەپێززی هاوکێشززە نوێیەکززان، واتە بەردەوامیززی نززاڕە

 :ڕۆژئاوا و کۆمەڵگەی جیهانی بۆ بابەتەکانی ئێران دەکرێ با  لە سێ سێناریۆ بکەین
 

پێکهزززاتنی ئزززاڵوگۆڕ لە چوارچیزززوەی نیبامزززی ئێسزززتای کۆمزززاری ئیسزززالمیدا، بەو مانزززایە کە بە ئاشزززتەوایی لەگەڵ  یەکەم:
یەکان و هێبی دابااو لە دەسەاڵت و کۆمەڵە گۆڕانکارییەک لە سیاسەت و ڕەفتارەکانی ڕێژیمدا بتزوانن ڕێۆورمخوازە حکوومەتی

نززاوکی دەسززەاڵت بززۆ مززاوەیەکی دیززکەش بەهێبتززر و یەکگرتززووتر بززکەن و بە بەردەوامییززان لە سززەرکوتی ناڕەزایەتییەکززان 
 کاتێکی زیاتر بۆ مانەوەیان لە دەسەاڵتدا بکان. 

ژیی زیاتر و سەرکوتی خەڵک و چوونە فازی حکوومەت نیبامیی لەئێستا سەختتر تا لە ڕێگەی سزەرکوت و توندوتێ دووهەم:
 زەبروزەنگی زیاترەوە بتوانن ئیرادەی خۆیان بە سەر دۆخەکەدا بسەپێنن. 

لە ڕاپەریزن  ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێب و یەکگرتوو لە بەرگی ئاڵترناتیڤی کۆماری ئیسالمیدا دەربکەوێ و بە بەردەوامی :سێهەم
و خۆپێشاندانەکان لە نێوخۆی واڵتزدا و ڕاکێشزانی پشزتیوانیی دەرەکزی کە ئەمە لە درێژخایەنزدا ڕێگزا بزۆ گزۆڕینی دەوڵەت، 

 .سەرکەوتنی ڕاپەڕین و گۆڕینی نیبامی سیاسی و یاسای بنەڕەتیی واڵت خۆش دەکا
انەیە بە درێژایزی مێزژوو لە ژنزان کزراوە، بزۆیە پوختەی مەبەست: ڕاپەڕینی ژینا ئاوێنەی هەست و سزۆزی ژنزان و ئەم سزتەم

 چەخماغەکەی ژنان لێیان دا و ژنانیش چ لە پێشەنگایەتی و چ لە بەشداریی هەراودا توخمی سەرەکیی ڕاپەڕینەکەن. 
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دۆخززی کززۆمەڵگەی ئێززران و دەسززەاڵتی کۆمززاری ئیسززالمییش نززاگەڕێتەوە بززۆ پززێش کوشززتنی ژینززا و ئێسززتا ئیززدی سززنوور و 
لە ئێززران تەواو جیززا کززراونەتەوە. لە بەرەیەکززدا کە ڕۆژ بە ڕۆژ فراوانتززر دەبێززت، ژنززانی ئززازادیخواز، نەتەوە  سززەنگەرەکان

مافویستە سەرکوتکراوەکانی هەتا ئێسزتا، الیەنگرانزی یەکسزانی و بەرانبەریزی مزافە مەدەنزی، کزۆمەاڵیەتی و ئایینییەکزان و 
ەوان بزاوەڕ و ئیزرادەی خەبزات و گۆڕانکزارییە. لە بەرەی بەرانبەریشزدا گۆڕانخوازە دێموکراتیکەکان وەستاون. چەکی دەستی ئ

دایە.  کەمایەتیی الیەنگری کۆماری ئیسالمی کە سەرچاوەکانی ئابووریی واڵت و ئامرازەکزانی سزەرکوت و داپبۆسزینیان لەدەسزت
ڕەوایزی و شزەرعییەتی خەڵکیزی  مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازانە لە واڵتانیش پێشانی داوە کە هیچ دەسەاڵتێکی سیاسی بێتوو

 .نەبووبێ، بە پشتبەستن بە بەهێبترین چەک و ئامرازی سەرکوت نەیتوانیوە دەسەاڵتەکەی ڕابگرێت
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٦ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٨ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 وە و حوکمەت بکە کۆتایی سەردەمی سیاسەتی ناکۆکی بنێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زانیار حوسێنی

 
ڕۆژ لەو شۆڕشە هاتۆتەوە ئاراوە و هەموو جیهزانی  ٨٠لەدوای کووشتنی ژینا ئەمینی، ئەوەی تا ئێستاکە لەپاش تێاەڕبوونی 

هیوایززان بە چاکسززازی لە هەر ئاسززت و بوارێکززدا مززاوە لە تەنیززوە، ئەوەیە کە خەڵززک نە پاشززگەز دەبێززتەوە، نە چیززی تززر 
 .حەیاتی ئەو دەسەاڵتەدا

 
ئەوەی لەو خۆپێشاندانانەدا کە ئێسزتاکە چزۆتە قۆنزاغی شۆڕشزەوە ڕوی داوە، لەڕاسزتیدا ئەوەیە کە نە دەسزەاڵتی ویالیەتزی 

تەواوی ئێزران یەکزدەنگ دەبێزت و بەو  فەقی و نە دژبەرانی ئەو ڕێژیمە تێرۆریستە پێیان وابوو کە لەسەر کووشتنی کچێزک،
شێوەیە دەڕژێتە سەرشەقام؛ چوونکی ئەوە بزۆ هەمزوو الیەنێكزی سیاسزی، چاالکزانی بزوارە جۆراوجۆرەکزان و ڕۆژنامەنووسزەکان 
بززابەتێکی لەڕادەبەر دووپززاتکراوەیە کە کچێززک یززان کوڕێززک بەهەر هززۆیەک لەالیەن دەزگاکززانی ئەمنییەتززی یززان نیبامیززی 

وژرێ. یەکەمجاریشە لە چەشنی خۆیدا کە بەشەکانی دیکەی ئێران ئاوا بە دەنگزی کوردسزتانەوە دێزن و ئەو جزۆرە ئێرانەوە بک
 .ناڕەزایەتییانە پێکەوە هاوبەش بکەن و پەرە بستێنێ بۆ هەر چوار گۆشەی ئێران

 
 وردترین و بەئەزموونترین جێی پرسیار و لێکۆڵینەوەیە کە بۆ دەبێ حاڵەتێک و دۆخێکی وا بێتە پێش لەو جوگرافیایە کە 
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شیکارەکانی ئەو ناوچەیە لە بواری جۆراوجۆردا، نەیانتوانیبێ ئەو جۆرە لە خۆپێشاندانەکاندا پێشبینی بکەن، یزان النزیکەم 
وەک ئەگەرێززک ئامززاژەی پززێ بززکەن؟ بەڕاسززتی نەبززوونی ڕێكخززراو و کززۆمەڵگەیەکی ئززازاد و میززدیای سززەربەخۆ ڕێگززری ئەو 

تزاکوو ئێسزتاش پوتانسزییەل و زەرفییەتەکزانی نزاو ئەو جوگرافییزایە بەدروسزتی نەناسزراوە؟ چ شزتێک مەسەلەیە بووە؟ یان 
یان شتگەلێکی شاراوە لەژێر پێستی هبر و ڕای گشتیی شارەکانی ئەو واڵتە گوزەراوە کە هزیچ الیەنێكزی نێوخزۆیی، نزاوچەیی 

یەکێزززك لە گەورەتزززرین ناڕەزایەتییەکزززان و  و جیهزززانی لە سزززەتا یەکزززیش، بیزززری لەوە نەدەکزززردەوە کە کووشزززتنی کچێزززک
 خۆپێشاندانەکانی ئەو سەدەیەی لێ بکەوێتەوە؟

 
کززۆمەڵگەیەک یززان باشززتر وایە ببێززین کززۆمەڵە کززۆمەڵگەیەک لەنێززو ئەو واڵتە کە هەمیشززە هەوڵ دراوە وەک یەک کززۆمەڵگە 

بزززووە، بزززۆ یەکەمجزززار وەک کزززۆمەڵە پێناسزززە بکرێزززت بەاڵم جیزززاوازییە جۆراوجزززۆرە ناسزززراوەکانی لە هەر بەشزززێکیدا دیزززار 
کۆمەڵگەیەک کە لە ئاسزتێکی بزااڵدا خزاڵی هاوبەشزیان زۆر بزووە و بزۆ دوو مەبەسزتی سزەرەکی هزاتۆتە سزەرهێە؛ یەکەمیزان 
الدانی دەسەاڵتێکی خوێنمژ و دیکتاتۆڕە و دووهەمیزان دامەزرانزدنی دەسزەاڵتێکی دێمزوکراتیکە بە لەبەرچزاوگرتنی ئوسزوول و 

ەتی و سەرەکییەکانی مافەکانی مرۆڤ کە لەسەر ویست و خواستی ڕەوای ئەو خەڵکە بێ و ڕێبی لە کەرامەتزی پاەنسیبە بنەڕ
تززاک و کززۆمەڵگە بگرێززت و لە هەمززوو بەشززەکانی مانیۆێسززتی دەسززەاڵتداریدا بیگززوونجێنێ. لەڕاسززتیدا بەشززە شززاراوەکانی ئەو 

ینەکزانە و هەر یەکەی لە چ ئاسزتێک دابزووە کە سزەرەڕای کۆمەڵە کۆمەڵگەیە بە چ ڕەهەندێک و تایبەت بە کام چین یان چ
ئەوەی هیچ بەشێک و الیەنێکی بەڕوونی و بەوردی نەدیتراون بەالم بەشێوەیەکی ڕێک و پێک و لەبەرچاوان ون، ناڕاسزتەوخۆ 

ەوەیەکە بزۆ بەیەکدی لکێنراون. تەنیا ڕێگە بۆ بەدرووستی چوونەژوور لەو بزابەتە، بەجیزا چزاولێکردنی کزۆمەڵگەی هەر نەت
 .دەرکەوتنی ئاسۆیەکی تەواو و کامە لەو پازێ.ە شێواوەی ئێران

 
لەو سززەرهەڵدان و شۆڕشززە دوو گەل زۆر بەرچززاو و دیززارن، کززورد و ب.ززووچ. کوردەکززان کە لە سززەرەتای دامەزرانززی دەسززەاڵتی 

ناسززە کززرد و ڕوویززان کززردە مێبەربەسززەرە قززومی و نەجەفییەکززان بایززاری خۆیززان دا و ئەو دەسززەاڵتەیان وەک داگیززرکەر پێ
ڕەهەنززدە جۆراوجززۆر و جیاوازەکززانی خەبززات لەتەواوی تەمەنززی ئەو دەسززەاڵتەدا. بەلووچەکززانیش هەر وەک کوردەکززان ئەو 

 .ڕێگەیان هەڵبژارد و تاکوو ئێستاشی لەگەڵ بێ لەسەر ئەو ڕەوتە و ڕێگەیە بەردەوامن
 

ەوان لە چەند قۆناغزدا ناڕەزایەتییزان دەربزای و خۆپێشزاندانیان ئەو بابەتە بۆ تورکەکان هێندێک جیاواز بوو، هەرچەند ئ
کززرد بەاڵم تززا ڕادەیەکززی زۆر جززۆری هەڵسززوکەوتی دەسززەاڵتی ناوەنززدی لەگەڵ وان وەک بەشززەکانی دیززکەی ئێززران و گەالنززی 

بامزی بەتزایبەت لە دیکەی نێو ئەو قەوارەیە، بەتایبەتمەندی جیاواز داڕێژرابوو. تورکەکان لە بواری ئابووری و هەروەها نی
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ڕیکخراوی سوپای پاسداراندا مەیدان و بەهایەکی زۆریان پێ درا. هەروەها لە دامودەزگا ئەمنییەکزان وەک ئیتالعزاتی واڵت، 
زانیززاری و هێززبی پززۆلیو بەسززتێنێکی بەرباڵویززان بززۆ ڕەخسززاندن؛ جززگە لە بەشززی ئززابووری ئەو حززاڵەتە بززۆ گی.ەکەکززان و 

 .ڕێک خرامازەنییەکانیش درووست کرا و 
 

عەرەبەکززان، بەختیارییەکززان و لۆڕەکززان بەکززورتی دەتززوانین ببێززین لە هەمووشززتە سززەرەکییەکان بێززبەش کززران و تەنیززا لە 
بازنەی ناوچەی خۆیزان لەنێزو ئێرانزدا ڕکەبەری ئزابووری، کشزت و کزاڵی و مودیرییەتیزان لە ئاسزتێکی زۆر خزوارێ بزۆ پێزک 

ەورەیززی و دیززاریکراو بەاڵم بەزینززدوو ڕاگرتنززی کێشززەکان لە نێویانززدا، جززۆری هێنززان و بە تێکززدانی ژینگەیززان بەشززێوەی د
نیشتەجێ بوونیانی تا ڕادەیەکی بەرچاو گۆڕدرا   هەمان سیاسەتی ڕەزا میزرپێن  لەو نزاوچەیە، بەاڵم بەشزێوەیەکی ئزارامتر 

 .ۆڕش سازمان درانو وردتر . لۆڕەکان و عەرەبەکان لە دامودەزگای دیکە وەک تاقمی زەربەت، نێاۆ و دژەش
 

بەاڵم کزورد و ب.ززووچ تەنیزا بەشززێوەیەکی بەرچزاو و ڕێژەیززی لە پایگززا و بنکەکزانی سززوپای پاسزداران و بەسززی  سززازماندەهی 
کززران و لە بەشززە ئەمنییەتییەکززانی دی کەمتززر بوونیززان دیززارە و دەرکەوتززووە؛ لێنەزانززی سززتراتیژیک و بەئانقەسززتی ڕێژیمززی 

ی کوردستان، بەلووچستان، خوزستان و ئەو ناوچانەی کەمینە ئەتنیکییەکان تێیزدا نیشزتەجێن، ویالیەتی فەقی لە ناوچەکان
 .هۆکاری سەرەکیی پەیوەستبوونی خەڵکی ئەو ناوچانەیە بە دامودەزگای نیبامی، ئەمنی و سەرکوت

 
وکەوتی کزۆمەاڵیەتیی دەسەاڵتی ویالیەتی فەقزی تەنیزا لەو پارێبگایزانەی کە فارسزی لزێ نیشزتەجێیە یزان کولتزوور و هەڵسز

فارسی بەسەردا زاڵە، خزۆی وەک حکزومەتێكی تزا ڕادەیەک خەڵکزی دەرخسزتووە و خبمەتگوزارییەکزانی بەشزێوەیەکی باشزتر و 
 .پێشکەوتووانەتر لەو بەشانەدا وەگەڕ خستوە

 
هەنززاوی هەر  لەڕاسززتیدا سیاسززەتی ئەو ڕێززژیمە بززۆ هەر گەلێززک بە شززێوەیەکی جیززاواز هەڵبژێززرداوە و داڕێززژراوە؛ لەنێززو

سیاسەتێکی تایبەت بۆ گەلێک، سەرلەنوێ بەپێی جیاوازی کولتووری، ئزایینی و نیشزتەجێیبوونیان، وردبینزانەتر پیالنەکزان 
 .هێنراوە جیا کراوەتە و ئاڵوگۆڕی تێدا پێک

 
زە لەگەڵ بززۆ نمززوونە لەنێززو کوردەکانززدا، سیاسززەتی ڕێززژیم لە پارێبگززاری ورمززێ بەهززۆی تێکەاڵویززی کززورد و تززورک، جیززاوا

سیاسزەتەکانی ڕێژیمزی تززاران لە پاڕێبگاکزانی کرماشززان و ئزیالم و سزنە؛ بەو مانززایە لە یەک سیاسزەتی گشززتی بزۆ گەلێززک، 
چوار سیاسەتی جیاواز لە چوار پاڕێبگا دانزراوە. بەشزێوەیەک کە بتزوانێ ئەو گەلە لەو چزوار پاڕێبگزایە لەبزواری ئێتنیکزی، 
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وویی بەبیانووی ئایینی، زاراوەی ناوچەیی و پێناسەی شووناسی بنەماڵەیی و جزوگرافی زمانی، کولتووری، کۆمەاڵیەتی و مێژ
لەیەکدی هەڵباێ؛ ئەوە خۆی بەشزی نێوخزۆیی بزۆ ئەو نەتەوەیەیە و هەوکزات لە ئاسزتی گشزتگیردا بە دیزاریکردنی سزنووری 

ودەزگای ڕیکالمی بە شزێوەی مەیزدانی،  هەڵسوکەوت و بیرکردنەوەی ئەو گەلە لە ڕێگەی میدیاکان و کار و چاالکییەکانی دام
دەورەیززی و بەبیززانووی ڕێ و ڕەسززمە تایبەتەکززانی خۆیززان بەنیسززبەت گەالنززی دیززکەی ئێززران ئەو دابززاانە لەو حاڵەتەشززدا 

 .وەسەریەک بخاتەوە و ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ بە ئامار و داتای هەڵە ئەو بۆشاییانە زیاتری بکات
 

یبامزی هەڵسزوکەوتی ڕێزژیم لە نێوخزۆی پارێبگزایەکی کزوردی لەگەڵ پارێبگزایەکەی لە بواری سیاسی، ئیزداری، ئزابووری و ن
وەرگرتن و زەقکزردنەوەی ئزایین و کەماەنزگ کزردنەوەی  دیکەی کوردی جیاوازی بەرچاو و زەق دەبینرێ. بزۆ نمزوونە بە کەڵزک

وێ بززۆ بەشززداریکردنی لەو چززوار بززواری نەتەوەیززی کززورد لە کرماشززان، مەیززدان و دەرفەتێکززی بەرفراوانتززر دراوە بە کززورد لە
بززوارەی لەسززەرێ ئاماژەمززان پززێ کززردن و بەهززۆی ڕێززژەی زۆری نیشززتەجێ بززوونی کززورد لەو پارێبگززایە، وەرگرتنززی کززورد لە 
ئەرتەش زۆر بەرچززاوە و بە پرۆپاگەنززدە هەوڵ دراوە کە وەک بایەخێززک لەو پارێبگززایە چززاوی لززێ بکززرێ و لە هەمانکاتززدا 

ای پاسززدارانەوە وەربگیززردرێ. ئەوەش دەگەڕێززتەوە بززۆ ئەرک و دەسززەاڵتی ئەرتەش لە ئێززران و کززورد کەمتززر لەالیەن سززوپ
لەبەرانززبەر سززوپای پاسززداراندا. لە حاڵێکززدا لە پارێبگاکززانی ورمززێ، سززنە و ئززیالم دەرگززای وەرگیرانززی کززورد لە سززوپای 

چززانە سززازمان دەدرێززن؛ ئەوەش لە کە  پاسززداران ئززاوەاڵیە و کەمتززر کززورد لەالیەن ئەرتەشززەوە وەردەگیززرێ، یززان لەو ناو
شاراوە نییە، جیزا لەوەی کە بە سیاسزەتی ئزابووری، ڕاگرتنزی پاۆژەکزانی ڕەخسزاندنی هەلزی کزار بەشزێوەیەکی پۆلێنبەنزدی 
کراو و هەنگاو بە هەنگاو چووەتە پێش، بەو هیوایە کە هیچ ڕێگەیەک نەهێبێتەوە بزو تزاکی کزورد و لە هەمزبەر دووڕێیزانی 

 .یوەستبوون بەو ڕێکخراوە حکوومییانەی دابنێکۆچ یان پە
 

سیاسەتی دەسەاڵت لێکدابااندنی هەر گەلێکە لەنێو بازنەی خۆیدا بەبیانووی جیاوازییە ئاساییەکان  کە لەنێزو هەر گەلێزك 
ێزك لەجیهاندا بوونی سروشتی هەیە  و دواتر پێناسزەکردنی هەرکامیزان لە بەشزێکی دیزکە و لە بزازنەیەکی گەورەتزرە بەجۆر

کە بازنەی پێناسەی سەرەکی ئەو گەلە ڕۆژ لەگەڵ ڕۆژ قەتیو تر بێتەوە. وەک نموونە بە کورد دەڵزێ قەوم بەاڵم هەورامزی 
وەک پێناسەی کولتووری و زمانی بە نەتەوە پێناسە دەکات یان بەنیسزبەت کرماشزانی هەروەهزا و کزورد لە ئزیالم بەجزۆرێکی 

ەموو گەالنی جیهزان لە کۆمەڵێزک بنزاغەی ئیتنیکزی لەنێزو جەرگزی ڕەچەڵەکێزک دی و هتد؛ لەحاڵێکدا کە گەلی کورد وەک ه
 .پێک هاتووە

 
 ئەو سیاسەتە بۆ بەلووچ، عەرە ، گی.ەکی و مازەنی و تا ڕادەیەک بۆ توورک بەکار دێت و بۆ هەرکام بەپێی زمان، 
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نی نێززو ئەو بززوارانە داڕێززژراون. لە کولتززوور، مێززژوو، کززۆمەڵگە، ئززایین، پێکهاتەکززانی و بەتززایبەت جیززاوازییە ئاسززاییەکا
ئاکامیشززدا بززاڵو کززردنەوە و پەرتەوازەکردنیززانە لەنیززو دامودەزگززا جۆراوجززۆری ئیززداری، ئەمنززی و نیبامززی واڵتززدا بەبیززانووی 
جۆراوجۆر و هۆکاری ئابووری، خبمەتگوزاریی زیاتر و هتد. لەو حاڵەتەشزدا بەشزێوەیەک پیالنەکزان پۆلینبەنزدی دەکزات کە 

ێک ڕووبەڕووی گەلێکی دیکە بکاتەوە و مەترسی تووانەوە بەهۆی بوونی بەرانبەریان بۆ ساز بکزات، هەوکزات لەنێزو هەر گەل
هەناوی هەر گەلێكدا کە جیاوازییەکان دەکاتە ئامان ، بەنێوبژیوانی لەنێویاندا بە مەبەسزتی چارەسزەرکردنی ئاکزامی کێشزە 

ازنە دەکات و بە شێوە و ویستی خزۆی، بشزێویی کولتزووری و کزۆمەاڵیەتی و تێکهەڵچوونیان لەگەڵ یەکدی، زیاتریان بازنە ب
 .و مێژوویی زیاتر پێک دێنێ تا وەک دەسەاڵتێکی بەهێب حوکمیان بەسەردا بکات

 
بەاڵم ئەوەی لەچاوی کاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە جینایەتکارە ون بووە، هێب و توانای تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، ڕێکخراوەکزانی 

ە هەر بەشزززێک لە ئێزززران و ئزززاڵوگۆڕی ڕوانزززگەی نەتەوەکزززانی ئێزززران بەنیسزززبەت یەکزززدی و وشزززیارتربوونەوەی نزززاوچەیی ل
نەتەوەکززززززانی ئێززززززرانە کە بەشززززززی هەرە زۆری بە تێکەاڵوتربززززززوونی ئەو گەالنەیە بەهززززززۆی پێداویسززززززتییە ئززززززابووری و 

ە کە تێکزززدانی ڕاسزززتییەکانی هەر کۆمەاڵیەتییەکزززان. جزززێگەی ئامزززاژەیە کە بگزززوترێ کە مێزززژوو ئەو ڕاسزززتییە دەرخسزززتوو
کۆمەڵگەیەک و بەالڕێدابردنی ویست، خواست و مافە ڕەواکانی خەڵک، لەئاکامزدا دەبێزتە هزۆی سزەرهەڵدانی ڕەوتە درووسزت 
و ئوسولییەکان لەنێو جەرگەی ئاشکرا و شاراوەیەی ئەو کۆمەڵگەیەدا. بەهەمان شێوە لەنێو کۆمەڵگەکانی دیزکە و ئەو ڕەوتە 

و کولتوورییانە بەهۆی خاڵی هاوبەش بەیەکدی دەلکیندرێن و دەبێتە هۆی سازبوون یان ئامادەبوونی بەسزتەرێک  کۆمەاڵیەتی
بزۆ پززا ڕەنگکزردنەوەی ڕاسززتییەکان و الدانزی ڕەوشززتە دەسزکردە غەیززرە ئوسزوولییەکان، بەپێززی ڕادەی تێکزدان یززان تێكچززوونی 

بززۆ گەڕانزدنەوەی واقەعیززاتی کززۆمەڵگە یززان هەر کززۆمەڵگەیەک لە ڕاسزتییەکان؛ شززااڵوی تەنیززنەوەی ئەو ڕەوتە پێکهززاتووانە 
 .چوارچێوەی خۆیدا، توندتر و خێراتر دەبێت

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٦ئەم بابەتە لە ژمارەی

 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٨ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ی و بەرگریی ڕەواشوناسی یاسای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا دانشجوو
 

 سێکانسی یەکەم

 
بەپێی پالنێکی پێشوەختەی دیاریکراو، دوای سەرکەوتنی تیای تزۆپی پێزی ئێزران بەرانزبەر بە وێبزب، بەکرێگیراوانزی ڕێزژیم 

ی نوانززدنی شززانۆی لە کاتێکززدا ئززااڵی کرێتززی کۆمززاری ئێسززالمییان لە سززەرووی نێززبەی تۆەنگەکانیززانەوە هەڵواسززیوە، خەریکزز
گاڵتەجاڕی هێبنواندن لەنێو جەماوەری خەمباردان. بەکرێگیراوانێک کە سزەماکردن بزۆ خزاوەن تزا  بزۆتە خزووی ڕۆژانەیزان، 
ئێسزززتا لە سزززەربانی ئۆتۆمبێ.ێزززک سزززەما دەکەن کە هەر چەنزززد ڕۆژ لەمەوبەر هەر لەنێزززو ئەم ئۆتزززۆمبێ.ەوە دڵزززی منزززداڵە 

ئامززانجی گول.ەکانیززان. لە گۆشززەیەکی تززردا تاقمێززک بەکرێگیززراو بە هەمززان دەسززت کە بێتاوانەکززانی ئەم خاکەیززان دەکززردە 
بەدەسززت هەڵززدەپەڕن.  هێشززتاش بە خززوێنی الوانززی کززورد سززوورن، بەڵززێ، بە هەمززان دەسززتە ناپاکەکانیززان، دەسززماڵی چۆپی

و بێدەسەاڵت تەنزانەت لە کزاتی ئاباوو  خۆبەزلبانینی نەبااوەی مووچەخۆرانی دەزگای ویالیەتی فەقێهز. کەسانی سووک و بێ
 .پێکەنین و گریانیشدا. نۆکەرانی دەرباری ئاخوندی، گوێ لە فەرمان بۆ کوشتن و دەستدرێژی و لەسێدارەدان
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 سێکانسی دووهەم

 
خەڵکززانێکی دڵخززۆش، وەک ئەوەی هززیچ شززتێکی تززر لەم کززاتەدا نەتوانێززت ئەوەنززدە دڵخۆشززیان بکززات، خەمبززار لە شززەقام و 

کزات تزا سزەر نامێنێزت،  خۆش بە شکستی هێبەکانی دیکتاتۆر، دڵنیا لەو ڕاسزتییە کە ناڕاسزتی هیچ بەاڵم کەید کۆاڵنەکاندا،
ئاهەنگی سەرکەوتن دەگێان. دەنگی هەرای خەلک و هۆڕنی ماشێنەکان هەموو کە  ئاگادار دەکاتەوە، تەنزانەت ئەوانەی کە 

خەوتزوون و گوێیزان لزێ نیزیە! ئەو بەکرێگیزراوانەی کە دوێنزێ  خەویان زۆر قورسە، چ بگزا بە ئەوانەی کە نیشزان دەدەن کە
سەمایان دەکرد، ئێستا گەڕاونەتەوە سەر کزاری خۆیزان و خەریکزن دیسزان بزۆ کوشزتن فیشزەک لەنێزو خەڵکزدا دابەش دەکەن، 

ابززی بەدوای سززەردا دەگەڕێززن بززۆ پەتەکانیززان. بززۆنی خززوێن جززارێکی تززر هەوای ئەم شززارە خەمنززاکەی پززا کززردۆتەوە، بە د
هەمیشەیی و پێشوویان بە خوێنی کوژراوەکان دەسزتنوێژ دەگزرن و لەسزەر جەسزتەیان نزوێژ دەخزوێنن. ئەمە ڕاسزتیی مەکتەبزی 

 .وەالیەتی فەقێیە
 

 سێکانسی سێهەم

 
دیۆززاع لەسززەر شززەقامەکان،  ڕەحمەکززانی ڕێززژیم بە تانززک و هززامەر و بە فیشززەکی دۆشززکا چززوونە شززەڕی خەڵکززی بێ بکززوژە بێ

جگە لە بەرد و شەرەف هیچی تریان پێ نییە، هەندێک جار تەنانەت بەردیشیان لە دەستدا نییە و وەاڵمیزان  خەڵکانێک کە
لە بەرانبەر فیشەکدا تەنها هاوار و دروشمە. بەکرێگیراوەکان بە دڕندەییی بێهاوتا خەریکزی خۆڵقانزدنی تزاوانێکی مزرۆڤین. 

ام پززاە لە تەرمززی ئەو کەسززانەی تاقمێکیززان تەنززانەت هززیچ جززگە لە دەنگززی فیشززەک و گریززان هیچززی تززر نابیسززترێت، شززەق
پەیوەندییەکیان بە شۆڕشی ژیناوە نەبووە و تەنیا تاوانیان بوون لە کزات و شزوێنێکی دیزاریکراو و کەوتزن بەر فیشزەکی بزێ 

 کوشزتن و ەقەتز ئێسزتا بکەن، تەقە دەبێ ئەوان و تەقەکردنە فەرمان  ئامانجی بەکرێگیراوانە، مەبەست هیچ گرینگ نییە،
 و لەزگ ڕق فەرمانززدە تززا بکززوژن دەبێززت. نیززیە پیززاودا و ژن و منززداڵ لەنێززوان جیززاوازییەک هززیچ ڕۆژانەیززان، خززووی بززۆتە

 .ەوەبێت ئارام کەمێک بێدەسەاڵتەکەیان
 

 سێکانسی چوارەم

 
ناتوانێزت لە دەسزت  بەکرێگیراوێک کە کەوتۆتە دەستی شۆڕشگێاان و تەنانەت گوتنەوەی  مەرگ بۆ فەرمانزدەی بێدەسزەاڵت ،

شۆڕشگێاان ڕزگاری بکات. چەند فەرماندەی پ.ەبااڵی ساای پاسزداران لە چەنزد شزاری جیاجیزا لە الیەن شۆڕشزگێاانەوە سزبا 
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دەدرێززن. بە ئاخونززدەکانی حکززوومەتی و نززوێنەرانی بەکارنەهززاتووی مەج.یسززی ڕژێززم ڕاگەیەنززدراوە کە ئاگززاداری فەرمززانگە و 
ەدا بنکەکززانی بەسززی ، ناوەنززدەکانی گەنززدەڵیی کۆمززاری ئیسززالمی، یەک لە دوای یەک لە ئززاگری ماڵەکانیززان بززن. لەم ڕۆژان

شۆڕشززگێااندا دەسززووتێن. ئێسززتا فەرمانززدەی سززوپاش بەتەواوی ئاگززاداری ئەم ترسززە لە سززەربازەکانیدا بززووە. دیکتززاتۆر لە 
سززاتە کززردووە، دەزانێززت چیتززر توانززایی چززاوپێکەوتن لەگەڵ بەسززیجییەکانی ئەڵقەلەگززوێی، هەسززتی بە قززوواڵیی ئەم کارە

ڕابردوویان نییە لەبەردەم ئەو خەڵکەی کە ئێتر ناترسن، قورئان بزۆ بەکرێگیراوەکزانی دەخزوێنێتەوە ڕەنزگە بتوانێزت دیسزان 
 .مردوو ئیرادەیان بەرز بکاتەوە، بەاڵم زیاتر وەک خوێندنەوەی سورەتی یاسین وایە بۆ جەماعەتی ترساوی دڵ

 
 سی و شوناسیی دەستووریسڕینەوەی شونا

 
کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژی دامەزرانیەوە دەستی کرد بە ساینەوەی هەموو نیشانەکانی شوناسزی ئەوانیزدی. زمزان و ج.زوبەرگ و 
ڕێوڕەسززم و دا  و نەریززت و هەمززوو ئەو شززتانەی کە لە بیززری دۆگماتیززک و دواکەوتززووی ئاخوندەکانززدا جێیززان نەدەبززۆوە، بە 

گەڵ ئزززایینی دەسزززکرد و سزززاختەی ویالیەتزززی فەقێهزززز یزززان قەدەغە کزززران یزززان بەتەواوی لە ڕێبزززازی بیزززانووی دژایەتزززی لە
ڕاستەقینەی خۆیان الدران. هەرچەنزد کۆمزاری ئیسزالمی بەشزێکی زۆر لەم سزەروەت و سزامانە فەرهەنگییزانە لە ڕواڵەت و لە 

ئیسززالمی دا ئاماژەیززان پێکززراوە، بەاڵم بە شززێوەی نووسززیندا قبززوڵ کززرد و تەنززانەت لە ئاسززتی دەسززتووری بنەڕەتززی کۆمززاری 
کردەوە بە هەموو شێوەیەک حەوڵ درا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیان. بزۆ نمزوونە زمزانی کزوردی تزا ئەوکزاتەی بزۆ ستایشزی ڕێزبەری 
ڕێژیم و حکوومەتی کۆماری ئیسالمی بەکار دێت، ڕێگەپێدراوە؛ بەاڵم کاتێک لە گێاانەوەیەکزی سزەربەخۆدا، چ نووسزراو بێزت 

ان بە قسززە بەکاردێززت، نیشززانەی تێکۆشززان بززۆ ڕووخانززدنی دەسززەاڵت و جیززابوونەوەیە. لەبەرکردنززی ج.ززوبەرگی کززوردی بززۆ یزز
بەکرێگیراوانززی نێوخززۆی ڕێززژیم نیشززانەی ڕێبگززرتنە لە فەرهەنگززی کززوردی، بەاڵم لەبەرکردنززی هەمززان ج.ززوبەرگ بززۆ کەسززانی 

وردییەکززان. هەڵاەڕکززێ لە جێززژن و کۆبوونەوەکززانی حکززوومەتی سززەربەخۆ نیشززانەی پەیوەسززتبوونە بە گززروپە ئۆپۆزسززیۆنە ک
جوانە و ڕێگەپێدراوە، بەاڵم لە بازنەی تایبەتدا و گردبوونەوەکان خەڵکانی سەربەخۆدا نایاسایی و مەحکزووم، ناشزەرعی و 

دییەکانی دیکتزاتۆر نائیسالمییە. لە ڕاستیدا وەک هەموو بەشەکانی تر، بۆ ڕێژیم هەموو ئەمانە وەک ئامرازێزک بزۆ بەرژەوەنز
سززنوور لە  وگۆتوگززۆیە. هەوڵززی کۆمززاری ئیسززالمی بززۆ پێززدانی شوناسززێکی قززانوونی و زۆرەم.ززێ. پشززتیوانی بێ جێگززای قبووڵ

 ..بەکرێگیراوان و یارمەتیدانی کەسانی بێ ناسنامە بۆ پیاهەڵدانی تا  و تەختی وەالیەتی فەقێهز
 

 بەرگریی ڕەوا

 
 دایە و ناچارە کاردانەوەی هەبێت بۆ ئەوەی بەرگری لە خۆی بکات. دیارە  لە مەترسی بەرگریی ڕەوا واتە دۆخێک کە مرۆڤ
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ئەم کززاردانەوەیە دەتوانێززت لە هەر ئاسززتێکدا ڕووبززدات. بەرگریززی ڕەوا لە زۆربەی واڵتززانی جیهززان وەک دۆخێکززی تززایبەت 
انی ڕێززژیم بززا  کززرا، بهشززێکه لەو ڕێگەپێززدراوە. ئەوەی لززه سززەرەوە لززه بززارەی کززاردانەوەی خەڵززک بەرانززبەر بە کردەوەکزز

بەرگرییه ڕەوایە. لە حاڵەتی یەکەمدا کۆمەڵگە بەتەواوی لە بەرەی پزێچەوانەدایە. لە بەردەم نزۆرمی قزانوونیی حکزوومەت، 
فەرمانێک کە ئەمجارە نەک خودی کەسەکە بەڵکوو شوناسەکەی خسزتۆتە مەترسزییەوە، ئەم جزار خەڵزک ئاگزادار لە شوناسزی 

لە بەرامزززبەر ئەو شوناسزززە دەسزززتوورییەی کە دیکتزززاتۆر دەیزززهەوێ بە سزززەریدا زاڵ بکزززات ڕادەوەسزززتێ و  ڕاسزززتەقینەی خزززۆی
بەرەنگززاری دەبێززتەوە. بێگومززان بززۆ ئەو کەسززانەی کە عاشززقی یززاریی تززۆپی پززێن و واڵتەکەیززان خززۆش دەوێززت، خۆشززی و 

ە لە ناسززنامەی هەڵبززژاردەی واڵتەکەیززان، زەردەخەنە لەو ڕۆژەی تیمززی واڵتەکەیززان دۆڕاوە، لە ڕاسززتیدا بەرگرییەکززی ڕەوای
تێکۆشانی خەڵک بۆ وەرگرتنەوەی شوناسزی تیمزێکە کە نزاوی خەڵکزی لە سزەرە بەاڵم بزۆ حکزوومەت یزاری دەکزات. دڵخۆشزیی 
خەڵززک دەگەڕێززتەوە بززۆ شکسززتی حکززومەت لە زەوتکردنززی بەرژەوەنززدی تیاەکەیززان. پززێچەوانە ئەم جززۆرە بەرگززرییە ڕەوایە 

ەڵکە بۆ هەڵبژاردەی واڵتەکەیان، مرۆڤ هەرگیزب ڕکەبەری هزیچ کەسزێک ناکزات بزۆ وەدەسزتهێنانی شزتێک نیشانەی هۆگریی خ
کێشزاون، ئێسزتا  کە الی بایەخی نەبێت. خەڵک چزاوەڕوانی دەکزرد ئەم یاریبانزانەی کە خۆیزان پەروەردەی کزردوون و هەڵیان

قینەکانی هەڵبززژاردەی نیشززتمانی. خەڵززک بززۆ لەم وەرچەرخززانە مێززژووییە، الیەنززی خەڵززک بگززرن، الیەنززی خززاوەن ڕاسززتە
 .وەرگرتنەوەی شوناسی هەڵبژاردەی نیشتمانی خۆیان هاتنە سەر شەقامەکان

 
دایە  وەک ئاماژەمان پێدا بەرگریکردن لەخۆ پێوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە پ.ەی مەترسییەوە. ئەو کەسەی ژیانی لە مەترسزی

ی هێرشزبەرەکە. ناتوانیزت کەسزێک بانگهێشزتی گۆتوگزۆ بکەیزت کە بزێ ئامزان  هیچ بژاردەیەکی نییە جگە لە ڕووبەڕووبوونەوە
تەقەت لزززێ دەکزززات. دیزززارە تەواو ڕێگەپێزززدراوە لەو ئاسزززتەدا بەرگزززری لە خزززۆت بکەیزززت کە مەترسزززیت لەسزززەرە. ئەمە ئەو 

شززتوون کە کاتێززک واقززیعەیە کە ئێسززتا لە مەیززدانی کززرداردا شۆڕشززگێاان ناچززارن ڕووبەڕووی ببززنەوە. ئەوان زۆر بززاش تێگەی
الیەنززی بەرامززبەر ئیززرادەی گززوێگرتنی نیززیە، قسززەکردن لەسززەر پێکەوەبززوون دروشززمێکی پززووچ و بێبززایەخ زیززاتر نیززیە. بە 

 .دڵنیاییەوە ئەگەر باوەڕیان بە گۆتوگۆ هەبوایە، بە تانک و هامەر نەدەهاتن
 

پشتگوێ بخزرێن. یەکەم: ئاشزکرایە، وەک گزوترا، لەگەڵ هەموو ئەوانەدا نابێ دوو خاڵی گرنگ لە باسکردنی بەرگری ڕەوادا 
دەبێززت ڕێززژەی کززاردانەوە بەپێززی پزز.ەی مەترسززییە ئەگەرییەکززان بێززت، پێویسززتە مەتززر و پێززوەرێکی دیززاریکراو هەبێززت و لە 
توندڕەوی خۆ دوور ڕابگرێت. خاڵێکی تری گرنگ ئەوەیە کە مرۆڤ هەرگیب نابێت تەنهزا یەک تێگەیشزتنی هەبێزت بزۆ ڕووداو 

سانی جۆراوجۆر، بێگومان دەبێت جۆری کاردانەوە لەبەردەم بەکرێگیراوێکی بێدەسەاڵت بێ پ.ە و بزایەخ جیزاواز بێزت لە و کە
بکوژێکی ناسراو و دەستاۆیشتوو. نابێت ڕێگە بدرێت ئاراستەی ڕووداوەکان بەرەو دوو جەمسەری هەنگاو بنێزت، هەمزوو کە ، 
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کەمیان هەبێت، بوونیان بۆ شزۆڕش پێویسزتە. بەدڵنیزاییەوە گزۆڕینی هێبێکزی  تەنانەت ئەوانەی کە ڕەنگە کاریگەرییەکی زۆر
بێالیەنی ڕێژێم بۆ بەکرێگیراوێک و هاویشتنی بۆ نێزو بەرەی ڕێزژیم هەڵەیەکزی گەورەیە. بزۆ لەنێزوبردنی کۆمزاری ئیسزالمی، 

هەسزتەکان بەرەو ئامزانجی نزرخەوە. بزا  نابێت ڕێگای سزەرەکی بگۆڕدرێزت، نابێزت مزرۆڤ خزۆی بخزاتە نێزو شزتی بچزووک و بێ
سەرەکی ئاراستە بکرێن، بۆ دادگایی کردن و سبادانی تاقمێک نۆکری بێدەسەاڵت و سووک هەمیشە کزات هەیە. ئامزانجی ئەم 
شۆڕشززە لەنێززوبردنی بریکززار و بایززاردەر و بەرپرسززیاری سززەرەکیی ئەم بززارودۆخەیە. بە دڵنیززاییەوە ئەمە پەیززامی شززەهیدان 

ڕەوا مافێکی پارێبراوە و ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە بۆ گەیشتن بە سەری مزار و ڕووخانزدنی سیسزتمی سوورخەاڵتە. بەرگریی 
 ..وەالیەتی فەقێهز

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٦ئەم بابەتە لە ژمارەی

 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٨ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ئێراندا  تی و پرسی مافی مرۆڤ له وڵه کۆمەڵگەی نێوده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوو نستانی ئاره

 
تانزدا  وڵه ئاسزتی ده  تا لزه ره اڵم سزه ، بزه یزه كی زۆری هه پرسزی مزافی مزرۆڤ ڕابردوویزه  تی به وڵه گرینگیدانی کۆمەڵگەی نێوده

  ی فەڕانسزە كزه١٧٩٧كانی مرۆڤ و هزاوواڵتی  ی مافه نامه ڵگه ك به راون، وهد  وه و بواره ر له وڵی گرینگ و شوێندانه ندین هه چه
ی مزافی  ها باڵوكزراوه روه نزرێ. هزه كانی مزرۆڤ داده خراو و داڕێزژراو بزۆ ڕێبگزرتن و پشزتگیریی مافزه وڵی ڕێزك تای هه ره سه  به

و كۆنڤانسزیۆنی  ١٨٦٤تی  وڵزه ی سزووری نێودهزرانی خزاچ تیزدا دامزه وڵه ئاسزتی نێوده  مریكا و پاشزان لزه ی ئزه١٧٩١هاوواڵتیى 
پێكهێنزانی ڕێكخزراوی   ر لزه كانی مرۆڤ بزه كانی پاراستنی مافه رچاوه به  وڵه هه  ، له١٩٢٦تی ساڵی  كۆیالیه  ت به ژنێڤی تایبه

 .كانن كگرتووه یه  وه ته نه
 

رانی  زرێنززه ناری جیهززان، دامه و كززه گۆشززه   ڤ لززهكانی مززرۆ رباڵوی مافززه مززی جیهززانی و پێشززێ.كاریی بززه ڕی دووه كززانی شززه ڕووداوه
ی ١ی  مزادده  كانی مزرۆڤ هزان دا. لزه پاراستنی مافزه  ت به زرانی ڕێوشوێنی تایبه و دامه ره كانی به كگرتووه ڕێكخراوی نەتەوە یه

  كانی مزززرۆڤ و ئازادییزززه همافززز  وپێشزززبردن و ڕێبگزززرتن لزززه ره به  كزززه  كزززراوه  وه بزززه  كانزززدا ئامزززاژه كگرتووه یه  وه تزززه میسزززاقی نه
  وه تززززه كانی نه كییه ره سززززه  ئامانجززززه  ز، زمززززان و یززززان ئززززایین لززززه گززززه ژاد، ڕه نززززه  ر لززززه ده موان بززززه كان بززززۆ هززززه تییززززه ڕه بنه
  نزهئۆرگا  كێك لزه ك یزه تی وه اڵیزه نی ئزابووری و كۆمه نجومه ن ئه الیه كانی مرۆڤ له زرانی كۆمیسیۆنی مافه دامه كانه.  كگرتووه یه
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زرا. كۆمیسزیۆن  دامزه ١٩٤٦سزاڵی   ڕ بزوو كزه ی دوای شزه ته تایبه  و بارودۆخه می ئه رهه كان به كگرتووه یه  وه ته كانی نه كییه ره سه
ی  وه باڵوكردنزه  تا بزه ره كانی مزافی مزرۆڤ ڕۆڵێكزی گرینگزی گێزاا و سزه تییزه وڵه نێوده  داڕشتن و جیهزانگیركردنی سزتاندارده  له
رنجی واڵتززانی بززۆ مززاف و  سززه ١٩٤٨سززاڵی   كانی مززرۆڤ لززه ی جیهززانیی مافززه اڵم گرینگززی جاڕنامززه ی نززائی.بامی بززه نامززه ڵگه به

مان كاتززدا گشززتگیرترین  هززه  گرینگتززرین و لززه  تززا ئێسززتاش بززه  یززه نامه ڵگه و به كانی مززرۆڤ ڕاكێشززا. ئززه تییززه ڕه بنه  ئازادییززه
 . وه ته كانی مرۆڤ باڵو كراوه تییه ڕه بنه  ماف و ئازادییه  امانجی ڕێبگرتن لهئ  به  نرێ كه تی داده وڵه بەڵگەنامەی نێوده

 
ی  وتننامزه ر دوو ڕێككه هزه  ١٩٦٦كۆمیسزیۆن لزه   ر بۆیزه نائی.بامی بوونی، هزه  کە بریتی بوو له سیی جاڕنامه مایه ترین كه وره گه
ی  یانزد و زۆربزه سزندی كزۆڕی گشزتی گه په  كانی بزه نگییزه رهه و فهتی  اڵیزه ئزابووری، كۆمه  كان و مافزه نی و سیاسییه ده مه  مافه

ر سززێ قۆناغززدا  سززه كانی مززرۆڤ به كانی كۆمیسززیۆنی مافززه كی گشززتی چاالكییززه یه شززێوه ر كززرد. به سززه واڵتززانی جیهززان واژۆیززان له
كانی مزافی مزرۆڤ  ییه وه ته نێونه  قامگیركردنی ستاندارده قۆناغی داڕشتن و سه  به ١٩٦٦هەتا  ١٩٤٦ساڵی   كرێ: له ش ده دابه
ها پێكهێنانی گرووپی جیزاوازی  روه تی و هه كردنی ڕاپۆرتی بابه ی ئاماده ڕێگه  كۆمیسیۆن له  كه  یه والوه به  ١٩٦٧نرێ. له  داده

مزی چزاالكیی  ەوە قۆنزاغی سزێهه١٩٩٠سزاڵی   كزا. لزه واڵتانی جیهزان ده  كانی مافی مرۆڤ له دواداچوون بۆ پێشێ.كارییه كاری به
  وپێشزبردنی مافزه ره مزافی مزرۆڤ و به  ندیزدار بزه یوه كانی په پرسزه  ت به باره تێیدا كۆمیسیۆن سه  كا كه ست پێ ده كۆمیسیۆن ده

 .كا شی واڵتان ده كان، ڕاوێژ پێشكه تی و ئابوورییه اڵیه نگی، كۆمه رهه فه
 
   اڵم له ی دانا، به وره كی گه رییه ماكانی مافی مرۆڤدا كاریگه نی بنهجێگیر كرد  كانی مرۆڤ له ی كۆمیسیۆنی مافه وه ڵ ئه گه له

دواداچوون بزۆ پرسزی  ی كۆمیسزیۆن بزه وانزه كانی مزرۆڤ. شزوڕا پێچه شزوڕای مافزه  ی خۆیدا به و جێگه وه  شایه ڵوه هه ٢٠٠٦ساڵی 
  و میكانیبمزه كزا. ئزه یزی ده وره ی ده شزێوه  زی و بزهبێ جیزاوا كان بزه كگرتووه یزه  وه تزه نزدامی نه موو واڵتانی ئه هه  مافی مرۆڤ له

ڵ  گزه رچی زیزاتر له ی خۆیزان هزه وه كانی داهاتوودا، بزۆ ئزه خوله  كانی مرۆڤ له تانی هان دا بۆ باشتركردنی دۆخی مافه وڵه ده
 .كانی مافی مرۆڤ بگونجێنن سندكراوه په  نسیاه پاه
 
رباڵوی  ی پێشزێ.كاریی بزه وه سزتنه به  كان بریتی بزوو لزه كگرتووه یه  وه ته ی مرۆڤی نهنی ماف نجومه كانی پێكهێنانی ئه ئامانجه  له
تی بزوو  وڵزه تی نێوده منیه ی ئاسایش و ئه شه ڕه هه  كان واته كگرتووه یه  وه ته نشووری نه می مه وته سبی حه فه  كانی مرۆڤ به مافه
و  پێی ئزه كانزدا هزاتبوو. بزه كگرتووه یه  وه تزه وكاتی نه نزان، سزكرتێری ئزه ی كزوفی عزه كه چاكسزازییه  پێشنیارییه  پاۆژه  له  كه

،  وه پشتااسزت بكرێتزه  وه نی مزافی مرۆڤزه نجومزه ن ئه الیه  واڵتان له  كانی مرۆڤ له رباڵوی مافه ر پێشێ.كاریی به گه ئه  پێشنیاره
زرانزدنی  ی دامه بایارنامه  گرت و له ری نه سه  وڵه و هه اڵم ئه به ردان بكا. ستێوه ده  كه  وه كرێته نی ئاسایش ده نجومه رگا بۆ ئه ده
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رانی  دژبزه  وان كۆمزاری ئیسزالمی لزه ك لزه كانی مزرۆڤ و یزه واڵتانی پێشێ.كاری مافه  دیاره  ساێنرا، كه چه شوڕای مافی مرۆڤ نه
 .بوون  و پێشنیاره ئه
 

.  كان تییزه ڕه بنه  كانی مزرۆڤ و ئازادییزه مافزه  پێزدان و ڕێبگزرتن لزه ره هپ  له  یه كی هه ره تیی سه رپرسیاره شوڕای مافی مرۆڤ به
كززان و ڕێوشززوێنی پێویسززت  جیاوازه  واڵتززه  كانی مززافی مززرۆڤ لزه دواداچوون بكزا بززۆ پێشززێ.كارییه تی بززه ریه سززه  و شززوڕایە لززه ئزه

  كۆمیسزیۆنی مزافی مزرۆڤ، لزه  لزه  رزتره یاسایی بزهی  كۆڕی گشتی پێگه  ر به ك ئۆرگانێكی سه ی وه وه ر. شوڕا جیا له به  بگرێته
ن  تیزدا خزاوه وڵه ئاسزتی نێوده  كزانی لزه و بایاره یزه  قورسزایی زیزاتری هه  وه ییزه ڕووی لۆجێسزتیکی و پێكهاته مان كاتدا لزه هه
پرسی پێشزێ.كاریی   له  وه هتوانێ لێكۆڵین ر كاتێكدا ده هه  ی كۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ له وانه و قورسایی زیاترن. شوڕا پێچه پ.ه 
ن  الیززه  لززه  سززتێت كززه به ده  و زانیارییانززه كانیززدا پشززت بززه كردنززی ڕاپۆرته  ئامززاده  شززوڕا لززه  وه لززه  كانی مززرۆڤ بكززا. جگززه مافززه
نیا پشتی  ته كاتێكدا كۆمیسیۆن  ستێ، له به نی ده ده رانی کۆمەڵگەی مه ها نوێنه روه كان و هه تییه وڵه ناده  تان، ڕێكخراوه وڵه ده
 .ست به تان ده وڵه ده  به
 

وێززاای   كان كززه كگرتووه یززه  وه تززه شززوڕای مززافی مرۆڤززی ڕێكخززراوی نه  كردنی كۆمززاری ئیسززالمیی ئێززران لززه حكووم دوای مززه دوابززه
كی  یه ۆمیتهكانی ئێران، بایاری پێكهێنانی ك وتی خۆپێشاندانه ڕه  كانی مرۆڤ له كردنی پیشێ.كاریی سیستماتیكی مافه مەحکووم

  كان زۆربەی جززار كاتێززك پێززك دێ كززه ری ڕاسززتییه رخززه ی ده دا. لێژنززه  و پێشززێ.كارییانه كانی ئززه ڕاسززتییه  لززه  وه بززۆ لێكۆڵینززه
تیی  وڵززه كانی یاسززای نێوده سززندكراوه ما په بنززه  ئززارادا بێززت كززه  واڵتێززك لززه  رباڵو و سیسززتماتیك لززه ئیززدیعای پێشززێ.كاری بززه

  یزه و لێژنه پێكهێنزانی ئزه  پێشزێم كرابێزت. ئامزانجی شزوڕا لزه  تیی مرۆڤدۆسزتانه وڵزه ها یاسزای نێوده روه هه كانی مرۆڤ و مافه
ی  مزاوه  كزرێ لزه ده  گریمانزه  كانی مزرۆڤ كزه تیی مافزه وڵزه ماكانی یاسزای نێوده ی پێشێ.كاریی بنه وه پشتااست كردنه  له  بریتیه
ترسزیداری  دۆخزی مه  كا له ده  وه كان لێكۆڵینه ری ڕاستییه رخه ی ده ندا ڕوویان دابێت. لێژنهڵكی ئێرا ی خه دواییانه م ڕینی ئه ڕاپه

  ر كزردن بزه سزه سبه ڵ ژنزان و ده گزه كردن له ڵزه و ئێعدام و خزراپ مامه  نجه شكه ئه  به  سته یوه ی په وه ت ئه تایبه مافی مرۆڤ و به
ی شزوڕای مزافی مرۆڤزدا  وه كۆبوونزه  كان. لزه رباینزه تی ده زایزه پێشاندان و ناڕهخۆ  شداری له هۆی به نیا به هۆكاری سیاسی و ته

تی  وڵزه ی دادگزای تزاوانی نێوده ساسزنامه پێی ئه بزه  كه  مندااڵن كراوه  له  قه نی و ته ده ڵكی مه كوشتنی خه  به  وخۆ ئاماژه ڕاسته
 . وه تییه ی تاوانی دژی مرۆڤایه خانه  ونه كه ده
  

  ی رنامزه ر به سزه تی له وڵزه رنجی کزۆمەڵگەی نێوده سزه  كزه  یزه وه ی پێ بكرێ ئه ئاماژه  و ڕووداوه ت به باره سه  پێویسته  هی ك وه ئه
 . کۆمەڵگەی  كانی مرۆڤ گۆڕاوه و پێشێ.كاریی مافه ره به  وه ی كۆماری ئیسالمییه وه ره تی ده ها سیاسه روه ناوكی و هه
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ڵ خواسززت و  گززه خززۆی له  ره بززه ره زانززێ و به ترسززی ده مه  یی ئێرانززی پێشززێ.كاری مززافی مززرۆڤ بززهتی، كۆمززاری ئیسززالم وڵززه نێوده
ڵكی ئێزران و پشزتیوانیی  ریی خزه ماوه ڕینی جه می ڕاپه رهه ش به وه گونجێنێ. بێگومان ئه النی ئێران زیاتر ده كانی گه داواكارییه

ڵكی  ڕینی خزه نبیك دوو مانگ و نیزو ڕاپزه  . له و گۆڕانكارییه كیی ئه ره ۆكاری سهه  بۆته  كه  ی واڵته وه ره ده  ندی ئێرانی له وه ڕه
و  و ئزه پاندوه ر ڕژێمزی ئێرانزدا سزه سزه هۆی پێشزێ.كاریی مزافی مزرۆڤ به حریمیان بزه كزان زیاتریزان تزه جیاوازه  ئێراندا، واڵتزه

 . ندن دایه سه ره په  ڕۆژ زیاتر له  ڕۆژ به  وته ڕه
 
  كزه  یزه وه ی قانوونیزدا ئه ئاسزتی نوخبزه  ئاستی کزۆمەڵگەدا و چ لزه  جێگای پرسیار و مشتوما چ له  دا بۆته یه اوهو م ی له وه ئه

 .نابێ  دواوه وتۆی بۆ كۆماری ئیسالمی به نجامێكی ئه و ئه جێكار نییه  ن هێبی جێبه ی شوڕای مافی مرۆڤ خاوه بایارنامه
 
  وه و ڕووه كانی شوڕای مافی مرۆڤ ئی.بامزی نزین لزه بایارنامه  ی كه وه . ئه نگاندنه ڵسه انی ههشای  وه دوو ڕووه  له  یه و گریمانه ئه

بزری هێزب كۆمزاری ئیسزالمی  زه  نێك نزاتوانێ بزه و هزیچ الیزه  جێ كردنیان نییزه تی جێبه مانه ك یاسای نێوخۆیی زه وه  كه  ڕاسته
 .درێ وڵیان بۆ ده هه  وه یه زراوه و دامه ن ئه الیه  له  بكا كه كانی مافی مرۆڤ ستاندارده  ندبوون به پێبه  ناچار به

 
بوونی كۆمزاری ئیسزالمی سزبا یزان پاشزهاتی  نزه ری پێمم گزه ئه  و لزه توانین ببێین بایاری شوڕا ئی.بامییزه  ده  وه كی تره ڕوویه  له

كزا. كاتێزك  الواز ده  وه ره دنیزای ده  ی ئێزران ڕوو بزهپرێسزتیژ و ئێعتیبزار  ك كه یه شێوه . به وه وێته كه ت لێ ده خراپی بۆ حكوومه
كزانی ئزابووری و  جیاوازه  بزواره  نگی واڵت لزه سزه  مان شزێوه هزه  بزێ، بزه نگی واڵتێك كزب ده كاندا ده تییه وڵه نێوده  زراوه دامه  له
 . وه وێته كه ریك ده یدانی دیا.ۆماسیشدا ته مه  زێ و له به نگیشدا داداه رهه فه
 
پێنزاو پاراسزتنی   تی لزه وڵزه گشتی کزۆمەڵگەی نێوده  ی واڵتانی ڕۆژئاوایی و به چم ساڵی ڕابردوودا زۆربه  ی زیاتر له ماوه  له
ری  وه تر و مززرۆڤ تززه ڵوێسززتی ڕاشززكاوانه . هه كانی مرۆڤززدا داخسززتوه كانی مافززه پێشززێ.كارییه  كانیانززدا چاویززان لززه ندییه وه رژه به
  وه كانزه كگرتووه یه  وه تزه نی مزافی مرۆڤزی نه نجومزه ن ئه الیزه  حكووم كردنزی كۆمزاری ئیسزالمی لزه وان مزه ك لزه و یه  مدواییانه ئه

  گۆڕانكارییزززه  تی لزززه وڵزززه یشزززتنی کزززۆمەڵگەی نێوده النی ئێزززران و تێگه ی گزززه مدواییانزززه ڕینی ئه بزززۆ هێزززبی ڕاپزززه  یزززه ئاماژه
 .كانی ئێران ڕوانكراوه چاوه

  

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٦ەیئەم بابەتە لە ژمار
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٩ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 نائومیدبوونە بەتەواوی  کاربەدەستانی بااڵی ڕێژیمی ئاخوندی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد سلێمانی

 
 واڵتزدا گەالنزی خروشزانی و ڕاپەریزن بەسزەر نزاتوانن کە ارەت بەوەی حکوومەتی ئاخوندی ئێران پاش بێ هیوابوونیان سزەب

 و ڕێزژیم سزەرانی داڵزدەدانی شزوێنی تزا بگەڕی واڵتاندا بە سیاسی دەاڵڵێکی وەك کردووە ئەرکدار کۆماریان سەرۆک بن، زاڵ
 .بکات دابین بۆ ڕێژیم داڕمانی ئەگەری لە بنەماڵەکانیان

 
 و دۆسزت وەك ڤەنزبوئیال واڵتزی کە کزراوەتەوە بزاڵو  ەریەکان لە سەر ئاسزتی ئێرانزدا،بە گوێرەی سەرچاوە هەواڵگری و خەب

 کاتێكزدایە لە ئەوەش  .پێزداون منزاڵی ماڵ و خۆیان پاراستنی و داڵدەدان بەڵێنی ئێران، ئاخوندی حکوومەتی هاوپەیمانی
ژێزر تەوژم و فشزاردا، ئەو دوکانزدارەیان کە لە  دەکزات کوردسزتان خەڵکی لومەی خوێندکاردا ڕۆژی لە ئێران سەرۆکۆماری کە

 .ناچارکردووە داوای لێبوورن لە گەل بکات کە شیرنی داوەتە دەستی ڕەئیسی
 

ڕەئیسززی کاتێززك خززۆی هیززوای بە درێززژەی دەسززەاڵتەکەیان نەمززاوە و دەفیکززری ڕاکردنززدان لە واڵتززدان، جززگە لەپززاڕانەوە و 
یەو ئەوان بکزوژانی ڕۆڵە ئازادیخوازەکزانی گەالنزی واڵتزن و دەبێزت بە ی پزێ نزدیزکە پەیزامێکی دڵنیایەوە بە کاوزانەوەیان، 

 .سبای خۆیان بگەن

https://rojhelatpress.com/wp-content/uploads/2022/12/mohammad-suleimani-1.jpg
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برایم رەئیسی سەركۆماری حكوومەتی ئاخوندی ئێزران سزەرەنجام تزوانی بێزتە قسزە و باسزی شكەسزتی سزەردانەكەی بزۆ شزاری 
 پێیزوایە و دەكزات خوێنزدکار ڕۆژی لە ر حەماسە و بوێری و بەرخۆدانی نەتەوەیی کوردستان، بۆ سنەی قاڕەمان و كوردپەروە

 .ڕایانکێشێتەوە ڕێژیمدا الی بە و بجووڵێنێت کورد بەدژی تاران شۆڕشگێای الوانی هەستی دەتوانێت ڕێگایەوە لەو
 

جەالدێکززی وەك عبززرایم رەئیسززی لە جیززاتی سززاینی ئززارەقەی شززەرمم دەڵێززت: وەختێززك سززەردانی كوردسززتانی كززردووە و وەك 
 خەڵكزی پاشزان و پێزدراوە شیرنی و كردووە شارەی ئەو کوردی ی داخراو دا گەڕاوە، سەردانی دوكاندارێكی قەرجێك بە بازار

 .بکات لێبووردن داوای بووە ناچار و كردووە ڕیسوا كەسەیان ئەو شار
 

نەوەی لێززدا و مانززا هاوتەریبەكانتززان و ئێززوە وەك بەڵززێ بززۆ خەڵكززی سززنە و كوردسززتان شززیرنیدان بە جەالدێكززی خززوێنایژی 
دیززكەی بززۆ دەكززرێ و هەربززۆیەش دوكانززدارەكە بە خێززرای داوای لێبززوردنی لە خەڵززك كززرد پززاش ئەوەی زانززی چ هەڵەیەكززی 

 .گەورەی كردووە و نەدەبوو بەو جۆرە بێتە بەردەمتان
 

تم و گەلی کورد بایاری سیاسی و شۆڕشگێری خۆیداوە کە نابێزت قزاتبی ڕۆڵەكانمزان پێزی بخزاتە نێوكوردسزتان و جزگە لە سز
 .داگیرکاری و وێرانکردنی ژێرخانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و کرداری دڕندانەتان، کارێك تان نەکردووە جێگای بە زەیبن

بەشیوەی ڕوونتە ببێین ئێوە دوژمنزی خزوێن و خزاك و شوناسزی سیاسزی و نەتەوەیزی مزانن و بەدڵنیزایەوە ئەو ڕۆژە دوور نزیە 
تان کەین هەر وەك خۆشتان دەمێکە بیرتان لە بزژاردەی هەاڵتزان بزۆ واڵتێکزی دیزکە بتان كەینە پەند بۆ مێژوو و شار بەدەر

 .کردۆتەوە
 

ڕەئیسی سەرکۆماری حکزوومەتی تزاران دەمزێکە لەو ڕاسزتیە تێگەیشزتووە کە گەالنزی ئێزران بە هزیچ جۆرێزك وازلە ڕاپەڕیزن و 
 .ڕادەماڵنشۆڕشی ڕزگاریخوازی نا هێن تا دەسەاڵتی ڕەشی ئەو کۆنەپەرستانەی ئێران 

  

سەرۆك کۆماری ڕێژیم پاش ئەوەی هەست بەمەترسی زیاتر دەکەن و دەزانن کە ڕوخانیان زۆر دوور نیە پەنایان بردۆتە بەر 
 .واڵتی ڤەنبۆئیال بۆ ئەوەی پاش روخانی حکوومەتی ئێران پەنای ژن و مناڵ و خۆیان بدرێ و لە ئاماندا بژین

 
 هەاڵتزن و ڕاکزردن کزاتی دەچێزت، پێك بەتەواوی خاڵدا یەك لە ن نبیك دەبنەوە پێشەی ڕێژیمە دیکتاتۆرەکان کە لە روخا

  لە ڕاکردن پاش حاوانەوەیان جێگای کە ناردووە خۆیان دەاڵلی ئێستا بەرزدا ئاستی سەر لە تاران کاربەدەستانی واڵت، لە
 .بکات دابین بۆ ئێران
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ركەر و خوێنمژێززك سززەیریان دەكززا و هەر كە  و دەسززتە و ڕێژیمززی ئاخونززدی دەبێززت لەو ڕاسززتیە بگززات كە كززورد وەك داگیزز
گروپێك پشتیووانی لە ڕێژیم بكات و هاوكزاری ئەو دەسزەاڵتە جەهەنزدەمیەبێت، چارەنووسزی ڕەش و تاریزك دەبێزت و گەلزی 

 .كورد لێیان نابوورێت و ئەو ڕۆژەدێ دژە گەلیەکان بە سبای کردەوەکانیان بگەن لە ئێران و کوردستاندا
 

ەركۆماری ڕێژیمززی ئاخونززدی تۆزێززك شززەهامەت و ویژدانززی هەبززووایە، دەبززوو پززاش گەڕانەوەی لە كوردسززتان دەسززت ئەگەر سزز
بەرداری پۆستەكەی باو و بزۆ هەمیشزە وازی لەو نیزبانە بەتەواوی فاشزی.ەی تزاران هێنابزایە و سزەری خزۆی بەرەو هەنزدەران 

 .هەڵگرتبا
 

ەڕیززن و نززاڕەزایەتی دەربززاین و مززانگرتنی گشززتی نایززان بە ڕێژیمززی گەالنززی ئێززران بەگشززتی هاوشززێوەی كوردسززتان بەڕاپ
كۆنەپەرستی ئێران گوتزووە و تزا ڕوخزانی ئەو دەسزەاڵتە دەسزت بەردار خەباتیزان نزابن و ئێسزتا تزاران و شزارەکانی دیزکەی 

یارەکانی ڕێزژیم ئێران زیاتر جووڵەیان تێکەوتووە و دوور نزیە بەو زووانە خەڵکزی پایتەخزت بە رەو شزوێنە گرینزگ و هەسزت
 .باۆن بە نیەتی دەست بەسەرداگرتن و کۆنتاۆڵی تەواوی تاران

 
 لە دەنزووزێتەوە چزۆن و دەبیسزیت خزۆیەوە زمزانی لە تێكۆشزەر سزنەی بزۆ زۆر بەتامترە وەختێك شكەستی سزەركۆماری ئێزران 

 .خوێندکاراندا بەردەم
 

 جیزاتی لە نەگەیشزتووە، کوردسزتان خەڵكزی شۆڕشزگێای  ئەو گەمژەیە هێندە كەڵۆزام و نەزانە هێشزتا لە پەیزامی سیاسزی و
 و دێزو چ دەبزێ كە بكزن ڕەش خۆیان ڕوی دەبوو بكات، پێداوە شیرنی دوكاندارەی بەو بەرخوردیان لەسەر  کورد گەلی لۆمەی

 .یزەمانە پەندی دەکرێنە بەوجۆرە بکات لێ ساڵویان ئەوەی و بكات لێ نەفرەتیان شێوەیە بەو خەڵك كە بن درنجەیەك
 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە سێبەری ڕەشی دەسزەاڵتی ئەو نیزبامە گەنزدەڵ و دژی ئزازادی و مزافی سیاسزی گەالنزی پێزك هێزنەری 
ساڵە خوێنی لێ دەچۆڕێ و هێشتاش لەو سیاسەتە ستەمكارانەیان دەرهەقی گەلی كورد واز نزاهێنن و  ٤٣ئێراندا، زیاتر لە 

 .وەیی کورد لە ئێران داوەبەردەوام هەوڵی ساینەوەی ئێمەیان وەك نەتە
 

 ڕاپەرینی ئەو جارە بۆ مەبەستی هێندێك گۆڕانکاری بچووك نیە و بگرە ئەو جار شۆڕشێکی بەرینی سەرانسەری لە ئێراندا 
 بەدژی دەسەاڵتی ناوەندی بایاری سیاسی ئێران سەری هەڵداوە و پەیامی ئەو شۆڕش زۆر ڕوونە و داوای ڕوخانی ڕێژیمی 
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 .ا بەدی هاتنی ئامان  و خواستەکانیان دەست لە خەباتی خۆیان هەڵناگرنئاخوندی دەکەن و ت
 

 .ئامانجی دیار و بنەڕەتی و جەوهەری ئەو راپەڕین و شۆڕشەی ئێران روخاندنی دەسەاڵتی دیکتاتۆری ئاخوندی تارانە
 

ە ئەو خەبزاتەی سزێ مزانگە خروشانی بەر باڵوتر لە تاران و مەشهەد و ئیسۆەهان و شارەکانی تری ئێران پێمان دەڵێزت تزاز
 .چەخماخەی تێکۆشانی ڵیدراوە، گەڕانەوەی بۆ نیە تا بە ئامان  دەگات

 
بەداخەوە تێچووی ئەو ڕاپەڕینە خوێناویە تزادی بە هزۆی پیزاوکۆژانی ڕێژیمزی خزامنەی زیزاتر دەبێزت و بەشزێكی بەرچزاو لە 

ەنجە و ئازاردانی جەستەی و دەروونیدان ژیزان تێزاەڕ خوشك و براکانمان لە بەندیخانەکانی ڕێژیمی ئاخوندیدا لە ژێر ئەشک
 .دەکەن و ژمارەیەکی بەرچاویش بەداخەوە چارەنووسیان نادیارە

 
بەڵی ئەو شۆڕشە هەزینەی خۆیداوە و گەرانەوە بۆدواوە جگە لە قەتبوعامی خەڵك، ستەمی سیاسزی و نەتەوەیزی زۆر ڕەقتزر 

شززتی دەبێززتە مززۆڵگەیەکی بەتەواوی نیبامززی و ئەمنیەتززی بززۆ گ بە واڵت و نززامێنێتەوە گززوزەران و بۆژیززان دەرفەت و دەبێززت 
 .گەالنی ئێران

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٩ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی رۆژهەاڵت پریو 
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 جیاوازیی شۆڕشی ژینا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران شەمسی

 
ئززازادی و دێموکراسززی، كاربەدەسززتانی ئەم واڵتەی ڕووبەڕووبززوونەوەی حکززوومەتی ڕێژیمززی ئیسززالمیی ئێززران لەگەڵ داخززوازیی 

خستووەتە نێو دووڕێیان یان چەقبەستوویی سیاسزییەوە. لەالیەکزی دیزکەوە كاربەدەسزتانی ڕێژیمزی ئیسزالمی بزاش دەزانزن کە 
ئززازادیی گردبززوونەوە یززان مززافی ئززازادیی کۆبززوونەوە بە یەکێززک لە گرنگتززرین مافەکززانی مرۆڤززی خەڵکززی هەر کززۆمەڵگەیەک 

دەنرێززت، کە لە ئاسززتی نێودەوڵەتیززدا بە شززێوەیەکی بەرفززراوان ناسززێنراوە، ئاسززتی نززاوچەیی و نیشززتمانی لە بەڵگەنززامە دا
جۆراوجۆرەکانززدا لەژێززر پززۆلی مززافە مەدەنززی و سیاسززییەکان. ئززازادیی گردبززوونەوە و خۆپێشززاندان یەکززێکە لە دەرکەوتەکززانی 

و بەبززززێ تونززززدوتیژی، بە بەشززززداریی کردەیززززی و ئامززززادەیی  دێموکراسززززی کە لە ڕێززززگەیەوە خەڵززززک بەبززززێ نێوەنززززدگیری
 جزۆرە ئەو کۆبزوونەوەی حزاکم دەسزەاڵتی تریشزەوە الیەکزی لە. دەرببزان دەسزەاڵتداران بزۆ خۆیان بیروڕای دەتوانن ڕاستەوخۆ
ە. دەداتەو ەی خززۆی و لەنێززوبردنی بەرژەوەنززدییە کەسززی و حکومییەکززانی لێززکمززانەو سززەر بززۆ هەڕەشززەیەک وەک پێکهاتززانە

 .حکوومەتە هەمیشەیی و خۆسەپێنەکان ئەو جۆرە پرەنسیاە بە گەورەترین دوژمنی خۆیان دەزانن
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ڕێژیمززی ئیسززالمیی ئێززران لە بەردەم کۆمەڵێززک تەحەدا و قەیرانززی نززاوخۆیی و نێودەوڵەتیززدایە و لە قۆنززاغی ناکززارامەیی 
نترۆڵکردنی ئەم ناکارایییزززانە. بە پێناسزززە، سیسزززتماتیکیدایە. لە دۆخزززی ئێسزززتەدا هزززیچ ئامزززاژەیەک نیزززیە بزززۆ توانزززای کزززۆ

حکززوومەتێکی ناکززاریگەر ناتوانێززت یاسززاکانی بە شززێوەیەکی یەکسززان جێبەجززێ بکززات، یززان خبمەتگززوزارییە سززەرەتایییەکان 
پێشکەش بە هاوواڵتییزانی بکزات. ئەم ناکزارایییە سیسزتماتیکە دەرئەنجزامی شکسزت و بێتوانزایییە لە بەڕێزوەبردنی واڵت بە 

ەکی گونجزاو و چەنزد هۆکارێززک بەشزداربوون لە دروسزتکردنی واڵتززدا. ئەم تێبینیزیە بزا  لە تایبەتمەنززدییەکانی ئەم شزێوەی
 .ناکاراییە دەکات کە دەبێتە هۆی تێکچوونی سیستەم

 
ی ڕەزبەری ئەمسزززاڵەوە ڕووبەڕووی ڕاپەڕینێکزززی جەمزززاوەریی ئزززازادیخوازانە ٢٥لە ڕەهەنزززدی نزززاوخۆدا ڕێژیمزززی ئیسزززالمی لە 

ەتەوە کە هەنگاوێکی بچووکە لە شۆڕش. بە واتایەکی سادەتر، خەڵک بە سزەرکردایەتیی ژنزان، ئازادییەکیزان دەوێزت کە بوو
لە هەر شوێنێکی دیکەی جیهان بە شزتێکی ئاسزایی دادەنرێزت، بەاڵم لە ڕێژیمزی ئیسزالمیدا بە شزتێکی حەرام، بەاڵم ڕێژیمزی 

زامنکردنززی ئەو ئازادییززانە هەیە. بە یەک وشززە خەڵززک دیکتززاتۆرییەکی  ئیسززالمی نە دەتوانێززت و نە ئیززرادەی دابینکززردن و
 .سەرکوتگەر و مەزهەبیی ناوێت و دەسەاڵتی هەبوو بە دەرئەنجامی دەنگەکانیان نازانن

 
لە هەندێک ناوچە، پرسی ئاماژەدان بە دەنگی گشزتی بزۆ دیزاریکردنی جزۆری حزوکماانی هزاتووەتە ئزاراوە، کە چارەسزەرێکی 

ەیە لە بەرانبەر هێرشی دڕندانەی ڕژێزم بزۆ سزەر خەڵکزی بێتزاوان، بەپێزی دەسزتوور و تەنزانەت مێزژووی ڕێژیمزی زۆر هێمنان
ئیسززالمی. بە واتززایەکی تززر، گەاڵنززی ئێززران دەیانهەوێززت ڕێززژیم بگززۆڕن بە هەمززان شززێوە کە بززووە هززۆی سززەرهەڵدانی، بەاڵم 

ە خززوازراو و پەسززەندکراوی جەمززاوەر نازانرێززت و دژی ڕێژیمززی ئیسززالمی تەنززانەت ئەم ڕێگەچززارەش قەبززووڵ ناکززات، کە ب
بەکارهێنانی هێبی سەرکوتکەر و ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی بە دژی می..ەتی پێ باشترە. درێژەدان بەم شێوازە دەبێتە هزۆی 

 .ڕووخانی ڕژیم
 

کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ قزووڵتر لە ڕەهەندی نێودەوڵەتیشدا تەحەددای دیکە لە ڕێبازی ژیانی سیاسزیی ڕێژیمزی ئیسزالمیدا هەن 
 .و تێاەڕنەکراوتر دەبن

 
زۆرێززک لە چززاودێران پێیززان وا بززوو کە چارەنووسززی ناڕەزایەتییەکززانی ئێسززتە لە زۆر ڕووەوە جیززاوازە لە ناڕەزایەتییەکززانی 

وڕەیییە پێشززوو. خۆپیشززاندانی ئێسززتە درێژەتززرین ڕاپەڕینززی جەمززاوەرییە لە دژی ڕێژیمززی ئێززران؛ چززونکە لە کاتێکززدا ئەم تزز
جەمززاوەرییە كە دەسززتی پززێ کززردووە، بەاڵم تززاکوو ئێسززتە بەردەوامە و تەنززانەت لەگەڵ تێاەڕبززوونی هەر ڕۆژێکززدا مەودای 
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کارکردنی فراوانتر دەبێت. ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییە بەرفراوانترین خۆپیشاندانەکانی مێژووی کۆماری ئیسالمییە؛ چزونکە 
 .ڕەزایەتییەکانی پێشوو تەنیا لە ناوچەیەکی دیاریکراودا سنووردار نییەهەموو واڵت دەگرێتەوە و وەک نا

 
ڕاپەڕینی ئەم دوایییە خوێناویترین خۆپیشاندانە لە مێژووی هاوچەرخی ئێراندا؛ بەتایبەت کە ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکزانی 

 .هەزار کە  دەکەن ١٤کە  و دەستگیرکردنی زیاتر لە  ٤٠٠مافی مرۆڤ با  لە کوشتنی 
 

هێبە سەرکوتگەرەکانی ڕێژیم لە ناڕەزایەتییەکان بە دڕنزدانەترین شزێوە جەمزاوەری خەڵزک دەچەوسزێننەوە. نمزوونەیەک لەم 
بانگەشەیە ئەوەیە کە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ زۆر ڕاپۆرتی بەڵگەنامەیییان باڵوکزردووەتەوە کە دەرخەری خۆپیشزاندەرانی 

ەمنزی و هەواڵگرییەکانزدا بە تونزدی ئەشزکەنجە دراون و تەنزانەت دەسزتدرێژیی دەستبەسەرکراو بە ژن و پیزاو لە ناوەنزدە ئ
 .سێکسیش کراوەتە سەریان

 
ڕەنززگە گەورەتززرین زیززان کە تززاکوو ئێسززتە بەر ڕێژیمززی ئیسززالمی کەوتبێززت، ئەو زیانززانە بێززت کە ئەم ڕێززژیمە لە ڕوانززگەی 

ەوانەی دروشزززمی پشزززتیوانی لە سزززتەم.ێکراوان، ئەخالقیزززیەوە بەرکەوتزززووە؛ چزززونکە ڕێژیمزززی چەوسزززێنەری ئێزززران بە پزززێچ
 .ستەم.ێکراوانی کوشتووە و تەقەی لەو کەسانە کردووە کە ناڕەزایەتییان بەرانبەر بەو ڕێژیمە دەربایوە

 
 هەر بۆیە مامەڵەی توندوتیژیی ماشێنی سەرکوتی ڕێژیم بەرانبەر بە ناڕازییان، سروشتی دروشمی ناڕاستی ڕێژیمی ئیسالمی 

 .ی لە ستەم.ێکراوان و ستەم.ێکراوانی ئێبدی ئاشکرا دەکاتبۆ پشتیوان
 

بێگومان فراوانبزوونی بزازنەی نزاڕەزایەتییە جەماوەرییەکزان وای کزردووە کە ڕێژیمزی ئیسزالمی لەڕاسزتیدا هەسزت بە مەترسزی 
ژە جیاوازەکززانی بکزات؛ بەتزایبەتی کە چاالکوانزان و الیەنگرانزی ڕاپەڕینزی ئەم دواییزیە بە  شزۆڕش  نزاودەبەن، چزین و تزوێ

خەڵک بانگ دەکرێن بۆ مانگرتن، کەسایەتییە ناودارەکزان بەشزداری خۆپیشزاندانەکان دەکەن و ئەکزتەر و وەرزشزوانانیش کە 
 .جەماوەرێکی زۆریان هەیە

 
 هاودەنگی لەگەڵ خۆپیشاندەران ڕادەگەیەنن؛

 
 ان بەرەو کوێ دەبات؟ئێستا پرسیارێک دێتە ئاراوە، داهاتووی ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکانی ئێر
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سیناریۆی یەکەم ئەوەیە کە ڕێژیمی ئیسالمی لە سەرکوتکردنی دڕندانە و نزاڕەزایەتییە جەماوەرییەکزان سزەرکەوتوو دەبێزت و 
 .ناڕازییان دەخاتە شوێنێکی تەنگەوە تا دواجار خۆپیشاندانەکان بە تەواوی بێدەنگ دەکرێن

 
زنەی ناڕەزایەتییەکززانی خەڵززکە، کە هەڕەشززە لە ڕووخززانی ڕێززژیم دەکززات و سززیناریۆی دووهەم چابززوونەوە و فراوانکردنززی بززا

ئەمەش هەمان سیناریۆی ترسزناکە کە ڕێزژیم بە کەڵکزوەرگرتن لە هەر بزژاردە و ئامرازێزک، تەنزانەت بە ئزا نبیکبزوونەوەی 
هەنزززاردەکردنی تونزززدوتیژانە. یەکێزززک لە سزززتراتیژییەکانی ڕێژیمزززی ئیسزززالمی بزززۆ گەیشزززتن بەو ئامزززانجە، هەوڵزززدان بزززۆ 

قەیرانەکانە بۆ دەرەوەی واڵت؛ جگە لەوەی تزاران هەوڵ دەدات ڕاپەڕینزی جەمزاوەری بە دەرئەنجزامی پیالنێکزی نێزودەوڵەتی 
 .ببانێت
 

ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بە بیانووی ئەوەی کە سەرچاوەی هاندان و داراییی ناڕەزایەتییەکان هەیە، بەردەوامە لە بۆردومزانی 
تان، هەڕەشززە لە کەشززتییە نێودەوڵەتییەکززان لە ئاوەکززانی کەنززداو و دەریاکززان دەکززات و ئاسززتی پیتانززدنی باشززووری كوردسزز

یۆرانیۆم بە ڕێکزوپێکی بەرز دەکزاتەوە بزۆ ئەوەی خزۆی وەکزوو ناسزاندنی سیسزتەمێکی بەهێزب کە تەحەددای جیهزان بکزات بزۆ 
جەمزاوەری و پشزتیوانیی گەالنزی ئێرانزی بەدەسزت هێنزا.  پەرەپێدانی بەرنامە ئەتۆمییەکەی و لە الیەکزی دیزکەوە بەم کزارە،

ڕێژیمی ئیسالمی لە هەموو ڕێوشوێن و فێە و فێبەکزان هەوڵ دەدات خەڵزک لە قەیرانزی نزاوخۆ و دەرئەنجامەکزانی ڕاپەڕینزی 
 .جەماوەری لە واڵتەکەیاندا سەرقاڵ بکات کە مەودای ڕاپەڕینی جەماوەری بەردەوام بەرفراوان دەبێت

 
وڵ دەدات ببووتنەوەی ڕزگاریخوازی پشتگوێ بخات و تەنانەت نیگا و هەسزتێکی جوداخوازانەشزی پزێ بزدات، بەاڵم ڕێژیم هە

 .خەڵکی سەرشەقام هاوار دەکەن بۆ یەکگرتوویی بەشە پێکهێنەرەکانی جوگرافیای واڵت
 

ەرەسزەندنی هەژاری، بێکزاریی ڕاپەڕینی جەماوەری ئێران لە بابەتگەلێکی دیاریکراوی وەک البردنزی حیجزا ، مزافی ژنزان، پ
گەنجزان، چەوسزاندنەوەی فەرهەنگززی و نەتەوەیزی، یززان نۆسزتالژیا بزۆ ڕابردوویەکززی زێزاین، کززورت نزاکرێتەوە. ئەمە وشززەی 

 خەمزی لە بەدەر ئێزران،  ئازادییە، کە گوزارشت لە خواستی ڕاستەقینەی یاخیبووان دەکات، ڕەنگە زۆرینەی نەتەوەكانی نزاو
 کە نیززیە سەرسززوڕمان جێگززای بێگومززان. ئایینەکززان و پیشززە عەقیززدە، دەرەوەی لە دەنگززۆ، دەرەوەی لە ،کززاتی یززان نززاوخۆیی

 و تززاک هەم کە ئزازاددایە کزۆمەڵگەیەکی لە تەنیزا چزونکە مرۆڤەکززانە، هەمزوو لەڕاسزتیدا و نەتەوەكزانە بەسزتەری  ئزازادی 
و تێیززدا بەدەسززتی بهێززنن ژینگەیەکززی ئاسززایش.و  ۆڤ دەتززوانن گوزارشززت لەو شززتانە بززکەن کە دەیانەوێززتمززر کۆمەڵێززک هەم

 .ڕێبگرتن
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هەروەهززا ڕووداوەکززانی چەنززد ڕۆژی ڕابززردوو کۆمەڵێززک ڕاسززتی دیکەیززان هەیە. یەکەم: نیشززانی دا کە وابێژیززی ڕێززژیم بززۆ 
ە زێزدی  دابینکردنی ئەمنیەت  لە واڵتدا لە درۆیەک زیزاتر نیزیە. ئەو کەسزانەی مزافی هەڵبژاردنزی ج.وبەرگەکانیزان نیزیە ل

خۆیانززدا و لەگەڵ هەر ببووتنەوەیەکززی ناڕەزایەتیززدا ڕووبەڕووی هێرشززی هێبەکززانی حکززومەت دەبززنەوە، هەرگیززب هەسززت بە 
سەالمەتی و ئاسایش ناکەن. لە واڵتێکدا کە هەرکەسێک بەیانیان بێزتە دەرەوە ڕەنزگە شزەوانە نەگەڕێزتەوە، بەراسزتی باسزی 

وەیە کە بەبززێ ئزازادی هەرگیزب ئاسززایش نابێزت، هەروەک چززۆن بەبزێ ئاسززایش ئەمنزیەت جزێگەی سەرسززوڕمانە. ڕاسزتییەکە ئە
 .ئازادی نابێت

 
ئەم بززبووتنەوەیە گەیشززتووەتە قۆناغێززک کە پێویسززتی بە سززەرکردایەتی لە دەرەوەی ئاسززتی مەیززدان هەیە. ئەمززاۆ دەزانززین 

اۆ، دابینکردنزی ڕێگزای جیزاوازە لەگەڵ چیتر نامانەوێزت لەو شزوێنە بمێنیزنەوە و بزاووخێنین. ئەرکزی چاالکزانی سیاسزی ئەمز
 .مەبەستێکی ڕوون. جیاواز بە مانای جیاوازی نییە. جیاوازی بە مانای دوژمنایەتی نییە

 
ئەو ڕاسزتییەی کە ڕاپەڕینززی ئێسزتا بە پززێچەوانەی ڕاپەڕینەکزانی پێشززووترەوە، سزەرنجی جیهززانی بە قەبزارەیەکی بززێ وێززنە 

یی كۆماری ئیسالمی ئێسزتا وەک واقیعێزک تەماشزا دەکرێزت. ئێسزتا تەنزانەت دۆسزتانی ڕاکێشاوە، ئەوە نیشان دەدات کە الواز
 .ڕواڵەتی کۆماری ئیسالمیش دەزانن کە هاوسەنگی مێژوویی هێب لە ئێراندا بە قازانجی نەتەوەی ئێران دەگۆڕێت

 
دروشززمی  ژن، ژیززان،  ئەمززاۆ لەم مززاڵە ئومێززدەدا، بە خززۆرێکی پززا بەرەکەتەوە، هەرچەنززدە بە دڵێکززی پززا لە خززوێن، بە

 .ئازادی ، بەیانی بە سەربانی نیشتمان دەفاێت
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٠ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ١٩ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 راگەیاندنی جیهانیی مافەکانی مرۆڤ و خۆپیشاندانەکانی ئێران
 
 
  

 
 
 
 

 بارزان شيخ عوسمان

 
 لە یەکگرتوەکزان نەتەوە کە مزرۆڤ مافەکزانی جیهانیی راگەیاندنی ناوی بە نێودەوڵەتیی بەڵگەنامەیەکی حەفتاو چوار ساڵە

  مزادەی یە مزافە بنەڕەتیزی و ئزازادییە 30. ئەو بەڵگەنزامە  کرد پەسەندی پاریو لە شایۆ کۆشکی له ١٩٤٨ دیسامبری دەی
  .ئایین و نەژاد زمان، رەنگ، دیاریکردنی بێ جیهانیی، مۆرکێکی بە رو دەخاتە مرۆڤێك هەر سەرەکییەکانی

 
 و مززاف ن و لەدەبزز لەدایززك ئززازادیی بە مرۆڤەکززان بەوەی بنززێن دان کە دەکززات پابەنززد دەوڵەتززان هەمززو ئەم بەڵززگە نززامەیە

 . یەکسانن کەرامەتیاندا پاراستنی
 

 بە یززاری و دەکززرێن هەتززك و پێشززێم مززرۆڤ مافەکززانی جیهانززدا سەرتاسززەری لە کەچززی بە درێژایززی ئەم حەفتززاو چززوار سززاڵە
ئەی.زولی  - تامبرسێا چواردەی لە ئەوەتا .دەکرێت لەگەڵدا مامەڵەیان سیاسییەکان بەرژەوەندییە پێی بە و دەکرێت مادەکانی
 ئیسززالمیی کۆمززاری ریژەیمززی کاربەدەسززتانی ئێرانززدا سەرتاسززەری لە بززوەتەوە، نبیززك رۆژ نەوەد لە کە ئەمززاۆ تززا رابززردوەوە
 بەنزدیخانەکانیان راپێچزی دەکەن، خزوێن خەڵتزانی ئێزران رۆڵەکزانی سزاردەوە ئەعسزابێکی و سزاردیی خوێن ڕیپە بەو ئێران
 . سوکایەتییان پێ دەکەن جۆرێك هەمو بە و دەکەن

 
  دەستی ئەمینیی ژینا کوژرانی دوای لە تەنیا سەربەرزانە ژیانی و ئازادیی بۆ سەرباری ئەوەی داواکارییەکانی خەڵکی ئیران
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 کەیۆیزززان تاقمزززانەی و هێزززب ئەو هەم ئێزززران، سزززەرانی هەم بەاڵم سزززاڵە، سزززێ و چزززم داواکزززاریی بەڵکزززو ەکزززردوەن پزززێ
 و ئەسزە و بزکەن قەتزیو خەڵزك سەرتاسزەریی خرۆشزانی مزانتۆدا و حیجزا  لە مەرامییانە لەمالوال، یەتنا ناڕەزاییەکان بە
 دینیزیە بەرگە و جم و حیجا  سەپاندنی ئەو هەرچەندە ،ببەنەوە بیر لە ئێران جەماوەرییەکەی بەگژاچونەوە ریشەی و رەگ

 . انەئێر کچانی و ژنان کۆی و تاک ئازادییەکانی تری زەوتکردنێکی
 

کاربەدەسززتانی کۆمززاری ئیسززالمیی چززۆن بیززر دەکەنەوە لەو نززاڕەزاییە سەرتاسززەرییە بەریززنەی گەالنززی ئێززران و پێشززێ.کردنی 
 جززۆرێکی بە مەرامیززانە کە سیاسززییە هەنززدێك هەڵوێسززتی تێاامززانە، مززایەی یئەوە بەاڵم خۆیززانە، کەیۆززی مافەکززانی مززرۆڤ

 .  بدەنەوە کە بە هەمان ئاوازی ئیخوانچی و لقەکانی تری کۆماانیای ئیسالمچێتییە لێك جەماوەرییە ناڕەزاییە ئەو تر
 

 ئەو ئەنجزززامی و یەکانکەسزززی تزززاکە ئزززازادییە و مزززرۆڤ مافەکزززانی جیهزززانیی راگەیانزززدنی لە خۆیزززانە مزززافی ئیسزززالمچییەکان
، ەکززردن کە زۆر خۆیززان پێززوە بززا دەدان بززۆ هیچززی عەرەبیززی زەردی رو بەهززاری چززۆن وەك چززونکە بترسززن، ئێززران نززاڕەزاییەی

 کردنززی ئیسززالمیبە تروسززکاییەی ئەو و بکززات ئومێززدیان بززێ ئەترسززن بە گۆڕانێززک لە ئێرانززی ئیسالمییشززدا دو ئەوەنززدەی تززر
  . ببن ریسوا بچێت لەدەست کۆمەڵیان

 
 بە مرۆڤیززان مافەکززانی و دیموکراسززیی و. کززراون حسززا  کززورد لەسززەر ئەو مشززتە سیاسززییە مشززەخۆرەش کە لە نززاوچەکەدا

 نەك نەبێززت ئەوان فەرمززانی و وەعززب بە جەمززاوەریی و سیاسززیی چززاالکییەکی و بززبوتنەوە هەر گەرەکە، خۆیززان پێززودانگەکەی
 و راپەڕیزن ئەوان واتە بزباوتە، و چزاالکیی ئەو کزردنەوەی ک  بۆ دەکەن كالیە هەر هاریکاریی بەڵکو دەوەستن دژی لە هەر

 برایزززانی و خوشزززك قوربانیزززدانانەی ، بزززۆیە ئەو شزززەپۆلی نزززاڕەزایی وکیان گەرەکە کە خۆیزززان خزززاوەنی بزززنخرۆشزززاندنێ
 لە رێگززززرن و دەکەن وەسززززد تززززر بەجززززۆرێکی نیززززیە تیززززادا ئەوانززززی دەسززززتی کە ئێززززران گەالنززززی تەواوی و ئێززززران کززززوردی

ش پشززتیوانیی ئیسززالمچییەکان جۆرێززك لە جۆرەکززانی بە و دەدەن لززێ تانەیززان سززێبەرەکانیانەوە لەرێززی و پشززتیوانیکردنیان
 هەرێمزی لە کە  ئێزران کوردسزتانی سیاسزییەکانی حزببە سزەر هەڵبکزوتێتە کە لەوالشەوە هانی سەرانی ئێزران دەدەن ،دەکەن

هانزدانی  بە ناڕەزاییزانە شزەپۆلی ئەو گزوایە ، سیاسزیین پەناخوازی عێراق دەستوری ی٢١ مادەی بەپێی و جێگیرن کوردستان
ئێ خۆ حببەکانی کوردسزتانی ئێزران دەبێزت قسزەیەکیان  .انی خەڵك لە سەرتاسەری ئێراندایەئەوانە لە کاتێکدا ناڕەزاییەک

 .  ناسێت دەیان بەرەسمیی مرۆڤ مافەکانی جیهانیی راگەیاندنی بەندەکانی کە جەماوەرییانە داواکارییە ئەو ئاست لە هەبێت
 

   رکێۆی ژێر خستۆتە ە وەزعی دیمکراسیی و مافەکانی مرۆڤیان لە دوبەشی تری کوردستانک نەفەرانە ئەو دیارە بەاڵم
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 خۆپیشززاندانی گەرەکیززانە خۆیززان، مەرامززی بززۆ دەکەن نێززودەوڵەتییە نززامە بەڵززگە ئەو دەسززتەواژەکانی بە یززاری و خۆیززان
ەدەن لە قورسزاییەکەی کەم و جزۆرە هەوڵ دبە بزۆیە دەسزتیان، دی.زی بزکەنە  ئێزران کوردستانی لە نمانبراکا خوشك ناڕەزایی
 . ئەمەش پێچەوانەی بەندەکانی راگەیاندنی جیهانیی مافەکانی مرۆڤە .بکەنەوە

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٠ڕێکەوتی:  – ماڵاەڕی وێستگەسەرچاوە: 

 
 
 
  

دابین بوونی مافی سەرەتایی ئینسانەکان، لە یەکەم دەستکەوتەکانی سەرکەوتنی شۆڕشی ئێران 
 دەبێت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام
 

سززاڵ  ٧٤ ی مززانگی سززەرماوەز، رۆژی جیهززانی مافەکززانی مززرۆڤە. ١٩ی مززانگی دیسززامبر بەرانززبەر لەگەڵ  ١٠ئەمززاۆ شززەممە 
وەک سززەنەدێکی جیهززانی و پێویسززت بززۆ ڕەچززاو کززردن، لە   مەنشززوری جیهززانی مافەکززانی مززرۆڤ  ژێکززدالەوەپززێش لە وەهززا ڕۆ

 پەسند کرا. ”کۆمەڵی گشتی نەتەوەیەکگرتوەکانەوە ”الیەن
 

لەماۆدا لەگەڵ ئەوەی کە زۆربەی دەوڵەتانی دنیا ناوەرۆکی ڕاگەیاندنی جیهزانی مافەکزانی مرۆڤیزان بە ڕەسزمیەت ناسزیوە و 
لەم نێززوانەدا  وێتەی یاسززا بنەڕەتیەکانیشززیان کززردوە، بەاڵم بەردەوام ئەم مافززانە لە زۆر واڵتززدا پێشززێم کززراوە.تەنززانەت ئززا

بەپێزی ئەو سزەنەد و قەتعنامزانەی کە  کۆماری ئیسالمی ئێران ڕیکۆرد داری پێشێم کردنی مافەکانی مرۆڤە لە ئاستی دنیزادا.
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الیەن ڕێکخززراوی نەتەوە یەکگرتوەکززانەوە بززاڵو دەکززرێنەوە، کۆمززاری سززااڵنە لە بززواری پێشززێم کرانززی مافەکززانی مززرۆڤ لە 
هەمزوو ڕاسزتیەکە ئەوەیە کە  ئیسالمی هەموو ساڵێک لە ڕیببەندی سزەرەوەی پێشزێک کەرانزی سیسزتماتیکی ئەم مافزانە دایە.

اانزدا داسزەپاوە، سزاڵی حزاکمیەتی کۆمزاری ئیسزالمیدا بەسزەر خەڵکزی ئێ ٤٣ئاست و قواڵیی ئەو جەنایەتانەی کە لە ماوەی 
لە زینززدانەکانی  زۆر زیززاترە لەو تاوانززانەی کە لە ڕێکخززراوی نەتەوەیەکگرتوەکانززدا لەدژی ڕژیمززی ئیسززالمی بززا  دەکززرێن.

ڕژیمززی حززاکم بەسززەر ئێرانززدا گەلێززک ئینسززانی شززەرید لەبەر دەرباینززی بیروبۆچوونیززان خززراونەتە سززیاچاڵەکان و زینززدانی 
نیەکانی بەهرەمەنززززززد نیززززززیە و مززززززۆتەکەی مەرگ بەدەوام بەسززززززەر سززززززەریانەوە کززززززراون و لە کەمتززززززرین مززززززافە ئینسززززززا

، بە ڕەسزمی هزاتۆتە نێزو یاسزای جەزایزی “حەدی شزەرعی و تەعبیزر ”ئەشزکەنجە و شزێالق لێزدان لەژێزر نزاوی دەسووڕێتەوە.
ە کە منزدااڵنی کەمتزر ئەم ڕژیمە بەرز ترین پ.ەی ئێعدامی ئینسانەکانی بۆخۆی تەرخان کزردوە و ڕژیمزێک کۆماری ئیسالمیەوە.

 ساڵ لە دار ئەدات. ١٨لە 
 

هەزار کە  تەنیززا بەهۆکززاری ئەوەی کە ڕژیمززی دەسززەاڵتداریان نززاوێ لە زینززدانەکانی کۆمزززاری  ١٥هەر ئێسززتا زیززاتر لە 
مانگەیبەسزەر ئزاخێبی شۆڕشزی خەڵکزی  ٣لە مزاوەی ئەو  ئیسالمیدا بەند کراون و لەژێر ئەشکەنجەی جەستەیی و دەرونیزدان.

 ٦٠لەنێززو گیانبەختکردوانززدا النززیکەم  کە  لە سززەر شززەقامەکان لە الیەن ڕژیززمەوە کززوژراون. ٥٠٠ران تێاەڕێززوە نززبیکەی ئێزز
هەر ئەمزاۆ لە  ژمزارەیەک لە گیراوەکزان لە ژێزر مەترسزی ئێعزدام دان. سزاڵ بزوون. ١٨کەسیان منزداڵ و تزازەالوی کەمتزر لە 

سەری ئێران مانگرتن و ناڕەزایەتی بۆ دەرباینی قزین و تزوڕەیی سزەبارەت ساڵیادی رۆژی جیهانی مافەکانی مرۆڤدا لە سەرتا
سززاڵە کە رۆژی پێنجشززەممە بە تززاوانی درۆیززنە لە الیەن جەنایەتکززارانی  ٢٣بە ئێعززدام کرانززی موحسززین شززکاری الوێکززی 

 ئیسالمیەوە ئێعدام کرا لە ئارادایە.
 

نەڕەتززی تززرین کێشززە و گززرفتە کۆمەاڵیەتیەکززان نیززیە، بەم ئەگەرچززی ڕاگەیانززدنی جیهززانی مافەکززانی مززرۆڤ واڵمززدەرەوەی ب
هەر هەنگاوێزززک پاشەکشزززەی نیبامزززی  حاڵەشزززەوە نزززاوەرۆکەکەی بەرهەمزززی خەبزززاتی کرێکزززاران و ئزززازادی خزززوازانی دنیزززایە.

ااوانە سەرمایەداری لە بەرانبەر مافە سەرەتاییەکانی با  کراو لەنێو ئەو جاڕنامەیەدا، تەنیا بە گیانبازی و فیداکاری لێبز
دەسززززتەبەر بززززووە و بززززۆرژوازی جیهززززانی لە کۆتاییززززدا ناچززززار بززززوو بە گەنجانززززدن و ئاوبەنززززدی کردنززززی پێویسززززت لەگەڵ 

 بەرژەوەندیەکانی هاو ئاڕاستەی بکات و لە مێژودا بە ناوی خۆی تۆماری بکات.
 

ر و ڕێزززب لە ئەساسززززی ئەم مەنشزززورە لەگەڵ ئەوەدا کە بنەمزززا سزززەرەکیەکانی نیبامزززی سزززەرمایەداری نابزززاتە ژێزززر پرسزززیا
 چەوساندنەوەی ئینسان بەدەستی ئینساندەگرێت، بەاڵم لەم ئاستەشدا تەنانەت هێشتا لە پێشکەوتو ترین واڵتانی 
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ئێسززتا لە زۆبەی واڵتانززدا، بە ئاشززکرایی  سەرمایەداریشززدا بززۆ بەکززردەوە دەرهززاتنی بە تەواوەتززی، دەبززێ خەبززات بکرێززت.
پێشززێم کرانززی مززافی ئینسززانەکان لە چوارچێززوەی  مززافی ژیززان بێززت پێشززێە دەکەن. سززەرەتایی تززرین مافەکززانی ئینسززان، کە

برسیەتی، قاتوقای، هەموو جۆرە نەخۆشینێکی واگیردار، بازرگانی سزێکو، قاچاغچێتیمزادەی هۆشزبەر و هیتزر تەنزانەت لە 
 مەنشوری جیهانی مافەکانی مرۆڤیشدا ئاماژەیان پێناکرێت.

 
استێک لە ژیانێکی گەنجاو بێت بۆ دابزین کردنزی سزاڵمەتی و ڕیۆزاهی خزۆی و بنەمزاڵەکەی، هەموو ئینسانێک دەبێ خاوەنی ئ

مزافی هەمزوو ئینسزانێکە کە لە  بە تایبەت لە باری خۆراک، پۆشاک، مەسکەن، چاودێری پبیشکی و خبمەتگزوزاری پێویسزت.
دیززکەوە خززاوەنی دابززین بززوونی  کززاتی بێكززاری، نەخۆشززی، کەم ئەنززدام بززوون، جیززابوونەوە، پیززری یززان لە هەر الیەنێکززی

 کۆمەالیەتی بێت.
 

هیچحکومەتێکوهیچکەسێکمافیئەوەینییەئینسانەکان.ەبەرڕنگ،نەتەوە،جنسیەت،تەمەن،بیروبۆچوون،هەڵبژاردنوسززززەلیقەکانیان.ە
ە و ئازادی بەیزان و ڕێکخزراو و پێکهێنزانی کۆڕوکزۆمەڵ، لە زومزاەی مزافە سزەرەتاییەکانی هەر ئینسزانێک ومافانەبێبەشبکات.

هیچ کە  نزابێ بخزرێتە ژێزر ئەشزکەنجە یزان مجزازات و کزرداری زاڵمزانە،  نابێ بە هیچ بیانویەک لێی بەرتەسک بکرێتەوە.
هەر کەسێک کە تاوانی خەتاکاری خرایە پزاڵ، وەک بێتزاوان دەناسزرێت تزا کاتێزک کە  دژی ئینسانی و سوکایەتی ئامێبەوە.

یدا ئیمکاناتی پێوست بۆ داکۆکی کردن لەخۆی فەراهەم کرا بێت و خەتزاکەیی لە جەریانی دادگایی کردنی بە ئاشکرای کە تێ
 تێدا بسەلمێندرێت.

 
مافەکززانی مززرۆڤ تەنیززا کاتێززک بە تەواوەتززی دەسززتەبەر و زەمززانەت دەکرێززت کە جیززاوازی چینززایەتی لە ئززارادا نەبێززت و 

ەڵزبەت ئەمەش لە کۆمەڵگایەکزدا کە بنەمزاکەی ه ئینسانەکان خاوەنی ئیمکانات بن و لە ڕیۆاه و خۆش بژیوی کامبدا بزژین.
لەسەر چەوساندنەوەی ئینسان بەدەستی ئینسان بینا کرابێت و ئامانجی بەرهەمهێنان نەک دابین کردنی نیزازی ئینسزانەکان، 

ئەو کۆمەڵگززایەی کە خززاوەنی وەهززا تایبەتمەنززدیەکە، تەنیززا  بەڵکززو دەسززتەبەر کردنززی قززازان  بێززت، زەمززانەت ناکرێززت.
بۆ دەستەبەر بوونی وەها کۆمەڵگایەک کە تێیدا مافە ڕاستەقینەکانی مرۆڤی تێدا زەمزانەت کرابێزت  ای سۆسیالیستیە.کۆمەڵگ

بەاڵم تزا ئەو کزاتەی کە کۆمەڵگزای بەشزەری بە تەواوەتزی لە شزەڕی نیبامزی سزەرمایەداری  دەبێ خەبات و تێکۆشان بکرێت.
ئینسانەکان کە بەشێکی لە جاڕنامەی جیهانی مافەکانی مرۆڤدا هزاتوە، ڕزگاری نەبووبێت، ڕەچاو کرانی مافەسەرەتاییەکانی 

هزیچ دەوڵەت و ناوەنزدێک مزافەی ئەوەی  بابەتێکە دەبێ ئیجرا بکرێت و بە ڕەسزمیەت بناسزرێت و بە کزردەوە ڕەچزاو بکرێزت.
بێگومان دابین بزوون و  ات.نییە پێشێم کرانی مافە سەرەتایی و گەردوونیەکانی ئینسانەکان لەژێر هیچ بیانویەکدا پاساو بک
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زەمانەت کرانی مافە سەرەتاییەکانی ئینسان لە یەکەم دەستەکەوتەکانی سزەرکەوتنی شۆڕشزێکی شزکۆدار دەبێزت کە ئێسزتا لە 
 کۆمەڵگای ئێراندا لە ئارادایە.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 

 
  
 
 

 نکوردستان ناوەندی یەکالکردنەوەی کێشەکا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەالعەلی سێاڵو

 
ی زایینی و چاالکبوونی تاقمە تیرۆریسزتەکانی ئەلقاعیزدە و چەنزدین تزاقمی دیزکە وەک ٢٠٠١ی سێاتامبەری ١١پاش هێرشی 

داعززش و نووسززرە لە خززۆرهەاڵتی نززاڤین، ڕوانززگەی جیهززان و زلهێززبان بززۆ کوردسززتان ئززاڵوگۆڕێکی لە پززای بە خززۆیەوە بینززی. 
ان و بەتایبەت ئامریکزا گرنگیزی زۆریزان لە ڕووی مەکزانییەوە بە خزاکی کوردسزتان دا و سزەربازەکانیان هێبەکانی هاوپەیمان

لە باشووری کوردستان جێگیر کرد، بە ڕووخانی ڕێژیمی بەعو و سەددام حوسێن و ئەمن و ئاساییشی کوردسزتان بە نیسزبەت 
کزی کوردسزانیش ئەو پۆتانسزییەلەی هەبزوو کە شزان بە عێراق بەگشتی، زۆر لە سەرتر و سەردەمیانەتر بوو و هەروەها خەڵ

 شانی هاوپەیمانان بۆ وەدیهاتنی دێموکراسی و شەڕ بە دژی سەرەڕەۆیی و دیکتاتۆرییەت هاوکاری ڕاستگۆیانەی هاوپەیمانان 
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 .بن
 

 بزۆ گەورەتزر مەترسزییەکی و داعش تێرۆریستانی سەرهەڵدانی و ئەسەد ڕێژیمی دژی بە سووریە  پاش شۆڕشی خەڵکی واڵتی
 بەرەنگزززاری بزززۆ خزززۆبەخش هێبێکزززی بە بزززوون باشزززوور و ڕۆژاوا کزززوردانی کە بینیمزززان دا، هەڵ سزززەری جیهزززان و نزززاوچەکە

ریسززتان کوردسززتان بززوو، لەم شززەڕەدا چەنززدین فززاکتەری تێرۆ لەگەڵ شززەڕ پێشززەوەی سززەنگەری تێرۆریسززم و دواکەوتززوویی
بەشداریی چاالکانەی ژنان لە سزەنگەری پێشزەوەی شزەڕ. دووهەم: کزورد ناسێنەری کورد لە جیهاندا خۆیان دەرخست. یەکەم: 

وەک گەلێکی دێموکراسیخواز خزۆی لەگەڵ جیهزانی دێموکراتیکزدا یەکزال کزردەوە. سزێهەم: کزورد تزووانی ئەمنییەتزی هێبەکزانی 
باشزتر دابزین بکزات...  هاوپەیمانان لەم شەڕەدا بە نیسبەت واڵتان و نەتەوەکزانی دەوروبەر وەک عێزراق و تزورکیە و ئێزران

 .لەڕاستیدا کوردستان لەبری جیهان شەڕی دژی داعش دەکرد
 

ئەم دوو بەشەی خاکی کوردستان واتە باشوور و ڕۆژاوا گرنگیی ناوەندبوونی کوردستانیان بزۆ جیهزان دەرخسزت و شۆڕشزگێرانی 
 .سی و پاراستنی کەرامەتی مرۆڤەکوردیان بە جیهان نیشان دا کە کوردستان تاکوو چەند تامەزرۆی ئاشتی و دێموکرا

 
هەر چەند ڕووخانی ڕێژیمی دژە کزورد و دیکتزاتۆری سزەددام حوسزێن زەروورەتێکزی ئەرێنزی بزوو، بەاڵم هاوکزات دەروازەیەکزی 
کراوە بوو بۆ ڕێژیمی ئێران و پەرەپێدانی تاقمە تێرۆریستەکانی وەک حیببوڵاڵ، حەما ، فاتمیون، ئەنسزاروڵاڵ و؟حەشزدی 

روستکردنی هیاللزی شزیعی! ئامریکزا ئاگایزانە یزان ناگایزانە بە مەبەسزت یزان بزێ مەبەسزت ڕێگەخۆشزکەر بزوو بزۆ شەعبی بۆ د
ڕێژیمی ئێران تاکوو لە خۆرهەاڵت خزۆی نیشزان بزدات و نزاوچەکە لەگەڵ کێشزە و گرفزت و تێرۆریسزم بەرەوڕوو بکزات و لەم 

 .ترسیدار بۆ سەر سیستەمی جیهانیالشەوە پەرەپێدانی چەکی ناوەکی ببێت بە پرسێکی جیهانی و مە
 

لەگەڵ ڕێژیمززی ئێززران، جززارێکی تززر دەسززتی سززاای  ۵+١ی زایینززی، بە واژۆکردنززی بەرجززام لەالیەن گرووپززی ٢٠١۵سززاڵی 
گرووپزززی تێروریسزززتیی  ۶تێرۆریسزززتیی پاسزززداران ئزززاوەاڵتر کزززرایەوە بزززۆ پەرەدانزززی تزززاقمی تیرۆریسزززتی و ئێزززران تزززوانی 

 دەڵزێن ڕاشزکاوانەش و گرووپزانە ئەم تێچووی بۆ بوو ب.ۆککراوەکانی پارە وەرگرتنەوەی ەهۆیب ئەوەش بکات، دروست  بەهێب
 .ئەرتەشین لە دەرەوەی سنوورەکانمان ۶ خاوەنی ئێستە

 

م.مالنێی زلهێزبان لەگەڵ ڕێژیمزی ئێزران لەمەڕ پرسزی بەرجزام و گەمارۆکزان و هاتنەئزارای شزەڕێکی دیزکە وەک شزەڕی نێزوان 
ڕۆژاوایییەکززان و ئامریکززای خسززتووەتە بززارێکی نائاسززایی و ئەوەش بززووەتە هۆکززاری فەرامۆشزززکردنی  ڕووسززیە و ئززۆکراین،

کێشەکانی ناوخۆی ئێزران. ئامریکزا دەیهەوێزت بەهزۆی خۆپێشزاندانەکانی نزاوخۆی ئێزران زیزاتر پرسزی بەرجزام بوروژێنێزت و 
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یوانیکردنی ڕووسزەکان، ئامریکزا و ڕۆژاوایییەکزان قازانجەکانی خۆی دەستەبەر بکات و ڕێگری بکات لە ڕێژیمی ئێران لە پشت
لە ئێستەدا تەنیا مەبەستیان هەڵسوکەوتکردنە لەگەڵ ڕژیمی ئێران کە زۆریش گرنگی بە دەنگی وەزاڵەهاتووی نزاوخۆی ئەم 

 .واڵتە نادەن و لەم هەلومەرجەدا خوازیاری ئەوە نین ستوونێکی دیکەی شەڕ بکەنەوە
 

ەمیشززە مەکززۆی ڕاپەڕیززن و ڕاهێنززان و هۆشززیاریی خەڵکززی کوردسززتان و ئێززران بەگشززتی بززووە و دیززارە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان ه
هەمیشززە لە ئاسززت زۆرەم.ززێ و دیکتززاتۆری و خوڕافاتاەرەسززتی لەمززاەر بززووە و دەنگززی ئززازادیخوازی و ئاشززتیخوازی بە خززوێنی 

ەوەکززانی وەک ئززازەری و فارسززەوە بەهززۆی الوانززی نیشززتیمان بەرز ڕاگرتززووە. ئەم دەنززگە ئەگەرچززی تەنیززا بززوو و لەالیەن نەت
پیالن و سیاسەتە نگریسەکانی ڕێژیمە دیکتاتۆرەکانی شا و ئاخووندەکان کب و بگرە تزا ئاسزتێکیش هزاوڕای دەسزەاڵت بزوون، 

 .بە گوێی جیهان نەدەگەیشت
 

ەدانی تێرۆریزبم و هەژاری ساڵ بەسەر دەسەاڵتی ویالیەتی فەقیهز و بەردەوامی ئاژاوەگێای و پەر ٤٣ئێستە پاش تێاەڕبوونی 
و دوورکەوتنەوە لە کۆمەڵگەی جیهانی، دەنگی ئازادیخوازیی کزورد بزووەتە دەنگزی گشزت ئزازادیخوازانی ئێزران و دروشزمەکانی 
کوردستان لە هەموو شارە گەورەکانی ئێران وێردی زمزانە و پزاش کزوژرانی شزەهید  ژینزا ئەمینزی  کە کچێکزی بێتزاوانی کزورد 

ەڵکی ئێرانی هۆشیار کردەوە و کوردستان جارێکی تر بوو بە ناوەندی ڕاپەڕین و یەکالکردنەوەی دوو فیکزری بوو لە تاران، خ
دێموکراسیخوازی و دیکتاتۆری لەم واڵتەدا، ئێستە فارسەکان، ئازەرییەکزان، بەلوچەکزان و عەرەبەکزان خۆیزان بە پشزتیوانی 

 .ی  لە شەقامەکانی ئێران دەوترێتەوەدەنگی ناڕازیی کورد دەزانن و دروشمی  ژن، ژیان، ئازاد
 

ئەم دروشمە نەک هەر بووەتە ڕمزبی یەکبزوون و مزافخوازیی گەالنزی خزۆرهەاڵتی نزاڤین، بەڵکزوو بزووەتە دروشزمی جیهزانی و 
 .لەالیەن گشت واڵتان و نەتەوەکان ڕێبی لێ دەگیرێت

 

ۆن بوونە ناوەندی یەکالکزردنەوەی شزەڕ دژی داعزش بوێرانه دەتوانم ببێم هەر وەک ڕۆژاوای کوردستان و باشووری کوردستان چ
و هززبری داعشززیبم، ئەمززاۆ ئەوە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتانە بە جززێگەی تززاران نززوێنەرایەتی و ناونززدی یەکالکززردنەوەی بززابەتە 

 .سیاسی، کولتووری و شەڕی دژی فاشیبم و دوواکەوتوویی کۆماری بەناو ئیسالمیی ئێران دەکات
 

یەن خەڵکززانی ئێززران کە دەسززەاڵتە دیکتاتۆرەکززان بە پیالنززی جۆراوجززۆر و ئاسززەمی.ەکردنی کززورد و بینینززی ئەو ڕاسززتییە لەال
کوردسززتان نەیتوانیززوە گەلززی کززورد بە چززۆک دابێنێززت و هەر  بە داواکززارییە ڕەواکززانی کززورد بێنێززت و بیززری سززەردەمیانەی 

بزا  و باپیرانیزانن ئەو ڕاسزتیەیان بزۆ ئاشزکرا  کانن و جیاواز لە بیزری مەزهەبزی٨٠نەوەکانی نوێی ئێران کە نەوەی دەیەی 
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بووە کە کورد نەک هەر  تجبیەط.ە  و دوواکەوتوو نییە، بگرە گەلێکی هۆشیار و ئاشزتیخواز و نزوێنەرایەتیی ئزازادیخوازانی 
لە گشت ئێزرانیش دەکزات و هزانی ئەو نەوە نزوێیەی داوە هاوتزا لەگەڵ داواکزاریی شزەقامی کزوردی، ئەوانزیش بزۆ پشزتیوانی 

مافە ڕەواکانی گەلی کورد و گشت ئێران ڕاپەڕن و دروشمی ژن، ژیان، ئازادی بە زمانەکانی کوردی و فارسزی و ئزازەری بزکەن 
 !بە دروشمێکی سەرتاسەری

 

یەکیەتی و تەباییی نەتەوەکانی ئێزران کە سزەرچاوە لە قارەمزانەتی و بەرخزۆدانی گەلزی کزوردە کزاریگەری لەسزەر ڕوانزگەی 
ی ڕۆژاوایی و ئامریکا و بگرە ڕووسیەش دەبێزت، هەر چەنزد پێشزتر ئامزاژەم پزێ دا؛ ئامریکزا ئێستاشزی لەگەڵ واڵتانی زلهێب

بێزززت مەبەسزززتی هەڵکزززردن و هەڵسزززوکەوتکردن لەگەڵ دەسزززەاڵتی ئێزززرانە، بەاڵم بەردەوامیزززی ناڕەزایەتییەکزززان و شۆڕشزززی 
ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران بنێن و پشزتیوانی لە جەمزاوەری شەقامەکان لە کۆتاییدا ئەم واڵتانە ناچار دەکات دان بە ڕووخانی 

 .شۆڕشگێری ئێران بکەن
 

 پرسیار
 ئایا بە شۆڕشی هەنووکەی شەقامەکانی ئێران، دەسەاڵتی ڕێژیمی ئێران دەرووخێت؟

 ئایا جیهان هاوڕایە لە گەڵ ڕووخانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران؟
 

مەڵگەیە دەبێزززت ببزززێم مکوڕبزززوونی جەمزززاور و بزززوونی ڕێزززبەری و بزززۆ وەاڵمزززی پرسزززیاری یەکەم کە پرسزززیاری زۆرێزززک لە کزززۆ
ئۆپۆزیسیۆنی بەهێب، بێگومان کاریگەریی لەسەر ڕووخان و داڕمانی دەسەاڵتی ئێستەی ئێرانزی دەبێزت، ئێرانییەکزان دەتزوانن 

ە لە ئەگەری بە پشتبەستن بە فاکتەری یەکیەتیی قۆناغی ئێستەی شۆڕشی شەقام بەهێبتر بزکەن و ئەو چزاوەڕوانییەش هەی
سەنگەربەندیی نێوان خەڵک و دەسزەاڵت بەشزێکی بەرچزاوی هێزبە چەکزدارەکانی واڵت بزۆ الی خۆیزان ڕابکێشزن و کۆتزایی بە 

 .سەرەڕۆییی دەوڵەت و ڕێژیمی خۆسەپێنەری ئاخووندەکان بێنن
 

کززان بەتززایبەتی پێززیەوە لە وەاڵمززی پرسززیاری دووهەمززدا گززرنگە ئامززاژە بەو فززاکتەرانە بکەیززن کە جیهززان بەگشززتی و زلهێبە
 .سەرقاڵن لەمەڕ کۆی کێشەکان

دەزانین سیستەمی بەڕێوەبەریی جیهانی خەریکە تووشی شەپۆڵی ڕووخێنەر دەبێت، شەڕی ڕووسەکان لەگەڵ ئۆکراینییەکزان و  
ێزت وەک هەڕەشەکانی چین لەسەر تایوان یەکێکن لەو مەترسییانەی لەسزەر سیسزتەمی ئیزدارەدانی جیهانیزدا. ئامریکزا دەیهەو

دەسەاڵتی یەکالکەرەوە و تەکجەمسزەری، هێژمزوونیی خزۆی باارێبێزت لە الیەکزی تریشزەوە ڕووسزیە بە سزەرۆکایەتیی پزووتین 
دەیهەوێززت لەو سیسززتەمە ئیززداریەدا خززۆی بنوێنێززت، نززاتۆ و ڕۆژاوایییەکززانیش وێززاای خۆپاراسززتن لە مەترسززییەکانی ڕووسززیە 
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و سیاسزززییەکانیانن. چزززین وەک زلهێبێکزززی ئزززابووری، هەنزززووکە مەترسزززییەکی  خوازیزززاری پاراسزززتنی بەرژەوەنزززدییە ئزززابووری
فەرامۆشززنەکراوە بززۆ ئامریکززا و لەمززاەری هەرە قورسززی سززەر ڕێززگەی ئززابووریی ئامریکززا دیززارە... لەم نێززوانەدا کززردنەوەی 

ە دەتزوانن بە فزاکتەری سۆنگەیەکی تری شزەڕ بزۆ ئامریکزا و ڕۆژاوا لە ڕوانزگەی خۆیزانەوە عەقاڵنزی نیزیە بەڵکزوو پێیزان وای
ناڕەزایەتیی ناوخۆی ئێران زەخت و گوشارێکی زیاتر بخەنە سەر دەسەاڵتی ئێران تاکوو م.کەچی ویستەکانی ئامریکا بێت کە 
یەک لەوان چارەسەرکردنی پرسی بەرجامە، ئەوەش بەو واتزایە نیزیە کە ڕۆژاوا و ئامریکزا خەڵکزی ئێزران پشزتگوێ دەخەن، 

نی ئاکززامی خۆپێشززاندانەکانن ئززاخۆ دەتززوانن بەردەوام بززن یززانیش هاوشززێوەی سززاڵەکانی ڕابززردوو بەڵکززوو ئەوان چززاوەڕوا
پاشەکشززە دەکەن! هەرچەنززد ئامریکززا مەبەسززتی ئەوەیە لە گەڵ دەسززەاڵتی ئێسززتەی ئێززران تعززامول بکززات بەاڵم بەردەوامیززی 

لە سیاسززەتی خۆیززدا بکززات و پشززتگیریی  شززەقامەکانی ئێززران ئەم واڵتە ناچززار بەو ڕاسززتییە دەکززات کە دەبێززت گۆڕانکززاری
 .خەڵکی ئێران بێت لە بەرانبەر دەسەاڵتی دیکتاتۆردا

 

خززاڵێکی دیززکە ئەوەیە کە بەداخەوە ئۆپۆزیسززیۆنی ئێرانززی بەگشززتی نەیززانتوانیوە پالتۆۆرمێززک پێشززکەش بززکەن و بززبن بە 
 .ئاڵترناتیی لەسەر ڕووخانی دەسەاڵتی ئاخووندەکانی ئێران

 
نی دەوڵەتززی ئێززرانە کە نززاوەچەکەی خسززتووەتە ژێززر کززاریگەریی خززۆی و هیاللززی شززیعیی پێززک هێنززاوە خززاڵێکی تززر ڕووخززا

خززۆرهەاڵت تووشززی ناسززەقامگیریی زیززاتر دەکززات، لززێ و پۆکززانی ئێززران لە چەنززدین واڵت وەک سززووریە، لوبنززان، یەمەن و 
ێوەیەکی ئزارامتر ئێزران ئزاڵوگۆڕی بە سزەردا عێراق دەتوانن ئاڵۆزییەکی مەزن پێک بێنن، بۆیە زلهێبەکان دەیانهەوێزت بە شز
 .بێت بەبێ ئەوەی مەترسیی زیاتر بۆ سەر سیستەمی الوازی جیهان دروست بکات

 
پرسێکی دیکە چاالکبوونی سزانتریۆیوژەکان و ئاسزتی بەرهەمهێنزانی ئۆرانیزۆمە لە ئێرانزدا، بێگومزان واڵتزانی زلهێزب ڕێگریزی 

ۆیە لە ئەگەری بەردەوامبزوونی ئێزران لە پیتانزدنی ئۆرانیزۆم چزاوەڕوانیی هێرشزی دەکەن لە بەدەستهێنانی چەکزی نزاوەکی، بز
 .سەربازی دەکرێت بۆ سەر ئێران

 
هەروەهززا خززاڵێکی تززریش گوشززاری کززۆمەڵگەی نێززونەتەوەیییە بززۆ سززەر زلهێززبان و نەتەوە یەکگرتووەکززان بززۆ پاڵاشززتیکردنی 

ڕێزززژیم لەمەڕ کوشزززتن و بەنزززدکردنی چاالکزززانی سیاسزززی،  خۆپێشزززاندەرانی ئێرانزززی و درەخسزززتنی بایارنزززامەیەک بە دژی
ڕۆژنامەنووسززان، الوان و ڕێگریکززردن لە ئززازادییە مەدەنییەکززان، وا دیززارە ڕێژیمززی ئێززرانیش گززوێاایەڵی ویسززتی کززۆمەڵگەی 

مزارۆی نێونەتەوەییی نابێت و ڕێگری دەکات لە کۆمیتەی بەدواداچوون بۆ ڕاستییەکان  حقیقت یزا   بزۆیە ڕەنزگە هەنزدێک گە
 .نوێ لەمەڕ پێشێ.کردنی مافی مرۆڤ بە دژی دەسەاڵتی ئێران بسەپێندرێت و کەمەری دەسەاڵت بشکێت
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بەاڵم بە خوێندنەوەی مزن کزۆی وەاڵمزی ئەم دوو پرسزیارە دەگەڕێزتەوە سزەر ئیزرادە و ویسزتی ئێرانییەکزان لەمەڕ بەدیهێنزانی 
وکەوت لەگەڵ ئەسزززبی واقزززت دەکزززات و ناچزززار دەکزززرێن کە دەسزززەاڵتێکی دێموکراتیزززک و سزززیکۆالر، ئەو کزززاتە جیهزززان هەڵسززز

 .پشتگیریی تەواوی خەڵکی ئێران بکەن و ڕەنگە یەک لەوانیش هێرشی سەربازی بێت
 

 بە هەرحاڵ ئێرانی ئێستە ناگەڕێتەوە سەردەمی پێش شەهید ژینا ئەمینی و ئەم شۆڕشە شۆڕشێکی بەرباڵوە و درەنگ یان زوو 
 .ک دادێنێتڕێژیمی ئیسالمی ئێران بە چۆ

 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١١ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
 
 
 

 تەرزی مانگرتنی کوردستان گشت ئێرانی تەنییەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کەیوان دروودی

 
ی کوردسزتانە کە بەپزێچەوانەی ڕسزتە مانگرتن، یەکێک لە ڕواڵەتە هەرە درەوشاوەکانی ببووتنەوەی نەتەوەیزی ز دێمزوکراتیک

باوەکزززانی تزززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکزززان لەو ڕۆژانەدا، بزززنەوانەی لەو نیشزززتمانە ڕەگزززی کوتزززاوە. لەو ڕۆژانەدا لە نیزززوەی مزززانگی 
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سەرماوەز بۆ یەکەم جار ئەو شێوازە لە خەباتی مەدەنی لە گەورە شارەکانی ئیسۆەهان، شیراز، تاران و کەرە  خۆی نوانزد. 
ەوەی لێززرە  الی نووسززەری ئەم دێززاانە  گززرینگە، ئەوەیە کە گرینگززی بەم ڕووداوە مێززژوویییە بززدەین، چزززونکە ئەم بەاڵم ئ

مززانگرتنە لە پانتززاییی جوگرافیززای ئێززران لە کاتێکززدا بززوو کە پززێش لەوە و بە درێژاییززی سززێ مززانگی ڕابززردووی ڕاپەڕینززی 
 .کوردان، لە ئورمیە تا ئیالم ئەزموون کرابوو گۆڕانخوازانەی  انقالبی   ژینا  لە سەرتاسەری نیشتمانی

 
جزاری وایە بە چاوخشزاندنێک بەسززەر مانشزێتی میزدیایی، وا دەردەکەوێززت کە گزوایە ڕاسزتییەک بە نززاوی پزێش لە کوردسززتان 

 .ساڵی ڕابردوو کەڵکی لەو شێوازە لە خەباتی مودێان، وەرگرتووە ٤٤بووە، لە کاتێکدا ئەوە کوردستانە کە بەدرێژاییی 
 

 هەر لە سەرەتای هێرشی هێبە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئیسالمی بۆ سەر شارەکانی کوردستان، خەڵکی کامێران بۆ پێشاێگرتن 
لەو شەپۆلە داگیرکاری و هەوڵە دژە مزرۆیییە، بە بێشزکەی سزاواکانەوە  منزدااڵنی کزۆرپە  لەسزەر جزادە و بانەکزان مانیزان 

تززر، ئەوە دەسززەلمێنن کە کوردسززتان   ە مەریززوان و هەروەهززا دەیززان نمززوونەیگززرت. دواتززر ڕووداوی کززۆچی مێژووییززی خەڵززک ل
 .چەقی شێوازە پێشکەوتەکانی خەباتی خەڵکی مەدەنییە

 
لێرەدا مەبەستمان بەر لەوەی ئەوە بێت کە باەرژیزنە سزەر وردەکزاریی مزانگرتنە زنجیرەیییەکزانی کوردسزتان، ئەو ڕاسزتییەیە 

ەدا، زۆربەی شزێوازەکانی خەبزات لە کوردسزتانەوە پەلزی هاویشزتووە، نەک وەک ئەوەی لە کە لەم ڕاپەڕینە نوێیە بێنمزوونەی
تر بە ناو  سەرتاسزەری  هزاتبێتە ئزاراوە. تەنزانەت ئەگەر پێمزان   لێنبی کامێرای شۆڤینیبمەوە باڵو دەکرێتەوە، لە شوێنێکی

ناکاو و بێهۆ لە گشت شوێنێک وەکزوو یەک و لە وا بێت ئەم ڕووداوانە سەرتاسەری بووە، دەبێت چەقێکی هەبێت و ناکرێت لە
 .ئاستێکی هاوشێوەدا ڕووی دا بێت

 
هەر،جۆرە دیاردەیەکی بەرهەست و بەرچاو، لە دووتۆی گۆڕانکزاری و کزارلێکگەرییەکی تزایبەتەوە سزەر هەڵ دەدات. بزابەتی 

 .ر نییەئەم باگە نوێیە لە بەربەرەکانێ لەتەک فاشیبمی مەزهەبی تارانیش، لەم بازنە بەدە
 

بززۆ دەرخسززتنی باشززتر و وردتززری ئەم باسززە، چاوێززک لە دیززاردەی جززاش  مززبدور  ئەکەیززن. هەتززا ئەم دواییززیەش جززگە لە 
تزری ئێزران   بەرپرسە بااڵکان، کەسانی یاساییی ناو دامودەزگاکزانی دەسزەاڵت، جزگە لە کوردسزتان، الی خەڵکزی شزوێنەکانی

خەڵک چاویان لە ڕووی ئەو کەسانە دادەخسزت کە لە گەڕەک و کزۆاڵنی خۆیزان وەکوو مۆرەی دژە گەلی نەدەناسران و زۆربەی 
 !یان تەنانەت لە دراوسێیەتییان دەژیا
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ئەوە ئەم مززاوە بززوو کە لە شززارە گەورە و بچووکەکانززدا وێززنە و ناونیشززانی ئەم ڕمبەدەسززتانە بززاڵو دەکززرایەوە تززاکوو تووشززی 
 .سبادانی کۆمەاڵیەتی ببنەوە

 
تی، هەمزززان ئەو پرسززەیە کە لە کوردسزززتان بە دیززاردەی جاشزززەوە گززرێ دراوە، بەو جیزززاوازییەوە کە لە سززبادانی کززۆمەاڵیە

 کوردستان ئەو کەسانە جگە لەوەی دوژمنی هەموو خەڵکن لە گشت شوێنێکی ئێران، دوژمنی مافە نەتەوەیییە تایبەتەکانی 
 .خەڵکی کوردستانیشن

 
 ڵسوکەوتی ڕۆژانە و پارێب لە پەیوەندیی ڕۆژانە هەتاکوو چبەپۆپەکەی کە هەر جۆر بێ، سبادانی کۆمەاڵیەتی لە ڕێگەی هە
 .سبای فیبیکییە، لە کوردستانەوە سەری هەڵ داوە

 
هززیچ جێززی شززوورەیی نیززیە کە بێززژین گززاتێبەردان و سززووتاندنی مززاڵی ئەو کەسززانەش هەنگززاوێکی هاوشززێوەیە، لەبەر ئەوە 

 دەزگای تۆقاندن و پاوپاگاندا زیاتر نییە، ئەوەش ئەو دەسەاڵتە دەباتە  ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران، نەک حکوومەت کە دوو
 .ڕێبی گرووپه تیرۆریستییەکان

 
شززێوازی هەڵسززوکەوت لەتەک تیرۆریبمززی دەوڵەتززی، الی کززورد هززیچ جیززاوازییەکی لەتەک هەڵسززوکەوت لەتەک گرووپێکززی 

 .تیرۆریستیی هێرشبەری ئەشکەوتنشین نییە
 

و پاوپاگاندای ئایدیۆلۆژیک لەسزەر پزێ مابێزت، ئەوە لە  (terror) دەوڵەتە لە ڕێگەی تۆقاندنئەگەر ئەو حکوومەت یان 
ڕووی بنەماکانەوە هیچ جیاوازییەکی ئەوتۆی نییە و ڕێک گرووپێکزی تیزرۆرە کە بەپزێچەوانەی نمزوونە چکزۆلە گەڕۆکەکزانی، 

ە حاشاهەڵنەگرە کە ئامانجی داعزش دامەزرانزدنی توانیویە هەر جۆر بێت دەسەاڵتی دەوڵەت لە دەرفەتێکدا دەست بخات. ئەو
 .دەوڵەتێکی لەو شێوازە بوو

 
تززر لەو ڕۆژانەدا، سززبادانی فیبیکیززی مۆرەکززانی سززوپای تێرۆیسززتیی پاسززدارانە لە ئیسززۆەهان و تززاران لە ڕێززگەی   بززابەتێکی

ەسزتە کە ئەو کزات گرینگیزی پزێ چەکی سارد و گەرمەوە بوو. ئەمە درێژکراوەی بەرگریی چەکدارانەی کوردسزتان لە دەهەی ش
 .نەدرا و تەنانەت ڕۆژاوایییەکانیش چاویان لەسەر تیرۆریبمی ڕێکخراوی کۆماری ئیسالمی داخست

 



١١ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

88 
 

دوای چوار دەیە، ئامریکا باسکی چەکداریی ڕێژیمی ئیسالمی، واتە سوپای تێرۆیستیی پاسدارانی خستە لیستی تیرۆرەوە تزا 
 .ریی کورد الیەنی نێودەوڵەتی و عورفی پەیدا بکاتبەرهەقبوون و ڕەواییی خەباتی چەکدا

 
لە ئێسززتەدا ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو ڕاسززتییە دەردەکەوێززت کە کەڵکززوەرگرتن لە هەر جززۆرە خەباتێززک دژی دەسززەاڵتێکی ئززاوا، ڕەوا و 

 .ڕێگەپێدراوە
 

مەدەنززی لە شززێوازی بززۆیە دیسززان پێویسززتە ئەوە دووپززات بکەیززنەوە کە بززبووتنەوەی کززورد، وەک داهێززنەری ڕەوتززی خەبززاتی 
  مانگرتنی بازاڕ، بایکۆتی هەڵبژاردن تاکوو کۆڕەوی نزاڕەزایی، مەی.زی بزۆ چارەسزەریی ئاشزتیخوازانە چاتزرە لە هەر کزاتێکی
تر، بەوەشەوە هەر کات بە پێویستی ببانێت و پانتایی ئەو خەباتەی لێ دابخرێت، دەسزت بزۆ هەر جزۆرە ڕێگزایەکی خەبزات 

 .و مەوجوودییەتی بکاتدەبات، تا بەرگری لە مان 
 

بەخۆشززییەوە لە ئێسززتەدا نەک هەر خەڵکززی نززاوخۆ، بەڵکززوو ڕێکخززراو و حیززب  و کەسززایەتییە دیارەکززانی کززورد لە دەرەوە، 
سزززەرچاوەیەک و ناونیشزززانێکی بزززااڵی ئەم ڕاپەڕیزززنەن. ئەمە هەر ئەو شزززتەیه کە وای کزززردووە ڕێژیمزززی ئیسزززالمی و بەنزززاو 

کەونە جموجزووڵ و دژی بەرگریزی ڕەوای کوردسزتان شزەپۆلێک لە شزانتاژ و بەراوەژوونوانزدنی ئۆپۆزیسیۆنە هاوتەریبەکانی، ب
 .چەمکەکان بخەنە ڕێ

 
لێززردا لەبەرچززاوگرتنی ئەو خززاڵە زۆر گززرینگە کە بززبانین سززەرەڕای پێززداگری لە مافەکانمززان، ڕێززگە نەدەیززن شززەقبێکی دیززار 

ت لە نیشزززتمانی نەتەوە بندەسزززتەکان دابباێزززت. بێگومزززان تزززر، بەتزززایبە  دروسزززت بێزززت تزززاکوو کوردسزززتان لە شزززوێنەکانی
 .پۆتانسییەلی کوردستان بۆ خاوەندارییەتی لە کۆی ئەم شۆڕشە زیاتر لە هێب و برەوی پاوپاگاندای دوژمنانە

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١١ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 اهاتووی ئێران دەبێت چی و چۆن بێت؟حکوومەتی د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەال ئەحمەد پااڵنی

 

شززێوە و جززۆری حکززوومەت و دەسززاڵت جۆراوجززۆر و جیززاواز و زۆرن، بەاڵم تززاقیکردنەوە دەری خسززتووە و سززەلماندوویەتی کە 
 .باشترین شێوەی دەسەاڵت و بەڕێوەبردنی واڵت، دەسەاڵتە الییک و دێموکرات و بێالیەنەکانن

 
لەبەرچززاوگرتن و هەڵسززەنگاندنی شززیوەی بەڕێززوەبردن و ئیززدارەکردنی زۆربەی واڵتە پێشززکەوتووەکانی دنیززا و چززۆنیەتیی  بە

سیستەمی ئیداری و یاسایییەکان، دەبێت سیستەمی بەڕێوەبردن و یاسای هەڵسووڕانی داهاتووی ئیمەش سیسزتەمێکی الییزک و 
ومان سەر بە هیچ ئایین و ئایزدئۆلوژییەک نەبێزت و نزوینەرایەتیی هەمزوو دێموکرات و بێالیەن بێت. دەبێت حکوومەتی داهاتو

نەتەوە و چین و تویژە کۆمەالیەتییەکان بکات و یاسای بنەڕەتیی واڵت بە ڕێبگرتن لە مافی تاک و کۆ و بە پشتبەستن بە 
ت و داهززاتووی یاسزززا و زانسززت و یاسززا نێونەتەوەیییەکززان و مززافە گەردونییەکززانی مزززرۆڤ، یاسززای گشززتیی واڵت دابایژرێزز

 .دەسەاڵتی واڵتی پێ دیاری بکرێت
  

بزاوای ئزایینی  لەگەڵ ڕێبم بۆ هەموو ئایین و ئیدەیەک، ئێمە دەتوانین لە بیر و باوەڕی کەسایەتیی خۆماندا دیندار یزان بێ
یززی ئززازادی و بززین، بەاڵم ناگونجێززت تێکەڵززی یاسززای گشززتیی واڵت و شززیوەی فەرمززاناەوایی بەسززەر واڵتززدا بکەیززن و وابێژ
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 و بزاش بە  یەکسانیی مافی هەموو تاکیک بکەین، چون ئایین و ئایدئۆلۆژی لە ڕوانزگەی بیزر و فیکزری خۆیزانەوە مرۆڤەکزان
 ڕوانزگەی لە نمزوونە بزۆ. بازارێبن تاکێزک هەمزوو یەکسزانی مافی ناتوانن و دەکەن پێناسە ناشایستە و شایستەبوون و خرا 
سزالمی نەبێزت، ئی ڕێژیمزی و فەقیهزز ویالیەتزی بە بزاوای و ئیمزامی دوازدە شزیعەی مرۆڤیزک ئەگەر ئێزرانەوە ئیسالمیی ڕێژیمی

ناتوانێززت هززیچ پزز.ە و پززایەیەکی گرنززگ بگززرێتە ئەسززتۆ و خززۆی بەربژێززر بکززات، کەوا بێززت هەلبژاردنەکززان لە دەسززەاڵتە 
 .سی تەنیا ناوێکی بێ نێوەڕۆکەئایدئۆلۆژییەکاندا بێکەڵکن و ئازادییەکان بۆ کەمینەیەکی کۆمەاڵیەتییە و دێموکرا

 
هەر وەک دەبینززین لە کززاتی پاشززایەتیدا پاشززا لە سززەروی هەمززوو دەسززەاڵتێکەوەیە، لە ڕێژیمززی ئیسالمیشززدا خززامنەیی لە 

 .سەرووی هەموو دەسەاڵتێکەوەیە و نە سەرۆککۆمار و نە مج.یو بێ ڕێاێدانی خامنەیی هیچ کارێکیان پێ ناکری
  

ییک و دێموکراتەکاندا واڵت لە ئاشتی و ئزارامی باشزتردا دەژی و بە یەکسزانی و ڕێزب لە ئزازادی و بە کورتی لە دەسەاڵتە ال
ڕای جیاوازی تاک و کۆ، هەڵکزردن و جیزاوزیی یەکتزر قەبزووڵکردن و ڕیزب لە هەر کەسزە وەک خزۆی، واڵتەکەمزان جزوانتر و 

 .ئارامتر و پێشکەوتوو تر دەبێت
  

دا خەڵززک لە سزەرووی هەمززوو هێزبێکەوەیە و ئەوە خەڵززکە کە دەسزەاڵتەکان دەگۆڕێززت و لە دەسزەاڵتە الییززک و دێموکراتەکانز
 هێبێک سەر دەخات و هێبێکیش ال دەبات و بە شێوەی هەڵسووڕان و چەندە لە خبمەت گشتیدا حیببێک هەڵدەبژێرێت و 

 .حیببیک سبا دەدات
  

دادپەروەریزززی گشزززتی و سزززەربەخۆ دەبێزززت کە هەر  گرنگتزززر لە هەمزززوو، لە دەسزززەاڵتە الییزززک و دێموکراتەکانزززدا دەزگزززایەکی
 .یاسا بە ببێت نابێت و ناتوانێت  یاسایەک ئازادییەکان بەرتەسک بکاتەوە، با زۆربەی خەڵکیش ڕای لەسەر بێت،

 
دیارە ئازادی و مافی تاک و گشتی، دیاردەیەکی سروشتیی مرۆڤەکانە و ڕای خەڵکی تەنیا بۆ مافە گشتییەکان و دیاریکردنی 

وە. بزۆ نمزوونە ئەگەر هەمزوو دنیزا ببزێ بزکەنە بەرتەسزک  ەاڵتە. هەموو واڵت ناتوانن مافێک کە پێوەندی بەوانەوە نییەدەس
کورد یان تزورک یزان عەرە  بزا مافیزان نەبێزت، ئەو ڕایە بێنەمزایە و جاڕنزامەی مزافی مزرۆڤ ئەو ڕایە بە نزاڕوا دەزانێزت و 

 .ڕێگە نادات ئەو بۆچوونە سەر بگرێت
  

لە ئازادیدا دەسەاڵتەکان دابەش نەکرێت و ئازادییەکی ڕەهای لە سەرووی دەسەاڵتەوە دابین نەکرێزت، هزیچ نەتەوە و ئەگەر 
 واڵتیک ناتوانێت پێش بکەوێت و لەگەڵ سەردەمدا بگونجی و بچیتە پێش. بە ڕای من ئازادی بێکۆتایییە و تەنیا ئازادی 
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 .دەتوانێت ئازادی و سەرفەرانی کۆنترۆڵ بکات
 
ە کورتی هەر مرۆڤیک دەتوانێت ئەوەندە ئازاد بێت کە ئزازادیی کەسزانی تزر لەکەدار نەکزات و لەبەیزن نەبزات. ئەگەر چزی ب

 و بکزززات کنتزززرۆڵ کزززاتی شزززیوەی بە ڕاپەریزززنە ئەو  لەو بزززاوادام ئەو جزززار ڕێژیمزززی ئیسزززالمی کۆتزززایی نزززایە و لەوانەیە
 و دێمزززوکرات هێزززبە یەکگرتزززووی بەبزززێ واڵت نادیزززاری اهزززاتووید و دەڕووخێزززت هەر زوو یزززان درەنزززگ بەاڵم دامزززرکێنێتەوە،
کردنەوەی خەڵززک لە داهززاتووی واڵت و بەبززێ ڕێککەوتززن و لەسززەر دەسززەاڵت و شززێوەی دەسززەاڵت و وشززیار بەبززێ و الییکەکززان

ئیسزتەوە  یاسای زانستی و مرۆییی گشتیی داهاتوی واڵت، لەو باوادام واڵت سەرلەنۆی تووشی سەرەڕۆیی دەبیتەوە. دەبێت لە
شێوەی دەسەاڵت و جۆری دابەشکردنی هێب و بەڕێوەبردنی واڵت بە شێوەیەک ناوەندگەرا نەبێت، بۆ خەڵک ڕوون و ڕێککەوتزن 
و هززاوڕابوونی هێززب و کەسززایەتییە دێموکراتخوازەکززانی لە یەکیەتییەکززی دڵخوازانەیززدا دابززین بکرێززت، دەبێززت لە ئیسززتەوە 

ب و تواناکانی بخاتە کار و بە هاوپەیمزانییەکی سیاسزی و سزەربازی و بە هاوکزاری و حیببی دێموکراتی کوردستان هەموو هێ
هاوڕای هەموو هێزب و حیببەکزانی تزری کوردسزتان، هەوڵ بزدات تزاکوو هاوتزا لەگەڵ هێزبە دێمزوکرات و الئیکەکزانی دیزکەی 

 .ئیراندا، پارێبێکی هاوبەش و هاوقازان  ببەستن
 

یاسزا و دەسزەاڵت بەیەکەوە هزاوڕا و هاوکزار و هەڤزاڵی یەکتزر بزن و بەرتەسزککردنەوەی  لە بەرنامەیەکدا داهزاتووی واڵت و
ئازادی و دەسدرێژیکردن بۆ سەر هەر کامەیان و هەر تاکێک بە دەسدرێژی بۆ سەر هەموویان پێناسە بزکەن و بە یەکگرتزویی 

ەنوێ دیکتاتۆرێکی دیکە بێتەوە سەر کزار و و یەکدەنگ بەرگری لە هەموو ئازادییەکان بکەن. ئەگەر وا نەبێت لەوانەیە سەرل
هەر وەک شا ڕێبەر یەکسانی و ئازادیی تاک و گشتی زەوت بکەنەوە، ژیزان و سزەرفەرازیی هەمزوو واڵت بزۆ سزەدەیەکی دیزکە 

 .بکەن بە ژان
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 یان، ئازادیژن، ژ
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  و گادەر و الوێنی ڕوونیشمان هەبێ  با هەزار زێ
 تاكو ژن ئازاد نەبێت، سەرچاوەی ژین لیخنە

 هێمن موكریانی                                                          
 

 شاناز هیرانی
 

 بزۆتە هەیەو قزوڵی سیاسزی كزۆمەاڵیەتی رەهەنزدێكی بەڵكزو یە،نیز نزاوەرۆك  بزێ ژن، ژیان، ئازادی تەنهزا دروشزمێكی سزادە،
 خۆیزان سزەربەخۆیی وەدەسزتهێنانی بزۆ لەسزایەیدا دەكەنەوەو بەرزی جیاوازەكزانیش نەتەوە ژنزانی ئێسزتا. جیهانی دروشمێكی

 .دەكەن خەبات مافەكانیان  و
یهەڵدا، كە لەتێزززاوانینە ئەو دروشزززمە كزززوردییە و سزززەرەتا لەنزززاو بزززبوتنەوەی رزگزززاریخوازی بزززاكوری كوردسزززتانەوە سزززەر

فەلسەفییەكانی عەبدوڵال ئۆجەالنەوەگەاڵڵەبووە، چونكە ئۆجەالن لە تێبە فیکری و سیاسیەكانی خۆیزدا،جەخت لەسزەر ئەوە 
 .نابێت ئازاد كۆمەڵگە نەبن، ئازاد ژنان تا دەکاتەوە کە 

 
ی كزورددا هەبزووە، بەاڵم پێاەوكزردنەكەی ریشەی چەمكەكانی ژن، ژیان، ئازادی پێشتر لەئەدەبیزاتی شۆرشزگێای و نەتەوەیز 

بەو شێوەیە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو تێاوانینە سیاسییە. ئەو دروشمە لەناو كوردەواریدا رۆژ دوای رۆژ گەشزەی كزردو پەرەیسزەند، 



١١ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

93 
 

جزار بەهەمزان زمزان كوردی  و   و لەوەش زیزاتر هەنزدێ  تا كار گەیشتە سەر ئەوەی لەهەر چوار پارچەی كوردستان بەكاربێ
جاریش بەوەرگێادراوی ببێتە وێردی سەر زمانی ژنان و ئازادیخوازانی گەالنی تریش، بزۆ نمزونە:  عەبیزر سزەهالنی    هەندێ

 ژنززانی لە پشززتیوانی بززۆ  ستراسززبۆرگ  پەرلەمانززدا هززۆڵی نززاو لە عیراقززی بەرەگەزی و  پەرلەمانتززاری یەكێتیززی ئەوروپززا
 ئۆبامزا میشزیم  كزوردی دروشزمی ژن، ژیزان، ئزازادی ی گزوتەوە. هەروەهزابزای و بە خزۆی قزژی ئێران و رۆژهەاڵت كوردستانی
 و دەربززای رۆژهەاڵت بوێرەكززانی ژنە بززۆ خززۆی پشززتیوانی و هززاوڕایی ئەمەریكززا، پێشززووی سززەرۆكی ئۆبامززا، بززاراك هاوسززەری
 .ئی.هامیانە سەرچاوەی ئەوان راپەڕینی كە بەوەشدا ئاماژەی

 
لسزەفی، فیكزری، كولتزوری، كزۆمەاڵیەتی و سیاسزییە، واتە فزرە رەهەنزدەو میتزۆدەكەی لە بنچینەدا ئەو دروشمە دروشمێكی فە

 رابززردوو شۆڕشززەكانی دروشززمێكیتری چەنززد لەگەڵ دروشززمە ئەم بەراوردی  قەبززارە و پانتززاییەكی فراوانتززری هەیە.. ئەگەر
یچ ئزایین و چینێزك، یزان گەل خزۆی بەهز تەنزانەت جیهانیزانەیە، گشزتگیرو و هەمەالیەن دروشزمێكی چەنزدە دەبینین بكەین،

ونەتەوەیەكەوە سزززنوردار و بچزززوك نەكزززردۆتەوە، بەڵكزززو سزززەرجەم رەهەنزززدە فراوانەكزززانی مرۆڤزززایەتیی هەڵگرتزززووە.  ئەی 
كرێكزززارانی جیهزززان یەكگزززرن  دروشزززمێكی جیهزززانییە و لەپێنزززاو بەدەسزززتهێنانی مافەكزززانی كرێكارانزززدا لەڕەوتزززی خەبزززاتی 

هەردوو فەی.ەسزوفی گەورە  كزارڵ مزاركو و فریزدریك ئەنگبزب   1848برەویسزەند. سزاڵی  سەندیكایی، سیاسی و رۆشنبیریدا
 چەوسززاوەکاندا و كرێكززاران لەنێززو  خسززتیانە نززاو مانۆێسززتی حببززی كۆمۆنیسززت و بەو دروشززمە توانییززان گیززانی یەكگرتززوویی

ەوانەی ژن، ژیزززان، ئزززازادی ، بە پزززێچبزززوەوە رووبەڕوو گەورەشزززی و فزززراوان جیهزززانی بەرەیەكزززی بەاڵم بزززكەنەوە، قزززوڵتر
، چزونكە بەهزۆی گشزتگیربوون و نزاوەڕۆكە مرۆڤزایەتییەكەیەوە لەگەڵ ئێسزتا و  بەرەنگارییەكی گەورەی لەبەرامبەردا نابینرێ

 . ئایندەی كۆمەڵی ئادەمیباد دەگونجێ
 

سززەرتاپای جیهززانی  ئەگەر ئەو دروشززمە بە دروشززمی  برایەتززی، یەكسززانی، ئززازادی ی شۆڕشززی فەڕەنسززا بەراورد بكەیززن، كە
 بەسزەر گەورەی كزاریگەرییەكی دواجزاریش . ئازادی یەكسانی،  رەهەندی وەرگرتووە  برایەتی،  گرتەوە، دەبینین ئەویش سێ

 لەنزاو ژنزان پزێگەی بەاڵم زیندووئی.هامبەخشە، نمونەیەكی وەكو ئێستاش تا و بەجێهێشت بەگشتی مرۆڤایەتییەوە كۆمەڵگەی
ێززوەنەکراوە، سززەرەرای ئەو گرنگیەشززی شۆڕشززەكە بەالڕێززدا بززردرا و كززارەكتەرو شۆڕشگێرەكانیشززی باسززی ل بەنززاو دروشززمە ئەو

كەوتنە بەر نەشتەری لەنزاوبردن و كوشزتن و بزاین، سزەرەنجامیش نزاپ.یۆن دەسزتی كزرد بە داگیركردنزی واڵتزانی ئەوروپزا و 
 .بی سەر كاغەز مایەوەئەفریقیا و كردیە كاری لەپێشینەی خۆی و دروشمەكەش هەر تەنیا بە مەرەكە

 
 ئازادیی ژن لەبنەڕەتدا كێشەیەكی قوڵی مێژوویی خودی كۆمەڵگەیە، بۆیە تا ژن ئازاد نەبێت و بەمافەكانی نەگات، 
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كۆمەڵگەش بە ماف و ئازادییەكانی ناگزات. چەنزدین هەزار سزاڵە كزۆمەڵگەی مرۆڤزایەتی بەدەسزت قەیزران و كێشزەی زۆرەوە 
تا كێشەكانی ماف و ئازادییەكانی ژن چارەسەر نەبێت، كێشزەی كزۆمەڵگەش چارەسزەر   ان دەڵێ، بەاڵم ئەزموون پێم دەناڵێنێ

 .نابێت. بۆیە ئێستا ژنی كورد لەناو ئەو شۆڕشەدا بۆتە پێشەنگ و كارەكتەری سەرەكی
 

وەک:یەكێتیزی تازەترین نمونەش لەم سەردەمەدا بوونی ژنانە لەناو ببوتنەوە سیاسییەكانی كوردستان بەتایبەت چەپەكانزدا 
نیشتمانیی كوردستان، كزۆمەڵەی زەحمەتكێشزان، حببزی دیمزوكرات، پەكەكە و پەیەدە. بەهێبتزرین دەركەوتنزی ژنزیش لەنزاو 

 وا ئەزمززونێكی توانیززان كە بززوو،  یەپەژە  ژن پاراسززتنی یەكینەكززانی بەشززداریكردنی  بززبووتنەوەی رزگاریخوازییچەكداریززدا
 .بكەن سەرسام بەخۆیان جیهانی بدەن پیشان

 
لێززرەدا دەپرسززین : ئایززا بززۆچی جیهززان سەرسززامە پێیززان؟ لەبەرئەوەی ئەوە تززاكە بززبووتنەوەی شۆڕشززگێایی ژنززانەیە و بە   

 .ئایدیۆلۆژیایەكی ژنانەو بۆ بەرگریكردن رسكاوە
 

ییەكززی دەركەوتنززی ژنززان لە جەنگززی دژ بەداعززش، سززەرنجی هەمززوو جیهززانی بەالی خۆیززدا راكێشززا. میززدیاكانی رۆژئززاوا گرنگ
زۆریززان بە رۆڵززی شززەڕڤانە ژنەكانززدا و چەنززدین فززی.م و بەڵززگە دۆكۆمینتارییززان لەسززەر بەرهەمهێنززان، كە توانییززان هێززبە 
ترسناكەکەی گروپی توندڕەوی داعش تێكبشكێنن و ناوەنزدی دەوڵەتەكەشزیان كزۆنترۆڵ بزكەن و لەبەرامزبەر ئایزدیۆلۆژیایەك 

 بە و دێززت ژنێززك كە دیززاردەیە، ئەم سززتی ژنێززك بكوژرێززت نززاچێتە بەهەشززتەوە.بوەسززتنەوە، كە پێیززوایە ئەگەر پیاوێززك بەدە
 لێززرەدا ئززا. لێدەسززێنێتەوە بەهەشززتی ك.ی.ززی وەرگرتنززی چانسززی  و كوژێززت ئەشززی و بكززوژم تززۆ دەتززوانم مززن: دەڵێززت پیاوەكززان
و گوزارشززت لەخززۆی دێززت  لەوێززدا ژن و زەوی لەسززەر ژنە خەوتززووی سززاڵ هەزار چەنززد ئیززرادەی بێززداربوونەوەی چركەسززاتی

دەكزززات. كەواتە لێزززرە ژنزززان لەپێنزززاوی ژیزززانێكی ئزززازاد و بەخزززتەوەری كزززۆمەڵ خەبزززات دەكەن، نەك هەر بزززۆ یەكسزززانی و 
دەسززتەبەركردنی مززافی ژنززان، بەڵكززو بززۆ ئززازاد كردنززی كززۆمەڵگە لەبیززری تونززدڕەوی و بەتززایبەتیش ژنززان، كە لەنززاو ئەو 

 .كەرەستەی بەكارهێنەرن بۆ بردنەوەو دۆڕانی شەڕەكانئایدیۆلۆژیایەدا هەمیشە دەبنە قوربانی و 
 

، بەاڵم الی ئززێمە  و بەرەو پێشززەوە دەچززێ  دیززارە بە پێززی هەلززومەرجە كۆمەاڵیەتییەكززان رۆژ بەڕۆژ مانززای ئززازادی دەگززۆڕێ
رین مزافی كەمترین ئاستی ئازادی دەستەبەر نابێت، تەنانەت فێربوون لەتوركیزا بە زمزانی كزوردی قەدەغەیە، كە سزەرەتاییت

هەر گەلێكە پارێبگاری لەزمان و كولتورو فەرهەنگی خۆی بكات، بۆیە ژنان و پیاوان ناچزارن بە شزێوازی جۆراجزۆر خەبزاتی 
 هێشزتا ناوەڕاسزت رۆژهەاڵتزی واڵتزانی لەكۆمەڵگزاو چزونكە بێزت، قوربانیزدانیش رادەی بە خەبزاتە شێوازە ئەو جا بۆ بكەن،
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ە مەیززدانی ژنززان و بەرزكززردنەوەی دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی خەریززكە راپەڕیززن و ەهززاتنب ئێسززتا بەاڵم ، دەكززرێ پێشززێم
 .جواڵنەوەی ئازادیخوازان مانایەكی قوڵترو كاریگەرتر بە خەباتەكەیان دەدەن

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕوانگە و ڕەخنە 

 
 
 
 

واتا ئازادی بۆ هەموو کۆمەڵگاروئیا پیرایی: داواکاری بۆ ئازادی ژنان لە ئێران   
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 هاواڵتی

 
روئیزا پیرایزی لەچزاوپێکەوتنێکی گۆڤزاری تززایم: هەمزووکە  دەزانزێ داواکزاری بزۆ ئززازادی ژنزان ئزازادی هەمزوو کززۆمەڵگەیە، 

 .باواتنابێت بە فیاۆ  دەشبیت: ئەم قوربانیانەی بە گیانی ئازیبەکانمان داومانە دەبێت ژیانێکی نوێ لەدایک بێت و
 

ئەکززتەر ودەرهێززنەری دیززاری ئەمریکززی ئەنج.ینززا جززولی چززاوپێکەوتنێکێ تززایبەت لەگەڵ ڕوئیززا پیرایززی لە گۆڤززاری تززایم کە 
 دایکزی لەدەسزتدانی بەهۆیگۆڤارێکی هەفتانەی ئەمریکیە بەڕێگەی ئۆنالین ئەنجام دا، روئیا پیرایی چاالکوانی دیاری ئێران 

 بوەتە سیمبولێکی تری  دایکی گۆڕەکەی لەپاڵ وەستان و قژی باینی بە کرا، ەهیدش ئێران خۆپیشاندانەکانی لەناو كە
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 .خۆپیشاندانەکانی ئێران
 

ڕوئیززا لەوەاڵمززی پرسززیارێکی ئەنج.ینززا جززولی کە لێززی دەپرسززێت، جیززاوازی ئەم خۆپیشززاندانانە چززیە لەگەڵ  روئیووا پیرایووی:
 دەڵێت:  ڕەزایی و خۆپیشاندانەکانی پێشوو،نا
 

انە ژن و پیززاو لەهەمززوو نەتەوەکززانی ئێززران نززاڕەزایی دەرئەبززان و داوای ئززازادی و بنباکردنززی گەنززدەڵی و ئەم خۆپیشززاند
 ئزازادی واتە ژن ئازادی گەڕاندنەوەی واڵتەکەیان ئەکەن،ئەم خۆپێشاندانە داوای ئازادی ژن دەکات، هەموو کەسیش دەزانێت 

 ژێزر لە ژیزانکردن لە بزا  پیرایزی ڕوئیا ئەنجامدراوە، ئۆنالینەوە رێگەی لە كە چاوپێکەوتنەکەدا لەماوەی. کۆمەڵگە هەموو
ڕژێمی ئێران دەکات ودەڵێت: هیچ کە  لە ئیران ژیانێکی ئاسزایی ناژیزت، بەهزۆی یاسزاکانی دەوڵەت وفشزارەکانی  دەسەاڵتی

ەکێزک بزوو لەوانەی لەسەر کۆمەڵگە، بەاڵم من هەمیشزە بەهزۆی خێزبانەکەمەوە هەسزتم بە ئزارامی وئزازادی کزردووە، دایکزم ی
 .حەزی بە ژیانبوو وباوەڕی بە ئازادی هەبوو

 
 مامەڵە دەکەیت؟  ئەنج.ینا جولی: ئێستا چۆن لەگەڵ ئەو شۆکە دەژیت و

 
بۆمن زۆر قورسزە کە بەردەوام بزم چزونکە ئزازیبترین کەسزم لەدەسزتداوە، هەسزت دەکەم کە منیشزیان کوشزتوە،  روئیا پیرایی:

ێش ئەوەی لەناو خۆپیشاندانەکاندا تیرۆری بکەن، بەاڵم من پێویسزتە بەردەوام بزم، پێویسزتمە دایکم نبیکترین کەسم بوو پ
ببمە دەنگی بێدەنگکراوی دایکم و هەموو ئەوانەی کە کزوژران لەالیەن ڕژێمزی ئیسزالمی ئێزرانەوە؛ هەر لەبەرئەوەشزە کە دوای 

یکزیەوە بزۆ ئەنج.ینزا بزا  لە وتەکزانی ئەو شزایەتحاڵە بەخاکسااردنی دایکی ئێران بەجێدەهێبێت. ڕوئیا لەبارەی کوشتنی دا
 تەقەیززان لەنززبیکەوە تیرۆرکززردووە دەکززات کە لەکززاتی تیرۆرکردنززی دایکززی لەوی بززووە و دەڵێززت، ئەو بکززوژانەی دایکمیززان 

 .کراوە وشەهید پێکراوە گولە ١٦٧ بە دایکم داوە، لەدەست گیانی بەجێ دەست و بردووە کەمی کاتیکی و لێکردووە
   

ئەنج.ینا لەبارەی ئازایەتی وبەرخودانی رویاوە پاڵاشتی خۆی بۆ ڕویا پیرایی دوپات ئەکاتەوە و بزا  لەوە دەکزات کە ئەو 
 .بوەتە نمونەی سروش بۆ هەموو جیهان

 
لەبززارەی درێژەکێشززانی خۆپیشززاندانەکانی ئێززران وبەردەوامززی ناڕەزایەتیەکززانەوە وتززی، ئەمە ڕێگەیەکززی  روئیووا پیرایووی:

 درێژە، بەاڵم بەدڵنیای ناگەڕێنەوە ناو تاریکی،چونکە هەستمان بەوەکردووە کە رژێمی ئیسالمی ئێران چاک دوورو
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ناکرێتەوە، دەشبێت ئەو یەکگرتزویەی خۆپیشزاندەرانی ئێزران ک.ی.زی سزەرکەوتنی ئەم شۆڕشزەیە، دەشزبێت ئێسزتا هەمزوو کە  
 .ئێمە دەبینێت و واڵتانی دوونیاش پاڵاشتمانن

 
سزااڵن، چزاالکوانی دیزاری ئێزران كە ئێسزتا لە دەرەوەی ئێزران دەژی و لەدوای شزەهیدکردنی دایكزی  ٢٥تەمەن  ی:روئیا پیرای

 ١٠٠بەدەسزززتی هێزززبە ئەمنیەکزززانی ئێزززران بزززوو بە سزززومبولێکی دیزززاری خۆپیشزززاندانەکانی ئێزززران و هەروەهزززا لەنزززاو لیسزززتی 
و کززرایەوە، روئیززا قززژی خززۆی بززای وەک نززاڕەزایەتیەک و کززاریگەرترین ژنززانی دونیززادا دانززرا کە لەالیەن بززی بززی سززی وە بززاڵ

مینزوو مەجیزدی  دایکزی قزژی خزۆی بەدەسزتەوەگرت وەک دوپزاتکردنەوەی بەردەوامزی خزۆی بزۆ درووشزمەکانی کە لەسەر گۆڕی  
 .دایکی لەسەر کوژرابوو

 
لەالیەن لەالیەن پۆلیسی ڕەوشزتی ساڵ  ٢٢خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی ئێران دوای کوژرانی ژینا  مەهسا  ئەمینی تەمەن 

ئێاان بەتاوانی نەپۆشینی حیجابێکی شەرعی دەستی پێکرد و دەیان دروشزمی جزۆراو جزۆر وچزاالکی ژنزان و واڵتزانی جیهزانی 
 ی١٦ دوای لە خۆپیشززاندانەکان بززوو؛ سەرپۆشززەکانیان وسززوتاندنی لززێکەوتەوە، دیززارترین چاالکیەکززانیش قززژ باینززی ژنززان 

کە  گیانیان لەدەستداوە و زیزاتر لە  ٤٧٣و بەپێی دواین ئامارەکانی گروپی چاالکوانانی هرانای ئێران  ددەستیاێکر ئەی.ول
 .کەسیش دەستگیرکراون ١٨
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١١ڕێکەوتی:  – هاواڵتیسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 کۆماری ئیسالمی لە ئاستی دنیادا زیاتر پەراوێز دەخرێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 یامسایتی پە

 

لە  هاوپەیمانانی کۆماری ئیسالمی ئێران و بە تایبەت چین و ڕوسیە رۆژ لە رۆژ زیاتر لە کۆمزاری ئیسزالمی دوور دەکەونەوە.
سەفەری چەند رۆژەی ڕێبەری چین بۆ عەرەبستانی سعودی، چین بەکردەوە بە شێوەیەکی ئاشکرا لەگەڵ حکومەتی عەرەبستان 

تەنانەت سزەبارەت بەو سزێ دورگەیەی کە واڵتزانی لێزوارەی  ری ئیسالمیدا هاودەنگ بوو.و هاوپەیمانەکانی لە بەرانبەر کۆما
کەنززداو لەگەڵ کۆمززاری ئیسززالمی لەسززەریان کێشززەیانە، ڕێززبەری چززین خوازیززاری چارەسززەر کرانززی بززابەتی مززالیکیەتی ئەو 

ری ئیسزالمی سزەبارەت بە مزالیکیەتی ئەوە لە حاڵێكزدایە کە کۆمزا دوڕگانە لە ڕێگای وتووێژی سیاسی و دیا.ۆمزاتیکەوە بزوو.
ڕێبەری چین تەنیا بەم هاودەنگیەی لەگەڵ عەرەبستانەوە نەوێسزتا و سزەبارەت بە  ئەو دوڕگانە ئامادەی نییە وتووێژ بکات.

 کێشە یەمەن، چاوپێکەوتن و وتووێژی لەگەڵ جەمسەری نەیاری حکومەتی ئیسالمی هەبووە.
 

اڕەزایەتی لە ئێران بەو ئاکامە گەیشتوە کە مانەوەی حکومەتی ئیسزالمی لە ئێزران ڕێبەری چین لە هەڵسەنگاندنیسێ مانگ ن
بەر لەم سززەفەرەی ڕێززبەری چززین بززۆ عەرەبسززتان، لە زۆربەی ڕاگەیەنرەکززانی چینززدا گەلێززک  گەلێززک چززۆتە ژێززر پرسززیارەوە.

 ڕاپۆرت سەبارەت بە ناڕەزایەتی و مانگرتن لە ئێران باڵو دەکرایەوە.
 

هانزدانی بەشزار ئەسزەد لە الیەن  ئیسزالمی لە سزوریەش دەکەن. لە خزۆ بەدوور گرتنزی ڕوسزیە لە حکزومەتیدیاردەکزان بزا  
هەروەهززا بێززدەنگی و تەئیززدی ناڕاسززتەوخۆی  پززۆتینەوە بززۆ کۆبززوونەوە و هاوکززاری کززردن لەگەڵ ئەردوغززان لەم ڕاسززتایەدایە.
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می لە سزوریە مزاوەیەکی زۆرە بزۆتە جێگزای نزاڕەزایەتی عەمەلیاتی ئەڕتەشی ئیسرایم لەدژی بەرژەوەندیەکانی کۆماری ئیسزال
 حکومەتی ئیسالمی.

 
 لە بارودۆخی شارزەی ئێراندا، حکومەتی تورکیەش ڕایگەیاند کە ڕاگەیەنەرە فارسی زمانەکان ڕوو بە ئێران کارادەکات.

 

تزانی ڕۆژئزاوایی تزا ئاسزتێک الواز بوونی حکزومەتی ئیسزالمی لە نێوخزۆدا و شزەپۆلی ڕوو لە گەشزەی ناڕەزایەتیەکزان، دەوڵە
بەرەو سیاسەتی خزۆ بەدوور گرتنزی زیزاتر لە ڕژیمزی ئیسزالمی و دیۆزاع لە نزاڕەزایەتی خەڵزک لەدژی کۆمزاری ئیسزالمی پزاڵ 

ئەوان هەر  هەڵوێسززتی ڕەسززمی ئەوان بززۆ مەحکززوم کردنززی ئێعززدامی موحسززین شززکاری نمززونەیەکە لەم سیاسززەتە. پێوەنززاوە.
م ڕژیزمە لەسزەردا هەبێزت، لە بزارودۆخی ئێسزتادا سیاسزەتی گوشزارهێنان بۆسزەر ڕژیمزی ئێزران نەخشەیەکیان بۆ داهزاتوی ئە

 لەپێناو دەستبەر کردنی ئیمتیازی زیاتریان گرتۆتەبەر.
 

دخززاڵەتی چززین لە کێشززە ئەرزیەکززانی ئێززران لەگەڵ واڵتززانی عەرەبززی لێززوارەی کەنززداو، شکسززتی دیا.ۆماسززی و ئیسززتراتژی 
حکززومەتی ئیسززالمی کە لەگەڵ دەوڵەتززانی ڕۆژئززاوایی کێشززە و نززاکۆکی  حاکمززانی ئیسززالمی ئێززرانە. سززووڕان بەرەو رۆژهەاڵتززی

سززووڕانی بە ئاشززکرای چززین بەرەو عەرەبسززتان و وتززووێژ  زۆری هەبووسززووڕان بەرەو رۆژهەاڵتززی کردبززووە ئیسززتراتیژی خززۆی.
 زیاتری کۆماری ئیسالمی بە شوێندا دێت.لەگەڵ نەیارانی حکومەتی ئیسالمی لە ناوچەکەدا، شکست و پەڕاوێب کەوتنی 

 
دەزگای دیا.ۆماسی حکومەتی ئیسالمی نەیتوانی بە تەب.یغاتی درۆیزنە ڕاسزتیەکانی نێوخزۆی واڵت لەبەرچزاوی خەڵکزی دنیزا و 

بێگومززان سززووڕانی چززین بەرەو عەرەبسززتان و هاوپەیمانەکززانی قەیرانززی حکززومەتی لە نێوخززۆی  حکومەتەکانیززان ون بکززات.
 قوڵتر دەکاتەوە.ئێراندا 

 
ڕوسززیەش درەنزززگ یزززان زوو ناچزززار دەبێززت بزززۆ دابزززین کردنزززی بەرژەوەنززدیە درێژماوەکزززانی لە ئێزززران، دەسزززت لە پشزززتیوانی 

ڕژیمی ئیسالمی لەژێر گوشاری خەڵکی ئێزران و پەڕوێزب خرانزی زیزاتری واڵتزانی  جەنایەتەکانی کۆماری ئیسالمی هەڵبگرێت.
نگرتن لە نێوخۆی ئێران بەشێک لە دەوڵەتزانی دنیزا ناچزار بە پێزداچوونەوەی پێوەنزدیان درێژەی ناڕەزایەتی و ما دنیادایە.

 لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ئێران دەکات.
 

 پەیامی خەڵکی ناڕازی ئێران ڕوون و ئاشکرایە، پشتیوانی و هاوکاری لەگەڵ کۆماری ئیسالمی ئێران بە مانای دوژمنایەتییە 
 لەگەڵ خەڵکی ئێران.
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و حکومەتەکانیان نەک لەبەر دیۆاع لە خەڵکی ئێران لە حکومەتی ئیسزالمی دوور دەکەونەوە، بەڵکزو پاراسزتنی  ئەم واڵتانە
بەرژەوەندیە دەرێژ مزاوە جۆراوجۆرەکزانی واڵتزانی دنیزا بەسزتراوەتەوە بە دوور کەوتزنەوە و هاوکزاری نەکزردن لەگەڵ ڕژیمزی 

 ڕوو لە نابوودی ئیسالمی ئێران.
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٢ڕێکەوتی:  – امەیپ یتیساسەرچاوە: 
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