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 :پێڕست
 

 ١١الپەڕەی ........   .......... ی "کوردستان"٨٣١ژمارەی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ سێپتەمبەریی ٢٢ = ی هەتاوی١٤٠١ خەرمانانیی ٣١ پێنجشەممە  
 
 عەلی بداغی ........................................................................................ هاتنی وەرزی "ژینا" -١
 ئاسۆ منبەری ...................................................................................... ژینا ئێستا نیشتمانە! -٢
 ا دانشجوڕەز .................................................................................... ژینا، چیرۆکی ژین و ژان -٣
 پژمان شەریعەتی ................................................................................. هاودەنگیمان مانەوەیە -٤
 نەت نیئڕۆ لبورزەئ.................. ........................................... یاگرۆڕو خ ستێوەڵه ەیکوردستان لوتک -٥
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 ٢٤ الپەڕەی .....................  ٨٣٢ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ ئۆکتۆبەریی ٧ = ی هەتاوی١٤٠١ ڕەزبەریی ١٥ هەینی  
 

 یعەلی بداغ ............................................................................................. دەمی ڕاپەڕینە -١
  قادر وریا .............................................. ی ڕەزبەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان٩پەیامەکانی مانگرتنی گشتیی  -٢
.................... کەماااک کەریماایم کااۆمەڵگەی ئێااران گەیشااتووەتە خاااڵێکی وەرچەرخااان لە ناااڕەزایەتی و ڕاپەڕیناادا -٤

  دیمانەم بێهزاد قادری......................................................................... ...............................
 ی تەعیرەپژمان ش..... .............................................. ەزترێهەب وانەئ ییکەمووش ەیگێپ ەل مانیرەماوەج -٥
 مستەفا شەڵماشی ................. بەدەستانی ڕێژیم و خەریکە بیانخنکێنێخوێنی "ژینا"ی کورد ڕژاوەتە نێو گەرووی کار -٦
  کوردستان ڕۆژنامەێ ......................................................................... بۆچی کراینەوە بە ئامانج؟ -٧
 باوە د. کامران ئەمین ......................................................................... وانەکانی مانگی خەرمانان -٨
  عومەر باڵەکی ........................................... توانای مووشەکیی کۆماری ئیسالمی و پێگەی حیزبی دێموکرات! -٩
.............................. ... ناڕەزایەتیەکان؛ دوو جیاوازیی گرینگ، بزووتنەوەیەکی گشتی و هەنگاوێک بۆ ئینقالب -١٠

  د. ئازاد محەممەدیانی.......... .............................................................................................
  یقاسم ریتاه........ .......................................................... دوو سرووددا وانێنەل رانێئ یانییقوتاب -١١
   کەیهان یۆسفی ...................................................................... مووان شۆڕشی ژنان، شۆڕشێك بۆ هه -١٢
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 یم الجانیبرا .......................................................................................... قەیرانی کۆتایی -١٣
   ئاسۆ منبەری .................................................................. ژن، ژیان، ئازادی"، دروشمێک بۆ ڕزگاری -١٤
 کەیوان دروودی .......................................................................... تێچووی ئێمە و گیرفانی ئەوان -١٥
 زانیار حوسێنی ............................................................................. پۆاڵ دەشكی، بەاڵم ناچەمێ -١٦
  شاهۆ حوسێنی ............................................................................ شۆڕشێک لە ژنانەوە بۆ الوان -١٧
   یت. ئاگر.................. ............................................ رۆکتاتید ۆیشک یشکاندن ۆب کەیگاڕێمانگرتن  -١٨
   دارسمە ...................................................................... یەکسانیخوازی بە زەبری زیندان و فیشەک -١٩
   تەن ئەلبورز ڕووین ......................................... و دڵی کۆمەاڵنی خەڵکهێرش بە مووشەک بۆ سەر سەنگەر  -٢٠
 
 

 
 ٩٥ الپەڕەی .....................  ٨٣٣ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ ئۆکتۆبەریی ٢٢ = ی هەتاوی١٤٠١ ڕەزبەریی ٣٠شەممە یەک  
 
  خالید عەزیزی .................................................. ری قەت بەچۆک دانایەخەباتی نەتەوایەتیمان بۆ ڕزگا -١
   قادر وریا ......................................................................... چەکی گەرمی شۆڕشگێڕانی سەرشەقام -٢
   عومەر باڵەکی ........................................... للەتێکنچەواشەکارییەکانی ئێران بەڵگە بۆ ڕەوایی خەباتی می -٣
   کەریم پەرویزی .............................................................................. كان راوێزخراوه ڕینی په ڕاپه -٤
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   کەیوان دروودی ...................................................... بیاڤی گشتیی ئێران و هەڵسەنگاندنی دەوری ڕۆژاوا -٥
  سۆران عەلیپوور ............................................................... ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئەبێتە ڕەمز" -٦
  ئاوە د. کامران ئەمین ................................................ دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" لە پاوانی کەسدا نییه -٧
  زادە شاڕوخ حەسەن ......................................... ژن، ژیان، ئازادی )لە هەناوی وێژە و فۆلکلۆری کوردییەوە( -٨
   تەن ئەلبورز ڕوویین...... ............................................................................. و شۆڕش Z نەوەی -٩
  سەلیم حەقیقی ................................................................................................. بۆ ژیان -١٠
  ەحمەدنژادشەمزین ئ .................................. کۆماری ئیسالمی پێش ڕووخانی لە تاران، لە کوردستان ڕووخاوە -١١
  ئاسۆ مینبەری .............................................................. بوونەوە بۆ پێشەنگایەتی ژنان، لە قوربانی -١٢
   دارسمە ............................................................................................ لێکدانەوەی گەوجانە -١٣
   پژمان شەریعەتی ....................................................................................... نەوەی هۆشمەند -١٤
 
 
 

 ١٥١ الپەڕەی .....................  ٨٣٤ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ی زایینی٢٠٢٢ مبەینۆڤەی ٦ = ی هەتاوی١٤٠١ خەزەڵوەریی ١٥شەممە یەک  
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 مستەفا هیجاری ............................ داواتان لێ دەکەم سیمای ئەوڕۆیی و شارستانییانەی ڕاپەڕینەکەمان بپارێزن -١
 باتی خۆماان تی باۆ الی خاه وڵاه هرنج و پشاتیوانیی نێود تا ساه تێکی دەگامەن دروسات باووه هاه رفاه زادەم ده د. ئاسۆ حەسەن -٢

 هەڤپەیڤینم ئاڕمان حوسێنی................................................................................ ....... ڕابکێشین
 کەریم پەرویزی ............................................................................................ كردن؟ چی نه -٣
 عومەر باڵەکی ............................. دا شانازی و جاشایەتی و نۆکەرییش سەرشۆرییەشەهیدبوون لە پێناو ئازادی -٤
 پژمان شەریعەتی ................................................................................. ئێرە خاکی کوردستانە -٥
 ڕەحمان سەلیمی .............................................................. كانی هەتا ئێستای شۆڕشی ژینا وته سكه ده -٦
 سەلیم حەقیقی ...................................................................................... چلەیەک بۆ کۆتایی -٧
 ڕەزا دانشجوو .............................................................................................. زانکۆکانی من -٨
  دارسمە .......................................................... بۆ خوێندنەوەی ئەم بابەته دەست بە چاوتانەوە بگرن -٩
.. .......................... یەواژاڕۆ یایادن ۆب ییخالقەئ یکییەکاریتاق کان،ییەرانێئ ەرەشاندێپۆخ یوچانێب ییتیەئازا -١٠

 پوور نەسەح کماەم کەوییەزینگلیئ ە/ و لسیتیغ دایفر -نێئ نێئ یس........................................................ 
 ئاسۆ مێنبەری ............................................................. مەرگی ژینا ڕوحی بەو ژیانە نوێیەدا کردەوە -١١
 ئاکام ڕۆژهەاڵت .......................................................................... ژن، فەلسەفەی ئازادیی واڵت -١٢
 تاهیر قاسمی ................................................................... تەمەنەکانی شۆڕشی "ژینا" کۆمار"ە کەم -١٣
 ئاوە د. کامران ئەمین ............................................. کوردستان ترپە دڵی بزووتنەوەی بەرهەڵستیی ئێران -١٤
 کەیوان دروودی .................................................................................. کورد، بوونە نەک فۆرم -١٥
 وکەی کوردسااااااتان و ڕۆک و بەرنااااااامەی ناوەناااااادی هاوکاااااااریی حیزەکااااااانی کوردسااااااتانی ئێاااااارانبااااااارودۆخی هەنااااااو -١٦
 دیبەیتم کاروان مێراوی................ ......................................................................................

 تەن ئەلبورز روئین ....................................................................................... زانکۆ و شۆڕش -١٧
 وم عەلی فەتحی ..................................................................................... با" و "ئانارشیسم" -١٨
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 ٢١٦ ..الپەڕەی ...................  ٨٣٥ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ مبەینۆڤەی ٢١ = ی هەتاوی١٤٠١ خەزەڵوەریی ٣٠شەممە دوو  
 
 
 یناسر باباخان......... ....................................................................................... لەگ یزێه -١
 دا نەباااوونی ئۆپۆزیسااایۆنی یەکگرتاااوو دژی کۆمااااری ئیساااالمییەمساااتەفا مەولاااوودیم کەمایەسااایی ساااەرەکی لەو راپەڕیااانە -٢

  هەڤپەیڤینم عەلی بداغی..... ...............................................................................................
   یونەع یلەع ....................... ێنێداب ەمێئ ۆیستەئ ەب یکانۆییەوخێن ەشێک ێوەیەو د ێگرەد ێپ انوومانیب رانێئ -٣
  برایم جەهانگیری ........................................................................ دیکتاتۆرەکان وەک یەک دەمرن -٤
  ئاوە ئەمین کامراند.  .................................................. پێگەی الوان له بزووتنەوەی نوێی خەڵکی ئێراندا -٥
  تەن ئەلبورز ڕۆئین .......................................................................... هەنگاوێک هەتا سەرکەوتن -٦
 پژمان شەریعەتی ............................................................................. فەرهەنگی پێشمەرگایەتی -٧
 ئاسۆ مینبەری ............................................................... کچی نیشتمان نەبم ئەگەر تۆڵەی نەستێنم! -٨
  ڕەزا دانشجوو .................................................. جیاییخوازی" ناوی ڕەمزی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی -٩
  ئاالن بەهرامی ............................................................. ایی دامەزراوەیەکی نەتەوەییڕاپەڕین و بۆش -١٠
  ناسر سادقی ..................................................................................... بڵێسە و گڕی ڕاپەرین -١١
  سۆران عەلیپوور ................................................................... ژینا"داویژدانی گشتی لە "ڕاپەرینی  -١٢
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 زانیار حوسێنی ................................................................. لە مافی خۆپێشاندانەوە هەتا ڕاپەڕین -١٣
  ڕەزا ڕۆژهەاڵتی .................................................. بەرزمبۆ جەستەی بریندار و ماندووی ڕۆژهەاڵتی سەر -١٤
  
 

 

 ٢٦٧ الپەڕەی .....................  ٨٣٦ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ ی دێسەمبەی٦ = ی هەتاوی١٤٠١ی سەرماوەزی ١٥شەممە سێ  
 
 ەبێ پابەند بێ بە ئازادی، یەکسانیی ڕەگەزی، سێکۆالریزم و دێموکڕاسیجوواڵنەوە بۆ گۆڕینی ڕێژیم لە ئێران د -١

 مستەفا هیجری.............................................................................................................. 
 بداغی عەلی .............................................................. ئیسالمیدا کۆماری زستانێکی تووش لەبەردەم  -٢
  یبداغ یلەم عەمانید.... .... ەوۆداب انینگڕەدا  SI ەینگرۆک ەل یکانەخیەو دروشم و با نایژ ینەڕیاپڕم ەسوار ولوودەم -٣
......................   ...... واڵتە یەکگرتووەکان پێ دەنێتە سەردەمێکی نوێی ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەک ئێران -٤

  پوور کەماک حەسەن.......................................................................................................... 
 ر باڵەکیعومە ..................................... جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی لە شەقامەکانی ئێراندا کۆمەڵکوژین -٥
 ئاوە د. کامران ئەمین ...................... بەرەی گشتگیری هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک پێویستییەکی مێژوویی -٦
 د. کوێستان گادانی .......... شۆڕشی ژینا، هاوکێشەکانی شۆڕشێکی فێمینیستی لە ڕاپەڕینێکی سەرانسەری و مافخوازیدا -٧
  پژمان شەریعەتی .................................... ەوەی ڕێژیم دەیویست و ئەوەی کورد کردیهەناردەکردنی شۆڕش، ئ -٨
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  زادە شاڕوخ حەسەن ......................................... ئەو ڕاپەڕینە بە درێژەدان و مانەوە لە شەقام سەر دەکەوێ -٩
 زانیار حوسێنی ............................................... بکە وە و حوکمەت کۆتایی سەردەمی سیاسەتی ناکۆکی بنێ -١٠
  ڕەزا دانشجوو .......................................................................... شوناسی یاسایی و بەرگریی ڕەوا -١١
 د. ئارەزوو نستانی ............................................. ئێراندا  تی و پرسی مافی مرۆڤ له وڵه کۆمەڵگەی نێوده -١٢
 ئاسۆ مینبەری .................................................................... ڕێکخراوەکانی ژنان و ئەرکێکی گرینگ -١٣
 ئەنوەر سوڵتانی ......................................... حکوومەت نیزامیی ڕانەگەیەندراوی ئێران لە مەهاباد و بۆکان -١٤
  ئەلبورز ڕوویین تەن ................................................................ شۆڕش ڕێگەی خۆی هەر دەدۆزێتەوە -١٥
 
 

  
 ٣٢٧الپەڕەی ........ .............  ٨٣٧ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ ی دێسەمبەی٢١ - ی هەتاوی١٤٠١ ی سەرماوەزی٣٠چوارشەممە   
 
   لیمی حمان سه ڕه ...................................................................... ناوی ئێعدام تی به كوشتاری حكوومه -١
 ئاڕمان حوسێنی .................................................... هێز و سەقامگیری، دووانەی لێکدانەبڕاوی ئەمنییەت -٢
 اسمیتاهیر ق ........................................................................... شوکواڵتێک بە تامی ژەقنەمووت -٣
 سارۆ خوسرەوی ................................................................ ئاخێزی ژینا و ئەرکی ڕووناکبیرانی کورد -٤
....................   دۆستانە لەالیەن شاوڕای ئەمنیایەتەوە کردنی دادگای کەیفەری و دەستێوەردانی مرۆڤ پێویستیی چاالک -٥
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 زادە شاڕوخ حەسەن......... ..................................................................................................
 پژمان شەریعەتی .................................................................................. ئێرانی نادێمۆکراتیک -٦
 ئاسۆ مینبەری ..................................... ۆنی پێگەی ژن و ڕاستکردنەوەی هەڵەیەکدەرکردنی ئێران لە کۆمیسی -٧
 ڕەسووک سوڵتانی ........................................................................... ئاسۆ ڕوونەکانی شۆڕشی ژینا -٨
  تەن ئەلبورز ڕۆئین ........................................... رگەیەڕاپەڕینی نوێ بەرهەمی کولتووری فیداکاریی پێشمە -٩
 پوور وم کەماک حەسەن ............... مۆڵەتی کوشتنم چۆن ئورووپا ڕیگا بە ئێران و ڕووسیە دەدا بێ سزا مرۆڤ بکوژن -١٠
 پوور سەالم ئیسماعیل ...................................... شۆڕشی ژینا، ڕێنسانسی عەقاڵنییەتی دەسەاڵت و حوکمڕانی -١١
 شەهال دەباغی ...................................................................... بۆ ئەوەی ژنان ببنە ڕێبەر و ڕاپەڕ -١٢
   ئەژین حوسێنی ...........................................پەتی ئێعدام بە چی دەپسێتم تەنیا بە بەردەوامیی ڕاپەڕین  -١٣
 ڕەزا دانشجوو ............................... ەدانشیکاریی ڕەفتاریی دیکتاتۆرێک، لە بێدەنگییەوە بۆ فەرمانی لە سێدار -١٤
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 ی "کوردستان"٨٣١ژمارەی 
 

 ی زایینی٢٠٢٢ سێپتەمبەریی ٢٢ = ی هەتاوی١٤٠١ خەرمانانیی ٣١ پێنجشەممە

 

 

 

 

 "هاتنی وەرزی "ژینا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 عەلی بداغی

  
سااد  شاەرەفکەندی تەشاەنا بباۆوە، زامێکای  ساڵەی تێارۆری د. ٣٠ڕێک لە کاتێکدا و لە ڕۆژێکدا کە ناسۆری کورد بەبۆنەی 

 .دی کەوتە سەر دڵی نیشتمان و گوڵی ژینی "ژینا"ی کورد لە پێتەختی دەسەاڵتی ئەهریمەندا پەڕپەڕ کرا
 

پەرەساتاندا بە داناانی گیاانی خاۆی دا، بەاڵم ئەو نە تااک قورباانیی  ژینا تاوانی جوانیی خاۆی لە واڵتای دەساەاڵتی تاریک
داریی ڕێژیمە و نە دواتارینیش باوو، وەک چاۆن هەر لە چەناد ڕۆژی ڕاباردوودا کە مەرگای دڵهەژێنای ژیناا دەستی ستەم و زۆر

کوردستان و ئێرانی هەژاند، هەر ئەو ڕێژیمەی حاشای لە کوشتنی ئەو دەکرد گیانی لە کۆمەڵێک کەسای دیاکەش ساتاند، کە 
 .ویەتی ڕژابوونەوە سەر شەقامەکانبۆ ڕیسواکردنی ئەو دەسەاڵتە سەبارەت بەو جینایەتە نوێیەی کردو
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بکاوژ هەمااان بکاوژە ناسااراوەکەیە. ڕێژیمێکاای دژی گەلای کە لە پێناااو ڕاگرتناای هەیامەنەی نگریساای خۆیاادا لە دەرەوەی واڵت 
سەدان مرۆڤای خەباتکااری لە چوارقاوژبنی دنیاادا تێارۆر کاردوە و لە نێوخاۆی واڵتایش بە زەباری چەک و کوشاتوبڕ واڵتێکای 

وە. ڕێژیمێک کە خاوێنی خەڵکای لە شووشاە کاردوە و باۆ زاڵکردنای کولتاووری ناامۆ و دژەباایەخە دەساکردەکانی بەبارمتە گرت
 .خۆی لە سەری هەموو ماف و ئازادییە ڕەواکانی خەڵکی داوە

 
دوو ساک لەوە پێش کاتێک دیمەنی گیانلەدەستدانی "جۆرج فلۆیاد" لەبان چاۆکی ئەفساەرێکی پۆلیسای ئەمریکاادا بااڵو باۆوە و 

ئەوەی بە هەل زانای و بە ڕووهەڵماااڵوییە هااتە قساە و گاوتیم "جیناایەت  - خاامنەیی -دنیای هەژاند، بکوژە ئێارانییەکە 
دەکەن، خەڵکی خۆیان دەکوژن، داوای لێبووردنیش ناکەن و زمانیشیان درێژە." ئەو هەم دەیویست دەساتە چەورەکەی خاۆی بە 

ەکانی خۆی دابدا کە ماادام لە ئەمریکاای دێموکراتیشادا پاۆلیس دەکاوژێ و خەڵکی دیکە بسڕێ و هەم بە گوێی هێزە چەکدار
دەبڕێ ئێدی پێویست ناکا ئێوەش لە هیچ دەست بپارێزن. ئەوکات دەمودەسات پاۆلیس تاوانبااری دەسبەساەر کارد، خەڵاک بە 

ەسااااتی و وەڕێخسااااتنی کەمپیناااای "ناااااتوانم هەناسااااە باااادەم" و گوشاااااری بیااااروڕای گشااااتی هێزەکااااانی پۆلیساااایان لە دەرو
ساااک زیناادانی بە سااەر پۆلیساای تاوانباااردا سااەپاند. بەاڵم  ٢٢بەرپرسااایەتییەکانیان وشاایار کااردەوە و پاشااان دادگااا ساازای 

کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئەوە زیاتر لە چوار دەیەیە نایەڵن خەڵک هەناسە بدا و بۆخۆیان نەک هەر زمانیان درێژە، 
وەک کااۆڕی گشااتیی نەتەوە یەکگرتووەکاناادا بە بەرچاااوی دنیاااوە گاااڵتە بە هەمااوو بەڵکااوو بە ڕۆژی ڕوون و لە شااوێنێکی 

 !پڕەنسیپە جیهانداگرەکان دەکەن
 

مەرگی ژینا تاوانێکی دیاکە باوو بە تەوێڵای کۆمااری ئیساالمییەوە و بەوە پەروەنادەیەکی دیاکەش کەوتە ساەر هەزاران هەزار 
وودا کردوونی. ئەو پەروەندانە ئێستاش کراوەن و چاوەڕوانی پێکهااتنی جینایەتی دیکە کە ئەو ڕێژیمە لە چوار دەیەی ڕابرد

دادگای گەلنم لە گرتن و ئەشکەنجەدان و ئێعدامی دژبەرانی هەر لە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشەوە تا ئێستا، لە دەرکردنای 
افخوازی کاورد هەر هەتاا فیتوای جیهاد و لەشکەرکێشی بۆ سەر کوردستان و سەپاندنێکی شاەڕێکی خوێنااوی بە ساەر گەلای ما

و  ٩٦و جینایەتەکااااانی چەشاااانی کەهریاااازەک، لە قەڵتوبڕەکااااانی بەفرانباااااری  ٦٠ئێسااااتا، لە کۆمەڵکوژییەکااااانی دەیەی 
، لە مووشەکبارانی حیزبی دێموکرات و بەردانەوەی بەئانقەستی فڕۆکە ئۆکڕاینییەکە، کوشاتنی ڕۆژانە خەڵکای ٩٨خەزەڵوەری 

 . ...رەکان لە بەلووچستان وکۆڵبەر لە کوردستان و کاسبکا
 

ژینااا یەکەم کااورد نیاایە کە دوای دەسبەسااەرکردنی سااەرەڕۆیانەی لێاای دەدرێ و گیااانی لااێ دەسااتێندرێ، مێااژووی دەسااەاڵتی 
کۆماااری ئیسااالمی لە کوردسااتان و ئێاارانیش پااڕە لە چەشاانی ئەو جینااایەت و کارەساااتانە؛ لە ئاسااتی ئێرانیشاادا هەروەهااا. 

ە هەڵاکەوت و ڕووداوێکای نەخاوازراویش نەباوو، بەڵکاوو درێژکاراوەی سیاساەتی پتار لە چاوار دەیە کوشتنی ژیناا هەروەهاا ب
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سەرکوت و کوشتوبڕی سیستماتیکی کوردە. ژینا کاتێک دەسبەساەر دەکارێ پێیاان دەڵاێ مان کاوردم و خەڵکای ئەو شاارە نایم، 
جی ئاازادیخوازیی خاۆی دەدا و ئامادەشاە بۆیەشە دەسەاڵت ڕ  و کینی لەمێاژینەی خاۆی پاێ دەڕێاژێ، کوردساتان ئێساتاش باا

لەپێناو پاراستنی شوناسی جیاوازی خۆی و خەبات باۆ ماافە زەوتکراوەکاانی هەرچەشانە تێچاوویەک بادا. بۆیەشاە کوردساتان 
 .ئەمجارەشیان خرۆشا و خوێنی ڕۆڵەی خۆی ون نەکرد

 
مانگرتنیااان دا و بەشاای زۆری هێاازە  کوردسااتان وەک هەمیشااە پێشااەنگ مااایەوە. حیزباای دێمااوکرات و کااۆمەڵە بااانگەوازی

سیاسااییەکانی دیااکە چااوونە پشااتی ئەو داوایە. خەڵکاای کوردسااتان کە لەالیەک یەکگاارتنەوەی حیزباای دێمااوکرات هیااوایەکی 
کردنی گیانی بەناحە  ئەستێندراوی ژینای تازەالویاان نەک  دیکەی بۆ سەرکەوتن لە خەبات پێ داون و لەالیەک بۆ بەخاوەن

وەاڵماای بەجێیااان بە داوای مااانگرتنەکە دایەوە؛ بەڵکااوو خرۆشااان و جااارێکی دیااکەش شااەقامەکانی شاااریان  هەر وەک پێشااوو
کردەوە سەنگەری خەبات و خۆڕاگری و بەربەرەکانی لەدژی دەسەاڵتی داگیرکەر. ئەوان کە قەت فێار نەباوون مال باۆ ئیارادەی 

ارێکی دیکەش حەماسەیان خوڵقاندەوە و وانەیەکی تریاان لە وەاڵم بێڵنەوە، ج دوژمن نەوی کەن و جینایەت و تاوانەکانی بێ
 .یەکگرتوویی و پێشەنگایەتی پێشان دایەوە

 
چارەنووساای "ژینااا" و هاااواری "کوردسااتان" ئەمجارەیااان پەلاای هاویشاات و شااوێنەکانی دیااکە لە ئێرانیشاای هێنااایە دەنااگ. لە 

ژنان و پیااوانی ئاازادیخوازەوە کە ئیادی بەساە و هەتاا کەی خوێندکاران و کرێکارانەوە، لە هونەرمەندان و چاالکانەوە، لە 
ڕۆڵەکااانی ئەو واڵتە دەبااێ بباانە قوربااانیی دەسااەاڵتی سااتەم و بێاادادی؟ ئەمجارەیااان پرساای چارەنووساای هاااوبەش بااوو بە 

اوی ڕژ سەرەتای وەرزێکای دی لە یەکیەتای و هاوخەبااتی کە بەڵاێ ئەماڕۆ لە ئێاوەیە و سابەی لە مە. باۆیە خاوێنی بەنااحە 
ژینااا ویژداناای کااۆمەڵگەی هەژانااد و شااەپۆلێکی نااوێی لە ڕ  و بێاازاری لەو ڕێااژیمە خسااتەڕێ. خااوێنی ژینااا ئەمیناای، نویااد 

یاااقوب و سااەحەری خودایارییەکااان پێااک گەیشااتن، بااوونە دەریااایەک کە دێ کۆشااکی زوڵاام و بیاادادیی  ئەفکاااری، زارای بەنی
نکارییەک کە دەکرێ مزگێنیادەری ڕۆژانێکای خاۆش بە هیاوایەکی گەش باۆ دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ڕاماڵێ و بووە هۆی گۆڕا

 .داهاتوو بێت
 

دەسەاڵت خۆ ئەگەر بە زەبری چەک و کۆمەڵکاوژکردنی خەڵاک و خوڵقانادنی جیناایەتی دیاکەش بتاوانێ ئەو ناڕەزایەتییاانە 
ایە کوێربوونەوە. خاوێنی ژیناا دەساپێکی سەرکوت بکا و دایانمرکێنێتەوە؛ بەاڵم نە ئەو قافڵەیە وەستان دەزانێ و نە ئەو ڕێگ

وەرزێکای ناوێ لە ئاااڵوگۆڕە بنەڕەتییەکاانە لە هەنااوی کااۆمەڵگەدا ئەویاش لە بەساتێنی گشااتییەکان و هەوێنای ڕزگااارییە لە 
نیری یەخسیری. بەاڵم ئەمە ئەرکێکی قورسیش دەخااتە ساەر تااک تااکی ئەم واڵتە و هێاز و الیەنە سیاسای و ڕێکخراوەکاان 

 .بەتایبەتی
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خۆپیشاااندانەکان لەپێناااو سااەرکەوتن و ئاکااام وەرگرتناادا دەبااێ بەردەوام باان، بەردەوامیاای ئەو خرۆشااانەش پێویسااتیی بە 
نەهاتوویە، بەاڵم ئێستا ئیدی کاتی یەکگری و هاوخەباتیی ئۆپۆزیسایۆنە. هەتاا  پشتیوانییە. ڕاستە ئیرادەی خەڵک لەشکان

ەک نااابنە خاااوەنی ماااف و ئازادییەکانیااان و ڕووخاناادنی ئەو رێااژیمەش ئەو ڕێااژیمە مااابێ هاایچ کەە و الیەن و نەتەوەی
 .هاوبەشی هەمووانی دەوێت. با لە هاتنی وەرزی "ژینا"دا ئەو ئامانجە وەدی بێت

 
 ٢٠٢٢ یرەمبەپتێس ی٢٢ڕێکەوتیم  – کوردستان میدیاسەرچاوەم ماڵپەڕی 

  
  

 
 !ژینا ئێستا نیشتمانە

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
کوژرانی ژینا بەدەستی هیزەکانی ڕێژیم لە تاران، شەپۆلێکی بەرین لە ناڕەزایەتیی جەمااوەری کوردساتانی گارتەوە  لە دوای

 .و دواتر پەلی بۆ زۆر شوێن و ناوچەی دیکە لە ئێران هاویشت
 

بەرینتار و  ئەگەرچی ئەم شەپۆلە لە ناڕەزایەتییەکاان لە کوردساتان، وەکاوو زێاد و نیشاتمانی ژیناای دک پاڕ لە خاۆزگە زۆر
 ڕادیکاڵتر بوو، بەاڵم پاڵپشتی و هاتنە سەر شەقامی خەڵک و بەتایبەتیش ژنان لە شارەکانی دیکەی ئێرانیش بابەتێکی 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

15 
 

 .گرینگە
 

ژینا ئەمینی ئەو کچە کاوردەی کە لەالیەن ڕێاژیمەوە و بە بیاانووی ڕەچااونەکردنی حیجاابی زۆرەملێای جێگاای پەساەندی ئەم 
درا و بوو بە قوربانیی ئیدئۆلۆژیی دژەژنی کۆماری ئیسالمیی ئێران، بە کوژرانی توانیی ڕاپەڕینێکای ڕێژیمە گیانی لێ ئەستێن

جەماوەری نەک تەنیا لە کوردستان، بەڵکوو لە ئێرانیش وەڕێ بخات، هەروەها کاربەدەستانی زۆر لە واڵرانای گرینگای دنیاا 
بە خااۆیەوە سااەرقاک بکااات. هەر ئەوەی کە ناااوی ژینااا و بێنێااتە سااەر خەت و لە ئاسااتی ناااوچە و جیهاناادا بیااروڕای گشااتی 

 شێوەی کوژرانی لەالیەن ڕێژیمی ئێرانەوە بووەتە ڕۆژەڤی میدیا جیهانییەکان و کەسایەتییە بەناوبانگەکان باسی دەکەن و 
 .اندکردەوەکەی کۆماری دژەژنی ئاخوندی ئەبەنە ژێر پرسیارەوە، دەتوانین بڵێین ژینا بە مەرگی خۆی جیهانی بزو

 
ڕەنگە ئەو ڕۆژەی کە ڕووداوەکە ڕووی دا، خودی ڕێژیمیش بیری لێ نەکاردبێتەوە کە مەرگای کچێاک بتاوانێ ئەوەنادە بازوێنەر 
بێااات، بەاڵم هەر ڕێوڕەسااامی بەخاکساااپاردنەکەی ژیناااا لە گۆڕساااتانی "ئاااایچی"ی ساااەقز و بەشاااداریی بەربااااڵوی خەڵاااک لەم 

ەوە و دواتریش هاتنە ساەر شاەقامی خەڵاک لە شاارەکانی دیاکەی کوردساتان ڕێوڕەسمە، فڕێدانی سەرپۆشەکان لە الیەن ژنان
-بۆ مەحکوومکردنی قەتڵی حکوومەتیی ژینا، هەموویان تێچوویەکی قورە بۆ ڕێژیم بوون، تاکوو تێ بگات چیادیکە خەڵاک 

چاای بنەماااڵەیەکی ک ژینااا ئەگەرچاای هەروەهااا لە بەراناابەر کوشااتنی ڕۆڵەکانیااان بێاادەنگ نااابن.  - بەتااایبەت لە کوردسااتان
خەڵکاااای سااااەقز بااااوو بەاڵم هەمااااوو خەڵکاااای کوردسااااتان خاوەناااادارەتییان لااااێ کاااارد و بە هاااااتنە سااااەر شااااەقامەکان و 

دەربڕین بە کااوژرانی، ژینایااان کااردە ساایمبۆلێک، ساایمبۆلێک کە بێگومااان بااۆ هەتاهەتااایە لە یااادگەی ئااێمە و  ناااڕەزایەتی
 .جیهانیاندا دەمێنێتەوە

 
ی هێزەکانی ڕێژیم کە بەڕواڵەت ئەرکیاان پاراساتنی ئاساایش و ئەمنییەتای کاۆمەڵگەیە و هەماوو ئەو کوژرانی ژینا، بە دەست

لەدەسااتدانی ڕوویااان دا، سااەلمێنەری ئاشااکرای پێشااێلکردنی مااافی  ڕووداوانەی کە لە دەسبەسااەرکرانیەوە تاااکوو کاااتی گیان
ن و خااودی کااردەوەکەش کە لە الیەن مەئمااوورانی بااایەخی مافەکااانی ژن الی دەسااەاڵتی کۆماااری ئیسااالمی ماارۆڤ، هەروەهااا بێ

رێژیمەوە ئەنجام دراوە و مەرگی ژینای لێ کەوتووەتەوە، ڕاستیی کوژران یان قەتڵای حکاوومەتیی ژیناا پشتڕاسات دەکەنەوە، 
ێنای، کە بێگومان ئاکاری لەم چەشنە بە بەردەوامی لە ڕێژیمی تۆتالیتری کۆماری ئیسالمی بینراوە و هەتاا ئەو ڕێاژیمەش بم

 .ئەو کردەوانەی بەردەوام دەبێت
 

ئەوەی کە بەنیسااابەت کاااوژرانی ژیناااا دەباااێ لێااای وردبیااانەوە، بەشاااداریی بەرچااااوی ژناااان باااوو کە هەر لە ڕێوڕەسااامی بە 
 سپاردنەکەیەوە تاکوو بەردەوامیی خۆپیشاندانەکان، لە ڕیزی پێشەوەی جەماوەر بوون و هاواری پەنگخواردووی خۆیان  خاک
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 .کە بە گوێی جیهان گەیاندبۆ جارێکی دی
 

وێانە و گارتە ڤیادیۆییە باڵوکراوەکاان لە ناڕەزایەتییەکاانی ئەمجااارە، نیشاان دەدات کە ژناان چاۆن ئەرکای پیشااەنگایەتییان 
لەئەستۆ گرتوە و، بە پێچەوانەی هەموو پڕوپاگەندەکانی ڕێژیم و هەموو هەوڵە ئیادئۆلۆژیکەکانی لەم ساااڵنەدا کە ویساتی 

کی پاساایڤی کااۆمەڵگە پێناسااە بکااات و وا بنااوێنێ کە ژن تەنیااا و تەنیااا لە چوارچێااوەی ماااڵەوە پێناسااەی ژن وەکااوو بەشااێ
راستەقینەی خۆی وەردەگرێت و لەم پێناوەشدا لە هەموو ئیمکانات و پێداویستییەک کەڵکی وەرگرت، ژناان هەماوو جارێاک و 

 .ەوەدا ڕۆڵی گرینگ دەگێڕنلە هەموو بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی و سیاسیدا، لە مەیدانی کرد
 

ڕەنگە زۆرجار ژنان هەوڵیان دابێت دژ بە حیجابی زۆرەملێ بێنە مەیدان و وەک لە ڕابردووشدا بینیومانە باۆ ئەم مەبەساتەش 
نرخیان دابێ، بەاڵم ئەمجارە پرسەکە زۆر جیااواز باوو. ئەمجاارە زێادەڕۆیی ڕێاژیم باووە هاۆی گیانلەدەساتدانی مرۆڤێاک، کە 

تنی ئەم هەواڵە لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێران و الی واڵتانی دیکەش زۆر سەیروسەمەرە بووە، ئاخۆ چۆن ئەباێ بێگومان بیس
مرۆڤێاک بەو شاێوە دڕنادانەیە بکوژرێات تەنیاا لە بەر ئەوەی کە ڕەناگە تااڵە قژێکای بەدەرەوە بووبێات یاان ڕەناگ و شااێوەی 

 !جلوبەرگەکەی بە دڵی دەسەاڵتداران نەبووبێت؟
 

و ڕاستییەمان لەبیر بچێت کە مەرگی تراژیکی ژینای نیشتمان چەناد شاتی گرینگای بەدواوە باوو. ئەو ڕووداوە باوو بە نابێ ئە
ی خەرمانان و چ بە خۆپیشاندانە جەماوەرییەکان، زیاتر لە پاێش ٢٨دەرفەتێک کە یەکگرتوویی خەڵک چ بە مانگرتنەکەی 
ەرەڕۆیانە ناتوانێ بەردەوام بێت و ئەوە خەڵکن کە بەگاژ داگیرکااری خۆی بنوێنێ و، ڕێژیمی تێگەیاند کە چیدیکە ئاکاری س

دایە و ئەم یەکگرتاووییە دەتاوانێ بونیااتی ئەم ڕێاژیمە تێاک  و ستەمی ڕێژیمدا دەچنەوە. نیشانی دا کە هێز لە یەکگرتوویی
 .بشکێنێ

 
چااۆن کااورد بە درێژایاای مێااژوو  ساااڵی سااەقزی نیاایە، ژینااا ئێسااتا خااودی نیشااتمانە، هەر وەک٢٢ژینااا ئێسااتا تەنیااا کچێکاای 

پارێزگاااریی لە نیشااتمانەکەی کااردوە و لەپێناویشاایدا گیااانی بەخاات کااردوە، ئەمااڕۆ ژینااا بااووەتە ئەو نیشااتمانە کە الواناای 
کردن لە باوون و کەرامەتای، هااتنە ساەر شاەقام و ساینگیان کاردە قەڵ اانی  کوردساتان باۆ پارێزگااری کاردن و خاوەنادارەتی

 .و چوونە ڕیزی نەمرانەوە گولالەی داگیرکەران
 

ژینا بزوێنەر بوو بۆ تاک بە تاکی کۆمەڵگەی کوردستان و بە مەرگی خۆی بووە چاوگی شۆڕشاێک کە دامرکاانەوەی باۆ نیایە و 
 .بێگومان لە بەرەبەیانی ئازادیدا ناوی ژینا لەگەک یەکەم گزینگی خۆر بە سەر کوردستانەوە دەدرەوشێتەوە
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 ژینا، چیرۆکی ژین و ژان
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 ڕەزا دانشجوو

 
تەنیا چەند ڕۆژێک لەمەوبەر بوو کە هەواڵی دڵتەزێنای مردنای شالێر کە باۆ دوورکەوتانەوە لە دەساتدرێژی سێکسای و ڕەناگە 
نیگااای کااۆمەڵگەی پیاوساااالر و سێکسیساات مردناای لە باااوەش گاارت، شااۆکێکی گەورەی لە جەسااتەی الوازی کااۆمەڵگەی ژنااانی 

مااااوەی کەمتااار لە چەناااد ڕۆژێکااادا، ڕووداوێکااای تااااڵی دیاااکە دیساااان جەساااتەی ئەم کاااۆمەڵگە نیشاااتیمانم دا. ئێساااتا لە 
 .ئازارچێشتووەی بریندار کردەوە و قەتماغەی لەو برینە هەڵدایەوە

 
لێکاراوەدا ئاازار و  لەم واڵتە نەفرەت. ژینا"ی کوردساتان باوو بە قورباانیی سیاساەتی هەاڵواردنای ڕەگەزیای کۆمااری ئیساالمی"

وچاانن و چارەساەریان نیایە. کابوسای نەباڕاوەی کۆمااری ئیساالمی، بە  ن هیچ کات کۆتایی پێ ناایە. ئازارەکاان بێدەردی ژنا
هەموو یاسا دژە ئینسانی و دواکەوتووەکاانی ،کە وەک خاۆرە کەوتاۆتە ساەر جەساتەی ئەم کاۆمەڵگە خەمنااک و غەمگیانە، و 

ۆکە گەیشااتووەتە ئێسااک و ئەم جەسااتە الوازە چیتاار توانااایی وپۆیەکااانی دەخااوات. ماااوەیەکی زۆرە چەقاا هەر ڕۆژ زیاااتر تان
بەرگەی نەماوە. خۆساووتاندن، خۆکوشاتن، کوشاتن بە بیاانووی پاراساتنی شاەرەف، دەساتدرێژیکردنە ساەر و ترسااندن، وەک 

 کاات تەناانەت ئافتەرشۆکەکانی بوومەلەرزە بێ وەساتان، تەناانەت ڕێاگە بە البردنای پاشاماوەکانی دوای ڕووخاانیش ناادەن.
 .ماتەمیش و تاسە گێڕانی بۆ نییە
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ژینا بۆ سەردانێکی کوڕت و چاوپێکەوتنی خزم و کەسانی چووبووە تاران، چووباوو کەمێاک پیاساە بکاات، هەوایەک بگۆڕێات  
و جوانییەکانی ئەم شارە نەفرەتییە ببینێت. نەیدەزانی سااڵنێکە ئەم شارە و بڕیاری خاوەنەکانی جگە لە مردن هیچای تاری 

 دوورە ساااڵنێکی. کاورد باۆ نەبوونییە و چەوساندنەوە و زوڵم هێمای ساڵە چەندین پایتەخت نەیدەزانی  کورد نەهێناوە.بۆ 
ی نییە تەختە، شوێنێک بۆ دانیشاتن و حەساانەوە. لێارە کوردباوون تااوانە، ئەوە و نشێوە و هەوراز تەنیا کورد بۆ پایتەخت

 .ئەوەیتر گرنگ نییە
 

ی جااوانی و کااۆکردنەوەی هەناادێک یااادەوەری. لەگەک بااراکەی چووبااوو کەمێااک سااەیر بکااات، کەمێااک ژینااا چووبااوو بااۆ بینیناا
دا. چااو و گاوێی ژینااا بەدوای  ببینێات، کەمێاک ببیساتێت. بەداخەوە جەالدەکاانی کۆمااری ئیسااالمی هەماوو خەونەکانیاان تێاک

ەی دەپااااڕایەوە و ژیناااا دەگریاااا، بەاڵم جوانیااادا دەگەڕا کە لەپاااڕ ساااەربازەکانی ڕەشاااایی گەیشاااتن و ڕێگایاااان گااارت، باااراک
پەرەسااتان زۆر لەوە دڵڕەقتاار بااوون، لە ناکاااو هەمااوو شااتێک لە بەرچاااوی ڕەش بااوو، ئێسااتا دوژمنااانی پێکەنااین و  تاریک

تااااوانە کە لە ساااەرەتای ژیانیااادا لەالیەن بەکرێگیراوانااای ڕێژێمااای  زەردەخەنە دەورەیاااان داباااوو. ژیناااا کچێکااای پااااک و بێ
 !پەرەستان گرتیان، لێیان دا و بردیان هەتا فێری بکەن چۆن قژی بشارێتەوە یە قوربانی. تاریکئاخوندیەوە کرا

 
ژینا کاوردە، لەگەک زەردەخەنە و دڵخۆشابوون گەورە باووە، کاورد زۆر حەزی لە پێکەناین و دڵخۆشابوونە، باۆ کاورد شاادی و  

کاورد دەڵاێ ڕەنگای ڕەش بەدبەختای دەهێنێات. ژیناا  هەڵپەڕکێ زۆر پڕبایەخە، الی کورد لەبەرکردنی ڕەنگای ڕەش قێازەونە،
کااوردە، بە قااژی پەرتەوازە و پەڕێشااانەوە فێااری ڕەوشاات بااووە، خەڵکاای شااوێنێکە کە کچەکااانی بە قااژی پەرتەوازەیاای و 

ڕا دێات کە ژنەکاانی دەمارن، بەاڵم ژیاانی  پەڕێشانەوە ئەفسانەی داعش و بیرکردنەوەکانی ڕەشیان چاک کرد. ژینا لە شاۆنێک
ێر ستەم و زۆری قەبوول ناکەن. ئەمانە بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمین، کە پێویساتە لە پاۆلی پەروەردەی ژناانی کاورد لەژ

دابنیشاان و وانەی شااەرەف و ئااازادی فێاار باابن. ئەمااانە بەکرێگیراواناای کۆماااری ئیسااالمین کە پێویسااتە لە پااۆلی پەروەردەیاای 
ێر ببن. پێویستە فێر ببن هایچ مرۆڤێاک بە چەقاۆ و گاازی فرمێساکڕێژەوە لە ژنانی کورد دابنیشن و کەمێک لێیان پیاوەتی ف

 .بەرگری نزیک نابێتەوە کچێکی بێ
 

دایکی ژینا وێنەیەکی باڵو کردۆتەوە، وێنەکە لە میترۆی تاران گیراوە، تەنها کاتژمێرێاک پاێش ئەوەی جەالدەکاانی ڕێژێمای 
کااچەکەم چ کێشااەیەکی هەبااوو!؟ کێشااە حااوکمی مەال و حکااومەتی ئاخوناادی بیاابەن بااۆ کوشااتارگە، دایکاای دەپرسااێت حیجااابی 

ئێعدام و ساەرکوتکردنە. کێشاە حکاومەتێکی تۆتالیتاارە، کە لە هایچ دەنگێکای و هایچ ڕووخساارێکی جیااواز تێناگاات. کێشاە 
مابەر حکاومەتە ڕێژیمێکی دواکەوتووە کە بۆ ئاغاکانی سەر دادەنێ و توانای هیچ نا گوتنێکی نییە، ناوێرێت کاردانەوەی بەرا

 .تاوان بکوژێت زلهێزەکان هەبێت، بەاڵم لەشکرێک لە بەکرێگیراوانی ڕەشپۆشی دەنێرێت تا کچێکی بێ
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پەرساتراوەکاندا، کاتێاک ساەیری دوا وێانەی ژیناا  ژینا دڵخۆشە و پێدەکەنێت، ئەمەش بە واتای تاوانە لە فەرهەنگی تاریک
اوەڕوانی و خەونەکاان، چاوەکاانی پاڕن لە ئومێاد و ئاارەزوو، پاڕن لە دەکەیت، جیهانێک لە ژیان دەبینیات، جیهانێاک لە چا

تاااازەیی و ژیاااان. ئەگەر بە وردی ساااەیر بکەیااات، لە چاوەکانیااادا دەتاااوانی داهااااتوو ببینااای، سااابەینێیەکی باااێ مەال، باااێ 
د وشاە و تاا بەکرێگیراو و هەراسانکەر، سابەینێیەکی ئاازاد و کچێاک بە قاژی پەرێشاانەوە کە فەرمێساکەکانی باوون بە چەنا

 ."ڕۆژی تۆڵە لەنێو گۆی زماندا هەردەم دووپات دەبنەوەم "ڕۆژێک ئاگری سینەم عەباکەم دەسوتێنێت
 
 
  

 هاودەنگیمان مانەوەیە
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

 
دی لە کاااتی دامەزراناای دەوڵەتاای مااۆدێرن لە مااوازنەی سیاساایی ئێراناادا، بە بەردەواماای دەسااەاڵتە دیکتاتورییەکااانی ناوەناا

ئێااران، هەوڵیااان داوە بە هەمااوو شااێوازێک بە سیاسااەتێکی دژە ئینسااانی، دابااڕان لێکتاارازان لەنێااو کااورد لە ڕۆژهەاڵتاای 
 .کوردستاندا بێننە ئارا

 
 لەو پێناوەیشدا دەستیان بۆ هەموو کردەوەیەکی ناڕەوا بردوە، لە سەرکوتی توند و کوشتن و بڕین و ژینوساید ڕا بگرە، 
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و هەموو شاێوازەکانی شاەڕی نەرم، باۆ ئەو مەبەساتەی مااهییەت و پێناساە و هەساتی نەتەوایەتای لەنێاو  هەتا ئاسمیالسیون
کورددا بەتەواوەتی کاک باکەن، ئاساەواری نەهاێڵن و کاۆمەڵگەیەکی ساەرگەردان پێاک بێانن بە جۆرێاک کە کوردساتان خااوەن 

 .ئیرادەی خۆی نەبێت و توانای جواڵنەوەی لێ ببڕێت
 

سااەد ساااڵی ڕابااردوو بە نمااوونە وەربگاارین، دەتااوانین بڵێااین کە بەو سیاسااەتانە ئەگەرچاای توانیویااانە  ئێسااتا ئەگەر هەر
خەسارێکی زۆر بە جوواڵنەوەی کورد بگەیەنن، بەاڵم لە پیالنەکانیاندا سەرکەوتوو نەبوون و کۆمەڵگەی کوردساتان هاودەسات 

 .دایە تر لە جاران لە جوواڵن و بەرەو پێشچوون
 

ئەم بااابەتە، دەتااوانین ڕووداوی دڵتەزیناای کااوژرانی ژینااا ئەمیناای، بە دەساات میلیشاایاکانی گەشااتی ئیرشااادی  بااۆ سااەلماندنی
ڕێژیم بۆ نموونە بێنینەوە. کچە الوێکی کورد لە تاران بە هۆی لێدانی وەحشیانەی هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم بە تااوانی! 

کەوتەکانی بووە خرۆشانی کوردستان و بزوتنەوەیەکی کوردساتانیی بەدیاربوونی چەند تاڵێک لە قژی گیانیان لێ سەند و لێ
 .وەڕێ خست کە دواتر ئەمە بە ئولگووەرگرتن لە کوردستان گۆڕدرا بە بزوتنەوەیەکی سەراسەری لە ئاستی ئێراندا

 
لەژێار هێارش و  خاڵە سەرەکییەکان لێرە ئەوەیە کە یەکەمم کرماشان و ئیالم و ناوچەکانی باشووری ڕۆژهەاڵت، کە بەردەوام

دان و پروپاگانااادا دەکرێااات کە لە بزاڤااای کاااوردی دوور کەوتاااوون، بەو پەڕی هەساااتی نیشاااتمانی بە  پەالماااار توناااد و نەرم
پاڵپشتی لە ژینا و ڕەوتی کوردی ڕژانە سەر شەقام و لە جیاتی دروشمی "جاوید شاه" درۆشمی" ژن، ژیان، ئازادی" دەڵێنەوە 

 .دیکتاتور" دەسەاڵتی ڕێژیم دەکەنە ئامانج و ڕاستەوخۆ بە دروشمی "مرگ بر
 

ئەم پاڵپشتی و هاودەنگیی لە سەراسەری ڕۆژهەاڵت ئەو پەیامە گرینگەی تێدا بوو کە لە بەختیااری و ئایالم هەتاا مااکوو و 
سااەلماە، هەسااتی هاااوبەش بااوونی هەیە و پیالنەکااانی ڕێااژیم سااەرنەکەوتوون. هەر وەک ئەوەی کە لە کاااتی بااومەلەرزەی 

شان و لێقەومان لەو بەشە لە کوردستان، لە ماکۆوە بگرە تاا لوڕساتان بە هاناای هاونیشاتمانیانیان ڕۆیشاتن، هەروەهاا کرما
 .لە کاتی الفاوی لوڕستان هەر بەو چەشنە کورد پاڵپشت بوون و هەستی نیشتمانیی خۆیان نیشان دا

 
 یری لێ کەوتۆتەوە، کوردستان بووەتە پێشەنگ، بەو لەدەستدانی ژینا، کە بزوتنەوەیەکی گشتگ لە ڕووداوی دڵتەزینی گیان

 .مانایە کە کوردستان شێوازەکانی بەرگری و خەبات دیکتە دەکات بە نەتەوەکانی دیکەی ئێران و دەبێتە دەروازەی ڕزگاری
ردساتان کاتی کە لە ئازەربایجان درۆشم دەدرێت بۆ پاڵپشتیی کوردستان، عەرەب و فارە و بەلووچ، دەنگ هەڵدەبڕن کە کو

بەتەنیا جێ ناهێڵین، خاڵێکی وەرچەرخانە کە کورد سالیانێکی دوور و دریژە هاواری بۆ دەکات و نەتەوەکانی دیکە پەیاامی 
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کوردیان وەرنەدەگرت، بەاڵم ئیستا دەبیناین کە بااوەڕ بە کوردساتان دێانن و وەدوای دەکەون، چاونکە ڕێای ڕزگااری خۆیاان لە 
 .ئەندیشەی کوردی دەبینن

 
ەی کوردی بەو واتایە کە، دژ بە هەموو هەاڵواردنێکە، لە هەاڵواردنی نەتەوەیای، ڕەگەزی، ئاابووری و سیاسای و ... ئەندیش

و دێموکراساای سااەردێری مەکتەباای کوردسااتانییە، کە واتە لەم باازووتنەوەیەدا چاوەکااان لە ناوەناادەوە لەسااەر کوردسااتان کااۆ 
 .دەبێتەوە

 
می باە دەکارا کە کێشاەکانی ئێاران لە ناوەناد چارەساەر دەکرێات و بازوتنەوەیەک کە هەتا بەر لە ئەم ڕووداوە، بە بەردەوا

لە تاااااران سااااەرهەلبدات توانااااای ڕووخااااانی هەیە و تااااارانە کە یەکالیاااای کەرەوەیە. بەاڵم کوردسااااتان بە هاااااودەنگی و 
نی کەرامەتاای ئینسااانی، تەوەرانە بە پێاای پێااوەرە مودێرنەکااانی مااافی ماارۆڤ و ژیااانی ئااازاد و پاراساات عەقڵییەتێکاای ماارۆڤ

سەلماندی کە ڕێی حە  و ئەو شێوازانەی کە لە خەبات و سیاسەت گرتوویەتە بەر، تەنیا بۆ ڕزگااریی کاورد نیایە بەڵکاوو، 
 .هەموو نەتەوەکانی دەتوانن بەو وێژمانە و پەیڕەوی لە کوردستان بە ئازادی بگەن

 
بە چەشاانێک بااوو کە ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی ناتوانێاات بە لە الیەکاای دیکەشااەو ئەم باازوتنەوەیە، شااێوازی سااەرهەڵدانی 

الڕێیدا ببات و ئەنگی ئەوەی لێ بدات کە، دەستی دەرەکیی تێدایە و ئامریکاا و ئیسارائیلن کە ئەم ڕەوتەیاان ڕێاک خساتوە، 
م ڕووداوە، ئەم پرسە ئیستا بووەتە پرسی نێونەتەوەیی و کۆمەڵگەی جیهانی هەڵوێستێکی باێ وێنەیاان باووە بە نیسابەت ئە

و تەنانەت ڕێگەی پاساو هێنان و شاردنەوەی بۆ ڕێژیم نەیهێشتووە و تەنیا ئەوە بۆ ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمی مااوەتەوە کە 
 .هەموو کۆمەلگای جیهانی بە دوژمن بزانێت

 
و پرساەکان لە  ڕووداوی ژینا و ئەم سەرهەڵدانە نوێە، گۆڕانێکی بنەڕەتی لە خەباتی مەدەنی و سیاسی لە ئێران پێک هێنا

مەعیشاااەتی و مەزهەبااای و ورد، بەرەو سیاساااەتێکی کەالن و گشاااتگیر و هەمەالیەنە چاااوو، تاااا ڕادەیەک کە ئەگەر ڕێاااژیم 
بتوانێاات ئەم باازوتنەوە سااەرکوت بکااات، تااازە بااووەتە جەریااان و شااەپۆلەکانی هەمااوو ئێراناای داگرتااوە و لە داهاااتوویەکی 

 .اگیرکاری دەڕۆخێنێتنیزیکدا سونامیی گەالنی ئێران، قەاڵی د
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 کوردستان لوتکەی هەڵوێست و خۆڕاگری
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
هەژێنی ژیناااا ئەمینااای شاااەپۆلێکی بەرفراوانااای دڵگرانااای و قینااای خەڵاااک بەرانااابەر ڕێاااژیم دروسااات  دوای جیناااایەتی نااااخ

 سیساتمی کاۆی بەڵکاوو" معاروف بە ئەمار ساتادی" کوە ئۆرگانێکی بە بەرانبەر تەنیا نەبوو بابەتێک قینە ئەو سەرەتا بوو. 
 کە گارینگە خااڵێکی ئەوە دەگرت، خۆ لە بروکراسیەکەی و بەڕێوەبەری و ئیدۆلۆژیکی باکگراوەندە هەموو بە ئیسالمی کۆماری
 .ڕووداوێکدا کۆی سیستم بەرپرسیارە و ئەو ڕاستییەش لەنێو خەڵک وەک فاکتێکی سەلمێنراو دەبیندرێ هەر لە ئیتر

 
ێااڕای هەمااوو هەوڵەکااانی ڕێااژیم و کاربەدەسااتانی ئاشاااکراو و نهێناای هەروەهااا هەڕەشااە و سااەرکوت بااۆ چەواشاااەکردن و و

شاردنەوەی ئەو کەیساە نەک ساەرکەوتوو نەباوو، بەڵکاوو بە پێاداگری کۆمەڵگاای کوردساتان بە گشاتی و هااتنە ساەر خەتای 
نەماااڵەی ژینااا بااووە بە کەیساای ئااازادیخوازی کااورد و باازووتنەوەی ڕەوای کااورد ئەو کەیسااە لە کەیسااێکی تاااکە کەساای و ب

کوردساااتان بەرانااابەر ڕێژیمێکااای دواکەوتاااوو کە بە هەماااوو شاااێوەیەک دژی ئاااازادی و مااااف و نااارخ و ناااۆڕمە پێشاااکەوتووی 
 .مرۆڤایەتیە

 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

23 
 

ناوەنادی  لە هەمووشی گرینگتر ڕێکخساتنی ئەو قیانە و ئاراساتەکردنی لەالیەن دیناامیکە جیاوازەکاانی کاۆمەڵگە بە گشاتی و
شۆڕش بە تایبەتی، بەرەو ڕێڕەوی دژایەتیی جنایەتکاران و بەرخودانی نەتەوەیی بۆ گەیشاتن بە ئاازادی یەکجااری باوو، کە 
هەنگاااوێکی بایەخاادارە و دەتااوانێ ببااێ بە وێسااتگەیەکی دیااکەی گرینگاای شااۆڕش و تێکۆشااانی نەتەوەکەمااان بااۆ گەیشااتن بە 

 .ئازادی
 

ی خەرمااانی لااێ کەوتەوە کە وێااڕای ئەوەی وەبیاارهێنەرەوەی هەمااوو ٢٨اکااارییەدا مااانگرتنی لە وەاڵماای ئەو ڕێکخسااتنە و داو
 .حەماسەکانی خەرمانانی ڕابردوو لە کات و ساتی جیاوازە، چرای بەردەوامی ناڕەزایەتیی شۆڕشە بەرانبەر بە دوژمنان

 
ە و دەکرێااات جاااارێکی دیاااکە بە ڕوونااای لە دیتنااای ئەو ماااانگرتنە و خۆپێشااااندنانەی کە لەو چەناااد ڕۆژە کاااراوە و بەردەوام

سەلمێنرا کە کوردساتان و کاورد ساەنگەری ئاازادیخوازی و هەڵگاری مەشاخەڵی شۆڕشاێکی پێشاکەوتنخواز و پێشاڕەوی کااروانی 
 .گەیشتن بە ئازادییە

 
اران، بە لە خەرماناندا دوژمنی دک پڕ لە قینی داگیرکەر بە تۆپ و تانگ و سەرکووت، بە تیارۆر و بە جناایەت و مووشاەکب

چەواشااااە و شاااااردنەوە و شااااەڕی نەرم، بە هەر شااااێوەیەک کە توانیااااویەتی هەوڵاااای داوە کااااورد و خەبااااات و الو و بیاااارە 
ئازادیخوازەکەی لە نێوبەردا. لە بەرانبەر دا دوێنای کۆباوونەوەی هەزاران کەسای لە باڕڵین و، ئەماڕۆ پاڵپشاتی و پشاتیوانی 

هەنگ هاواریاان کارد دوژمان خەیاڵات خااوە و هەتاا کوردێاک ماابێ خەباات و میلیۆنان کەە لە ڕۆژهەاڵت یەک دەنگ و هەما
 .شۆڕش بۆ گەیشتن بە ئازادی و سەربەستی هەر دەمێنێ

 
بە مانگرتنە جارێکی دیکە ئەو ڕاستییەمان باۆ ساەلمێنرا کە کوردساتان ساەر داناانوێنێ، کوردساتان ئاماادەیە و ئاماادەتریش 

. دڕەنادە و دواکەوتاوو داگیارکەری هێازی لە بەهێزتارە گەل ئیارادەی گرینگتار وشایهەمو لە شۆڕش، بەهێزترکردنی بۆ دەبێ 
هەباوونی  بۆ پێشکەوتوو هەڵوێستێکی هەڵوێستە، لوتکەی کوردستان دەرکەوت دوژمن بۆ دۆست بۆ هەموومان بۆ دیکە جارێکی

نیشاانی دایە کە هێاز لە یەکگارتن و ژیانێکی ئازاد و شایانی مرۆڤ و نەتەوەیەکی ئازاو مافخواز و ڕاپەریاو. جاارێکی دیاکە 
یەکگرتوویی دایە و ئەمە وەاڵمێکیش بوو بۆ یەکگرتنەوەی دێموکرات و نااردنی ئەو پەیاامە کە گەورەتارین دەساکەوتەکان بە 

 .یەکیەتی و یەکگرتوویی وەدی دێن
 

اسااۆی ڕووناای سااەرکەوتن کوردسااتان لااوتکەی هەڵوێسااتە بەراناابەر داگیرکەراناای خاااک و ئااازادی، لااوتکەی بەرخااودانێکە کە ئ
 .ڕوونتر و ڕوونتر دەنوێنێ
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 ،٨٣٢ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە  
 

ی زایینی٢٠٢٢ ئۆکتۆبەریی ٧ = ی هەتاوی١٤٠١ ڕەزبەریی ١٥ هەینی  
 

 
 

 دەمی ڕاپەڕینە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەلی بداغی

 
کردوونای بە باارێکی قاورە و قەیاران کۆماری ئیسالمیی ئێران جارێکی دیکە بۆ چارەسەری ئەو پرسە سەرەکییانەی لە خاۆی 

لەساەر قەیااران کەڵەکەی کاردوون، پەنااای باۆ مووشااەک و چەک باردەوە. ڕێااژم لە نێوخاۆی واڵت خەڵکاای ماافخوازی ڕاپەڕیااو 
دەداتە بەر ڕێژنەی گوللە و، مووشەک لە حیزبە سیاسییە کوردەکان دەگرێت و ساوورە لەساەر ئەو ساووڕی بااتڵەی کە دواجاار 

 .ر دابنێتدەبێ سەری لەسە
 
ی خەرمانااان و لە کاتێکاادا پتاار لە ئەوکااات قەیاارانە ١٧ی ڕەزبەری ئەمساااک هەروەک ڕووداوەکەی چااوار ساااک لەوەپێشاای ٦

نێوخۆیی و دەرەکییەکان ئەوکیان گرتبوو، بەدڕەوشتانە و دوور لە هەر چەشنە پڕەنسیپێکی ئەخالقای و ڕەچااوکردنی یاساا و 
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لەبەرچااوگرتنی یاسااکانی شاەڕ، بە دەیاان مووشاەکی بالساتیک و دڕۆنای خاۆتەقێن،  دەروەستییە نێودەوڵەتییەکان تەنانەت
باانکە و بارەگاکااانی حیزبەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتانی کااردە ئامااانج. کۆماااری ئیسااالمی بەو کااارەی پێشااانی دا کە چەناادە 

کوردساتان وەک قەاڵیەکای بزووتنەوەی سیاسایی کاورد بە هەڕەشاە و مەترساییەکی جیاددی لەساەر خاۆی دەزاناێ و چەنادە لە 
خۆڕاگری ئیلهامدەری خەبات بۆ ناوچەکانی دیکەی ئێران زراوی چووە. ئەمەش لەخۆڕا نیایە، بەساەرهاتی ژیناا ئەوەماان پاێ 

 .دەڵێت
 

کردنی لەالیەن خەڵکاای کوردسااتانەوە گڕکااانێکی کااۆمەاڵیەتیی لە کااۆمەڵگەی ئێراناادا وەڕێ  مەرگاای ژینااای کااورد و بەخاااوەن
کە لە کوردستانەوە بە مانگرتن دەستی پێ کرد و مانگرتنێک کە حیزبی دێموکرات و الیەنە سیاساییەکانی  خست. ڕاپەڕینێک

دیکەی کوردستان بانگەوازیان بۆ کردبوو. مانگرتنێک کە هەر لە یەکەم ڕۆژەوە گەیشاتە فاۆڕمی ڕاپەڕیان بە دروشامێک کە لە 
ەوە تێاپەڕی و تەواوەتیای کۆمااری ئیساالمیی کاردە ئاماانج. واتە کوردستان لەدایک باوو، و زۆر زوو لە "ژن، ژیاان، ئاازادی"ی

ڕاستە کە کوشتنی ژینا و پرسی ژن و ماف و ئازادییەکانی تەوەر و پێکهێنەری سەرەتای ڕاپەڕیانەکە باوون، بەاڵم دەمودەسات 
ۆمااری ئیساالمیی ئێاران ناڕەزایەتییەکان و ڕاپەڕینەکە شوناسێکی تەواو سیاسی و گشتیی لەدژی کۆماری ئیسالمی وەرگرت و ک

ئەوە لە کااورد و لە حیزبەکااانی کوردسااتان بەگشااتی و بەتااایبەت یەکگاارتنەوەی حیزباای دێمااوکرات و لێکەوتەکااانی دەزانااێ. 
اڵت و  نێوخااۆی ڕۆژهااه  و و زیناادووی حیزباای دێمااوکرات لااه پتااه  ی گ و ڕیشااه چااونکی وەک دوژمناای کااارامە زۆر باااش لە ڕه

ڵکی کوردساتان  باتگێڕیی خه تی خه رفییه رچی زیاتری زه ر وەگەڕخستنی هه سه تیی ئەو حیزبە لهشکیال ریی گوتاری و ته کاریگه
ی "قەاڵی دێمااوکرات"یش کە هەر ئەمساااک دوو ١٣٩٧بارانی  ی خەرمانااانی دوای مووشااەک٢١شااارەزایە. مااانگرتنە بەشااکۆیەکەی 

زبەر لەسااەر داوای حیزباای دێمااوکرات و الیەنە ی ڕە٩ی خەرمانااان و ٢٨جاااری دیااکەش مااانگرتنی لەو چەشاانە لە ڕۆژەکااانی 
 .خرانەوە، زۆر باش تەعبیر لەو سەنگ و قورساییە دەکەن سیاسییەکانی دیکەی کوردستان وەڕێ

 
ڕاپەڕینەکەی ئێستاش کە لە هەموو مێژووی کۆماری ئیسالمیدا نماوونەی نەباووە، ئااخێزگەکەی کوردساتانە، ئااخێزگەیەک کە 

بەو ناڕەزایەتییانە بەخشیوە و دەتوانێ ببێتە خاڵگۆڕانێاک لە مێاژووی سیاسایی ئێرانادا. وەک سرووشت و خسڵەتێکی دیکەی 
 ١٤٠٠و هااوینی  ٩٨و خەزەڵاوەری  ٩٦دەبینین پێچەوانەی سێ سەرهەڵدانی گەورەی پێانج سااڵی ڕاباردوو، واتە بەفرانبااری 

رەیااان ئەوە "ماااف" و "کەرامەت"ی ماارۆییە کە ئاااوی" بااوون، ئەمجا کە باازوێنەرەکەی "پرساای ئااابووری" و "خەماای نااان" و "بێ
پێشێلکردنەکەی خەڵکی هێناوەتە سەر شەقام. پرسێکی سەرەکی کە کورد پتر لە چوار دەیەیە خەباتی بۆ دەکا و خوێنی باۆ 
دەدات. ساااەرەتاییترین ئاکاااامگیری لەو فااااکتەرە ئەمەیە کە کێشاااەکانی بەردەم کۆمااااری ئیساااالمی بەوالوەتااار لە قەیرانااای 

گەلی ئابووریش دادی ڕێژیم نادا، چونکی خەڵک ئیادی مااف و ئازادییەکاانی خۆیاان  رییە و تەنانەت چارەسەری قەیرانئابوو
 .دەناسن و دەیانەوێ و بۆ دەستەبەری ئەو مافانەش هاتوونەتە مەیدان و ئامادەن هەموو تێچوویەکیشی بۆ بدەن
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وو کە لە چاوار دەیەی ڕاباردوو ڕێاژیم ویساتوویەتی لەنێاو ئەم ڕاپەڕینە خساڵەتێکی بەرچااوی دیاکەی پڕکاردنەوەی درزێاک با
پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی ئێراندا دروستی بکات. کوردستان لە هەموو ماوەی دەسەاڵتی کۆمااری ئیساالمیدا زۆرتارین قورباانیی 

ۆی داوە. بااۆ بەربەرەکااانی لەگەک ڕێااژیم، خەبااات لەپێناااو ئااازادی و دێموکراساای بااۆ ئێااران و مااافە نەتەوایەتییەکااانی خاا
زۆرتااارین ساااەرکوت و کوشاااتوبڕ، تێااارۆری ڕێااابەران و تێکۆشاااەرانی حیااازب و ئێعااادامی بەنااادکراوە سیاساااییەکان، سیاساااەتی 
پەراوێزخستنی ئابووری و شەڕی نەرم بۆ تواندنەوەی زمان و شوناسی نەتەوەییش، بەشێکی کەم لە پشکی دەسەاڵتی کۆماری 

جارە کە جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی دەرحە  بە کاورد خەڵکای ناوچەکاانی  مئیسالمی بۆ کوردستان بووە. بەاڵم ئەمە یەکە
دیااکەی ئێاارانیش دێنێااتە سااەر خەت و پشااتیوانیی ئەوان بااۆ الی خااۆی ڕادەکێشااێ. ئەو هاوپەیوەناادییە کە لە هاااوخەمی، 

ز بنرخێنادرێ و ببێاتە تێگەیشتنی قووک و نوێ لە هاوچارەنووسی و، پێویستیی هاوخەباتییەوە سەرچاوە دەگارێ؛ دەباێ بەر
هەوێناای زۆر پااالن و بەرنااامەی سیاساای بااۆ بەردەوامیاای هاوخەباااتی لە داهاتووشاادا. کوردسااتان ئیاادی بەتەنیااا نیاایە و ئەو 

کردناای واڵتێکاای  هێنااان بە تەمەناای ڕێژیمای سااەرکوتگەری کۆماااری ئیساالمی و چێ تێگەیشاتنە زۆر بەهێااز بااووە کە باۆ کۆتایی
افی نەتەوەیای هەماوو جۆراوجۆرییەکاان بکاا؛ ئەشاێ هەماووان دەسات بادەنە دەساتی یەکتاری و دێموکراتیک کە دەساتەبەری ما

 .دەرفەتەکان لەکیس نەدەن
 

بۆیە ئەم ڕاپەڕینەی چەخماغەکەی لە کوردستان لێ درا و لە ئێستادا ئەو مەترسییەی الی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی دروسات 
گێڕی لە کوردستانەوە قووڵتر بۆ شوێنەکانی دیکە پەل باوێ، لە ڕوانگەی کردوە کە بیری مافویستی و شوناسخوازی و خەبات

تێگرتن و  ئەوانەوە دەبااوا بە لێاادان لە دک و سااەری باازووتنەوەی کااوردەوە کااک و بێاادەنگ بکاارێ و لە پااێ بخاارێ. مووشااەک
 .ئەو ئامانجە بوو ی ڕەزبەری بنکە و بارەگاکانی حیزبی دێموکرات لەالیەن سپای پاسدارانەوەش هەر بۆ٦درۆنبارانی 

 
بارانی ئۆپۆزیساایۆن، کوشااتاری بەلااووچ،  بەاڵم هەروەک لە سااەرەتادا ئاماااژەی پااێ کاارا تااۆ بڵێاای ئەم ڕاپەڕیاانە بە مووشااەک

خنکاناادنی زانکۆکااان و ڕەشاابگیری چاالکااانی سیاساای و مەدەناای دادەمرکێناادرێ؟ بێگومااان نااا. چااونکی خەڵکاای ئێااران هاایچ 
دۆخە لە بەردەمادا نیایە. خەڵاک هەماوو شاێوازەکانی خەبااتی مەدەنییاان باۆ پێکهێناانی  ڕێگایەکی دیکەیاان باۆ گاۆڕینی ئەو

ئاڵوگۆڕ تاقی کردەوە، بە بەشاداری لە هەڵبژاردنەکاان و دەنگادان بەنیاازی گاۆڕان، بە دروساتکردنی دامەزراوە و کاۆمەڵگەی 
ی هەمااوو شااێوازێکی پێشااکەوتوو کە لە دەربڕین، بە وەڕێخسااتنی کەمپااین و گاارتنەبەر مەدەناای، بە مااانگرتن و ناااڕەزایەتی

کااۆمەڵگەیەکی گەشااەکردوودا دەکاارێ بکاارێن، کەچاای هەمااوو ئەوانە ئاساانی ساااردکوتان بااووە. هەمااوو ڕێگاکااان بااۆ ئاااڵوگۆڕ 
گەیااوەتە کوێرەکااۆاڵن و لەو سااۆنگەیەوە کە حکااوومەت لە شااێوازی دەسااەاڵتدارەتییەکەی بەردەوامە، تاکەڕێگااا کە لە بەردەم 

دایەم بەردەوامیای  وە هەر سەرهەڵدان و ڕاپەڕیانە. ساەرکەوتنی ئەو ڕاپەڕیانەش لەگارەوی کاۆمەڵە فاکتەرێاکخەڵک دەمێنێتە
گوتاری و هاوئاماانجی لە  بوونی یەک خۆپێشاندانەکان و یەکیەتیی بەکردەوە و هاوئاهەنگیی هەموو پێکهاتەکاتەکان، دروست
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ساات، پشااتیوانیی دیاسااپۆرا و کااۆمەڵگەی جیهااانی لەو ڕاپەڕیاانە نێااو ئۆپۆزیساایۆن بااۆ ئەوەی ڕێبەریاای ڕاپەڕیاانەکە بگاارێتە دە
 .گشتییە. ئەرکێک کە لەسەر شانی هەموو گۆڕانخوازان و مافویستان قورسایی دەکات

 
 
 

پەیامی وتەبێژی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە هێرشی مووشەکیی 
 کۆماری ئیسالمی

 
 

 
 
 
 
 
 

 !ژهەاڵتی کوردستانخەڵکی کۆڵنەدەر و تێکۆشەری ڕۆ
 !خوشک و برایانی ئازیز

 
ی سێپتامبر، بنکە و بارەگاکانی حیزبای دیماوکراتی کوردساتانی ئێاران ٢٨هەروەک ئاگادارن ڕۆژی چوارشەممە شەشی ڕەزبەر )

و الیەنەکانی دیکەی نیشتەجێ لە باشووری کوردساتان کەوتانە بەر هێرشاێکی بەربەرینای ساپای پاسادارانی کۆمااری ئیساالمی 
 .ێران، کە بەداخەوە کۆمەڵێک قوربانی و شەهید و برینداری لێ کەوتەوەئ
 

بااۆچی کۆماااری ئساایالمی ئەو هێرشااەی کااردە سااەر ئااێمە؟ واڵمەکەی زۆر ڕوونە. هەروەک هەمااوو الیەکاای ئێااوە ئاگااادارن لە دە 
بەگشاااتی بە هەمااااوو  ڕۆژی ڕاباااردوودا بەدوای شاااەهیدبوونی ژیناااا ئەمینااای لە تااااران و بەدوای ئەوەدا کاااۆمەڵگەی ئێاااران

نەتەوەکااانیەوە، بە هەمااوو چااین و تااوێژێکەوە، بە هەمااوو ئااایین و ئایینزاکااانەوە، بە هەمااوو ڕێکخااراوە سیاسااییەکانەوە، 
لەگەک یەک بە هاوکاااری و هەماااهەنگی و هاوپێوەناادیی ئێجگااار زۆرەوە ئەو خەبااات و جموجااۆڵە مەدنییەیااان دژی کۆماااری 

 المی بۆ یەکەم جار دوای ئینقالبی ئێران، خۆی لە بەرانبەر ئاپۆڕای میلیۆنیی کۆمەاڵنی ئیسالمی وەڕێ خست و، کۆماری ئیس
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 .خەڵکی ئێراندا دەدیت، تووشی شکستێکی ئێجگار زۆر گەورە بوو
 

لە تەنیشت ئەوەدا جێگەی خۆیەتی بڵێاین بەشاداری بەربااڵوی ژناان و هەروەهاا شایعاری "ژن، ژیاان، ئاازادی" کە لە ئێرانادا 
یمبولێک بۆ بەردەوامیی ئەو سەرهەڵدان و ڕاپەڕینە، لە کۆمەلگەی نێودەوڵەتیشدا بە رادەیەکی یەکجار زۆر دەنگای بوو بە س

 دایەوە و، کۆمەڵگەی نێوەدەوڵەتی بە ڕێکخراوە دەوڵەتی و غەیرە دەوڵەتییەکان کۆماری ئیسالمیی ئێرانیان مەحکووم کرد. 
 

دەستدرێژییەکانی لە شوڕای ئەمنییەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانیشادا تەنانەت بابەتی هێرشەکەی کۆماری ئیسالمی و 
هاااتە بەر باااە. بااۆیە کۆماااری ئیسااالمی بااۆ ئەوەیااکە قەرەبااووی ئەو شکسااتە بکاااتەوە. لەو پێوەناادییەدا چااونکی مەسااەلەی 

بااتە جەمااوەرییەدا باوون کوردستان و خەبات و تێکۆشانی کوردستان و ژنان و پیاوانی کوردستان لە سەفی پێشەوەی ئەو خە
و بە شااێوەیەکی ئااارام و هااێمن لە نێوخااۆی واڵت پەرەی دەسااتاند، نەیاادەتوانی بە مەیلاای خااۆی و ئەو جااۆرەی دەخااوازێ بە 
ئاقااااری توندوتیژییااادا بەڕێااات. بۆیەشاااە دەسااات کااارد بە تاااۆڵەکردنەوە لە حێزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان ئێاااران و الیەنە 

ی سەرەکیی هێرشە بەربەرینەی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر حیزبای دیماوکرات باوو. وەک کوردییەکانی دیکە. ئەمە هۆکار
گوتم، یەکەم بۆ ئەوەی کە بیروڕای گشتیی ئیران و خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەالڕێدا ببات، بۆ ئەوەیاکە بابەتەکاان لە 

ەی ساانوورەکانی واڵت. بااۆ ئەوەی کە بڵااێ لە چوارچێااوەی ئێراناادا بێاانە دەرێ و زۆرتاار شااتەکە پێوەنااد باادرێتەوە بە دەرەو
دەرەوەی سنوورەکانی ئێرانەوە هەڕەشەمان لەسەرە، دەنا خەڵکی ئێران لەدژی کۆماری ئیسالمی مەسەلەیەکیان نیایە. ئەوە لە 

و دایە بە میلیۆن کەە لەو خەبات و جموجۆلە جەماوەرییەدا بەشادارییان کارد. حیزبای دیماوکراتی کوردساتانی ئێاران  حاڵێک
الیەنەکانی دیکەش بەباشی لەوە گەیشتبوون، بۆیە هەمیشە خەڵکیان هاان دەدا لە خەباات و تێکۆشاانی خۆیانادا بە شاێوەی 
ئارام و هێمنانە بچنە پێشێ، پەنا بۆ توندوتیژی نەبن، بیاانوو نەدەنە کۆمااری ئیساالمی کە ئەو خەباات مەدنای و ئاارام و 

 .شارستانییانە بە ئاقاری توندوتیژدا ببات
 

 !خەڵکی تێکۆشەری ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 

ئێااوە هەمووتااان دەزاناان کە حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران لە هەمااوو ماااوەی دەسااەاڵتی کۆماااری ئیسااالمیدا و هەر لە 
سەرەتای هێزگرتنی ئەو ڕێاژیمەوە بە شایوازی جۆراوجاۆر هەمیشاە کاراوەتە ئاماانج، ڕێبەرانماان لە ڤیایەن تێارۆر کاران، لە 

ووە تێرۆر کران، دەیان کادرمان لە باشووری کوردستان تێارۆر کاران، هەزاران پێشامەرگەمان باوون بە قورباانی، ئەوە میکۆن
دایە کە حیزبی دێموکراتی کوردساتانی ئێاران هەمیشاە بااوەڕی بە چارەرساەی ئاشاتییانەی لە ئێرانادا باووە. ئاێمە  لە حاڵێک

وە، تەنااانەت هەروەک باساام کاارد ڕێبەرانیشاامان لەپێناااو ئەو خەبااات و هەوراز و نشااێومان زۆر بااووە، قوربانیمااان زۆر دا
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تێکۆشااانەدا فیاادا کااردووە. بااۆ جااارێکی دیااکەوە لێاارەوە دووپاااتی دەکەمەوە ئااێمەی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران لە 
تاای کوردسااتاندا خەبااات و تێکۆشااانی خۆمااان بەردەوام دەبااین. هەرگیااز بەچااۆک دانااایەین. حیزبێااک کە لە قااوواڵیی ڕۆژهەڵ

دروساات بااووە، حیزبێااک کە تەحەممااولی هەمااوو ئەو دەورانااانەی کااردووە، حیزبێااک کە ئێااوە کااۆمەاڵنی خەڵکاای ڕۆژهەاڵتاای 
 دێمااوکراتی حیزباای ئێااوە حیاازبەکەی. دانااایە بەچااۆک کوردسااتان لە پشااتین و، پەیامەکااانی وەردەگاارن، دڵنیااابن بەوانە 

 کااۆمەڵگەی سااەرنجی باشااتر و بکااا بااارودۆخەکە باساای بەرپرسااانە دەکۆشااێ تێ نێودەوڵەتییشاادا ئاسااتی لە ئیااران کوردسااتانی
 .ەتی بۆ الی دۆخی ئێران ڕابکێشێنێودەوڵ

 
ئێمە ڕوو بە خەڵکی خۆمان پێ لەسەر ئەوە دادەگرینەوە کە بە شێوەی هێمنانە و دوور لە تونادوتیژی، بە شاێوەیەکی ئاارام 

ری ئیساااالمی هەڵباااڕن. لە تەنیشااات ئەوەدا پێوەنااادی و هاوکااااری و بتاااوانن دەنگااای خۆتاااان لەدژی ئەو جیناااایەتەی کۆماااا
هەماهەنگیی خۆتان لەگەک گەالنی دیکەی ئیران بەهێز باکەن و بیاانکەن بە بەردەنگای خۆتاان و پێیاان بڵێاین ئاێمەی کاورد 

چۆن ئەوجااریش هەمیشە باج و تێچووی قورسمان داوە بۆ هاوکاری و هەماهەنگی لەگەک ئێوە لە دژی کۆماری ئیسالمی؛ وەک 
کۆماری ئیسالمی تۆڵەی لە ئێمەی کورد کردەوە و هێرشی کردە سەر ڕێبەرانی ئێمە لە حیزبی دێموکراتی کوردساتانی ئیاران و 

 .الیەنەکانی دیکە
 

خەبااات و تێکۆشااانی هەمااوو ئااێمە لەپێناااو مااافە نەتەوایەتییەکااانی خۆمااان و دامەزراناادنی دێموکراساای لە ئیااران بەردەوام 
 .شێ. داهاتوو هی ئێمەیەدەچێتە پێ
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 ی رەزبەر٩پەیامەکانی مانگرتنی گشتیی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
ی ڕەزبەر( لە کوردساتان لە ڕووی یەکگرتاوویی و ٩چاوەڕوان دەکارێ ماانگرتنی گشاتیی ئەمجاارە )ماانگرتنی گشاتیی سابەینێ 

ی سەدان ڕێکخراو و کۆمەڵە و کەسایەتیی ئێرانیشای لەگەڵە، وێنەی هەبێ. ئەم مانگرتنە کە پشتیوانی بەرینی، شکۆیەکی بێ
بە شاااوێن دڕنااادەیی بە تەواو ماناااای هێااازە ساااەرکوتکەرەکانی کۆمااااری ئیساااالمی لە دوو بەرەدا، بەڕێاااوە دەچاااێ. بەرەیەک، 

ڕن، خۆپێشاندانی خەڵکای شاارەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتانە کە ئەگەر چای خەڵاک بە دەساتی بەتااڵەوە نااڕەزایەتی دەردەبا
بەاڵم هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی بە چەکی گەرم، بە دەسڕێژی ڕاستەوخۆ، بەرەوڕووی خۆپێشااندەران دەبانەوە و 

کەسیان شاەهید کاردوە، بە ساەدان کەسایان برینادار و نەقوساتان کاردووە،  ٢٠هەتا ئێستا هەر لە شارە کوردەکان زیاتر لە 
 .دەپەڕێ، دەستبەسەر کراون ژمارەیەکی نادیار کە لە هەزار کەە تێ

 
بەرەیەکااای دیاااکەی دڕنااادەیی نوانااادنی هێزەکاااانی کۆمااااری ئیساااالمی لە دژی خەڵکااای کوردساااتان، ئەو هێرشاااە پەهپاااادی و 

ی ڕەزبەری سوپای پاسداران باۆ ساەر بانکە و کەمپەکاانی حیازب و ڕێکخراوەکاانی ڕۆژهەاڵت لە هەرێمای ٦مووشەکییەی ڕۆژی 
مووشاەکی بالساتیک و دەیاان درۆنای  ٧٠گاوتەی فەرمانادەرانی ساوپای پاساداران، زیااتر لە کوردستان باوو. هێرشاێک کە بە 

 ر کە دیارە لە نێو شەهیدەکاندا، ژن و پیاوی تێکۆشە ٢٠خۆتەقێنەری تێدا بەکار هات و بووە هۆی شەهیدبوونی نزیکەی 
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 .مانگەوە هەبوو ٩ژنی دووگیان بە کۆرپەڵەی 
 

ی ڕەزبەری خەڵکااای کوردساااتان ئەوەیە کە ئەو حیااازب و ڕێکخاااراوانەی ساااوپای ٩مە پەیاااامی ماااانگرتنی گشاااتیی شاااەیەکەم 
 پێاک خەڵاکە ئەو ڕۆڵەکاانی لە  پاسداران لە دەرەوەی سنوورەکانی ئێران بەم شاێوە دڕنادەیە دەیاناداتە بەر ئااگر و ئاسان،

 خەڵکاای بیااروڕای ڕێاادابردنیبەاڵ بااۆ ئیسااالمی کۆماااری ئەگەر. کوردسااتانن خەڵکاای ویسااتەکانی و ئامااانج هەڵگااری و هاااتوون
ان و بیااروڕای دنیااای دەرەوە لە سااەر ڕاپەڕیناای خەڵااک لە نێوخااۆ، لە دەرەوەی ساانوورەکانی قەیرانخااوڵقێنی دەکااا و ئەو ئێاار

حیزبااانە دەکااات بە ئامااانجی پاایالن و تاوانەکااانی خااۆی، خەڵکاای کوردسااتان لە نێوخااۆی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان، وەاڵمیااان 
می هەموو هەوڵێک دەدا ئەو حیزب و ڕێکخراوانە و لە گەک ئەواندا خەڵکی کوردستان ڕابکێشێتە نێاو دەداتەوە. کۆماری ئیسال

بەرەنگارییەکی چەکادارانە لەگەک خاۆی باۆ ئەوەی لەالیەک خەڵکای بەشاەکانی دیاکەی ئێاران لە کوردساتان بساڵەمێنەوە، لە 
بێنێاات. بەاڵم خەڵااک و هێاازە سیاسااییەکان لەو  الیەکاای دیااکەش ئەو پەڕێ دڕناادەیی لە سااەرکوتکردنی کوردسااتاندا بە کااار

 .نیازەی گەیشتوون و بێ ئاکامیان کردووەتەوە
 

پەیامی مانگرتنی گشتی ئەوە دەبێ کە سوپای پاسداران و دامودەزگاا ساەرکوتکەرەکانی دیاکەی کۆمااری ئیساالمی لە دووهەم 
م، نیشاانی خەڵکای ڕاپەڕیویاان داوە، کوردساتان هەڵەدان ئەگەر پێیان وایە بەو توند و تیژییانەی تا ئێساتا لەساەر شاەقا

بااووە بە ماسااتی مەییااو. نەک هەر تااووڕەیی خەڵااک دانەمرکاااوەتەوە بەڵکااوو سااەد قااات زیاااتر بااووە. خەڵکاای کوردسااتان بە 
تایبەتی دوای ئەو قوربانییانەی لە خۆپێشااندانەکانی چەناد ڕۆژی ڕاباردوودا پێشکەشای بارەگاای ئازادییاان کاردوە، لەساەر 

ت تااا ڕووخااانی ئەو ڕێااژیمە لە پێشااوو شااێلگیرترن. ئەوان نەک هەر لە خااوێنی شااەهیدانی کااۆن و نااوێی خۆیااان خااۆش خەبااا
 نابن، داواکاری ئازادکردنی گیراو و دەستبەسەرکراوان و سزادانی بکوژانی ڕۆڵەکانیانن. داواکاری پاکپوونەوەی بە یەکجاریی 

 .لە سەر ژیانی خۆیان و خوازیاری ئازادیی ژن و پیاوی کوردنپەڵەی دەسەالتدارێتیی ئەو ڕێژیمە جینایەتکارە 
 

پەیامی مانگرتنی ئەمجارە، ڕووی لە خەڵکی بەشەکانی دیاکەی ئێاران، هەر وەهاا ڕووی لە هەماوو ئەو کەساایەتی و  سێهەم
ی ئەم ماانگرتنە کۆڕ و کۆمەاڵنەیە کە لە دەرەوەی واڵت، هاودەنگ و پشتیوانی راپەڕینی خەڵک لە نێوخۆی واڵتان. لە ڕێاگە

گشتییەوە، خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە نەتەوەکاان و چاین و توێژەکاانی دیاکەی خەڵکای ئێاران دەڵاێن، باوونی ئێاوە لە 
ساااڵەمان  ٤٤سااەر شااەقامەکان و بااانگی ئااازادیخوازی و دروشاامی دژ بە دیکتاتۆریتااان، ئااێمە لە سااەر درێژەداناای خەباااتی 

ۆڤکوژە، دڵگەرمتار دەکاا. هاوخەبااتی و هاوپێوەنادیی خەڵکای کوردساتان و ئێاران، هەم بەرامبەر بەو ڕێژیمە دیکتاتۆر و مر
خۆڕاگری و توانای خەباتکارانەمان بە هێز و لەشکان نەهاتوو دەکاا، هەم پتارلە پێشاوو تاۆوی تارە و ناهومیادی دەخااتە 

 کە  دەبااێ ئەوە واڵتاایش دەرەوەی بیانییەکااانی و ئێراناای و کااورد بااۆ گشااتی مااانگرتنی پەیااامی دڵاای دەسااەاڵتدارانی تاااران.
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پشتیوانیی ئێوە لە ڕاپەڕینی نێوخۆ و ڕاکێشانی هاودەنگیی کاۆڕ و کاۆمەڵە نێودەوڵەتییەکاان باۆ خەباتەکەماان، دڵگەرمای و 
 .وزەمان پێدەدا و بڕوامان بە سەرکەوتن بەرامبەر ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران پتەوتر دەکا

 
دساتان بە ماانگرتنێکی گشاتیی شاکۆدار، جاارێکی دیاکە ماۆرکی خاۆی لە ڕەوتای ڕووداوەکاان ی ڕەزبەر، ڕۆژهەاڵتی کور٩سبەی 

وڕاپەڕینااای روولەگەشاااەی کوردساااتان و ئێاااران دەدا و، پێشاااەنگایەتیی خاااۆی لە خەباااات باااۆ ڕووخاااانی کۆمااااری ئیساااالمیی 
 .دەسەلمێنێتەوە ئێران 

 
 

 
 

ن لە ناڕەزایەتی و کەماڵ کەریمی: کۆمەڵگەی ئێران گەیشتووەتە خاڵێکی وەرچەرخا
 ڕاپەڕیندا

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 دیمانە: بێهزاد قادری

 
 دایە. ئەم ڕاپەڕینە هەتا دێ پتر لەنیو چین و  ڕاپەڕینی خەڵکی ئیران بەدژی تەواوەتیی ڕێژیم لە سێهەمین حەوتووی خۆی

نە لە کۆبااوونەوەیەک توێژەکااانی کااۆمەڵگەدا پەل داوێ و هەنگاوەکااانی بەرەوپااێش دەبااڕێ. خااامنەیی پاااش هەمااوو ئەو ڕۆژا
بااایەخ دانااا و بڕیاااری خڕکااردنەوە و سااەرکوتکردنی دا. لە پێوەناادی  لەنێااو هێاازە سااەربازییەکانیدا ئەو ڕووداوانەی بە کەم
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لەگەک دواگۆڕانکارییە سیاسییەکانی واڵتدا و تاوتوێی دوورەدیمەنی ناڕەزایەتییەکان "کوردساتان" دیماانەیەکی لەگەک کەمااک 
 :هێناوە ەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران پێککەریمی، ئەندامی ب

 
خامنەیی لە بارودۆخی ڕاپەڕین و هەستیاری ئێساتادا لە زانکاۆی ئەفساەری دەرکەوت و قساەی کارد. ئەم باابەتە  کوردستان:

 چۆن لێک دەدەنەوە؟ بۆ چی لە زانکۆی ئەفسەری؟
 

ە ئەم خۆپیشااندانانە، بە بەردەوامای لە ئێاران بەڕێاوە دەچان، هەر ڕاساتییەکەی نازیکەی ساێ حەفاتەیە ک کەماڵ کەریمیی:
ئەوەی کە لەو ماااوەیەدا خااامنەیی لە هاایچ شااوێنێک دەرنەکەوت بااۆ خااۆی زۆر جێگااای پرساایار و گومااان بااوو، ئایااا تاارە و 

ە کە جااێگەی نیگەراناای بااوو لەوەی کە دەرکەوێاات، یااا نەیاادەزانێ چاای بڵااێ، یااا بەرفراوانیاای خۆپێشاااندانەکان ئەوەناادە زۆر
قسەی بۆ خامنەیی نەهێشتبۆوە، یا شتی دیکە. بەڕاستی زۆر زۆر گریناگ باوو، ئەمەش کە دوێناێ دەرکەوت و ئەوەش دیساان 
زۆری گومان لەسەرە، لە ڕاستیدا هەست کرا کە تەواو دەرکەوتنێکای نمایشای باوو، چاون ئەگەر گاوێ لە قساەکانی خاامنەیی 

جیااا لە هەڕەشااە و دەسخۆشاای لە هێاازە ئینتیزامییەکااان و جیااا لە پشااتگیری لەو دەگااری، هاایچ بااابەتێکی تااایبەتی نیاایە و 
کوشتارانەی کە دەکرێ و بە قەولێك هاندانی هێزەکاانی ئینتیزامای و ساپا باۆ ئەوەی کە بەرەوڕووی خۆپێشااندەران ببانەوە، 

دەخاات کە خاامنەیی باۆ خاۆی لەو لە ڕاستیدا دەرکەوتنی لەو شوێنە ڕەنگە زۆرتر شتێکی نماادین باێ، بەاڵم زۆرتار ئەوە دەر
مەوقعاایەتەدا نیاایە کە ئێسااتا لە شااوێنێکی بەرفراوانتاار یااا شااوێنێکی گەورەتاار یااا لە شااوێنێکی ڕەساامیتر دەرکەوێاات. ئایااا 

دایە کە نااااوێرێ بچێاااتە شاااوێنی وا زۆر پرسااایاری لەساااەرە، بەاڵم دیساااانیش هەر ئەم  خاااامنەیی ئێساااتا لە چ شاااەرایتێک
خامنەیی لەڕاستیدا بەو تواناایی و بەو گوڕوتیناانەی کە پێشاتر لە سااڵەکانی ڕاباردوودا دەهاات  دەرکەوتنەی نیشانی دا کە

لەسەر خۆپێشاندانەکان قسەی دەکرد، دیسانیش ئەو تواناییەی لێ نەبینرا و ئەو گوڕوتینەی کە هەیباوو لە بەرخاورد کاردن 
و دەرکەوت کە ئێساتا خاامنەیی لە مەوقعییەتێکادا  و لە جۆری قسەکانی جۆرێک لە نیگەرانیی یەکجار زۆری پێاوە دیاار باوو

 .نییە کە جیا لە هاندان بۆ سەرکوت هیچ ڕێنماییەکی هەبێت بۆ هیچ الیەنێک
 

خامنەیی ئەمجاریش ناڕازییانی ئێران و کوردستانی بە ئاژاوەچی و خائین و پیالنگێڕیی واڵتانی دوژمن و دەساتی  کوردستان:
ەمیشاە بەم شااێوەیە خەڵکای ناااڕازی پێناساە دەکااا؟ کەی قەرارە دەنگای ئەوان ببیسااتێ؟ دەرەکای نااو باارد. باۆچی خااامنەیی ه

پێوەناادیی ڕاپەڕیناای خەڵااک و دروشاامەکانی ڕاپەڕیاان و ویسااتەکانی خەڵااک لەگەک ئەمریکااا و ئیسااڕائیل چیاایە کە خااامنەیی 
 پێکەوەیان دەبەستێتەوە؟

 
 منەیی لەگەک ئەوجارەی بە بەری یەک بگرین، دەبینین ئەگەر تەواوی قسەکانی ساڵەکانی ڕابردووی خا  کەماڵ کەریمی:



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

34 
 

کە کۆمەڵێک سەردێڕن کە بەردەوام دووپاتەیان دەکاتەوە، واتە حەشیمەتی چەندین میلیاۆنیی ئێاران بەساتراوە بە دەرەوەن، 
وەی کە هەر خۆپێشاااندانێک لە ئێااران بە هاناادانی ئامریکااا و ئیساارائیل و واڵتااانی دیااکەی بەڕواڵەت دوژمناای ئێاارانن، ئە

خۆپێشاندان دەکاا بەشاێکی بەکرێگیاراوی بێگاانەن و لە دەرەوە هاان دەدرێان و بەشێکیشای هەڵفریاوان و ناازانن، یاانی هایچ 
ئەگەر ساەرنج  ١٤٠١، لە ساڵی  ١٤٠٠، لە ٩٨، لە ساڵی ٩٧، لە ساڵی ٩٦گۆڕانێک لەم سەردێڕانەدا بەدی ناکەی، لە ساڵی 

مانشااێتی قسااەکانیەتی، هەمااوو یەک شااتە کە ناااگۆڕدرێ، هۆکارەکەشاای دیااارە، دەدەیااتە سااەر قسااەکانی لە واقیعاادا ئەمە 
هۆکارەکەی ئەوەیە کە لە ڕاستیدا ناتوانن بەرخوردی فکری بە خۆیاان باکەن کە هۆکاارە ڕاساتەقینەکەی ئەم خۆپیشااندانانە 

، خااودی نیاازامە کە بە دەردەخااا، کە سااەرچاوەی ئەم خۆپیشاااندانە نە دنیااای دەرەوە بەڵکااوو خااودی جمهااووریی ئیسااالمییە
دروستکردنی ئەو هەموو موشکیالتە کە لە ئێراندا بەهۆی ئەوانەوە دێتە پێشەوە ئەو خەڵکە دێانە خیاباانەوە، باۆ ئەوەی کە 
خاۆی دوور بخااتەوە، هەمیشااە لە هەنادێ کێشااە و گیار و گرفتەکااانی خەڵکای ئێااران بەگشاتی، کە خااودی ڕێاژیم سااەرچاوەی 

ی ئامریکااایە، ئەوە سەهیۆنیسااتەکانن، CIA  دەبااتە بەر ئەم سااەردێڕانە کە ئەوە دەزگااای دروساکردنیەتی بە ناچااار پەنااا
تەنااانەت دوێناایش باساای عەرەبسااتانی سااعوودیی کاارد. قەتاایش نااایە بەرخااورد بەوە بکااا کااۆمەڵگەیەک کە بە دەیااان میلیااۆن 

مااوە، بەاڵم باۆ خاۆ دوورخساتنەوە لە جیرەخۆر و بەکرێگیراوی بێگانەی لێ بێ، دیاارە کە کاۆمەڵگەیەکە کە لەگەک ئەوان نە
واقێعی مەسەلەکە و بۆ خۆ دوورخستنەوە لە باە لە سەر ئەسڵی کێشەکان هەمیشە هەوک دەدات کە پێی بێگانە بێنێاتە نێاو 
مەوزووعەکە، لە واقیعاادا ئەمەش جۆرێااک دنەداناای ئەو هێاازە بونیادگرایااانەیە بااێ کە لە دەوری خۆیاادا ماااون، کە ئەویااش 

ۆریش ئەو جۆر بیرکردنەوە لە دەوری نەماوە، زۆرتر بۆ تەحریکای ئەماانەیە باۆ ئەوەی کە ساەرقاڵی مەساائیلی ئێستا ئیتر ز
دەرەوەیان بکا، وا بکات کە ئیتر ئەمەیان لە بیر بەرێاتەوە کە لە واقیعادا ئەماانیش بەشاێکن لەو خەڵاکە و موشاکیالتێکیان 

 .هەیە کە ئەوانیش خۆیان لەگەڵیان دەرگیرن
 

کوردستان و بەلووچستان لە قسەکانی خامنەییدا بۆڵاد باوو. لە کاتێکادا ڕاپەڕینەکاان هەماوو ئێاران، تەناانەت  کوردستان:
 دەکات؟ ناوچەیە دوو ئەم باسی بەتایبەت خامنەیی  قوم و مەشهەدیشی گرتۆتەوە، بۆچی

 
 ئیاران لە تەوەهۆمێکادا ڕابگارێ،گەی ساڵی ڕابردوودا بەردەوام کۆماری ئیسالمی ویستوویەتی کۆمەڵ ٤٣لە   کەماڵ کەریمی:

خوازی و لە نەزەری ئەوانەوە تەجازیەی ئێارانە، کە ئەم دوو شاوێنەش بە بەردەوامای و بەتاایبەت  ئەویش تەوەهۆمی جودایی
کوردسااتان شااوێنێک بااووە کە بە بەردەواماای قسااەیان لەسااەر کااردوە و بە بەردەواماای خەڵکاای ئێرانیااان پااێ ترساااندوە. لەم 

دەیاانەوێ بە زەقکاردنەوەی نااوی ئەم دوو شاوێنە دیساان ئەو سیاساەتە وەبیار خەڵاک بێنانەوە کە ئەوە  وەختەدا لەڕاساتیدا
دایە کە ئەوان سااڵنیکە باسی کوردستان و بەلووچساتان دەکەن، بەتاایبەت کوردساتان کە دەڵاێن  مەترسییەکە لە جێگای خۆی

ەوە باۆ خەڵاک کە ئەوە دیساان لەم دوو شااوێنەیە کە دەیاانهەوێ ئێاران تەجازیە بااکەن، دەیاانەوی تەداعیای ئەو فکارە بااکەن
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دیسان کێشەکە گەورەتر بووەتەوە، لەحاڵێکدا کە ئەو چەندین جاار واڵمەکەی وەرگرتاۆتەوە، ئەو مایللەتە شاەریفەی کە ئەو 
بە باساای دەکااات، کە دەڵااێ میللەتاای کااورد میللەتێکاای شااەریفن، هەر لەو دوو سااێ حەفااتەی ڕابااردوودا دوو جااار نیشااانیان دا 

مااانگرتنی گشااتی کە ئیتاار ئەم ماایللەتە شااەریفە لەگەک نیزاماای کۆماااری ئیسااالمی نیاایە و بە هەماااهەنگی لەگەک بەشااەکانی 
دیکەی ئێران نیشانی داوە کە ئەم میللەتە بیر لە جیابوونەوە و بیر لە دابەشابوونی ئێاران ناکااتەوە، بەڵکاوو هەمااهەنگیی 

گەک شااارەکانی دیااکە لە دروشاامەکانیاندا دیااارە کە زۆرتاار باااە لە ئااازادی خەڵكاای کوردسااتان و خەڵكاای بەلووچسااتانیش لە
دەکەن. بیرە نەتەوەییەکە لە جێگاای خاۆی، بەاڵم ئێساتا هەماوو خەڵاک بە پاێچەوانەی بیرکاردنەوەی خاامنەیی لە ڕاساتیدا 

ە کە نیزاماای کۆماااری دان کە دەبااێ بیاار لە ئااازادی بااکەنەوە و دەبااێ بیاار لەوە بااکەنەو لەسااەر ئەوە کااۆکن کە لە قۆناغێااک
 .ئیسالمی لە کۆک خۆیان بکەنەوە

 
 ئەگەر خوێندنەوەیەکی گشتی بۆ قسەکانی خامنەیی بکەن، پێتان وایە ئەم دەرکەوتنە چی لە دۆخەکە دەگۆڕێ؟ کوردستان:

 
وو لە بەدوای قسەکانی دوێنێای خاامنەیی و بە دوای ئەو هەماوو تەحاریکە و بەدوای ئەو هەماوو جۆرێاک ڕ  کەماڵ کەریمی:

خەڵااک کااردنەکەی کە خەڵااك ئەوە نەکەن، هەر ئەوڕۆ دەرکەوت کە خەڵكاای ئێااران هاایچ گرینگییەکااان بە قسااەکانی دوێنێاای 
خامنەیی نەداوە، جیاواز لەوەی کە لە زانکۆکان خۆپێشاندان و مانگرتن بەردەوامە، هەر دوێنێ دوای قسەکانی خاامنەیی بە 

و کااردەوە و هێناادێک داواکارییااان کااردووە، هەر ئەمااڕۆ دەبینااین نەتەنیااا لە دەیااان مامۆسااتای زانکااۆ بەیاننامەیەکیااان باااڵ
زانکۆکااان، لە زۆر ناوچەکااانی ئێااران و تەنااانەت لە هێناادێک لە شااارەکانی کوردسااتان مااانگرتن و نەچااوونە سااەر کااالە 

بەشااێک لە بااازاڕی کێشاااویەتە نێااو دەبیرسااتانەکان، هەر دوای قسااەکانی خااامنەیی خەبەر باااڵو بااۆتەوە کە لە ئیساافەهان 
ئیساافەهان داخااراوە، لە ڕاسااتیدا دەردەکەوێ کە ئێسااتا ئیتاار خەڵکاای ئێااران هاایچ گاارینگییەک بەوە نااادەن کە خااامنەیی چاای 
دەڵاااێ، بەڵکاااوو ڕیگایەکیاااان گرتاااۆتە پاااێش کە پێیاااان وایە دەباااێ ئەو ڕێاااگەیە بپێاااون و بە ئەنجاااامی بگەیەنااان ئەویاااش 

 .لە سەر کۆمەڵگەی ئێرانکردنەوەی خامنەیی و نیزامەکەیەتی  لەکۆک
 

ئەگەر بێیااانە ساااەر دۆخااای ئێساااتای واڵت، هەمیشاااە بااااە لەوە دەکااارا کە نەباااوونی ئالترنااااتی  یەکێاااک لە  کوردسیییتان:
هۆکارەکااانی مااانەوەی ڕێااژیمە. ئایااا ئێسااتاش دەکاارێ ئەو بۆچااوونە بەهێااز بێاات؟ ئایااا شااەقام لە ئێسااتادا وێنااایەک لەو 

 ئاڵترناتیڤە نادا بەدەستەوە؟
 

ئەمە ڕەنگە واڵمێکای دوو الیەنەی هەبێات، بەڵاێ ئەگەر ئۆپۆزیسایۆنیکی یەکگرتاووی بەهێاز هەباوایە لەم   ڵ کەریمی:کەما
 خۆپێشادانەدا و ڕاستەوخۆ بیتوانیایە ڕێبەریی ئەم خۆپێشاندانانە بکات، چونکە خۆپێشاندانێکی ئاوا بەرباڵو پێویستی 
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ی و النایکەم ڕوانگەکاانی بەنیسابەت داهااتووەوە باۆ خەڵاک ڕوون بێات، بەوەیە کە بەرنامەڕێژیی بۆ بکەی و هیادایەتی باکە
ئەمانە هەموو کێشەیەکن کە تا ئێستاش ڕەنگبێ هەبێ. هەرچەند ئۆپۆزیسیۆن ڕۆڵی خۆی هەبووە و لە زۆر ڕێگاوە توانیاویە 

خۆپێشاندانەکان، کااتێ دەنگی خۆی بە خەڵک بگەینێ، بەاڵم لە الیەکی تریشەوە دەبینین لە ئێران مودیرییەتێک هەیە بۆ 
ئەبینین لە زانکۆیەکی ئێراندا خۆپێشاندان دەست پێ دەکات، ئەو پەیامە دەگاتە زانکۆکانی دیکە و پشاتیوانیی لاێ دەکەن، 
لە واقیعااادا حەرەکەتە ساااێنفییەکان لە ئێرانااادا ئەماااڕۆ لە ئاساااتی زانکۆکاااان، لە ئاساااتی مامۆساااتایان و فەرهەنگییانااادا 

دڵنیاییەوە دەکێشرێتە ڕیزەکانی تر بۆ خۆی دەتاوانێ ڕۆڵای ئۆپۆزسایۆن بگێاڕێ و ماودیرییەتی ئەم بەتایبەتی و ئەمە کە بە
حەرەکەتانە بکا لەم بەشانەدا، هەتا ئەوکاتەی کە دەکارێ یەکگرتاووییەک لە نێاوان خۆیانادا درووسات باکەن و لە واقیعادا 

گەلێاک  انی کاۆمەڵگەدا. بەاڵم هەر شۆڕشاێک قۆنا ببێتە حەرەکەتێکی هەمەالیەنە و هەماهەنگ لە نێوان بەشاە جۆربەجۆرەکا
دەبااڕێ، شااۆڕش شااەرت نیاایە ڕاسااتەوخۆ و لەالیەن ئۆپۆزساایۆنێکەوە بەرنااامەی بااۆ دابڕێااژرێ و هیاادایەت بکاارێ، شااۆڕش 
قۆناغەکاانی خاۆی دەباڕێ و لێاارەدایە کە ئۆپۆزسایۆن دەتاوانێ ڕۆڵای ئەساساایی خاۆی بگێاڕێ، بەاڵم ئێساتا و لەم قۆناااغەی 

ناادا یەکێااک لە شااتە پێویسااتەکان ئەوەیە کە ئۆپۆزساایۆنی دەرەوەی واڵت لە ڕاسااتیدا لەگەک بەشااە چاالکەکااانی ئێسااتای ئێرا
نێوخااۆی واڵت بتااوانن هەماااهەنگی بااکەن و ئەمە یارمەتیاادەر دەبااێ بااۆ ئەوەی کە نەخشاای ڕێاابەری لەئەسااتۆ بگاارن لە ئەم 

 .ەمی بڕیوەحەرەکەتانەی ئێراندا، کە بەدڵنیاییەوە من پێم وایە قۆناغی یەک
 

قۆناااغی یەکەم زۆر گاارینگە کە کااۆمەڵگە بتااوانێ لەم حەرەکەتە بەردەوام بێاات و بەرەبەرە گەشااەی پااێ باادات ئەم قۆناااغە 
بڕدراوە. ئێستا ئیتر کۆمەڵگەی ئێرانی گەیشتووەتە خاڵێکی وەرچەرخان لە حەرەکەتەکانی خۆی، بە ڕای من ئەم خااڵە زۆر 

ڕۆڵی کاریگەرتری هەبێت، دەتوانێ بە هەماهەنگی لەگەک ئەو بەشە چاالکەی نێوخاۆ کە زۆر گرینگە کە ئۆپۆزسیۆن دەتوانێ 
هێناان بە ئەرکەکەی کە  دەوری کاریگەرییان هەیە دەتوانێ هەماهەنگی بکەن و ڕێبەریی ئەم بزووتنەوەیە بکەن هەتا کۆتایی

 .ڕووخانی کۆماری ئیسالمییە بباتە سەرەوە
 

 ئەو ڕاپەڕینە لەچیدا دەبینن؟ کەمایسییەکانی ئێستای کوردستان:

 
دایە بەتاایبەت لە هەنادێ ناوچەکانادا کە هەوڵای داوە تەناانەت  ڕەنگە نەکرێ لەو دۆخەی کە ئێاران تێای کەماڵ کەریمی:

حکوومەتی نیزامی بسەپێنی بە سەر ناوچەکانادا، وەکاوو کەمایەسای باسای بکارێ، چاون نیگەرانییەکاانی خەڵاك هەسات پاێ 
هەمااوو شااوێنێ بەداخەوە دەزگااای سااەرکوت چاااالکە و دەبینااین لە شااوێنی جۆراوجااۆر لە ئێااران کەە دەکەیاان و دەزانااین لە 

دەکوژێ، دەسبەسەرکرانەکان یەکجار زۆرە، بەتایبەت لە یەک حەفتەی ڕاباردوودا، بینیماان کە خەڵکێکای زۆر ناساراو لەنێاو 
ەر کاراون و لە کاۆمەڵگە دووریاان خساتوونەتەوە، هونەرمەندان، لەنێو نووسەران، لەنێو چاالکانی سیاسی و مەدەنی دەسبەسا



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

37 
 

کە ئەوە بااۆ خااۆی کاااریگەریی نێگەتیڤاای خااۆی دەبێاات، بەاڵم ئەگەر بڵااێم یەکێااک لە کەمایەسااییەکان گەیاناادنی پەیااامێکی 
گشااتییە بااۆ کااۆمەڵگە کە دەبااێ هەمااوو بە یەکەوە حەرەکەت بااکەن، ئااێمە ئێسااتا لە هەمااوو زانکۆکاناادا ئەم حەرەکەتااانە 

کە هەمااااهەنگییەکی بااااش لەئاااارادایە، بەاڵم لە نێاااوان شاااارەکاندا، لە نااااڕەزایەتیی ساااەر شاااەقامکاندا ئەم  دەبیناااین،
هەماهەنگییەی ئێستا بەتەواوی نیایە، دەبیناین لە هەنادێ شااردا بە بەردەوامای ئەم حەرەکەتاانە هەیە بەاڵم لە شاارەکانی 

ر ئەمە پڕ بکرێتەوە و هەوک بدرێ بۆ ئەوەی کە خەڵاک ئەم تر بە شێوەی مەوزەعی یان کاتی ئەم حەرەکەتانە هەیە، ئەگە
پەیامە وەربگرن، هەماهەنگییەک دروە ببێ لە نێوان هەموو شارەکاندا، هاوکات پێویسات ناکاا بە تونادوتیژی باێ، دیساان 

ساەرکوتیش گەلێکای ئاارام لە هەماوو شاارەکاندا بەیەکەوە درێاژە بادرێت بێگوماان تواناییەکاانی  جەخت دەکەینەوە، حەرەکەت
 .دیسان کەم دەبێتەوە

 
دوێناێ هەواڵماان پااێ گەیشات لە هەناادێ شاوێنی کوردسااتان هێازە تایبەتەکانیااان کێشااونەتەوە بااۆ تااران، لە ڕاسااتیدا دوو 
هۆکاری هەیە، یەکیان ئەوەی کە وا دیاارە لە تااران فشاارێکی یەکجاار زۆر لە ساەر هێازە ساەرکوتکەرەکان هەیە و بەشاێکی 

ەو هێاازەی لەوێ هەیە توانااای ڕووبەڕووبااوونەوەی لەگەک ئەو هەمااوو خۆپێشاااندەرانە نیاایە، بەشێکیشاای ڕەنگبااێ ئەوە بااێ ئ
ئەوەیە کە ڕەنگبااێ لەو شااوێنانە ئەو فشااارەی کە پێویسااتە لە سااەر ئەوان نیاایە. ئەگەر یەکێااک لە کەمایەسااییەکان ئێسااتا 

رەکاندا نییە، دیارە لە زۆر شاری ئێاران ڕۆژانە ئەمە ببینین لە ڕاستیدا ئەوەیە کە هەماهەنگییەکی باش لە نێوان هەموو شا
بەڕێااوە دەچااێ بەاڵم سروشااتییە ئەگەر ئەمە پەرە بگاارێ و لە هەمااوو شااارەکان بە بەردەواماای ئەم ڕێپێااوان و خۆپێشاااندانە 

ەرە تووشای ئارامانە بەڕێوە بچێت بێگومان ئەوانیش ماندووتر دەبن، و ئەوانایش تواناانی ساەرکوتیان دێاتە خاوارەوە و بەرەب
هەڵوەرین دەبن، ئەگەر شتەکە گشاتگیرتر باێ لەوەی کە ئێساتا هەیە، دووەمیاان ئەوەیە کە لە ڕاساتیدا ئیساتا ئۆپۆزسایۆنی 
دەرەوەی واڵت دەبااێ هەماااهەنگیی خااۆی نیشااان باادات، ئۆپۆزساایۆنی دەرەوەی واڵت پێویسااتە هەماهەنااگ بێاات و پەیااامێکی 

ۆ ئەوەی خەڵکاای ئێااران باازانن پەیااام لە کااوێ وەردەگاارن و باازانن مەساایری هاوشااێوە و هاااوبەش باادات بە خەڵكاای ئێااران باا
 .حەرەکەتیان بە کوێ دەگات

 
 دوورەدیمەنی ڕاپەڕینەکە چۆن دەبینن؟ ئەرک و بەرپرسایەتییەکان چین و لەئەستۆی کێن؟ کوردستان:

 
ساتیدا وەک ڕاپەڕینیكای گشاتیی ڕەنگە زۆر شات پێشابێنی نەکارێ بەاڵم، ئەم حەرەکەتەی ئەمسااک کە لە ڕا کەماڵ کەریمی:

سااڵی ڕاباردوودا زۆر خۆپیشااندانی گەورەماان  ٢٥بەخۆیەوە گرتوە، بە بەراورد لەگەک ساڵەکانی تاردا هەڵدەساەنگێنێن. لە 
و  ٨٨دا دەستیان پێ کرد و بە بەردەوامای دواتار هەتاا سااڵی ٧٨بینیوە لە ئێراندا، لە خۆپێشاندانی خوێندکاران لە ساڵی 

ترە بەنیساابەت  و هەتااا ئەمساااڵیش، ئەگەر بە بەراورد لەگەک ئەمااانەدا چاااوی لااێ بکەیاان، ئینسااان گەشاابین ٩٨و  ٩٧، ٩٦
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داهاااتووی ڕاپەڕێاانەکە، ئەگەر دەڵێااین ئەمەیااان ڕاپەڕیاانە و جیاااوازیی هەیە لەگەک ئەواناای تاار، بەو مانااایەیە کە ئێسااتا 
ێشااندان باوو لە نااوچەگەلێکی تاایبەت، لە شاارێکی ئەمەیان گشتگیرترە لە هەماوو حەرەکەتەکاانی تار، ئەگەر پێشاتر خۆپ

تایبەت دەبینین کە لە ڕاساتیدا ئەمە ڕاپەرێنای گشاتیی هەماوو خەڵکای ئێارانە، لە بەلووچساتانەوە هەتاا ئازەربایجاان، لە 
مەشاهەدەوە هەتااا خووزسااتان، لە باااکووری ئێاارانەوە هەتاا بەناادەرعەباە، ئیتاار شااوێنێک نەماااوە کە ئەم حەرەکەتەی تێاادا 
نەبینیات، ئەمە ڕەنااگە بااۆ خاۆی ئومێاادێکی زیاااتر بادات بە هەمااوو ئەوانەی کە هەڵسااەنگاندن دەکەن باۆ ئەم ڕاپەڕیاانە، بااۆ 
هەمااوو ئەوانەی کە ڕاسااتەوخۆ لەم ڕاپەڕیاانەدا بەشاادارن، ئەماان پااێم وایە ئەمەی کە ئااێمە ئێسااتا پێاای دەڵێااین ڕاپەریناای 

رچەناد دەڵاێم، زۆر شات پێشابێنی نااکرێ بەاڵم ئەوەی کە دەزاناین خەڵکی ئێاران دەتاوانێ هیاوادار باێ داهااتووی خاۆی، هە
دایە، دەزاناین هێازە ساەرکوتکەرەکانی تواناای ئەوەیاان نیایە کە ڕووبەڕووی هەماوو  نیزامی کۆمااری ئیساالمی لەوپەڕی الوازی

یااام لە فەرماناادە خەڵکاای ئێااران ببێااتەوە و بەردەوام ڕیاازش دەکااات، تەنااانەت چەناادە ڕاساات بااێ یااا نااا، دەبینااین ڕۆژانە پە
نیزامییەکانەوە باڵو دەبێتەوە کە واز لە سەرکوت دێنن. تەنانەت باە لە فەرماندەکانی هەرەبەرزی ئەرتاش دەکارێ لە یەک 
لەوان بینیمان لە کۆباوونەوەکەی خامنەییشادا حازووری نەباوو. ئەوە ئەمە دەردەخاات کە ئەگەری هەیە دەسبەساەر کراباێ یاا 

ئەمە پشتڕاست دەکاتەوە؛ لە ڕاستیدا دەتوانم بڵاێم کە ئەگەر ئینساان دەڕوانێاتە داهااتووی ئەم بۆخۆی بەشداریی نەکردبێ، 
ڕاپەڕینە، ئەو جیاوازییانەی کە لە نێوان ئەم ڕاپەڕینە و خۆپیشاندانەکان و ناڕەزایەتییەکانی سااڵەکانی پێشاوو دەیبیناین 

ڕوون دەڕوا و تەنیااااااا ئەوەناااااادە دەڵااااااێم ئەگەر ئەم جیاااااااوازییەکە لەوەدایە کە ئەمە بەربەریاااااانە و بەرەو ئایناااااادەیەکی 
هەماااهەنگییەک لە نێااوان خەڵکاادا لە ئێااران بپااارێزرێ، لە ڕاسااتیدا ئەم حەرەکەتە بەم هەماااهەنگییەوە درێااژە بکێشاای کە 

ەک بەدڵنیاییەوە درێژە دەکێشی، ئەگەر ئەمە هاندەر بێ بۆ ئەوەی ئۆپۆزسیۆنی دەرەوەی واڵت لە نێوان خۆیاندا هەمااهەنگیی
پێک بێنن، ئەو بەشە چااالکەی ئۆپۆزسایۆن بەتاایبەتی لە نێاو خۆیانادا هەمااهەنگییەک پێاک بێانن و پەیاامێکی ڕاساتەوخۆ 
بدەن بە خەڵك. من پێم وایە ئەم دوو شتە دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە ئەم ڕاپەڕینە ئاکامێکی ئەرێنی بە دوای خۆیدا بێنێات 

شااار بخاااتە سااەر کۆماااری ئیسااالمی تااا ئەو جێگااایە کە کۆماااری ئیسااالمی، لە و بگاااتە ئەو ئاکااامەی کە بتااوانێ زیاااترین ف
ڕاستیدا تووشی ڕووخان بکات، ئەمە ڕەنگە وەکوو ئەوەی خامنەییی باسای دەکاا هایچ پێویساتی بە دەساتێوەردان و پاڵپشاتیی 

وانی ڕاپەڕیانەکەی گەالنای دنیای دەرەوە نەباێ، ئاێمە بینیماان لە دنیاای دەرەوە بە میلیۆناان کەسای ئێرانای و خەڵكای پشاتی
شاار لە یەک ڕۆژدا لە مەیادانە گەورەکاانی شاارە گەورەکاانی دنیاادا خۆپێشااندانیان  ٢٠٠ئێران هاتنە مەیدان، لە زیاتر لە 

کاااارد، ئەمە بااااۆ خااااۆی دەتااااوانێ پشااااتیوانییەکی مەعاااانەوی بێاااات، ڕەنااااگە ناڕەزایەتییەکااااانی دەوڵەتە ئورووپاییەکااااان و 
بە دەساتێوەردانی نااو دەباات کااریگەریی هەبێات تەناانەت کااریگەیی لەساەر سیاساەتی ئەوان و  ئامریکاییەکان کە خامنەیی

پێوەناادییە دیپلۆماتیکەکااانی ئەوان لەگەک ئێااران بکااات، بەاڵم لە ڕاسااتیدا ئەوەی کە گاارینگە پشااتیوانیی خەڵااکە لە هەمااوو 
 .دنیادا لەم ڕاپەڕینە
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میلیااۆنی تێپەڕاناادوە، ئەمە ئەم پشااتیوانییەیە کە یااارمەتی  ٢٢٠ەی دەبینااین کە تااا ئێسااتا هەشااتەگی مەهسااا ئەمیناای ناازیک
دەدات بۆ ئەوەی خەڵكی ئێران بتوانن درێاژە بە حەرەکەتەکەیاان بادەن و ئەم هاوپێوەنادییە گشاتییەیە، پشاتیوانیی خەڵاك 

و حەرەکەتەیااان لە دنیااادا نە دەوڵەتەکااان، بە ڕای ماان هۆکااارێکی گاارینگە کە خەڵااک لە ئێراناادا هااان باادات کە درێااژە بە
بدەن. بۆیە دەبێ بە هیواوە چاو لەم حەرەکەتە بکەین، هەتا ئێستا کۆماری ئیساالمی لە دوای هاتنەساەرکاریەوە ڕووبەڕووی 
کێشەیەکی ئاوا و بەرەوڕووی ڕاپەڕیان نەباووەتەوە، ڕەناگە ڕووبەڕووی نااڕەزایەتی و خۆپیشااندان و زۆر شات باووبێتەوە. لە 

و نیوێک درێژەی کێشا بەاڵم لە ڕاستیدا چون سنووردار بوو و شێوەیەک ناڕەزایەتیی بە یەک شاتی دا بینیمان ساک  ٨٨ساڵی 
تێدا بوو ئەویش ئەوەی کە "دەنگی من چی لێ هات"، لە ڕاستیدا نەیتوانیوە ببێتە دەنگی گشتیی خەڵكی ئێاران بەاڵم ئێساتا 

دی"، کە کەوتاووەتە ساەر زاری هەماوو ئێرانییەکاان و ئەو مەسەلەی ئازادی بۆ ئێران و ئەم دروشمە جوانەی "ژن، ژیان، ئاازا
هاوپێوەناادییە کە لە نێااوان ئێرانییەکااان درووە بااووە، کە زەمانێااک دەڵااێن لە کوردسااتان تااا تاااران و ئێسااتا دەڵااێن لە 

انەن کە بەلووچستان تا تاران، لە تەورێز دروشمی هاوپێوەندی لەگەک کوردستان دەردەکەن، لە ڕاستیدا مان پاێم وایە، ئەما
 .دەتوانن زیاتر هیوادارمان بکا کە داهاتووی ئەم حەرەکەتە ڕوونە و بە ئاکام دەگات

 
 سپاە کە لەو بارودۆخەدا کاتت بۆ ئەو دیمانەیە دانا

 
ئێااوەش ماناادوو نەباان کە لەو دۆخەدا نەتانهێشاات دەنااگ و ڕەنگاای حیزباای دێمااوکرات لەکااار بااکەوێ و ئەو شااوێندانەرییە 

 .گرینگەی هەبێت
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 پێگەی جەماوەریمان لە پێگەی مووشەکیی ئەوان بەهێزترە
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

 
 نێاوان جیااوازیی ساەر هەڵادەگەڕێتەوە کە سیاسی، فەلسەفەی و کۆمەڵناسی لە چەمکێکە پێگەی جەماوەری یان کۆمەاڵیەتی 

 .هەمەالیەنە پاڵپشتیی و دیشەییئەن ڕەوتێکی پۆزتیڤی وەرگرتنی و ڕێزگرتن بواری لە گرووپەکان
 

لێرەدا ئێمە هەڵسەنگاندنێک دەکەین لە پێگەی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و ڕێژیمی کۆماری ئیساالمی 
 .لە کوردستان

 
کیاانێکی  حیزبی دێموکرات کە هەڵقواڵوی کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە و لەپێناو ئامانجە نەتەوەییەکانی گەلی کورد بۆ

تەوەرانە  دەکۆشاێ، لەساەر ئەندیشاەیەکی نیشاتمانی و فەلساەفەی ئاازادیی مارۆڤ کوردی و دێمۆکراسی و کەرامەتای مرۆیای تێ
 .بونیات نراوە

 
 لە دەسپێکی دامەزرانی ئەم حیزبە مودێرنە سیاسییەوە، بە بەشداریی هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی کوردستان، 
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کرات بە خوێندنەوەیەکی سەردەمیانە لە کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵت، پاالن و ساتراتژی و ئاماانجی دواڕۆژ ڕێبەرایەتیی حیزبی دێمو
دیااااری دەکەن کە پرساااە سیاساااییەکان و چەماااک و پەیویساااتییەکانی بە جەمااااوەری کردنااای خەباااات باااۆ ڕزگااااری دەکااااتە 

 .نەخشەڕێگایەک بۆ سەرکەوتن
 

رەڕەهەناادی حیزباای دێمااوکرات وا دەکااات کە سااەرنجی هەمااوو چااین و فەلسااەفەی دامەزران و عەقڵیاایەت و شااێوازی خەباااتی ف
تااوێژ و سااەندیکا، گاارووپە کۆمەاڵیەتییەکااان، چ لە بااواری ئااایینی چ لە بااواری دابەشااکردنی کااۆمەاڵیەتی بەالی خااۆیەوە 

ی ئەنادامان، ڕادەکێشت و لە ماوەیەکی کورت لە دامەزرانی، ببێتە گەورەترین حیزبای سیاسایی کوردساتان، چ لە باواری ڕێاژە
 .چ لە بواری پاڵپشتیی جەماوەری کۆمەڵگە

 
وچااانی چااین و کامااانەن، پەیویساات بە باااە و  ساااک خەباااتی بێ ٧٧ئەوەیااکە دەسااکەوتەکانی حیزباای دێمااوکرات لە دریااژەی 

 بااابەتی جیاااواز و خوێناادنەوەی وردی بڕگەکااانی مێژوویاای دەکااات، بەاڵم لێاارەدا سااەرنج دەخەیاانە سااەر ئەوەیااکە ئەم حیاازبە
 .چەندە لە نێو کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان خاون ئێعتبارە

 
حیزبی دێموکرات کە خەباتی ئاشکارای خاۆی دەسات پاێ دەکاات، لەنێاو جەمااوری خەڵاک تێکۆشاان دەکاات و شاەقام دەبێاتە 

تاای باانکەی سااەرەکیی ئەم حیاازبە و گوفتومااانی خااۆی بە پرەنساایپێکی سیاساای و عەقاڵناای دەخاااتە بەرچاااو خەڵکاای ڕۆژهەاڵ
کی کاۆمەڵگە و؛ پێاوەری ساەرەکی باۆ کوردستان و بە وریایی و تێگەیشتن ئەدەبیاتی تایبەتیی دەبێات باۆ هەر چاین و تاوێژێ

 .ئۆرگانیزم و ڕێکخستن دەکاتە پرسی نەتەوەیی و پێداگر دەبێت لەسەری
 

نسیپی سیاسی و دیسکورساە بە ئەمەیش دەبێتە هۆی ئەوەیکە تاکی کورد بە ئاسانی خۆی تێدا ببینێت و ئەو ئەدەبیات و پرە
هی خۆی بزانێت و خاونداریەتی بکات لە ئەندیشەی نیشتمانی کە ڕەمازی ساەرەکیی یەکگارتن و پیشاکەوتنی هەماووان تێادا 
بەدی دەکرێت، هەربۆیە حیزبی دێموکرات بە تایبەتی لە پاش شوڕشی گەالنای ئێاران دەبێاتە زمانحااڵی خەڵکای ڕۆژهەاڵتای 

 .کوردستان
 

ەڕێاتەوە سااەر ئەوەیاکە ئەم حیازبە پااێگەی جەمااوەریی خااۆی بە شاێوازی خەباات، سیاسااەت، پاالن و تێکۆشااانی ئەمەیاش دەگ
بەردەوام بە دەساات دەیهێنێاات، واتە بە شااێوەی ئیکتسااابی دەبێااتە پێشااەنگ و ڕێاازی لااێ دەگیردرێاات و لە هاایچ بڕگەیەکاای 

تااک نەباووەتە حیزبای یەکەم و لە ڕاساتیدا لە  مێژوویی بە شێوەی ئینتساابی، لەالیەن هایچ جەریاانێکی فکاری و سیاسای و
 .ئاستی کەالن بەپێی پێوەری کولتووری و ڕووناکبیری جێگای خۆی دەدۆزێتەوە
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لە الیەکاای دیکەشااەوە هیچکااات ئەم حیاازبە و ڕێبەراناای پشااتیان لە خەڵااک نەکااردووە و لەبیریااان نەچااووە و ناچێاات کە لە 
ووە کە حیزبای دێماوکرات ببێاتە ساەرمایەیەکی مرۆیای و ئەندیشاەیی کە دەکۆشان و ئەمەیاش وای کارد خەڵکن و بۆ خەڵک تێ

 .کوردستانییەکان خۆیان بە خاونی بزانن
 

تەنانەت لەو کاتەیشدا کە حیزبی دێماوکرات ناچاار دەبێات بەشایک لە بەدەنەی ئاشاکرای خاۆی ببااتە دەرەوەی سانوورەکانی 
وە نەزانیاوە و هەمیشاە شاەقامی کاوردی بانکەی ساەرەکی ئەو ڕۆژهەاڵتی کوردساتان، هیچکاات بانکەی ساەرەکیی خاۆی لە دەرە

حیزبە باووە، لە الیەکای دیکەشاەوە لە شااخ کە بەرگاری دەکاات لە خەڵکای شاار، هەر ئاماانج شاەقامە و بەرگاری و هەماوو 
 .شێوازەکانی ڕەوا لە خەباتی لە بەرچاو گرتووە بۆ پاراستی خەڵکی ڕۆژهەاڵت

 
دایە و بەشی هەرەزۆری بەدەنەی ئەم حیزبە لە نێوخۆی واڵتان و ڕێاژیم بە  و دڵی خەڵککە واتە حیزبی دێموکرات لە زەین 

سەدان جار ئەو هەڵەیەی کردووە و وانەی لێ وەرنەگرتووە کە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، ئەندیشەیە و لە زەینای 
ی حیزب لە دەرەوەی سانوورەکانی ڕۆژهەاڵت تاکەکان و کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتە و لەوپەڕی دۆشداماوی پەالماری چەند بنکەیەک

 .دەدات
 

باران و هاازاران جااار  ماااری مووشااەکمێااژووی حیزباای دێمااوکرات پێمااان دەڵااێ بە سااەدان جااار ئەم حیاازبە کەتااووەتە بەر پەال
توپباااران کااراوە و کەوتااووەتە بەر هێرشاای تێرۆریسااتی، سااەرەڕای ئەوە هەر بەردەوام بااووە و نەک الواز نەبااووە، بەڵکااوو 

 .هەرجارە و تینی خەباتی زۆرتر بووە
 

بارانی بنکە مەدەنی و سیاسییەکانی حیزبی دێموکرات و واڵمدانەوەی خەڵکای ڕۆژهەاڵت بە  ی ڕەزبەر بە مووشەک٦جینایەتی 
مااانگرتنێکی سەراسااەری، دیسااان ئەو پەیااامەی بە ڕێژیماای جنایەتکاااری کۆماااری ئیسااالمیدا کە حیزباای دێمااوکرات چەنااد 

ە کە بە مووشاااەکەکانی بیڕۆخێنێااات و بەو خەیااااڵە خااااوە بێااات کە ڕادەوساااتێت، بەڵکاااوو حیزبااای دێماااوکرات بینایەیااک نیااای
 .ئیرادەیەکی کوردستانییە کە بە هیچ هێزێک ناڕۆخێت و لەم ملمالنێیەدا دیسان حیزبی دێموکرات براوە بوو و سەرکەوت

 
 .ریی ئێمە لە پێگەی مووشەکیی ئەوان بەهێزترەبۆیە بە دڵنیایی و قورە و قایم دەتوانین بڵێین کە پێگەی جەماوە
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 خوێنی "ژینا"ی کورد ڕژاوەتە نێو گەرووی کاربەدەستانی ڕێژیم و خەریکە بیانخنکێنێ
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا شەڵماشی

 
بەهااۆی شااەهیدبوونی کچێکاای الوی خەڵکاای شاااری سااەقز لە ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان بە دەسااتی تیمەکااانی "گەشااتی ئیرشاااد"ی 

ماری ئیسالمی ئێران، ڕاپەڕین لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەستی پێ کرد. ناوەندی هاوکااریی حیزبەکاانی کوردساتانی ئێاران کۆ
بەوەخاات و بەجااێ مااانگرتن و خۆپێشاااندانی ڕاگەیانااد و حیزبەکااانی دیااکەی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتانیش هاااتنە سااەر خەت و 

وردسااتانیش وەاڵماای ک ڕۆژهەاڵتاای دڵسااۆزی ی تێکۆشااەر، زیناادوو وپشااتیوانییان لە مااانگرتن و خۆپیشاااندانەکان کاارد. خەڵکاا
 .بانگەوازی حیزبەکانیان دایەوە و دوکان و بازاڕ لە سەرانسەری ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، گاڵە دران

 
وەاڵمدانەوەی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بە داوای حیزبە کوردستانیەکان بۆ مەحکاومکردنی ئەو جیناایەتەی ڕێاژیم ئەوەنادە 

وچوار سەعاتدا تیشکی هاویشت بۆ شەقامەکانی زیاتر لە سەد شااری گەورەی ئێاران  بەرباڵو و بەهێز بوو کە لە ماوەی بیست
بە تارانی پایتەختیشەوە. درووشمی زۆر بەجێ وگشتگیری "ژن، ژیاان، ئاازادی" باوو بە دروشامی کاۆمەاڵنی خەڵکای ئێاران بە 

 نیەوە و تەختی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی وەلەرزە خست. هەروەها کچە شەهیدی بەندییە سیاسیەکا وتوێژ و گرووپ هەموو چین
 کورد ژینا "مهسا" بوو بە ڕێبەر و پێشەنگی خەبات بۆ کۆمەاڵنی بەرینی خەڵکی ئێران. جگە لەوە ناوی ژینا لەنێو مێدیای 
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 .ر کردکوردی، ئێرانی و جیهانیدا الپەڕەکانی یەکەمی مێدیا و سۆشیال مێدیای بۆخۆی داگی
 

لە ماوەیەکی کەمدا شەقامەکانی زۆربەی نیزیک بە تەواوی شارەکانی ئێران بوون بە مەیدانی بەربەرەکانێی الوەکاانی ئێاران 
لەگەک هێزەکانی ڕژیم. خوێندکارەکانی زانستگاکان، وەرزشوانان، کەساایەتییە فەرهەنگای و کۆمەاڵیەتییەکاان، کەساایەتییە 

بەشااێکی بەرباااڵو لە کەسااایەتیە ناسااراوەکان پشااتیوانییان لە خۆپیشاااندان و مانگرتنەکااان سیاساایەکان، ڕۆژنامەنوسااەکان و 
کرد و بە دەربڕینی مێدیایی، لە مەیدانەکانی تۆپی پێدا، لەسەر شاشەی تەلەفزیۆن و لە هەر ڕێگایەکی دیاکەوە کە بۆیاان 

ڵکاای ئێااران و کوردسااتان دەربااڕی. لە دەرەوە گونجاااو بااوو، پشااتیوانیی خۆیااان لە ڕاپەڕیناای بەرباااڵو وشااکۆداری کااۆمەاڵنی خە
دیاسااپۆڕای کااوردی و ئێراناای دەسااتی کاارد بە چاااالکی لە شااەقامی ئورووپااا و ئامریکااادا و هەر لە کاناااداوە تااا ئوسااتوڕالیا 

ی ڕەزبەردا لە نیازیکەی دوو ساەد ٩هێناا. تەنیاا لە ڕۆژی شاەممە،  خۆپێشاندانی هەزاران و تەنانەت دەیاان هەزارییاان پێک
ری گەورەی جیهاندا خۆپیشاندانی بەشکۆ کرا. ژمارەی خۆپیشاندەران لە تۆرنتۆی کاناادا تەناانەت لە پەنجاا هەزار کەە شا

 .تێپەری و لە زۆربەی شارەکانیش بە هەزاران، یا دەیان هەزار بوو
 

باۆ دیتنای پاایتەختی یەکەم چەخماخەی ئەو ڕاپەڕینە بەشکۆیە، بەهۆی شێوەی بێبەزەییانە کوشتنی کچە الوێکی سەقزی کە 
واڵتەکەی و بۆ چەند ڕۆژێک لەگەک براکەی سەفەری کرد بوو و تەنیا بە بیاانووی بەدەرەوە باوونی بەشاێک لە قاژی شاەهید 
کرا ، لێ درا. بەاڵم دەبێ ئەوەش بگوترێ کە بڕیاری لێبڕاوانە و بەوەختی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران 

دساااتانیەکانی دیااکەش لە ماااانگرتن و ڕاپەریاان، ڕۆڵێکاای واتاداریاااان هەبااوو لە وەڕێخساااتنی ئەو و پشااتیوانیی حیاازبە کور
ڕاپەڕینە و گەورەکردنەوە و هاندانی بەرەو ئاستی شۆڕشێکی تازە لە ئێراندا. هەر بۆیە ڕێژیم هێنادەی دیاکە ڕ  و تاووڕەیی 

ەنیااای خەڵکااای ڕۆژهەاڵتااای کوردساااتانی بە لە حیااازبە کوردساااتانیەکان هەڵگااارت و وەک هەمیشاااە وەاڵمااای جاااوواڵنەوەی مەد
باران و بۆمبارانی فڕۆکەی درۆن باۆ ساەر بانکە و بارەگاا و کامپەکاانی حیازبە کوردساتانیەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان  موشەک

 .دایەوە و بەزەیی بە منداڵی قوتابخانەشدا نەهاتەوە و قوتابخانەشی کردە ئامانجی مووشەکەکانی
 

کەە شەهید بوون کە ژنای دووگیاان، مناداڵی دوو ڕۆژە و ژنای بەتەمەنای تێادا  ١٧یەتکارانەیەدا بەداخەوە لەو کردەوە جینا
 .بوو، هەروەها زیاتر لە پەنجا کەسیش بریندار بوون

 
ئەو ڕاپەڕینە باوو بەهاۆی تەقیانەوەی ڕ  و قینای چەنادین سااڵەی کاۆمەاڵنی خەڵکای وەزاڵەهااتووی ئێاران. چاین و تاوێژە 

و بۆچااوونی جیاااوازەوە لە دەوری ژیااالی کااورد و درووشاامی "ژن، ژیااان، ئااازادی" کە لە کوردسااتانەوە جۆراوجۆرەکااان بە بیاار 
کەوتە سەرزاران، کاۆ باوونەوە. کاۆمەاڵنی خەڵاک بە تێکڕایای خۆیاان لە خۆشەویساتی باۆ ژیناا و ئەو درووشامەدا دیاتەوە کە 
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ری ئەو ڕێااژیمەوە کەوتبااوونە بەر زەباارو زەنگاای ویسااتی هەموویااانی تێاادا بااوو. ژنااانی ئێااران کە لە سااەرەتای هاااتنە سااەرکا
ڕێژیمی کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی و تەناانەت ماافی هەڵبژاردنای جاۆری لیبااە لەبەرکاردن و دەساەاڵت بەساەر جەساتەی 
خۆشااایان لاااێ وەرگیراباااۆوە، لە یەکەم وشاااەی دروشااامەکەدا وێناااا کاااران و لە دوو وشاااەکەی دیاااکەدا بەڵێنااای وەرگااارتنەوەی 

پێ درا. دووەم وشە و سێهەم وشەی درووشمەکە، واتە ژیان و ئاازادی، ویساتی هەماوو کاۆمەاڵنی خەڵکان. خەڵاک مافەکانیان 
نان و ئازادیی دەوێ، تا بە سەربەساتی باژی. بەاڵم دەزاناێ کە لە کۆمااری ئیساالمیدا هەرگیاز ئاازادی ناابینێ و بەو هەماوو 

ڕۆژهەاڵتای نێوەڕاسات و جیهانیشادا وەڕێای خساتوە، هایچ کاتێاک ئاژاوەگیڕی و تێرۆریزمەی کۆماری ئیساالمی کە لە نااوچەی 
نااتوانێ خاااوەنی ژیااانێکی شایاوی ئەم سااەردەمە بااێ. هەر ئەوەش وای کارد کە درووشاامەکانیش توناادتر بان و سااەری نیزاماای 

ێ کۆمااری کۆماری ئیسالمی بکەنە ئامانج و سەرەڕای دووپاتەکردنەوەی ژن، ژیان، ئازادی، درووشمی بمارێ خاامەنەیی و بمار
 .ئیسالمییش دووپاتە بوونەوە

 
وێنە لەنێاو هەماوو نەتەوە و ئاایین و  بەرهەمی ئەو بەدەنگەوە هاتنەی کوردساتان باووەتە هاۆی پێکهااتنی یەکیەتییەکای باێ

وسێ ساڵەی خۆی داویەتی تا گەالنی غەیارە فاارە بە  ئایینزا جیاکانی ئێراندا. ئەو هەوڵەی ڕێژیم بە درێژایی مێژووی چل
تەڵەب تۆمەتبار بکا و فارسەکان بە مەترسیی دابەشبوونی ئێاران بترساێنێ، هەماووی باوو بە بڵقای ساەر ئااو و لە  زییەتەج

شەقامەکانی تاران و تەورێزدا دروشمی "کردستان، چشم و چرا  ایران" دەنگی دایەوە و گەلای ئاازەری لە شاەقامەکانی شاارە 
 .ڕێژیم هاواری کرد، کورد برامانن و پشتیوانیانین گەورەکانیدا بە پێچەوانەی ویستی کاربەدەستانی

 
هەر لە سااەرەتای ڕاپەڕیاانەوە تااا ئەوڕۆش کاربەدەسااتانی ڕێااژیم شااۆکە بااوون و نەیاناادەزانی و نااازانن چ بڵااێن و چ بااکەن. 
ی تەنیا شتێکی کە لەالی خۆیان شکی دەبەن و هەمیشە کەڵکیاان لاێ وەرگرتاوە و تاا ئێساتاش بە کااری دێانن، ساەرکوتکردن

ئەو کەساااانەیە کە دێااانە ساااەر شاااەقامەکان و تاااا ئێساااتا لەو ساااەرکوتکردنەدا النااای کەم ساااەد و پەنجاااا خۆپێشااااندەر لە 
شااەقامەکاندا شااەهید بااوون و بە سااەدان کەساایش بریناادار بااوون؛ هەروەهااا بە هەزاران کەە خااراونەتە نێااو ساایاچاڵەکانی 

 .زیندانەوە
 

المی لە شاشاەی مێدیاکانادا خاۆ وەدەرخسات و لە کاتێادا دەنگای نووساابوو، دوی دوو حەوتوو خامنەیی، ڕێبەری کۆمااری ئیسا
هێندێک وەاڵمی کۆنی بۆ ئەو پرسیارانەی تازە لە سەری کەڵەکە بوون، لە ساکە ڕزیاوەکەی دەرهێناان و دووپااتی کاردنەوە. 

ڕێکخراوەکاانی نەتەوەی کاورد خۆپیشاندەرانی بە نۆکەرانی دەزگای هەواڵگریی ئامریکا و ئیساڕائیل لە قەڵەم دا و حیازب و 
و نەتەوە بەشااخوراوەکانی دیااکەی ئێراناای وەک تەجاازیەتەڵەب ناااو باارد. خااوێنی ژینااا قااوڕگی گووشاایبو و باااش قسااەی بااۆ 

نماایی باۆ هێازە ساەرکوتکەرەکانی، وەک ساپای پاساداران و  نەدەکرا و جگە لە لێادانەوەی قەوانە کاۆنەکە و هێنادێک مەزلوم
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ی لەوان کردووە، هیچ قسەیەکی دیکەی بۆ گوتن پێ نەبوو. دیارە زەبووناانە دیساان هەڕەشەشای بەسیج کە گۆیا خەڵک زوڵم
کردنەوە و هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕاسپارد کە بە حیسابی هەموو ئەو کەسانە بگەن کە لە خۆپیشاندانەکاندا باون، دەساتیان 

 .هەبووە، یا پشتیوانیان لێ کردوون
 

نیزیک بووەتەوە. گومان لەوەدا نییە کە ئەوەندە بەرباڵو و گەورە بۆتەوە کە ڕێژیم پێای  ئێستا ڕاپەڕینە مەزنەکە لە شۆڕش
کۆ ناکرێتەوە. ئاساییە ئەگەر هەڵکشان و داشکانی هەبێ و زۆریش ئاساتەمە ڕۆژی ساەرکەوتن دیااری بکارێ، بەاڵم بێگوماان 

ناااادییەکی تێاااادایە کە لە ڕاپەڕیاااان و دەتااااوانین بڵێااااین کە ئەم بڵێسااااەیە تااااازە ناااااکوژێتەوە. چااااوونکە چەنااااد تایبەتمە
 .خۆپیشاندانەکانی پێشوودا نەبووە

 
هێاازی شااۆڕش و ڕاپەڕیاان الوە تااازە پێگەیشااتووەکانی دەیەی هەشااتان. ئەو نەوەیە سااەرەڕای نەترسااانی، بە هااۆی  یەکەم:

زوو خااۆی بگااۆڕێ.  چاااالکبوونی لە سۆشاایال مێاادیادا شااارەزایی لە خۆگونجاناادن لەگەک هەلااومەرجی دژواردا هەیە و دەتااوانێ
 خاۆی الی بۆ بابەکانیش و دایک پشتیوانیی دەتوانێ ئاخرەکەی. نانرێ وەدەر  جگە لەوە نەوەیەکە کە بەهاسانی لە مەیدان

 .بکا یەکسەرە کارەکە و ڕاکێشێ
ۆڕانی هااتووە. وێادەچێ ترسای دابەشابوونی خااکی ئێاران بە دوای گا یەکیەتییەکی بێوێنە لەنێو گەالنی ئێرانادا پێک دووەم:

ڕێژیمدا بە یەک شەو تواوەتەوە و کۆمەاڵنی خەلکای ناوەندنشاین چیادیکە بەو درۆیەی ڕێاژیم ناخااپێنرێن و ئەوەش دەبێاتە 
 .هۆی یەکگرتن و هاوکاریکردن و دروستبوونی ئاڵتەرناتی  بۆ ڕێژیمی ئاخوندەکان

ە دوای منداڵەکانیاادا دەکشااێ و ناااتوانێ بەهااۆی مانگرتنەکااانەوە چیناای مامناوەناادی و بااازاڕی دێااتە نێااو شۆڕشااەکە و ب سییێ:
 .چیدی بێ پشتیوان لە شەقامدا بەجێیان بێڵێت

بە درێژبوونەوەی ناڕەزایەتییەکان هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕژیام مانادوو دەبان و شاک و گومانیاان تێادا دروسات دەباێ.  چوار:
ە مانەوەی ڕێژیم وەشک دەکەون و پشاتی بەر ئەوان کە زۆرتر بە خاتری ئیمکاناتی ماددی ڕەگەک ڕژیم کەوتوون، بەرەبەرە ل

 .دەدەن و هەڵدەوەرن
دیاسااپۆڕای ئێراناای و کااوردی ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاااتر و باشااتر دێاانە مەیاادان و بە تەوژمێکاای زۆرتاارەوە شااوێن لەسااەر  پێیین :

ەر پەیوەندییەکانیانادا بیروڕای گشتی واڵتان دادەنێن و بڕیاردەرانی واڵتە شوێندانەرەکان هان دەدەن کە پێداچوونەوە بە سا
لەگەک کۆماری ئیسالمی بکەنەوە و چیدی ئەو ڕێژیمە بە نوێنەری خەڵکی ئێران نەزانان. تەناانەت خەریکان سیاساەتەکانیان 

 .بە نیسبەت ڕێککەوتنی "بەرجام"یش بگۆڕن
تە ئەو ئەنجااامە کە ئۆپۆزیساایۆنی ئێراناای، بە ناوەنادگەرا و نااوێنەرانی نەتەوە ژێاار دەسااتەکانی ئێاارانەوە، گەیشااتوە شییە :

 پێویستە هەرچی زووتر یەک بگرێ و ئاڵتەرناتیڤێکی دێموکڕاتیک بۆ ڕێژیمی ئاخوندەکان پێک بێنێ. ئێستا لە هەر کاتێک 
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زیاتر هەماووالیەک ئاماادەیی ئەوەیاان تێادایە کە بە پاراساتنی بۆچاوون و تایبەتمەنادییەکانی خۆیاانەوە لەگەک هێزەکاانی 
وون بەسەر کۆماری ئیسالمیدا. ئیدی بۆ کەە ئەو شک و گومانە نەماوە کە کۆماری ئیسالمی ڕەناگە دیکە یەک بگرن بۆ تێپەڕب

تەڵەبی و دڵخۆشاکردن بە ئیمکاانی ئااڵوگۆڕ لەنێاو ڕێژیمادا هایچ نەمااوە. ئێساتا  بتوانێ هێندێک شات بگاۆڕێ. باۆیە ئیسااڵ 
 .ی و بەرەی خوازیارانی ڕووخانی کۆماری ئیسالمیهێزەکان بە تەواوەتی لە دوو بەرەدا جێ دەگرنم بەرەی کۆماری ئیسالم

 
 .خنکێنێ تازە خوێنی ژینا گەرووی گرتوون و لە کۆڵیان نابێتەوە هەتا نەیان

 
  
 

 بۆچی کراینەوە بە ئامانج؟
 

ئاماژەم لە ماوەی چوار ساڵدا حیزبی دێموکرات دوو جار کاراوەتە ئاماانجی هێرشای مووشاەکی و لەو ساۆنگەیەوە دەیاان کەە 
تێکۆشەرانی ئەم حیزبە شەهید یا بریندار باوون. باۆچی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێاران پشاکی شاێری لە تێارۆر و لە 

ی ڕەزبەردا دەیااان مووشااەکی بالسااتیکی لە ٦می پااێ بااڕاوە؟ ڕێژیماای ئێااران بااۆچی لە سااەرکوت و زەبروزەنگاای کۆماااری ئیسااال
ی سااێ کەسااایەتیی سیاساایی حیزباای دێمااوکرات کە لە ڕووماااڵی حیزباای دێمااوکرات گاارتەوە؟ لەو پێوەناادییەدا ڕا و بۆچااوون

 .کوردستان" دەگوازینەوە"ڕووداوی ئەو هێرشەدا لێدوانیان بۆ "کوردکاناک" داوە، بۆ خوێنەرانی 
 

می مووشەکبارانی بنکەکانی حیازب نەک ئااگری ڕاپەڕیان پێچەوانەی لێکدانەوەی کۆماری ئیسال مامۆستا عەبدواڵڵ حەسەنزادە:
 ایەتییەکان دانامرکێنێ؛ بەڵکوو ڕ  و نەفرەتی خەڵک زیاتر دەکاتو ناڕەز

 
 
 
 
 
 

می کردیە سەر بانکەی حیزبەکاانی ئاێمە لە می لەو هێرشە دڕندانە و ئاژاوەگێڕانەیەی کە کۆماری ئیسالغەرەزی کۆماری ئیسال
 باشووری کوردستان دوو شتنم 
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تاااااادا ڕوو دەدەن و ئاااااەو لەو ڕووداوانەی لە نێوخاااۆی واڵ دانااااای ساااەرنجی بیاااروڕای گشاااتیی ئێاااران و جیهاااانیەکەمیاااان ال
شاار لە ئێاران دژی ئەو نیازامە  ١٠٠تاای گرتاۆتەوە. ئێساتا ڕۆژ هەیە زیااتر لە نااڕەزایاەتایایااناەی کە ئێستا سەرانسەری واڵ

ە دەیاهەوێ چااوی بیاروڕای دێنە سەر شەقام و دروشمی توند کە سەری ئەو نیزامەی کاردۆتاە نیشانە، باەرز دەکاەنااەوە. باۆی
 . گشتی لەو باسە سەرەکییە وەرسووڕێنێ و بۆ پشتەوەی سنوورەکانی بەڕێ بکات

 
می لەهەمابەر ئااەو حاەڕەکاەتااە ئاشاتیخوازانەیەدا کە کوردساتان ساەرەتا و دواتااار ئامانجێکی دیکە ئەوەیە کە کۆماری ئیساال
نە. بۆیە دەیەوێ بیکێشێتە گۆڕەپانی شەڕ و چەک و لێکدان کە لەو واز و دەستەوەستاناوچەکانی دیکەی ئێرانیشی گرتەوە ال

ت و هەم لە بەرانابەر حیازبە سیاساییەکان ئیمکاناات و دۆخااەدا هەم لە بەرانبەر خەڵکی ناااڕازی و ڕاپەڕیاو لە نێوخاۆی واڵ
می لە گۆڕەپانێکادا ساالتێکنۆلۆژیی پێشاکەوتووی شاەڕ و ساەرکوتی هەیە. باۆیە هەم باشاە و هااەم پێویساتە کااە کاۆماااری ئی

وازە. واتە خەڵکاااای ئااااێمە لە کوردسااااتان و خەڵااااک لە ناوچەکااااانی دیااااکەی ئێااااران پێویسااااتە لە بێڵیاااانەوە کە تێیاااادا ال
می نااەدەن خۆپێشااندانەکان خۆپیشاندانەکان بەردەوام بن و هەروەها ئەوەندەی دەکرێ دەرفەت بە هێزەکاانی کۆمااری ئیساال

رن. ئەوە بەوە دەکاارێ کە هاونیشااتمانانی ئااێمە بە بیااری کاااراوە و ژیریاای خۆیااانەوە لە بەرەو توناادوتیژی و زەبروزەنااگ بە
و ڕەوان بیهێنااانە گاااۆڕێ و ساااوور بااان لەساااەر ئەو   شاااەقامەکاندا بمێنااانەوە و ویسااات و داخوازەکاااانی خۆیاااان کە بەرحە

 .  داواکارییانە
 

موایاااااااە پاێاچاەوانااەی تێگەیشاتنەکانی ااەهاایاادەکااانااماااان، ئااەمااان الو باااۆ یااااادی تااازەتااریاان شاڵلاااەگاااەک نااااردنااای سااا
می مووشەکبارانی باانااکااەکاااناای حااایااازب نااااەک ئااااگاااری ڕاپااااەڕیاااان و ناڕەزایەتییەکان دانامرکێنێ؛ بەڵکوو کۆماری ئیسال

ناوچەکااانی ئێااران زیاااتر دەکااات و دەبێااتە هااۆی باااڵوبوونەوە و ڕ  و نەفرەتاای خەڵااک هەم لە کوردسااتان و هەم لە هەمااوو 
 .بەرینتربوونی زیاتری خۆپێشاندان و ڕاپەڕینەکان

 

------- 
لە ئێستادا کە ڕاپەڕینی سەرانسەری لەدژی ڕێژیم وەڕێ کەوتوە، بەدڵنیاییەوە ئەو پەلەقاژانە دادی  :مستەفا مەولوودی

 ی ئێران، کوردستان و هێزە سیاسییەکانی دەبێتنادەن و سەرکەوتن هەر بۆ خەڵک و کۆمەڵگە
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می هەر لە سەرەتاوە دوژمناایەتیی خاۆی لەگەک بازووتنەوەی کاورد بەگشاتی و هێازە سیاساییەکان بەتاایبەتی و کۆماری ئیسال
اۆمااااری بەتااایبەتیتر لەگەک حیزباای دێمااوکرات نەشاااردۆتەوە و ئەم هێرشااەش درێااااااژەی ئااااەم سیاسااەتە باااەردەواماااااەی ک

یەن و مێدیا باە لەوە دەکەن جیااوازییەکی هێرشاەکەی ئەمجاارە ئاەوەیااە کە پاارێزراوترین شاوێن لە مییە. هیندێک الئیسال
 .شەڕەکان بەپێی هەموو پرەنسیپەکان، وەک قوتابخانە و کەمک و شوێنی ژیانی ژن و منداک و خەڵکی مەدەنی کرانە ئامانج

یی باااااش ناسااایبێ، دەزاناااێ کە ئەم ڕێاااژیمە قەت دەروەساااتی پڕەنسااایک و کۆنڤانسااایۆنە مم ئاااااەوەی کاۆماااااری ئیساااالباااااەاڵ
می هەر لە فیتاوای کۆمااری ئیساال. نێودەوڵەتییەکان نەبووە هەتا پێمان وابێ ئەمە یەکەمجاارە کە ئەو سانوورانەی بەزانادوە
ک بااۆ هێزەکااانی ڕێااژیمەکەی حەاڵ جیهاادی خااومەینی لە دژی کوردسااتان کە خااوێن و گیاانی گاااەورە و بچااووکی خەڵکاای کاوردی

تااان و قەرەگااۆل و دەکاارد، لە هێرشااەکانی بااۆ سااەر کوردسااتان و ئەو کۆمەڵکوژییااانەی لە ئاواییەکااانی وەک قاااڕنێ و قەاڵ
سااۆفییان کردناای، لە تێاارۆر و ئێعاادامی زیناادانییانی سیاساایی کااورد بە درێژایاای مێااژووی ئەو ڕێااژیمە و زۆر تاااوانی دیااکە، 

پاااێچەوانەی پرەنسااایپە جیهانییەکاااان و کۆنڤانسااایۆنە نێونەتەوەییەکاااانن کە ڕێاااژیم بۆخاااۆی بەشاااێک  ئەوانە هەر هەماااووی
 . لەوانیشی ئیمزا کردوە

 
خاڵێکی دیاکە بەرفراوانیای ئاساتی ئەو هێرشاەیە کە بێگوماان باۆ ئەوە باوو زیاانی زۆری گیانیماان بەرباکەوێ و وێرانییەکای 

م ئااەوە دەی خەبات و شۆڕشگێڕیمان تێکبشکێنێ و بەچۆکمان دابایاناێ؛ بااااەاڵزۆری لێ بکەوێتەوە هەتا بە خەیاڵی خۆی ئیرا
 .  جارێکی دیکەش تاقیکردنەوە تاقیکراوەکانە

 
هەتا ئێستا شانازیی خاۆڕاگاری و مااناەوە لە مەیدان بۆ حیزبی دێماوکرات و هێازی پێشامەرگە باڕاوە و، شکسات و دامااوییش 

ەت لە ئێساتادا کە ئیادی ڕاپەڕینای سەرانساەری لەدژی ئەو ڕێاژیمە وەڕێ کەوتاوە، بە بۆ هێزەکانی ڕێژیم ماوەتەوە. بەتاایب
دڵنیاییەوە ئەو پەلەقاژانە دادی ناادەن و ساەرکەوتن هااەر بااۆ خەڵاک و کاۆمەڵگەی ئاێااران و هاەروەهااا کوردساتان و هێازە 

 .سیاسییەکانی دەبێت
 

ی خەڵکی ئێران ئەوەیە چەخماخەکەی لە کوردستان لاێ دراوە و تایبەتمەندییەکی گرینگی ڕاپەڕینی نوێ تەیموور مستەفایی:
کورد پێشەنگایەتییەکەی کارد. ئەمەش بێهاۆ نیایە، چاونکی کاورد لە ئێاران چال و ساێ سااڵە قورساایی شاۆڕش و بەرەنگااری 

 لەدژی ڕێژیمی لەئەستۆ بووە
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ت و ئێرانای ئاااەوە بااوو کۆمەڵگەی ڕاپاەڕیاوی ڕۆژهاااەاڵ مییەوە باۆیەن کاۆمااری ئیسالمووشەکتێگرتن لە حیزبی دێموکرات لەال
گیاارن م ئەو ناڕەزایەتییااانە کە دەرەنجااامی کەڵەکەبااوونی دەیااااان قەیراناای قااووڵی هەمەالپااێ چاوترسااێن و کااک بکااات. بەاڵ

 .  می بتوانێ بەسەریدا زاک ببێت و دایمرکێنێتشتێک نییە کۆماری ئیسال
 

یانااای هاااانااادەرێاااااک باااااوو بااۆ تاەقایاناااەوەی قیناای پااەنااگااخااااواردووی خاەڵاااک، قیناای چااااوار دەیااااە کاااوژرانااااای ژیاانااااا ئاەما
ساەرکاااوت، گەناادەڵی، بێحااورمەتی بە کەرامەتاای مرۆڤەکااان و پێشااێلکردنی سااەرەتاییترین و سااەرەکیترین مافەکانیااان کە 

ساەرهەڵدان و ناڕەزایەتییەکاان و ساەرکوت و زەبروزەنگای زۆر،  می زەوتی کردوە. بۆیە ساەرەڕای تێچاووی زۆریکۆماری ئیسال
خەڵکی ئیدی کێرد گەیوەتە ئێسکانیان و ئامادەن هەماوو تێچاوویەکی باۆ بادەن. تایبەتمەنادییەکی گرینگای ڕاپەڕینای ناوێی 

ە. کااورد لە خەڵکای ئێااران ئەوەیە چەخماااخەکەی لە کوردسااتان لاااێدراوە و کاورد پێشااەنگایەتییەکەی کاارد. ئەمەش بێهااۆ نیاای
ئێااران چاال و سااێ ساااڵە قورسااایی شااۆڕش و بەرەنگاااری لەدژی ڕێژیماای لەئەسااتۆ باااااووە. زۆرتااریاااان سااەرکااااوت، زۆرتاریااان 

میدا تی کۆمااری ئیساالزیانادانایای سایااسای، زۆرتااریاان ئاێاعادام، زۆرتاریان پەراوێزخساتن و پێشاێلکاریی مافەکاان لە دەساەاڵ
ت هەمیشاە هەوڵای داوە کەلاێن و داباڕان بخااتە نێاوان کاورد و نەتەوەکاانی اقی هەماوو ئەوانە دەساەاڵلە کورد کراوە. سەرب

م بینیمان کە دواجار کوردساتان باوو بە چااو و بەاڵ. دیکە لە ئێران و ئەو ناکۆکییانە بۆ بەرژەوەندییەکانی خۆی بەکار بێنێ
سااتانەوە دەبێااتە دروشاامی سااەرەکی بااۆ ڕاپەڕیاان لە سەرانسااەری ڕووناکااایی ئێااران" و ئەوە "ژن، ژیااان، ئااازادی"یە کە لە کورد

 .میئێراندا. ئەمانە هەمووی هەنگاوی بۆ پێشەوەن لەپێناو یەکیەتی و ڕووخاندنی کۆماری ئیسال
 

نەکااانی دواجاااااار ئااااەوەی لە ئێسااتادا پێویسااتمان پێیەتاای، یەکگااری و وشاایارییە. وشاایاری بااۆ ئاااەو مەبەسااتە نەهێڵااین پیال
 نەوەکە سەر بگرێ. یەکگری بۆ ئەوەی بە توانا و هێزی هەموومان بتوانین بە می باۆ درز تێخستن لە جوواڵری ئیسالکااۆمااا

 .میدا سەر بکەوین و کۆتایی بە تەمەنی ئەو ڕێژیمە بێنینسەر کۆماری ئیسال
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 وانەکانی مانگی خەرمانان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کامران ئەمین ئاوە

 
کانی هەر واڵتێکااادا، حیااازب یاااان کەساااایەتییەکی سیاسااای بهپێااای کۆبەنااادی زانیارییەکاااان و لە ڕەوتااای ڕووداوە سیاساااییە

دەکۆشااێ تاکتیااک و شااێوە خەباااتی خااۆی  هەڵسااەنگاندنی بااارودۆخی نێوخااۆیی و جیهااانی و هاوسااەنگی هێاازە دژبەرەکااان تێ
ردناای شااێوە خەباااتێکی شاایاو هاوئاهەنااگ لەگەک ڕەوتاای باازووتنەوەکە هەڵبژێاارێ. بێگومااان پێشاابینیی ڕووداوەکااان و هەڵبژا

بەپێاای فۆرمولەکااانی بیرکاااری، فیزیااک و شاایمیی یاااخود یاسااای "هەمااوو شاات یااان هاایچ شاات" لە فیزیۆلۆژیاادا نییااه، بەاڵم 
هەڵسااەنگاندنی هاوسااەنگی و چنینمااانی هێزەکااانی دژبەر لە ئاسااتی کااۆمەڵگە، ئاسااتی ئاگااایی سیاساایی خەڵااک و ڕادەی 

اوە جۆربەجااۆرە سیاساای، پیشااەیی و مەدەنییەکاناادا، هەروەهااا چنینمااانی هێزەکااانی ڕێکخسااتنی کااۆمەاڵنی خەڵااک لە ڕێکخاار
ناوچەیی و جیهانی و، بۆچوون و شێوەی هەڵسوکەوتی زلهێزانای دنیاا لەگەک حکاوومەتی دەساەاڵتدار و بازووتنەوەی خەڵکای 

حیزبێکای بەرپرسایار دەگێاڕێ.  نارازی و، تەیاربوونی بارودۆخی عەینی و زەینی و هتد، ڕۆڵێکی بەرچاو لە ڕەوتی خەباتی
هەر لەم پێوەناااادییەدا دەکاااارێ هەڵسااااوکەوتی زۆربەی حیزبااااه کوردسااااتانیەکانی ڕۆژهەاڵتاااای کوردسااااتان لەم دوایااااانەدا 

وجاااێ و سیاساااییانەیان لە پێوەنااادی لەگەک  هەڵساااەنگەندرێ کە باااه دوور لە ئێحسااااە و زۆر ژیراناااه هەڵوێساااتێکی بەڕێ
 .مر ژینا ئەمینی لە خەرمانانی ئەمساڵدا لە کوردستان و ئێران گرتەبەرڕووداوەکانی پاش گیانبەختکردنی نە
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بە درێژایای پتاار لە چاوار دەیە دەسااەاڵتداری حکاوومەتی ئیسااالمی ئێاران و بااه تاایبەتی لە دەیەی ڕابااردوودا ئاێمە شااایەدی 
اڵنی ڕابااردوودا بەپێاای بەرهەڵسااتی و دەربڕیناای ناااڕەزایەتی جەماااوەری خەڵااک لە ئاسااتی ئێراناادا بااووین. هەرچەنااد لە سااا

بانگهێشتنی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان شاایەدی چەنادین ماانگرتنی ساەرکەوتووانه باووین بەاڵم لە بەشاەکانی دیاکەی 
ئێراناادا، دەربڕیناای نارەزایەتییەکااان لە ساانووری چەنااد گەورەشاااری ئێااران دەرنەدەچااوو و هەر بەم بااۆنەیەش هێزەکااانی 

کوشاتنی بەشادارانی ئەو بزووتنەواناه، باه هاساانی ساەرکوتیان دەکاردن. بەاڵم، ئەم جاارە  ساەرکوتکەری ڕێاژیم باه گارتن و
وجێ و شایاوی "ژن، ژیاان، ئاازادی" کە کوردساتان پێشاەنگی  بزووتنەوەی خۆبەخۆ و بەرهەڵستکارانەی ئێران و دروشمی بەڕێ

ی ئەنادام پەرلەماان،  ئێاران، تاا ئەو ڕادەیە بوو، هەموو ئێرانی تەنییەوە. دروشمەکە تەنانەت گەیشته دەرەوەی سنوورەکانی
هونەرمەناااد، چااااالکە سیاسااایی و مەدەنییەکاااانی بیاااانیش لە ئورووپاااا، ئەمریکاااا و ئاسااایادا دووپاتیاااان کاااردەوە و، ژناااه 
ئازادیخوازەکانیان به نیشاانەی پشاتیوانی و هااودڵی لەگەک ژناان و بازووتنەوەی سەرانساەریی گەالنای ئێاران پرچای خۆیاان 

 .سەریان دەتاشندەبڕن و 
 

متماناه باوون باه چاکساازیخواز و ئەوانەی پێیاان واباوو لە چوارچێاوەی  خەڵکی ئێران له هەر میللیەت و ئایینێک، وێارای بێ
هەڵوێسات باۆ گەیشاتن باۆ ئاازادی و  شاێک لاه داخوازییەکاانی خۆیاان، یەکادەنگ و یەک کۆماری ئیساالمیدا دەتاوانن باگەنە به

یاری کۆتاایی هێناان باه دەساەاڵتی دیکتااتۆریی لە ئێرانادان. پەرەساەندنی ناڕەزاییەتییەکاان و دێموکراسی ڕاپەڕیون و خواز
  پشتیوانیی بەشێکی بەرچاو لە نووساەر، هونەرمەناد، وەرزشاکار، پزیشاک، مامۆساتا و خوێنادکاران و هتاد لەم بزووتنەوەیاه

 .بۆته هۆی ترە و دڵەڕاوکێی حاکمانی واڵت
 

ەم سااڵنەدا بەپێی سیاسەتی "دووبەرەکی بنێوە و ئاغایەتی بکە!" خەڵکی نااکورد و بهتاایبەتی حکوومەتی ئێران لە هەموو ئ
ئازەرییه دراوسێیەکانی کوردساتانیان بهباۆنەی جۆراوجاۆر وەکاو جیااوازیخوازی و مەترسای دەساتدرێژیی کاورد لە بەشاه خااکی 

وێارای هەماوو پیالنەکاانی ڕێژیمای تااران وەک نااردنی ئەوان و هتد دژ به کورد هان داوە، بەاڵم ڕووداوەکاانی ئەم دواییاناه 
وبەرگی پێشاامەرگەوە بااۆ نێااو خەڵااک، باڵوکااردنەوەی وێاانە و فیلماای کااۆنی هاااتنەوەی پێشاامەرگە بااۆ شااارەکانی  جاااش بااه جاال

تە باران و بۆمبارانی شوێنی ژیاانی کوردەکاانی ڕۆژهەاڵت لە باشاووری کوردساتان نەیتاوانی ببێا کوردستان و، تەنانەت موشەک
 .هۆی حەرەکەتێکی ناشیاو و ناوەخت لەالیەن حیزبه کوردستانییەکانەوە

 
دایه، حیزباااه  کومااااری ئیساااالمی بەم هیوایاااه باااوو و هەیە لە سااااتێکدا هێزێکااای گەورەی جەمااااوەری لەساااەر شاااەقامەکان
کە حکااوومەت  کوردسااتانییەکان بااه ناااردنی هێاازی چەکاادار بااۆ نێااو شااار و گوناادەکانی کوردسااتان بکەونااه نێااو ئەو داوەی

 خوازیاریەتی هەتا به بیانووی بەرگری لە خۆی و هێرشی هێزی چەکداری کورد ڕەوتی بزووتنەوەی مەدەنی بخاته قۆناخێک 
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 .کە بتوانێ باشتر و هاسانتر سەرکوتی بکات و لە گۆمی خوێنی هەڵکێشێ
 

لەدەساتدان و بریناداربوونی دەیاان کەە  بەخۆشییەوە کرداری ژیرانەی حیزبە کوردستانییەکان وێارای ئاێش و ئاازاری گەورەی
لە قوواڵیی خاکی باشاوری کوردساتان کااردانەوەی باشای باۆ کاورد و کااردانەوەی نەرێنیای لە ئاساتی جیهانادا باۆ حکاوومەتی 
تاران خوڵقاند. بانگهێشتنی خەڵكی کوردستان لەالیەن ناوەندی هاوکااریی حیزبەکاانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان و حیزبەکاانی 

بۆ مانگرتنی سەرانسەری له کوردستان و سەرکەوتووبوونی هەر دووجاارەی ئەم خەبااتە مەدەنییاه پیشااندەری ئاساتی دیکەوە 
ی ئەوان لە ئەردی کوردساااتانه. ئەم حەرەکەتە   ئاگاااایی خەڵکااای کاااورد و ناااوێنەرانی سیاسااایی ئەم گەلاااه و هەباااوونی ڕیشاااه

ساەرەوەی شاوێن و پاێگەی کاورد و ڕێکخراوەکاانی لەساەر ئاساتی سەرکەوتووەی کورد لە کوردستانی ئێران بوو به هۆی چوونە 
ژوور و دەرەوەی ئێااران. نااوێنەری سیاساای کااورد نیشااانی دا کە پااووختەیی و ژیریاای ئەوان بااۆ بهکارهێنااانی چەکاای خەباااتی 

ز و کااریگەر مەدەنی و کۆمەاڵیەتی ئەگەر بەرزتر لە چەکی گەرم نەبێ کەمتر نییه و لەم گۆڕەپانەدا دەتوانێ ڕۆڵێکی به هێ
 .بگێرێ

 
سیاسەتی درووستی حیزبه کوردستانییەکان و ڕۆڵی بەرچاوی کورد لەم بزووتنەوەیەدا بوو باه هاۆی تەناانەت پێاداچوونەوەی 

هیاازە سەرانسااەرییەکان ئەوەشاایان بااۆ  گومااان  بەشااێک لە حیاازب و کەسااایەتییەکانی ئێراناای لە پێوەناادیی لەگەک کااوردو، بێ
ش ڕووخااانی حکااوومەتی ئیسااالمیدا کااورد فاااکتۆرێکی گەورەیە و ناااکرێ مااافی نەتەوەیاای ئەوان وەدەرکەوت، لە بەیااانیی پااا

 .لەبەرچاو نەگیرێ
 

خەباااتی کااورد چ ئێسااتا و چ پاااش ڕووخااانی کۆماااری ئیسااالمی بااۆ گەیشااتن بااه مااافی چااارەی خۆنووسااین ڕەوتێکاای ساااکار و 
نااانەت مااافی خااودگەردانیش دەتااوانی ببێتااه هااۆی پااارچە لەمپەر نییااه. هێاازی پاااوانخواز و باوەڕمەنااد بەوەی پێاادانی تە بااێ

پااارچە بااوونی ئێااران لە نێااو بەشااێکی بەرچاااو لە هێزەکااانی ڕاساات و چەپاای ئێرانیاادا جێگیاار بااووە، بەاڵم شااێوەی درووسااتی 
-سیاساای و فەرهەنگاای-خەباااتی نااوێنەرانی سیاساای کااورد، کااارێ ڕێکخسااتن و بااردنە سااەرەوەی ئاسااتی ئاگااایی نەتەوەیاای 

 و سیاسااای هێاازە لە بەرفراوانتاار بەرەیەکاای پێکهێناااانی کااورد، نەتەوەیاای یەکیەتیاای گشاااتی بااه و، کااورد یەتییکااۆمەاڵ  
تاوانێ دەورێکای دە ئێرانای پێشاکەوتنخوازەکانی هێازە لەگەک هاوبەش خەباتی و هاوکاری و کورد سەربەخۆکانی کەسایەتییه

 .بگێرێبەرچاو لە ڕەوتی خەباتی ئێستا و داهاتووی کورد لە ئێراندا 
 

کورد بۆ وەدەستهێنانی مافەکانی خاۆی پێویساتی باه یەکیەتای لە مااڵی خاۆی و یەکیەتای و هاوکااری لەگەک ئەو هێازانە لە 
 .ئێران هەیە کە لە بەرەی ئازادی و دێموکراسیخوازیدا باوەڕیان به چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی لە ئێران هەیە
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 !گەی حیزبی دێموکراتتوانای مووشەکیی کۆماری ئیسالمی و پێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
لە ماوەی چەند حەوتووی ڕابردوودا شەقامی شارەکانی ئێران بەگشتی و کوردستان بەتاایبەتی باوونە چەقای ملمالنێای نێاوان 

کاای خەڵکاای وەزاڵەهاااتوو لە چەنااگ دەسااەاڵتدارانی کۆماااری ئیسااالمی لەالیەک و هێاازە سااەرکوتکەرەکانی ئەو نیاازامە لەالیە
دیکە. ئەو ناڕەزایەتییانە بە باڵوبوونەوەی کوشتنی حکوومەتیی کچە کوردێک لە تاران بە نااوی ژیناا ئەمینای لە سەردەساتی 

 .کرد  پۆلیسی "گشت ارشاد" دەستیان پێ
 

کوشااتنی ژینااا ئەمیناای بەپێاای هەمااوو پێوەرەکااانی یاسااایی "قەتڵاای حکااومەتی"یە، چااونکە ئەو تاایمەی لەژێاار ناااوی پۆلیساای 
  )گشاات ارشاااد( بە شااەقامەکانی تاااران و ئێراناادا دەخااولێنەوە و کااچ و ژنااان بە بیااانووی ڕەچاااونەکردنی "حیجاااب" ئەخااال

دەسبەسەر دەکەن، خۆیان بەپێی نێوەڕۆکی یاسا و ڕێسای بنەڕەتیی ئێران ناقانوونین و لە هەمان کاتادا لە هایچ باڕگەیەک 
ۆشای ژناان پێناساەی باۆ نەکاراوە کە بگاوترێ و بنووسارێ مەبەسات لە لە یاساکانی بەردەست لە ئێراندا "حیجاب" واتا ڕووپ

"حیجاب" ئەو خااڵنەیە. هەرچەند بەپێی عورف و شەرعیش ناتوانرێ پێناسەیەکی وا گشاتگیر باۆ "حیجااب" بکارێ، چاوونکە 
ناای بەرچاااو ونەریاات و تەنااانەت شااێوازی تێااڕاونین بااۆ دیاان و ئاینییااان تێاادا بەڕوو کااۆمەڵگەی مرۆڤااایەتی، جیاااوازیی داب
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ونەریتای کاۆمەڵگە جیاوازەکاانەوە هەیە لە  دەکەوێ، بۆیە هیچ یاسادانەرێک ناتوانێ بۆ ئەو بابەتاانەی پێوەنادییان بە داب
یەک بااڕگەی قانوونیاادا جێگایااان بااۆ بکاااتەوە و چاااوەڕوانیی هەبااێ کە خەڵکاایش ڕەچاااوی ئەو قانوونااانە بکااا و پەسااندیان 

 .بکات
 

وبەرینە بە چەنادین نەتەوەی جیااوازەوە کە مااوەی  خەڵکی وەزاڵە هاتووی ئەم جوغرافیا پان لەو قۆناخەی مێژووی ئێراندا
ساااڵە بە دەساات سااەرکوت و زوڵاام وزۆرداری دەزگااای ئەمنییەتاای کۆماااری ئیسااالمییەوە دەناااڵێنن، مەرگاای ژینااا بااوو بە  ٤٣

کە ڕۆژهەاڵتای کوردساتان لەو ڕاپەریانە  چەخماخەی ڕاپەرینی سەرانسەری لە نزیک بە تەواوی شار و شاارۆچکەکانی ئێاران،
 .جەماوەرییەدا وەک هەموو کات ئاوانگارد و پێشەنگ بووە

 
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی لە سەرەتاکانی ئەو ڕاپەڕینە جەماوەرییە وەک جارانی پێشوو هەوڵیان دا لە ڕێگای دەزگاای 

م و زۆری درز وکەلێنای تاێ باخەن و بە بیاانووی نەتەوە و پروپاگەندە و تەبلی ای خۆیاانەوە ڕیازی گەاڵنای ڕاپەریاو لە زوڵا
مەزهەبی جیاواز تەفرەقە و دڕدۆنگی بخەنە نێو ڕیزی تاکەکانی گەالنی ئێاران. بەاڵم بەخۆشایەوە بە هاۆی تێگەیشاتوویی و 

رد، ئاازەری، پێگەیشتوویی کۆمەڵگەی ئێران بەگشتی، کۆماری ئیسالمی نەیتوانی لەو پیالنەدا سەرکەوتن بەدەست بێنای و کاو
کردنی یەکتار و ئەو  بەلووچ، فارە، عەرەب و ئایین و ئایینزاکانی جۆراوجۆر بەیەک دەنگ و بێ جیاوازی کەوتنە پشاتگیری

یەکگرتااووییە بە تەواوی دەسااەاڵتدارانی ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی تەنگەتاااو کااردووە. ئەوجااار هێزەکااانی سااەرکوت هاااتنە 
و ڕێسایەک بەتوندترین شێوە بەگژ خۆپێشااندەراندا چاوونەوە و بە تەقەی ڕاساتەوخۆی مەیدان و بەپێچەوانەی هەموو یاسا 

چەکی گەرم، گازی فرمێسکڕێژ، ئاوی کوڵیو و هەموو کەرەسەیەکی سەرکوت و داپڵۆساین دەساتیان لە هایچ کەە نەپاراسات و 
شەقامەکان باوون، بە خاوێن ساوور کارد شەقامەکانی ئێران و کوردستانییان کە بە شێوەیەکی هێمنانە و ئاشتیخوازانە لەسەر 

و هیچ ڕێگایەکیان بۆ خەڵکی ناڕازیی سەرشەقام نەهێشاتۆتەوە باێجگە لەوە کە بە دەساتی بەتااک و تەنیاا بە دار و بەرد و 
مشت بەرگری لە خۆیان بکەن. خاڵی جێی سەرنج ئەمەیە هەتا پەرچەکارداری هێازە ئەمنییەتای و ساەرکوتکەرەکانی کۆمااری 

دوتیژتر دەبااێ، هەڵوێسااتی خەڵکاای ڕاپەریااویش لە ڕووبەڕووبااوونەدا توناادتر و ڕادیکاااڵتر دەبااێ و تەنااانەت ئیسااالمی توناا
 .حەشیمەتی ڕاپەڕیویش زیاتر دەبن

 
 ساڵی ڕابردوودا هەموو کات هەوڵیان داوە قەیرانەکان بە خوڵقاندنی کێشە و  ٤٣دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی 

لە هەماان کاتادا گەالنای ئێاران لە دوژمنای دەرکای بترساێنن، بەتاایبەتی لەکااتی تەنگاانەی وەک  ئاڵۆزی چارەسەر بکەن و
ئێسااتایاندا دەنگااۆی جیااابوونەوە و مەترساای لە سااەر تەواوییەتاای ئەرزی ئێااران باااڵو دەکەنەوە و تەنااانەت وەک پاساااو بااۆ 

ی کاادر و پێشامەرگە و ئەنادامانی حیزبەکاانی هێرشی مووشەکی و دڕۆنی بۆمبڕێژکراو بۆ سەر شوێنی نیشتەجێبوونی بنەمااڵە
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سااڵە  ٣٠دایە بە قسەی خۆیان سپای زەفەرمەندی پاسداران! زیااتر لە  ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە کاری بێنن. ئەوە لە حاڵێک
حیزبەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان بە تااایبەتی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێراناای مااونحەل و تەفروتونااا کااردووە و 

ری لااێ نەهێشااتۆتەوە و بە دروسااتکردنی دەیااان فاایلم و سااریال و کتێااڕ و بیاارەوەری پااڕ لە درۆ و دەلەسااە باااە لە ئاسااەوا
باااڵی نیزامیاای کۆماااری -جێگەوپااێگەی نەبااووی خۆیااان لە کوردسااتان دەکەن. بەاڵم لە ماااوەی چااوار ساااڵدا سااپای پاسااداران 

یزبەکاااانی دیاااکەی ڕۆژهەاڵت هەماااوو یاساااا و ڕێساااا دوو جاااار باااۆ لێااادانی حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتان و ح -ئیساااالمی
نااوە و بە پێشاکەوتووترین چەکای ساەردەم کە تەنیاا لە شاەڕی ساپای نێاوان دوو دەوڵەتای دژ  نێودەوڵەتییەکانی لەژێر پاێ 

بەیەک بەکار دەبرین، شاوێنی نیشاتەجێبوونی بنەمااڵەی کاادر و پێشامەرگەی ئەو حیزباانە دەکااتە ئاماانج. هەر ئەوە خاۆی 
مێنەری ئەو ڕاستییەیە کە جوواڵنەوەی میللی دێموکراتیکی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتای کوردساتان بە درێژایای ئەو ساەدەیە سەڵ

لە ئاااارادا باااووە ویساااتی کاااۆمەڵگەی کوردساااتان باااووە و حیزبەکاااان بە تاااایبەتی حیزبااای دێماااوکراتی کوردساااتانی ئێاااران 
دەخااا ڕێاابەران و فەرماناادەرانی سااپای پاسااداران بەئاشااکرا لە ڕێبەرایەتییااان دەکااا، ئەو ڕاسااتییە ئەوکاااتە زۆر خااۆی دەر

لێدوانەکانی خۆیاندا دەڵێن، خۆپێشااندان و ڕاپەرینای ئەوجاارەی گەاڵنای ئێاران کە دەساتپێکی لە ڕۆژهەاڵتای کوردساتانەوە 
اوایان لە خەڵکای بوو، بە هاندانی حیزبە سیاسییەکان بووە. بە واتایەکی دیکە حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان د

کوردستان کاردووە کە باۆ دەربڕینای نااڕەزایەتی بە کوشاتنی ژیناا ئەمینای باڕژێنە ساەر شاەقامەکان و دەنگای نااڕەزایەتی بە 
ڕادەیەک بەرز بکەنەوە بە گوێی هەموو گەالنی ئێران و جیهان بگا. لەوەدا ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی هەڵەیاان نەکاردووە کە 

ەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی ئێران داوایان لە خەڵکی کوردستان و ئێران کردووە ناڕەزایەتی خۆیاان ناوەندەی هاوکاری حیزب
بەو کردەوە قێزەونە و دوور لە هەموو پێوەرەکانی ئینسانی دەرببڕن، ئەوەی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیساالمی تێیادا ناڕاساتن 

ک بەو هەمااوو کوشااتن و تێاارۆر، ئێعاادام و دەسبەسااەرکردن و سااا ٤٣و نایااانهەوێ دان بەو ڕاسااتییە دابنااێن ئەوەیەکە دوای 
داسەپاندنی شەڕ بەسەر کوردستاندا نەیتوانیوە لە کوردستان دەسەاڵتی سیاسیی خۆیان بساەپێنن و لە باواری ئەمنییەتیایەوە 

 .ز بکەنسەقامگیر بن لە هەمان کاتدا جێگە و پێگەی حیزبە سیاسییەکان لەنێو کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان الوا
 

هەروەک پێشتر باە کرا دەسەاڵتدارانی کۆمااری ئیساالمی لە مااوەی دەساەاڵتدارەتیی خۆیاان هەر کاتێاک لە نێوخاۆی ئێاران 
تووشی قەیران بووبن، هەوڵیان داوە بە خوڵقاندنی کیشە و ئاڵۆزی و ئااژاوە لە دەرەوەی سانوورەکان بیاروڕای گشاتی ئێاران 

کایش باکەن. لەو قۆنااخەدا کە کاۆمەڵگەی ئێاران بە هەماوو چاین و توێژەکاانی زیااتر لە بۆ الی ئەو قەیرانە دەستکردانە ڕا
بیست ڕۆژە بەدژی تەواویەتیی کۆماری ئیسالمی هاتوونەتە سەر شەقامەکان و بە دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" پایەکاانی ئەو 

بگارن و ویسات و داخاوازییە ڕەواکانیاان  نیزامەیان وەلەرزە خستووە، حاکمانی تاران بە جێگای ئەوەی گوێ لە قسەی خەڵک
وەدی بێنن، لە لێدوان و قسەکانیان خەڵکی ڕاپەڕیو بە یاخی و گێرەشێوێن و دوژمنای دیان و دنیاا ناویاان دەبەن و فەرماان 
بە هێاازی سااەرکوتکەر دەدەن بە توناادترین شااێوە بەرەنگاااری خەڵکاای مافویساات و ئااازادیخواز بباانەوە، لەگەک ئەو سااەرکوتە 
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یانەی خەڵک، دامودەزگای ئەمنی و پۆلیسی کۆماری ئیساالمی لە پڕۆپاگەنادەی خۆیانادا هەوڵیاان داوە ئەو ڕاپەریانە بەزە بێ
جەماوەری و سەرانسەرییە بە واڵتانی ڕۆژئاوایی بە تایبەتی ئیسرائیل و ئەمریکا ببەساتنەوە و بە بیاانووی ئەوە کە حیازبە 

ەرزی ئێاران باخەنە مەترساییەوە هێارش دەکەنە ساەر بانکە و بارەگاکانیاان سیاسییەکانی کوردستان دەیانهەوێ تەواویەتیی ئ
کە ئەم قسااە و باسااانە بەتەواوەتاای الی هەمااوو الیەک سااواویتنەوە و کەلکیااان نەماااوە و ڕاسااتییەکان الی خەڵااک ڕوون و 

حەفتااا مووشاااەکی ئاشااکران. بە قسااە و لێاادوانە فەرمییەکاااانی فەرماناادەرانی سااپای پاسااداران لەو هێرشاااانەدا زیاااتر لە 
ی خەرماناانی ١٧دوورهاوێژ و دڕۆنی خۆتەقێن کەڵکای وەرگرتاووە و بە خەیااڵی خاۆی هەر وەک چوارسااک لەوە پاێش کە لە 

بە حەوت مووشکی بالستیک و دەیان هێرشی فڕۆکەی بێ فڕۆکەوان هێرشی کردە سەر بنکە و بارەگا و شاوێنی نیشاتەجی ١٣٩٧
ی کوردستان، خەبات لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەوەساتێنێ، بەاڵم دیتماان هەم ئەوکاات بوونی ژن ومندااڵنیی حیزبی دێموکرات

ی ڕەزبەر خەڵکااای نیشاااتمانپەروەری کوردساااتان بە گاااوڕوتینەوە پێشاااوازییان لە ٩ی خەرماناااان و هەم ئەم جاااارە لە ٢١لە 
بااازار و نەچوونەسااەر کااار، بااانگەوازی ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران کاارد و بە داخسااتنی دووکااان و 

 .پرسی "نا" بە کۆماری ئیسالمییان دووپات کردووە گشت
 

کردنی کوشاتنی ژیناا ئەمینای بە ساەرجەم دنیاا نیشاان  ی خەرمانان بۆ مەحکاووم٢٨لەم دوو مانگرتنەدا و هەروەها مانگرتنی 
ەمناای کۆماااری ئیسااالمی لە کوردسااتان ساااڵی ڕابااردوودا دەزگااای ئ ٤٣درا بە هەمااوو ئەو سااەرکوت و زەبااروزەنگەی لە ماااوەی 

کردوویەتی و دەزگای تەبلی ی ئەو نیزامە هەوڵی داوە پێگەی حیزبە سیاسییەکانی کوردستان بە تایبەتی حیزبی دێماوکراتی 
کوردستانی ئێران لە نێو بیروڕای گشتی خەڵکی کوردستان و ئێران الواز بکا، سەرکەوتوو نەبووە بەڵکوو بە پاێچەوانەوە ڕۆژ 

پەروەری، خاک خۆشەویساتی و گەلدۆساتی لە گەشاەکردندا باووە و هاوکاات لەگەک ئەو  ڕۆژ هەستی نەتەوایەتی، نیشتمانبە 
گەشەکردنە پێگەی جەماوەریی حیزبە سیاسییەکانی کوردستان بەربەرینتر و سەقامگیرتر باووە و ئەوە نیشاانەی ساەرکەوتنی 

 .دایە ی نزیکخوازانەی خەڵکی کوردستانە لە دواڕۆژێک خەباتی ماف
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 ناڕەزایەتیەکان؛ دوو جیاوازیی گرینگ، بزووتنەوەیەکی گشتی و هەنگاوێک بۆ ئینقالب
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. ئازاد محەممەدیانی

 
ناڕەزایەتییەکانی ئەم جارەی کوردستان و ئێران کە زۆر هەمە چەشنە، بەپێی گرینگی و سروشتی جیاوازی خۆیەوە، هێنادێک 

ی بە ڕوخساریەوە دیارە کە نیشاندەری هەنگاوێاک بەرەو پاێش و قۆنااغێکی ناوێ لە بازووتنەوەی ڕزگااریخوازیی تایبەتمەند
گەالنی ئێرانە بە یارمەتیی بزووتنەوە جیاوازە کۆمەاڵیەتیەکاان. دوو تایبەتمەنادیی دیااری ئەم ناڕەزایەتیاانە توانیاویەتی 

 .اوێکی نوێیە لە خەباتی دێموکڕاسیخوازیی گەالنی ئێرانداسروشتێکی پێ ببەخشێ کە هەر کارناسێک پێی وابێ هەنگ
 

 .بەرینایەتی و قوواڵیی ئەم ناڕەزایەتیانە، دوو تایبەتمەندی دیارن کە پێویستە ڕاوەستەیەکیان لە سەر بکەین
 

 :بەرینایەتی

 
 ، ١٣٧٨ی خوێندکاری ساڵی مەبەست لە بەرینایەتی، بەرینی جوغڕافیایی ئەم ناڕازەتییانەیە. دوای ڕووداوەکانی بزووتنەوە
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بەردەوام جۆرێاک کەشاای نااڕەزایەتی لە ئێراناادا باوونی هەبااووە کە هەر جاارەی لە شااوێنێک و بە جۆرێاک سااەری هەڵااداوە و 
دا ساەری هەڵادا کە باووە هاۆی تێاوەگالنی بەشاێکی زۆری ١٣٨٨ئێشی بە دەسەاڵت گەیانادووە، پاشاان بازووتنەوەی ساەوز لە 

لە شارە گەورەکانی وەک تاران، ئیسفەهان، تەورێز، شایراز و چەناد شااری دیاکە کە نیشاانەی  کۆمەڵگەی ئێران، بەتایبەت
بەرچاااوی جۆرێااک ئێعتاارازی جەماااوەری بااوو کە تااا ئەوکااات کۆماااری ئێسااالمی بەخااۆیەوە نەدیبااوو. دواتاار ناڕەزایەتییەکااانی 

ک شۆڕشاێکی کاۆمەاڵیەتی دەکارێ باسایان کە هەرساێکیان هاوشاێوە باوون و وە ١٣٩٨و پااییزی  ١٣٩٧، هااوینی ١٣٩٦زستانی 
بەریناییەکی زیاتریان بوو و جوغڕافیایەکی زیاتریان بە خۆوە خەریاک  ١٣٧٨بکرێ، ڕوویان دا. شۆڕشێک کە بە پێچەوانەی 

دا شاااری گەورەی دیکەشاای ٨٨تەنیااا لە تاااران و زانکااۆی هێناادێک شاااری گەورەی وک تەورێااز بااوو، لە  ٧٨کردبااوو، ئەگەر 
گەورەکاانی تێپەڕانادبوو و لە شاارە چکۆلەکاانی پەراوێازدا ناڕەزایەتیەکاان گەرم و   دا شااره٩٨و  ٩٧، ٩۶م لە گرتبۆوە بەاڵ

، ئەوەباوو کە ژمااری ناڕازیەکاانی ساەر شاەقام پتار بااوون. لە ٨٨بەوالوە لە گەک  ٩٦گاوڕتر باوون. بەاڵم جیااوازی گەورەی 
دا دەبینادرا. بەاڵم لە خۆپیشااندانەکانی ئەمجاارەدا ٩٨و  ٩٦ە لە ڕاستیدا ناڕازیاانی سەرشاەقام پتار باوون لەو ژماارەیەی ک

، کەواتە لە بااواری بەریناااییەوە، ئەم ٨٨هەم ژمااارەی کەسااانی ناااڕازی پتاارە لە  ٩٨و  ٩٦هەم ژمااارەی شااارەکان پتاارە لە 
وە دەتاااوانێ ی هەیە و لە نەزەر شاااکڵیە٩٨، ٩٦، ٨٨خاااولەی ناڕەزایەتییەکاااان، تایبەتمەنااادییەکانی هەماااوو قۆناغەکاااانی 
 .ئولگوویەکی تەحلیلی بێ بۆ تێوەگالنی هەموو جوغڕافیای سیاسی ئێران

 
لە کوردستانیش هەر بەم شێوەیەیە، ئەگەر لە قۆناغە جیاوازەکانی خەباتی شاار باڕوانین، هەر جاارە و بەشاێکی کوردساتان 

دا کرماشااان و ئاایالم ٩٨و ٩٦درا. لە بەشاادار بااوون، کە ناااڕەزایەتی و مانگرتنەکااان پتاار لە پارێزگااای ساانە و ورمااێ دەبیناا
بەشدار بوون، بەاڵم لەو دوو پارێزگایەی دیکە واتە سنە و ورمێ کەمتر خۆپیشاندان هەباوو، بەاڵم ئەم جاارە لە هەر چاوار 
پارێزگای کوردستان خۆپیشاندانی جەماوەری لە ئاردایە سەرەڕای ئەوەیکە مانگرتنەکان بە پێچەوانەی جاران دوو پارێزگاای 

اشان و ئیالمیشی گرتۆتەوە کە جااران کەمتار دەبینادران، کەواتە بەریناایی ئەم ناڕەزایەتییاانە لە کوردساتانیش زیااترە کرم
 .ساک تەمەنی کۆماری ئیسالمی ناتوانین وێنەیەکی دیکەی ئاوا بێنینەوە ٤٤لە جاران و بە درێژی 

 
 :قوواڵیی

 
ران و کوردساتانە، واتە ئاساتی قووڵباوونەوی ئەم ناڕەزایەتییاانە مەبەست لە قوواڵیی؛ پێکهاتە جیاوازەکانی کاۆمەڵگەی ئێا

لەنیااو جۆراوجااۆریی چااین و توێژەکااانی کااۆمەڵگەی ئێااران و کوردسااتاندا. ئەگەر بمااانەوێ لە بااوار ئاسااتی چااین و تااوێژە 
نگاندنێک بەوالوە لەگەک ناڕەزایەتییەکاااانی ئەم جاااارە هەڵساااە ٧٨جیاوازەکاااانی بەشاااداربوو لە نێاااوان خۆپیشااااندانەکانی 

بکەیاان، دەتااوانین بەو ڕاسااتییە بگەیاان کە جۆراوجااۆریی پێکهاتەکااان لەم قۆناااغەی ئێسااتا و ئەواناای پێشااوودا جیاوازییااان 
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بنەمای لە بزووتنەوەی خوێندکاریدا بوو کە چینی مامناوەندی کاۆمەڵگەی ناوێنەرایەتی دەکارد،  ٧٨هەیە. ناڕەزایەتییەکانی 
کە دەتاوانیین بڵێاین خااڵێکی  ٨٨ان و ئازادییە سیاساییەکان هااتبوونە مەیادان، سااڵی چینێک کە لەسەر داوای ئازادیی بەی

وەرچەرخااااان بااااوو لە بەربەرەکااااانێی خەڵااااک دژ بە کۆماااااری ئیسااااالمی، یەک لە جیاااااوازترین قۆناغەکااااانی باااازووتنەوەی 
تی سیاساای ئێعتااڕازەوە و دێموکراساایخوازی ئێرانییەکااان بااوو، دروشاامی "مەرگ بااۆ دیکتاااتۆڕ" بااۆ یەکەم جااار هاااتە ئەدەبیااا

بەشداریەکی زۆری جەماوەری بوونی هەبوو بە ناوەندێتیی چینی مامناوەندی کۆمەڵگە و بزووتنەوەی خوێندکاری وەک باساکی 
بەهێاازی ئەو چیاانە، چیناای خااوارەوەی کااۆمەڵگە ئەگەرچاای حااوزووری هەبااوو بەاڵم دەسااەاڵت توانیبااووی وێااڕای کەمیاانەی 

پۆپۆلیسااتیەکانی ئەحمەدینژادیااان بکااات، کەواتە کااۆمەڵگەی ئێااران لەنێااوان دوو باااڵی  الیەنگراناای خااۆی جەزباای دروشاامە
ڕێفۆرمخااوازان کە چیناای مامناوەناادی نااوێنەرایەتیی دەکاارد و بنەماژۆخوازەکااان کە چیناای خااوارەوەی کااۆمەڵگەی نااوێنەرایەتیی 

قەتیاان کۆمااری ئیساالمی قەباووک نەباوو یاا دەکرد دابەش ببوو کە لەو دیوی ئەم دابەشبوونەدا گۆڕانکاریخوازەکان باوون کە 
النیکەم تازە کەوتبوونە بەرەی ڕووخێنەرەکانەوە، ئەوانە پتر لە کەسانی چینی مامناوەند، چەپەکاان، نەتەوەکاانی ئێاران، 

ی دا بباوونە هاوپەیماان٨٨ڕووناکبیران و لیبڕالەکانی سەردەمی پاشایەتی و نوێخوازەکان پێک دەهااتن کە لە ئێعتڕازەکاانی 
ڕێفۆڕمخوازەکان و لەسەر شەقام و لە فەزای ڕووناکبیریادا لە یەک بەرەدا دژ بە دەساەالت چاالکییاان دەکارد، لەم دەورەیەدا 

تەکینەوە لە دەسەاڵتی ئیدئۆلۆژیکی کۆماری ئیساالمی ڕووی دا کە بەشاێک لە چاالکاانی ئەماڕۆی وەک محەمامەدی  زۆرترین لێ
ردەمن، دۆخیاااک کە بە هاااۆی ساااەرکوتەکانی دەساااەاڵت پاااێش هاااات و زۆرتااارین ناااووریزاد و... لاااێکەوتەی دۆخااای ئەو ساااە

سااڕینەوەی" لە دەسااەاڵت کاارد، چااون کەسااانێک کە تااا دوێنااێ هاوپەیمااانی حکااوومەت بااوون ئێسااتا ببااوونە دژبەری  "ڕەوایی
 ەاڵنی ئێراندا. دەسەاڵت و شێوە دەسەاڵتدارییەکەی، بۆیە دەڵێم خاڵێکی وەرچەرخان بوو لە خەباتی دێموکڕاسیخوازی کۆم

 
هەر بەو هۆیە تا ئێستاش حکوومەت الیەنگرانی بزووتنەوەی سەوز بە فیتنەگەر ناو دەبا و ئەو کەسانە هەر لەژێار گوشااری 

دان. لە کوردسااتانیش لەو قۆناااغەدا جموجااۆڵێکی جەماااوەری لە ئااارادا بااوو کە نمااوودە سااەرەکیەکەی  دەزگااا ئەمنیەتییەکااان
ی پووشپەڕی سااڵرۆژی شاەهید کرانای دوکتاور قاساملووەوە باوو. ٢٢ی خەڵکی کوردستان بە بۆنەی وێنە مانگرتنی گشتی و کەم

، گۆڕانکاااری لە ٩٦بەاڵم لە کوردسااتانیش چیناای مامناوەناادی کااارگێڕی سااەرەکیی ئەو چاالکییااانە بااوو. بەاڵم کە دەگەیاانە 
ە ئابوورییەکااانی ئەحمەدینااژاد، شکسااتی پێکهاااتەی چینااایەتی کااۆمەڵگەی ئێراناادا ڕوو دەدا؛ کە بە هااۆی ڕسااووبی سیاسااەت

بەرجەماکەی ڕوحانی و گەمارۆ کەمەرشکێنەکانی ئامریکا و ڕۆژئاوا لە سەر ئابووریی ئێرانە کە بباووە هاۆی چکۆلەباوونەوە و 
الوازتربوونی چینی مامناوەندی. لەم دۆخەدا و بە هۆی قەیرانی ئابووری کۆمەڵێاک ئێعتاڕازی ساەیر و ساەمەرە شاکر دەگارێ 

وێاانەیە هەم لە باااری چیناای سااەر شااەقام و هەم جااۆری هەڵسااوکەوت و دروشاامەکانیان، ئەوە شۆڕشاای چیناای خااوارێی  کەمکە 
دا بە هۆی دابەزینی بایەخی پاووڵی ئیاران و ٩٧کۆمەڵگە بوو کە چینی مامناوەندی کەمتر دیترا، هەر ئەم دۆخە لە هاوینی 

 ناوەندی کەمتر دیار بوو ئەگەرچی بازاڕی تاران بەشداریی هەبوو، گرانبوونی دۆالر دووپات بۆوە، لەم ساڵەشدا چینی مام
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 .بەاڵم لەسەر شەقام تەنیا گەنجەکانی نەوەی نوێ و چینی خوارێی کۆمەڵگە بوونیان هەبوو
 

 تەواوکەری ئەو شێوەیە لە ئێعتڕاز بوو، لەو دەورەیەدا چینی مامناوەندی دیسان کەمتر لە مەیداندا بوون. بەاڵم  ٩٨ساڵی 
وێنەیە.  دان و توناادو تیااژی دەسااەالت باای یناای خااوارێی کااۆمەڵگە و گەنجەکااانی نەوەی نااوێ بە توناادترین شااێوە لە مەیاادانچ

کۆمەاڵنێک کە بە هۆی ئابووریی نابەسامان و بێکاری و گرانی دەنگی ناڕەزایەتییان گەیشتبووە ئەوپەڕی خاۆی. بەاڵم ئەوەی 
ە بەگشتی هەم لە باری قەوارە و هەم لە باری دروشم و شێوەی بەشاداربوون و لەم قۆناغەدا خەریکە ڕوو دەدا وێڕای ئەوەیک

ەوەی تێادا دەبینادرێ، ١٣٧٨پێکهاتەی بەشداربوانەوە جیاوازە، بەاڵم هەموو تایبەتمەندییەکانی ناڕەزایەتیەکاانی ئێاران لە 
هەم بااازووتنەوەی  ٨٨وەک بااازووتنەوەی خوێنااادکاری باااوونی هەیە و پااااش پتااار لە یەک دەیە زینااادوو باااۆتەوە،  ٧٨وەک 

دایە، هەم چینی خاوارێی کاۆمەڵگە  خوێندکاری بوونی هەیە هەم چینی مامناوەندی وەک ناوەندی خۆپیشاندانەکان لە مەیدان
حزووریاان هەیە. ساەرەڕای ئەوانە چەناد چینای دیاکە وەک ساێلێبریتیەکان،  ٩٨و  ٩٧، ٩٦و نەوەی نوێ و گەنج وەک ساڵی 

دەچااێ، بەو جیاااوازییەی کە  ٨٨کان و مامۆسااتاکانی زانکااۆ بەشااداری ئەم ڕاپەڕیاانەن کە بڕێااک لە هونەرمەناادان، وەرزشااوانە
ئیدی باسی وەرگرتنەوەی دەناگ و ڕێفاۆڕم نااکرێ، بەڵکاوو ساەرجەم دەساەاڵتی کۆمااری ئیساالمی تۆمەتباارە و ڕێگەچاارە بە 

ری ئیساالمی النایکەم تاا دە سااک لەوە پااێش ڕووخانادنی دەزانان. لەم قۆنااغەدا باازاڕ وەک باساکی ساەرەکی دەسااەاڵتی کۆماا
بەشێکە لە هێزی نااڕازی خەڵاک بە شاێوەیەک کە هاوکااری ناڕازییەکاانی سەرشاەقامن و ئاماادەی ماانگرتنن کە لە هێنادێک 

 .شار جگە لە کوردستان دیتراوە کە نوێنەرایەتیی چینی مامناوەندی و مامناوەندی بۆ سەرێ دەکەن
 

دایە کە بە دووجااار  بەرچاااو لەگەک ڕووداوەکااانی پێشااوو هەیە، چیناای مامناوەناادی لە مەیاادان لە کوردسااتانیش جیاااوازییەکی
مانگرتنی گشتی حوزووری خۆیان سەلماندووە، چون بازاڕ نوێنەرایەتیی ئەم چینە دەکا. بزووتنەوەی خوێنادکاریی کوردساتان 

انی دیکەی ئێاران بەشاداری ئەم ناڕەزایەتیاانەن، هەم لە شارە کوردنشینەکانی وەک سنە، ورمێ و کرماشان و هەم لە زانکۆک
هەم گەنااج و نەوەی نااوێی کااورد و چیناای خااوارێی کااۆمەڵگە لەسااەر شااەقام حوزووریااان هەیە، کە باازووتنەوەی مامۆسااتایانی 
 قوتابخانەکانیشی پێ زیاد بووە کە لە دوو ساڵی ڕابردوودا هەر لە مەیداندا بوون و ئێساتا پەیوەسات باوون بەو ڕاپەڕیانە،

 .مانای ئەوە ئەوەیە کە لە کوردستانیش هەموو چین و توێژەکان بە شێوەیەکی مانادار بەشداری ئەم ڕاپەڕینەن
 

قەوارە هااااتۆتە دەرێ. وەک  لە ڕاساااتیدا ئەم قۆنااااغەی ڕاپەڕینااای خەڵکااای ئێاااران لە قەوارەی ساااەرهەڵدانێکی کااااتیی باااێ
-ۆمەاڵیەتیەکانی ئێاران کاۆ بکااتەوە بە دروشامی ئیجاابی ژیانبزووتنەوەیەکی سەراسەری کە توانیویەتی هەموو بزووتنەوە ک

وێنەتاارین ئێعتااڕازی گشااتی خەڵکااانی ئێااران دەکااات. دیااارە بەرینااایی و قااوواڵیی ئەم  ئااازادی ەوە مەیدانااداریی بێ-ژیااان
ەبێاتە هاۆی ناڕەزایەتییانە هەم بە هۆی کۆ بوونەوەی هەموو بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکانە و هەم بۆخۆی لە خۆیادا خەریاکە د
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کااۆکردنەوەی زیاااتری ئەم باازووتنەوە جۆراوجااۆرانە، بە شااێوەیەک کە خەریااکە قەوارەی بزووتنەوەیەکاای گشااتی سەراسااەری 
 .بەخۆیەوە دەگرێ و بۆ گەیشتن بە ئامانجێکی دیاریکراو کە ڕووخانی کۆماری ئیسالمیە لێک گرێ دەدرێن

 
ە کە ئەو بااازووتنەوە جۆراوجاااۆرانە بتاااوانن لە دەوری ئاماااانج و دا ئەوە باااۆ یەکەم جاااار١٣٥٧لە دوای ئینقالبااای ئێاااران لە 

دروشاامێکی هاااوبەش کااۆ باانەوە. لە ڕاسااتیدا ئەم ڕاپەڕیاانە بە مانااا زانسااتیەکەی خااۆی خەریااکە وەک بزووتنەوەیەکاای گشااتی 
 .ڕەوتی سروشتی خۆی بەرەو ئینقالب دەپێوێ

 
 
 

 قوتابییانی ئێران لەنێوان دوو سرووددا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 قاسمی تاهیر

 
ی هەتاااوی، دەزگااای ١٤٠١لە دوا ساااتەکانی کۆتااایی سااەدەی پااازدە و چەنااد سااەعات بەر لە نەورۆز و هاااتنی ساااڵی نااوێی 

پڕوپاگەندای کۆماری ئیسالمیی ئێران دەساتیان بە نیشااندان و باڵوکاردنەوەی ساروودێکی ساەرنجڕاکێش کارد؛ ساەدان مناداڵی 
، لە حەوشااەی مزگەوتێکاای گەورە کااۆ لەالیەک و کوڕیژگەکااان لەالکەی دیااکە قوتابخااانە، کیااژۆڵە بە چارشااێو داپۆشااراوەکان

 "!کرابوونەوە، پیاوێکی ڕیشدار لە نێوەڕاستیاندا گۆرانییەکی بۆ دەگوتن و ئەوانیش بۆیان دەستاندەوە؛ "سەالم فەرماندە
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باوو. "ساەید   وتن بە عەلی خامەنەییساڵو فەرماندە لە ڕواڵەتدا بۆ ئیمامی زەمان نووسرابوو، بەاڵم لە نێوەرۆکدا پێداهەڵگ
عەلاای لەدایکبااووانی دەیەی نەوەدی خااۆی بانااگ کااردووە.."، بەو هیااوایە کە کۆماااری ئیسااالمی و ماااڵی خااامنەیی بتااوانن بەو 
سروودە مندااڵنی ئێاران پتار بە ئایادۆلۆژیای کۆمااری ئیساالمی و بە پیرۆزکردنای "ساەید عەلیای خاامنەیی" ڕابێانن. دەزگاای 

ای ڕێااااژیم وێااااڕای سااااەدان و هەزاران جااااار باڵوکااااردنەوەی ئەم سااااروودە لە تەلەویزیااااۆن، ڕادیااااۆ، بڵیناااادگۆی پڕوپاگەنااااد
قوتابخانەکان و شوێنە گشتییەکانی دیکە، پارێزگا بە پارێزگا و شار بە شار سروودەکەیان گێڕا و مندااڵنیان باۆ گاوتنەوەی 

ئاۆردو و.. تەرجەمەیاان کاردەوە و لە واڵتاانی دواکەوتاوودا، ڕاهێنا. بە چەنادان زماانی وەک ئینگلیازی، تاورکی، عەرەبای و 
مندااڵنی هەژاریان بە کرێ گرت تا کۆڕی گوتنەوەی سروودەکەیان لێ ساز بکەن و وا بنوێنن کە گاۆرانییەکەی "ساەید عەلای" 

وشەی کاوردی لە بەجیهانی بووە. تەنانەت نوسخەیەکی بە ڕواڵەت کوردییشیان لێ ساز کرد کە زیاتر وەک تێخزاندنی چەند 
تێکسااتە فارساایەکە دەچااوو تااا وەرگێڕاناای دەقێااک بااۆ سااەر زمااانی کااوردی. بەاڵم سااەرەڕای ئەو هەمااوو تێچااوویە، "سااەالم 
فەرماندە"، وەک سروودێکی حکوومەتی مایەوە و بە زەباری پیااوانی حکاوومەت و تەماا  و فریاودان نەباێ نەگاوترایەوە و بە 

 .گە و بۆ نێو پۆلی قوتابخانەکان شۆڕ نەبۆوەشێوەی خۆڕسک هەرگیز بۆ نێودڵی کۆمەڵ
 

سەالم فەرماندە لە ڕاستیدا گوڵێکی نایلۆنی بوو کە قوتابییان لە بەرۆکی خۆیاان نەدا. باوو بە باابەتی گاڵتەجااڕی خەڵاک 
سااز  و تەنانەت بەشێک لە کچان و کوڕانی بەرپرسانی ڕێژیمیش. بە سەدان نوکتە و تەنز و گاڵتەیان لە "سەالم فەرمانادە"

 .کرد و لە سەر تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان باڵویان کردەوە
                     *** 

بە دوای کوژرانی کچی کورد ژینا ئەمینی بە دەساتی گەشاتی ئیرشاادی کۆمااری ئیساالمی و لەگەک دەساپێکی ناڕەزایەتییەکاان، 
کاانی خۆیاان و کۆمەڵگەکەیاان، هااودەردیی خۆیاان ئێرانییەکان لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانیشدا، بە ئاوێتەکردنی ژان و ئازارە

دژ بەو جینایەتەی کۆمااری ئیساالمی دەرباڕی. ئەو دەرد و ئاازارانەی کە حکاوومەتی کۆمااری ئیساالمی لە مااوەی پتار لە چال 
ساک تەمەنی نگریسایدا بە ساەر کاۆمەڵگە و بە ساەر تااک بە تااکی خەڵکای ئەو واڵتەیادا هێنااوە. ئەو ئاازارانە کە وێاڕای 

اشتاگی ژینا ئەمینی لە الیەن بەکارهێنەرانی تویتێر باڵو دەکرانەوە، تاا کااتی نووساینی ئەم باابەتە لە دووساەد میلیاۆنی ه
پەڕاندوە؛ یەکێ لەپێنااو ئەو کاتاانەی کە نەیتاوانی بە ئاازادی خۆشەویساتەکەی ڕامووساێ و ئەویادی لەپێنااو خوشاکی و  تێ

لێدا گەورە بوون، یەکێ بۆ گۆڕینی مێشکە ڕزیوەکان و ئەویدی بۆ ئەو بااوکەی خۆشکەکانیدا کە لەژێر چەپۆکی حیجابی زۆرەم
دەرەتانیاادا شااەرمەزاری بنەماااڵەکەی بااوو و پشااتی لەژێاار باااری نەبوونیاادا چەمااایەوە، یەکااێ لە تاسااەی ژیااانێکی  کە لە بێ

 . ...ە وپشکنەی کە نەیدەزانی واتای ئاوات و ئارەزوو چیی ئاساییدا و ئەویدی بۆ ئەو منداڵە زبر
 

 لەم نێوەدا الوێکی هونەرمەند بە ناوی شێروین حاجیپوور، لەو نەهامەتیانە و لەو تویتانەی هاوواڵتییەکانی کڕوکاشی کرد 
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خسات، ئااوازی باۆ داناا و بە مۆسایقا و  و تێکستی گۆرانییەکی لێ ساز کرد. گۆرانییەک کە بۆخۆی بە تەنیا تێکساتی باۆ ڕێک
ی لە ژوورەکەی خۆیەوە باڵوی کردەوە. بەاڵم مادام دەرباڕی ژان و ئازارەکاانی خەڵاکەکەی و لە وێنەگرتنێکی سادە و سەرەتای

ناااخی کااۆمەڵگەکەیەوە هەڵقااواڵ، زۆر زوو لە داڵن نیشاات و بااوو بە گااۆرانی و سااروودی ئەو سااەرهەڵدانە مەزنەی بە مەرگاای 
ی خاامنەیی میلیۆناان دۆاڵری خەرج کارد و بە ژینا دەستی پاێ کاردوە. کۆمااری ئیساالمی کە باۆ پەرەدان بە ساروودەکەی عەلا

هاایچ نەگەیاای، لەسااەر ئەم گااۆرانییە هەڵیکوتااایە سااەر شااێروینی هونەرمەنااد و دەسبەسااەری کاارد. بەاڵم دەسبەسااەر کردناای، 
هیندەی دیکە ئەو و گۆرانییەکەی الی خەڵاک خۆشەویساتتر کارد. گاۆرانییەکەی لە تاۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانادا بە میلۆناان جاار 

ەن خەڵاکەوە باااڵو کارایەوە و هەر لە سااەرەتاوە تاا ئێسااتا باوو بە ئاشااناترین و ناساراوترین سااروودی نێاو ئاکساایۆن و لەالی
 .خۆپێشاندانەکانی نێوخۆ و دەرەوەی واڵت

 
پێااانەدراوەکەی شاااێروین هەر زوو لەالی قوتابیاااان و لە قوتابخانەکاااانیش جێگاااایەکی باااۆ "ساااەالم فەرمانااادە"  گاااۆرانییە ڕێ
باااوو بە هۆکارێاااک تاااا قوتابیاااان تاااێکەک بە نااااڕەزایەتی و خۆپێشااااندانەکان بااان. لە مێاااژووی خەباااات و  نەهێشاااتەوە و

سەرهەڵدانەکانی دژ بە کۆماری ئیسالمیشدا، ئەوە بۆ یەکەم جار بوو قوتابیاانی قوتابخانەکاان تاێکەک بە ناڕەزایەتییەکاان 
ێشااندان ڕێاک باخەن. عەلای خاامنەیی کە ئەو هەماوو بن و لە خۆپێشاندانی دژە حکومەتیادا بەشادار بان یاان بۆخۆیاان خۆپ

تێچوویەی لە سامانی خەڵکی ئێران بۆ سروودی "سەالم فەرماندە" دانا تا بیکا بە وێاردی ساەر زاری قوتابیاان، بەرهەمێکای 
دڕێنادرا  تەواو پێچەوانەی چنیەوە. نەک سەالم فەرماندەکەی بە هیچ دانەندرا بەڵکوو وێنەکانی لە نێو کتێبە دەرسیەکانەوە

و فڕێ درا، وێنەی خۆی و خومەینی لەسەر تەختەڕەشەی نێو پۆلەکانەوە لەالیەن قوتابیاانەوە هێنارانە خاوار و خارانە ژێار 
پێ و قوتابییان کە لەو ماوە کەمەدا تێکست و ئاوازی گۆرانییەکەی شێروین فێر ببوون، گەلێک ڤیدیۆی ئاازایەتیی خۆیاان و 

خامنەیی لە ڕێی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە بە جیهاندا باڵو کردەوە کە تێیدا گاۆرانییەکەی  بێزارییان لە دەسەاڵتەکەی عەلی
 "شێروین" دەڵێنەوە؛

 ..بۆ
 ..بۆ

 و سەمایەک لە کۆاڵن  بۆ هەڵپەڕین
 بۆ ترسانی ساتەوەختی ڕامووسان

 بۆ خوشکم، بۆ خوشکت، بۆ خوشکەکانمان
 بۆ مێشکی ڕزیو و پێویستیی گۆڕان

 لە گیرفانی بەتاک بۆ شەرمەزار بوون
 بۆ خەمی ژیانێکی ئاسایی، نۆرماک



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

65 
 

 ئاوات بۆ مناڵی زبڵگەڕی بێ
 بۆ ئابووریی بە دەستەندە، وەک خێرات

 و پڕ لە تۆز و خۆک بۆ هەوایەک پیس 
 و هڵۆک بۆ شەقام و داری نەخۆش 

 و ئەگەری تۆوبڕانی بۆ پڵینگ 
 نەدانی و ڕێ  بۆ سەگی بێ گوناها

 واتەبۆ گریانی بەردەوامی بە 
 و دووپاتە بۆ دیمەنی وەکوو یەک 

 بکەنێ بۆ ڕوخسارێک کە دەتوانێ پێ
 و داهاتوو تا بیگەنێ بۆ قوتابی 

 و بە تۆبزی بۆ بەهەشتی بە ناچاری 
 بۆ بژاردە کە لە زینداندا ڕزی
 بۆ هەژاریی منااڵنی ئەف انی

 بۆ هەموویان.. کە بۆخۆت باش دەزانی
 بۆ ئەو گشتە دروشمە پووچە بۆ هیچ

 ماڵی داڕماو هەم دیوار و میچ بۆ
 بۆ ئازارمان هەتا تاوێ بسرەوێ

 بۆ خۆر، کە دوای شەوگاری تار دەرکەوێ
 و ساتێ وەحەسانی بۆ حەبی مێشک 

 بۆ پیاو، بۆ نیشتمان، بۆ ئاوەدانی
 بۆ کەنیشکێ دادی لە کوڕبووندا دی

 بۆ هاواری ژن، ژیان، ئازادی
 بۆ هاواری ژن

 ژیان و
 ئازادی
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 مووان ن، شۆڕشێك بۆ ههشۆڕشی ژنا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یهان یووسفی كه

 
  مانیفیساتی ژن، ژیاان، ئاازادی. پێشاەنگەکانی شاۆڕش ناه  باه  قزییه كوردێكی سه شۆڕش، شۆڕش هێمای كچه  ڵدان بۆته رهه سه

 و...ت  می خیالفه رده بۆ سه  وه ڕێنه بگه  پیاوانی ئایینی كه  وی لێنین و نه ك حیزبی پێشڕه ، نه چینی پرۆلتاریای ماركسه
 

ئاماانجی   ی ئێارانیش ناچێات. ئاماانجی، لاه م دواییاه كانی مێاژووی ئاه وتووه ركه ناساه  شۆڕشاه  هیچ كام له  له  مجاره شۆڕشی ئه
ش هانیاان  ی ڕابردووی گه وه خولیای زیندووكردنه  اڵتیش ناچێت كه و واڵتانی ئۆرووپای ڕۆژهه  ڕانسه كانی ئامریكا و فه شۆڕشه

 .بات و تێكۆشان پانی خه نێو گۆڕ  دات بێنهب
 

مووان و  ری باۆ هاه وه ختاه به  پاڕ بێات لاه  ك كاه ، داهاتوویاه شاه ی هاناا ئارێنات باۆ داهااتوویەکی گه وتاه  باه  مجاره شۆڕشی ئاه
 .ژیان بكات  وێدا ژن بتوانێت ئازادانه له
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  خاااه ها و بایه باااه  ، شاااۆڕش گۆڕانكااااری لاااه یدا نییاااهمی سیاسااا سیساااته  نیا گۆڕانكااااری لاااه ی خۆیااادا تاااه پێناساااه  شاااۆڕش لاااه
كی  یاه وه نه  مجاره ش شۆڕشاگێڕانی ئاه ربۆیاه وێ گۆڕانكاریی مێژوویی بخاوڵقێنن و هه یانهه شۆڕشگێڕان ده  كه  كانیشه تیه اڵیه كۆمه
 .ن كه ییان ده رمانده كچان فه  ترە و بوێرن كه چاونه

 

ڕۆژ   ش ڕۆژ بااه ربۆیااه رفراوانتر ببێاات و هه ئااازادی تێاادا بااه  وڵقاناادنی دۆخێااك كااهنی ئامااانجێكی ڕووناان بااۆ خ وان خاااوه ئااه
  قام و دایكێاك لاه ری نێاو شاه نگاوه جاه  بێتاه ده  وه ساتیه ی نێاو ده كاه رده به  كاوردێكی دێاوالنی باه  كاات، كچاه ژماریان زیاد ده هه

 .ڵدان رهه بۆ سه  م واڵته زاران كچ و ژنی ئه هێمای هه  بنه ده و بكات بااڵ ئازادی تا  ر گوللە به  داته ی ده سته كرماشان جه
 

  ڕوون و دیااره  كاه  یكاه وه ین. ئه بكاه  م شۆڕشاه ر ئاه ساه نگاندنێك له ڵساه هه (SWOT) ی ئاناالیزی ڕێگه  وێت له دا دمانهه لێره
  ، خوڵقانادنی دۆخێكای نوێیاه بیچمی گرتاووه مای دروشمی ژن، ژیان و ئازادی ر بنه سه  له  كه  م شۆڕشه ئامانجی ستراتژیكی ئه

كساانی، ماافی  باۆ دابینکردنای ئاازادی، ماافی مارۆڤ، یه  یاه موومان دابین بكرێات و شاۆڕش خواساتی زۆرینه تێیدا مافی هه  كه
ڵگەدا  ۆماهنێاو چاین و تاوێژێكی جیااوازی ك  شاوێنێك و لاه  و له  ر ڕۆژه ش شۆڕش هه ر بۆیه یی و ئایینی و هه وه ته ئێتنیكی، نه

 .خات رده خۆی ده
 

 (S)كان هێزه خاڵە به
 

 :بكرێت  باسی لێوه  م شۆڕشه هێزی ئه  كوو خاڵی به توانرێت وه ده  كه  یه ر بوونی هه ندین فاكته چه

 
  واناه لێكی دیمۆكراتیاك و لاه مای داخوازیگاه ر بناه ساه  لاه  اڵتی دیكتااتۆره ساه نااوبردنی ده  كانی لاه و ئامانجاه  شۆڕش گشتگیره

یی،  وه تاه می نه ڵكی ئێاران، ساته ر خاه اڵت باۆ ساه سه ندی ده هه ند ڕه می چه مووان. سته كسانی بۆ ژنان و ئازادی بۆ هه مافی یه
 بێات دروست موواندا هه نێو له هێز به كی كگرتوویه یه و نگی هاوده  كه  كردووه وای و...تی  اڵیه زی، ئایینی، ئابووری، كۆمه گه ڕه
 .كان كارییه ورده تا ن بكه جەخت ت گشتییه ر سه له كان نه الیه ی زۆربه  تا  شی دروست كردووه هاوبه ئامانجێكی ش مه ئه و
 

، خاااڵێكی  ژنااه دژه  مای ئایاادۆلۆژیكی ڕێااژیم كااه و ئامااانجگرتنی بنااه  م شۆڕشااه كیی ئااه ره مۆی سااه كااوو داینااه كاااراكتێری ژنااان وه
كی  تی پشااتیوانییه ش توانیویااه وه ره دونیااای ده  لااه -ژن- له  سااه م مه ی بایەخمەناادبوونی ئااههااۆ  بااه  كااه  یه م شۆڕشااه هێزی ئااه بااه
 .بۆ الی شۆڕش ڕاكێشێ  وێنه بێ
 

   ی شۆڕشگێڕان الو و تازه نی زۆربه مه ته  یكه وه ، وێڕای ئه زموونی شۆڕشگێڕانه ری و ئه ستپێشخه ، ده هێزی دیكه خاڵێكی به
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كاانی ڕێاژیمن.  پێكۆڵكێشانی هێزه  نگاری و به ره بات و به كانی خه كردنی تاكتیكه یی ریكی كرده زموون خه ئه اڵم زۆر به به  الون،
كاوو  تی و ئاازادی وه اڵیاه ك باۆ ماافی ئاابووری و كۆمه یاه كساانی، ژیاان، ئاماژه ك بۆ ماافی یه یه كوو ئاماژه كانی ژن، وه دروشمه

 . خستووه  رزه له و گوتاری ڕێژیمی وه  موو پێكهاته منی، هه مافێكی سیاسی و ئه
 

 (W) كان الوازییه
 

  كان كه الوازه  ستنیشانكردنی خاڵه و ده  كه تی و ستراكتۆری شۆڕشه چییه  رنجامگیری له بۆ ده  ند هێشتا تۆزێك زووه ر چه هه
 :ین كه ێ دهیان پ دا ئاماژه اڵم لێره مێنیت، به نه  م الوازییانه ڕۆژانی داهاتوودا ئه  له  نگه ڕه

 
نن،  یاه وتن بگه ركه ساه  تاوانن شاۆڕش باه ده  و شۆڕشاێك كاه  وه ر بزووتناه كی هاه ره ری ساه كاوو دوو فاكتاه ری و ڕێكخستن وه ڕێبه
ری و ڕێكخسااتن دوو  ڕێبااه  كااه  نااد كوردسااتان نیشااانی داوه ر چه ریدا نادیااارن. هااه رانسااه ئاسااتی سه  ك لااه یااه تااا ڕاده  نووكااه هه

  هاتۆتاه نه  وه مباره وافۆقێكی گشاتی لاه یشتن و تاه ریدا هێشتا تێگه رانسه ئاستی سه  اڵم له دا، به رێمه م هه هێزن له ری به فاكته
ش باۆ  ربۆیه باربردنی شۆڕش بن و هه ی ڕێژیم بۆ له توانن كارتی براوه ندا ده درێژخایه  له  كه  ش خاڵێكی الوازه مه و ئه  ئاراوه

ساتی ئاڵترنااتی  چاێ  به مه  رانی ڕێژیمدا به نێو دژبه ری له رانسه كی سه یمانییه و هاوپه  نگی كۆده  ستهوتنی شۆڕش پێوی ركه سه
 . ئاراوه  كردن بێته

 
 (O) كان ته رفه ده

 
ش  داباه شادا ر دوو به ساه  كرێات باه ربگاردرێ، ده ڵكی لێ وه باشی كه بێت به دان و ده م شۆڕشه م ئه رده به  له  ی كه تانه رفه و ده ئه

 .كان كییه كان و دره نێوخۆییه  ته رفه بكرێتم ده
 
نێو چاین و  ی شۆڕشای لاه وره پۆتانسایلێكی گاه  ی دواییاه م ساااڵنه بووی ئه كه ڵه رباڵوی كه تی به كان، ناڕەزایه نێۆخۆییه  ته رفه ده

ركوت و  بیاانن. سااه ڕووخااانی ڕێژیماادا ده  ناادیی خۆیااان لااه رژوه موو به هااه  كااه  ڵگەدا دروساات كااردووه كااانی كۆمااه جیاوازه  تااوێژه
 باۆ هۆكاارن  ماناه ئه موو هاه و... تی حكووماه رپرساانی به ری ده باه ڕاده  لاه ڵی نده گه ئابووری، خراپی دۆخی  بوونی ئازادی، نه
 . پۆتانسیڵه م ئه هێزتربوونی به
 

 چیدی   كه  یشتووی بەرهەم هێناوه ی بوێر، ئاگا و تێگهك یه وه زانیاری، نه  یشتنی زیاتر به ستڕاگه و ده  شه سۆشیاک میدیا و گه
   مای زانیاری به ر بنه سه یاندنی ڕێژیم نین و خۆیان له و ڕاگه  رده روه زگای په ی ده نده و پڕوپاگه  سه له ڵی درۆ و ده گوێڕایه
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 .یبینن كان ده قامه ر شه سه  له  ئێمه  كانیان كه ونه كردنی خه یی دوای كرده
 
هاكانی  ناادی و بااه رژوه ک به گااه تی له دژایااه  وه ی شااۆڕش بااۆ پێشااه كان و هێڵاای جووڵااه كان، دروشاامه كاای، ئامانجااه ره تی ده هرفاا ده

ڕۆژئاااوا و بێگومااان   نرخن لااه لێكی بااه هاگااه ن. دێموكراساای و ئااازادی به كااه وان پشااتیوانی ده و ئااه  نییااه  كااه ڕۆژئاااوا و ناوچه
  یشادا لاه ئاساتی ناوچه  و لاه  بێت، دوژمنی نییاه یمانی ستراتژیكی ڕۆژئاواش نه ر هاوپه ێران گهئ  اڵتێكی دێموكراتیك له سه ده
یی بااۆ الی شااۆڕش  وه تااه كی نێونه توانێاات پشااتیوانییه بااۆ خااۆی ده  مااه ئه  كااه  وه بێتااه م ده كااه  ر واڵتااانی ناوچااه بااۆ سااه  شااه ڕه هه

 .ڕاكێشێ
 

 (T) كان شه ڕه هه

 
كاانی  رگرتنی زیااتری هێزه ڵكوه قام، كاه ر شه سه ت له تایبه  ر شۆڕش و به كان بۆ سه شه ڕه ترسی و هه ن مهتری وره گه  كێك له یه

  ی حیزباه ر بنكاه ك هێرشای ئاسامانی باۆ ساه روه كان. هاه ییاه وه ته یاساا و ڕێساا نێونه  ، بێ گوێادان باه توندوتیژییه  ڕێژیم له
ڵكی  رباڵوی خاه ها كوشتنی به روه كان و هه كوردییه  ر سنووری حیزبه كانی سه ی بنكه ندین ڕۆژه كان و بۆردمانی چڕی چه كوردییه

 و. ...لووچستان و مێرمنداک و ژن  به
 
ری فراوانتربااوونی  گااه ئه  خالقی ناپااارێزێ و لااه نساایپێكی ئااه ی خااۆی هاایچ پره وه ڕێااژیم بااۆ مانااه  كااه  یااه مه ئه  ی ڕوونااه وه ئااه

ئاساتێكی   كان یاان لاه كوردییاه  ر هێزێاك چ حیزباه ک هاه گه كداریی له ڕێكی چه ئاراهاتنی شه  ی له كان و گریمانه توندوتیژییه
وێ پێماان  ردانی ڕووسایە لاه ساتێوه زموونی ساووریە و ده ئاه  كاه  ئااراوه  كای دێتاه ره ردانی ده ساتێوه ری ده گاه ری بێات، ئه رانسه سه

قام و زانكاۆ و  ر شاه ساه  و لاه  یاه هه  كاه  م شاێوازانه بێات باه ش شاۆڕش ده ۆیاهرب ناد بێات. هه كرێت ڕێژیم قازانجمه ده  دەڵێ كه
 .بچێت  ڕێوه به و...كوو مانگرتن  لی وه و شێوازگه  قوتابخانه

 
  وه هساتیاریی رنج و هه ساه  بێت باه و ده  كان زۆر گرنگه فارسه یره غه  وه ته ت نه تایبه  ی كورد و به بۆ ئێمه  كه  كی دیكه یه شه ڕه هه
و   یااه ئۆپۆزیساایۆنی فارساادا بااوونی هه  شااێكی زۆر لااه نێو به لااه  كااه  ین، پاااوانخوازیی و فاشاایزمی فارسااه بكااه  ڵااه ڵی مامه گاه له
  شاه ڕه م هه ی ئاه وه مكردناه دات. باۆ كه خاۆی نیشاان ده  دواڕۆژدا دووبااره  و لاه  نگ كاراوه ی كااتی بێاده شێوه  هێشتا به  نووكه هه

  میش لاه و هاه  وانی دیكاه ت ئاه نیسابه  كاوو كاورد باه م وه میكاانیزمێكی گونجااو هاه  ڵویستی باه هه ك گوتاری و یه ك بێگومان یه
 وڵێی جیدی و خێرای  بێت هه ده  كه  كی و ستراتژیكه ره تێكی سه رووره كان زه ت فارسه نیسبه  كان به فارسه  یره غه  وه ته نێوان نه
 .بۆ بدرێت
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كانی  كرداره رچاه ها په روه ش و هاه وه ره ده  نێوخاۆ و لاه  كان لاه كتاه و ئه  مجاره نەكانی شۆڕشای ئاه موو الیه هه  هنجدان ب ره سه  به
م  ریش ئاه گاه كی ناوێ باۆ خاۆی تۆماار بكاات و ئه چێ شۆڕشای ژناان مێژوویاه وێده  وه، ڕووی بۆته ڕووبه  ی كه و دۆخه ڕێژیم و ئه

 . ڵدێر بردووه و هه ره ێگومان ڕێژیمی بهوێت ب كه ر نه سه  نووكه هه  شۆڕشه
 
 
 

 قەیرانی کۆتایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم الجانی

 
تۆماااە هیالنااد ئیرێکساان" کۆمەڵناساای بەناوبااانگیی نااۆروێژ، لە کتێاابە ناسااراوەکەی خۆیاادا بەناااوی "هەشاات تایبەتمەناادیی "

ەوەیە کە دەکارێ ڕووداوێکای بچکاۆلەی نااوچەیی هەرە گرنگی گڵۆباڵیزم" دەڵێم یەکێک لە نیشانەکانی دەورانای گڵۆبااڵیزم ئ
 .بەخێرایی باوبرووسکە ببێتە کێشە و پرسێکی جیهانی و نێونەتەوەیی

 
ئەوەی ئەمڕۆ لە ئێراندا دەبینرێ، نموونەی ڕاستەقینەی ئەو ڕاستییەیە کە ئیڕێکسان باسای دەکاات. پااش گیاران و کوشاتنی 

تااااران لەالیەن هێااازە ساااەرکوتکەرەکانی پۆلیسااای "ئەخاااال "! و حکاااوومەتیی ژیناااا ئەمینااای، كاااچە کاااوردێکی غەریااابە لە 
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بەخاکساااپاردنی لە زێااادی خاااۆی )ساااەقز( لەنێاااو ئااااپۆڕای خەڵکااای تاااووڕە و وەزاڵەهااااتوودا، ئەو ڕووداوە باااووە ساااەرەتای 
 .گۆڕانکارییەکی گەورە لە دۆخی سیاسیی کوردستان، ئێران و تەنانەت ناوچەکەشدا

 
ر کێلاای ژینااا نوسااراوە "ژینااا گیااان تااۆ نااامرێ، ناااوت ئەبێااتە ڕەمااز". لە ماااوەی چەنااد خاااڵی جێاای سااەرنج ئەوە بااوو، لەسااە

کاتژمێردا ئەو حەقایقەتە خاۆی نیشاان دا بەجۆرێاک خەڵکای ساەقز، دیوانادەرە و شاارەکانی دیاکەی کوردساتان بە نیشاانەی 
هاوکااری حیزبەکاانی کوردساتانی ناڕەزایەتی بەدژی ئەو کردەوە جینایەتکاارانەیە هااتنە ساەر شاەقامەکان. دواتار ناوەنادی 

ئێااران، بە ناسااینیی کاااۆمەڵگەی کوردسااتان و بەو دڵنیااااییەی کە خەڵکاای کوردساااتان هەمیشااە لەکااااتی پێویسااتدا وەاڵمااای 
بااانگەوازی هێاازە پێشااڕەوکانی خااۆی دەداتەوە، لە پەیااامێکی کورتاادا داوای لە خەڵکاای کوردسااتان کاارد بااۆ مەحکااوومکردنی 

ان و بازارەکان دابخەن و هاوپێوەندیی خۆیاان دەگەک بنەمااڵەی ئەو قورباانییە تاازەی ماشاێنی جینایەتی کوشتنی ژینا دووک
سەرکوتی کۆماری ئیسالمی نیشان بدەن. هەروەک چااوەڕوان دەکاڕا خەڵاک لە هەماوو شاار و شااڕۆچکەکانی کوردساتان بەپیال 

جۆرە ئەو ڕووداوە دۆمینۆ ئاسا هەماوو شاارەکانی ئەو بانگەوازەوە هاتن و مانگرتنێکی گشتی و سەرتاسەرییان بەڕێوەبرد. بەو
دیااکەی ئێرانیشاای گاارتەوە، لە تاااران، تەورێااز، ئیساافەهان، ڕەشاات، گاایالن، ئابااادان، ئەهااواز، قااوم، مەشااهەد، ئەردەبیاال، 
 زەنجان و هتد، الوان، ژنان و چین و توێژەکانی دیکەی کۆمەڵگە بە دروشامی "ژن، ژیاان، ئاازادی" ڕژانە ساەر شاەقامەکان و
کۆماری ئیسالمیان لە تەواویەتی خۆیدا هێنایە ژێر پرسیار. ئەو ئاگرە بەجۆرێک پەرەی ساەند لە مااوەیەکی کورتادا هەماوو 

کردنی ئەو بزووتنەوە مەدەنیایە وەک هەمیشاە تەواوی هێازی ساەرکوت و زەبروزەنگای خاۆی  واڵتی گرتەوە، ڕێژیم بۆ سەرکوت
و ژنااان و خوێنادکاران بەتااایبەتی لە مااوەیەکی کورتاادا شاەقام و مەیاادانی  هێناایە مەیادان، بەاڵم خەڵااک بەگشاتی و الوان

شارو شاڕۆچکە، قوتابخانە و زانکۆکانی واڵتیان لە دەستی هێزی سەرکوتی کۆماری ئیسالمی هێنایەدەر و نااوی ژیناا باوو بە 
بەدژی کۆماااری ئیسااالمی بااۆ سااەردێڕێ هەواڵاای هەمااوو مێاادیاکانی دنیااا، خەباااتی ژنااان و الوان و کااۆمەاڵنی خەڵکاای ئێااران 

گەیشتن بە ئازادی و دێموکراسیی و مافی تاکەکان سەرجەم ڕۆژناامە و گۆڤاارە ناساراوەکانی جیهاانی داگارت و باوو بە باسای 
 .هەرەگەرمی نێو کۆڕوکۆمەڵە نێونەتەوەیی و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و پارلمان و کابینەی دەوڵەتە جۆراوجۆرەکان

 
زیرانی پێشاووی ئینگلیاز، شاەش دەیە لەمەوبەر لە پێوەنادی دەگەک ساەرەتای دەساتپێکردنی لەبەریەک وە مەک میالن، سەرۆک

 هەڵوەشانی سیستەمی ئیستیعماریدا، گوتیم ئەوە "شنەبای ئاڵوگۆڕە هەڵی کردوە". ئەو لێدوانەی ناوبراو دروست بوو. زۆری 
 .التینی گرتەوە و بوو بەهۆی گۆڕانکارییەکی گەورەنەکێشا نەسیمی ئاڵوگۆڕەکان هەموو ئاسیا، ئەفریقا و ئەمریکای 

 
ئەو باازووتنەوە ناڕەزایەتییااانەی ئێسااتای ئێااران و کوردسااتانیش بە سااەرەتای ئاااڵوگۆڕێکی گەورە لە دۆخاای سیاساای ئێااران و 
ی کوردسااتان دێااتە ئەژمااار. لە ئەدەبیاااتی سیاساایدا زاراوەیەک هەیە پێاای دەگااوترێ "قەیراناای کۆتااایی" لە ڕاسااتیدا ئەوە
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دەبیناارێ بااریتییە لە سااەرەتای پڕۆسااەی کۆتااایی دەسااتەاڵتدارەتیی کۆماااری ئیسااالمی هەمااوو نیشااانەکان ئەوە دەردەخەن کە 
ئیدی کۆمەاڵنی خەڵک و بەتایبەتی چین و توێژە خەباتگێرەکان، توانای تەحموولی حااکمییەتی کۆمااری ئیساالمیان نەمااوە 

 .یاسی و ئایدۆلۆژی و مەزهەبیی لەدەست داوەو لەوالشەوە ڕێژیم ئیدی هەموو ئیعتیبارێکی س
 

سیلۆ تاراکو، یەکێک لە ڕووناکبیرانی بەناوبانگی نۆروێژ دەڵێ؛ لەو زۆرانبازی و ملمالنییەدا کە لەنیوان خەڵاک و ڕێاژیم لە 
 لەژێار ێنایاانهەو ئیادی ئێاران خەڵکای چاوونکە دەیبەنەوە، و دەکەون سەر خەڵکن ئەوە سەرەنجام ئاراوە، هاتۆتە  ئێراندا
 .ێک دەسکەوتی گەورەی وەدەست هێناونگەل ئێستا هەر بزووتنەوەیە ئەو. بەرن بەسەر ژیان دینیدا دەستەاڵتێکی دەستی

 
لەو بزووتنەوەیەدا هەمووگەالنی ئێران، چین و توێژە زەحمەتکێشەکان، الوان، ژنان، خوێندکاران، کەمایەتییە نەتەوەیای و 

 .سیمبولی یەکیەتی و یەکگرتوویی و هاوخەباتیی هەموو خەڵکی ئێران مەزهەبییەکان بەشدارن. ژینا بۆتە
 

کۆماری ئیسالمی سااڵنێکی زۆرە کاری لەسەر ئەوە کردبوو بازووتنەوەی کوردساتان لە بازووتنەوەی سەرانساەری گەالنای ئێاران 
ۆبیااایە" ئیاادی ڕەویااوەتەوە و خساات ئەو "کوردسااتان هەراساای" و "کوردۆف داببڕێنیاات، بەاڵم ڕووداوەکااانی ئەو دواییااانە دەریان

خەڵکی ناوچەکانی دیکەی ئیران بە چااوی ڕێاز و حاورمەتەوە دەڕوانانە خەباات و بەربەرەکاانی خەڵکای کوردساتان بەرانابەر 
 .دەکەن سەیر خۆیانی تێکۆشانی و خەبات ئیلهامی سەرچاوەی کۆماری ئیسالمی. لەوەش زیاتر کوردستان وەک سەرمەشق و 

 
می بە مووشااەک و چەکاای مااۆدێرن بۆردومااانی باانکە و بارەگاکااانی هێاازە سیاساایەکانی کوردسااتان لە ئەوە کە کۆماااری ئیسااال

قوواڵیی خاکی باشووری کوردستان و ناوچە سنورییەکانی نێوان ئێران و هەرێمی کوردساتان دەکاات، لەو ڕاساتییەوە ساەرچاوە 
دایە ببێاتە قەاڵی ڕاپەڕینای سەرانساەریی بەرانابەر دەگرێ کە کوردستان چ لە ئێستا و چ لە داهاتوودا ماتەوزەی ئەوەی تێا

 .بە کۆماری ئیسالمی
 

ئەو بزووتنەوەیە توانیویەتی هاوپێوەندی و پشتیوانییەکی گەورەی جیهانی و نیونەتەوەیی بۆ الی خاۆی ڕابکێشاێ. یەکیەتای 
ۆیااان دەگەک ڕاپەڕیناای خەڵکاای ئوروپااا، واڵتااانی ئورووپااایی، کانااادا، ئەمریکااا و و نیوزلەناادا، ئوسااتڕالیا هاوپێوەناادیی خ

ئێاااران نیشاااان داوە. ڕێکخاااراوی نەتەوە یەکگرتوەکاااان، کۆڕوکاااۆمەڵە بەشەردۆساااتەکان، ڕۆژنامەنووساااان، هونەرمەنااادان، 
ڕێکخراوەکانی ژنان، خوێنادکاران، مامۆساتایان، وەرزشاوانان و ساینەماکاران لە سەرانساەری دونیاادا هاوپێوەنادیی خۆیانیاان 

خەڵکی ئێران دەڕبڕیوە. ئەوە پتر لە ساێ هەفاتەیە بازووتنەوەی خەڵکیای ئیاران لەساەرجەم هەواک و  دەگەک داخوازییەکانی
 .میدیاکان یەکەمە، کە ئەمە نیشانەی گرنگی و بایەخی ئەو ڕاپەڕینەیە
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 کۆماری ئیسالمی پاش هاتنەسەرکار، هاوکات هێرشی بۆ سەر کوردستان، ژنان و زانکۆکانی ئێران دەسات پاێ کارد. ساەرکوتی
پێکردنی ئیساتبدادی ڕەشای مەزهەبای لە ئیرانادا کە ئەوە پتار لە چال  ژنان و زانکۆکان و کوردساتان باوو بە ساەرەتای دەسات

سااااڵە بەردەوامە. ساااەیر ئەوەیە ئێساااتا هاوکاااات کوردساااتان، ژناااان و زانکۆکاااان، هێااارش و پەالمااااری خۆیاااان باااۆ ساااەر 
تە هەوێناای لێکگرێاادانی باازووتنەوەی سەرتاسااەری و ڕاپەڕیناای دامودەزگاکااانی کۆماااری ئیسااالمی دەسااتی پااێ کااردوە و بااوونە

 .خەڵکی ئێران بەدژی ڕێژیمی ئاخوندی
 

تایبەتمەندیەکی بەرچاوی ئەو بزووتنەوەیە ئەوەیە کە وەک ویکیپیدیا وایە! هەماوو کەە دەتاوانێ بەشاداریی تێادا بکاات و 
فاارەدین، فاارەمەزهەب، فرەدەنااگ و فاارە ڕەنااگە  شااوێنەواری خااۆی لەسااەر دابنااێ. ئێااران واڵتێکاای فاارەگەل، فرەفەرهەنااگ،

باازووتنەوەکە و ڕاپەریاان و سیاسەتەکەشاای دەبااێ ڕەنگاادانەوەی ئەو ڕاسااتییە بێاات. ئەو باازووتنەوەیە خاااڵی هەرە بەهێاازی 
ئەوەیە کە بزووتنەوە و ڕاپەڕینی هەمووانە، هەماوو بە دەناگ و ڕەناگ و داخاوازی و ناسانامەی خۆیاانەوە تێیادا بەشادارن و 

هەوێ ڕەگەڵاای کەون ئەگە ئەو باازووتنەوەیە ئاااوا بااڕواتە پااێش و کەە نەتااوانێ هێژمااۆنی سیاساای و ئایاادۆلۆژی خااۆی دەیااان
بکۆشێ ئەوانی دیکە پەڕاوێز بخات، هیچ شک لەوەدا نییە بە ئامانجەکانی خۆی دەگات، کە باریتییە  بەسەردا بسەپینێ و تێ

 .موکڕاسی لە والتەکەماندالە ڕووخانی دەسەاڵتی ڕەشی مەزهەبی و دامەزراندنی دێ
 

ڕووداوەکانی ئەو چەند هەفتەیە نیشانیان دا خەڵکی ئێران لە توانا و ئیمکانی دایە خەباتی خۆیان بەدژی ڕێژیمای کۆمااری 
ئیسالمی بەرنەپێش و بە سەرنجامی خۆشی بگەیەنان. ئەوان چاوەڕوانییاان لە کاۆمەڵگەی جهیاانی ئەوەیە لە بااری سیاسای و 

تیوانییان لاێ باکەن. ئاێمە هایچ کاتێاک پێماان خاۆش نایە هێازە دەرەکیەکاان لە بااری نیازامییەوە دەسات لە ئەخالقییەوە پش
کاروباااری نیوخااۆی واڵتەکەمااانەوە وەردەن، بەاڵم داوامااان ئەوەیە دەساات لە سیاسااەتی سااازان و ساتوسااەودا لەگەک کۆماااری 

 .ئێرانئیسالمی هەڵگرن. ئەوە گەورەترین یارمەتییە بە ڕاپەڕینی خەڵکی 
 

شااتێکی دیااکە کە پێویسااتە لێاارەدا باساای بکەیاان ئەوەیە کە لە سااەردەمی ئێسااتادا، لە پێوەناادی دەگەک ڕێااژیمە سااەرەڕۆ و 
 دیکتاتۆرەکاندا، بێجگە لە فاکتۆری دەرەکی، فاکتۆرێکی دیکەش کاریگەریی گەورەی بۆ ڕووخانی ئەو ڕێژیمانە هەیە. ئەویش 

 .ۆرییانە سەرەنجام لەبن قورسایی گەندەڵی و ناکارامەیی خۆیاندا دادەتەپنئەوەیە؛ ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆ و دیکتات
 

کۆماری ئیسالمی لە هەموو بوارێکەوە بە بنبەستی سیاسی و ئایادۆلۆژیی خاۆی گەیاوە. تواناای چارەساەری ئەو گیروگرفتاانەی 
یتییە لە هەڵوەشاانەوەی حیجاابی نییە کە خەڵکای ئێاران دەگەڵیاان بەرەوڕوویە، درووشامی النیکەمای داخاوازی ناڕازییاان بار

باااوونی ئااازادی و دێموکراسااای،  ئیجباااری، دەگەک دروشاامی النااای زۆری داخااوازیی خەڵاااک، واتە نەمااانی دیکتاااتۆری و دابین
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گرێاادراون کە هیچیااان بەبااێ یەکتاار جێبەجااێ نااابن. بااۆیە خاوەنڕایااان دەڵااێن ئەوەی لە ئێااران ڕوو دەدات  بەجۆرێااک لێک
 .ڕووخانی ڕێژیمی ئاخوندی و تەواوبوونی چاخەکانی نێوەڕاستی ئێرانەسەرەتای کۆتایی پڕۆسەی 

 
 
 
 

 ژن، ژیان، ئازادی"، دروشمێک بۆ ڕزگاری"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
ئەو ڕۆژەی کە "ژینا ئەمینی" بۆ سەفەرێکی چەند ڕۆژە ڕووی لە تاران کرد و لە کاتی دەسبەسەرکرانیدا بە دەستی هێزەکاانی 

وتی ئێمە لێرە غەریبین، نە خۆی و نە هیچکەسای تاریش بیریاان لەوە نەدەکاردەوە کە نااوی ژیناا ئەتاوانێ  گەشتی ئێرشاد،
 .ببێتە مانشێتی گرینگترین ڕۆژنامە و هەواڵدەرییەکانی جیهان و ڕاپەڕینێک وەڕێ بخات

 
دساتان و ئێاران، مەرگێاک کە مەرگی تراژیکی ژینا توانیی ببێتە دەساپێکی قۆنااغێکی ناوێ لە ژیاانی ژناانی ئاازادیخوازی کور

تەوەرانەی تاکەکانی کۆمەڵگە بەنیسبەت پرسێکی گرینگ بوو، پرساێک کە  دەکرێ بڵیێن هەوێنی لەدایکبوونەوەی هزری مرۆڤ
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نەک تەنیا کۆمەڵگەی کوردساتان و ئێاران، کە هەماوو سانوورەکانی جیهانیشای بەزاناد و بە دروشامی "ژن، ژیاان؛ ئاازادی" لە 
 .اندا دەنگی دایەوەهەموو واڵتانی جیه

 
 ڕوونە کە کۆمەڵگەی ئێران سااڵنێکی زۆرە لەگەک سەدان کێشەی جیاوازی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ... بەرەوڕوویە و 
هەر جارە یەکێک لەم هۆکارانە، هەوێنی سەرهەڵدان و ناڕەزایەتییە جۆراوجۆرەکان بوو. بەاڵم ئەمجارە مەرگی ژیناا باوو کە 

ەی هێنایە سەر شەقام و بەپێچەوانەی جارەکانی پێشوو، پێشەنگایەتییەکەی لە ئەستۆی ژناان باوو و باووە هەموو کۆمەڵگەک
هۆی سەرهەڵدانی ڕاپەڕین، ڕاپەڕینێک کە لە کوردستان ساەری هەڵادا، ژناانی لە شاارە جیاوازەکاانی کوردساتان و ئێارانیش 

نی وەک مامۆستایان، قوتابییاان و خوێنادکارانیش وێاڕای هێنانە سەر خەت و دواتر وای لێ هات کە چین و توێژە جیاجیاکا
 .باقی خەڵکەکە و وەک توێژی دیار و بەرچاوی کۆمەڵگە هاتنە سەر شەقامەکان تا داوای مافی زەوتکراوی خۆیان بکەن

 
، Freedom" دروشمی "ژن، ژیان ؛ ئازادی" باوو بە "زن، زنادگی، ازادی" و شاەقامەکانی شاارەکانی ئێرانای تەنای، باوو بە

Lifeو ،Woman "   و "نساء، حیاة، حریة" بەم شێوەیە واڵتانی دیکەشی گرتەوە و ئەو پەیامەی بە گوێی جیهان گەیاناد
 .کە ئەمجارە خەریکە شۆڕشێكی ژنانە لە ئێراندا سەرهەڵدەدات کە توانیویە جیهانیش لەگەک خۆی ڕێک بخات

 
گاااانەیە کە دەباااێ باااایەخی تاااایبەتی پاااێ بااادرێت، چاااونکە لەم نێاااوانەدا ئاساااتی وشااایاریی ژناااان یەکێاااک لەو خااااڵە گرین

بەپێچەوانەی هەموو هەوڵەکانی ڕێژیم بۆ بێدەنگکردنیان، ئەوە ئەمجارە ژنانن کە بە هااوار و دەنگای نااڕەزایەتیی خۆیاان، 
 .ئاگایی وەخەبەر هێناوەتەوە و بەگژ بیری دواکەوتووی ئاخوندەکانی ڕێژیمدا دەچنەوە کۆمەڵگەیان لە خەوی بێ

 
ئەو بااازووتنەوە و ڕاپەڕیااانەی کە ئێساااتا لە کاااۆمەڵگەدا ساااەری هەڵاااداوە و بە نااااوی "شۆڕشااای ژیناااا" نااااوی لاااێ دەبەن، 

 .سەرهەڵدانێکی زۆر جیاواز لەوانەی ڕابردووە، هەر بۆیە بێگومان دەسکەوتەکانیشی دەبێ زۆر زۆر جیاواز بن
 

ەڵاادەدا و ئامانجەکەیااان چارەسااەرکردنی هەناادێ پرساای بە پااێچەوانەی ڕابااردوو کە ناڕەزایەتییەکااان لە شااارێک سااەریان ه
ئااابووری یااان کااۆمەاڵیەتی بااوو، ئەمجااارە ناڕەزایەتییەکااان چااوونەتە قۆناااغیكی نوێااوە و بااوونەتە ڕاپەڕیاان، لە هەمااوو 

ان شارەکاندا ئەم ڕاپەڕینانە بەردەوامن و هەموو چین و توێژەکان تێیدا بەشادارن، ئەمجاارە بە پاێچەوانەی جااران دروشامەک
ساااڵی ڕابااردوو بەردەوام لەالیەن ڕێااژیمەوە چەوساااوەتەوە و  ٤٣باااە لە سااێ چەمکاای گرینااگ دەکەن، "ژن" کە بە درێژایاای 

هیچکااات دەرفەتێکاای لەم چەشاانەی بااۆ خۆنیشاااندان و دەنگهەڵبااڕین نەبااووە، "ژیااان" کە لە چوارچێااوەی کۆماااری ئیسااالمیدا 
 یانی سەردەمیانە بووە، لە کۆتاییشدا "ئازادی"، بووکی هیوای گەل کە لە هەمیشە لە خاچ دراوە و ئەوەی کە مانای نەبووە ژ
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 .کات مانای ڕاستەقینەکەی هەستی پێ نەکراوە سااڵنی ڕابردوودا بە گشتی لە کۆمەڵگەی کوردستان و ئێرانیشدا هیچ
 

ئەگەر بە ئەنجاامی دڵخاواز شۆڕشی ژینا، شۆڕشێکی مۆدێڕنە، شۆڕشێکر لێوڕێژ لە وزە و پۆتانسیێل ، شۆڕشاێکی دەگامەنە کە 
 بگات، دەچێتە مێژووەوە و نەوەکانی داهاتوو نەک تەنیا لە کوردستان بەڵکوو لە هەموو جیهاندا وەکوو وانە دەبێ لێی فێر 

 .بن
 

ئەوەی کە لەم ڕاپەڕیانەدا گاارینگە، فاکتەرەکاانی بەجەماااوەریبوون، هاوهەنگاااوبوون، هاوهەڵوێساتی و لە هەمااووی گرینگتاار 
 .ەتیی ژنانەپێشەنگای

 
زۆر بااابەتێکی سەرنجڕاکێشااە کە سااەرەڕای هەمااوو هەوڵەکااان بااۆ پەروەردەی ئیاادئۆلۆژیکی ژنااان و بەسااتنەوەیان بە بیااری 
چەقبەسااتووی ئیاادئۆلۆژیکی دەسااەاڵت و بەکارهێنااانی ئەو هەمااوو بااوودجەیە، ئەوە ژنااانن کە دەنگیااان هەڵبڕیااوە و داوای 

ان کردووەتە قەڵ ان و بە البردنی ڕووساەری و وەدەرخساتنی قژەکانیاان پایەکاانی مافەکانی خۆیان دەکەن، ژنانن کە سینگی
 .دەسەالتی ڕێژیمیان خستووەتە لەرزە و خەریکن هەیمەنەی پووشاڵیی ڕێژیم ڕادەماڵن

 
ە بەاڵم خاڵی گرینگ لەم ڕاپەڕینەدا ئەوەیە کە ئاراستەی دروشمەکان خەریکە لە ژنانەبوونەوە دەگاتە جێگاایەک کە بااە ل

هاوپێوەندیی نەتەوەکان دەکاات، بااە لە خواسات و ویساتی گشاتیی کاۆمەڵگە دەکاات و هەر هەماوو ئەماانەش دیساانەوە لە 
دروشاامە بەناوبااانگەکەی "ژن، ژیااان، ئااازادی"دا خۆیااان ڕێااک دەخەنەوە، ئێسااتا ژینااا و شۆڕشااەکەی بااوونەتە هێڵاای هزریاای 

دەچێاات و بە پااێچەوانەی هەمااوو ڕوانگەکااان، پیاااوان پاڵپشااتی  کااۆمەڵگە و، ئاراسااتەی کااۆمەڵگە لەم ڕێبااازەدا بەرەوپااێش
 .ڕاستەقینەی ژنان و داخوازییە ڕەواکانی ئەوان و خۆیانن

 
جەماااوەریبوونی ئەم ڕاپەڕینااانە و سااەرهەڵدانی بەرباااڵوی خەڵااک لە شااارە جیاوازەکااان، لەالیەک الوازیاای هێاازی سااەرکوتی 

هێزێکای  جەمااوەری ڕاپەڕیاو، هەر خاودی ئەم دوو فاکتەرەشان کە ئەتاوانن بەدواوە بووە و لەالیەکای تریشاەوە یەک گوتااری 
چەنااد قااات بە ڕاپەڕیاانەکە ببەخشاان و هیااوای ئەوە بە خەڵااک باادەن کە ئەم ڕاپەڕینااانە ئامانجەکەیااان دڵخااواز دەبااێ و بە 

 .ئاکام دەگات
 

ن بااوو، بەاڵم بێگومااان خاااڵێکی لە کۆتاییاادا پێویسااتە ئاماااژە بەوە بکاارێ کە هەرچەنااد مەرگاای ژینااا، مەرگێکاای دڵااتەزێ
 .وەرچەرخان لە مێژووی ئێمەدا بەئەژمار دێت و دەتوانێ وەک لە دروشمەکانیشدا هەبوو ببێتە هەوێنی ژیان
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شۆڕشی ژینا نیشانی دا دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی"، دروشمێکە بۆ ڕزگااری و دەتاوانێ کااروانی خەباات بە وێساتگەی ئاازادی 
 .بگەیەنێ

 
 

 
 
 ە و گیرفانی ئەوانتێچووی ئێم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کەیوان دروودی

 
لە ڕۆژانی ڕاباردوواا بەشاێوەی خشاکەیی و بەئەساپایی، تێچاووی قورسای کوردساتان و بەلووچساتان خارایە گیرفاانی کاۆمەڵێ 
 کەسەوە کە الی نووسەر، لەخۆیادا مەترساییەکە لەساەر دەساتکەوتەکانی ئەو قوربانیادانە. هەر لە یەکەم ڕۆژەوە نااوی ژیناا
بە هەشااتەگێک گااۆڕدرا بااۆ ئەو ناااوەی دامودەزگااا حکوومییەکااان دیارییااان کردبااوو. ئەمە یەکەم ملمالنێاای مانااایی بااوو کە 
دەریخست، سەرەڕای گشات الیەنە ئەرێنییەکاانی ڕاپەڕیانەکە، جاۆرێ لە شاەڕی گێاڕانەوە لە ئاارادایە. شاەڕێ کە وەکاوو هەر 

ازی، نابەرانبەر و ناڕەوایە. بەرەبەرە و بە بانگەوازی ماانگرتنێ کە لەالیەن تری نێوان هێژمۆنخوازی و ڕزگاریخو ملمالنێیەکی
ڕەوتە کوردساااتانییەکانەوە بااااڵو کااارایەوە، جاااۆرێکیتر لە گێاااڕانەوە دروسااات باااوو کە یەکێکیاااان هەوڵااای دەدا ئەم هەنگااااوە 

کە کوردستان تاقە شاوێنێکی ساەر  پراکتیکییە بخاتە گیرفانی خۆیەوە و بەناوی "مانگرتنی گشتی" و ئەو ڕاستییە بشارێتەوە
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جوغرافیای ئێرانە کە پێشوەختە لەڕووی کۆمەاڵیەتییەوە ئامادەیی مانگرتنی هەیە. هەر بۆیەش بە بەردەوامی پێیان لەساەر 
ئەوە دادەگرت کە نابێ ناوی ئەم مانگرتنە پاشگری کوردستانی پێیەوە بێ! کەچی بەڕوونی دەرکەوت هیچ ماانگرتنێ لە هایچ 

تاار نەکااراوە، بەوەشااەوە دیسااان پاشەکشااەیان لە بۆچوونەکانیااان نەکاارد. هەر لە درێااژەدا و بەو ڕەشااەکوژییە لە  شااوێنێکی
کوردساتان و بەلووچسااتان ڕووی دا، دانیااان بەوەدا نەنااا کە شااێوازی سااەرکوت لەسااەر کااورد و بەلااووچ لە ڕووی بەکارهێنااانی 

ێنەکانیتر هەیە، ئەوە گەورەتاارین زەنگاای مەترساای بااوو کە چەک و تێچااووی گیااانی و ماااددی جیاااوازییەکی زۆری لەتەک شااو
پێکان بساڕنەوە، ئەمەش  بزانین، نکۆڵی لە قورسایی لەڕادەبەدەری سەرشاانی ئەو دوو مایللەتە دەکارێ لەپێنااو ئەوەی شاوێن

یااهەوێ ساەرچاوە لەو عەقاڵنیاایەتە دەگارێ کە فرچکاای بە گێاڕانەوەی ساااختە گرتاووە. ئەم عەقاڵنیاایەتە تەناانەت کاااتێ دە
هاوخەمی دەربباڕێ، دەسات لە سااختەکاری هەڵنااگرێ و نااوی ڕەسامی و مێژوویای ڕێکخاراوی سیاسای پشاتگوێ ئەخاات و بە 
"پەنابەر" ناویان دەباات! ئەم نەریاتە قیازەونە الی وایە هێاز لەساەرووی خواساتی ئینساانی و ئەقاڵنیایە و پێویساتە ساۆز و 

بە تێگەیشتنی خاۆی، مەترساییەکان باۆ دەرفەت بگاۆڕێ! ئەم ڕەوتە حاشاای  ئاوەزی مرۆڤ لەالی هێزێکەوە ئاراستە بکرێ تا
لەو ڕاستییە کارد کە تێچاووی ئەم ڕاپەڕیانە بە مااددی و گیاانییەوە بااڵنساێکی هەرەبچووکیشای نەباوو. ڕێاژەی بەنادکراوان، 

ە و کێایە. وەکیتار الیەناێ کە داوانی ئەو ڕۆژانە، دەسەلمێنێ کە چەقای ئەو ڕاپەڕیانە کاوێی بانگهێشت کراوان و گیان لەدەست
ئەو تێچووەی داوە، وەکوو هەمیشە هێز و ئامانجی خۆی بۆ کرانەوە و بەختەوەرییەکی کۆیی تەرخان کردووە و بە بەردەوامای 
داوای هاوپێوەناادی و لێکتێگەیشااتنی کااردووە. ئەمە لە خۆیاادا دژی ئەو ئەقاڵنیاایەتەیە کە بە گشاات توانااایەکەوە نکااۆڵی لەو 

ەکااات و وا دەنااوێنێ کە کێشااەیەک جیااا لە بااوونی دەسااەاڵتێکی سااەرکوتکەر نیاایە. لێاارەدایە کە هەڕەشااە دروساات زەروورەتە د
دەبێ و دەبێ بزانین باوەشی کراوە، هەمیشە ئاکامی دڵخوازی ناابێ، بەڵکاوو جاار وایە هێازی و ئیارادەی تاۆ باۆ ئاشاتەوایی 

مامەڵە بکات و نە لە درگای یەکسانی و عەقاڵنی، بەڵکاوو لە  وەکوو ئامێرێ بەکار دێنێ تاکوو لەکۆتاییدا بە هەمان هێز،
 .درگای سەردەست و بندەستەوە کایە بکات

 
هەباێ. ئەم چەماکە  "public opinion" ئەم ڕاستییە ئەوکات زیاتر دەردەکەوێ کە تێگەیشاتنێکی قووڵماان لە ڕای گشاتی

یی لە پەراوێازی دەوڵەت دروسات دەباێ و خاۆی لەفاۆرمی نەتەوە. ڕای گشات - مودێڕنەوە و دەگەڕێتەوە بۆ ستراکچری دەوڵەت
جیاااواز نااوێ دەکاااتەوە. لە ئێراناادا و لە یەک سااەدەی ڕابااردوودا ئەم ڕای گشااتییە فااۆرمێکی تااایبەتی گرتااووە کە بەرهەماای 

ت دژی بااڵدەستیی یەک نەتەوەیە، باۆیە لە کااتێکی وەک ئەم ڕۆژانەدا، لەالیەن جەمااوەرەوە بەرهەم دێاتەوە ئەگەر تەناانە
دەسااەاڵتیش بااێ، بەاڵم لە هااێڵە سااەرەکییەکانی ال نااادا. یەکااێ لەو هااێڵە سااەرەکییانە کە بە هاتنەسااەر کاااری ڕەزا شاااوە 
بەرجەساتە بااوو، حاشاااکردن باوو لە بااوونی داخااوازیی دابەشاکردنی دەسااەاڵت و نکااۆڵی لە باوونی ئیاارادەی گشااتی. هەر بااۆیە 

ژن، ژیااان، ئااازادی" دروشاامی پیاوساااالرانە و گەشەسااەندوویی ساااختە قیاات لەبەراماابەر دروشاامی پااڕ لە مانااا و زیناادوویی "
ئەبێتەوە. ڕای گشتی لەبەر ئەوەی شوێنکەوتەی دوو سەرکوتکەی هێژمونخواز بووە و هیچکات دەرفەتی سازان و خۆدەرخستنی 
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یااان ساااڵە لەژێاار ناااوی نەبااووە، ترسااێکی یەکجااار زۆری هەیە کە بەم گااۆڕانە کوتااوپڕە بەرەوڕووی ڕاسااتییەک بێااتەوە کە دە
پیرۆزی و تەقدیسدا شارداوەتەوە. لە ئێستەدا پێگەی پیرۆزی پاوشاا و وەلای فەقایە تێکشاکاوە و جێگرەوەیەکای ڕوون نیایە 
تاوەکوو ئەو ئاوەز و ساۆزە کە لە ساەرەتا بااە کارا، ئاراساتە بکاات. هەر باۆیە دروشامی ژن، ژیاان و ئاازادی گەڕانادنەوەی 

ە و دەچااوونی لەژێاار باااری دەسااەاڵت سااەرەوڕۆ و تاکەکەساای و پێویسااتە نیوەچاار بکاارێ. بەاڵم هێاازە بااۆ شااەقام و کااۆمەڵگ
 .نەوەیەک کە ئەمڕۆ دینامیزمی ڕاپەڕینە بەزۆری پێملی ئەم نەریتە باوە سەپێندراوە نییە و ئەوەش جێی دڵخۆشییە

 
سااتی هاوکاااری و هاوسااۆزی، تێچااووی هەر بااۆیە، دەبااێ بەوردی ئاگامااان لەوە بااێ کە سااەرەڕای درێژەپێاادان بە مەیاال و خوا

نەتەوە بندەستەکان نەخرێتە گیرفانی ئەو الیەنانەوە کە تەنیا وەکوو ژمارە حسێڕ بۆ ئەو تێچاووە دەکەن و باارە ماناایی و 
مێژوویاای و فەرهەنگیاایەکەی پەراوێااز دەخەن. پتەوکااردنەوەی پەیوەناادیی نێااوان ئەوانەی تێچااووی ئەم ڕاپەڕیاانە دەدەن و 

وبەناادی ئایاادیۆلۆژیی چەقبەسااتوو ڕزگااار بااووە و قسااەی تااازەی پێاایە،  مەتیاادان بەو هێاازە بەخرۆشااەی لە کۆتهەروەهااا یار
گرینگترینی ئەو ئەرکانەیە کە ئەمڕۆ هەستی پێ دەکرێ. هەروەها شەفافیەت و ڕاشکاوی لە وتااردا ڕێاگەی ئەوە دەگارێ کە 

بەڵاگەیە باۆ نکاۆڵی و حاشاا لە دواڕژدا. دەباێ ئەو ڕاساتییە گێڕانەوەی ڕووداوەکانی ئەم ڕۆژانەش، وەکوو ڕابردوو بکارێ بە 
بە ئەرێناای وەربگاارین کە نە لە سااتراکچری دەسااەاڵتی ئیسااتبدادیی مااودێڕن و نە لە ڕای گشااتیی بەزۆی شااوێنکەوتە کااراودا، 

ی بااری نەک هەر ڕۆچنەیەک بۆ مامەڵە و لێکتێگەیشاتن نیایە؛ بەڵکاوو وەکاوو هێڵێکای ساوور ساەیر ئەکارێ. تێچاووی البردنا
 .گرانی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی، لەسەر شانی ئەوانەیە کە لەم ڕۆژانە لەشەڕی گێڕانەوەدا پەراوێز خراون

 
و ئەوەش ئێمە لەڕووی ئەخالقی و مێژووییەوە ئەرکدار دەکات ئەو گێڕانەوەیە لە گشت ڕوویەکەوە تێک بشاکێنین. ئەمە نەک 

ر دەباێ باۆ داهااتوو تاا بەگێڕانەوەیەکای سااختەوە نەکەویانە نێاو دۆخێکای کێشە و لەمپەر دروست ناکاات، بەڵکاوو ڕێخۆشاکە
 .کوتوپڕدا. بێگومان ڕەوایی و هێزی ئێمە زیاتر لەوەیە کە بە ساختەکاری پەردەپۆش بکرێ
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 پۆاڵ دەشکێ بەاڵم ناچەمێ
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 زانیار حوسێنی

 
نااایەتی مووشااکەبارانی چەنااد ڕۆژ لەمەوبەر لە ڕۆژی چوارشااەممە پێشااینیان دەڵااێن بااوێری بە بااااڵی کااورد بااڕاوە. کاتێااک جی

ڕووی دا، پتر لە هەر کاتێک لە مانای قووڵی ئەو پەندە گەیشاتن، چاونکی بەچااوی خاۆم دیاتم کە قەاڵی خاۆڕاگریی ورە و 
 .باوەڕی پێشمەرگەکانی حیزبی دێموکرات چۆن خۆی لەبەرانبەر مووشەک و ڕاکێت و درۆنەخۆکوژەکان ڕاگرت

 
ۆماااری ئیسااالمی لەو ڕۆژەدا بە زانیناای ئەوەی کە قەاڵی دێمااوکرات پااڕە لە ژن و منااداڵی کااادر و پێشاامەرگەکانی حیاازب، ک

زیاااتر لە پێاانج کاااتژمێر لەسااەر یەک، ئەو شااوێنەی بۆردومااان کاارد، بەبااێ ئەوەی هاایچ یاسااایەکی شااەڕ و مااافی مرۆڤااانە 
 .لەبەرچاو بگرێ

 
ی دەساەاڵتی، لە نێوخاۆی واڵت کەوتاۆتە لەرزە و ترسای ڕووخاانی لەساەر نیشاتووە، کۆماری ویالیەتی فەقیهاا کە بنچینەکاان

ماوەی زیاتر لە بیست ڕۆژە شاایەتحاڵی خۆپێشااندان و ماانگرتنە گشاتییەکانە لە سەرانساەری ئێاران. بەشاێویەک کە خەوی 
تی ژیناا ئەمینای؛ کاچە کاوردێکی لەچاو هەڵگیراوە و کەوتووەتە پەلەقاژە. هۆکاری ئەوە دەگەڕێتەوە باۆ کووشاتنی بەئانقەسا

خەڵکاای شاااری سااەقز کە بەدەساات هێزەکااانی گەشااتی ئیرشاااد دەسبەسااەر کاارا و بە شااێوەیەکی دژەمرۆیاای بەدەساات ئەوانەوە 
 .کووژرا
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بەدوای ئەو ڕووداوە خەڵکاای سەرانسااەری ڕۆژهەاڵت بەدەم بااانگەوازی حیاازبە ڕۆژهەاڵتییەکااانەوە هاااتن و بااۆ ڕێزگاارتن لە 
دەربڕین ساەبارەت بەم کاردە دژەمارۆییە، ڕژانە سەرشاەقامەکان و بە هەڵوێساتێکی دروسات و  و نااڕەزایەتی گیانی پاکی ژیناا

ئوسوولی و پڕمانا کە هەڵگری کولتوور و کۆمەڵگەی کوردەوارییە بەرەوڕووی ئەوجۆرە کردەوە قێزەونانەی دەساەاڵتی ئێساتای 
 .شوێنە جیاوازەکانی نێو ئێران و نەتەوەکانی دیکەی ئێرانئێران بوونەوە. ئەوەش خۆی بوو بە هەوێنی خۆپێشاندان لە 

 
وسااێ ساااڵەی ئەو دەسااەاڵتە و وەک  لەڕاسااتیدا ژینااا بااوو بە بیااانوویەک بااۆ هەڵڕژاناادنی زوڵاام و سااەرکوتی زیاااتر لە چل

اران. هەوێنێکاای پااڕ واتااا بااووە خاااڵی هاوبەشاای تەواوی گەالناای ئێااران بااۆ یەکگرتااوویی و یەکاادەنگی لەبەراناابەر دەسااەاڵتد
بەهااۆی سااەرکوتی دڕناادانە و لە ڕادەبەدەری ئەوجااارەش لەالیەن کۆماااری ئیسااالمییەوە زۆری نەباارد کە ژینااا بااوو بە کااۆد و 
هێمااایەکی تەواو دیااار بااۆ ڕزگاااریی خەڵکاای وەزاڵەهاااتووی ئێااران؛ بە شااێوەیەک کە هەمااوو جیاااوازییە ئیتنیکاای، زمااانی، 

 .دۆتە پێشەنگی شۆڕش بە مەبەستی ڕووخاندنی ئەو دەسەاڵتە تێرۆریستهکولتووری و چینایەتییەکان، ڕۆحی ژینایان کر
 

کۆماری ئیسالمی نەتەنیا هیچ مافێکی خۆپێشاندان بۆ خەڵک قائیل نییە )تەنانەت بەپێی یاساکانی خۆشای( بەڵکاوو دەسات 
ی پەناا باۆ هەماوو جاۆرە لە هیچ کردەوەیەکی قێزەون و دڕەندانە بۆ کڕ و کپکردنی دەنگی خەڵک نابوێرێ و بۆ مانەوەی خاۆ

تاوانێاک دەبااات. لەو کااتەدا کە خەڵکاای ئێاران لەگەک قەیاارانە جۆراوجۆرەکاانی ئااابووری، سیاسای و حقااووقی بەرەوڕوون و 
ژیانیاااان لە هەماااوو ڕەهەنااادەکانەوە کەوتاااووەتە مەترساااییەوە، ئەوەی لەبیاااری دەساااەاڵتدارانە تاااااڵنیی زیااااتری واڵت و 

ییەکاانی خەڵاکە، لەو کاات و دۆخەدا، ئەو دەساەاڵتە تێرۆریساتە باۆ بەالڕێادابردنی مااف و بێدەنگکردنی هەموو چیانە ناڕاز
بارانی قەاڵی دێمااوکرات و چەسااپاندنی مااۆرکی  ویسااتی خەڵااک و دواکااارییە ڕەوا و ئینسااانییەکانیان دەسااتی کاارد بە مووشااەک

دەساەاڵتی ویالیەتای فەقیهاا بە ساازکردنی  جیاییخوازی بە خۆپێشاندەران و تێکدانی دۆخی ناوچەکە. لەڕاستیدا پیااوکوژانی
نائارامییەکی قووک و بەربەرین لەنێوان باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا، هاوکات لەگەک بەالڕێدابردنی خۆپێشااندانەکان و 
مااانگرتنە گشااتییەکانی خەڵااک لەنێااو بیااروڕا جیاوازەکااانی نێوخااۆی واڵت و الینگراناای گۆپاااک بەدەسااتی خااۆی، لە هەوڵاای 

ندنی زەبرێکاای قورساادا باووە لە پەیااکەرەی سیاساای نەتەوەیی خەڵکاای ڕۆژهەاڵتای کوردسااتان، بااۆوەی بە بە سااەرکوتی وەشاا
هەمەالیەنەی گەلی کورد، ترە و دڵەڕاوکێش بخاتە نێو گەالنی دیکەی ئێرانەوە. هاوکات بە جموجۆڵی جۆراوجاۆری نیزامای 

لێنێ و بە ساازکردنی دۆخێکای تاۆقێنەر و ساامناک لە ساێبەری هەوڵی ئەوە دەدات کە باشاووری کوردساتان و بەغاداش تێاوەگ
بێدەنگیی واڵتانی جیهانی و ناوەندەکانی مافی مرۆڤ، زەمانەتی مانەوەی خۆی بگەڕێنێاتەوە نێاو ڕێکخاراوە تێرۆریساتییەکان 

ی ئیسااالمی کە خەرمانااان دیتاارا ئەو هەڵە تاااکتیکییەی کۆمااار ی17بارانەکەی  و بەدەنەی خااۆی. بەاڵم هەر وەک لە مووشااەک
کردنەوەی هەڵەی چاوار سااک  تەنیا ناحەزی و ڕووڕەشیی لە ئاستی نێوخۆ و دەرەوەدا باۆ بەدواوە باووە، ئەوجاارە بە دووپاات

لەمەوبەر و لەو کاااتەدا کە زۆریاانەی دەنااگ لە نەتەوەکااانی ئێراناادا داوای الچااوونی دەسااەاڵت و ڕووخااانی ئەو سیسااتەمەیان 
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ەنگ و داواکانی خەڵک کەم بکاتەوە، بەپێچەوانە خێرایی بە پرۆسەی ڕووخان و لەنێوچاوونی هەیە، نەتەنیا نەیتوانی لە د
خۆی بەخشی و ئەمجارە بە لێدانی بنکە و بارەگاکانی ڕۆڵەکانی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە باشاووری کوردساتان، زیااتر هانادەری 

ار و ڕێڕەواناای وانیااار و ناڕازییەکااانی ئەو ویساات و داخااوازییە جیاوازەکااانی گەالناای نێااو ئێااران بااوو. جااگە لە ژینااا، وانیاا
دەسااەاڵتەی زیاااتر لە جاااران لە دەوری یەکاادی کااۆ کااردەوە و ڕۆژ بە ڕۆژ خاااڵە هاوبەشااەکان بااۆ یەکگرتااوویی و یەکاادەنگیی 
زیاااتری گەالناای ئێااران پتاار دەکااات بااۆ نەمااانی ئەو سیسااتەمە کۆنەپەرساات و دژە خەڵکیاایە. کۆماااری ویالیەتاای فەقیهااا وەک 

خنکاوی لێ هاتووە کە لە ترسی لەنێوچوونی دەسەاڵت و داگیرکارییەکانی پەالماری هەموو کاردەوەیەک دەدا و پەناا تاکێکی 
بۆ هەماوو جینایەتێاک دەباات و لەو نێاوەدا تەنیاا شاتێک کە الی گارینگە ماانەوەی خاۆیەتی بەنرخای گیاانی تااک بە تااکی 

ەمجااارەش بەو کااردەوە تێرۆریسااتییانە نیشااان درا کە خەڵااک و خەڵکاای ئەو واڵتە لە هەر کااوێی ئەو گااۆی زەویاایە کە باان؛ ئ
 و خۆیااااان لە بەشاااێک پااااێ ئادرێساااکیان چ  و کاااێن لەگەک زیاااااتر خەڵکااای و  الیەن جۆراوجۆرەکاااانی سیاسااای، مەدەناااای

 .خۆیانە داواکارییەکانی
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 شۆڕشێک لە ژنانەوە بۆ الوان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاهۆ حوسێنی
 

 سەرەتا

 
کردنی جەساتەی ژناان  کە لەالیەن ژنانەوە بەدژ کۆشتنەکان و جینایەتەکانی کۆمااری ئیساالمی لە ڕەوتای بە ئاایینی شۆڕشێک

کردباوو، هەر ئەم جاۆرەی چااوەڕوان  لەپاش شەهیدبوونی ژینا بە دەست مرۆڤکوژەکانی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی دەستی پێ 
وازەکاانی کاۆمەڵگە و لە درێاژەدا زانکۆکاان و لەپاشاان قوتابخانەکاانی دەکرا زۆر زوو تەشەنەی کردە نێو چین و تاوێژە جیا

 .گرتەوە
 

 کۆمەڵناسیی بزاڤی الوان

 
گەلێکی گشاتییە،  بلومر لەسەر ئەو باوەڕەیە کە مەبەساتی الوان لە بەشاداری لە بازاڤە کاۆمەاڵیەتی و سیاساییەکان، مەبەسات

ماانخوازن درێاژمەودا و بەردەوامان. دەرکەوتنای الوان لە بزاڤەکانادا ئەم جۆرە بزاڤانە بە هاۆی ئەوە کە الوان ڕادیکااک و ئار
بە باوەڕی بلومر بەرهەمی ئاڵوگۆڕی بەردەوام، بەرباڵو و هێادی لە نەریتەکاانی کاۆمەڵگەدایە. ئەو لەساەر ئەو بااوەڕەیە کە 
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ن، ئەوان لەژێار کاارتێکەریی الوان تێگەیشتووانە و ئاگایاانە بە مەبەساتی ئااڵۆگۆڕی نەزمای کاۆمەاڵیەتی مەوجاود دەر دەکەو
گۆڕانکارییەکان لە کولتوور و بەهاکان لە کۆمەڵگە و جیهانادا دەبانە خااوەن ڕوانگەیەکای ناوێ لەمەر خۆیاان و مافەکانیاان. 

گومان کاتێ دەردەکەوێت کە فۆرماسیۆنە نەریتییەکاان تواناایی  دەکۆشن بە ئاڕمان و ئامانجەکانیان بگەن، ئەمەش بێ بۆیە تێ
ێنااانی خواسااتە مەشااڕووعەکانی الوانیااان نیاایە و بەم شاایوەیە بەر دەگاارن بە پەرەی الوان. دەرکەوتناای الوان لەنێااو ه بەرهەم

بزاڤەکاناادا بە تەنیااا هەڵسااووکەوتێکی ڕەمەکاای و چاااوەڕواننەکراو نیاایە، بەڵکااوو دژکردەوەیەکاای ڕاسااتەوخۆیە بەدژ هێااز و 
مەڵگە و واڵتاانەدا ڕوو دەدات کە ئااڵوگۆڕی خێارا بەخۆیاانەوە دەبیانن، م کاۆلە الوان  ڕووداوە مێژوییەکان. لەڕاستیدا بزاڤی

 .ئەو کۆمەڵگەیانەی کە تووشی الوازیی فۆرماسیونی سیاسی، داڕمانی شەرعییەتی دەسەاڵت و نەزمی سیاسیی مەوجوودن
 

 دا الوان لە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی

 
لاێکەوتەی ئایادۆلۆژێکی فانادەمینتاک لاێکەوتە گەلێکای گرینگای دەرکەوتنی کۆماری ئیساالمی لە ئاساۆی سیاسایی ئێاران وەک 
کەوتەوە. یەکەم دیاردەی کولتووریی ئەم دەساەاڵتە حەول باۆ بە  نەتەنیا بۆ کۆمەڵگە بە گشتی کە بە تایبەتی بۆ الوان لێ 

ارهێنااان و کردنی عەقاار. جەسااتە و کولتااووری کااۆمەڵگە بااوو، بااۆ ئەم مەبەسااتەش سااەرتا هەمااوو سااەرچاوەکانی ب ئااایینی
ڕاهێنانی قوتابیان لە قوتابخانەکان بە وانە ئایینییەکان ئاخندران، لە درێژەشدا لە ڕێی لێژنەی باااڵی شۆڕشای کولتاووری 
بەمەبەستی ئایینیزەکردنی زانکۆکان، پەرەی کولتووری ئاایینی و بەربەرەکاانی لەگەک ڕۆژئااواخوازی و ساێکۆالریزم حەول درا 

کوومی، الوان و خوێندکاران لە خزمەت بەرژەوەندی ئایینی دەساەاڵت کاۆمەڵگر باکەن. هاوتەریاڕ لەڕێی ئایدۆلۆژی فەرمیی ح
بەشااێکی زۆر لە خوێناادکاران و مامۆسااتایان  ١٣٦٢تااا  ١٣٥٩لەگەک ئەمە لەڕێاای شۆڕشاای کولتااووری لە زانکۆکااان لە ساااڵی 

 .لەسەر کار و خوێندن الدران
 

دا لەڕێای ئیساالمیزەکردنی   دا و حەولای  گەک زانست و الوی تێگەیشتوو نیشاانبەم شێوەیە کۆماری ئیسالمی دژایەتیی خۆی لە
خوێندن، زانکۆ و قوتابخانە تاکی ملکەچ، گاوێڕایەک و دەساتەمۆ پەروەردە بکاات. بەاڵم دژکاردەوە جیاوازەکاانی خوێنادکاران 

ی الوانای خوێنادکار دەساتەمۆ بکاات. کاات نەیتاوان لە درێژەی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ساەلماندی کە کۆمااری ئیساالمی هیچ
دیارە هەر لە سەرەتای هاتنەسەرکاری دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی، زانکۆکان و الوانی خوێندکار گرینگترین پاێگەی دژایەتای 
و ڕەخنەگاارانەی دەسااەاڵتی پاااوانخواز و پاشااکەوتووی ئااایینی بااوون. هەربااۆیەش زانکۆکااان بە بەردەواماای کەوتااوونەتە ژێاار 

 .سەروشوێن و شەهید کراون ەکانی سەرکوتکەر و بە دەیان خویندکار، ئێعدام، بێهێرشی هێز
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 تێکەڵبوونی قوتابیان بە شۆڕ 

 

شۆڕشی ئەم جارەی کاۆمەڵگەی ئێاران و ڕۆژهەاڵتای کوردساتان لە تەنیشات هەماوو جیاوازییەکاان و دیااردە نوێیەکاانی کە بە 
خاۆی بە خاۆیەوە بینیاوە. ئەم دیااردە جیااوازە کە بە   اپەڕینەکاانی پاێشخۆیەوە بینیویەتی، دیاردەیەکی تەواو جیااواز لە ڕ

شێوەیەکی کوتوپڕ و بەرباڵو لاێکەوتەی زۆر گرینگای لەگەک خاۆی هێناا، تێکەڵباوونی قوتابیاان کچای قوتابخانەکاان لەگەک 
 .شۆڕش بوو

 
وێانەی ئەوان لە کتێابە دەرساییەکان ئەون بە الدانی حیجاب، داگرتنی وێنەی خومەینی و خاامنەیی لە کالساەکان و دڕانادنی 

بوونی فەرمای خۆیاان بەم شۆڕشااە ڕاگەیاناد. قوتابیاان بەم شااێوەیە الپەڕەی  دا و بەم شاێوەیە پەیوەساات  دژکردەوەیاان نیشاان
بونیااان دڕانااد و وەک سااوبژەیەکی سااەربەخۆ بڕیاااری سااەربەخۆییان لە خااۆ  هەمااوو ملکەچاای و جەسااتەبوون و ڕەگەزی دووهەم

دا. ئەوان بە لەچااکە سااووتاندن، هێرشااێکی ڕادیکاڵیااان بااۆ بناااغە و ئایاادۆلۆژی  ێناسااەکردن و خااۆ بارهێنااان دەرخسااتن، خۆپ
کاارد. لەچااکە تەنیااا پەڕۆیەک یااان بەشااێک لە بەرگ و لیباساای ژن نیاایە بەڵکااوو کەرەسااە و  پااێ  دەسااەاڵتی حاااکم دەساات 

درێات لەڕیای شااردنەوەی بە ئاایینی بکرێات. ئەم بەربەستێکە بۆ نەفی و نەهای ژن وەک جەساتەیەک و باوونیکی کە حەول دە
کاات  شۆڕشە سەلماندی کە سیاسەتەکانی زێدە لە چر ساک دەسەاڵتی سەرکووت، پاوانخواز و ساەرەڕۆی کۆمااری ئیساالمی هیچ

نەیتوانیوە شاەرعییەتێک لەنێاو زەیان و هازری کاۆمەڵگەدا بۆخاۆی مساۆگەر بکاات، نیشاانی داوە کە سیاساەتەکانی ئاایینی و 
ژەپەروەری کۆماری ئیسالمی لەماوەی زێدە لە چل ساک دەسەاڵتی بەربااڵوی خۆیادا هایچ کاات نەیتوانیاوە مرۆڤای ملاکەچ و ئۆب

گوێڕایەک بەرهەم بهێنێت و ئەگەر زۆریی دەسەاڵت، پارە و هێزی نیزامی نەبێات، تەناانەت باۆ یەک چارکەش ئەم دەساەاڵتە 
 .ناتوانێ حوکمی کۆمەڵگە بکات

 
لەالیەن ژناانەوە بە ژناانی گەورە سااک، خوینادکاری زانکاۆ و قوتابخانەکااان   ڕۆ زیااتر لە هەماوو کاتێاکئەم دەساەاڵتە ئەما

 .کات پایەکانی نەزەری، هزری و مەعریفی دەسەاڵتەکەی ئەوەندە لەرزۆک و هڵۆک نەبوە مەترسیی ڕووخانی لەسەرە و هیچ
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 مانگرتن ڕێگایەک بۆ شکاندنی شکۆی دیکتاتۆر
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ت. ئاگری

 
لە ماااوەی دوو حەوتااووی سااەرەتای ناااڕەزایەتی و خۆپێشاااندانەکانی خەڵکاای ئێراناادا، خەڵکاای ڕۆژهەاڵتاای کورسااتان وێااڕای 
پێشااەنگایەتییان لە خۆپێشاااندان و هاااتنە سااەر شااەقام، دوو جاااریش بە داخسااتنی دووکااان و بازاڕەکااان بەشااداریی ئەم 

 .ناڕەزایەتیانە بوون
 

نگەوازی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێران و حیزبەکانی دیاکەی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان جاری یەکەم لە سەر با
بااۆ دەربڕیناای ناااڕەزایەتی لە هەماابەر کااوژرانی ناااجوامێرانەی ژینااا ئەمیناای بە دەساات جەلالداناای گەشااتی ئیرشااادی کۆماااری 

وردسااتان لەو کااردەوەیەی کۆماااری ئیسااالمی و ئیسااالمی بااوو. ئەو مااانگرتنە وێااڕای نیشاااندانی ئاسااتی تااووڕەیی خەڵکاای ک
هاودەنگییان لەگەک حیزبەکانی خۆیان، بوو بە هۆی ئەوە کە ناڕەزایەتییەکان لە سەقزی شاری ژیناوە بە هەماوو کوردساتان 
و لە کوردستانیشاەوە بە پانتاایی هەماوو ئێاران باااڵو بێاتەوە. بە جۆرێاک کە خۆپێشااندان و ناڕەزایەتییەکاان بە شااێوەیەکی 

 .کەموێنە هەموو جوغرافیای ئێرانی گرتەوە
 

قورسایی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک بە ڕادەیەک بوو کە کۆماری ئیسالمی بۆ ڕزگارکردنی خۆی لە چناگ خەڵکای وەزاڵەهااتوو، 
کەوتنی سانوورەکان" و  وفێڵێاک بارد. یەک لەوانەش هەڵخڕانادنی هەساتی ئێرانییەکاان بە "لە مەترسای پەنای بۆ هەماوو فرت
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کردناای خاااکی ئێااران لەالیەن حیزبەکااانی کوردسااتانەوە بااوو. بااۆ ئەوەش دەسااتی بە تۆپباااران،  اودانی مەترساایی دابەشلەقاا
بارانی بنەمااڵە ئاوارەکاانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان و بانکەی حیزبەکاان لە باشاووری کوردساتان کارد. لەو  باران و درۆن هاژەک

ە پێشمەرگە و ئەندامانی بنەماڵەکاان شاەهید و برینادار باوون و زیاانێکی هێرشە نامرۆڤانەیەدا بە داخەوە ژمارەیەکی زۆر ل
زۆر بەر ماااک و ژیااانی ئاوارەییااان کەوت. بەپێاای بااانگەوازی ناوەناادی هاوکاااری و حیزبەکااانی دیااکە، خەڵکاای ڕۆژهەاڵتاای 

ەو کاردەوەیە و لە کاۆی ی ڕەزبەردا بۆ جارێکی دیاکە دووکاان و بازاڕیاان داخساتەوە و بێزاریای خۆیاان ل٩کوردستان لە ڕۆژی 
کۆماری ئیسالمی دووپات کردەوە. لە سەر باانگەوازی ناوەنادی بەڕێاوەبەریی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێاران ئەم جاارە 
مانگرتن و داخستنی بازاڕ تا ڕادەیەک پەلای باۆ شاارەکانی دیاکەی ئێارانیش هاویشات. بەشاێک لە دووکاناداران و بازاڕیاانی 

ت و هێندێک شوێنی دیکەی ئێران دژ بە ساەرکوتی خۆپێشااندانەکان و باۆ هااودەردی لە گەک خەڵکای تاران، ئیسفەهان، ڕەش
کوردستان دووکان و بازاڕیان داخست. هاوکات سەرەتایەک لە مانگرتنی کرێکارانی کۆمپانیای نەوتی ئێرانیش هااتە ئااراوە. 

 .کانی کوردستان و لە پارێزگای فارەئەوە وێڕای مانگرتنی مامۆستایانی قوتابخانەکان لە بەشێک لە شارە
 

وەک چااۆن کااورد هەر لە سااەرەتاوە پێشااەنگی ئەم ناااڕەزایەتی و خۆپێشاااندانانە بااوو، هەردوو جاااری ئەم مانگرتناااانەش 
گوڕوتینێکی نوێیان بۆ خۆپێشاندان و ناڕەزایەتییەکان لە ئاستی ئێران دایەوە و نیشانیان دا کە چۆن خەڵکای کوردساتان لە 

 .ت و تێگەیشتنی سیاسییەوە چەند هەنگاوێک لە پێش خەڵکی ناوەند و بەشەکانی دیکەی ئێرانەوەنباری خەبا
 
ئەو تێگەیشتن و ئەزموونەی خەڵکی کوردستان لە خەباتی سیاسی و مانگرتن، بە شێوەی کۆنکرێت باۆ خەبااتی گەلای کاورد  

انی ئێران دوای تێارۆری دوکتاور سااد  شاەرەفکەندی لەم دوو دەیەی دواییدا دەگەڕێتەوە. ئەگەرچی حیزبی دێموکراتی کوردست
هەوڵاای دا لەو شااێوازەی خەبااات کەلااک وەرگاارێ، بەاڵم باااری قورساای خەبااات لە سااەر خەڵکاای کوردسااتان، سااەرکوتی زۆری 

نەکرانەوەی ئەو شااێوە خەباااتە تااا ئەوکااات و مەترساایی خەڵااک لە نەگەیشااتنی  خەڵااک لەالیەن کۆماااری ئیسااالمی، تاااقی
لە نێاو ئەو  ١٣٨٤وێی دنیا بەشێک لەو هۆکاارانە باوون کە ئەوکاات ماانگرتن ساەرکەوتوو نەباێ. بەاڵم سااڵی هاواریان بە گ

سەرهەڵدانەدا کە باۆ دەربڕینای نااڕەزایەتی لە کاوژرانی شاوانەی ساەید قاادر بە دەساتی پاسادارانی کۆمااری ئیساالمی هااتە 
لە هەمابەر سیاساەتی تێارۆر و کوشاتنی کۆمااری ئیساالمی، لە ئاراوە، خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی 

ی پووشپەڕ، شازدەهەمین ساڵڕۆژی تێرۆری دوکتور قاسملووی مەزن دووکان و بازاڕەکانیاان داخسات. ساەرەڕای گوشاار ٢٢ڕۆژی 
ش بەردەوام و ئااازاری کاربەدەسااتانی کۆماااری ئیسااالمی بااۆ سااەر بازاڕیااان و دووکانااداران، ئەم ڕەوتە تااا چەنااد ساااک دواتااری

دووپات دەکرایەوە. بەاڵم گوشاری زۆری کۆماری ئیسالمی لەالیەک و ناهومێدیی خەڵک بە هۆی لێکترازانی ڕیزەکانی حیازب، 
ی بااانەمەڕی ١٩بەرەبەرە ئەو شااێوە خەباااتەی بەرەو کاااڵبوونەوە باارد. دوای ئێعاادامی فەرزادی کەمااانگەر و هاوڕێکااانی لە 

ارێکی دیکە بێزاری و نااڕەزایەتیی خۆیاان لە کۆمااری ئیساالمی بە داخساتنی دووکاان و ی هەتاوی، خەڵکی کوردستان ج١٣٨٩
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کە  ١٣٩٧ی خەرماناانی ١٧باارانی بنکەکاانی حیزبای دێماوکراتی کوردساتان لە  بازاڕەکان دووپات کاردەوە. دوا جااریش هاژەک
زینادانیی سیاسایش لە زینادانەکانی بوو بە هۆی شەهیدبوونی حەڤدە کەە لە ڕێبەران و تێکۆشەرانی حیازب و هاوکاات ساێ 

کۆماااری ئیسااالمی لە دار دران، تااووڕەیی زۆری خەڵکاای کوردسااتانی لااێ کەوتەوە. لە سااەر بااانگەوازی ناوەناادی هاوکاااریی 
حیزبەکانی کوردستانی ئێران و پشتیوانیی حیزبەکانی دەرەوەی ناوەناد ماانگرتنێکی سەراساەرییان بەڕێاوە بارد. ماانگرتن لە 

بووە بە نەریت و بە شێوە خەباتێکی زۆر ئاشنا لە دەست خەڵکدا. هەر دوو مانگرتنی دوایای دەریانخسات کە  کوردستان ئیدی
لە باشااووریترین شااارەکانی باشااووری ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتانەوە تااا باکووریترینیااان، بەو شارانەشااەوە کە لە نێااوان کااورد و 

ر بااانگەوازی حیزباای دێمااوکرات و حیزبەکااانی دیااکەوە دێاان و نەتەوەکااانی دیااکەدا هاوبەشاان، لە کاااتە پێویسااتەکاندا بە پیاا
 کردەوەکااانی و ئیسااالمی  خەڵااک لەو ڕێگااایەوە هاوپێوەناادیی خۆیااان لە گەک حیزبەکااانی خۆیااان و نەفرەتیااان لە کۆماااری

 .دەردەبڕن
 

خەبااتی مەدەنای و  مانگرتن بە شێوەی داخستنی بازاڕ و نەچوونە سەر کار لە ئاستێکی لۆکااڵی و ناوچەییادا، شاێوەیەک لە
لە ڕاستیدا جۆرێک خەباتی پێچەوانەیە. بەو واتایە کە خەڵک کارێک نااکەن کە دەساەاڵت حەزی لێایە و بەم جاۆرە بێازاری 
و ناااڕەزایەتیی خۆیااان لە دەسااەاڵت و لە کردەوەکااانی، بە گااوێی کاربەدەسااتانی حکااوومەت و لە ڕێاای مێاادیاکانەوە بە دنیااا 

 .ە ئاستێکی گشتگیرتردا دەسکەوتی زۆر زیاتری بە دوادا دێڕادەگەیەنن. بەاڵم مانگرتن ل
 

ئێرانییەکان ئەگەرچی ئەزموونی الوازکردن و لە عەرز دانی دەسەاڵتی پاشایەتییان لە رێگای مانگرتن و داخساتنی باازاڕ لە 
ەو ڕەوتاانەدا باوو ی هەتاویدا هەیە بەاڵم ئەو کااتیش باازاڕ تاا ڕادەیەکای زۆر لە دەسات ئ١٣٥٧ساڵی پێش ئینقالبی ساڵی 

کە دواتار کۆمااری ئیساالمییان پێاک هێناا. لەو کااتەوە ڕێااژیم بە درێژایای پتار لە چاوار دەیە تەمەنیادا، تاا ڕادەیەکاای زۆر 
چەکاای داخسااتنی بااازاڕی لە دەساات خەڵااک دەرهێناااوە. یەک لە دەسااکەوتەکانی سااەرهەڵدانی ژینااا، دەرکەوتناای نیشااانە 

انی دیاکەی ئێاران بە خەبااتی ماانگرتنی خەڵکای کوردساتانە. دوای دەساپێک و پەرە سەرەتاییەکانی پەیوەسات باوونی شاارەک
گرتناای خۆپێشاااندان و ناڕەزایەتییەکااان، مااانگرتنێکی گشااتگیر و بەردەوام، قۆناااغێکی گرینااگ و چارەنووسسااازە لە ڕەوتاای 

و گشااتگیرتری دەکااا و چااین و ڕووخاانی ڕێااژیم. مااانگرتنی سەراسااەری ناڕەزایەتییەکااان بە ناااخی کاۆمەڵگەدا شااۆڕ دەکاااتەوە 
توێژی زیاتری پێوە پەیوەست دەکا. هەروەها ڕێژیم لە باری ئابوورییەوە الواز دەکا. بە تایبەتی ئەگەر مانگرتن بوارەکانی 
گواستنەوە و خزمەتگوزاریی واڵت بگرێتەوە دەتوانێ دەوڵەت بە یەکجااریی نوقوساتان بکاا لە کااری بخاا. بەاڵم لە حااڵەتی 

الوازیااای ئاااابووری دەبێاااتە هاااۆی بچاااووکتر باااوونەوەی دەوڵەت تاااا ئاساااتێک کە بە زەحااامەت بتاااوانێ ماااووچەی ئاساییشااادا 
کارمەناادەکانی بە تااایبەت بەکرێگیااراوان و هێاازە سااەرکوتکەرەکانی باادا. بەاڵم بااێ لەوە، مااانگرتنی سەراسااەری لە باااری 

کە دانگەڕێاز کردنای هێازە چەکادارەکان دەسات پاێ سیاسییەوە هەیمەنە و ئیقتداری دەسەاڵت تێکدەشاکێنێ. لەو قۆنااغەدایە 
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دەکا و ڕێاژیم لە بااری ساەربازییەوە تووشای داڕماان دەباێ. داڕماانی ساەربازی، ئیازۆلە باوونی دەساەاڵتی لاێ دەکەوێاتەوە و 
حکااوومەت بچااووک و بچااووکتر دەکاااتەوە. ئیاادی خەڵکاایش زیاااتر ترساایان لە دەسااەاڵت دەشااکێ و دوای ئەوە ڕاپەڕینێکاای 

و تەنانەت بە بەرد و تێاڵش دەتوانێ تەخت و بەختی جەماران و هەر حکوومەتێکی دیکتاتۆر بە یەکجاری تاێکەوە چەکداری 
 .پێچێ و ئەو پەڵە نەنگە لە داوێنی مرۆڤایەتی بشواتەوە

 
 
 

 یەکسانیخوازی بە زەبری زیندان و فیشەک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 رسمەدا

 
ساااڵەکەی تەواو  ٤٤ساااڵی ڕەبەقە خەریکاای پتەوکردناای دەسااتەاڵتە. قسااەی خۆمااان بێاات هێشااتا  ٤٤کۆماااری ئیسااالمی ماااوەی 

 .ی ڕێبەندانی داهاتوو چل و چوارەی تەواو دەکات و پێ دەنێتە چل و پێنج ساڵی٢٢نەکردووە و خوا بەوێ ڕۆژێ نەکات 
اک و چەناااد ماااانگەی تەمەنیااادا هەر هااااوار دەکاااات و دەڵێااات ئاااێمە ئەم کۆمااااری ئیساااالمییە لە مااااوەی ئەو سااای و ساااێ سااا

ناکات. لە یەکەم ڕۆژانی دەستەاڵتدا دامەزرانادنی بونیاادی موساتەزعەفان و جانباازان   یەکسانیخوازین و خەڵکیش بڕوای پێ
ە دامەزرانااد. و ئاسااتانی قودساای ڕەزەوەی بە مەبەسااتی پیااادەکردنی یەکسااانی لە نێااوان ئاحااادی ئااۆمەتی هەمیشااە در سااەحن

زانانی ئیسالمی هەر زوو بەم ئاکامە گەیشتن نااتوانن هەماوو خەڵکای ئێاران باکەن بە خااوەنی  ڕێبەران و شارەزایان و تیۆری
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کار و پیشە و پارەداریان بکەن و زانیشایان پێداویساتیی بەڕێاوەبردنی ئەم هەماوو خەڵکەیاان باۆ جێبەجاێ نابێات و بیریاان 
 .ار بکەنلەوە کردەوە هەموو خەڵک هەژ

 
ئەگەر خەڵک هەموویان یان هیچ نەبێت زۆربەی دانێشتووانی ئێران بکەونە ژێر هێڵای هەژاریەوە، باۆ گەیشاتن بە یەکساانیی 
خەڵااک هەنگااااوێکی زۆر گەورەیە. جااا بونیاااادی موسااتەزعەفان و جانباااازان و هەر وا بێااتەوە ئاساااتانی قودسااای ڕەزەوی بە 

بە سوپای پاسداران ئەرکی کۆکردنەوەی سەرەوت و ساامانی ئێرانیاان گرتەئەساتۆ.  یارمەتیی قەرارگای خاتەمولئەنبیای سەر
بەڕێااوەبەرانی خاااوەن تەگبیاار و تێگەیشااتووی دەسااتەاڵتی ئیسااالمی زوو زانیااان ئەگەر خۆیااان برساای باان، لە بەڕێااوەبردنی 

ەی لە ڕێااگەی سااێ دەزگااای سااازیدا سااەر ناااکەون. هەر لەبەر ئەمەش بااوو بەشااێکی بەرچاااوی ئەو پااارەی بەرنااامەی یەکسانی
بونیااادی موسااتەزعەفان و جانبااازان و ئاسااتانی قودساای ڕەزەوەی و قەرارگااای خاتەمولئەنبیااای سااوپای پاساادارانەوە کۆیااان 
دەکاردەوە دایاان بە بەرپرساانی دەساەاڵت. ئەو بەرپرسااانەش باۆ ئەوەی وەک خۆیاان دەڵاین ئەنباشات واتە کەوتنەسااەریەکی 

بەشی بەرچاوی پارەکەیان ناردە بانکەکاانی دەرەوە یاان لە واڵتاانی دیاکە کاارگە و مارگەیاان  سەروەت و سامان ڕوو نەدات،
پێ دامەزراند. ئەوان بەم کارەیان لەالیەک نەیانهێشت سەروەت و سامان لەنێاو واڵت بکەوێاتە ساەریەک و لەالیەکای دیاکەوە 

 .نایەکسانیی واڵتانی نەیاریان پێ زیاتر کرد
 

تەزعەفان و جانبااازان و ئاسااتانی قودساای ڕەزەوەی و قەرارگااای خاتەمولئەنبیااای سااوپای پاسااداران لەم الوە بونیااادی موساا
فڕۆکەوان داناا و بەشێکیشایان کاردە ماووچە  بەیەکەوە دەستیان دایە دەستی یەک و پارەی زیادەیان بۆ مووشەک و فرۆکەی بێ

ۆ دەکاردن. دیاارە دەساەاڵتی کۆمااری ئیسااالمی بە و مەعاشای ئەو خەڵاکەی لە عێارا  و یەمەن و لوبناان و ساوریە شاەڕیان با
ساازی بکاات و لە هەندێکیانادا  دامەزراندنی بنکەی خۆی لە واڵتانی دەوروبەر دەیهەویسات لەو واڵتاانەش دەسات بە یەکسانی

 .هەتا ڕادەیەک سەریش کەوت
 

ێنێت و باۆ ئەمەیاان ناچاار باوو ئەمانە هەمووی لە کاتێکدا بوو کۆماری ئیسالمی لە هەوڵادا باوو یەکساانیی ڕەگەزیاش بساەپ
نەخشەیەکی باش دابڕێژێت. دیارە کاتێک شەڕێکی وەک شەڕی یەمەن و عێرا  و لوبناان و ساووریه دەقەومێات، لەبەر ئەوەی 
زیاتر پیاوان لەبەرەی شەڕن ئەوان کوژراویان زۆر دەبێت و زۆر لە کچان یان شاوویان دەسات ناکەوێات و یاان دوای شاووکردن 

مێرد دەمێننەوە. دیارە دەوڵەت و دەسەاڵتیش، دەسەاڵتی کۆمااری ئیساالمییە و  ە جەنگدا دەکوژرێن و خۆیان بێهاوسەرانیان ل
بەگوێرەی یاسا و ڕێنوێنییەکانی ئەم دەسەاڵتەش ژن دەبێ لە ژوورەوە دانیشێت و وێڕای بەخێوکردنی منادااڵن ناان و چێشاتی 

بەرنامەیەی دەستەاڵتی کۆماری ئیساالمی نەک هەر لە ئێاران، بەڵکاوو جەنگاوەرانیش ساز بکات. بە هۆی ئەم جۆرە پرۆژە و 
لە هەموو ناوچەکە، ژنان لەزیاد بوون بوون و پیاوان کەمیان دەکرد. ئەمە بوو بەهۆی ئەوەی ژناانی بێکاار لە قوتابخاانە و 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

91 
 

ت ماموساتا و ئەنادازیار و زانکۆیانیش خەریکی خوێندن بن و بەتەواوی پارسەنگیان بەسەر پیاوانادا بشاکێتەوە. وای لاێ هاا
پزیشک و کۆمەڵناە و مۆمەڵناە و هەزار پسپۆڕ و مسپۆڕی جۆراوجۆریان لێ کەوتەوە و ئێستا ژنان خەریکان هەماوو شاتێک 
وەباان خۆیااان دەدەن. ئەگەر ئەمەش ڕێگەچااارەیەکی بااۆ نەدۆزرابااایەوە، یەکجاااری هەمااوو شااتێک دەکەوتە دەساات ژنااان و هەر 

کۆماریەتی بااکەن و ڕەنگبااوو باابن بااه هەڕەشااە بۆسااەر  کردن و سااەرۆک یەکی نزیکاادا داوای پشاانوێژیبەدوور نەبااوو لە داهاااتوو
ڕێاابەری مەزناای کۆماااری ئیسااالمییش. تەنااانە ئەوەناادە قایشاایان لااێ کێشااابوو لەم دواییااانە لە خۆپێشاااندانان دروشاامی وەک 

ەش باوو نیزامای موقەدەسای کۆمااری ئیساالمی "تانک، تاوپ، نەفەربەر و هەرساێ ناازانم چای و چییاان" دەدا. هەر لەبەر ئەم
لێیااان وەخااۆ کەوت و بە باڵوکااردنەوەی گەشااتی ئیرشاااد تااووڕەی کااردن و وای لااێ کااردن وەخااۆ بااکەون و بەگژیاناادا بێاانەوە و 
ئەوانیش بۆ ئەوەی یەکسانیی دانیشتووانی ژن و پیااو لە سەرانساەری ئێرانای یەکپاارچەدا لەنێاوان ژناان و پیااوان بەرقەرار 

، ئێستا دەستیان بە کوشتنی زیاتری ژنان کردووە. بەم جاۆرە تاۆڵەی کاوژرانی پیااوان لەنێاو حەشادی شاەعبی و ساوپای بێت
قااودە و مودافیعااانی حەرەم و چەکاادارانی حووساای و سااوپای فاااتمیوون دەکاارێتەوە و ئەگەر تەمەناای پااڕ بەرەکەتاای کۆماااری 

بسیجیان جان بەرکەف نەک ژنانیش وەک پیاوان دەکوژرێن بەڵکاوو ئیسالمی بەم جۆرە بەردەوام بێت، ئەوە به حەول و قوەی 
 .ژنانی کوژراو لە پیاوانیش زیاتر دەبن و بەم جۆره یەکسانییەکی تەواو لە نێوان ژنان پیاواندا دروست دەبێت

 
 خوردەی نیزام دەڵێن کۆماری ئیسالمی یەکسانیخواز نییە؟ ئەدی بۆ دژمنانی قەسەم
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 مووشەک بۆ سەر سەنگەر و دڵی کۆمەاڵنی خەڵکهێر  بە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
لە یەکەم چرکەوە کە هەواڵی شەهیدبوونی ژینا هات هەتا ئەوکاتەی کە سەرهەڵدانێکی سەرتاسەری لە کوردساتان و دواتار 

 .لە هەموو ئێران وەڕێ کەوت، کاتێکی زۆر کەمی برد
 

کردن و سااەرکوت و دەیاااان کاااردەوەی نااااڕەوای دیاااکە دەیهەویسااات ئەو  تا بە بێااادەنگیکۆماااری ئیساااالمی وەک هەمیشاااە ساااەرە
سەرهەڵدانەش بێدەنگ بکات، بەاڵم جیاوازتر لە پێشوو ئەو جار خەڵاک هێرشابەر باوو، ئەو هێرشاانە تاا ئاساتێک ڕۆیشات 

ماوو کاات زیااتر ئەگەری کە شەوانە شار دەکەوتە دەست خەڵاک و ئیتار ڕێاژیم بە تەواوی بەچاۆک داهاات و تەناانەت لە هە
 .نزیکبوونی ڕووخانی ڕێژیم کردەنیتر دەهاتە بەرچاو

 
لە کاتێکدا ڕێژیم ئیتر بە ڕەشبگیری و سەرکوتی جۆراوجۆر و دڕەندانە نەیتوانی کاۆنتڕۆڵی دۆخەکە بکاات تەناانەت، ئەگەر 

ەڵدانی زانکۆکااان. هەربااۆیە بااۆ نااڕەزایەتیی توێژێااک الواز دەبااوو تااوێژێکی دیاکەی کااۆمەڵگە سااەری هەڵاادەداوە، وەک ساەره
 .ئەوەی ورەی تێکشکاوی خۆی بەرز بکاتەوە، دەستی بۆ هێرش و جینایەتێکی سامناک برد
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ئەو هێرشە کە ئاکاامی دەستەوەساتانیی ڕێاژیم باوو، بە هێرشای دڕۆنای خاۆتەقێنەر و مووشاەک و بۆمباارانی حیازب و الیەنە 
 .ستی پێ کردسیاسییەکانی کوردی ئۆپۆزسیۆنی ڕێژیم لە باشور دە

 
لەو هێرشە ترسنۆکانەدا کە مندااڵن بەرکەوتە و ئامانج بوون هەر زوو جارێکی دیکە بۆ هەمووانی ئاشاکرا کارد کە ڕێاژیم چ 
دڕەندەیەکە کە بریندارە و دەیهەوێ برینی خۆی بە هێرش بۆ سەر مندااڵن تیمار بکات، ئەوەی ڕوون و ئاشکرایە ڕێژیمای لە 

برینی خۆی تیمار بکات، بەڵکوو توڕەییەکی وای لەنێو کۆمەڵگەی کوردساتاندا دروسات کاردوە کە  لێواری مەرگ نەک ناتوانێ
 .بەو هێرشە زیادتر لە هەر کاتێکی دیکە خەڵک بەرەو یەکگرتوویی و دژایەتیی ڕێژیم هان دەدات

 
کااااری نااااڕەزایەتیی ئەم ڕاساااتیی یەکەم کە لەو هێرشاااەدا دەرکەوت، ئەوەباااوو کە ڕێاااژیم لە بەر ئەوەی کە ئەو حیزباااانە هۆ

دواییەی خەڵکن، ئەو هێرشە بەرفراوانەی ئەنجام داوە، ئەو ڕاستیە تەنانەت بە گوتەی خودی ڕێژیم دەڵێ حیزب خەڵاکە و 
خەڵکیش حیازب، ئەم دووانە لێاک جیاا ناین، تەناانەت پاێکەوە باۆ نەماانی ڕێاژیم هەوک دەدەن. ئەو پێکەوەباوونە ئەوەنادە 

لێدان لە ئەوی دیکە هێرش دەکاتە سەر ئەم و بە پێچەوانە؛ واتە سەنگەری حیزب لە شاەقامە و بەهێزە کە ڕێژیم بۆ زەربە
 .هێزی خەڵکیش لە قەاڵی دێموکرات

 
 چۆکداکەوتنی بە ناتوانێ نەک سەر، بباتە خەڵک بەرەنگاریی بۆ خۆی هێزەکانی ورەی  ڕاستیی دووەم، ڕێژیم نەک ناتوانێ

 شاەقامن، ساەر ڕاساتییەکانی شاردنەوەی هێرشی هێرشانە ئەو کە دەرکەوت هەمووانەوە نلەالیە زوو هەر بەڵکوو بشارێتەوە،
ێستا خەڵک زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە دەزانان ڕێاژیم لە لێاواری مەرگە و هێرشای مووشاەکییش نااتوانێ لە مەرگ ڕزگااری ئ

بەردەوامی شۆڕشی لە شاەقامەکانی دا، بکات. هەروەها لە یەکەم ساتەکانی ئەو هێرشەدا کاتێک ڕێبەرایەتیی حیزب هاواری 
 .دەرکەوت کە ڕێژیم سەری لە تاشە بەردی توڕەیی خەڵک دا

 
ڕاستیی سێیەم کە زۆر لە مێژە بۆ ئێمەمانان دەرکەوتوە، بەاڵم بۆ دونیایی ڕۆژئاوا و هێزەکانی دیاکە جاارێکی دیاکە ساەلما، 

ەوەی تەمەناای خااۆی ئامااادەیە نامرۆڤااانەترین کااردەوە ئەویااش ئەوەیە کە کۆماااری ئیسااالمی تەنیااا بااۆ یەک چاارکە درێژکااردن
ئەنجام بدات کە لە مێژووی چەند هەزار ساڵەی مرۆڤاایەتی نماوونەی نەبێات. تێکادانی ساەقامگیریی نااوچە و پێشاێلکردنی 

 .هەموو یاسا و ڕێسایەکی نێونەتەوەیی و جیهانی لە سەرەتاییترینی ئەو نموونانەن
 

شااانەکانی داماااویی ڕێااژیم بااوون کە لە لێااواری مەرگە و لە بەراناابەر هێرشاای خەڵکاادا ڕاسااتی سااەرەکیی ئەو هێرشااانەش نی
بێدەساااەاڵت مااااوەتەوە، هەرباااۆیە وەاڵمااای ساااەرەکیی شاااەقام دەداتەوە، ئەو شاااەقامەی کە دروشااامی "ژیااان، ژیاااان، ئاااازادی" 
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"قاساملوو ڕێاگەت درێاژەی هەیە" دەڵێتەوە. ئەو شەقامەی "شەهید نامرن"، "کوردستان نااوی بەرزە، دوژمان دەخااتە لەرزە" و 
 .دەڵێتەوە

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

95 
 

 
 

 ٨٣٣ ە"کوردستان"، ژمار ەیژنامڕۆ
 
 
 
 
 
 
 
  

ی زایینی٢٠٢٢ ئۆکتۆبەریی ٢٢ = ی هەتاوی١٤٠١ ڕەزبەریی ٣٠شەممە یەک  
 
 
  

 خالید عەزیزی: خەباتی نەتەوایەتیمان بۆ ڕزگاری قەت بەچۆک دانایە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ینی ئێستا کە بەدوای کوشتنی حکوومەتیی ژیال ئەمینی، کچە کوردی خەڵکی سەقز بە دەستی هێزەکانی کۆماری ڕاپەڕ



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

96 
 

ئیسالمی و دواتار ماانگرتنی خەڵکای کوردساتان لەساەر داوای ناوەنادی هاوکااری و پاشاان پەالمااری مووشاەکی و درۆنباارانی 
 .کرد، هەتا ئێستاش بەردەوامە کان لە باشوور دەستی پێکۆماری ئیسالمی بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی حیزبە کوردییە

 
ئەم ڕاپەڕیانە هەتاا ئێساتا ئەگەرچای قوربانیادان و تێچااووی زۆری باۆ جاوواڵنەوەی کاورد باووە، بەاڵم هەڵسااەنگاندێکی ئەو 

ن زۆر ڕووداو لە ئێااارا ١٣٥٧کاااارە گەورەیە کە هەماااوو ئێرانااای هێناااایە ساااەر خەت، باااوو بە مێاااژوو. دوای شۆڕشااای سااااڵی 
هاااتنەگۆڕێ، بەاڵم ئەو ناڕەزایەتییااانەی ئەمجارەیااان کە بە کااوژرانی کااچە کوردێااک لە تاااران دەسااتی پااێ کاارد و کوردسااتان 
یەکگر و یەکپارچە پشاتی گارت و باوو بە پرساێکی گشاتیی ئێاران و لە کاۆمەڵگەی نێودەوڵەتییشادا باوو بە پارە و خەڵکای 

و ئیساافەهان بە هەمااوو زمااان، نەتەوە، ئااایین و جۆراوجۆرییەکااان هێنااایە سااەر شااەقام و، کوردسااتان و تەورێااز و تاااران 
 .وردەوردە لە دەوری دروشمێک کۆ بوونەوە؛ ئەو بڕیار و کردە مێژووییە دیسانەکە لە کوردستانەوە دەستی پێ کرد

 
ە هەمااوو بەخۆشااییەوە ئەمجارەیااان دەنگاای کااورد و داوای کااورد لە ئێااران بەردەنگاای هەبااوو، زۆربەی زۆری خەڵکاای ئێااران ب

 جۆراوجۆری و بۆچوونە جیاوازە سیاسییەکانەوە باشتر لە پرسی کورد تێگەیشتن و کورد لە ڕۆژهەاڵت بەڵگەیەکی دیکەی لە 
 :هۆکار نەبوو خەباتی مافخوازانەیدا تۆمار کرد. ئەمەش بێ

 
چاااوەڕوانیی ئەوەمااان  یەکگاارتنەوەی دێموکراتەکااان کاااریگەرییەکی باشاای لەسااەر خووڵقااانی ئەو دۆخە بااوو، ئەگەرچاای ئااێمە

هەباااوو کە کۆمااااری ئیساااالمی لە کااااردانەوە بە یەکگرتنەوەماااان بااایەوێ زەبرێکماااان لاااێ بوەشاااینێت. هۆیەکەشااای ئەوەیە کە 
وباڵویای هێازە دژبەرەکاانی باووە  بەداخەوە یەکێک لە خاڵە بەهێزەکانی کۆماری ئیسالمی هەمیشە نەبوونی یەکڕیازی و پەڕش

اتیڤێک لەدژی ڕێژیم دروست نەبێت. بۆیە یەکگارتنەوەی حیزبای دێماوکرات لەو دۆخەدا شاوێنی کە بووەتە هۆی ئەوەی ئاڵترن
گرینگاای لەسااەر ئەو هاوکێشااەیە دانااا و گەلێااک پەیااامی تێاادابوو کە خەڵکاای نێوخااۆ لە ڕۆژهەاڵت، الیەنە سیاسااییە کااورد و 

ە کۆمااری ئیساالمیی ئێاران خساتە تەنگاانەوە. ئێرانییەکان و لە دەرەوەی واڵتیش بەباشی وەرگیرا و ئەوە ئەو باابەتە باوو ک
ئەزمااوونی خەبااات و تێکۆشااانی حیزباای دێمااوکرات لەدژی کۆماااری ئیسااالمی زۆر شااتمان پااێ دەڵااێ، یەک لەوان ئەوەیە ئەو 

دەرەتاانی باووە،  ڕێژیمە هەرکات لەبەرانبەر یەکڕیازی و یەکگرتاوویی و جموجاۆڵی جەمااوەریی خەڵکادا تووشای شکسات و بێ
تە بەر مێتۆدێاااک کە خاااۆی بەرهەمااای ئەو مێتاااۆدە واتە تونااادوتیژییە. بۆیەشاااە بە تونااادوتیژی بەرهەڵساااتی پەناااای باااردۆ

هەرچەشاانە مااافخوازییەکی نەتەوەکااانی ئەو واڵتە، لە مااافی مرۆیاای، سیاساای، مەدەناای، زمااانی، مااافی ژنااان و ئەمنییەتاای 
 .فەردییەوە بۆتەوە

 
 کۆماری ئیسالمی ئەوە بوو کەسانی سەر بە خۆی بخزێنێتە نێو کاتێک خۆپێشاندانەکان پەرەیان سەند، ستراتیژیی 
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خۆپێشاندەران و خۆپێشاندانەکە بە ئاقاری توندوتیژی بەڕێ بۆوەی هەم بتوانێ بواری زیاتر و باشتری باۆ ساەرکوت هەباێ 
ەکی بااۆ سااەر و؛ هەم باایەوێ ناڕەزایەتییەکااان بە پاایالن و دەسااتی دەرەکیاای ببەسااتێتەوە. بەوەش بواریااان بااۆ هێرشاای مووشاا

حیزباای دێمااوکرات و الیەنەکااانی دیااکە خااۆش کاارد. ئااێمە وەک کااورد و حیزباای دێمااوکرات ئەزمااوونی زۆرمااان لە سیاسااەتی 
بارانی خەرماناانی چاوار  دژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی هەیە، لە تێرۆری ڕێابەران و کاادر و پێشامەرگەکانمان هەتاا مووشاەک

ەماوو ئەو کارەسااتانە نەکەوتاووە و لەساەر پاێ مااوەتەوە. هاونەرەکە لێارەدایەم ساک لەوە پێش. بەاڵم حیزبی ئێمە پااش ه
تێرۆرمان دەکەن، بە مووشەک لێمان دەدەن، هەڕەشەمان لێ دەکەن؛ بەاڵم ئێمە بەچاۆک دانەهااتووین، بە چاۆک داناایەین و 

دەکاردین کە نەتاوانین ڕێوڕەسامی دەیان پیالنی دیکەشمان لەژی بگێڕن هەر بەچۆکدا نایەن. نەیاندەهێشت و هەڕەشەیان لاێ 
یەکگرتنەوە بەڕێوە ببەن، بەاڵم بە چۆکدا نەهاتین و قەتیش بەچۆکدا نایەن. بەاڵم باۆ؟ وەاڵمەکە ڕوونەم خەبااتی حیزبای 

ساک لەوەپێش ئەو حیزبەی دروسات کارد و، ڕێبەرانای ئەم  ٧٧دێموکرات خەباتی نەتەوەیەکە لە ڕۆژهەاڵت، نەتەوەیەک کە 
و بارودۆخێکدا لە زیندان و دوورخراوەییدا حیزبەکەیان ڕاگرت و ئێستاش ڕێبەران و تێکۆشاەرانی ئەم حیازبە حیزبە لە هەمو

 .ئەو ئەرکەیان لەئەستۆیە
 

 :وانەکانی ڕووداوەکانی ئەم دواییانە بۆ ئێمە بەبایەخ بوون

 
، بە زەرادخاانە مووشاەکییەکەی، دەسەاڵتی سیاسای بە پێناساە شۆڕشاگێڕییەکەی خاۆی، بە ئیادئۆلۆژییە ئاایینییەکەی یەکەم،

 .داهاتوویە بە هەموو هەوڵدانی بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەکی ئەتومی دەسەاڵتێکی بێ
 

باڕاون چارەنووسای خۆیاان لەگەک ئەو ڕێاژیمە  لە بەرانبەر ئەو دەسەاڵتەدا خەڵکای کوردساتان و ئێاران بەگشاتی لێ دووهەم،
و هاوکێشااەیە زیاااد کاارد، ئەویااش ئەوە بااوو کە دەیااان ساااک بااوو یەکااال بااکەنەوە. فاااکتەری خەڵااک بااابەتێکی دیااکەی لە

ئۆپۆزسیونی کۆماری ئیسالمی لە دەرەوە بە حیزب، ڕێکخراو، مێدیا و ڕایەڵەی جۆراوجۆر بەاڵم نایەکگرتوو لە گۆڕەپاانەکەدا 
نن لە نێوخااۆی بااوون، بەاڵم بەسااەرهاتی "ژینااای کااوردان" دەریخساات کە ئەوە خەڵکاان وەک خاااوەنی سااەرەکیی پرسااەکە دەتااوا

واڵت و لەسااەر شااەقامەکانەوە بەبااێ ئەوەی لە ئێسااتادا خۆیااان بە کێشااە تیۆرییەکااانەوە سااەرقاک بااکەن، بەرەنگاااری ئەو 
ڕێژیمە ببنەوە. الیەنێکی دیکەی ئەو بابەتە ئەوەیە کە حیزبە سیاسییەکانیش دەباێ بەباایەخەوە ئەو فااکتەرە لە هاوکێشاە 

ئەو پارامێترانەی لە ڕاپەڕینی ئەمجارەدا دەور دەبینن لە ناخی کاۆمەڵگە و لە هەنااوی  سیاسییەکاندا بەشدار بکەن، چونکی
داخوازە سەرەکییەکانی خەڵکدا، ئەویش بەبێ ملمالنێای حیزبای و ڕێکخراوەیای و پێناساە تیۆرییەکانادا دەباێ بخوێنادرێنەوە. 

باوون ئەوەیە کە ئەوە تەواوەتیای خەڵاکە کە  شتێک کە ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیساالمی لە چاوار دەیەی ڕاباردوودا لێای خافار
 دەتوانێ شەقام بکاتە سەنگەری خەڵک و ڕاپەڕینێکی سەرانسەری وەڕێ بخات. ئەوە پەیامێک بوو بۆ ئۆپۆزیسیۆن کە 
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 .سیاسەتەکەیان دەبێ پێی لەسەر عەرزی واقیع بێت
 

شااییەوە قەت لە خەڵکاای خااۆی دانەبااڕاوە و حیزباای ئااێمە بااۆیە بەرگەی ئەو هەمااووە باارین و ڕووداوە تااااڵنەی گرتااوە، بەخۆ
ی خەرماناانی چاوار سااک لەوەپاێش ٢١سیاسەتەکەی ئاوێنەی بااڵنوێنی ویست و داخوازەکانی خەڵکەکەی بووە. مانگرتنەکەی 

بارانی بنکەکانی حیزبی دێموکرات کە الیەنەکاانی دیاکەش دەساتیان لەگەک دایناێ، دەریخسات کە لە کوردساتان  دوای مووشەک
لەسااەر عەرزی واقااع دەکرێاات، مانگرتنەکااانی ئەم دواییااانەش ئەوەی پشتڕاساات کااردەوە. بەاڵم چااۆن دەکاارێ ئەوە سیاسااەت 

بەردەوام بێت؟ وەاڵمەکەی ڕوونەم ویست و داخوازی، بۆچوون و سەرنج و دروشم و ئامانجەکانی خەڵاک مێعیاار و پێاوەر بان و 
کە حیاازب و ئۆپۆزیساایۆن لە خەڵکاای خۆیااان دابباارێن و دوور  بەهەنااد وەربگیاارێن. بەاڵم هاایچ شااتێک لەوە مەترساایدار نیاایە

کەونەوە. ئەوە گەورەتین پەیام بوو کە لەو ڕاپەڕینەدا هەموو الیەک دەبێ وەری بگرین. حیزبای دێماوکرات لەو پێوەنادییەدا 
دوو دێموکراتیماان  هەمیشە بەرپرسانە جوواڵوەتەوە. هەر لە سااڵنی ڕابردوودا خەڵکی ئێمە پەیامیان بۆ دەنااردین کە ئاێمە

ناوێ، داوایەکی زۆر ژیرانە و بەرپرسانە و هەر ئەو دڵسۆزی و دەروەستییەش وایکرد کە ئێمە پاڕۆژەی یەکگارتنەوە بخەیانە 
 .نێو ڕۆژەڤی پێویستییەکانی بزووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 

ناوە، بەشداریی هەراوی ژناانە. سروشاتی کاۆمەڵگەی ئێاران فاکتەر کە کاریگەریی زۆری لەسەر ڕاپەڕینەکەی ئێستا دا سێهەم
و سیاسەتە سەپێندراوەکانی کۆماری ئیسالمی لەگەک یەکتر ناتەبان. ڕەفتاری کۆماری ئیساالمی لەهەمابەر ژناان هەڵساوکەوت 

حیازب و هێازە  و ڕوانگەی تالیبانی داعشییە، بۆیە ژنانی ئێران زۆر بەگوڕ و بەرباڵو لە گۆڕەپاانەکەدان و ئەوەش دەخاوازێ
سیاساااییەکان پاااارامێتری ژناااان ببیااانن و لەو هاوکێشاااە و بەرنامەکانااادا بیاااانخوێننەوە و جێگاااای شااایاوی ئەو بەشاااداری و 

 .هاوبەشییەیان بدەنێ
 

مێدیایە کە لە ڕاپەڕینااای ئێساااتادا چ لە فاااۆڕمی کالساااایکی  فااااکتەرێکی دیاااکەی شاااوێندانەر لەساااەر ڕووداوەکاااان سۆسااایال
فۆڕمی نوێی پالتفاۆڕمە کۆمەاڵیەتییەکانادا دەوری یەکجاار بەرچااو دەبیناێ. هەروەک دەبیناین بەشاێکی تەلەڤیزیۆندا و چ لە 

مێدیاوە ماودیرییەت دەکارێن. ئەگەر ساەردەمانێک  زۆری مانگرتن و خۆپێشاندانەکان لە کوردستان و ئێران لە ڕێاگەی سۆسایال
شتنی فەلەستییەکان لەدژی هێازە نیزامییەکاانی ئیساڕائیل لە کێشەی فەلەستین و ئیسڕائیلدا بەردتێگرتن و قەپانچەلە هاوی

مێدیایە دەباێ  مێدیا لەو ڕاپەڕینەدا خۆی ئینتفازەیەکی دیاکە باوو. ئەو سۆسایال  بە ئینتفازە ناوی دەرکرد، کارکردی سۆسیال
لاێ وەربگارین،  هەم وەک دەرفەت ببیندرێ. هەم دەبێ بۆ نەتەوەسازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەماناا سیاساییەکەی کەلکای

 .هەم لە بەرینکردنەوەی ڕاپەڕینە سەرانسەرییەکەی ئیستادا
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فاااکتەرێکی دیااکەی ئەو هاوکێشااەیەی ئێسااتا، دنیااای دەرەوە و بەدەنگەوەهاااتنی کااۆمەڵگەی نێااودەوڵەتییە کە دوای دادگااای 
وە ئەوکاتیش لەسەر پرسای کاورد مێکونووە نموونەی نەبیندرابۆوە. قەیرانی دیپلۆماتیکی کۆماری ئیسالمی لەگەک دنیای دەرە

بااوو، ئەمجارەشاایان کە هەر لەسااەر کوشااتنی حکااوومەتیی ژینااا هاااتنە دەنااگ، لەبەر ئەوەی حیزبێااک و الیەنێکاای سیاساای 
نەیتااااوانی پاااااوانی بکااااا و دەسااااتی بەسااااەردا بگرێاااات و بااااوو بە پرسااااێکی گشااااتی؛ سیاسااااەتمەدارەکان، هونەرمەنااااد و 

و بەگشاتی هەماوو شاەقامی دنیاای دەرەوە باوون بە پاڵپشات باۆ دەنگای ئاازادیخوازیی ئاکادیمیسیەنەکان، سێلبریتی و مێادیا 
خەڵکاای ئێااران. ئەوە پاڵپشااتییە دەبااێ کەلکاای لااێ وەربگیااردرێ، چااونکی هاوکێشااەکانی لە بەرژەوەناادیی خەڵااک و هێاازە 

 .سیاسییەکان گۆڕیوە
  

 دەسەاڵت و ڕاپەڕینی جەماوەری

 
مێااژووی کۆماااری ئیسااالمیدا نەبااووە، بااۆیە کۆماااری ئیسااالمی کە لەهەماابەر ئیاارادەی نمااوونەی ئەو ڕاپەڕیاانە جەماااوەرییە لە 

خەڵکدا دەستەوەستانە، لەالیەک دەیەوێ ڕاپەڕینەکە بە ئاقاری توندوتیژییدا بەڕێ؛ لەالیەکی دیاکەش وا بناوێنێ کە ئەوە 
بەن. بەوە دەیاانەوێ هەساتی خەڵاک پرسە ئیتنیکییەکەیە و دەسات دەرەکیای لەپشاتە و دەیاانەوێ ئێاران بەرەو لێکتارازان با

ناوچەکانی ناوەندی ئێران بە سیاسەتی فۆبیاای هەڵوەشاان )تجازیە هراسای( هەڵخاڕێنن. بەاڵم ئەمجارەیاان هاوپێوەنادی و 
تێگەیشتنی خەڵک لە ئاستی سەرانسەری ئەو بوارەی پێ نەدان. بۆیە کۆماری ئیساالمی بە دوای ئەوەدا چاوو کە کاورد بە  لێک

دابەشاااکارییە وەهمیااایە پێناساااە بکاااا. ڕێاااژیم بە ساااەرکوتی خوێنااااویی خەڵاااک لە نێوخاااۆی کوردساااتان و بە هانااادەری ئەو 
بارانی بنکە و بارەگا و قوتابخانە و شوێنی ژیانی بنەماڵەکاانی حیزبای دێماوکرات و الیەنەکاانی دیاکە ویساتی هەم  مووشەک

ە بەمجۆرە واڵتیان لە هەڕەشەی هەڵوەشاانە وەهمیایەکە تۆڵەی ئەو پێشەنگایەتییە لە کوردستان بکاتەوە، هەم وا بنوێنێ ک
 .پاراستوە

 
ڕێاااژیم لەوەدا ناکاااام باااوو، چاااونکی هەم ئاساااتی تێگەیشاااتنی کاااۆمەاڵنی خەڵکااای ئێاااران و هەم هێاااز و الیەنە سیاساااییە 

ت. باۆیە ئاێمە بەرپرسیارەکان لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت لە پرسی کورد زۆر لەوە زیاترە کە بتوانێ ئەو ئاکامەی لێ وەرگرێا
دەبێ لە پڕۆسەی پێوەندی و هاوپێوەندییەکانمان لەگەک الیەنە ئێرانییەکان ئەوە بکەیان بە دەرفەت و بە بنەماای پاڕۆژە و 

 .کاری هاوبەشی گرینگ لە داهاتوودا
 

ا ئەوە بڵێاین باسێکی گرینگی دیکە لەو هاوکێشەیەدا نیازی کۆماری ئیسالمی بۆ تێوەگالندنی هەرێمی کوردستانە. با لە پێشد
کە حیزباای دێمااوکرات وەک سااەرمایەی خەباتکاااری و مافویسااتیی کااۆمەاڵنی خەڵکاای خااۆرهەاڵتی کوردسااتان بەرهەماای شااەڕ و 
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سااااک لەوە پاااێش کە دامەزرا، نە بۆخاااۆی و نە وەزیرەکاااانی کەساااایەتیی ساااەربازی نەباااوون و دوای  ٧٧دۆخااای شاااەڕ نیااایە. 
هاتووە و ناوی "پێشمەرگە"ی لەساەر  پارێز پێک یدارەی واڵتدا هێزی نیشتماندامەزرانی حیزب و ڕاگەیاندنی حکوومەت و لە ئ

داندراوە. حیزبی دێماوکراتی کوردساتان بە عەقڵییەتێکای مەدەنای و باۆ بەڕێاوەبردنی واڵت و بەشاداری لە پڕۆساەی سیاسایی 
و ڕووداوەکااانی  ١٣٥٧واڵتاادا دروساات بااووە. ئەوە سیاسااەتی حیاازب بەدرێژایاای مێااژووی خااۆی بااووە و دوای شۆڕشاای ساااڵی 

کوردستانیش، سەرەڕای هەوڵی زۆری دەساتەی ناوێنەرایەتیی گەلای کاورد و هەوڵای هەماوو الیەک کە دەمانەویسات بە شاێوەی 
ئاشتییانە پرسی کورد چارەسەر ببا؛ کە هێرشمان کرایە سەر دەبوا بەرگرییماان لە خۆماان کردباا. پێشامەرگە بەرهەمای ئەو 

 .یش هەموو کاتێک هێزی بەرگری لە خەبات و تێکۆشانی گەل بووەقۆناغەیە لە خەبات و دواتر
 

لە ئێستادا کە کۆماری ئیسالمی بیانووی هێرشەکانی بۆ سەر هەرێمی کوردستان بۆ جموجۆڵی هێزی پێشمەرگە دەگەڕێنێاتەوە، 
عێڕاقماان ڕاگەیانادووە ئێمە بەتەواوی ئەوە ڕەت دەکەینەوە. ئێمە هەم بە ڕێبەرانی هەرێمی کوردساتان و هەم بە ڕێبەرانای 

کە ڕاستە بەشێک لە بنکە و بارەگاکانمان لێرەن، بەاڵم لە سنوورەکانی عێڕا  و هەرێمەوە هیچ هێرشاێکمان نەکاردۆتە ساەر 
هێزەکانی کۆماری ئیسالمی و هیچ دەستێوەردانێکیش لە کاروبااری نێوخاۆیی ئەم واڵتە نااکەین و نەماانکردووە. لەو باارەیەوە 

ە جوواڵوینەتەوە و گوتوومانە کە نابین بە بیانووی ناپێویستی کۆماری ئیسالمی لەدژی هەرێمی کوردساتان هەمیشە بەرپرسان
و ئێستاش پێداگری لەسەر ئەوە دەکەینە پێمان باشە پرسەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندی لە ڕێگەی وتاووێژ 

ن و تەوافوقە بگاوازینەوە و لە نێوخاۆی ئێارانیش ببێاتە ڕێکاار و "ڕێککەوتن"ەوە چارەسەر بن و هەر ئەو عەقڵییەتی دانوستا
 .و چارەسەری پرسەکان، نەک دێموکراسیی بەتەنیا

 
لە کۆتایی ئەو باسەدا پێ لەسەر ئەوە دادەگرمەوە کە ئەو ڕاپەڕینەی ئێستا لە نیوخۆی واڵت هەیە، گەورەترین شکساتە باۆ 

یان و سیستمە ئیدئۆلۆژیکەکان دەبێ ئەو کێشانەیان لە نێوخۆیاندا باۆ کۆماری ئیسالمی، چونکی کێشە کەوتۆتە نێو ماڵی خۆ
دروساات بکاارێ. پێویسااتە ئەوەش بڵێااین کە لەو بااارودۆخەدا چەناادی دەکاارێ دەبااێ سااتراتیژییەکمان ئەوە بێاات کە هێااز و 

ی هەتااا قەوارەی ڕێااژیم پتاار تووشاای هەڵااوەرین ببێاات. دەبااێ هەوک باادەین کە ئەو خەباااتە بە النیکەماای تێچااووی گیااان
بەچۆکاااداهێنانی ڕێاااژیم بەردەوامیااای هەبێااات، دەباااێ ئۆپۆزیسااایۆن ئەرک و بەرپرساااایەتییەکانی ئێساااتای بااااش بناساااێت و 

 .بوونی ئاڵترناتیڤی کۆماری ئیسالمیی ئێران دروست بێت هەوڵەکان بۆ دروست
 
 
 
 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

101 
 

 
 

 چەکی گەرمی شۆڕشگێڕانی سەرشەقام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
وەزاڵەهاااتوو لە سااتەم و دڕناادەیی ڕێژیماای ئێااران، لە مانگێااک تێپەڕیااوە. زیاااتر لە مااانگێکە  هاااتنە سەرشااەقامی خەڵکاای

سەرانسەری ئێران بووە بە گۆڕەپانی هاتنە سەرشەقامی خەڵکی تووڕە و بێزار لە ڕێژیمی جەهال و تااوان. بێازاری دەرباڕین 
ە فااۆڕم و شااێوەی جۆراوجااۆردا خااۆی نواناادووە. ێاابەرە دیکتاااتۆرەکەی، لڕ مەرگاای و ئیسااالمی کۆماااری ڕووخااانی داواکردناای  و

هاتنی کچان و کوڕانی الو بۆ سەرشەقام و چوارڕێیانەکان بە دانی دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" و "مردن بۆ دیکتااتۆر، ماردن 
یااانی باۆ خااامەنەیی"، کۆباوونەوەی ناڕەزایەتیاادەربڕین و مااانگرتنی ڕوو لە زیاادبوونی خوێناادکارانی دەیاان زانسااتگە و قوتاب

 پارێزگاکاااانی لە تاااایبەتی بە بازاڕییەکاااانەوە الیەن لە باااازاڕ گشاااتیی داخساااتنی جاااار چەناااد ساااەدان خوێنااادنگەی واڵت، 
 وەدەنگهااااتنی نەوت، و پێترۆشااایمی و عەساااەلوییە کرێکاااارانی نێاااو باااۆ ماااانگرتن پەلهاویشاااتنی کوردساااتان، ڕۆژهەاڵتااای
کە بەرەوڕووی هێرش و هەڕەشەی دەزگاا ساەرکوتکەرەکان باوونەوە،  ۆکی لەو قوتابییانەیانداک بە هەڵوێست بە مامۆستایانی

دابڕان و پشتکردنی سیما دیارەکاانی دنیاای وەرزش، ساینەما، ڕاگەیانادن و هاونەر لە دامودەزگاا و دامەزراوەکاانی ڕیاژیم بە 
یەن کە سەرانسااەری پشااتیوانی لە ڕاپەڕیناای خەڵااک، ئەمااانە دیاامەنە باااو و ڕوو لە زیااادبوونی ئەو هەلااومەرجە شۆڕشااگێڕانە

 .ئێرانی داگرتووە
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دەربڕین. ئەمە ڕاپەڕینێکاااای  ئەوەی ئەمااااڕۆ لە ئێراناااادا بەدی دەکاااارێ زۆر گەورەتاااارە لەوەی پێاااای بگااااوترێ نااااارەزایەتی
سەرانسەرییە کە لە دواقۆناغیدا دەبێت بە شۆڕشێکی گشتی. لەم ڕاپەڕینە سەرانساەرییەدا، کچاان و ژناان دیاارترین ڕۆڵیاان 

 بەرامابەر تااوان  ئەمجاارە -جێدا هەوێنی هەڵگیرسانەکەی، تاوانی سەدان جار دووپاتبۆوە بەرامبەر بە ژنانهەیە. هەر لە 
 پێشاااەوەی ڕیااازی هااااتنە دیاااکە شاااارەکانی لە دواتااار و کوردساااتان لە پێشااادا لە کچاااان و ژناااان. باااوو- ئەمینااای ژیناااا بە

ی داساەپاو لەالیەن کۆمااری ئیساالمی، لەچکەکانیاان ە ڕەتکاردنەوەی کاۆیلەتیل ئاشاکرا نیشاانەیەکی وەک و خۆپێشاندانەکان
ساااووتاند و بەو هاااۆیەوە دڕیاااان بە شاااەوەزەنگی دژ بە خۆیانااادا و، وەک دەبیناااین قوربانیااادانی یەک بە دوای یەکیاااان باااۆ 

 .سەرکەوتنی ئەو شۆڕشە لە خۆیان گرتووە
 
چاالکاانە و لە ڕیازی پێشاەوەدان. ئەوان بە  لە ڕاپەڕینی ئەمجارەدا، نەتەوەکاانی ئێاران بە تاایبەتی نەتەوە بندەساتەکان 

جۆرێااک نەترسااانە بەرەوڕووی هێاازی سااەرکوتکەر و ئاااگری چەکەکانیااان بااوونەوە کە خااۆڕاگری و کااۆڵنەدان و قوربانیاادان و 
ر شاەقام باانگەواز ساە هااتنە بۆ ئەوانی و ئێران دیکەی بەشەکانی لە خەڵک هاتنەمەیدانی ناوی شارەکانیان بووە ئیلهامی 

وە و وەاڵمی خۆشی وەرگرتووەتەوە. دیارە لەم ڕاپەڕینەدا چەندین شاری کوردستان بە خوێنی الوەکانیان نەخشاین باوون، کرد
کرماشان و لە سەرووی هەموویان شااری سانەی قارەماان چاووە  بەاڵم حەماسەی چەندین شەو و ڕۆژەی شارەکانی شنۆ، سەقز،

بیل وەک نوێنگەی هااتنە مەیادانی نەتەوە بندەساتەکانی بەلاووچ، عەڕەب نێو مێژووی شۆڕشی نوێ. زاهیدان، ئەهواز، ئەردە
و تااورک هاااواری خوێناااویی خۆیااان دژ بە بێاادادی و دیکتاااتۆریی کۆماااری ئیسااالمی تااێکەک بە خرۆشاای حەماساایی کوردسااتان 

ەنادی ئاایینی کە بە کردووە. تاران کە ناوەندی دەسەاڵتی ڕەشی ئەو ڕێژیمەیە، هەروەها مەشهەد و قوم وەک دوو شاار و ناو
 بە باوون ئێاران، دیاکەی بچاووکی و گەورە شااری ساەدان و دەژمێردرێن دەسەاڵتدارەکان ئاخوندە نەریتیی پێگەی بە  ڕواڵەت

 هەر. ئیسااالمی کۆماااری نەکبەتیاای لە پااڕ دەسااەاڵتدارەتیی ساااک ٤٣  دژی لە الو کااوڕانی و کچااان دەنگهەڵبڕیناای گۆڕەپااانی
یمەنااای پااڕ واتاااا و بەشاااکۆ لە بەزانااادنی تەلیساامی تااارە و لە هاوپێوەنااادی و یەکااادڵیی و هەر شاااەوێک دەیاااان د ڕۆژێااک

هاونیشتمانانی ئێرانی کە لێبڕاون کۆتایی بە تەمەنی دیکتاتۆریی ئاخوندی بێنن، تێکەک بە خوڵقان و لەدایکبوونی ساروود 
 .و گۆرانی و دروشم و بەرهەمی شۆڕشگێرانەی نوێ دەبن

 
ا تااا ڕۆژهەاڵتەکەی، لە بااکوورەوە تااا باشااوورەکەی، لە پەراوێازەوە تااا ناوەناادەکەی، زیاااتر لە جۆغرافیاای ئێااران لە ڕۆژاو

مااااانگێکە گۆڕەپااااانی تەقیاااانەوەی تااااووڕەیی الوەکااااانی بە ڕووی هێاااازە دڕناااادە سااااەرکوتکەرەکانی پااااارێزەری دیکتاااااتۆریی 
انە دروشامی "ژن، ژیاان، ئاازادی" و داوای دەسەاڵتداردایە. شاەقام و زانساتگە و قوتابخاانە و باازاڕ و کاۆاڵن، ڕۆژانە و شاەو

هااااتن بە دەساااەاڵتی هاااۆردوویەک ئاخونااادی مشاااەخۆری کۆنەپەرسااات و،  ڕووخاااانی ڕێژیمااای ژنکاااوژ و مناااداڵکوژ و، کۆتایی
فەرمانااادەران و کاربەدەساااتانی خاااوێنڕێژ و تێرۆریسااات و دز و تاااااڵنچیی ساااامانی خەڵاااک و واڵتیاااان لاااێ بەرز دەبێاااتەوە. 
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 نااڕازی، خەڵکای چۆکاداهێنانی بە باۆ ڕێاژیم سەرکوتی ماشێنی نەماوە بێڕەحمییەک و چاوبەست و یالنپ و توندوتیژی  هیچ
 ژنای ساەر لە چارشێو و دەسووتێنن قورئان خۆیان دەستنیشانکراوی بەکرێگیراوانی هۆی بە دەسەاڵتداران. نەبردبێ بۆ دەستی

دەژمێردرێن،گڕ تێبەردەدەن و دەیانشاکێنن بەو مەبەساتەی  نەی بە سامانی گشتیکەلوپەال و بنکە ئەو الدەدەن، چارشێوبەسەر
دیکتاتۆر بۆخۆی وەقسە بێت و هاواری لێ بەرز بێتەوە و بە خەڵک و دنیا بڵاێ ئەوانە )خۆپێشااندەران (دژی پیرۆزییەکاانن 

 .و ئاژاوەگێڕن، هەر بۆیە ئاوا دڕندانە سەرکوتیان دەکەین
 

ی لە گیانی خەڵک بەردانی ڕەوە ڕەوە پاۆلیس و هێازی چەکادار و بەسایجی و مۆتەکەی ڕووخان وەهای ترساندوون کە سەرەڕا
"لباە شخصی" و تەقەکردنیان بە چەکای گەرم و بەکارهێناانی ماودێڕنترین کەرەساتەکانی لێادان و ساەرکوتکردن، وەفااداران 

ەو شار و ناوچانەی خەڵکای بە ڕێژیمەکەشیان بۆ بەرەوڕووبوونەوەی ڕاپەڕینی خەڵک، دەنگ داوە. ئەنترنێتیان بەتایبەتی ل
ڕاپەڕیوە و تەنگی پێهەڵچنیون، بڕیوە بۆ ئەوەی فیلم و وێنەی تاوانەکانیاان و بەربەرەکاانی و خاۆڕاگریی جاناانەی خەڵکای 

 .دەستبەتاک بەرامبەر هێزە پڕچەک و دڕندەکانیان، بە ئاگاداریی بیرورای گشتیی جیهان نەگا
 

اوە سەرکوتکەرەکانی، هەوک دەدەن ترە و داماویی خۆیاان لە وەڕێکەوتنای الفااوی دیکتاتۆر و سەرانی هێز و دەزگا و دامەزر
ڕووخان، بشارنەوە و بە پێداهەڵگوتنی "ئیقتیدار"ی ڕواڵەتای و "پێشاکەوتن"ی نەبوویاان ورەی دابەزیاوی بەکرێگیراوەکانیاان 

جااریش ماۆتەکەی ڕووخاان لە خۆیاان هەستێننەوە. هاوکااتیش بە نیشااندان و بەکارهێناانی چناگ و ددانای خوێناوییاان، ئەم
بنەماا و بانگەشاەی دەساتهەبوونی واڵتاانی بێگاانە لە وەڕێکەوتنای ئەم الفااوەدا،  دوور بکەنەوە. بە ڕێکخساتنی سایناریۆی بێ

هەوک دەدەن سااەرنجەکان بەرەو ئەو دیااوی ساانوورەکان الڕێ بااکەن. هەڕەشااەی دووپاااتکردنەوەی هێرشاای مووشااەکی بااۆ سااەر 
ڕێکخراوە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت لە هەرێمی کوردساتان و هەڕەشاەی دەساتدرێژیی نیزامای باۆ ساەر خااکی  بنکەکانی حیزب و

هەرێمی کوردستان دەکەن. واڵتانی ناوچە بە دەستێوەردان لە نێوخۆی ئێران و، واڵتانی ڕۆژاوا کە ئەمجاار باشاتر لە پێشاوو 
ێستیان گرتووە، بە دنەدانای خەڵکای ئێاران باۆ ڕووخانادنی دژی سەرکوتی خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێران بە هۆی ئەو ڕێژیمە هەڵو

ڕێژیمەکەیاان تاوانبااار دەکەن. بەاڵم لەگەک هەماووی ئەمانەشاادا، ئەو بەلووچساتان و کوردسااتانەی خاامنەیی بە پااێچەوانەی 
ودی قسەی دڵای خاۆی، خەڵکەکەیاانی بە هاۆگر و ئەویناداری ڕێاژیمەکەی نااو بارد و، ئەو هێازە سیاساییە خەباتکاارانەی خا

خامنەیی و سوپای پاسداران و وەزارەتە ئیتالعاتەکەی بە "تەجزیەتەڵەب" ناویان دێانن، ئێساتا باوون بە چەقای هااودەنگی 
 .هێنان بە تەمەنی ئەو ڕێژیمە و یەکگرتوویی خەڵکی بەشە جۆراوجۆرەکانی ئێران بۆ ڕاپەڕین و شۆڕشی کۆتایی

 
ە و دامودەزگا سەرکوتکەر و تەبلی اتییەکانیان، چەندین جار باسایان لە لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا، سەرانی ئەو ڕێژیم

ناردنی چەک لە دەرەوەی سنوورەکان بۆ نێوخۆی ئێاران بە تاایبەتی بە هاۆی حیازب و ڕێکخراوەکاانی ڕۆژهەاڵت بە مەبەساتی 
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بنەمایاانەش  نباارکردنە بێوەڕێخستنی ڕاپەڕین و ڕاگرتنای خەڵاک بەرامابەر بەو ڕێاژیمە کاردووە. ئەم جاۆرە بانگەشاە و تاوا
شااتێکی چاااوەڕوانکراون. ئەوان کە ئامااادە نااین دان بە بێزراوبااوونی ڕێژیمەکەیااان لەنێااو خەڵااک و، دان بەداماااوییەکەی لە 

 ئێاران خەڵکای ویساتی و ئیرادە تەسلیمی جێبەجێکردنی تەنانەت النیکەم و سەرەتاییترین چاوەڕوانییەکانی خەڵکدا بنێن و 
ڕاپەڕینی خەڵک بە دەسکیسی بێگانە و دوژمن لە قەڵەم بدەن. سروشتییە کە هۆ و هۆکااری سااختە و بە ن، سروشتییە کە ب

 و، گاوڵلە و سااچمە و بااتووم لە نەساڵەمینەوەیان  و خەڵاک ترسای شاکانی و، ڕاپەڕیانەکە بەردەوامیای دوور لە ڕاستی باۆ 
 بە خۆپێشااندەران تاوانباارکردنی شااخدارانەیان، رۆد  ەوە. یەک لەمباکەن قاوت ساەرکەوتن تاا نەسارەوتن بە بڕواهێنانیان
 شۆڕشاگێرانی گەرمای چەکای ئەوەیە ڕاساتییەکەی بەاڵم. ساەرکوتکەرەکانە هێازە دژی گەرم چەکای بەکارهێنانی و چەکداربوون
سااەخاوەتەوە  بە جینایەتاادا، و جەهاال ڕێژیماای لە ئێااران سااتاندنەوەی شااەڕی لە کە خوێنااانەیە ئەو تەنیااا سەرشااەقام،

کەشی دەکەن. چەکی گەرمی ئەوان دڵگەرمبوونیان بەو پشتیوانییەیە کە لەالیەن خەڵکی نێوخاۆ و ئێرانییەکاانی دەرەوەی پێش
واڵت دەکاارێ. چەکاای گەرماای ئەوان ئەو هاوپێوەناادییە جیهااانییەیە کە ڕۆژ بەڕۆژ لە هەڵکشااان دایە. چەکاای گەرماای ئەوان 

 .ژیمەیەبیستنی دەنگی قرچە و تێکڕمانی کۆڵەکەکانی ئەو ڕێ
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 چەواشەکارییەکانی ئێران بەڵگە بۆ ڕەوایی خەباتی میللەتێکن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
 بەدژی ئێاران نیزامیای کاردەوەی ئامانجەکاانی و هۆکاار"  سایتی فەرمیی سپای پاسداران "تەسنیم" لە ڕاپۆرتێکدا لەژێر ناوی

 نەتەوە ڕێکخااراوی لە ئیسااالمی کۆماااری هەمیشااەیی نااوێنەری نااامەی لە باااە "عیاارا  باااکووری تێرۆریسااتییەکانی تاااقمە
ۆکی دەورەیاای شااوڕای ئەمنییەتاای ئەو ڕێکخااراوەی ناااردووە و هۆکاااری هێرشااە مووشااەکی و سااەر بااۆ کە دەکااا یەکگرتووەکااان

 .ەبوونی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی تێدا ڕوون کردووەتەو پەهبادییەکان بۆ سەر شوێنی نیشتەجێ
 
بە دەردی کورد گاوتەنی  کردۆتەوە باڵوی  ئەوەندەی سایتی تەسنیم لە نێوەرۆکی نامەی نوێنەری هەمیشەیی کۆماری ئیسالمی 

تفاای بەرەوژوورە و هەر ڕووی خۆیااان دەگاارێتەوە و تەواوی ئەو تۆمەتااانەی جەنااابی نااوێنەر بااۆ تۆمەتبااارکردنی حیزبەکااانی 
ان دەکااا، لە ڕاسااتیدا ڕێااک پااڕ بە پێسااتی دەسااەاڵتدارانی کۆماااری ئیسااالمین. بااۆ ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان لەو نااامەیەدا باساای

سەلماندنی ئەو قسەیە نموونەیەک لە نێاوەرۆکی ناامەکەی جەناابی ناوێنەر لێارەدا دێنیانە بەر بااە و بەپێای ئایادۆلۆژیا و 
 .ستان هەڵسنگاندنی بۆ دەکەینکردار و ڕەفتاری ئەو چل ساڵەی ڕابردووی کۆماری ئیسالمی و حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کورد
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نااوێنەری هەمیشااەیی کۆماااری ئیسااالمی لەو نااامەیەدا باااە لەوە دەکااا کە "کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لە ماااوەی چاال ساااڵی 
 ساەر هااتنە پاێش مێاژووی لە ساووکەئاوڕێک هەر ئەگەر ڕابردوودا خۆی یەکێک لە قوربانییەکانی ئەسڵیی تێرۆریزم باووە"، 

 بە تێرۆریاازم و تێاارۆر بااۆ ناااوچەکە و ئێااران لە دەوڵەتەکااان تێڕوانیناای کە دەبینااین باادەینەوە المیئیساا کۆماااری دەسااەاڵتی
ک بااوو کە هەوڵیااان دەدا لە کااار و کردەوەیاناادا لە کااۆمەڵگەی جیهااانی بە الیەنگااری تێرۆریاازم نەناساارێن بەاڵم زۆر چەشاانێ

ی لەو کاااتەوە کە نیزاماای کۆماااری ئیسااالمی لە بەڕووناای و ئاشااکرا بەپێاای هەمااوو بەڵگەکااانی بەردەساات بۆمااان دەردەکەو
جوغرافیای ئێران دەسەاڵتی بەدەستەوە گرتووە، نەک تەنیاا لە ئێاران و ڕۆژهەاڵتای نێوەڕاسات بەڵکاوو بە باوونی سیاساەتی 

پەروەریی کۆماااری ئیساالمی لە سەرانسااەری جیهانادا تێرۆریاازم پێناساەی دەوڵەتیاای بە خاۆیەوە گرتااووە و لە هەر  تیرۆریسات
گایەک لەو جیهانەدا کردەوەیەکی تێرۆریستی ڕوو بدا، لە یەکەم چرکەدا هەموو ڕوانینەکان بەرەو دەساەاڵتدارانی کۆمااری جێ

ئیسالمی دەبێ، چونکە کۆماری ئیسالمیی ئێران یەکێک لەو دەوڵەتانەیە کە ڕێبەرانی تەنانەت پێش دامەزرانی ڕێژیمەکەیاان 
ار هێناااوە و دوای گەیشااتن بە دەسااەاڵتیش لەپێناااو ڕاگرتناای ڕێژیمەکەیاناادا بە تێرۆریااان بااۆ ئامااانجە سیاسااییەکانیان بەکاا

بەرباااڵوی کااردەوەی تێرۆریسااتیان وەک ئااامرازی لەنێااوبردنی دژبەرانیااان گرتااۆتە دەساات کە ئەوەش بااۆ بنەمااا فیکرییەکااانی 
 .ڕێبەرانی ڕێژیم دەگەڕێتەوە و لە پێکهاتەی دەسەاڵتیشدا نەهادینە کراوە و جێ خراوە

 
وێنەری هەمیشااەیی کۆماااری ئیسااالمی لە ڕێکخااراوی نەتەوە یەکگرتووەکااان دەبااوایە پااێش ئەوەی ئەو نااامەیە بنووسااێ و ناا

حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تێرۆریست ناو بەرێ و حکوومەتەکەی خۆی بێبەری بکاا لە کاردەوەی تیرۆریساتی، بااش 
وومییەتی دەوڵەتەکەی خاۆی لە ئاساتی نێاودەوڵەتی لەمەڕ کاردەوە بوو وەک کەسێکی دیپلۆماتکار چاوێکی بە کارنامەی مەحک

تێرۆریساااااتیەکانی، خشااااااندبایە و ئەوکاااااات دەساااااتە چەورەکەی خۆیاااااانی بە الیەنەکاااااانی دژبەری ساااااڕیبا. لە مێاااااژووی 
ن کاردەوەی دەسەاڵتدارەتیی نیزامی کۆماری ئیسالمیدا، دەسەاڵتدارانی ئەو نیزامە لە ڕێگای دامودەزگای جۆراوجۆرەوە بە سەدا

تێرۆریسااتییان ئەنجااام داوە کە زۆربەی ئەو تێاارۆرانە، تێاارۆری جیااابیران و دژبەراناای ئەو نیاازامە بااوون، لە گەک ئەوەشاادا 
زۆربەی تێرۆریستەکان دوای کردەوە تێرۆریساتیەکە توانیویاانە لە دەساتی پاۆلیس و دامودەزگاای قەزایای هەڵاێن، بەاڵم بەو 

کۆماااری ئیسااالمی لە دادگاکااانی واڵتااانی جۆراوجااۆری جیهاناادا پەروەناادەی کااردەوەی  حاااڵەش هەتااا ئێسااتا دەسااەاڵتدارانی
تێرۆریستییان بۆ کراوەتەوە؛ بۆ نماوونەم لە دەزگاای دادی فەڕانساە، ئاڵماان، ساویس، ئاارژانتین، ئاۆتریش و بێلژیکادا کاار 

وکمی نێااودەوڵەتی لە الیەن ئەو لەسااەر کااردەوە تێرۆریسااتیەکانی کۆماااری ئیسااالمی کااراوە و هەتااا ئێسااتا الناایکەم سااێ حاا
دادگایانەوە سەبارەت بە کردەوە تێرۆریستییەکانی ئەو نیزامە بۆ دەسبەسەرکردنی بڕیاردەرانی ڕەدە باااڵی تااران و بکەرانای 

 .ئەو تێرۆرانە دەرچووە
 

 ساڵەدا بۆ  ٤٣بە پێچەوانەی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی، حیزبەکانی بەرهەڵستکاری ئەو نیزامە لە مێژووی ئەو 
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خوازانەی خۆیاناادا  گەیشااتن بە ئامانجەکانیااان و لێاادانی دژبەرانیااان، تێاارۆر و تێرۆریزمیااان لە سااتراتێژیی خەباااتی ماااف
نەگونجاناادووە و کاریااان لەسااەر نەکااردووە. بااۆ وەبیرهێنااانەوە باشااە لێاارەدا ئاماااژە بە نااامەی شااەهیدی دەسااتی تێاارۆر د. 

زایینای، ڕوو بە ساکرتێری گشاتیی ١٩٨٨ - ٨ - ٣عیارا  لە ڕێکەوتای -ساتی شاەڕی ئێارانقاسملوو بکەین کە لە کااتی ئاگربە
ئەوکاتی نەتەوە یەکگرتووەکان "پرز دوکۆیالر" نووسیویەتی. د. قاسملوو لە بەشێک لە نامەکەدا ئاوا باسی ڕواناگەی حیزبای 

سااڵە ڕاباردووی  ٤٣کرتێر، حیزبی ئێمە کە دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە تێرۆر و تێرۆریزم دەکام "... ئاغای س
تێکۆشاااانی سیاسااایی دژی تێااارۆر، باااارمتەگرتن، فاااڕۆکە ڕفانااادن و بەگشاااتی هەماااوو ئەو کاااارانە باااووە کە گیاااانی کەساااانی 

دیفاع بخاتە مەترسییەوە، حیزبی ئێمە هەمیشە الیەنگری ئاشاتی و دژی شاەڕ باووە، ئێساتا کە دەتاانەوێ  نیزامی و بێ غەیرە
 ."...عیراقدا بکێشێ ئەوە ئامانجی ئێمەشە-منایەتی باک بەسەر سنوورەکانی ئێرانئاشتی و هێ

 
هەر لە پێوەندی لەگەک تێرۆر و تێرۆریزمدا، د. قاسملوو لە وتارێکدا لە ئەنستیتۆی هااودەردی لەگەک ئەمریکاای التاین و  

بوو، دەڵااێم "... حیزباای دێمااوکراتی هااات لە مادریاادی پێتەختاای ئیسااپانیا پێک ١٩٨٨ - ١٠ - ٦ئەفریقااا کە لە ڕێکەوتاای 
کوردستانی ئێران وەک ڕێکخراوێکی دێموکرات بەپێی ئوسووک و ڕێباازی خاۆی، هەماوو کاات تێرۆریزمای لە فاڕۆکە ڕفانادنەوە 
بگاارە تااا دەگاااتە بۆمااڕ دانااانەوە و بااارمتەگرتن، ڕەت کااردووەتەوە و بەگشااتی حیزباای ئااێمە هەر کردەوەیەکاای کە ژیااان و 

 ."...دیفاع بخاتە مەترسییەوە ڕەت دەکاتەوە نیزامی و بێ ادی غەیرەهێمنایەتیی ئەفر
 

واتاا  ١٩٩٦تاا  ١٩٧٩ی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی پارلمانی بریتانیاا، لە نێاوان سااڵەکانی ١٩٩٦بەاڵم بەپێی ڕاپۆرتی ساڵی 
زیسااایونی ئێرانیااای کەە لە ئۆپۆ ٢٢٠سااااک، دەساااەاڵتدارێتیی کۆمااااری ئیساااالمی لەو مااااوەیەدا لەساااەر یەک،  ١٧نزیاااک بە 

دانیشااااتووی واڵتااااانی دەرەوەی ئێااااران لەالیەن تێرۆریسااااتە نێردراوەکااااانیەوە تێاااارۆر کااااردوون. ئەوە بااااێجگە لەو کااااردەوە 
تێرۆریسااتییانەیە کە لەسااەر کااادر و پێشاامەرگە و ئەناادامانی حیزبەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتانە کە لەنێااو خاااکی باشااووری 

نی دەزگاکانی ئیتالعات و ئەمنییەتی ئێرانەوە بەڕێوە چوون، کە بەداخەوە ڕادەیاان خاۆ کوردستان لەالیەن دەستوپێوەندییەکا
سااڵی ڕاباردوودا پاڕە لە کاردەوەی تێرۆریساتی کە لە  ٤٣کەە نزیک دەکاتەوە. کارنامەی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی  ٤٠٠لە 

ئەو چەند نماوونەیە بەباشای ڕوونای دەکااتەوە  نووسێنێکی وادا ناتوانرێ هەموو ئامار و ڕەقەمەکان بهێنرێنە بەر باە. هەر
کە ئەوە دەسااەاڵتدارانی کۆماااری ئیسااالمیی ئێاارانن کە تێاارۆر و تێرۆریاازم وەک کەرەسااتەی مااانەوەی دەسااەاڵتدارەتیی خۆیااان 
بەدژی دژبەرانیااان بەکااار دێاانن و بەخۆشااییەوە حیزبەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان بەگشااتی و حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی 

هێناانی تێارۆر و پەرەپێادانی تێرۆریازم  ان بەتاایبەتی لە هایچ جێگاایەکی ئەو جیهاانە و لە هایچ دادگایەکادا بە، بەکارئێر
 .تۆمەتبار نەکراون
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لێاارەدا باشااە وەبیاار نااوێنەری هەمیشااەیی کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران بێااتەوە کە ڕێکخااراوەی نەتەوە یەکگرتووەکااان کۆمەڵێااک 
کردنیاان بان  د کردووە کە هەموو ئەندامەکانی ئەو ڕێکخاراوەیە لەساەریانە پابەنادی جێبەجێیاساوڕێسای نێودەوڵەتیی پەسن

و هیچکام لە ئەندامەکان نااتوانن بەپاێچەوانەی ئەو یاساوڕێساایە بجاووڵێنەوە، باۆ نماوونە پاراساتنی ساەروەریی سیاسای و 
 ٤٣نی ساانووری ئەو واڵتااانە. بەاڵم لە ماااوەی جوغرافیااایی واڵتااان، واتااا دەسااتێوەرنەدان لە کاروباااری نێوخااۆیی و نەبەزانااد

ساڵی ڕابردوودا دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی نەک سەروەریی دەسەاڵتی سیاسی و جوغرافیایی واڵتانی هاوسانووری خۆیاان 
نزیاک  نەپاراستووە بەڵکوو بێ سڵەمینەوە لە یاسا نێودەوڵەتییەکان هەر کردەوەیەکیان ئامانج بووبێ، بەڕێوەیان بردووە کە

بە تەواوی ئەو کردەوانەی کۆماری ئیسالمی، ئاسایشی نەتەوەیی ئەو واڵتانەیاان خساتووەتە مەترساییەوە و ئااخرین نماوونە 
بۆمبارانی مووشکی و پەهباادیی ساپای پاساداران باۆ ساەر بانکە و کەمپای نیشاتەجێبوونی کاوردانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتانە کە 

 .ە کە لە نێو شەهیدەکاندا منداڵی تەمەن یەک ڕۆژەش هەبووکە ١٧بەداخەوە بوو بە هۆی شەهیدبوونی 
 

لە کۆتاییدا ئێستا کە گەالنی ئێران بێ جیاوازیی نەتەوایەتی و ئایینی و سیاسای، زیااتر لە ماانگێکە بەدژی زوڵام و زۆری 
کە کااۆمەڵگەی  دەسااەاڵتدارانی کۆماااری ئیسااالمی ڕاپەریااون و دروشاامی نەمااانی کۆماااری ئیسااالمی دەدەن کاااتی ئەوە هاااتووە

نێااااودەوڵەتی و بەتااااایبەتی ڕێکخااااراوی نەتەوە یەکگرتووەکااااان ڕادەی پێوەناااادییە سیاساااایی و دیپلۆماتیکەکانیااااان لەگەک 
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە شێوازێک بێننە خوارێ کە کۆماری ئیسالمی نەتوانی بە ئێعتباری سیاسی لە کاۆر و 

شااادار باااێ و ئەوە دەتاااوانێ باشاااترین پشاااتیوانیی نێاااودەوڵەتی باااۆ خەڵکااای ڕاپەریاااو و کۆباااوونەوە نێودەوڵەتییەکانااادا بە
 .وەزاڵەهاتووی ئێران بێت

 
بە دڵنیاااییەوە بە نەمااانی کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران، تێرۆریاازم گەورەتاارین پشااتیوانی خااۆی لەدەساات دەدا و ئەوە دەتااوانێ 

ی کۆماری ئیسالمی یانی نەمانی تێرۆریزمی دەوڵەتی، نەماانی ئارامی و ئاسایش بۆ دەوڵەتانی ناوچەکەش بگێڕێتەوە. نەمان
بەبارمتەگرتنی دەوڵەتی، نەماانی ساەرکوت و زەبروزەناگ بە نااوی دیانەوە، نەماانی تەفارەقە و دووبەرەکێای نێاوان گەاڵنای 

 . ...ناوچەکە و
 

 .تی کۆماری ئیسالمیبە هیوای یەکگریی زیاتر لەپێناو سەرکەتنی گەاڵنی ڕاپەریوی ئێران و ڕاماڵینی دەسەاڵ
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 كان رواێزخراوه ڕینی په ڕاپه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رویزی ریم په كه

 
دانی  ی كشتوكاک و ئااوه رچاوه میسر سه  كاندا، ڕووباری نیل له می فێرعۆنه رده سه له   كه  وه گێڕنه كاندا وای ده كۆنه  فسانه ئه  له

ر ژیاان و مااک و  ساه  ساتی باه ده  كاه  ڵكه ك خاودای خه ر وه ندێجاریش هاه و هه ك نوێنەری خودا بوو. فێرعۆنیش وه  كه بۆ ناوچه
  باه  ی ڕووبااری نیال كاه وه سااڵی واڵتای دادەگارت. باۆ ئاه ستا و وشكه ده ڵنه ندێ ساک ڕووباری نیل هه نامووسیان داگرتبوو. هه

ن  ش ڕووبااری نیال بكاه یانگوت قوربانی پێشكه ێ، دهی زۆر ب كه موو ساڵێك ئاوه ك هه زانی وه تی نێردراوی فێرعۆنیان ده نێعمه
هێشاتا   كاه  جاوانترین كچای پااكیزه  كرا بریتی بوو لاه ش ده پێشكه  ك كه ست بێنن! قوربانییه ده دڵی فێرعۆن به  وه و ڕێگه و له

  یه فساانه م ئه پێی ئاه بێانن. باه سات ده تااكوو دڵای فێرعاۆن به  كاه نێاو ڕووباره  یانخساته و ده  وه یانڕازاناده . ده كردووه مێردی نه
ڵك  تیی خاه شای ڕۆحای تیناووی خاوێنی فێرعاۆن بكارێ تااكوو ژیاانی كۆیلاه باوو پێشكه ی شار ده خوێنی جوانترین كچی پاكیزه

 !وام بێ رده به
 

ماان تااكوو  زه ختی فێرعاۆنی ڕۆیشاتن باۆ تاارانی پێتاه  وه قزه ساه  ك لاه یاه ماڵه رمانان، بنه كانی ماانگی خاه كۆتاییه  ڕۆژێك له
 مزی ژیان و  یان ژینا، ڕه كه نازداره كی پێویست بۆ كچه  ندێ شتومه ردانكردن، هه ن و وێڕای سه كانیان بكه ردانی خزمه سه
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یان وەرزێکی نوێی خوێندنی دەسات پاێ دەکارد.  كه رگۆشه ری پاییز و کرانەوەی زانكۆ بوو، و جگه به ره به  جوانی بكڕن؛ چوونكه
 !خت كان بۆ پێته راوێزخراوه ری په فه مێژوویترین سه  اڵم بوو به ردان و خۆشی بوو، به انیان بۆ سهری تار فه سه
 

ییادا خوێنیاان  كوشاتارگای خامنه  كانی فێرعاۆن بردیاان و لاه ئمووره بۆ ماڵی پووری و مه  وه ڕایه گه قام نه ردانی شه سه  ژینا له
  وامی بااه رده كانیانی بااۆ بااه كانیان و بێگوناحترینااه كااانی واڵت، جوانترینااه زهو خااوێنی پاكی  خۆشااه فێرعااۆن نه  ڕشاات؛ چوونكااه
 ! . فێرعۆن تینووی خوێنه تاوانی پێویسته ژیانی پڕ له 

 
ریی تااوانێكی  وه یااده  كاه  ئااراوه  رمانانادا هاتاه ی خه٢٦ڕۆژی   ی ڕێك لاه كه سپێكه ده  تاوی ی هه١٤٠١رمانانی  ڵدانی خه رهه سه
رینی  ڕاپااه  عید و هاوڕێیااانی تێاارۆر كاارد. لااه ری كااورد دوكتااور سااه بێرلیناای ئاڵمااان ڕێبااه  لااه  ، كااه ی فێرعۆنااه دیكااه ی وره گااه
ی  ساتاند و كڵپاه ی ئه ختی فێرعاۆنیش بڵێساه و تاا پێتاه  وه خێرایی زۆربەی ناوچەکانی واڵتای ئێرانای گرتاه به  رماناندا كه خه

كانی واڵتن، خاوێنی  ریكی كوشتنی پاكیزه ر خه كانی فێرعۆن هێشتا هه ئمووره ، مه ردووهرباری وڕ و كاە ك موو ده ی هه كه ئاگره
خاوێنی   كانی تیناوون باه ندیه ستوپێوه موو ده ڵكوو هه نیا فێرعۆن، به ك ته نه  ڕژێنن چوونكه یشتوو ده پێگه  كچانی جوان و تازه

تیی  كبااه نه  نی پااڕ لااه مااه تااوانن ته ، ده نج و الو و پاااكیزه گااهڕشااتنی خااوێنی كچااانی   بااه  الوان و كچااانی واڵت و پێیااان وایااه
 .ن پێ بده  یان درێژه كه ڕێژیمه

 
دا  م ڕۆژاناه لاه  ن كاه زاران گوڵاه و هاه ڵكوو چەپکەگوڵێاک لاه ناد ناوێاك ناین، باه نیا چه سرا، ... تاه ژینا، نیكا، سارینا ، ئه

 .شتن و فڕكردنی خوێنی پاك و سووریاننریكی كو رباری فێرعۆن خه تێرۆریستان و خوێنمژانی ده
 
 : یه كه نه دوو دیوی دیمه  خوێندا دیاره  م ساتوسووری پڕ له ی له وه ئه
 

خاولقێنن.  ده  ی تاوانێاك تااوانی دیكاه وه بیربردناه و باۆ له  وه شاۆنه تااوان ده  ، تاوان به ییانه زه كانی بێبه ئمووره یی و مه خامنه
سادرێژی  ج و ده ره خوێنڕێژیی كه  به  ره شارن و كوشتاری دیوانده داده  ره دیوانده  ركوت و كوشتار له سه  كوشتنی ژینای كوردان به

  وه ناه به بیار ده وه  ك ڕۆژه ر وانیاری ساوای یه كی بۆ سه هێرشی مووشه  كانی ئێران به شاره  و كوشتار له وه  شارنه ر نیكا ده بۆ سه
ر  هێرش بۆ ساه  ، به سنه  رگبارانیان له پۆشن و مه رز داده ربه ی سه ر سنه هێرشی موغولی بۆ سه ژینۆساید و  رگی وانیار به و مه

و بااۆ   وه نااه به ڵك ده بیاار خااه وه  مناادااڵنی قوتابخانااه  ال  لێاادان لااه ساارا و شااه بیل و كوشااتنی ئه رده ئااه  ی شاااهد لااه قوتابخانااه
خاوێن   رگ و خاوێن باه ماه  رگ باه مكار. ماه ساتی ساته گیاانی بەنادییەکانی ده  ونه كه زیندانی ئێوین ده  له  رمه و شه له  ڵهاتن هه
موو  هاه  لاه  بیریان نااچێ كاه شادا لاه و نێوه رامۆش بكا! لاه كانیان فه ڵك چاوترسێن بكرێ و جیهان تاوانه پۆشن تاكوو خه داده
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  ن چوونكاه یشاتوو بكاه پێگه نج و تازه ت كچاانی گاه تایباه كان و باه تی مرۆڤه رامه ر گیان و كه ستدرێژی بۆ سه كاندا ده ساته كاره
 . یه ژن و كچانی الو هه  ر به رامبه كی مێژووییان به روونییه گرێی ده

 
كی  یاه وره  رز و باه كی باه یاه ئیراده  دڵی پڕ خوێن و به  اڵم به تاک به ستی به ده  به  ی  وانه ڵكن. ئه خه  كه نه ی دیمه كی دیكه الیه
ر زماانی مان و تاۆ  كی ئاساایی ساه یه نیا وشه ڕیو ته رزی شۆڕشگێڕان و الوانی ڕاپه ی به ن. وره كدا ئاماده پانه گۆڕه  له  وه وێنه بێ

ی  كان، ڕۆژناماه تی مرۆڤاه راماه تی شۆڕشای كه پاریسی پێتخاه  ناوبانگترین میدیاكانی جیهان. له تیتری به  ڵكوو بۆته ، به نییه
تی  ر ڕووماه ی ساه وره ی گاه وێناه  ماه ناترسین! ئه  ڵێ ئێمه نێ و ده رز داده ربه ی سه ی سنه زادیخوازی، وێنهی ئا واته لیبراسیۆن به

  لاه  قام جگاه ر شاه ساه  كانادا هاتووناه موو ناوچه هاه  و لاه  وه موو چین و توێژه هه  ڵك به رز ناترسێ! خه ربه ی سه م سنه مێژووه
میادیاتان كاۆنترۆک   ڵاێن كاه اڵتداران ده ساه ده  قام باه ر شه ی سه ڵكه م خه ین. ئه كه باسی ده  دوایه  بێ كه ت نه گرووپێكی تایبه

رزشای و ئاایینی و سیاسای و  تی و وه اڵیاه كۆمه  پاناه . گۆڕه وه ناه كه ستووتانی تێدا باڵو ده قبه وام ئیدئۆلۆژیی چه رده و به  كردوه
كرێگیراو و جااش و  زاران باه تی و هاه منیاه زار دووربینای ئه یاان هاه ده  و به  دوهڵكیتان قۆرخ كر ی خه وه موو شوێنی كۆبوونه هه
ن و قااۆرخی  كااه و ژیااان كااۆنترۆک ده وه دان و بیركردنااه ناسااه موو قااوژبنێكی هه و هااه  وه نااه كه   ده ڵك زه خااه  ساایجی، چاااو لااه به
  باه  باێ ئێاوه ده  یاه، دا ناامێنێ و های ئێمه سانساۆری ئێاوه كاۆنترۆک و فیلتار و  قام لاه ، شاه یاه قام های ئێمه اڵم شاه ن. باه كه ده

 .ی خاك و نیشتمانین قینه نی ڕاسته خاوه  ڵك كه ی خه ك ئێمه قام نه نێو شه  نه پێ بخه  وه ترسه
 
و  سایج و جااش و ساوپای پاساداران و به  هێزی ئینتزامی و گاردی ویاژه  ركوت كردنن، به ریكی سه كانی ڕێژیم خه موو هێزه هه

تااكتیكی   یان، باه كاه ڕینه ر ڕاپه ساه باێ و ساوورتر له وتر ده ڵك پتاه ڕۆژ هێزی خه اڵم ڕۆژبه ، به وه لییه كانی ئیمامی عه گوردانه
 .ی شۆڕشگێڕییان ژێر ئیراده  نه خه شار ده ك و شار به  ڕه گه  ك به ڕه كۆاڵن و گه  ڕۆژ، كۆاڵن به  و و به شه  به  وه جیاوازه

 
  ش بڵێاین كاه وه . باا ئاه وتن، باۆ ڕووخاانی ڕێژیماه ركه ساه  شۆڕشێكی نزیاك لاه  بێته ده  ریكه خه  ڵك كه ی خه مجاره ئهڕینی  راپه
پێچاانی  نیا تێكوه ی تاه كاه ئامانجه  كاه  واو مانایه ته وێ، شۆڕشێكی به نگ ناكه دره زۆر وه  وتن كه ركه سه  ر بگاته گه   ڕینێكه ڕاپه
  ساانی دیكاه مێنن و كه اڵتدارانی ئێساتا ناه ساه ده  كاه  نییاه  وه نیا باۆ ئاه تاه  ڕیناه م ڕاپه . ئاه پاو نییاه ساهاڵتی سیاسایی دا سه ده

ی ئێرانیشادا  چوارچێاوه  هەر له  وه دڵنیاییه  به  كه  سیاسی فیكرییه - تی اڵیه ڵكوو شۆڕشێكی قووڵی كۆمه ، به وه یان بگرنه جێگه
 .، پێش و دوای شۆڕشی ژینای ژینەوە وه شه دوو به  كا به ژێنێ و مێژوو ده هه ده  كه سك نامێنێ و هەموو ناوچه رته به

 
 : وه ینه رچاو بخه به كانی وه ین و پارامێتره بكه  سته ندێ ڕاوه ، هه م شۆڕشه یشتن له بۆ تێگه

 
    ، چ له بووه كانی ڕێژیم هه ته سیاسه  ر به رامبه ڵست به رهه و به وه  نگاربوونه ره نی كۆماری ئیسالمی، به مه درێژایی ته  به
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  شاێوازی دژی ڕێاژیم و ئۆپۆزیسیۆنیشادا كاه  م لاه دا و هاه خوازییان ده نادێجار دروشامی ئیسااڵ  هه  شێوازی نێوخاۆیی ڕێاژیم كاه
م  ی دواییشااادا هاااه م ساااااڵنه ڕێژیمااای دیكتااااتۆری بگاااۆڕێ باااۆ سیساااتمی دێموكراتیاااك. لاااه  كاااه  بووه ویساااتی سیاسااایی هاااه

م خۆپیشااااندانی  و هااه  وه داواكااااریی كااورت و دیااااره  و بااه  بووه ت هااه ودا و باااۆ تااوێژێكی تایباااه مااه ربڕینی كورت ده اییز ناااڕه
 . بووه رفراوانیش هه به
 

  سااترێژی دۆشااكا و لااه ده  نجانی بااه فسااه می ڕه رده هری تاااران، سااه شااه ئیسالم  فتادا لااه ی حااه یااه ده  ئاسااتی ئێراناادا لااه  لااه
نژاددا،  دی حماه می ئه رده ساه  ڵتانی خاوێن كارد و لاه میادا زانكۆیاان خاه می خاته رده ساه  ر دا و لاه باه ڵكیان وه خه  وه ره هێلیكۆته

تی. سااڵی  تی مرۆڤایه رامه ر كه سه  ستدرێژییان كرده ك ده هریزه كه  سیان كوشت و له دان كه سه  خۆپیشاندانی میلیۆنی كرا و به
 ١٣٩٨ری  ڵوه زه و كوشاتاری خاه  ئااراوه  یان شاری ئێران هاته رفراوانی ده ئاستی به  و له  وره گه یش خۆپیشاندنی١٣٩٨و  ١٣٩٦

ک  گاه ركاری خومینیدا، كورد له سه ورۆزی هاتنه م نه كه یه  ر له ین، هه كوردستانیش بكه  ر چاو له چۆڕێ. گه هێشتا خوێنی لێ ده
هادی  رمانی جاه ش فاه رگ و خوێن. دوایه ورۆزی مه نه  كرا به  سنه  ورۆزی ئازادی له ه، ن وه وروو بووه ره به  كوشتاری ڕێژیمی تازه

ڵدانی كوردساتان و  رهه ک خاۆڕاگری و ساه گاه له  كوردستان، هاوكات بووه  سات له دان كاره یان و سه دژی كورد و ده  ینی به خومه
 . كردووه چ نه ران كهما كانی جه كورد و تا ئێستاش كوردستان ملی بۆ ڕێژیمی فێرعۆنه

 
و   ك نییاه یاه ڵگه هایچ به  ، پێویست باه بووه ڵستكاری هه رهه بات و خۆڕاگری و به دا خه یه ندین ده م چه درێژایی ئه  له  یكه وه ئه

  ا لاهد م ڕووداواناه موو ئاه هاه  اڵم لاه چاۆڕێ. باه شاان و ملای مێاژوودا ده  ساتی كۆمااری ئیساالمی باه هیدی ده زاران شاه خوێنی هاه
  وه رجاره ڵدانی جیاجیاا و هاه رهه باتی جیاجیاا و ساه خاه  لاه  بریتیاه  كاه  بووه ك خااڵی گرناگ هاه ییادا، یاه وه ته نه ئێرانی فره

نگ و  ڵگە بێاده ی كۆماه كانی دیكاه شاه دا، به ی خوێنادكاری خاوێنی ده وه زانكاۆ، بزووتناه  . كاتێاك لاه ڵگە باووه كۆمه  شێك له به
كاانی  چاوو، چاین و توێژه ده  رێوه كان باه كرێكارییاه  ركوتی یەکیەتیایە ر بوون. كاتێك مانگرتنی كرێكاری و ساه نیا چاولێكه ته

كانی  وه تاه ناد شاارێك خۆپیشااندان دەكارا، نه تااران و چه  وز لاه ی ساه وه بزووتناه  بوون. كاتێك لاه پشتیوانی كرێكار نه  دیكه
بوون.  شادار ناه دیتەوە و به ده كرد، نه ینی! ده می ئێڕنی خومه رده بۆ سه  وه ڕانه داوای گه  دا كه دروشمانه  و ی ئێران خۆیان له دیكه

نگ باوون،  بێاده  ڵكی دیكاه دژ دەخوڵقاا، یاا خاه  سااتیان باه كاران و كاره ركوت ده لووچستان سه هواز و به كاتێ كوردستان و ئه
 !هید ببن ڵباندا شه ته جزیه ک ته گه ڕ له شه  هكوردستان تاكوو ل  هاتنه ركوت بوون و ده یان هاوكاری سه

 
ی  زۆرباه  كاه ١٣٩٨كارا. تااكوو سااڵی  جیاا ده  كانادا باه جیاوازه  وه ته نێو نه ئێران و له  كان له زاییه موو خۆپیشاندان و ناره هه

  وه ری پانتااایی جوغرافیاییااهبااا  نااد لااه رچه بوو، هه كی ئااابووریی هااه مایااه ش بنه و خۆپیشاااندانه اڵم ئااه وه، بااه ئێراناای گرتااه
  وه ره ساه و  ره ند و باه گرتبۆوە و؛ چینی مامناوه كانی نه موو چین و توێژه ، هه ڵگەوه باری قوواڵیی كۆمه اڵم له رفراوان بوو، به به
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كاان  وتای ڕووداوه ی ڕهكا، ئید ست پێ ده ده  هیدبوونی ژیناوه شه  به  دا، كه مجاره ڕینی ئه ڕاپه  خۆیان پەراوێز گرتبوو. بەاڵم له
كااراكتێری   لاه  نیا پێویساته تاه  كاه ته قاوواڵیی بابه  لاه  وه ؟ بۆ وردبوونه دا چی ڕووی داوه سووڕێ. لێره ر ده وتی مێژووه وه و ڕه

 : وه كان بخوێنینه ژینا بڕوانین تاكوو كۆده
 

.  وه جووڵێناه ڵی ده گاه تونادتر له  و ئایینزای ساوننیه،  زانن كورده بە سەردان چووەتە تاران و كاتێك ده  كه  ژینا كچێكی كورده
ڵك  خاه  كاه  اڵلێادراوی ئێراناه كی نێاو واڵتای به ڕاساتییه  ماه ژیناای نااو دەبەن! ئه  اڵم به ، به هسایه سمی مه ڕه  به  كه ناوی كچه

بااێ ناااوێكی  یان پااێ نااادا و ده ت ناساانامه ڵبژێرن و حكوومااه یان هااه كااه زی خۆیااان ناااویش بااۆ منداڵه ویساات و حااه  ناااتوانن بااه
ی  وره كاا! ژنباوون پرسایاری گاه ری ده ساه سبه ی هێازی فێرعاۆن ده كاه رگه ر شاێوازی جلوبه به له   ت دابنێن! كچێكه دڵخوازی حكوومه

زاناان  هد  ! كااه یااه غه ده ری، كوردبااوون قه سااه باان له گاارێ و توناادتر ده رچاویان ده ، خااوێن بااه زاناان كااورده ! كاتێااك ده ره سااه له
  كااانی لااه تواوه  لااه  ساای جگااه قیهااا كه لیاای فه وه  ن، چوونكااه ده ، زۆرتااری لااێ ده قیهااا نیااه تی فه دڵی ویالیااه شاای بااه كه به زهه مه

 !ریبم غه  ڕێن من لێره ڵێ لێم گه ژینا ده  كه  دایه . لێره تدا قبووک نییه ویالیه
 
مادی و سیاسای   موو ئیمتیازه نی كۆماری ئیسالمی هه مه درێژایی ته  . به ڵكه بوونی خه ریڕ ، غه مجاره كیی شۆڕشی ئه ره مزی سه ڕه

سااک   شاداران سااک باه . باازنەی به بووه كانیتر ناه شاه و باۆ به   بووه ڵگە هه كۆمه  شێك له كان بۆ به تییە اڵیه نگی و كۆمه رهه و فه
 . رفراوانتر كراوه ساک به شان ساک به  ی بێبه نگتر و بازنه ته
 

باۆ كاورد   یاه وره كی گه رزییه ربه دا! سه نگی پێ نه نیا كوردستان ده ڕێفراندۆمی ڕێژیم كرا، ته  تاوی كاتێك كه ی هه١٣٥٨ساڵی 
  ره ی هاه اڵم زۆرباه كانی باه وه تاه بۆ واڵتی ئێران و نه  چی پێیه  یه م دڕنده ئه  م مانگی هاتنی خومینیدا ناسیی كه دووهه  له  كه
ی  ی وێناه وه ینی تونادتر باوون باۆ دۆزیناه خاودی خوماه  كان لاه پاه ت چه نانه ک بوو! ته گه ڵگەی له ی كۆمه كانی دیكه شه ی به زۆر

حرا، خاومەینی گوشااری باۆ  ن ساه توركماه  كانیان له ر كوردستان و تاوانه ینی بۆ سه ر مانگ! دوای هێرشی خومه سه ینی له خومه
ر ناا.  ده در و موجاهیادی وه ساه نی ڕی عێراقادا به رنا! ساڵی دواتر لە دەستپێکی شاه ده انی وهك تی بازرگان هێنا و میللییه وڵه ده

ی  بڕگاه  و و لاه دا تاڵەقاانی و الیەنگرانای ئاه قۆنااخی دیكاه  رناا! لاه ده تی وه رییه كساه و فیاداییەکانی ئه  ساڵی دواتار تاووده
وی  ویی پێاڕه ت مووساه ناناه ال ناا! ته ینیشای وه ی خومه كه اڵته ساه خاودی دهشدارانی  نگرانی و دواتر به زیری و الیه دا مونته دیكه
 !وزدا خنكێندرا حه  نجانیش له فسه ك ڕه وت و تا جێگایه رنران كه ده ر وه ینییش به خومه

 
 كا! كوردی  نفووز ده  وه ی ژنه ڕێگه  یتان له م شه رده و هه  ماران، ژنی پێ تاوانباره بیی جه زهه اڵتی سیاسی و ئابووری و مه سه ده

 و   بستانه ره ستی عه ده كانی پێ داره هوازییه و ئه  كانیانه لووچی پێ بكوژانی ئیمامه ، به ستی ئیسراییل و ئامریكایه پێ دارده
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انكاۆی پاێ . خوێنادكار و ز كانیاناه ڵی و تااڵنه ناده نیی گه مه ویسات و دواتار ساووته ڕ ده می شاه رده نیا باۆ ساه كانی تاه وساوه چه
 كانی شاه به و توێژ و چین موو هه دا اڵته سه ده م لهو... .   لتووری ڕۆژاوایه یتانی و كه بی فێربوونی زانستی شه كته قوتابی و مه

 .راوێزخراون په كان فارسه  یره غه  وه ته نه موو هه ت تایبه به و ڵگە كۆمه
 

ر  ساه یرانی له كان، قاه راوێزخراوه موو پاه دژی هاه لتاووری باه ایینی و كونگی و ئا رهاه می سیاسی و ئاابووری و فه سته  یه چوار ده
ساكتر  ساك و ته ڵی و ڕانتخاۆری، ته ناده اڵت و گه ساه شادارانی ده به  ند، واته ی ناوه و بازنه  وه ئێراندا كۆ كردووەته  یران له قه

 .رین نین هک ڕاپ گه ئێستا له  شدارانی خوانی خوێنن كه نیا به و ته  وه ته كراوه
 
  خاا و باه راوێز ده پاه ڵك وه خاه  اڵت و فیكرێك كه سه دژی ده  به  كانه راوێزخراوه رینی په ریبی، ڕاپه مزی غه ڕه  به  رینه م ڕاپه ئه

چیادی   بێاتە شۆڕشاێك كاه و ده  وه كرێتاه ریبم" ده غاه  مكوژه كۆدی "ماه  پۆشێ. دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی"، به خوێن، خوێن داده
ریبی  غاه  سات باه تێیادا هه  شاوێنێك كاه  تی واڵت ناابێ ببێتاه تی هایچ مرۆڤێاك قباووک ناكاات. پێتخاه راماه كه  تی به سووكایه

بڕیاار و   شادار بان لاه نێك به لووچێك و توركماه ری و باه ی فارساێك و تاوركێكی ئاازه ڕاده  تااران باه  بێ كوردێك لاه بكرێ، ده
ڵك داباین بكارێ و  باێ ژیاان باۆ خاه ر خااكی خاۆت كۆتاایی پاێ باێ. ده سه ریبی له ردەمی غهاڵت و دارشتنی دواڕۆژدا. سە سه ده
  ناساه هه  باێ باه ر بااتووم. ده باه  درێناه دارساتان و پاارك و بااخێكی واڵتادا نه  لاه  چێژی مرۆڤاناه  كی پڕ له یه ناسه ر هه به له

نێاوان   ڵبژاردن لاه ئاازادیی هاه  بێ له بێ ئازادی بریتی نه ن. ده كه نه  ی قوتابخانه وانه كانیان ڕه پاییزاندا ڕۆڵه  له  وه ساردییه
الن و  ی ئااازد بڕیاااردانی گااه كان و ئیااراده وتی مرۆڤااه ڵسااوكه ڵكوو ئااازادی ساایمای ڕوانااین و تێفكاارین و هه دا! بااه دوو دڕنااده

 .كان بێ وه ته نه
 

تی  اڵیاه شۆڕشاێكی كۆمه  بێتاه و ده  ڵگەوه دڵای كۆماه  لاه  وو شۆڕشاێكهڵك اڵتداران ناگۆڕێ، باه سه نیا ناوی ده ته  م شۆڕشه ئه  بۆیه
  ڵكوو باه كاورد بادا، باه  تۆمەتی جیاییخوازی لە  خۆی نادا كه  به  و ئیجازه گۆڕێ، ئیدی فارسێك ئه ڵگە ده كانی كۆمه بناخه  كه

ی  رباشاقه سه  كری شۆڤێنیساتی. ئیادی كوردساتان بۆتاهفی  بێ خۆی دوور بگرێ له و ده  وه ڵێته ده  كه كوردییه  دروشمه  وه شانازییه
 .ژیان و شۆڕش
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 بیاڤی گشتیی ئێران و هەڵسەنگاندنی دەوری ڕۆژاوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کەیوان دروودی

 
سپیی بەکاارهێنەرانی تاۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاان لەباارەی ژێسات و لێادوانەکانی واڵتاانی ڕۆژاوایای، لەباارەی  و کاردانەوەی ڕەش

 .وەکانی نێوخۆی ئێران، پاڵنەری ئەم وتارەیە کە تێیدا ڕۆشنایی دەخرێتە سەر بۆچوونە جیاوازەکانڕوودا
 

ئەوەی ڕاسااتی بااێ جۆرێااک لە دژایەتیاای ڕۆژاوا لەنێااو کەشاای ڕووناااکبیریی ئێرانیاادا هەیە کە زاڵە بەسااەر بۆچااوونی بیاااڤی 
جاۆرە لە   وونی کاۆمەڵە خەڵکێاک لەم ڕۆژانەدا باووە. ئەمجۆرە لە دژبەری، کاریگەریی لەسەر بۆچ  گشتیدا و درێژکراوەی ئەم

دژبەری، خاوەنی هیچ جۆرە پاشخانێکی فیکری نیایە و جاگە لە پەلەقااژەیەک باۆ دەرباازبوون لە دەساتەمۆیی دامەزراوەیای و 
ۆ ئاااابووری و ئایااادیۆلۆژییەک چیااای تااار نیااایە. چەقااای ئەم جاااۆرە لە دژبەری، نۆساااتالژییەکە لە گەڕانەوەیەکااای کتاااوپڕ بااا

هەیمەنەیەکی ساختە، کە الی وایە چەقی شارساتانییەتی کاۆن لە ئێرانادا باووە و باۆ ژیانادنەوەی ئەم تەرمە، پێویساتە لە 
پێشاادا ئەویتااری بااۆ خۆسااازی بەرز بکاارێتەوە. ئەم ئەویتاارەش جااگە لە عەرەبەکااان و پێکهاتەکااانی تااری ناااوچە، ڕوژاواش 

 .دەگرێتەوە
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ەژاری لە گوتااار و کاارداردا، دەساات بااۆ گێااڕانەوەیەک دەبەن کە سااەروبنی لە بااوونی الیەنگراناای ئەم دژبەریاایە لەوپەڕی ه
وێنەوە ساااەرچاوە دەگاارێ و کااۆی ئەم شارساااتانییەتەش بااریتییە لە کااۆمەڵێ ئیااادیعا. بەالی ئەوانەی  شارسااتانییەتێکی بااێ

ە درێژایای ساەدان سااک خااوەنی تۆزقاڵێ تێگەیشتنیان لە ئیستبدادی ئێرانی هەیە، ڕوونە کە پاشاکان لەم جوغرافیاایەدا ب
ماک و گیانی خەڵکی ڕەشۆکی )رعیت( بوونە و هیچ گرێبەست و پەیمانێکی کۆمەاڵیەتی لەو شارساتانییەتە لەئاارادا نەباووە. 
بۆ نموونە، هەرکات باە لە بشاێوی و ئااژاوە لە گێاڕانەوەی مێژوویای ئێاران دەکارێ، بێگوماان ڕاپەڕینای دژی دەساەاڵتداران 

 .جیاوازییەکی کەمەوە هاوشێوەی ڕاپەڕینی ئەم ڕۆژانەی سەرتاسەری لە ئێران بووەکراوە کە بە 
 

وەکی تر له بەرانبەر ڕەشنوێنی و تۆمەتبارکردنی ڕەشۆکییەکاندا، بە بەردەوامای پاێ لەساەر شایاویەتی و ڕەوایای دەساەاڵتی 
نەوەی سااختەدا دەبینێاتەوە. دیساان باۆ خانەدانی )دودمانی( دەگیارێ. ئەم ڕەوایایەش خاۆی لە ئوساتوورە و ئەفساانە و گێاڕا

نموونە؛ هەڵگیرساندنی شاەڕی زنجیرەیای لەتەک دراوساێکان باۆ پەرەپێادانی نااوچەی ئۆتاۆریتەی دەساەاڵتی خاانەدانی، بە 
پێااوەری سااەرەکیی ڕەوایەتاای و شاایاویەتی دادەناارێ کە ئەگەر ئەمە بنەمااا بااێ، دەبااێ ئاڵمانییەکااان شااانازی بە تاوانەکااانی 

 !تیی هیتلێر و ئایدیۆلۆژیی نازیسم بکەنشەخسییە کیش
 

ئەم تێگەیشتنە وا دەکات کە ڕۆژاوا لە واڵتانی جیاواز و فرەیای فەرهەنگای و سیاسایدا، دابەزێنارێن باۆ هەیکەلێکای ڕەش و 
جااۆرە کاارانەوەیەک ناااهێڵێتەوە، تەنااانەت ئەگەر ڕۆژاواییەکااان  دژبەر کە نااابێ هاایچ گومااانی تێاادا بکاارێ و دەرفەتاای هیچ

ەیەکی کردەیی و گوتاری بۆ البردنی کۆماری ئیسالمی بگرنە بەر. هۆیەکەشی ئەوەیە کە وەک بااە کارا، شارساتانییەتی ڕووگ
وکورتییە و ژیاندنەوەی بەندە بەوەی نکۆڵی لە هەرجاۆرە تەعامولێاک لەگەک ماودێڕنیتەی  کەم ئێرانی سەربەخۆ و پیرۆز و بێ

 .ڕۆژاوایی بکرێ
 

هانێکدا کە مارۆڤ ساووژەی ئاوەزمەنادە و لە کااتەگۆریی ڕەشاۆکی دەرچاووە و دەساەاڵتەکان لە ڕوانگەیەکی لەم چەشنە لە جی
پێگەی پیرۆزی داماڵێنراون، جگە لە تاراویلکەیەک و وەنەوزێکای فیکاری هیچای تار نیایە. ساڕینەوەی کااریگەریی ڕۆژاوا، کە 

جێبەجااێ بکاارێ؛ بەڵکااوو دەگەڕێااتەوە بااۆ ئایاادیای سااەرەکیی ئەم کەسااانەیە، بابەتێااک نیاایە کە بە ورووژاناادن و دنەدان 
ماااودێڕنیتە و دامەزراوەی دەوڵەت و سیساااتەمی ئاااابووریی جیهاااانی و دارایااای و .. کە ئەماااانەش بە -کااااریگەریی تەکنۆلاااۆژی

 .نکۆڵی، حاشا و چاوپۆشی ناسڕدرێنەوە
 

وە دەڕوانێاتە نەزمای هەناووکەیی بۆچوونی دووەم کە سپییە و دەکەوێتە بەرامبەری ئەم ئایدیایەوە، بە گەشبینییەکی تایبەتە
و الی وایە ڕۆژاوا بەدوای پەرەسااەندوویی و گەشااەی ئااابووری و سیاساای و کااۆمەاڵیەتیی واڵتااانی دواکەوتااوویە. بەشااێ لە 
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وایە ڕۆژاواییەکان سەقامگیرییەکی هەمەالیەنەیان دەوێ لەم ناوچەیە تا نەزمی هەناووکەیی  الیەنگرانی ئەم بۆچوونە پێیان 
ێ و بەشااێکی تریااان الیااان وایە نەمااانی سااەرەڕۆیی و جێگیربااوونی دەسااەاڵتی ڕەوای خەڵکاای، لە خۆیاادا بە پتەوتاار بکاار

قازانجی ڕۆژاوایە. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە نەزمی هەنووکەییدا، ئاازادی و دادپەروەری بنەماا نیایە، بەڵکاوو بەرژەوەنادیی 
دا کە بەرژەوەناااادی یەکااااالکەرەوەیە، پەرەسااااەندن و واڵتااااان کااااۆڵەکەی سیاسااااەت دیاااااری دەکااااات. ڕوونیشااااە لە فەزایەکاااا

دێموکراتیزاسیۆنی واڵتان هەر بەو ڕادەیە کە دەتوانێ قازانجی ڕۆژاوا دابین بکاات، هەڕەشاەیەکی جیادییە لەساەر هێژماۆنیی 
رەو ئەوان. بەدیوێکی تردا لە ناوچەیەک کە پیشەسازی گەشە دەکاات و لە هەماان کاتادا بااری فەرهەنگای و کاۆمەاڵیەتی بە

ئاشااتەوایی دەچااێ، بەسااتێنی بەسااتنەوەی بەرژەوەناادیی دەرەکاای بە مااانەوەی دەسااەاڵتی ناااڕەوای نێوخااۆی ئەو واڵتااانە لەبااار 
ئەچاێ. واتە، ئەگەر واڵتێکای وەکاوو ئێاران، بەهاۆی پێشاکەوتنەوە، بەپاێچەوانەی ئێساتا و ڕاباردوو بەرژەوەنادیی خەڵااک و 

دەسااەاڵتی کەمیاانە تەرخااان نەکااات، دەتااوانێ دەورێکاای جیاااواز لە پێشااوو واڵت لەبەر چاااو بگاارێ و سیاسااەتی دەرەکیاای بااۆ 
 .بگێڕێ

 
جێگیربااوونی بەرژەوەناادیی گشااتی لە ڕووگەی سیاساای، ئااابووری و .. واڵتێااک، ئیمکااانی پێملکردناای بااۆ زلهێزەکااان سااەختتر 

ەگەک ئەوەی بەهااایەکی دەکااات. لێاارەدا پێویسااتە ئەو جیاکااارییە لەبەرچاااو بگاارین کە پرسااگەلێکی وەکااوو مااافی ماارۆڤ، ل
گەردوونیااایە، بەاڵم جێگیرکردنااای لە هەر یەکەیەکااای سیاسااای، جوغرافیاااایی و کاااۆمەاڵیەتی پێویساااتی بە گەشەساااەندوویی 
هەمەالیەنەی نێوخااۆیی هەیە، نەک پەیوەناادی و سااازانی دەرەکاای! لە ئێسااتەدا واڵتێکاای وەکااوو تااورکیە و سااعوودیە لەگەک 

ووی نێوخاۆییەوە قۆنااغی گەشەساەندوویی هەمەالیەنەیاان تێاپەڕ نەکاردووە و ئەوەش لە ئەوەی هاوبەشی ڕۆژاوان، بەاڵم لەڕ
تاار واڵتێکاای وەکااوو ژاپااۆن هاوکااات کە هاوپەیمااانێکی ئیسااتراتێژیکی  داخراویاای سیسااتەمی سیاساایدا ڕەنااگ ئەداتەوە. وەکی

 .ڕۆژاوایە، بەاڵم خاوەنی پاشخانێکی دەوڵەمەندی نێوخۆییە لە کۆی گەشەکردندا
 

ۆیە، بۆچوونی گەشبینی، ئەوەندەی کە دەتوانێ ڕێگە بۆ پەیوەندی بکاتەوە و بااز بەساەر داخراوەیای و تەریککەوتەیای هەرب
پێاای دەسااەاڵتێکی سااەرەڕۆ پتەوتاار بکااات و بیاااڤی گشااتی لە شااانۆی سیاساای وەدەر بنااێ. لەبەر ئەوەش،  باادات، دەشااێت بن

اسااای و کاااۆمەاڵیەتیی گشاااتگیر بێاااتە کاااایەوە، تااااکوو لە ساااەرەتا دەباااێ جۆرێاااک لە کااارانەوەی نێوخاااۆیی و بەشاااداریی سی
جێگیرکردنی بەرژەوەندیی گشتی لە کاروبار و سیاسەتی دەرەکیادا ڕەناگ باداتەوە. هەرباۆیە بەساتنەوی چارەنووسای داهااتوو 

 .بە فاکتەری دەرەکی و چاوپۆشی لە مەترسییەکانی، وا دەکات کە دینامیزمی نێوخۆیی لەبەرچاو نەگیردرێ
 

یەکەم ئەوەی کە خوێناادنەوەی ڕەش و سااپی، واتە ڕەشاابینیی پەتاای و لە هەمااان کاتاادا گەشاابینیی پەتاای بەراماابەر  کەواتە،
ڕۆژاوا لە کااۆی خۆیاادا، جااۆرێکە لە دابەزاناادن و هێنااانەخوارێی ئاسااتی پرسااێکی فاارەالیەن و ئەمەش هەڵەتێگەیشااتنێک لە 
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ش لەوەی پەیوەناادیی دەرەکاای و خۆگونجانااادن لەتەک گێااڕانەوەی دۆخەکە دروساات دەکااات. لەڕاسااتیدا گەشەساااەندوویی پااێ
جیهانی دەرەوە و بەتاایبەتی ڕۆژاوا باێ، باابەتێکی نێوخاۆیی کە لەالیەکەوە خاوەناداریەتیی بیااڤی گشاتی بە ماافی خەڵاک 
ی بزانێ و لەالیەکی ترەوە ئەم ئیرادە گشتییە بە شانۆی سیاسای ببەساتێتەوە تااکوو ڕێگاری لە ساازانێ بکارێ کە بە درێژایا

تاار هەر جااۆرە بەسااتنەوەیەکی باااری نێوخااۆیی بە واڵتااانی تاار بەتااایبەت  سااەدەی ڕابااردوو لە ئێااران پەیااڕەو کااراوە. وەکی
بە واڵتانی تار دەبەساتێتەوە و زەمیانە باۆ  -بێ لەبەرچاوگرتنی ڕەوایەتی و شیاویەتی بە -زلهێزەکان، جگە لەوەی دەسەاڵت 

ئەمالوال دەتاوانێ ڕێخۆشاکەر  نیایە. هەر وەک چاۆن ڕەشانوێنی و دژبەریای باێدرێژەپێدانی دێسپۆتیزم خۆش دەکات، هیچی تر 
بێ بۆ ئەوەی هاوشێوەیەکی تری سیستەمی کۆماری ئیسالمی )بەبیانووی دژایەتیای ئەمپریاالیزم( لە هەنااوی ئەم فاامکردنەوە 

 .لەدایک بێ
 

ەیە کە تا چ ڕادەیەک ڕێز لە بیااڤی گشاتی هەربۆیە ئەسڵی تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی هەڵوێست و ڕووگەی واڵتان، ئەو
و بەرژەوەناادیی هەمەالیەنەی خەڵکاای واڵتێکاای وەکااوو ئێااران، بە سااەرجەم پێکهاتەکااانیەوە دەگاارن و ئامااادەیی خۆیااان بااۆ 
پاڵپشتیی خەڵک لە قۆناغی تێپەڕاندنی خەڵکی ڕەشۆکییەوە بۆ هاوواڵتی ڕادەگەیەنن. بێگومان ئێرانی داهااتوو دەمڕاسات و 

ی پێشاااوەختەی نیاااایە و بەشاااداریی چاالکاااانەی سیاساااای و دابەشاااکردنی ئەساااتوونی و ئاسااااۆیی دەساااەاڵت بەسااااەر خااااوەن
پێکهاتەکاناادا، تاااقە ڕێااگەی چەسااپاندنی ئیاارادەی هەمەالیەنەیە؛ ئیاارادەیەک کە دەبااێ ببێااتە بەردی بناااغەی سیاسااەتی 

 .دەرەکی کە تەعبیر لە هەمان بەرژەوەندیی گشتی بکات
 

تار هەر جاۆرە  فورمووڵی پێکانی ئەم ئاماانجە، جێای بااە و مشاتومڕە و دەکارێ لەساەری قساە بکارێ؛ وەکیبێگومان دانانی 
هەڵوێساات و ڕێکااارێ کە واڵتااانی تاار دەیگاارنە پااێش بەبااێ ڕێزدانااان بااۆ ئەم واقاایعە سیاساای، کااۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیاایە، 

پێوەرە هەڵسەنگاندن بۆ هاوبەشی و هاوپەیمانی کەڵکی ئەوەی نییە حسێبی تایبەتی لەسەر بکرێ و دەبێ لە ئێستەوە بەو 
 .بکرێ
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 "ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئەبێتە ڕەمز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران عەلیپوور

 
ی زایینی مامۆستایەکی ئایینی لە ناوچەکانی دەوروبەری سەردەشت ڕێبەرایەتیی بزووتنەوەیەکای ١٩٢٨لە کۆتاییەکانی ساڵی 
کردنی ڕەزاشاای پەهالەوی. ئەو زاناا ئاایینییە  کردن و یەکڕەناگ ژ بە سیاسەتی شۆڤێنیساتی یەکدەساتبەرەنگاریخوازانە دەکا د

مەال خەلیلاای گااۆڕەمەری بااووە و هۆکاااری سااەرەکیی ئەو ڕاپەریاانەش بەپێاای سااەرچاوە مێژووییەکااان قەدەغەکردناای جلااوبەرگی 
وابااێ کە بە سااەپاندنی شااێوازێکی دیاااریکراوی  کردنی جلوبەرگێااک بااوو بااۆ ئەوەی ڕەزاشااا پێی کااوردی و سااەپاندن و یەکدەساات

جلااوبەرگ نەتەوەیەکاای یەکدەساات و بەهێاازی دروساات کردبااێ. لەوانەیە پێویساات بە پرساایار نەکااا کە ئەو سیاسااەتە چەناادە 
ساااەرکەوتوو باااوو، خەڵکااای ئێاااران هەم سیاساااەتەکانی و هەم خاااودی پاشاااایەتیی ئەویشااایان کااارد بە بەشاااێک لە مێاااژوو. 

جلااوبەرگی کااوردی وەک بەشااێک لە کولتااوور و ناساانامە و نەکەوتاانە ژێرباااری سیاسااەتی تواناادنەوە و کردن لە  پارێزگاااری
یەکخسااتنی ڕەزاشااا، بەشااێک بااوو لە بزووتنەوەیەکاای گەورەتاار کە لە قۆنااا  و ناااوچەی جۆراوجااۆری ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتاندا 

 .سەریان هەڵدەدا
 

 نەتەوەی ڕەزاشا لەگەک نێوەرۆکی ئیدۆلۆژیکی  -تۆتالیتاری دەوڵەتئەو کورتە پێشەکییە بۆ ئەوەیە کە وێکچوونی نێوەرۆکی 
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کردن لە جلاوبەرگ و کولتاوور  کردن و یەکدەسات پاوانخوازی کۆماری ئیسالمیدا لێک گرێ بدەینەوە. لە هەردووکیاندا یەکڕەناگ
باان یااا خزمەتگااوزاری و زمااانەوە دەساات پااێ دەکااا تااا دەگاااتە سیاسااەت و حااوکمڕانی کااردن. نەهادەکااانی دەوڵەت چ ئیااداری 

کردن، لە کۆنتێکستێکی ئەوهادا پۆلیسی مۆرال "گەشتی ئیرشااد" دەتاوانێ ژیناا  دەخرێنە خزمەت سیستمێکی چڕوپڕی چاودێری
بە تاوانی نەگونجان لە فۆرمی لەپێشدا دەستنیشانکراوی ئەواندا، قۆڵبەست بکا و پاش ئەشکەنجە و ئازاردان گیانیشای لاێ 

 .بستێنن
 

غەکردنی جلوبەرگی کوردی تاکە هۆکاری سەرهەڵدانەکەی مەالخەلیل نەباوو، بەهەماان شاێوە کوشاتنی ژیناا و وەک چۆن قەدە
پرسی حیجابی زۆرەملێ تاکە هۆکاری ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان و ئێران ناین، کاۆمەڵگەی ئێرانای لەمێاژە لە نااخی خۆیادا 

کێلای ژیناا نووسایویەتیم "ژیناا گیاان تاۆ ناامری، نااوت دەکوڵێ و وەک بۆمبێاک ئاماادەی تەقیانەوەیە. ئەو کەساەی لە ساەر 
ئەبێتە ڕەمز" لەوانەیە هیچ کات پێشبینیی ئەوەی نەکردبێ کە ناوی ژینا سنووری سەقز و ڕۆژهەاڵت تێپەر دەکاا و دەباێ بە 

شاتی دژ بە ناوێک کە لە ئاستی جیهانیدا ببێ بە ڕەمزێک بۆ خەبات و بەرەنگااری و ئاازادیخوازی و ساەرەتای ڕاپەرینێکای گ
یەکێااک لە دیکتاااتۆرە هەر قێزەونەکااانی سااەردەم، بەاڵم ئەگەر بە ڕێکەوتاایش ئەو ڕسااتەیەی نووساایبێ، ڕەوتاای ڕووداوەکااان 

 .ڕاستی ئەو نووسراوەیان سەلماند
 

نەوەیەکااای الو و تاااازەالوی پاااڕلە وزە، خوێنااادەوار و وشااایار لە ڕیااازی پێشاااەوەی ئەو ڕاپەڕیااانەدان کە ساااەرەرای ئەوەی بە 
ی پەروەردەی ئەو ڕێژیمە گەورە کراون، مەودایەکی زۆریان لەگەک بەهاا و پێوەرەکاانی کۆمااری ئیساالمی گرتاووە. ئەو سیستم

دایە و چاۆن لە کاۆمەڵگەی نێونەتەوەییادا خاراوەتە  کۆمااری ئیساالمی لە چ قەیرانێکای حااکمییەت  نەوەیە وشیارە بەوەی کە
سااامانی واڵت و خەرجکردناای لە سیاسااەتە ئەودیااوو ساانوورییەکانی ڕێژیماادا پەراوێاازەوە. ئەوان ئاگااادارن کە بە تااااڵنبردنی 

چۆن خەڵکی ئێرانای تووشای قەیرانای هەژاری، بێکااری و ئاابوورییەکی الوازی داڕمااو کاردووە. کچاان و ژناانی ئێاران کە لە 
بااازاڕی کااار و مەیاادانە زانکۆکاناادا ڕێااژەی زۆریاانەن، ئاگااادارن لەوەی کە چااۆن سیاسااەتی هەاڵواردناای بنگەیاای، ئەواناای لە 

سیاساای، کولتااووری و ئابوورییەکااان دوور خسااتۆتەوە. هەمااوو ئەو هۆکااارانە و هاوکااات پێگەیشااتوویی شااعووری سیاساای لەو 
نەوەیەدا کە بەئاسانی توانای بەراوردکردن و هەڵسەنگاندنی هەیە ژنان و الوان و چین و توێژەکانی دیکەی هێنااوەتە ساەر 

 .شەقام
 

دەسااتپێکردنی خۆپێشاااندانەکاندا تێپەڕیااوە. ئەم ڕاپەڕیاانەی بە فڕێاادانی پەچەی بەسااەردا سااەپێنراو و بە مانگێااک بە سااەر 
دروشاامی "ژن، ژیااان، ئااازادی" لە کوردسااتانەوە دەسااتیان پااێ کاارد و هەر زوو ویسااتە ڕادیکااال و داخااوازییە ڕاسااتەقینەکانی 

یسااالمی دەکااردە ئامااانج، ڕەنگاای دایەوە. خەڵااک ڕووی خەڵااک لە دروشاامەکانی دیااکەدا کە جەوهەر و سااێمبولەکانی کۆماااری ئ
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دروشااامی لە مااااهییەت و باااوونی ئەو ڕێاااژیمەیە و هەر سااایمبۆلێک ناااوێنەرایەتیی ئەو حکاااومەتە بکاااا دەکااارێتە ئاماااانج، لە 
 .پەیکەری خومەینیەوە تا بەسیجی و بەکرێگیراوانی ڕێژیم

 
یاان بە هەماوو ئێرانادا تایبەتمەنادییەکی ئەو ڕاپەریانە باێ، ئەگەر درێژەکێشان و چروپڕیی خۆپێشاندانەکان و باڵوبوونەوە

ئەوا لە مەیداندا بوونی ژنان و کچان وەک بازوێنەر و پێشاڕەو پێناساەیەکی دیاکەی ئەو ڕاپەڕیانەیە. جیااواز لە بازووتنەوە 
مااۆرکی خااۆی بەو ناڕەزایەتییەکاانی دوو دەیەی پێشااوو، هاایچ باااڵێکی ڕیفۆرمخااواز یااا کەسااایەتییەکی ڕێفۆرمیساات نەیتوانیااوە 

ڕاپەریاانەوە بنااێ و پێاادەچێ بە یەکجاااری ساایناریۆی ڕێفااۆرم لە چوارچێااوەی کۆماااری ئیسااالمیدا پااێگەی خااۆی لەدەساات دابااێ. 
کردنی  کردن و سسساات نەبااوونی ڕێبەرێکاای دیاااریکراو بااۆ ئەو باازووتنەوەیە لە الیەکەوە کۆماااری ئیسااالمیی لە زوو کااۆنترۆل

دیکەشەوە شێوازێکی دیکەی لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتیەکان خساتۆتە ڕوو کە پێویساتی بە  دەستەوەستان کردووە، و لە الیەکی
هیرارکییەکاای سااتوونیی نیاایە کە هێاار و فەرمااانی لااێ وەربگاارێ، بەڵکااوو ویساات و دروشاامێکی یەکگرتااوو لەنێااو پێکهاااتە 

 .دابەش کردووەجیاوازەکاندا هەیە کە ڕێبەریی ڕاپەرینەکەیان بە شێوەیەکی ئاسۆیی بەسەر هەموواندا 
 

یەکگرتوویی و هااودەنگییەک لە دەوری دروشامی "ژن، ژیاان، ئاازادی"دا هەیە کە وایکاردووە نەتەوە و پێکهااتە جیاوازەکاانی 
ئەوەی ترسیان لە لەدەستدانی داخوازییە سیاسییەکان یا ئەجێندای سیاسیی خۆیان هەبێ، ئەو دروشامە  کۆمەڵگەی ئێرانی بێ

بەو مانایە نییە کە کوردەکان یان پێکهاتەیەکی دیکەی ئەو کاۆمەڵگەیە پشات لە داوا ئێتنیکای و  بە ئی خۆیان بزانن، ئەوە
ویستە سیاسیەکانی خۆیان بکەن، ئەو قۆناغە پێویستی بە یەکدەنگییەک هەیە، پێویساتی بە فاۆرمی تاازەی سیاساەت کاردن 

لەگەک هەموو پێکهااتە سیاسای و ئێتنیەکاانی دیاکە و مامەڵەکردن هەیە کە بتوانێ هەم لە ئاستێکی بەرفراوانی گوتاریدا و 
برەوەی پێ بدا، هەم بتوانێ پەرچەمی داخوازییە لۆکاڵییەکانیش شەکاوە ڕاگرێ. بۆ وەبیار هێناانەوەش باێ گارینگە بازانین 

گارێ کە کوردەکان لەمێژە مافەکانی خۆیان و گەیشاتن بەو مافانەیاان بە هەباوونی دێموکراسای لە ناوەناد و هەماوو ئێرانادا 
داوە، بااۆیە ناااکرێ هەمااوو بەرپرسااایەتیی پاراسااتنی ئەو گوتااارە هاوبەشااە بە تەنیااا بخاارێتە سااەر نەتەوەیەک کە لەمێااژە 

 .نیازپاکیی خۆی لەو بوارەدا سەلماندووە و قوربانیشی بۆ داوە
 
باووە بەرەی خەڵاکە،  ئەوەی پێشبینی درێژەدانی ئەو ڕاپەریانە بکەیان، دەتاوانین بڵێاین ئەوەی کە تاا ئێساتا ساەرکەوتوو بێ

کۆماااری ئیسااالمی نە سااتراتیژییەکی یەکدەساات و کاااریگەری هەیە بااۆ ڕووبەرووبااوونەوەی خۆپێشاااندانەکان و نە لە ڕێااگەی 
بەڵێن و وادەکانیشیەوە توانیویەتی ڕەوتی ڕووداوەکان بەالڕێدا ببا. ئەوە بەرپرسایەتییەکی زیااتر و قورساتر دەخااتە ساەر 

 .ۆپۆزیسیۆن و چاوەڕوانییەکان لە نێوخۆ و دەرەوە زیاتر دەکابەرەی ئۆرگانیزەکراوی ئ
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 !دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" لە پاوانی کەسدا نییه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاوە د. کامران ئەمین

  
یەکێااک لە ئامرازەکااانی ڕاکێشااانی جەماااوەری خەڵااک بااۆ نێااو ناڕەزایەتییەکااانی دژ بااه دیکتاااتۆریی، هەڵبژاردناای دروشاامی 

سااااتەوەختی گونجااااودا. لە ماااانگی خەرماناااانی ئەمسااااڵدا، دروشااامی "ژن، ژیاااان، ئاااازادی" دوای ڕێوڕەسااامی  دروساااتە لە
 .بەخاکسپاردنی نەمر ژینا ئەمینی لە سەقز، دەستبەجێ هەموو شارەکانی ئێرانی تەنییەوە و گەیشتە ئەودیوی سنوورەکانیش

هەموو گەالنی ئێران، هاوکاات ڕوبەڕووی دوو هێنادە ئاازار و هێنانی ئازار و مەینەتی هاوبەش بۆ  ژنانی ئێران وێڕای تاقەت
بوونیااان. کۆماااری ئیسااالمیی وێاارای دەسااتێوەردان لە  سااتەمێکن کە پێوەناادی ڕاسااتەوخۆی بە ڕەگەزەکەیااانەوە هەیە، واتە ژن

تاکەکەسی وەکاو هەموو بوارەکانی ژیانی خەڵک بەگشتی و، ژیانی ژنان به تایبەتی، ئەوانی لە سەرەتایترین ماف و ئازادی 
بەش کردووە، سووکایەتیی پاێ کاردوون و، هەرێمای خاۆیی ئەوانای پێشاێل  و لەبەرکردنی جلوبەرگ بێ  هەبوونی مافی جەسته

کردوە. هەر لەبەر ئەوەش لەم ماوەیەدا، دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" بهپێی هەستیاری به ستەمی ڕەگەزیی نیوەی کاۆمەڵگە، 
کەرەوە لە باازووتنەوەی بەرهەڵسااتیی کچااان و کااوڕان و، ژنااان و پیاااوانی ئێااران لەسااەر بااوو بااه دروشاامێکی گشااتگیر و کااۆ

 .شەقامەکان
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 لەبەرچاوگرتنی شێوەی شکڵگرتن و بەسەر زمان کەوتنی، دەکرێ لە الیەن بیسەر و خوێنەری   نێوەڕۆکی هەموو دروشمێک بێ
ەوە. ئەم پرساە، تێگەیشاتن لە دروشامی "ژن، ژیاان، به شێوەی جۆراوجۆر لێک بدرێتەوە یا تێگەیشتنی جێااوازی لاێ بکەوێات

 .ئازادی"یش لەخۆدەگرێت
 

 ندێك پێوەندیی دەدەن به بزووتنەوەی ڕزگاریخوانەی ژنانی  م دروشمه بۆچوونێکی هاوبەش نییه، هه سەبارەت به مێژووی ئه
ە کااتی نااڕەزاییەتی دەرباڕین لاه و دواتر و به مانگرتنی "دایکاانی شاەممه" لە ئەساتەمبوک ل ١٩٨٧کوردی تورکیە لە ساڵی 

بزربوونی منداڵەکانیان . کەسانێکیش پێیان وایه درووشامەکە لە عەبادوڵاڵ ئاۆجەاڵن ڕێابەری بەنادکراوی پاارتی کرێکاارانی 
 .کوردستانەوە سەری هەڵداوە؛ هەندێک کەسیش ئەم چەشنە ئەگەرانە به تەواوەتی ڕەت دەکەنەوە

 
سااااڵنەی دواییاادا و، بە تااایبەت لە پێوەناادیی لەگەک بەرخااۆدانی شاااری کۆبااانی لە  ئەوەی ڕوونە، ئەم دروشاامە زۆرتاار لەم

ڕۆژئاوای کوردستان، کە ژنان و شەڕڤانانی بوێری کورد بە سەرکردایەتی "یەکینەکانی پاراستنی گەل" لە شاەڕی دژ باه هێازە 
ێگاایەی لاه فیلمای "کچاانی خاۆر"دا کە هەتا ددان چەکدارکراوەکانی داعش حەماسەیان خوڵقاند، بەرز باۆتەوە، هەتاا ئەو ج

 .ناوبانگی ئێرانی خاتوو گۆڵشیفتە فەراهانی ڕۆڵی سەرەکی تێدا گێڕا، ڕەنگدانەوەی بووە هونەرمەندی به
 

ئەم دروشمە و زۆر دروشمی دیکه وەک "نان، ماک، ئازادی" لەو هەلومەرجەیدا کە ڕەنگدانەوەی خواساتی ئەو سااتە باوون، لە 
رچاوەگرتنیان تێپەڕیااوون و ڕەنگاادانەوەیان لە ئاسااتی جیهاناادا بااووە. لە ڕاسااتیدا پەرەسااەندن و شااوێنی جوغرافیااای سااە

جەماوەری بوونی سەرکەوتووانەی دروشامێک پێونادی باه باوونی بەساتێنی شایاو لە کاۆمەڵگەدا هەیە. دروشامێک لە شاوێنێکدا 
هاانیبوونی دروشامی "ژن، ژیاان، ئاازادی" دوای بەر و بەرهەمی دەبێ که پاشاخانی پێویسات باۆ وەدیهێناانی تەیاار کراباێ. جی

 .ناشتنی تەرمی نەمر ژینا ئەمینی، نموونەیەکی بەرچاوی ئەم ڕاستییەیە
 

لە ڕاسااتیدا، هەمااوو ئەو زەمیاانە عەیناای و زەینیااانەی کە پێویسااتن بااۆ جەماااوەریبوونی ئەم دروشاامە، لە کااۆمەڵگەی ئێراناادا 
نان لە ڕێژیمی ئیسالمی، کوشتنی قێزەونی ژینا ئەمینی و خۆڕاگری بنەمااڵەی ساڵەی ژ ٤٠ئامادە بوون. سەرکوتی بەردەوام و 

خەمباااری ئەو لە بەراماابەر گوشاااری هێاازە سااەرکوتکەرەکان بااۆ ناشااتنی نهێناای کچەکەیااان و، بەشااداریی بەرفراواناای ژنااان و 
تیی لە کوردساتانی ئێااران و پیااوانی ئاازادیخوازی ساەقز و دەوروبەر لاه ڕێوڕەسامی ناشااتنیدا، مێاژووی خەبااتی دژە حکاوومە

ڕۆڵااای بەرچااااوی حیااازبە کوردساااتانییەکان لە ڕێکخساااتنی خەبااااتە مەدەنییەکاااانی خەڵاااک، پێشاااینەی چەنااادین ماااانگرتنی 
ساااەرکەوتوو لە کوردساااتان بە باااانگەوازی ئەو حیزباااانە، گەشاااەکردنی خەبااااتی مەدەنااای و بەرگاااری لە ماااافی مااارۆڤ لە 

وڕەسااامه، تاااوانی بەپێااای  دروشااامە لەالیەن یەکێاااک لە بەشاااداربووانی ئەم ڕێو، هێناااانە ئاااارای بەوەختااای ئەم  کوردساااتان 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

124 
 

گونجاااوبوونی لەگەک بااارودۆخی عەیناای و زەیناای ئەم ساااتەوەختە، لە کورتخایەناادا ساانوورەکانی شاااری سااەقز و ڕۆژهەاڵتاای 
 .کوردستان تێپەڕێنێ و لە الیەن میلیۆنان مرۆڤی ئازادیخواز لە ئێران و جیهان پێشوازیی لێبکرێ

 
گومان ئەو کەسەی بۆ هەوەک کەرەت له تورکیا ئەم درووشمەی گەاڵله کرد و، ئەوەی بۆ یەکەم جاار لە ڕێورەسامی ناشاتنی  بێ

وە بکەن که ئەم دروشمه نەخشێکی شیاوی لە ووروژاندنی بزووتنەوەیەکی ئااوا  نەمر ژینا هێنایە ئاراوە، دەتوانن شانازیی به
بەم مانایه بێ کە ئەو حیزب یان کەسانەی داهێنەری سەرەتایی ئەم درووشمە بوون ڕۆڵای گشتگیردا بووە. بەاڵم، بڵێی ئەوە 

ی کوردستاندا گێراباێ؟ و ماافی پاوانکااریی و خاوەناداریەتی ئەم دروشامەیان هەباێ؟!  سەرەکییان لە ڕووداوەکانی ئەم دواییه
ی ڕۆژهەاڵتای  تانی ئێاران و حیزبەکاانی دیکاهیاخود بە لەبەرچاوگرتنی ڕۆڵی گرینگی ناوەندی هاوکااریی حیزبەکاانی کوردسا

هاوتاای خەڵکای کاورد لاه ڕۆژهەاڵتای کوردساتان،  کوردستان لە کاتی ڕووداوەکانی ئەم دواییەدا و بە تاایبەت بەرخاۆدانی بێ
نکۆڵی له سەرچاوە، یاخود یەکەم داهێنەری ئەم دروشمە بکارێ کاه باۆ ساااڵنی دەیەی هەشاتای ساەدەی ڕاباردوو لاه تاورکیە 

 !ەرێتەوە؟ وەاڵمی هەردوو پرسیارەکە نەرێنییهدەگ
 

جەمااااوەریی باااوونی دروشااامی ڕاگەیەنااادراوە لە الیەن کەە یاااا حیااازب و گرووپێاااک ماااافی پاوانکااااریی و خاوەناااداریەتی 
دروشاامەکەیان پااێ نااادات. چااونکە ڕەنگاادانەوە و جەماااوەریی بااوونی دروشاامێک لەنێااو خەڵکاادا، لەکااردەوەدا ئەم دروشاامە لە 

تی حیزب و کەسی داهێنەری دەهێنێتە دەرێ و دەیکاته موڵکی جەماوەرێاک کە ویسات و پێداویساتییەکانی خۆیاان خاوەنداریە
تێدا دەبینن و زۆربەیان هیچ زانیارییەکیان لەسەر داهێنەرەکەی نییه و، لەودەچاێ کێشاەی فیکریای ئەوانایش هەر نەباێ! لە 

ێاای تاکەکەساای یااان حیزباای نکااۆڵی لااه مێااژوو و سااەرچاوەی الیەکاای دیکەشااەوە ناااکری لەبەر بەرژوەناادی یاااخود ڕکەبەرک
 .سەرهەڵدانی دروشمێک بکرێ

 
بەم پێیاااه، راکێشاااانی بیااار و ساااەرنجی خەڵاااک لە فەزای مەجاااازی باااۆ ئەم جاااۆرە پرساااانە، نەخشااااندنی درۆیینااای دەور و 

نی پڕبینەریش، تەنیا دەبێتاه خۆگەورەنیشاندانێک کە جاروبار دەکێشرێتە نێو فەزای مەجازی و دەزگا باڵوکردنەوە گشتییەکا
الڕێاادا بردناای بیااری خەڵااک لە پرسااە سااەرکییەکان، کااه هەمااان هاااودەنگی و یەکیەتاای هەمااوو چااین و توێژەکااانی  هااۆی به

 .کۆمەڵگا بۆ گەیشتن به ئامانجێکی هاوبەش و گشتگیر، گۆڕانکاریی کۆمەڵگە و ڕووخاندنی حکومەتی ئیسالمیی ئێرانه
 

نەتەوەیاای و،  -سااازەدا، بە دوور لە هەر جااۆرە جیاااوازییەکی ئایاادۆلۆژی  ەسااتیار و چارەنووەخەڵکاای ئێااران لەم قۆناااغە ه
بەبێ هەبوونی سەرکردایەتییەکی دیار، به درەبڕینی دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" بۆ گەیشتن به دیموکراسی، ئازادی و مافاه 

ساااک دەسااەاڵتی  ٤٠ەکەمجااار لە مێااژووی پتاار لە پێشااێلکراوەکانیان لە ئێااران تێدەکۆشاان. ئەوەشاامان لەبەر چاااو بااێ، بااۆ ی
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کۆماری ئیسالمی ئێراندا، ئێرانییەکاانی دەرەوەی واڵت لە تەواوی جیهاان، بە شاێوەیەکی بەرفاراوان پشاتگیری لەم ڕاپەڕیانە 
 .دەکەن

 
ری لە ئێاران بۆیە وروژاندنی بابەتگەلێک کە دەتوانێ زیان بەم یەکیەتییه بگەیەنێ، هیچ سوودێکی باۆ بازووتنەوەی جەمااوە

 .نابێ
 
  
 

 ژن، ژیان، ئازادی)لە هەناوی وێژە و فۆلکلۆری کوردییەوە(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زادە شاڕوخ حەسەن

 
لە وێاژەی کوردیادا، ئەدەبیااتی زارەکاای و فۆلکلاۆر لەو چەماکە هەرە پڕباایەخ و گرنگااانەن کە بۆشاایی نەباوونی ئەدەبیاااتی 

 .اونەتەوەنڤیسیارییان پڕ کردۆتەوە و وەک بەڵگە بۆمان م
 
فیااز، ڕەوان و خۆماااڵیبوون، دوورەپەرێاازی لە بگاارە و بەردەی یاسااا و ڕێسااای وێژەیاای و زانسااتی، فولکلااۆر؛ وەک هەمااوو  بێ

 .دابونەریت و شێوازی کاروچاالکی و ژیان و ژینی نەتەوەکان پێناسە دەکا
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امی خۆڵقانی کاتییە. لەم باارەیەوە "ئانادرە لە بنەڕەتدا ئەم دەقانەی بە دەم دەگوترێنەوە و دەبنە ئەدەبی زارەکی کە، ئاک
یۆلیس" دەڵێم ڕواڵەتی ئەدەبییاتی زارەکی بەرهەمی ساکاری و کاتێکە نەخوازراو لە زمانی چڕین بەو پەڕی خۆی دەگاا، لە 

لی الیەکی دیکە دە  و نێوەڕۆکی وێژەی کتێبی یان نڤیسیاری، بەو ڕێسایانەی هەیەتای ئاکاامی خوڵقاانی ئاگاهاانەیە. "واسای
نیکیتین" بە دابەشکردنی دیرۆکی هەر گەلێک بە دووبەشی دەرهەست و بەرهەست دەنووسێم لە پەنا مێژووی زەینی کۆمەڵێاک 
لە ڕاسااااتییەکانیش بوونیااااان هەیە کە چااااۆنیەتیی زاتاااای و کەسااااایەتیی ئەو گەلە لە باااااوەڕە ئایینییەکااااان و ئەدەبیاااااتی 

سایم گاورکی لەساەر ئەو بااوەرەیەم بنااخە و ڕەگای وێاژە و ئەدەب لەساەر دردەکەوێ، ئەمە هەر ئەو مێژوو دەرهەستەیە". ماک
هێنانی هازر و ئاواتەکاانی، کەموکاوڕی، شاادی و شااییەکانی و باایەخ و بەهاا  فولکلۆر هەڵچناڕاوە. مرۆڤای کاورد باۆ وەدەسات

جاار ئەو خەیااک و کۆمەاڵیەتییەکان پەنای بردۆتە بەر جۆرێک هاونەری زارەکای کە کاوڵی دڵای خاۆی پاێ هەڵڕشاتووە، زۆر 
 .چیرۆکانە وەک ئەفسانەیان لێ هاتووە یا کردوویاننە چیرۆکی خەیاڵی و لە چوارچێوەی بەیتدا گوتویانەتەوە

 
ئەو کەە یااا کەسااانەی کە وا پاااڕێزەرانی فولکلااوری نەتەوەی خۆیااان بەتااایبەت لە بااواری ئەدەبییاااتی زارەکاای کە چیاارۆک، 

ە زۆر لە کۆنەوە )پێش دیرۆک(فارە بە لێزانای و شاارەزایانە هێازی لەبەرکردنیاان پەند، بەیت و شێعر، الیەنێك لەو بەشەی
هەبووە و بە بەشداریی خولی ڕاهێنانی تایبەت توانیویانە ببنە مامۆساتا و ساینگیان باۆتە هەوری و ئەو بەیات و باوانەیاان 

چەناادین سااەدە سااینگ بە سااینگ لە هەڵمژیااوە. بااۆ وێاانە ئەو سااەدان بەیاات و الوک و هااۆرە و چەمەری و حەیرانااانەی دوای 
هەناوی ڕاستەقینەی بیروبۆچوون و هەست و نەستی کۆمەڵگەی کوردییەوە هااتووە نیشااندەری چاۆنیەتییی ڕوانینای ئەوان باۆ 

 .ژیان و دیاردەکانی کۆمەڵگە بووە
 
ک ڕووبەڕوویان  نیگایه ک گۆشاه هگا ین له زاری خۆشخانی کورد چاو لێ بکاه  ت له تێک یان جۆرێ حیکایه ک ڕێوایه یت وه ر به گه ئه
یتادا،  کیای به بی زاره ده ئاه  کان لاه ییه فساانه ئه  ڕاگواستنی ماکه  چاو کردووه مان و شوێنی ڕه ی زه وه بێژ ڕووداوێکی ناوه یت به که 

ۆرکردنی ڕاساتەقینەی کی پیارۆز یاان ما یه  رچاوه خ ساه کان بۆ ڕۆ کوردییه فۆلکلۆڕه   ریته کردنی پچڕ پچڕی نه لکێش یان بڵێین په
ناساراو، جیهاانێکی  کانێکی نه ماان وماه ساتی باۆ زه مزاویای بەدەر هه بێچمێکای ڕه  نگی دیاردەیەکی پیارۆز لاه ڕه ک به ژیانی کۆمه

ڕوخسااری ڕاساتیی خۆیاان دەردەخەن. وەک لە بەیتای مەم و زیان، الە و خەزاک،   مانااییەدا  م جیهاناه له  ئافرێنی که مانا ده
 .و خاتوون ئەستی، ژنانی قەاڵی دمدم و... بەرچاو دەکەوێشێخ فەرخ 

 
ئەگە زۆر بەکورتی هەڵوێستەیەک لەساەر بەیتای مێژوویای مەم و زیان باکەم و شارۆڤەیەکی کاورت لە پاێگەی ژن لەم دەقەدا 

  شاێکی لاه ناد به و چه  تاوه ره ساه  ر له یتی مەم و زین هه بکەم دەبێ ڕوانینی واقعگەرایی بگرینە بەر. ڕیالیزمی گێڕانەوەیی به
  ری باه پاه ژنه  دا کاه یاه و جێگه ت لاه تایباه  باه  وه بێتاه کی نائاسایی ده یه وه ست بوونه رهه تووشی ده  وه یت بێژه ڕاوێژ و زمانی به
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ی و دوالیازم ک یاڵێکی گومانااوی و دوو جاۆره ر قاڵی خه ینی مرۆڤی کورد سه زه  که  دایه کرێ؛ لێره ت ده نگ ڕیوایه ی ئاهه یژه په
ستی دەچی کە ئەمەش خۆی لە ژندا دەبینێتەوە کە ئااخۆ ئەمە ژنە  رهه کی ده مرۆڤێکی ئاسایی بۆ هێمایه   ین له بێ. واتا زه ده

 :!یان پەری حاسمانی
 
 :  خوشکانه  گوتی به  دووباره وره  خوشکی گه"

 ! قوربانه  زت ببم به خوشكی ئه
 ، ووچل ڕۆژانه ڕاوێ چل شه  رییان چومه ک په گه من جارێکی ده ئه
  وبۆرانه، کڕێوه وه  منی کرده  بڕام له ڵده رییان هه په له 

  شاری جزیری و بۆتانه،  وتمه کرد که ده ر نه وده ره ڕێم سه
 ، بووم میوانه زینێ ده ر کۆشکی یایه سه له
 "... نهالقا ر ده سه نیشتم له ڵده راندا هه نجه کونی په کۆترێکی شین ده  بووم به ده
 

ی "خوشااک"  وشااه  باه  ی مرۆڤێکای ئاسااایی کااه م نیشااانه ر تیشااکی ئاااوەزم یەکاه باه  ونااه که ی گریناگ لەم بەیااتەدا ده ساێ نیشااانه
  یاان لااه رنجی زه بااات، یااانی سااه وژوورتر ده ره یاان لااه مرۆڤێکاای ئاسااایی بااه زه  ری"یە کااه "پااه  م نیشااانه کاارێ. دووهااه ده  پێناسااه

  کاه  پڕتااوه  م گۆڕانه کۆتر و ئه  بێته ده  رییه ر دادێ په سه خێرا گۆڕانی به  که  م نیشانه کێشرێ. سێهه ڕاده بۆ ئاسمان  وه وییه زه
یاان  یی بااۆ زه حجماو و بازنااه وتێکاای نااه ڕه  کاارێ شااێوه ت ده کااان ڕیوایااه ساات بااۆ دیارده نێااوان دوو جیهااانی ئاسااایی و بااڵده  لااه
دەالقە و پەنجەرە وەک هێمایەک باۆ مااک و ژیاان پێناساەی باۆ دەکارێ کە لە کۆتاییادا کات. هەڵبەت لێرەشدا  ر ده به سته ده

 .ژن و ژیان پێک دەگەن و ئازادانە دەگەڕێنەوە باوەشی یەکتر
 

وڕووی ڕاساتی هێااورتر  ره یتاادا باه ی به درێاژه  ساایمای ژن لاه  کارێ دواتار یاڵی وێنااا ده لێکی خاه ڕووداوگاه  کاو ژن بااه زین وه یایاه
م  کانی ماه زییاه که  زین باه یایاه  که  م شوێنه له  رچاو بۆ وێنه به  یاڵێکی ناسک دێته ند شوێنێکدا خه چه  ند له رچه هه  وه، بێته ده
کێشی کە ئەمەش هێمای هاوکاری و پشتیوانیی ژن و ڕزگاریدەریەتی، لە بەرامبەریشادا لە بەیتای  ڵده چاک یان زیندان هه  له

ی گااوڵی شااۆڕان دەچێااتە چاال پاالەی عومااانێ؛ ئەمە هێمااای خۆشەویسااتی و پااێکەوە بااوونی الە و خەزاک، الە بااۆ هێنااان
دایە کە بەردەوام ژیاان و ئاازادیی ژن و داخوازییەکاانی پااتە  فیداکارانەی ژن و پیاو بۆ ژیان لە کولتوور و فۆلکلاۆری کاوردی

 .دەبنەوە و دانی پێدانراوە
 

 دەوروپشتی مێزۆپۆتامیا و زۆر دواتر لە یوناندا بە درێژای مێژووی هەزاران  ونەریتی کوردی و گەالنی ژن، لە فولکلۆر و داب
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سااڵە هەردەم وەک فاکتێاک لە مەزناایەتی، ئاازادی، ساەرچاوەی ژیان، دایاک، خوشاک و هااوژین باووە. گەورەیای ژن هەر لە 
کاچ و کاوڕ، باووک و زاوا،  قسەی ڕۆژانەشدا خۆی دەردەخاا کاتێاک ڕەگەزی ژن هەمیشاە بەر لە مێار نااوی دێات )ژن و پیااو،

سااالری دەگەڕێاتەوە کە ئێساتاش وەک زۆر دیااردەی دیاکەی  خاوایی و دایک دایک و باوک، خوشک و برا( ئەمە بۆ ساەردەمی ژن
تااابوو لە ژیانماناادا بە پیاارۆزی ماااوەتەوە )پیرۆزیاای ئاااگر و دیاردەکااانی ئاساامان(. هەڵاابەت لە قۆناغەکااانی مێژووییاادا و 

دەنییەت و پۆرتۆ ساڤیل هەتاا کشاتوکاک و چااخی بەردینای ناوێ، تاا دەگااتە ژیااری شااردەوڵەتەکان و لەسەردەمی بەرلە مە
دادەخیپاای "میتاانی" هەتاا -جۆرێک سیستەمی سیاسی حکوومەتی و ژیانی شارنشاینی ژن مەزن و جێگاای ڕێاز باووە )تاتوخیپاا

ڕ، عادلەخاان، دایاکە فەیازوڵال بەگییاان و...( مەستوورە، مینا خانمی قازی، حەپسەخانی نەقی-ماه شەرەف خانی ئەردەاڵن
کە ئەمە ئێسااتاش لەنێااو زۆربەی کورداناادا دەبیناارێ بەتااایبەت ئەو ژنااانەی هاااوژین یااان کااوڕ یااان لە بنەماااڵەیەکی ناسااراو 
بوونە یان خەباتکاری گەلەکەیاان باوون، تەناانەت ئاشاتی و مەساڵەتیان کاردووە و نازنااوی وەک شاێرەژن، گەورەژن باۆ ئەو 

انە دانراوە کە کۆمەڵگە ڕێزی لاێ گرتاوون. جاا مااڵیش کە هێماای ژیاانە هەر باۆ ژن بەکاار هااتووە، واتە ئەگەر ماڵێاک ژن
مەزن بووە و بە گەوەرە ماک ناوبانگی دەرکردبێ هی ژنەکە بووە یاان لە پەنادی کوردیادا دەگاوترێم ژن وەساتایە و پیااویش 

بڕێتەوە ساڵێ شەش حەوت جاار، یاان ژن وەک قەاڵیە یاان وەک کاۆڵەکەی کرێکار، ئەگە ژن بکەن بە کوێخا و ساالر مەڕ ئە
ماک پێناسە کراوە، بۆ بەرامبەری ژن و پیااویش گاوتراوە ژن و پیااو جلاوبەرگی یەکتارن. هەماوو ئەو باساە دەرخەری ئەوەیە 

دەمانەی ئایادۆلۆژی و کە ژن لە کۆمەڵگەی کوردیدا خاوەن پالە و قۆنااغێکی بەرز و ڕێازدارانە باووە هەڵابەت جاگە لەو ساەر
ئۆل و ئایین بە خەستی بەسەر کۆمەڵگەی بەتایبەت نەریتیادا بااریوە و باۆتە کۆساک و مەتااک و زی لە هەمابەر پێشاکەوتن 
یان وەدەست هێنانەوەی پالەی پێشاووی خاۆی وەک ژن کە ئەمە حاشاا هەڵنەگارە. هەرباۆیە زۆرێاک لە شااعیران و هاۆنەرانی 

لە وەساافی مەقااامی ژن دابااووە)هێمن، هەژار، جەلیاازادە، بااێکەە و...( هێمناای نەماار بااۆ  کااورد بەشااێک لە هۆنراوەکانییااان
وەدەست هێنانەوەی پلە و پۆستی ژن بۆ جێگای ڕاستەقینەی خۆی لە شێعری "یادگاری شیرین" لە سەرەتای دامەرزانی کۆماری 

 :کوردستاندا شێعرێک دهۆنێتەوە و لە چەند بەیتدا دەڵێ
 

 دەر( و )الوێنی( ڕوونیشمان هەبێبا هەزار )زێ( و )گا
 تاکو ژن ئازاد نەبێ، سەرچاوەکەی ژین لیخنە

 !کۆیلەتی باوی نەماوە، کیژی کوردی خۆشەویست 
 ڕاپەڕە، هەستە لە خەو، ئاخر چ وەختی خەوتنە؟

  
 .ئەمە میناکێکی بۆ دەستپێکی ژن، ژیان و ئازادی

 
 ژیان مانای نییە و ژنیش النیکەم لە چەند چاخ و سەردەمدا نەک بە چەشنەک ڕوانینی نەریتی بەاڵم ڕێزدارانە بەبێ ژن، 
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 .هەر ئازاد بووە بەڵکوو بڕیاربەدەست و دەستەاڵتدار بووە
 

بەاڵم بە ڕوواناای درووشاامی ئەمااڕۆی، ژن، ژیااان، ئااازادی، ژن وەک هێمااای ژیانێااک کە ئیتاار لێاارەدا ژیااان لەژێاار سااێبەری 
ە قەیراناای ئاااڵۆزاویی سیاساای، ئااابووریی، کااۆمەاڵیەتی گااالوە و هاایچ مانااایەکی ئایاادۆلۆژیای کۆماااری ئیسااالمی ئێراناادا کە ب

نەماوە دەبێتە درووشمێکی ساکار لە ئاخاوتن بەاڵم پڕنێوەڕۆک لە ماناا، واتە گەل هااوار و ڕاباوونی ژیانێاک دەکاات پاڕ بە 
یش هەمەن ئەو ویست و داخاوازییەیە بااڵی مەقامی مرۆڤایەتی و شیاوی تاکی کورد و هەموو گەالنی چەوساوەی ئێران، ئازاد

کە سەدان ساڵە کورد لە پێناویدا تێکۆشاوە و باجی قورسی بۆ داوە. ئەگە ئەم هۆتااڤە پێشاتریش پااتە بباووبێتەوە و هەر 
کەە و الیەنێک باسی کردبێ ژیرانە و ئااوارتە باووە و هەناووکە گەالنای چەوسااوە ئێاران لە کولتاوور و کەلەپاووری کەونای 

هۆنراوە و ئاخاوتنی زارەکی کورد بە وامی وەرگرتووە وەک زۆر وشە و وێاژە و دیااردەیەکی دیاکە کە زمانەکاان و  قۆجی و لە
کولتوورەکااان لە یەکتااری وەردەگاارن و کاااری پااێ دەکەن بااووەتە وێژمااانێکی ئااازادیخوازانە و تەنااانەت لە ڕۆژئاااواش دوای 

ئەوەبوو کە بڵێ "من ژنام" و "مارۆڤ وەک ژن لەدایاک ناابێ بەڵکاوو بۆچوونەکانی سیمۆن دۆبوار کە هەموو کەڵکەڵەی ئاوەزی 
 .دەبێتە ژن"، وەک فاکتەری سەرەکیی ئەم سەرهەڵدان و ڕابوونە پێناسەی بۆ دەکرێ
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 و شۆڕ  Z نەوەی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەلبورز ڕۆئین تەن

 
ڕشادا باسای لە ساەرکراوە و لە هەماوو شۆڕشەکانیشادا الو بوون و شۆڕشاگێڕبوون و ویساتی ڕادیکااک لە دە  و ئەدەبییااتی شۆ

ئەو نەوەیە ڕۆڵی تایبەت دەگێڕن، ئەو بابەتە لە شۆڕشی ئێستاشادا بەڕوونای دەبینادرێ کە چاۆن الوەکاان بەشاێکی گرینگای 
 .خەباتی نەتەوەکەمانن بۆ بەرەو پێشبردنی سەرهەڵدان، تەنانەت بەشی هەرە زۆری قوربانییانی ئەو شۆڕشەش الوەکانن

بەاڵم گرینگتاااار لە بەشااااداریی الوەکااااان بەشااااداریی مێردمناااادااڵنە، کە بە یەکێااااک لە بەرچاااااوترین تایبەتمەناااادییەکانی 
سەرهەڵدانی ئەمجارە هەژمار دەکرێ. بەشداریی قوتابیانی قوتابخانەکانی ناوەندی و دواناوەنادی کە توانیویاانە لە چەناد 

ئەوان بە دڕاناادنی وێاانەی ڕێبەراناای کۆماااری ئیسااالمی و بەشااداری لە  ئاسااتدا پشااتیوانێکی بەهێااز باان بااۆ ئەو سااەرهەڵدانە،
پێادانی خۆپێشااندانەکان خۆیاان نیشاان دا و کااریگەرییەکی زۆریاان بە ساەر ڕەوتای شۆڕشای  مانگرتن و تەناانەت بەردەوامی

 .ئەمجارەدا هەبووە
 

ای ئەوەی کە باوونەتە جێگاای سەرساووڕمانی ئەو توێژە کە لە زمانی فارسیدا زیااتر بە "دەیە هەشاتاییەکان" دەناسارێن وێاڕ
زۆربەی خەڵک و توێژەران لە کۆمەڵگەی ئێراندا، بەدەر لەو چااوەڕوانییەی کە لەوان دەکارا، بە بەشاداریی چاالکانەیاان لە 
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 شۆڕشدا، وێڕای زیندووکردنەوەی هیوا زۆر پەیامی ڕوونیشی بە ڕێژیم و خەڵک دا، بەاڵم باۆ تێگەیشاتنی زیااتر لەو باابەتە
پێویستە خوێندنەوەیەکی نوێمان هەبێ باۆ ئەو تاوێژە، ئەو خوێنادنەوەش تەنیاا تاایبەت نیایە بە نەوەی مێردمناداک و الوی 
کااۆمەڵگەی کوردسااتان و ئێااران بەڵکااوو پەیوەناادی بە هەمااوو دونیااا هەیە، چااونکە ئەو نەوەیە لە لێکااۆلینەوە زانسااتی و 

 .اوز دەردەکەوێتدەناسرێت و زۆر جی Z کۆمەڵناسییەکاندا بە نەوەی
 

 بە کێ دەگووترێ؟ Z نەوەی

 
تاا  ١٩٩٦بە گوێرەی ئەو دابەشکارییەی کە بەگوێرەی سەردەمی لەدایکبوونی نەوەکان دەکرێت بەوانەی کە لەنێوان ساڵەکانی 

 x دەگوترێ. بەوانەی پێش ئەو ماوەیەش لەدایاک باوون ئەلفاا و ئەوانەی پێشاتر بە نەوەی Z نەوەی بوون، لەدایک  ٢٠١٠
ناو دەبرێن. ئەو نەوەیە بە تایبەتی ئەوانەی دوای هەزارەی ناوێ لەدایاک باوون و ڕووداوەکاانی یاازدەی ساپتامبێریان لەبیار 
نییە و لەگەک پێشکەوتنەکانی دونیای ئینتێرنێت و تەکنۆلۆژیا و شۆڕشی گواستنەوەی زانیاری گەورە بوون، بەهاۆی هەباوونی 

ۆلااۆژی و بەرهەمەکااانی و هەروەهااا دەساات وێڕاگەیشااتنییان بە ئینتێرنێاات هەیە، پەیوەناادییەکی توناادوتۆک کە لەگەک تەکن
پەروەردەیەکای جیااواز لە نەوەکاانی پێشاتریان هەیە کە تەنیاا لە ڕێاگەی بنەمااڵە و دەوروبەریاانەوە پاێ گەیشاتبوون. ئەو 

جڕاکێشااان، باااووەتە هاااۆی نەوەیە دەبااانە خااااوەنی هەنااادێک تایبەتمەنااادیی جیااااواز کە لە زۆر ڕووەوە وێاااڕای ئەوەی سەرن
 .دروستبوونی گۆڕانکاریی جیدی بە بەراورد لەگەک نەوەکانی پێشووی خۆیان

 
لە یەکەم چاوخشاندندا ئەو نەوەیە کە زۆربەی کاتی خۆی لە سەر ئامێرەکانی دونیای دیجیتااک و توڕەکاانی سۆسایال میادیا 

ۆڵینەوە جیاوازەکاان لە کاۆمەڵگە جیاوازەکاان دەرکەوت بە سەر دەبرد، زۆر هیاوابەخش نەباوون باۆ دەورووبەر، بەاڵم بە لێکا
کە ئەو نەوەیە بە پێچەوانەی ئەو چاوەڕوانییە گەلێک تایبەتمەندیی سەرنجڕاکێش و گرینگیاان هەیە کە باۆ کۆمەڵناساان و 

 .بە تایبەتیش بۆ سیاسەتوانان گرینگییەکی زۆری هەبوو؛ چونکە هەڵسوکەوت و شێوازی بڕیاردانیان جیاواز بوون
 

یەکێااک لە گرینگتاارین بنەماکااانی جیاااوازیی ئەو نەوەیە گرینگیاادان بە چەمکاای ئااازادییە کە ڕێگااا نااادات ئەو ئااازادییەی 
هەیەتی کورت بکرێتەوە و تەنانەت لە بەرانبەر ئەو کاورتکردنەوەیە ڕادەوساتێت. بە پاێچەوانەی نەوەکاانی پێشاووی خۆیاان 

لە زیاااتر هەڵگااری کولتااووری جیهااانین و دەتااوانن باابن بە بەشااێک لە کە زیاااتر هەڵگااری کولتااوورێکی لۆکاااڵین، ئەو جاای
کولتووری واڵتێکی زۆر دوورتر لەو شوێنەی کە لێای دەژیان، ئەوەش بە جورێاک چوارچێاوەی بیرکاردنەوەی ئەوانای بەرفاراوان 

ەکااان جیاااوازتر و لە کااردووە. بەمجااۆرە ئەوان زۆر جیاااوازتر لە نەوەکااانی پێشااوو بیاار دەکەنەوە و بڕیااار دەدەن، یااا ڕووداو
 هەندێک ڕووە قووڵتر دەبینن و بە دوای ڕاستییەکانن و زیاتر لەگەک شیکردنەوەی زانیاری بۆ گرتنەبەری بڕیاری 
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 .پێویستین
 

یەکێکی دیکە لە الیەنەکانی دیاکەی ئەو نەوەیە گرینگیادانە بە خۆنیشااندان و ساەلماندنی خۆیاان. ئەو باوەڕبەخۆبوونەیاان 
نتێرنێت بۆ ماوەتەوە، وێڕای هەبوونی هەنادێ باواری نەرێنای بەاڵم الیەنای ئەرێنیشای تێادایە کە خاۆی لە کە لە دونیای ئی

بەراناابەر نەوەکااانی دیااکەدا بە کەم نااابینێ، ئەوەش وا دەکااات لەسااەر شااێوازی ژیااان و بیرکااردنەوەی خااۆی مکااوڕ بێاات. ئەو 
بەهۆی ئەو جیاواز بڕیاردانەیان کاریگەریی جیاوازیان لەساەر نەوەیە کە لە واڵتانی جیاواز بەردەوام ڕوو لە زیاد بووندان، 

کۆمەڵگەکانیان داناوە، چونکە سیاسەتوانان ڕووبەڕووی توێژێکی زۆر لە حەشیمەتی واڵتەکەیاان دەبانەوە کە خااوەن ناۆرم و 
ەر باۆیەش ئەگەر بیرکردنەوەی تایبەتیی خۆیاانن و جیااواز لە دایاک و باوکانیاان یاا نەوەی پاێش خۆیاان بیار دەکەنەوە. ه

ڕەچاوی ویسات و بیرکاردنەوەی ئەو تاوێژە نەکەن و هەر بە شاێوەی کالسایکی بیار باکەنەوە توشای شکسات دەبان، چاونکە ئەو 
 .هێزە و دینامیزمەی کۆمەڵگە ناکرێت نەبینرێت

 
لێکاۆلینەوە و لە کۆمەڵگەی ئێراندا کە ئێستا ڕۆڵێکی بەرچاویاان هەیە لە شۆڕشای نوێادا دەباێ بخارێتە بەرچااوی  Z نەوەی

خوێندنەوەیەکی جیدی، چونکە بەرەوپێشبردنی هەر بابەتی پەیوەندی بە کاۆمەڵگە و بەتاایبەت بە سیاساەت بەباێ ناساینی 
ئەو نەوەیە و تایبەتمەناادییەکانی زۆر ئەساااتەم دەبێااات. بە تاااایبەتی ئەو خوێنااادنەوەیە باااۆ شۆڕشاااگێڕان کە دەیاااانەوێ بە 

ناانی کااۆمەڵگەیەکی نااوێ بەرەوپااێش بابەن، پێداویسااتیەکی گاارینگە. چااونکە ئەو جەمااوەریکردنی خەبااات، شااۆڕش بااۆ بونیاد
توێژەی وێڕای هەبوونی وزەی زۆر بەاڵم بە بیرکاردنەوەی جیاوازیاان دەباێ بە شاێوازی ناوێ هەڵساوکەوتی لەگەڵادا بکرێات. 

بەرێکی الو کە باابەتەکە هەر بۆ نموونە، باۆ ئەو تاوێژە ئیتار زیااتر لە پەیاامی سیاسایی پوخات و درێاژ، ویادیویەکی یوتاو
 .ڕاستەوخۆ و بە زمانی ئینتێرنێتی باە دەکات سەرنجڕاکێش و کاریگەرترە

 
لە الیەکاای دیااکە دەبینااین ئەو تااوێژە بەپااێچەوانەی چاوەڕوانییەکااانی دەوربەر و دایااک و باوکااان کە ئەوانیااان بەراناابەر بە 

مەڵگە داباڕاون، بە شاێوازی ناوێ دێانە مەیادان و تەناانەت دۆخی دەوروبەر بێ هەست دەزانی و پێیان وابوو کە ئەوان لە کۆ
زۆر کاریگەر بە شێوازی خۆیان و بە ئەرێنای کاریگەرییاان بە ساەر ڕووداوەکاان هەیە، بە جورێاک دەبانە هیاوای ساەرکەوتنی 

 .شۆڕش و تەنانەت پشتیوانییەکی بەهێز بۆ داوا پێشکەوتووەکانی کۆمەڵگە، داوای وەک ئازادی و یەکسانی
 

ندنەوەی ڕاستییەکانی کاۆمەڵگە وەک ئەوەی هەیە بنەمااییترین پێداویساتیەکانی داڕشاتنی بەرناامە و پاالنە باۆ ئێساتا و خوێ
داهااااتووی کاااۆمەڵگە، بەتاااایبەتی ئەگەر ئەو بەرناااامە و پاااالنە، ڕزگااااری و سەربەساااتی نەتەوەیەک و نیشاااتمانێک بێااات و 

ڕشێگڕانەوە ئاراستە بکرێت، لەوەها دۆخێک ناساینی ئەو نەوە ناوێ پێداویستیشی بە وزەی نوێ و الوان هەبێت و لەالیەن شۆ
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و جیاواز و کاریگەرە یەکێک لە پێداویساتییەکانی بەتاایبەتی سیاساەتوانان و شۆڕشاێگێڕانە و نەباوونی ئەو پێداویساتییەش 
 .نامۆبوون لە کۆمەڵگەی بەدوا دێت و لە ئاکامدا دەبێتە هۆی پەراوێز کەوتن

 
  

 
 بۆ ژیان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەلیم حەقیقی

 
١  

 
دیسان سروەیەک، سۆزێک، کۆترێک، ئاسکێک بەپڕتاو خورپەی لە دڵم هێنا. دیسان زریانێک شەماڵی شاەوتاند، تاساەیەک 
جەرگمی هەژاند، هەواڵێاک سایس و شاەکەت، زەمەنێاک بەمەودای تەمەنای مێاژوو... دیساان هەرای خەمێکای قاورە بە ساەر 

شااەوم، ئەوەناادە شااەمم، ئەوەناادە تەماام، ئەوەناادە خەماام، پاارێچکەی هەمااوو ژنێکاای  غەریباای و غااوربەتم داباااری، ئەوەناادە
شاربەدەرم، ڕیشی سپی هەموو پیاوێکی دەربەدەرم، کەزی و قژی هەموو ژینایەکی خوێناویم، حەز و خولیای هەموو میالنێکای 

هەواری هیاوام زوورە! ئەوەنادە  تاوانم. ئەوەنادە مێشاکم، دڵام، هەنااوم، جەرگام باڕاوە؛ خەناجەری دوژمان کاول و هەودای بێ
چەماااوم، کااوڕووزاوم، قیااژاوم، مرکاااوم، بێااژراوم، گریاااوم، تاساااوم، نێااژراوم، خاازاوم، گااالوم، کااوتراوم وەک چااریکەیەک 

 ...هاوارم
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دێاری سااەر بەرد و ڕەوەز و چیااا و بسااتۆکم بە ساەر هەواری خاااڵی داکەوتااووە، شاانەی شایالن و مێاارگ و چاایمەن و سوێساان و 
ێ باووتە شالێرەیەکی ساوور بە ڕێچاکەیەک خاوێنی مەیاو، تەیاری ئاسامان و هەڵاۆ و تەوار بەساەر گاۆڕێکی الو بە هەاڵڵەم لا

 چەشنی خاک ڕەگێکی داکوتراو لەسەر نیشتمان شین دەنوێنێ هەرماوە لەسەر فەرمانی گەل. باوەشم لە بێکەسیی گووشینی 
 لە پاییزێکی بەهاراوی! سەفەرێک دەکەم بەرەو بزە بەرەو  خەونێک بووتە خۆرە و مۆتەکە، ماچی پێکەنینی خۆر سارد و سڕ

 ...وێنەی ئاوات و هیوام، بەرەو پشتی حەسرەتەکان ئەوبەرتر لە باران و هەنیسکی هەندەران
 

دڵم الی وێنایەکە لە بزەی شەهیدێک، بە خەرمانەیەک خۆزگە و حەزی تااڵن، هەموو شەوانە بەکاتی ئازادی بەرانبەر خاۆم 
دەمێکی کک و پڕ لە هەرای "ژن، ژیان، ئازادی" سێرە لە بەختم دەگرم، ئەو بەهاارەی باێ تاۆ ئاااڵم دەشاەکێتەوە و مانگ، لە

 ...لەسەر ئاخی نیشتمان
 

٢  
 

هێورهێااور بەدەم هاااژەی ڕووبااار، بە داوێناای کەسااک هەڵااگەڕا، قەوزەی شااین و زەردئاسااا داروبەردی ئەم ئاااخەی داگرتااووە، 
جامانەیەک لەسەر پێ، هەوری خەیاک بۆتە باوەشی هەموو شار...ئەو دەماانەی بەرەو چیاا ڕوو ڕوخساری دەنگێکی نهێنی بە 

بە شەقام ترپەی دڵێکی شۆخ گڕکانێک لە باوەڕ تەنیاا بساتێک لە مشاتێک ڕێبەنادانی دەهاۆنییەوە، ئاێمە باووین و خۆماان. 
ڕەخت و فیشاەکدان لە بەرگێکای خۆڵەمێشای،  ئێمە و شاخ، سەرینمان چەک و لێفەمان گەاڵ، دارەدەستمان گۆچان، ئاوێزەمان

خەونمااان ئااازادی و مۆتەکەمااان دیلاای و ژێردەسااتی، بااوغز دەبااووە فیشااەک ئااااڵی چڵکناای چەپەڵاای دەئەنگااوت، بیرەوەریمااان 
ئەفسانەیەکی خەیاڵی، مێژوومان ئەوەندە دوور دەیشەوتێنن چەواشە دەیگۆڕن چاویاان باڕ ناکاا هەتەری ئەو هەماووە هێازە، 

ە گژ تاریکی ئەنگوستەچاو دەبووینە ڕووناکی بەدەم کانی دەبووینە یار... سەنگەر دەبووە الناک و تێیادا ڕادەژایان، شەوانە ب
 .دەبووە وانە و ژیان بۆ بەرخودان

 
 تانج و تەختی بایەقۆش وەرگەڕێ، ئەو دەمەی دەستەاڵت بووە ژین و ڕانانی مرۆڤایەتی گاڵتەجاڕ و چڵکی دەستی مرۆڤ 

ڵقاند! دیوەخان پڕ دەبوو لە دووکەڵی غەڕە و گۆڕاوی بەفیزی پیس! بڕیار قاامچیی دەوەشااند بەساەر پشاتی خانەدانی دەخو
وقوڕ دەمااا لە مێشااکی بۆگەنیااوی زاڵاام هەتااا چەرخاای گەردوون بسااووڕێ و ئاشاای دارا، نەدار  الوازی بەڕوو و بەزەیاای قااات

 ...بگەوزێنێ لە خوێنی مژتووی ترێ
 

 تەکان و ئەو بیرەوەرییانەی دەمکردنە ڕەنگ و نیگاری حەسرەتم پێ دەهۆنییەوە، دەمکردە وشە و لێرە دەگۆڕنانی هەموو ئاوا
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مانگە شاەوم دەدرەوشااندەوە. نە شاەماک و نە ئەساتێرە و ماناگ هیچکامیاان ناابنە ئەو ساروەیەی پەیاامی شاارەکەم بادا، نە 
ی مەل، هەناساەم ناایێ، دڵام گوشاراوە، خەفەتێاک تۆزی بەردەرگاا ئااوپرژێن دەکارێ و نە ساپیدارەکان دەبینادرێن و هاێالنە

 ...بارتەقای ئاویلکەی مەلێکی بێکەە
 

لەدوای درووشمێک پڕ لە ژن لێوان لێو لە ژیاان و هیاوای ئاازادی، ورە و وزە شاۆڕ دەبێاتەوە بەگاژ شاەقامی شاار و هەروا لە 
ێز... سێاڵو و الفااو گاڕ دەگارێ بەبااهۆی بەستێن بەرەو چەقی ماڵە بەردەرگای پیری ڕدێن چەرمووکی سەرشێتی ماخولیای ه

الوانی نیشتمان کیژ دەبێتە مشت و کوڕ دەبێتە خشت و بەسەر کەالکی ئااڵی ڕەشایی گەڕی ساێ پێای دادەدا... ئەو ساەرچۆپی 
کێشااانەی ژێاار خاااک لە دەوری یەک گەڕەالوژەی ئااازادی دەچااڕن بەدەم الوک و حەیااران و چەمەری و هااۆرە، ئەوان دەچااانە 

مای خۆرێک تانجە و دەستی وااڵی ئەوین دەگرنە باوەش، کاتێک سەربەساتی چیتار خەون نیایە و مااف و ویسات و لوتکە، هێ
 .حەز و هیوامان لە ئامێز دەگرین لە وەرزێکی زەردی پڕ تینی شەقام و شارێکی پڕ بە گەرووی هاوار بۆ چیا

 
 ...چلەی شەهیدێک لە ئێوارەیەکی پاییزیدا دەبێتە ڕۆژی ئازادی
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 !کۆماری ئیسالمی پێش ڕووخانی لە تاران، لە کوردستان ڕووخاوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەمزین ئەحمەدنژاد

 
 (تەتەڵەی هەوڵێکی نەزۆکی دیکەی کۆماری ئیسالمی بەرانبەر بە بزووتنەوەی کورد)

 
ەجای، ساکرتێری شاوڕای بەرزی ی ڕەزبەری ئەمسااک، لە چاوپێکەوتنێکادا دەگەک قاسام ئەعر٢٣وەزیری دەرەوەی ئێران ڕۆژی  

ئەمنیییەتی عێرا  جارێکی دیکە ڕایگەیاندووە کە "ناتوانن ببینن چیدی هێزە چەکادارە تێرۆریساتەکان و جاووڵەی ئەوان لە 
باشاااوری کوردساااتان بەردەامە." ئەمیااار عەبااادوڵاڵهیان هاوکاااات داوای کاااردووە هەرێمااای کوردساااتان و حکاااوومەتی عێااارا  

ان باااۆ ڕووبەڕوو باااوونەوە دەگەک بە گاااوتەی خاااۆی لە هەرێمااای کوردساااتانن جێبەجاااێ بکاااات. بەرپرساااایەتیی تەواوی خۆیااا
بەرپرسااانی ئێااران لە ماااوەی ڕۆژاناای ئەم ڕاپەڕیاانەدا زۆرتاارین جااار وشااەی تێرۆریسااتیان بەراماابەر بە حیاازبە سیاساایەکانی 

 .ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکار هێناوە
 

ی کوردساتان لە "تەجزیەهەراسای" و "دژەشاۆڕش"بوونەوە باۆ بە "تێرۆریسات" گۆڕینی سیاساەتی ڕێاژیم بەرامابەر بە بازووتنەوە
 ناوبردنی هێزە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زۆر بە خەستی بۆتە بەشێک لە بەرنامەی کاری ڕێژیمی ئێران و حکومەت 
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 .بەتە و بۆڵدکردنی دەکەنو وەزارەتی دەرەوە و، سەرجەم دامودەزگاکانی ڕێژیم زۆر بە چڕی خەریکن کار لەسەر ئەم با
 

کۆماااری ئیسااالمی پتاار لە چااوار دەیەیە باازووتنەوەی سیاساایی کااورد و نااوێنەرانی ئەم باازووتنەوە کە حیاازبە سیاسااییەکانی 
هەڵوەشااو"، "دژبەر"، "تەجازیەتەڵەب"، -ڕۆژهەاڵتی کوردستانن، بەتایبەت حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بە "مونحەلە

ێوەندیی ئیساتکبار و ئیمپریاالیزم" و... نااو دەباات. هەماوو ئەو ناساناوانەش لە قۆنااغی جیاجیاا و بە "دژەشۆڕش"، "دەستوپ
 .سرنجدان بە تێگەیشتنی ڕێژیم لە پێگەی خۆی و بیروڕای گشتیی ئێران ئەندازیاری کراون

 
 بوونی ڕێژیم و خەڵک ئینقالبی

 
بوون لە ئێراناادا خاااوەن پێگەیەکاای جەماااوەریی  شاای ئیسااالمیبااوون بە مانااای پێااڕەوی خااومەینی و شۆڕ ساەردەمێک کە ئینقالبی

بەهێااز بااوو، دژەشااۆڕش بااوون باشااترین چەکاای دەسااتی ڕێااژیم بااوو کە دەیتااوانی لە ڕێااگەی ئەوەوە ڕەوایاای بااۆ سااەرکوتی 
ئیاادی  ٥٧باازووتنەوەی کوردسااتان و هەمااوو گەالناای دیااکەی ژێردەساات لە ئێراناادا وەربگرێاات. کانسااێپتی پیرۆزبااوونی شۆڕشاای 

اوبەسەرچووە و ژوورە فکرییەکانی ڕێژیم ئەوە باش دەزانان ئەوەی ئێساتا دژی شۆڕشاە، زۆریانەی ڕەهاای خەڵکای ئێارانە بە م
 .زۆرینەی ئەو نەوەشەوە کە بەشێک بوون لە سترۆکتۆری شۆڕشە ئیسالمیەکە و وەک دەگوترێ خاوەنەکانی شۆڕش بوون

 
 تەجزیەتەڵەبی

 
بااوو و لە ڕاسااتیدا یەکێااک لە کۆڵەکەکااانی ڕاگرتناای ناساایۆنالیزمی ئێراناای فارساای تەجزیەتەڵەباای کااارکردێکی پااارالێلی هە

بووە. هاوکار دەگەک دەساەاڵتی جێگیار لە تااران زۆریانەی ڕەهاای دژبەرانای ڕێاژیم و ئاازادیخوازانی ئێارانییش لە ترسای بە 
جەکاااانی، بەاڵم بە مێتاااۆدی گااوتەی خۆیاااان دابەشااابوونی ئێاااران بەشااادار دەباااوون لە ساااەرکوتی سیاسااایی کوردساااتان و ئامان

جیاوازتر. سەرکوتی سپی کە بریتی باوو لە دانپێادانەنان بە مافەکاانی کاورد و بە هەڕەشاەبینینی کاورد دوکتاورینی چەنادین 
ساااڵەی ئەم ڕەوتااانە بااووە. ئەم سااەرکوت و سانسااۆرکردنە بەتەواوەتاای لە دووریکردناای هێاازە سەرتاسااەرییەکان لە هێاازە 

نەتەوە ژێردەستەکانی دیکەی ئێراندا دەبینادرا و هەتاا ئەم دوایایەش النایکەم لە ئاساتی دەرەوەی  سیاسییەکانی کوردستان و
 .ئێراندا زۆر بەهێز درێژەی بە ژیانی خۆی داوە

 
ئەوان ئامادە نین پڕۆژەی سیاسی ڕوون بدەن و گشتبێژیی )کلای گاویی( سیاسای بە ئاماانجی تێاپەڕین لە کۆمااری ئیساالمی و 

ی نەتەوەیی و ئینسانیانییەکانی ئیتنیکە جۆراوجۆرەکانی ئێاران و دووباارە بونیادناانەوەی لێڤیاتاانەکەی خستنی ماف پشتگوێ
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سانترالیزم و شۆڤێنیزم نیایە.  تاران ئامانجی سەرەکییانە. بەکورتی قۆناغی پۆست کۆماری ئیسالمی الی ئەوان قۆناغی پۆست
ساییەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان، فەرهەنگای سیاسایی دێماوکرات و بەاڵم لە ئاستی نێوخۆییدا و بەهۆی سیاسەتی حیزبە سیا

سێکۆالری کورد لە ئێران، بەرگریی بێوێنەی بزووتنەوەی کوردستان، کەساایەتییەکان، کاۆمەڵگەی مەدەنای کوردساتان و سایما 
ۆتااۆریتەی وەرزشااوانەکانی لە چەمااکە مۆدێرنەکااانی وەک مااافی ماارۆڤ، جیااایی دیاان لە دەوڵەت، شااکاندن و لەهێزخسااتنی ئ

کۆماری ئیساالمی لە کوردساتان و بەکاورتی، باوونی کوردساتان بە هێماای بەرزی ڕوبەڕووباوونەوە دەگەک ڕێژیمای دژە ئاازادیی 
 .ئێران وای کردووە کە، خەڵک سەربەخۆتر و هاوسەنگتر لە ڕەوتە سیاسیەکانیان، لە کورد، کوردستان و پرسەکەی بڕوانن

بوونی کاورد دەگەک درووشامە سەرتاساەرییەکان  ئەم هاوپێوەنادییە و هەروەهاا هاودەناگ لێرەدا ڕووی قسە زیاتر لە شەقامە.
وای کردووە پاڕۆژەی تەجزیەهەراسایی حااکمییەت لەنێاو بەشاێکی بەرچااوی کاۆمەڵگەی ئێرانیادا قورساایی جاارانی نەمێنێات. 

ئاجێنداکانی خاۆی دەکاات باساێکی  پرسی ئەوەی کە کۆلۆنیالیزمی وەخۆگری ئێرانی چۆن لەو بارودۆخەشدا خەریکە ساپۆرتی
گرینگاای تااایبەت بەم دۆخەیە نااوێیەیە، بەاڵم وەک دەرفەتێکاای تاااکتیکی، کااورد و هەمااوو نەتەوەکااانی دیااکە الناایکەم هەتااا 

 .قۆناغی ڕووخانی ڕێژیم دەتوانن کەڵکی لێوەرگرن
 

ی کوردساتان چیتار نااتوانێ ڕەوایای بە کورتی بە هەمان شێوەی حاڵەتەکانی سەرەوە، بە دوژمن و داردەسات نااوبردنی خەڵکا
بااۆ سااەرکوتی خەڵکاای کوردسااتان الناایکەم لە ئاسااتی شااەقامی نێوخااۆیی ئێراناادا بەرهەم بێنێاات. دروشاامەکانی ئەم سااااڵنەی 
ڕابردووی خەڵک وەک "دشامن ماا هماین جاسات، درو  مایگن امریکاسات" بەڵاگەن باۆ ئەوەی خەڵاک ساەرچاوەی هەماوو کێشاە، 

وێرانییەک لە ڕێژیمدا دەبینن. بە سرنجدان بە دۆڕانی چەمکە شاەڕانخێوییەکانی ڕێژیمای ئێاران لە نەهامەتی، قەیران و ماڵ
مەیدانی گوتاری لە بەرانبەر بزووتنەوەی کوردستاندا، ئێستا دەساەاڵتدارانی تااران کە لە لێاواری پێوەساتبوون بە ئارشایوی 

دەدەن لە ڕووخاان قوتاریاان بێات، مەیادانێکی گوتااری و  حکومەتە ڕووخاوەکانی مێژوودا و بە هەموو شێوەیەک هەوڵای ئەوە
 .مانایی دیکەیان بۆ شەڕ دەگەک بزووتنەوەی کوردستان و هەموو نەتەوەژێردەستەکانی دیکە لە ئێراندا چاالک کردووە

 
 کۆماری ئیسالمی بۆچی چەمکی تێرۆریزم لەسەر هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زەق دەکاتەوە؟

 
دەیە  ٤کوردسااتانی ئێااران و پااارتە سیاسااییەکانی دیااکەی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان بە درێژایاای زیاااتر لە حیزباای دێمااوکراتی 

خەبات لەدژی کۆماری ئیسالمیی ئێران، هەمووکات پڕەنسیپە یاسایی و ئەخالقییەکانی شەڕیان بەرانابەر بە دوژمنەکەیاان لە 
ێنەرایەتیی سیاسی و باڵیۆزی سیاسیی هێزەکانی ڕۆژهەاڵتای هەموو مەیدانێکدا و بەتایبەت لە مەیدانی شەڕدا پاراستووە. نو

کوردستان لە جیهانی ڕۆژئاوادا هەمووکات ڕێزلێگیراو بوون و هیچ کات دەرگەی ژوورێکی دیپلۆماسای یاان ڕێکخراوەیەکای ساەر 
بەشااای زۆری بەو پارتاااانە لەو واڵتاااانە بە هااایچ پاسااااوێک دانەخااارا و دیپلۆماتێکیاااان دەرنەکااارا، ئەویاااش لە کاتێکااادا کە 
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هااااتوون کە بەهاااۆی بریناااداربوون،   دیپلۆماااات و ناااوێنەرایەتیی سیاسااای حیزبااای دێماااوکرات لەو کاااادر و پێشااامەرگانە پێاااک
 .چوونەسەرێی تەمەن و... کوردستان و گۆڕەپانەکانی شەڕیان جێ هێشتبوو و ڕوویان لەو واڵتانە کردبوو

 
ی سااێپتامبر بااۆ سااەر ئەمریکااا زۆر بە ١١لە دوای هێرشااەکانی ئەو جیهااانەی لە دوای شااەڕی جیهااانیی دووهەم و بەتااایبەت 

پارێزەوە دەگەک هێزە نادەوڵەتییەکان هەڵسوکەوتی دەکرد، بەاڵم بەرانبەر بە بزووتنەوەی سیاسایی کوردساتان و بەتاایبەت 
ماوکرات بەە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و حیزبەکاانی، هەموکاات دەرگاای ئااوااڵ باووە. ناامەیەکی پشاتیوانیی سیاسایی حیزبای دێ

بووە بۆ ئەوەی مافی مانەوەی یەکجاری لە هەرکام لە واڵتانی ئورووپای ڕۆژئاوا یان ئەمریکا بدرێت بە هەر پەنابەرێاک کە 
هەڵگااری نااامەکە بووبێاات و ئەمەش دەرخەری قورسااایی سیاساای و پرەسااتیژی نێااودەوڵەتیی حیزباای دێمااوکرات و هێزەکااانی 

چەناادین ئەناادامی ڕێاابەری حیزباای دێمااوکرات لە کاااتی دانوسااتان دەگەک نااوێنەرانی دیااکەی ڕۆژهەاڵت بااووە. دوو سااکرتێر و 
کۆماری ئیسالمی و نوێنەرانی ئۆپۆزۆسیۆنی ئێرانی، لە الیەن تیمە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی تێارۆر کاران و دادگاای 

بوونی ڕێژیمێاک و  ە لەساەر تێرۆریساتمیکۆنوە کە بە خوێنی ڕۆڵەکانی دێموکرات ڕووی سوور بوو، بوو بە گەورەتارین بەڵاگ
ئەمەش لە چەشنی خۆیدا خاڵگۆڕانێک بوو لە ئاستی نێودەوڵەتیدا کە دەوڵەتێک نەک گرووپ، یان هێزێک یاان ڕێکخراوێاک 

 .بە تێرۆریست بناسرێت
 

ردساتان وەک ڕاگرتنی مەیادانەکانی شاەڕ دەگەک بازووتنەوەی کو لە درێژەی بەکارگرتنی چەمکەکان باۆ خۆشاڕاگرتن و ڕادیکااک
باە کرا ئەمجارەیان کۆمااری ئیساالمی خەریاکە چەمکێکای دۆڕاوی دیاکە چااالک دەکاات ئەویاش چەمکای تێرۆریازمە. پرسایار 
ئەوەیە لەم بارودۆخەی ئێستادا کە چاالکییە تێرۆریساتییەکانی کۆمااری ئیساالمی وێاردی زماانی ڕێبەرانای واڵتاانی نااوچە و 

ی جیهااان و بە گشااتی ڕۆژئاااوایە، کۆماااری ئیسااالمی بەکااام مەبەساات ئەم چەمااکە دۆڕاوە میاادیا و دامەزراوە نێودەوڵەتییەکااان
 بەرامبەر بە هیۆمانیستیترین بزووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کە بزووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە 

 چاالک دەکات؟
 

کۆمااری ئیساالمیی ئێاران لە مێاژووی ژیاانی نگریسای بۆ دیتنەوەی وەاڵمای ئەم پرسایارە دەباێ ساەرەتا ئەوە بااە بکەیان کە 
سیاسیی خۆیادا وەک ڕووداوەکاانی دوای تێرۆرکردنای ژیناا ئەمینای لەالیەن پۆلیسای تاارانەوە ڕووبەڕووی کێشاە و ئاساتەنگی 

ری ی خەرماناانی ئەمسااک دوو کۆماا٢٣جدی نەبۆتەوە. ڕەنگە خوێندنەوەکان جیاواز بن، بەاڵم کۆماری ئیسالمی پێش و پاش 
 .ئیسالمیی جیاوازن

 
 ڕەنگە زۆر سیمبولیک ببێتەوە، بەاڵم بۆ سەلماندنی جیاوازییەکەی تەنیا قسەی بابی شەهید "فەرەیدوون محەمەدی" تان 
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وەبیر دێنمەوە کە لە کاتی بەخاکسپاردنی تەرمی کوڕەکەی لە شاری سەقز بە زمانێکی زۆر سااکار گاووتیم "ئەمە کاۆنە! ئەم 
کردنی چەمکاای تێرۆریاازم بەرانااابەر بە  شاای بااڕوات، ئەشااێ نەمێنێاات!" بااۆیە دەکاارێ هۆکاااری چاااالککۆنەپەرەسااتییە و ئە

 :بزووتنەوەی سیاسیی کوردستان بەم شێوەیە پۆلێن بکرێت
 

کردنی ڕێکخااراوە نێودەوڵەتییەکااان و واڵتااانی جیهااان لەحانااد هێرشااەکانی بااۆ سااەر باازووتنەوەی سیاسااهی  بێاادەنگ یەکەم،
 .پێشاندانی ئەم دەستدرێژییانە وەک خۆپاراستن لە بەرامبەر هەڕەشە و مەترسیی تێرۆردا ڕۆژهەاڵت لە باشور و

 
هەوڵاادان بااۆ گوشارخسااتنە سااەر حکااوومەتی عێاارا  و هەرێماای کوردسااتان و تاوانبارکردنیااان بەوەی داڵاادەی هێاازی  دووهەم،

 .تێرۆریستی دەدەن و بەمەش بردنەپێشی سیاسەتی خۆی لەو پێوەندییەدا
 

دروستکردنی کلێشەی نوێ لە بیروڕای گشتی ئێرانیدا سەبارەت بە بزووتنەوەی کوردستان کە ئێساتا ئیادی لە ئاساتی  سێهەم،
هەمااوو ئێراناادا خاااوەنی قااوواڵیی نفااوزە و کاااریگەریی سەرتاسااەریی هەیە. بە ساارنجدان بەوەش کە لە ماااوەی ڕابااردوودا 

سااتان ناااو بااردووە، ڕەوایاای زیاااتر بااۆ سااەرکوتی دڕناادانە لە بەردەوام حیزبەکااانی ڕۆژهەاڵتاای بە هۆکاااری نائااارامی کورد
 .کوردستان بەدەست بێنێت

 
شیعە، خەریکە لە ئێستاوە ڕێگە خۆش دەکات بۆ ئەوەی لە داهاتوودا و لەو ڕێگایەوە کۆساپی -ناسیۆنالیزمی ئێرانی چوارەم،

کاات و ڕەناگە بەشای زۆری ناوخبەی ساەر بە لە بەردەم پرسی کورد و گەالنیتر لە داڕشتنەوەی ئێرانای نوێادا دروسات ب جدی 
 .کەونارگەرای ئێرانیش ئەمەی پێ ناخۆش نەبێت-ناسیۆنالیزمی سێکۆالر

 
ڕێگریکاردن لەوەی پێشامەرگە ببێاتە سایمبولی ئاازادی لە هەماوو ئێرانادا. لە حااڵەتی هێماییادا بەدەساتهێنانی ئەو  پێنجەم،

ەرماای کوردسااتان یەکجااار دەوڵەمەنااد دەکااات و قااوواڵیی نفااوزی ناساانامە لەالیەن کااوردەوە، کۆگااای کەرەسااەکانی شااەڕی ن
 .کوردستان زیاتر پەرە پێ دەدات

 
ئامادەکاری بۆ هێرشێکی گەورەتر و بەرباڵوتر بۆ ساەر حیزبەکاانی ڕۆژهەاڵت کە بە سیاساەتی ئێساتای بازووتنەوەی  شەشەم،

 وەند بە بانگەشەکانی سوپا بۆ هێرشی زەمینی، کوردستان و ناوەندی هاوکاری و بە تایبەت واڵمدانەوەی ئەم دواییەی نا
 .ئەگەرێکی زۆر بەهێزە
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ئاماااادەکردنی ڕووسااایە و چاااین و هاوپەیمانەکاااانی باااۆ ئەوەی لە ئەگەری باساااکردنی هێرشااای هاوشاااێوەی ئەمە و  حەوتەم،
بەرجەساتکردنی  ئیدانەکردنی لە ئەنجومەنی ئاسایشدا، پاسااوی پێویسات باۆ ڤێتاۆکردنی ئەم باابەتە هەبێات. بەتاایبەت بە

دەکەوێااتە مەترسااای و سیسااتەمی جیهااانییش بەم باااابەتە  -دەوڵەت نەتەوەی ئێراناای-ئەم بااابەتە کە دەوڵەت نەتەوەیەک 
هەسااتیارە. نااامەی نااوێنەری هەمیشااەیی ئێااران لە نەتەوە یەکگرتووەکااان لەبااارەی حیزبەکااانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان و بە 

ژهەاڵت لەپاش کردەوە تێرۆریساتیەکانی ڕێاژیم باۆ ساەر بانکە و بارەگاکاانی ئەم تێرۆریست ناوبردنی حیزبە سیاسیەکانی ڕۆ
 .حیزبانە بەشێکن لەو پالنە نوێیە

 
بەتەواوی تەماابڕاو باووە و لە ڕووی دامااوییەکی قاووڵەوە کە تووشای باووە، پەناا باۆ  کۆماری ئیسالمیی ئێاران لە ئێساتادا 

کای یااغی، باارمتەگر و پشاتیوانی پلەیەکای تێارۆر دەناساێت. گەورەتارین هەموو شتێک دەبات. جیهان ئەم ڕێژیمە بە ڕێژیمێ
هێزی چەکاداری ئەو واڵتە لە لیساتی تێارۆری ئەمریکاادایە و ساەرکردەی مەترسایدارترین گارووپە تێرۆریساتییەکانی جیهاان 

ی خااۆی لە فرەیاای و لەو واڵتەدا دەژیاان. ئەم ڕێااژیمە هێمااای حکااومەتێکی توناادئاژۆی دینیاای پاااوانخوازە کە بەتەواوی ڕێااگە
پلااااۆڕالیزم جیااااا کااااردۆتەوە. بااااۆیە ئەگەر هەر دەسااااەاڵتێک بتااااوانێ دۆخاااای ئانارشاااایکی نێااااودەوڵەتی بااااۆ خوێناااادنەوەی 

 .بەرژەوەندیخوازانە لەسەر تێرۆر بەکار بێنێ، کۆماری ئیسالمی کە بۆخۆی ماکەی تێرۆرە ناتوانێ ئەوە بکات
 

سیاساای کوردسااتان و حیزبەکااانی ڕاسااتییەکی گەورەی تێاادایە، ئەویااش  ئەو هەمااوو ترسااەی کۆماااری ئیسااالمی لە باازووتنەوەی
ئەوەیە کۆماااری ئیسااالمی پااێش ڕووخااانی لە تاااران دەمااێکە بە دەسااتی کااورد ڕووخاااوە. ئەم ڕووخاااوبوونەیە ئاااوا هیسااتریکی 

سیاسااەتێکی کااردۆتەوە بەراماابەر بە کااۆمەڵگەی کوردسااتان و، کوردسااتانی کااردۆتە سااەنگەری یەکەماای جێبەجێکردناای هەمااوو 
 .دژەمرۆیی خۆی
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 بوونەوە بۆ پێشەنگایەتی ژنان، لە قوربانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
بەدرێژایی تەمەنی ئەو دەساەاڵتانەی کە حوکمیاان بەساەر کوردساتاندا کاردووە و بەتاایبەتیش تەمەنای کۆمااری ئیساالمی کە 

 .نان لە ڕیزی یەکەمین قوربانییەکاندا بوونهەمیشە وەکوو دەسەاڵتێکی دژەژن پێناسەی بۆ کراوە، ژ
 

ژنان وەکوو توێژێکی خاوەن بەهرە و توانای تایبەتی کۆمەڵگە بە بەردەوامای کەوتاوونەتە بەر هێرشای نااڕەوای دەساەاڵت و 
 یاسااا داڕێژراوەکااانی ئەو دەسااەاڵتەی کە داڕیااژەران و بونیاااتنەرانی پیاوانێااک لە ڕەگەزی ئاخوناادەکان بااوون، کە هیچکااات
توانای بینین و هەستکردن بە توانایی و لێهاتوویی ژنانیان نەباووە و چاویاان بەرایای دیتنای ساەرکەوتن و بەشاداریی ژناان 
لە کااایە سیاساای، کااۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکااانی نەداوە. خااودی ڕێژیماای ئیسااالمیی ئێااران هەر لە هاتنەسااەرکاریەوە تاااکوو 

یشیەوە بوونەتە قەڵ انێک بۆ بەرگری لە هێرشی ژنان، ئەویاش هێرشای هازر ئەمڕۆ، بە هەموو جومگە و ناوەند و بەرپرسان
 !و ئەندێشەیان

 
 ەوە خۆی نیشان ٥٧وەستانەوەی ژنان لە بەرانبەر بیری دواکەوتووانەی دەسەاڵتدارانی ئەم ڕێژیمە، هەر لە سەرەتای شۆڕشی 
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بیااااری دواکەوتااااووی بەناااااو بەرپرسااااانی دا، ژنااااان لە یەکەمااااین ڕۆژەکااااانی هاتنەسااااەرکاری کۆماااااری ئیسااااالمیدا، بەگااااژ 
دەربڕین لە سااەر شااەقام و لە زانکۆکاناادا هەر ئەوکااات دژی  تازەبەدەسەاڵتگەیشااتوودا چااوونەوە و بە ڕێپێااوان و ناااڕەزایەتی

سااەپاندنی حیجااابی زۆرەملااێ هەڵوێسااتی توناادیان گاارت، بەاڵم بەداخەوە جێگیربااوونی دەسااەاڵتی دژەن و بەدوور لە بیااری 
ە وای کرد کە ژنان هەر لەو کاتەوە وەکوو شارۆمەندی پلە چەندی کۆمەڵگە سەیر بکرێن و باکەونە پەراوێازەوە تەوەران مرۆڤ

 .و بە بەردەوامی قوربانیی دەستی یاسا و خواست و ویستەکانی ئاخوندەکانی جەماران بن
 

کاۆمەڵگەدا جێگایاان بێاتەوە، یاان کاات نەیانویساتووە لە پاێگەی الوازی تاوێژی قورباانیی  ڕاستییەکەی ئەوەیە کە ژناان هیچ
پێناسەیان بۆ بکرێ، بۆیە لە ماوەی هەموو سااڵنی ڕابردوودا، هەرکات کە بۆیان لاوابێ و هەرکاات کە دەرفەتاێ ڕەخساابێ، 
هاتوونەتە مەیدان و دژی هەماوو یاساا داڕێاژراوە بێێبنەماکاان و بیاری دواکەوتاووانەی دەساەاڵت وەساتاونەتەوە کە بێگوماان 

 .و ژنانی کورد لەم بوارەدا هەمیشە پێشەنگایەتییان لە ئەستۆ بووەکوردستان 
 

قەتڵاای حکااوومەتیی ژینااا ئەمیناای لەم زەمەنەی ئێسااتادا خاااڵێکی وەرچەخااان بااوو بااۆ دووبااارە هەسااتانەوە و دووبااارە هاااتنە 
توێژەکاانەوە بێنێاتە  مەیدانی ژنان، وزەیەک بوو کە توانیی نەک تەنیا ژنانی دیکەش کە هەموو کۆمەڵگە بە هەماوو چاین و

 .سەر شەقام و بۆ جارێکی دیکە شەقام بهەژێنێ
 

ڕەناااااگە ئەم باااااۆ زۆربەی ئەو کەساااااانەی لە دەرەوەی باااااازنەی جوغرافیاااااای دەساااااکردی ئێرانااااادا دەژیااااان، ساااااەرهەڵدانی 
دەباانە ناڕەزایەتییەکااانی دوای مەرگاای ژینااا سەرسااووڕهێنەر بووبێاات، چااونکە ڕۆژانە بە دەیااان ژن لە کااۆمەڵگەی ئێراناادا 

قوربانی، دەکوژرێن، خۆیان دەکوژن، تووشی خەمۆکی و دڵەڕاوکێ و دوورەپەریزی دەبن؛ بەاڵم بۆچی وەکوو مەرگی ژیناا هایچ 
 کردەوەیەکی تۆکمەی وەک ئەوەی ئێستایان بەدوادا نایەت؟

 
ەیتاوانی یااریی تایمە مەگەر کچی شین )دختر ابی( قوربانیی سیاسەتی دژەژنی کۆماری ئیسالمی نەباوو کە بەهاۆی ئەوەیاکە ن

دڵخااوازەکەی ببینااێ خااۆی سااووتاند و گیااانی لەدەساات دا؟ ئەی بااۆچی هاایچ کاااردانەوەیەکی لە چەشاانی ئەوەی ئەمااڕۆی سااەر 
شااەقامەکانی کورسااتان و ئێراناای بەدوادا نەهااات؟ ئەویااش وەک هەزاران ژینااای دیااکە قوربااانیی دەسااتی دەسااەاڵتێک بااوو کە 

 !وبێ، بەاڵم ملکەچ بوون و دەنگیان لێوە نەهات و گوتیان با قوربانی بینباوباپیرانیشی ڕەنگە بەدڵیان نەبو
 

کااات نەیویسااتووە کە  ئەمە ئەو ڕاسااتییەیە کە دەبااێ لە سااەری ڕاوەسااتین. کااورد بە درێژایاای مێااژووی خوێناااویی خااۆی هیچ
ەم جوغرافیاا لەتکاراوەدا، قوربانی بێت. هەمیشە هەموو سەرکردەیەکی کورد لە هەر بڕگەیەکی مێاژوودا و لە هەر بەشاێکی ئ
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هەوڵی ئەوە بووە کە باوون و شوناسای خاۆی بساەلمێنێ، هەوڵای داوە بە پێناساەی دروسات لە خواسات و ویساتی نەتەوەیای، 
ڕێگااا بااۆ نەوەکااانی داهاااتوو ڕوون بکاااتەوە، بەاڵم لەم پێناااوەدا هەمیشااە تووشاای لەمااپەر بااووە، بااۆیە لە هاایچ جیگااایەکی 

رێ کە جیا لە مافی خۆمان، دەستدرێژیمان بۆ سەر ماف و خاک و نیشتمانی کەسای دیاکە کردباێ مێژووی ئێمەی کورددا نابین
 .هەمیشە هەوڵمان داوە لە بەرانبەر هێرشەکاندا بەرگری لە خۆمان بکەین و مافی خۆمان وەدەست بێنین

 
هێاز و توانااوە هەوڵماان دا لە مەرگی ژینا بۆ ئێمەی کورد دەستدرێژی بۆ سەر بوون و شوناسمان باوو، هەر باۆیە بە هەماوو 

بەرانبەر دوژمنی سەرەکیماندا کە کۆماری ئیسالمییە ڕاوەستین، ئێمە وەکوو نەتەوەی کاورد خاوەنادارەتیمان لە خۆماان کارد و 
 ئیساالمی کۆمااری بە  بێدەنگیمان هەڵنەبژارد، هاتینە مەیدان و بە دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی"، باۆ جاارێکی دیاکە "نا"ماان

ساڵی ڕابردوو کە بۆ نەهاتنەسەرکاری ئەم ڕێژیمە هااتینە مەیادان  ٤٣بەڕاشکاوی پێمان ڕاگەیاند کە ئێمە هەر وەک  ت وگو
و پاش وەخەبەرهاتنەوەی باقی توێژەکاانی کاۆمەڵگەی  ٤٣و بە کردەوە دژکایەتیمان لەگەک بوونی کرد، ئەوە ئێستاش پاش 

 .کردەوە سەلماندوومانە نامانەوێ قوربانی بین ئێران، دیسان هەر لەو مەیدانی کردەوەیەداین و بە
 

بەاڵم خااااڵی گرینگااای ئەمجاااارە باااوون و ڕۆڵااای ژناااان باااو، ژناااان لە کوردساااتان بە بەردەوامباااوون لە ڕاپەڕینااای ئەمجاااارە، 
سەلماندیانەوە کە وەک هەمیشە نەک ڕۆڵی قوربانییان بۆ خۆیان پێناساە و قەباووک نەکاردووە، بەڵکاوو بەپەڕی هەسات بە 

سااایەتی و بااااوەڕبەخۆبوونەوە، پێشااەنگایەتی ئەم ڕاپەڕیااانە دەکەن و ئامااادەن لە پێنااااو دەسااتەبەرکردنی و مااااف و بەرپر
 .ئازادییەکانیادا هەموو جۆرە نرخێک بدەن
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 لێکدانەوەی گەوجانە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دارسمە

 
شاااێواە. لە واڵتااای ژێااار  ا زۆر کەە ساااەریان لێهااااتنی حکاااومەتی ئاخونداناااد لەم ڕۆژانەی دواییااادا لە ساااەروبەندی کۆتایی

 .دەستەاڵتی ئاخوندان لە زۆر بواراندا بە دەست لێکدانەوی ناهاوسەنگەوە دەناڵێنین
 

لەو کاتەوە خوشک و برایانی غەیرە کاورد لە ئێاران وەک ئەوەی حەوت مێشایان لە خەڵەفێکادا دۆزیبێاتەوە، لە ڕێفرانادۆمە 
ا دەنگیااان بااه کۆمااااری ئیسااالمی دا، دەسااتەاڵتی ئاخوناادان پەرەی سااەند. وێاااڕای ی هەتاویااد١٣٥٨گەوجااانەکەی بەهاااری 

پەرەسەندنی ئەم دەستەاڵتە، ناهاوسەنگییەکی سەیر لە نێوان زۆر شتاندا دەستی پاێ کارد. میارزا ڕوحاوڵاڵی خاومەینی وەک 
و باش نەیدەزانی لەنێاو ڕاساتاندا  سەردەستەی بەڕێوەبەرانی ڕێفراندۆمەکە، لە کاتێکدا لە ڕستەسازیدا زۆر کول و کڵۆک بوو

 :وشان باوێتە سەر جێگەی خۆیان، قسەی زۆر سەیر و سەمەرەشی دەکردن
 

دەیگااوت وا دەکەم پااارەی نەوتاای ئێااران بە سااەر هەمااوو خەڵکاادا دابەش بکرێاات و سااووتەمەنی و ئاااو و کارەبااا و تەنااانەت 
ەرمانی نێو ڕستەی داویشاتە نێوەڕاساتی ڕساتە و ڕساتەکە هاتوچۆکردن بە پاسیش لەنێو شاراندا دەکەمە بەالش. زۆرجاریش ف
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کردن. سەرەڕای هەموو ئەمانە جوغرافیای ئێرانیشی باش نەدەزانای. هەماووالیەک بیساتبوویان و  دەبوو بە جنێو و سووکایەتی
خااوەنی واڵتای خوێندبوویانەوە کاوردان لەبەر ئەوەی لە بەحاران دوورن و لە وشاکانیدا داگیارکەران دەورەیاان داون نەباوونە 

سااەربەخۆ. بەاڵم میاارزا ڕوحوڵاڵخااانی خااومەینی ماااوەیەک دوای ئەوەی پەیڕەواناای خاااپێنراوی گوتیااان ڕووخسااار و ڕیااش و 
ولووتە مڕچومۆنەکەیان لەنێو مانگدا دیتووە و هەتا دەنگیشیان نووسا هاواریان کرد "امام تو مااه اسات"، باڕوای پێکاردن  دەم

ر زەوی و سواری شەپۆلی گەمژان بوو. میارزا ڕوحاووڵاڵ کاتێاک لەشاکری گەلحۆیاانی بەدەوری و خۆی کردە نوێنەری خوا لەسە
خۆیەوە دیت، هاتە سەر ئەو بڕوایە هێرش بکاتە سەر ئەو کوردانەی نەیتوانیبوو بیانگەوجێنێات و بیانبااتە ساەر ساندووقی 

 گاوتی و کوردساتان سەر بکەنە هێرش کرد ەشئەرت ئەوکاتی بەشەکەی سێ لە داوای  ڕێفراندۆمەکەی. فەرمانی جیهادی دا و
 ئیزنای دڵیاان یاان نەکارد هەساتیان باوون، گەوج ئەوەندە پەیڕوانیشی خێڵی. بدەن کوردان لە دەریاوە و ئاسمان و زەوی لە

ە نیایە و هێازی دەریااییش بە کێاوانەوە بەدەورەو دەریایاان کاوردان قورباان بڵاێن پێای و پێابکەنن ڕێبەریان جەنابی بە نەدا
ناچێت. ئەویاش نەک هەر پاارەی نەوتای نەدایە خەڵاک و ساووتەمەنی و ئااو و کارەباا و پاسای نێاو شارانیشای نەکاردە  ەکه

 .بەالش، بەڵکوو هێزی دەریاییشی هان دا کەشتی و پاپۆڕە جەنگییەکانیان بە وشکانیدا باژۆن، بەاڵم نەکرا
 

بی ڕێاابەر وایزانای ئیاانقالب پساتەی ڕەفسااەنجان و سااێوی لە هەماووی سااەیرتر هەنااردە یااان ساادرکردنی ئیاانقالب بااوو. جەناا
 .نەدات وا باشە سادر یان هەناردە بکرێت لوبنانە و بۆ ئەوەی مۆرکه و کرم لێی

 
خێڵاای گەمااژانیش بەردەوام پشااتگیریی ڕێاابەری گەمژەیااان دەکاارد و خۆیااان داویشااتە نێااو چاااڵە قیااری عێراقییااان و بە سااەر 

ێااگەی شااەهادەتیان دەگاارتە بەر. هەتااا وردە وردە کەمیااان کاارد و بەشااێکی بەرچاویااان بە مەیاادانی میناناادا بەرەو کەربەال ڕ
 .کوشتن چوون و بەشێکیشیان وشیار بوونەوە و قوونیان لەسەر دەرپێی خۆیان دانا

 
کردناای دەکااردەوە و  دوای مەرگاای ڕێاابەری گەمااژە، دەسااتەاڵت کەوتااه دەساات عەلاایە گااۆج ناوێااک و ئەویااان زیاااتر فکااری دزی

ندی دزی هەتا ئابووریی واڵت بە یەکجااری نێاوکی کەوت. پاارەی ئێاران بە چەشانێک لە بەرانابەر دراوە جیهانییەکانادا ئەوە
ئەونادەی خاۆی  ٧٠٠هەزار و  ٨بایەخ بوو، حەوت تومەنی سەردەمی پێش دەسەاڵتی ئاخوندان لەبەرانبەر دراوی جیهانیادا  بێ

اڕ، لە جیات هەر حەوت تومەنێکی پێش دەستەاڵتی ئاخونادان، پێویساتە هەڵمسا. ئێستا ئەگەر کەسێک لە ئێران بچێتە باز
هاازار تااومەن پێویسااتە و ئەوکااات  ٨٠٠میلیااۆن و  ٣تااومەنی ئەو کااات،  ٧٠بێاات. یااانی لە جیااات  تااومەنی پێ ٨٠٠هەزار  ٣٢

 .ماشێنی جیبی پێ دەکڕدرا ٤١٠ی ئێستا بۆ نموونە  ئەوەندە پارەیە
 

 ری بە سەبر و چیکڵدانەی دەوێت. خوێنەرێکی وای دەوێت نەڵێت بەم حیساب و لێکدانەوانە ئەم نووسینە سەرلێشێواوە خوێنە
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سااەرم لااێ دەشااێوێت. کاتێااک جەنااابی عەلاایە گااۆج و "حەمەی باااقری"ی فەرماناادەی هێاازە چەکاادارەکانی ئێااران سااەریان لااێ 
گرێاژەنە چاووە. کاتێاک خەڵاک دەڵاێن شێوابێت، وەبزانە بیالمانێ، پەرژینێکی بەگوک بێت لە ڕووی ئێاوە، هەماوو شاتێک لە 

"توپ، تانک، نەفەربەر..." و عەلی چۆاڵخ دەڵێت پەکوو سروودی "ساەالم فەرمانادە"م پێخۆشاە؟ یاان کاتێاک حەمەی بااقری 
ی گشتیی هێزە چەکارەکانی کۆماری ئیسالمی ناوی خۆی دەخاتە پاک نەیارانی و بە تێرۆریست ناویان دەباات، چاۆن  فەرمانده

هەزار دژە شاۆڕش  ٣ناچێت؟ باقری دوای هێرشی مووشەکی بۆ سەر شۆڕشگێڕان، بە میدیاکانی خۆیانی گوتم  ێکحیسابی لێ ت
بنکەیان هەیە. ئەوەندی بیری لێ دەکەینەوە، حیساابی جەناابی فەرمانادە لە حیساابی دۆالر  ١٢٠٠لە باشووری کوردستانن و 

باانکەدا دابەش بکەیاان و هەر  ١٢٠٠ئاغااای باااقری بە سااەر  دژبەری ٣٠٠٠تاارە. ئەو ناچارمااان دەکااات  و تااومەنەکەش تێکەک
باانکەیەک دوو کەە و نیااوی بەردەکەوێاات. ڕەنااگە نەزاناان ڕازی ئەم لێاادوانەی جەنااابی فەرماناادە لە چاای دایە، بەاڵم ئەو 

 ٢٠٠و  کردنەدا بەشێکی بەرچاوی نەیارانی بە کوشتن بدات. باۆ ئەوەی نیاو نەفەرەکاان بەساەر ئەم هەزار خەریکە لەم دابەش
نەفەران دوولەت بااکەن و بیااانکەین  ٦٠٠باانکەیەدا دابەش بکەیاان و هەر باانکەیەک دوو کەە و نیااوی بەربکەوێاات، پێویسااتە

 .دەربچێت ڕاست حیسابەکە و نەفەر نیو١٢٠٠ بە 
 

 .جەنابی فەرماندە سەری دا لە بەرد، خۆ ئێمە قەسابخانەمان دانەناوە
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 نەوەی هۆشمەند
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەت

 
خۆپیشاندانەکانی سەراسەری لە ئێران و بە تایبەتی لە کوردستان، کە لە دوای قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینای دەساتی پاێ 
کرد، زۆری نەخایاند کە کۆمەڵگەی بوێر و ئازادیخوازی کوردستان کە لە کولتووریادا ژن ڕوڵای ساەرەکی دەگێڕێات و مێاژوو و 

تان خااااونی خواژنەکاااان باااووە و ژن بەشااای ساااەرەکیی کاااۆمەڵگەی کاااوردییە، ساااەلماندی کە لەو ئاااایین و فەرهەنگااای کوردسااا
یەتی و ڕەگەزیااادا، پااالەی باااۆ دیااااری نەکاااراوە، بەڵکاااوو بە واتاااای کاااۆمەڵگەیەدا و لە دابەشاااکارییە مرۆڤاااایەتی و کاااۆمەاڵ

 .هەروەک ئێستاڕاستەقینە یەکسان بووە و بگرە لە زۆر بڕگەی مێژوویی، بەڕێوەبەر و پێشەنگ بووە؛ 
 

ساااەرهەلدانی ئەمجاااارە بەڵگەیەکااای ڕوون و باەرچاااااوە بە نیسااابەت فەرهەنگااای یەکساااانیخوازی و یەکگرتاااوویی کاااۆمەڵگە و 
ئەندیشااەی کااوردی. لێاارەدا ناااچینە سااەر ئەو بااابەتە کە پێویسااتیی بە لێکااۆڵینەوەی تااایبەت هەیە و لە فااۆڕمی بااابەتێکی 

یەکای دیکەشاەوە دەباێ بە بەردەوامای باۆ خۆماان و کاۆمەڵگە ڕوڵای ژن بکەیان، لە الڕۆژنامەدا ناتوانرێت بە وردی باسی لاێ 
م خاڵی ساەرەکی لێارەدا نەوەی لەبەرچاو بگرین و لە شۆڕشی ژیناشدا کە هەر باە و بابەتێک بە ژن دەست پێ دەکات. بەاڵ

 .ەوە هەتا ئیستا١٣٥٧نی ئێران لە ساڵی نوێ کۆمەڵگەی ئێرانە، لە پاش شۆڕشی گەال
 
 نی ی زایینی زۆر بە ئیرادە و عەقاڵ ٨٠و  ٧٠م سەرهەڵدانەدا بە شێوەی سەرسۆرهێنەر و پێشبینینەکراو نەوەکانی لە
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 هاتوونەتە مەیدان و پڕن لە داخاوازی و بڕیاری گۆڕین و دیاریکردنی چارەنووسیان داوە، لە حاڵێکدا کاتێک لە نەسڵەکانی 
نن، بە شێوەیەکی زۆر هەڕەمەکای باسایان لەوە دەکارد کەم نەساڵێکن ساەریان پێشتر لەوان پرسیارت دەکرد کە ئەم نەسڵە چۆ

 .تەنیا لەنێو موبایلەکانیان داوە و دەوروبەری خۆیان نابینن و داهاتوویان ناڕوونە و هیچ هەڵویستێکیان نییە
 

ن لە کاۆمەڵگەدا دروسات بااووە لە ڕاستیدا لە تێپەڕاندی سووننەت بااەرەوە مودێرنیتە لە ئێرانی کولونیکراودا بە دەیاان کەلاێ
می خۆی خۆڵقێنەریان بووە و هیچ ئااوڕێکی لە کەلێنەکاانی کاۆمەڵگە نەداوە تای دیکتاتوریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالکە دەساەاڵ

باێخەبەر  .ی خۆیاان ڕاکێشانو لەو خەیاڵە خاوەدا بوون کە دەتوانن نەسڵێک تەنیا بە سروودێکی فوکااهی و بیواتاا بەرەو ال
 .می خواحافیز و مەرگ و بڕۆخێی وەرگرتوی کرد وەاڵفەرماندە!" ساڵلەوە کە "

 
 .ئاەم هەڵویست و کەلێنە دەبااێ لە دوو بااواری جیهانی و نێوخۆییدا خوێندنەوەی بۆ بکرێت

 
لاە بااااواری جیهانیادا ئەمە تێپەڕانادنی ئاساایی و ماافێکی دیااریکراوی نەساڵی ناوێ جیهاانە کە بە تێکنۆلاۆژی و ئەندیشاەی 
سەردەمیانە ئاشانا کاراوە و تێیادا ژیاان دەکاات و ڕۆژانە ئاساتی خۆشابژیوی و داخوازییەکانیاان و تەناانەت بگارە بااە دەقااە 

 .داخوازیی نوێیان دەبێت و لە کەشێکی جیهانی پارێزراوتر بە نیسبەت نەسەڵەکانی پێشتردا دەژین
 

ستی نێوخاۆیی هەر کاۆمەڵگەیەک بەتاایبەت لە کوردساتان ئەو ڕەوتە جیهانییەش گرێ دراوە بە نێوخۆی کۆمەڵگەکان و لە ئا
 .کە زەمینەی حیزبایەتی و کاری ڕێکخراوەیی و خەبات تێیدا هەمیشە ڕەنگدانەوەی بووە، فورمێکی دیکەی هەیە

 
بە واتایەکی دیکە ئااەم نەساڵە لەگەک ئەندیشاەی کااوردی پەروەردە کاراوە و وەکاوو نەوەکاانی پێشاتر کەمتار شاەڕی بینیاوە، 

یەن بنەماڵە سزا دراوە، کەرەستەکانی بەردەستی یەکجار زۆرتر بوون و ساەردەمی پەیوەنادییەکان وای کاردووە کە متر لەالکە
 .زووتر لە هەر نەسڵێکی دیکە کەسایەتییان دیاری و فورم بگرێت

 
کانی، بەڵکاوو داخااوازی بە شێوازێک کە دەبینین ئەم نەسڵە لە چوارچێوەی بنەماڵەدا ناپاڕێتەوە بۆ وەرگرتنای پێداویساتییە

و جەبری بەسەر بنەماڵەدا هەیە. کەشی پاەروەردەیایاان بە شێوازێک باووە کە لە بەرابەر نیازەکانیاان دەنگیاان هەڵبڕیاوە و 
 .تا بە دەستیان نەهێناوە هەدایان نەداوە

 
 ە بەرانبەر داخوازییەکانیان کاتیک ئەم بابەتە لە بنەماڵەوە بە سەر کۆمەڵگەدا دەیگشتێنین، دەبینین کە نەسڵێکن کە ل
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شااەرم نااکاااەن، تاواناااای پەیوەناادیگرتنیان یەکجاااار زۆرە، هەسااتی هاوپێوەناادییان فااراوانە و گرووپسااازی لە نێوانیانااادا 
یەتی لە زەینیانادا باوونی هەیە و تواناای چارەساەری زۆریاان ڕەوانترە، بەم هۆیەش ئەلگوریتمهاایەکی زۆری ئااڵۆزی کاۆمەاڵ

 .هەیە
 

کی دیکەشەوە جێبەجێکردنی فەرمان و بڕیارەکان لە نێو نەسڵی نوێ کۆمەڵگەی کوردستان، واتاایەکی دیاکەی هەیە و یەلە ال
ی هیچ تێز و ئیدە و حوکمێک نین و تااکوو خویاان نەگەن بەو قەنااعەتە کە دەباێ جێبەجای ئەوال و ئەمال جێبەجێکاری بێ

دساتان لەگەک نەساڵێک بەرەوەڕوویان کە وانەکاانی شاوڕش لە جیلای بکرێت هەنگاو هەڵناگرن. بە واتایەکی دی ئێستا لە کور
ڕابااردووی خااۆی بیسااتووە و خااۆی تاااکێکی بڕیاااردەرە و سااەرتاپا هۆشاامەندە و قااۆڵی لە ئاااڵوگۆڕ و دابینکردناای ژیااانێکی 

 .سەردەمیانە بۆ خۆی هەڵماڵیوە
 

انێت پێشایان پاێ بگرێات و هیچکاات پابەناد ئەم نەسڵە هۆشمەندە تەواوی توانای خۆیان وەگەڕ خستووە و هیچ هێزێک ناتو
می دەیاهەوێ پێیاان دیکاتە بکاات و ئەو نابن بە هێڵەکانی ئیدئۆلۆژیکی کۆنی هەزاران ساڵی پێش کە ڕێژیمای کۆمااری ئیساال

 .سنوورانە بە تەواوەتی دەشکێنن
 

 . ئەمجارە ئەمانن کە سنوورە نوێیەکان دیاری دەکەن
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 ٨٣٤، ژمارە ڕۆژنامەی "کوردستان"

 
 

  
 
 
 
 
 

 ی زایینی٢٠٢٢ مبەینۆڤەی ٦ = ی هەتاوی١٤٠١ خەزەڵوەریی ١٥شەممە یەک
 

 
 
 

 )پەیامی مستەفا هیجری، بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکراتی کوردستان(
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 !خەڵکی بەشەرەف و ئازادیخوازی کوردستان
 !کچان و کوڕانی بەهەست و شۆڕشگێڕ
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 .کی گەرمی پێشمەرگەکانی شاختان پێشکە ساڵوێ

 
ڕۆژ بەساەر ئەو ڕۆژەدا تێادەپەڕێ. لە پێشادا  ٤٠ئێمە ئێستا پێمان ناوەتە قۆناغێکی نوێ. دوای شەهیدبوونی ژیناا، ئێساتا 

ساەعاتی  ٢٤شاەهیدی  ٨ئیجازە دەخوازم کە بەبۆنەی گیانلەدەستدان و شاەهیدبوونی ئازیزانماان لەو مااوەیەدا و بە تاایبەت 
ابردوو، لە کوردستانی خۆشەویستدا، سەرەخۆشی لە هەموومان، خەڵکی بەئەمەگی کوردستان، ئەندامانی و بنەماڵەکانیاان، ڕ

و هەموو دۆست و بارادەران و هاوساەنگەرانیان لەساەر شاەقامەکانی کوردساتان باکەم. مانادوونەبوونیتان لاێ دەکەم بەباۆنەی 
 .و شانازین بۆ هەموو گەالنی ئێران و دنیاکار و فیداکاریتان لەو ماوەیەدا. جێگای ڕێز 

 
 !هاوڕێیانی خۆشەویست

 
لە چاالەی ماااتەمینی ژینااای خۆشەویسااتدا، خەباتەکەمااان پێاای نااایە قۆناااغێکی نااوێ. وەک دەزاناان بە شااەهیدبوونی ژینااا 

نوورەکانی چەخماخەی، شۆڕشاێک لە کوردساتانی خۆشەویساتدا هەڵگیرساا کە بە دوایای ئەودا، هەماوو ئێرانای تەنیایەوە و سا
تێپەڕاند و گەیشتە نێو هەموو ئێرانییەکاان لە سەراساەری دنیاادا و دنیاا و ئێاران هااتە پشاتی ئەو ڕاپەڕیانە. بەاڵم ئێساتا 
قۆناغێکی ناوێ دەساتی پاێ کاردووە. قۆناغێاک کە هەساتیارە و زۆر حەسساساە، باۆیە پێویساتە هەنگااوی ورد و حیساابکراو 

تێچووی گیانیمان کەمتر بێت و دەساتکەوتی سیاسایمان زیااتر. لەم ڕاساتایەدا داواتاان هەڵگرین، بۆ ئەوەی کە لەوە بەدواوە 
لێ دەکەم خۆ لە توندوتیژی بپارێزن. کۆمااری ئیساالمیی ئێاران بە هەماوو تواناای خاۆی، لەپێنااو ئەوەدایە کە ڕێپێوانەکاان 

 .ی ئیسالمیی ئێرانبکێشێتە توندوتیژی. بەاڵم ئێمە نابێ بکەوینە داوی پیالنەکانی ڕێژیمی کۆمار
 

لەبیرمااان بااێ کە سااەرکەوتنی ئەو شااۆڕش و ڕاپەڕینەمااان، بەشااێکی گرینگاای بەسااراوەتەوە بەو ئااارامی و لەسااەرەخۆبوون و 
خاااۆبەدورگرتنی خەباتکااااران لە تونااادوتیژی. ئەوە تایبەتمەنااادییەکی ناااوێ باااوو کە ئێاااران و دنیاااای هااااتە پشااات. ئەوە 

 .ەبێ قەدری بزانین و بەهێزتری بکەیندەستکەوتێکی سیاسیی زۆر گەورەیە کە د
 

کۆماری ئیسالمی ئێران دیەوێ بە کێشانی ئێاوە بە مەیادانی تونادوتیژی، بە ئێرانییەکاان نیشاان بادا کە ئەوە لە کوردساتان 
خەریکاان واڵت تێااک دەدەن. بە دنیااا نیشااان باادا کە ڕێپێوانەکااان کااراونەتە مەیاادانێک بااۆ هێرشااکردنە سااەر دامودەزگاکااانی 

ت و سااایمایەکی ناشااایرین لەو ڕاپەڕیااانە بە خەڵکااای دنیاااا نیشاااان بااادا. داواتاااان لاااێ دەکەم سااایمای ئەوڕۆیااای و حکاااوومە
شارستانییانەی ڕاپەڕینەکەمان بپارێزن. مەکەونە داوی کەسانێک کە لە دوورەوە هانتان دەدەن، لە پەیجەکان، فەیسابووک و 

 .بە گشتی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
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شۆڕشەکەمان لە درێژەدانیەتی بە شێوەی هێمنانە. دەبێ چاوەڕوان بین کە ئەو ڕێپێوانانە، مااوەیەکی بەرژەوەندی و قازانجی 
درێژتر درێژەیان هەباێ. لەبیرتاان باێ کە شۆڕشای ئاێمە دەباێ هاوشاان باێ لەگەک شۆڕشای سەرانساەریی گەالنای ئێاران. نە 

. ئااێمە دەمااانەوێ لە درێااژەی ئەو ڕاپەڕیاانەدا، وەدوا کەویاان و نە ئەوەناادە وەپااێش کەویاان کە تووشاای خەساااری زیااادی بااین
دوویەم ئەوە کە کوردساتان بپاارێزین، کوردساتان مڵکای ئاێمەیە، مااڵی ئاێمەیە و دەباێ  .یەکەم تێچووی گیانیمان کەمتار باێ

بیپااارێزین لە هەمااوو حاڵەتێکاادا. یەکگرتااوویی کااۆمەاڵنی خەڵکاای کوردسااتان، وەک گلێاانەی چاااو بپااارێزن. هەروەهااا ئەو 
هاااتووە قەدری باازانن و بەهێزتااری بااکەن. سااەرکەوتنی ئااێمە لە  تااووییە کە لەگەک سەرانسااەری خەڵکاای ئێااران پێکیەکگر

 .دایە یەکگرتوویی
 

خاااڵێکی دیااکە کە دەمەوێ ئاماااژەی پااێ بااکەم، ئەوەیە کە درێژەداناای ڕاپەڕیناای کوردسااتان و ئێااران، بااۆتە هااۆی ئەوەی کە 
دان، نافەرماانی دەکەن و  ەشێک لە چەکدارە تورکەکاان کە لەنێاو هێزەکاانی ڕێاژیمبەگوێرەی ئەو هەوااڵنە کە بە من دەگا، ب

بەرەوڕووی ڕاپەڕینەکانی شار سەنگەر ناگرن. لە ئەرتەشدا هەر ئەو دیاردەیە وردە وردە دەرکەوتووە. ئەوانە جێگای ڕێازن و 
ئەمالوالی خۆشاک و بارا  بە پشاتیوانی باێخۆشاە ئیشاارە باکەم  ئێمە دەبێ پێشاوازییان لاێ بکەیان. هەر لەو پێوەنادییەدا پێم

تورکەکانمان لە ئازەربایجان. ئێمە دەنگی هەزاران خەباتکاری تورکمان لە تەورێز بیست کە دروشمی "کوردساتان، کوردساتان 
 .چشم و چرا  ایران"یان دەدا

 
ازەبایجاناادا و لە هەمااوو ئااێمە ئەو پەیااامە وەکااوو پەیااامی دۆسااتایەتی و هاوپەیمااانی، هاااودەردی لەگەک گەلاای تااورک لە ئ

ئێراندا وەردەگرین. لە مێژووی ڕابردووماندا، ئێمە خاڵی زۆر ڕوون و درەوشاوەمان هەیە لە پێکەوەژیاان، ئێساتاش کە ئاێمە 
شاان بە شاان و هاوپەیمااان لەگەک ئەوان بەدژی ڕێژیمای کۆنەپەرسااتی کۆمااری ئیسااالمیی ئێاران خەبااات دەکەیان؛ دەمااانەوێ 

ئەوانەی لەگەک یەکتاااار دەژیاااان لە شااااار و گوناااادەکان، چ ئەوەی کە دراوسااااێی یەکتاااار دەبااااین، ئەو  دوای ئەو ڕیااااژیمە، چ
هاوپەیمانییە حورمەتی بۆ دابنێین و ژیانێکی باشتر بۆ هەموو خەڵکەکەمان دابین بکەین. سەردەم سەردەمی ژیاانی بەئاشاتی 

ئێساتاش داوا دەکەیان لە ئێاوە ئاازیزان، هەروەهاا  و سەردەمیانەیە. ئاێمە ئەو پەیاامە دۆساتانەیەمان وەرگرتاووە لە ئێاوە و
هەموو خەڵکی ڕاپەڕیوی شارەکانی ئێران کە بە ڕێپێاوانی هێمناانە، پشاتیوانی باکەن لە خوشاک و براکانیاان لە کوردساتان، 
 بە تاایبەت لە شاارەکانی مەهابااد، بۆکاان، سانە و شاارەکانی دیاکە کە کەوتاوونەتە بەر هێرشای ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمیی
ئێران. ئێمە هەموومان پێکەوە شان بە شانی یەکتر ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕادەماڵین و پێکەوە ئێران ئازاد دەکەیان 

 .و ئاوەدانی دەکەینەوە
 

 لە دواییدا جارێکی دیکە سەرەخۆشیی خۆم، لە هەموو خەڵکی کوردستان و بەتایبەت بنەماڵەی شەهیدەکان ڕادەگەیەنم. 
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بە سااەدان کەە لە خەباااتگێڕانی شااەقام کە بریناادار بااوون، هەرچاای زووتاار برینەکانیااان چاااک بێااتەوە و، ئااارەزوو دەکەم 
 .بگەڕێنەوە مەیدانی شەقام. سەرکەوتن بۆ ئێمەیە و کۆماری ئیسالمی مەحکووم بە نەمانە

 
 .بژین و سەرکەوتوو بن بۆ ئازادیی ئێران و گەالنی ئێران

 
 مستەفا هیجری

 
 هەتاوی ی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٦

  
 
 
 

تی  وڵه رنج و پشتیوانیی نێوده تا سه تێکی دەگمەن دروست بووه هه رفه زادە: ده د. ئاسۆ حەسەن
 باتی خۆمان ڕابکێشین بۆ الی خه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: ئاڕمان حوسێنی
 
 :ئاماژە
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ی خەزەڵوەر، لە ٤مرۆڤ لە ئێران ڕۆژی  جاوید ڕەحمان، ڕاپۆرتنێری تایبەتیی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری مافەكانی
پێنجەمین ڕاپۆرتی خۆیدا بۆ کۆڕی گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان دۆخی پێشاێلکردنی ماافی مارۆڤ لە ئێرانای بەهاۆی کۆمااری 
ئیسالمییەوە کارەساتبار ناو برد. ئەو لەبارەی یاساكانی پڕهەاڵواردنای كۆمااری ئیساالمی دژی ژناان و هەروەهاا بێبەشاكردنی 

 نیشااانەی ئەمیناای  د و نەتەوەكااانی تاار لە مافەكانیااان ڕاپااۆرتێکی پێشااکێش کاارد. جاویااد ڕەحمااان گااوتی مردناای ژیناااكااور
مااابەر ڕەفتارەکاااانی لەهە بەتونااادی نێاااودەوڵەتی کاااۆمەڵگەی پێویساااتە و ئێاااران لە مااارۆڤە ماااافی بەربااااڵوی پێشاااێلکردنی

 .دەسەاڵتدارانی ئێران بەرامبەر بە ژنان هەڵوێستی هەبێت
 

رتنێری تایبەتیی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروبااری مافەكاانی مارۆڤ لە ئێاران بە ئامااژەدان بەوەی كە نااوی ژیناا لە ڕاپۆ
 ناسنامەكەیدا بە "مەهسا" تۆمار كراوە، گوتیم حكوومەتی ئێران كوردەكانی لە شۆناە و ناسنامەی خۆیان بێبەش کردووە و 

 .یەتییەکان لە کوردستان بەرفراوانترنهەر بەهۆی ئەو بێبەشكردنانەوەیە كە ناڕەزا
 
کوردستان" بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتری الیەنە جۆراوجۆرەکانی ئەو ڕاپاۆریەی جاویاد ڕەحماان وتاووێژێکی "کاورد کانااک" لەگەک "

 .زادەی بۆ خوێنەرانی باڵو کردۆتەوە د. ئاسۆ حەسەن
 

وه  تاه تیی نه حماان ڕێپاۆرتێری تایباه ی جاویاد ڕه م ڕاپۆرتاه هوه گرینگیای ئا یه ر بۆمان ڕوون بکه گه دوکتور ئه :ئاڕمان حوسێنی
 رجی ئێستادا له چیدایه؟ لومه کان بۆ مافی مرۆڤ له ئێران له هه کگرتووه یه
 
تی کاه  یه که نووساراوه   ی ڕاپۆرتاه مینه و کورتاه کی بوو و پێش زه و ڕاپۆرته که دیاره ڕاپۆرتێکی زاره ئه زادە: د. ئاسۆ حەسەن 

کارێ، لاه  ی داهااتووی شاووڕای ماافی مارۆڤ ده وه ش باه کۆبووناه کرێ و پێشاکه کمیلتر ده کانی داهاتوودا ته ته و مانگهف له هه
ک مانگ و نیاوی  ی له یه و ڕووداوانه ک ئه گه زانن هاوکاته له ک ده روه وه که هه نییه مه باری زه م، له که م یه وه گرینگه دوو ڕوانگه

  شاه ڵكی به وای خاه ڵدانی ڕه رهه تی و ساه زایاه کانی ڕێاژیم لاه واڵمای ناڕه ره رکوتکه ان داوه و هێزه سهڕابردوودا له ئێران ڕووی
و  کان لااه كگرتووه وه یااه تااه هاااتنی ڕاپۆرتااۆری نه نگ ده نجام داوه. وه تی نوێیااان ئااه ڵێک جینایااه کانی ئێااران کۆمااه جۆره جۆربااه
کی  مایاه تاوانێ ببێتاه بنه تاناه ده و جینایه یی باه وه تاه لگای نێونه ی کۆماه وه ژکردهبواری جۆری د کانی له تانه و پێشنیاره جینایه

ڕێ  ودوا وه مااه و ڕێژیمااه له ر کۆماااری ئیسااالمی و ساازادانی ئااه ی بااۆ فشااارهێنان بااۆ سااه ییانااه وه ته و کااارزاره نێونه گرینگاای ئااه
وه کاه کۆمااری ئیساالمی کاه بۆخاۆی  رچاوگرتنی ئاه باه له ایاه. بهید که رۆکه له تاۆن و ناوه  که م، گرینگیی ڕاپۆرته خرێن. دووه ده
کااانی ئێسااتای  کان هاوکاااری ناکااا و ڕێکاره ندیااداره ییااه پێوه وه ته ک نیهاااده نێونه گااه یااه بێگومااان له و تاوانانه ری ئااه نجامااده ئه

 رکی  یی ئه وه ته ڵگەی نێونه کۆمهحمان پێشنیاری کردوه  وه سنووردارن، جاوید ڕه ییه باری کرده شووڕای مافی مرۆڤیش له
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 .و کاره بکا رتر ئه لێکی تازه و کاریگه ستۆ بگرێ و به ڕێکارگه ئه  کان وه دادخوازی بۆ ئێرانییه
 

 ی کاتی دانیشتنی ئاسایی شورای مافی مرۆڤ له ئێستاوه زۆر دووره  وه ر ئه به که له  وه م ئه که م یه که دوو شته دا ئامانجه لێره
وه کاه کۆمااری  ر ئاه باه وه کاه له م ئاه ڕێوه بچاێ. دووه کی نائاسایی شاوڕا بەزوویای باه یه وه زستان(، پێویسته کۆبوونه)کۆتایی 

تی داوه و  وڵااه ڵکی ئێااران و کااۆمەڵگەی نێوده حویلی خااه وه تااه مینییااه ی کوشااتنی ژینااا ئه باره ی لااه ڵااه تێكی هه ئیسااالمی ڕیوایااه
یی  وه تاه نجام داوه، پێویساته مێکاانیزمێکی نێونه ڵکی ئێاران ئاه   به خه رهه ی ده ی هاوشێوهت دان جینایه یان و سه دواتریش ده

نگاوی سیاسااایی  مای هاااه تاااوانێ ببێتاااه بناااه ش کاااه ڕێکاااارێکی حقووقییاااه ده ماااه وه پێاااک باااێ و ئه دواداچوون و لێپێچیناااه باااه
تی و خاودی کاۆڕی  اڵیاه نی ئاابووری و کۆمه نجوماه وو ئهڵک ر شاوڕای ماافی مارۆڤ باه ک هاه ه ناهکا زانین ده دیاره  یی. وه ته نێونه

تااوانێ بڕیااارێكی  نی ئاسایشااه کااه ده نجومااه نیا ئه وه تااه ن و ئااه وساایه بکااه تااوانن ته نیا ده تاناادا تااه وڵه ڕووی ده گشااتییش بااه
م لاه دوو  وته سڵی حه مای فه نهر ب سه بێ له ج نه له هۆکاری سیاسی فه تێکدا که به حاڵه تیش له منیه ر بکا. شوڕای ئه ئیجباری ده

و  وی دیکاه ئاه ر باێ، ئاه ساه ی له شاه ڕه وه که ئاشتیی جیهانی پێشێل بکرێ یاان هه کیان ئه کرێ بڕیاری وا بدام یه تدا ده حاڵه
  ئاکاماه تێک کاه ی پێداوه، واته حاڵاه ره نشوور و له پراکتیکی خۆیدا په قی مه ی ده وه ره نی ئاسایش له ده نجومه یه که ئه شته
قامگیریی  ر سااه ترساای بااۆ سااه وه بااه مه تااه وڵه و ده ن ئااه الیااه ی له کااه ڵکه رکوتی خه تێک و سااه وڵااه تی ده کانی سیاسااه کییااه ره ده

تی ڤێتاۆی  تایباه هۆکاری سیاساییش )به ر به گه اڵم ئه کا. به ر ئێران سید  ده سه مێژه له ش له وه وه. ئه یی لێک بدرێته وه ته نێونه
نی  نجوماه کانی نێاو ئه م باۆ باساه ی پێشاتر باسامان کارد هاه وه توانێ بڕیاار بادا، ئاه نی ئاساایش ناه نجوماه ه و چین( ئهڕووسی

تیی  بااواری دانااانی مێکااانیزمێکی تایبااه کان لااه  كگرتووه یااه  وه تااه یاای نه نگاوی کرده ک بااۆ هااه مایااه ک بنه م وه ئاسااایش و هااه
باێ.  ریی ده کانی دیکاه کاریگاه تییاه وڵه تان و ڕێکخاراوه نێوده وڵاه نگاوی سیاسایی ده ت هه نانه ڵكی ئێران و ته دادخوازی بۆ خه

و کاراناه بکاا  توانێ بچێته فازێكی دیکه و ئاه ی دۆخی نێوخۆی ئێران ده وه ڕووبوونه تی له ڕووبه وڵه و کاته کۆمەڵگەی نێوده ئه
تیی ئێاران لاه کۆمااری ئیساالمی و  وڵاه تیکردنی نێوده رایاه تای نوێنه رعیه ی شاه وه ساتاندنه ین واتاه ئه کاه که ئێمه پێشنیاری ده

ربگارێ و  ڵکی لاێ وه ڵک کاه رکوتی خاه ی خاۆی و ساه وه ک که کۆماری ئیسالمی باۆ ماناه ندی و هاوکارییه ر جۆره پێوه بڕینی هه
تیای پاراساتن و پێشاگرتنی کۆمااری  رپرساایه مکی به جێکردنی چاه وێناه باۆ جێباه م نگاوی که ری هێنادێک هاه به ت گرتنه نانه ته

 .ڵک لێشاوی خه رکوتی زیاتر و به ئیسالمی له سه
 

رانی کاورد و  یامێكیان بۆ خۆپێشانده کانی دیکه چ په ییه وه ته ڵوێسته نێونه حمان و هه ی جاوید ڕه که ڕاپۆرته :ئاڕمان حوسێنی
 کانی ئێران تێدایه؟ سته وه ژێرده ته نه
 

 ی ئێران  کانی دیکه سته وه ژێرده ته ڵکی ئێمه له کوردستان و نه بۆ خه  و ڕاپۆرته یامی ئه نا و پهما زادە: د. ئاسۆ حەسەن
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تیی  ت پێنج ساک پێش ئێساتا کاتێاك ڕاپاۆرتی ڕاپۆرتاۆری تایباه نانه ر تا ده ساک یا ته گه لوچستان ڕوونه. ئه تی به تایبه به
ک دوو دێااڕدا  ی یااه کااه ڕه و په یاادا بااۆ ناوهێنااانی کااورد یااان ئااه که قه وو لااه دهباا چااوو ده رده کان بااۆ ئێااران ده كگرتووه وه یااه تااه نه
ی کۆماری ئیسالمیدا کرابوو. ئێساتا  ژێر سایه مان له که له رکوت و دۆخی خراپی گه ودا ئاماژه به کوردستان و سه ڕێین که له بگه

کارێ،  جیا ئیشااره باه دۆخای کوردساتان ده تی و باه تایبه ر به ک هه حماندا دیتمان نه ی جاوید ڕه که ک له ڕاپۆرته روه ئیدی هه
تی  وڵاه قامێکی نێوده ربڕینی تا ئێستای ماه توانم بڵێم باشترین ده یه که ده که کیی ڕاپۆرته ره رێکی سه وه ته ته و بابه ڵکوو ئه به

کانی مافی مرۆڤ چ لاه نێوخاۆی ئێاران   خراوهوام و شێلگیریی ڕێک رده می کاری به رهه ش به وه وه. ئه ی کورد له ئێرانه باره بوو له
تییاه باۆ دۆخای کوردساتان لاه  رنجه تایبه م ساه ڵاێم. ئاه سخۆشاییان پاێ ده ک خاۆم ساوپاە و ده ی واڵته کاه وه وه ره و چ له ده

موو  یاامی هاه په مبڵێ توانم ده دا قسه ک یه له. یه تازه شتێکی مه ئه و دیاره ڕوونی به شدا دیکه کانی تییه وڵه نێوده  ڵوێسته هه
 کانی ڕێژیم  رکوتکاره ر هێزه سه رامبه کاندا له به قامه ر ئێستا له شه وانه بۆ الوان و ژنان و پیاوانی کورد که هه و کاردانه ئه

 .وام بن رده بیسترێ و پێویسته به نگی وان له دنیادا ده نیا نین و ده وان ته یه بزانن که ئه وه ستاون ئه ڕاوه
 

یام و ویساتی  یانادنی پاه ته باۆ گه رفه و ده توانێ له کانی کوردستانی ئێران چۆن ده ندی هاوکاریی حیزبه ناوه :ێنیئاڕمان حوس
 ربگرێ؟ وه ڵك که کان ییه وه ته نێونه ڵه کۆمه و کۆڕ به  ی ئێران ی دیکه سته النی ژێرده لی کورد و گه گه
 

شارووعترین  وەدا که تا ئێساتا باشاترین و مه ک ئه گه کوردستانی ئێران لهکانی  ندی هاوکاریی حیزبه ناوه زادە: د. ئاسۆ حەسەن
باتاادا  کااانی خه سااتێنه جۆراوجۆره تی لااه به رفییااه اڵتی کوردسااتانه و زۆر زه کانی ڕۆژهااه نااه ش بااۆ الیه ی کاااری هاوبااه چوارچێااوه

نی ساازوکار و مێکاانیزمێکی تۆکماه و کاارا نیاه.  بواری دیپڵۆماسایدا خااوه وان لاه ک له زۆر بواردا و یه  اڵم هێشتا له یه، به هه
ناده زیااتر قاووک و فاراوان  و ناوه ساته و ڕێکااری ئاه ره وه کاه پێویساته که ماه که ی ده ش دووبااره میشه گوتوومه و لێره من هه ئه

 شای هاوبه کااری باۆ کاان باواره گرینگتارین لاه کێك یه  ی خۆشمان وه ره وه. بواری دیپلۆماسی و مێدیایی ڕوو به دنیای ده بکرێنه
ی  رنامااه به ش و به كاربردنی هاوبااه شاادا بااه و نێوه مڕۆدا. لااه ی ئااه نووسسااازه سااتیار و چاره و قۆناغااه هه لااه تی تایبااه به یااه ئێمه

تا  ر هاه گاه بێ بزانین ئاه رنامانه بێ. ده م کار و به شێکی ئه بێ به بواری مافی مرۆڤدا ده کان له ییه وه ته نێونه  سته رده کاناڵه به
وه کاه لاه ئێرانادا  و دۆخه دوای ئه رماندا داخرابوون، له سه رگاکانی دنیا به تی زۆر له ده وله تی نێوده دوێنێ به هۆکاری سیاسه

تێکی بێوێناه دروسات باووه  رفاه ک کاوردیش ده ڵکوو باۆ ئێماه وه ڵکی ئاازادیخوازی ئێاران، باه ر بۆ کۆی خه ک هه دروست بووه نه
دا  یااه و ماوه رکوتی کۆماااری ئیسااالمی لااه باتی خۆمااان ڕابکێشااین. سااه تی بااۆ پرساای خااه وڵااه و پشااتیوانیی نێودهرنج  تا سااه هااه
ی کاه لێای  تییاناه وڵه ری و نێوده ماوه وه جاه و کارداناه اڵم باه ساتاندین، باه نرخی لاێ ئه رچی زۆر تاک بوو و زۆر گیانی به گه ئه
ت باۆ  ویه وله ت و ئه رعیه وه جۆرێك له شه تی و مافی مرۆڤه منیه نیگای سیاسی و ئه هڕاستیدا ئێستا له زۆر گۆش وه، له وتۆته که
 تی دروست  وڵه ر ئاستی نێوده سه و واڵته له ی ئه سته النی ژێرده رانی گه رگرتن و گوێگرتن له ئازادیخوازانی ئێران و تێکۆشه وه
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 .بووه
 

 یمانەیەدازۆر سپاە دوکتور بۆ بەشداریت لەو د :ئاڕمان حوسێنی
 سپاە بۆ ئێوەش زادە: د. ئاسۆ حەسەن

   
 

 
 
 كردن؟ چی نه
 

 
 

 رویزی ریم په كه

 
ڵكشاان باوو،  هه  گشاتی ڕووی لاه  به  ڵكی ڕووسیه زایی خه خۆش بوو و خۆپیشاندان و ناڕه اڵتی تێزاری نه سه ده  دا كه و كاته له

و  نێو ئاه ت لاه لییه قه ئه  ناحی بۆلشویك واته ری جه بوو و ڕێبه  یهریی حیزبی سۆسیال دێموكراتی ڕووس ندامی ڕێبه ئه  لێنین كه
كانی حیازب و  نگاوه هاه  تێیادا باسای لاه  كاه  وه ناوی "چای بكارێ؟"، بااڵو كارده كی باه یاه بوو، وتارێك و دواتار نامیلكه  حیزبه

كیی ڕوون  ره كورتی سێ شتی ساه دا به یه نامیلكهو  اڵتی تێزاری كردبوو. له سه وتن و ڕووخانی ده ركه ی كرێكاری بۆ سه وه بزووتنه



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

159 
 

مڕۆیی بڵێاین  زمانی ئاه  و كات پێی دەگوت ئاژیتاسیۆنی سیاسی یان به زمانی ئه  به  ڕوانینی سیاسی كه  بریتین له  كه  كردبۆوه
یگااوت  خااۆی دهكااوو  شااكیالتی وه ركی ته م پاارە، دیاااریكردنی ئااه ڕۆیاان. دووهااه بااۆ كااوێ ده  نی سیاساای كااه و دیمااه  ڕوانگااه

 . شداری شۆڕشه به  ی كه و چینه بۆداڕشتنی ئه  رنامه م ڕێكخستن و به یی، و پرسی سێهه باتكارانی حیرفه خه
 

هااا  وه  یشااتۆته یی، گه خامنااه -ینی وكاتی ڕووساایەدا، ئێسااتا ڕێژیماای خومااه ی ئااه و دۆخااه ر ئااه سااه د ساااک به سااه  دوای نزیااك بااه
قیهی  تی فاه اڵتی ویالیاه ساه قاقای ده بیناه  ساتی لاه و کاۆمەڵگە ده  دایه كی زۆر توندی مێژوویی هی مله  له  گۆڕانێك. ئێسته نوخته

موو  و هاه دوای ئاه  یی لاه اڵتی خامناه ساه ر تاریكیدا زاک بكا. ده سه وێ، ڕووناكی به یه دروشی "ژن، ژیان، ئازادی" ده  ناوە و به
و  بااه  نووساای خااۆی گاارێ داوه م چاره و هااه  ملااه خۆش و الره م نااه هااه  ، ئێسااته كااه و ناوچااه  وه ره نێوخااۆ و ده  لااه  گێڕییااه ئاژاوه

 .كا ژیان ده با و بێ  كاره ئاو و بێ  ڵكی ئۆكراینی پێ بێ  دا و خه ی ده ڕووسیه  به  كه  وه دڕۆنانه
 
  لاه  تییاه گبه م مااڵوێرانی و نه وێ ئاه هیانا گارن و ده ده  ڕۆژ زیااتر وره  ڵك ڕۆژ باه و خاه  دایه رگ مه ره ساه  خۆش له اڵتی نه سه ده

كااونج و قااوژبنی   رین لااه ڵك و ڕاپااه واک و ڤیاادیۆیی خۆپیشاااندانی خااه هااه  . ڕۆژانااه وه نااه و جیهااان بكه  كااۆڵی ئێااران و ناوچااه
كاانی  رساانی هێزهقۆناخی ت  یشتۆته و گه ریوه ڵك تێپه قۆناخی ڕژانی ترسی خه  و ئیتر له  وه بێته باڵو ده  وه جۆری ئێرانه جۆربه
 .ڕێژیم

 
وه  ی ئاه ناساه ڵك هه خاه  وانه و شاه  و ڕۆژاناه  ر ئێراندا زاڵه سه رین به وای شۆڕش و ڕاپه شوهه كه  دا كه م دۆخه له  كه  سروشتییه

دا باێ  وه ری ئهبی  كی سیاسی له یه وه ر بیركردنه ك و هه ر الیه بیسن، هه ی بۆنی مزگێنینی ئازادی ده كه  مژن تاكوو بزانن ڵده هه
 چی بكرێ؟  ڕینه م ڕاپه دان به رین و درێژه ینێی ڕاپه بۆ ئێستا و سبه  كه
 
گشاتی هاان بادا یاان  کاۆمەڵگەی ئێاران به  كاه  یه ونه و خه نی سیاسی، یان ئه ی دیمه وه ، دۆزینه ماییه ی خاڵی گرنگ و بنه وه ئه

رانی  تێكۆشااه  كااه  كانه شااكیالتییه ته  ركااه ، ئه ری دیكااه یگااوت، فاكتااه ك لێنااین ده روه . هااه وه قبووڵیااان بااێ و خااۆی تێاادا ببیننااه
شاوێن و   كاات و باه  باه  كه  قامه رشه ری سه ماوه رێژیی جه رنامه ن و خاڵی كۆتاییش ڕێكخستن و به ی ببه ڕێوه بێ به یی ده حیرفه

 .بكاە چی بكا و چۆنی  ركه هه  ، لێییان ڕوون بێ كه توێژی جیاوه  چین و به  به
 
نجامادانیان  ئه  ی كاه و شاتانه لاه  بریتییاه  ین كاه نادێ شات بكاه ر هه ساه  ك لاه یه ساته ڕاوه  ی ئێساتادا پێویساته م دۆخه اڵم له به
كان خااڵی  كردنه اڵم چی نه ە لێیان ڕوون بێ، به زۆر كه  نگه كان ڕه ڕاستیدا چیكردنه  . له كردنیان باشتره و نه  یه ساری هه خه

 .دوور بگرین بێ خۆیانی لێ به ئێستا ده  له  گرنگن كه
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  باێ بااە لاه ر، ده باه  تاه داهااتوو گرتوویه  ڕینیێك ڕوو باه ڕاپه  پێشدا كه  و ره كی به یه وه وڕه ڕه  له  جێی پرسیار بێت كه  نگه ڕه
باێ  ریك ده ی خاه زێهنات پێاوه  هی كا وه و پێشادا ئیادی ئاه ره تی بزاوتنای باه حاڵاه  كان بكارێ و لاه ییه كرده  نگاوه داهاتوو و هه

نادێ  و هه  وه نادێ كارده باتادا هه ر قۆناخێكی شاۆڕش و خه هه  اڵم له ڕۆیشتن! به و نه  شتی دیكه  له  وه ك بیركردنه نه  ڕۆیشتنه
ش  وه نادێ كارده هه كاا. ده  وازه رتاه با و بیارت په الڕێدا ده ینێ و هێزت به گه ت ده ساره خه  كه  یه و ال ڕۆیشتن هه ره ڕۆیشتن و به

 .بێ واو ده قازانجی دوژمن ته  ی، به نجامی بده ریدا ئه ماوه ستیاری جه دۆخی هه  بی و له ر وشیاری نه گه  كه  یه هه
 چین؟  كرێن باشتره، نه  ی كه و شتانه ئه
 

  ین كاه كی بكاه ره ێ خااڵی ساهئێساتا دا باسای سا  لاه  چی بكرێ، پێویساته  كه  دا كورتی كردبۆوه و سێ خاڵه ك لێنین له روه هه
 . وه دا كۆ بكرێنه و خااڵنه كان له كردنه نه
 

،  وه ینااه نی ترسااناكی ڕابااردوو. ڕوونتااری بكه ی دیمااه وه وێناكردنااه  بێ لااه نی سیاساایی داهاااتوو بریتاای نااه م دیمااه كااه خاااڵی یه
نگان و  ك ڕه زۆری یاه ره ی هاه ماووی یاان زۆریناه ڵك هاه خاه  كاه  ساته كده كی یه بینین؟ ئایاا کۆمەڵگەیاه کۆمەڵگەی ئێران چۆن ده

ر  ؟ گاه ركار باووه ساه ڕۆ له ره زان و ساه اڵتێكی نه سه ی ده وه له  نیا بریتی بووه ، ته ی ڕابردوودا ڕووی داوه ند ساڵه م چه ی له وه ئه
كار  ساانی زاناا و پساپۆڕ باه بیناێ و كه ك ده كاوو یاه ڵك وه موو خاه اڵتی داهاتوو هه سه ده  ی كه وه نیا باسكردن له وابێ ئیدی ته

  ی كاه وه وڵادان باۆ ئاه نیا هه و تاه  یه كه ری پرساه اڵماده كارێن، وه رپرساانی واڵت دیااری ده به  وه ڵبژاردناه ی هه ڕێگه  دێنێ و له
 .كا ر ده سه كان چاره بێ، گرفته واڵت هه  ڵبژاردنی ئازاد و دێموكراتیك له هه
 

ی  ك ڕساته یه  نیا به و ته  یه پێكهاته  نگ و فره ڕه كی فره کۆمەڵگەی ئێران بكرێ، کۆمەڵگەیه  ی چاو لهورد  ر به كاتێكدا گه له 
ی ڕاباردوو  ده درێژایای ساه  كاان باه جیاوازه  وه تاه . نه وه نادرێتاه  م کۆمەڵگەیاه كانی ئاه تییه هامه موو نه اڵمی هه و ساكار وه  ساده
.  وه وسااندۆته كانیان چه فارسه  یره غه  وه ته موو نه یی، هه خامنه -ینی اڵتی خومه سه وی و ده اڵهاڵتی پ سه . ده میان لێ كراوه سته

 ؟ یه وانه ته م نه كانی ڕۆحی ئه قووڵه  اڵمی برینه ڵبژاردنی ئازاد وه نیا هه ئایا ته
 

كی  كاوو كااڵیاه ڵكوو وه ، باه كراوه ک ناه گاه تیان له ڵساوكه كاوو جێنسای دووهەمایش هه قیهیادا وه تی فه اڵتی ویالیاه سه ده  ژنان له
بوونیشایان   تی باه و ساووكایه  ش باێ هایچ نرخێاك فاڕێ بادرێ چاویاان لاێ كاراوه كار ببارێ و دوایاه كارێ باه ده  ست كه رده به

باان و  ت دهخ كااا و ئیاادی ژنااان خۆشاابه ر ده سااه كااانی ژنااانن چاره رد و ئازاره موو ده نیا ئااازادكردنی حیجاااب هااه . ئایااا تااه كااراوه
  ساڵه كاان و نه جیاوازه  و ئاایین و ئایینزاكاان و چاین و تاوێژه  كانی دیكاه ها پێكهاتاه روه بێ؟ هه ک دابین ده ختیاری بۆ كۆمه به

ناااكرێ   كی ساااده یه ڕسااته  راوێز خااراون. بااه و پااه  وه ته وسااێندراونه و چه  میان لااێ كااراوه ی جیاااواز سااته شااێوه  كااان بااه جیاوازه
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كی  ریكن درۆیاه خاه  كاه  وه كاتاه یان ال دروسات ده وه ئاه  كان، دووبااره ی داخوازییاه ی ڕسته وه كردنه تێراو بكرێن و ساده موویان هه
.  وه هێنرێتاه بیار ده ی ڕابردوویاان وه كی تاوانباراناه نی دڵڕفێنی داهاتوو، فریوكارییاه باتی دیمه كرێ و له ڵدا ده گه یان له دیكه
اڵم و  باێ وه كان بان، ده پۆله ساانێكی فێلبااز ساواری شاه وه تااكوو كه بكرێناه  كان ساده م و ئازاره اوا و ستهنابێ ویست و د  بۆیه
ری و  وه ختاه نگای ئێاران پاێ باێ و به ڕه  و فاره  وه تاه نه  ی کاۆمەڵگەی فاره موو پێكهاتاه اڵمی بۆ هاه نی سیاسیی داهاتوو وه دیمه
 .اری بێنێدی  كان به موو پێكهاته كسانی بۆ هه یه
 

  کاۆمەڵگە باه  دا كاه م دۆخاه . لاه وتناه كه ی ڕێاژیم نه ناده داوی پڕوپاگه وه  لاه  كان، بریتییه كردنه چی نه  له  خاڵی گرنگی دیكه
ر  باه  باته نا ده كا و په ترسی ده مه  ست به ڕێژیمیش هه  كه  مان ناوێ، دیار و ڕوونه م ڕێژیمه ئه  ن كه كه ك هاوار ده موو الیه هه
باۆ   ستی هااتووه ده  ی له وه ركوت دیارن و ئه كانی بۆ سه فیزیكییه  ی خۆی. ڕێكاره وه ركوت و فرتوفێڵێك بۆ مانه سه  موو جۆره هه

ڵدانی  رهه رین و ساه الڕێادا بردنای ڕاپاه كانی باۆ به ڵاه په چه  اڵم تاكتیكاه ، باه ر كردوویاه ترساندن و زاڵكردنی دۆخای تۆقێناه
 .قاو بدرێن ی له و تاكتیكانه موو ئه هه  وه وشیارییه  بێ به زۆر و ئاڵۆزن و دهڵكانی ئێران،  خه
 
و   كباران كردناای بنكااه مووشااه  ر لااه . هااه یااه وردبیناای هه  كانی ڕژیاام زۆرن و پێویسااتیان بااه فریوكارانااه  قاودانی تاكتیكااه لااه
ن  و تاكتیكاناه ی نمایشیی شااچراخ لاه وه ی ئێڤین و تا كردهبگرە تاكوو سووتاندنی زیندان  وه كانه كوردییه  كانی حیزبه ماڵه بنه
  ڕێوه باتادا باه پاانی خه گۆڕه  لاه  كانی ئامااده مینگیركردنی هێزه ت زه نانه و ته  وه نانه ڵك و ئاژاوه اڵڕێدابردنی ڕای خه بۆ به  كه

 . بردووه
 
ی  وه ك و نیشااندانی ئاه سایجییه كان باێ، یاان ساووتاندنی به ازهجیاو  وه ته نێو نه  خستنه توانێ ئاژاوه ده  و تاكتیكانه كێك له یه
  یوانییاه نیا بۆ ئازادیی حه داخوازیی ئازدی ته  نێ كه یه كرێ ژنان وا تێ بگه دوورن یان ده تی به مرۆڤایه  ران له خۆپیشانده  كه
و   وه نانااه نیا بااۆ ئاژاوه نیا و تااه تااه  ی كااه یی وای گااوت؛ یااان زۆر تاااكتیكی دیكااه ری خامنااه وی ئاخوناادێكی نوێنااه ك ئااه وه
 .كان بێ مینگیركردنی هێزه كان و زه اڵرێدابردنی ویسته كداكردنیان و به گژیه كان و به كردنی هێزه وازه رته په
 

و   هو ر كارده هاه  لاه  ر چااو بگیارێ كاه باه كی له ره ساڵی ساه ك ئه باێ یاه ی ڕێاژیم، ده و تاكتیكانه ك یان ئیفشاكردنی ئه بۆ پاته
بیانن  سااری تێادا ده باتكاران خه كاا و خاه ئایا ڕژیم قازانجی تێدا ده  بزانین كه  و دوایه  وه پێشدا لێی وردبینه ربڕینێكدا له ده

  وه بیانهێڵێتاه  ی دروست و شۆڕشگێرانه ر ڕێگه سه  خشێ وله باتكاران ببه خه  و بڕوا به  ك وره یه وه ر كرده ی؟ هه كه وانه پێچه یا به
وتنی  داوكاه ترسایی له الڕێادا بباا مه بات به ن و هێازی خاه كاانی ڕژیام قاازانجی تێادا بكاه ك هێزه یه وه ر كرده و هه  قازانجه  هب

 .كرێ دی ده  كانی ڕێژیمی لێ به تاكتیكه
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.  وه ره ده  ن و چ لاهنێاو ئێارا  رین چ لاه ی شاۆڕش و ڕاپاه وه كردناه تیس نه قه  له  كرێ. بریتیه ی چی نه وه م بۆ ئه ری سێهه فاكته
  ڕێوه مێاژوودا باه  لاه  ین كاه ڵك بكاه كانی خاه ڵدانه رهه كاان و ساه ڕووداوه  ر چاو لاه ك دێ؟ گه چ مانایه  به  وه كردنه تیس نه قه

شانساای   وه نیا تااوێژێكی گرتبێتااه چااووبێ یااان تااه  ڕێوه سااكدا بااه رته كی جوغرافیااایی به یااه نوخته  ڕینێك لااه ر ڕاپااه چااوون، هااه
یاادا بكااا، یااان  یتوانیبێ پشااتیوان په دا نااه كه ی جوغرافیااا سیاساایه وه ره ده  ڕینێكیش لااه ر ڕاپااه . هااه م بااووه وتنی كااه ركه سااه
 . ست هێناوه ده وتنی به ركه سه  وه وداتره كجار زۆرتر و درێژمه ی یه زینه هه  و یان به  وتوه كه رنه سه
 

 :رچاو بگرین هب بێ دوو شت له ده  سته به و دوو مه بۆ ئه
 
نیا ژن و  بێ و تاه شادار ناه نیا كاورد تێیادا به تاه  و باۆ وێناه  وه بێته سك نه رته یەكی جوغرافیاییدا به نوخته  وێ له مانه ر ده گه

بااۆ نێااو   كانی دیكااه نوختااه  ین كااه هامااان نیشااان بااده كی وه یااه وه هااا و كرده نێكی وه یامێكی سیاساای و دیمااه بااێ پااه بن، ده الو نااه
ڕوانیماان باێ  ون. نااكرێ چاوه كاه دوامان ده وان وه پێمان وابێ ئه  وه راوێزخستنه تی په سیاسه  ڕابكێشین. ناكرێ به  كه ڕینه اپهڕ
رینمان  باێ زماانی ڕاپاه ده  وێ! بۆیاه فریامان بكاه شدا وه نگانه كاتی ته ین و له شێك بكه ك یان به یه پێكهاته  تی به سووكایه  كه

 .ت بن یوسه شی زیاتر په ڵی زۆرتر و به خه  ین كه بكه  كان جۆرێ پێناسه وه و كرده  وه ك دوورخستنه بێ نه زمانی ڕاكێشان
 
و  ئاه  كاه  یاه وه ئه  كاه پانه باتكارانی نێاو گۆڕه ركی دیاساپۆرا و خاه ڕێین و ئاه دوای پشتیواندا بگاه بێ به كیشدا ده ره ئاستی ده  له

ک  گااه نیا له و ناابێ تااه  وه مێنته مااان لاێ بسااڵه وه ره دونیاای ده  یامێكمان پااێ باێ كااه و وپاه  وه رده. ناابێ كاا وه بدۆزنااه  پشاتیوانیه
!  یاه كترمان هه یانادنی یاه تاانی تێگه ره ده  بێ دوایاه كیشمان هاه ر ناڕوونیه ك حاڵین! گه ی یه قسه  له  ین! ئێمه بكه  خۆمان قسه

تی خاۆی  یانادنیش زماانی سیاسای و تایباه نین. تێگه یاه وان تاێ بگه ن ئاه ناگه تێ  ئێمه  ی وا له وانه ئه  كه  یه وه كاتی ئه  ئێسته
 . یه هه
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 شەهیدبوون لە پێناو ئازادیدا شانازی و جاشایەتی و نۆکەرییش سەرشۆرییە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
یی بازوتنەوەی ماافخوازانەی نەتەوەی کاوردەوە. لە ماوەی زیاتر لە نیو سەدەیە وشاەی جااش هااتۆتە نێاو ئەدەبییااتی سیاسا

فەرهەنگاای دەسااتەواژە سیاسااییەکانی باازووتنەوەی کااورددا جاااش بەو کەسااانە دەگااوترێ کە بە ڕەگەز کااوردن و کوردسااتان 
نیشاااتمانیانە، بەاڵم بە دژایەتیااای بااازوتنەوەی نەتەوەیااای و نیشاااتمانی دەکەونە بەرەی دوژمااان و دەبااانە چاوسااااغی هێااازە 

ر و داگیرکەرەکاانی دوژمان و لەپێنااو کەمەپاارە و پاارووە نانێاک ڕەحام بە بارا و خۆشاکی هااوخوێن و هاوزماان و سەرکوتکە
هاوشار و هااوگەڕەک و هاوگونادیی خۆیاان نااکەن و تەناانەت زۆر جااران لە دوژمان زیااتر دەبانە دوژمنای گەل و نیشاتمانی 

 .خۆیان
 

وە هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێت، هەر هەیە. لەو ماوەیەشدا کە بە هاۆی دیاردەی جاشایەتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەداخە
شەهیدکرانی ژینا ئەمینی، کچە کوردی سەقزی لە تاران بە دەستی پۆلیسی بەناو گەشتی ئیڕشااد، شۆرشاێک لە کوردساتان و 

وێنەیە  میی ئێرانادا باێساڵەی تەمەنی کۆماری ئیساال ٤٣ئێران بەدژی دەسەاڵتداریەتیی کۆماری ئیسالمی سەری هەڵدا کە لە 
و ماوەی زیاتر لە مانگ و نیوێکە سەرانسەری ئێرانی گرتووەتەوە و لەالیەن خەڵکی ناڕازی لە شاەقامەکانی ئێاران دروشامی 
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پێکهاتەشکێنی وەک مەرگ بۆ ڕێبەری نیزام و بڕووخاێ نیزامای کۆمااری ئیساالمی لە پااک دروشامی ئەسالی ژن، ژیاان، ئاازادی 
 .زۆری سەرکوتی خەڵک لە کوردستان لەالیەن هێزی جاشەکانەوە دەکرێتدەگوترێنەوە؛ بەشی 

 
سروشااتی ڕاپەڕیاانەکە لە کوردسااتان جیاااوازترە، لە کوردسااتان باایجگە لەو دروشاامانەی لە هەمااوو شااار و ناوچەکااان بەرز 

ەی کااورد لە دەکاارێن، دروشاامی نەتەوەیاایش بە زەقاای دەبیسااترێت کە دەرخەری ویساات و داخااوازە نەتەوایەتییەکااانی نەتەو
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. هاوکات لە پاک ئەو دروشمانەدا بە پانتایی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دروشمی "جاشای حرامازادە، ڕەنجای 
کوردی بە با دا" و زۆر دروشامی دیاکە کە ئەوپەڕی بێازاری و نەفرەتای خەڵاک لە کەساانی جاشایان لاێ دەخوێنادرێتەوە، لە 

ت. ئەمە لەالیەک جاێگەی داخە کە باۆ دەبێات لەو هەلاومەرجە ناساکەدا کە ورد و درشاتی هەموو خۆپێشاندانەکاندا دەبیسترێ
خەڵکی ئێران بەگشتی و خەڵکی کوردستان بەتایبەتی بە دژی نادادپەروەریی نیزامی کۆماری ئیسالمیی ئێاران ڕژاونەتە ساەر 

نەوە و سیلە لە خەڵک بگارن. لەالیەکای شەقام، دەستەیەک خۆواڵتی لە جلوبەرگی جاشایەتیدا ڕووبەڕووی خەڵکی خۆیان بب
دیکەشاەوە جااێگەی تێڕاماانە کە خەڵکاای کوردساتان وریااا و وشایارن و بە بەرزکااردنەوەی ئەو دروشامانە دەیانەوێاات پەیامێااک 
باادەن بەو کەسااانە کە بە هەر هۆکارێاااک بااوونە هاوکااااری هێاازە ساااەرکوتکەرەکانی حکااوومەتی کۆمااااری ئیسااالمیی ئێاااران. 

رتی ئەو دروشاامانەش کە ڕوو لە جاشااەکان و لەدژی ئەوان دەگوترێاات، هەڵگااری ئەو پەیااامەیە کە ئەی شاایکردنەوەیەکی کااو
ئەو کەسەی بوویەتە هاوکاری هێزە ساەرکوتگەرەکانی دەساەاڵت! ئەگەر بااوەڕت بە ئەسار و نەساڵی خاۆت هەیە دەبێات ڕیازی 

شاات لاێ دەکرێات. لەو بەشاەی دروشمەکەشادا کە خۆت لە ڕیزی دوژمن پاک و جیا بکەیەوە، دەنا لەو نەتەوە بێبەریات و حا
دەڵێت "ڕەنجی کوردی بە با دا"، ڕاست دەیهەوێت وەبیر ئەو کەساانەی بەرگای جاشاایەتییان کاردووەتە بەر بێنێاتەوە و بڵاێ، 
ئەگەر ئەتااۆ نەباای بە کەواسااووری پااێش لەشااکر، هێاازی سااەرکوتکەری ڕێااژیم لە کوردسااتان ناتوانێاات بەرەنگاااری خەڵکاای 

تووی سەرشاەقام بێاتەوە. واتە ئەوە ئەتاۆی کە سایخوڕی باۆ دەکەی و دوژمان بە کەلاێن و کەلەبەری شاار و گوناد و وەزاڵەها
 !کوێستانەکانی کوردستانی ئاشنا دەکەی

 
ڕەنگە لە ماوەی ئەو مانگ و نیوەدا ئەو کوردانەی چەکی جاشایەتییان لە شاندا بووە بەو دروشمانە زۆر تووڕە باووبن، باۆیە 

بە جااێگەی تووڕەبااوون و هەڵکوتاانە سااەر خەڵااک و شااەهید و برینادارکردنی گەنااج و الوی ئەو کوردسااتانە، ڕیاازی واباشاترە 
خۆیان لە ڕیزی دوژمن جیا بکەنەوە و ئەگەر لە کاتی ئێستادا بە هەر هۆکارێک ناتوانن ئەو بڕیارە قاورە و یەکاالکەرەوەی 

زایەتییەکاانی خەڵکادا بەشاادار نەبان، تەناانەت گەلێاک جاااران ژیاان و چارەنووسایان بادەن، خاۆ دەتااوانن لە ساەرکوتی ناڕە
بتااوانن یارمەتیاادەری هاااوواڵتی و هاونیشااتیمانیی خۆشاایان باان. واتە الناای کەم ئەگەر ناااتوانن چەک دابنااێن، بە کااردار و 

 .هەڵسوکەوتیان وا بکەن چەند خاڵێکی باش لە کارنامەی ژیانتاندا تۆمار بکەن کە لە دواڕۆژدا بەکاریان بێت
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ئەو کەسانە جا بە هەر هۆکارێک بوونەتە جاش و هاوکار و چاوساغی هێزە سەرکوتکەرەکانی کۆمااری ئیساالمی، دەبێات بەو 
یاسا سروشتییە بزانن کە دەوڵەت و سیستمە سیاسییەکان ماوەی بەسەرچوونیان هەیە، جا دەرناگ یاان زوو لەساەر دەساەاڵت 

تەوە و خەڵااک دەمێاانن، ئەویااش لە سااەردەمی ئێسااتادا زەحاامەتە خەباااتی نااامێنن و دەباان بە بەشااێک لە مێااژوو، بەاڵم نە
ڕزگاریخوازیی نەتەوەیەک لەنێو بچێت و لە ئاکامادا ساەرکەوتن هەر های گەلە. باۆیە ئەگەر بیار لە خۆیاان و چارەنووسایان 

بااژین و لەگەک ئەو  ناااکەنەوە، لە فکااری خێاازان و منداڵەکانیاناادا باان. ئەو مناادااڵنە ناچااارن هەر لەنێااو ئەو نیشااتمانەدا
خەڵکە هەڵسوکەوت بکەن، جا با لە ڕوویان هەڵبێت نازنااوی باوکیاان هەڵبگارن و بە ئاساوودەیی باژین، نەک هەتاا ماردن 

 .ئەو ناونیشانە دزێوە بە ناوچاوانیانەوە بێت
 

کااردەوەی  هەمااوو مرۆڤێااک بەشاای خااۆی هەساات و سااۆزی مرۆڤااایەتی هەیە، ئەگەر لە بەراناابەر خەڵکاای دیکەشاادا نەیبێاات و
دڕناااادانە دەرحە  بە هاونیشااااتمانییانی بکااااات، لەو کاااااتەدا کە خااااۆی تووشاااای کارەسااااات دەبێاااات ئەو هەساااات و سااااۆزە 
مرۆڤایەتییەکان سەر هەک دەدات، باشە ئەو جۆرە کەسانە بۆ جارێکش بێ وێنەی ئەو هەموو گەناج و الوە کەم تەمەناانە کە 

ی کۆمااری ئیساالمی شاەهید و برینادار و نقوساتان باوون، بێانە بەرچااوی لەو ماوەدا بەدەست و فیەشکی هێزە سەرکوتکەرەکان
خۆیان و پرسیار لە خۆیان بکەن، چۆنیان لە ڕوو هەڵدێت وەک هاونیشاتمانی و هاوشااری و هااوگەڕەک و هاومااڵی چااو لە 

وە و دەساکەوتتان چ چاوی بنەماڵەی ئەو شەهیدانە بکەن. پرسیارە و بەرەوڕووی ئەوان دەکرێ کە ئێوە چیتاان بەساەر هااتو
بااووە کە بێاابەری بااوون لە هەساات و سااۆزی مرۆڤااایەتی؟ بااۆیە بااا جااارێکی دیااکەش پێیااان بڵێااین کە ئێسااتا لە هەمااوو کااات 
گونجاوترە وێژدانی نووستووتان وەخەبەر بێت و خۆتان لە شەرمەزاریی گەل و نیشتمان ڕزگار بکەن. بەڕاساتی ئێاوەی چەکای 

ی سااەر گااۆڕی شااەهیدە جوانەمەرگەکااانی دەسااتی زۆرداری نابیسااتن؟ نااابینن کە دایکاای دوژماان لەشااان ئەو دەنااگە دلێاارانە
گرتوو و و دک پڕ لە قینادا هااوار دەکەن  چوو چۆن لەنێو ئاپۆڕای هەراوی خەڵکی ماتەم سووتاو و باوکی ڕۆڵە لەدەست جەرگ

ید بوون! گوێتان لە هاواری ئەو پیااوە و دەڵێن شانازی دەکەین ڕۆڵەکانمان لە ڕێبازی بەختەوەریی خەڵک و نیشتماندا شەه
نییە لەسەر گوڕی ژنە شەهیدەکەی پڕ بە گەرووی هاوار دەکات و دەڵێت "فریشتە" چ شانازییەکی گەورەیە کە تۆ چوویە نێاو 
کاااروانی شااەهیدانی کوردسااتانەوە! گوێتااان لە دەنگاای ئەو باااوکە نیاایە کە لەسااەر گااۆڕی کااوڕە شااەهیدە جااوانەمەرگەکەی بە 

ی گەالوێاژ نااوم نااوبوو "کۆماار".... . ئەگەر ئێاوەی نازنااوی ٢٥ەوە دەڵێت لە بەر خۆشەویستیی حیزبی دێماوکرات و شانازیی
جاشااایەتیتان بااۆ خۆتااان بە خۆتااان بڕاناادووە تۆزقاڵێااک وێژدانتااان بجووڵێاات و گااوێی بیسااتنتان بکاارێتەوە، حەتاامەن ئەو 

اڵەهاااتوو لە دەسااەاڵتدارەتی کۆماااری ئیسااالمی لە ئێااران و دەنگااانە دەبیسااتن کە لە گەرووی تاااک بە تاااکی خەڵکاای وەز
کوردساااتان دێااانە دەرێ و نەک پانتااااییی ئێاااران، بەڵکاااوو سەرانساااەری جیهاااانی تەنیاااوەتەوە. دڵنیاااا بااان ئەو ڕۆژەش دێااات 

 .گەردەلوولی خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران و کوردستان تاج و تەختی کۆماری ئیسالمی تێکەوە پێچێت
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ئەوەی دیاردەی جاشایەتی لە کۆمەڵگەی کوردستان و بەتایبەتی لە هەلومەرجی ئێساتادا بنەباڕ یاان ڕوو لە لە کۆتاییدا بۆ 
کزی بدات، تاک بە تاکی خەڵکی کوردستان لە سەریانە لە هەموو ئەو کەسانە نزیک ببانەوە کە کەوتاوونەتە بەرەی دوژمان 

نەتەوەی خۆیاان بێانن و النای کەم ئەگەر نااتوانن هااوڕێ و  و هەوڵیان لەگەک بدەن واز لەو کردەوە قیزەونە و دوژمنکاریی
هاوبەمەسااتی خەڵکاای خۆیااان باان، هاوکااار و چاوساااغی هێاازە سااەرکوتکەرەکانی کۆماااری ئیسااالمیش نەباان و بەشااداری ئەو 
جینایەتاااانە نەبااان کە لە کوردساااتاندا لەساااەر دەساااتی ئەو هێااازانە دەرحە  بە خەڵکااای کوردساااتان لە ئاااارادایە. چاااونکە 

گەیشااتنیان هەوڵیااان داوە تااۆوی نیفااا  و دووبەرەکێاای لەنێااو  اڵتدارانی کۆماااری ئیسااالمی هەر لە سااەرەتای بەدەسەاڵتدەسااە
ڕیزەکانی گەلدا دروست باکەن و ئەگەر ئەو نیازامە توانیاوویەتی ڕێژەیەکای یەکجاار کەم لە خەڵکای کوردساتان باۆ الی خاۆی 

ڵکاای کوردسااتان دوژمنااایەتی دروساات بکااات، ئەو هەلااومەرجەی ئێسااتە ڕابکێشااێت و بە جۆرێااک لە نێااوان ئەو ڕادە کەمە و خە
 .باشترین دەرفەتە بۆ ئەوانەی فریۆیان خواردووە تا بگەرێنەوە باوەشی خەڵکی خۆیان، چونکە سبەینێ زۆر دەرنگ دەبێت

 
 
 

 ئێرە خاکی کوردستانە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

 
 و بووەتە مەکتەبێک بۆ وانەوەرگرتنی گەالنی ئێران و قیبلەی ئازادیخوازان شۆڕشیک کە کورد دیکتەی کرد بە هەموو ئێران 
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 .لە ئێران و ناوچەکە و جیهان، چەند خاڵی سەرەکیی تێدایە کە خاڵی هەرە گرینگی هێز و ئیرادەی ژنە لەم شۆڕشەدا
 

جوغرافیاای سیاسایی ئێاران، لە بەرەو پەنجا ڕۆژ دەڕوات کە بە پێشەنگایەتیی کوردستان، هەموو نەتەوەکانی نێاو قەوارەی 
 .وچان لە شەقام دان بۆ گەیشتن بە ئازادی خەباتێکی فرەڕەهەند و یەک ئامانجدا بەشدارن و بێ

 
ئااازادی بە واتااای مااودێرن، کە هانااا ئارێناات لەیەک جیایااان دەکاااتەوە لە شااێوە نەریتیاایەکەی و هەر بەو شااێوە ڕوانیاانەی 

ە پاراسااتنی ماااڵی و گیااانی دەزانێاات، بەاڵم لە شااێوازی مودێرناادا ئااازادی هەمااوو مونتێسااکیۆ دەتااوانین ببینااین کە ئااازادی ب
بەشەکانی ژیان لە خۆی دەگرێتەوە و بە نیسابەت داخوازییەکاان بەشاداری لە دەساەاڵت و ئااڵۆگۆڕ پێکهێناان لە دەساەاڵتە و 

 .حکوومەت و خەڵک لەیەک جیا ناکرێنەوە
 

م ئااازادییە زۆر چەمااک و بااابەت لە خااۆی دەگرێاات وەکااووم مااافی دیاااریکردنی لەم ڕۆژانەدا کە دروشاامی ئااازادی دەدرێاات، ئە
چارەنووە چ لە بواری نەتەوەیی چ لە باواری تااک و خۆڵقانادنی داهااتوویەک کە کەرامەتای مرۆیای تێیادا بەدی بکرێات و 

 .لە ڕسکاوەئینسان بگاتە پلەی تەعالی، بەم هۆیەوە دەتوانین بڵێین لەنێو ئەم شۆڕشەدا دەیان شۆڕشی دیکە 
 

شۆڕشاای نەتەوەکااان بااۆ دیاااریکردنی مااافی چااارەنووە، شۆڕشاای ڕەگەزی و سااەرهەڵدانی ژنااان، شۆڕشاای نەوەی نااوێ، شۆڕشاای 
 قاازانجی بە ناتوانێات دەساەاڵتێک هایچ دیاکە چیای کە هێناوە پێک ڕەوتێکی  ئەندیشەیی و... ئەم گۆڕانکاری و هەڵتەکانە

 .دا بینیمان٥٧بەندانی ساڵی ڕێ لە ئەوەی ەشنیچ لە بچێت، بەالڕێدا و بکات قەبزەی خۆی
 

لێرەدا کە ئاور دەدەیانەوە باۆ شۆڕشای نەتەوەکاان بە تاایبەتی لە کوردساتان، باشاتر بۆماان دەردەکەوێات شۆڕشاێکی دیاکە لە 
 فۆڕمی نەتەوەیی سەری هەڵداوە، کە بە دروشمەکانی خەڵکی بەئیرادەی ساەر شاەقامی کوردساتانەوە دیاارە. کاتێاک دەبیناین
لە دێهلوڕانی ئیالم دروشمی "قاسملوو، قاسملوو ڕێگات دریژەی هەیە" یان لە شاابادی کرماشاان دروشام دەدرێات " ئێارە خااکی 
کوردسااتانە، گۆڕسااتانی فاشیسااتانە"، یااان کاتێااک دەگۆترێاات "ساانە تەنیااا نیاایە، کرماشااان پشااتیوانییە"؛ بە ڕووناای بۆمااان 

 .ێشەنگایەتی لەو ناوچانەدا فورمی گرتووەدەردەکەوێت کە تەوەر و سەنگی کوردایەتی و پ
 

بەتەوەربوونی کوردایەتی چەندین زەروورەتی ستراتژیکی هەیە. کرماشان وەکوو شادەمارێک لە کوردستان، بەردەوام کاراوەتە 
 ئامانجی سیاسەتە نگریساەکانی ڕێژیمای پاشاایەتی و کۆمااری ئیساالمی و ئەوان بەباشای دەیاانزانی کە ئەگەر ئەم شاادەمارە

 .الواز بکەن، خوێن بەباشی ناگەڕێتە جەستەی شۆڕشی نەتەوەیی کوردستانەوە
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داناان لەساەر  بە شێوازێکی دیکەیش لە بواری هەڵکەوتەی جوغرافیایی، حەشیمەت، ئابووری و ڕاباردووی سیاسای و کاریگەری
ەیەتییە ببینین. کاتێک لەجیااتی سیاسەتی ئێران، کرماشان دەبێ بکرێتە تەوەری سەرەکی و لە ئیستادا دەتوانین ئەم تەوار

دروشمی "جاوید شاه"، دەگوترێت "ژن، ژیان، ئازادی" بەو واتایەیە کە بۆ خەڵکی ئەو ناوچاانە دەرکەوتاووە کە لە ناوەناد و 
چاااوڕوانی لە سیسااتمێکی ناوەناادگەرادا تەنیااا فەالکەت دەبێااتە بەرهەماای و تەنیااا کااوردایەتییە کە هەمااوو مافەکااان بەدی 

 .دێنێت
 
کردن لە خەباات و  الیەکی دیکەشەوە لە بەشەکانی دیکەی کوردستان دەبێت بەو چاوکراوەییەوە باڕواننە محاوەرییەت دروساتلە

سەرهەلدان کە بە خۆشییەوە حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێاران، بە بەردەوامای بە خوێنادنەوەیەکی ورد و هەڵساەنگاندنی 
 .ی سەرەکی بکاتە کرماشان کە ئەمڕۆ بەرهەمەکەی دەبینینستراتژیک بەردەوام لە هەوڵدا بووە کە سەنگەر

 
لێرەدا دەبێت ئاماژە بەوە بکەین کە کاتێاک دەگوترێات کرماشاان، تەنیاا جوغرافیاایەک و نێاوی پارێزگاایەک نیایە، بەڵکاوو 

نە. لە مێحااوەرێکی فەرهەنگاای و بەرباااڵوە کە باشااووری زاگاارۆە لە خااۆی دەگرێاات و ساانوور و ڕەماازی یەکگرتااوویی کوردسااتا
الیەکی دیکەشاەوە و لە ئاساتی دەرەوەی کوردساتان واتە ئێرانیشادا، محاوەرییەتی کرماشاان چارەنووسساازە باۆ گەلای کاورد و 
پااااش ڕووخاااانی ڕێژیمااای کۆمااااری ئیساااالمی و دامەزرانااای سیساااتمێکی دێمۆکراتیاااک، ناوەناااد ناتوانێااات بەئاساااانی هەوڵااای 

انی بەشێک لە خەڵک و ئۆپوزیسیۆنی فاارە بەردەوام باسای لاێ دەکرێات قەبزەکردنی دەسەاڵت بدات، کە بەداخەوە لە وێژم
 .کە ئەوانن دیاریی دەکەن کە دەسەاڵت چۆن دابەش دەکرێت

 
و نەباااوونە مێحاااوەری کرماشاااان باااووە هاااۆی ئەوەیاااکە نە تەنیاااا کاااورد بە  ٥٧ئەزماااوونی شۆڕشااای گەالنااای ئێاااران لە سااااڵی 

رماشااان و پیالنگێااڕی ڕێااژیمەوە خەباااتی نەتەوایەتاای لە ڕۆژهەاڵتاای ئامانجەکااانی نەگااات، بەڵکااوو بە هەلاای دابڕاناای ک
کوردستان تا ڕادەیەکی زۆر سنووردار کرا و بە قەتیس ماانەوەی لە هەنادێک نااوچەدا لە فاورمی کەالنەوە گەیشاتە فاورمێکی 

 .ناوچەیی
 

ێکی کەالن و دیااریکردنی محاوەرێکی کۆی ئەم باسە بۆ ئەوە بوو تا بگوترێ کە لە ئیستادا دەبێت بە پالنی تایبەت و وێژمان
 .سەرەکی بۆ ئێرانی پاش ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئامادە بین
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 كانی هەتا ئێستای شۆڕشی ژینا وته سكه ده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیمی حمان سه ڕه

 
  كانی كۆماری ئیسالمی لاه رهركوتكا زگا سه سنووری داموده نگی بێ برو زه ركوت و زه ڕای سه ره ڵكی ئێران سه خه  ڕۆژه 50  زیاتر له

نگاای  بیسااتنی ده كان و نه تییااه زایه چوونی ناڕه ڕێوه ناادوچۆنیی بااه چه  ر لااه ده وامن. بااه رده وام و ئامانجاادار بااه رده ڕینێكی بااه ڕاپااه
ری  ی ئێاران داهێناهالن ی گاه ڕینی شۆڕشاگێڕانه ڕاپاه  ڵاێن كاه مان پاێ ده وه كاان ئاه ، ئاماژه وه اڵته ساه ن ده الیاه  النی ئیران لاه گه

بی  ڕه ی ڕاباردووی واڵتاانی عاه یاه كانی ده شۆڕشه  له  وه كاته جیای ده  كرێ كه دی ده كولتووری جێگای هومێدی بۆ داهاتوو لێ به
  ر لاه ده باه  ساڵێكه ، نه نگی شۆڕشاه ئێران پێشاه  له  ی ئێستاكه سله و نه . ئه وه ئێمه  كانن له نزیكترین شۆڕشه  وه ڕووی كاته  له  كه
ك  های كالسایكی وه ڵێك باه كۆمه  كانی پێش خۆی له سله ی نه وانه پێچه  سلێكه . نه وداڵی ژیان و ئازادییه ك عه ر ئیدئۆلۆژییه هه

  ساالێكه ، نه كانی ژیانااه سااته رهه ها واقعاای و به بااه  سااله و نه . دیسكۆرساای ئااه ڕیوه پ و ڕاساات تێپااه ڕگیریی چااه ئیاادەئالیزم و پااه
 .ڕوانێ داهاتوو ده  وتوو له واڵتانی پێشكه  كانی خۆی له نه مه ك هاوته ڕێ و وه گه یانێكی ئاساییدا دهدوای ژ به
 
دایكبوون و  ین، لاه دی بكاه نێوخاۆی ئێاران باه كان لاه  شۆڕشاگێڕانه  كتاه ئه  و لاه  ڕیناه و ڕاپه كانی ئاه یاماه په  كارێ لاه ی ده وه ئه

 تیی مۆدێڕنی پێ  اڵتداره سه ده  بینرێن كه ده  هایانه و به دا ئه و كولتووره كۆنتێكستی ئه  له  كه  گرتنی كولتوورێكی نوێیه بیچم
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 : وه ناسرێنه ده
 
ركاری كۆماااری  سااه  تای هاتنااه ره سااه  ر لااه كانی ئێااران هااه تییااه زایه ناڕه  وه م بزووتنااه رده كانی بااه نگه ئاسااته  كێك لااه یااه -

  اڵت بااه سااه ده  وایكردبااوو كااه  وه . ئااه یااه ئێراناادا هه  لااه  كااه  بااووه  یی و ئااایینی و ئایینزاییااه وه تااه نه  ییااه و فره ئااه  وه ئیسااالمییه
  قاازانجی خاۆی بقاۆزێتەوە. لاه  باه  و پێكهاتاناه دڕدۆنگیای نێاوان ئاه  دان باه ره ڵگە و پاه كردنی كۆماه تۆمیزه سانایی بتوانێ ئه

فراوانكردناای   ی بااه ره لووچسااتان پااه به  ، لااه وه كاارده   ده تیی زه وایااه ته ی نهلێن ڕێ خساات و كااه ی وه ده غااه ڕی نه كوردسااتان شااه
 .دا كان ده نافارسه  وه ته تیی نه دژایه  ی به ره كان په نافارسه  ربایجان و ناوچه هواز و ئازه ئه  دا و له و سوننی ده  لێنی شیعه كه
  ڕ. لاه گه خساته  و ساێناریۆیانه ی ئاه وه كردناه وڵی خاۆی باۆ دووباره موو هاه هاڵت ها سه النی ئێراندا ده ی گه مجاره ڕینی ئه ڕاپه  له

جێی باشااووری كوردسااتان،  اڵتی كوردسااتانی نیشااته كانی ڕۆژهااه ساسااییه  كانی حیزبااه ر بنكااه كااردن بااۆ سااه هێرش  كوردسااتان بااه
  گێڕی لاه ئااژاوه  ربایجانیش باه ئازه  ت له نانه هلووچستان و ت به  . له وه   بكاته ترسیی جیاییخوازیی كوردستان زه وڵی دا مه هه

بوو  وتوو ناه ركه نیا تێیانادا ساه تاه دا ناه  و پیالناناه موو ئه هه  اڵم له ی دا. به وڵی هاوشێوه ربایجان هه كانی واڵتی ئازه سنووره
  وه نادی ئێراناه ناوه  لاه  جۆرێك كاه باه باێ. وتر ده دوای ڕۆژ پتاه  كانی نێاو ئێاران ڕۆژ لاه جیاوازه  كگرتوویی پێكهاته ڵكوو یه به

كاانی  الن و ئاایینزا جیاوازه نێو گاه له  یه وێنه بێ  ندییه یوه و هاوپه درێ. ئه لووچستان ده كوردستان و به  دروشم بۆ پشتیوانی له
رای  ندگاه ۆپۆزیسایۆنی ناوهئ  شاێك لاه ی به وه ڕای ئاه ره ساه  وه كارێ. ئاه دی ده ژیانێكی دێماۆكراتیكی لاێ باه وه ئێران هیوای پێكاه

  پاڵپشاتیی میادیای فارسای لاه  ی دروستكراوی ئێرانای و باه وه ته نۆستالژی نه  رگرتن له ڵك وه كه  ی واڵت به وه ره ده  ئێرانی له
ران و شاابوونی ئێاا ترساایی دابه مه  و و ڕۆژ باااە لااه ن و شااه كااه زاخااانی ده ر شااۆڤێنیزمی ڕه سااه سااتی كااار له خه  ی واڵت بااه وه ره ده
ر  ساه ی له وه ن. ئاه كاه وتنی شۆڕشادا ده ركه داهاتووی ساه  ت كورد له تایبه  كان به نافارسه  ته ومییه وان قه ی ئه وته  ترسیی به مه
ریی  راباه ڵكوو هااواری ئاازادی و به نادا، باه  و گوتاره خێك به نیا هیچ بایه ته  دا نه كانی ئێران ڕوو ده شاره وره كانی گه قامه شه
ك  ناه  ر ئێاران، كۆمااری ئیساالمییه ساه له  قینه ترسایی ڕاساته مه  كاه  یشاتووه گه  و ڕاساتییه ڵكی ئێاران بااش لاه كا. خاه الن ده گه
  لێناه كه  باه  مانبینی بچاووكترین ئامااژه رگیز ناه كانادا هاه تییه زایه ی خۆپێشاندان و ناڕه ڕۆژه 50ی  ماوه ئێراندا. له  یی له فره
 .كان بكرێ یان ئایینزاییهیی  وه ته نه
 
  یتوانیوه ریدا ناه راساه ئاستی سه  نێكی سیاسی له هیچ هێز و الیه 57ی ساڵی  وانه كانی ئێراندا پێچه تییه زایه وتی ناڕه ڕه  له -

ك  ارگرژییاهم ده  شانه ر چه هاه  دوور لاه  كی خۆڕساك و باه یه شاێوه  ڵك به بكا. خه  ران ئاراسته كانی خۆپێشانده خواست و دروشمه
نگاادان و بێگومااان  كانی ده سااندووقه  اڵتداریی داهاااتووی ئێرانیااان بااه سااه النی ئێااران پرساای ده بااڕن. گااه رده كانیان ده ویسااته

دی  راندا باه فتاری خۆپێشاانده ڕه  له  یی، كه پلۆرالیزم و فره  ڕ به . باوه كان سپاردووه سیاسییه  نه هێز و الیه  پێرسپێكتیڤێك له
  ر لاه ڕا هاه وه ره ده  ت لاه تایباه كان به سیاسییه  هێزه  شێك له به  ك بگرێ كه پاوانخوازییه  شنه ر چه هه  له  توانێ ڕێگه دهكرێ  ده
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تاوانن زیااترین  ی ده ناناه و الیه اڵت باه ساه پێادانی ده  لاه  بریتییاه  ساله و نه ت الی ئاه . سیاساه ڵادرووه یان باۆ هه كیسه  ئێستاوه
كانی  تااوانین بڵێااین پایااه ده  ك. بۆیااه ئیدئۆلۆژییااه  شاانه ر چه هااه  ر لااه ده ن بااه لك دابااین بكااه و ئااازادی بااۆ خااهتگوزاری  خزمااه

  یه و ئاراسااته ر بااه رامبااه هێزێااك بتااوانێ به  مه سااته كااوترێن و ئه كان داده قامه شااه  داهاااتووی ئێراناادا ئێسااتا لااه  دیمۆكڕاساای لااه
  لاه  باێ كاه  یاه ژیرانه  و یارییاه ڕێسااكانی ئاه  بڕوایان باه  ور بگێڕن كه توانن ده اهاتوودا دهئێرانی د  له  و هێزانه ستێ. ئه ڕاوه
رداگرتنی شااۆڕش  سااه به ست ڕا كێبڕكێاای ده وه ره ده  لاه  كااه  سیاسااییه  ندییه ربه مسااه و جه . كاتێااك ئاه وه نووساارێنه ده  وه كانه قامه شاه
مان باۆ  و ڕاساتییه ڕوونی ئاه ، باه وه نه كه رز ده ر به وبه ئه  ر و نه مبه ئه  ڕشگێڕان دروشمی نهو شۆ وه  كرێنه ت ده واوی ڕه ته  دا به ده
یی  ساتراوه ك به ناه  یانه كه سیاساییه  رناماه و به  كان پاڕۆژه سیاساییه  نه الیه  ڵك بۆ پشتیوانی له كانی خه ره پێوه  وێ كه كه رده ده

 .ئیدئۆلۆژیك
 
  نجام لااه ره ت و سااه سیاسااه  بیاااڤی گشااتی و لااه  خشااێكی دیااار و گرنگاای لااه ێراناادا ئااایین نهرخی ئ مێااژووی هاوچااه  لااه -
كان،  ئیساااالمییه  وتاااه ریی ڕه ها كاریگاااه روه كان و هاااه ئایینییاااه  تییه ساااایه ت و كه ی ڕووحانیاااه ، پێگاااه بووه اڵتداریدا هاااه ساااه ده

و  یڕه ر كااری كۆمااری ئیساالمی و پاه ساه  دوای هاتناه ت باه تایباه به . وه رییاه ژێار كاریگه  واوی خساتۆته تاه ڵگەی ئێرانی به كۆمه
ن  الیاه  كان لاه یی و سیاساییه رده روه نگی و میادیایی و پاه رهاه فه  م كایاه رجه ی ئیدئۆلۆژیك و قاۆرخكردنی ساه رده روه كردنی په
ر  سالی ناوێی ساه نه  دایاه كاتێك  لاه  وه اوی ناا. ئاهنگ و كۆنزێرڤااتیزمی ئاایینی هاه ره ك باه یاه ڵگە تا ڕاده ، كۆمه وه ته ڕووحانییه

  یی و تااۆڕه ماااهواره  كاناڵاه  یشااتنی لااه كانی زانیااری و تێگه رچاوه و سااه نااده هه ڕه كی فره یاه رده روه می په رهااه به  كان كااه قامه شاه
تی  ڕه كی بناه یه شێوه و به وه  سییه كه ی و تاكهخس ی شه وزه حه  ئایینی خستۆته  ندبوون به ، بڕوامه وه ته كاندا دۆزیوه تییه اڵیه كۆمه
ملااێ و بێزراوبااوونی  ی حیجااابی زۆره وه تكردنااه تیی ژنااان و پرساای ڕه نگایه . پێشااه ماكانی سااێكۆالریزم هێناااوه بنااه  ڕی بااه باااوه

  وه لاه  یاه تاا دوو ده  یاه وانه له  كاهك  ن. گۆڕانكارییاه و گۆڕانكارییه كانی ئه ڕوونه  ئاماژه  اڵت، له سه ده به  ستراوه تی به ڕووحانیه
و  ئاه  كاه  نییاه  و مانایاه باه  وه ڕووبادا. ئاه  و خێراییاه م باه بوو النیكه اڵتدارانیش پێیان وانه سه ده  ڵكی ئێران و نه خه  پێش نه

نای  پاه  جااب و باێ حیجااب لاهحی  بینین ژناان باه ده  سانی بڕوادار ناگرێ. ئێمه كه  یان ڕێز له  ماوه ئایین نه  بڕوای به  سله نه
وتاای  ر ڕه سااه رییان له اڵت كاریگااه سااه ده  بااه  سااتراوه به خۆ و نه ربه . پیاااوانی ئااایینیی سااه وه ڵێنااه كتر دروشاامی ئااازادی ده یااه

  كێك لاه یاه ك بینرێن. ساێكۆالریزم وه كان ده ئایینییه  ممولی جیاوازییه حه ئاستی ته  ش له ی دیكه و زۆر ئاماژه یه كان هه ڕووداوه
 . یه و شۆڕشه كانی ئه دیاره  وته سكه ده  ژیان له وه كانی دیمۆكڕاسی و پێكه پایه

 
  ماكانی سێكۆالریزم و پلۆرالیزم لاه بوونی بنه  هادینه گوتاری پاوانخواز و شۆڤێنیستی، ڕێزگرتن و نه  له  سله و نه ڕینی ئه تێپه
ك زامنای پاراساتنی  . دیمۆكڕاسای وه النی ئێراناه ی گاه مێژووییاه  و قۆناغاه كانی ئاه گرینگاه  وته ساكه ده  دا لاه و شۆڕشه وتی ئه ڕه

ن  الیاه  لاه  وتاه و ڕه وام باوونی ئاه رده دی. باه ته  نایه  مایانه و بنه بێ بوونی ئه كان و هاوواڵتیان به جیاوازه  كانی پێكهاته مافه
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رچاو.  باه  خاتاه نرخ بۆ داهاتووی ئێران ده تێكی به رفه ، ده تانه و واقعیه هری ل راسه یشتنی ئۆپۆزیسیۆنی سه و تێگه وه سله و نه ئه
زراناادنی  و دامه ره بااه  مبازێكی گرینگاای ئێرانااه ڵااه كی مێژوویاای و قه یااه روازه دروشاامی ژن، ژیااان، ئااازادی ده  شۆڕشاای ژینااا بااه

 .اڵتێكی دیمۆكڕات و فیدڕاتیو سه ده
 
 
 

 چلەیەک بۆ کۆتایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یم حەقیقیسەل

 
ئێستاش هەر ئەو ڕۆژەیە کاتێک لە تاران سەفەرێک بوو بۆ ناسینەوە ژوانێکی پڕ دهۆ وەک یەکەم ڕۆژی وانیاار، دانیشاتنێک 
لە ڤیایەن و میکۆنووساای ئاازاد و سەربەساات، دەیاان و سااەدان مەرگاای نااوخەت بە مەودایەکاای نزیاک لەوبەری ئاوەکااان هەتااا 

ەسەر جەستەی نەچەماوی کورد، نامرێ قەت هەر زیندوو دەمێنێ لەنێاو گاڕ و ڕەشااش هەتەر کا مەرگ و کوشتن و مووشەک ب
و بەناد و ساێدارە دەپچاڕێ، لە ترساای ساەرهەڵدانەوەی ژیاانێکی بەخاتەوەر بەگااژم دادێ بەکارە شاۆفارەی شاەوێکی مەیااو لە 

 .کموچان ناکەوم، نانەوێ قەت ئەژنۆی ئااڵیە وەرزی هەموو ساڵێک و لە ڕۆژیی هەموو دەمێک بێ
 

 تۆیی وەک ژنێکی تینووی خولیای ئازادی و سەوداسەری ئەوین لە پێدەشتەکانی ڕەشماک و بێر بە سەر پشتی  ئەو ڕۆژانە بێ
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هەسپێکی قەدەم هەموو گەردوون و شارەکان دەپێوم. بە چل ڕۆژ کۆشک و تەالری درونجێکای ناامۆ بە پەڕۆکێکای ڕەشای چڵکان 
ی شااابەیتێکی وەکااوو ژینااا ژیناای نااوێ وێنااا دەکەم، ژان دەگاارێ نیشااتمان بە گااڕ دەگاارێ و بە چاال کەزی و پرچاای هااۆنراوە

پێ بەساەر کەالکای باۆگەنی ڕدێان چەرماووکی  کۆرپەیەک، لەسەر خاوانی ژنێکای خولیاای ئاازادی، چاۆپییەکی چال گەڕ بە ساێ
کوردساتان کە بە خەرفاوی سەرشێت و پایس... ئیتار چال ماۆم داناگیرساێم، گەڕیاان دەگێاڕم باۆ چالەیەک لە نەماانی تەواری 

مەرگاای خااۆی ژن و ژیااان و ئااازادی دەهااۆنێتەوە بااۆ گەالناای جیهااان؛ بااۆ مەرگێکاای پیاارۆز و چ بەخااتەوەر و ڕووسااوورە ئەو 
ژینایانەی ئاخ لە باوەش دەگرن و بە بۆنی پەرێز بەکاتی بااران سەرمەساتی باۆنی ژیاان دەیاانگرێ و هەدا ناادەن، ڕا دەبان 

ەوە وەک شەتاو دەبنە خۆزگە و تینوایەتی دەشکێنن، دەبانە تۆشاە ڕێگاا دەباڕن و دەبانە سەر هەڵدەدەن. وەک ئاژێرێک دەژین
 ...ئاسمان بۆ فڕین و هەوایەکی ئازاد بۆ هەڵمژتن

 
چل سوار بەسەر خاکی نیشتمان دەئاژوون لە ڕۆژمێرێکی دژواری ڕابوون، چل هەناسە بۆ داگرتنای چااوێکی چااوەڕێ، چەمەری 

و چااوانی پاڕ لە خولیاای درێاژەدان باۆ هەتاا گەیشاتن. هەر ئەو چاوارانەی دەبانە یەک و چاڕ، دێتە گۆ چل چەمە و چلوورە 
چیا، چنار هەموو چێوێک بەدەسات بۆساەری هەژدیهاا لە زەماوەناد و شاایی و هەڵپەرکێای سەرشاەقام بەگاژ شاین و شاەپۆڕ و 

ژنەیەک بااران بەساەر شاار دادەبارێات و شەو دادەچینەوە. کاتێک لە شەقام هۆتاڤ و دروشمی ئازادی دەبێتە هەور و وەک ڕێ
نەمانی مرۆڤێکی دڵڕەشی گەنیاو دەبێاتە ساروودی پێکەوەبوونماان هەتاا چوارساووچ دادەگارێ و ڕزگااری و سەربەساتی دەبێاتە 

 .مزگێنیی چلەیەک لە نەمان و خەونێک بۆ ژیان
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 زانکۆکانی من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا دانشجو

 
ۆڕشااگێڕ و بەناوبانااگ، دامەزرێاانەری ڕیئااالیزمی کااۆمەاڵیەتی لە ئەدەباای ڕووساایدا، یەکااێکە لە ماکساایم گااۆرکی، نووسااەری ش

نووسەرە کاریگەرەکانی مێژووی ئەدەب نەک تەنیا لە ڕووسیە، بەڵکوو لە جیهاندا. ڕوانینی قووک و ڕەخنەگرانەی گاۆرکی لە 
و دەدات، وێنەیەکای تەواو بااوەڕپێکراو لە خاۆی و چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگە و ئەوەی لەڕاستیدا لەژێار پێساتی شااردا ڕو

کتێبەکانی دەخاتە ڕوو. بەبێ گوێدان بە مەکتەبی بیرکردنە گۆرکی، کە ڕەگ و ڕیشەی لە سۆسایالیزمی کرێکااری و خەبااتی 
ە و بە دایە، نووسینەکانی گاۆرکی ڕەنگادانەوەی ڕاساتییەکانی کاۆمەڵگەی چینی خوارەوە دژ بە ڕووسیەی ژێردەسەاڵتی تزارەکان

 .دایە جۆرێک ژیان لە خودی ڕووداوەکان
 
دایە، ماکساایم گااۆرکیی  زانکۆکااانی ماان" بەرهەمێکاای ماکساایم گااۆرکییە کە دەرئەنجااامی ئەزموونەکااانی ئەو لە تەمەناای گەنجاای"

گەنااج کە بە هیااوای خوێناادن لە زانکااۆ دەچێااتە "کااازان"، بەهااۆی بااارودۆخی ئااابوورییەوە خوێناادنەکەی بە نیااوەتەواو بەجااێ 
دەهێڵێاات و ناچااارە دەبێاات وەک کرێکارێااک کااار بکااات. ئەوەی گااۆرکی لە ماااوەی ئەم سااااڵنەدا لەنێااو خەڵااک و لە پێوەناادی 
لەگەک کەسانی جۆراوجۆر و لە دۆخی جیاوازدا فێر دەبێت، لەالی گاۆرکیی گەناج گەورەتارین زانکاۆیە. لە ڕاساتیدا ئەم جاارە 

 جااارە ئەم دەبێاات، فێاار ماارۆڤەوە ئەزمااوونی ڕێااگەی لە ، گااۆرکی ڕاسااتەوخۆدوور لە ڕێکااارە ئاساااییەکانی فێربااوون لە زانکااۆ
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 و شاەقام لەساەر ڕاساتییەکانە دیتنای فێرباوون بەڵکاو نیایە، کاۆمەڵگە ڕووداوەکاانی کاۆپیکراوی وەشاانێکی فێرباوون ئامرازی
هاااتنی بااۆ "کااازان"،  ێبەشاایی ئەو خێاازانەی کە لە سااەرەتایب و هەژاری گێااڕانەوەی لە نمااوونەیەک، وەک. شااار کۆاڵنەکااانی

گۆرکی لە گەڵیاندا دەژی، دەنووسێتم "پیرەژن ناچاار باوو ساکی مناداڵەکانی کە هەماوو بەیاانییەک بەباێ بیرکاردنەوە داوای 
نانیااان لااێ دەکاارد، هەڵبخەڵەتێنێاات. هەر بیرکااردنەوەیەک، بە شااێوەیەکی سروشااتی هەر پااارووە نانێااک کە لەالیەن ئەم 

ک بەردێااک لە سااکمدا بااوو، هەربااۆیە هەمااوو بەیااانیەک زوو بە بیااانووی دۆزیاانەوەی کااار لە خێاازانەوە پااێم دەدرا، کێشاای وە
 ."!ماڵەوە دەهاتمە دەرەوە بۆ ئەوەی نانی بەیانی لەگەڵیان هاوبەش نەبم

 
بەڵااێ، گااۆرکی بەباشاای تااێ گەیشاات کە هەناادێک جااار ماارۆڤ ناتوانێاات ڕاسااتییەکان نە لە کتێباادا باادۆزرێتەوە و نە لە 

بەڵکااوو ڕاسااتییەکان لەنێااو شااەقامەکاندا دەژیاان، هەناادێک جااار تااوێژینەوە کااۆمەاڵیەتی و کۆمەڵناسااییەکان  زانکۆکاناادا،
ناتوانان لە لێکدانەوەی ڕووداوەکان، تەنها بە چەند ژماارە و ڕەقەم یاان گریماانەیەکی ئەگەری قەنااعەت دەکەن. هەنادێک 

دنەوەی ئەکاادیمی نااهێڵێتەوە، هەنادێک جاار شاەقام خاودی جار ڕەوتی پێشهاتەکان ئەوەندە خێرا دەڕوات کە کات بۆ شایکر
 .زانکۆیە

 
شۆڕشاای ژینااا کە بە کوشااتنی کچێکاای بێتاااوان لەالیەن حکااوومەتەوە دەسااتی پااێ کاارد، ئێسااتا نە تەنیااا جوغرافیااای ئێااران، 

ان هاایچ شاان و فااراوانن کە جااگە لە شااەقامەکهەمەچە ئەوەناادە خاوەنەکااانی کە شۆڕشااێک بەڵکااوو جیهااانی داگیاار کااردووە.
 ساااڵنێکە کە دەردەیە و ئاازار ئەو شۆڕشای شوێنێکی تر نیایە باۆ تێگەیشاتن لێای. شۆڕشای ژیناا شۆڕشای ڕەناگ و جیااوازییە.

 کاردووە گەشاەیان هێنادە کە دەردانەی و ئاازار ئەو  .ساەپاندوویەتی خەڵکادا بەساەر فەقیهاا ویالیەتی دیکتاتۆری دەسەاڵتی
 بە ڕەخنەگری سیاسی، ئەو کچانەی ئێستا باە لە مافی هەڵبژاردن دەکەن و ساڵیان کردووە  ١٦-١٥ێکی تەمەن کچ کە

  !گەندەڵی و هەاڵواردن مەحکووم دەکەن
 

ئێساااتە بە دڵنیاااایییەوە خوێنااادنەوەی فەلساااەفەی سیاسااایی "هاناااا ئارێنااات" یاااان خاااود بۆچاااوونە شۆڕشاااگێڕەکانی "کاااارل 
 ژیناا، شۆڕشای لە تێگەیشاتن بۆ ەی لە شەقامەکان ڕوو ئەدات.شیکردنەوەی شۆڕشی ژینا و ئەو بۆ نابێت یارمەتیدەر  مارکس"

 ساااڵەی دەیااان ئااازاری و ژان گوێبیسااتی دەبێاات بگرێاات، زانکۆکااان و قوتابخانەکااان قوتابییااانی قسااەی لە گااوێ پێویسااتە
، ماناای روونییەکاانی "شاۆپنهاوەر" نیایەدە تێئاۆرییە بە پێویساتی تارە، شایکردنەوەی بۆ. بیت" تپە هفت نیشکر" کرێکارانی

 فێرکارییەکاانی بە دەردانە و ئاازار  ترە دەبێت لەو کەسانە بپرسیت کە بە ئاگایانە بەرەوپیری گاوللە و ماردن دەڕۆن، ئەم
 و" خەزەڵاوەر دایکاانی" لە ساارینا، دایکای لە ژان، و ئاازار ماناای بپرسایت ژیناا دایکای لە پێویساتە نااکرن، دەرماان مەسیح

 لە کەسااێک چەنااد یشااە دڵبریناادارن. ئیتار خوێناادنەوەی نووسااراوەیەکی فێمینیسااتی لەالیەنهەماوو ئەو دایکااانەی کە تااا هەم
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 لە میاادیا و بێساانوورەکان پێوەناادییە سااەردەمی لە ئێسااتە نیاایە، ڕۆژانە ئەم ڕاسااتی وەاڵماای ژن جیهااانیی ڕۆژی کۆبااوونەوەی
جیاااتی قسااەکردن و دەرکردناای چەنااد  ەیشااتن بە داواکارییەکانیااان لەگ بااۆ کە بااوون فیاار کچااان بینیاانەوە و بیسااتن ڕێااگەی

نوسراوە، ڕەفتار بکەن. ئەوان بە ئاگادارییەوە ڕۆیشتوون بۆ شەڕکردن لەگەک هەماوو نۆرمەکاانی ڕێژێمای دەساەاڵتدار، ڕەناگە 
یەی کە لە جیاتی قساەکردن ئازا نەوە ئەو  تەنانەت ناوی "کۆنڤانسیۆنی نەهێشتنی هەاڵواردن لە دژی ژنان"یان نەبیستبێت.

کااردار بااوون، دەزانااین دەبێاات بە زمااانێکی جیاااواز لەگەک دیکتاااتۆر قسااە بااکەی. بەڵااێ شۆڕشاای ژینااا زانکااۆیەکی  فێااری
 شاێوەیەکی بە بەڵکاوو نیایە، دیااریکراو فیکرێکای یاان سیاسای بزووتنەوەیەکای بۆ تەنیا وشیاری تێدا کە زانکۆیەک تەواوە،

 .ۆمەڵگەدا باڵو بووەتەوەک سەرانسەری لە بەرفراوان
 

ێچەوانەی پڕوپاگەناادەی ڕێژێماای ویالیەتاای فەقیهااا، ئەوەی کە ئێسااتە کچااانی بااوێری شااەقامەکان بەدوایاادا دەگەڕێاان، بەپاا
دووبااارە پێناسااەکردنەوەی ژنااان وەک هاناادەرێکی نایاااب و بەهێاازی کااۆمەڵگەیە بااۆ گەیشااتن بە کەرامتاای مرۆڤااایەتی، بەبااێ 

یەدا دەتوانیااات هەماااوو ڕۆژێاااک چااااوەڕێی شاااتێکی تاااازە بیااات، گوێااادان بە ڕەگەز و هەر فااااکتەرێکی جیااااکەرەوە. لەم زانکاااۆ
جااوواڵنەوەیەکی نااوێ، کردەوەیەکاای چاااوەڕواننەکراو، داهێنانێااک بااۆ پێشااکەوتن. بەڵااێ، هەمااوو ڕۆژێااک دەتوانیاات چەکێااک 
ن باادۆزیتەوە بااۆ بەرەنگاااربوونەوەی دیکتاااتۆر. شااەقام پااڕە لەم کەسااانەی کە ڕێااگەی بەرەنگاااربوونەوەی لەگەک دیکتاتۆریااا

دۆزیوەتەوە، ڕێگەیەک کە نە لە نووسراوە زانستییەکان و نە لە هیچ زانکۆیەکدا ئاماژەی پێ نەکراوە، ڕێاگەیەک کە ئاکاامی 
 یەکساانی وتەبێاژی ژن نیایە، بەرانبەر ڕەگەزی ژن ژینا، شۆڕشی لە جیاکارییەوە، و ژان و ئازار لەگەک ساڵە چەندین ژیانی

وو دژواری و ئازارەکانییەوە بەردەوامە، ئێتر ئازادی تەنیا چەمکێکی فەلساەفی و سیاسای ەوەبوونە. لێرەدا ژیان بە هەمپێک و
 .بۆ نووسین و خوێندنەوە نییە، ئازادی درێژکراوەی ژن و ژیانە، سێ وانەی ڕزگاری و پێکەوەبوون

 
 .ئەمە شەقام نییە، ئەمە زانکۆیە، زانکۆیەکی بێسنوور بۆ فێربوون و دووپاتکردەوەی ڕاستییەکان 
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 بۆ خوێندنەوەی ئەم بابەته دەست بە چاوتانەوە بگرن
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارسمە

 
ڕەزا حەسەنی، ئیماام جاومعەی ساەپێنراوی شااری ورمێای ڕۆژهەاڵتای کوردساتان، ساااڵنی ڕاباردوو خاومەینی وەک ئیماام  غوالم

شااانی کردبااوو. حەسااەنی، چەنااد ساااک نی جااومعەی ئااازەرییە شاایعەکان و نااوێنەری خااۆی لە نێوەناادی ئەم پارێزگااایە دەست
لەمەوبەر بە نەخۆشاایی شااێرپەنجە ماارد و تەمەناای درێااژی دا بە تااۆی خااوێنەر و ئەوەناادەی ئەو تۆزقاااڵە خااۆاڵنەی لەسااەر 

 .گۆڕیەتی، تەمەنی پڕ لە شانازیی ئێوە درێژ بێت
 
ۆک" ئەو دەسااتەواژەیەیە لە پەنااا شااڕ و هەمااوو گیااانی "پێکەنینااۆک" بااوو. "پێکەنیناا توڵە" حەسااەنی ئەوەناادەی بڵێاای دەم ئااای"

دا دەمهەوێات وەک هاوماناای "جاۆک"ی ئینگلیساان و "ل"ایفە"ی فارساان و  گێڕانەوەی بەسەرهاتی ئیمام جومعەی ماردووی ورماێ
 ."ی عەرەبان دەرخواردی مێشکی خوێنەری هێژای بدەم، بەڵکوو جێ بە وشە هاومانا بێگانەکان لە  بکات "نکته

 
هاتە بەرباە، لە ژیانی ڕابردووی خۆیدا، دوای ئەوەی وازی لە ناۆکەری و خەزمەتکااریی زیرۆبەگای  ئەم حەسەنییەی لێرەدا

ژەنراڵی سەردەمی کۆماری کوردستان هینا، پاش ڕووخانی ڕێژێمی پاشایەتی لە سایەی فەرماانی خومەینادا باوو بە دەمڕاسات 
 "ان و هەموو جاران دوای ئەوەی خوتبەی  "پێکەنینۆکو کەیخودای دەستەاڵت لە ورمێ و بۆ هەموو الیەک بوو بە سەرچاوەی 
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 نوێژی هەینیی دەخوێندەوە، فەرمایشتەکانی دەبوون بە گاڵتەجاڕی ڕۆژنامە و مۆژنامەی ئەوکاتی سەر بە دەستەاڵتدارانی 
 .ئێرانیش

 
نەکەن و دەڵێات  حەسەنی ڕۆژێک لە خوتبەی نوێژی هەینیادا داوا دەکاات باۆ هەفاتەی دواتار ژناان بەشاداریی ناوێژی هەینای

داوا لە خوشاکان دەکەم هەفاتەی داهااتوو نەیەنە ناوێژی هەیناای و تەنیاا پیااوان بەشادار باان، چاونکە مان دەماهەوێ جااوێنی 
 .نامووسی بە ئەمریکا بدەم

 
وایە دەبێاات هەر نەبێاات وەک حەسااەنی پابەناادی بنەمااا ئەخالقییەکااان بێاات، بەاڵم  نووسااەری ئەم دێاارانەش لەکاتێکاادا پێاای

 .شڕی بێت لە درێژەی ئەم بابەتەدا دوو لەڕووی ئێوە تووشی زمان دەترسێت
 

خۆتااان باااش ئاگااادارن دروشاامدان چەکێکاای گرنگاای ئەو خۆپێشاااندەرانەیە لە ئێااران کە بە دەسااتی بەتاااک دەسااتەویەخەی 
ەتااڵەوە دروشام نااهێنن. ئەگەر خۆپێشااندەر بە دەساتی ب دەستەاڵتداران بوونەتەوە و دەڵێن هەتا نەیاانخنکێنن وازیاان لاێ 

نەدات، چۆن دەنگی بە بەردەنگان و بە دۆست و دوژمنانی بگەیەنێت؟ منیش بە بیرهێنانەوەی تێبنیایەکەی حەساەنی دەترسام 
لە درێژەی ئەم دێاڕانەدا لەکاتێکادا بەتەماام هەر نەبێات لە بەر دڵای ئەم هەماوو خۆپێشااندەرانەش بێات، دژی دەساتەاڵتی 

دووری نااازانم لە درێااژەی دروشاامداندا گەرم دابااێم و لە چەنااد دێااڕی داهاااتوودا خااوای  کۆماااری ئیسااالمی دروشاام باادەم، بە
نەخواستە هێڵی سوور ببەزێنم. هەر لەبەر ئەمەشە لە سەرەتاوە گوتم، کاتی خوێندنەوەی ئەم بابەتە دەسات بە چاوتاانەوە 

 .بگرن با دێڕەکانی نەبینن
 

چەوانەی دەکەن و بە چاااوی کااراوە و دەنگاای بەرزەوە ئەم بااابەتە ئەو کەسااانەی گااوێم پااێ نااادەن و هەرچاای ماان دەیڵااێم پااێ
دەستەاڵتیی خۆمەوە پێیان دەڵێم دەتوانن بە دوای مندا بە دەنگای بەرز هەماوو دروشامەکان بڵێانەوە. باۆ  دەخوێننەوە، لە کەم

نشاااین و  شاااین و عەرەبن نشاااین و بەلووچ نشاااین و ئازەری کاااانی فارە نەزان و دانیشاااتووانی ناوچە ئەوەی دەساااتەاڵتی کاااوردی
بگەن، جااگە لە دروشاامی "ژن، ژیااان، ئااازادی" ئەواناای دیااکە بە زمااانی "کەڵەگااا"  نشااینی ئێااران لە دروشاامەکانم تااێ تورکمان
 :دەڵێمەوە

 
الادنگ ماا"، ای"، "نناگ ماا، نناگ ماا، رهبار  ژن، ژیان، ئازادی"، "زن زندگی ازادی"، "مرگ بار دیکتااتور"، "مارگ بار خامناه"

خور، اخرشه سیر بخور"، "تاوپ، تاناک فشفشاە،  امسال سال خونه، سەید علی سرنگونە"، "بسیجی جیرهنگیم"، ""بجنگ تا بج
  نەان ور این نە" ،"رهبر... تو سه هر نفربر تانک توپاخوند باید گم بشە"،" توپ تانک فشفشه، خامنەای...کشە"، "
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 ."رهبر بیت تو.... ور
 

ڕی دیکتاااتۆڕ و میکتاااتۆڕ و زۆر تااۆڕی دیااکە بەرفراوانتااره و ئەم خۆسانسااۆرکردنە لەبەر ئەوەی خااۆ سانسااۆڕکردن لە سانسااۆ
ئەوەندە بەهێزە، بەشی زۆری بابەتی نووسەر و مووساەرانیش دەگارێتەوە و تەناانەت گێاڕانەوەی "پێکەنیناۆک"انیش زۆر جاار 

نادێک وشاەی نێاو ئەم دروشامانەی لە دڵی خۆیانیدا خۆیان سانسۆڕ دەکەن. هەر لەبەر ئەمە منیش ناچار باووم لە جیاات هە
 .سەرەوە سێ خاڵی لە دوای یەک یان وەک فارسان دەڵێن نوقتەچین دابنێم

 
ئەرێ هەتاا ئێسااتا بیرتااان لەوە کااردووەتەوە خۆسانسااۆڕکردنیش ئەگەر پەنگاای خااواردەوە، وەک بەنااداوی پااڕ دەتەقێااتەوە و 

سااک خۆسانساۆڕکردن هەرچای لە دەمیاان  ێرانیش پاش دەیان چۆڵیان و ئاوەدانیان دەگرێتە بەر؟ ئەوە نییە کچان و کوڕانی ئ
نایلۆنەکەی کۆمااری ئیساالمییان گاوت؟ چاویاان نووقاناد و  دەرچوو بە ئاخوندان و لە سەرووی هەموویاانەوە بە ڕێابەرە دەسات

 .سانسۆڕی دوندی دەستەاڵتدارانیان جنێوباران کرد دەمیان کردەوە و به بێ
 

ێنەرانە دەکەم گوێیان بە فەرمایشتی من نەداوە و کاتی خوێندنەوەی ئەم دێڕانە دەساتیان بە لە کۆتاییدا پرسیارێک لەو خو
سانساۆڕەی فارسااندا هەسات بە  چاوانیانەوە نەگرتاووە و لێیاان دەپرسام ئەرێ ئێاوەش وەک مان لە بەرانابەر ئەم دروشامە بێ

 کوردیشمان بوایە؟ کەمی و کووڕی ناکەن؟ ئەرێ ئێوەش وەک من پێتان خۆش نەبوو دروشمی جوێنی
 

خۆم ئەوەندەی بیری لێ دەکەمەوە تەنیا دروشمێکی لەو شێوەیەی کۆن و تەنانەت مێژووییشم لەبیارە و ئەویاش "پێشامەرگەی 
نێو تەاڵشان"ە و سەرواکەی دەگەک وشەی "جاشاان" دێاتەوە. مان لەبەر ئەوەی لە ترسای سیاساتەتوانان خاۆم سانساۆر کاردووە 

دڵی خۆمدا دەڵێمەوە و ئێوەش هیمەت بکەن و چەند دروشمی نوێی لەم شێویە بڵێنەوە باا نااوچە  سانسۆڕە لە ئەم دروشمە بێ
 .نشینەکان دوا نەکەون کوردنشینەکانی ئێرانیش لە ناوچە فارە
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 ئازایەتیی بێوچانی خۆپێشاندەرە ئێرانییەکان، تاقیکارییەکی ئەخالقیی بۆ دنیای ڕۆژاوایە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوور فریدا غیتیس/ و لە ئینگلیزییەوە: کەماڵ حەسەن -نسی ئێن ئێ

 
چاااال ڕۆژ دوای کااااوژرانی مەهسااااا ئەمیناااای دوای گیراناااای لەالیەن گەشااااتی خۆتێهەڵقااااوتێنەری ئیرشااااادی ئێاااارانەوە، ئەو 
خۆپیشاندانەی مردنی نااوبراو چەخمااخەکەی لێادا، بەرباڵوتار، سەرکێشاانەتر و بڕوابەخاۆتر باووە. ئەوان هەروەهاا ئەرکای 

 .ئەخالقیی دنیایان بۆ هەڵگرتنی هەنگاوی زیاتر قورستر کردووە
 

سااڵەیە، هەزاران کەە ساەرپێچییان لە پاۆلیس  ٢٢لە شاری شوێنی لە دایکبوونی ئەمینی، سەقز، شوێنی ناشتنی ئەو کاچە 
کاان گولاالە و گاازی کرد و کۆ بوونەوە تا ڕۆژێکی گرینگ لە پرۆسەی ماتەمینەکەدا تۆمار بکەن، ئەگەرچی هێزە ئەمنییەتییە

فرمێسااکڕێژیان پێااوە دەنااان. هەروەهااا خۆپیشاااندان لە ژمااارەیەک شاااری دیااکەش بەڕێااوە چااوونم لە ئیساافەهان، ژنااان بە 
بڕوابەخۆبوونەوە لەچکەی ڕەشیان هەڵدەساووراند و هاواریاان دەکارد "ئاازادی، ئاازادی!". لە شایراز ژنای الو بە متماانەوە بە 

ی ڕووت دەگەڕان و پرچەکانیاااان بە شااانەی باااا دەشاااەکایەوە کە ئەمە پێشاااێلکردنی یاساااای پیادەڕۆیەکاااانی شااااردا بە ساااەر
ئێاارانییە. لە ئااامۆل، شااوێنێک کە کاربەدەسااتان تەقەیااان لە خۆیشاااندەران کاارد و لێیااان کوشااتن، ژن و پیاااوی بەبااێ چەک 

 دەکردەوە و ڕایاندەگەیاند ئامادەن  ڕاستەوخۆ بەرەو هێزی ئەمنیەتی چەکدار دەڕۆیشتن، چۆکیان دادەدا، دەستەکانیان بەرز
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 .لەپێناو مافەکانیاندا بمرن
 

لە کاتێکدا کوژرانی ئەمینی بۆتە چەخماخەی ئەو سەرهەڵدانە، ئەوە لەچکەی زۆرملێ، یان حیجابە کە باۆتە سایمبۆلەکەی، 
وو کاتێااک لە شاااری چااونکە تێکهەڵچااوونەکەی دەگەک گەشااتی ئیرشاااد بااۆ ژمااارەیەکی زۆر ژن ئاشاانا بااوو. ئەو مااانگی ڕاباارد

خااۆیەوە لە ناااوچە کوردییەکااانی ئێااران بە سااەردان چوبااوو بااۆ تاااران، بە بیااانووی دانەپۆشااینی خااۆی بە شااێوەی گونجاااو، 
سووکایەتییەک کە ژنانی ئێرانی بەردەوام لەبەر پێشێلکردنی بچاووکی یاساای حیجااب بەرەوڕووی دەبانەوە، دەستبەساەر کارا. 

کارد ئەمینای، کاتێاک لە "ناوەنادێکی ڕاهێناانەوە" باوو لەبەر نەخۆشای ماردووە. بنەمااڵەکەی دواتر کاربەدەساتان ئیادیعایان 
 .خەوشی هەبوو دەڵێن ئەو تەندروستییەکی بێ

 
لە حەوتووەکانی دوای ئەو ڕووداوەوە، ڕێژیم سەدان خۆپیشاندەری ئاشتیخوازی کوشتووە، لە نێویاندا ڕێژەیەکی زۆر مناداک و 

و. یەکێک لەو هەرزەکارانەی بوێرییەکەی و کوژرانەکەی بۆتە هۆی هااواری خۆپیشااندانەکان نیکاا لەپێش هەمووانەوە ژنی ال
ساااڵە کە مااانگی ڕابااردوو دوای ڕاوەشاااندنی لەچااکەکەی لە خۆپیشاااندانێکی تاااران و پاشااان  ١٦یە، کیژێکاای -شاااکەرەمی

 .ئاگرتێبەردانی لەچکەیەک لەبەر چاوی تاقمێکی بچووک، بێ سەرو شوێن بوو
 
واتر نیکا بە مردوویی دۆزرایەوە. ئەگەرچی مێدیاکانی دەوڵەتی ئێران ئیدیعایان کردووە مردنەکەی هایچ پەیوەنادییەکی بە د

خۆپیشاااندنەکانەوە نەبااووە، بەگااوێرەی لێکااۆڵینەوەیەکی ساای ئااێن ئااێن، گرتەیەکاای ڤیاادیۆیی و شااایەتیی کەسااێک ئاشااکرای 
لیباە شەخسییەوە، هێزی ئەمنیەتی کە ڕێژیم کەڵکای لاێ وەردەگارێ تاا دەکەن ئەو دوای خۆپیشاندانەکە لەالیەن بەسیجی 

 .خۆپیشاندانەکان سەرکوت بکات، ڕاوەدوو نراوە
 

یان گوت ئەوان ئەو شەوی دوای خۆپیشاندانەکان نیکایان لەنێو تااقمی خۆپیشااندەراندا دیتاووە  شایەتحااڵن بە سی ئێن ئێن
ە ناااوبراو دیتااراوە، چەنااد ڕۆژ بەر لەوە جەسااتەی ئەشااکەنجە کااراوەکەی کە دەستبەسااەر کااراوە. ئەوە دوایااین جااار بااوو ک

 .بدرێتەوە بنەماڵە تازیەبارەکەی. ئێستا دایکی نیکاش دەچێتە خۆپیشاندانەکان
 

باااوێریی ئێرانییاااان، الو و بەسااااڵداچوو، کە هەماااوو شاااتێکیان دەخەنە مەترساااییەوە باااۆ ئەگەری ئاااازادی، بەپاااێچەوانەی 
انی بیانییە. بە وەبیرهێنانەوەی سەرهەڵدانە ناساەرکەوتووەکانی پێشاوو، زۆریاان دەلیلیاان دەهێنااوە پێشبینییەکانی چاودێر

کە هێااازی ئەو یەکەیاااان، بە هااااواری "ژن، ژیاااان، ئاااازادی،" کەمێاااک لە تاااراویلکەی مەحکاااووم بە شکساااتی سۆشااایال مێااادیا 
 .بەهێزترە
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 کە  ١٩٧٩ن لە سەرجەم سەرهەڵدانەکانی دوای شۆڕشی ساڵی بەاڵم ناڕەزایەتییەکان بەردەوامن. دوای حەوت حەوتوو، ئەوا
ڕێژیمااای پەهلەویااای ڕووخاناااد و باااووە هاااۆی هاتنەساااەرکاری حکاااوومەتی ئاااایینیی هەناااووکەیی، بەردەوامتااار باااوون و ئەو 

رد. ، جاوواڵنەوەی ساەوز پشاتیوانیی لە کاندیادایەکی ڕێفۆرمخاواز دەکا٢٠٠٩ناڕەزایەتییانە لە ئەوانی پێشووتر جیااوازن. لە 
، خۆپیشاندەران باسی مەرجە دژوارەکانی ئابوورییان دەکرد. ئەمجارە، ژنان و ئەو پیااوانەی تێکەڵیاان باوون هااوار ٢٠١٩لە 

 .دەکەن، "مردن بۆ دیکتاتۆڕ." ئەوە پرسی رێفۆرم نییە. ئەوە ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتییە
 

، بەاڵم هاوکات ترسێنەر بووە چااوی لاێ باکەی. ئاێمە با ڕووڕاست بین. لە یەکەم ڕۆژی خۆپیشاندانەکانەوە، ئەوە ئیلهامدەر
نەماندەزانی کۆماری ئیسالمی توانایی ئەنجامدانی چ کارهایەکی هەیە. ئێمە بۆ ساەالمەتیی ئەو خەڵاکە ئاازایە بەپەرۆشاین 
و، هانااادانیان نابەرپرساااانە دێاااتە بەرچااااو. هەر چۆنێاااک باااێ شانسااای ساااەرکەوتنیان زۆر نیااایە. لەگەک ئەوەشااادا، ئەوان 

 .هەڵیانبژاردووە درێژە بە خەباتیان بدەن. ئەوان شایانی هاوپشتیی ئێمەن
 

ی ئۆکتااۆبر ڕایانگەیانااد، "ئااێمە ئەرکاای ٢٦کەساایی وەزیراناای ژناای کاروباااری دەرەوە لە لێدوانێکاادا لە  ١٢وەک تاااقمێکی 
ئازادیی لە ئێران پێویساتییان  ئەخالقیمان هەیە" پشتیوانی لەو جوواڵنەوە بە ڕێبەریی ژنان بکەین. بەاڵم خەڵکی خوازیاری

 .بە شتێکی زۆرتر لە پشتگیریی سیمبۆلیک هەیە، ئەگەرچی سیمبۆلیش گرینگە
 

واڵتە یەکگرتووەکان و زلهێزەکانی دیاکەی ڕۆژاوایای هەمیشاە لە پشاتگیریی خۆپیشااندەرانی ئێرانای نایگەران باوون، چاونکە 
دەڵاێ ئەوانە دەسکیسای ڕۆژاوان. بەڕێاوەبەرایەتی ئۆباماا ئیزنای  ڕێژیم هەر ئێستا ئەوانەی دژایەتی دەکەن ڕەت دەکااتەوە و

بگارێ. بەڕێاوەبەرایەتیی بایادن هەوک دەدا  ٢٠٠٩دا نیگەرانییەکی ئەوتۆ پێشای بە وەاڵمادانەوە لە کااتی ناڕەزایەتییەکاانی 
واڵنەوەی ئەمجاارە خۆ لە دووپاتکردنەوەی ئەو هەڵەیە ببوێرێ. هەر ئێستا، واشینگتۆن چەناد جاار پشاتگیریی خاۆی باۆ جاو

دەربڕیاااااوە. ڕۆژی چوارشاااااەممە، وەزارەتااااای کاروبااااااری دەرەوە ئاااااابلۆقەی ناااااوێی دژی ئەو ئێرانییاااااانەی لە سااااااەرکوتی 
 .خۆپیشاندانەکانەوە تێوەگالون ڕاگەیاند

 
 ئەوە دەسااتپێکێکی باشااە. هەر کاربەدەسااتێکی ڕێااژیم، میلیشاایای بەساایج، سااوپای پاساادارانی شۆڕشاای ئێااران، کە دەسااتیان لە
سااەرکوتی خۆپیشاااندانەکاندا هەبااووە دەبااێ پێشاایان پااێ بگیرێاات بێاانە نێااو خاااکی ئەمریکااا. واڵتااانی دیااکەش دەبااێ ئەو 

 .هەڵوێستە بگرنە بەر
 

 بەاڵم دەکرێ زۆر کاری دیکەش بکرێن. ئەو حەوتوویە ئاڵمان ڕایگەیاند، بە لەبەرچاوگرتنی دۆخەکە، چیدیکە ناتوانن 
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" دەگەک ئێااران هەڵسااوکەوت بااکەن، بااۆیە وەاڵمێکاای بەربەریناای دیپلۆماتیااک دەداتەوە کە "وەک نە بااای هاااتبێ و نە باااران
پێداچوونەوە بە پەیوەندییە بازرگانی و دارایی دووالیەنە، پشتگیریی لە ڕێکخاراوە ناحوکوومییەکاانی چااودێری تاوانەکاانی 

ی زەرەرمەنااادبوونیان لە ساااەرێیە،" لەگەک دژی خۆپیشااااندەران و پەرەپێااادان بە پارێزگااااریی لە "ئەو ئێرانییاااانەی ئەگەر
 .هەوڵی دیکە، دەگرێتە خۆ

 
واڵتە یەکگرتووەکااان و هاوپەیمانەکااانی دیااکەی، دێموکراسااییەکان لە سەرانسااەری دنیااا و هەر واڵتێااک کە دژی ئاکارەکااانی 

اتیکەکاان دەباێ درێژەیاان ڕێژیمن دەبێ یەک بگرن تا ئێران لە ڕوانگەی دیپلۆماتیکەوە تەریاک باخەنەوە. پەیوەنادییە دیپلۆم
هەبێ، بەاڵم تا ئەوکااتەی ئێاران خۆپیشااندەران دەکاووژێ، پەیوەنادییەکان دەباێ لە ئاساتێکی نزمادا بان. هەروەهاا ئێاران 

 .دەبێ لە کۆمیسیۆنی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دۆخی ژنان وەدەر بنرێ، چونکی بوونی ئەو لەویدا گاڵتەجاڕییە
 

، بەرجاام، کە بەرێاوەبەرایەتیی بایادن لە هەوڵای زیندووکردنەوەیادا ٢٠١٥ڕێککەوتنی نااوکی ئەوسا دەگاتە پرسی وەالنانی 
بووە. هەنووکە، دانوستانەکان بۆ ژیانادنەوەی ڕێککەوتانەکە، کە بەمەبەساتی وەدوا خساتنی تواناایی ئێاران باۆ دروساتکردنی 

زیااتر دەکاات. وەزیاری کاروبااری دەروە، ئاانتۆنی چەکی ناوکی داڕێژراوە، بۆیە ڕاوەستاون چونکە ئێران بەردەوام مەرجەکان 
بلینکەن گوتوویەتی ئەو چاوەڕوانی گەڕانەوە بۆ بەرجاام لە "داهااتوویەکی نزیکادا" ناکاات. لێادوانێکی ئەوتاۆ بەو ماناایەیە 

 .کە هەوڵی ژیاندنەوەکەی بەتەواوی کۆتایی نەهاتووە
 

ێران بگرن تا دەساتی بە چەکای نااوکی ڕابگاات، ئەوە شاتێکە کە واڵتە یەکگرتووەکان و هاوپەیمانانی دەیانهەوێ پێش بە ئ
پێکردنەوەی ڕێککەوتنەکە دەتوانێ سەدان میلیارد دۆاڵر بداتە رێژیمێک کە هەناووکە  ناکرێ بخرێتە ژێر پرسیار. بەاڵم دەست

اوانی ئااوکراین خۆپیشااندەری ئاشااتیخواز دەکااووژێ، ڕووساایە بە درۆناای کوشااندە تەیااار دەکااات کە بااۆ کوشااتنی خەڵکاای بااێ تاا
کەڵکیان لێ وەردەگرێت و درێژە بە پشتیوانیی لە تاقمی تێرۆریست لە سەرانساەری خاۆرهەاڵتی ناوەڕاسات دەدا. النای کەم، 

 .ئاقاڵنەبوونی زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنی ناوکی دەبێ دیسان هەڵسەنگێندرێتەوە
 

وەختە بۆ باقی دنیاا. ئەوان شاایانی شاتی زۆرتار لەوەن ئازایەتیی بێوچانی ژنانی ئێرانی، خەڵکی ئێران، تاقیکارییەکی بە
 .کە تا ئێستا پێیان دراوە
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 مەرگی ژینا ڕوحی بەو ژیانە نوێیەدا کردەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مێنبەری

 
مەرگ، هەمیشە یەکێک لە وێستگەکانی ژیان بووە کە بۆ زۆربەی مرۆڤەکان لێوڕێژە لە پرسیار، پرسیارگەلی سەرساووڕهێنەر 

ەنگە زۆر جاریش ئاوێتەیەک لە تارە و نیگەرانای بان؛ چاونکە لەو ڕووداوانەی ژیاانە کە ڕەناگە کەمتارین باایەخی پاێ کە ڕ
بدرێت و کەمترین زانیاریی ڕاستەقینەی لە سەر هەبێت، ڕووداوێاک کە وەکاوو ئەزماوونێکی نەناساراو باۆ هەماوو کەساێک ڕوو 

 .دەدات و تەنیا شێوازەکەی جیاوازە
 

ئایین و کۆمەڵگەیەکیشدا بێگومان پێناسەکردنی مەرگ، خاوەن تایبەتمەندیی خاۆیەتی و هەر کاۆمەڵگەیەک  لە هەر باوەڕ و
بەپێی پارامێترە جیاوازەکانی خۆی پێناسەی بۆ دەکات. لە کۆمەڵگەیەکدا ڕەنگە وەکوو ڕووداوێکی سروشتیی ژیاان چااوی لاێ 

گەیەکیشاادا ڕەنااگە وەکااوو حە  و سااەرەتای ژیااانێکی دیااکە هاااتنی ژیااان ناااوی لااێ ببردرێاات، لە کۆمەڵ بکرێاات و بە کۆتایی
ببیندرێت، بەاڵم لە هەر هەموویاندا نەمانی فیزیکیی مرۆڤەکاان و بەجێهێشاتنی جیهاانی مااددی خااڵی ساەرەکییە. زۆر کەە 
لە ساااەر ئەو باااڕوایەن کە بە ماااردن پێوەنااادیی مااارۆڤ لەگەک جیهاااان دەپچڕێااات و ئەو باااوونە لە جیهانااادا باااۆ هەمیشاااە 

 .ڕدرێتەوەدەس
 

 بەاڵم زۆرجار پێناسە و باوەڕ و بایەخەکانی کۆمەڵگە وا دەکەن کە هەندێک مەرگ جا بە هەر هۆکارێک بێت ببنە سەرەتا 
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 انێ مانای زۆر شت بگۆڕێ یان ماناابۆ ژیانێکی دیکە، نەک ژیانێکی نوێ بۆ خودی ئەو تاکە، بەڵکوو ژیانێکی مەزن کە دەتو
 !تر بێنێتە ئاراوەو پێناسەی نوێ بۆ هەندێ شتی 

 
لەم گۆشااەنیگایەوە ئەگەر لە مەرگاای ژینااا بااڕوانین دەتااوانین ڕێااک ئەو پێناسااەیەی بااۆ بکەیاان کە تااوانیی گااۆڕانێکی ئێجگااار 
گەورە درووست بکات، مەرگێکی جیاواز بوو کە ڕەناگە ئەزماوونەکەی باۆ ژیناا قاورە و پڕئاازار باووبێ و لە هەماان کاتیشادا 

رەی بە بنەماڵە و دەوروبەرییەکانی گەیاندبێت، بەاڵم توانیی ببێتە خاڵێکی دەساپێک، خاڵێاک باۆ نەمانی ئازارێکی زۆر گەو
کردنەوە لە داگیارکەردا کە ڕەناگە ڕووداوێکای تار  سەرەتایەکی نوێ، خاڵێکی وەرچەرخاان لە مێژوویەکای پاڕ لە تارە و سار

 .نەیتوانیبا بەو ڕادەیە بزوێنەر بێ و کۆمەڵگە بخاتە سەر هەست
 

ەلسەفەی ژیاندا، مانەوە و هەوڵدان بۆ پاراستنی ئەم مانەوەیە، پارامێتری سەرەکین، هەموو کاردەوەیەک لەو پێنااوەدا لە ف
دێتە ئاراوە کە بتوانێ مانەوە و ژیان مسۆگەر بکات، بۆیە لە چوارچێوەی ژیانی شۆڕشگێرانەشدا هەمیشاە بااە لەوە دەکرێات 

زییە، باۆیە زۆر باوون و هەن ئەو کەساانەی کە ئاماادەن لەپێنااو ژیاانی بااش و کە مردن لە پێناو ژیانی باشتر جێگای شانا
 .ئازادانەدا، گیان بسپێرن و هەموو گیانفیداییەک بکەن

 
ژینا وەکوو هەموو کچەکانی ئەم نیشتمانە حەزی لە ژیان باوو و بە خواساتی خاۆی باوەشای بە مەرگادا نەکارد، بەاڵم مەرگای 

ەرخااان لە ژیااانی تاکەکااانی کااۆمەڵگەی کوردسااتان و ئێرانیشاادا، بە جۆرێااک کە سااەرەتا ژینااا تااوانی ببێااتە خاااڵێکی وەرچ
کوردستان و دواتر هەموو ئێران و دوای ئەوەش هەموو جیهانی بەنیسابەت دۆخای ئێاران و پێشاێلکارییەکانی ماافی مارۆڤ لەو 

 .جوگرافیایەدا هەستیار کردەوە
 

دنەوەی باااقی توێژەکااانی کااۆمەڵگە بااوو، نەوەیەکاای نااوێ کە ڕێژیماای خاااڵی گرینااگ لە مەرگاای تراژیکاای ژینااادا، هەسااتیارکر
ئیسالمیی ئێران سااڵنێکی زۆر پارەی باۆ پەروەردەی ئیادئۆلۆژیکی تەرخاان باوو، بە دژی خاودی ئەو ڕێاژیمە هااتە مەیادان و 

یە باوو، ژیناایەک کە ئەمە کاردانەوەیەک بوو بەرانبەر بە مەرگی ژیناا، ژیناایەک کە نماوونەیەک لە هەزاران کەە لەو نەوە
پەناا و دڕنادانە و باێ هایچ هۆکارێاک بە دەساتی  نوێنەری هەموو خواست و ویستەکانی نەوەیەکای ساتەملێکراو باوو کە زۆر بێ

 .هێزەکانی ڕێژیم شەهید کرا
 

ی پیرۆزبااوونی ژیااان و ئامااادەبوونی تاکەکااانی کااۆمەڵگە بااۆ داناای گرانتاارین ناارخ بااۆ دەسااتەبەرکردنی ئااازادی، لەم قۆناااغە
 !دواییدا تەنیا یەک سەرەتای هەبوو، سەرەتایەک بۆ کۆمەڵگە کە هاوکات بوو لەگەک کۆتایی فیزیکیی ژینا
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کاتێ لە سەر کێلی مەزاری ژینا نووسیانم ژینا گیان، تۆ نامری، ناوت دەبێاتە ڕەماز، پەیامێکیاان بە گاوێی جیهاان گەیاناد، 
دێ جار مەرگ جوانترین سەرەتا و دەسپێکە؛ مەرگای ژیناا دەساپێکی ئەویش ئەو پەیامە گرینگە کە مردن کۆتایی نییە و هەن

ساااڵی هێنااایە مەیاادانی بەرەنگاااربوونەوە لەگەک داگیاارکەر و وای کاارد کە کۆمااار وا لە  ١٦شۆڕشااێک بااوو کە کۆماااری تەمەن 
ەقینەکەی خااۆی ژیاان بڕواناێ کە لە هەر شاتێک زیاااتر ئاازادیی خاۆش باوێ! کەوایە ئەمە بەو مانااایەیە کە ژیاان ماناا ڕاسات

وەرگرتااووەتەوە، چیاادیکە تاکەکااانی کااۆمەڵگەی کوردسااتان و ئێااران نایااانەوێ بە بااێ ئااازادی بااژین هەر بااۆیە ئامااادەن لەم 
 !پێناوەدا، واتە لەپێناوی ژیاندا، بمرن

 
ئەم  ڕۆژ، دیسااان باارینەکەی تااازەیە، بااۆ ساااڕیژکردنی ٥٠مەرگاای ژینااا، لەو ڕووداوە گرینگااانە بااوو کە پاااش تێپەڕبااوونی 

باارینەش هەر ڕۆژ لە شااوێنێکی ئەم کوردسااتانە گیانفیااداییەکی تاار ئەکرێاات و هەرجااار و لە هەر سااووچێکی ئەم نیشااتمانە 
چیرۆکێکااای تاااازە لە قارەماااانەتی و لەخۆباااوردوویی تۆماااار دەکرێااات؛ ئێساااتا چیرۆکااای ژیاااان ئەو چیااارۆکە مێاااژووییەیە کە 

ی پااڕ بااووە لە وێاانەی لەبیرنەکااراوی تێکۆشااانی بااوێرانەی گەل و پێشااەکییەکەی بە مەرگاای ژینااا تۆمااار کاارا و نێااوەڕۆکەکە
 .گومان کۆتاییەکەشی بەدەستی ئازادیخوازانی ئەم نیشتمانە بە براوەیی دەنووسرێتەوە بێ
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 ژن، فەلسەفەی ئازادیی واڵت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاکام ڕۆژهەاڵت

 
رسای ژنەوە دەساتی پاێ کاردووە، دەتاوانین لە هەماوو باوارێکەوە بە مادام ڕەهەندی سەرەکیی تێکۆشان باۆ ئاازادی بە ژن و پ

چااااوی ئەرێنااای و خۆشااابینانە ساااەیری بکەیااان. ئەگەر بەردەوام ژن ناوەناااد و چەقااای پرۆساااەکە بێااات، ئیتااار لە ڕەوتااای 
ر چاالکییەکاناادا بااێجگە لەوەی وێساامان و ڕاوەسااتان ڕوو نااادات بەڵکااوو دووپاتەکاااری و هەڵە و خەسااارەکان کەم و کەمتاا

 .دەبێتەوە
 

هۆکارەکاانی تەندروساتیی ئەو ڕاپەڕیان و سااەرهەڵدانەی ئێساتە ئەوەیە کە ڕەگەزێاک لە گۆڕەپاناادا نیایە و ڕەگەزێکای دیااکە 
سەیری بکات، بەڵکوو ژنان و پیاوان وەکوو یەک بەشدارن و هەروەها هەتاا کۆتاایی و پاشاان بەردەوامکردنای ڕەهەنادەکانی 

 .شی پیاوان دەبندیکەی ژیان، ژنان شەریک و هاوبە
 

ئەگەر بااازاڤ و بیااارۆکە و فەلساااەفەیەکی سیاسااای لە قۆناغەکاااانی دووهەم و ساااێهەمدا ژناااان بهێنااانە نااااو پرۆساااەی کاااار و 
تێکۆشااانەوە، ئەوە لەوێاادا پیاااو ئەساار و ژن فەرعە و هەروەهااا بۆشاااییی ڕەگەزایەتاای بە هەمااوو شااێوازێک بااۆ هەمیشااە لە 

 و بەڕێزکردنی، چەندە پێوەندی بە پیاوانەوە هەیە، ئەوەندەش ژنان بۆ خۆیان ئارادا دەبێت. شکۆدان بە ژن و گەورە 
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 نێااارینەدا ڕەگەزی بەرانااابەر لە هەیمەنەیاااان و ڕۆڵیاااان هەیە؛ واتە ژناااانی خاااۆبەکەمزان و تەمااابەک، نەک ئاساااتی شاااکۆ
 .ی ڕابواردنی پیاوانهۆکار و داردەست دەبنە بەڵکوو دادەبەزێت،

 
و شکۆی ڕاستەقینەی خۆیان بە دەست بێنن ئەوە باۆ هەمیشاە لە دەساتی ناادەن، چاونکە بەردەوام ئەگەر بۆ یەکجار ژنان پلە 

و نەوە بۆ نەوە پەروەردە و ڕاهێنانەکان درێژە دەکێشێت و سەقامگیری و ئاشتەوایی ڕەگەزی دابین دەبێات. بیارۆکەی ئاازاد و 
جیهاندا بەدوور لە هەر چەترێکی ئایادۆلۆژیکی ڕۆژ بە  لیبراڵی فمێنیستی وەک بەرباڵوترین و ڕێخکراوترین ڕەوتی ژنانە لە

ڕۆژ لە گەشە و نەشەدایە، ئەو ڕەوتە لە کوردستان و ئێراندا بەپێی هەلومەرج و واقیعای سیاسای، فەرهەنگای، کاۆمەاڵیەتی 
 بە باوو مهە بازاڤە، و بیارۆکە  و هتد، بە شێوەی خۆڕسک و تەندروست لە کوردستانەوە دایاک باوو. پشاتیوانیی پیااوان لەو

 .دا نیشان پیاوانی پاڵپشتیی و وشیاری ئاستی هەم و ژنان دڵگەرمیی مایەی
 
یەکێک لە خاڵە گرینگەکانی هیواداربوون بەو ڕاپەڕینە ئەوەیە کە ژنان بەشێکن لە بزاڤ و ڕێکخستنەکان و چەنادە پیااوان  

ر ئەساتۆیە و بە کاردەوە لە گۆڕەپانادان. ئەو قورساییان لەسەر شانە ژنانیش ڕاستەوخۆ، بگرە زیاتر زەخت و ئەرکیان لەسە
تایبەتمەندییە پۆزەتیڤە هۆکارێکه بۆ بەالڕێدانەچوون و چەواشەنەبوونی ڕاپەڕینی سەرانساەری. دەرەتاان و گۆڕەپانادان بە 
ژن لە مێااااژووی ئێراناااادا ئەوەناااادەی ڕاپەڕیناااای ئەم جااااارە ڕاسااااتەقینە و بااااێخەوش نەبااااووە، چااااونکە لەالیەن پیاااااوان و 

ۆژیایەکی تاایبەتەوە شارۆڤە و نەخشاەڕێگە باۆ ژن دیااری نەکاراوە، بەڵکاوو چەخمااخەکە ساەرەتا لە هەنااوی ژنەوە ئایادئۆل
دەساات پااێ کاارد و بێگومااانیش بااۆ هەتاهەتااایە پاشااگەزبوونەوە و گەڕانەوەی نیاایە. دەیااان ساااک مێااژووی چاااالکی سیاساای و 

انی چااین و بەرەیەکاای ژنااانە پەروەردە بااکەن کە لە فەرهەنگاای چەپ و الئیااک لە سااەردەمی شااا و حیزباای تااوودەدا نەیتااو
دا باۆ مااوەیەکی کاورت لە شاەقامەکاندا لە دژی دەساەاڵتی ڕێژیمای ئیساالمیی ١٣٥٧سەردەمی شۆڕشی گەالنی ئێران لە سااڵی 

 .ئێراندا مانۆڕ و خۆپیشاندان بکەن
 

ژیااانی مرۆڤایەتییاادا خوێناادنەوە و  گرینگاای و بااایەخی پرساای ژن دەکرێاات لەنێااو پرسااە سااتراتیژیک و هەرە بەرباڵوەکااانی
 .حەسابی بۆ بکرێت

 
ئەوەی پێوەندی بە پرسی ژن و ڕاپەڕینی نێوخۆی ئەم جارەی کوردستان و ئێرانەوە بێت، ئەوەندە جاێگە تێڕاماان و ساەرنجە 

ێ هایچ کە بێجگە لەوەی کە بووەتە ترە و دڵەڕاوکێی دەساەاڵتی سیاسایی واڵت، سەرساوڕمانی جیهاانی لاێ کەوتاووەتەوە. با
دەمااارگرژییەکی سیاساای دەبااێ بوترێاات کە ئەگەر ڕووداوی کوشااتنی ژینااا لەنێااو شااارێکی دیااکەی دەرەوەی کوردسااتاندا بااوایە، 
بێگومااان ئەو دەنگاادانەوە و هەرایەی لااێ نەدەکەوتەوە. کوردسااتان بە هااۆی پێشااینەی سیاساایی ڕەسااەن و دیمااوکراتیکەوە، 
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خساتنێک ئاماادەیە. سروشاتی کوردساتان سروشاتێکە کە خاۆی یارمەتییادەری هەلومەرجی بۆ هەماوو ساەرهەڵدان و بازاڤ و ڕێک
هەموو ڕەوتێکی دێموکراتیکە. لەمێژە کوردساتان بە هاۆی جوگرافیاا سروشاتییەکەیەوە بەباێ جیااوازی و هەاڵواردنای ڕەگەزی، 

ەم ماایەی ژیاان باووە و هەم ژنانی لەنێو پرۆسەی ژیاندا وەکوو پیاوان بەشدار کردووە، هەر بۆیە دەتوانین بڵێاین کە ژن، ه
سیمبۆلی ئازادی. هەرێمی زاگرۆە ئەزموونی دەسەاڵتداریی دەیان ئایین و مەزهەب و شاخەی ڕەسەن و ناڕەسەنی بە خاۆیەوە 

 .دیوە و خەڵکەکەی بە ژن و پیاوەوە لەنێو کوانووی مێژوودا برژاوە
 

بگۆڕدرێاات. وشااەی ژینااا لە زمااانی کوردیاادا مانااای  دروشاامی "ژن، ژیااان، ئااازادی"، دەبێاات بە حااورمەتی ژینااای کااوردەوە بااۆ
نوێبوونەوە و نۆژەنبوونەوەی ژیان ئەدات و تۆمارکردنی ئەو دروشمە بۆ ژنی کورد، هەم لە ئاساتی جیهانادا و هەم باۆ مێاژوو 

ا، هەر بایەخێکی نەبڕاوەی مەعنەویی دەبێت. قامووسی ژنی کورد دەوڵەمەندە بە ساەدان شاانازی و ڕووداوی وەک مەرگای ژینا
 .بۆیە ژنی کورد دەبێت هەوک بدات ڕۆژبەڕۆژ شکۆ و مەزنایەتیی خۆی بەردەوام لە لووتکەدا بهێڵێتەوە

 
هاایچ فەلسااەفەیەکی فمێنیسااتی لەو چەنااد دەیەی دوایییااانەدا نەیتوانیااوە بەو شااێوەیە کااۆمەڵگەی ژنااان لە ئاسااتی جیهانیاادا 

کورد لەسەر بنەمایەکی ئازاد و دێموکراتیاک پێای گرتاووە و هایچ  بخرۆشێنێت و یەکڕیزیان بکات. فەلسەفەی فمێنیستیی ژنی
ئایدئۆلۆژی و بیرۆکەیەکی پیاوڕەهەند و دەرەکی ناتوانێت نە بەالڕێیدا ببات و نە ژێردەساتەی بکاات. کۆتاا وتە ئەوەیە کە 

ێر، کااوردپەروەر و ئاسااۆی ڕزگاااریی ئااازادی واڵت ڕوون و ئاشااکرایە، چااونکە ڕێبەرایەتیاای ڕاپەڕیاان لە دەسااتی ژنااانی، بااو
 .ڕووناکبیردایە

 
 . ...ژن، ژینا، ئازادی 
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 "تەمەنەکانی شۆڕشی "ژینا کۆمار"ە کەم"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاهیر قاسمی

 
لە ڕۆژەکانی سەرەتای سەرهەڵدانی دوای مەرگی ژینا، بابەتێکی ساەرنجڕاکێش ساەبارەت بەو الوە بەشادارانەی کە دایناامۆی 

انانەن، لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەستاودەساتی دەکارد. باابەتەکە نااوی کەسای بە ساەرەوە نەباوو سەرەکیی ئەو خۆپێشاند
بەاڵم خۆی وەک بااوکی الوێکای هااوتەمەنی ئەو الوانە ناسااندبوو. بەڕواڵەت لێکاۆڵینەوەیەکی مەیادانی باوو. لە نێوەرۆکادا 

 .ناسە کردبووئەو الوانەی وەک وەچەی ئینترنێت و گەیم و یاریی کۆمپیۆتێری پێ
 

ڕۆ  و وەک ڕۆبااااۆت بەشااااداریی لە  بەپێاااای بااااابەتەکە ئەوان کەمتاااار وەک مرۆڤاااای ئاسااااایی و زیاااااتر وەک مرۆڤێکاااای بااااێ
سەرهەڵدانەکاندا دەکەن و شەهیدبوونیشایان لە ڕواناگەی خۆیاانەوە هەروەک کاوژرانی کااراکتەرێکی نااو گەیام و یااری وایە. 

کە دواتر وەک ڕوانگەی حکوومەتی لەسەر کاۆی شۆڕشاەکە و ئەو تاوێژە پێشاڕەوەی ڕەنگە هەر ئەو بابەتە و ئەو ڕوانینە بوو 
خۆپێشاااندانەکان لە زمااان کاربەدەسااتانی ڕێااژیمەوە خااۆی نوانااد. یااان ڕەنااگە بااابەتەکە هەر لە بنەڕەتاادا لەالیەن دەزگااای 

لە خەڵااک هەاڵوێاارێ و لە پڕوپاگاناادای کۆماااری ئیسااالمییەوە نووساارابوو بااۆ ئەوەی خۆپێشاااندەران لە مرۆڤاای ئاسااایی و 
 .ئامانج لە قەڵەم بدا ئاکامدا سەرهەڵدان و شۆڕشەکە بە کارێکی مندااڵنە، "ماجەراجوویانە" و بێ
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سروشتی سەرهەڵدان و شۆڕشەکان وایە کە الوان داینامۆی ساەرەکیی ساەرهەڵدان و بەرەوپێشاچوونن. لە ئاکامیشادا زیااترین 
دایە. تایبەتمەنادیی مارۆڤ وایە کە تاا تەمەنای زیااتر  سروشاتی الوان خۆیاان خوێن و قوربانی پێشاکەش دەکەن. ئەوەش لە

هەڵدەکشێ، خۆپارێزتر دەبێ و هاوکات هێز و وزەی الوانەش، بە هەڵکشانی تەمەن کز و کزتر دەبێتەوە. ئەوەش پێوەندی 
هەر وا دەباێ و شۆڕشای ژینااش بە سەردەمی ئینترنێت یان گەیم و یاریی کۆمپیۆتێرەوە نییە. پێشاتریش وا باووە و دواتاریش 

 .لەوە بەدەر نییە
 

ئەم وەچەیەی کە ئێسااتا لە شااەقامەکانی ئێااران و ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتاندا پێشااەنگایەتیی خۆپێشاااندان و ناڕەزایەتییەکااان 
و  دایە دەکا وەچەی لە دایکبووی دەیەکانی حەفتا و هەشتای هەتاوییە کە تەمەنیان لە نێاوان پاازدە باۆ بیسات و پێانج سااک

یش بە ناوبانگە. حاشااهەڵنەگرە کە ئەوان وەچەی ساەردەمی پەرەگرتنای کۆمپیاوتێر Z ن لە باری کۆمەڵناسییەوە بە وەچەی
ڕۆ  و  و گەیاام و ئینترنێاات و تااۆڕە کۆمەاڵیەتییەکااانن، لااێ ئەو ئااامرازانە نەک هەر ئەو الوانەیااان نەکااردووە بە مرۆڤاای بااێ

لە دووریشااەوە ئەوە دەردەخااا کە بەپااێچەوانە ئەوانە ئەوانیااان کااردووە بە  ڕۆبااۆت بەڵکااوو لێکااۆڵینەوەیەکی سااەرەتایی و
وەچەیەکی زۆر تێگەیشتوو و لە وادەی خۆیان پێگەیشتووتریش. بە داخەوە بارە ئەمنیەتییەکە ئەوەنادە قورساە کە مارۆڤ لە 

ئینترنێااااات و تاااااۆڕە دوورەوە ناااااازانێ کاااااێ لەو خۆپێشااااااندانانەدا بەشااااادارە و پێکهاتەکەیاااااان چۆنااااااوچۆنە بەاڵم هەر 
هێناااوە کە دوای شااەهیدبوونی هەر خۆپێشاااندەرێک، سااەرەتایەک لە بیرکااردنەوەی،  ن ئەو ئیمکانەیااان پێککۆمەاڵیەتییەکااا

سااک کە لە بنەمااڵەیەکی تێکۆشاەردا  ٢٥ئاستی زانیاری و چۆنیەتیی ژیانی بزانین. بۆ وێنە شەهید پەیماان منابەری تەمەن 
ستانیشادا جارێاک دەستبەساەر کارا، پاێش ئەوەی کە ڕۆژی لەدایک بووە و لە کااتی پشاتیوانی لە ڕێفرانادۆمی باشاووری کورد

ی ڕەزبەر لە خۆپێشاااندانەکانی ساانەدا شااەهید بااێ، لە ژێاار تیتااری "ئەوە دەبااێ بە باشااترین شااەممەی مێااژوو" لە ١٦شااەممە 
 :ستۆریی ئینستاگرامەکەیدا ئاوای نووسی

 
 ناڕەزایەتی دەردەبڕین

 مان دەگرین
 تەنانەت وەک خۆیان دەڵێن

 دەدەین تێک
 ئاژاوە دەگێڕین

 کەسێ کە بێتە سەر ڕێمان
 بەرەنگاری دەبینەوە

 با بریندار بین
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 با شەهید بین
 شەقامەکانی شاریان لێ دەکەین بە دۆزەخ

 تا گەیشتن بە سەربەستیی یەکجارەکیی خەڵکەکەم
 بنەماڵەکەم و شارەکەم

 .بەردەوام دەبم
 

شاااعیرێک لە ئەکاونتەکانیاناادا بااۆ بە جااێ دەهااێڵن.  هێناادێکیان پااێش ئەوەی شااەهید باان، هەسااتی خۆیانمااان بە شااێعری
سااک  ١٦کۆپلەیەک لە شێعری "تا نیوەی ڕێگە هاتووین"ی عەبدوڵاڵ پەشێو، دوا ستۆریی شەهید زەکەریاا ساولەیمانی تەمەن 

 :پێش شەهید بوونی بوو
 

 تا نیوەی ڕێگە هاتووین
 بیر لە چی دەکەنەوە؟

 ! تازە بۆ کوێ؟ بۆ دواوە؟
 وە کەن،دە تەماشای دوا

 چ شوورەیەک بە هێسکی
 !شەهیدان هەڵچنراوە

 
 :شەهید شاهۆ خزری بە بەیتێک شێعری "لە بەندیخانە"ی قانعەوە بەرەو پێشوازی مەرگ چوو

 
 گەر بە ئازادی نەژیم مردن خەاڵتە بۆ لەشم"

 "نۆکەری و سەر دانواندن کاری نامەردانەیە
  

ن ئاۆگری شاێعر و ئەدەبیاات ناین بەاڵم زۆربەی هەرە زۆریاان بە جۆرێاک دیارە هەموو ئەوانەی کە بەشادارن یاان شاەهید دەبا
هەستی پاکیان لە ئەکاونتەکانیاندا ڕەنگای داوەتەوە. شاەهید سامکۆ مەولاوودی دوا جاار ساروودی "بە تەنیاا جاێم مەهاێڵن"ی 

ەروێشای بە جاماانە و هونەرمەند "عەلی عابدی" گوتەوە کە سروودی کاتی ناشتن و یادی چلەی ژیناا باوو. شاەهید فەرجااد د
 .جلی پێشمەرگانەوە وێنەی بەجێ هێشت
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شاااایەتیدانی بنەمااااڵەی شاااەهید لەنێاااو ئەم دۆخە ئەمنیەتیااایەدا کە کۆمااااری ئیساااالمی پێکااای هێنااااوە، ڕێگاااایەکە کە دوای 
 چالەی لە شەهپەرنیا ڕەزا شەهید باوکی. بزانین شەهیدەکان بیرکردنەوەی و ڕوانین لە سەرەتایەک بتوانین  شەهیدبوونیان،

وو و هەم حاافزی قورئاان. پاێم گاوت؛ مەچاووە نێاو ئەم ئااڵۆزییە. خاۆ مان با زۆرانبااز هەم ئەو گێڕایەوە؛ کوڕەکەیدا مەرگی
کەسم نییە، تۆ لە جێگای باوک و برامی. پێی گوتم؛ بااوکە! ئەمە چ قساەیەکە تاۆ ئەیاژی؟ مەهسااش هەر یەک دانە باوو. 

 !رێئەگەر خوێنێک نەڕژێ، شۆڕشێکیش ڕێک ناخ
  

بنەماڵە زۆر جار سەرچاوەی هزر و بیری ڕۆڵەکانیانن. ئەوە تەنیا باوکی شەهید ڕەزا شەهپەرنیا نەبوو کە لە چلەی مەرگای 
ئازیزترین کەسیدا شۆڕشگێڕانە هاتە سەر گۆڕی ڕۆڵە شەهیدەکەی. تا ئامادەکردنی ئەم بابەتە لە سەقز بنەمااڵەی شاەهید 

بنەماااڵەی شااەهید فوئااادی قەدیماای، لە قەسااری شاایرین بنەماااڵەی شااەهید ئەفشااینی فەرەیاادوون مەحمااوودی، لە دیواناادەرە 
ئاشااام، لە ساانە بنەماااڵەی شااەهید سااارینا ساااعێدی و لە شااائاباد بنەماااڵەی شااەهید سااەعید محەماامەدی شۆڕشااگێڕانەترین 

یاادانێکی دیااکەی هێنااا و بۆنەکەیااان کاارد بە مە بۆنەیااان لە کاااتی ناشااتن یااان لە چاالەی شااەهیدەکانی ئەم شۆڕشااەدا پێک
بەرەنگاربوونەوە لەگەک دەسەاڵتی کۆنەپەرەستی کۆمااری ئیساالمی. بنەمااڵەی شاەهید پەیماان مینابەری لە سانە بە ساروودی 
ئەی ڕەقیڕ تەرمی ئازیزی ڕۆڵەکەیان ناشت. لە مەهاباد سەرجەم شەهیدەکان بە سروودی ئەی ڕەقیڕ نێاژران و بە ساروودی 

لە ساەر داوای بنەمااڵەی شاەهید کاوبڕا شاێخە، ساروودی "شاەهید" لە بڵینادگۆی مزگەوتای  ئەی شەهیدان مااڵواییان لێ کارا.
سەعدیی مەهابادەوە باڵو کرایەوە. هاوسەری شەهید فریشتە ئەحمەدی بە شانازییەکی گەورەی زانای کە ئیادی ناویاان چاووە 

ە هەیاوانی ماڵەکەیاانەوە هەڵواسای و ڕیزی بنەماڵەی شەهیدانەوە و ماڵی باوکی شەهید فریشتەش الفیتەیەکای گەورەیاان ب
 .شەهیدبوونی کچەکەیان لە خەڵکی سەردەشت و سەرجەم گەلەکەی پیرۆز کرد

  
بەاڵم لە نێو ئەو شەهیدانەدا، ناو، ژیان و شەهیدبوونی الوێکی مێرمنداک زۆر ساەرنجی ڕاکێشاا؛ شاەهید کۆماار دەرئۆفتاادە. 

و کە باااوکی کۆمااار لە کاااتی ناشااتنەکەیدا زۆر زوو واڵماای پرساایاری ناااوی کۆمااار بە تەنیاااش جێگااای سااەرنج و تێفکاارین بااو
ی گەالوێژ لە دایک بوو، بۆیە ناوم لێنا کۆمار". کااک حەساەن دەرئۆفتاادە لە ٢٥نەکراوی خەڵکی دایەوە؛ "کوڕەکەم لە ڕۆژی 

م و زۆر زوو شااەهید خۆشەویساتیی کۆماااری کوردسااتاندا ناااوی لە کااوڕەکەی ناا. کۆماااریش وەک کۆماااری کوردسااتان تەمەناای کە
بوو. بەاڵم ئەویش لە دوای خۆی کۆمەڵێک یادگاریی وردیلە و شیرینی بۆ بە جێ هێشاتین. لە ئااڵبۆمی وێنەکانیادا، کاوڕێکی 
جوانی کورد و پڕ لە هەستی کوردانە دەبیندرێ. وێنەیەکی پێمان دەڵاێ کۆماار هێشاتا دە ساااڵنەیە کە لە گونادی قاساملوو، 

اسااملووی ڕێاابەر، بە جلاای کااوردییەوە ڕاوەسااتاوە. وێنەکااانی دیکەشاای بە جلاای کااوردییەوە دەربااڕی لە نیزیااک ماااڵی باااوکی ق
شااااوێنەواری ئەو ناااااوەن کە بنەماااااڵەکەی بۆیااااان هەڵبااااژاردووە و ئەو هەسااااتەن کە مااااام و ئامۆزاکااااانی لە ڕیزەکااااانی 

 ە سەر گۆڕی نەمامە شەهیدەکەیدا پێشمەرگایەتییەوە پێیان داوە و دایکی کە دواجار لە ڤیدیۆیەکیدا ئااڵ و جامانە ب
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 .دەکێشێ
 

کۆمااار لەو تەمەنە کەمەدا خااۆی فێااری نووسااینی کااوردییەکی پاااراو بە بنزاراوەیەکاای دوورتااریش کااردووە. ستۆریەکانیشاای 
هەڵگااری ئەو هەسااتە پاااکەن. وەرگێااڕاوی شااێعرێکی "نەزار قەببااانی" کە ڕەنااگە لە فارسااییەوە وەریگێڕابااێ لە یەکێااک لە 

 :یدا سەرنج ڕادەکێشێستۆرییەکان
 

  ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستیان هاوشێوەی
 چاوەکانی سەرنجڕاکێشی تۆ

 دروست کردووە 
 بە پەرۆش

  خەمبار
 ماندوو
  و جوان

 
لە سااتۆرییەکی دیکەیاادا ڕەنااگە بە ئیلهااام لەو شااێعرەی ناازار، ئااازار و نەهامەتییەکااانی مرۆڤێکاای کااورد کە بەردەوام لە گەک 

اوەتەوە. لەوێااادا مەرگااای بە پێشااامەرگایەتی، بە دیلااای، لە خۆپێشااااندان، لە کااااتی کاااۆچ و لە مەرگ بەرەوڕوویە ڕەنگااای د
 :کۆڵبەریدا وێکڕا وێنا کراون و هەستی شۆڕشگێڕانە، ئازادیخوازانە و کوردانەی خۆی تێدا دەربڕیوە

 
 ئێمە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستین
 هێندێکمان لە جەنگ)دا( ئەکوژرێین

 نەهێندێکمان لە بەندیخا
 هێندێکمان لە شەقام ئەمرین

 هێندێکمان لە دەریا)دا( نوقم ئەبین
 تەنانەت کەژە بەرزەکانیش

 تۆڵەی تەنیاییان لە ئێمە ئەکەنەوە
 چون ئێمە کارمان مردنە
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ئەو نموونانەی کە لەم بابەتەدا باسیان کرا تەنیا مشتێ لە خەرماانی دەوڵەمەنادی ئەو الوە کەم تەمەناانەن کە بە ئاازایی 
نااااییەوە پێشاااەنگایەتیی ئەو شۆڕشاااە دەکەن و لە پێناویااادا خاااوێن دەدەن و قورباااانی دەبااان. ئەوان نەک هەر لە نااااو و زا

کۆمپیااوتێر و گەیاام و یاااریی کۆمپیۆتێریاادا نااوقم نەبااوون و نەک هەر شۆڕشااەکەیان بە گەیاام و یاااری نااازانن بەڵکااو ڕێگااای 
ییەوە بەرەو شەقام و ئەگەری بە هێازی بەرەوڕوو باوونەوە لە گەک خەباتی خۆیان زۆر بە زانایی هەڵبژاردووە و زۆر بە ئازا

مەرگ دەچاان. بۆیەشااە تااا کاااتی نووسااینی ئەم بااابەتە، ئەوە نیزیااک بە پەنجااا شااەو و پەنجااا ڕۆژە کە بەگااژ یەکێااک لە 
ان چااۆک فێڵبااازترین، بااێ بەزەییتاارین و بااێ حەیاااترین دیکتاتۆرەکااانی سااەردەمدا چااوونەتەوە و کۆڵیااان نەداوە و شااەقامی

نەکاردووە. ئەو یادگاارانەی ئەوان بۆمانیاان بە جاێ هێشاتووە پێماان دەڵااێن کە باۆ الوانای ئێاران ئاازادی و باۆ الوانای کااورد 
دەکۆشان. هەر بەو جاۆرەی کۆمااری مێرمناداک لە  ئازادی و مافی نەتەوایەتی لە سەرەوەی هەماوو ئەو خواساتانەن کە باۆی تێ

  :مۆستایەکی ئەم شۆڕشە بۆمانی نووسییەکێک لە دوا ستۆرییەکانیدا وەک ما

 
 ."لە هەموو شت زیاتر، ئازادیتان خۆش بوێ"
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 کوردستان ترپەی دڵی بزووتنەوەی بەرهەڵستیی ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )پرسی مافی نەتەوەیی و شارومەندیی لە پا  ڕووخانی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا(
 

 ئاوە د. کامران ئەمین

 
ەوەیااای پرساااێکی گریناااگ لاااه واڵتێکااای فااارەنەتەوەی لە چەشااانی ئێراناااه. لە درێژایااای دوو ساااەدەی ڕاباااردوودا، پرسااای نەت

دەسەاڵتدارانی ئێران بهپێی باوەڕیان باه یەک نەتەوە یاان ئاومەتی ئیساالمی، نکۆڵییاان لە فرەنەتەوەیای باوونی ئەم واڵتاه 
و مەترسایی تێکچاوونی یەکپاارچەیی ئەرزیای واڵتای ئێاران، کردووە. ئەم ڕێژیمانه به چەواشەکاری و بیاانووی ناڕاساتی وەکاو

وەرگرتن لە شاااێوە  خوازانەی ئەم کێشاااەیان بەربەسااات کاااردووە و، باااه کەڵاااک هەر لەجێااادا ڕیگاااای چارەساااەرکردنی ئاشاااتی
کردن، بااازووتنەوەی نەتەوایەتییاااان باااه تاااایبەتیی لاااه کوردساااتان، ئازەربایجاااان، خوزساااتان و  جۆراوجۆرەکاااانی ساااەرکوت

 .وبڕ کردووە ان قەڵتبەلوچست
 

ساااک پااش دامەزراناای ڕێژیمای ئیسااالمیی ئێااران، دەساتپێکی کۆتااایی حکاوومەتی ئیسااالمی هەر لەو کوردسااتانەیەوە  ٤٣ئێساتا 
سەرهەڵدەدات که ڕێژیمی کۆنەپەرەستی کۆماری ئیسالمی ئێران به سەرکوتکردنی خوێناویی خەڵکەکەی، ژیاانی سیاسای خاۆی 

ی هەتاااوی بااه بااایکۆتی گشتپرساایی "کۆماااری ئیسااالمی ئەرێ یااان نااا؟" ١٣٥٨ان لە ساااڵی دەساات پااێ کاارد. خەڵکاای کوردساات
حیزبااای دیماااوکراتی  -گوت. دوو ڕێکخاااراوی ساااەرەکیی سیاسااایی کاااورد  یەکپاااارچە "ناااا"یەکی گەورەیاااان باااه کۆمااااری ئیساااالمی
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ەوتنی شۆڕشاای گەالناای هەر لە کاااتی سااەرک -کوردسااتانی ئێااران و کااۆمەڵەی شۆڕشااگێری زەحمەتکێشااانی کوردسااتانی ئێااران
ئێاارانەوە، خوازیاااری دابەشااینی دەسااەاڵت و دابینکردناای ماااڤی نەتەوەیاای کااورد لە چوارچێوەی"خودموختاااری بااۆ کوردسااتان و 

گوماان ئەم ڕەوتاه نەک کوردساتان بەڵکاوو تەواوی نااوچە  دێموکراسی بۆ ئێران" باوون. ئەگەر ئەم ویساته وەدی هاتبایاه، بێ
انیشی دەگرتەوە. قەبووڵی ئەم خاڵه لەالیەن حکاوومەتی ناوەنادییەوە، بیویساتبایه یاان ناا، باه نەتەوەییەکانی دیکەی ئێر

 .مانای قەبووڵی دەسەاڵتی ناکۆجێیی بۆ گشت ئێران دەبوو
 

کۆمااری ئیساالمیی ئێاران وێارای ساەرکوتی بەردەوامای باازووتنەوەی نەتەوەیای کاورد، کوشاتاری بەکاۆمەڵی خەڵکای کوردسااتان 
اڕنێ، قەاڵتاااان و ئینااادرقاش، لەساااێدارەدانی بەکاااۆمەڵی ئاااازادیخوازانی کاااورد لە دادگاااای ساااەرپێی و بەتاااایبەتی لە قااا

بەندیخانەکانی ئێران، تێرۆری ڕێبەر، کادر و ئەندامانی حیزبە کوردستانییەکان لە ئێران و دەرەوەی واڵت و هتاد، هاوکاات 
وتەڵەکە و تاوانباارکردنی ناڕاساتی هێازە  کااربردنی فێال پاڵپشت به سیاسەتی "دووبەرەکای بنێاوە و ئاغاا بمێانەوە" و باه باه

خساتنی لە نێاوان کاورد و نەتەوەکاانی دیاکەی ئێاران و، باه تاایبەتی  ناانەوە و جیایی سیاسییەکانی کورد، هەوڵی دووبەرەکی
، بەاڵم تااورکە ئازەربایجانییەکااانی دەدا. هەرچەنااد حکااوومەتی ئێااران لەم پێوەناادییەدا بااۆ ماااوەیەکیش دەسااتکەوتی هەبااوو

بزووتنەوەی ئێساتای خەڵکای ئێاران کە باه ڕاپەڕینای قارەماناانەی خەڵکای ساەقز لە خەرماناانی ئەمسااک و، لە ڕێوڕەسامی 
ناشتنی نەمر ژینا ئەمینای دەساتی پاێ کارد و، لەگەک پشاتیوانیی تەواوی نەتەوە و چاین و تاوێژە کۆمەاڵیەتییەکاانی ئێاران 

هاوتاای نەتەوە و چاین و  مااری ئیساالمیی کاردە خاوری. یەکیەتای و هااودەنگی بێبەرەوڕوو بۆوە، لە یەک ڕۆژدا ڕیسەکەی کۆ
توێژەکااااانی ئێااااران پیشاااااندەری ئاسااااتی بەرزی ئاگااااایی و تێگەیشااااتنی سیاساااایی خەڵااااک و هەرەسااااهێنانی سیاسااااەتە 

کێشاێ، ئیتار نانەوەی ڕێژیمی سیاسیی ئێرانه. ئەگەر باه هەر هاۆیەکیش، ڕەوتای ڕووخانادنی ئەم ڕێاژمە درێاژە ب  دووبەرەکی
کۆماااری ئیسااالمی قەت ناااتوانێ لەوە زۆرتاار درز بخاتااه نێااو ڕێاازی خەڵااک. حااوکمی مێااژوو بەرەو پااێش دەڕوا و خەڵکاای 

 .یەکگرتووی ئێران درەنگ یان زوو کۆتایی به ژیانی ئەم ڕێژیمە کۆنەپەرەستە دەهێنێ و لە گۆڕستانی مێژووی دەپەستێون
ساالمی، خەڵکای ئێاران و دەوڵەتای ناوێ کااتیی بەرەوڕووی کێشاەی دامەزرانادنی گومان، پاش ڕووخانی ڕێژیمی کۆمااری ئی بێ

سیستمێکی ناکۆجێیی دێموکراتیک دەبێتەوە کە دەبێ واڵمدەری نەک تەنیا مافی شارومەندی، بەڵکوو پرسی نەتەوەیایش باێ. 
ئێاران و باه میلیاۆن کەە  گەاڵلەکردنی دروست و چارەسەرکردنی دێماوکراتیکی ئەم پرساه، چارەنووسای کاۆمەڵگەی داهااتووی

  بەاڵم، پێاداگریی .دیاری دەکات کە هەر لە ئێستاوە ڕەنگدانەوەی ئاواته دێرین، ڕەوا و ئینسانییەکانی خۆیانی تێدا دەبینن
دەسااەاڵت و نااوێنەرانی سیاساایی ئێااران لە داهاااتوو بااۆ چارەسااەرکردنی تەواوی پرسااە هەڵپەسااێرا و حاشااالێکراوەکان و یەک 

ەوەیی به دابینکردنی مافی شارومەندیی، ناتوانێ وەاڵمادەری داخوازییاه مێژووییەکاانی کاورد و نەتەوەکاانی لەوان پرسی نەت
 .ستەملێکراوی ئێران بێ
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چارەسااەرکردنی هەر پرسااێک لە سااەرەتادا پێویسااتیی بااه داننااان بە بااوونی پرسااەکە هەیە. بەگشااتی، نەتەوە نافارسااەکانی 
، بە دەسات نیان لەالی حکاوومەتی ناوەنادییەوەای پێشاێلکرانی مافاه شاارومەندییەکائێران وەکاو هەر ئێرانییەکای دیاکە، وێار

 ستەمێکی دووهێندەیی و چەندقاتی دی، واته نەتەوەیی دەچەوسێنەوە
 

خەڵکی ئێران، بێ لەبەرچاوگرتنی میللیەتیاان ڕیازە داخاوازییەکی هاوبەشایان هەیە، وەکاوو ئاازادیی چااپەمەنی و چااالکیی 
خوێناادنی بااه بەاڵش، مااافی بەربژێاار بااوون و هەڵبااژاردن، کێشااەی   ن، یەکسااانیی ژن و پیاااو، مااافی دەرەحیزبااه سیاسااییەکا

بێکاریی، خۆشبژیویی و هەبوونی ماک و هتد. بەاڵم ستەمی نەتەوەیی، ساتەمێکی دووقاتاه و کەساێک تووشای ئەم هەاڵواردن 
هۆیەکەشای ساادەیه، ساتەمی نەتەوەیای و کااردانەوەی بکاات.  بگات یان هەستی پاێ  و دووچاوەکییە نەبووبێ، ئەستەمە تێی 

نەرێنیی ئەم چەوسانەوەیه قەت کێشەی و مەسەلەی ئەو نەبووە و نابێت. یەکێک لەم نموونه بەرچاوەکانی ستەمی دووقاات، 
 .ودایهفێرکاری و خوێندنی مندااڵن به زمانی زگماکیی وەکوو پێکهێنەری شوناسی نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتیی ئەوان لە داهاتو

زمااانەی کااه یەکەم هەنگاااوی ئەزمااوونی فێرکاااریی لە قوتابخانااه بااه زمااانی زگماااکی خااۆیەتی،  بااۆ وێاانە، ئەو منداڵااه فارە
ناتوانێ لەو کێشەیه و، زەبر و ئازار ڕووحییە تێ بگات که له ڕەوانی منداڵی کورد، تاورکی ئازەربایجاانی، بەلاووچ و هتاد 

وبەرگ و هەبوونی زاراوە لە کااتی قساەکردن باه فارسای،  رێ. ئەو قەت به هۆی جلله کاتی هەنگاونانی لە قوتابخانه دەد
لە ئێاران هەڵساووکەوتی لەگەک نااکرێ. ئەو  ٢سووکایەتی پێ ناکرێ و، هەر لە کاتی مناداڵییەوە وەکاوو شاارومەندی پالە 

فارساییەوە سازا ناادرێ و لەالیەن لەبەر زاراوە و هەڵە لە دەربڕینی وشەگەلی فارسی لەالیەن مامۆستای زماان و ئەدەبیااتی 
گومان پانتایی ستەمی نەتەوەیی زۆر بەرفراوانتر لە مەسەلەی فێرکارییاه و، ڕیشاەی  ناکرێ. بێ ی پێ  کەسانی دیکەوە گاڵته

لە سیستمی حاکم بەسەر ئەو واڵته فرەنەتەوەییەوە هەیە که نەتەوەی دەساەاڵتدار باۆ پاراساتنی نیازام و زاڵباوونی بەساەر 
بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیانی نێو کۆمەک، وێرای دووچاوەکیی کۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابووری و فەرهەنگی نەتەوەکاانی تەواوی 

 .دیکە، به شێوەی جۆراوجۆر سەرکوتیان دەکات
 

مێااژووی ئێااران بهتااایبەتی لە سااەردەمی قاجااارەوە هەتااا ئێسااتا شااایەتی سااەرکوتکرانی هێاازە ئااازادیخوازە نافارسااەکانی 
ار به ستەمی نەتەوایەتی له ئێران به گشاتی و، لە کوردساتان باه تایبەتییاه. حکاوومەتە ناوەنادییەکانی ئێاران بەرهەڵستک

هەمیشە به بیانووی پاراستنی یەکپارچەیی تەواویەتی ئەرزی ئێران و، هەڵبەساتنی تااوانی ناڕاساتی ساەر باه بێگاانەبوونی 
دیاکە، هەر چەشانه داخاوازی و باانگی ئاازادیخوازی ئەوانیاان باه  نوێنەرانی بازووتنەوەی ڕزگااریخوازی کاورد و نافارساەکانی

ش، خەبااتی کاورد و نەتەوەکاانی دیاکە ئێاران نەک  زەبری زۆر سەرکوت کردووە. بەاڵم سەرەڕای تەواوی ئەم ساەرکوتکردنانه
 .کۆتایی پێ نەهاتووە، بەڵكوو بەهێزتر بووە و پەرەشی سەندوە
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کردن لە ڕاساتییەکی باڕاوە و، لەبەرچااونەگرتنی پرسای نەتەوەیای نەک  اوە نکاۆڵیئەزموونی دوو ساەدەی ڕاباردوو پێشاانی د
یارمەتی باه چارەساەرکردنی ئەم پرساە لاه کاۆمەڵگە ناادات، بەڵکاوو دەبێاتە هاۆی تونادتر و ئااڵۆزتربوونی گیروگارفتەکە. 

تاااکی ئێراناای بااێ، ناااتوانێ  لەالیەکاای دیکەشااەوە ئەگەر دابینکردناای مااافی شااارومەندیی وەاڵماادەری ویساات و داخوازییەکااانی
ڕێگاچارەیەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی واته داخوازی کاۆی نەتەوەیەکای چەوسااوە باێ کە دەیەوێ وەکاوو بەشاێک 

و بەرینی ئێران مافی یەکسانی لە ژیانی سیاسی و فەرهەنگیی خۆی لە ئاساتی میللای باه تاایبەتی و، ئاساتی  لە واڵتی پان 
تەوە و گەالناای پێکهێاانەری ئێااران وێاارای هەبااوونی مێژوویەکاای هاااوبەش، هاوکااات تایبەتمەناادیی ئێااران بهگشااتی بااێ. نە

نەتەوەیی وەکوو واڵت، زمان، فەرهەنگ و داب و نەریتی نەتەوەییاان هەیە و دەیاانەوێ لە چوارچێاوەی جوغرافیاای سیاسای 
یای و دەساەاڵتی سروشاتی، لە واڵتێکادا باژین ئێراندا بەشدار لە کاروباری ناوچەی خۆیان بن و، به هەباوونی ماافی نەتەوە

 .کردن له مافی پەراوێزییەکان بێ که بە دوور لە دەسەاڵتی تەنیا ناوەندێک و نکۆڵی
 

ئەو دەسەاڵتە تەساکەی نێاو یاساای بنەڕەتیای ئێاران کاه لە ساەردەمی مەشاروته باه نااوی "بنەماای ئەنجاومەنە ئەیاالەتی و 
اری ناوچەکان پەسەند کرا، لە ترسی تێکچوونی پێکهاتەی دەسەاڵتی ناوەند قەت باه ویالیەتییەکان" بۆ بەڕێوەبردنی کاروب

ئەیاااالەت و ویالیەتەکاااانی ئێاااران و قۆنااااخی بەڕێاااوەبردن نەگەیشااات، بەاڵم ئەمڕۆکاااه لە زۆربەی واڵتاااه پێشاااکەوتوو و 
چەیی ئەرزیای ئەوان خەوشادار ئەوەی یەکپاار فرەنەتەوییەکانی جیهان کە سیستمی فیادرالیزم یااخود کۆنفیادرالیزم زاڵاه، باێ

بچێ، نەتەوەکانیان لە چوارچێوەی جوغرافیاایەکی سیاسایی هاوبەشادا، بە چەشانێکی چااالک بەشادارن لە ژیاان و  بێ و تێک
 .کاروباری سیاسی، ئابووری، فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی خۆیان

 
هیجاری  ١٢٨٥-١٢٨٦ەساەندکراو لاه ساااڵنی نابێ لەبیر بچێتەوە کە یاسای بنەڕەتیای ئێاران و یەکەم یاساای هەڵبژاردنای پ

زایینی( کە جاروباار هێازە مەشاروتە و ساەڵتەنەت خوازەکاانی ئێرانای وەکاوو ساەرچاوەیەک باۆ چارەساەرکردنی  ١٩٠٦-١٩٠٧)
پرسی "قەومی"ی ئاماژەی پێ دەکەن، بۆخۆی نیشانەی بەرچاوی ستەمی نەتەوەیای و هەباوونی سەرپشاکی تاایبەتی بەباۆنەی 

کورسای باه تارانێاک  ٦٠کورسی بۆ تەواوی نوێنەرانی ئێران لە مەجلیسی ئێاران،  ١٥٦ونه. بۆ وێنە لە نێوان فارە و شیعەبو
درابوو کە زۆرینەی دانیشتووانی فارە بوون. ئەمە لە حاڵێکدابوو، بە ئازەربایجان کە دانیشتووانی گەلێک زۆرتار لە تااران 

 ٦کورسی و، خوزستان، لوڕساتان و بروجێاردیش لەساەریەک  ٦ەمەدان کورسی درابوو. بۆ کوردستان و ه ١٢بوون تەنیا مافی 
 .کورسی درابوو

 
مافی بەربژێربوونیش تەنیا بە کەسێک دەدرا کە شاارەزای زماانی فارسای باایە. هەروەهاا لەو یاساا بنەڕەتییاه و، یاسااکانی 

 انەت لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا دوایی ئێران ئایینی شیعه، هەمیشە وەکو ئایینی فەرمی ئێران پێناسه کراوە و، تەن
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 .تەنیا کەسێک مافی سەرۆک کۆماربوونی هەیە که شیعه بێت
 

سااااازییە  کردنی دامەزراوە و پیشە نەتەوە نافارسااااەکانی ئێااااران لە تەواوی بوارەکااااانی ژیااااان وەکااااوو وەبەرهێنااااان و گەشااااە
مااانی زگماااکی و هتااد بەر تی اای دووچاااوەکی ئابوورییەکااان تااا دامەزراناای قوتابخانااه و زانکااۆ، هەروەهااا گرنگیاادان بااه ز

کەوتااوون. سااتەمی نەتەوەیاای و هەاڵوارناای سیسااتماتیکی ڕێژیمەکااانی قاجااار، پەهاالەوی و ئیسااالمیی ئێااران هەمیشااە لەگەک 
خۆڕاگری و خەباتی نەتەوەکانی ستەملێکراو بەڕەوڕوو بوونەتەوە و نوێنەرە سیاسییەکانی ئەوان بۆ گەیشاتن باه دێموکراسای، 

و مافی بەشداری لە چارەنووسی خۆیان و ئێرانێکای بهادوور لاه ساتەمی نەتەوایەتای خەباتیاان کاردووە و، قورباانیی  ئازادی
گومااان قەبااووڵی ڕەنگاااڵەیی کااۆمەڵگەی فاارەنەتەوەی ئێااران و تەیااارکردنی بااارودۆخی شاایاو بااۆ ژیااانی  زۆریااان داوە. بێ

ەندن و پێشکەوتنی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگای تەواوی ی نەتەوەکان پێکهێنەری بەستێنی شیاو بۆ گەشەس خۆویستانه
ناوچەکانی ئێران و بەشداریی خەڵکی ئەو ناوچاناه باه هەر میللایەت و ئاایینێکەوە لەم ڕەوتە باێ. ئەم دیااردەیە تەنیاا لە 

 .واڵتێک دەرفەتی سەرهەڵدانی هەیە که ناکۆجێی و دێموکراتیک بێ
 

 ٨کۆماری کوردستان نزیک باه  سکرتێری حیزبی دێموکراتی کوردستان و هەوەڵین سەرۆکنەمر پێشەوا قازی محەممەد، یەکەم 
دا وێاارای باسااکردن لااه ژیااانی نەتەوەکااانی یەکیەتیاای ١٣٢٥دەیە لەوەپااێش، لە یەکێااک لە نوتقەکااانی خااۆی لە جااۆزەردانی 

ێرانادا بەرقەرار باێ، چاه مانعێاک سۆڤییەتی، واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و سوئیس، دەبێاژێ "ئەگەر بیتاوو ئاازادی لاه ئ
 ."هەیە ئەوی لە ئێرانیدا دەژین تێکڕا دەستی برایەتی بدەن به یەکتری

 
ئەم وتااانەی پێشااەوا قااازی محەماامەد هەڵگااری پەیااامێکی تااایبەت و ڕوونااه. هەر کاتێااک دەوڵەتاای ناوەناادی پابەنااد بااه 

وانن لە چوارچێوەی یەکێاک لە سیساتمە ناناوەنادییەکان دێموکراسی، ئازادی و مافی نەتەوەیی گەالنی ئێران بێت، ئەوان دەت
گومااان پێااداگریی دەوڵەتاای ناوەناادی بااۆ  وەک فیاادرالیزم یااان کۆنفیاادرالیزم بااه هەبااوونی مااافی یەکسااان بااژین، بەاڵم بێ

درێژپێااادان باااه ساااەرکوتکردن و پێشاااێلکردنی ماااافی نەتەوەیااای گەاڵن، جیاااایی و دوورباااوونەوەی ئەوانااای لە ناوەناااد لاااێ 
ێااتەوە. نەبااوونی بەسااتێنی پێویساات بااۆ ژیااانێکی خۆویسااتانه و بەشااداریی نەتەوەکااانی ئێااران بااه مااافی بەراماابەر لە دەکەو

و بەرینای ئێاران، هەروەهاا نەباوونی ساازوکاری   نەکردنای دادپەروەرانەی ساەروەت و ساامانی واڵتای پاان دەسەاڵت و، دابەش
نەری نەتەوە و چااین و توێژکااانی خەڵااک، ڕێ بااۆ جااوواڵنەوە دێموکراتیااک بااۆ کااۆنترۆڵی دەسااەاڵتی ناوەنااد لەالیەن نااوێ

سەربەخۆییخوازیەکانی گەاڵنی ژێر ستەم وەکوو ماافێکی ڕەوای ئەوان باۆ دیااریکردنی چارەنووسای خۆیاان دەکااتەوە. ئەوانەی 
گااا بااۆ بااه درێااژەدان بااه سیاسااەتی سااتەمی نەتەوەیاای دەیااانەوێ واڵتاای فاارەنەتەوەی ئێااران بەرێااوە بەرن، لە ڕاسااتیدا ڕێ

 .هەڵوەشانەوەی ئەم واڵته ئامادە دەکەن
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لەم پێوەنااادییەدا پێویساااته لە ئەزماااوونی ڕاباااردوو باااۆ ساااازکردنی ئێرانێکااای ناااوێ کەڵاااك وەربگیااارێ کە تەواوی نەتەوە 
سااتەملێکراوەکان و چااین و توێژەکااانی کااۆمەڵگە وەدیهاااتنی ئاااواتە نەتەوەیاای، چینااایەتی و جنساایەتی خۆیااان تێاادا ببیاانن. 

دن لە کێشەی نەتەوەیی و چارەسەرنەکردنی دێموکراتیکی، ڕێگا بۆ دریژەپێدان به گیروگرفتاه نەتەوایەتییەکاان لە کر نکۆڵی
 .داهاتوودا دەکاتەوە

 
 
 

 کورد، بوونە نەک فۆرم
 

 
 

 کەیوان دروودی

 
کااوردە کە لە تاار بااۆ لەقاڵباادانی کااورد و ناااپوختەییی بەشااێک لە  هااۆی خسااتنەڕووی ئەم بااابەتە، سەرلێشااێواویی ئەواناای 

دەالقەی بەدەر لە خۆی، سەیری بوونی دەکات. الی نووسەری ئەم دێڕانە، کورد تەنیا هەقیقەتێکی زاتیایە؛ واتە نە نکاۆڵی 
هەڵدەگرێت و نە ئەوەندە بەردەستە کە بیخەیتە چوارچێوەی ئایادئۆلۆژییەکەوە. ئەوەی زۆرتار حاشاا لە کاورد بکاات، زیااتر 

 .و ئەوەی دەیخاتە نێو ئایدئۆلۆژی و ڕێکخراوەوە، تەنیا پەرژین بەدەور خۆیدا ئەکێشێت گیرۆدەی هێزی هەقیقەتی کوردە
 

وەک لەو ڕۆژانە دەیبیناااین، هەماااوو پێکهاتەکاااانی نێاااو ئێاااران، هەر یەکە و بە جۆرێاااک ئەم وزە و گاااڕوتینەی کاااورد لێاااک 
ەئامێز باااۆ ساااەر خۆیاااان دەبیااانن، ئەداتەوە. بەشاااێک لەوانەی سەرساااامن، ئەم مەیااالە باااۆ ئاااازادی وەکاااوو هەوڵێکااای هەڕەشااا
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تاار، دەرفەتێااک بااۆ "ئێراناای یەکپااارچە"! کەچاای کااورد نە هەڕەشااەی کااردووە و نە هاایچ کاتێااک پێاای ناااوەتە ماااڵی  بەشااێکی 
تاار، لە هەمااان کاتاادا پێملاای ڕێسااای هێاازی پەتاای )زۆرداری(ی دەوڵەت نەبااووە تااا بە بیااانووی پاراسااتنی یەکپااارچە  ئەوی 

گشتی نەکاات. نە خاۆی بەرانابەر بە کەساێک دەناساێنێت و ڕێاگە ئەدات کەساێک بەو  ی و فرەیی بهپێداگری لەسەر بوونی خۆ
جااۆرە پێاای خۆشااە یااان پێاای باشااە بیناسااێنێت، نە بەشااداریی دەسااەاڵتە و نە پشااکی لە داهااات دەوێاات. هاوکااات نە ڕووی 

ئەم دینااامیزمە، تەنیااا لە خۆبااوونی  دەسااەاڵتخوازیی پێااوە دیااارە و نە داوای ئاااوێتەبوونی بە سیسااتەمی ئااابووری دەکااات.
کوردەوە سەرچاوە دەگرێت. جۆرێک لە ڕوحی گشتی کە مەیلی سەردەساتبوون )زاڵیەتای( پاێ نیایە و ژێردەساتبوون )کاۆیلەیی( 

 .بە شوورەیی دەزانێت
 

راو بازانین. هەر ئەمەش کوردی کردووە بە چەقی ڕووداوەکاان، لە کاتێکادا، بە هایچ شاێوازێک ناکرێات ئەم دیااردە بە داڕێاژ
تار مەیلای  کورد بە هیچ جۆرێک پالنێکی بۆ ئەوە نەبووە هەمووان لە پەراوێزی خۆی کۆ بکااتەوە، کەچای باێ کاورد، ئەوانای 

 .پەرتەوازەییان زاڵترە تاکوو خواستی پێکەوەبوونیان
 

بکەوێاتە پەلەقااژەی  ئەوە ئەویترە کە پێی ناوەتە خاکی کورد، کەچی دەرکەوتنی باوونی هەقیقەتای کاورد وای لاێ دەکاات،
دوورخستنەوەی کورد لە خۆی. ئەمە بە ڕێسا باوەکانی دیاردەناسی لێک نادرێتەوە، کە چۆنە کورد لە خۆیدا تەبایی دەوێات، 
هەمووانیش بە ناوی تەبایی دەدوێن، بەاڵم تێگەیشتنێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی فۆرماڵیاان باۆ ئەو تەبااییە پێایە. باا هەر 

 .تا لەم هێزی هەقیقەتە بگەین باسی ئورمیە بکەین،
 

لە ڕۆژاناای ڕابااردوودا شااەهید و بریناادار و گیراواناای کااورد لەو شااارە ئەو ڕاسااتییەی درخساات کە لەوێ بااوونی کااورد خااۆی 
دەنوێنێت و بەوەشەوە کە دەزانین ئەوانەی دەستیان لە گرتن، کوشتن و ئەشکەنجەی کاورد لەو شاارە هەیە، بە زۆری هەر لە 

ن کە دژی کورد هەڵوێست دەگرن، کەچای ئەم شاوورەیییە لە خۆیاان دوور ئەکەنەوە. بەاڵم ساەیر دەکەیان کە تۆرەمەی ئەوانە
کورد ناپەڕژێتە سەر ئەوەی تاوانباران کێن، چونکە لە بنەڕەتەوە بەالیەوە گرینگ نیایە کاێن! ئەو تەنیاا خاۆی دەردەخاات و 

ا چااوی لاێ ساوور دەکەنەوە! ئەی چای وا دەکاات بە پشاتیوانیی تر بە شااراوە چەکای بەرانابەر ڕادەکێشان و بەئاشاکر ئەوانی 
تاار، هێشااتا ئەوان کااورد بە مەترساای باازانن؟! سااەیر نیاایە کە کااوردی  هێاازی نێوخااۆی ئەو واڵتە و پشااتگیریی دو واڵتاای 

بەشاێک تر بە هەڕەشە نازانێت، کەچی ئەوان لە دەستی بەتاڵی کورد تووشی هیستریا ئەبان! و تەناانەت  دەوڵەت، ئەوی  بێ
لە کوردەکااان بااێ ئەوەی بیاار بااکەنەوە و لە قاااڵبی فااۆرمە باااوە ئایاادئۆلۆژیک و ڕێکخراوەیییەکاناادا، باااوەش بااۆ مەیلاای 

 !هێرشبەرانەی ئەوی تر ئەکەنەوە
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لێرەوە پێویستە ئەمانەی بەناوی پێکەوەژیان، خەریکن دەسات بە ڕووی کاوردەوە دەناێن، بێاژین؛ کاامە کاورد گوتاوویە تاورک 
تارەوە ناوهێناانی بە کوردساتان،   بۆچی ناوهێنانی ئورمیە بە ئازەربایجان بەئاسایی وەردەگرن، کەچای لەالیەکای دەسڕمەوە؟

گااارێ دەدەن بە ڕێکخاااراو و ئایااادئۆلۆژیی "ساااەرەڕۆیانە"وە! ئااااخۆ باوەڕیاااان بە سااانووردانانی تااااران هەیە کە کوردساااتانی 
یە خۆ دەبێت دەسات لە کرماشاانیش هەڵگارن، ئەی باۆ دەساتی لاێ خستووەتە نێو چوارچێوەی پارێزگای سنەوە؟! جا ئەگەر وا

هەڵنااگرن؟ بەدڵنیاااییەوە کاورد بااێ ئەوەی مەیلاای گارژی و بەریەککەوتناای تێادا بێاات، لە بااوونی کاورد لە ئااورمیە پاشەکشااە 
ن وەشات ناکات، چونکە هەقیقەت پێڕەوی لە یاسای هێز ناکات. وەکوو خۆر چۆن هەر دەبێت هەڵباێ و گریناگ نیایە، ئاساما

تار  بێت یان ساماک، سەرما بێت یان گەرماا، هەر تیشاکی ڕۆشانایی خاۆی دەرئەخاات، کاوردیش باێ ئەوە باۆ بەزانادنی ئەوی 
 .هەنگاو هەڵبگرێت، ڕووگەی خۆی کە دەرکەوتنی بوونییە بەر نادات

 
ۆی لەساااەر پاااێ نەتەوەی ئێرانااای و تاااورکی و ساااووریەی و عێراقااای، بە زێاااڕی ڕەش )نەوت( خااا-کێااایە نەزانێااات، دەوڵەت

ڕاگرتووە؟! ئەگەر ئەو داهاتە لە خەزێنەداریی واڵتاانەوە نەڕژێاتە گیرفانیاان و بەوەش هێازی ساەرکوت دروسات نەکەن، کاوا 
دایە. وەک چااۆن  پێیااان دەکرێاات درێااژە بەم فااۆرمە هەنااووکەییە باادەن؟ هێاازی ئەوان لە زۆرداری و هێاازی کااورد لە هەقاایقەت

یاساای نادروساتەوە تووشای تاۆمەت بێات، کاوردیش هایچ ترساێکی لەوە نیایە کە لەبەر  کەسی بێتااوان بێبااکە لەوەی بەهاۆی
پێااداگری لەخااۆی لە بەراناابەر فراوانخوازیاادا، قسااەی هەڵبەسااتراوی وەپاااک بخاارێ. چااونکە بە وردی لە خااۆی دڵنیاااییە و 

 .دەزانێت سنووری تۆمەت و تاوان چییە
 

وو و لە یاسا )کە هێز دروستی دەکات( ترسا، ئەوە دیاارە ملای باۆ ئەو جا بۆیە هەرکات مرۆڤی تۆمەتبار لە خۆی دڵنیا نەب
یاسااا ڕاکێشاااوە و تووشاای ساازاش دەبێاات. بەاڵم ئەوەی ملمالنێاای هێاازی ڕەت کااردووەتەوە، یااان تووشاای تاااوان نابێاات، یااان 

 .ئەگەریش بەتاوانبار ناسێندرا، ئەوە دڵنیایە یاساکە ناڕەوایە نەک کردەوەی خۆی
 

تاار، بەڵکااوو ئەوە ئەواناان لە سااەدان دامەزراوەی  کە دەسااتی داوەتە ناساااندن و دابەزاناادنی بااوونی ئەوی  ئەوە کااورد نیاایە
نەتەوەی سااەد -نیزاماای، سیاساای، ئااابووری و .. بەکااار دێاانن تاااکوو بااوونی مێژوویاای کااورد لێااژ باادەنەوە نێااو دەفااری دەوڵەت

ە سادەیی، ڕاستەوخۆ مەترسیی لەسەر فۆرمی ساختەی هێاز ساڵەوە. بە دیوێکی تردا ئەوە کێشەی کورد نییە کە دەرکەوتنی ب
دروست دەکات، ئەوە زۆردارییە کە دەبێت مل بۆ هێزی هەقیقەت ڕابکێشاێت! هەر باۆیە لێارەدا پێویساتە دووپااتی بکەیانەوە، 

ئەوە ئەوانان کورد بوونێکە کە بەرگەی فرەڕەنگی و فرەالیەنی دەگرێت، بۆیە دەست نابات بۆ ناسنامە و سانووری ئەوی تار و 
و لەرزەوە چاویااان لەسااەر کااوردە،   دیااواری بوونیااان لەسااەر کااورد هەڵچنیااوە و بەر لەوەی خۆیااان بناسااێنن، بەوپەڕی تاارە

 لە  و لە ڕواڵەتدا ڕازاوەیە هەڵنەتێکێنێت و لە بوونی خۆی پاشەکشە  بەشکم بە ملدان بەهێز و هەڕەشە، ئەو کەالوە بن
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 .بکات
 

می سوورپێستەکان بونیاد نرا، واڵتانی باکووری ئافریقا بە ناسنامەی ساختەوە، حاشاا لە باوونی ئەگەر ئەمریکا لەسەر تەر
ئامازی ی دەکەن. ئەگەر چین هەمان هەنگاو دژی تەببەتییەکان هەڵدەگرێت و دەنگێکی بەهێز ئەو ڕاستییە نادرکێنێات، ئەوە 

ە پاێش، سانوورەکان کااک دەکااتەوە و کاۆی ئەم نەزمە دەنگی کورد شەپۆلێکی دژەستەمە کە باێ ئەوەی خاۆی وشایارانە باڕوات
ئەبەدی و بااێ کەموکااورتی بااۆ حاااڵەتی ڕاسااتەقینەی خااۆی کە فااۆرمێکی ساااختەی هێاازە -داسااەپاوە لە چوارچێااوەی ئەزەلاای

دەگەڕێنێتەوە. ئەگەر ئەم هێزی هەقیقەتە ئەوەندە پێشخانی دەوڵەمەند و قووڵی هەیە، کەواتە دەبێات بەدەمایەوە بچاین و 
ێی ئەوەی لە دەالقەیەکی تەسکەوە و لە دوورەوە سەیری بکەین، لە نازیکەوە ڕێاگە بادەین ڕەوایەتای خاۆی، وەک ئەوەی بەج

 .هەیە، بگێڕێت
 
 
 
 

بارودۆخی هەنووکەی کوردستان و ڕۆڵ و بەرنامەی ناوەندی هاوکاریی حیزەکانی کوردستانی 
 ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیبەیت: کاروان مێراوی

 
 ەرهەڵدانی ئەم جارەی کوردستان و ئێران کە نیزیک بە دوو مانگی تێپەڕ کردووە، شۆڕشی نەتەوەکانی لە پاش س ئاماژە:
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ئێاااران و بەتاااایبەت خەباااات و شۆڕشااای لەمێاااژینەی نەتەوەی کاااورد لە کوردساااتانی داگیرکاااراو لەالیەن ئێااارانەوە چاااووەتە 
ئێراندا ڕێژیمی داگیرکەری ئێرانای وەزاڵە هێنااوە،  قۆناغێکی نوێترەوە. بێگومان لەم شۆڕشەشدا کە هەنووکە لە کوردستان و

ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران، نەک تەنیااا لە کوردسااتاندا، بەڵکااوو لە هەمااوو ئێراناادا ڕۆک و دەوری 
سااەرەکیی هەبااووە و بەرچاااوترین بەڵااگەش بااۆ ئەم وابێااژییە ڕاگەیەناادراوەکانی ناوەناادی هاوکاااری بااۆ مااانگرتن و هاااتنە 
سەرشەقامەکان و پێشاوازیی خەڵکای کوردساتانن. لەساەر ئەم پرساە و کۆمەڵێاک پرسایار و دەنگاۆ، لەم ژماارەیەی ڕۆژناامەی 
"کوردساتان"دا دیبەیتێکمااان لەگەک بەرپرساانی هەیئەتەکااانی حیزبەکاانی ئەناادام لە ناوەنادی هاوکاریاادا پێاک هێناااوە. لەم 

ناادی بەڕێااوەبەریی گشااتی و بەرپرساای هەیئەتاای حاادکا لە ناوەناادی دیبەیااتەدا بەڕێااز حەمەنەزیاای قااادری، ئەناادامی ناوە
هاوکاری، ئەبووبەکر مودەڕسی، جێگاری ساکرتێری گشاتی و بەرپرسای هەیئەتای کاۆمەڵەی شۆڕشاگێڕ لە ناوەنادی هاوکااری و 
ی هەروەهاا عەتااا ناسااری، ئەنادامی دەفااتەری سیاساای و بەرپرسای هەیئەتاای کااۆمەڵەی زەحمەتکێشاانی کوردسااتان لە ناوەنااد

 .هاوکاری میوانی "کوردستان" دەبن
 

هاوڕێیااانی بەڕێااز سااەرەتا زۆر سااپاە لەو دەرفەتەی کە بە ئێمەتااان دا و لەم دیبەیااتەدا بەشاادار بااوون. کاااک  کوردسییتان:
محەممەدنەزیی، ناوەندی هاوکاریی حیزبەکاانی کوردساتانی ئێاران لە کااتی شاەهیدبوونی شاەهید ژیناا بەدواوە بەردەوام لە 

اوەکانیدا داوای لە خەڵک کردووە بڕژێنە سەرشەقام و شەقامەکان چۆک نەکەن، سیاسەتی ئێاوە لە ئێساتەدا چیایە ڕاگەیەندر
 و بەرنامەی دیاریکراوتان بۆ درێژەدانی ئەم ڕەوتە لە شەقامەکاندا چییە؟

 
دا جاااگە لە دوای گیرانااای ژیناخاااان و بەرخاااوردی دژی مرۆڤاااانەی گەشاااتی ئیرشااااد کە لەڕاساااتی  :محەممەدنەزییییا قیییادری

بیانووگرتن هیچ هۆکارێک بۆ گرتن و ئازاردان و ساەرئەنجام بێبەزەیییاانە شاەهیدکردنی شاەهید ژیناا نەباوو، باڵوباوونەوەی 
هەواڵی شەهیدکردنەکەی سەرانسەری ئێران، کوردستان و هەموو دنیای هەژاند و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ و بەتایبەت ژناان 

کاادەنگ هێنااایە سااەر خەت. ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران هەم وەک و کچااانی بااوێر و بەهەڵوێسااتی یە
باوەڕمەنادبوونی بە ماافی ژن و بەهاا مرۆییەکااان لەالیەک و لەالیەکای دیاکەوە کاچە کااوردێکی بێتااوان کە دەبێاتە قوربااانیی 

یەکی مرۆیای و نێاودەوڵەتی شاەهید سیاسەتەکانی ڕێژیمی کۆنەپەرساتی کۆمااری ئیساالمی و بە دوور لە هەماوو یاساا و ڕێساا
دەکرێت، ئەرکای شۆڕشاگێڕانەی نەتەوەیایە کە ئەم تااوانە مەحکاووم بکاات و داوا لە کاۆمەاڵنی خەڵکای کوردساتان و گەالنای 
ئێران و ڕای گشتی بکات کە بێدەنگ و بێهەڵوێست نەبان. باۆیە هەر لەو پێوەنادییەدا ڕاگەیەنادراوێکی بااڵو کاردەوە و داوای 

خۆپێشاندانی لە ئێران و کوردستان و دەرەوەی واڵت کرد و بەخۆشییەوە بە وتنەوەی دروشمی "ژن، ژیان، ئاازادی" مانگرتن و 
پێشوازییەکی بەرین و بێوێنە لەو ڕاگەیەندراوەی ناوەندی هاوکاری کارا. ئەم ماانگرتن و خۆپێشااندانانە کە دەرباڕی دەنگای 

انی هەزاران خەڵکی مافخواز و ئازادیخوازی گەالنای ئێاران باوو، وەرزێکای پێشێلکراوی ئێران و شەهیدکر میلیۆنان خەڵکی ماف
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نوێی لە خەباتی جەماوەری کردەوە و پەیامێکی یەکگرتوویی و پێکەوەبوون و یەکگوتاریی بۆ خەباات دژی ڕێژیمای ئیساالمیی 
 .ئێران لەگەک خۆی هێنا کە لە مێژووی بزووتنەوەی ئازادیخوازیی گەالنی ئێراندا کەموێنەیە

 
لەم خۆپێشااااندانانەدا هەرچەناااد مرۆڤکاااوژانی ڕێژیمااای ئیساااالمیی ئێاااران هەوڵیاااان دا بە هەڕەشاااە و گوڕەشاااە ئااااوی چااااوی 
خۆپێشاندەران بگرن و بە هێنانی هێازە دژەگەلییەکانیاان ئاساتەنگ باۆ خۆپێشااندەران دروسات باکەن، بەاڵم ئیارادەی ژناانی 

ی گەالنای ئێاران و خەڵکای شۆڕشاگێڕی کوردساتان و پێشاوازیی ساەرجەم مافخواز و هەڵوێستی کوڕان و کچانی باوێر و بەگشات
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانای و کوردەکاانی دەرەوەی واڵت، مێژوویەکای درەوشااوەی لە ئاساتی ئێاران و دنیاادا تۆماار کارد. سیاساەتی 

ەر باوو باۆ ئەو یەکیەتای ناوەندی هاوکاری و دیاریکردنی دروشمەکان کە سیاسەتێکی ئەوڕۆیییانە و ئازادیخوازانە بوو، هاناد
و یەکگرتااوییە و هەر ئەوەش بااوو زۆربەی زۆری ئۆپۆزیساایۆنی ئێراناای و کوردسااتانی و کااۆمەڵە ئێراناای و کوردسااتانییەکان و 
ڕاگەیاناادنەکان لە ڕۆشاانایی ئەو پەیااامەی ناوەناادی هاوکاریاادا پشااتیوانییان ڕاگەیانااد و هاااتنە ڕیاازی خۆپێشاااندەران. ئەو 

اری لەڕاساتیدا پەیاامی پێکەوەژیااان و پاێکەوە بوونیادناانی ئێرانای داهااتوویە. بەگشاتی سیاسااەتی پەیاامەی ناوەنادی هاوکا
ناوەنادی هاوکااریی حیزبەکااانی کوردساتانی ئێااران پاێکەوە خەباااتکردنە لەگەک هەماوو حیاازب و الیەنە سیاساییەکانی ئێااران 

ا مرۆیییەکاان، ڕۆڵای زیااتر بەخشاین بە ژناان لە لەسەر باوەڕمەندبوون بە ئازادی، دێموکراسی، مافی گەالنای ئێاران و بەها
هەمااوو ڕەهەناادەکانی سیاساای، یاسااایی و... ئەم ئامااانجەش تەنیااا بە ڕووخااانی ڕێژیماای ئێااران و دامەزراناای سیسااتمێکی 

 .دێموکراتیک و پێشکەوتوودا خۆی دەنوێنێت
 

وردسااتان و ئێااران بە دژی ڕێژیماای وێااڕای تێپەڕبااوونی زیاااتر لە چاال ڕۆژی خرۆشااانی خەڵااک لە شااەقامەکانی ک کوردسییتان:
ئاخوندی، ئێوە وەکوو ناوەنادی هاوکااریی حیزبەکاانی کوردساتانی ئێاران پێتاان وایە ئەم خرۆشاانەی خەڵاک لە چوارچێاوەی 

 .خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیدا ماوەتەوە یان چووەتەوە چوارچێوەی شۆڕشێکی سەرانسەرییەوە
 

ئەم ئااخێزە یاان بە وتەی جەنابتاان خرۆشاانە، هەر زۆر زوو پەرەی ساەند لە بە بڕوای من بێگومان  :ئەبووبەکر مودەڕسی
نااڕەزایەتیی سەرانساەری. ئەوەنادەی مان ئاگاادار بام بە ئێستاشاەوە  -سەرتاسەری ئێاران و باوو بە جاوواڵنەوەیەکی سیاسای 

لەگەک شۆڕشاێکی سەرانساەری کەە نییە لە ئێران و تەنانەت لە ئاستی نێونەتەوەییشەوە حاشا لەو ڕاستییە بکات کە ئاێمە 
بەرەوڕوویااان و گەلااای کاااورد نەتەنیاااا دەساااتپێکی ئەو شۆڕشاااە سەرانساااەرییە باااووە و وەک جەرەقەیەک بۆشاااکەی باااارووتی 

 دەوری شۆڕشاە ئەو بازوێنەری هێازی وەک ناڕەزایەتیی پەنگخواردووی خەڵکی ئێرانی تەقانادەوە، بەڵکاوو لە درێاژەی خوێادا
 لە نەتەنیااا و کااراوە قەبااووک باازووتنەویە ئەو ڕەماازی و هێمااا وەک ئەمیناای ژینااا و" ئااازادی ژیااان، ژن،" دروشاامی. نواناادووە
 پشاتیوانیی و بنەمااڵەکەی خاۆڕاگریی و ژیناا ئەساپەردەکردنی. ساەلماوە نێونەتەوەییشادا ئاساتی لە بەڵکاوو ئێراندا، ئاستی
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 بە باااوو چلەکەشااای و باااارووتەکە ەبۆشاااک و بەردا ئااااگرەکەی کوردساااتان دوایااایش و( ساااەقز) شاااارەکەی خەڵکااای بێاااوێنەی
 باۆ گەورەی دەسکەوتی کوردیش بزووتنەوەی ناوە، لەو هەڵبەت. ئاخێزەکە درێژەدانی بۆ گوڕتر و بەتین سەرهەڵدانەوەیەکی

د و لە ئاسااتێکی سەرانسااەری وەک بزووتنەوەیەکاای پێشااکەوتنخواز ڕەوایاای خااۆی سااەلماند. کااێ دەیتااوانی کاار دەسااتەبەر خااۆی
ری لەوە کردبااایەوە کە کااورد بە ئااااڵی خااۆیەوە و شااان بە شااانی گەالناای دیااکەی ئێااران و بە هەر ساااڵێک لەوەپااێش بیاا

بیروباوەڕێک، لە خۆپێشانداندا بەشداریی بکات. ئەم ئاخێزە گەورەیە و ئەو دەور و ڕۆڵەی کاورد گێاڕای، بەشای هەرە زۆری 
کاردەوە. هەڵابەت دەبێات بازانین کە ئەو ڕاساتییانە  پروپاگەندە و تەبلی اتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بەدژی کورد پاووچەک

بەو واتایە نییە کە هەموو کەە لە ئێران ئەوەی پێ خۆشە. ئاشکرایە کە دژایەتای لەگەک کاورد هەیە و هەمیشاە کەساانێک 
هەن دەیانهەوێااات باوەشاااێنی باااکەن. باااۆیەش پێویساااتە کە ئەو دەساااکەوتە واتە ئەو یەکگرتاااوویە لە نێاااوان بااازووتنەوەی 

 .نسەری و بزووتنەوەی کورد دەبێت بەردەوام کاری بۆ بکرێت و بپارێزرێتسەرا
 

 ناوەندی هاوكاریی حیزبەكانی كوردستانی ئێران تا چ ئاستێک لەسەر خرۆشانی شەقامی شارەكانی دەرەوەی  کوردستان:
 ڕۆژهەاڵتی كوردستان، واتە شارەكانی تری ئێران، كاریگەریی هەبووە؟

 
هاوكااریی حیزبەکاانی کوردساتانی ئێاران هەر لە ساەرەتای دامەزرانادنیەوە دەنگادانەوە و كااریگەریی ناوەنادی   عەتا ناسری:

باشی لەنێو خەڵک و حیزب و الیەنە سیاسییەكاندا دروسات كارد. ئەوەی كە هاوكااری و پێكەوەیای دوو كۆنساپێتی كاۆمەڵە و 
ە و پااش یەكگارتنەوەی هەر دوو حیزبای دێماوكرات، دێموكرات كە ئەوكات لە قاڵبی چوار حیزبدا بوون و بەخۆشییەوە ئێست

وەک دوو هێزی خاوەن جەماوەری لەنێو خەڵكی كوردستاندا دەنگدانەوەی باشی هەبوو. ساەرەڕای كەموكۆڕییەكاان ناوەناد هەم 
ە لەناااو خەڵكاای كوردسااتان و هەم لەدەرەوەی كوردسااتان و لەنێااو الیەنە سیاسااییەكانی كوردسااتان و ئێرانیشاادا تااوانی ببێاات

 .مەرجەعێک
 

پاااش سااەرهەڵدانی ئاخێزەكااانی ئەم دوایاایە و لە یەكەم هەڵوێسااتی ناوەناادی هاوکاریاادا بەراناابەر بە شااەهیدبوونی ژینااا 
ئەمینی كە داوای مانگرتنی سەرانسەری لە هەموو خەڵكی كوردستان كرد، بەخۆشاییەوە خەڵكای خەباتكااری كوردساتان بەدەم 

انگرتنێكی گشتیی سەرانسەری كوردستانی گرتەوە. دواتریش لە بەیاننامەكاانی دیاكەی بانگەوازەكەوە هاتن و وەک بینیمان م
ناوەناادی هاوکاریاادا ڕوو لە الیەنە ئێرانییەكااان و ڕوو لە خەڵكاای ناوچەكااانی ئێااران، زۆربەی شااارەكانی ئێااران بە شااێوازی 

یاند. لە ئێستەدا كوردستان بووەتە مەكاۆی جۆراوجۆر ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانیان ساز كرد و پشتیوانییان لەكوردستان ڕاگە
هەمااوو ئااازادیخوازان، لەخااۆڕا نیاایە كە لە باااكوور تااا باشااوور و لە ڕۆژهەاڵت تااا ڕۆژاوای ئێااران، كوردسااتان بە سااەنگەری 
ئاااازادی و خاااۆڕاگری دەناسااارێت. حیزبەكاااانی ناوەنااادی هاوكاااارییش كە هەڵقاااواڵی هەر ئەو كاااۆمەڵگەیەن لە ساااەرهەڵدانی 
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نوێوە توانیویەتی چەندین بەرانبەر ببێتە جێگەی متمانە و بڕوای خەڵكی كوردستان و ناوچەكاانی تاری ئێاران.  بزووتنەوەی
ئەمە لە دەرەوەی واڵت لە سازكردنی ئاكسیۆن و خۆپیشاندانەكانی تاراوگەش بە ئاشكرا بەرچااوە و كوردساتانییانی تااراوگە 

پەنجەیان دیار و بەرچاوە. ئەگەرچی هەماوو ئەو باوارانە  ی ئێران شوێنو ئەندامانی ناوەندی هاوكاریی حیزبەکانی کوردستان
بەبێ كەموكۆڕی نییە، بەاڵم بەگشتی ناوەندی هاوكاری توانیویەتی لەم قۆناغە هەساتیارەدا متماانەیەكی سەرانساەری بەرەو 

 .ڵک بجووڵێنێتالی خۆی ڕابكێشێت و ببێتە مەرجعەعێک كە لە كاتە حەساە و چارەنووسسازەكاندا جەماوەری خە
 

دەنگۆی ئەوە هەیە کە ناوەندی هاوکاری لە ماوەی ئەو ڕاپەڕینەی ڕۆژهەاڵتی کوردساتان و ئێرانادا لەگەک چەناد  کوردستان:
 کەسایەتی و ڕێکخراوی ئۆپۆزیسیۆنی فارسدا کۆ بوونەتەوە و ڕێککەوتننامەتان واژۆ کردووە، ئەمە تاکوو چەندە ڕاستە؟

 
ەنگۆیااانە پێشااتر لە ڕاگەیەندراوێکاادا لەالیەن ناوەناادی هاوکااارییەوە و هەروەهااا لە وتااووێژی ئەو د :ئەبییووبەکر مودەڕسییی

کەساااایەتییەکانی حیزبەکاااانی ناوەناااددا وەک یەک لەوانە هااااوڕێ عەبااادوڵاڵی ماااوهتەدی ڕەد کاااراوەتەوە، باااۆیەش مااان بە 
وتنەوەی کاورد و ناوەنادی هاوکااری بە پێویستی نازانم لێارەدا زۆرتاری لەساەر باڕۆم. تەنیاا ئەوەی پاێ زیااد دەکەم کە بازو

مااافی خااۆی دەزانێاات لە پێناااوی بەرژەوەناادیی بااااڵی نەتەوەی کااورددا لەگەک الیەنەکااانی دیااکەی باازووتنەوەی سەرانسااەریی 
 .ئێران و هەر کات پێویست بێت دیالۆگ و هاوکاری بێت

 
دی هاوكاریی حیزبەكاانی كوردساتانی ئێاران چە لە ئەگەری سەركەوتنی ئەم ڕاپەڕینە و ڕووخانی ڕێژیمدا، ناوەن کوردستان:

 ئامادەكاریگەلێكی كردووە و بەگشتی چ بەرنامەیەكی هەیە؟
 

ناوەناادی هاوكاااری زیاااتر لە دوو ساااڵە چەناادین بەڵگەنااامە و گەاڵڵەی سااەبارەت بە تەعااامول و پێوەناادیی  :عەتییا ناسییری
ی نێودەوڵەتی، پێوەنادی لەگەک حیازبە كوردساتانییەكان و ناوەندی هاوکاری بۆ نموونە لەگەک ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی، پێوەندی

... هتد ئامادە كردووە كە هەندێكیان پەسەندكراون و هەندێكیان كاری لەساەر دەكرێات. یەكێاک لەو بەڵگەناماانە بااە لە 
وودا. ئەم پرسی كوردستان و ئێران لە پاش ڕووخانی ڕێژیم دەكاات و باۆ پێشاگرتنە لە هەر ڕووداوێكای نەخاوازراو لە داهاات

گەاڵڵەیە حیزبەكانی ناوەندی هاوکاری بەرپرسیار دەكات و مەترسییەكانی شەڕی نااوخۆیی ناهێڵێات. كاۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتای 
كوردستان لە زۆر ڕووەوە پێشكەوتوو و ئەمارۆیییە. هەر لە بازوتنەوەكەی كە بزاڤێكای ئاازادیخواز و ساێكۆالر و پێشاكەوتووە 

یریی خەڵااک بااۆ پاراسااتنی ژیاانگەی نیشااتمانەكەی و ئەو هاوكاااری و بەدەم یەكەوەبااوونی هەتااا بەرزبااوونەوەی ئاسااتی رۆشاانب
خەڵک لە كاتی قەیاران و كارەسااتەكاندا. ئەمە لە كەم كاۆمەڵگەدا بەتاایبەتی لە دراوساێیەكاندا بەرچااو دەكەوێات. باۆیە 

بان، نابێات و باۆ كەە هەزم ناكرێات  حیزبەكانیش كە هەڵقواڵوی ئەو كۆمەڵگەیەن دەبێت لە ئاساتی ئەو بەرپرسایارەتییەدا
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بازگەی حیزبەكان، هەر حیزبە و بۆخۆی دابنرێات. هەر لە  7 - 6كە لە پاش ڕووخانی ڕێژیمەوە لە شاری سنە تا مەهاباد 
ئێستەوە دەبێت بیر لە یەكخستنی هێزی پێشمەرگە بكارێتەوە و كاوردی رۆژهەاڵتایش بە دەدری كاوردی باشاوورەوە نەچێات كە 

و دەسەاڵتدارێک بۆ خۆی فەوجێک پێشمەرگەی هەبێات. گەاڵڵەكە چەنادین ڕەهەنادی گرنگای دیاكە وەک باواری هەر بەرپرە 
ئابووری، یاسایی و ... لەخۆ دەگرێت و حیزبەكانی ئەنادامی ناوەنادی هاوکااری بەجیاددی ساەرقاڵی پێاداچوونەوەیەن و لە 

 .داهاتوویەكی نزیكدا پەسەند دەكرێت
 

ڕیناای خەڵکاای کوردسااتان و ئێااران تێااپەڕی، ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران چاال ڕۆژ لە ڕاپە کوردسییتان:
 چەندە توانیویەتی سەرەنج و پاڵپشتیی کۆمەڵگەی جیهانی بۆ ئەو ڕاپەڕینە ڕابکێشێت؟

 
هەاڵتای لە کەە شاراوە نییە کە ناوەندی هاوکااری و پشاتیوانیی حیازب و الیەنە سیاساییەکانی ڕۆژ محەممەدنەزیا قادری:

کوردستان و پشتیوانیی ڕای گشتیی ئێران، کوردستان، کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و ڕۆڵی ڕێابەران و ناوێنەرایەتی و ئەنادامانی 
تێکۆشەری حیزبەکان و کەساایەتییەکان، هونەرمەنادان، ڕۆژنامەنووساان، وەرزشاوانان و هەماوو چاین و توێژەکاان بەتاایبەت 

ژیمای ئیساالمیی ئێرانیاان ئەوەنادەی تار بێازراو کارد. ئەم خۆپێشااندان و چاالکییاانە ڕۆڵی مێژوویی و چاالکاانەی ژناان، ڕی
کاریگەریی بە ڕادەیەک بوو کە لەالیەن چەنادین واڵتەوە گەماارۆی خارایە ساەر و مەحکاووم کارا و ژماارەیەک لە بەرپرساانی 

ماااافی مرۆڤااای ڕێکخاااراوی نەتەوە سیاسااای و ئەمنییەتااای خااارانە لیساااتی گەمارۆکاااانەوە، هەر لەو پێوەنااادییەدا کۆمیسااایۆنی 
 .یەکگرتووەکان و نوێنەری مافی مرۆڤ و نوێنەری تایبەتی ئەو ڕێکخراوە بەفەرمی ئەم تاوانەیان مەحکووم کرد

 
ئەو ڕووداوە بەگشتی ترسای خەڵکای لە ڕێاژیم شاکاند و قۆنااغێکی ناوێی لە خەباات دژی ڕێاژیم کاردەوە کە هیوابەخشاە باۆ 

ێشاندانەکان. گەلای کاورد و بازووتنەوەی کوردساتان ئەگەر لە ساەرەتای شۆڕشاەوە تاا ئێساتە گەشەکردن و گشتگیربوونی خۆپ
سمبۆلی بەرگری و خەبات و بەرخۆدان لە بەرانابەر دیکتااتۆری و کۆنەپەرساتیدایە، لەم باڕگەیەش لە خەباتادا باوونەوە بە 

و ئەم ڕۆڵگێاڕانە بە شاانازییەوە بااە دەکاات هێمای یەکیەتی و یەکگرتوویی لە سەرانسەری ئێراندا. من لەو باوەڕەدام مێژو
و ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی ئێارانیش وەک ئیارادەی گەلای کاورد بە بەرچااو ڕۆشانیی زیااترەوە بە هاوکااریی 
حیاازبە نیشااتمانپەروەرەکانی کوردسااتان، گەلاای کااورد لە ڕۆژهەاڵت بە ئاااوات و ئامانجەکااانی دەگەیەنێاات. خۆپێشاااندانەکانی 

ەی شااەهید ژینااا ئەمیناای و بەپیرەوەهاااتنی خەڵااک بە بااانگەوازی ناوەناادی هاوکاااری، جااارێکی تاار دەوری ناوەناادی لە چاال
 .دەربڕینی ئیرادەی گەلدا دەرخست
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 زانکۆ و شۆڕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
باۆ دابینکردنای هەنادێک پێداویساتی  دامەزرا، ساڵێک دواتر بۆ یەکەم جار خوێنادکارانی زانکاۆ ١٣١٤زانکۆی تاران لە ساڵی 

ناڕەزایەتییان دەڕبری. لەو کاتەوە تاا بە ئەماڕۆ بازووتنەوەی خوێنادکاری بە شاێوازی جیاا هەباوون، جاا هەنادێک جاار زۆر 
بەهێااز و هەناادێک جااار الواز. هەناادێک جااار لە چەقاای گۆڕانکارییەکاناادا بااوون و هەناادێک جاااریش لە پەراوێاازدا خۆیااان 

 .یچ کات بەتەواوی لە دڵی ڕاستییەکان و ڕووداوەکانی کۆمەڵگە دانەبڕاوەدیوەتەوە؛ بەاڵم ه
 

وشااایاری و هەباااوونی هێااازی پرسااایار و لێپرساااینەوە لە خوێنااادکاری زانکاااۆدا وای کاااردوە کە زانکاااۆ و خوێنااادکار باااۆ هەر 
ان بێات، ئەو پرساە باۆ دیکتاتورییەک پرسێکی گرینگ بێت، بە تایبەت ئەگەر ئەو دیکتاتورییە دیکتاتوریی مەالکانی جەماار

ئەوان ترسێکی گەورەشە. ئەو ترسە هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە جێگای سەرنجی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بووە و تەناانەت هەر 
گەیشتنیان بە پاکتاوکردنی زانکۆ کە ناوی "شۆڕشی فەرهەنگی"یان لەسەر دانا و بە گاۆڕینی  لە سەرەتای سااڵنی بە دەسەاڵت

باااڵ و زانکۆکاان، دەرکردنای خوێنادکارانی غەیرەخاۆیی و تەناانەت گاۆڕینی ساەرچاوەکانی خوێنادن بە  بەرپرسانی خوێنادنی
 تەواوی دانانی میکانیزمی جیاوازی ئیداری و لەشکری بۆ کۆنتڕۆلی قوتابیان هەوڵیان دا ئەو ناوەندە گرینگە کە ڕۆڵی 
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 .بەرچاوی لە گۆڕانکارییەکاندا هەیە، کۆنتڕۆک بکەن
 

چ بەڵگە و فاکتێک لەو قسەیەی خومەینی دامەزرێنەری کۆماری ئیسالمی تێاڕوانین و ترسای کۆمااری ئیساالمی لە لەوانەیە هی
زانکۆ باشتر دەرنەخات کە بە ئاشاکرا لە تریباونەوە دەیگاوت، "زانکاۆ لە باۆمبی ئەتاۆم مەترسایدارترە." بەاڵم ساەڕەڕای ئەو 

ت، دیسااان نەتااوانرا دەنگاای زانکااۆ و قوتابییااان کااک بکرێاات و هەمااووە پااالن و پاایالن و کااۆنتڕۆڵکردنی بە زەبااری سااەرکو
خوێندکاران و زانکۆ بەردەوام لە هەر گۆڕانکارییەکدا بە نرخی خوێن لە گەک ئازار و ویستە ڕەواکانی خەڵک بەشادار باوون. 

تووەتە ئاساتێک وەک چۆن لەو خۆپێشاندانەشدا کە نزیکەی دوو ماانگە بەردەوامە، ڕۆڵای بەرچاویاان گێاڕاوە تەناانەت گەیشا
 .دەتوانین بڵێین ئەمڕۆ یەکێک لە فاکتەکانی بەردەوامی شۆڕش زانکۆ، خوێندکاران و قوتابییانن

 
باازووتنەوەی خوێناادکاریی کااورد هەر لە سااەرەتاوە دو ڕێااگەی لە بەردەم بااوو، یااان دەبااوا ببااا بە بەشااێک لە باازووتنەوە 

وون و ئەگەر لەگەک ئەوان دژایەتای دەستەاڵتیشای کردباا، نەدەباا جیاوازەکانی خوێندکاری کە لەنێو نەتەوەی بااڵدەست هەبا
باساای لە ڕاسااتی کااۆمەڵگەی کااوردی و بە تااایبەتی پرساای نەتەوەیەکەی کردبااا. چااونکە هەمااوو ئاراسااتەکانی باازووتنەوەی 

وون. یاان خوێندکاری بە چەپ و ڕاستەوە نەک لەگەک داخوازییە ڕەواکانی گەلی کاورد نەباوون، بەڵکاو زۆر جااریش دژیشای با
بوون بە شۆڕشاای کااوردییەوە کە ڕۆڵێکاای تایبەتیااان لەو بااوارەدا بینیااوە،  دەبااوو ڕێااگەی دووەم هەڵبژێاارن، ئەویااش پەیوەساات
بوونی ساامایل شااەریفزادە و هاوڕێکااانی بە حیزباای دێمااوکرات بااوو کە لە  نمااوونەی گرینگاای ئەو شااێوازە چاااالکییە پەیوەساات

 .انا و ئەو ڕەوتە لە کات و سەردەمی جیاوازدا هەر بەو شێوەیە درێژەی هەبووماوەیەکی کەمدا کاریگەرییەکی زۆریان د
 

ئەوەی ئێساتا لە گۆڕەپاانی شۆڕشادا دەبیناین وێااڕای ئەوەی کە ساەرکوتی ڕێاژیم لە زانکاۆ بە دڕنادانەترین شااێوە بەردەوامە، 
 .بەاڵم هەر لە ڕۆژەکانی یەکەمی ئەو خۆپێشاندانانەوە زانکۆ لە شۆڕش دانەبڕاوە

 
ەوەش نیشااان دەدات کە زانکااۆ هەروەک پێشااتر تەنااانەت ئەو جااار زیاااتریش گاارینگە و دەبااێ بە گاارینگیەوە کاااری لە سااەر ئ

هەزار خوێندکار لە زانکۆکانی پارێزگاکانی کوردستاندا دەخوێنن، هەروەها ژماارەیەکی زۆری  ١٥٠بکرێت، لە ئێستا زیاتر لە 
ستانن کە باشتر پرسەکانی کورد بۆ ناوەند دەگوازنەوە و، ئەو ژماارەیە زۆرەی خوێندکارانی کورد لە زانکۆکاکی دەرەوەی کورد

 .خوێندکاری زانکۆ ڕاستی گرینگی ئەو ناوەندە زیادتریش دەردەخات
 

ئەوەی تا ئێستا دەبینین چاالکییەکانی نێوخۆی زانکۆکان کە زۆرتر لە زانکۆکاندا ماوەتەوە زۆر و کااریگەرن، بەاڵم بەباشای 
ن نەگاوازراونەتەوە و، دەباێ کاار باۆ ئەوەی بکرێات ئەو چاالکییاانە بگاوازرێنەوە باۆ ساەر شاەقەم. گواساتنەوەی بۆ شەقامەکا
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چاالکییەکانی نێوخۆی زانکۆ بە پلەی یەکەم دەبێتە هۆی پاراستنی زیاتری گیانی خوێنادکاران، چاونکە لەنێاو زانکاۆ گەماارۆ 
 .بابەتەش زیانی گیانیی زیاتری لێ دەکەوێتەوە دەدرێن و باشتر دەبنە ئامانجی هێزەکانی ڕێژیم و ئەو

 
لە الیەکااای دیاااکەوە گواساااتنەوەی ئەو چاالکییاااانە باااۆ ساااەر شاااەقام وێاااڕای پاراساااتنی گیاااانی خوێنااادکاران دەبێاااتە هاااۆی 

بااونەوەی خۆپێشاااندەران و کاااریگەریی زۆرتاار، بەتااایبەتی کە خوێناادکاران لە هەمااوو بااوارێکەوە دەتااوانن لەگەک  بەرفراوان
بوونی زانکااۆ و شااەقام  وایە لە ڕۆژاناای داهاااتوودا بەکااردەوە پەیوەساات ئەو خۆپێشاااندانانە بەڕێااوە باابەن. بااۆیە پااێمخەڵااک 

زیااادتریش دەبینااین. ئەو بااابەتە زیااادتر بااۆ قوناااغی ئێسااتایە بەاڵم لە داهاااتووی سااەرکەوتنی شااۆڕش و بە تااایبەتی لە 
ی دوای سەرکەوتنی شۆڕش شاۆڕش بەرەو ئاراساتەیەک نەباردرێ کە ئازادیدا دەبێ ئەو بزووتنەوە ڕۆڵی جیدی بگێڕێ بۆ ئەوە

مێژوو دوبارەببێتەوە. هەر بۆیەش کارکردن لە سەر ئەو بزوتنەوەیە بە دەرفەتێک باۆ شاۆڕش و دوای شاۆڕش هەژماار دەکرێات 
 .و پێویستە ئەو دەرفەتە کەڵکی لێ وەربگیرێ

 
 
 

 "با" و "ئانارشیسم"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لی فەتحیلێنا ستێفانوو/ و: عە

 
 دەکەن  ژنان قژیان پەخشان
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 لێی دا تا بەدەم ڕۆیشتن با 
 دەیلەرێننەوە
 دەیالوێننەوە

 ئەوان قژی ڕەشی پڕیان
 ڕێک و شانەکراوە

 تا شێوەی قژی سوورپێستەکان بدا
 یا وەکوو هی هیندییەکانی لێ بێ

 هەروەها چەشنی قژی چینییەکانی سەردەمی کۆن
 بڕازێتەوە و

 بڕازیلییەکان بچێ لە جۆری قژی داپیرە
 قژی ئەوان هەرتەنیا پۆڕێ مووی ئاسایی نییە

 کە بە ڕووناکیی مانگ بدرەوشێتەوە
 بەرهەمی نێوەندە جوانکارییەکانیش نییە،

 بەڵکوو میراتێکی نهێنییە
 قژی ئەوان هێالنەیەکە بۆ باڵندەکان

 پەرتووکخانەیەکی جادووییە
 .ەڵداتەوەکە حەز دەکا شنەی "با" بەهەڵکەوت الپەڕەکانی ه

 مانگێکی وردیلە،
 لەنێو قژی ئەواندا خۆی حەشار داوە

 دالیدا "، شاجوانی میسری"
 دەرکەوت جوانییەکەی چیرۆکێکی دەستکردە

 ڕوخساری کیژۆڵەکانی ئێستا بەاڵم،
 ڕاستەکین،

 خودایەکی سەردەمی باستان
 ئەژدادی ئەو ڕوخسارانەیە

  
 و کردئاخووندەکان چیرۆکی ئەو کیژۆاڵنەیان بەراوەژو
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 بۆوەی ڕاستییەکان وەشێرن
 قژی ئەو خاتوونانە وەختی هەنگاونان

 لە هەوادا دەلەرێنەوە،
 نهێنیی یەکگرتوویی و خوشک و برایەتییان

 لە هەناویاندا پاراستووە
  

 کە خەنجەرێ خۆی دەخزێنێتە نێو تاریکی بێهوودەیی
 قژی ئەو خاتوونانە بەهێزتر و خێراتر لە ئەسپەکان

 ەیی یەکگرتوویی دەهۆننەوەچیرۆکی ئەفسان
 لە چارەنووسی "وەشتی " ژنی خەشایارشای یەکەمەوە 

 هەتا دەگاتە مەهسا )ژینا(ی ئەمینی،
 مێژوو فەرامۆشیان ناکا

 بەسەرهاتی ئەوان وردورد دەچنێ و  خۆی ڕاستیی
 لە داو و تەون ڕزگاریان دەکا و

 .بە سوێندی بێدەنگی دیسان دەیانڵێتەوە
 ورد بیەوە ییانە ئەگەر تۆش لەو ڕاست

 بۆت دەردەکەوێ ئەوانەی کووڕ بوونەتەوە و
 بە خەنجەرێ دوای قوربانییەکان کەوتوون

 تاشراون زۆربەیان ڕدێن
 گەلێک جاریش سەرتاسن

 .ڕەنگە خاوەن ڕیش و پەشمیش بن
 دیارە ئەگەر سەرتاسیش نەبن

 ئەوەندە بە ترسەوە دەژین
 ڕۆژێ لە ڕۆژان قژیان بە سەرەوە نامێنێ و

 دەبن لە ترسی ئەو جینایەتانەی کردوویانە  شێت
 .بۆ خاتری چەند تاڵە موویەک

 ئەوانە لەبەر ئەوەی ژنان بەبەردەمیاندا ڕادەبرن و
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 نادەن، گرینگیان پێ
 .دەیانکوژن

  
 (پێشکەش بە مەهسا )ژینا( ئەمینی و ژنانی ئێران و هەموو جیهان)

ڕی. ئەو خااتوونە بەدەسات گەشاتی ئیرشاادی ئێاران کاوژرا، چاونکە سااڵەدا تێاپە ٢٢چل ڕۆژ بەسەر کاوژرانی مەهساا ئەمینای 
 .(بەڕادەی "پێویست" بە حیجاب قژەکانی دانەپۆشیبوو. مەنجەڵەکە هەروا لە کوڵە )دۆخەکە هەروا شێواوە

  
 :تێبینی

  Aساان هاوکااری یا )ئانارشیزم( ئامانجی پێکهێناانی کاۆمەڵگەیەکە تێیادا کەساەکان بە شاێوەیەکی ئاازادانە و یەک ئانارخی
یەکتاار دەکەن. ئانارشاایزم دژ بە هەمااوو جااۆرە سیسااتەمێکی قااوچکەیی کااۆنترۆڵە، چ لەالیەن دەوڵەتەوە بێاات، چ لە الیەن 

 .سەرمایەدارەکانەوە
  Bباوون لە شااژن، واتە لە "وەشاتی"  وەشتی، ژنی خەشایارشای یەکەم. خەشایاری هیخامەنیشای لە جێژنادا داوای نیوەڕووت

 .جیا دەبێتەوە  ژن بەرهەڵستیی مێردەکەی دەکا و هەربۆیە پاشا لێیدەکا. بەاڵم شا
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 ٨٣٥ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ی زایینی٢٠٢٢ مبەینۆڤەی ٢١ = ی هەتاوی١٤٠١ خەزەڵوەریی ٣٠شەممە دوو  

 
 
 

 هێزی گەل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسر باباخانی

 
 شۆڕشی ژینا ئەوەندە زۆر و فرەڕەهەند و خاوەنی الیەنی جۆراوجۆرە کە شرۆڤەی سیاسی  خێرایی ڕووداوەکان و ئاڵوگۆڕەکانی
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فریای لێکدانەوەیان ناکەوێ، لەبەر ئەوە کە ئەم شۆڕشە بەردەوام لە دەروونی خۆیدا خەریکی زاوزێایە و دواتار پەلکێشای و 
 .دەکات پەلهاوێژی بۆ سەرانسەری ئێران و تەنانەت دەرەوەی سنوورەکانی ئەم واڵتە

 
دیارە سەرەتای شۆڕشی ژینا بە قەتلێکی حکوومەتی، بە کوشاتنی کیاژە کاوردێکی ساەقزی دەساتی پاێ کارد. الیەنای تراژیکای 

تاااوان، لە پێتەختاای دوژماانەکەت دەکەوێااتە بەر لێاادان و ئەشااکەنجە و لەوپەڕی  کارەساااتەکە لەوەدا بااوو کە کچااۆڵەیەکی بێ
ئەمە ساەرەکیترین هۆکاار باوو باۆ ساازبوونی شاەپۆلی ڕ  و تاووڕەیی لە ساەقز و بێکەسی و هەناسەسااردیدا ساەر دەنێاتەوە. 

 .دواتر سەرجەم شارەکانی کوردستان، واتە ئەمە جۆرێ لە "هەژانی ویژدانی گشتیی کۆمەڵگەی کوردی" بوو
 

زاوزێایە خاۆی  گوتارێک ساز دەبێ کە سەرەتا دەسات پێادەکا بە زاوزێ و دواتار پەلکێشای کاردن. ئەم ڕێک لەم پنتەوە ئاماک
لە دروشاامەکان و ئەکااتە جۆربەجۆرەکااان و مانیفێسااتەکانی دایااک و باااوکی شااەهیدان لەسااەر قەبااران و چەمەر و چااۆپی سااەر 

دا دەبینێتەوە و دواجار دروشمە سەرەکییەکەی و حەماسە و گیانبازی ئەفسانەئاسای گەناج و الوەکاانی  گۆڕی گیانبەختکردووان
 .ەکا بۆ سەرانسەری ئێرانڕۆژهەاڵتی کوردستان پەلکێشی د

 
هایچ شاک و گومانێاک ئێلێمانەکاانی ناسایۆنالیزمی کوردیماان بەڕاشاکاوی   سووکەلەنگەرێک لەساەر قساەکان و ئەکتەکاان، باێ

نیشان دەدەن و خاڵی سەرسوڕهێنەر کاتێ خویا دەبێ کە سەرەڕای نیزیک بە سێ دەیە بۆشایی هێزە سیاسییەکان لە نێوخاۆی 
جیلێک پڕ بە شەقامەکانی ڕۆژهەاڵت هاواری ڕێبەرێکی شەهید وەک دوکتور قاسملوو دەکا کە تەمەنای  ڕۆژهەاڵتی کوردستان،

زۆریان، زۆر کەمترە لە سااڵنی پاش شەهیدبوونی دوکتاور قاساملوو! ئەمە ساەلمێنەری ئەم ڕاساتییەیە کە خەڵکای کوردساتان 
خااراوەییەوە زۆر لە نەتەوەکااانی تااری ئێااران لە بە حااوکمی مێااژووی خەباتیااان، هەم لەباااری فکاارییەوە هەم لەباااری ڕێک

پێشااترن. دروشاامی جەماااوەر کە خۆیااان بە ڕۆڵەی پێشااەوا قااازی و درێااژەدەری ڕێگااای قاسااملوو دادەنااێن هەمااان ڕەهەناادە 
فکاارییەکەیە و واڵماای ئەرێناای گەلاای کااورد بااۆ بااانگەوازی ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران بااۆ مااانگرتن و 

ان هەمان باری پەیوەندی ڕێکخراوەیی خەڵک و حیزبەکانە. کارانەوەی کەوانەیەک لێارەدا زۆر پێویساتە، کە نااوی خۆپیشاند
پێشاەوا و دوکتااور قاساملووم هێناااوە، دەگەڕێاتەوە ڕادەی دووپاااتە و چەنادپاتەبوونی ناااوی ئەم ڕێابەرە کاریزمایااانە لەسااەر 

 .ڕێبەری نەتەوەیی شەقامەکان، دیارە نەک وەک سکرتێری حیزبی بەڵکوو وەک
 

دروشمی سەرەکیی شۆڕشی ژینا واتە ژن، ژیان، ئازادی لە ڕاساتیدا سالۆگنی شۆڕشاە کە دواجاار خاۆی لە سەرانساەری ئێاران و 
هەروەهااا تەواوی دنیااادا دەبینێااتەوە. هەر سااێ وشەکەشاای ڕەگەزی مێینەیااان هەیە و ئەمە لە ئەدەب و فۆلکلااۆری کوردیشاادا 

ئازادی لە ئەدەبی کوردیدا "مؤنث مجازی"یە کە وەک بووک ئامااژەی پاێ دراوەم باووکی ئاازادی.  بوونی هەیە. تەنانەت وشەی
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واتە شۆڕشەکە هەم بیانووی دەسپێکەکەی، هەم دروشمە ساەرەکییەکەی و هەم دەورگێاڕە ساەرەکییەی واتە ژن بە کەروێشاکەی 
ەم شۆڕشاای ژنااانە لە جیهاناادا. کەوابااوو ئەم وێنەی پااێ بەخشاایوە و کردوویەتاای بە یەک کەزیەکااانی، تایبەتمەناادییەکی بااێ

 !هیچ لە ڕوودامانێک، شۆڕشێکی ژنانەی کوردانەیە  شۆڕشە بێ
 

بۆ گرێدانی پیاوانی کورد و پاڵپشتییان لەم شۆڕشە، دیسان ئاوڕدانەوە بۆ سەر دروشمەکانی سەر شاەقام و هەروەهاا ئەکتای 
کانی تاری ساەر شاەقام زۆربەیاان ڕیشاەیان لە خەبااتی ساااڵنی قارەمانانەی کاوڕان و پیااوانی ڕۆژهەاڵت پێویساتە. دروشامە

نێاوەرۆکێکی جیاوازتریاان هەیە  -سەرەڕای ویساتی هااوبەش-پێشووی گەلی کورددا هەیە و بەنیسبەت شوێنەکانی تری ئێران 
هەنادێ وەک خواست و ویستە نەتەوەییەکان. دیارە بەپێی هەلومەرج و دۆخی نوێی شۆڕش دروشامی ناوێش لەدایاک دەبان کە 

 .جار قاوغی سێکسییان هەیە بەاڵم لە ڕاستیدا ماکەی سەرەکیی پەیامەکەیان سیلەگرتنە لە دەسەاڵت
 
گومااان هەمااوو باازووتنەوەیەک و تەنااانەت هەمااوو وردەباازووتنەوەیەک هەڵگااری گوتاااری تااایبەت بە خااۆیەتی، خاااوەنی  بێ

 ژینا بەتەواوی ئەم پتانسییەل و تواناییەی باسمان هەڵێنجین، شۆڕشی  وشەکانیشی لێ دروشمی ستراتیژیکە و دەکرێ کلیل
 .کردن، هەیەتی

 
لەم شۆڕشااەدا خەڵااک لە نێوخااۆی ڕۆژهەاڵت و هێاازە سیاسااییەکانی کوردسااتان، ژیرانەتاارین هەڵسااوکەوتیان لەگەک پااالن و 

ەوتانە داوی شاەڕێکی پیالنی کۆماری ئیسالمی نواند. کۆماری ئیسالمی بە عالەم ئاشکرا شاەڕی پاێ فرۆشاتن، بەاڵم ئەوان نەک
ئاکام کە کۆماری ئیسالمی دەیویست تێوەیان گلێنێ. لە ڕاستیدا بەپێچەوانەوە، لەم سێناریۆ ساواوەدا کاورد باوو بە باراوەی  بێ

سەرەکی و هاوسۆزی گەالنی تریشی بۆ الی خۆی ڕاکێشا. لە مااوەی دوو مانگادا بە دانای تێچاوویەکی بەرچااو و بەرگرییەکای 
ان بااۆتە دک و مێشااکی شۆڕشااێک کە هەر خۆشاای خاااوەنی بااوو، بەاڵم دواتاار ئەم شۆڕشااە خااۆی گەیاناادە ئەفسااانەیی، کوردساات

 .تەواوی ئێران و لەوێشەوە بۆ سەرانسەری جیهان، دیارە لە هەندێ شوێن بەخەستی و لە هەندێ شوێن کاڵتر
 

ان بااۆ درێژەپێاادانی نافەرمااانیی کوردسااتان توانااایی و پتانسااییەلی ئەوەی هەیە کە ببێااتە نمااوونەیەک بااۆ سەرانسااەری ئێاار
مەدەناای و خەبااات و خااۆڕاگریی مەدەناای و لە ڕیگااای ئەزموونەکااان و تواناااییە فکرییەکااانی شۆڕشاای ژینااا هەناااردەی تەواوی 
ئێران بکا. قورسایی و ساەنگی کوردساتان تەناانەت هەر لەنێاو ئێرانادا قەتایس نەمااوەتەوە و لە دەرەوەی سانوورەکانی ئەم 

کەم  ی ئورووپایی و ئەمریکا وەباک بۆ پێشەنگی کوردساتان دەکێشارێ. کەواباوو ئەگەر چارەنووسای کاورد النایواڵتە لە واڵتان
لەم سەردەمەدا بە چارەنووسی ئێرانەوە گرێ دراوە، ئەگەر کاورد زیااترین تێچاووی لەم مااوەیەدا داوە، دەباێ دەوری ڕێابەری 

ەت دەبێ کاورد ئەم متماانەبەخۆییەی هەباێ کە دەوری کاۆکردنەوەی یان شوێندانەری لە ئاستی ئێرانی بۆ دیاری بکرێ. تەنان
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ئۆپۆزیسیۆنی جیددی لە دەرەوەی واڵت بگێڕێ. کورد خاوەنی بەهێزترین کارتە، کە هیچ الیەنێکی تر نییەتی ئەویش هێازی 
 !گەلە

 
 لە کزێ دەدا و دواجار  دەبێ سەرجەم خەڵکی ئێران لەوە تێ بگەن بێتوو کوردستان پاشگەز بێتەوە، ئەم شۆڕشە بەتەواوی

تێدادەچێ، خەڵکی ئێران لە نێوخۆ و سەرکردەکانی ئۆپۆزیسیۆنی جیددی ئێرانی بەباشای ئەمە دەزانان، باۆیە پێوساتە کاورد 
کە خۆی خاوەنی ئەم شۆڕشە و دەسپێشخەرەکەی بووە، دەوری ئێستای و ڕۆڵای لە داهااتووی پااش کۆمااری ئیساالمیدا بەوردی 

بەر لەوە، کورد دەبێ خەڵکی ئێران لەوە تێ بگەیەنێ کە نابێ و ناکرێ بااری ئەم شۆڕشاە بەتەنیاا  دەسنیشان بکرێ. بەاڵم
لەسااەر شااانەکانی گەلاای کااورد بااێ و دەبااێ هەمااوو گەالناای ئێااران شااانی وەبەردەن، ئەگەر خوازیاااری قوتااار بااوون لە چنااگ 

 .مۆتەکەی کۆماری ئیسالمین
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 ماری ئیسالمی حیزبی دێموکرات بە سەری مارەکە دەزانێتمستەفا مەولوودی: کۆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: عەلی بداغی

 
باران کارا و هەڕەشاەکانی کۆمااری  دوای دەسپێکی ڕاپەڕینی ژینا حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران دووجار مووشاەک ئاماژە:

رات و سااەنگ و قورسااایی حیاازب لەو ڕاپەڕیاانە، ئیسااالمی بااۆ سااەر ئەم حیاازبە هەروا درێااژەی هەیە. ڕۆڵاای حیزباای دێمااوک
کااارکردی هێااز و الیەنەکااانی ئۆپۆزیساایۆن، هۆکاااری سااەرەکیی سااەرکوتی خوێناااویی خەڵکاای کوردسااتان و پااالن و بەرنااامەی 
حیزبی دێموکرات و ناوەندی هاوکااری باۆ داهااتووی ڕاپەڕیانەکە چەناد تەوەری ساەرەکیی وتاووێژێکە کە "کوردساتان" لەگەک 

 .فا مەولوودی، بەرپرسی ناوەندی ئیداریی حیزبی دێموکرات پێکی هێناوەکاک مستە
 

 باران کرا؟ بۆ؟ کاک مستەفا لە ماوەی دوو مانگدا حیزبی دێموکرات دوو جار مووشەک :عەلی بداغی
 

ئێاران نەهاتووی لەگەک حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی  ڕوونە، کۆمااری ئیساالمی دوژمناایەتیی لە ئاشاتی مستەفا مەولوودی:
هەیە. تەنانەت ئەو کاتانەش بە ڕواڵەت باسی لە چارەسەری پرسی کورد کردووە، ئەویش هەر پایالن باووە باۆ زەربەلێادان 
لە حیزباای دێمااوکرات و باازووتنەوەی کااورد لە کوردسااتانی ئێااران، نموونەکەشاای تێاارۆری دوکتااور قاسااملوو کە لەسااەر مێاازی 

تاند. هۆکارەکەشی ڕوونە. ڕوانگەی کۆماری ئیسالمی بە نیسبەت مافی مارۆڤ و بەڕواڵەت وتووێژدا لە بزووتنەوەی کوردیان س
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مافی پێکهاتە و نەتەوە جۆراوجۆرەکان و جۆری حکومەتداری لە واڵت لەگەک بیرکردنەوەی حیزبای دێماوکرات باۆ بابەتەکاان 
 .ڕا لێک دوورن زۆر جیاوازە و لە بنەڕەت

 
گاارتنەبەری هەمااوو شااێوازێکی خەبااات بەدژی ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمی  ساڵەشاادا حیزباای دێمااوکرات بە ٤٣لە ماااوەی ئەو 

تێکۆشاوە و خەڵکی کوردستانیش پشتگیری سیاسەتەکانی حیزبی دێموکراتیان کردووە. سیاساەتی حیزبای دێماوکراتیش لەبەر 
سانووری کوردساتانی ئەوەی لەسەر ئەساسای واقعبینای لە چوارچێاوەی ئێرانێکای دێماوکراتیکی فیادراک دامەزراوە، لە ئێساتادا 

سااڵەدا قەت لە زەربەلێادان لە حیازب  ٤٣تێپەڕاندووە و، بەردەنگی باشی لە ئێرانێشادا هەیە؛ باۆیە کۆمااری ئیساالمی لەو 
خافاار نەبااووە. ئەوەش کە بە ماااوەی کەمتاار لە دوو مانااگ دوو جااار بە هاااژەک و دڕۆن هێرشاای کااردووەتە سااەر حیاازب و لە 

 وارچێوەیەدا جێ دەگرێتهەڕەشەکانیشی بەردەوامە، لەو چ
 

بااارانی باانکە و بارەگاکااانی حیاازب چ پێوەناادی و گرێاادراوییەکی بە ڕاپەڕیاانەکەی نێوخااۆی واڵتەوە   مووشااەک :عەلییی بییداغی
 هەیە؟

 
سیاساەت و دروشامی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێاران پێای لەساەر عەرزی واقایعە و خەیااک نیایە.  مستەفا مەولیوودی:

ات بۆ ئەوەیە حکوومەتی کۆماری ئیسالمی بڕووخێ و لەجێگای ئەو حکوومەتی دێموکراتیک و وەاڵمادەر خەباتی حیزبی دێموکر
لە ئێران بێتە سەرکار و خەڵکی کوردستان لە چوارچێوەی ئەو حکوومەتە دێموکراتیکەدا مافی سیاسی و نەتەوایەتییەکانیاان 

ێااک تەعبیاار لەو سیاسااەتە دەکەن و ڕوونە کە حیزباای دەسااتەبەر باان. دروشاامەکانی ئیسااتا لە خرۆشااانی خەڵکاای کوردسااتان ڕ
دێموکراتیش لە وەڕێکەوتنی ئەو خرۆشانەدا کە بە کوژرانی ژینا ئەمینی دەستی پێ کردووە، ڕۆڵی دیار و بەرچاوی هەباووە. 
ویسااتی خەڵکاای کوردسااتان و سیاسااەتەکانی حیزباای دێمااوکراتیش شااتێک نااین کە بتااوانین لێکیااان جیااا بکەیاانەوە. کۆماااری 

یسالمییش ئەوە بااش دەزاناێ و کاورد گاوتەنی ئەم حیازبە بە ساەری ماارەکە و بە هۆکااری خرۆشاانی شاەقام دەزاناێ، باۆیە ئ
 .پەیتا پەیتا هێرش دەکاتە سەر حیزبی دێموکرات

 
کارکردی هێز و الیەنە سیاسییەکان لەم ڕاپەڕینەدا لە ئاساتی کوردساتان و لە ساەر ئاساتی سەرانساەریدا چاۆن  :عەلی بداغی

 هەڵدەسەنگێنن؟
 

الیەن و هێازە سیاساییەکان لە کوردساتان مێاژوو و ئەزماوونی خەباتیاان زۆرە. هەروەک باسامان کارد لە  مستەفا مەولیوودی:
 ساک خەبات لەگەک کۆماری ئیسالمیدا بەداییم پەیوەندیی ڕاستەوخۆیان لەگەک خەڵکی واڵت هەبووە و بە هیچ  ٤٣ماوەی 
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خەڵکی کوردستان نین، هەرباۆیە کااریگەریی ڕاساتەوخۆیان لەساەر ڕووداوەکاانی کوردساتان  جۆرێک نامۆ و نائاشنا بە ویستی
هەیە و دروشاامەکانیان ئێسااتا لەسااەر شااەقامەکان لەسااەر زار و زمااانی خەڵااک ڕێااک ئەو بااابەتە دەسااەلمێنن. بە ڕووناای لە 

کردنی  گرتن، ئاراساتەکردن و پشاتگیری ، هەڵوێست وەاڵمی پرسیارەکەتدا حیزبەکان بە تایبەت ناوەندی هاوکاری لە سیاسەت
بەربەرینی خەڵکی ئێران و کوردستان باشی کار کردووە. هەڵوێست و سیاسەتەکەی جێگای پەسەند بووە کە خۆی لە پەیاامی 
یەکیەتی و خەباتی جەماوەری و ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیدا دۆزیوەتەوە. ئەوە تا ئێرە موسبەت و بااش باووە، بەاڵم 

بە ستراتیژی نەک بە تاکتیکی سەیری کار و تێکۆشان و سیاسەتی حیزبەکان بکەین بە ئەندازەی ئەرکی سەر شاانیان ئەگەر 
و چاااوەڕوانی خەڵااک واڵماادەر نەبااوون، هۆکارەکەشاای ئەمااانەنم یەکەم، بە شااێوەی پێویساات لە ئاسااتی سااەرێدا یەک گوتااار 

کان لە دەوری یەک ئامانجی سیاسی و نەتەوەیی لە دەوری یەک نەبوون. دووهەم، ئەو کۆدەنگییە کە پێویستە زۆربەی حیزبە
کۆ بکاتەوە پێی نەگەیشتوون کە پێکهێنانی بەرەیەکی دێموکراتیکی فرەچەشن یەکەم ئامانجە. ساێهەم، لەساەر بەرناامەیەکی 

یزبەکاان درووشام و ڕوون بۆ تێپەڕبوون لە کۆماری ئیسالمی و دەورانی تێپەڕ سا  نەبوونەتەوە. چوارەم، هەرچەندە هەماوو ح
ئاماااانجی تاااایبەت بە خۆیانیاااان هەیە، بەاڵم ئەوە کە چاااۆن لەگەک سیساااتەمی داهااااتووی ئیاااران کاااار دەکەن و چییاااان باااۆ 

 .داهاتووی کوردستان دەوێ، بەرچاوڕوونیمان نییە. ئەمانەش کەمایەسین و پێویستە بەزوویی چارەسەریان بۆ بدۆزرێتەوە
 

یۆنی کۆماااری ئیسااالمی توانیااویەتی لەسااەر قەرار و بڕیاااری واڵتااانی شااوێندانەر لەسااەر پێتااان وایە ئۆپۆزیساا :عەلییی بییداغی
 ئێستا و داهاتووی ئێران کارتێکەریی هەبێت؟

 
ڕێازم باۆ تااک تااکی کەساایەتییە سیاسای و حیازب و ڕێکخراوەکاانی سەرانساەری ئێاران هەیە و هەرکاام  مستەفا مەولوودی:

خەبات و تێکۆشان و کاریگەری و شوێندانەرییان نااکرێ. بەاڵم ئەوەی لە ئێساتادا بەپێی سەنگ و قورسایی خۆیان حاشا لە 
لە هەڵوێستی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و ناوەندەکانی بڕیار لە واڵتاندا دەبینین، پتر پێوەندیی بەو دۆخەی ئێساتای واڵت، 

ەیداندابوونی خەڵک و سیاساەتی ڕێاژیم خەباتی شێلگیرانە و مافخوازنەی خەڵک بە هەموو چین و توێژەکان ئازایەتی و لەم
ڕەفتار و کاردانەوەیان لەهەمبەر ناڕەزایەتییەکانی خەڵاکە. ئەگەر ئەوە نەباا دەوڵەتاان بەم جاۆرە نەدەهااتنە ساەر خەت و 

 .ئاوا بیریان لە هەڵسەکەوتی جیاوازتر لە جاران لەگەک ڕێژیمی ئێران نەدەکردەوە
 

ونی ئۆپۆزیسایۆنی یەکگرتاوو دژی کۆمااری ئیساالمییە. ئەمان پێماوایە ئۆپۆزیسایۆنی کەمایەسییەکی دیکە لەو راپەڕینەدا نەباو
ئێستا لەو ئاستەدا نییە بتوانێ هەڵگری پەیامەکان شەقام و ڕاپەڕینەکە بێت. ئەمان  - جیا لە الیەنی کوردی -سەرانسەری 

 تای ڕاپەڕین و دواتریش لە هەناویلە ئێسناڵێم هیوام بە ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە نییە، بەاڵم بڕوام وایە ڕێبەرانی سیاسی چ 
 .ئەو ڕاپەڕینە جەماوەرییە و لەنێو کچان و کوڕانی ئازای شەقام و زانکۆکاندا دروست دەبێت
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 بەو پێیە ئەو ئەرک و بەرپرسایەتییانەی لە ئێستادا دەکەوێتە سەرشای ئۆپۆزیسیۆن چین؟ :عەلی بداغی
 

وباڵویاای خااۆی کردباااوە و بەو ئەنجااامە  ت بااوو زۆر پێشااتر بیااری لە پەرشئۆپۆزیساایۆنی ئێراناای پێویساا مسییتەفا مەولییوودی:
گەیشااتبێت کە ڕێبەریاای کااۆمەڵگەی ئێااران و باازووتنەوەی گەورەی سەرانسااەری بەدژی کۆماااری ئیسااالمی بەو پەرتەوازەیاای و 

تای باازووتنەوەدا خااۆبەتەوەرزانینی تاااک، حیاازب و الیەنەکااان ناااکرێ و ئەوە ئێسااتا بەتەواوی دەرکەوتااووە. بااۆیە لە ئێساا
ڕاسااتی چاوەکااان زۆرتاار لەسااەر شااەقامی ئێااران و ئەو کااچ و کااوڕانەیە کە راپەڕیاانەکە بەڕێااوە دەبەن. ئەگەر ئۆپۆزیساایۆن 
بیهەوێ نەخشی کاریگەر و شوێندانەریشی هەبێ، پێویستە ڕاستیەکانی کۆمەڵگەی ئێران چۆنە ئااوای بیبیناێ و خوێنادنەوەی 

ئێران هەبێت. نیزامی داهاتووی ئێران ناکرێ و ناشتوانێ ناوەندگەرا بێت و ئااواش نیایە  واقعبینانەی لە پرە و کێشەکانی
بچێتە ژێر ڕکێڤی بڕیاری ئۆپۆزیسایۆنی تاراوگەنشاین. خاۆ بێتاوو گۆڕانکاارییش لە بۆچوونەکانیانادا پێاک نەهێانن، نااتوانن 

 .ڕۆک و نەخشێکی ئەوتۆیان لە داهاتووی ئەو واڵتەدا هەبێت
 

ئەدی سەنگی کورد لەو ڕاپەڕینەدا چەند بووە و کورد چۆن دەتوانێ قورسایی خۆی لە هاوکێشاەکانی داهااتووی  :عەلی بداغی
 ئێراندا بپارێزێت؟

 
سااەنگی کااورد لەو راپەڕیاانەدا دیااار و بەرچاااو بااووە و ئەوە لەکەە شاااراوە نیاایە و دروشاامەکانی وەک  مسییتەفا مەولییوودی:

ساااڵە  ٤٣یە دەسااەلمێنن. ئەوەش سروشااتییە، لەبەر ئەوەی خەڵکاای کوردسااتان "کوردسااتان چشاام و چاارا  ایااران" ئەو راسااتی
دایە. خەبااتی سیاسای،  پسانەوە، بە هەموو شێوەکان و لە هەموو ڕەهەندەکاندا دژی کۆماری ئیسالمی لە سەنگەری خەباات بێ

توێژەکااانی کاااۆمەڵی پێشاامەرگانە، جەماااوەری، مەدەناای، ڕێکخراوەیااای و کولتااووری ئەویااش بە بەشااداریی هەماااوو چااین و 
فکر و پێشاەنگی  کوردەواری و لەو رێگەیەشدا قوربانی زۆر و بەنرخیشی داوە. کوردساتان هێازی سیاسایی بەئەزماوون و خااوەن

تێدا هەڵکەوتووە. بۆیە بزووتنەوەی سیاسیی کورد دەتوانێ باۆ داهااتووی ئێاران و لەپێنااو بنیاتناانەوەی دێماوکراتیکی ئەو 
فەتێکی بەنرخ بێت. بۆیە ئەو سەنگ و قورساییەی کوردساتان ئێساتا بەتەواوی هەساتی پاێ دەکارێ و واڵتەدا سەرمایە و دەر

وای دەبینم خەڵکی ئێارانیش هەساتیان بەو نەخاش و دەور و کااریگەرییە کاردووە و بەوەیاان زانیاوە کە ئێرانای داهااتوو باێ 
ەوەیااای و مەدەنییەکاااانی کاااورد، ئێرانێکااای لەبەرچااااوگرتنی خەبااااتی خەڵکااای کوردساااتان و دابینباااوونی ماااافە سیاسااای، نەت

 .دێموکڕاتیک چێ نابێت
 

 کاک مستەفا سەرکوت و کوشتوبڕەکان لە کوردستان لەچاو ناوچەکانی دیکە زیاتر بوون، بۆ؟ :عەلی بداغی
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ێاژێ باکاانە خاوێنی الوانای کاورد دەڕ کردنی خەڵکای کوردساتان ئااوا بێ ئاشکرایە کە دوژمن بۆ چاوترساێن مستەفا مەولوودی:
هەتا بەشکم لەو ڕێگایەوە کورد لە خواساتەکانی خۆیاان پەژیاوان باکەنەوە. ئەوە بە درێژایای مێاژوو و لە ساەردەمی ڕێژیمای 
پاشایەتییش لە ئارادا بووە. ڕێژیمی کۆماری ئیسالمییش لە سەرەتای هاتنەسەرکاریەوە ئەوە کار و کردەوە و سیاسەتی باووە 

خەڵکی کورد لە خەبات و خواستە ڕەواکاانی هەمیشاە ئاماانجی ساەرەکیی ڕێاژیم باووە. کردن و پاشگەزکردنەوەی  و چاوترسێن
دایە و لەسەر ویست و داخوازیی ڕەوای خۆی هەر ساوورە. ئەمە لە یەک شاوێن  بەاڵم وەک دەبینین ئەو خەڵکە هەر لە مەیدان

ناادەکان دەبیناای. بااۆیە لە ڕاپەڕیناای و هەر لەنێااو حیزبەکاناادا نیاایە، بەڵکااوو لە نێااو هەمااوو چااین و توێژەکااان و شااار و گو
ئەمجارەشدا کورد لە سەرکوتی خوێناوی و زەبروزەنگی سیستماتیک بەشی شێری بەرکەوتووە، لەگەک هەماوو ئەوانەشادا بەاڵم 

 .خەڵک بە ئازایەتیی خۆیان لە مەیداندا ماوەتەوە و دڵنیام کۆڵیش نادەن
 

 حیزبەکانی دیکە بۆ ئێستا و داهاتووی ئەو ڕاپەڕینە چین؟ پالن و بەرنامەکانی ناوەندی هاوکاری و :عەلی بداغی
 

پاالن و سیاساەتی ناوەنادی هاوکااری و بە ڕوونایش حیزبای دێماوکڕاتی کوردساتانی ئێاران کاارکردنە باۆ  مستەفا مەولیوودی:
ڕاپەڕیاو  تۆکمەترکردنی ئەو راپەڕینە جەماوەرییە. بۆ ئەوەش پێویستە نەخش و دەوری کچاان و کاوڕانی کوردساتان، خەڵکای

بەتەواوەتی لەبەرچاو بگرین. بەرنامەی ناوەند ئەوەیە بەوەخت و بە بەرناامەتر لەگەک ڕەوتای ڕووداوەکاان بچێاتە پێشاێ و 
بیاار لە بەربەرینترکااردنەوەی خااۆی دەکاااتەوە و لەگەک خەڵکاای راپەڕیااوی رۆژهەاڵت بە شااێوەیەکی زیناادوو و بەردەوام لە 

پاارۆژەی ڕووناای بااۆ شااوێندانەریی زیاااتر لە ڕاپەڕیاانەکەی ئێسااتا و بااۆ دواڕۆژیااش  دایە. چااونکی دەبااێ بەرنااامە و پەیوەناادی
هەبێاات. بااۆ ئەوەش دەبااێ پەیوەناادی دیپلۆماساایی خااۆی بەهێزتاار بکااا و لەگەک کۆڕوکااۆمەڵی نێااونەتەوەیی و دەوڵەتااان لە 

واستەکانی خەڵکی کورد بگارێ وشوێنی خ پەیوەندیدا بێت. لە داهاتووی ئێران و لە چوارچێوەی نیزامی سیاسیی داهاتوودا پێ
و بارتەقای بەشداری خەڵکای کوردساتان لە خەباات باۆ ڕووخاانی رێژیمای ئێاران و هێنانەساەرکاری رێژیمێکای دێموکڕاتیاک، 

 .هەوک بۆ دابینبوونی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی کوردستان بدات
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ەکانی بە ئەستۆی ئێمە عەلی عەونی؛ ئێران بیانوومان پێ دەگرێ و دەیەوێ کێشە نێوخۆیی
 دابێنێ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕۆژنامەی کوردستان

 
می جاارێکی دیاکە بە مووشاەک و دڕۆن هێرشای کاااردەوە الئیسای خااەزەڵااوەر سپای پااسادارانای کۆمااری ٢٣ڕۆژی دووشاەماماە، 

ان. ئااااەو هاێااارش و اوردساتاااسااەر باانکە و بارەگاکااانی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران و کااۆمەڵەی زەحمەتکێشااانی ک
مااارە مووشاەکییە شاەهیدبوونی دوو پێشامەرگە و بریناداربوونی کاۆمەڵە پێشامەرگەیەکی حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی الپااە

می بۆ ساەر هەرێمای کوردساتان زۆر الهێرشە مووشەکییەکانی کۆماری ئیس ئێرانی لێ کاەوتاەوە. کاارداناەوەکاان بە بەردەوامیی
یرڤااان بااارزانی، سااەرۆکی هەرێماای کوردسااتان ڕایگەیانااد هاایچ بیااانوویەک بااۆ مووشااەکبارانکردنی هەرێماای و جۆراوجااۆرن. نێچ

کوردستان نابینین. مەسروور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش هێرشەکانی سپای پاسدارانی ڕیژیمی ئێرانای 
 .بە پێشێلکردنی سەروەریی خاکی هەرێمی کوردستان و عێرا  ناو برد

 
هەر لە درێژەی ئەو هەڵوێستانەدا "عەلی عەونی"، ئەندامی ساەرکردایەتیی پاارتی دێماوکراتی کوردساتان لە لێدوانێکادا باۆ 

ڕایگەیاند کە ئێران لەبری هێرش بۆ سەر خاکی دراوساێیەکانی باشاتر وایە کێشاە نێوخۆییەکاانی خاۆی  "ڕۆژنامەی "کوردستان
 .چارەسەر بکات
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و پرسیارەدا کە باۆچی کۆمااری ئیساالمی ئااوا بەئاساانی دەتاوانێ سانوورەکانی عیاڕا  و هەرێمای می ئەعەلی عەونی لە وەاڵ
میی ئێاران مااوەیەکە بیاانوو بە الکۆماری ئیسبەداخەوە  کوردستان ببەزێنێ و لە هێرش و هەڕەشەکانی بەردەوام بێت، گوتیم

 .دەیانەوێ بیخەنە ئەستۆی دەورووبەر هەرێمی کوردستان دەگرێ و ئەو کێشانەی کە لەنێو خودی ئێراندا هەیە،
 

ئێمە هەمیشە لە هەرێمی کوردستان بڕوامان وابووە کە دەبێ ڕێزی دراوسێیەتی بگرین و هەرگیز لە هەرێمی کوردستانڕا هایچ 
تاانی دەورووبەریاش کاارێکی هەڵە دەکاااەن و ئااەوە کاارێکی خااراپ و تاانی دەورووبە نەکاراوە. واڵمەترسییەک ئاراستەی وااڵ

ت، کێشاە اڵدەرەوەی وێزەونە کە دەیااناەوێ کێشە نێوخۆییەکانی خۆیان هەناردەی دەرەوە بکەن و بە خوڵقانادنی کێشاە لە ق
 .نێوخۆییەکانی خۆیان پووشبەسەر بکەن

 
لە ماوەی ئەو سی سااڵەی حکاوومەتی هەرێمای کوردساتان هەرگیاز ئاێمە دەستپێشاخەر نەباووین یاا ئەساڵەن نییەتای ئەوەماان 

تاانی دەورووبەر دروسات بکەیان. بەداخەوە لە بۆڕدووماانی خاانووی شاێخباز خۆشایان پێکەنینیاان بە اڵوشەیەک باۆ نەبووە کێ
ن جیرانای ئیسارائیلن، هەر لااەوێ لێای باادەن الی ئیسرائیلمان داوە. ئێوە لە جۆوبڕوبیانوویان دەهااات کە گوایە لە بنکەیەک

ی دێماوکرات و بارەگاکاانی اڵە لەو مااوەیەدا دوو جاریاان لە قەو ئەوەی کبۆ ڕێگای نزدیک دوور دەکاااەن. ئەمە ڕاساات نیایە 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانیان دا، لە حەقیقەتدا ئەو بارەگانەیانە بارەگای مەدەنای و شاوێنی ژیاانی ژن و مناداڵن و هەمووماان 

اخ و گاشااەبەردان پەنایااان تبااوون لە پەنااا و پەساااران، لەژێاار شاانانەمان بینیاای کە هەاڵااڵئەو منااددیاامەنە ناخۆشااەکانی 
 .میالو لە ترسی بۆڕدوومانی کۆماری ئیسگرتبو

 
ئێمە پێمان وایە ئەوە بە چارەسەرکردنی بنەڕەتیی کێشەکان، واتە بە دانیشتن لەگەک خاوەنی پرسەکان کە مایللەتە، پارە 

کوومەتی عێرا  ڕۆڵی خۆی ببینێت کە و کێشەکانیان چاارەساەر دەبان نە بە بۆڕدومانی ئەمال و ئااەواک. هاەروەهاا دەبوایە ح
وازترە کە بەر سینگی بۆڕدوومانەکانی ئێران یا تاورکیە بگارن و سانووریان الهەڵوێستی زۆر زۆر بەداخەوە حکوومەتی عێرا  

بااۆ دابنااێن کە دەکاارا حکااوومەتی عێاارا  پەنااا بباااتە بەر ڕێکخااراوی نەتەوە یەکگرتووەکااان و شااوڕای ئەمنیاایەت و لەوێاادا 
   ".ات بۆوەی سنوورێک بۆ ئەم سنووربەزاندنانەی هەردوو دراوسێی زلحوڕتی زلهێز دابنرێتشکایەت بک

 
ماای کاریگەرییەکااانی ئەو هێاارش و ساانووربەزاندنانەی کۆماااری ئەناادامی سااەرکردایەتیی پااارتی دێمااوکراتی کوردسااتان لە وەاڵ

ن و هەروەها کارتێکەریی هەڕەشاەکانی کۆمااری تی کوردستامی لەسەر هاوپێوەندیی نەتەوەیی کورد لە باشوو و ڕۆژهەاڵئیسال
ئااێمە و خەڵکاای باشااووری و " :یەنە سیاسااییەکانی باشااووری کوردسااتان گااوتیڕێژیماای ئێااران لەسااەر هەڵوێسااتی حیاازب و ال

ئاێمە ئاساتی . هەمووان دەزانین کە هەرێمی کوردستان هەمیشە هەڵوێستێکی نەرم و میانەڕەوانەی هەبووە لەگەک دەرودراوساێ
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م ئەوەیاکە اڵنە سەرچاوەی مەترسی و هەڕەشاە؛ بەتوانای و پێگەی خۆمان دەزانین، بۆیەش بۆ ئێمە باش نییە کە ببی هێز و
بە دڵنیاییەوە لە هەرێمی کوردساتانەوە هایچ . هەیە بیانوو پێگرتنەکانە و لەوەتای هەیە ئەوان هەر بیانوو بە ئێمە دەگرن

ێچەوانەوە هەمااوو جااۆرە هەڕەشااە و مەترسااییەک هەر لە ناااردنی دڕۆن و تااانە و بە پاااڵم وهەڕەشااەیەک نەکااراوەتە سااەر ئە
تاانەوە بەرەو کوردساتان، اڵدەگااتە نااردنی تێرۆریساتان لەو و مووشەک هەتاا نااردنی مااددەی هۆشابەر و تەقەمەنای، هەتاا

ش ئاێمە ئەوەی لە هەتا بەزاندنی خاک و هەتا بۆڕدومانکردن ئەوە ئەوانن کە مەترسیی باۆ ساەر هەرێمای کوردساتانن. باۆیە
باشووری کوردستان بە سەر ئێمە دێت و لە میللەتی ئێمە دەدا، حەقیقەتت دەوێ بەش بە حااڵی خاۆم یاادی بۆڕدوومانەکاانی 
ساەدام حوسااین و بەعسامان دێنێااتەوە بیار کە لە ئۆردووگاکااانی زێااوە و لە کەمپەکاانی ماااڕدین، ماووش و دیاااربەکر ژەهریااان 

تااانە ئااێمە تەنااانەت ئەگەر دانیشااین و اڵشااێوەیە. ئەم وەکااانی کااورد دەدا لەوێ، بەهەمااان دەرخااواردی پەنااابەران و ئاوار
هیچیش نەکەیان، هایچ ئیاددیعایەکیش نەکەیان هەر مەحکاوومین بە لەنێوچاوون. ئەوان نایشاارنەوە کە نااتوانن تەحەماوولی 

وور و سیاساەتی کاورد لە کوردساتان هیچ جۆرە پێشکەوتن، گەشەسەندن و پێشوەچوونێک بۆ ئاستی ژیاان و فەرهەناگ و کولتا
 .بکەن
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 دیکتاتۆرەکان وەک یەک دەمرن
 

 
 

 برایم جەهانگیری

 
ئەوەی ئێسااتا لە ئێااران و لە کوردسااتانیش بە تااایبەتی دەگااوزەرێ ڕاپەڕینااێکە کە لە شااێوە و لە ڕوخساااردا لەگەک زۆربەی 

ش و ڕاپەڕینەکانی جیهاان بکەیان، یاان ڕاپەڕێان و شۆڕشای جەمااوەریی ڕاپەڕینەکانی پێشە خۆی جودایە. ئەگەر سەیری شۆڕ
خەڵکی ئێران لە دژی حکوومەتی پاشایەتی وەبیر خۆمان بێنینەوە، دەبینین سەرەڕای هەندێ وێکچاوون، بەاڵم بە شاێوەیەکی 

و ڕۆژێاااک ڕژد گشاااتی جیااااوازییەکی گەورەی لەگەک ئەو ڕاپەڕیااانەی ئێساااتا هەیە کە لەسەرانساااەری ئێرانااادا ڕۆژێاااک خااااو 
 .بەردەوامە

 
شۆڕشی ژینا وێکچوونێکی زۆری دەگەک شۆڕشی ڕۆمانی دژی چاوشێسکۆ و حیزبی کۆمۆنیستی دەساەاڵتداری ئەو واڵتە هەیە کە  

ساااک وەک دۆڵپااا لینگاای بەسااەر ملاای خەڵکاای ڕۆمانیاادا شااۆڕ کردبااۆوە. لە ڕۆمااانی چەخماااغەی شۆڕشاای دژی  ٤٠زیاااتر لە 
ی سااەر ساانوور بە ناااوی "تیمیشااوارا" لااێ درا ، ئەو شااارە پێشااتریش چەناادین خۆپێشاااندانی دیکتاااتۆری لە شااارێکی بچااووک

 ١٩٨٩دیسااامبری سااال  ١٧حاڵێکاادا لە بچااووکی دیااکەی بە خااۆیەوە دیبااوو کە هەمااوو جااارێ بەخێرایاای سااەرکوت دەکاارا. لە 
و، هێزە سەرکوتکەرەکانی ڕۆماانی چاوشیسکۆ سەرۆکی ڕۆمانی لە ئێران و لەسەر گۆڕی خومەینی خەریکی دانانی دەستەگوک بو

 ٥٠لە شاااری "تیمیشااوارا" هەر ئەو شااارە بچااووکەی سااەر ساانوور جااارێکی دیااکە تەقەیااان لە خۆپێشاااندەران کاارد و زیاااتر لە 
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کەسیشایان برینادار کارد، لەو حااڵە دا نیکاۆالی چاوشێساکۆ کااتێ لە تااران گەڕایەوە ڕێاک وەک  ١٠٠کەسیان کوشت و نزیک 
 .خۆپێشاندەران و خەڵکی ناڕازیی واڵتی بە بەکرێگیراو و فریوخواردووی بێگانە لەقەڵەم دا خامنەیی و ڕەئیسی

 
هەزار کەە لە مەیاادانی  ١١٠ڕۆژ دوای کوشااتاری "تیمیشااوارا" نیکااۆالی چاوشێسااکۆ لە بەراماابەر  ٤ساایپتامبر تەنیااا  ٢١ڕۆژی 

ەگەک دروشامی مەرگ باۆ دیکتااتۆر ڕووبەڕوو ناوەندی بۆخارێسات پێتەختای ڕۆماانی قساەی باۆ خەڵاک دەکارد کە چای لەپاڕ ل
کۆماریان دەسات  بۆوە، چاوشێسکۆ لەو ڕووداوە بەتەواوی شۆک ببوو، چەند ڕۆژ دواتر خەڵاک هێارش باۆ ساەر کۆشاکی ساەرۆک

پێ کرد و چاوشیسکۆ بە هێلیکۆپتێر هەاڵت و سوپای ڕۆمانییش کە تازە هەواڵی کوشتنی وەزیری بەرگریای ئەو واڵتەیاان بە 
 و هاوهەڵوێساتی زیااتر کاردانەوەیاان باکەن ئەوتۆ بەرگرییەکی ئەوەی بێ بییستبوو، چاوشیسکۆوە لەالیەن  خەیانەت تاوانی
ی دێساامبر، ٢٤ایی لەگەک خەڵک بوو. ئیتر هەر ئەوە بوو کە دوایی ساپا چاوشێساکۆی گارت و خاۆی و خێزانای لە ڕۆژی هاوڕ
ایەکی ساەربازیدا مەحااکەمە و هەر هەماان ڕۆژیاش گولاالەباران کاران و کۆمار، لە داگا ڕۆژ دوای دوایین وتاری سەرۆک ٣یانی 
 .ساڵەی یەکێک لە دڕندەترین دیکتاتۆرەکانی جیهان لە ئورووپا هات ٤٢جۆرە کۆتایی بە حکوومەتی  بەم
 

الی ڕەحماانەی ناڕازیاان لەالیەن حکاوومەتی نیکاۆ شۆڕشی ڕۆمانی بەرهەمی چەند ماناگ شاۆڕش و نااڕەزایەتی و ساەرکوتی بێ
چاوشێسااکۆوە بااوو کە وەک دوایااین ڕێژیماای کۆمۆنیسااتی بە ئەناادامی هاوپەیمااانی وەرشااەو دادەناارا. ئەو شۆڕشااە لە شااێوەی 
ڕەفتاااااری حکااااوومەتییەوە لەگەک خەڵااااک ڕاساااات هەمااااان هەڵسااااوکەوتی هەبااااوو کە ڕێژیماااای تاااااران لە دژی ناڕازییااااان و 

دوانی بەرپرسااانی باااڵ، خااامنەیی و ڕەئیساای هەمااان قسااە خۆپێشااندەران وگەالناای ڕاپەڕیااوی ئێااران هەیەتای و، قسااە و لێاا
ولێدوانی دیکتااتۆرەکەی ڕۆمانیماان بیار دەخەنەوە کە هەرگیاز گاوێی لە دەنگای خەڵکای نااڕازی نەگارت و ئەوانای تەنیاا بە 

دێانە دەسکیسیی دوژمنان و دەستی دەرەکای ئەژماار کارد. ئیساتاش هەماان شاتە، ڕێبەرانای ڕێاژیمە دیکتااتۆرەکەی تااران هەر 
قسااە ئەو ڕاپەڕیاانە بە گرێاادراوی بێگااانە و ڕۆژاوا لەقەڵەم دەدەن و لە باااری هەڵسااوکەوتیش ڕێااک هەمااان هەڵسااوکەوتی 

 .بەدەستانی ڕۆمانییان لەگەک خەڵک هەیە دەسەاڵت
 

کەی ساااک لەمەوبەر و دیکتاااتۆرە ٤٢ئەوانە ئەو وێکچووناانەن کە لەنێااوان دوو حکااوومەتی دیکتاااتۆریی چاوشێساکۆی ڕۆمااانیی 
ئێستای جەماران هەیە و ئەو وێکچوونەیە کە لە نێوان شاری سەقزی چەخماغەی شۆڕشی ژینا و شاری "تیمیشوارا"ی ڕۆماانی، 
مەڵبەندی یەکەم سەرهەڵدانی دژی دیکتاتۆری ڕۆمانیدا هەیە. بەاڵم جیاوازی لە جۆری سەرهەڵدانەکان و بەگ داهااتنەوەی 

 .دیکتاتۆرییش جێگای سەرنجن
 

 ڕاپەڕینی ئێستای گەالنی ئێران کە لە کوردستان و لە شاری سەقزەوە چەخماغەکەی لێ درا لەگەک نەک ڕۆمانی، جیاوازیی 
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بەڵکااااوو لەگەک زۆربەی ڕاپەڕینەکااااانی پااااێش خااااۆی لەوەدایە کە ئەم ڕاپەڕیاااانە بە پااااێچەوانەی ئەواناااای پااااێش خااااۆی و 
ۆیی دەسااتیان پااێ نەکااردووە و زیاااتر خەڵااک و بەپااێچەوانەی ئەوەی ڕۆمااانییش بەپێاای بەرنااامەی هاایچ ڕێکخسااتنێکی نێوخاا

بێزاریی خەڵک وای کرد کە وەک هەموو جارانی پێشتر بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی لەو ڕێژیمە باڕژێنە ساەر شاەقام. بەالم ئەو 
ڕا گەورە باۆوە و  جارە چون ناڕەزایەتی لە ناخی خەڵکادا ئیتار پەنگای خواردباۆوە، تااران بە هاناای ساەقزەوە هاات و لەوێ

 .ەرتاسەری ئێرانی تەنیس
 

ئەوەی جێگەی نیگەرانی و لێ وردبوونەوەیە، نەبوونی ڕێکخستنێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتییە کە تا ئێساتا بە شاێوەیەکی ڕوون 
و دیاار بەڕێااوەبەر و ڕێنااوێنی خۆپێشاااندانی سەرتاسااەری ناکاا، نە وەک سااەردەمی شااا کە خااومەینی وەک ڕێبەرێکاای کاریزمااا 

هەماااوو حیزبەکاااان پشاااتیوانیی ئەو فەرمانەیاااان دەکااارد و خەڵکیاااان باااۆ ماااانگرتنی سەرتاساااەری و فەرماااانی دەردەکااارد و 
خۆپێشااااندانی جەمااااوەری هاااان دەدا، نە وەک شۆڕشااای ڕۆماااانی کە خااااوەنی "بەرەی ڕزگااااریی نیشاااتمانی" باااوو و بەئاشاااکرا 

اوەن ڕێکخسااااتن بااااوون. ئەوە بەیاننامەیااااان دەردەکاااارد و دژایەتییااااان لەگەک چاوشێسااااکۆ وەک دیکتاااااتۆر دەردەبااااڕی و خاااا
کەمایەسییەکی گەورەیە بۆ شۆڕش و ڕاپەڕینی گەالن، ئەگەرچی تا ئێرە خەڵک کاورتی نەهێنااوە و هاوکاات لەگەک ساەرکوت 

ڕەحمانەی ڕێژیم لە نێوخۆ خەڵک و چاالکانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی هەر کەساە و لە ساووچێکەوە چاکیاان ئەو  و کوشتاری بێ
ووە و بەپێااای هەلاااومەرج و ڕۆژ و حەوتاااوو تاکتیکەکاااان دەگاااۆڕن ونەیانهێشاااتووە ئەو ڕاپەڕیااانە ڕاپەڕیااانە هیااادایەت کااارد

 .دامرکێتەوە
 

وەک باااە کاارا لە سەرانسااەری ئێراناادا ئەو ڕێکخسااتنە بااوونی نیاایە، بەاڵم بەخۆشااییەوە لە کوردسااتان دەتااوانین بڵێااین کە 
پاڕ کاردۆتەوە، بەکاردەوە باوونە ناوختە ئومێادێک لە دڵای ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردساتانی ئێاران ئەو کەلێنەیاان 

کااۆمەاڵنی خەڵکاای کوردسااتاندا. هەر بااۆیە بە درێژەکێشااانی ئەو ڕاپەڕیاانە پێشاابینی دەکااڕێ لە ئایناادەدا ئەو ڕاپەڕێاانە لە 
 .سەرانسەری ئێراندا لەو ئاستەدا نەمێنی و زیاتر بتەنێتەوە و گەورەتر و هەراوتر ببێتەوە

 
دان و ڕاپەڕینەی ئێستا لە ئێاران لە ئاارادایە دەگااتە خۆپێشااندانی جەمااوەریی بەرفاراوان یاان هەر لەو ئایا ئەو خۆپێشان

ئاستەدا دەمێنێتەوە؟ دیارە ئەو شێوە خۆپێشاندانە نوێیە و داهێانەرانەی خەڵکای کوردساتان بەتاایبەتی و خەڵکای ئێاران بە 
ەوە باێ دەساەاڵت و دەستەوەساتان کاردووە. لە هەماان کاتادا گشتی تاا ئێساتا ساەرکەوتوو باووە و ڕێژیمای لە هەماوو باوارێک

پێشاابینیی ئەوە دەکاارێ درێااژەی ئەو ڕاپەڕیاانە کە لە زۆربەی شااارەکان وەک شااەڕێکی پااارتیزانی خەڵااک و حکااوومەتی لااێ 
هاااتووە، سااەرئەنجام وا دەکااا تااا دیااواری ترساای خەڵااک لەو نیاازامە بە یەکجاااری هەرەە بێنااێ و ئەو شااەڕەی لە کااۆالن و 

هێنانی باوەڕی هێازە ساەرکوتکەرەکانی ڕێاژیم و؛ خەڵاک بە لێشااو باڕژێنە  ەڕەکی شارەکان لە ئارادایە، ببێتە هۆی هەرەەگ
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ساااک ئااازادیی لااێ زەوت کااردوون و جااگە لە کوشاات و  ٤٠سااەر شااەقام و کۆتااایی بە دەسااەاڵتی ڕێژیمێااک بێاانن کە زیاااتر لە 
 .چی دیکەی بۆ خەڵکی بەبارمتەگراوی ئێران پێ نەبووەکوشتار و گرتن و ڕاوەدوونان و ئەشکەنجە و زیندان 

   
 

 
 پێگەی الوان له بزووتنەوەی نوێی خەڵکی ئێراندا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ئاوە ئەمین د.کامران

 
الواناای ئێااران هێاازی سااەرەکی باازووتنەوەی "ژن، ژیااان، ئااازادی"ن و باازووتنەوەی ئێسااتا نیشااانەی ویسااته شااارۆمەندییەکانی 

 .لە دەوڵەت و سیاسەت، دادپەروەریی و بەرانبەری ڕەگەزی"یه "ئازادی، جیایی ئایین
 

بەشداری و چاالکیی بەرچاوی الوان لە بزووتنەوە شۆڕشگێرانەکانی جیهان دیاردەیەکی گشتی و جیهانییاه. باه گشاتیی، الوان 
پێشکەوتنخوازەی ئێساتادا هێزی سەرەکی و بزوێنەری بزووتنەوە گۆڕانخوازەکانن. لە ئێرانی ئەمڕۆشدا، الوان لەم بزووتنەوە 

کە لەپێناوی گاۆڕانی بنەڕەتای لاه کاۆمەڵگە و ڕووخانادنی کۆمااری ئیساالمی وەڕێ کەوتاووە، پێیاان ناوەتاه ناێەو گۆڕەپاانی 
خەباتەکە. بۆ دیتنەوەی وەاڵمی بەشداریی بەرچاوی الوان و بەتایبەتی کێژ و ژناانی ئێرانای لەم بازووتنەوەیەدا، دەکارێ و 

ەینای و زەینای ئەم بەشادارییە لە پێوەنادیی لەگەک فااکتەری پێکهااتەی تەمەنیای حەشایمەتی ئێاران و پێویسته بەستێنی ع
 .گەلێک کێشەی الوان لە بواری جۆراوجۆری سیاسی، ئابووری، فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیدا شی بکرێتەوە
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 الوان و پێکهاتەی تەمەنیی حەشیمەتی ئێران

 
، پێکهااااتەی تەمەنیااای ئێاااران بریتییاااه لە" مناااداک و ١٣٩٥اک لە سااااڵی بەپێااای دوایاااین ساااەرژمێریی گشاااتیی خەڵاااک و مااا

میلیااۆن،  ١/٢٠بەراناابەر بااه %١/٢٥ساااک(  ٢٩تااا  ١٥میلیااۆن کەە، الوان) ٢/١٩بەراناابەر بااه  %٢٤ساااک(  ١٥میرمنااداک)ژێر 
بەرانابەر  %١/٦ ساک و سەرتر( ٦٥میلیۆن کەە و بەساڵداچوو ) ٨/٣٥بەرانبەر به  %٨/٤٤ساک(  ٦٤تا  ٣٠وەنێوکەوتووان )

 ٣٠کەە لاه خەڵکای ژێار  میلیاۆن 39/3ی حەشایمەتی ئێاران واتاه 49/1ساەتا ملیۆن کەە. به پێای ئەم کۆژماارە لە  ٩/٤به
م پێیه، بێجگە لە ڕادەی زۆربوونی الوان لە پێکهاتەی حەشیمەتیی ئێران، گوشارەکانی دەوڵەتی ئاۆلیی  هاتووە. به ساک پێک

کەسایش وەکاوو ساەرەتاییترین ماافی ئینساانی، هەروەهاا کااریگەریی نەرێنیای قووڵترباوونی ئێران تەنانەت له هەرێمی تاکە
هەرچاای زۆرتااری کەلێناای چینااایەتی و کااۆمەاڵیەتی لەسااەر ئاسااتی ژیااانی ئەوان لە بااواری جۆراوجااۆر وەکااو خوێناادن، ماااک، 

شۆڕشاای نااوێ  لااه الوان ریبەشاادا سااەرەکیی هااۆی دەرمااان، هەلاای کااار و بەرزبااوونەوەی ئاسااتی گشااتیی نرخەکااان و هتااد، 
 .دایه ئێران

 
 کێشە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی الوان

 
ی کارگێرە وردە و درشتەکانی حکاوومەتی ئیساالمی لە ژیاانی  تێوەردانی بەردەوام و ڕۆژانە الوانی ئێرانی هاوکات لەگەک دەست

ارە ئااابووری و کۆمەاڵیەتییەکاااان کە خااۆیی ئەوان و، پێشااێلکردنی ئااازادیی تاااک و شاااارۆمەندییان، هاوکااات بەهااۆی گوشاا
بەرهەماای سیاسااەتی ماااڵوێرانکەری دەسااەاڵتی ئیسااالمیی ئێرانااه، توانااایی دەسااتەبەر و ڕێکخسااتنی ژیااان و درووسااتکردنی 

ی تەواوی ئێرانای تەنیاوەتەوە، پیشااندەری  و کێشاانە داهاتووی خۆیانیاان نیایە. زانیارییەکاانی فەرمیای ئێاران ساەبارەت باه
رەساااته گەورەیەیە کە ژیااانی تەواوی خەڵکاای ئێراناای بەگشااتی و، ژیااانی الواناای بااه تااایبەتی خسااتووەتە ئاسااتی ئەو کا

 :مەترسییەوە. بۆ وێنە
 
 ١٤٠١ساک لە ئێران لە پووشاپەڕی سااڵی  ٢٤تا  ١٥بەپێی ڕاپۆڕتی باڵوکراوە له چۆنیەتیی هەلی کار؛ ڕادەی بێکاریی الوان "

ساک باه  ٢٤تا  ١٥نزیک به یەک لە چواری ئەو الوانەی لە تەمەنی  ١٤٠١ری ساڵی ، واته، لە بەها%٢٤هەتاوی گەیشتۆتە 
شوێن کاردا گەڕاون، نەیانتوانیوە کارێک بادۆزنەوە. هەروەهاا لێکۆڵینەوەکاان پێشاان دەدەن، لە گرووپای تەمەنیای الوانادا، 

شان دەدات ژنان لە تەمەنی خاوارتر باۆ ڕادەی بێکاریی ژنان نزیکەی دووقات زۆرتر لە نرخی بێکاریی پیاوانه و، ئەمەش نی
دایه ]...[ ڕادەی  دیتاانەوەی کااار کێشااەیان زۆرتاارە. بەگشااتی ڕادەی بێکاااری لە الواناادا بەرزتاار لە بێکاااری لە ڕادەی گشااتی
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باووە و بە بەراوەرد  %١٨ساک لە ناوچە شاارییەکانی واڵت لاه بەهااری ئەمساال نزیاک باه  ٣٥هەتا  ١٨بێکاری لە تەمەنی 
رزی هاوتا لە ساڵی ڕابردوودا، نزیکەی سەتا یەک بەرز بۆتەوە. ڕادەی بێکاری لە ناوچە گوندییەکانادا، هەر لەم لەگەک وە

کەمتاار لە سااەتا یەک زیااادی  ١٤٠٠بەرز بااۆتەوە و ئەم ڕادەیااه بەراوەرد بااه بەهاااری ساااڵی  ١٢تەمەنەدا نزیااک بااه سااەتا 
 .یی الوان لە ناوچە شارییەکان پتر لە گوندەکانهکردووە. بەگشتی دەکرێ بێژین بەرزبوونەوەی ڕادەی بێکار

 
سروشااتییه، بااه پێاای ڕادەی سااەرەوەی بێکاااری و نەبااوونی بااارودۆخی پێویساات بااۆ پێکهێنااانی ژیااانی هاااوبەش، ڕادەی الواناای 

ن گومااا سااەڵتی واڵت بەرز و ڕادەی زاوزێ و منداڵااداربوون کەم بێااتەوە و، تەمەناای حەشاایمەتیی واڵت بەرەو پیااری بااڕوا. بێ
ئەگەر ئەم کێشەیه چارەسەر نەکرێ، بەپێای قساەکانی مەساعوود عاالەمی نیسای، ساەرۆکی بانکەی تاوێژینەوەی حەشایمەتیی 

 ١٤٣٠سااک و دەتاوانین بڵێاین لە سااڵی  ٤٨ساڵی داهاتوودا دەگاته نازیکەی  ٣٠واڵت، مامناوەندی تەمەنی خەڵکی ئێران لە 
 ."کەە، چواری پیر دەبن ١٠بەم مانایەیە که لە هەر حەشیمەتی واڵت بەساڵداچوون و، ئەمه  %٣٣نزیکەی 

 
. ئەمە بەم ٩٩لە سااڵی  %٣٨گەیشاتۆته  ١٣٦٥لە سااڵی  %١٢بەپێی کۆژمارە فەرمییەکان "ڕێژەی کرێنشینەکانی ئێاران لاه 

کاان، لە مااڵن. ئەم ڕێاژەیە لەم ڕواناگەیەوە گرینگاه کە بەپێای کۆژمارە میلیۆن ئێرانی گیرۆدەی کێشاەی کرێ ٣٢مانایەیە که 
بەرانابەری مامناوەنادی  ٢/٢ماڵەوە هەیە؛ ئەم ژمارەیه  خەرجی بنەماڵەکان پێوەندیی به کرێ% ٤٣ناوچە شارییەکانی واڵت 

دایاااه. بەپێاای ڕاپااۆڕتی باڵوباااۆوە لەالیەن جێگیااری ماااک و سااااختومانیی وەزارەتاای ڕێگاااا و  خەرجاای بنەماڵەکااان لە جیهان
بوون  مااک باۆ یەک میتاری چوارگۆشاه یەکەی نیشاتەجێ دا، مامنااوەنجی کرێ١٤٠١ڵی شارسازیی تەنیا لە دوومانگی یەکەمی ساا
تامەن  ٨٠٠هەزار و  ٨٤تامەن، کە بە بەراوەرد لەگەک ئەژمااری  ٩٠٠هەزار و  ١٢٦لە تاران لە بانەمەڕی ئەمساڵدا گەیاوەتە 

جار زیاادی  ١٤جار و کرێ ماک  ١٢چە ساڵدا موو ١٠دا نزیکەی سەتا پەنجا زیادی کردوە و، لە ماوەی ١٤٠٠لە کۆتایی ساڵی 
 ".کردوە

 
ماک و خواردەمەنی، ئاستی خوارەوەی مووچاه و کێشاەی  به پێی بارودۆخی ئابووری زاک بەسەر کۆمەڵگەدا، بەرزبوونەوەی کرێ

 یبنەڕەتا بەپێای  نەهااتوو. مااک دانایش باۆتە ئااواتێکی وەدی ماڵی، بەڵکاوو باۆ زۆر کەە کرێ بێکاری، نەک بوون بە خاوەن
ساااک دەخااایەنێ هەتااا الوێااک ببێتااه  ٥٠تمەناای لااه ئێااران، بە بەراوەردێکاای سااانا و هاسااان نزیااک بااه  میلیااۆن ٢ مااووچەی
 !"ماک خاوەن

 
لەالیەکاای دیااکەوە پرساای هەژاری و قەیراناای کااار و دامەزران گرفتێکاای هەرە گەورەی دیااکەی کااۆمەڵگەی ئێسااتای ئێاارانە. 

بنەماڵاااه گەورەکاااانی ئێاااران، ساااەرەڕای هەباااوونی کاااار، تواناااایی دابینکردنااای دەریااادەخەن کە  ٩٠"توێژینەوەکاااانی دەیەی 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

234 
 

، نرخاای خاۆراک لە ئێاران بەراورد بە ساااڵی ١٤٠١پێداویساتییەکانی ژیاانی خێزانەکەیاان نییااه. ]...[ تاا ماانگی خااکەلێوەی 
هەاڵوساان و گەنادەڵیی زیادی کردووە، هۆکاری سەرەکییش بۆ وشکەساڵیی چاڕ، سازا ئابوورییەکاان،  %43پێشوو بە ڕێژەی 

بەشێک لە دەزگا دەوڵەتییەکان دەگەڕێتەوە]....[. بەپێی ڕاپۆرتی ایران پرایمر و بە پێی کۆژمااری حکاومەت، تاا ساەرەتای 
ماڵەکان لەژێاار هێڵاای هەژاریاادا ژیاااون. هەناادێک لە شااارەزایان مەزەناادەیان کااردووە کە  بنااه ی%30ناازیکەی  2022ساااڵی 

ەە لە دانیشااتووانی ئێااران لەژێاار هێڵاای هەژاریاادا دەژیاان و هەاڵوسااان کە بااۆ هەمااوو کااڵکااان میلیااۆن ک ٨٥الناایکەم نیااوەی 
ی %18وە ئەم هەاڵوسانە بەرزتارین ڕێاژەی ساااڵنەیە. لە ئێرانادا ١٩٩٤لە سەد، بەرۆکی گرتوون. لە ساڵی  ٤٠گەیشتووەتە 

اوەناادی بەرزی ن لە حەقدەساات ۆمیتەیکاا سااەرۆکی تااۆفیقی، فەرامەرز[. …خەڵکاای کااۆمەڵگە تووشاای هەژاریاای ڕەهااا بااوون ]
ماڵبوونی کرێکارێک لە تااران، گەیشاتووەتە  شوورای ئیسالمی کاری واڵت، لەم پێوەندییە لە وتووێژێکدا دەڵێ" هیوای خاوەن

ساک. ئێستا ئەگەر جلوبەرگ و دەرمان و خەرجای خوێنادن و خەرجییەکاانی دیاکەش الی ئەم شاتانه دابانەین؛ "بەڕاساتی  ١٢٣
و هەاڵوساااانی  %86هااااوار دەکاااات". "ئەماااڕۆ هەاڵوساااانی فەرمااای خاااۆراک بەراورد بە سااااڵی پێشاااوو زیااااتر لە  هەاڵوساااان

 ،"%100ڕاستەقینەی سەبەتەی بژێوی کرێکاران زیاترە لە 
 

نەبوونی ئازادیی تاکی و سیاسی، هەروەها بەپێی هەندێک کۆژماری سەرچاوە فەرمی و نافەرمییەکانی ئێران، بەرزباوونەوەی 
ی هەاڵوسانی ئابووری، گرانی و بەرزبوونەوەی نرخی خۆراک، کێشەی دابینکردنی خانووبەرە و بەرزبوونەوەی کرێای مااک ڕێژە

و هتد، هیچ هیوایەکی بۆ داهاتووی الوانی ئێرانی نەهێشتۆتەوە. لە دۆخێکی وادا سەیر نیایە کە الوان و بەتاایبەتی ژناانی 
جنسایەتییەوە دەنااڵێنن، بنەماای ساەرەکیی ئەم بازووتنەوەیە باۆ گەیشاتن بە ئێرانی کە بە دەست چەوساندنەوەی دووهێندی 

ئازادی و ژیانێکی باشتر بن و، داوای ڕووخاندنی ئەو حکوومەتە بکەن کە بەربەساتی ساەرەکییە باۆ وەدیهێناانی ژیاانێکی باه 
 .شەرەفانه

 
 پرسی حیجاب و ئازادییه شارۆمەندییەکان

 
 ٣٢ی ئێرانەوە، سەرەڕای پەسەندکردنی بەشێک لە مافی شاارۆمەندی وەک ماادەی ١٣٥٧لە سەرەتای شۆڕشی ڕێبەندانی ساڵی 

کۆمارەکانیەوە، باۆ یەک  لە یاسای بنەڕەتیی ئێران و باڵوکردنەوەی چەندین جاڕی ماافی شاارۆمەندیی لەالیەن ساەرۆک ٣٩تا 
شاارۆمەندیی وەکم هەرێمای خاۆیی و  بنەماکاانی جێبەجاێ نەکاراون. ساەرەتاییترین مافەکاانی ڕۆژیش هیچ کام لە بەڵێانە بێ

بەتاااایبەتی ماااافی جلاااوبەرگ، ماااافی ئاااازادیی بیرکاااردنەوە و ڕادەرباااڕین، کەرامەت و یەکساااانیی مرۆڤاااایەتی، ئاسایشااای 
مەدەنییەکااانەوە پێشااێل کااراون. یەکێااک لە دیااارترین  شااارۆمەندیی و هتااد لەالیەن دەسااەاڵتدار و کااارگێڕە فەرماای و بەرگ

یستماتیکی مافی شارۆمەندی ژناانی ئێاران، ساەپاندنی "حیجاابی ئیساالمی و ساتەمی ڕەگەزی"یە، کە شێوەکانی پێشێلکردنی س
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بە فەرمانی خومەینی جێبەجاێ کارا و، لەو کااتەوە ژناانی  ١٣٥٧سێ حەوتوو دوای سەرکەوتنی ڕاپەڕینی ڕێبەندان لە ساڵی 
ە هەموو سااڵنی دەسەاڵتی کۆماری ئیساالمیی ئێاران، حیجاب ڕێگرییان لێ کراوە بچنە نێو دامودەزگاکانی حکوومەتییەوە. ل بێ

ی یاسااای ساازادانی ٦٣٨ژنااانی ئەم واڵتااه بە هااۆی جۆراوجااۆر و بە بیااانووی پێشااێلکردنی "حیجااابی شااەرعی" بەپێاای مااادەی 
ئیساااالمی سااازا دراون. یاسااااکانی ساااەدەی نێوەڕاساااتی شاااەریعەت، وەک یەکێاااک لە نیشاااانە ئاشاااکراکانی فیکااار و هااازری 

تێوەردان لە تەواوی  نەی ئیسااالمی کە تااێکەک بە یاساااا فەرمییەکااانی حکااوومەتی ئێاااران بااووە، وێاارای دەساااتکۆنەپەرەسااتا
بوارەکانی سروشتیی ژیانی کاۆمەک، بۆتاه هاۆی ساەپاندنی گوشااری پاڕووکێنەر و لە ئەنجامادا ئاازاری دەروونای و جەساتەیی 

گەڵای وەک نکاۆڵیکردن لە تەواوی سیساتەمی ئاایینیی خەڵاک و بەتاایبەت ژناانی ئێرانای. ئەمەش شاتێکه کە ملمالنێکاردن لە
 .حاکم، واته پاژنەی ئاشیلی ڕژێمی ئیسالمی ئێران پێناسە دەکرێ

 
لەالیەکاای دیااکەوە، ژنااه ئازادیخوازەکااانی ئێااران نەک لە بااواری حیجاااب بەڵکااوو بەپێاای یاسااا ئیسااالمییەکان لە تەواوی 

ەوە دەچەوسێنەوە. ژناانی ئێرانای بەباشای ئاگااداری ئەو ڕاساتییەن کە بوارەکانی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری و فەرهەنگیی
لە چوارچێوەی حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا کە لەسەر بنەمای شەریعەت و یاسای کۆنەپەرەساتانەی ئیساالمی دامەزراوە، هایچ 

هێناااان بە  ن، کۆتاییئەگەرێکاای چاکسااازی لە ئااارادا نییااه و، تاااکەڕێگە بااۆ ڕزگاربوونیااان و گەیشااتن بە ژیااانێکی مااۆدێر
 .دایه دەسەاڵتی حکوومەتی ئۆلی لە ئێران

 
بەزەییااانەی ژینااا ئەمیناای لە مااانگی خەرمانااانی ئەمساااڵدا  باازووتنەوەی جەماااوەریی "ژن، ژیااان، ئااازادی" کە بە کوشااتنی بێ

بەرچااوی پیااوانی دەستی پێ کرد، گەورەترین بزووتنەوەی شۆڕشگێڕانە و سەردەمیانە بە پێشاەنگایەتیی ژناان و پشاتیوانی 
ئێرانییااه. داڕشااتنی ئەم دروشاامە لەالیەن پیاااوانی کااورد لە ڕۆژی ناشااتنی ژینااا ئەمیناای لە شاااری سااەقز و تەشەنەسااەندنی 

دەربڕین بە پرسااای حیجااااب، چەناااد خااااڵی ساااەرەکی لە  خێااارای لە کوردساااتان و سەرتاساااەری ئێاااران، وێاااڕای نااااڕەزایەتی
جیااکردنەوەی ئاایین  -ئێران، وەک "ئازادیی تاکەکەسی و بەکۆمەک، ساێکۆالریزم داواکارییەکانی شارۆمەندی تەواوی خەڵکی 

 .، دادپەروەری و یەکسانی ژن و پیاو" لەخۆ دەگرێ-لە حکوومەت و سیاسەت
 

دەیەیااه تووشاای سااتەمی  ٤کچااان و ژنااانی ئێراناای کە بااێجگە لە هەمااوو جااۆرە سااتەمێکی ئااابووری و کااۆمەاڵیەتی زیاااتر لە 
اهاتووی خۆیان لە گۆڕینی حکومەتدا دەبیانن نەک گۆڕانکااری لە حکاومەت. ژن و پیااوە ئازاکاانی ئێرانای ڕەگەزییش بوون، د

دەیەی ڕابردوودا خەریکی هەڵدانەوەی الپەڕەیەکی ناوێ لە  ٤بە بەشداری لە گەورەترین بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی 
موو جيهاان لەقەڵەم  ەڕیان نەک هەر لە ئێاران بەڵکاوو لە هاهمێژووی ئێراندان کە بە پێشاکەوتنخوازترین و ماۆدێرنترین ڕاپ

 .دەدرێ
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نەبوونی ڕووخسارێکی کاریزما و ڕێبەریەک لە بزووتنەوەکەی ئێستا و، داهێنانی الوان لە هەڵبژاردنی شێوازەکانی 

 بەرەنگاربوونەوە لەگەک هێزی سەرکوتکەر
 

ان، ئااااازادی" کە بەرهەماااای ئەزمااااوونی ڕاپەریاااانە هەڵبژاردناااای شااااێوازی خەباااااتی ناااااکوجێی لە باااازووتنەوەی "ژن، ژیاااا
سااەرکوتکراوەکانی ڕابااردووی خەڵکاای ئێااران لە دەیەکااانی پێشااوو لەالیەن هێاازە کۆنەپەرەساات و سااەرکوتکەرەکانی کۆماااری 

گومااان لە  ئیساالمیی ئێراناه، نیشاااندەری جاووڵەی ژیارانەی خەباااتگێڕانی ساەر شاەقامەکان دژ بااه حکاوومەتی ئیساالمییه. بێ
 .دا، بەشدارانی توانایی گەیشتن به کۆدەنگی و کاری بەرێوەبردنی هاوبەشیان هەیە پەرەسەندنی ئەم بزووتنەوەیەڕەوتی 

 
خساتی نەگاوتراو لە ڕەوتای بانگهێشاتکردنی خەڵکای ئێاران لە ڕۆژانای  ئێستاش ئێمە شایەتی هااودەنگی، ڕێکخساتن و وەیەک
 .ە گشتییەکان و دانی دروشمی هاوبەشیندیاریکراو بۆ بەشداریکردن لە ڕێپێوان و ناڕەزایەتیی

 
لەالیەکاای دیااکەوە نەبااوونی ڕووخسااارێکی کاریزمااا یەکااێکە لە خاااڵە ئەرێنییەکااانی ئەم باازووتنەوەیە. خەباتکااارانی سااەر 
شاااەقامەکان کاااه باااۆ گەیشاااتن کاااه بە داواکاااارییە عەینااای و ڕاساااتەقینەکانیان، خەبااااتی ماااان و نەماااان دژ باااه هێااازە 

ی ئیسالمی دەکەن، ژیان و چارەنووسی شۆڕشی داهاتوویان بەم ساکارییه ناسپێرنه دەسات ڕووخساارێک سەرکوتکەرەکانی کۆمار
وشااوێنیان پیشااان باادات. بەڵکااوو ئەوان بااه گەاڵڵەکااردن و خسااتنەڕووی درووشاامە  کە باایەوێ ببێتااه خاااوەن شااۆڕش و، ڕێ

ەی گرتووە، ڕێگاای ڕووخانادنی ئەم ڕێاژیمە و پێشکەوتنخوازانەکەیان، کە لە ویست و داواکاریی ڕاستەقینەی خۆیان سەرچاو
ڕەوتەدا کەسااانێک دەتااوانن لە داهاااتووی ئێراناادا ڕۆڵێکاای کاااریگەر  گااۆڕینی ژیااانی سیاساای لە ئێراناادا تەیااار دەکەن. لەم 

بگێااارن، کە خۆیاااان لەگەک ویساااتی هێااازی ساااەرەکی و بااازوێنەری شۆڕشااای ماااۆدێرنی ئێساااتای ئێاااران بگاااونجێنن کە داوای 
 .ایین لە سیاسەت و حکوومەت، ئازادی، یەکسانی ژن و پیاو و هتد دەکەن، نەک پێچەوانەکەیجیاکردنەوەی ئ

 
گەلێاک خێراتارە.  ١٣٥٧ڕەوتی پەرەسەندنی بزووتنەوەی ئێستای ئێران بە بەراورد لەگەک بزووتنەوەی بەرهەڵستیی شۆڕشای 

ڕشی ئێران، چال ڕۆژ دوای خۆپیشااندانەکانی لە تەورێز، وەک خاڵی وەرچەرخانی شۆ ١٣٥٦ی ڕێبەندانی ٢٩ئەگەر ڕاپەڕینی 
مانگ گەیشتە ناوچەکانی دیکەی ئێاران، مەودای بازووتنەوەی  ٦شاری قوم دەستی پێ کرد و وردە وردە بە مەودای زیاتر لە 

   ئێستا بە کەمتر لە حەوتوویەک دوای ڕاپەڕینی خەرمانانی سەقز، هەموو ئێرانی تەنیوەتەوە و، لە کوردستانەوە تا تاران،
 .لە زاهیدانەوە تا ئەهواز و تەنانەت لە ئێرانەوە تا ئورووپا و ئەمریکاش گەیشتووە
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بە لەبەرچاااوگرتنی مێااژووی درەوشاااوەی خەباااتی سیاساای و نافەرمااانی مەدەناای لە کوردسااتاندا، ئەم باازووتنەوەیە لەوێاادا 
انتااایی خەباااتی پیشااەیی و مەدەناای و الیەنێکاای تەواو جەماااوەری بااه خااۆیەوە گرتااووە و لە بەشااەکانی دیااکەی ئێاارانیش پ

دایە. ماانگرتنی کرێکاارە پەیماانی  کردنی چین و توێژی ناونجی و زەحمەتکێشی کۆمەک لەم بزووتنەویه له زیادبوون پێشوازی
و گرێبەسااتە کاتییەکااانی پاارۆژەی کااێڵگە نەوتاای و گازییەکااانی پارساای باشووری)عەساالویه و پارێزگااای بوشااێهر(، کرێکااارە 

انی فااازی دووهەماای پااااڵوگەی ئابااادان، شااوڕای هەماااهەنگی ڕێکخااراوە پیشااەییەکانی مامۆسااتایانی ئێراناای، پەیمانییەکاا
مامۆساااتایانی زانکاااۆ، پزیشاااکان، پاااارێزەران، وەرزشاااوانان، هونەرمەنااادان و هتاااد نیشاااانەی ئاشاااکرای گەشەساااەندنی ئەم 

گومااان پااێ بە پێاای  رانە بەم بزووتنەوەیااه. بێبوونی خێاارای چااین و تااوێژە کۆمەاڵیەتییەکااانی ئێاا باازووتنەوەیە و پێوەساات
گەشەساەندنی باازووتنەوەی ژیناا، ئەو ماااتەوزەیەی لە باارودۆخی ئەمااڕۆی ئێاران ناڕازییااه و، بە گاوتەی مسااتەفا ڕۆسااتەمی، 

" خەڵکای بەشادارییان ٨٣سەرۆکی ڕێکخراوی نوێنەرایەتیی ڕێبەریی لە زانکۆکانی واڵت، لە ئەنجامی ڕاپرساییەکدا، "لەساەدا 
ناڕەزایەتییەکانیااان پەسااەند  یااش%55ی خەڵااک ئاژاوەگێڕییەکااان و %10ە ناڕەزایەتییەکاناادا نەکااردوە، بەاڵم ناااڕەزاین؛ ل

 و، کاۆمەک ناڕازییەکانی ناخەوە لە توێژە و چین تەواوی گەیشتۆتە مۆدێرن و شۆڕشگێڕ الوانی بزووتنەوەی هەندی دەکەن"، 
 .وە و بەکردەوە یەخەی دەسەاڵت دەگرنزوو ئەو ناڕەزایەتییانە دەتەقێتە یان درەنگ

  
 :سەرچاوەکان
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 هەنگاوێک هەتا سەرکەوتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
دو مانگ لە ڕۆژی یەکەمی شۆڕشی نوێ تێپەڕ بوو، ڕۆژانێکی پڕ بااە و ڕووداو. چاونکە هەر ڕۆژێاک لەو دو ماانگە دنیاایەک 

ار و هەستانەوە و قارەماانێتی لە خاۆ دەگرێات کە پێشهاتی لە دڵی خۆیدا تۆمار کردووە. هەر ڕووداوێک دنیایەک خەم و ئاز
 .بۆ وەسفی هەر کام لەوان ڕۆمانێک لە وشە بەش ناکات

 
ئەوەی لەو دوو مانگە لە گەالنی ئێران بە گشتی و گەلی کاورد بە تاایبەتی دیتووماانە، لەنێاو گەالنای ئاازادیخوازی دونیاادا 

ەی ئافراناادووە، ئەو ناارخە کە ئااازادی بەرهەم دەهێنااێ، لە دەگاامەن و نمااوونەن و، نرخێکاای بێااوێنە و حەماسااەیەکی گەور
 .ئێستادا هیوایەکی گەشاندۆتەوە کە لە هەموو کات زیاتر دەرکەوتنی خۆری ئازادیمان لێ ڕوون و دیارترە

 
 ئەو خەباتە بەرفراوانە و ئەو نارخە زۆرە وێاڕای ئەوەی هیاوای ئاازادیی لە نێاو ئاێمەدا زیااتر لە هەماوو کاات بوژانادۆتەوە
پرساایارێکی پێویساات و جیاادیش لە مێشااکی ئااێمەدا دەوروژێنااێ، ئەویااش ئەوە کە کەی سااەردەکەوین و چااۆن ئەو سااەرکەوتنە 

 .بەزوویی بەدی دێ، چونکە دڵنیاین هەر سەردەکەوین
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ارە تامەزۆری ئازادی بۆ گەالنی ژێردەسات و گەیشاتن بەو ئاازادییە و ڕزگااربوون لەو جینایەتکاارانە وا دەکاات کە ئەو پرسای
جیاادییە زیاااتر لە هەر کاااتێکی دی ببێااتە هااۆی سااەرقاڵی و تەنااانەت کاااریگەرییش لەسااەر بەردەوامیاای ناڕەزایەتییەکااانیش 

 .دادەنێت. هەر بۆیەش وەاڵمی ئەو پرسیارە جیدی و گرینگە
 

 :بکرێتبە بۆچوونی من دەتوانرێ بگوترێ یەک هەنگاو تا سەرکەوتن ماوە، بەاڵم ئەو هەنگاوە چییە، دەبێ شرۆڤە 
 

ئەم هەنگاوە بۆ ڕاپەڕیاوان زیااتر یەکگارتن و بەرفراوانکردنای خۆپێشااندان و هێرشاکردنە باۆ ساەر دامودەزگاای دەوڵەتای و 
ئازادکردنیان. پێداویستیی ئەو هەنگاوە ئێستا لە تااران زیااتر لە هەر شاوێنێکی دیاکە هەساتی پاێ دەکرێات و تەناانەت لە 

و بەرباااڵوە شااەقامی پاسااتۆر و "بەیتاای ڕەهاابەری" بکاااتە ئامااانج. بێگومااان ئەمە  تااارانیش ئەبااێ ئەو خۆپێشاااندانە گرینااگ
هەنگاااوێکی ئاسااایی و ئاسااان نیاایە، بەاڵم جیااا لە هێرشااکردنە سااەر مێشااکی ئەو ڕێااژیمە دەساات و پێاای لە کااار ناکەوێاات و 

ئەم هەنگاااوە هەنگاااوی  ناێ ومێشاکی ئەو ڕێااژیمەش لەوێایە. ئەو خۆپێشاااندانە میلیااۆنییە دەتاوانێ ئااازادیی ئێااران بە دی بێ
 .سەرکەوتنی شۆڕشە و ڕووخاندنی سیستمی کۆماری ئیسالمییە

 
ئەگەر بە هەزاران خۆپێشاااندەر بتااوانن لە مەهاباااد دەساات بەسااەر فەرمانداریاادا بگاارن، بە سااەدان هەزار کەە دەتااوانن لە 

و کارە لە تااران بکاات. کە واتە ماومکینە و ناوەندی پارێزگاکان، پارێزگاکان ڕزگار بکەن و بە میلیون خەڵکیش دەتوانن ئە
ئەو ڕۆژە هەر دێت، بەاڵم گرینگی لەوەدایە کە ئەو ڕۆژە چەندە زووتر بێ و چەند باشاتر بتاوانرێ هەماوو هێازی ڕاپەڕیاوان 

 .بۆ ئەو بابەتە ڕێک بخرێ، قوربانی کەمتر و سەرکەوتن زووتر دەبێ
 

رە ڕێککەوتان و پێشکەشااکردنی بەرناامەیەکی دێمااوکراتیکە کە خەڵااک ئەو هەنگااوە بااۆ ئۆپۆزسایونی ڕێااژیم بە تاایبەتی فااا
بیبێنێ و وەری بگرێ. لە ئێستادا نەباوونی ئەو خااڵە بە گرینگتارین کەموکاوڕیی شاۆڕش دادەنارێ و بەرچااوڕوونیەکی تەواو 

یاکە بونیااد بنێرێات، لە پێش ڕاپەریوان نییە بۆ ئەو بابەتە. هەر بۆیەش بە هەبوونی ئەو بەرنامەیە دەتوانرێ ئێرانێکای د
 .ئەگەر نا سناریوی جیاواز و ئەستەم لە بەردەم ئێرانی داهاتوودایە

 
ئەو هەنگاوە بۆ ئۆپۆزسیونی کاورد بە گشاتی و ناوەنادی هاوکااری بەتاایبەتی گەاڵڵەی ڕوونای داخاواز و ویساتەکانی کاورد و 

وازەکانی داهاتووی ئێران لە ئەمنیایەت و ئەمانادا پالنی بەڕێوەبردنی کوردستانە، بۆ ئەوەی کوردستان لە هەموو ئەگەرە جیا
بمێنێتەوە، ئەو گەاڵڵەیە دەبێ لە مێژووی ڕاباردووی خوێناویماان لە ژێردەساتەیی، لە واقعیەتای ئێساتا و، داخاوازە ڕەواو و 

ی بااۆ بەرحەقەکااانی گەلاای کااورد لە کوردسااتان سااەرچاوەی گرتبێاات و ببێاات بە پشااتیوانی ئەو پااالنەی کە میکااانیزمی جیاااواز
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قوناغی جیاواز و دامەزراندنی دامەزراوە نیشتیمانی هەیە و مێکانیزمی پاراساتنی ئەو دامەزراوە نیشتیمانییانەشای بە ڕوونای 
 .و ژیری دیاری کردبێت

 
نابێ ئەو ڕاستییەی ئێستای گۆڕەپانی سیاسایی کوردساتان و ئێاران لەبیار بکەیان و ئەو هەنگااوانە بەئاساان وەسای بکەیان، 

نین بێتاااوو هەوڵااای هەماااوو الیەنەی باااۆ بااادرێت، بە تاااایبەتی لە کوردساااتاندا. ئەگەری هاتنەئاااارای خێااارا و بەاڵم کاااردە
هەماهەنگیی ئەو هەنگاوانە زۆر ئەستەم دێتە بەرچاو، بەاڵم کام هەنگاو پێشتر ڕوو دەدات پێشبینی ناکرێت، بۆ نماونە کاێ 

ەیتای ڕەهابەری" بە ساەر رەهبەریادا دەڕووخێناێ ناایەتە دی و دەڵێ لە ڕۆژانای داهااتوو ئەو خۆپێشااندانە میلیاۆنییەی کە "ب
هەمااوو هەنگاوەکااانی دیااکە بە دوای خۆیاادا ناااهێنێ، ئەوکااات ئەوانە سااەرکەوتووترن کە لە پێشااتر و الناای کەم ئێسااتاوە 

 .ئامادەی هەنگاوی سەرکەوتن و ئامادەکاریی خێرا و وردی خۆیان کردبێ
 

ەم باااوون ئەوانەی ئەوڕۆیاااان پێشااابینی کردباااوو، ئەوە بەڵاااگەیە کە سااابەی زۆر ئەگەر بگەڕێیااانەوە باااۆ دوو ماناااگ پاااێش، ک
 .ماوە هەنگاوێکمان سەرکەوتن هەتا کەواتە دەکرێت؛ کە پێشبینیانەش  جیاوازتر دەبێت لە ئەمڕۆ و تەنانەت لە ئەو
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 فەرهەنگی پێشمەرگایەتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

 
رە و بەشااێکی سااەرەکی لە ژیااانی مرۆڤااایەتییە. "ئێاادوارد تااایلور" فەرهەنااگ بەم شااێوەیە پێناسااە چەمکاای فەرهەنااگ گشااتگی

ونەریتەکاان، بااوەڕ و بیرکاردنەوە و تواناییەکاان کە  دەکاتم "تەواوەتییەک لە زانسات، ڕەوشات، دیان، هاونەر، عاادەت، داب
 ."مرۆڤ لە درێژەی تەمەنیدا فێریان دەبێت

 
فەرهەناگ نیایە و لە بەرانابەردا ژیاانی ڕۆژانە و بیرکردنەوەکاان  نین بڵێاین کە هایچ مرۆڤێاک بێبەپێی ئەو پیناساەیە دەتاوا

گرێ دراوە بە فەرهەنگ و هەرکام لەو خااڵنەی کە تاایلور باسایان دەکاات مرۆڤەکاان لە درێاژەی ژیانیانادا هەڵگاری دەبان، 
ک دیاان هەڵنەبژرێاات، بەاڵم لە کااۆمەڵگە لەگەک یااان الناایکەم بەشااێکیان ئاااوێتەی کااۆمەڵگە دەبێاات. بااۆ نمااوونە ڕەنااگە تاکێاا

 .دیندارەکان لە پەیوەندیی ڕۆژانەدا دەبێت
 

لە الیەکی دیکەشەوە، هەڵکەوتەی جوغرافیایی، دەسەاڵت، سروشت، ڕەگەز و... کاریگەرییان دەبێت لەساەر فەرهەنگای تااک 
بنەماااڵە و پیشااە دەباانە هااۆی دابەشااکاری و و کااۆمەڵگە، هەروەهااا لە نێااو کۆمەڵگەیشاادا، پولێنبەناادییەکانی کااۆمەاڵیەتی، 

جیاااوازیی فەرهەنگاای و، وردە فەرهەنگەکااان پێااک دێاانن، بەو واتااایە کە هەرکااام لەو گاارووپە کۆمەاڵیەتییااانە، بەپێاای 
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بیرکردنەوە و ئامانجی دیاریکراویان دەبنە خاونی هەڵسوکەوتی جیاواز و بەو جیااوازییە خۆیاان پیناساە دەکەن و تەناانەت 
 .خۆیان بناسێنن بەشەکانی دیکەی کۆمەڵگە دەتوانن بەڕوونی بیانناسن ئەوەی بی
 

بۆ نموونە لە ڕوانگەی پیشەیی، کاتێک کۆمەڵگەی پزیشاکان لە بەرچااو بگارین، بەپێای هەڵساوکەوت، زماانی ئاخاوتنیاان، 
ناساین، یاان گرووپێکای ئەوەی پزشاکێک خاۆی بناساێنێ، بەڕوونای بی پۆشینی جلوبەرگ و ڕەفتاری کۆمەاڵیەتییان دەتوانین بی

ئااایینی، سیاساای، هااونەری و تەنااانەت عەشاایرەیی و ... بەپێاای پێااوەرە فەرهەنگییەکااان بەو هێمااا و خااااڵنەی کە بااووەتە 
 .ناسنامەیان بۆ کۆمەڵگە دیارن

 
وشاە بەو پێشەکییە با بێینە سەر باسەکەمان کە بە تیتری" فەرهەنگی پێشمەرگایەتی" دەستمان پێ کارد. پێشامەرگە وەکاوو 

واتاکەی ڕوونە، بەاڵم وەکوو ماهییەت و فەلسەفە دەبێات لە ڕواناگەی عەقاڵنای و ئەندیشاەیی پێناساەی بکەیان. لە زۆربەی 
واڵتانی جیهان بەشێک لە کۆمەڵگە هەن کە پێشەنگن لە پاراستنی نیشتمان و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان، چ وەکوو هێازی 

ە لە واڵتااان وەکااوو شااوالیە و سااامورایی و ... ناااودێر کااراون و دەتااوانین بڵێااین نیزاماای بێاات چە ئەو هێاازە فەرهەنگییااانە ک
 .قارمانانی نیشتمانین

 
بەاڵم پێشاامەرگە لەگەک هەمااوو ئەو چینااانە جیاااوازیی هەیە، بااۆ نمااوونە شااوالیەکان تەنیااا بەشااێک لە فەرماناادەرانی هێاازە 

یان لە ساەرەوەی هەماوو شاتێک باووە. یاان هێازە مودێڕنەکاان نیزامییەکان و پێشەنگێکی نیزامی بوون و بەرژەوەندیی هێزەکە
لە فۆرمی ئەڕتەش و سپا لە واڵتان بە هەر ناوێک وەکوو کوماندۆ، پارتیزان یان پلەبەنادیییە نیزامییەکاان وەکاوو ئەفساەر 

ڵێیاانەوە کە و ژێنااراک، تەنیااا تاااکێکی نیاازامین و ئەرکیااان پاراسااتنی دەسااەاڵتە و مااانەوەی واڵتەکەیااانە، بەو پێاایە دەی
پێشمەرگە جیاوازە، چوونکە تەنیا تاکێکی نیزامی نییە و ئەرکێشی پاراستنی دەسەاڵت و سیستم نییە، بەڵکوو تەنیا هێاز و 
تاکێکی جیهانە کە بوونی بە نیشتمان و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان و تاک و واڵتەوە بەساتراوەتەوە، ئەوەیاش نەک تەنیاا 

سااەرەڕای تواناااییە نیزامییەکااانی خاااونی کەسااایەتییەکی سیاساای و ئەندێشااەیە کە کااورد و  لە بااواری نیاازامییەوە بەڵکااوو
کوردستان باۆ ئەو هێڵای ساوورن. لە ڕوویەکای دیکەشاەوە پێشامەرگە تەنیاا جێبەجیکاار نیایە، واتە لە واڵتاانی دیاکە هێازی 

ی بە ئەرکاادار دەزانێاات لە ڕاسااتای سیاساای و دەسااەاڵتدار بڕیااار دەدا و هێاازی نیزاماای جێبەجیکااارە، بەاڵم پێشاامەرگە خااۆ
بەرژەوەندیی نیشتمانی و پاراستنی کەرامەتی تاک و کۆمەڵگەی کوردستاندا گیانفیدایی بکات و لە هەمووی گرینگتار ئەوەیە 
کە بەپێی ئەندیشاە و بیرکاردنەوە و هەڵساەنگاندنی سیاسای دەجاۆڵێتەوە و تواناای شایکاری سیاسای و هەڵگاری دیسکۆرسای 

 .تایبەتە
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ڵنیاییەوە پێناسە و خویندنەوەی پێشمەرگە زۆر ئەستەمە و لە چەند پاراگرافدا باە ناکرێ و کەمان ئەو کەساانەی بە بە د
شێوەی زانستی پێشمەرگە پێناسە دەکەن و کردوویانە. پێشامەرگە وەکاوو ڕۆڵەیەکای قارماان خااون فەرهەنگێکای تاایبەت بە 

تر باساامان کاارد هەمااوو بەشااەکانی دیااکەی کااۆمەڵگەی کوردسااتان و خااۆیەتی کە بەپێاای ئەو پێااوەرە فەرهەنگییااانەی کە پێشاا
 .تەنانەت جیهان، پێشمەرگە و تاکێکی ئاسایی لەیەک جیا بکەنەوە

 
فەرهەنگی پێشمەرگایەتی بووەتە بەشێکی بنچینەیی لە فەرهەنگی گشتیی کۆمەڵگەی کوردساتان و کاتێاک دێاین لەم ڕۆژانەی 

قامەکانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان و خوێناادنەوە لەسااەریان دەکەیاان، دەبینااین کە شۆڕشاای ژینااا، دەڕاونیاانە شۆڕشااگێڕانی شااە
هەموویان هەوک دەدەن پێشمەرگانە بجووڵێنەوە و دەیاانەوێ پێشامەرگە بان، بەو واتاایە کە دروشامەکان لە ڕووی سیاسایەوە 

بااااوێری، دەیااااانهەوێ  تەوەرانە و کوردانەیااااان لەپشااااتە و، لە ڕووی پێشااااەنگایەتی و ڕێکخسااااتنی و ئەندێشااااەیەکی ماااارۆڤ
پێشاامەرگانە بااڕۆنە پێشااەوە، لە ڕووی بەربەرەکااانی و سااەنگەربەندی لەنێااو شااەقامەکان پێشاامەرگانە ڕادەوسااتن، ئەوە بەو 
واتاااایەیە کە جیاااا لە پێشااامەرگەکانی شاااار و شااااخ، خەڵکااای کوردساااتان کە بەفەرمااای پێشااامەرگە ناااین، بەاڵم لە ڕووی 

ەن، یان دەتوانین بڵێین پێشمەرگە وەکوو ئولگویەکی سەرەکی بی ئەماال و ئەوالی فەرهەنگەوە هەڵگری فەرهەنگی پێشمەرگان
 .خەباتگێڕییە لە کوردستان هەم لە ڕووی سیاسی هەم نیزامی

 
دان، هەرچەناد ئەوەی پێشامەرگە پێای دەکرێات، تەنیاا  خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەالت لەم ڕۆژانە پێشمەرگە ئاساا لە مەیادان

مەرگەدایە، بەاڵم ئەوەی ئیسااتا دەیبینااین خەڵااک پێشاامەرگەی کااردووە بە مەکتەباای ئەندیشااەیی لە توانااای هەر خااودی پێشاا
پراکتیکای و وەکاوو قوتاابییەکی بەتواناا مەیداناداری دەکاات و ئەرکای خاۆی لەم قونااغە لە شاوڕش جێبەجای دەکاات تاااکوو 

 .قوناغی هاتنە مەیدانی پێشمەرگە نزیک بێتەوە
 

بەرەو سەرکەوتن دەستی پاێ کاردوە و، کاورد بەباشای خەریاکە بە فەرهەنگێکای پێشامەرگانە قۆناغەکانی گوزار لە شوڕشەوە 
 .پلە بە پلە دەرواتە پێش و بەمەش پڕ ڕوونە کە سەرکەوتنمان مسۆگەرە
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 !کچی نیشتمان نەبم ئەگەر تۆڵەی نەستێنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
سانوور کە  ایک و باوک باۆ جگەرگۆشاەکەیان نیایە، خۆشەویساتییەکی بێدەڵێن هیچ خۆشەویستییەک بارتەقای خۆشەویستیی د

نااگەن! ئەوەی ئەم  زۆر جار دایاک و باوکاان ڕوو لە مناداڵەکانیان دەڵاێن تاا نەبان بە دایاک و بااوک لەو خۆشەویساتییە تێ
مانێکماان دەکاا کە ڕەناگە ڕۆژانە لە شەقامەکانی کوردستاندا دەبینرێت، دەمانباتە قوواڵیی بیرکردنەوەیەکەوە و تووشای تێڕا

 .لە هیچ قۆناغێکی ژیانماندا ئەزموونمان نەکردبێ
 

لە شااااەقامەکانی کوردسااااتاندا، ڕۆڵە دک پااااڕ لە خۆزگەکااااانی ئەم نیشااااتمانە بەراناااابەر بە داگیاااارکەر دەوەسااااتنەوە، لە 
ژن، ژیاان، ئاازادی" داوای بەرەنگاربوونەوەیەکی نابەرانبەر و نادادپەروەرانەدا و تەنیاا بە یەک چەک، ئەویاش بە دروشامی "

مااافی ڕەوای خۆیااان دەکەن و بە گوللااااەی دوژمناای دک پااڕ لە قااین واڵمیااان دەدرێااتەوە. ئەوان شااەهید دەباان و دەچاانە ڕیاازی 
نەمرانی گەلەوە، دوژمن لە تەرمەکەشیان دەترسێ و هەوڵی ڕفاندیان دەدات، ڕێوڕەسمی ناشتنەکەیان بە پاێچەوانەی ڕەوتای 

مەنێکی لێوڕێژ لە شیوەن و ڕۆڕۆوە، دەبێتە گۆڕەپاانێکی بە لارفە لە هێازی گەل کە بە دروشامی شاەهید باوی کۆمەڵگە لە دی
نامرێ دەڕازێتەوە. کوڕ لە خەمی لەدەستدانی باوکدا، پەیامێکی ورەبەخش بە خەڵاک دەدا و پاێ لە ساەر ئەوە دادەگارێتەوە 

نگاری ببینەوە. باوک لە سەر گۆڕی کاوڕە شاەهیدەکەی دەڵاێ کە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە کوردستان داگیرکەرە و دەبێ بەرە
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ی گەالوێژدا لەدایک بوو ناوم لێ نا کۆمار" و بااە لە کاوڵی دڵای زاماداری باۆ لەدەساتدانی کاوڕەکەی دەکاات؛ ٢٥"چونکە لە 
هید بووە. دایکی بژاردووە و کوڕەکەشی لەپێناویدا شە بەاڵم وەک قەاڵیەک لە باوەڕ سوورە لە سەر ڕێبازێکی پیرۆز کە هەڵی

ساااووتاو، بە چاااۆپی ساااوورەوە پێشاااوازی لە تەرمااای کاااوڕە شاااەهیدەکەی دەکاااات و دایکێکااای دیاااکە بە هەماااوو ئاااازاری  جەرگ
لەدەستدانی کوڕەکەیەوە دەڵێ کوڕی من شەهیدە و پێشکەشی دەکەم بە کوردساتان، کچای نیشاتمان نەبام بەاڵم ئەگەر تاۆڵەی 

 !نەستێنم
 

ووک لە دەریااای خااۆڕاگری و باااوەڕی ئەو کەسااانەیە کە لە ماااوەی ڕابااردوودا و لە ڕەوتاای ئەمااانە تەنیااا نمااوونەیەکی بچاا
ناااڕەزایەتی و ڕاپەڕینەکاناادا، ئااازیزانی خۆیااان پێشااکەش بە بارەگااای ئااازادی کااردووە و، هەر ئێسااتا کوردسااتان پااڕە لەم 

 .چیرۆکانە کە دەنگیان بە گوێی هەموومان گەیشتووە
 

بە لرفەی هێزی گەل، کوردستانی کردووەتە جەهەنەمێک بۆ دوژمن. زیاتر لە دوو مانگە خاوێن  زیاتر لە دوو مانگە ڕووباری
کات نەتوانین هەست بە ئازارەکەی دەروونیاان بکەیان.  دەدەین و ئەم دیالۆگانە لە زاری کەسانێکەوە دەبیستین کە ڕەنگە هیچ
نیشتمانی ئێمەوە نااخهەژێنە، بەاڵم لە هەماان کاتادا  بیستنی ئەم وتە ڕاستەقینانە لە زاری زامدارترین کەسەکانی ئەمڕۆی

وەبیرمان دێنێتەوە کە دەبێ لە کوێی هاوکێشەی ئەم ژیانە داسەپاوەدا ڕاوەستین و بە دوژمن بڵێین بوەستە! چیدیکە نااتوانی 
ئەبێ باڕوات تاۆی  بمانکوژی، ئازارمان بدەی و لە خاکی خۆمان وەدەرمان بنێی، ئەوە نیشتمانی ئێمەیە و بێگومان ئەوەی کە

 !نەک ئێمە
 

کاتێک دایکێک لە ڕێوڕەسمی ناشتنی تەرمی کوڕە شاەهیدەکەیدا، دەڵاێ کاوڕی مان شاەهیدە و پێشکەشای دەکەم بە نیشاتمان، 
هاوکات لەگەک ئەوەی وەفای بۆ خاکەکەی ڕادەگەینێ، ئەرکی قورسای بەردەوامباوونیش دەخااتە ئەساتۆی خەڵاکەوە، بێگوماان 

ارێکی ئاسااان نیایە کە بەو ڕادە لە خاۆڕاگرییەوە و لەکاتێکاادا کە خەریاکە بااۆ هەتاهەتاایە تەرماای ئەمە باۆ هایچ دایکێااک کا
کوڕەکەی بە خاک دەسپێرێ بە وشەکانی هەم بتوانێ هەستی خەڵک بجووڵێنێ و هەم ئەرک بخاتە سەر شانی جەمااوەر و لە 

 .ڕاستیدا ببێتە لیدری راپەڕینەکان
 

زییەکانی ڕاپەڕینای ئەمجاارەی کوردساتان لەگەک ناڕەزایەتییەکاانی پێشاوو، ڕۆڵای ژناان بێگومان یەکێک لە گرینگترین جیاوا
لە ڕەوتاای ڕاپەڕیاانەکەیە. ئەگەر لە ڕابااردوودا دایکااان پێشاایان بە منااداڵەکانیان دەگاارت تاااکوو نەچاانە نێااو دۆخاای ئاااڵۆزی 

لە گۆڕەپااانی خەبااات و ڕاپەڕیناادا شااارەکانەوە بااۆوەی گیانیااان بپااارێزرێ، ئێسااتا دایکااان هاوشااان لەگەک منااداڵەکانیان 
 .بەشدارن و بە نیشاندانی خواستی هاوبەشی دوو بەرەی جیاواز لە یەک قاپدا، داوای مافەکانیان دەکەن
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هەرچەند ئەو نرخەی کە ئێستا لە کوردستان دەدرێات، زۆر زۆر قورساتر لەوەیە کە لە بااقی شاارەکانی ئێرانادا دەبینادرێت، 
وربانیاادانە، جیاااوازیگەلێکی بنەڕەتیشاای هەیە، بااۆیە گەیشااتووەتە ئەم قۆناااغە. مااانگرتنی بەاڵم بێگومااان ئەم ناارخ و ق

بەردەوامی ڕۆژانە، ڕاپەڕینی بەردەوامی شەوانە، بەشداریی خوێندکاران، بازاڕییاان، ژناان، الوان و تەناانەت مێرمنادااڵن لە 
ۆمەڵگەی کوردسااتان، ئامااادەی گیانفیاادایی بااۆ ڕاپەڕیاانەکەی ئەمجااارەدا، نیشااان دەدات کە چۆناااوچۆن هەمااوو توێژەکااانی کاا

 .وەرگرتنەوەی خاک و نیشتمان لە داگیرکەرن
 

لە ماااوەی هەمااوو ساااااڵنی ڕابااردوودا کە ڕێژیمااای ئێااران حاااوکمی لەسااەر کوردساااتان کااردووە، ژناااان هەمیشااە و لە هەماااوو 
زیااتر هێازی ژناانی دەرخساتووە و لەم  ڕووداوەکاندا پێشەنگایەتیان لەئەستۆ گرتووە، بەاڵم دەڵێی ئەم قۆناغە لە خەبات،

قۆنااااغەدا زیااااتر خەریکااای ساااەلماندنی ئەو ڕاساااتییەن کە هەمیشاااە و لە هەر دۆخێکااادا تواناااایی بەرەنگااااربوونەوە لەگەک 
 .دوژمنیان هەبووە و هیچکات پێناسەی باوی ڕێژیمیان بە پێناسەی ڕاستەقینەی خۆیان نەزانیوە

 
باام ئەگەر تااۆڵەی نەسااتێنم" لە زاری دایکێکاای دک بریناادارەوە زیاااتر لەوەی کە بیسااتنی ئەم ڕسااتەیە، "کچاای نیشااتمان نە

بارستایی خەمێکی قووڵماان پاێ نیشاان بادات، ئەو پەیامەماان پاێ دەگەیناێ کە ساەرەڕای هەماوو زامەکاان، لەساەر پێاین و 
 .گیانیان بەخت کردبەردوامین تاکوو بتوانین بەو ئامانجە بگەین کە ڕۆڵەکانی کوردستان لەپێناو وەدیهێنانیدا 
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 جیاییخوازی" ناوی ڕەمزی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا دانشجوو

 
شۆڕشی ژینا لە کاتێکدا چۆتە نێو سێهەمین مانگی تەمەنی خۆیەوە، توانیویەتی پێشینەیەکی زۆر ساەرکەوتوو لە زۆر باواردا 

انی گەش باۆ خەڵکای ئێاران دەدات، بەباێ گوێادان بە هەنادێک هەوراز و نشاێو لە نیشان بدات، پێشینەیەک کە بەڵێنی ڕۆژ
ڕۆژانااای شاااۆڕش، کە لە بەرانااابەر ڕێژێمێکااای دڕنااادە و بێبەزەیااای وەک کۆمااااری ئیساااالمی، تەواو ئاساااایییە، خوێنااادنەوە و 

 کاتادا هەماان لە و ساەر باێ ساازمانی لێکدانەوەی سەیری ڕووداوەکانی ئەم قۆنااغە دەماانگەیەنێتە ئەنجاامێکی قەباوڵکراو.
 .ی هەر جۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە وەرگرتووەتوانای ژینا شۆڕشی ئامانجداری و یەکگرتوو

 
 بزووتنەوەیەکاای و گاارووپ بااۆ شااۆڕش بەسااتنەوەی بە دا هەوڵاای جااار زۆر  کۆماااری ئیسااالمی هەر لە دەسااپێکی شۆڕشاای ژینااا

وشەکی باۆ ساەر بارەگاکاانی مو هێرشی .بگۆڕێت شۆڕش ئاراستەی بتوانێت و بکات پێناسە خۆی بۆ اودیاریکر دوژمنێکی ناسراو
حیزبی دێموکرات و پارتەکانی دیکەی کوردستان، تۆمەتی پێوەندیی ڕێبەری ساوننەی ئێاران بە عەرەبساتان و هتاد، بەشاێک 

ی ژیاارانە لەالیەن ئەم الیەنااانە شکسااتی لەم هەوڵە وەهمیاایەی ڕێااژیم بااوو کە بەهااۆی وریااایی خەڵااک و ڕەچاااوی سیاسااەت
گێڕان بۆ سەر تەواوی پرەنسیک و چوارچێوەی سیستمەیی کۆماری ئیساالمی باوو، کە بەکاردەوە شۆڕش هێرشی تر خاڵێکی هێنا.

 - ڕیفۆرمخوازەکااانەوە - ڕێااژیم نێااو سیاساایی ڕەوتاای تاقمێااک لەالیەن نێوەناادگیرییەکی جااۆرە هەر و دەسااتێوەردان  ئەگەری
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بەهایاانەی لەالیەن ڕێژێمای کۆمااری  ئەو هەماوو ساەر باۆ الوان بەتاابیەت شۆڕشاگێڕ خەڵکای وشایارانەی هێرشێکی .نەهێشت
دەربڕین بە حیجاابی زۆرەملاێ و هێرشاکردنە  ئێسالمییەوە پێناساە کراباوون، لە دروشامدان دژی ڕێابەری ڕێاژیم تاا نااڕەزایەتی

ن دەرئەنجاامی ئەم ڕۆژانەی شۆڕشای ژیناا، یەکگرتاوویی نماوونەیی سەر ئاخوندەکانی ساەر بە ڕێاژیم. بەاڵم ڕەناگە گرینگتاری
 شاۆڕش یەکەمای ڕۆژانای لە کە دروشامانەی لەو هەر نەتەوەکانی ئێران بووبێت کە بووەتە کابوسی ڕێژیمی کۆمااری ئیساالمی.

 دیکە، شارەکانی لە نبەلوچستا و زاهیدان بۆ پاڵپشتی دەگاتە تا دەدرا یەکتر لە پشتیوانی بۆ ئازەربایجان و کوردستان لە
 .زیی گەالنی ئێرانیەکڕی نیشاندانی بۆ بوو شۆڕشگێڕانە ئاڵوگۆڕێکی

 
کۆمااری ئیسااالمی دوای ئەوەی بە هایچ جااۆر نەیتااوانی شاەقام و دروشاامە ئامانجاادارەکانی خۆپیشااندەران بەالڕێاادا ببااات، بە 

ان لە یەکتاار و بێهیااواکردنی شۆڕشااگێڕان لە وەرگرتن لە چیرۆکاای کااۆنی جوداییخااوازی بااۆ دوورخسااتنەوەی گەالناای ئێاار کەڵااک
ئاکامی شۆڕش لە قۆناغی یەکەمدا هەوڵی دا بە بەکارهێنانی تاقمێک سێلیبریتیی حکاومەتی و دووپااتکردەوەی ئەم ترساە، 
یەکڕیزی خەڵک تێک بشکێنێت. ڕێژیم لەم بوارهدا بەتەواوی شکستی خوارد، چونکە بەگشاتی ئەوانەی حاازر باوون هاوکااری 

 لە باکەن کەساانێک باوون کە الی خەڵااک بە باشای ناساراو باوون و قسااەکانیان الی جەمااوەر هایچ باایەخێکی نەبااوو.ڕێاژیم 
 لە ڕواڵەت بە تەنااانەت کە باارد، بیااانی بەکرێگیراواناای لە هەناادێک بااۆ پەنااای ڕێااژیم پاایالنەدا، ئەم دووهەماای قۆناااخی
 ڕەناگە و دەکاات ئااڵۆزتر کەمێاک باابەتەکە ئەمە دیاارە. راونکا پاشکەوت ڕۆژانە ئەم بۆ ڕاستیدا لە بەاڵم ڕێژیمن نەیارانی
لە لێکدانەوەی ڕووداوەکان تووشی هەڵە بکاات. بەپێای ئەم پاالنە، ئەو کەساانەی بەڕواڵەت دژی ڕێاژیمن لاه  کەە تاقمێک

لە شاۆڕش  پەنا باسکردنی ڕاستییەکان بە هێنانە گۆڕی تیاۆریی داتاشاراو تارە و دڵەڕاوکاێ لەنێاو جەمااوەردا سااز باکەن و
 .ساردیان کەنەوە

 
لە درێااژەدا شاایکاری بااۆ لێاادوانی دوو کەە دەکەیاان کە بە ڕواڵەت دژبەری کۆماااری ئیسااالمین و لە ڕیاازی خەڵکاادا وەسااتاون، 

 لە بەر لەمەو ماااااوەیەک( تەهماسااااڕ) هااااانتەر شاااایرین خاااااتوو بەاڵم ڕاسااااتی مەسااااەلەکە شااااتێکی دیااااکە نیشااااان دەدات.
ی لە باساا ئێااران خەڵکاای بااۆ هاوسااۆزی هەسااتی دەربڕیناای وێاارای ئەمریکااا، دەنگاای سااییفار بەشاای لەگەک چاوپێکەوتنێکاادا

مەترسیی هەڵوەشاندنەوەی ئێران کرد! مامۆستای زانستە سیاسییەکان لە زانکاۆی "جاۆرج تااون" لە ئەمریکاا، بە دڵنیااییەوە 
 لە گەڕانێاک تەنهاا کاوێیە؟ لە ەکێشاەک کەواتە وەک شرۆڤەکارێکی سیاسی مافی خۆیەتی خەمی داهاتووی واڵتەکەی بخاوات.

چ وەک وتاااووێژ وە چ وەک نووساااینی باااابەت دەماااانگەیەنێتە ئەنجاااامێکی  بابەتەکاااانی و هاااانتەر خااااتوو لەساااەر گووگااار
ساااەرنجڕاکێش. بە شاااێوەکی بااااوەڕپێنەکراو زۆرێاااک لە چاوپێکەوتنەکاااانی خااااتوو هاااانتەر لەگەک هەنااادێک لە دەزگاکاااانی 

اران وەک "مهار" و "مهار اندیشاە" و... یە. لەوەش ساەیرتر کااتێکە کە خااتوو هاانتەر بە هەواڵنێریی نزیک لە سوپای پاسد
حیجابی ئیسالمییەوە لە بەرنامەی "شوکران"ی کەناڵی چواری کۆماری ئیسالمی ئێاران دەردەکەوێات! پێویساتە مارۆڤ لە خااتوو 
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نکۆکااانی ئێراناادا یااان لە زیناادانن یااان هااانتەر بپرسااێت لە کاتێکاادا زۆرێااک لە مامۆسااتایانی زانسااتە سیاسااییەکان لە زا
وانەوتاانەوە و باڵوکااردنەوەی دەنااگ و ڕەنگیااان قەدەغەکااراوە، چااۆنە کەسااێک کە سااەردەمانێک نااوێنەری وەزارەتاای دەرەوەی 

 ڕێژێمی شا لە لەندەن بووە، وا بووەتە جێی متمانە و باوەڕ و سەرنجی میدیاکانی نزیک لە سپای پاسداران؟
 

ۆ گاڵتەجااااڕییە ئەو هەواڵەیە کە چەناااد ڕۆژێاااک دوای چااااوپێکەوتنەکەی خااااتوو هاااانتەر، لەالیەن دوا بەشااای ئەم سااایناری
"تسنیم"، میدیای سپای پاسدارانەوە باڵو کرایەوە،. تەسنیم دەنووسێتم "چاالکیی جوداخوازەکان لە چەند ڕۆژی ڕاباردوودا بە 

ش خەڵکیاااان ساااەبارەت بە ئاکااااامی ئەم جۆرێاااک باااوو کە، جاااگە لە نیگەرانیااای خەڵاااک، هەنااادێک کەساااایەتیی بیاااانیی
خۆپیشااااندانانە وریاااا کاااردەوە. شااایرین هاااانتەر، مامۆساااتای زانکاااۆی "جاااۆرج تااااون" و ئەنااادامی ئەنجاااومەنی ئەمریکااای باااۆ 
پەیوەندییەکانی دەرەوە لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەک دەنگی ئەمەریکا ڕایگەیاندووە کە تاقمێک لە جوداخوازەکان کە هەنادێک 

نەتەوەکان ناویان دەبەن، بەدوای جیابوونەوەدا دەگەڕێان، هەر جاارێکیش تێکهەڵچاوون دەبێات، ئەوان لەم  کەە بە ئازادیی
هەڵە کەڵااک وەردەگاارن"! چ پەیوەناادییەکی قااووڵە، خاااتوو شاایرین هااانتەر، ئێااوەش وەک سااپای پاسااداران وشااەی ئاااژاوە و 

 !گێرەشوێنێ بۆ شۆڕشی گەالنی ئێران بەکار دەهێنن
 

پوور، هەواڵنێری بی بی سای فارسای لە چەناد ڕۆژی ڕاباردوودا، دووباارەبوونەوەی  یلێکی دەنگیی ڕەعنا ڕەحیمئاشکرابوونی فا
پاوور هەوڵای دا لێشااوەکە  ئەم سیناریۆیە بوو لە فۆڕمێکی تر لەگەک هەندێک گۆڕانکاری جەوهەری. هەرچەندە ڕەعناا ڕەحیم

ە ئەم فااایلە دەنگیاایە دزەپێکااراوە و بەبااێ ئیزناای ئەو باااڵو بە ئاراسااتەیەکی تااردا پاااک بنێاات و بە ڕاگەیاناادنی ئەوەی ک
کراوەتەوە، بەاڵم خەڵک باش لە ڕاستییەکان تێگەیشتوون. لەم فاایلە دەنگیایەدا، کە بەخێرایای لە الیەن میادیاکانی نزیاک 

ورد و لاۆر لە پوور هەست بە مەترسایی پێادانی کاات بە حیزبەکاانی کا لە سپای پاسدارانەوە پێشوازی لێ کرا، خاتوو ڕەحیم
 !الیەن کانالی "ایران انترنشنال" دەکات و نیگەرانە لە هەڵوەشاندنەوەی ئێران. چ ڕستەیەکی ئاشنا

 
 لە سااادە پرساایارێکی چەنااد بەاڵم دیااارە خاااتوو ڕەعناااش وەک ڕۆژنامەنووسااێک دەتوانێاات خەماای داهاااتووی واڵتەکەی بێاات.

 دەنگیااایە فاااایلە ئەم دەڵێااات پاااوور ڕەحیم خااااتوو. بکااااتەوە ڕوون ڕاساااتییەکان لە بەشاااێک دەتوانێااات پاااوورەوە ڕەحیم خااااتوو
توگااۆیەکی ڕۆژانە بااووە لەگەک دایکاای و دزەپێکااراوە، هەرچەناادە ئەمە نااابێتە هااۆی هاایچ گۆڕانکااارییەک لە گف دەرئەنجااامی

کااار دەکااات  مەبادەئی بااابەتەکە، بەاڵم پرساایار ئەوەیە هەواڵنێرێاک کە سااااڵنێکی زۆرە لە میاادیایەکی وەک "باای بای ساای"دا
 خاااتوونی ئایااا! هەسااتیاردا وەهااا کاااتێکی لە ئەمەش نازانێاات دەنگاای لەالیەن ڕێژیماای کۆماااری ئیسااالمییەوە تۆمااار دەکڕێاات؟

 جیهااان و ئێااران پێشااهاتەکانی شاایکاریی بنەماااڵەیی باساای جێاای بە دایکیاادا لەگەک پێوەناادی کاااتی لە هەمیشااە هەواڵنێاار
میی ئینساتاگرا پۆستەکانی بە کورت چاوخشاندنێک پوور ڕەحیم ڕەعنا ناڕاستی ەواوت قسەی بە سەبارەت دواتر بەاڵم دەکات؟
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 ڕوون زۆر ئاکاامێکی هەیە،... و لۆر و کورد حیزبەکانی لەسەر  بابەت چەند  پەیجی ئێران ئینتەرناشناک بۆ زانیاری ئەوەی
 الیەناانە ئەو شاوێنەواری هایچ بابەتەدا مئە نووسینی کاتی لە ئینتەرناشناک ئێران پۆستی 300 دوایین لە. دەدات دەست بە
هەموو بانگەواز و قسەکانی ڕەزا پەهلەوی لەالیەن ئێران ئینتەرناشناڵەوە ڕووماک کاراوە.  کاتێکدا لە نییە، گفتوگۆکانیان و

 پوور هیچ بۆچوونێکی لەم بارەیەوە نییە، یان ئەرکەکە شتێکی ترە؟ بەڕاستی خاتوو ڕەحیم
 

یلە دەنگییە دزەپێکراوەکەی لەگەک دایکیدا، کە تێیادا شایکاریی سیاسای دەکاات، ئامااژە باۆ دروشامی پوور لە فا خاتوو ڕەحیم
"ژن، ژیااان، ئااازادی" دەکااا و ئەو کاااریگەرییەی کە ئەم دروشاامە دەتوانێاات لەسااەر داهاااتووی واڵتااانی ناااوچەکە و پرۆسااەی 

ژنااان هەیبااێ. پرساایارەکە ئەوەیە، ئایااا خاااتوو دیموکراساای لە کااۆمەڵگە جۆراوجۆرەکااانی ڕۆژهەاڵتاای نێوەڕاساات بەتااایبەت 
وە و چااۆن هاااتە نێااو باازووتنەوەی شۆڕشااگێڕانەی گەالناای ئێااران و چااۆن  پااوور بەڕاسااتی نازانێاات ئەم دروشاامە لە کااوێ ڕەحیم

وکردنەوەی نەریتێکای زینادو وەک- قژیاان کردنەوەی کاورت بە جاار یەکەم کە باوون کاێ کەساانە ئەو نازانێت جیهانی هەژاند؟
بوون بە هێمایەک بۆ کاۆمەڵگەی ژناانی ئاازادیخواز لە جیهانادا؟ بەاڵم تااڵترین بەشای قساەکانی خااتوونی هەواڵنێار  -کۆن

ئەوکاتەیە کە نیگەرانیی خۆی لە لێدانی بەکرێگیراوێکی ڕێژیم لەالیەن شۆڕشگێڕانەوه دەردەبڕێت!! بڵێی خاتوونی هەواڵنێار 
 ەدیس، شادمێهر و سەدان الوی ئازادیخوازی بێتاوانی هەبێت؟چۆن تاقەتی دیتنی شەهیدبوونی ژینا، نیکا، ح

 
ڕاسااتییەکە شااتێکی تاارە، جوداییخااوازی ناااوی ڕەماازی بەکرێگیراواناای کۆماااری ئیسااالمییە، ئەو بەکرێگیااراوانەی کە ڕواڵەت و 

لەساەر نااکەن، شێوەیان جیاوازە لە بەکرێگیراوانی نێوخۆ، کەمێک پااک و خااوێنترن کاراوات دەبەساتن و بەڕواڵەت حیجااب 
بەاڵم بێگومان ئەرکەکانیان یەکە، لەنێوبردنی یەکڕیزیی و یەکگرتوویی گەالن ئێاران باۆ پاراساتنی کۆمااری پەت و ساێدارە. 

پااوور نااایزانن واقیعاای قاااتی شااەقامە، ئەو گەلە شۆڕشااگێڕ و  بەاڵم ئەوەی کەسااانێک وەک شاایرین هااانتەر و ڕەعنااا ڕەحیم
دەپەڕێنن، ئەو خەڵاکەی بڕیااری لەنێاوبردنی دیکتاتۆریاان داوە، گەڕانەوە  لەمپەرێک تاێ یەکگرتووییە کە هەموو بەربەست و

 .بۆ دواوە بوونی نییە، جا کە وایە بێدەنگ بن و لە گۆشەیەک دانیشن تا نەکەوتوونە ژێر پێاڵوی شۆڕشگێڕان
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 ڕاپەڕین و بۆشایی دامەزراوەیەکی نەتەوەیی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاالن بەهرامی

 
ڕۆژانێکی مێژووساز دایان. ڕاپەڕیان دژ بە حکاوومەتی ئیساالمی، ساەرەڕای ساەرکوتی خوێنااوی بە گاوڕو تینێکای زیااترەوە لە 

پێی ناوەتە مانگی سێیەمەوە. لەم نێوەشادا ڕۆژهەاڵتای کوردساتان کە دەساتپێکەری ڕاپەرینای ئەمجارەشاە، هەروا ساەرتۆپ و 
لە کوردساااتان لە بااااری ڕووبەری جاااوغرافی، بەردەوامااای، پێکهااااتەی پێشاااڕەوە. ئەوەش باااۆ ئەوە دەگەڕێاااتەوە کە ڕاپەڕیااان 

دایە کە هەر وەک لە چاااوار دەیەی  بەشااادارانەوە لە پااالەی یەکەمااادا وەساااتاوە. ئەم پێشاااڕەوایەتییەی کوردساااتان لە کاتێاااک
تر لە ڕابااردوودا بینااراوە دەسااتی هێاازی سااەرکوتکەری ڕێااژیم بااۆ نواناادنی هەرچەشاانە تاوانکاااری و دڕناادایەتییەک ئاااواڵ

ناوچەکااانی ناوەناادە. بە چەشاانێک تااا نووسااینی ئەم دێااڕانە دەیااان کەە لە خۆپێشاااندەرانی کوردسااتان کە لە نێویاناادا 
منداڵیش هەیە، شەهید کراون، سەدان کەە برینادار باوون و بە هەزاران کەە گیاراون و خاراونەتە ژێار ئاازار و شاکەنجەی 

 .هۆویانەوە
 

 .هۆکاریی مێژوویی و سیاسی دەگەڕێتەوە، کە لێرەدا بەکورتی ئاوڕیان لێ دەدەینەوەپێشڕەوایەتیی کوردستان بۆ چەند 
 

 یەکەم بزووتنەوەی مێژوویی کورد بزووتنەوەی کورد لە نزیکی هەشت دەیەی ڕابردوودا، هاوکات لەگەک ئەوەدا کە شوناسێکی 
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باۆیە هاوکاات لەدژی داگیرکااری و نێاوەرۆکی  ڕزگاریخوازانەی هەبووە، شوناسێکی دیمۆکراتیاک و مۆدێڕنگەرایانەشای هەباووە.
نااادیمۆکراتیکی حکوومەتەکااانی ئێااران وەسااتاوەتەوە. هەر بااۆیە کااۆمەڵگەی کوردسااتان هەردەم پتانسااێەلی ئااازادیخوازی و 
دژایەتی لەگەک ساەرەرۆیی و توتالیتاریسامی هەباوە. "ناا"ی مێژوویای خەڵکای کوردساتان بە "کۆمااری ئیساالمی" لە ساەرەتای 

انااای ئەم ڕێاااژیمەوە و خەبااااتی بێوچاااانی بااازووتنەوەی کاااورد لەدژی ڕێاااژیم بەڵاااگەی ڕاساااتیی ئەم وتەیەن. هەر ئەم دامەزر
تایبەتمەناادییەش بااۆتە هااۆی ئەوە کە لە ماااوەی دەسااەاڵتداریی حکااوومەتی ئیسااالمیدا خەڵااک و باازووتنەوەی کوردسااتان 

مەاڵیەتی و تاکەکەسای، تێارۆر و پەالمااری نیزامای و ڕووبەرووی قورسترین شێوازەکانی سەرکوتی هەرچەشنە ئاازادییەکی کاۆ
 .هەاڵواردنی ئابووری ببنەوە

 
ئەمال و ئەوالی ئەم هۆکاارانەن کە لە  کەواتە ئەمەی ئەمڕۆ لە شاەقامەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان ڕوو دەدا، دەرکەوتەی باێ

ۆژهەاڵتاای کوردسااتان لەگەک ئەوەدا سااەرەوە باساایان کاارا و هۆکاااری گرنگاای گەشااەی وشاایاریی نەتەوەیاایە. ئێسااتا خەڵکاای ڕ
هێنان بە دەسەاڵتی ڕەشی حکوومەتی ئیسالمی لەگەک نەتەوەکانی دیکەی جوغرافیای ئێران کاۆی  ئامانجێکی هاوبەشی کۆتایی

کردۆتەوە، بگرە لێبڕاوانەتر لەوانیش هاتوونەتە مەیدان بۆ ئەوەی کۆتایی بە تەمەنی ئەم ڕێژیمە بێانن. چاونکە بااش لەم 
دایە و دوای ڕووخانی ئەم ڕێاژیمە ساەدە  گەیشتوون کە داهاتوویەکی گەش لەگرەوی ڕووخانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانڕاستییە 

 .نێوەڕاستییە دەرفەت دەرەخسێ کە چارەنووسی سیاسیی خۆیان جارێک بۆ هەمیشە بەدەستەوە بگرنەوە
 

گرینگتاار، ساابەی لەمااڕۆ گرینگتاار. ئێسااتا ئیتاار دەپەڕن. ئەمااڕۆ لە دوێنااێ  ڕۆژە چارەنووسسااازەکان یەک بە دوای یەکاادا تااێ
گومااانی تێاادا نەماااوە کە ئەم ڕاپەڕیاانە وەک ئەو ڕاپەڕینااانەی کە دە ساااڵی ڕابااردوودا ڕوویااان داوە، ئەگەری دامرکااانەوەی 
 نییە. ڕاپەڕین هەموو پانتایی جوگرافیای ئێرانی گرتۆتەوە، هێزی سەرکوت ڕاست بەپێچەوانەی ڕاپەڕیان کە بە تێپەڕباوونی

هێزتر دەبێ، توانای خۆی لەدەست دەدا. خەڵکی ڕاپەڕیو ئەزموونیان زیاتر بووە و بااش لەم ڕاساتییە گەیشاتوون  ڕۆژەکان بێ
کە گەڕانەوە بۆ ماڵەکانیاان واتە ملادان بە ڕۆژانێکای ڕەشاتر و خوێنااویتر و تراژیکتار لە ڕۆژانای پاێش ڕاپەڕیان. باۆیە ئەم 

 !ا نییە. بۆ پێشەوە تا سەرکەوتنڕاپەڕینە یەک ڕێگا زیاتری لە بەردەمد
 

گەڕانەوەوە، گەورەتارین دەرفەت لە بەردەم بازووتنەوەی کاورددایە، کە ساەنگی خاۆی  ئێستا کە ڕاپەڕین کەوتۆتە قۆناخی بێ
لە هاوکێشەکانی مەیدانی سیاساەتدا نیشاان بادا. ئەمەش ئەرکای حیازب و ڕێکخاراوە شاوێندانەرەکانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان 

دەکا. هەرچەند سەنگی دەور و ڕۆڵی ناوەنادی هاوکااریی حیزبەکاانی ڕۆژهەاڵت وەک بەرچااوترین هاوپەیماانیی زۆر قورستر 
دەکرێ، توانیوە دەوری بااش لە ساەرهەڵدان و بەردەوامیای ئەم ڕاپەڕیانەدا بناوێنێ، بەاڵم ئەم  هەاڵت بەڕوونی هەست پێ ڕۆژ

خی کۆتااایی ڕاپەڕیاان و قۆناااخی دوای ڕاپەڕن نیاایە. چااونکە لە ناوەناادە بە هاایچ شااێوەیەک واڵماادەری پێداوسااتییەکانی قۆنااا
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ڕاساااتییدا ناوەنااادی هاوکااااری فاااۆرمێکی ساااەرەتایی ئەم دامەزراوە نەتەوەیااایەیە کە بااازووتنەوەی ڕۆژهەاڵت لەم قۆنااااخەدا 
ر و راتکاا گشاتگیرتر،  پێویستیی پێیەتی. بۆیە پێویستە ناوەند هەرچی زووتار پەرەی پاێ بادرێ و بکارێتە چوارچێاوەیەکی

واڵماادەرتر. مەبەساات لە چوارچێااوەی جێگااای ئاماااژە دەتااوانێ پالتفااۆرم یااان بەرەیەکاای نەتەوەیاای پێکهاااتوو لە حیاازب و 
خستنی هەموو هێز و تواناکانی کاۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان  ڕێکخراوە سیاسییەکان بێ کە ببێتە مەکۆیەک بۆ وەسەریەک

 .و کوردانی تاراوگە
 

هەست بە بۆشایی دامەزراوەیەکی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردساتان دەکارێ و هەنگااوێکی شایاوی باۆ هەرچەند لەمێژ ساڵە 
هەڵنەهێنراوەتەوە، بەاڵم لەم قۆناخەدا کە گۆڕانی گەورە بەڕێاوەیە، نەباوونی دامەزراوەیەکای نەتەوەیای کە بتاوانێ هەماوو 

ارێکی گەورە دەژمێاردرێ. بە تاایبەت لەم هەلاومەرجەدا هێز و توانای نەتەوەکەمان لەژێر ساباتێکدا کاۆ بکااتەوە، بە خەسا
کە ڕاپەڕین پێی ناوەتە مانگی سێیەم و ڕۆژانە ڕۆڵەکانی نەتەوەکەمان لەسەر شەقامەکان گیانیان باۆ ئاازادی و سەربەساتی 

ماسای لە دەبەخشن، کورد زیاتر لە هەرکات پێویساتیی بە ناوەنادێکی بڕیااری سیاسای و پالنادانان، باساکێکی بەهێازی دیپلۆ
 .دەرەوەی واڵت، میدیایەکی نەتەوەیی و... هەیە

 
 :دوا وتە

 
کۆمەڵگە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بااری گەشاەی بیروباڕوای نەتەوەیای و شوناساخوازییەوە گەیشاتووەتە ئاساتێکی زۆر جێگاای 

پێادانی بەرژەوەنادییە دڵخۆشی. هەر بەم پێیەش چاوەڕوانیی لە حیزب و ڕێکخراوەکانی خۆی هەیە لە ئاست پاراستن و پەرە
نەتەوەییەکانیاادا باان. کەواتە ڕوونە کە بەبااێ دامەزراوەیەکاای نەتەوەیاای پێکهاااتوو لە حیاازب و ڕێکخراوەکااانی ڕۆژهەاڵتاای 

 .کوردستان و بژارەدەگەلی کورد لە نێوخۆی واڵت و تاراوگە ناکرێ واڵمی ئەم چاوەڕوانییە ڕەوایە بدرێتەوە
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 بڵێسە و گڕی ڕاپەرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسر سادقی

 
 این نکتەی رمز اگر بدانی، دانی

 (هر چیز کە در جستن انی، انی )موالنا
 

 لە وەرگرتن ئیلهاام بە کۆماار شەهید بابی ئەوانن، سەربەرزی بنەماڵەی و شەهیدان ڕێبەر و پێشەنگی جووڵەی ئەم ڕاپەرینە
 ژیاان ژن" ئاایەتی کچاان و ژناان چینای. کاردووە اودێرنا جگەرگۆشاەکەی کوردساتان کۆمااری هازری و گەالوێاژ پێنجی و بیست
"یان بە خوێنی خۆیان وەک میراتێکای هەرمااو و بەڵاگەی ساەروەری باۆ داهااتوو بە ئەماانەت کاردە دیااری. پەخشاانی ئازادی

زێاارین و ئەدەباای بەرگریاای بااابی شااەهید ماایالن حەقیقاای لە هەزاران فەرسااەخەوە بااووە سااووژە و سااەردێڕی تریبوونەکااان و 
ایەڵەی سروودی نەسرەوتن بۆ بەردەوامیی ئەو بزووتنەوە حەقخوازە. لە ئامێزگرتن و باک بەسەرکێشانی گڵکۆلەی مایالن لە ز

الیەن دایەگەورە و باوەگەورەیەوە بە ئااڵی کوردستان و جامانەوە پەیامێکی ڕوون بوو باۆ شۆرشاگێرانی دیاساپۆرا و تااراوگە. 
ناازەکەی، کاتێاک  ویژدانەکاانی لە ئاسات فرمێساکی کیاژە بێ ه دوڵەت و ڕێکخاراوە بێگازەندەی هاوژینەکەی شەهید فریشتە ل

پڕ بە گەرووی هاواری دایکی دەکا و مشتی پڕە لە خاکی گڵکۆکەی، ڕوحی مارۆڤ دەهەژێناێ، بەاڵم ئەو بنەمااڵەیە ساەرەڕای 
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کااروانی خەبااتن. ئەم چیارۆکە و ئەو کۆستە، هێشتا بە ساەری بەرزەوە شاانازی دەکەن کە لە ڕیازی بنەمااڵەی شاەهیدان و 
زادە، کااوڕی شااەهید غەفااوور  شااانازییەکانی لە زمااانی دایکاای شااەهید پەیمااان میناابەری، باااوکی شااەهید محەماامەد حەسااەن

 .زادە و شەهید مێهران ڕەحمانی و ... بەردەوام دووپات دەبنەوە مەلوودی، برای شەهید ئازاد حوسێن
 

ویاان کاوێر و گوێیاان کەڕە لەئاسات ماافە سرووشاتی، زماانی و سیاسایەکانی نەتەوەی مخابن زلهێزەکان بە درێژایی مێژوو چا
کورد و ئەو جوغرافیایە هەتاا باووە ئەوە بەختیەتای. باۆیە ئەوەی دمێناێ هەر خۆماانین لە ساەنگەری شاۆڕش و بازووتنەوەی 

 شااەوەزەنگیان کااێن ینێ؟ناااب الوان هەسااتی و هەناسااە گڕکااانی کااێ وەنە؟ لااێ شااەقامی خرۆشاااوی الفاااوی کااێ شاااخ و شااار.
ا لە چاوی نەیاران و خەنیمان ڕۆ دەچێ، ساروودە حەماسای و نەتەوەییەکاان دوژمنیاان ئاس برووسک و ڕووناک ڕۆژی کردووەتە

 و شااار گشاات و ساااباڵ  و ساانە و کرماشااان لە هەر باایکەم، ڕۆژهەاڵت داماااو و هەراسااان کااردووە. ئەوەی پێویسااتە خەڵکاای
ی ئایالم لەساەر مەزاری شاەهیدان الوانا بەڵێنای و مااونەتەوە ساەنگەردا لە ئێساتاش و ردوویانەک کوردستانەوە، شەقامەکانی

ئاسااۆی ڕووناان بااۆ بەردەواماای ڕاپەریاان. یارسااانەکان بە ژێاای تەمبااوور ژاناای گەل دەچااڕن و ژانیااان خسااتۆتە هەناااوی ڕەشاای 
ستانی هێناوەتە سەما. لە شەقام هەڵپەرکێای ڕێژیمەوە. شاعیر بە شێعر، کیژ بە سەما، هونەرمەند بە مۆسیقا و گۆرانی دار
 دیکتااتۆڕە و ڕادیکااک دوژمانە ئەو لەگەک باێ ئازادییە. دایکی شەهیدان بااش دەزانان تاازە کەە نااتوانێ نێوبژیاوانی ئەوان

 .مەحاڵە نابێ، خۆش خەباتی و خوێن لە گەل
 

ی. ڕۆژهەاڵت تاامەزرۆی چێاژی ساەرفرازی و ئەوان چاوەڕوانی هیچ پاداشاتێک ناین، جاگە لە گەیشاتن بە ئاازادی و سەربەسات
ساەرکەوتنە بەسااەر فاشیساتاندا. بەهااا پیرۆزەکاان ڕەماازی ساەرەکی و خاااڵی هاوبەشای گەلاان، خەڵکای ڕاپەریااو، هەڵکردناای 

 .ڕوونە ئاسۆ بەڵێ نازانن، بەدوور شەهیدان  ئااڵی ئازادی لەسەر گڵکۆی
 

ە بیاااری سەربەساااتی لە گۆڕەپاااانی جەناااگەوە، بە باااوێری و گەل بە ئەندێشاااە و هااازری شاااەهامەتەوە بە قاااواڵیی مێاااژوو، ب
سەرفرازی و ئەزماوونی ڕابردوویاان، تەژی لە هەسات و چێاژی ساەرکەوتنن، خااک و چەک و چیااش ساێکوچکەی هەرماانن باۆ 

 :کورد و گەل لێ بڕاوە بە عەشقەوە ئەو نیشتمانە سەر بخات. "سوارە" گوتەنی
 
 لە پەنجەرەی نیوەتاکی بوومەلێڵەوە"

 ی من لە دیمەنی کچی بەیانییەچاو
 لە حەنجەرەی زەمانەوە

 "گوێم لە زەمزەمەی زواڵڵی خیزە وردەکانی کانییە
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 ویژدانی گشتی لە "ڕاپەرینی ژینا"دا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران عەلیپوور

  
ونادوتیژی ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان و بەشەکانی دیکەی ئێران پێی نایە سێ ماانگەوە. ساەڕەرای ساەرکوتی بێڕەحماانە و ت

هاتنی خۆپێشااندانەکان و کۆڵادانی خەڵاک بەدی نااکرێ. لەگەک چوونەساەری  هێزەکانی ڕێژیم، هیچ نیشانەیەک لە کۆتایی
ژمااارەی قوربانییەکااان خۆپێشاااندانەکانیش بەرفراوانتاار و دروشاامەکان ڕادیکاااڵتر بااوونەوە. کۆماااری ئیسااالمی لەگەک ئەوەدا 

کەشااااوهەوای پۆلیساااای و ئەمنیەتاااای زاک کااااردووە، بەاڵم هاااایچ سااااتراتیژیەکی  شاااارەکانی پڕکااااردووە لە هێااااز و بەتەواوی
هێناااان بەو ڕەوشاااە باااۆ جێبەجاااێ نەکاااراوە. نە هەڕەشەوگوڕەشاااەی ساااەرانی ڕێاااژیم، نە وادە و  ساااەرکەوتووی باااۆ کۆتایی

سنوورەکانی ئێاران بەڵێنەکانیان، نە هەوڵدان بۆ زەقکردنەوەی دەستی دەرەکی و نە بۆمبارانی هێزە کوردییەکان لە دەرەوەی 
 .توانیویەتی چەرخی ئەو ڕاپەرینە ڕابگرێ

 
کردنی شاارەکان  دەنگییەک لەنێو خەڵکی کوردساتاندا هەیە کە لە پشاتیوانی لە ماوەی ئەو سێ مانگەدا یەکگرتووییەک و یەک

داوەتەوە. ئەو لەیەکتاار، دروشاامەکان، هەوڵاادان بااۆ پەرتەوازەکردناای هێزەکااانی ڕێااژیم و دەیااان کااردەوەی دیکەشاادا ڕەنگاای 
بوونی خەڵکاای کوردسااتانی هێنادەی دیااکە بەهێااز کااردووە.  جبوون و هاوچااارەنووە یەکگرتاووییە هەسااتی یەکبااوون و هاوئاماان

بەجێااایە کە هەم لە ڕووی تیااااۆرییەوە و هەم لە ڕووی کردەوەشاااەوە ئاوڕێااااک لەو یەکگرتاااوویی و هاااااودەنگییە باااادەینەوە. 
 پێشاندانی ئێواران و شەوانە، ناشتنی شەهیدەکان، یادکردنەوەکانیان و هەر یەکگرتووییەک کە مانگرتنی ڕۆژانە، خۆ

 .دەرفەتێک دەکاتە چرکەساتێکی مێژوویی لەیادنەکراو
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دۆرکهەیاام کە بە دامەزرێاانەری زانسااتی کۆمەڵناسااییش ناااو دەبرێاات، لە نووسااینەکانیدا گرینگییەکاای تااایبەت بە پەیوەناادیی 
دەنووسااێ کە لە هێناادێک قۆناخاادا گەڕاناای تاااک بە دوای کۆنتێکسااتێکی گشااتیدا کە  نێااوان گشاات لەگەک تاکاادا دەدات. ئەو

هەڵچاااوونی  .(Collective effervescence) لەساااەر هەسااات دامەزراوە کاااۆمەڵگە دەگەیەنێاااتە دۆخااای هەڵچاااوون
هاااوبەش و کااۆمەاڵیەتی چەمکێکاای کۆمەڵناسااییە کە لە هەلااومەرجێکی دیاااریکراودا ئەناادامانی کااۆمەڵگەیەک لە ئامااانجێکی 

کااردەوەی هاوبەشاادا یەک دەگاارنەوە و وا دەکااا کە تاکەکااانی کااۆمەڵگەیەک لە یەکەیەکاای گەورەتااردا ڕێااک بخااا. هەڵچااوونی 
کۆمەاڵیەتیی هەساتێکی گشاتیی بەهێازە و وا دەکاا کە تااکەکەە بەتەواوی خاۆی لەبیار بکاا و تەناانەت پرساە گرینگەکاانی 

و کۆنتێکستەدا خۆی تێکەک بکا. ئەو هەستە بەهێزە کاتێک دروسات دەباێ کە وەک بنەماڵەش وەالوە بنێ بۆ ئەوەی لەگەک ئە
تاکەکااانی کااۆمەڵگەیەک وشاایارییەکی گشااتی یااان ویژدانێکاای گشااتیی لێکیااان نزیااک دەکاااتەوە، ئەو وشاایارییە الی دۆرکهەیاام 

ی ئەناادامانی بااریتییە لە هەسااتی سروشااتی ماارۆڤ تااایبەت بە بااوونی خااۆی و هەروەهااا باااوەڕ و هەسااتی هاوبەشاای زۆربە
کۆمەڵێک. دۆرکهایم پێی وایە کە هەر کاام لە ئاێمە دوو ویژدانای هەیە، ویژدانێکای گشاتیی و ویژدانێکای تاایبەتی. بەهاۆی 
ئەو وشیارییە گشتییەوە دیاردەیەکی دیکە دروست دەبێ کە پێی دەگوترێ نوێنەرایەتیی گشتیی کە ناوێنەرایەتیی ئەو ناۆرم و 

ریان ڕێک کەوتووە و ویژدانی تایبەتی لە ویژدانی گشتیدا دەتاوێنێتەوە. بە باڕوای دۆرکهاایم بایەخانە دەکا کە کۆمەک لەسە
ویژداناای گشااتیی لەو کۆمەڵگایااانەدا بەشااێکی گەورەی ویژداناای تاکەکەسااەکان پێااک دێنااێ کە یەکگرتااوویی میکااانیکی تێیاادا 

ەگەک یەکتار نیایە و بەهاا و ناۆرمی هاوبەشایان زاڵە. لە وەها کۆمەڵگەیەکدا کە ئەندامانی کۆمەڵگە جیاوازییەکی زۆریاان ل
هەیە، ئەوە بە پااێچەوانەی یەکگرتااوویی ئۆرگااانی کە لەوێاادا تاااکگەرایی زاڵە و سااەقامگیریی کااۆمەاڵیەتی زیاااتر لەسااەر 

 (١بنەمای جیاوازییەکانە تا بنەما هاوبەشەکان.)
 

بکەیان و مەبەساتیش زیااتر ئەوەیە کە زیااتر لەو لە وتارێکی ئاوادا ناپرژێینە ساەر ئەوەی کە بە وردی بااە لەو تیاۆرییە 
ڕووداوانە تێ بگەین کە لە کوردستان و ئێراندا ڕوو دەدەن، لە ماوەی حوکمڕانیی کۆماری ئیسالمیدا زۆرجار ئەو یەکگرتاوویی 

ە مەبەساات خااراوەتە ژێاار پرساایار، کۆماااری ئیسااالمییش هاایچ کااات ل و یەکاادەنگییە لەالیەن کەسااانێکەوە بە مەبەساات و بێ
ساێ سااک لە سیاساەتی  و ترازاندنی ڕیزەکانی ئەو کۆمەڵگەیە دەساتی نەپاراساتووە، بەاڵم دوای چل و لێک  نانەوەی دووبەرەکی

میلیتاریزەکردن و ئاژاوەنانەوە و باڵوەپێکردن ئێستا بە ڕوونی شااهیدی ئەو ڕاساتییەین کە کاۆمەڵگەی کاوردی لە ڕۆژهەاڵتای 
خاوەن چارەنووسێکی هاوبەشە و لەوەش گرینگتر ئەوەیە کە ئەو کۆمەڵگەیە وشایاریەکی کوردستان کۆمەڵگەیەکی ئامانجداری 

 .گشتیی و ویژدانێکی گشتیی زیندووی لە ئاست ئەو بەها و باوەڕە هاوبەشانەدا هەیە
 

 ەکاندا لە الپەرەکانی تۆڕە کۆمەاڵیەتییە لە وتاری کەسوکاری شەهیداندا،ئێمە ڕۆژانە دەبینین کە چۆن ئەو ویژدانە گشتی
 و لە خۆپێشاندانی خەڵکدا و لە بۆنە جیاوازەکاندا شەپۆالن دەدا. ئەگەر لە ڕوانگەی تیۆرییەکەی دۆرکهایمیشەوە تەماشای 
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دایە کە تاکەکەساااەکان تەناااانەت ویساااتە تاااایبەتی و  ئەو ڕووداوان بکەیااان دەتاااوانین بڵێاااین ئەو کاااۆمەڵگەیە لە دۆخێاااک
ە ئابوورییەکااانی خۆیااان، تەناانەت گیااانی خۆشاایان خسااتۆتە خاازمەت ئەو ئامااانج و پەیوەنادیە خێزانییەکااان و بەرژەوەناادیی

 .بەها بااڵیەنە کە لە دروشمی ژن، ژیان، ئازادیدا کورتیان کردۆتەوە
 

لەوانەیە پرسایار باێ کە باۆ لە کوردسااتاندا ویژدانای گشاتی تاا ئەو ئاسااتە زینادوویە و ئەو یەکگرتاووییە کااۆمەاڵیەتییە لە 
وە سااەرچاوەی گرتااووە؟ کوردسااتان لەمێااژە سااەنگەری بزووتنەوەیەکاای  ئامااانجی ڕادیکاااڵی سیاساای لە کااوێ دەوری کۆمەڵێااک

سیاسیی مافخوازە، ئەو بزووتنەوەیە لە شێوە مۆدێرنەکەی خۆیدا لە سەردەمی دیکتاتۆریی پاشایەتییەوە دەساتی پاێ کاردووە 
 ئەو سااەر بە جیاااوازدا هەلااومەرجی لە دیااکە وئیاادۆلۆژیی ڕەنااگ لەوانەیە لااوتکە، گەیەناادراوەتە کوردسااتاندا  و لە کۆماااری
دا زاک بااووبی یااان کاااریگەریی هەبااووبێ، بەاڵم هەمیشااە لە ژێاار هێژمااوونی هێمااا و ساایمایەکی دێمااوکراتیکی باازووتنەوەیە

 نەتەوەییاادا بااووە و ئێسااتاش لەگەک ئەوەدا کوردسااتان و هێاازە سیاسااییەکانی هەمااوو هەوڵاای خۆیااان داوە کە هاوهەنگاااو و
هاودەنگ لەگەک خەڵکی دیکەی ئێران بچنە پێشێ و لە ئاستێکی بەرفراوانتار و لە ژوور پرساە کوردساتانییەکانەوە سیاساەت 
بااکەن، بەاڵم داوا نەتەوەییەکااان هاایچ کااات نەچااوونە ڕیاازی دووهەمەوە. هۆکااارێکی دیااکەی هەبااوونی ویژداناای هاااوبەش لە 

کە لە بووژانادنەوە و وشایارکردنەوەی خەڵکادا ڕۆلیاان گێاڕا، ئەوان بە  کوردستاندا وەرێخستنی بزووتنەوەیەکای مەدەنای باوو
دامەزراناادنی ئەنجوومەنەکااان و باڵوکااردنەوەی گۆڤااار و باڵڤۆکەکااان و بنکەکااانی فێربااوونی زمااانی زگماااک و زۆر چاااالکی و 

گارینگە باۆ وشایاربوون لە کردەوەی دیکە ئەو ساەرمایە کولتوورییەیاان لەنێاو کاوردی ڕۆژهەاڵتادا بەهێاز کارد کە بنەماایەکی 
 .ئاست شوناە و ئامانجی هاوبەشدا

 
نااوێنەر و ڕێبەراناای ئەو ویااژدانە گشااتییە ئەو باوکااانەن کە بەوپەڕی بااوێرییەوە لە سااەخترین چرکەساااتی ژیااانی تااایبەتی 

وێنەری ئەو خۆیاندا و لەسەر گڵکۆی ڕۆڵەکانیان نەک هەر چااوەڕێی دڵنەوایای و هااوخەمی نااکەن بەڵکاوو دەبانە ئۆلگاو و نا
ویژدانە گشتییە، ئەو دایکانەن کە وردکەبەرد بۆ ڕۆڵەکانیان کۆ دەکەنەوە تا بەرگری لە خۆیان باکەن، ئەو کوڕوکچاانەن کە 
شەوورۆژ تەنگیان بە هێزە جینایەتکارەکانی کۆماری ئیسالمی هەڵچنیوە، دەیان و سەدان ناوێنەری دیاکەی ئەو ڕاپەریانە ئەو 

 .بە ڕاوەستاویی دەهێڵنەوەویژدانە زیندووە هاوبەشە 
 

Durkheim, Émile (2001). The elementary forms of religious life. New York: Oxford University 
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 لە مافی خۆپێشاندانەوە هەتا ڕاپەڕین
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زانیار حوسێنی

  
دەربڕین بە دۆخاای ئااارایی، سیاسااەتە  زایەتیسااەرەتا پێویسااتە ئاماااژە بەوە بکااردرێ کە مااافی خۆپێشاااندان، مااافی ناااڕە

گشتییەکانی حکوومەت لە هەموو ڕەهەندە سیاسی، ئابووری، کۆمەاڵیەتی و هتد یان بە یاسایەکی پەساندکراو و بەگشاتی بە 
هەر چەشنە حاڵەتێک کە دەسەاڵت و ناوەندەکانی دەسەاڵت بەردەنگ بن دەگوترێ. ماافی خۆپێشااندان ماافێکی دانپێادانراوە 

ە زۆربەی هەرە زۆری واڵتان بەیاسا کراوە و وەک نەریتێکی دانەبڕاو بۆ کاۆمەڵگە و واڵتێکای ئاازاد و دێماوکرات پێناساە و ل
 .دەکرێت

 
لە سااەردەمی ئێسااتادا کااۆی گشااتیی مااافە مەدەنییەکااانن کە نیشاااندەری ڕادەی دێموکراتبااوون و خەڵکیبااوونی دەسااەاڵتە و 

ا و لە کردەوەدا دەبێاتە خشاتەیەک باۆ هەڵساەنگاندنی دەساەاڵتەکان. لە پێاوەرە چۆنیەتیی هەڵسوکەوتی دەسەاڵت لە یاساد
نێودەوڵەتییەکاندا لە دوو شوێن ئەو مافە بەفەرمی ناسێندراوە و دانی پێدانراوە؛ یەکەم لە جاڕناامە گەردونای ماافی مارۆڤ 

و ڕێکخستنی کاۆڕە ئاشاتیخوازەکان. ناابێ دا کە دەڵێتم "هەر مرۆڤێک مافی ئەوەی هەیە و ئازادە لە کۆبوونەوە ٢٠لە ماددەی 
ی پەیماننااامەی نێااونەتەوەیی مەدەناای و سیاساایدا ٢١هاایچ کەە بەزۆر لە هاایچ کۆڕێکاادا بەشاادار بکاارێ." دووهەم لە ماااددەی 

دەڵێااتم "مااافی پێکهێنااانی کۆڕبەناادی ئاشااتیخوازانە بەفەرماای دەناساارێ. جێبەجیکردناای ئەو مااافە، نااابێ ژێرفەرمااانی هاایچ 
یەک بااێ، جااگە لەوەی کە بەپێاای یاسااا دیاااری کااراوە و لە کااۆمەڵگەیەکی دێموکراتیکاادا بەپێاای بەرژەوەناادیی ساانووردارێتی
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ئاسایشی میللی یان ساڵمەتیی گشتی یاان ئاسایشای گشاتی یاان باۆ پشاتیوانی لە سااڵمەتی یاان ئەخالقای گشاتی یاان مااف و 
 ".ئازادییەکانی خەڵکی زەروورەتی هەبێ

 
تااانی جیهااان دەبااێ پابەنااد بە لەبەرچاااوگرتنی ئەو دوو خاااڵە نێااودەوڵەتییە باان کە هەمااوو لە کەە شاااراوە نیاایە کە واڵ

ئەوانەی ئەندامی ڕێکخاراوی نەتەوە یەکگرتووەکاانن، بە واژۆکردنای ئەو بنەمایاانە، پاراساتن و لەبەرچاوگرتنیاان وەئەساتۆ 
 .گرتووە

 
افی خۆپێشااندان کاراوە. ئەو ئەساڵە دەڵاێم "پێکهێناانی دا، ئامااژە بە ما٢٧لە یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیساالمی لە ئەساڵی 

کۆبوونەوەکااان و خۆپێشاااندانەکان بەبااێ پێبااوونی چەک، بەو مەرجەی نەبێااتە بنەماکااانی ئیسااالم نەباااتە ژێاار پرساایار، 
ن ئااازادە." ئەو ئەسااڵە کە لە بەشاای مااافی میللەتاادا هاااتووە، بەڕووناای باااە لە یاساااییبوونی مااافی کۆبااوونەوە و خۆپێشاااندا

دەکات و جگە لەو مەرجە، هایچ سانوور و چوارچێاوەیەکی دیاکەی باۆ دیااری نەکاردووە. بەاڵم ئەوەی لێارەدا جێای پرسایارە و 
بۆتە هۆی ناڕوونی یاسای بنەڕەتیی ئەو دەسەاڵتە مەرجی دووهەمە کە دەڵێ بەو مەرجەی نەبێتە هۆی چوونە ژێر پرسایاری 

 !بنەماکانی ئیساڵم
 

ێک دەبێ گشتی، ڕوون و ڕاشکاوانە بێت بەجۆرێک کە جێی گومان و ناڕوونی و پرسیار نەهێڵێاتەوە. یاسای بنەڕەتی هەر واڵت
لەو مەرجەدا کە بنەماکااانی ئیسااالم هاااتووە لە هاایچ بەشااێکی ئەو یاسااا بنەڕەتیاایەدا، ئەو بنەمایااانە شاای نەکااراوەتەوە و 

لەوێدا ئاماژە بەوە ناکات کە مەبەسات لە ویالیەتای تەنانەت لەو ئەسڵەدا کە باە لە ویالیەتی مووتڵەقەی فەقیها دەکات، 
فەقیهاا هەماان بنەماکااانی ئیساالمە کە لە ئەساڵەکانی دیااکەی ئەو یاساا بنەڕەتیاایەدا باسای کاردوە یااان ناا؟ ئەو کێشااەیە لە 

یاان و هەموو ئەو ئەساڵنەی یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسالمیدا هەیە و هەمیشە لە کاتی کێشە لەنێوان دەسەاڵت و خەڵاک، ز
خەساارەکانی بەالی خەڵکادا شاکاوەتەوە و دەسااەاڵت بە قاازانجی خاۆی کەڵکای لااێ وەرگرتاووە. مەساەلەکە بەوەنادە کۆتااایی 
نایەت و لەدواییادا پارلەماانی کۆمااری ئیساالمی، ماافی خۆپێشااندانی لە یاساای ئاسااییدا سانووردارتر کارد کە پاێچەوانەی 

ن و بنەمااای یاسااایی، یاسااای ئاسااایی دەبااێ لەژێاار چوارچێااوە و کاااریگەریی ئەسااڵی داڕشااتنی یاساااییە و بەپێاای سااەرچاوەبوو
یاسای بنەڕەتیدا بێ، نەک پاێچەوانەکەی. مەگەر ئەوەی کە یاساای بنەڕەتای خاۆی بااە لە ئیمکاانی دابینکردنای ڕێوشاوێنی 

ئەو ئەسااڵە گاارنگە و  پێویساات و زەروور لەالیەن شااوێنی دیاااریکراو باادات. بەوحاااڵە کۆماااری ئیسااالمی بە لەبەرچاااونەگرتنی
ی ٦بەشێوەیەکی ناڕەوا و نایاسایی، مافی خۆپیشاندانی لە هێنادێک مااددە و خاڵادا سانووردار کاردوە کە باریتین لە خااڵی 

، یاسااای شااێوەی کااار و چاااالکیی حیاازب و ڕێکخااراوە سیاسااییەکان، کە دەڵێااتم "پێااداچوونەوە و تاااوتوێکردن و ١١مااادەی 
ی ١٠بۆ ئەنجامدانی کۆڕبەندەکان و خۆپێشاندانەکان لە ئەرک و دەسەاڵتی کۆمیسیۆنی مااددە  بڕیاردان سەبارەت بە داواکاری
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ی ئەو یاسااایەدا دەڵێااتم "بەڕێااوەبردنی خۆپێشاااندانەکان و پێکهێنااانی ١٣حیزبەکااان دایە." هەروەهااا لە خاااڵی خ ماااددەی 
ی یاسای بنەڕەتی و بەئاگااداری و ٢٧ئەسڵی و هەروەتر  ١١ی ماددەی ٦کۆڕبەندی حیزبەکان دەبێ بە لەبەرچاوگرتنی خاڵی 

وەرگرتنی مۆڵەتنامەی خۆپێشاندان لە وەزارتی نێوخۆی واڵت و پارێزگادا بێت." لە ئاییننامەی ئەو بابەتەدا هاتووە کە باۆ 
ی حیزبەکااان کە لە سااێ نااوێنەری دەسااەاڵتی سااەرەکی ١٠وەرگرتناای مۆڵەتنااامە، حیزبەکااان دەبااێ بچاانە کۆمیساایۆنی ماااددە 

کاتژمێر نەبێت. هەروەها ناوی وتەبێژەکان، شاوێنی کۆڕبەنادەکە، کااتی  ٧٢هاتووە و النیکەم دەبێ کەمتر لە  اڵت پێکدەسە
 .کۆ بوونەوە و بابەتی کۆبوونەوەکەش ئاماژەی پێ بکرێت

 
کە بەو ئەوانە یاساوڕێساگەلێکن کە لەدوای پەساندی یاساای بنەڕەتای باۆ سانووردارکردنی ماافی خۆپێشااندان پەساندکراون؛ 

پێایەی لەسااەرێ باااە کارا، پااێچەوانەی چوارچێااوەی داڕشااتنی یاسااییە و دەبااوایە دیااوانی عەداڵەتای واڵت یااان خااود شااۆڕای 
ی یاسااای بنەڕەتااین، هەڵوەشاااندبایەوە کە تائێسااتا تەنااانەت لە ئاسااتی ٢٧نیگابااان ئەو یاسااا و ماااددانەی کە دژی ئەسااڵی 

 .قسەکردنیشدا باسی لێوە نەکراوە
 

کردنی ئەو چوارچێااوە و ساانوورانەمان بااۆ  و یاسااایانەدا چەنااد بابەتمااان بااۆ دەردەکەوێ کە چااۆنیەتیی بەیاسااایی لەو ماااددە
 .دەردەخا کە دژ و پێچەوانە یاسای بنەڕەتی و هەروەها دژی مافی ئازادی ڕادەربڕین و خۆپێشاندانە

 
ە مەبەسات ئەو ڕێکخاراوە و نەجوومەناانەن کە یەکەم لەو ماددانەدا باە لە حیازب و ڕێکخاراوە سیاساییەکان دەکاات، کە وای

کۆماااری ئیسااالمی لەدوای دامەزراناای پێکیهێناااون یااان پێشااتر دایمەزراناادوون یااان داناای پااێ داهێناااون؛ بەو پێااوەرە جااگە لە 
بناژۆخوازەکااااان، ڕێفۆرمخوازەکااااان و لااااق و پۆپەکااااانی ئەو دوو ڕەوتە و ڕەوتەکااااانی تااااایبەت بە ڕژیاااام، مەجالێااااک بااااۆ 

ی ئەو مافە لەالیەن حیزبەکانی دیکەی خەڵکەوە نییە. نەتەنیاا نیایە بەڵکاوو لەالیەن دەساەاڵتەوە وەک حیازب جێبەجێکردن
پێناسە نەکاراون و بەڵکاوو بە نەیاارانی خاۆی ناسااندوون و هایچ یەک لەو لەتکەمافاانەی کە لەیاساادا دیااریکردوون ئەوان 

لە ئەو حیازب و ڕەوتاانەی ناویاان هااتووە، نااتوانن داوای  ناگرێتەوە. دووهەمم کەسێتی حقووقی و کەساێتی حەقیقای جاگە
مۆڵەتنامەی خۆپێشاندان کەن. سێهەمم هیچ مافێک و یاسایەک بۆ خەڵکی ناڕازی دیاری نەکراوە، چوونکی ئەو مۆڵەتناامەیە 

یاسااایانە دیاااریی کااردووە کە بااۆ چ الیەن و ڕەوتێااک دەردەکاارێ. چااوارەمم بە چاااولێکردن لە دەقاای فارساای و حقااووقی ئەو 
بەڕاشکاوی باە لە خۆپێشاندان )تظاهرات( نەکراوە، ئەوەی هاتووە بەشێوەی )تجمعات و راهپیمایی( هاتووە کە بە مانای 
کۆڕبەناادی و ڕێپێااوانە؛ ئەوەش خااۆی باااری پااۆزەتیڤی بەسااەردا سااوارە و خااوێنەر و جێبەجێکااارە یاساااییەکان زیاااتر ئەو 

 الناااایکەم یااااان دەسااااەاڵت بنەڕەتاااای پشااااتیوانانی و الیەنگاااار ەبەسااااتی مەبەسااااتەی لااااێ هەڵاااادەیەنجن کە یاسااااادانەر م
 .دژبەرانی و ناڕازییەکان نەک ڕێفۆرمخوازەکانە،
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بۆیە بە وردبوونەوە و شایکاریی یاساای بنەڕەتای کۆمااری ئیساالمی لەساەر ئەو باابەتە هەساتیارە، هەروەهاا یاساوڕێسااکانی 
اشاااکرایە کە باااۆ ناڕازییەکاااان و تەناااانەت دژبەرانااای سیاساااەتە دواتااار کە لەساااەر ئەو باااابەتە پەساااند کاااراون، ڕوون و ئ

گشتییەکانی کۆماری ئیسالمی لە هەر ڕەهەند و چەشنێک، هایچ ماافێکی یاساایی باۆ خۆپێشااندان یاان دەربڕینای نااڕەزایەتی 
ی دیکەیاان دیاری نەکراوە، کە واتە ناڕازییەکاان بە هایچ شاێوەیەک ماافی خۆپێشااندان و ڕادەربڕینای سەرشاەقام و جۆرەکاان

بەشااێوەی کۆبااوونەوە و کۆڕبەنااد پااێ نەدراوە. بااۆیە لە دام و دەزگااای حکوومیاادا دەبیناارێ کە لەو خۆپێشاااندانانەی شۆڕشاای 
ژینا، کۆی خۆپێشاندەران، ناڕازییان و مانگرتووەکان بە ئاژاوەگێڕ، ئاژاوەچی و تێکدەر و شێوێنەر نااوزەد دەکارێن و بەپێای 

گاکانیان ڕووبەڕووی تاوانە دژەمرۆییەکان وەک شاەڕکەر بەدژی خاودای و پیساکەری ساەر زەوی قوورسایی ئەو وشەگەلە لە داد
دایە کە لەوبەری پەردەی یاسااای کۆماااری ئیسااالمییەوە هەر وەک لە  لەقەڵەم دەدرێاان و محاااکەمە دەکاارێن. ئەوانە لە کاتێااک

اوە و بە دەساتتێوەردان لە یاساا و ئایینناامەی وتاریکی پێشووتردا باسم کاردوە، کارئاساانی باۆ نەهاادە ئەمنییەتییەکاان کار
ئاوەڵەیی و مااافێکی بەربەریاان و لەڕادەبەدەر بەو بەشااانە دراوە بااۆ ڕووبەڕووبااوونەوە لەگەک  هێزەچەکاادارەکانی واڵت، دەساات

خەڵااااک، سااااەرکووت کردنیااااان و تەقەی ڕاسااااتەوخۆ لەو کەسااااانەی کە بە هەر هااااۆیەک دێاااانە سەرشااااەقام. ئەوەش لەو 
نەدا بەئاشکرا دەرکەوتووە کە بەپێی بەڵاگە و دیکۆمێنتەکاان کەساانێک بەجلای ئاساایی و خەڵکای بەشاێوەیەکی خۆپێشاندانا

دڕەناادانە و بەبااێ لەبەرچاااوگرتنی هاایچ چوارچێااوە و ساانوورێک بە چەکاای جۆراوجااۆر ڕاسااتەوخۆ تەقە لە خەڵااک دەکەن، 
افی خۆپێشااندان باۆ خەڵاک ناپاارێزن و دەبانە هاۆی دەیانڕفێنن، ساەرکووتیان دەکەن و بەرەوڕوویاان دەبانەوە و نەتەنیاا ما

ئاااڵۆزی و بشااێوی، بەڵکااوو ئاییننااامەی نێااودەوڵەتیی هەڵسااووکەوتی هێاازە چەکاادارەکانیش لەبەرچاااو ناااگرن. کااۆی هەمااوو 
ئەوانە دەگەڕێااتەوە بااۆ ئایاادۆلۆژیای کۆماااری ئیسااالمی کە یاسااای بنەڕەتیاای واڵت و یاساااکانی دیااکەی پااێ داڕێااژراوە و لەو 

دییایەشدا خەڵک تەنیا دەتوانن لەگەک دەسەاڵت و بۆ دەساەاڵت بان و جاگە لەوە، هەر هەڵساووکەوت و قساە و ویساتێک ئای
 .بەمانای دوژمنایەتیی خودا و نوێنەرانی خودایە لەسەر گۆی زەوی
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 بۆ جەستەی بریندار و ماندووی ڕۆژهەاڵتی سەربەرزم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا ڕۆژهەاڵتی

 
ئەم هەموو وێنە دڵتەزێن و لە هەماان کاتادا جاوان و نااوازە لە پەناا یەکتاری بەڕاساتی چەتاوون و زەحامەتە.  کۆکردنەوەی

 لەگەک سااڵیانێکە کە گەلێاک لە وڕوون تاریاک دۆکۆمێنتاارێکی پارادۆکسێکی ساەیر لە خەم و شاانازی تاێکەک بە زەردەخەنە.
 داهاتوو سازکردووە بۆ ئەوەی بانگەوازی ئازادیی و یەکسانی  یەکی بەرەوڕێگە ئازارەکانی لە ئێستا و ژیاوە ئازارەکانی

 .بدات
 

 ڕاسااتییەکی نەوی و بڵینااد ئەم وێنااانەی کە هەریەکەیااان بەیاننااامەیەکی تەواو دژبە سااتەم و زۆری و مانیفێسااتی ئااازادین.
 .ڕۆژهەاڵت بەرخۆدانی و نەسرەوتن چیرۆکی هەڵنەگر، حاشا

  

یی لە جەساتەی پااکی ژیناای کوردساتان دەسات پاێ بکەیان. ژنێاک لەنێاو خەڵکادا هااوار با لە ساتەوەختی ناشاتن و ماڵئااوا
وەساتان دووباارەی دەکەنەوە، وەک ئەوەی ساااڵنێکە ئەم دروشامەیان  دەکاتم "ژن، ژیان، ئازادی" و قەرەباڵ ی ئامادەبووان بێ

ەریکاای ژەنیناای سااەمفۆنیای ڕۆژهەاڵتاان، ئامااادە کردبێاات، ئۆرکێسااترایەکی شایسااتە کە دوای ماااوەیەکی زۆر ڕاهێنااان ئێسااتا خ
 کە دروشااامێک و نەوا ساااەمفۆنیای خۆشەویساااتی و ئاااازادی، دەڵێااای ئەم خەڵاااکە لەگەک ئەم نەوایە ژیااااون و گەورە باااوون.
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لە دەساااتی  "Coldplay"بەناوباااانگی گرووپااای کۆنساااێرتی لە ئێساااتا و کااارد تێاااپەڕ سااانوورەکانی بەزاناااد، جوغرافیاااای
ە دەمی "تاۆنی کارۆە"، ئەساتێرەی هەڵباژاردەی تاۆپی پێای ئەڵمانیاا، یاان "خاابی" کەساایەتیی ئەکتەرەکانی هالیوود یان ل

بەناوبانگی تیک تۆک دووپات دەبێتەوە. زۆر بەنرختر لە هەموو ئەم دووبارەبوونەوەیە، ئێستا "ژن، ژیاان، ئاازادی" ماوژدەی 
 .ێوەڕاست، بەڵێنی جیهانێکی جوانتر و ڕازاوەترهاتنی ڕۆژانی ڕووناک ئەدات نەتەنیا بۆ ئێران، بەڵکوو بۆ ڕۆژهەاڵتی ن

بااا زۆر دوور نەکەویاانەوە، بااا بگەڕێیاانەوە بااۆ الی ساایمبولی شااۆڕش، چیرۆکاای بەردی گااۆڕەکەی ژینااا، کااورتە نووسااینێک و 
 ەڵاێن بەب" ڕەماز دەبێتە ناوت نامری، تۆ گیان، ژینا" سەرەتای پەیمانێک، هاودەنگییەکی مێژوویی، سوێندێکی شۆڕشگێڕانە؛

ژینا دەدەن و بەڵێنەکەیان جێبەجێ دەکەن، ئەمە ساەرەتای شۆڕشاێکە، چیرۆکای ڕزگااری لێارەوە دەسات پاێ دەکاات،کۆاڵن بە 
کۆتااایی پێکەوەبااوون و یەکڕیاازی، چیرۆکاای خەڵکانێااك کە دەچاانە شااەڕی  کااۆاڵن، شااەقام بە شااەقام، شااار بە شااار تااا بێ

 .دیکتاتۆری خوێنمژ
 

نەدا بووەتە هاوڕێی شۆڕشگێڕانی سەر شەقام، ڕەنگە فیشەکەکان لە هەموو کەە باشاتر دەنگی بێوچانی فیشەک لەم ڕۆژا ...
باازانن کە ئەم شۆڕشاااە گەڕانەوەی نیااایە، ئااااخر ئەوان زیاااتر لە هەر کەساااێک ئاگااااداری ورەی بەرز و ئێااارادەی شاااەهیدانی 

یاانیەتی، لەژێار باارگرانیی ئەم سوورخەاڵتن. لە گۆشەیەکدا، لە تەنیاایی بااوکێکی شاەهید، کە خەرێکای ناشاتنی ئاکاامی ژ
بەاڵ گەورەیەدا، شتێکی تەواو جیاوازی هەیە بۆ ئەوەی بە خەڵکی خەمبار بڵێات. "پێویساتە بەردەوام باین، نەهێڵاین خاوێنی 

 .شەویان ڕۆژوو کابوسی ببینە دەبێ تێکبدەین، داگیرکەران خەوی دەبێت  الوەکان بفەوتێت, ئەمە ڕێگای ئازادییە".
 

دایە، ئەمە شاری ڕاوەساتان  وانی دیکتاتۆر بەردەوامن لە کوشتار، شارەکەم چەند ڕۆژێکە لەژێر فشار و سەرکوتبەکرێگیرا ...
و بەرخااۆدانە، شاااری نەساارەوتن، شااەقامەکان لەالیەن گەنجااانی چاونەترسااەوە داگیرکااراوە، هاااواری مەرگ بااۆ دیکتاااتۆر لە 

ئااڵی کوردساتان لەساەر شاان، لەژێار باارانی گاوللە و دوکەک،  هەموو کاتێک بەرزتر دەبیسترێ، کچێک بە قژی پەرێشانەوە
چاو بە چاو لەگەک بەکرێگیراوان وەستاوە و دەستی وەک نیشاانەی ساەرکەوتن بەرز کاردۆتەوە، ئاازایەتیی کچاانی ڕۆژهەاڵت 

ۆژهەاڵت ئاااڵهەڵگر وێنەیە، کیژانی واڵتی خۆر وتەبێژی یەکسانین و بانگەوازی ئازادین. با جیهان بزانێات کە ژناان لە ڕ بێ
 .بوون و هەن و دەشمێننەوە

 
دەپەڕێات، دیکتااتۆر دەڵێات ئەم شۆڕشاە پیالنێاک  سووکەی خۆرهەاڵت تێ زیاتر لە دوو مانگە لە هەڵفڕینی باڵندە ئێسک ...

تی بووە و بنی هاتووە. بەاڵم ڕۆژهەاڵت بەخەبەرە، دیسان خەڵکانی واڵتی خۆر، چاونەترسانە لە بن سێبەری زاڵای دەساەاڵ
خوێنڕێژ کۆ بوونەتەوە و خەریکی وێناکردنی یەکێک لە جوانترین وێنەکانی شۆڕشان. تاا چااو دەتوانێات ببینێات، جەمااوەری 
ئازادیخواز و ئەویندارانی ڕێبازی نەسرەوتن لەسەر شەقامن، دیسان بانگەوازی ئازادی و هاواری پێکەوەبوون، دیساان کچێاک 
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وتن، وەک ساایمبۆلی ئااازادیخوازیی ژنااان لە ڕۆژهەاڵت دەسااتێ بەرزکااردۆتەوە. بە قااژی پەرێشااانەوە وەک نیشااانەی سااەرکە
 .دووبارەکردنەوەی چیرۆکی ژن، ژیان، ئازادی

 
بەزەییترن، بەاڵم حەماسە و چیرۆکی بەرگری لە ڕۆژهەاڵت بەباێ گۆڕانکااری بەردەوامان.  داگیرکەران پتر لە پێشووش بێ ...

انیدان هەیە، ڕەنگە شاوێنەکان جیااواز بان، بەاڵم ڕاساتییەکان نااگۆڕدرێن، ئێساتا لە هەموو شوێنێک وانەی ئازایەتی و قورب
نۆبەی دایکی شەهیدە کە لەنێو قەرەباڵ یی ژنانی خەمیندا، وێنەی کۆڕی شاەهید لەدەسات، باانگەوازی ئاازادی دەدات، ژناان 

 کەمێااک  ڕت بااێ بسااتێنین تااۆڵە".بە فرمێسااک و چەپڵەڕێاازان دڵااداریی دایکاای شااەهید دەدەنەوە "دایە مەگااری بااۆ ڕۆڵە، شااە
 باۆ پەیاام بەردەوام شاەهید تاابووتی لەژێار کەە هەنادێک  .کاردووە کەڕ ئاسامانی گاوێی" نامرێات شاەهید" هااواری دوورتر

 ."فاشیستان گۆڕستانی کوردستان، کوردستان،م "دەنێرن داگیرکەران
 

، لە هەمااوو گۆشااەیەکی ڕۆژهەاڵتاادا خەڵااک هەواڵێااک دەگااات، تەرماای شااەهیدێک لە ڕێگااادایە، شااوێنەکە گرنااگ نیاایە ...
خەریکی خۆڵقاندنی حەماسەیەکی نوێن، دیسان خەڵک، دیسان هاوار، دیسان کچێک، دیساان چیرۆکای شاۆڕش و ساەرکەوتن، 

 لە جااگە ئیسااتا خەباااتن، شااوێنی مزگەوتەکااانیش ئێسااتا بااێ ڕاوەسااتان، سەرنجڕاکێشااتر، ڕادیکاااڵتر و چڕتاار لە ڕابااردوو.
 لە تەناانەت ڕەوایە، و ڕێگەپێادراو ژن دەنگای لێارە ی خاودا، ساروودی مااتەمینی شاەهیدانیش دەڵێانەوە.ونیەکبو بۆ شەهادە

 .ئازادیی و خۆشەویستی ناوەندی ڕۆژهەاڵتە، ئەمە بزانێت دنیا با  .مزگەوتیشدا
 

یزبەکاانی ڕۆژهەاڵت داگیرکەران بێ ئومێد لە تێگەیشتن لەو هەموو کۆڵنەدانە، دیسان بە هێرشکردنە سەر بارەگاکاانی ح ...
لە هەرێمی کوردستان، بە دوای تۆڵەسەندنەوەدا دەگەڕێان، لەو هێرشاە هۆڤیاانەدا چەنادین پێشامەرگەی نیشاتمان شاەهید و 
بریندار بوون، بەاڵم هێشتا تاریکی لە واڵت نەگەڕاوە ناوی شەهیدان لەسەر دیواری شاار و گونادەکانی ڕۆژهەاڵت دەردەکەون 

دواتاار هەمااوو کوردسااتان مااانگرتنە و خەڵااک ناااڕەزایەتی دەردەبااڕن. هەر تێنەگەیشااتی داگیاارکەر!  و بەرز دەکاارێنەوە. ڕۆژی
گەمژە! لە ڕۆژهەاڵت شتێک بە ناوی حیزب و خەڵک بوونی نییە، لێارە ئەوە حیازبە ناوێنەرایەتیی خەڵاک دەکاات و خەڵکان 

 .خاوەنی سەرەکیی حیزبەکانن
 

نااا وەهاام نیاایە! نااا، ماان هەمااوو ڕۆژێااک، لە هەمااوو شااوێنێک ئەم دیمەنااانە وەک ئەوەی ئەم دیاامەنەم دەیااان جااار بینیبێاات، 
دەبینم. هەموو شوێنێکی واڵتی خۆر بڵێسەی ئاگر و کانگای بەرخاودان و نەسارەوەتنە. ئەوە چیرۆکای بنەمااڵەی گەورەی مانە 

ەوەی ئەم مااارۆڤە لە ڕۆژهەاڵت. دوژمااان تواناااای شااایکردنەوەی ئەو هەماااوو حەماساااە و ئاااازادییەی نیااایە، تواناااای شااایکردن
 .بگات تێ جیاوازییە هەمۆ لەو ناتوانێت  ماندوونەناسانەی نییە.
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چەندە دەنگت بەرزە، ڕۆژهەاڵتی من، ئێستا چیرۆکی بەرخۆدان و خۆڕاگریت جیهانی سەرساام کاردووە. ئێساتا ئاااڵی ئازادیات 
خەمنااک و ساەربەرزم، لەم ڕۆژانەی خەم و تا بێکۆتایی شەکاوەیە، دایکی من، نیشتیمانم، واڵتی ئازار و دەرد، ڕۆژهەاڵتای 

بکەنە، باا  بکەنە، تاۆ پاێ ئازاردا، کە جەستەی برینادارت لە خەمای شاەهیدبوونی الوەکانات لە هەمیشاە مانادووترە. تاۆ پاێ
گوێی ئاسمان کەڕ بێت، با دەنگی پێکەنینەکانت ئەم جوغرافیا خەمناکە پڕ بکاات، تاۆ بەرگاری و کاۆڵنەدان لە چیاکاانتەوە 

 .داوە تێک پیریان دیکتاتۆری خەوی الوەکانت دۆزیوەتەوە، ڕزگارییان ڕێگای  ووی. خەمی شۆڕەالوەکانت نەبێ، ئەوانفێر ب
نیشتیمانم! کەمێک سەبر، بەیانی نزیکە. تاقەت بێنە ڕۆژهەاڵتم، بەهار دێت و برینەکانت سااڕێژ دەبان، ئەوکاات کچاان و  

بێ تارە لە داگیارکەران ڕەشابەڵەک دەگارن و هەڵادەپەڕن، ئاااڵی کوردساتان کۆڕانت لە ئاگری هەتا داالهۆ ئازاد و ڕەها بە
 ."لە دەست هاوار دەکەنم "بژی کوردستان، بژی ڕۆژهەاڵت
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 ٨٣٦ ە"کوردستان"، ژمار ەیژنامڕۆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ ی دێسەمبەی٦ = ی هەتاوی١٤٠١ی سەرماوەزی ١٥شەممە سێ  
 

 
 

 لە بەردەم کۆماری ئیسالمیدا زستانێکی توو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەلی بداغی

 
بەدوای دەسااپێکی شااەڕی ڕووساایە دژی ئااۆکراین لە ساااڵی ڕابااردوودا بەرپرسااانی کۆماااری ئیسااالمی بە گەورەکااردنەوەی کێشااەی 

رووپااا ڕۆژئاااوا لەمەڕ دابینکردناای وزە و سااووتەمەنیی هاااوردە لە ڕووساایەوە؛ پێشاابینیی زسااتانێکی ئەوپەڕی ساااردیان بااۆ ئو
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ئێاران لە هاوکێشاە نااوچەیی و جیهانییەکانادا  - دەکرد، زستانێکی سارد کە ئورووپا بەچاۆک دادێنای و بەوە بەرەی ڕووسایە
بەهێااز دەبێاات و گاارەوەکە دەباااتەوە. بەاڵم "شۆڕشاای ژینااا" هەر لە هاااوینەوە ئەو تااووش و بەسااتەڵەکەی تووشاای کۆماااری 

 .ئیسالمیی ئێران کردوە
 

دوای دەسپێکی شۆڕشی ژینا ڕەنگبێ باشترین بەڵگە باۆ دەساکەوتەکانی ئەو شۆڕشاە، نهێنیایە درکاوەکاان نیزیک بە سێ مانگ 
لە دانیشتنی ناوەندە نیزامی و ئەمنیەتییەکان، بەتایبەت بۆڵتەنی تاایبەتی باۆ فەرمانادەی ساپای پاساداران بێات کە لەودا 

خەڵکی کوشاتووە، بەاڵم ئەو کوشاتارە  ٩٨ییەکانی خەزەڵوەری بەئاشکرا ددان بەوە دانراوە ئەگەرچی ڕێژیم پتر لە ناڕەزایەت
پاشەکشەی بە ڕاپەڕین و ناڕەزایەتییەکان نەکردووە. ئەوە کە ڕێکخراوی بەسیج هڵۆک بووە و تواناای ڕێکخساتنی الیەنگرانای 

 .دایە خی ڕاپەڕینڕێژیمی نەماوە و، ئەوەش کە بەپێی لێکدانەوەی دەزگا هەواڵگرییەکانی ڕۆژئاوا و ڕووسیەش واڵت لە دۆ
چەند ئامار و زانیارییەکی دیکەی ئەو بۆڵتەنە نێوخۆییە بۆ ئاکامگیری لەو باسە گرینگنم لەگەک ئەوەدا کە مێادیای ڕەسامی 

 حەشاایمەتی گااوتراوە  هەزار کەە دادەنااا، بەاڵم لەو بااۆڵتەنەدا ٤٠ئەژماااری خەڵکاای ناااڕازیی سەرشااەقامی بە کەمتاار لە 
تااۆتەوە و جیااا لە مااانگرتنی گر واڵتیااان پارێزگااای ٢٢ ناڕەزایەتییەکااان کەساان، هەزار ٦٠٠ لە پتاار سەرشااەقام ناااڕازیی

بەردەوام لە بەشێکی زۆر لە کوردستان زیاتر لە هەزار کۆبوونەوەی مانگرتن و ناڕەزایەتی لە زانکۆکاان بەڕێاوە چاوون. ئەوە 
ساااڵەی  ٨لە بنەماااڵەی کوژراوەکااانی شااەڕی  کە ناڕەزایەتییەکااان سەرانسااەرین و تەنااانەت بەشااێکی زۆری دەسبەسااەرکراوان

ی خەڵاااک نااااڕەزایەتیی سەرشاااەقام بە ٨٤ئێاااران و عێاااڕا  و لە کارمەناااد و مووچەخاااۆرانی دەوڵەتااان، و ئەوەش کە ساااەتا 
ی خەڵکی ئێران هایچ مەیلێکیاان باۆ پشاتیوانی لە ڕێاژیم نیایە، ٧٠چارەسەری کێشە و قەیرانەکانی کۆمەڵگە دەزانن و سەتا 

ت و ڕەواییەتای کۆمااری ئیساالمی بە یەکجااری هەرەسای هێنااوە. گرینگتار لە هەماوو ئەوانەش ئەوە کە ترسای واتە شەرعییە
 .خەڵک لە هێزە چەکدارەکان و ناوەندە ئەمنیەتییەکانی ڕێژیم شکاوە

 
 تاااهە کەسااەی هەزار ٣٠  بااابەتی گرینگاای دیااکە لەو بااۆڵتەنەدا داننااان بە ئاسااتی تەمەنیاای بەشاادارانە کە گااوتراوە لەو

یاان ٤٠کەسایان قوتاابین و پتار لە ساەتا  ٢٥٠٠دانەکاندا گیراون خۆپێشان لە بەشداری تاوانی بە سەرماوەز مانگی سەرەتای
ی دەسبەسەرکراوەکان هیچ پێشینەیەکی گرتن و تاوانکارییاان نەباووە. ئەمەش دوو ٩٣ساڵن، هەروەها سەتا  ٢٠خوار تەمەن 

ڕێااژیم لە پەرورەدەکردناای نەوەیەکاای الیەنگااری نیاازام سااەرەڕای تەرخااانکردنی  بوونی دەرهاویشااتەی هەیەم یەکەم مااایەپووچ
هەمااوو ئیمکاناااتێکی ماااددی و مێاادیایی بە درێژایاای چااوار دەیەی ڕابااردوو. دووهەم، وەدرۆکەوتاانەوەی دەزگااای پڕوپاگەناادەی 

ولووتەکااانی کااۆمەڵگە بااوون!  تڕێااژیم کە گوایااا دەسبەسااەرکراوان هەمااوو بەکرێگیااراوی بیانییەکااان و کەسااانی الپرەسااەن و ال
بۆیە وەک بۆخۆیان دانی پێدا دەنێن ڕاپەڕین هەماوو کەلاێن و قاوژبنی واڵتای تەنیاوە و ئەوە هێزەکاانی ڕێاژیم کەوتاوونەتە 
 تەنگانەوە، بۆیەشە خامنەیی لەالیەک بە چەندقاتکردنی مز و مووچەیان و لەالیەکی دییشەوە بە هەڕەشە و ترساندن بۆ 
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 .ەر شۆڕشی خەڵک هانیان دەداتخۆڕاگری لەهەمب
 

ڕاپەڕینای "ژن، ژیااان، ئاازادی" هەتااا ئێساتا توانیااویەتی کااۆمەڵگەی ئێاران لە ئاسااتی سەرانساەریدا بااۆ خەباااتێکی بەردەوام 
 لەپێناااو  لەدژی دەسااەاڵت ڕێااک بخااات، ترساای الوان و ژنااان لە بەرەوڕووبااوونەوە لەگەک هێاازە ئەمنیەتییەکاناادا نەهێڵاای و

بەرهەڵسااتکارەکانی ڕێااژیم لە نێوخااۆ و  نەتەوە و تااوێژ و چااین نێااوان هاوپێوەناادیی چارەنووسسااازدا ەشاایهاوب ئامااانجێکی
وێنە بکات؛ بە جۆرێک کە هیچ کام لە سیاسەت و بەرناامە کردەیای و ساەرکوتکارییەکانی ڕێاژیم  دەرەوەی واڵت بەرینتر و بێ

روەها ڕوون و ئاشکراشە پاێچەوانەی ئەوەی ئیادیعا دەکەن کە نەیتوانیوە درز بخاتە نێوان ئەو یەکڕیزی و هاوپێوەندییە. هە
نواناادن کۆتااایی بە ناڕەزایەتییەکااان بێاانن، ئەو قسااانە نیشااانەی دەستەوەسااتانی و  هەتااا ئێسااتا هەوڵیااان داوە بە نەرمی

یە تەناانەت تواناییانە، ئەگینا هەموو هەوڵای هێازە ساەربازی و ئەمنییەتییەکاان زووتار بنەبڕکردنای ڕاپەڕیانەکەیە، باۆ بێ
تاقم و هێزە بیانییەکانی سەر بە "بەرەی مقاومەت"یشیان بە خڕی لە ساەرکوتی خەڵکادا بەشادار کاردووە، یاا ئەو ڕادەیەش 
کە ڕێگەیااان پااێ باادەن بااۆ قەڵتااوبڕی خەڵکاای بێاادیفاعی کوردسااتان کە بە دەسااتی بەتاااک لەسااەر شااەقامەکانن، چەکاای 

 .نیوەقورسی دۆشکا بەکار بێنن
 

مافەکااانی دیااکەی وەک بەلااووچ کە لەمێژساااڵە بااانگی  نی کۆماااری ئیسااالمی وەڕێ کەوتااووە. کاورد و نەتەوە بێالفااوی ڕاماااڵی
ئازادیخوازییان لە پێچەڵپێچەکانی دەزگاای چەواشاەی ڕێژیمادا بە جیااییخوازی لێاک دەدرایەوە و دەرخاواردی بیاروڕای گشاتی 

ەتە پێشاەنگ و ئیلهامادەر و هااودەنگی و هاوپشاتیی هەماوو دەدرا، ئێستا نەک دەنگیان وەک خاۆی دەبیساترێ، بەڵکاوو باوون
جۆراوجۆرییەکانی ئێرانیان ڕەگەک خۆیان خساتووە. ناڕەزایەتییەکاانی سەرشاەقام و هااواری خوێنادکاران و ماانگرتنی باازاڕ، 

نگەیەوە لە ئاااوێتەی مااانگرتنی کرێکاااران، سااەنعەتکاران، بااارهەڵگران و زۆربەی جااومگە ئابوورییەکااان بااووە و هەر لەو سااۆ
 .ئێستاوە بۆرسەی واڵت داڕماوە

 

گەڕانەوە. ئەم ڕاپەڕیانە هەم  سەرهەڵدانی ئەمجارەی ئێران بارودۆخی واڵتی بە شێوەی بنەڕەتی گۆڕیوە و گەیوەتە خاڵی باێ
ادیی گریادانی ناڕەزایەتییەکاان باۆ ماافی نەتەوایەتای، ئااز کەڵەکەبووی ناڕەزایەتییەکانی چاوار دەیەی ڕاباردوو، و هەم لێک

سیاسی، یەکسانیی ڕەگەزی، باشبوونی دۆخی ئابووری و کاۆمەاڵیەتییە کە ڕیازی پیااوان و ژناان، قوتابییاان و مامۆساتایان، 
کرێکاران و وەرزێاڕان، هونەرمەنادان و وەرزشاکارانی خەباتکااری یەک خساتووە و کردوونای بە ئۆپۆزیسایۆنێکی یەکگار لەدژی 

 .کۆماری ئیسالمی
 

 وێرەکۆاڵنی ئێستای دۆخەکەیدا چەقیوە. ناڕەزایەتییەکان نەک بە ڕیزکردنی هەموو ناوەندەکانی کۆماری ئیسالمی لە ک
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سااەرکوت و بە زەبااری چەک و زەبروزەنااگ و سااەپاندنی ساازای ئێعاادام بەسااەر دەسبەسااەرکراوەکاندا دانەمرکاااون، بەڵکااوو 
دەکەن. ڕێااژیمیش کە نەک دەرفەتاای هااایچ قەیاارانە ئابوورییەکااان لە مانگەکااانی داهااااتوودا هیناادەی دیااکە بڵیساااەدارتری 

پاشەکشااە و چاکسااازییەکی بۆخااۆی نەهێشااتۆتەوە، بەڵکااوو هەر لە جێاادا زەرفییەتاای بااادانەوە و الکااردنەوە لە خواسااتەکانی 
خەڵکی نییە، چونکی خۆیشی دەزانێت کە ئەو دۆمێنۆیە یەکسەر بەرەو هەڵدێری نەمانی نەباات. لە ئاساتی نێونەتەوەییشادا 

ی پرسی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ لە بابەتێکی مێادیایی ڕا باۆ "پێکهێناانی لێاژنەی دەرخساتنی زانیارییەکاان" وەک گوازرانەوە
بەرگژەیەکاای نێااودەوڵەتی بااۆ کۆماااری ئیسااالمی لە تەنیشاات وەالنراناای "بەرجااام" و قەیراناای هاوبەشاایی ڕێااژیم لە شااەڕی 

 .رز کردووەدا دۆخەکەی بۆ تەواوەتیی کۆماری ئیسالمی تەواو شپ ئۆکڕاین
 

 .زستانێکی سارد و تووش چاوەڕوانیی کۆماری ئیسالمیی ئێران دەکات
  
 
 
)دەقی قسەکانی مستەفا هیجری، بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکرات لە بیست  

 دا( و شەشەمین کۆنگرەی ئینترناسیۆناڵ سۆسیالیست
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یم لە ئێران دەبێ پابەند بێ بە ئازادی، یەکسانیی ڕەگەزی، سێکۆالریزم و مستەفا هیجریم جوواڵنەوە بۆ گۆڕینی ڕێژ
 دێموکڕاسی

  

 !بەڕێزان
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 .وێنە لە ئێرانین ئێمە بە چەند هۆ شاهیدی سەرهەڵدانێکی بێ

 

پارێزگاااای واڵت بەڕێاااوە چاااوون. لە کاتێکااادا کە بە میلیۆناااان خەڵاااک  ٣١خۆپیشااااندانی ئاشاااتیخوازانە لە پتااار لە  یەکەم،
ی هەتاااوی( بااوون، بەاڵم ئەوان بە شااارە گەورەکااانەوە بەسااترابوونەوە. ڕێبەراناای ١٣٨٨) ٢٠٠٩ری خۆپیشاااندانەکانی بەشاادا

جوواڵنەوەی سەوز وەفاادار بە رێاژیم باوون و داوای ئااڵوگۆڕی بنەڕەتییاان نەدەکارد، چ بگاات بە گاۆڕینی ڕێاژیم. لەبەر ئەو 
 .ت نەبوو بە جوواڵنەوەی زۆرینەی خەڵک لە ئێرانهۆیە، جوواڵنەوەی سەوز مەحکوم بە شکست بوو، و قە

 
و گرینگتار، خۆپیشااندەران ئێساتا داوای گاۆڕینی ڕێاژیم دەکەن. باۆیە ساەرهەڵدانی ئەو دواییاانە جیااواز و جێگاای  دووهەم،

دڵخۆشااییە. سااەرجەم چااین و توێژەکااانی کااۆمەڵگە، بەبااێ لەبەرچاااو گرتناای ئەتنیااک، ئااایین، تەمەن و زایەنااد، چاالکااانە 
 .بەشداری سەرهەڵدانەکەن. ژنان، الوان و کەمینە نەتەوەییەکانیش پێشڕەوی سەرهەڵدانەکە بوون

 
ڕزگااریی ژناان، ژیاانی شاکۆمەندانە و ئاازادی لە جیاات هەر دوورەدیادێکی ئایادیۆلۆژیکی نەریتیای ئێرانییەکاانی لە  سێهەم،

نەیە و ئامانجەکاااااانی لە بایەخەکاااااانی هەوک باااااۆ گاااااۆڕینی رێاااااژیم یەک خساااااتووە. ئەو ساااااەرهەڵدانە پێشاااااکەوتنخوازا
 .دایە دێموکراسییەکانی ڕۆژاوایی و جاڕنامەی گەردوونیی مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان

 
یەکگرتووییەکی سەرەتایی لەنێو کەمینە ئەتنیکییەکانی ئێران سەری هەڵاداوە، ساەرەڕای سیاساەتی دەیاان سااڵەی  چوارەم،

منایەتی لەنێاوان فاارە، کاورد، عەڕەب، تاوک و بەلووچانادا. بە تاایبەتی، ئاێمە شااهیدی ڕێژیمی ئیسالمی بۆ نانەوەی دوژ
 .دەربڕینی هاوپشتی دەگەک گەلی کورد و خەباتەکەی بۆ ئازادی لە ناوچە ناوەندییەکانی واڵتین

 
)مەهساا( ئەمینای  پێویست بە وەبیر هێنانەوەیە، کە ئەو سەرهەڵدانە لە کوردساتانی ئێاران، دوای کاوژرانی کچەکاورد، ژیناا

دەستی پێ کرد. مەرگی کارەساتباری ژینا بەجوانی یەکتربڕینی نێوان سەرکوتی ژناان و کەمیانە نەتەوەکاانی ئێرانای ئاشاکرا 
 .کرد
 

حیزبی ئێمە و حیزبە سیاسییە کوردییەکانی دیکە دەوری سەرکییان لە ڕێکخستنی خۆپیشاندانەکان لە شاارەکانی کوردساتاندا 
 .ۆ ناوچەکانی دیکەی ئێران پەرەیان ئەستاندگێڕا، کە دواتر ب
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 !بەڕێزان

 
 .ی هەتاوی( بێت١٣٥٧) ١٩٧٩ئەو سەرهەڵدانە وێدەچێ دەستپێکی شوڕشێکی دیکە، لە شێوەی شوڕشی 

 
ئێمە، حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران، مااوەیەکی دوورودرێاژە چااوەڕوانی ڕووخاانی کۆمااری ئیساالمیمان کاردووە. ئێساتا 

 تر لە پێشوو دڵنیاین کە ڕێژیمی ئیسالمی بە شیوەیەک لە شێوەکان تێک دەڕووخێت. ئێمە زۆر
 

بەکورتی، من دەمهەوێ سەرنجی ئێوە بۆ ئەو فاکتەرانەی خوارەوە ڕاکێشم تا شیی بکەمەوە بۆچی خەڵکی ئێران داوای 
 :گۆڕانی ڕێژیم دەکەن

 
ار و سااەرکوتکار. تەنااانەت وەفااادارانی ڕێااژیم پەراوێااز ڕیژیماای ئیسااالمی لەگەک تێپەڕیناای کااات بااۆتە هەاڵواردنکاا یەکەم،

دەخاارێن. لە نێوەڕاسااتەکانی نەوەدەکااانی زایینیاایەوە ژمااارەیەکی زۆر لە خەڵکاای ئێااران لە هەڵبااژاردنە ساااختەکانی ڕێژیماادا 
ێفۆرمخوازەکاان بەشدار دەبوون و بە هیوای ئااڵوگۆڕ لەنێاو ڕێژیمادا دەنگیاان بە بەنااو ڕێفۆرمخوازەکاان دەدا. بەاڵم، بەنااو ڕ

وەفادارانی ڕێاژیم باوون کە لەجیااتی ئااڵوگۆڕ لە کۆمااری ئیساالمی خوازیااری پاراساتنی ڕێاژیم باوون. ئاێمە لە نەوەدەکاانی 
 .زاینییەوە لەو بارەوە هۆشداریمان داوە. وردە وردە، خەڵک لەناوخۆی ئێران تێگەیشتن کە ئەو ڕێژیمە بۆ چاکسازیی نابێ

 
نەی ناااوخۆیی و دەرەوەی ڕێااژیم بااووە هااۆی قااووڵتر بااوونەوەی قەیاارانە سیاساای، ئااابووری و سیاسااەتی تێکاادەرا دووهەم،

ژینگەییەکان کە واڵت بەرەوڕوویان بۆوە. لە کاتێکدا کە هەژاریای و بێکااری پەرەی ئەساتاندووە، گەنادەڵی باۆتە پەتاایەک 
اقمە تێرۆریساتییەکانی خاۆرهەاڵتی نێوەڕاسات، لە کۆماری ئیسالمیدا، پشتیوانیی دارایی ڕێژیم لە میلیشیا جۆراجۆرەکان و تا

لە نێویاندا ڕێژیمی مرۆڤکوژی بەشار ئەساەد، باۆتە هاۆی نااڕەزایەتیی جەمااوەری. هاوکاات بەرنامەکاانی نااوکی و هااژەکیی 
 .ڕێژیم و هەروەها پشتیوانیی لە تێرۆریزم بوونە هۆی گەمارۆی ناونەتەوەیی

 
ن لەو ڕاسااتییە کە کۆماااری ئیسااالمی نەتەنیااا خۆشاابژیویی و ئاسایشاای ئەوان لەگەک وشاایار بااوونەوەی خەڵکاای ئێاارا سییێهەم،

پاشااااگوێ دەخااااات، بەڵکااااو بەکااااردەوە بااااۆتە هەڕەشااااە بااااۆ سااااەر خۆشاااابژیویی و ئاسایشاااایان، ئەوان لە هێنااااانە گااااۆڕی 
 ڕێااژیم یئەگەرچاا. ئەسااتاند پەرەی هەنااووکەیی دۆخاای لەمەڕ ئەوان تاااقەتیی بێ و بااوون لێبڕاوانەتاار داواکارییەکانیاناادا 

ڕش بە بۆچوونەکااانی ئیسااالمیی کااردووە، ئەوان بە کااردەوە شااۆ دوای جیلەکااانی شااۆردنەوەی مێشک لە بەرچاااوی وەبەرهێنااانی
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باوونە دژی ئیساالمی. ژناان و کەمیانە نەتەوەییەکاان لە ئێااران بە شاێوەی سیساتماتیک ساەرکوت دەکارێن. ڕاشاکاوانە باادوێم، 
ێ ژیااانی خااۆی بااۆ گەیشااتن بە ئااازادیی لەمەترساای هاااوێ. بەکااورتی، لە هەر جیلاای الو لە ڕێااژیم وەڕەز بااووە و دەیااهەو

ڕوانگەیەکەوە، ڕێژیمی ئیسالمی شکستی خواردووە و ئاسەواری ئەو سیاسەتە وێارانکەرانە لە ژیاانی ڕۆژانەی خەڵکای ئێرانادا 
 .رمان سوڕ بمینێهەستی پێ دەکرێت. لەبەر ئەو هۆیە، ئێمە نابێ لە داوای خەڵکی ئێران بۆ گۆڕینی ڕێژیم سە

 
وایە ئەو ڕێژیمە تا کۆتایی کەڵاک لە تونادوتیژی  ئێمە هیوادارین تێکڕمانی ڕێژیم هێمنانە بێ. ئێمە کەتوارگەراین و پێمان

وەر دەگرێات، لەگەک ئەوەشاادا ئەوە ڕاسااتییەکی حاشااا هەڵنەگاارە کە بەشاێک لە ئەناادامانی هێاازە چەکاادارەکان سااەرپێچی لە 
دژی خۆپیشااندەرانی ئاشاتیخواز دەکەن. ئاێمە هیاوادارین هێازە چەکادارەکان لە کۆتاییادا واز لە  بەکارهێنانی هێزی کوشاندە

 .ڕێژیمی ئیسالمی بێنن و تێکەڵی خەڵک بن
 

بۆ پێشگرتن بە دووپاات باوونەوەی هەڵەکاانی پێشاوو، ئاێمە لەساەر ئەو باڕوایەین کە ساەرهەڵدانی جاوواڵنەوە باۆ گاۆڕینی 
باێ بە ئاازادیی، یەکساانیی ڕەگەزی، ساێکوالریزم و دێموکڕاسای. باێ ئەرکاداریی بەرانابەر بە ڕێژیم لە ئێران دەباێ پابەناد 

دێموکڕاسااای و دامەزرانااادنی ئۆپۆزیسااایۆنێکی گشاااتگیر، بە داخەوە مێاااژووی سیاسااای ئێاااران فێرماااان دەکاااات کە مەترسااای بە 
رمتە بگیرێاات. ئەوە شااتێک بااوو کە لە بااارمتەگیرانی شااۆڕش بااۆ ئااازادی دەتااوانێ لە الیەن هێاازە دژە دێموکراتیکەکااان بە بااا

 .ی هەتاوی(، کاتێک ئیسالمییەکان دیکتاتۆریی ئیسالمییان بە سەر ئێراندا سەپاند، قەوما١٣٥٧)١٩٧٩
 

ئەوە لە پێش هەموو شتێکدا ئەرکی ئێمە ئێرانییەکانە کە دڵنیاا باین شۆڕشای داهااتوو پاارێزەری ئاازادی و دێموکڕاسای باێ. 
یسااااتیمان بە پشااااتگیریی سیاساااایی دێموکراسااااییە ڕۆژاواییەکااااانە بااااۆ گەیشااااتن بەو ئامااااانجە لەگەک ئەوەشاااادا، ئااااێمە پێو

 .پێشکەوتنخوازانە
 

 !بەڕێزان
 

 ١٩٤٥ڕێگااام باادەن، وەک ڕێاابەری حیزباای دێمااوکڕاتی کوردسااتانی ئێااران، بە ئاگاااداریی ئێااوە بگەیەناام کە حیزباای ئااێمە لە 
ۆبەڕیاوەبەریی گەلای کاورد خەبااتی کاردووە. ئاێمە، بە پاێچەوانەی ی هەتاوی( بەو الوە باۆ دێموکراسای لە ئێاران و خ١٣٢٤)

 .تەبلی اتی کۆماری ئیسالمی، بە تەمای دابەش کردنی ئێران نین
 

 دیدی دووری ئێمە بۆ داهاتووی ئێران دێموکڕاسییەکی سێکوالر، دێموکڕاتیک و فێدڕاڵە کە لەویدا سەروەریی یاسا جێبەجێ 
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ئێران، کە بە یەکەوە نیوەی حەشیمەت پێک دێنن، لە ناوچەکانی خۆیانادا خۆیاان بەڕیاوە دەکرێت و کەمینە نەتەوەییەکانی 
دەبەن. لە ڕوانگەی سیاسەتی دەرەوە، ئێمە لەسەر ئەو بڕوایەین کە ئێران دەبێ لەگەک دراوسێکانی لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاسات 

نیااا هەبااێ، بە تااایبەتی دێموکڕاسااییەکانی بە ئاشااتی بااژی و پەیوەناادیی بنیاااتنەری دەگەک دێموکراسااییەکانی سەانسااەری د
ڕۆژاوایاای. بااۆ وەدیهاااتنی دیاادێکی دووری ئەوتااۆ، پێویسااتە ئێااران دەگەک خااۆی بە ئاشااتی بااژی. بااێ ئااازادی، سااێکۆالریزم، 
دێموکڕاساای و سیسااتەمێکی فێاادڕاک کە ڕەنگاادانەوەی فرەڕەنگیاای ئێااران بااێ، گەیشااتن بە ئاشااتی لە نێوخااۆ و لە ڕۆژهەاڵتاای 

 .مکین نییە، چ بگا بە پەیوەندیی بونیاتنەرانە دەگەک دنیای ڕۆژاوانێوەڕاست مو
 

ئێمە داوا لە واڵتە دێموکڕاتیکەکان دەکەین تا هەنگاوی بە کردەوە بۆ پشتیوانیی لە ساەرهەڵدانی خەڵکای ئێاران هەڵگارن. 
اتیکە کوردییەکاان باکەن و ئەوان دەبێ ئۆپۆزیسیۆن لێک نزیک بکەنەوە. ئەوان دەباێ دەسات بە دیاالۆگ لەگەک هێازە دێماوکڕ

 .یارمەتییان بدەن
 

واڵتانی دێموکڕاتیک دەبێ دەستبەجێ هەنگاوی پێویست بۆ جێبەجێ کردنای دەستڕاگەیشاتنی جێگاای متماانەی خەڵکای ئێاران 
 .بە ئینتەرنێت هەڵێنن. گەمارۆی ئامانجدار دژی ڕێژیم دەبێ بەردەوام بن و پەرەیان پێ بدرێ

 
ە دەگەک کۆماری ئیساالمی وتاووێژی لەساەر دەکارێ تەنیاا بە قاازانجی ڕێژیمای ئیساالمییە، هەر ڕێککەوتنی ناوکی کە خەریک

( دەگەک ئێااران گەیشااتنە ڕێککەوتاان، سااوودە ئابوورییەکااانی ١٣٩٤) ٢٠١٥وەک چااۆن دیتمااان کاتێااک زلهێاازە ڕۆژاواییەکااان لە 
ەر گیارا، وەک بەرناامەی هااژەکی و بەهێزتار ڕێککەوتنی ناوکی پێشوو بۆ گەشە پێدانی بەرنامە سەربازییەکان کەڵکی لاێ و

کردنی ساوپای پاسادارانی شۆڕشای ئیساالمی و الیەنەکاانی دیاکە کە خەڵکای ئێاران ساەرکوت دەکەن، هەروەهاا باۆ پشاتیوانی 
 .دارایی لە تاقمە تێرۆریستییەکانی دیکە لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست

 
ەرانابەر بە ئێاران دەکەیان. لە جیااتی پێشاتریەتیدان بە پرسای لەبەر ئەو هۆیە ئاێمە داوای ئااڵوگۆڕ لە سیاساەتی ڕۆژاوا ب

ناوکی، دێموکڕاسییەکانی ڕۆژاوا دەبێ پشتیوانی لە خەبااتی خەڵکای ئێاران باۆ ئاازادی و دێموکڕاسای باکەن. ئەوە تەنیاا بە 
کااتە کۆتاایی بە گۆڕانی ڕێژیمە کە ڕێگاچاارەیەکی ئاشاتییانە و بەردەوام باۆ پرسای نااوکی داباین دەباێ. ئێاران تەنیاا ئەو 

 .ناسەقامگیر کردنی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست دێنێ کە خاوەنی دێموکڕاسی بێ
 

 !بەڕێزان
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 !پشتیوانی لە دێموکڕاسی لە ئێران نەتەنیا لە ڕوانگەی ئەخالقییەوە ڕەوایە؛ بەڵکو سیاسەتێکی وشیارانەشە
 .سوپاە بۆ سەرنجدانتان

 
 
 

 دا ڕەنگیان دابۆوە SI ەخەکانی لە کۆنگرەیمەولوود سوارە: ڕاپەڕینی ژینا و دروشم و بای
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیمانە: عەلی بداغی

 
ی ساەرماوەز( لە ٦-٤بیست و شەشاەمین کاۆنگرەی ئینترناسایۆناک سۆسیالیسات لە ڕۆژانای هەینای هەتاا یەکشاەممە، ) ئاماژە:

ئەسڵیی ڕێکخراوی نێاونەتەوەیی  مادریدی ئیسپانیا بەڕێوە چوو. شاندێکی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران، وەک ئەندامی
ئینترناساایۆناک سۆسیالیساات بە سەرپەرسااتیی کاااک مسااتەفا هیجااری، بەرپرساای ناوەناادی بەڕێااوەبەریی گشااتیی حیاازب لە 
کۆنگرەکەدا بەشدار بوو. کاک مستەفا هیجری لە دووهەمین ڕۆژی کاری کاۆنگرەدا وتاارێکی پێشاکێش کارد و بڕیارناامەیەکیش 

ێااران و ڕاپەڕیناای ژینااادا پەسااند کاارا. هەروەهااا لە کااۆنگرەی ئینترناساایۆناک سوسیالیسااتدا بااۆ لەپێوەناادی لەگەک دۆخاای ئ
ڕێزگاارتن لە خەبااات و تێکۆشااانی حیزباای دێمااوکرات لەپێناااو ئاشااتی، ئااازادی و دادپەروەریاای کااۆمەاڵیەتی، سپاساانامەیەک 

یااتر لەساەر کاروبااری کاۆنگرە و بااە و پێشکەش بە حیزبی دێموکراتی کوردساتانی ئێاران کارا. "کوردساتان" باۆ زانیااریی ز
دەرەنجامەکانی وتووێژێکی لەگەک مەلوود سوارە، ئەندامی ڕێبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و نوێنەری حیازب باۆ 

 :هێناوە کاروباری ئینترناسیۆناک سۆسیالیست پێک
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سۆسیالیست، گرینگترین باە و خواساتەکانی ئەم  کاک مەولوود بەپێی دەستووری کاری کۆنگرەی ئینترناسیۆناک :عەلی بداغی
 کۆنگرەیە چ بوون؟

 

ئەم کۆنگرەیەش وەك هەموو کۆنگرەکانی دیکە باسەکان زۆرتر لەسەر پرسە گرینگەکاانی ژیانگە و سیاساەت  مەولوود سوارە:
گرینگتار هەنادێك  و باە و خواسەکانی ئەندامانی ئەساڵی لەساەر رەوشای واڵتەکاانی خۆیاان باوو. بەاڵم لە هەماووی ئەوانە
وە کە جااۆرج ٢٠٠٦گۆڕانکاااریی بنەرەتاای لە کاروباااری ڕێکخراوەیاای ئینترناساایۆناک سۆسیالیساات کااران. بااۆ نمااوونە لە ساااڵی 

ی زایینیانەوە کە لاویس ئەیااال ساکرتێری ئاێس ١٩٨٩پاپاندریۆ سەرۆکی ڕێکخراوەکە هەتا کاۆنگرە باوو، هەروەهاا لە سااڵی 
تییەکان گاۆڕدران. بەمجاۆرە پێادرۆ ساانچێز، ساەرۆك وەزیرانای ئیساپانیا باوو بە ساەرۆکی ئای بوو؛ لە کاۆنگرەدا بەرپرساایە

ئینترناسااایۆنال سۆسیالیسااات و هەروەهاااا خااااتوو بێنێااادیکتا السااای باااوو بە ساااکرتێری ئاااێس ئاااای کە ئەم گۆرانکااااریە بە 
 .وەرچەرخانێك لە چارتی ڕێکخراوەیی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستدا دادەنرێت خاک

 
 گرینگترین بڕیارەکانی کۆنگرە چ بوون؟ :اغیعەلی بد

 
جااگە لە گۆڕانکارییەکااان لە چااارتی ڕێکخراوەیاای و گااۆڕینی بەرپرسااایەتییەکان کە لە وەاڵماای پرساایاری  مەولییوود سییوارە:

پێشااوودا باساام کاارد، پەسااەندکردنی بڕیارنامەکااانی کااۆنگرە کە یەك لەوان بڕیارنامااانە لەسااەر دۆخاای ئێااران و کوردسااتانی 
 ..بوو، دەتوانین بە گرینگترین بڕیارەکانی کۆنگرە دابنێین کە لە دڵی باە و خواسە سیاسییەکانەوە دەرکەوتبوون ئێران

 
کەیاک تااون(  -ئەفریقای جناوبی - ٢٠١٢ئەگەر ئیجازەم بدەن کەمێك زیاتر ئەم باسە بکەمەوە، دوای کۆنگرەی بیست و سێ )

هەڵباژاردنەوەی دووباارەی لاویس ئەیااال. ئەم کێشاەیە کە لەم کاۆنگرەدا  کیشە کەوتە نێو ئینترناسایۆنال سۆسیالیسات لەمەر
( تەقیایەوە و بەشاێکی بەرچااو لە ٢٠١٣ی فێبریاوێری ٣لە لێزباۆنی پۆرتۆغاال ) IS ساەری هەڵادا، لە کۆباوونەوەی شاوڕای

رێساایی ئەالیاانس گرووپ یااا ڕێکخراوێکیااان بە ناااوی پرۆگ کااۆمەک ٢٠١٣ی مەی ٢٢واڵتااانی ئیسااکاندیناوی و ئورووپااا ڕۆژی 
 .بێرلین گرت - لە ئالمان ٢٠١٧ی مارسی ١٢و ١١)هاوپەیمانی پێشڕەو( ڕاگەیاند و کۆنگرەی یەکەمی خۆشیان لە ڕۆژانی 

 
دیارە ئەو الیەنانە جیا لە حیزبی سۆسایال دێماوکراتی ساوئید کە کشاانەوەی یەکجااریی خاۆی لە ئاێس ئاای ڕاگەیاناد بااقی 

"دا ماابوونەوە، بەاڵم بەشاداری کۆبوونەوەکاان نەدەباوون. باۆیە بەو ئااڵوگۆڕانەی کە لە حیزبەکانی دیاکە هەر لە "ئاێس ئاای
وشەشەمین کۆنگرەی ئینترناسیۆنال سۆسیالیستدا لە مادرید کرا، پێاام وایە هەماوو ئەو الیەناانەی دیاکەش جاارێکی دی  بیست
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د ڕاساار مۆیاال کە ئەناادامی پارلمااانی دەگەرێاانەوە نێااو ئااێس ئااای. هەر لەوێااش نااوێنەری حیزباای کرێکاااری بریتانیااا لۆیاا
 .بریتانیاشە، لە وتارەکەیدا داوای ئەندامەتیی حیزبەکەی کردەوە و ئەوە دەسپێكێكە بۆ گەرانەوەی هەموو حیزبەکانی دی

 
 وتاری شاندی حیزبی دێموکرات لەالیەن بەشدارانی کۆنگرەوە چۆن وەرگیرا؟ :عەلی بداغی

 
زی کااورد لە ئێااران و پااێگەی حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران لە ڕێکخااراوی خەباااتی دێموکراساایخوا مەولییوود سییوارە:

ئینترناسااایۆنال سۆسیالیسااات ئەو ساااتاتویەی بە حیزبااای دیماااوکرات بەخشااایوە کە بااااە و بابەتەکاااانی بەباااایەخی زۆرەوە 
ازادی" و ئامااانجی وەرگیاارێن. ئەوە جیااا لەوەی لە ئێسااتا ڕاپەڕیناای خەڵکاای ئێااران و ناااوی ژینااا و دروشاامی "ژن، ژیااان، ئاا

یاان پاێ  ڕاپەڕینەکە سنووری ئێرانی بەزاندووە و هەموو ئەوانەش کاکر و جەوهەری پەیاامەکەی بەڕێاز کااک مساتەفا هیجری
دێنا. بۆیە وتارەکەی بەڕێز بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەری گشتی زۆر بە ئەرێنای وەرگیارا. تەناانەت دەتاوانم بڵاێم کە دوای 

و باسااانەی لە وتااارەکەی کاااک مسااتەفادا هاااتبوون، لە وتاااری جێگاار و سااەرۆك و بەرپرسااانی ئەویااش ئەو بەهااا و بااایەخ 
 .یەکەمی حیزبەکانی دیکەشدا ڕەنگی دایەوە

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

 
نەوەکااانی ئاایس ئااای دا دیاادارو چاوپێکەوتنەکااان دووبااارە خۆتااان دەزاناان لەم کۆبااونەوە و کااۆنگرە و کۆبو مەولییوود سییوارە:

دەبنەوە، بەاڵم جیاوازیی دیادارەکانی ئەم جاارە لەگەل کۆبوونەوەکاانی پێشاوو ئەوە باوو کە یەکەم حیزبای دێماوکرات یەکای 
بوو، گرتااۆتەوە و ئەوە قورسااایی پتااری بە پااێگەی حیزباای دێمااوکرات الی ئەناادامانی ئەو ڕێکخااراوە نێااونەتەوەییە بەخشاای

دووهەم ئەوە کە بەرێز کاك مستەفا هیجری بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران وەك کەسای 
 یەکەم لەم کۆنگرەیەدا بەشدار بوو کە ئەوەش گرینگیی پتری بە دیدار و چاوپێکەوتنەکانی شاندی حیزب لەگەک 

 .الیەنەکانی دیکە دابوو
 

دا بەوەخااات بااااڵو باااۆوە، کااااک مساااتەفا هیجاااری کە سەرپەرساااتیی شااااندی حیزبااای لە کاااۆنگرەی هەروەه لە هەواڵەکانیشااا
ئینترناسیۆناک سۆسیالیست دەکرد، لە ڕۆژی دووهەمی کاری کۆنگرەدا و لە چەند دیدارێکدا دۆخی سیاسیی ئێران و کوردساتان 

تێکی سیاسایی واڵتاان هێناایە بەر بااە. و دواگۆڕانکارییەکانی ڕاپەڕینای ناوێی خەڵکای ئەم واڵتەی لەگەک چەناد کاربەدەسا
شاااندی حیاازب لەو دیاادارانەدا بەجیااا لەگەک "پیااا لۆکاااتێللی"، نااوێنەری پارلەمااانی ئوروپااا، "لۆیااد ڕاساار مۆیاال"، ئەناادامی 
پارلەمانی بەریتانیا لە حیزبی کار و "تەمیرالن سولتانبەکۆڤ"، سەرۆکی پاارتی سۆسایال دێماوکراتی قرقیزساتان کاۆ باۆوە. 
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وپێکەوتنانەدا وێڕای ئاڵوگۆڕی بیروڕا لەسەر پرسە هەستیارەکانی ئێستای جیهاان، کااک مساتەفا سپاسای هەڵوێساتی لەو چا
 .ئەوانی بۆ پشتیوانی لە ڕاپەڕینی خەڵکی ئێران کرد

 
 بارانی باانکە و الپەڕەدا ئامااادە لەسااەر بااابەتی موشااەک ٥٠هەروەهااا بااۆ ئەم کااۆنگرەیە نااامیلکەیەك بە زمااانی ئینگلیاازی لە 

بارەگا مەدەنییەکانی حیزبی دێموکرات بەهۆی هێرشەکانی کۆماری ئیسالمییەوە ئامادە کرابوو، لەگەک کۆمەڵێاک بەڵگەناامەی 
تااایبەت بە دۆخاای کوردسااتانی ئێااران و ڕاپەڕیاانە سەرانسااەرییەکە کە لە هەمااوو دیاادار و چاوپێکەوتنەکاناادا بەڕێااز کاااك 

وایە شاااندی حیزبیمااان هەم زۆر باااش وەرگیاارا و هەم تااوانی  ئەماان پێاااممسااتەفا ئەو نااامیلکەیەی پێشااکەش دەکااردن. بااۆیە 
هەیئەتێکاای سااەرکەوتوو بێاات لە ڕاپەڕاناادنی کاروباااری کااۆنگرەکەدا و گەیاناادنی پەیااام و قسااەی خەڵااک و شۆڕشاای ئێسااتای 

 .ئێران بەو ڕێکخراوە گرینگە نێونەتەوەییە
 

بی دێموکرات گیرا، لەو باارەیەوە ئەگەر ڕوونکاردنەوەی زیاترماان لە کۆنگرەدا ڕێز لە خەبات و تێکۆشانی حیز :عەلی بداغی
 .بدەیتێ

 
حیزبی ئێمە مێژوویەکی دوورودرێژی لەگەک ئینترناسیونال سۆسیالیستدا هەیە و دوکتور قاساملوو و دوکتاور  مەولوود سوارە:

کەواتە حیزباای ئێااامە لەو سااەعید هەردووك سااکرتێری حیزبمااان دوای کۆبوونەوەکااانی ئااێس ئااای بەداخەوە شااەهید بااوون. 
ڕێگەیەدا بەهای یەکجار زۆر گەورەی داوە. لەالیەکی دیکەشەوە حیزبی دێموکرات باۆ ئامانجەکاانی ئاێس ئاای کە دادپەروەری 
و یەکساانی و ئاازادی و دێموکڕاسای و ماافەی ماارۆڤە، هەم خەبااتێکی دوورودرێاژی کاردووە، هەم تەوەری ساەرەکیی خەباااتی 

بایەخانەن کە قوربانیی زۆرمان بۆ داون و وەك ئەندامی ئەسالی ڕێکخاراوەکەش هەمیشاە پایەنادیان  حیزبەشمان ئەو بەها و
بااووین. کااۆی هەمااووی ئەوانە وای کاارد کە حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی ئێااران شااانازیی ئەوەی باادرێتێ کە لەو شااوێنە 

" بەڕێز کاک مستەفا ڕێزنامەکەی لە دەست پێادرۆ گرینگەدا ڕێزی لێ بگیردرێ. دیارە هەر بۆ زانیاریی خوێنەرانی "کوردستان
سااانچێز و خاااتوو بێنێاادیکتا الساای، سااەرۆک و سااکرتێری هەڵبژێااردراوی ئااێس ئااای و هەروەهااا جااۆرج پاپاناادریۆ و لااویس 

 .ئەیاال، سەرۆک و سکرتێری پێشووی ڕێکخراوەکە وەرگرت
 

ەکی پێوەندیاادار بە دۆخاای کااورد لە ئێااران لە هەر لە پرساایاری یەکەماادا باساای پەسااندکرانی بڕیارنااامەی :عەلییی بییداغی
 کۆنگرەکەدا کرد، بەاڵم ئەم بڕیارنامەیە چەندە و چۆن دەتوانێ کاریگەریی لەسەر بڕیاری واڵتان هەبێت؟
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لەپێشاادا دەمەوێ بڵااێم بەخۆشااییەوە ئەو بڕیارنااامەیە کە لەسااەر داوای حیزباای دێمااوکراتی کوردسااتانی  مەولییوود سییوارە:
ە کۆنگرە کرا و دواتر لەالیەن منەوە لە تریبوونی کۆنگرەوە شایکردنەوەی پتاری لەساەر درا، بە تێکاڕای ئێرانەوە پێشکێش ب

 .دەنگی ئەندامانی کۆنگرە پەسند بوو؛ کە ئەمە خۆی دەسکەوتێکە
 

 سروشتییشە کە ئەم بڕیارنامانە بێ تەئسایر ناابن، بەهاۆی ئەوەی بەشاێکی بەرچااو لە ئەنادامانی ئاێس ئاای لە واڵتەکاانی
 .دان و یا الیەنی دووهەمن لە حکوومەتدا خۆیاندا یا لەنێو حکوومەت

 
لە کاۆنگرەی ژناانی ئەو ڕێکخراوەیەشادا کە چەناد ڕۆژ پێشاتر گیراباوو، خااتوو گاواڵڵە شاەرەفکەندی، کاادری  :عەلی بیداغی

ئەو ساتاتویە لە چیادا یەکیەتیی ژنانی دێموکراتی حیزب بە جێگری سکرتێری ڕێکخراوەکە هەڵبژێاردرا، گرینگای و باایەخی 
 دەبینن؟

 

کااااتی خاااۆی دوکتاااور قاساااملوو جیاااا لەوەی کە بیااارو بااااوەرێكی قاااوولی بە سۆسیالیسااام هەباااوو و لەم  مەولیییوود سیییوارە:
پێوەندییەشدا حیزبەکەمان خەسارەتی زۆر گەورەی بۆ دا بەاڵم چوونی دوکتور قاسملوو بۆ ئێس ئای جیا لە بیروباوەڕێاك کە 

دوکتۆر قاسملوو پێویستی بە تریبونێك بوو بۆ زیاتر ناساندنی دەنگ و ڕەنگای کاورد و گرینگیای ئەم  پێی بوو، من پێم وایە
سەکۆیە، جا بۆیە من پێام وایە دوکتور توانی هەم لەم سەکۆیە کەڵاك وەربگرێات و هەم ڕایەڵەیەکای بەهێاز دروسات بکاات. 

یەدا هەلساەنگێن کە باێ شاك دەتاوانی هەم لە ساتاتوی هەڵبژاردنی هاوڕێی بەڕێزمان گواڵلە شەرەفکەندیش دەبێ لەم ڕاستا
 زیاااتر بااۆ وەربگرێاات کەڵااك سەرشااانی کەوتااۆتە کە بەرپرسااایەتییەکی بە جاااران لە زیاااتر سااەکۆیەدا لەم هەم  خااۆی و

 .کوردستان بەتایبەت و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە ژنان کێشەی ناساندنی
 

 ارانی کوردی دیکە لە کۆنگرە چ الیەنێک بوون؟وەک دواپرسیار، ئەگەر بفەرموون بەشد :عەلی بداغی
 

ئەو حیازب و الیەناانەی کە وێاڕای حیزبای دێماوکراتی کوردساتانی ئێاران بەشادار باوون، بریتای باوون لەم  مەولوود سوارە:
یەکیەتیاای نیشااتیمانی کوردسااتان، کااۆمەڵەی شۆڕشااگێڕی زەحمەتکێشااانی کوردسااتانی ئێااران و پااارتی یەکیەتیاای دێمااوکراتی 

 .ەسووری
 سپاە بۆ بەشداریتان لەو دیمانەیەدا :عەلی بداغی

 
 .سپاە بۆ ئێوە کە بایەخی پترتان بەو بەشدارییە دا مەولوود سوارە:
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واڵتە یەکگرتووەکان پێ دەنێتە سەردەمێکی نوێی ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاستەوخۆ لەگەڵ 
 ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوور لە ئینگلیزییەوە: کەماڵ حەسەن ؛و

 
کاتێکاادا دەوڵەتاای ئێااران لە جەنگاای نێااوان ڕووساایە و ئااوکراین، یااارمەتی ڕووساایە دەکااات و درێااژە بە پیتاناادنی ناااوکی لە 

 .دەدات، بەڕێوەبەرایەتیی بایدن گەمارۆی نوێی خستوونە سەر تاران و پشتگیریی خۆی لە خۆپیشاندەران ڕاگەیاندووە
 

تەوەیی ڕاگەیاناادووە بەتەمااایە دەساات بە پیتاناادنی سااووتەمەنیی لە چەنااد ڕۆژی ڕابااردوودا، ئێااران بە پشااکێنەرانی نێااونە
کردنەکەی دژوارە و بەرهەمهێناااانی  نااااوکی تاااا نزیکااای ئاساااتی باااۆمبی نااااوکی لە قاااوواڵیی چیاااادا، شاااوێنێک کە بۆمبااااران

اوە، بە سووتەمەنیی نااوکیی خاۆی، لە بنکەیەکادا کە ئیساڕائیل و واڵتە یەکگرتووەکاان پەیتاا پەیتاا هەوڵای ساابۆتاژیان د
 .شیوەیەکی بەرچاو پەرە پێ دەدات
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هێزە حکوومەتییەکان نااڕەزایەتییە دژی دەوڵەتییەکانیاان ساەرکوت کاردوون، درۆنیاان داون بە ڕووسایە تاا لە جەنگای خاۆی 
دژی ئوکراین کەڵکیان لێ وەرگرێ و، بە گاوێرەی بەشاێک لە هەواڵگریای ڕۆژاوایای، گوماانی ئەوە هەیە خەریکای وتاووێژ لە 

بەرهەمهێنااانی هاااژەک بااۆ جبەخااانەی چااۆڵی ڕووساایە بااێ. واڵتە یەکگرتووەکااان ڕۆژی سێشااەممە جااارێکی دیااکە ئێراناای مەڕ 
 .تاوانبار کرد کە بە هێرشکردنە سەر هەرێمی کوردستان، دەستدرێژیی کردۆتە سەر خاکی عێرا 

 
مااوەیەک و لەبەر ڕووداوی درامااتیکی سەردەمێکی ناوێی ڕووبەڕووباوونەوەی ڕاساتەوخۆ دەگەک ئێاران دەساتی پاێ کاردووە. باۆ 

دیکە، لە ناویاندا داگیرکرانی ئوکراین و پەرەگرتنای کێبڕکێای واڵتە یەکگرتووەکاان دەگەک چاین و، درێاژە کێشاانی وتاووێژ 
 .مانگ، سەرهەڵدانەکەی شاراوە بوو ١٨دەگەک تاران بە شێوەی ناتەواو، بۆ ماوەی 

 
دەگەک ئێااران، کە  ٢٠١٥ەی واڵتە یەکگرتووەکااان بااۆ نێااو ڕێککەوتناای ناااوکی ئێسااتا، هیااوای سااەرکۆمار بایاادن بااۆ گەڕانەو

سەرکۆمار تراماک لێای کشاابۆوە، بەتەواوی ماردووە. وتووێژەکاان لە ماانگی ساێپتەمبەردا ڕاگیاران و، لەو چەناد حەوتاوویەی 
اژۆکانی ئێاران وەک هەڕەشاەی دواییدا بایدن گەمارۆی نوێی خستۆتە سەر ئێران و پشتیوانی لە ناڕەزایەتییەکاان، کە تونادئ

 .کوشندە باسیان کردووە، دەربڕیوە
 

بە گوتەی چەند کاربەدەساتی بەڕێاوەبەرایەتییەکە لە کۆشاکی ساپی، کۆبوونەوەکاانی ئاسایشای نەتەوەیای لە باارەی ئێرانادا 
ی کەرەساتەی پەیوەنادی کردنی پالنەکانی ناوکیی ئێران، دابینکردن کەمتر بۆ ستراتێژیی وتووێژ و زۆرتر بۆ چۆنیەتیی بنکۆک

 .گرتن بۆ خۆپیشاندەران و پساندنی زنجیرەی دابینکردنی چەکوچۆک بۆ ڕووسیە، تەرخان کراون
 

جان کێربی، وتەبێژی ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی لە کۆشکی سپی، مانگی ڕابردوو بەڕاشکاوی بە دەنگی ئەمریکای گاوت، 
ک ڕێککەوتنی ئێران لە ئارادا نیایە. ئاێمە ئێساتا لە دۆخێکای چەقبەساتوو "لە ئێستادا هیچ دیپلۆماسییەک لە پەیوەندی دەگە

داین و، جەخت لەسەر ئەو ناکەینەوە." هێناری ڕۆم، هاوکاارێکی پالەبەرزی ئەنساتیتۆی واشاینگتۆن باۆ سیاساەتی ڕۆژهەاڵتای 
ن کاردووەم گواساتنەوەی نزیک، گوتی مەودای هەڕەشەکە گەلێاک لەوە زیااترە کە بە تاایبەتی بەرپرساانی پێنتااگۆنی نایگەرا

چاالکیی نیگەرانکەرترین پیتاندنی ناوکی بۆ دامەزراوەی ژێرزەمینای بە نااوی فاۆردۆ، کە دە سااک لەمەوبەر دروساتکردنەکەی 
دەستی بە کار کرد بگوتراباا  ٢٠٢١تەواو بووە. بەڕێز ڕۆم گوتی، "بیر لەوە بکەنەوە، بە بەڕێوەبەرایەتییەک کە لە ژانویەی 

ساڵدا، ئێران ئورانیۆم تا ئاستی نزیک بۆمبی ناوکی لە فۆردۆ دەپیتێنێ، ژماارەیەکی زۆر لە پێشاکەوتووترین  لە ماوەی دوو
ئامرازەکااانی پیتاناادن وەگەڕ دەخااات، ئۆرانیااۆمی بەرز پیتێناادراو بااۆ چەنااد بۆمااڕ کااۆ دەکاااتەوە و هەوڵە سیاسااییەکان ڕەت 

 ".نزیکە دەکاتەوە. ئەوە خراپترین سەناریۆ نییە، بەاڵم زۆر لێی
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لە هاوینی ڕابردوودا، کاربەدەستانی ئەمریکایی هێشتا هیاوادار باوون ڕێککەوتانە نااوکییەکە زینادوو باکەنەوە. ڕێککەوتنێاک 
کە ئێران و واڵتانی ئورووپایی وتووێژیان لەسەر کردباوو نازیکەی تەواوباوون باوو. ناوێنەرانی بەڕێاوەبەرایەتیی بایادن، کە 

ژی ڕاستەوخۆ دەگەڵیان دەبوارد، هێڵکارییەکانیان پەساەند کردباوو و چااوەڕوانی واژۆی ڕێابەری ئێرانییەکان خۆیان لە وتووێ
 .گەورە، عەلی خامنەیی بوون، کە قەت نەگەیشت

 
کاربەدەسااتانی هەواڵگریاای واڵتە یەکگرتووەکااان گەیشااتوونە ئەو لێکاادانەوەیە کە زیناادووکردنەوەی ڕێککەوتاانەکە، لەنێااو 

و ساااوپای پاساااداراندا، وەک لە نێاااو ڕەخنەگرانااای ئەمریکاااایی ڕێککەوتااانەکە، ناخۆشەویساااتە. ئێااارانییە کۆنەپارێزەکاااان 
ئێرانییەکان، ئەگەرچی تێیدا ناسەرکەوتوو بوون، بەاڵم چااوەڕوان باوون واڵتە یەکگرتوەکاان بەڵێنای بادا کە قەت جاارێکی 

تێااک بگەڕێاانەوە نێااو ڕێککەوتاانەکە، زۆربەی دیااکە بە شااێوەی یەکالیەنااانە لە ڕێککەوتاانەکە ناکشااێتەوە. ئەوان دەیااانزانی کا
دا بۆ کشانەوە کۆی کاردۆتەوە، دەباێ باۆ دەرەوەی واڵت بەڕێ  سووتەمەنیی ناوکی، کە ئێڕان لە جوابی بڕیاری دۆناڵد ترامک

 .بکرێ
 

ێاڕان، ئەوسا ناڕەزایەتییەکانی سەرشەقام دەستیان پاێ کارد و ڕێککەوتان دەگەک ڕووسایە لە بنەڕەتادا باووە هاۆی ئەوە کە ئ
 .دەگەک بێالڕوە، بکەونە بەرەی یارمەتیدەری داگیرکاریی ڕووسیە

 
ڕابێاارت ماااڵی، نێااردەی تااایبەتی وەزارەتاای دەرەوە بااۆ وتااووێژ دەگەک ئێااران، ڕۆژی سااێ شااەممە گااوتی، "ڕێااژیم تاقمێااک 

ەکاای زۆریااش لە هەلبژاردناای یەک لە دوای یەکاای کااردوون کە بە شااێوەی پەرەئەسااتێن ئەوان لە خەڵکاای خۆیااان و تااا ڕادەی
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی دادەبڕێ، لە نێویاندا لە واڵتانی ئورووپایی کە بەشێکی زۆر لە ساڵەکانی دەساەاڵتداریی ترامپیاان 

 ".بۆ دۆزینەی ڕێگایەک بۆ ڕزگارکردنی ڕێککەوتنە ناوکییەکە تەرخان کردبوو
 

 ەشبین بووە، بەاڵم ڕوانگەکەی بەئاشکرا گۆڕاوە. ئەو بەڕێز ماڵی، زۆر جار لەبارەی ئەگەری ڕێگاچارەیەکی دیپلۆماتیکدا گ
گوتی، "ئێران پشتی لە ڕێککەوتنە ناوکییەکە کرد کە خەریک بوو دەگەیشتە ئاکام"، ناوبراو ئەوەشی زیاد کرد کە دەوڵەتای 

سەردانی زۆرتار و ئەو واڵتە "لە تێوەگالن" دەگەک ئاژانسی نێونەتەوەیی وزەی ناوکی ناسەرکەوتوو بوو، کاتێک ئەوان داوای 
زانیاااریی زیاااتر لەمەڕ ئەو شااوێنانەیان کاارد کە ماااددەی ناااوکی لێیااان بینرابااۆوە. پاشااان ئێااران پالناای بنکەیەکاای نااوێی 

 .بەرهەمهێنانی ناوکی ڕاگەیاند
 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

283 
 

بەڕێز ماڵی گوتی، ئاکامەکە "تاقمێک خولی خراپ باوون. ساەرکوت دەبێاتە هاۆی نااڕەزایەتیی زیااتر. خۆپیشااندانی زۆرتار 
دەبێااتە هااۆی سااەرکوتی زیاااتر. هاوپەیمااانی دەگەک ڕووساایە تەنیااا ئێااران زۆرتاار تەریااک دەخاااتەوە، کە دەبێااتە هااۆی پەرە 

 ".گرتنی ئەو هاوپەیمانییە و نەبوونی هیچ هاوبەشێکی دیکە
 

ەد سا لە ٦٠ەی نیگەرانیی سەرەکیی ئیسڕائیل و خەڵکێکی زۆر لە واڵتە یەکگرتووەکان، ڕاگەیاندنی پیتاندنی ئورانیۆم تا پل
لەالیەن ئێرانەوە لە بنکەی فۆردۆ، بنکەیەک کە لەنێو چیایەکادا هەڵکەتاووە و بنکەیەکای ساەربازییە، دوای هێرشای پەیتاا 

تاا  ٢٠١٣پەیتای سایبەری و فیزیکی باۆ ساەر بانکەی پیتانادنی نااوکیی نەتەناز، باوو. لە کااتی وتاووێژی نااوکی لە نێاوان 
ەوڵی دا بنکەی فاۆردۆ داخارێ. ساەرۆکی وتووێژکااران، وێنادی شاێرمەن، کە ئێساتا جێگاری ، بەڕیوەبەرایەتیی ئۆباما ه٢٠١٥

هیواییەکان بوو، ئەگەرچای ڕێککەوتانەکە  وزیری کاروباری دەرەوەیە، ئەوکات گوتی شکستی داخستنی فۆردۆ لە گەورەترین بێ
 .ەدا گوتوویانە لەوێ بەڕیوەی دەبەنبەڕوونی چاالکییەکی ناوکی ئەوتۆی قاچا  کردبوو کە ئێرانییەکان لەو دواییان

 
پرساایارەکە ئێسااتا ئەوەیە کە ئاااخۆ دەوڵەتاای نااوێی ناسازشااکارتری ئیسااڕائیل کە بێنیااامین نەتانیاااهو خەریااکە پێکاای بێنااێ 
گوشاار دێنااێ باۆ هێاارش بااۆ ساەر ئەو باانکەیە، کە دژوارە وێااران بکارێ مەگەر بە مەزنتاارین بااۆمبی تێکشاکاندنی باانکەی ژێاار 

یەکگرتوەکان و هەروەها ئیساڕائیل ڕاهێناانی هێرشای ئەوتۆیاان کاردووە و، بەڕێاز نەتانیااهو، دوایاین جاار کە زەوی؟ واڵتە 
 .سەرۆک وەزیرانی ئیسڕائیل بوو، زۆری نەمابوو بڕیاری هێرشێکی ئەوتۆ بدات

 
مە نااوکییەکەی داوە بەگوێرەی هەڵسەنگاندنێکی گشتی لە الیەن بەڕێوەبەرایەتییەوە، ئێران ئێساتا هێنادە گەشاەی بە بەرناا
دا لێکادانەوەکە  ٢٠١٥کە دەتوانێ سووتەمەنیی شایاوی بۆماڕ لە مااوەی چەناد حەوتاوودا کاۆ بکااتەوە، لە کااتی ڕێککەوتنای 

ئەوە باااوو کە ئەو کاااارە کەمتااار لە سااااڵێک دەخاااایەنێ. بەاڵم ڕۆژاوا هێشاااتا کااااتی هەیەم کاربەدەساااتانی سااای ئاااای ئەی و 
ردنی سووتەمەنییەکە بە شیوەیەک کە بکری لە كاڵوی هاژەکێکادا جێگیار بکارێ، دوو سااڵی ک هەواڵگریی ئیسڕائیل دەڵێن چێ

پێ دەچێ و، لەو دواییانەدا واڵتە یەکگرتووەکان لێکدانەوەیەکی باڵو کردەوە کە تێیدا گوترابوو هایچ بەڵاگەیەک باۆ باوونی 
خەوش لەمەڕ دۆخاای  ەواڵگریاای نزیااک بااێپاارۆژەی دروسااتکردنی بۆمااڕ لە ئااارادا نیاایە. بەاڵم پێشاامەرجی ئەوە، بااوونی ه

بەرنامەکااانی ناااوکی و هاااژەکی دەخااوازێ، لە کاتێکاادا کە پشااکنینەکان ساانووردار کااراون و کامێراکااانی داناادراو لە الیەن 
ئاژانسی نێونەتەوەیی وەزی نااوکی لە الیەن ئێرانییەکاانەوە کاوژێنراونەوە. مەودای پەرە ئەساتێنی نێاوان زانیااریی دەتاوانێ 

 ئێااران کە کااردووە بەوە ئاماژەیااان شااارەزایەک چەنااد ەوەی الدان لە بەرهەمهێنااانی سااووتەمەنی ناااوکی دژوار بکااات. دۆزیاان
 .نەهێڵێ چەکێک گەیاندنی بەردەم بەربەستەکانی لە زۆرێک دەتوانێ کە مەزنترە دەریایی هاژەکی بە پێدان گەشە خەریکی

 رانەوە بە ڕووسیە، ئێستا بۆتە فاکتەرێکی گرینگ لە جەنگدا و، بێتوو ئاڵۆزیی دیکەش لە ئارادان. دانی درۆن لە الیەن ئێ
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واڵتە یەکگرتووەکااان و ئااوکراین لە هەوڵاای  -تااا ئێسااتا ئەوە پشتڕاساات نەکااراوەتەوە -ئەو هاوکااارییە هاااژەکیش بگاارێتەوە 
کەوێاتەوە چاونکە ڕووسایە وەستاندنی گەیاندنی ئەو چەکانەدا دەبن. بەاڵم ئەوە مەترسایی بەرزکاردنەوەی ڕیساکەکانی لاێ دە

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

بەڕێااز بایاادن لە ڕاگەیاناادنی پشااتیوانی لە ناااڕەزایەتییە دەژی دەوڵەتییەکااان لە سااەرکۆمار ئۆبامااا، کاتێااک ناااڕەزایەتی 
دەچوون، ڕەوانبێژتر بووە. چەند یاریدەدەری بەڕێز بایادن، کە لە هاوشێوە لە سەرەتاکانی بەرێوەبەرایەتی ئۆبامادا بەڕیوە 

بەڕێااوەبەرایەتیی ئۆبامااادا خزمەتیااان دەکاارد گوتوویااانە ئەوان جاااری پێشااوو لە ڕادەبەدەر وریااا بااوون، لە ترساای ئەوە کە 
ێوەی گەیاناادنی یااان لااێ باادرێ. بەاڵم پرساایاری شاا-ناڕەزایەتییەکااان مااۆرکی ورووژێنەراناای پەیوەندیاادار بە ساای ئااای ئەی

یارمەتی زۆرتری واڵتە یەکگرتووەکان بە شێوەیەک کە زیاتر لە ڕەوانبێژی و پشاتگیریی ئەخالقیای لە خۆپیشااندەران باێ و 
ئاااخۆ بەڕیااز بایاادن ڕیسااکی کاارداری شاااراوە بااۆ یااارمەتی ئەوان دەکااات، بە تااایبەتی بە لەبەرچاااوگرتنی مێااژووی کااۆن، لە 

ی لە سیاسااەتی ئێرانیاادا دەسااتێوەردانی کاارد، بااێ وەاڵم دەهێڵێااتەوە. لە کاتێکاادا ئەو پەنجاکااانی زاییناای، کە ساای ئااای ئە
ڕووداوە تا ڕادەیەکی زۆر لە الی زۆربەی ئەمریکاییەکانەوە لەبیر کراوە، ئەوە بە وردەکاریی زۆرەوە فێاری ئێارانییە الوەکاان 

 .دەکرێ
ن و یاریادەدەرەکانی ئێاران وەک هەڕەشاەیەکی مەزنتار لە ڕەنگبی زۆر شت بەوەوە بەسترابێتەوە کە ئااخۆ ئێساتا بەڕیاز بایاد

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

 بەڕیز ڕۆم گوتی، "بەڕێوەبەرایەتییەکە زۆر جار دەیگوت دەیهەوێ بەرنامەی ناوکیی ئێران بخاتەوە نێو سندووقەکەوە و، من 
نەوەی بیاارۆکەی بەرباڵوتااری وەالنااانی ئالنگاااریی ئێااران دوای گەیشااتن بە ڕێكکەوتاان بااوو. بەاڵم لەو بااڕوایەدام ئەوە ڕەنگاادا

ئێسااتا بەڕێااوەبەرایەتییەکە دەبااێ خەریکاای ملمالنااێ دەگەک ئەو ڕاسااتییە بااێ کە، لە بنەڕەتاادا لە هەمااوو بوارەکاناادا، ئێسااتا 
 ".رەترەهەڕەشەی ئێران بۆ سەر ئاشتی جیهانی لە ساڵێک لەوەپێش زیاتر و گەو
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 عومەر باڵەکی

 
ماوەی نزیک بە سێ مانگە خەڵکی وەزاڵەهاتوو لە نیزامای کۆمااری ئیساالمیی ئێاران هااتوونەتە ساەر شاەقام و ڕاپەرینێکای 

 وو لە هەموو نەتەوە و ئایین و ئایینزاکان بەدژی دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمی کەوتۆتە سەر پێ هات سەرانسەریی پێک
و لە ئەنجامی دژکاردەوەی تونادی هێازە نیزامای و ئەمنییەتییەکاانی ئەو نیازامە، خەڵاك هەماوو خەتە ساوورەکانی نیزامیاان 

ردەوەی هێزە ئەمنی و نیزامییەکانی کۆماری ئیسالمیی ئێاران تێپەراندووە و خوازیاری نەمامی ئەو نیزامەن. توندوتیژی و دژک
بەتاک بە ڕادەیەک تونااد بااووە کە لە هێناادێک ناااوچەی وەک  لە بەراناابەر خەڵکاای وەزاڵەهاااتوو و لە هەمااان کاتاادا دەساات

ۆمەک و کوردستان و بەلووچستان بەپێای پێناساەی کۆنڤانسایۆن و پەیماانە نێونەتەوەییەکاان، دەچێاتە خاانەی کوشاتاری بەکا
لەنێوبردنی نەتەوەیەک. کاتێک باە لە کوشتاری بەکۆمەک دەکرێ باابەتەکە پێوەنادیی بە ڕادەی کاوژراو برینادارەوە نیایە، 
بەڵکااوو نییەتاای کاارداری بااابەتەکەیە دەبێااتە هۆکاااری ئەسااڵیی خوڵقاناادنی ئەو جینااایەتە. ڕەنااگە سااەلماندنی ئەو نیاایەتە 

ساڵی ڕابردوودا دەرحە  بە گەاڵنی ئێاران بەتاایبەتی  ٤٣ۆماری ئیسالمی لە ماوەی کارێکی ئاسان نەبێ، بەاڵم کردەوەکانی ک
گەلاای کااورد و بەلااووچ خااۆی سااەلمێنەری جینااایەتی کوشااتاری بەکااۆمەڵن. بە تێڕوانینێکاای خێاارا لە جااۆری دژکااردەوەی هێاازە 

ی ڕاپەریااوی ئێااران بەگشااتی و ساەرکوتکارەکانی کۆماااری ئیسااالمی لە ماااوەی نزیااک بە سااێ ماانگی ڕابااردوو دەرحە  بە گەالناا
گەلاای کااورد و بەلااووچ بەتااایبەتی دەتااوانرێ باشااترین بەڵااگە بااۆ سااەلماندنی کوشااتاری بەکااۆمەڵی ئەو دوو گەلە کە تەنیااا 
تاوانیان ئەوەیە داوای مافە سەرەتاییەکانی خۆیان دەکەن، و لەو شێوە ساەرکوتکردنە دەتاوانین ئەو نیایەتە بخاوێنینەوە کە 

ئینسااانییەکانی خۆیااان دوژمنایەتییااان لەگەک گەالناای ئێااران  ەو نیاازامە هەر لە سااەرەتاوە بە کااردەوە دژەدەسااەاڵتدارانی ئ
 .بەتایبەتی گەلی چەوساوەی کورد و بەلووچ بە ئاشکرا سەلماندووە
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تیی لە ماوەی سێ ماانگی ڕاباردوودا خەڵکای نااڕازی لە چاین و تاوێژە جۆراوجۆرەکاانی کاۆمەڵگەی ئێاران بەدژی دەساەاڵتدارە
کۆماری ئیسالمی هاتوونەتە ساەر شاەقام و دەنگای ناڕەزایەتییاان بە شاوعاری "ژن، ژیاان، ئاازادی" گەیانادۆتە گاوێی هەماوو 
ئاازدیخوازانی دنیااا، بەاڵم بەرپرساانی نیاازام خۆیاان لە ئاسااتی ئەو دەناگە بەرزە ئااازادیخوازییە کەڕ کاردووە و کەوتااوونەتە 

یەکانی هێزەکانیان. لەو پێوەندییەدا قسە و پاساوی ئەوەندە نامرۆڤانە و نایاساییان پاکانە و دیفاع لە کردەوە دژەئینسانی
بۆ کرداری هێزە نیزامییەکانی خۆیاان هێنااوەتەوە کە لە هەر دادگاایەکی دادپەروەر و جێگاای بااوەڕدا، دەتاوانن بەڵگەیەکای 

نین ئاماااژە بە بەشاایک لە قسااەکانی علاای کردنی دەسااەاڵتدارانی تاااران. بااۆ میناااک دەتااوا قااورە و قااایم باان بااۆ مەحکااووم
بەهادوریی جەهرۆمی، وتەبێژی دەوڵەت بکەیان کە لە بەرچااوی ڕاگەیەندکارەکانادا ساەبارەت بە ساەرکوتی ناڕەزایەتیەکاان 
دەڵێم "بۆ دەوڵەت وەک ئاوخواردنەوە بوو کە لە یەکەم ڕۆژەکانی ناڕەزایەتییەکاندا بۆ بەربەرەکانێ لەگەک خەڵکی نااڕازیی 

شەقام و زانکۆ و بازاڕ ئیزن بە هێزە ئەمنییەتای و نیزامییەکاان بادا لە فیشاەکی جەنگای کەڵاک وەربگارن وهەرکەە بە سەر
 ناڕەزایەتی هاتبایە سەرشەقام بە فیشەکی جەنگی لێیان درابا و هەر زوو دەنگی ئەو ناڕەزایەتییانەمان کک دەکرد... ." 

 
بێااژی دەوڵەت دەبیسااتین، ناااخی ئەو دەوڵەت و نیاازامە بەتەواوی خااۆی کاتێااک ئەو شااێوە قسااەکردن و دەربڕینااانە لە وتە

دەردەخااا کە چەنااد دژی گەاڵناای ئێاارانن و بەڕووناای دەردەکەوێ کە ئەو نیاازامە چەناادە خۆسااەپێن و سااتەمکارە و دوور لە 
وەی شاااەرعییەتی خەڵاااکە بەگشاااتی، چاااونکە هااایچ دەوڵەتێاااک لە زماااانی هااایچ کاربەدەساااتێکەوە تەناااانەت لە ڕەدەی خاااوارە

دەسەاڵتیشدا بێ ئیزن بە خۆی نادا بڵێ دەمانتوانی هێازە ئەمنییەتییەکاان ئێازن بادەین ڕوو بە خەڵکای نااڕازیی سەرشاەقام 
لە فیشەکی جەنگای کەڵاک وەربگارن و شاانازی بە دەساەاڵتداریی خۆیاان باکەن کە ئەو ئیزنەیاان نەداوە و لەساەر خەڵكایش 

 .م نەمانکردووەبیکەن بە منەت و بڵێ دەمانتوانی بیکەین بەاڵ
 

لەنێااو پەناادی پێشااینیانی کوردەواریاادا پەناادیەک هەیە کە دەڵااێ "مەودای درۆ بەری کااورتە"، "یااا درۆزن زەیناای کااوێرە". 
کاوێرە، چااونکە درۆیەکەی بەپێای کردەوەکااانی هێزەکانیااان لە  وتەبێاژی دەوڵەت لە کۆماااری ئیساالمی وادیااارە درۆزنێکاای زەین

ازیی سەرشەقام مەودای ئەوەندە کورتە کە بە هیچ پاساوێک بۆیان ڕاسات ناابێتەوە، ئامااری بەربەرەکانێ لەگەک خەڵکی ناڕ
شااەهید و بریناادارەکانی ڕاپەریناای ئەوجااارە بە پااێچەوانەی قسااەکانی وتەبێااژی دەوڵەت شااتێکی دیااکە دەسااەلمێنن؛ هەر بە 

 ٣٠٠نزیاک بە ساێ ماانگی ڕاباردوو خاۆی لە ئەساتیندراوەکان لە مااوەی  قسەی کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی ئاماری گیان لێ
کەە شااەهیدی  ٥٠٠کەە داوە کە ئاماااری ڕێکخراوەکااانی پاراسااتنی مااافی ماارۆڤ بە پااێچەوانەی ئامااارەی حکااوومەت باااە لە 

تاوان دەکەن کە لەنێو ئەو شەهیدانەدا بە ڕادەیەکی بەرچااو مێرمناداک دەبینادرێن، ئەوە باێجگە لە بریناداربوونی ساەدان  بێ
ەستبەسااەرکردنی هەزاران کەسااە. لە بااۆڵتەنە لەقاااودراوەکەی سااپای پاسدارانیشاادا باااە لەوە کااراوە کە ژمااارەی کەە و د
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کەە  ١٤٠٠ی هەتاوییە کە ئەوکات باە لەوە کرا پتار لە ٩٨کوژراوەکانی ڕاپەڕینی ئەمجارە پتر لە ئاخێزەکەی خەزەڵوەری 
 .الە ماوەی چەند ڕۆژێکی ئەو مانگەدا گیانیان لێ ئەستێندر

 
ئەوەی لێرەدا جیگای سەرنجە لەو کوشتارەی هێزە سەرکوتکارەکانی کۆماری ئیسالمی کردوویانە بەشی شاێری وەبەر کوردساتان 

کوشااتنی  و بەلووچسااتان کەوتااووە و ئەوە دەرخەری ئەو ڕاسااتییەیە کە دەسااەاڵتدارانی کۆماااری ئیسااالمی نییەتاای بەکااۆمەک 
دەوەیەی دەسااااەاڵتدارانی تاااااران دژی خۆپیشاااااندەران بەپێاااای قااااانوونە خەڵکاااای کااااورد و بەلووچیااااان هەیە و ئەو دژکاااار

نێونەتەوەییەکااان بەتااایبەتی کۆنڤانساایۆنی مەنعاای کۆمەڵکااوژی دەچێااتە خااانەی جینااایەتی دژی مرۆڤااایەتی. ماااددەی دووی 
شاتاری بەکاۆمەک کۆنڤانسیۆنی مەنعی کۆمەڵکوژی دەڵێم" لەو کۆنڤانسیۆنەدا، پێناساەی کوشاتاری بەکاۆمەک بەو ماناایەیە، کو

بە هەریەک لەو کااردارانە دەگااوترێ کە بە مەبەسااتی لەنێااوبردنی بەشااێک یااا هەمااووی گرووپێکاای نەتەوەیاای، قەوماای، یااا 
مەزهەباای بەڕێااوە بچااێ، دەگااوترێ". لە ماااددەی سێهەمیشاادا ئەو کااردەوانەی دەستنیشااان کااردوون کە ئەگەر ئەنجااام باادرێن 

 .سزایان لەسەرە
 

ئێران وەک واڵتێاک ئەنادامی ڕێکخاراوی نەتەوە یەکگرتوەکاانە بەپێای یاساوڕیساا نێونەتەوەییەکاان لە سەردەمی ئێستادا کە 
دەبێ پابەند بێ بە هەموو پەیماننامە و کۆنڤانسیۆنەکانی پەساندکراوی ئەو ڕێکخاراوەیە. بەاڵم بەئاشاکرا و لەپاێش چااوی 

ان نەک پابەناد نەباوون بەو یاساوڕێساایانە بەڵکاوو سااڵە دەساەاڵتدارانی تاار ٤٣کۆمەڵگەی جیهانییەوە دەبینین کە مااوەی 
بوونەتە سەرئێشەیەکی گەورەش بۆ نەزمی جیهانی، بە چەشانێک لە هەر جێگاایەکی ئەو جیهاانە پاان وبەریانە کردەوەیەکای 

 .تێرۆریستی و تێکدەرانە ڕوو بدا حەتمەن پەنجەی تاوان بۆ الی کۆماری ئیسالمی ڕادەکێشرێ
 
نین ئامااااژە بە پێشاااێلکارییەکانی ماااافی مااارۆڤ هەتاااا سااانووری کوشاااتاری بەکاااۆمەک لە ساااەرکوتی لەو پێوەنااادییەدا دەتاااوا 

ڕاپەرینەکااانی ئەو سااێ مااانگەی ڕابااردوو بکەیاان کە لە هەمااان کاتاادا ئەو شااێوازە سااەرکوتەی ناڕەزایەتییەکااان پیشااێلکردنی 
لە کااۆڕی گشااتیی  ١٩٤٨ی دێسااامبر ٩لە کۆنوانساایۆنی مەنعاای کوشااتاری بەکااۆمەڵە کە لەسااەرەوە باااە کاارا ئەو کۆنوانساایۆنە 

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان پەسند کراوە و کوشتاری بەکۆمەڵی بەپێای یاساای نێاونەتەوەیی خساتۆتە ڕیازی جیناایەتی 
دا ئیمازا کاردووە و ئەو کۆنڤانسایۆنە وەک ١٩٤٩گەورە و ئێران باێ هایچ قەیاد و شاەرتێک ژێار ئەو کۆنڤانسایۆنەی لە سااڵی 

ێساااکانی نیااونەتەوەیی بە گااۆڕین و الچااوونی حکوومەتەکااان لەنێااو ناااچێ و هەر دەوڵەتێااک جیگااای دەوڵەتاای هەمااوو یاساوڕ
پێشااوو بگاارێتەوە ناچااار بە پابەناادبوونی بااڕگە و ماددەکااانی ئەو کۆنڤانساایۆنەیە، بااۆیە کۆماااری ئیسااالمییش وەک نیزاماای 

کااان لەسااەریەتی پابەناادی پاراسااتنی نێااوەرۆکی ئەو دەسااەاڵتدار لە ئێااران بەپێاای قااانوونە نێااونەتەوەیی و نێودەوڵەتییە
بوونی کۆماری ئیساالمی لەو کۆنڤانسایۆنە نێاونەتەوەییەدا لە هەلاومەرجی  کۆنڤانسیۆنە بێ. بوونی ئەو کۆنڤانسیۆنە و ئەندام
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بەتی ئێسااتادا دەتااوانێ بااۆ ڕێکخراوەکااانی پاراسااتنی مااافی ماارۆڤ و حیاازب و سااازمانە سیاسااییەکانی دژبەری ئێااران و بەتااای
زامە باۆ دادگاا نیا ئەو دەسەاڵتدارانی کردنی ڕووکێش بۆ بنەماڵەی شەهیدانی دەستی تاوانی کۆماری ئیسالمی ڕێگاخۆشکەر بێ 

نێونەتەوەیەکان بەتایبەتی کە لەو ماوەدا شوڕای مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکارێکی تایبەتیان بۆ لێکاۆڵێنەوە لە 
کاااانی کۆمااااری ئیساااالمی لەگەک خۆپیشااااندەران پەساااند کااارد بە مەبەساااتی دەرکەوتنااای شاااێوازی بەرەنگااااربوونەوەی هێزە

 .ڕاستییەکان
 
 
 
 

بەرەی گشتگیری هێزەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وەک پێویستییەکی مێژوویی )ئەرکی 
 ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەم پێناوەدا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاوە د. کامران ئەمین

 
بەختکردنی ژینا ئەمینی و دەستپێکردنی شۆڕشی"ژن، ژیان، ئاازادی"، ڕۆژهەاڵتای کوردساتان باه تاایبەتی و، ئێاران  ای گیاندو

 به گشتی بۆته گۆڕەپانی خەباتی جەماوەریی خەڵک. کوردستان لە ڕەوتی گەشەکردن و پەرەسەندنی ئەم شۆڕشە لە ئاست 
گشاات ئێرانییااه ئازادیخوازەکااانی نێااوەوە و دەرەوەی واڵت. بااوێری و  ئێراناادا ڕۆڵاای تااایبەت دەگێااڕێ و بااۆتە جێاای سااەرنجی

هاوتایااه لە  ، دیاااردەیەکی بێ قارەمااانیی خەڵکاای کااورد و بەشااداریی تەواوی تااوێژ و چینەکااانی کوردسااتان لەم باازووتنەویەدا
 .ئاستی تەواوی ئێراندا
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ڕۆژانەی ڕۆڵەکانی، بەردەواماه لە خەبااتی خاۆی  بەختکردنی خەڵکی کورد وێڕای هێرشی دڕندانەی هێزی سەرکوتکەر و، گیان

یەکی گەورە نەخااوڵقێنێ. بەخۆشااییەوە حیزبااه کوردسااتانییەکانیش هەتااا ئێسااتا ژیرانااه و لەوپەڕی  و، ڕۆژ نییااه حەماسااە
وە لەگەک ئەم ڕاپەڕینااه هەڵسااوکەوتیان کااردووە و، وێاارای پیالنگێڕاناای بەردەواماای کۆماااری ئیسااالمی وەکااو  بەرپرساایایەتییە

بارانی بنکەکانیاااان لە باشاااوری کوردساااتان، نەکەوتاااوونەتە نێاااو ئەو داوەی کاااه هێااازی ساااەرکوتکەری ئێاااران باااه  وشاااەکمو
ئاواتیەتی. بەاڵم هاوکات، ڕۆڵەکانی کورد به شێوازی جۆراوجاۆر لەساەر شاەقامەکانی کوردساتان بەرەنگااری هێازی تاا ددان 

ی دووگیان و مندالیشدا نایه و کات و ناکات دڕنادانە خەڵاکەکە و چەکداری ئیسالمی بوونەتەوە کە تەنانەت بەزەییان بە ژن
 .باران دەکات ماک و دووکانیان گولاله

 
بەرەوخاۆی ڕاکێشااوە، ئەرکای باێ   دا کە کورد سەرنجی بیروڕای گشاتیی لە ئاساتی ئێاران و جیهاان لەم سات و کاته هەستیارە

کااای گشاااتگیر لە تەواوی هێاااز و کەساااایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتااای ئەوالی هێااازە کوردساااتانیەکان، ڕێکخساااتنی بەرەیە  ال و ئەم
کوردسااتان بااۆ کاااریگەرییەکی بەهێزتاار لە نێوخااۆی واڵت و، نااوێنەرایەتیی ئەم خەڵکااه بەالناایکەم لااه دەرەوەی ڕۆژهەالتاای 

 .کوردستان و ئێرانه
 

و، نااتوانێ و ناابێ تەنیاا لە  ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەتاوانێ بەردی بنااغەی ئەم بەرەیاه باێ
دا، کۆباااوونەوەی شااااندی ناوەناااد و کاااۆمەڵەی کۆمۆنیسااات، بۆتاااه جاااێ  دۆخااای ئێساااتایدا قەتااایس بمێنێاااتەوە. لەم دواییاااانە

خۆشااحاڵیی، بەالم بەە نییااه و پێویسااته ئەم ڕەوتااه هێزەکااانی دیااکەش بگاارێتەوە. لەم پێناااوەدا، یەکگاارتنەوەی کااۆمەڵەی 
گوماان  ی خەزەلاوەری ئەمسااڵدا، بێ٢٠لە   کاۆمەڵەی شۆڕشاگێری زەحمتکێشاانی کوردساتانی ئێارانزەحمەتکێشانی کوردستان و 

ڕۆڵێکی بەرچاو لە بەهێزترکردنی ناوەناد و بازووتنەوەی کاوردی ڕۆژهەاڵت دەگێاڕێ. ئێساتا ناوەنادی هاوکااریی حیزبەکاانی 
و، باه باوونی دوو دەنگای بەهێاز باه   ی کۆمەڵاهڕۆژهەاڵتی کوردستان بەپێی یەکگرتنەوەی دوو الیەنی دێموکرات و دوو الیەنا

جێگای چوار دەنگی جیا، دەتوانێ به قورساییەکی زۆرتر هەول بۆ دانوستان لەگەک هێزەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردساتان و 
 .حیزبه سەرتاسەرییەکانی ئێران بدات

 
 نەبوونی نوێنەرایەتیی ناوەندی هاوکاری یەکێک لە خاڵه الوازەکانی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

گرتن لەگەک دەوڵەت، پەرلەماااان، ڕێکخاااراوە سیاسااای و مەدەنییەکاااانی بیاااانی و تەناااانەت  لە دەرەوەی واڵت باااۆ پێوەنااادی
دیاسااپۆرای کااوردی ڕۆژهەاڵت و هێاازە سەرتاسااەرییەکانی ئێرانااه. ناوەنااد بااۆ ئەوەی بتااوانێ ڕۆڵاای خااۆی لە دەرەوەی واڵت 

ته ئەناادامانی لە پێوەناادیی لەگەک حیاازب و رێکخااراوە سیاساایی و مەدەنییەکااانی ئێااران و جیهااان نەک وەک بگێاارێ، پێویساا
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دا بەسااتێنێک بااۆ  نااوێنەری تەنیااا حیزبێااک، بەڵکااوو وەک نااوێنەری ناوەنااد کااار و چاااالکیی سیاساای بااکەن و، لەم ڕەوتە
بەرچاویااان بااه هااۆی جۆراوجااۆر لە حیزبااه چەپە کردنەوەی کوردەکااانی دەرەوی واڵت و ناوەنااد پێااک بێاانن کە بەشااێکی  نزیااک

سەرتاسااەرییەکان یااان لااه ڕێکخااراوە کوردسااتانییەکان دابااڕاون، بەاڵم بەهەڵویسااتن و دڵیااان بااۆ چااارەنووە و داهاااتووی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لێ دەدات. بەشێکی بەرچاوی کوردەکانی تاراوگه، خاوەن ئەزموونی سیاسی، کاۆمەاڵیەتی، فەرهەنگای و 

ین و لە ئەگەری پێکهێنااانی سااازوکارێکی باااش بااۆ هاوکاااری، بەشااداریی چاالکااانەی ئەوان دەتااوانێ نەک بااۆ ئێسااتا، زانساات
 .بەڵکوو بۆ داهاتووی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش به قازانج بێ

 
وو لە خاڵێکی گرینگی دیکه کە دەتوانێ پیشاندەری چاالکی و هاوکاریی کردەوەیای ناوەناد و وانەیەک باۆ بەرەیەکای یەکگرتا

داهاتوودا بێ، ڕێکخستنی هێزی یەکگرتووی پێشمەرگە لە ژێر ڕێبەرییەکی هاوبەشدایه. ئەم کارە لە درێژخایەن و له کااتی 
دا دەتااوانی بناااخەیەک بااێ بااۆ   ئاااڵوگۆڕێکی چاااوەرواننەکراو لە ئێااران و کوردسااتان و بااه تااایبەت ڕووخااانی کۆماااری ئیسااالمی

نیزامای باۆ ڕێکخراوەیەکای –ێپەربوونی هێزە کوردستانییەکان لە ئاساتی هێزێکای سیاسایپێکهێنانی سپای میللی کوردستان و ت
نەبوونەوەی ئەزمااوونی تاااڵی باشااووری کوردسااتان کە ئێسااتاش پاااش چەناادین دەیە، ئاکاااامە  مەدەناای و دووپااات–سیاساای

وێنی بەرنەداون و وەک یەکێاک دا، دا نەرێنییەکانی نەبوونی هێزی یەکگرتووی پێشمەرگە لەژێر کۆنترۆڵی وەزارتی پێشمەرگه
 .لە خاڵه هەرە الوازەکانی هەرێمی کوردستان ماوەتەوه

 
چارەنووسااای داهااااتووی کوردساااتان پێوەنااادیی باااه یەکگااارتن و هاوکااااریی هێااازە کوردساااتانییەکانی ڕۆژهەاڵتەوە هەیە. لە 

ەریی حیزب و ڕێکخراوەکان و، چااالکیی کوردستانی ئازادکراوی داهاتوودا، بوونی سپایەکی میللی یەکگرتوو به دوور لە کاریگ
سیاسی و مەدەنیی حیزبە کوردستانییەکان ڕێگای سەرهەڵدانی شەری نێوخاۆیی بەربەسات دەکاات و، ڕێگاا باۆ چارەساەرکردنی 

خوازانە و ئەمڕۆیانەی کێشە نیوخۆیی و سەرانسەرییەکان لە ڕێگای وتووێژ و دانوستانەوە دەکااتەوە. باۆ گەیشاتن بەو  ئاشتی
ه، کااورد دەبااێ بەر لە هەمااوو شااتێک، هەر لە ئێسااتاوە ماااڵی خااۆی بەهێزتاار بکااات و بااه هەبااوونی بەرنااامەیەکی قۆناغاا

 .درێژخایەن، به وشیارییەوە بەرەوڕووی ڕووداوەکانی داهاتوو بێتەوە
 
 
 

 :بەکورتی
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ی و مەدەنییەکااانی وتااووێژی ناوەناادی هاوکاااریی حیزبەکااانی کوردسااتانی ئێااران لەگەک ڕێکخااراوە و کەسااایەتییە سیاساا -١
 کوردستان بۆ پێکهێنان و ڕێکخستنی بەرەیەکی گشتگیر،

 پێکهێنانی ناوەندێکی هاوبەش لە دەرەوەی واڵت بۆ لۆبیگەری و نوێنەرایەتیی بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەاڵت، -٢
ناای، هاوسااەنگیی مێژووییەکااانی گەلاای کااوردی ڕۆژهەاڵت بەپێاای بااارودۆخی عەیناای و زەی  دارشااتن و گەاڵلەکردناای ویسااتە -٣

 بوونی داخوازییەکان،  هێزەکانی نێو ئێران و ئەگەری جێبەجێ
 ڕێکخستنی هێزی یەکگرتووی پێشمەرگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، -٤
هاوپەیمانی و هاوکااری لەگەک نەتەوەکاانی دیاکەی ئێاران و ئەو هێازە پێشاکەوتنخوازە سەرتاساەرییانه کاه بڕوایاان باه  -٥

 .تەوەکان هەیە، لە پێویستییەکانی مێژوویی گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانهمافی چارەی خونووسینی نە
 

 هەڵوێستیی و ئەم دەست و ئەو دەستکردنی ئەوانە نامێنێتەوە کە خۆیان به نوێنەری  ڕەوتی ڕووداوەکان چاوەڕێی بێ
ردسااتان بااه زیااانی ئێسااتا و نەگرتااوویی هێااز و کەسااایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتاای کو باازووتنەویەک دەزاناان. ناتەبااایی و یەک

 .داهاتووی شۆڕشی کورد تەواو دەبێ
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 شۆڕشی ژینا، هاوکێشەکانی شۆڕشێکی فێمینیستی لە ڕاپەڕینێکی سەرانسەری و مافخوازیدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. کوێستان گادانی

 
ن هەروا بەردەوامە، ڕاپەڕینێاک کە ڕاپەرینی مافخوازانەی خەڵکای ئێاران بە دوای شاەهیدکردنی ژیناا ئەمینای لە شااری تاارا

بێدەسااەاڵتیی ژینااا و کااوژرانی بێبەزەییااانەی دایگیرساااند و جیهااانی هێنااایە سااەر هێاار. بێگومااان لەو ڕاپەڕێاانەدا ڕەگەزی 
ژنانەبوون و باندۆڕی یەکسانیی ڕەگەزی لە بنەماا هەرە ساەرەکییەکانی بزاوتێکای سەرانساەریی ماافخوازیین کە ئێساتا ئیادی 

تەواوەتیی ڕێژیم دروست کردووە. تێڕامانێک لە دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" وەک بەردی بنااغەی ڕاپەڕیانەکە و  بەرگژەی بۆ
بەشداریی هەراوی ژنان لە ناڕەزایەتییەکاندا و چاوخشااندنێک بە ئامااری شاەهیدان و دەسبەساەرکراوانی ئەم ڕاپەڕیانە ڕۆک 

وازیی ڕاپەڕیانەکە لەگەک ساەرهەڵدانەکانی پێشاوومان باۆ دەردەخاات. و پێشەنگایەتیی ژنان بە تایبەت لە کوردستان و جیا
هەر ئەوەش لەجێاادا ورووژێااانەری پرسااایارێکە کە، ئایااا ئەم جیااااوازییە بەم ماناااایەیە کە ئەم شۆڕشااە شۆڕشاااێکی ژناااانە و 

 فێمێنیستییە یان ڕاپەڕینێکی سەرانسەری؟
 

ان بکەیاان، دەتااوانین دەروازەیەک بااۆ وەاڵماای ئەو پرساایارە ئەگەر ژینااا وەک ناوەناادی سااەرهەڵدانی ئەم ڕاپەریاانە دەستنیشاا
بکەیاانەوە، ئەویاااش بە چەناااد هۆکاااار کە ژینااا وەک سااایمبول چەنااادین ئێلێمەنتااای ئەم ڕاپەریاانە لە خۆیااادا وێناااا دەکاااات، 

 ڕوخساار و قژ  بوون )جیاوازیی مەزهەبی(، داپۆشینی ڕەگەزی(، کوردبوون )ئیتنیکی(، سوننی جیاوازیی) بوون ژنم نموونە بۆ 
( ڕێاژیم دەساەاڵتدارەتیی مێتاۆدی) شاەهیدکردنی شاێوەی جیاوازیی چینایەتی(،)مامناوەندی بنەماڵەیەکی( ئیجباری حیجابی)
 خۆی کۆمەڵگە زیاتری نیوەی فاکتورانە و ئیلێمەنت  چەند ئەم( ... . ناوەندگەرێتی و پەراوێزخران دیاردەی) بوون غەریڕ و

 خۆیاان ملای لەسەر چەوسانەوەیان و ستەم ئەو نیری بوارانەدا ئەو هەموو لە ڕابردوودا ساڵی ٤٣ ماوەی لە و دەبیننەوە تێدا
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دەکەن. بەو  یەکتار خواساتی لە پشاتیوانی دەبیننەوە، خۆیان سەرشەقام لە کە لەوان هەرکام ئێستا بۆیە. کردووە پێ هەست
یە، بەڵکاوو چەنادین فااکتەر وەک ئااڵقەیەک بە پێیە جەوهەری ڕاپەڕینەکە تەنیا پرسی نەتەوەیی یان حیجابی زۆرەملێ نی

دەوری ژینادا کۆ باۆتەوە کە هەرکاام لەو فااکتەر و ئێلاێمەنە کۆمەڵێاک خەلاک باۆ ئەم ویساتانە بە دوای خۆیادا ڕادەکێشایت. 
بەاڵم لە پێوەنااادی لەگەک پرسااای ژنانااادا، ژناااان لە مااااوەی ڕاباااردوودا پێشاااانیان دا کە لەجێااادا تواناااای بەڕێاااوبەری و 

کردنااای  کردنیان هەیە، هەروەهاااا ژناااان وێاااڕای پیااااوان لە ئاساااتی بەرناااامەڕێژی و بەڕێوبەریااادا و، لەپێنااااو چێئیااادارە
 .کۆمەڵگەیەکی دێموکراتدا و یەکساندا شان بە شانی یەکتر لە سەنگەردان

 
دەباێ خاۆی دروشمی "ژن، ژیاان، ئاازادی" خاۆی بەباێ شارۆڤەش پێماان دەڵاێ ژن وەک ماناای ژیاانەوە و بەرهەمهێانەری ژیاان 

ئەوەندە ئازاد بێت کە بتوانێ ژیان و ئازادی ببەخشایتە کاۆمەڵگە. بەاڵم هەماوو کاات دەباێ لەبیرماان بێات کە بازانین داوای 
ئااازادبوون لە چاای دەکەیاان و ئازادیمااان بااۆ چاای دەوێاات؟ لێاارەدایە کە دەبااێ ساارنج باادەینە ئەوەی ئەم ئێلێمەنتااانەی وەک 

ەکەون، ڕەنگبێ تەواوی ناڕازییانی سەرشاەقامی ئەمارۆی ئێاران نەگارێتەوە. ڕەنگباێ باۆ ئاڵقەیەک لە دەوری ژینادا بەرچاو د
ژنێکی بەلووچ مەسەلەی نەتەوەیی وەک کورد یەکێاک لە بنەڕەتیتارین فاکتەرەکاانی بەشاداری بێات، بەاڵم باۆ خاتوونێاک لە 

اتر سااەرنجی ڕاکێشااابێت و ئەوی شااارێکی وەک تاااران یااان تەورێااز ڕزگاااری لە حیجااابی زۆرەملااێ و ئااازادیی دەرکەوتاان زیاا
هێناااابێتە ساااەر شاااەقام. بەاڵم گریناااگ ئەوەیە هەموویاااان هەر یەکە و بە هەر خواساااتێک ئەمااارۆ لە ئاساااتێکدا و باااۆ یەک 
مەبەساات، ئەویااش نەهیشااتنی ئەم نیاازامە تۆتااالیتێرە کااار دەکەن و ئامااادەی گیانیفیاادایین. کەواتە ئەم ڕاپەریاانە کە بە 

ەنااگ و ڕووخساااری ژنااانەی پێااوە دیااارە و ئەوە ژنااان بااوون چەخماااخەی ئەم شۆڕشااەیان لااێ دا، شۆڕشاای ژینااا ناااو دەباارێ ڕ
شۆڕشااێک کە نەک کوردسااتان و ئێراناای تەناای، بەڵکااوو وەک دەبینااین لە ماااوەی نیزیااک بە سااێ مانگاادا جیهااانی بە خااۆیەوە 

 .سەرقال کردووە
 

یەکاای ژنااانە بااوو کە تااوانی ببێااتە ڕاپەڕینێااک و هەمااوو باازووتنەوەی ژینااا یەکەم باازووتنەوەی ژنااان نیاایە، بەاڵم بزووتنەوە
تەوەر نیایە، بەو مانایاا کە تەنیاا  جۆراوجۆرییەکانی کۆمەڵگە لەگەک خاۆی بخاات. هەروەهاا تەنیاا یەک بازووتنەوەی ویسات

تااانی یەک ئاراساتە بە ڕاپەڕیاانەکەوە دیااار نیایە، هەروەک باساامان کاارد نااڕەزایەتییەکی فرەچەشاان و فرەڕەهەناادییە. لە واڵ
ڕۆژئاواییاادا زۆر واڵت هەبااوون کە ژنااان هاااتوونەتە سااەر شااەقام و داوای تایبەتیااان وەک مااافی دەنگاادان و مااافی بەراناابەر 
هەبووە و داوای ڕێفورم و چاکسازییان کردووە لە چوارچێوەی دەسەاڵتی دەوڵەتدا، بەاڵم ئەوەی ئەمارۆ شۆڕشای ژیناا، ژناانی 

 مایەی شۆڕشێکی ژنانەیە کە داوای گوڕینی دەسەاڵتێکی ژنکوژ و منداڵکوژ لە  دەروونکورد و بەلوچ و ئێرانی داوای دەکەن 
 .واڵتێکی فرەنەتەوە و نەریتیی وەک ئێران لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستدا دەکات
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ئەم شۆڕشە دەتوانێ شۆڕشی ژنان بێ، هەروەک چۆن ئێستا بە "شۆڕشی ژینا" ناو دەبرێ، بەاڵم ناکرێ بە شۆڕشی فێمێنیساتی 
ێناسەی بکەین، با ئەوەش کە ویست و داخوازە بنەڕەتییەکی ژنان و عاملییەتی ژنان چەغمااغەی ئەم ڕاپەریانەی لاێ داوە. پ

بە واتایەکی دیکە ئەم ڕاپەڕینە بزووتنەوەیەکی فێمێنیستیی ڕادیکاک نییە و ئەگەر لە پێناسەکانی شۆڕشاێکی فێمینیستیشادا 
دەشااكێتەوە؛ لەگەک ئەوەشاادا کە ئەم شۆڕشااە فێمینیسااتییە بەو بەرباااڵوی و  جااێ بگاارێ، پتاار بە الی فێمینیسااتی لیبراڵاادا

فرەڕەهەنااادییەی بەشاااداریی چاااین و تاااوێژە جۆراوجۆرەکاااانی کاااۆمەڵگە دروساااتی کاااردووە؛ ئێساااتا لە بەرگااای ڕاپەڕینێکااای 
بکرێاات و ئەگەر مااافخوازانەدا دەرکەوتااووە. خاااڵی گرینااگ ئەوەیە کە لەم ڕاپەڕیاانەدا هاوکێشااەکان دەباای هاوسااەنگییان بااۆ 

چاوەڕێی دەسکەوتی دڵخوازی هەمەالیەنەش لەو ڕاپەڕینە باین، باۆ گەیشاتن و دەساتەبەری ئەو دەساکەوتانە ناابێ شۆڕشاەکە 
 .بخەینە بازنەی پێناسەیەکی تەنگەبەرەوە

 
شۆڕشاێکی سااک لەوەپاێش لە  ٤٣خەڵکی ئێران لە بەردەم ئەزموونێکی تازەدان. بەشێک لە هەیکەلی ئەم ڕاپەڕیانەی ئێساتا، 

مەزناادا نیزاماای سیاساایی واڵتیااان گااۆڕی، شۆڕشااێک کە هاتنەسااەرکاری کۆماااری ئیسااالمیی لااێ کەوتەوە. شۆڕشااێک کە دواتاار 
بەرهەمەکە دەسااەاڵتێکی نادێموکراتیااک، ئیاادئۆلۆژیک، سااەرکوتگەر، پەراوێاازخەر و ژن و منااداڵکوژی لااێ کەوتەوە کە هەر 

ێساتا هەماووان دەزانان دەساەاڵتێک کە بەرهەمای شۆڕشاێکی جەمااوەری باوو، ئێستا خەڵک قۆڵیان لە ڕاماڵینی هەڵمااڵیوە. ئ
دیکتاتۆرییەکی لێ بەرهەم هاتوە کە خوێنی خەڵکی لە شووشە کردووە، وەاڵمای باۆ هایچ کاام لە داخاوازە سیاسای، مەدەنای، 

ی پەروەردەی سااااک کە لە نیزامااا ٢٠ئاااابووری و کۆمەاڵیەتییەکاااانی خەڵکااای واڵت پاااێ نیااایە، تەناااانەت منااادااڵنی خاااوار 
ئیاادئۆلۆژیکی ڕێژیماادا پااێ گەیشااتوون، لە ڕیاازی پێشااەوەی دژبەراناای ئەو سیسااتمەدا جێیااان گرتااووە. ڕیژێمێکاای گەناادەک کە 
لەالیەگ گەناادەڵی هەمااوو هەیکەلاای داگرتااووە و لەالیەکاای دی چاای سااامانی واڵتە بااۆ شەڕانشااۆییەکانی داناااوە و بااۆ ئەو 

باۆیە ئەو بەحە  ڕەوایە کە خەڵاک هەم بە هەماوو توانایاانەوە لەدژی ڕابان و  ئامانجەش خەڵکی واڵتای بەباارمتە گرتاووە.
هاوکات بیانەوێ لە نیزامی سیاسیی داهاتووی واڵتدا ئاسەواری هیچ کام لەو هەاڵواردن و کەمایەساییانە نەمێانن. ئەوەی لە 

ناهاوسەنگ لە ڕووی هێازی جەمااوەری و ئێران ڕادەبڕێ تەواو ڕاپەڕینێکی مافخوازانەی پێکهاتەشکێنە، هاوکات ملمالنێیەکی 
ئیرادەی سەرکوتی ڕێژیمە. بۆیە ئەو پرسایارەش بەجێایە کە چاۆنە بە بەرچااوی کاۆمەڵگەی جیهاانییەوە ڕێاژیم دەتاوانێ ئەو 

 جینایەتانە بخوڵقێنێ؟ بۆچی کاردانەوەی واڵتان بە جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی لەئاست چاوەڕوانیی خەڵکی ئێراندا 
 :اڵمەکەش بۆ چەند فاکتەرێک دەگەڕێتەوەوەنییە؟ 

 
  ئێستا، هاوسەنگییەکانی و ئێران لە چین پشتیوانیی  لە دوای پەتای کۆڕۆنا و شەڕی ڕووسیە و ئۆکراین و هەروەها :یەکەم

 هاوکااات. بااووە دابەش نێااودەوڵەتی فوکوساای و وزە بەڵکااوو نیاایە، بااابەت و شااوێن یەک سااەر لە تەواو فوکوساای جیهاناادا لە
وەندیی نێوخۆیی هەر واڵتێک کۆمەڵێک ڕێوشوێن و بەربەست بۆ جووڵەکاانی، بەرژە یان یەکتری، لەگەک واڵتان ژەوەندییبەر
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لێدراوەکانااادا  کردنی دەساااەاڵت لە واڵتە قەیران بەتاااایبەت لە نەباااوونی ئۆپۆزیسااایۆن و بەدیلێکااای بەهێاااز باااۆ دەستاودەسااات
 .دەستنیشان دەکا

 
نی ئێران تەنیاا بە "بەرجاام" و دەساتێوەردانەکانی کۆمااری ئیساالمی لە نااوچەدا، خەڵکای لە پێناسەکردنی کێشەکا: دووهەم

ئێااااران و پرسااااە گرینگەکااااانی ئەو واڵتە، وەک پرسااااە نەتەوەیاااای و مەزهەباااای و هەاڵواردنە ئااااایینی و ڕەگەزییەکااااان و 
ایڕ باوون. بەاڵم ڕاپەڕینای ژیناا تاا ستەمکارییەکانی کۆماری ئیسالمی لە هاوکێشەی پێوەندییەکانی واڵتان لەگەک ئێراندا غ

ڕادەیەک خەریکە ڕوانگەکان لەو پێوەندییەدا دەگۆڕێ و هەڵپەساردنی دانوستانەکانی بەرجامیش دەتوانێ لەو خاانەیەدا جاێ 
 .بگرێت

 
ئێسااتا بەپێاای هاوکێشااە نوێیەکااان، واتە بەردەوامیاای ناااڕەزایەتی و ڕاپەڕیاان لە نێوخااۆی ئێااران، گااۆڕینی ڕێژەیاای ڕوانااگەی 

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

پێکهااااتنی ئااااڵوگۆڕ لە چوارچیاااوەی نیزامااای ئێساااتای کۆمااااری ئیساااالمیدا، بەو ماناااایە کە بە ئاشاااتەوایی لەگەک  یەکەم:
سیاسەت و ڕەفتارەکانی ڕێژیمدا بتاوانن ڕێفورمخوازە حکوومەتییەکان و هێزی دابڕاو لە دەسەاڵت و کۆمەڵە گۆڕانکارییەک لە 

ناااوکی دەسااەاڵت بااۆ ماااوەیەکی دیااکەش بەهێزتاار و یەکگرتااووتر بااکەن و بە بەردەوامییااان لە سااەرکوتی ناڕەزایەتییەکااان 
 کاتێکی زیاتر بۆ مانەوەیان لە دەسەاڵتدا بکڕن. 

 
ەئێستا سەختتر تا لە ڕێگەی ساەرکوت و توندوتێژیی زیاتر و سەرکوتی خەڵک و چوونە فازی حکوومەت نیزامیی ل دووهەم:

 زەبروزەنگی زیاترەوە بتوانن ئیرادەی خۆیان بە سەر دۆخەکەدا بسەپێنن. 
 

ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێز و یەکگرتوو لە بەرگی ئاڵترناتیڤی کۆماری ئیسالمیدا دەربکەوێ و بە بەردەوامی لە ڕاپەریان  سێهەم:
نی پشاتیوانیی دەرەکای کە ئەمە لە درێژخایەنادا ڕێگاا باۆ گاۆڕینی دەوڵەت، و خۆپێشاندانەکان لە نێوخۆی واڵتادا و ڕاکێشاا

 .سەرکەوتنی ڕاپەڕین و گۆڕینی نیزامی سیاسی و یاسای بنەڕەتیی واڵت خۆش دەکا
 

 پوختەی مەبەستم ڕاپەڕینی ژینا ئاوێنەی هەست و سۆزی ژنان و ئەم ستەمانەیە بە درێژایی مێژوو لە ژنان کراوە، بۆیە 
 ی ژنان لێیان دا و ژنانیش چ لە پێشەنگایەتی و چ لە بەشداریی هەراودا توخمی سەرەکیی ڕاپەڕینەکەن. چەخماغەکە
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دۆخاای کااۆمەڵگەی ئێااران و دەسااەاڵتی کۆماااری ئیسااالمییش ناااگەڕێتەوە بااۆ پااێش کوشااتنی ژینااا و ئێسااتا ئیاادی ساانوور و 
بە ڕۆژ فراوانتاار دەبێاات، ژنااانی ئااازادیخواز، نەتەوە سااەنگەرەکان لە ئێااران تەواو جیااا کااراونەتەوە. لە بەرەیەکاادا کە ڕۆژ 

مافویستە سەرکوتکراوەکانی هەتا ئێساتا، الیەنگرانای یەکساانی و بەرانبەریای ماافە مەدەنای، کاۆمەاڵیەتی و ئایینییەکاان و 
ەرانبەریشادا گۆڕانخوازە دێموکراتیکەکان وەستاون. چەکی دەستی ئەوان بااوەڕ و ئیارادەی خەباات و گۆڕانکاارییە. لە بەرەی ب

دایە.  کەمایەتیی الیەنگری کۆماری ئیسالمی کە سەرچاوەکانی ئابووریی واڵت و ئامرازەکاانی ساەرکوت و داپڵۆساینیان لەدەسات
مێژووی خەباتی ڕزگاریخوازانە لە واڵتانیش پێشانی داوە کە هیچ دەسەاڵتێکی سیاسی بێتوو ڕەوایای و شاەرعییەتی خەڵکیای 

 .ەهێزترین چەک و ئامرازی سەرکوت نەیتوانیوە دەسەاڵتەکەی ڕابگرێتنەبووبێ، بە پشتبەستن بە ب
 
 
 
 

 هەناردەکردنی شۆڕ ، ئەوەی ڕێژیم دەیویست و ئەوەی کورد کردی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

  
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی پاش گەیشتنە دەسەاڵت و پاێش لەو قۆنااغەش کاۆمەڵە درۆشامێکی باۆ کاردنەوەی دەناگ و متماانەی 

 کی ئێران و هاوپەیمانە سیاسییەکانی دەدان کە هیچیان بە کردەیی نەکران، چ ئەوانەی لە بواری چاکسازی بۆ ژیانی خەڵ
 .گەالنی ئێران دەیانگوت، چ ئەو دروشمانەی لە چوارچێوەی بیری تەسکی ئیدئۆلوژیکیاندا بوو
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ی ئیسااالمی بە بەردەواماای باساای کااردووە و هەناااردە کردناای شۆڕشاای ئیسااالمی" یەکێااک لەو دروشاامانەیە کە ڕێژیماای کۆمااار"
ئەساااتۆندەکی سیاسااای دەرەوەی ئەم ڕێاااژیمە باااووە. وەک چاااۆن خاااامنەیی هەمیشاااە خەونااای بە ڕێبەریکردنااای دنیاااای ئیساااالم 
)شااایعی(ەوە بینیاااوە و لە چوارچیاااوەی ئەو دروشااامەدا ویساااتوویانە ئیمپراتاااورییەکی ئیساااالمی بە ساااەرکردایەتیی خۆیاااان لە 

 .بیهێنن ا پێکناوچەکە و جیهاند
 

هیاللای شایعی ئەو ساتراتیژییە ئیاادئۆلۆژیکییە باووە کە کۆمااری ئیساالمی لەو پێناااوەدا هەتاا ئیساتاش وەبەرهێنااانێکی زۆری 
لەسەر کردووە. لەساەر حساێبی ساامانی گشاتیی واڵتای ئێاران و ژێرخاانی ئاابووریی ئەم واڵتە بە دەیاان میلیشایا و گرووپای 

هێناوە و سپانسەریی تێرۆریزمی دەوڵەتیی لەپێنااو گەیشاتن بەو خولیاایە کاردووە.  اندا پێکتێرۆریستیی لە ناوچەکە و جیه
ئەم ساتراتیژییە زۆر قۆنااغی بڕیااوە، کەچای سااەرەڕای تەرخاانکردنی سااەدان میلیاارد دۆالر هەتااا ئیساتایش نەیااانتوانیوە لە 

ڕییەکانیادا چاێ بکاا و باۆی نەکاراوە لە واڵتێاک دەروەی سنوورەکانی ئێران پێگەیەکی سەقامگیر لەپێناو جێگیربوونی بەرزەف
 .بناخەی دەسەاڵتە ئیدئۆلۆژیکەکانی قایم بکات

 
ئاکامی هەناردەکردنی شۆڕش لەالیەن ئەم ڕێژیمەوە کە بۆ ئەمە پشتی بەو میلیشایا و گارووپە تێرۆریساتانەی ساەر بە خاۆی 

ووریە، لوبناااان و یەمەن باااووە کە لە بنەڕەتااادا بەساااتووە، ئاژاوەناااانەوە و قەیرانخاااوڵقێنی لە واڵتاااانی وەکاااوو عێااارا ، سااا
واڵتااانێکی ناسااەقامگیری سیاساای بااوون و ڕێااژیمیش وەکااوو پێگەیەکاای تێرۆریسااتی بەدژی واڵتااانی دیااکەی ناااوچە و جیهااان 
بەکاری هێناون. هەر بەو پێایەش بەگشاتی پارۆژەی هەنااردەکردنی شاۆڕش لەالیەن ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمی چ لە ڕواناگەی 

 .ئامێرییەوە )گرووپە ترۆریستییەکانی( ناسەرکەوتوو بووە لە ڕوانگەی هێزی ڕە  هزری و چ
 

بەاڵم لە بەرانبەردا کوردستان کە هەموو کاتێک قوربانیی تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمی بووە، بە دوو ماناگ شۆڕشاێکی فکریای 
 !مەزنی هەناردە کرد بۆ هەمووی ئێران

 
سەرهەڵدانی شۆڕشی ژینا لە کوردستان و هاتنەمەیادانی هەماوو چاین و توێژەکاانی پاش کوشتنی حکوومەتیی ژینا ئەمینی و 

کااۆمەڵگەی کااوردەواری بە ئیرادیەکاای بەرز و ئەندیشااەیەکی گەورەوە، کوردسااتانیان سااەلماندیان کە بااۆ پاراسااتنی کەرامەتاای 
ستن و بوێرانە مافی خۆیان دەساتێنن هێنانی ئازادی و گەیشتن بە تەعالی، لە بەرامبەر هەر زۆردارێک ڕادەو مرۆڤ و بەدەست

 .و لە بەرانبەر هیچ ستەم و زۆردارییەکدا بێدەنگ نابن
دوو مانااگ بەردەواماای و خااۆڕاگریی شااەقامی کوردسااتان بە مااۆدێرنترین شااێوازی خەبااات و مااۆدێرنترین ئەندیشااەی ئینسااانی، 

ی ڕاکێشا و بە پێشاەنگایەتیی ژناانی باوێری سەرنجی نەتەوەکانی دیکەی ئێران و تەنانەت ناوچەکە و جیهانیشی بۆ الی خۆ
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کااورد، کوردسااتان بااووە سااەنگەری ئااازادیی ئێااران. دوای تێپەڕیناای ئەم شۆڕشااە لە دوو مانااگ و کاااتێ پێاای نااایە نێااو مااانگی 
سااێهەم، سااەرەڕای گاااردگرتنی هەناادێک جەریااانی سیاساای و بەشااێک لە کااۆمەلگەی ناوەناادیی ئێااران و نەتەوەکااانی دی، لە 

کام لەو هێز و ڕەوتانە نەک نەیانتوانی حاشا لەو بنەڕەتە باکەن، بەڵکاوو وەریاان گارت و کوردساتانیان کاردە  ئاکامدا هیچ
 .پێوەری سەرەکی بۆ شۆڕشێکی سەرانسەری لە ئاستی هەموو ئێراندا

 
ساەرماوەز ی ١٦-١٤حیماسەخوڵقێنیی کوردستان لە مانگرتن و خۆپێشااندانە جەماوەرییەکاان و هەر ئێساتا کە مانگرتنەکاانی 

لە ئارادایە، بەڵگەیەکی ڕوون و ئاشکران بۆ ئەوەی بڵێاین کە کوردساتان شۆڕشای هەنااردە کاردوە باۆ هەماوو ئێاران و هێاز و 
 .ئیرادەیەکی جەماەریی لەنێو هەموو نەتەوەکاندا بەدژی کۆماری ئیسالمی ڕێک خستووە

 
سااالمی و لە ڕوانااگەی کااوردییەوە، چەنااد خاااڵێکی لێاارەدا جیاااوازیی هەناااردەکردنی شااۆڕش لە ڕوانااگەی ڕێژیماای کۆماااری ئی

 :سەرەکی لە خۆی دەگرێت
 

شۆڕشێک کە کورد باسی دەکات و هەنااردەی کاردووە باۆ سەرانساەری ئێاران، شۆڕشای باایەخە مۆدێڕنەکاانە و لە ڕووی هازر و 
نکرێات و داڕێاژراو لەبەر ئەندیشەیە و بە بەیانکردنی و خۆڕاگری لەسەر شەقام بە ڕاشاکاوانە و ڕوون وەکاوو پەکەیجێکای کۆ

دەستی هەموو ئێراندا دانرا و کۆمەڵگەی ئێران بە کراوەیای وەری گارت و ماانەوە و ڕزگااریی خاۆی لەو شۆڕشاەدا دەبیناێ. لە 
الیەکاای دیکەشااەوە کااورد هاایچ هێزێکاای سااەختی بااۆ سااەپاندنی شۆڕشاای ژینااا بەکااار نەهێناااوە و ئەم شۆڕشااە بە گیانفیاادایی، 

 .زەوە ئەم ڕەوتەی بڕیوە و هیچ الیەنێکی نەکردە قوربانیخۆڕاگری و ئیرادەی بەر
 

لەالیەکی دیکەشەوە دەبێ ئاماژە بەوە بکرێات کە ئەندیشاەی کاوردی و خەبااتی کوردساتان بنااغەیەکی نزیاک بە ساەد سااڵی 
ووەتە هەیە و زۆر هەوراز و نشاااێوی بڕیاااوە و باااووەتە ئەزماااوونێکی پڕباااایەخ باااۆ کوردساااتانیان و لە ئاکامااادا کوردساااتان بااا

مەکتەبێکی هزری و ئیستاکە دەبینین هزرەکانی دیکاتە دەکاات بە هەماوو ئێاران و نەخشاەڕێگای ڕزگااریی باۆ گەالنای ئێرانای 
 .داڕشتووە و شۆڕشی سەردەمیانەی خۆی هەناردە دەکات
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 زادە: ئەو ڕاپەڕینە بە درێژەدان و مانەوە لە شەقام سەر دەکەوێ شاڕوخ حەسەن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ین: کوردستانهەڤپەیڤ

 
زۆرترین سەرکوت و زەبروزەنگەکان بۆ دامرکاندنی "شۆڕشی ژیناا" لە ئێاران لە ناوچەکاانی کوردساتان و بەلووچساتان  ئاماژە:

کاارا. بەنیساابەت حەشاایمەت، ئاماااری کااوژراو و بریناادارەکان، گیااراوان و دەسبەسااەرکراوان و هەروەهااا توناادوتیژییەکان لە 
 .یلیتاریزەکردنی کوردستانیش دۆخێکی تایبەتیی دروست کردوەکوردستان زۆر زیاتر بوون و م

 
ئامارەکااان و جۆرەکااانی پێشااێلکاریی مااافی ماارۆڤ لە کوردسااتان لەالیەن کۆماااری ئیسااالمی، کاااریگەریی بڕیاااری شااوڕای مااافی 

ێاااران و مرۆڤااای نەتەوە یەکگرتووەکاااان باااۆ داناااانی کاااۆمیتەی گەڕان بەدوای ڕاساااتییەکان لەساااەر ڕەوشااای ماااافی مااارۆڤ لە ئ
زادە، بەرپرساای  دوورەدیمەناای ڕاپەڕیناای ژینااا تەوەرە سااەرەکییەکانی ئەم هەڤپەیڤیاانەی "کوردسااتان" لەگەک شاااڕوخ حەسااەن

 .ناوەندی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان )چاونیوز(ن
 

ڕۆژ ڕاپەڕینای  ٨٠کاک شاڕوخ باا باساەکەمان بە تاازەترین ئامارەکاانی پێشاێلکارییەکانی ماافی مارۆڤ لە نزیاک  :کوردستان
 کوردستان دەست پێ بکەین، لە کوردستان چ باسە؟

 
 هاونیشتمانی لە ڕۆژهەاڵتی  ١١٤( ١٤٠١ی سەرماوەزی ١٥ڕۆژەدا هەتا ئەمڕۆ ) ٨٠بەڵێ، لە ماوەی ئەو  زادە: شاڕوخ حەسەن

 ٥ساااک بااووە،  ١٨ژێاار کەە لەوان تەمەنیااان  ١٤کوردسااتان لەالیەن هێاازە سااەرکوتکەرەکانەوە گیانیااان لااێ ئەسااتێندراوە کە 
ساڵەیە، هەروەها لەو ئامارەی باسم کارد چاوار کەسایان بەهاۆی ئەشاکەنجە و لێادان و  ٧٠کەسیان ژنن و کەسێکیش تەمەنی 
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 ژیانیااان بە کۆتااایی نەخۆشااخانەکان لە کەسیشاایان دوای ئەوەی بە برینااداری گیرابااوون،  ٤کوتااان گیانیااان لەدەساات داوە و 
 بە کوردساتان لە کەە ٤٠٠٠ لە زیااتر ئێساتا هەتاا کە بریندارەکان ڕادەی زۆربوونی لەبەر رێدەک ئەوەش شیمانەی. هاتووە
 .پێکراون، ژمارەی کوژراوەکان زیاتریش بن قنناسە کەاڵشینکۆف، دەمانچە، ساچمەیی، چەکی وەک جۆراوجۆر چەکی تەقەی

 
ئەوەیاکە نەناسارێنەوە و نەگیارێن، خۆیاان لە بەپێی زانیارییەکان بەشی هەرە زۆری ئەو کەسانەی برینادار باوون لە ترسای 

چوون بۆ نەخۆشخانەکان بواردووە و لە ماڵەکان دەرمان دەکرێن کە ئەمەش ئاستەنگی جددی باۆ ڕەوشای تەندرووساتیی ئەوان 
 ٥٠٠٠درووسات کااردووە لە باواری داودەرمااان و پێڕاگەیشاتن و بااابەتی پزشااکی و... . هەروەهاا مەزناادە دەکەیان هەتااا ئێسااتا 

دەسبەسەر کرابن کە ئاێمە لە ناوەنادی ماافی مارۆڤ باۆ ڕۆژهەاڵتای کوردساتان"چاونیوز" توانیوماانە هەتاا ئێساتا نااوی  کەە
کەساایان  ٢٥٠کەسااییان ژناان، نزیااک  ٢٠٠کەە لەوان الی خۆمااان تۆمااار بکەیاان، لەو ئامااارەش زیاااتر لە  ١٣٥٠زیاااتر لە 

مۆستای قوتابخانەن و بەشێکی دیکە لە دەسبەسەرکراوان باریتین کەسییان ما ٣٠ساک و قوتابین؛ هەروەها  ١٨تەمەنیان ژێر 
 . ...لە لە چاالکانی مەدەنی، کولتووری، زمانی، ئەدەبی، ژینگەپارێزی، هونەرمەند، وەرزشڤان و

 
زۆرێک لە ڕێکخراوەکانی دیکەی مافی مرۆڤی لە ئاستی ئێران و کوردساتان ئامااری جۆراوجۆریاان هەیە و لێنزیاک  :کوردستان

 وشێوەن بەتایبەت لە کوردستان، ئایا هەر ئەوەندە پێشێلکارییانە کراون و ئێوە هەر لەو سێ بوارەدا ئامارگیری دەکەن؟ها
 

ئەم سێ بوارە واتە کوشتن، بریندارکردن و گرتن لە بەشە زۆربەرچااو و ئاشاکراکانی پێشاێلکارییەکانە.  زادە: شاڕوخ حەسەن
ە و ماددانە دەدوێم کە لە جاڕنامە و کۆنڤانسیۆنە جۆراوجۆرەکاانی جیهاانیی ماافی کە دەڵێم پێشێلکاری ڕێک بەپێی ئەو بڕگ

مرۆڤاادا باساایان کااراوە. واتە حکوومەتەکااان نااابێ لە کەرەسااەیەک یااان چەکێااک کەڵااک وەربگاارن کە گیااانی ناڕازییااان و 
پێشااندانەکان بادەن و ناابێ خۆپیشاندەران بخاتە مەترسییەوە، یاان دەباێ حکوومەتەکاان ڕێگاا بە ئاازادیی ڕادەرباڕین و خۆ

کەسااااێک لەسااااۆنگەی بیااااروڕای جیاااااوازیەوە دەسبەسااااەر بکاااارێ و بگیاااارێ، کەواتە ئەمە الیەناااای هەرە زۆر و دیاااااری ئەو 
پێشێلکارییانەیە، بەاڵم لەم نێوەدا لەالیەن ڕێژیمای کۆمااری ئیساالمی و دەساتوپێوەندییەکانی لە کوردساتان کارەساات بەدژی 

یبەت لە مااانگی ڕەزبەر و سااەرەتای مااانگی سااەرماوەز لە شااارەکانی وەک پیرانشااار، مەهاباااد، مرۆڤااایەتی خوڵقاااوە. بەتااا
بەزەییانە و نامرۆڤانە کە پاێچەوانەی هەماوو یاساا و  بۆکان، جوانڕۆ و سنە هێزە سەرکوتکەرەکان بە شێوازی یەکجار زۆر بێ

ەرگاا و پەنجەرەیاان شاکاندووە و بەباێ ئیازن پڕەنسیپەکانی نێودەوڵەتین هێرشایان کاردووەتە ساەر مااک و حااڵی خەڵاک، د
ڕێازی بە ژن و پیااو و مناداک، خەڵکیاان دەسبەساەر کاردووە، کاوڕ و بااوک و  چوونەتە سەر مااڵن و وێاڕای ساووکایەتی و بێ

دایکیااان گرتااووە و بااردووە، تااااڵن و دزییااان کااردووە و ژیااانی خەڵکیااان تێااک داوە. یااان بەشااێک لەو الوانەی کااچ و کااوڕ لە 
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گەکان ئەشاکەنجە کاراون و ساووکایەتییان پاێ کاراوە. ئەماانە هەماووی پێشاێلکاریی بەرچااو و ئاشاکرای ماافی مارۆڤە و گرتن
 .داین کە هەموو ئەو بابەتانە بەڵگەمەند بکەین و باڵویان بکەینەوە ئێمە لە ناوەندەکەی خۆمان بەردەوام لە پێوەندین

 
نەتەوە یەکگرتووەکان بڕیارێک بەدژی ئێران دەرچوو، هەروەها بڕیااری  حەوتووی ڕابردوو لە شوڕای مافی مرۆڤی :کوردستان

ئەوەش درا کە کۆمیتەیەکی بە ناوی کۆمیتەی لێکۆڵینەوە و دۆزیانەوەی ڕاساتییەکان دابامەزرێ و بە زۆریانەی دەناگ، پەساند 
 کرا. ئەم کۆمیتەیە دەتوانێ چ بکا و ڕێکارەکانی چۆنن؟

 
ڵی ڕابااردووی کۆماااری ئیسااالمیدا دووجااار نەبااێ ئەگینااا هەمااوو ساااڵێک کۆمیساایۆن و سااا ٤٣لە ماااوەی  زادە: شییاڕوخ حەسییەن

شوڕاکانی مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بە بڕیارناامەیەک پیشاێلکارییەکانی ماافی مرۆڤیای لە ئێاران مەحکاوم کاردووە، 
بەو بڕیارناامەیە بادەن و هەروەهاا  واڵتای جیهاان دەناگ ٢٥بەاڵم ئەمجارە جیاوازییەکەی لەوەدا بوو کە بۆ یەکەم جاار باوو 

کۆمیتەیەک بۆ دۆزینەوەی ڕاستییەکانی ئەم ڕاپەڕینە دابمەزرێنن. کاری سەرەکیی ئەم کۆمیتەیەش ئەوەیە کە بەباێ هاوکااری 
ڕێژیمیش کە چاوەڕوان دەکرا و هەرواش دەرچوو کە بڵێ هیچ هاوکارییەکی ئەو کاۆمیتە جیهاانیە ناکاات، نااوی ساەرجەم ئەو 

لەالیەن ڕێااژیمەوە کااوژراون، بریناادار کااراون، گیااراون یااان لەالیەن دەزگااای قەزایاایەوە حااوکم دەدرێاان و بە هەر  کەسااانەی
شێوازێکی تونادوتیژی و نایاساایی بە پێوەرەکاانی نێاودەوڵەتی بەرەوڕوویاان دەبانەوە تۆماار بکارێن و بناساێندرێن. دەتاوانم 

ندنی ئەو هەماووە باڕساتاییەی ساەرکوت و تونادووتیژی ڕێاژیم دەرحە  بڵێم سەرەکیترین کاری ئەو کۆمیتەیە ئەوەیە بە ناسا
بە خەڵک کردوویەتی، ڕێژیم ڕیساوا بکاڕی و هەروەهاا هەماوو ئەو بەڵگاانە دەبانە ساەرچاوەیەکی بەڵگەمەناد و حقاوقی باۆ 

 .لێپرسینەوە و دادگایی کردنی بەرپرسانی یەکەمی کۆماری ئیسالمی
 

دەکاارێ ئەوەی لە کوردسااتان و ناوچەکااانی دیااکەی ئێااران وەک بەلووچسااتان کااراوە لەو ماااوەیەدا باااە لەوە  :کوردسییتان
 جینایەت بە دژی مرۆڤایەتی بووە؟ ئێوە لەو بارەیەوە دەڵێن چی؟

 
جیناایەت بەدژی مرۆڤاایەتی بەپێای پێناساە جیهاانی و نێودەوڵەتییەکاان کاردەوەی دیاار و ئاشاکرا کە  زادە: شاڕوخ حەسیەن

ی ڕێکخراو و بەرباڵو بەڕێوە بچێ کە زۆرتر بەدژی خەڵکی ئاسایی و لە ساەردەمی شاەڕ یاان ئاشاتی لەالیەن واڵتێک بە شێوە
وەرگرتن لە چەکای قەدەغەکاراو،  ڕووی دابێ؛ وەک کوشتن، کۆمەڵکوژی، ژینۆساید، پاکتاوی ڕەگەزی، کۆچی زۆرەملاێ، کەڵاک

ۆری، زیناادانیکردنی نااادادپەروەرانە، ئێعاادام، تێرۆریزماای دەوڵەتاای یااان پشااتیوانی لە تیرۆریاازم، بێسەروشااوێن کردناای بەز
ئەشکەنجە، دەستدرێژیی سێکسی، سەرکوتی سیاسی، هەاڵواردنی ڕەگەزی، ئازاری ئۆلی و ئایینی و...، هەموو ئەوانەی باسام 

مەوە کرد بەشێ هەرە زۆری لە دەسەاڵتدارەتیی کۆماری ئیسالمیدا بەدژی نەتەوەکانی ئێران کاراوە و بەتاایبەت لەالیەن ڕێاژی
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تاوانباار کە بریتای باوون لە بەرپرساانی باااڵی  ١٦٠بەسەر کورد هاتووە. هەر لەم دواییانەدا دادگای خەڵکیی "اباان" نااوی 
ڕێااژیم لەوانە خااامنەیی و وەزیااری نێوخااۆ و زۆرێااک لە فەرماناادەرانی سااپای بە جینایەتکاااران بەدژی مرۆڤااایەتی ناساااند. 

کەڵەکە دەباانە سااەر یەک و بەردەوام بەڵااگە و شاااهید و تاوانەکااانی ئێااران زیاااد  کاتێاک هەمااوو ئەو بەڵگااانە و دادگاییااانە
دەبن، باوەڕم وایە ڕۆژێک کە ڕەنگبێ زۆر نزیک بێ نەک هەر لێپرسینەوەی جددی بەڵکوو بەگژ هەماوو باێ پرەنسایپییانەیدا 

بەپێاای یاسااا نێودەوڵەتییەکااان بااێن و تەمەناای ئەو ڕێااژیمە کە دژی بەهااا مرۆڤایەتییەکااانە کۆتااایی پااێ بااێ. چااوونکە هەر 
حکومەتێک خەڵکی واڵتی خۆی بکوژێ یان ئەوەی پێی دەگوترێ جینایەت بەدژی مرۆڤایەتی بکاات، ئەرکای واڵتاانی ئەنادام 
لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بەتایبەت شوڕای ئەمنییەت کە ئەو حکوومەتە بە شێوازی جۆراوجۆر وەک گەمارۆدان یاان 

 .ۆشی چ بە ناخۆشی البەرنگۆڕین، جا چ بە خ
 

بگەڕێینەوە سەر خۆپیشاندانەکان، جەنابت وەک کەسێک کە جیاا لە چااالکی ماافی مرۆڤای لەهەمابەر بازووتنەوە  :کوردستان
 کۆمەاڵیەتییەکانیشدا کارت کردووە و چەندین توێژینەوە و نووسراوەت هەیە، ئەو ڕاپەڕینەی ئێستا چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

 
سەرەتا دەبێ پێناسەیەکی کورت لە بزاڤە سڤیلەکان بکەین. بزوتنەوەی کۆمەاڵیەتی جۆرێاک لە ئاکااری  زادە: شاڕوخ حەسەن

کۆمەاڵیەتییە کە بە هۆکاری جۆراوجۆر، بەشێک یان بەشای هەرەزۆری جڤااک دژکاردەوە و نااڕەزایەتی خۆیاان لە چوارچێاوەی 
ئارایی دەردەبڕن. ئەم ڕابوونە دەتاوانێ شاەبەنگێکی   ئاگاهانە و مەبەستدار لە دۆخی collestiv actin  هەوڵی بەکۆمەک

بەربااااڵو لە باااابەتە ساااەرەکییەکانی وەک، ناااابەرابەریی کاااۆمەاڵیەتی، ئاااایینی، هەاڵواردنااای ڕەگەزی، ئاااایینی، ئەتنیکااای، 
تەنااااهی، دۆخااای ئاااابووری )هەژاری(، کولتاااووری و... باااێ. کە بااااە لە بااازووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاااان دەکەیااان پااااڕادایمی 

رەکیی ئەم پێواژۆیانە ناڕەزایەتی ئاشتییانە و ساڤیلمەندە، هەرچەناد جاۆر و شاێوازی تاریش لە نافەرماانیی مەدەنای هەر سە
لە ڕێپێاااوانی پاااڕ لە تونااادوتیژی هەتاااا تێکهەڵچاااوونی ساااەر شاااەقام و کاااۆاڵن باااوونی هەیە. دوو ئاماااانجی ساااەرەکی لەو 

گۆڕان )لە بەرزترین حاڵەتدا( خۆیا دەبن. دەتوانم بڵاێم ئەوەی  بزوتنەوانەدا یەکم چاکسازی )لە نزمترین ویستدا( و دوو،
ئێسااتا لە ئێااران و بەتااایبەت ئاااخێزگەکەی واتە کوردسااتان ڕووی داوە، بزووتنەوەیەکاای بااێ میناااکی جیهااانییە. چااوونکە بااۆ 

ەتمەنادی ئاۆلیی وەک یەکەم جارە بەو شێوازە بەرباڵوە و لەو ئاساتەدا درووشامیم ژن، ژیاان، ئاازادی" لە نااوچەیەک بە تایب
ڕۆژهەاڵتی ناڤین دەبێتە ڕەمز، هەروەها یەکەم جاارە دوای ڕاپەڕینای گەالنای ئێاران ساەرجەم نەتەوەکاانی ئەو جوغرافیاایە 
ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ یەکیان گرتووە بەدژی ئەو حکوومەتە و ڕۆڵی ژنان زۆر بەرچاوە و ئامانجی گشتی ئەم ڕاپەڕین و 

ێااژیمە واتە بااازووتنەوە یااان شۆڕشااای ژینااا بە تەواوەتااای لەبااواری پێوەرەکاااانی بەشااداری، جاااۆری باازووتنەوەیە نەماااانی ڕ
 خواستەکان، ڕادەی بەشداربوان و درووشمەکان هەروەها هەڵوێستی واڵتانی ڕۆژئاوایی جیاوازە و دەتوانێ بە درێژەدان و 

 .مانەوە لە شەقام سەرکەوتن وەدەست بێنیت
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ینەوەکانتدا کە پارەکە بااڵو باۆوە باسات لەوە کاردووە کە لە بەشای هەرە زۆری ڕاپەڕینەکاانی لە یەکێک لە توێژ :کوردستان

ساڵی ڕابردوو لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین و تەنانەت چەند نماوونە لە ڕۆژئااواش، خەڵاک لە وەرزی پااییز ڕاپەڕینییاان دەسات  ١٥
پەڕیانەش لە کۆتاییەکاانی وەرزی هااوین و بە پێ کردووە بەتاایبەت لە ئەوەی بە بەهااری عەرەبای ناساراوە. ئێساتا ئەو ڕا

شااێوەیەکی پااڕ گااڕوتین لە سااەرەتای وەرزی پاااییز وەک ئەوەی ئێااوە باساات کااردووە دەسااتی پااێ کااردووە، ئایااا بەڕای ئێااوە 
 تایبەتمەندییەکانی ئەو ڕاپەڕینە لە چ دایە؟

 
تێکۆشاانی بزووتنەوەکاان باۆ گەیشاتن بە هۆکاری ئەوەیکە وەرزی پاییز وەک وەرزی خەبااتی مەدەنای و  زادە: شاڕوخ حەسەن

خواستەکانیانی لێ هاتووە زۆرتار باۆ الیەنای ئاابووری و ڕەوشای کاۆمەڵگە نەریتییەکاان و ئەو هەالنەی لەو مەودایەدا دێاتە 
ئاراوە، دەگەڕێتەوە. ڕاستە ژینا ئەمینی لە کۆتایی مانگی خەرماناان بە دەساتی هێازە تەناهییەکاان کاوژراو، بەاڵم بەدەر لە 
هەست و سۆز و ڕقی کۆمەڵگە لەو شێوازە قیازەونەی ڕێاژیم بەنااوی حیجااب ڕەچااوی کاردووە هەر خێارا خواساتی خەڵاک باۆ 
لێپرسینەوە لە بکەرانی ئەو کوشتنە حکومەتییە بۆ خواستی گۆڕانی ڕێژیم چوو. هەرچەناد حکاوومەتیش وەک کولتاووری بااوی 

شااای لااێ کاارد و وەک هەمیشااە بە توناادوتیژی هێرشاای کااردە سااەر نەک هەر بکەراناای نەناساااند و ساازای نەدان بەڵکااوو حا
خەڵک، هەربۆیە درووشامەکان خێرا بوونە "مەرگ بەر خامنەیی" یان هەر خودی دروشماای ژن ژیاان ئاازادی کە فەلساەفەیەکی 

ئەو زۆر جاااوانی لە پشاااتی و ڕێاااک پاااێچەوانەی ئایااادۆلۆژیای ڕێژیمااای ئێاااران باااوو. بەاڵم تایبەتمەنااادییە ساااەرەکییەکانی 
سااەرهەڵدانە چەنااد خاااڵێکن کە هەر ئەمااانە سااەلمێنەری ئەوەیە ئەو باازاڤە سااەرکەوتوو دەبااێ. یەکەم، بەشااداریی سااەرجەم 
نەتەوە و ئۆل و ئایینزاکانی ئێران بە کورد، فارە، بەلاووچ، تاورک، عەرەب، ساووننی و شایعە لە ڕاپەڕیانەکەدا. دووهەم، 

نەکان تەنااانەت کە چاااو لە ئاماااری گیراوەکااانیش دەکەیاان ڕادەیەکاای زۆر بەشااداریی بەرچاااوی ژنااان و کچااان لە خۆپێشاااندا
کەە لەوانەی گیانیااان لەدەساات داوە ژناان. سااێهەم، بەشااداریی خوێناادکاران، یااان  ٥لەوانەی دەسبەسااەر کااراون و الناایکەم 

هەتا ئێستا زیااتر لە باشترە بڵێم گەڕانەوەی بزووتنەوەی خوێندکاری بۆسەر شانۆی بزووتنەوە و سەرهەڵدانەکان بەجۆرێک 
دا باااۆ یەکەمجاااار دوای ١٣٧٨ی پووشاااپەڕی ١٨زانکاااۆ تەڤلااای ئەو خۆپێشااااندان و ماااانگرتنە باااوون. ئاااێمە دەزاناااین لە  ١٠٠

ڕەوگیرکردنی شۆڕش لەالیەن کۆمااری ئیساالمییەوە چااالکیی بەرباڵویاان دەسات پاێ کارد و دواتاریش لە بازووتنەوەی ساەوز و 
ئەگەرچای جموجۆلێاک هااتە ئااراوە، بەاڵم هێازە ساەرکوتکەرەکان نەیانهێشات خوێنادکاران  ٩٨و  ٩٦خەرمانان و سەرماوەزی 

پەل ببزێااون. چااوارەم فاااکتەر، بەشااداری قوتابییااانی قوتابخانەکااان. ئەمە یەکەمجااارە بەو شااێوە بەرباااڵو و لەو ئاسااتەدا 
سااک  ١٨منااڵی تەمەن ژێار  ٦٠یااتر لە قوتابییان بەشداری بزووتنەوەیەکی ناڕەزایەتی بن، لە ئاستی ئێران هەتا ئێستا ز

سااک کە قوتاابی باوون لەالیەن هێازە ساەرکوتکەرەکانەوە گیانیاان  ١٨هاونیشاتمانی تەمەن ژێار  ١١کوژراون و لە کوردساتان 
هەزار قوتابخاانەی  ١٤لەدەست داوە، جێگای سەرنجە ئەگە بگوترێ بە پێی بەڵگەی بەرپرساانی ڕێاژیم کە ئاشاکرا باووە لە 
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قوتابخااانە ڕاسااتەوخۆ بەشاادارییان لە خۆپێشاااندان و ناڕەزایەتییەکااان کااردووە هەروەهااا لە کااۆی گشااتی  ٢٠٠٠ک ئێااران نزیاا
هەزار قوتااابی تەنااای لەم پارێزگااایە بەشااداری ناڕەزایەتییەکانییااان کااردووە. پێاانجەم ١٧هەزار قوتااابی پارێزگااای ساانە ٢٥

فەرهەنگییاانە کە لەهەر دوو لەو چیناانە دەسبەساەرکراویان  فاکتەریش بەشداریی بەرچاوی شەبەنگی مامۆستایانی ئاایینی و
 .هەیە

 
وەرگرتن لە شێوازەکانی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان زۆر ئاگاهاانە و ڕێکخاراو ئەگەرچای ڕێبەریایەکەی دیااری  هەروەها کەلک

ن حیاازبە کوردییەکااان نیاایە و جااگە لە کوردسااتان نەبااێ ئاڵتێرناااتی  بااوونی نیاایە؛ وەک مااانگرتن )لە کوردسااتان و لەالیە
 ٩جار داوا کاراوە دووکاان و باازار دابخارێن و ماانگرتنی گشاتی بکارێ کە هەر  ٩بەتایبەتی ناوەندی هاوکاری لەو ماوەیەدا 

تەوەر باااوون باااۆ  جاااار لە ئاساااتی کوردساااتاندا خەڵاااک واڵمااای دایەوە و شاااارەکان داخاااران(، هەروەهاااا شااایوازی وەک گەڕەک
نەکردنی لەالیەن هێازە ئەمنییەکاانەوە، ماانگرتنی قوتابییاان و خوێنادکاران،  لەبەر کاۆنتڕۆکبەرباڵوبوونی خۆپیشاندانەکان 

مااانگرتنی شااۆفیران و... . کەواتە ئەگەر پیشااتر هەرکااام لەو تااوێژانە بە جیااا چاالکییااان دەکاارد ئێسااتا پااێکەوە و بااۆ یەک 
ەرهەڵدانەیە کە هیاوای ئەوە دەبەخشاێت خەڵاک دەکۆشن. کە ئەمە لە تایبەمەندیی سەرەکی ئەو سا ئامانج هەوک دەدەن و تێ

 .بە ئامانج و خواستی خۆیان بگەن
 

 زۆر سپاە کاک شاڕوخ بۆ کات دانانت بۆ ئەو هەڤپەیڤینە :کوردستان
 

 سپاە بۆ ئێوە زادە: شاڕوخ حەسەن
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 وە و حوکمەت بکە کۆتایی سەردەمی سیاسەتی ناکۆکی بنێ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زانیار حوسێنی

 
ڕۆژ لەو شۆڕشە هاتۆتەوە ئاراوە و هەموو جیهاانی  ٨٠ەدوای کووشتنی ژینا ئەمینی، ئەوەی تا ئێستاکە لەپاش تێپەڕبوونی ل

تەنیااوە، ئەوەیە کە خەڵااک نە پاشااگەز دەبێااتەوە، نە چیاای تاار هیوایااان بە چاکسااازی لە هەر ئاساات و بوارێکاادا ماااوە لە 
 .حەیاتی ئەو دەسەاڵتەدا

 
انەدا کە ئێساتاکە چاۆتە قۆنااغی شۆڕشاەوە ڕوی داوە، لەڕاساتیدا ئەوەیە کە نە دەساەاڵتی ویالیەتای ئەوەی لەو خۆپێشاندان

فەقی و نە دژبەرانی ئەو ڕێژیمە تێرۆریستە پێیان وابوو کە لەسەر کووشتنی کچێاک، تەواوی ئێاران یەکادەنگ دەبێات و بەو 
، چاالکاانی باوارە جۆراوجۆرەکاان و ڕۆژنامەنووساەکان شێوەیە دەڕژێتە سەرشەقام؛ چوونکی ئەوە باۆ هەماوو الیەنێكای سیاسای

بااابەتێکی لەڕادەبەر دووپاااتکراوەیە کە کچێااک یااان کوڕێااک بەهەر هااۆیەک لەالیەن دەزگاکااانی ئەمنییەتاای یااان نیزامیاای 
ۆرە ئێرانەوە بکوژرێ. یەکەمجاریشە لە چەشنی خۆیدا کە بەشەکانی دیکەی ئێران ئاوا بە دەنگای کوردساتانەوە دێان و ئەو جا

 .ناڕەزایەتییانە پێکەوە هاوبەش بکەن و پەرە بستێنێ بۆ هەر چوار گۆشەی ئێران
 

 جێی پرسیار و لێکۆڵینەوەیە کە بۆ دەبێ حاڵەتێک و دۆخێکی وا بێتە پێش لەو جوگرافیایە کە وردترین و بەئەزموونترین 
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خۆپێشاندانەکاندا پێشبینی بکەن، یاان النایکەم شیکارەکانی ئەو ناوچەیە لە بواری جۆراوجۆردا، نەیانتوانیبێ ئەو جۆرە لە 
وەک ئەگەرێااک ئاماااژەی پااێ بااکەن؟ بەڕاسااتی نەبااوونی ڕێكخااراو و کااۆمەڵگەیەکی ئااازاد و میاادیای سااەربەخۆ ڕێگااری ئەو 
مەسەلەیە بووە؟ یان تااکوو ئێساتاش پوتانساییەل و زەرفییەتەکاانی نااو ئەو جوگرافییاایە بەدروساتی نەناساراوە؟ چ شاتێک 

ەلێکی شاراوە لەژێر پێستی هزر و ڕای گشتیی شارەکانی ئەو واڵتە گوزەراوە کە هایچ الیەنێكای نێوخاۆیی، نااوچەیی یان شتگ
و جیهاااانی لە ساااەتا یەکااایش، بیاااری لەوە نەدەکاااردەوە کە کووشاااتنی کچێاااک یەکێاااك لە گەورەتااارین ناڕەزایەتییەکاااان و 

 خۆپێشاندانەکانی ئەو سەدەیەی لێ بکەوێتەوە؟
 

ن باشااتر وایە بڵێااین کااۆمەڵە کااۆمەڵگەیەک لەنێااو ئەو واڵتە کە هەمیشااە هەوک دراوە وەک یەک کااۆمەڵگە کااۆمەڵگەیەک یااا
پێناساااە بکرێااات بەاڵم جیااااوازییە جۆراوجاااۆرە ناساااراوەکانی لە هەر بەشاااێکیدا دیاااار باااووە، باااۆ یەکەمجاااار وەک کاااۆمەڵە 

مەبەساتی ساەرەکی هااتۆتە ساەرهێر؛ یەکەمیاان کۆمەڵگەیەک کە لە ئاساتێکی باااڵدا خااڵی هاوبەشایان زۆر باووە و باۆ دوو 
الدانی دەسەاڵتێکی خوێنمژ و دیکتاتۆڕە و دووهەمیاان دامەزرانادنی دەساەاڵتێکی دێماوکراتیکە بە لەبەرچااوگرتنی ئوساوول و 
پڕەنسیبە بنەڕەتی و سەرەکییەکانی مافەکانی مرۆڤ کە لەسەر ویست و خواستی ڕەوای ئەو خەڵکە بێ و ڕێزی لە کەرامەتای 
تاااک و کااۆمەڵگە بگرێاات و لە هەمااوو بەشااەکانی مانیفێسااتی دەسااەاڵتداریدا بیگااوونجێنێ. لەڕاسااتیدا بەشااە شاااراوەکانی ئەو 
کۆمەڵە کۆمەڵگەیە بە چ ڕەهەندێک و تایبەت بە کام چین یان چینەکاانە و هەر یەکەی لە چ ئاساتێک داباووە کە ساەرەڕای 

نەدیتراون بەالم بەشێوەیەکی ڕێک و پێک و لەبەرچاوان ون، ناڕاساتەوخۆ ئەوەی هیچ بەشێک و الیەنێکی بەڕوونی و بەوردی 
بەیەکدی لکێنراون. تەنیا ڕێگە بۆ بەدرووستی چوونەژوور لەو باابەتە، بەجیاا چااولێکردنی کاۆمەڵگەی هەر نەتەوەیەکە باۆ 

 .دەرکەوتنی ئاسۆیەکی تەواو و کامر لەو پازێلە شێواوەی ئێران
 

و گەل زۆر بەرچاااو و دیااارن، کااورد و بلااووچ. کوردەکااان کە لە سااەرەتای دامەزراناای دەسااەاڵتی لەو سااەرهەڵدان و شۆڕشااە دو
مێزەربەسااەرە قااومی و نەجەفییەکااان بڕیاااری خۆیااان دا و ئەو دەسااەاڵتەیان وەک داگیاارکەر پێناسااە کاارد و ڕوویااان کااردە 

لووچەکااانیش هەر وەک کوردەکااان ئەو ڕەهەناادە جۆراوجااۆر و جیاوازەکااانی خەبااات لەتەواوی تەمەناای ئەو دەسااەاڵتەدا. بە
 .ڕێگەیان هەڵبژارد و تاکوو ئێستاشی لەگەک بێ لەسەر ئەو ڕەوتە و ڕێگەیە بەردەوامن

 
ئەو بابەتە بۆ تورکەکان هێندێک جیاواز بوو، هەرچەند ئەوان لە چەند قۆناغادا ناڕەزایەتییاان دەرباڕی و خۆپێشااندانیان 

کەوتی دەسااەاڵتی ناوەناادی لەگەک وان وەک بەشااەکانی دیااکەی ئێااران و گەالناای کاارد بەاڵم تااا ڕادەیەکاای زۆر جااۆری هەڵسااو
دیکەی نێو ئەو قەوارەیە، بەتایبەتمەندی جیاواز داڕێژرابوو. تورکەکان لە بواری ئابووری و هەروەها نیزامای بەتاایبەت لە 

گا ئەمنییەکاان وەک ئیتالعااتی واڵت، ڕیکخراوی سوپای پاسداراندا مەیدان و بەهایەکی زۆریان پێ درا. هەروەها لە دامودەز



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

307 
 

زانیاااری و هێاازی پااۆلیس بەسااتێنێکی بەرباڵویااان بااۆ ڕەخساااندن؛ جااگە لە بەشاای ئااابووری ئەو حاااڵەتە بااۆ گیلەکەکااان و 
 .مازەنییەکانیش درووست کرا و ڕێک خرا

 
بەش کااران و تەنیااا لە عەرەبەکااان، بەختیارییەکااان و لۆڕەکااان بەکااورتی دەتااوانین بڵێااین لە هەمووشااتە سااەرەکییەکان بێاا

بازنەی ناوچەی خۆیاان لەنێاو ئێرانادا ڕکەبەری ئاابووری، کشات و کااڵی و مودیرییەتیاان لە ئاساتێکی زۆر خاوارێ باۆ پێاک 
هێنااان و بە تێکاادانی ژینگەیااان بەشااێوەی دەورەیاای و دیاااریکراو بەاڵم بەزیناادوو ڕاگرتناای کێشااەکان لە نێویاناادا، جااۆری 

کی بەرچاو گۆڕدرا ) هەمان سیاسەتی ڕەزا میارپێنج لەو نااوچەیە، بەاڵم بەشاێوەیەکی ئاارامتر نیشتەجێ بوونیانی تا ڕادەیە
 .و وردتر(. لۆڕەکان و عەرەبەکان لە دامودەزگای دیکە وەک تاقمی زەربەت، نێپۆ و دژەشۆڕش سازمان دران

 
ی پاساداران و بەساایج سااازماندەهی بەاڵم کاورد و بلااووچ تەنیاا بەشااێوەیەکی بەرچااو و ڕێژەیاای لە پایگااا و بنکەکاانی سااوپا

کااران و لە بەشااە ئەمنییەتییەکااانی دی کەمتاار بوونیااان دیااارە و دەرکەوتااووە؛ لێنەزاناای سااتراتیژیک و بەئانقەسااتی ڕێژیماای 
ویالیەتی فەقی لە ناوچەکانی کوردستان، بەلووچستان، خوزستان و ئەو ناوچانەی کەمینە ئەتنیکییەکان تێیادا نیشاتەجێن، 

 .کیی پەیوەستبوونی خەڵکی ئەو ناوچانەیە بە دامودەزگای نیزامی، ئەمنی و سەرکوتهۆکاری سەرە
 

دەسەاڵتی ویالیەتی فەقای تەنیاا لەو پارێزگایاانەی کە فارسای لاێ نیشاتەجێیە یاان کولتاوور و هەڵساوکەوتی کاۆمەاڵیەتیی 
ارییەکاانی بەشاێوەیەکی باشاتر و فارسی بەسەردا زاڵە، خاۆی وەک حکاومەتێكی تاا ڕادەیەک خەڵکای دەرخساتووە و خزمەتگوز

 .پێشکەوتووانەتر لەو بەشانەدا وەگەڕ خستوە
 

لەڕاسااتیدا سیاسااەتی ئەو ڕێااژیمە بااۆ هەر گەلێااک بە شااێوەیەکی جیاااواز هەڵبژێاارداوە و داڕێااژراوە؛ لەنێااو هەناااوی هەر 
ان، وردبیناانەتر پیالنەکاان سیاسەتێکی تایبەت بۆ گەلێک، سەرلەنوێ بەپێی جیاوازی کولتووری، ئاایینی و نیشاتەجێیبوونی

 .هێنراوە جیا کراوەتە و ئاڵوگۆڕی تێدا پێک
 

بااۆ نمااوونە لەنێااو کوردەکاناادا، سیاسااەتی ڕێااژیم لە پارێزگاااری ورمااێ بەهااۆی تێکەاڵویاای کااورد و تااورک، جیاااوازە لەگەک 
ەتی گشااتی باۆ گەلێااک، سیاساەتەکانی ڕێژیمای تاااران لە پاڕێزگاکاانی کرماشااان و ئایالم و سانە؛ بەو مانااایە لە یەک سیاسا

چوار سیاسەتی جیاواز لە چوار پاڕێزگا داناراوە. بەشاێوەیەک کە بتاوانێ ئەو گەلە لەو چاوار پاڕێزگاایە لەباواری ئێتنیکای، 
زمانی، کولتووری، کۆمەاڵیەتی و مێژوویی بەبیانووی ئایینی، زاراوەی ناوچەیی و پێناسەی شووناسی بنەماڵەیی و جاوگرافی 

ەوە خۆی بەشای نێوخاۆیی باۆ ئەو نەتەوەیەیە و هەوکاات لە ئاساتی گشاتگیردا بە دیااریکردنی سانووری لەیەکدی هەڵبڕێ؛ ئ
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هەڵسوکەوت و بیرکردنەوەی ئەو گەلە لە ڕێگەی میدیاکان و کار و چاالکییەکانی دام ودەزگای ڕیکالمی بە شاێوەی مەیادانی، 
ەالناای دیااکەی ئێااران ئەو دابااڕانە لەو حاڵەتەشاادا دەورەیاای و بەبیااانووی ڕێ و ڕەساامە تایبەتەکااانی خۆیااان بەنیساابەت گ

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

لە بواری سیاسی، ئیاداری، ئاابووری و نیزامای هەڵساوکەوتی ڕێاژیم لە نێوخاۆی پارێزگاایەکی کاوردی لەگەک پارێزگاایەکەی 
وەرگرتن و زەقکاردنەوەی ئاایین و کەمڕەناگ کاردنەوەی  او و زە  دەبینرێ. باۆ نماوونە بە کەڵاکدیکەی کوردی جیاوازی بەرچ

بااواری نەتەوەیاای کااورد لە کرماشااان، مەیاادان و دەرفەتێکاای بەرفراوانتاار دراوە بە کااورد لەوێ بااۆ بەشااداریکردنی لەو چااوار 
ورد لەو پارێزگااایە، وەرگرتناای کااورد لە بااوارەی لەسااەرێ ئاماژەمااان پااێ کااردن و بەهااۆی ڕێااژەی زۆری نیشااتەجێ بااوونی کاا

ئەرتەش زۆر بەرچاااوە و بە پرۆپاگەناادە هەوک دراوە کە وەک بایەخێااک لەو پارێزگااایە چاااوی لااێ بکاارێ و لە هەمانکاتاادا 
کااورد کەمتاار لەالیەن سااوپای پاساادارانەوە وەربگیااردرێ. ئەوەش دەگەڕێااتەوە بااۆ ئەرک و دەسااەاڵتی ئەرتەش لە ئێااران و 

پای پاسااداراندا. لە حاڵێکاادا لە پارێزگاکااانی ورمااێ، ساانە و ئاایالم دەرگااای وەرگیراناای کااورد لە سااوپای لەبەراناابەر سااو
پاسااداران ئاااوەاڵیە و کەمتاار کااورد لەالیەن ئەرتەشااەوە وەردەگیاارێ، یااان لەو ناوچااانە سااازمان دەدرێاان؛ ئەوەش لە کەە 

نی ڕەخسااندنی هەلای کاار بەشاێوەیەکی پۆلێنبەنادی شاراوە نییە، جیاا لەوەی کە بە سیاساەتی ئاابووری، ڕاگرتنای پڕۆژەکاا
کراو و هەنگاو بە هەنگاو چووەتە پێش، بەو هیوایە کە هیچ ڕێگەیەک نەهێڵێتەوە باو تااکی کاورد و لە هەمابەر دووڕێیاانی 

 .کۆچ یان پەیوەستبوون بەو ڕێکخراوە حکوومییانەی دابنێ
 

ی خۆیدا بەبیانووی جیاوازییە ئاساییەکان )کە لەنێاو هەر گەلێاك سیاسەتی دەسەاڵت لێکدابڕاندنی هەر گەلێکە لەنێو بازنە
لەجیهاندا بوونی سروشتی هەیە( و دواتر پێناساەکردنی هەرکامیاان لە بەشاێکی دیاکە و لە باازنەیەکی گەورەتارە بەجۆرێاك 

وم بەاڵم هەورامای کە بازنەی پێناسەی سەرەکی ئەو گەلە ڕۆژ لەگەک ڕۆژ قەتیس تر بێتەوە. وەک نموونە بە کورد دەڵاێ قە
وەک پێناسەی کولتووری و زمانی بە نەتەوە پێناسە دەکات یان بەنیسابەت کرماشاانی هەروەهاا و کاورد لە ئایالم بەجاۆرێکی 
دی و هتد؛ لەحاڵێکدا کە گەلی کورد وەک هەموو گەالنی جیهاان لە کۆمەڵێاک بنااغەی ئیتنیکای لەنێاو جەرگای ڕەچەڵەکێاک 

 .پێک هاتووە
 

بەلااووچ، عەرەب، گیلەکاای و مااازەنی و تااا ڕادەیەک بااۆ تااوورک بەکااار دێاات و بااۆ هەرکااام بەپێاای زمااان، ئەو سیاسااەتە بااۆ 
کولتااوور، مێااژوو، کااۆمەڵگە، ئااایین، پێکهاتەکااانی و بەتااایبەت جیاااوازییە ئاساااییەکانی نێااو ئەو بااوارانە داڕێااژراون. لە 

اوجااۆری ئیااداری، ئەمناای و نیزاماای واڵتاادا بەبیااانووی ئاکامیشاادا باااڵو کااردنەوە و پەرتەوازەکردنیااانە لەنیااو دامودەزگااا جۆر
جۆراوجۆر و هۆکاری ئابووری، خزمەتگوزاریی زیاتر و هتد. لەو حاڵەتەشادا بەشاێوەیەک پیالنەکاان پۆلینبەنادی دەکاات کە 
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لەنێاو هەر گەلێک ڕووبەڕووی گەلێکی دیکە بکاتەوە و مەترسی تووانەوە بەهۆی بوونی بەرانبەریان بۆ ساز بکاات، هەوکاات 
هەناوی هەر گەلێكدا کە جیاوازییەکان دەکاتە ئامانج، بەنێوبژیوانی لەنێویاندا بە مەبەساتی چارەساەرکردنی ئاکاامی کێشاە 
و تێکهەڵچوونیان لەگەک یەکدی، زیاتریان بازنە بازنە دەکات و بە شێوە و ویستی خاۆی، بشاێویی کولتاووری و کاۆمەاڵیەتی 

 .دەسەاڵتێکی بەهێز حوکمیان بەسەردا بکاتو مێژوویی زیاتر پێک دێنێ تا وەک 
 

بەاڵم ئەوەی لەچاوی کاربەدەستانی ئەو ڕێژیمە جینایەتکارە ون بووە، هێز و توانای تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، ڕێکخراوەکاانی 
نااااوچەیی لە هەر بەشاااێک لە ئێاااران و ئااااڵوگۆڕی ڕواناااگەی نەتەوەکاااانی ئێاااران بەنیسااابەت یەکااادی و وشااایارتربوونەوەی 

ەکااااااانی ئێاااااارانە کە بەشاااااای هەرە زۆری بە تێکەاڵوتربااااااوونی ئەو گەالنەیە بەهااااااۆی پێداویسااااااتییە ئااااااابووری و نەتەو
کۆمەاڵیەتییەکاااان. جاااێگەی ئامااااژەیە کە بگاااوترێ کە مێاااژوو ئەو ڕاساااتییە دەرخساااتووە کە تێکااادانی ڕاساااتییەکانی هەر 

امادا دەبێاتە هاۆی ساەرهەڵدانی ڕەوتە درووسات کۆمەڵگەیەک و بەالڕێدابردنی ویست، خواست و مافە ڕەواکانی خەڵک، لەئاک
و ئوسولییەکان لەنێو جەرگەی ئاشکرا و شاراوەیەی ئەو کۆمەڵگەیەدا. بەهەمان شێوە لەنێو کۆمەڵگەکانی دیاکە و ئەو ڕەوتە 

رێک کۆمەاڵیەتی و کولتوورییانە بەهۆی خاڵی هاوبەش بەیەکدی دەلکیندرێن و دەبێتە هۆی سازبوون یان ئامادەبوونی بەساتە
باۆ پااڕ ڕەنگکاردنەوەی ڕاسااتییەکان و الدانای ڕەوشااتە دەساکردە غەیاارە ئوساوولییەکان، بەپێاای ڕادەی تێکادان یااان تێكچااوونی 
ڕاساتییەکان؛ شااااڵوی تەنیاانەوەی ئەو ڕەوتە پێکهاااتووانە بااۆ گەڕانادنەوەی واقەعیاااتی کااۆمەڵگە یااان هەر کااۆمەڵگەیەک لە 

 .چوارچێوەی خۆیدا، توندتر و خێراتر دەبێت
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 شوناسی یاسایی و بەرگریی ڕەوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا دانشجوو
 

 سێکانسی یەکەم

 
بەپێی پالنێکی پێشوەختەی دیاریکراو، دوای سەرکەوتنی تیپی تاۆپی پێای ئێاران بەرانابەر بە وێڵاز، بەکرێگیراوانای ڕێاژیم 

کانیااانەوە هەڵواساایوە، خەریکاای نواناادنی شااانۆی لە کاتێکاادا ئااااڵی کرێتاای کۆماااری ئێسااالمییان لە سااەرووی نێاازەی تفەنگە
گاڵتەجاڕی هێزنواندن لەنێو جەماوەری خەمباردان. بەکرێگیراوانێک کە ساەماکردن باۆ خااوەن تااج باۆتە خاووی ڕۆژانەیاان، 
ئێساااتا لە ساااەربانی ئۆتۆمبێلێاااک ساااەما دەکەن کە هەر چەناااد ڕۆژ لەمەوبەر هەر لەنێاااو ئەم ئۆتاااۆمبێلەوە دڵااای مناااداڵە 

نەکااانی ئەم خاکەیااان دەکااردە ئامااانجی گوللەکانیااان. لە گۆشااەیەکی تااردا تاقمێااک بەکرێگیااراو بە هەمااان دەساات کە بێتاوا
بەدەساات هەڵاادەپەڕن.  هێشااتاش بە خااوێنی الواناای کااورد سااوورن، بەڵااێ، بە هەمااان دەسااتە ناپاکەکانیااان، دەسااماڵی چۆپی

ئابڕوو و بێدەسەاڵت تەناانەت لە کااتی  . کەسانی سووک و بێخۆبەزلزانینی نەبڕاوەی مووچەخۆرانی دەزگای ویالیەتی فەقێها
 .پێکەنین و گریانیشدا. نۆکەرانی دەرباری ئاخوندی، گوێ لە فەرمان بۆ کوشتن و دەستدرێژی و لەسێدارەدان
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 سێکانسی دووهەم

 
مبااار لە شااەقام و خەڵکااانێکی دڵخااۆش، وەک ئەوەی هاایچ شااتێکی تاار لەم کاااتەدا نەتوانێاات ئەوەناادە دڵخۆشاایان بکااات، خە

کاات تاا ساەر نامێنێات،  خۆش بە شکستی هێزەکانی دیکتاتۆر، دڵنیا لەو ڕاساتییە کە ناڕاساتی هیچ کۆاڵنەکاندا، بەاڵم کەیی
ئاهەنگی سەرکەوتن دەگێڕن. دەنگی هەرای خەلک و هۆڕنی ماشێنەکان هەموو کەە ئاگادار دەکاتەوە، تەناانەت ئەوانەی کە 

بە ئەوانەی کە نیشاان دەدەن کە خەوتاوون و گوێیاان لاێ نیایە! ئەو بەکرێگیاراوانەی کە دوێناێ خەویان زۆر قورسە، چ بگاا 
سەمایان دەکرد، ئێستا گەڕاونەتەوە سەر کااری خۆیاان و خەریکان دیساان باۆ کوشاتن فیشاەک لەنێاو خەڵکادا دابەش دەکەن، 

ە خەمناااکەی پااڕ کااردۆتەوە، بە داباای بەدوای سااەردا دەگەڕێاان بااۆ پەتەکانیااان. بااۆنی خااوێن جااارێکی تاار هەوای ئەم شااار
هەمیشەیی و پێشوویان بە خوێنی کوژراوەکان دەساتنوێژ دەگارن و لەساەر جەساتەیان ناوێژ دەخاوێنن. ئەمە ڕاساتیی مەکتەبای 

 .وەالیەتی فەقێیە
 

 سێکانسی سێهەم

 
لەسااەر شااەقامەکان، دیفاااع  ڕەحمەکااانی ڕێااژیم بە تانااک و هااامەر و بە فیشااەکی دۆشااکا چااوونە شااەڕی خەڵکاای بێ بکااوژە بێ

خەڵکانێک کە جگە لە بەرد و شەرەف هیچی تریان پێ نییە، هەندێک جار تەنانەت بەردیشیان لە دەستدا نییە و وەاڵمیاان 
لە بەرانبەر فیشەکدا تەنها هاوار و دروشمە. بەکرێگیراوەکان بە دڕندەییی بێهاوتا خەریکای خۆڵقانادنی تااوانێکی مارۆڤین. 

گریااان هیچاای تاار نابیسااترێت، شااەقام پااڕە لە تەرماای ئەو کەسااانەی تاقمێکیااان تەنااانەت هاایچ جااگە لە دەنگاای فیشااەک و 
پەیوەندییەکیان بە شۆڕشی ژیناوە نەبووە و تەنیا تاوانیان بوون لە کاات و شاوێنێکی دیااریکراو و کەوتان بەر فیشاەکی باێ 

 کوشاتن و قەتار ئێساتا بکەن، تەقە دەبێ انئەو و تەقەکردنە فەرمان  ئامانجی بەکرێگیراوانە، مەبەست هیچ گرینگ نییە،
 و لەزگ ڕ  فەرماناادە تااا بکااوژن دەبێاات. نیاایە پیاااودا و ژن و منااداک لەنێااوان جیاااوازییەک هاایچ ڕۆژانەیااان، خااووی بااۆتە

 .ەوەبێت ئارام کەمێک بێدەسەاڵتەکەیان
 

 سێکانسی چوارەم

 
ەرگ بۆ فەرمانادەی بێدەساەاڵت"، ناتوانێات لە دەسات بەکرێگیراوێک کە کەوتۆتە دەستی شۆڕشگێڕان و تەنانەت گوتنەوەی "م

شۆڕشگێڕان ڕزگاری بکات. چەند فەرماندەی پلەبااڵی سپای پاساداران لە چەناد شااری جیاجیاا لە الیەن شۆڕشاگێڕانەوە سازا 
ە و دەدرێاان. بە ئاخوناادەکانی حکااوومەتی و نااوێنەرانی بەکارنەهاااتووی مەجلیساای ڕژێاام ڕاگەیەناادراوە کە ئاگاااداری فەرمااانگ
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ماڵەکانیااان باان. لەم ڕۆژانەدا بنکەکااانی بەساایج، ناوەناادەکانی گەناادەڵیی کۆماااری ئیسااالمی، یەک لە دوای یەک لە ئاااگری 
شۆڕشااگێڕاندا دەسااووتێن. ئێسااتا فەرماناادەی سااوپاش بەتەواوی ئاگاااداری ئەم ترسااە لە سااەربازەکانیدا بااووە. دیکتاااتۆر لە 

ی، هەسااتی بە قااوواڵیی ئەم کارەساااتە کااردووە، دەزانێاات چیتاار توانااایی چاااوپێکەوتن لەگەک بەساایجییەکانی ئەڵقەلەگااوێ
ڕابردوویان نییە لەبەردەم ئەو خەڵکەی کە ئێتر ناترسن، قورئان باۆ بەکرێگیراوەکاانی دەخاوێنێتەوە ڕەناگە بتوانێات دیساان 

 .مردوو اوی دکئیرادەیان بەرز بکاتەوە، بەاڵم زیاتر وەک خوێندنەوەی سورەتی یاسین وایە بۆ جەماعەتی ترس
 

 سڕینەوەی شوناسی و شوناسیی دەستووری

 
کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژی دامەزرانیەوە دەستی کرد بە سڕینەوەی هەموو نیشانەکانی شوناسای ئەوانیادی. زماان و جلاوبەرگ و 

ەبااۆوە، بە ڕێوڕەساام و داب و نەریاات و هەمااوو ئەو شااتانەی کە لە بیااری دۆگماتیااک و دواکەوتااووی ئاخوندەکاناادا جێیااان نەد
بیاااانووی دژایەتااای لەگەک ئاااایینی دەساااکرد و سااااختەی ویالیەتااای فەقێهاااا یاااان قەدەغە کاااران یاااان بەتەواوی لە ڕێباااازی 
ڕاستەقینەی خۆیان الدران. هەرچەناد کۆمااری ئیساالمی بەشاێکی زۆر لەم ساەروەت و ساامانە فەرهەنگییاانە لە ڕواڵەت و لە 

سااتی دەسااتووری بنەڕەتاای کۆماااری ئیسااالمی دا ئاماژەیااان پێکااراوە، بەاڵم بە شااێوەی نووساایندا قبااوک کاارد و تەنااانەت لە ئا
کردەوە بە هەموو شێوەیەک حەوک درا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەیان. باۆ نماوونە زماانی کاوردی تاا ئەوکااتەی باۆ ستایشای ڕێابەری 

ی ساەربەخۆدا، چ نووساراو بێات ڕێژیم و حکوومەتی کۆماری ئیسالمی بەکار دێت، ڕێگەپێدراوە؛ بەاڵم کاتێک لە گێڕانەوەیەکا
یااان بە قسااە بەکاردێاات، نیشااانەی تێکۆشااان بااۆ ڕووخاناادنی دەسااەاڵت و جیااابوونەوەیە. لەبەرکردناای جلااوبەرگی کااوردی بااۆ 
بەکرێگیراواناای نێوخااۆی ڕێااژیم نیشااانەی ڕێزگاارتنە لە فەرهەنگاای کااوردی، بەاڵم لەبەرکردناای هەمااان جلااوبەرگ بااۆ کەسااانی 

تبوونە بە گااروپە ئۆپۆزساایۆنە کوردییەکااان. هەڵپەڕکااێ لە جێااژن و کۆبوونەوەکااانی حکااوومەتی سااەربەخۆ نیشااانەی پەیوەساا
جوانە و ڕێگەپێدراوە، بەاڵم لە بازنەی تایبەتدا و گردبوونەوەکان خەڵکانی سەربەخۆدا نایاسایی و مەحکاووم، ناشاەرعی و 

انە وەک ئامرازێاک باۆ بەرژەوەنادییەکانی دیکتااتۆر نائیسالمییە. لە ڕاستیدا وەک هەموو بەشەکانی تر، بۆ ڕێژیم هەموو ئەم
ساانوور لە  وگفتوگااۆیە. هەوڵاای کۆماااری ئیسااالمی بااۆ پێاادانی شوناسااێکی قااانوونی و زۆرەملااێ. پشااتیوانی بێ جێگااای قبووک

 ..بەکرێگیراوان و یارمەتیدانی کەسانی بێ ناسنامە بۆ پیاهەڵدانی تاج و تەختی وەالیەتی فەقێها
 

 بەرگریی ڕەوا

 
دایە و ناچارە کاردانەوەی هەبێات باۆ ئەوەی بەرگاری لە خاۆی بکاات. دیاارە  گریی ڕەوا واتە دۆخێک کە مرۆڤ لە مەترسیبەر

 ئەم کاردانەوەیە دەتوانێت لە هەر ئاستێکدا ڕووبدات. بەرگریی ڕەوا لە زۆربەی واڵتانی جیهان وەک دۆخێکی تایبەت 
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وەی خەڵااک بەراناابەر بە کردەوەکااانی ڕێااژیم باااە کاارا، بهشااێکه لەو ڕێگەپێاادراوە. ئەوەی لااه سااەرەوە لااه بااارەی کاااردانە
بەرگرییه ڕەوایە. لە حاڵەتی یەکەمدا کۆمەڵگە بەتەواوی لە بەرەی پاێچەوانەدایە. لە بەردەم ناۆرمی قاانوونیی حکاوومەت، 

دار لە شوناسای فەرمانێک کە ئەمجارە نەک خودی کەسەکە بەڵکوو شوناسەکەی خساتۆتە مەترساییەوە، ئەم جاار خەڵاک ئاگاا
ڕاساااتەقینەی خاااۆی لە بەرامااابەر ئەو شوناساااە دەساااتوورییەی کە دیکتااااتۆر دەیاااهەوێ بە ساااەریدا زاک بکاااات ڕادەوەساااتێ و 
بەرەنگاااری دەبێااتەوە. بێگومااان بااۆ ئەو کەسااانەی کە عاشااقی یاااریی تااۆپی پااێن و واڵتەکەیااان خااۆش دەوێاات، خۆشاای و 

لە ڕاسااتیدا بەرگرییەکاای ڕەوایە لە ناساانامەی هەڵبااژاردەی واڵتەکەیااان،  زەردەخەنە لەو ڕۆژەی تیماای واڵتەکەیااان دۆڕاوە،
تێکۆشانی خەڵک بۆ وەرگرتنەوەی شوناسای تیماێکە کە نااوی خەڵکای لە ساەرە بەاڵم باۆ حکاوومەت یااری دەکاات. دڵخۆشایی 

رییە ڕەوایە خەڵااک دەگەڕێااتەوە بااۆ شکسااتی حکااومەت لە زەوتکردناای بەرژەوەناادی تیپەکەیااان. پااێچەوانە ئەم جااۆرە بەرگاا
نیشانەی هۆگریی خەڵکە بۆ هەڵبژاردەی واڵتەکەیان، مرۆڤ هەرگیاز ڕکەبەری هایچ کەساێک ناکاات باۆ وەدەساتهێنانی شاتێک 

کێشااون، ئێساتا  کە الی بایەخی نەبێت. خەڵک چااوەڕوانی دەکارد ئەم یاریزاناانەی کە خۆیاان پەروەردەی کاردوون و هەڵیان
ەڵااک بگاارن، الیەناای خاااوەن ڕاسااتەقینەکانی هەڵبااژاردەی نیشااتمانی. خەڵااک بااۆ لەم وەرچەرخااانە مێااژووییە، الیەناای خ

 .وەرگرتنەوەی شوناسی هەڵبژاردەی نیشتمانی خۆیان هاتنە سەر شەقامەکان
 

دایە  وەک ئاماژەمان پێدا بەرگریکردن لەخۆ پێوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە پلەی مەترسییەوە. ئەو کەسەی ژیانی لە مەترسای
نییە جگە لە ڕووبەڕووبوونەوەی هێرشابەرەکە. ناتوانیات کەساێک بانگهێشاتی گفتوگاۆ بکەیات کە باێ ئاماانج  هیچ بژاردەیەکی

تەقەت لاااێ دەکاااات. دیاااارە تەواو ڕێگەپێااادراوە لەو ئاساااتەدا بەرگاااری لە خاااۆت بکەیااات کە مەترسااایت لەساااەرە. ئەمە ئەو 
بباانەوە. ئەوان زۆر باااش تێگەیشااتوون کە کاتێااک  واقاایعەیە کە ئێسااتا لە مەیاادانی کاارداردا شۆڕشااگێڕان ناچااارن ڕووبەڕووی

الیەناای بەراماابەر ئیاارادەی گااوێگرتنی نیاایە، قسااەکردن لەسااەر پێکەوەبااوون دروشاامێکی پااووچ و بێبااایەخ زیاااتر نیاایە. بە 
 .دڵنیاییەوە ئەگەر باوەڕیان بە گفتوگۆ هەبوایە، بە تانک و هامەر نەدەهاتن

 
گ لە باسکردنی بەرگری ڕەوادا پشتگوێ بخارێن. یەکەمم ئاشاکرایە، وەک گاوترا، لەگەک هەموو ئەوانەدا نابێ دوو خاڵی گرن

دەبێاات ڕێااژەی کاااردانەوە بەپێاای پاالەی مەترسااییە ئەگەرییەکااان بێاات، پێویسااتە مەتاار و پێااوەرێکی دیاااریکراو هەبێاات و لە 
گەیشاتنی هەبێات باۆ ڕووداو توندڕەوی خۆ دوور ڕابگرێت. خاڵێکی تری گرنگ ئەوەیە کە مرۆڤ هەرگیز نابێت تەنهاا یەک تێ

و کەسانی جۆراوجۆر، بێگومان دەبێت جۆری کاردانەوە لەبەردەم بەکرێگیراوێکی بێدەسەاڵت بێ پلە و باایەخ جیااواز بێات لە 
بکوژێکی ناسراو و دەستڕۆیشتوو. نابێت ڕێگە بدرێت ئاراستەی ڕووداوەکان بەرەو دوو جەمسەری هەنگاو بنێات، هەماوو کەە، 

ەی کە ڕەنگە کاریگەرییەکی زۆر کەمیان هەبێت، بوونیان بۆ شاۆڕش پێویساتە. بەدڵنیااییەوە گاۆڕینی هێزێکای تەنانەت ئەوان
بێالیەنی ڕێژێم بۆ بەکرێگیراوێک و هاویشتنی بۆ نێاو بەرەی ڕێاژیم هەڵەیەکای گەورەیە. باۆ لەنێاوبردنی کۆمااری ئیساالمی، 
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نارخەوە. باا هەساتەکان بەرەو ئاماانجی  و شاتی بچاووک و بێنابێت ڕێگای ساەرەکی بگۆڕدرێات، نابێات مارۆڤ خاۆی بخااتە نێا
سەرەکی ئاراستە بکرێن، بۆ دادگایی کردن و سزادانی تاقمێک نۆکری بێدەسەاڵت و سووک هەمیشە کاات هەیە. ئاماانجی ئەم 

شااەهیدان شۆڕشااە لەنێااوبردنی بریکااار و بڕیاااردەر و بەرپرساایاری سااەرەکیی ئەم بااارودۆخەیە. بە دڵنیاااییەوە ئەمە پەیااامی 
سوورخەاڵتە. بەرگریی ڕەوا مافێکی پارێزراوە و ڕاستییەکی حاشاهەڵنەگرە بۆ گەیشتن بە سەری ماار و ڕووخانادنی سیساتمی 

 ..وەالیەتی فەقێها
 
 

 
 

 ئێراندا  تی و پرسی مافی مرۆڤ له وڵه کۆمەڵگەی نێوده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوو نستانی ئاره

 
تانادا  وڵه ئاساتی ده  تا لاه ره اڵم ساه ، باه یاه كی زۆری هه سای ماافی مارۆڤ ڕابردوویاهپر  تی به وڵه گرینگیدانی کۆمەڵگەی نێوده

  ی فەڕانساە كاه١٧٩٧كانی مرۆڤ و هااوواڵتی  ی مافه نامه ڵگه ك به دراون، وه  وه و بواره ر له وڵی گرینگ و شوێندانه ندین هه چه
ی ماافی  ها باڵوكاراوه روه نارێ. هاه كانی مارۆڤ داده ریی مافاهخراو و داڕێاژراو باۆ ڕێزگارتن و پشاتگی وڵی ڕێاك تای هه ره سه  به

و كۆنڤانسایۆنی  ١٨٦٤تی  وڵاه زرانی خااچی ساووری نێوده تیادا داماه وڵه ئاساتی نێوده  مریكا و پاشاان لاه ی ئاه١٧٩١هاوواڵتیى 
پێكهێناانی ڕێكخاراوی   ر لاه ڤ باهكانی مرۆ كانی پاراستنی مافه رچاوه به  وڵه هه  ، له١٩٢٦تی ساڵی  كۆیالیه  ت به ژنێڤی تایبه

 .كانن كگرتووه یه  وه ته نه
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رانی  زرێنااه ناری جیهااان، دامه و كااه گۆشااه   كانی ماارۆڤ لااه رباڵوی مافااه ماای جیهااانی و پێشااێلكاریی بااه ڕی دووه كااانی شااه ڕووداوه
ی ١ی  ماادده  كانی مارۆڤ هاان دا. لاه هپاراستنی مافا  ت به زرانی ڕێوشوێنی تایبه و دامه ره كانی به كگرتووه ڕێكخراوی نەتەوە یه

  كانی مااارۆڤ و ئازادییاااه مافاااه  وپێشااابردن و ڕێزگااارتن لاااه ره به  كاااه  كاااراوه  وه باااه  كانااادا ئامااااژه كگرتووه یه  وه تاااه میسااااقی نه
  وه تااااه كانی نااااه كییه ره سااااه  ئامانجاااه  ز، زماااان و یااااان ئااااایین لااااه گااااه ژاد، ڕه نااااه  ر لااااه ده موان باااه كان بااااۆ هااااه تییاااه ڕه بنه
  ئۆرگاناه  كێك لاه ك یاه تی وه اڵیاه نی ئاابووری و كۆمه نجومه ن ئه الیه كانی مرۆڤ له زرانی كۆمیسیۆنی مافه دامه كانه.  كگرتووه یه
زرا. كۆمیسایۆن  داماه ١٩٤٦سااڵی   ڕ باوو كاه ی دوای شاه ته تایبه  و بارودۆخه می ئه رهه كان به كگرتووه یه  وه ته كانی نه كییه ره سه
ی  وه باڵوكردناه  تا باه ره كانی ماافی مارۆڤ ڕۆڵێكای گرینگای گێاڕا و ساه تییاه وڵه نێوده  داڕشتن و جیهاانگیركردنی ساتاندارده  هل
رنجی واڵتااانی بااۆ ماااف و  سااه ١٩٤٨ساااڵی   كانی ماارۆڤ لااه ی جیهااانیی مافااه اڵم گرینگاای جاڕنامااه ی نااائیلزامی بااه نامااه ڵگه به

مان كاتاادا گشااتگیرترین  هااه  گرینگتاارین و لااه  تااا ئێسااتاش بااه  یااه نامه ڵگه و به ڤ ڕاكێشااا. ئااهكانی ماارۆ تییااه ڕه بنه  ئازادییااه
 . وه ته كانی مرۆڤ باڵو كراوه تییه ڕه بنه  ماف و ئازادییه  ئامانجی ڕێزگرتن له  به  نرێ كه تی داده وڵه بەڵگەنامەی نێوده

 
ی  وتنناماه ر دوو ڕێككه هاه  ١٩٦٦كۆمیسایۆن لاه   ر بۆیاه یلزامی بوونی، هاهنائ  کە بریتی بوو له سیی جاڕنامه مایه ترین كه وره گه

ی  یاناد و زۆرباه ساندی كاۆڕی گشاتی گه په  كانی باه نگییاه رهه تی و فه اڵیاه ئاابووری، كۆمه  كان و مافاه نی و سیاسییه ده مه  مافه
ر سااێ قۆناغاادا  سااه كانی ماارۆڤ به ۆمیساایۆنی مافااهكانی ك كی گشااتی چاالكییااه یه شااێوه ر كاارد. به سااه واڵتااانی جیهااان واژۆیااان له

كانی ماافی مارۆڤ  ییه وه ته نێونه  قامگیركردنی ستاندارده قۆناغی داڕشتن و سه  به ١٩٦٦هەتا  ١٩٤٦ساڵی   كرێم له ش ده دابه
پێكهێنانی گرووپی جیااوازی ها  روه تی و هه كردنی ڕاپۆرتی بابه ی ئاماده ڕێگه  كۆمیسیۆن له  كه  یه والوه به  ١٩٦٧نرێ. له  داده

می چااالكیی  ەوە قۆنااغی ساێهه١٩٩٠سااڵی   كاا. لاه واڵتاانی جیهاان ده  كانی مافی مرۆڤ له دواداچوون بۆ پێشێلكارییه كاری به
  وپێشابردنی مافاه ره ماافی مارۆڤ و به  ندیادار باه یوه كانی په پرساه  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 جێگیر كردنی بنه  كانی مرۆڤ له ی كۆمیسیۆنی مافه وه ک ئه گه له

دواداچوون باۆ پرسای  ی كۆمیسایۆن باه واناه مارۆڤ. شاوڕا پێچهكانی  شاوڕای مافاه  ی خۆیدا به و جێگه وه  شایه ڵوه هه ٢٠٠٦ساڵی 
  و میكانیزماه كاا. ئاه یای ده وره ی ده شاێوه  بێ جیااوازی و باه كان باه كگرتووه یاه  وه تاه نادامی نه موو واڵتانی ئه هه  مافی مرۆڤ له

ک  گاه رچی زیااتر له ی خۆیاان هاه وه ئاه كانی داهاتوودا، باۆ خوله  كانی مرۆڤ له تانی هان دا بۆ باشتركردنی دۆخی مافه وڵه ده
 .كانی مافی مرۆڤ بگونجێنن سندكراوه په  نسیپه پڕه
 
 رباڵوی  ی پێشێلكاریی به وه ستنه به  كان بریتی بوو له كگرتووه یه  وه ته نی مافی مرۆڤی نه نجومه كانی پێكهێنانی ئه ئامانجه  له
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تی باوو  وڵاه تی نێوده منیه ی ئاسایش و ئه شه ڕه هه  كان واته كگرتووه یه  وه ته هنشووری ن می مه وته سڵی حه فه  كانی مرۆڤ به مافه
و  پێی ئاه كانادا هااتبوو. باه كگرتووه یه  وه تاه وكاتی نه نان، ساكرتێری ئاه ی كاوفی عاه كه چاكساازییه  پێشانیارییه  پڕۆژه  له  كه

،  وه پشتڕاسات بكرێتاه  وه نی ماافی مرۆڤاه نجوماه ن ئه الیه  اڵتان لهو  كانی مرۆڤ له رباڵوی مافه ر پێشێلكاریی به گه ئه  پێشنیاره
زرانادنی  ی دامه بڕیارنامه  گرت و له ری نه سه  وڵه و هه اڵم ئه ردان بكا. به ستێوه ده  كه  وه كرێته نی ئاسایش ده نجومه رگا بۆ ئه ده

 رانی  دژبه  وان كۆماری ئیسالمی له ك له كانی مرۆڤ و یه واڵتانی پێشێلكاری مافه  دیاره  سپێنرا، كه چه شوڕای مافی مرۆڤ نه
 .بوون  و پێشنیاره ئه
 

.  كان تییاه ڕه بنه  كانی مارۆڤ و ئازادییاه مافاه  پێادان و ڕێزگارتن لاه ره په  له  یه كی هه ره تیی سه رپرسیاره شوڕای مافی مرۆڤ به
كااان و ڕێوشااوێنی پێویساات  جیاوازه  واڵتااه  كانی مااافی ماارۆڤ لاه هدواداچوون بكاا بااۆ پێشااێلكاریی تی بااه ریه سااه  و شااوڕایە لااه ئاه

  كۆمیسایۆنی ماافی مارۆڤ، لاه  لاه  رزتره ی یاسایی باه كۆڕی گشتی پێگه  ر به ك ئۆرگانێكی سه ی وه وه ر. شوڕا جیا له به  بگرێته
ن  تیادا خااوه وڵه ئاساتی نێوده  كاانی لاه و بڕیااره یاه  قورساایی زیااتری هه  وه ییاه ڕووی لۆجێساتیکی و پێكهاته مان كاتدا له هه

پرسی پێشاێلكاریی   له  وه توانێ لێكۆڵینه ر كاتێكدا ده هه  ی كۆمیسیۆنی مافی مرۆڤ له وانه و قورسایی زیاترن. شوڕا پێچه پله 
ن  الیااه  لااه  ێت كااهساات به ده  و زانیارییانااه كانیاادا پشاات بااه كردناای ڕاپۆرته  ئاماااده  شااوڕا لااه  وه لااه  كانی ماارۆڤ بكااا. جگااه مافااه
نیا پشتی  كاتێكدا كۆمیسیۆن ته  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
 

وێااڕای   كان كااه كگرتووه یااه  وه تااه شااوڕای مااافی مرۆڤاای ڕێكخااراوی نه  كردنی كۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لااه حكووم دوای مااه دوابااه
كی  یه كانی ئێران، بڕیاری پێكهێنانی كۆمیته وتی خۆپێشاندانه ڕه  كانی مرۆڤ له كردنی پیشێلكاریی سیستماتیكی مافه مەحکووم

  كان زۆربەی جااار كاتێااك پێااك دێ كااه ری ڕاسااتییه رخااه ی ده دا. لێژنااه  و پێشااێلكارییانه كانی ئااه ڕاسااتییه  لااه  وه بااۆ لێكۆڵینااه
تیی  وڵااه كانی یاسااای نێوده سااندكراوه ما په بنااه  ئااارادا بێاات كااه  واڵتێااك لااه  رباڵو و سیسااتماتیك لااه ئیاادیعای پێشااێلكاری بااه

  یاه و لێژنه پێكهێناانی ئاه  پێشاێل كرابێات. ئاماانجی شاوڕا لاه  تیی مرۆڤدۆساتانه وڵاه ها یاساای نێوده روه كانی مرۆڤ و هه مافه
ی  مااوه  كارێ لاه ده  گریماناه  كانی مارۆڤ كاه تیی مافاه وڵاه ماكانی یاساای نێوده ی پێشێلكاریی بنه وه پشتڕاست كردنه  له  بریتیه
ترسایداری  دۆخای مه  كا له ده  وه كان لێكۆڵینه ری ڕاستییه رخه ی ده ڵكی ئێراندا ڕوویان دابێت. لێژنه ی خه دواییانه م ڕینی ئه ڕاپه

  ر كاردن باه ساه سبه ک ژناان و ده گاه كردن له ڵاه و ئێعدام و خاراپ مامه  نجه شكه ئه  به  سته یوه ی په وه ت ئه تایبه مافی مرۆڤ و به
ی شاوڕای ماافی مرۆڤادا  وه كۆبووناه  كان. لاه ربڕیناه تی ده زایاه خۆپێشاندان و ناڕه  شداری له هۆی به نیا به هۆكاری سیاسی و ته

تی  وڵاه ی دادگاای تااوانی نێوده ساسانامه پێی ئه باه  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
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  ی رناماه ر به ساه تی له وڵاه رنجی کاۆمەڵگەی نێوده ساه  كه  یه وه ی پێ بكرێ ئه ئاماژه  و ڕووداوه ت به باره سه  پێویسته  ی كه وه ئه 
. کاااۆمەڵگەی  كانی مااارۆڤ گاااۆڕاوه و پێشاااێلكاریی مافاااه ره باااه  وه ی كۆمااااری ئیساااالمییه وه ره تی ده ها سیاساااه روه نااااوكی و هاااه

ک خواساات و  گااه خااۆی له  ره بااه ره زانااێ و به ترساای ده مه  تی، كۆماااری ئیسااالمیی ئێراناای پێشااێلكاری مااافی ماارۆڤ بااه وڵااه نێوده
ڵكی ئێاران و پشاتیوانیی  ریی خاه ماوه ڕینی جه می ڕاپه رهه ش به وه ێنێ. بێگومان ئهگونج النی ئێران زیاتر ده كانی گه داواكارییه

ڵكی  ڕینی خاه نزیك دوو مانگ و نیاو ڕاپاه  . له و گۆڕانكارییه كیی ئه ره هۆكاری سه  بۆته  كه  ی واڵته وه ره ده  ندی ئێرانی له وه ڕه
و  و ئاه پاندوه ر ڕژێمای ئێرانادا ساه ساه ۆی پێشاێلكاریی ماافی مارۆڤ بهه حریمیان باه كاان زیاتریاان تاه جیاوازه  ئێراندا، واڵتاه

 . ندن دایه سه ره په  ڕۆژ زیاتر له  ڕۆژ به  وته ڕه

 
  كاه  یاه وه ی قانوونیادا ئه ئاساتی نوخباه  ئاستی کاۆمەڵگەدا و چ لاه  جێگای پرسیار و مشتومڕ چ له  دا بۆته یه و ماوه ی له وه ئه

 .نابێ  دواوه وتۆی بۆ كۆماری ئیسالمی به نجامێكی ئه و ئه جێكار نییه  ن هێزی جێبه مرۆڤ خاوه ی شوڕای مافی بڕیارنامه
 
  وه و ڕووه كانی شوڕای مافی مرۆڤ ئیلزامای ناین لاه بڕیارنامه  ی كه وه . ئه نگاندنه ڵسه شایانی هه  وه دوو ڕووه  له  یه و گریمانه ئه

باری هێاز كۆمااری ئیساالمی  زه  نێك نااتوانێ باه و هایچ الیاه  جێ كردنیان نییاه تی جێبه مانه ك یاسای نێوخۆیی زه وه  كه  ڕاسته
 .درێ وڵیان بۆ ده هه  وه یه زراوه و دامه ن ئه الیه  له  كانی مافی مرۆڤ بكا كه ستاندارده  ندبوون به پێبه  ناچار به

 
بوونی كۆمااری ئیساالمی سازا یاان پاشاهاتی  ناه ری پێمل گاه ئه  و لاه توانین بڵێین بڕیاری شوڕا ئیلزامییاه  ده  وه كی تره ڕوویه  له

كاا. كاتێاك  الواز ده  وه ره دنیاای ده  پرێساتیژ و ئێعتیبااری ئێاران ڕوو باه  ك كه یه شێوه . به وه وێته كه ت لێ ده خراپی بۆ حكوومه
كاانی ئاابووری و  جیاوازه  باواره  نگی واڵت لاه ساه  مان شاێوه هاه  باێ، باه نگی واڵتێك كاز ده كاندا ده تییه وڵه نێوده  زراوه دامه  له
 . وه وێته كه ریك ده یدانی دیپلۆماسیشدا ته مه  زێ و له به نگیشدا داداه رهه فه
 
پێنااو پاراساتنی   تی لاه وڵاه گشتی کاۆمەڵگەی نێوده  ی واڵتانی ڕۆژئاوایی و به چل ساڵی ڕابردوودا زۆربه  ی زیاتر له ماوه  له
ری  وه تر و ماارۆڤ تااه ڵوێسااتی ڕاشااكاوانه . هه كانی مرۆڤاادا داخسااتوه كانی مافااه پێشااێلكارییه  كانیاناادا چاویااان لااه هندیی وه رژه به
  وه كاناه كگرتووه یه  وه تاه نی ماافی مرۆڤای نه نجوماه ن ئه الیاه  حكووم كردنای كۆمااری ئیساالمی لاه وان ماه ك لاه و یه  مدواییانه ئه

  گۆڕانكارییاااه  تی لاااه وڵاااه یشاااتنی کاااۆمەڵگەی نێوده النی ئێاااران و تێگه ی گاااه مدواییاناااه ئهڕینی  باااۆ هێااازی ڕاپاااه  یاااه ئاماژه
 .كانی ئێران ڕوانكراوه چاوه
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 حکوومەت نیزامیی ڕانەگەیەندراوی ئێران لە مەهاباد و بۆکان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەنوەر سوڵتانی

 
و کەرەسەی قورسای ساوپاییەوە گەیشاتوونەتە ئەو دوو  ماوەی حەوتوویەکە هێزی سەرکوتکەری ئایەتوڵاڵکانی ئێران بە چەک

شااارەی موکریااان، دەروازەکااانی هاتوچۆیااان داگیاار کااردووە، هاموشااۆی خەڵااک و هاااوردە و بااردەی شااتومەکیان خسااتۆتە بەر 
چاوەدێریی توندوتیژ؛ بە شاەقامەکاندا دەگەڕێان، بەباێ هۆکاار خەڵاک ڕادەگارن و دەیانپشاکنن؛ تەلەفاونی مۆباایلی خەڵاک 

ایبەت الوەکاااان زەوت دەکەن، جنێویاااان پاااێ دەدەن و ساااووکایەتییان پاااێ دەکەن، ماااااڵن دەگەڕێااان، هەرکەە بخاااوازن بەتااا
وردساتانیش ک دیاکەی لەپاولەپەکاانی زیندانە و ورمێ زیندانی نێو کوردەکانی گیراوە سەر دەستدرێژیکردنە هەواڵی  دەیگرن،
 .کەم نییە

 
 پێداویساتیی و بژیاو نااهێڵن و دەکەن دووکاناان کاردنەوەی لە بەرگاری شاارەدا وود لەو  سەربازانی ئیمامی زەمان بەتاایبەت

 خەڵاک بە ساووکایەتی نانادا سەفی لە بەسیج و داگیرکەر سوپای و قەرەباڵ ن نانەواخانەکان بفرۆشرێت، خەڵک بە ڕۆژانە
اک و کەرەساەی پااک و خااوێنی دابینکردنی دەرمانی نەخۆش و برینادار گەلێاک ئەساتەمە، شایری مناد دەدەن؛ لێیان و دەکەن

کەمتر دەست دەکەون و ئەگەریش هەبن، گرانە. ئینترنێتیان بڕیوە و تەلەفونی مۆبایلی خەڵک کار ناکەن کە بتوانن وێانە و 
فیلمی ئەو زۆرداری و ملهوڕییانە بگرن و باڵوی بکەنەوە. لەئەنجامدا، هەواڵەکان نااگەنە دەرەوە و مێادیاکان لە ڕاگەیانادنی 
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رودۆخی نالەبااارە بێاادەنگن. پااڕۆژەی ڕژیاام بااریتییە لە برساای و موحتاااج ڕاگرتناای خەڵااک و نەگەیشااتنی دەرمااان بە ئەو بااا
 .نەخۆش و برینداران بۆ ئەوەی بە خەیاڵی خۆیان گەلەکەمان بە چۆکدا بێنن و کەسایەتی و شانازییەکەی تێک بشکێنن

 
زاڵە کە تەنیا دەکارێ بە داگیرکەریای هێازی الوەکای باۆ ساەر بەگشتی بارودۆخێک بەسەر شارەکان و ناوچەی دەوروبەریاندا 

واڵتێک بشوبهێندرێ. کەە نییە بەدەنگی خەڵکەکەوە بێت، هیچ کوردێک لە دەسەاڵتداریەتی ئێرانادا نیایە و ئەوانەی وا بە 
ناااڕەزایی قساە نااوێنەری خەڵااک لە پەڕلەمااانن متەقیاان لااێ بااڕاوە تەنااانەت لە مەجلیسای دەسااتنێژی خامنەییشاادا دەنگێکاای 

 .هەڵنابڕن نەکا پۆست و مەقامە ناحەقەکەیان لەدەست بچیت و مووچە و مانگانەیان بکەوێتە مەترسییەوە
 

لەو هەلومەرجە نالەباارەدا ئەرکای دەزگاا ڕاگەیانادنەکان، بە تاایبەت ڕێکخراوەکاانی ماافی مارۆڤ لە دەرەوەی واڵت گرنگتار 
دەنگکراوەکە و هاواریاان بە جیهاان و بە تاایبەت بە نێاردەی تاایبەتی لەجارانە، ئەوان دەتاوانن بابن بە دەنگای خەڵاکە بێا

 .یووئێن بۆکاروباری ئێران و کومیتەی تەحقیقی نەتەوەیەکگرتووەکان ڕابگەیەنن
 

کۆماری گەمااژەی دەسااتنێژی خااامنەیی بااۆ بەالرێاادابردنی سااەرنجی  لە ڕۆژاناای ئەو توناادوتیژی نواناادنانەی ڕێژیماادا سااەرۆک
جینایەتااانەی مەئموورەکانیااان لە موکریااان دەیااکەن، چااۆتە شاااری ساانە و لەبەردەم هەناادێک جاااش و بیااروڕای گشااتی لەو 

"مەئمااووری مەعاازوور"دا وتاااری زانایااانە و بلیمەتااانەی فەرمااووە؛ وەک هەمیشااە، تاااوانی ناتەواوییەکااانی خسااتۆتە ئەسااتۆی 
هەر ئەو گەلەی وا چەناد کیلاۆمەتر  -گەلای کاورد"ضدانقالب" و سیستمە دز و خوێڕییەکەی خۆیانی کردۆتە دایکی میهرەباانی 

 .ئەوالوەتر، لە بۆکان و مەهاباد بە دەست سەربازەکانی ئیمامی زەمانی خۆیەوە ئەو ڕەنجە دەکێشن کە دەیکێشن
 

ئەمڕۆ، ئەرکی هەموو دەزگایەکی هەواڵدەریی کاوردی و بە گشاتی هەماوو تااکێکی کاورد لە دەرەوەی ئێارانە لە بەرانابەر ئەو 
کەری و پێشااێلکرانی مااافە سااەرەتاییانەی خەڵکاای ئەو دوو شااارە و هەمااوو شااار و گوناادەکانی ڕۆژهەاڵتاای کوردسااتان داگیاار

 .تاوانەکە درێ ی نەکەن بێدەنگ و بێ هەڵوێست نەمێنن و ئەوەی لەدەستیان دێت بۆ یارمەتیدانی خەڵکە بێ
 

 .ەکانیەتیسەرکەوتن هی گەلەکەمانە و شەرمەزاری بەشی خامنەیی جەلالد و نۆکەر
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 ڕێکخراوەکانی ژنان و ئەرکێکی گرینگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
ڕۆژ کۆمەڵێک چاالکیی جیااواز لە سەرتاساەری جیهانادا  ١٦ی دێسامبر و بە ماوەی ١٠ی نۆڤامبری هەموو ساڵێک هەتا ٢٥لە 

 .بۆ بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژییەکانی دژ بە ژنان بەڕێوە دەچێ
 

ڕۆژە پڕتەقاااڵییە، دەرفەتێکاای زێااڕینە بااۆ ئەوەی کە فۆکۆساای زیاااتر بخاارێتە سااەر ئەو  ١٦ی نۆڤااامبر و ئەو ٢٥لە ڕاسااتیدا 
پێشااێلکارییانەی بەنیساابەت مافەکااانی ژناااان لە جیهاناادا ڕوو دەدەن، هەر بااۆیە زۆر بە باااایەخەوە دەبااێ لێاای باااڕوانین و 

وەرگرتن لەم دەرفەتاانە بادەن تااکوو بتاوانن  وک باۆ کەڵاکبەتایبەتیش ڕێکخراوەکانی چاالک لە بواری ژنان زیاتر دەباێ هە
 .باشتر و زیاتر کار لە سەر کێشەکانی ژنان بکەن

 
ڕۆژی پرتەقاڵی هاوکات بووە لەگەک شۆڕشای ژیناا، شۆڕشاێک کە قەتڵای حکاوومەتیی ژنێاک باوو  ١٦ی نۆڤامبر و ٢٥ئەمساک 

 !بە سەرەتایەک بۆ دەستپێکردنی
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مەتی یەکێک لە جۆرە دیارەکانی توندوتیژییەکان بەرانبەر بە ژناان بەتاایبەت لە کاۆمەڵگەی لە ڕاستیدا خودی قەتڵی حکوو
ئێرانە، توندوتیژییەک کە دەسەاڵت بەپێی دەرفەت و ئیمکاناتی خۆی و بە کەڵکوەرگرتن لە یاسااکانی خاۆی زۆر بەئاساانی 

رباۆیە دەباێ گرینگییەکای تاایبەتی پاێ بادرێت و دەیکات و لە بەرانبەر هیچ ئاسەوارێکیشیدا خۆی بە بەرپرسیار نازانێ، هە
 .کاری زیاتری لەسەر بکرێت

 
ڕاستیدا قەتڵی حکوومەتیی ژینا ئەمینی بە دەستی هێزەکانی گەشاتی ئیرشااد تاوانی کاۆمەڵگە بخااتە ساەر هەسات؛ فااکتەرە 

ۆریاان هەباوو، ڕەناگە ڕووداوی دیارەکانی ژن بوون و کوردبوونی ژینا لە قەتڵی حکوومەتیی ئەم کچە کوردەدا کاریگەرییەکی ز
بوونی ژیناااا وەکاااوو کچێکااای کاااورد و  لەم چەشااانە بە ڕێژەیەکااای دیاااار لە کاااۆمەڵگەی ئێرانااادا ڕووی دابێااات بەاڵم قورباااانی

هەسااتیاربوونی کااۆمەڵگەی کوردسااتان بەنیساابەت خاوەناادارەتی کااردن لە کااچەکەی، وای کاارد کە قەتڵاای حکااوومەتیی ژینااا 
 .ساڵی ڕابردوو لە جیهاندا ١٠ۆیدا بێنێت و ببێتە یەکێک لە گرینگترین ڕووداوەکانی النیکەم دەنگدانەوەی جیهانی بەدوای خ

ڕاستە کە قەتڵی حکوومەتیی ژینا دەباێ وەکاوو یەکێاک لە دیاارترین پێشاێلکارییەکانی ماافی مارۆڤ و ماافی ژناان چااوی لاێ 
ەی کە کۆمەڵێااک توناادوتیژیی دیااکە کە دەکاارێ بکرێاات، بەاڵم نااابێ لە بیرمااان بچێاات کە ئەم توناادوتیژییە، بااووە هااۆی ئەو

گەلێک کە سیساتمی دەساەاڵتداری  وەکوو توندوتیژیی سیستماتیک ناویان لێ ببەین، لە کۆمەڵگەدا پەرە بستێنن، توندوتیژی
 .زۆر بە ئاسانی پەرەیان پێ دەدات و خودی سیستمەکە وەکوو بکەری سەرەکییان بە ئەژمار دێت

 
رتەقاڵی داین، پێویستە زیاتر بپەڕژێینە سەر ئەو پێشێلکارییە دیارانەی کە وەکاوو تونادوتیژی ڕۆژی پ ١٦بەو پێیە کە لە 

 .ڕۆژی ڕابردوودا ڕوویان داوە ٨٠بەرانبەر بە ژنان لە ماوەی زیاتر لە 
 

تاایبەت  هەواڵدەرییە مافی مرۆییەکان لەم ماوەیەدا بەوردی پەرژاونەتە سەر ئەم باابەتە و بەردەوام هەوڵیاان داوە ئامااری
لە ڕێژەی پێشێلکارییەکان وەک کوژران، دەسبەسەرکردن، ڕفاندن و ... بخەنە بەر دیادی خەڵاکەوە، بەاڵم باابەتێکی گریناگ 
کە دەچێااتە چوارچێااوەی توناادوتیژییەکان و زۆر کەمتاار ئاااوڕێ لااێ دراوەتەوە اااا ئەڵاابەت لەبەر هەسااتیاربوونی پرسااەکە و 

ریی ڕاساتەوخۆیان لەساەر ڕەوتای ڕاپەڕیانەکە هەیەااا ، ئەو تونادوتیژییەیە کە الی فاکتەرەکانی دیکە کە پێوەندی و کاریگە
ژنانەوە هەمیشە بە ترسەوە باسای لاێ کاراوە و زۆرجااریش تەناانەت بیرکاردنەوە بە ئازارەکاانی قورباانییەکە و وێنااکردنی 

ئااازاری خااودی توناادوتیژییەکە ئەو هەلااومەرجەی کە قوربااانیی تێاادا بااووە، ئااازارێکی پااێ چاشااتوون کە ڕەنااگە کەمتاار لە 
 .نەبووبێ

 
 لە ڕۆژانی ڕابردوودا زانیارییەکان لە نێوخۆی کوردستانەوە باسیان لەوە کرد کە ڕێژەیەکی بەرچاو لەو ژنانەی کە لەالیەن 
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هێزەکاااانی ڕێاااژیمەوە و لە ڕەوتااای راپەڕیااانەکەدا دەسبەساااەرکراون، لەالیەن بەکرێگیراوانااای ڕێاااژیمەوە لە گرتنگەکانااادا 
درێژییان کراوەتە سەر و بەم هۆیەوە هەنادێکییان ئێساتا دووگیانیشان. ئەڵابەت ئەم دەساتدرێژییانە تەنیاا تاایبەت بە دەست

 .ژنان نەبووە و هەن پیاوانێکیش کە هاوشێوەی ژنان کەوتوونەتە بەر ئەم توندوتیژییەوە و ئازار دراون
 

وندوتیژییەکانە کە بەرانبەر بە تاکەکاان دەکرێات، لێارەدا لە ڕاستیدا پرسی دەستدرێژی یەکێک لە تاڵترین و بەژانترینی ت
زیاتر باە لەو دۆخە دەکەم کە بە سەر ژناندا زاک دەبێت، چاونکە بەپێای عاورفی کاۆمەڵگە هەر کاات ژناان کەوتبێتانە بەر 

تەوە ئەوە پەالماااری کەسااانێکی دڕناادەوە و دەسااتدرێژییان کاارابێتە سااەر، یەکەم کاااردانەوەیەک کە لەگەڵاای بەرەوڕوو بااوونە
بووە کە ژنان خۆیان بە تاوانباار ناساێندراون، هەر باۆیە زۆرجاار قوربانییاان یاان ڕاساتیی ڕووداوەکەیاان شااردووەتەوە یاان 

 .ناچار بوون کە پەنا بۆ ڕێگاگەلێک ببەن کە کۆتاییەکەیان تاک و خەمناک بووە
 

یااانی ئەم جااۆرە لە توناادوتیژی باان لە کااۆمەڵگەی دەسااتدرێژی توناادوتیژییەکی ئاشااکرایە، ژنااان کە ڕەنااگە زیاااترین قوربانی
ئێمەدا کەمترین ئاساتی زانیااری و ئاگاییاان بەنیسابەت ئەم تونادوتیژییە هەیە، باۆیە زۆر جاار لە بەرەوڕووباوونەوە لەگەک 

ۆرجاار ئەم دیاردەیەدا، ڕێگایەک هەڵدەبژێرن کە کەمترین لۆژیکی تێدایە. ژناان لەم دیااردەیەدا قورباانین نەک تاوانباار، ز
تێنەگەیشتنی کۆمەڵگە لەم ڕاستییە وا دەکات کە ئەوان خۆکوژی بە باشاترین ڕێگەچاارە باۆ ئەم کێشاەیە بازانن، هایچ حاشاا 
لەوە ناکرێت کە ئاساەوارەکانی ئەو ڕووداوە ئەتاوانێ تاا کۆتاایی تەمەن لەگەک تااک بمێنێاتەوە و لە قۆنااغە جیاوازەکاانی 

 .خۆیەوە، بەاڵم بێگومان بایەخدان بەو بابەتە و کارکردن لەسەری زۆر گرینگەژیاندا بیخاتە ژێر کاریگەریی نەرێنی 
 

هەسااتیاربوون بەو دۆخە یەکێااک لە ئەرکەکااانی ڕێکخراوەکااانی ژنااانە کە دەبااێ زۆر جاادی کاااری ڕۆشاانگەری و هیااوابەخش بااۆ 
ەوە کە ئەگەر ئەوان ئەرکاای قوربانییااانی ئەو جینااایەتە بااکەن. چااونکی ئەو پرساایارە زۆر ڕاشااکاوانە بەرەوڕوویااان دەکاارێت

 وشیارکردنەوە و پێادانی زانیااری و ئاگاایی باۆ تاکەکانیاان لە ئەساتۆ نەبێات، ئەدی کاێ دەباێ ئەم ئەرکە بەجاێ بگەیەناێ؟
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 شۆڕ  ڕێگەی خۆی هەر دەدۆزێتەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
ی زایینیاایەوە ١٧٨٦دوای شۆڕشاای فەڕانسااە لە ساااڵی لە سااەر شااۆڕش و چااۆنیەتی و هەروەهااا سااەرکەوتنی بە تااایبەتی لە 

بەردەوام دەنووسااارێت و هەر کاتێاااک کە کردەیەکااای شۆڕشاااگێرانە لە ساااوچێکی دونیاااادا ڕوو دەدات، وێاااڕای پێاااداچوونەوە بە 
مێژووی شۆڕش و تایبەتمەندیە نوێیەکانی هەر شۆڕشاێک ساەر لە ناوێ بااە دەکرێات و جیااوازی و داهێنانەکاان و هەروەهاا 

 .ازەکانی سەرکەتن لە شۆڕشە نوێیەکان دەکەونە بەر شرۆڤەی زیاترئامر
 

ئەو بااابەتە بە تااایبەتی لە دوای بەهاااری عەرەباای کە چەناادین واڵتاای عەرەباای گاارتەوە و لە هەر واڵتێااک بە ئەزمااونی 
هەمااووی ئەو  جیاااوازدا تێااپەڕی، زیاااتر بااووە بە باساای ڕۆژی میاادیا و شاارۆڤەکاران و ئاکادمیسااتەکان. بە چاوخشاااندنێک بە

لێکااۆلینەوە و بۆچااوون و ئەزمااون و مێژوویااانەش، فاااکتێکی سااەرەکی هەیە ئەویااش ئەوەیە ناااکرێ ڕێچکەیەکاای هاااوبەش و 
دیاااریکراو بااۆ شااۆڕش لە هەمااوو شااوێنێک دیاااری بکرێاات، بەڵکااوو بە گااوێرەی هەلااومەرج و کااات و شااوێن هەر شۆڕشااێک لە 

 .ۆزێتەوەکۆتاییدا وەک ئاوێک کە دەڕێژرێ ڕێگەی خۆی دەد
 

 لەسەر شۆڕشی ئێستای بەردەوام لە کوردستان و ئێرانیشدا ئەو ڕاستیە دەتوانین ببینین، چونکە ناکرێ بەتەواوی بە شۆڕش 
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لە فەرهەنگاای چەپ یااا ڕاساات، یااا بە بەهاااری عەرەباای یااا جااوواڵنەوە کااۆمەاڵیەتییە کااۆن و نااوێ لە ئورووپااا بشااوبهێنرێت. 
ووە کە ئەو شۆڕشاااە جیااااواز و تەنااااانەت دەگااامەن بێااات. هەربااااۆیەش لەوانەیە بەڵکاااوو هەنااادێک تایبەتمەنااادی وایکاااارد

سەرکەوتنەکەشی جیاواز و دەگمەن بێت، هەر بۆیە نابێ لە کاتێاک کە ناڕەزایەتیەکاان کە دەگەنە ئەوپەڕی بەهێازی پێماان 
روەهاا نە ئەو کااتەی کە وابێ کە ئیتر کار تەواوە، دەبێ تا کااتی ڕووخاانی ڕێاژیم بە شاێوەیەکی جیادی بەردەوام باین، هە

 .ناڕەزایەتییەکان ڕوو لە الوازی دەچن لەو باوەڕەدا بین کە ئەو شۆڕشە ئیتر بەتەواوی سەرکوت کراوە
 

لە هەماااووی ئەوانەش گرینگتااار یەکێاااک لە تایبەتمەنااادییە هەر بەرچاوەکاااانی ئەو شۆڕشاااە ئەوەیە کە دەتاااوانێ بەردەوام 
ت، لە الیەکی دیکەوە ئیتر ئەکتی شۆڕشاگێرانە باووە بە ئەکتێکای ڕۆژانەی خەڵاک داهێنانی نوێ بۆ بەردەوامبوون دروست بکا

باوون دەیقاۆزنەوە. هەر باۆیەش نیگەرانای لە وەساتانی ئەو شۆڕشاە کە نازیکەی ساێ ماانگە  کە لە هەر دەرفەتێک بۆ بەردەوام
ەوتنی دابنێین چاونکە، شاۆڕش باۆتە بەردەوامە، دەبێ وەاڵ بنێین و دڵنیایی سەرکەوتنی شۆڕشمان هەبێت و بەرنامە بۆ سەرک

بەشاااێک لە ژیاااانی مرۆڤەکاااان، واتە شاااۆڕش وا لە نااااخی خەڵکااادا ڕۆچاااووە و جێگیااار باااووە کە قوتابییاااانی قوتابخاااانە 
سااەرەتاییەکان وەک یااارییەک بە دوای یەک دەکەون و درووشاامەکانی شااۆڕش دووپااات دەکەنەوە، یااا قوتابییااانی قوتابخااانە 

لە کۆتااایی کاااتی مەدرەسااە تەنااانەت ئەگەر ژمااارەیەکی کەماایش باان دەساات دەکەن بە ڕێپێااوان و ناوەناادی و دەبیرسااتانەکان 
 .خۆپێشاندان و درووشمدان

 
کە لە الیەن ڕۆکساانا فەرمانفەرماییاان، مامۆساتای زانکاۆی کەمباریج وەک  ٢٠١١لە وتارێکی وێبسایتی ئەلجەزیارە لە سااڵی 

میسر دەنووسێ، ئەو وانانە بەو شێوەیە باە دەکاات، کە یەکەمیاان شاۆڕش وانەی شۆڕشی گەالنی ئێران بۆ خەڵکی ڕاپەریوی 
ی  ٢٢کاااتی دەوێ. ئەو کە ئاماااژە بە سااووتاندنی سااینەما ڕێکساای ئابااادان وەک دەسااتپێک دەکااات تااا کاااتی سااەرکەوتن لە 

ۆیاان چەساپاندووە بە ڕێبەندان ساڵێک و مانگێکی خایاند. وانەی دووهەمی ئەوەیە کە ڕێژیمە دیکتاتورەکان کە دەسەاڵتی خ
دا باوو ئەو ڕێاژیمە تەنیاا باوەڕە لەو  هێمنی لەنێو ناچن، هەر وەک ڕێبەری نەمرمان دکتور قاسملووش لەسەر ڕێژیمی ئێران

بە بابەت نووسین ناڕووخێ. وانەی سێیەم کە خانمی فەرمانفەرماییان باسی لێوە دەکات، ئەوەیە کە سوپای لەشکری جێگاای 
ت باسی لە ئەرتەشی ئێرانی پاشایەتی دەکات کە یەکێاک لە ئەرتەشاە بەهێزەکاانی دونیاا باوو، بەاڵم متمانە نییە، تەنانە

نەیتوانی تا سەر ڕووبەڕووی خەڵک بێتەوە، ئەوەی ئێساتاش لە چوارچێاوەی هەڕەشاەکانی ساوپای کۆمااری ئیسالمیشادا چ لە 
شاااە مووشاااەکییانەی کە دەکاااات دەبینیااانن، بە ئاساااتی نێوخاااۆی و چ لە ئاساااتی دەرەوەدا و هەروەهاااا بە تاااایبەتی ئەو هێر

هێنااانی  دڵنیااییەوە نااتوانێ ببێاتە گااارانتی باۆ ماانەوەی ڕێااژیم، بەڵکاوو پڕۆپاگەنادەی ڕیااژیم لەو باوارە و تەناانەت بەکار
دا بااە لە  ١٩٧٩نیشانەی ترسی زۆری ڕێژیمە. وانەی چوارەم بۆ میسرییەکان لە ئەزموونی شۆڕشی گەاڵنای ئێاران لە سااڵی 

نگرتنەکان وەک گرینگترین خاک لە سەرکەوتنی شۆڕش دەکات، کە لە شۆڕشی ئێساتادا بە چاڕی بەردەوامە کە توانیاویەتی ما
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کاااریگەرییەکی باااش دابنێاات، تەنیااا مااانگرتنە گشااتییەکانی کوردسااتان نااا، بەڵکااوو مااانگرتنی چااین و تااوێژە جیاجیاکااان 
هاتووشاادا کاااریگەرییەکی زۆرتااریش لە سااەر باشااتر بەڕێوەچااوونی توانیااویەتی بەردەوامیاای ئەو شۆڕشااە نیشااان باادات و لە دا

 .شۆڕش دادەنێ
 

دوایین وانەی فەرمانفەرماییاان کاۆنتڕۆلی میادیای دەوڵەتیایە. ئەو باابەتە لەوانەیە ساااڵنی بەر لە ئێنتێرنێات و ماسامیدیا 
ئەو گاارینگیەی جااارانی نەماااوە، گرینگای خااۆی هەبێاات لە ئێسااتادا بە هااۆی هەبااوونی ئینتێرنێات و ماساامێدیا و ساامارت فااۆن 

تەنانەت ئەمجارە ڕێژیم بە پچراندنی ئینتێرنێتیش نەیتوانیوە کە شۆڕش لە بەرەوپێشچوون بوەستێنێ، بەڵکاوو بە گەڕانەوە 
بااۆ تاااکتیکی بەر لە سااەردەمی ئینتێرنێاات خەڵااک شۆڕشاای بەردەوام کااردووە کە ئەوەش یەکێااک لە داهێنانەکااانە، لە الیەکاای 

ناای بەردەواماای میاادیای دەوڵەتاای لە الیەن گروپەکااانی هەککااریەوە، بااۆتە هااۆی ئەوەی الوازیاای ڕێااژیم لە دیااکەوە هەککرد
 .بوارەشدا دەربکەوێت کە ئەوەش شوێندانەری ئەرێنی لە سەر بەرەوپێشچوونی شۆڕش هەبووەو لە داهاتوو زیادتریش دەبێت

دیاکە هەر جێگاای مشاتومڕە، بەتاایبەتی ئەوەی کە لە کردنای شاۆڕش لە الیەکای  هەماووی ئەو واناانە لەالیەک باسای ڕێبەری
فەرهەنگااای چەپااادا زۆر گرینگییشااای پاااێ دەدرێ ئەوەیە کە ڕێبەرایەتااای و ڕێکخساااتنی شاااۆڕش لە الیەن ئۆرگاااانیزێکی دیاااار 
پێویساااتیەکی حاشاااا هەڵنەگااارە، نەک لە شۆڕشاااێکی وەک شۆڕشااای ئێساااتا کە لە کوردساااتان و ئێرانااادا بەردەوامە، بەڵکاااوو 

ە جااوواڵنەوەی کااۆمەاڵیەتی و گۆڕانکااارییە جیاادیەکانی کااۆمەڵگەی ڕۆژئاااواش باااە لەو بااابەتە دەکرێاات. لااین تەنااانەت ل
هارتنێت مامۆستای زانکاۆی ڤیۆلۆناا لە ساەر باابەتی ژورناال ساتریت لە ساەر ڕێبەرایەتیای شاۆڕش دەڵێاتم "زۆر جاار شاۆڕش 

پێویسااتیان بە پشااتیوانیی جەماااوەرییە لە هەمااان  هەنگاااوی هەسااتیار هاوسااەنگی لە خااۆ دەگاارن. پێشااەنگەکانی شۆڕشااگێڕان
کاتدا پێشەنگەکانی )ڕێبەران( شۆڕشیش دەبێت وزە و خولیای شوێنکەوتووانی خۆیان بەکار بهێنن و ڕێنمایی بکەن. سەرەڕای 

 ".ئەوەش، بزووتنەوە جەماوەرییەکان بەبێ سەرکردایەتی و وتەبێژ و پالنێکی ئایدیۆلۆژی شکست دەهێنن
 

بابەتە بۆ کۆمەڵگەی ئەمریکای پێشکەوتوو کە دوو سەدە بە سەر شۆڕشە سەرکەوتووەکەی بۆ بونیادنانی ئەمریکاا  ئەگەر ئەم
تێپەڕبوو پێداویستی بێت، ئەوە لە کۆمەڵگەی ئیمە ئەو پێداویستیە جیدیتر خۆی دەنوێنێت. بەاڵم لە هەماان کاتدایشادا لە 

انی بەهاااری عەرەباای ئەم بااابەتە گرینگاای خااۆی لە دەساات دەدات و بەراناابەر ئەو هاازرە تەنااانەت بە هێنااانەوەی نموونەکاا
 .دەگوترێ ئیتر خەڵکی گۆڕەپانەکان و شەقامەکان دەتوانن خۆیان ڕێک بخەن و بەرەو سەرکەوتن بڕۆن

 
بۆ وەاڵمی پرسیاری کام یەک لەو دو نموونەی سەرەوە لە سەر شۆڕشی ئێستای ژیان ژیاان ئاازادی وەڕاسات دەگەڕێ، ئایاا ئەو 

ڕشااە بااێ ڕێاابەر سااەردەکەوێت یااا بە ڕێاابەر، دەگەڕێاامەوە بااۆ ئەو بااابەتەی کە لە سااەرەتا باساام کاارد کە هەر شۆڕشااێک شۆ
تایبمەندیی خۆی هەیە ڕێگەی خۆی هەر دەدۆزێتەوە، شۆڕشی ژین ژیان ئاازادی دەتوانێات تێکەاڵوێاک لە هەر دووکیاان بێات، 
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ستی بە هەباوونی ڕێبەرایەتای زیااتر بەرچااوە، چاونکە ئاێمە زیااتر بەاڵم لە سەر ئەوەی کە لە کوردستان ڕوو دەدات پێداوی
لە شۆڕش تەنیا بۆ ڕووخاندن پێویستیمان لە شاۆڕش باۆ ڕووخانادن و بونیادناان هەیە کە بتاوانێ خەبااتی ڕەوای کوردساتان 

اڵیەتی کە بە هاۆی بە ئاکام بگەینێ، کە تەنانەت تەنیا ئازادی نا بەڵکوو لە هەمان کاتدا هەندێک گۆڕانکاری جیدی کۆمە
ک بەدی بهێنااێ، دێموکراتیاا و پێشاکەوتوو وکااۆمەڵگەیەکی سیاساەتی داگیاارکەرانە بە ساەر کۆمەڵگەکەماناادا سااەپاوە نەمێناێ 

ئەوە تەنیااا بە ویسااتی کااۆمەاڵنی خەڵااک مااومکین نابیناادرێت بەڵکااوو بە ویساات و خەباااتی خەڵااک و ڕێبەڕایەتیەکاای خاااوەن 
هەر بااۆیەش ئەوەی لە کوردسااتان لە چوارچێااوەی حیزباای سیاساای کە هەیە و لەنێااو بەرنااامە باشااتر مااومکین دەبیناادرێت. 

خەڵکیش پاێگەی هەیە توانیاویەتی جیااوازییەکی قاوک لەگەک ناوچەکاانی دیاکە درووسات بکاات بە دەوڵەمەنادییەکی بەهێاز 
زیاااتر بااۆ هەبااوونی  ببیناادرێت و لە ئەگەری باشااتر بە ئەرکاای خااۆی هەڵسااتانی ئەو ڕیبەڕایەتیاایە و حیزبەکااان گەرەنتیاای

 .داهاتوویەکی جیاواز بە مانا باشەکەی هەیە
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 ٨٣٧ڕۆژنامەی "کوردستان"، ژمارە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ی زایینی٢٠٢٢ ی دێسەمبەی٢١ - ی هەتاوی١٤٠١ی سەرماوەزی ٣٠چوارشەممە   
 
 

 
 

 یەن شوڕای ئەمنییەتەوەدۆستانە لەال کردنی دادگای کەیفەری و دەستێوەردانی مرۆڤ پێویستیی چاالک
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زادە شاڕوخ حەسەن

  
 ( و شەڕ و ئاڵۆزیی نێوان زلهێزان و ئیمپراتورییەتەکانی ئەوکاتی ڕۆژئاوا هەرکام ١٧٨٩دوای دەستپێکی شۆڕشی فەرانسە )
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کاۆمەڵگە، مارۆڤ لە بیرمەندان و فەیلەسووفان هەوڵی ئەوەیان دەدا وەک نەریتی بەر لە خۆیان، ڕوانینێکی نوێ باۆ چەمکای 
و واڵتان بئافرێنن هەتا جیهان ئاسایش و تەناهیی زیااتر بەخاۆوە ببینێات. یەکێاک لەو کەساایەتییە کااریگەرانە لە باواری 
ئاااوەز و فەلسااەفە "ئێمااانۆیەل کاناات" بااوو کە هاازر و بۆچوونەکااانی خااۆی زۆرتاار لە بیرمەناادانی وەک "هیااۆم"، "ڕۆسااۆ" و 

کردنی ڕوانینی ئەو کەساایەتییانە بەرهەمای ئااوەزی ڕەخنەگارانەی خۆیشای  دا وێڕای پوخت"الیبنیتس" وەرگرتبوو و هەوڵی دە
تەوەری و ئااوەزتەوەری بە ڕوانینێکای ڕەخنەگارانە  گەلی وەک ئەزماوون پێوە زیاد بکا. ناوابرو لەسەر خوانی بەتایبەت چەمک

ا و لەو نووساراوەیەدا پیشانیار بە واڵتاان دەکاا لەهەمبەر مەدەنییەت و هێمنی بۆ هەموو جیهان "ئاشتیی سەقامگیر"ای داهێنا
هێنان بە کێشە و شەڕ و ئاڵۆزییەکان، فێدراسیۆنێک لە واڵتاان پێاک بهێنرێات هەتاا لەوێادا بتاوانن کێشاەکانیان  بۆ کۆتایی

بە دیااالۆگ و ئاشااتی چارەسااەر بااکەن بااۆ ئەوەیااکە هەمااوو جیهااان بەرەو ئاشااتییەکی جێگیاار و ڕاوەسااتاو بچااێ نەک هەر بە 
نامە و بەڵێنی بۆ ماوەیەکی کاتی شەڕەکان ڕابوەستن. کانت لەالیەک لە مرۆڤناسیی پراگماتیک، ڕوانینێکای کردەیای و  ەیامپ

گرتنی کاۆمەڵگەی مرۆڤاایەتییە لە ئاساتێکی نەتەوەیای  کۆمەاڵیەتی لە مرۆڤ وێنا دەکا کە ئەمە دەبێتە بەستێنێک باۆ شاەقر
زەیەی ئەو بە کۆماااااری دەیناساااایت. هەر ئەمەش دەبێااااتە دەسااااتپێکێک بااااۆ بااااۆ دامەزراناااادنی ئەو شااااێوەی حکااااوومەتە ناااااوا

بەرەوپێشچوونی هەنگاو بە هەنگاو بۆ گەیشاتن بە ئاشاتیی ساەقامگیر کە لە چەماکە هەرە بەهێزەکاانی ماافی مارۆڤە. کانات 
ببێاتە پاڕادایمێاک  جیهانی" ڕابکێشایت، هەر ئەو یاساا جیهاناداگرەی کە هەوک دەدات سەرنجی مرۆڤەکان لە تاکێتی بۆ "مرۆڤ

بااۆ هەمااوو گەردوون، بەو شااێوازە کە مرۆڤەکااان خۆیااان وەک هەمااوو جیهااان لەبەرچاااو نەگاارن، بەڵکااوو وەک ئەناادامێکی لەو 
جیهانە دابنێن کە ئەمە دەبێتە پێشگرتن بە ڕەوشی سرووشتی لە مرۆڤەکان کە هابز پێشتر باسی کردبوو، ئەوەیکە جێگا باۆ 

یااان بان، بە واتااایەکی دیااکە مارۆڤ دەبااێ بگااتە ئەو باااوەڕەی مااافی ئەوانای دیااکەش بەفەرماای ئەوەیتار نەکەنەوە و هەر خۆ
تەوەرییە و خۆخااوازییە بێااتە دەر، هاااتنە دەر لە ئێگااۆئیزم و گەیشااتن بە پلااۆراڵیزم. هەروەهااا مەرجاای  بناسااێت و لەو تاااک

لێاارەدایە کاناات بااۆ پاراسااتنی مااافە  گەیشااتن بەو کۆمااارە جیهااانییە بااۆ پێناسااەی مااافی سرووشااتیی ئااازادی دەگەڕێااتەوە،
 .سرووشتییەکانی ئازادی یاسایەک بە پێویست دەزانێت

 
دوای ئەوەیکە شەڕی جیهانیی یەکەم کۆتایی پێ هات، گرێبەستێک لە پاریس کرا کە بە گرێبەستی ئاشتی ناسارا )دیاارە زۆ 

امەزرانای ئەمریکاا و داخۆیانیناامەی ژێنێا  پێش لەمە و لەسەردەمی چاخی ڕەوشەنگەری، شاەڕەکانی بریتانیاا و فەرانساە، د
و... بەجۆرێااک باساای مافەکااانی ماارۆڤ بە شااێوەی سااەرەتایی کااراوە(، و واڵتااانی بەشااداربوو لە شااەڕ بڕیاااری دامەزراناادنی 
 "کۆمەڵەی نەتەوەکان"یان دا کە ئیلهامدەر و بیرۆکەکەی بۆ باوەڕەکانی کانت دەگەڕایەوە و هەوڵەکە ئەوە بوو لەوێدا بتاوانن
گرفتەکانیااان چارەسااەر بااکەن. دواتاار لە شااەڕی جیهااانیی دووهەم واڵتااانی جیهااان بڕیاریااان دا ئەو ڕێکخااراوە جیهااانییە 
بەرفرەوانتر بکەنەوە و ئەو واڵتاانەی تاازە دامەزرانادرابوون لە ئاکاام ئەو دوو شاەڕە، بێانە نێاو باازنەیەکی جیهاانی کە لە 

مەی ئەو ڕێکخااراوە لەسااەر داروپەردووی کااۆمەڵەی نەتەوەکااان، ڕێکخااراوی واڵت و پەسااندکردنی ئەساساانا ٥٠بە  ١٩٤٥ساااڵی 



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

329 
 

نەتەوە یەکگرتووەکاااان دامەرزا کە گرنگتااارین ئۆڕگاااانی ئەو ڕێکخاااراوە مەزنە جیهاااانییە، ئەنجاااوومەنی تەنااااهیی نەتەوە 
واڵت دەنگای ساپی  ٨واڵت و بەبێ دەنگی نەرێنای) ٤٨بە کۆی دەنگی  ١٩٤٨ی دێسامبری ١٠یەکگرتووەکانە. سێ ساک دواتر لە 

ماددە پەسند کرا هەتاا جیاا لە گەیشاتن بە ئاشاتیی  ٣٠و بێالیەنییان دا( جاڕنامەی جیهانیی مافی مرۆڤ بە پێشەکییەک و 
ساااەقامگیر و جێگیاااری کانااات، ئاااازادی و دادپەروەری هەروەهاااا ساااەرجەم ماااافە سرووشاااتی و ناسرووشاااتییەکانی لەالیەن 

یاان پێادا بنارێ. مەبەسات لەو جاڕناامە جیهاانییە دابینکردنای مااف و ئازادییەکاان باۆ دەوڵەتانەوە ڕێزیان لێ بگیارێ و دان
هەماااوو مرۆڤێکااای ساااەر ئەم گەردوونەیە و لە دوای پەساااندکردنی بەشااای هەرەزۆری واڵتاااان بەتاااایبەت دوای پەساااندکردنی 

سیاسییەکان و هەروەهاا ماافە )دوو کۆنڤانسیۆنی مافە مەدەنی و  ١٩٨٩هەتا  ١٩٦٦پەیماننامەی دیکەی هاوتەریڕ لە ساڵی 
ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووری هاوتەریڕ دەگەک جاڕنامە پەسند کاراون و دوو پەیمانناامەی دڵخاواز کە یەکیاان تاایبەت 
بە البردنی سزای سێدارەیە پەسند کراون( تەنانەت وەک مافێکی نێاونەتەوەیی لاێ هااتووە و دەباێ هەماوو واڵتاان ڕێاز لەو 

 .ناسرووشتییانە بگرنیاسا سرووشتی و 
 

جیا لەمە بەپێی گەنگەشەی جۆراوجۆر و ئەو گۆڕانکارییە جیهانییانەی لە ئاستی دنیادا ڕوویان داوە، شاارەزایانی ئەو باوارە 
بەندییەک لەنێوان جاۆری ماادە و خاڵەکاانی جاڕناامە و بە گشاتی پرسای ماافی جیهاانیی مارۆڤ باکەن و  هەوڵیان داوە پۆلێن
پێااانج جیلیاااان دەسااات نیشاااان کاااردووە کە جیلەکاااانی یەکەم و دووهەم و ساااێهەم لە درووشااامی شۆڕشااای بەوجاااۆرە کە ئەوان 

فەرانساااەوە وەرگیاااردراوە )ئاااازادی، بەرابەری و برایەتااای( واتە پێوەنااادییان بەو ساااێ الیەنە گااارنگەی ژیاااانی تاکەکاااان لە 
ەکاااان و گاااۆڕانی ژیاااان و سیساااتەمە کۆمەڵگەکاااانەوە هەیە، بەاڵم جیلەکاااانی چاااوار و پێنجااایش بەپێااای تێپەڕینااای قۆناغ

جیهانییەکان دیاردەی دیکەی وەک پێوەنادییە کۆمەاڵیەتییەکاان لە باسای جیهاانی ئینتەرنێات و ڕایەڵاکە کۆمەاڵیەتییەکاان و 
پرساااای ژیاااانگە )کە ئێسااااتا وەک بەشااااێک لە پێداویسااااتییەکانی مااااافی مرۆڤاااای لااااێ هاااااتووە( هەروەهااااا ئەو باااازووتنەوە 

 .ەڵداوە، پێویستیی بە پێناسە و مانابەخشینێکی دیکە لە سەر مافەکانی مرۆڤ هەیەکۆمەاڵیەتییانەی سەریان ه
 

 مکانیزمی کردەکی

 
دەسااەاڵتیی ئەو ڕێکخااراوانە دەگیاارێ، بەاڵم ئەگە جااوان سااەرنج باادەین  ڕاسااتە ڕەخاانەی زۆر لە پرساای مااافی ماارۆڤ و بێ

کردووە یان بەدژی خەڵک جینایەتیاان کاردووە نەک  بەتایبەت دوای شەڕی سارد، زۆرێک لەو واڵتانەی مافی مرۆڤیان پێشێل
هەر لێپرسینەوەیان لێ کراوە، بەڵکوو سزاش دراون. بۆ وێنە لە یوگساڵویی پێشوو، لە واڵتی ڕواندا، ساوودان، دارفاوور، لە 

ڕێکخاراوی  عێرا  )دانانی ناوچەی دژە فڕین بۆ پێشگرتن بە کوشتنی کوردەکانی باشوور(، لە کۆزۆڤۆ و زۆر شاوێنی دیاکە کە
نەتەوە یەکگرتووەکااان بە مکااانیزمی یاسااایی کە پێناسااەی بااۆ کااراوە و بە ئۆڕگااانی پڕکاااریگەری خااۆی واتە ئەنجااوومەنی 
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تەناهیی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستێوەردانی مرۆڤدۆستانەی کاردووە، واتە نەتەوە یەکگرتووەکاان بەو ڕاپۆڕتاانەی لەالیەن 
ئەو بەساتێنە باۆی هااتبوو و بە ئاشاکرا و بە زەقای ئەو واڵتاانە ساەرقاڵی کوشاتن و  ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و چاالکانی

گرتن و جینایەت بوون، سەرەتا بە کاراکردنی دادگای کەیفەریی نێونەتەوەیی کە بە دادگای الهە ناسراوە و لە تاوانەکاانی 
کردن و پەسااندکردنی  ەوە و بە یاساااییوەک ژینۆسااید، جینااایەت بەدژی مرۆڤااایەتی، جینااایەتی شااەڕ و دەسااتدرێژی دەکااۆڵێت

 ٢٠١١واڵتەی مافی ڤێتۆیان هەیە دەتوانێ دەستێوەردانی مرۆڤدۆساتانە بکاا، تەناانەت سااڵی  ٥هەموو واڵتان بەتایبەت ئەو 
لە واڵتاای لیباای دوای ئەوەیااکە سااەرۆک و کاربەدەسااتانی ئەو واڵتە بەدژی خەڵکاای ڕاپەڕیااو و وەزاڵەهاااتوو بە شااێوەیەکی 

هەزار کەسیان دەسبەساەر کارد و بە تاناک و تاۆپ و چەکای قاورە داوای ڕەوای خەڵکیاان  ٦٠واڵنەوە و زیاتر لە هۆڤانە جو
سااەرکوت دەکاارد، ئەو دادگااایە بە بڕیاااری نەتەوە یەکگرتووەکااان و ئەنجااوومەنی تەناااهیی ڕێکخااراوی نەتەوە یەکگرتووەکااان 

اڵتااان کە ئەمە بااووە هااۆی ئەوەیااکە هاایچ واڵتێااک نەتااوانی هاااتە مەیاادان و دوای لێکااۆڵینەوە، ڕاپااۆڕتی خااۆی دایەوە بە و
چیاادیکە پشااتیوانیی لااێ بکااا و حااوکمی گرتناای قەزافاای و سااەرکردە بااڵکااانی ئەو واڵتە باادرێت. کەواتە هەر واڵتێااک کاااری 
بگاااتە ئەو جێگااایەی ئاااوا بە جااددی پێشااێلکاریی مااافی ماارۆڤ بکااا و دەرحە  بە خەڵااک جینااایەت بکااا، بەدڵنییااایەوە 

رسینەوەی جیهانیی لێ دەکرێت و بڕیاری قورسی بەسەردا دەسەپێنن لەپێنااو پاراساتنی بەهاا مافەمرۆڤییەکاان و خەڵکای لێپ
ئااازادیخواز. هەڵاابەت ئەوەناادەش بگااوترێ کە، الیەناای بەرژەوەناادیی نەتەوەیاای واڵتااان کاااریگەریی ڕاسااتەوخۆی لەسااەر ئەو 

 .مرۆڤ دەکاتە قوربانی بڕیاراتانە هەیە و زۆرجار ئەو بەرژەوەندییانە مافی
 

بەنیسبەت دۆخای ئێساتای ئێاران بەتاایبەت کوردساتان یەکجاار زۆر ئااڵۆز و نااجێگیرە، بە جۆرێاک ڕۆژانە خەڵاک دەگیارێن، 
دەکوژرێن و بریندار دەکرێن. ڕێژیم بە هەموو شێوازێک خەڵک دەچەوساێنێتەوە و ئەشاکەنجەیان دەکاا و تەناانەت بااە لەوە 

ا دەستدرێژی دەکرێتە ساەر دەسبەساەرکراوان. چەناد ڕۆژ لەمەوبەر لە شاارەکانی بۆکاان، مەهابااد، دەکرێ لە بەندیخانەکاند
پیرانشار، جوانڕۆ و سنە هێزە سەرکوتکەرەکان بە چەکی قورە هێرشیان کردە سەر خەڵک و دەساتیان لە هایچ کردەوەیەکای 

نی زایەنااد و تەمەن و نەخااۆش و ... خەڵکیااان ناااڕەوا، نەشاایاو و نامرۆڤااانە نەپاراساات و ئەو هێاازانە بەبااێ لەبەرچاااوگرت
گرتووە و ئەشکەنجەیان داون. ئەوەی لە کوردستان کرا دەکرێ وەک جینایەت بەدژی مرۆڤاایەتی ساەیر بکارێ یاان ئەوەی لە 
بەلووچستان کرا کۆمەڵکوژی و جینایەت بوو. هەڵبەت لە زۆر ناوچەی دیکەی وەک باکووری ئێران ڕێژیم بە هەماوو شاێویەک 

ڵی سەرکوتی خەڵکای ڕاپەڕیاو دەدا کە بە هێمناانەترین شاێواز داخوازییەکاانی خۆیاان دەردەباڕن. باۆیە دەباێ جیهاان لە هەو
حاند ئەو هەمووە چەختیگەرییەی ڕژیم بێاتە گاۆ و حکاوومەت ناچاار بە وەاڵمادانەوە باکەن و پاێش بەو هەماووە جینایەتاانە 

کە ئەنجاوومەنی ماافی مرۆڤای نەتەوە یەکگرتووەکاان بڕیااری لەساەر  بگرن، ڕەنگباێ ئەو کاۆمیتەیەی دۆزیانەوەی ڕاساتییەکان
تێکردنی هەماوو واڵتاانی  داوە، دەستپێکێکی باش بێ بۆ گەیشتن بەو قۆنااغەی هەمووماان چااوەڕوانی دەکەیان، ئەویاش پشات

 ی خەڵک بە هەموو داهێنانی و گەیشتن کاریگەری جیهان لەم ڕێژیمە و هەرچی زیاتر گەمارۆدانان و شێوازی دیکە بۆ بەچۆک
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 .هیوا و ئاواتەکانیان کە هاوتەریبە دەگەک بایەخەکانی جیهانیی مافی مرۆڤ، بێ
 
 
 
 

 (٢-١مۆڵەتی کوشتن: چۆن ئورووپا ڕیگا بە ئێران و ڕووسیە دەدا بێ سزا مرۆڤ بکوژن )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوور ماتیو کارنیشنیگ/ و لە ئینگلیزییەوە: کەماڵ حەسەن –پۆلیتیکۆ 

 
لە ئێوارەیەکی گەرمی ساێپتەمبەری سااڵی ڕاباردوودا، پیااوێکی ئاازەریی هەڵگاری پاساپۆرتی ڕووسایەیی لە سانووری  -بەرلین

باکووری قوبرە بۆ باشووری قوبرە پەڕیەوە. ئەو بە سووکی سەفەری دەکاردم دەماانچەیەک، مشاتێک فیشاەک و دەنگبڕێاک. 
 .خەوش بێ قەرار بوو ئەوە هەڵمەتێکی بێ

 
اتەی پیاوەکە خەریکی چوونەژوور بۆ شوێنێکی بەکرێدانی ئوتومبێال باوو تاا مەئماورییەتەکەی جێبەجاێ پاشان، دروست ئەوک

بکات، کە داواکارانی گشتی دەڵێن بۆ کوشتنی پێنج بازرگانی جاوولەکە، لە نێویانادا میلیااردێرێکی ئیساڕائیلی باوو، پاۆلیس 
 .دەورەیان دا

 
 کەم دەرزەنێکن لە ئورووپا لەو سااڵنەی دواییدا، بەشێکیان سەرکەوتوو  هەڵمەتە ناسەرکەوتوویەکە تەنیا یەکێک لە النی
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باااوون، هێنااادیکیان ناااا، کە بە گاااوتەی کاربەدەساااتە ئەمنییەتییەکاااان ئاماااانجی "نەرم" باااوون، کە کوشاااتن، ڕفانااادن یاااان 
بە شاێوەیەکی گشاتی  هەردووکیان دەگرنە خۆ. ئۆپەراسیۆنەکان لە ڕووی چەمکایەوە بە شاێوەیەکی بەرفاراوان هاوشاێوە باوون،

 پشت بە چەکی بەکرێگیراوی نێوخۆیی دەبەستن. کاربەدەستانی هەواڵگریی دەڵێن، گرینگترین پەیوەندییەکە، ئەوەیە کە 
 .هێرشەکان لەالیەن هەمان بەڵێندەرەوە ڕاسپێردرابوونم کۆماری ئیسالمیی ئێران

 
نی پساپۆڕە ناوکییەکاانی چااالک لە بەرناامەی نااوکی ئەو لە قوبرە، کاربەدەستان پێیان وایە ئێران کە ئیسڕائیل بە کوشات

واڵتە تاوانبار دەکاات، هەوڵای داوە ئەو پەیاامە بگەیەناێ کە دەتاوانێ لە شاوێنێک هێارش بکااتەوە کە ئیساڕائیل کەمتارین 
 .چاوەڕوانیی هەیە

 
ا لە ساێپتەمبەر گاوتی، "ئەوە دەیڤید بارنیا، سەرۆکی ئاژانسی هەواڵگریی ئیساڕائیل، موسااد، لە لێادوانێکی گشاتی دەگمەناد

ڕێژیمێکە کە دەسەاڵتەکەی لەساەر ترسااندن و تونادوتیژی دامەزرانادووە و تونادوتیژی وەک ئاامرازێکی ڕەوا ساەیر دەکاات." 
ناااوبراو لە شاایکردنەوەی لێدوانەکەیاادا گااوتی پیالناای توناادوتیژانە لەو دواییااانەدا زیادیااان کااردووە، "ئەوە لە گااۆترە نااین. 

 ".بۆداڕێژراو و سیستەماتیکن، تێرۆریزمی ستراتێژیک یزمی دەوڵەتیی پالنئەوانە تێرۆر
 

ئەو ئاماژەی بە وردەکارییەکی گرینگ نەکردم ئەو کار دەکاات. ئەو ساەرکەوتووییە تاا ڕادەیەکای زۆر لەبەر ترسای ئورووپاا، 
ارکردنی ئێاران باۆ وەئەساتۆگرتنی کردنی زۆربەی ئۆپەراسیۆنەکانی ئێرانای لەو ساااڵنەی دواییادا، لە ناچا گۆڕەپانی جێبەجێ

بەوالوە، ئێران نزیکەی دەرزەنێک عەمەلیاتی لە ئورووپاا بەڕێاوە  ٢٠١۵تاوانەکان بووە. کاربەدەستانی ئەمنییەتی دەڵێن لە 
 .بردوون، کە لەواندا النی کەم سێ کەسی کوشتووە و چەند کەسی دیکەشی ڕفاندووە

 
خستنەسااەر ئامااادەیی بەردەواماای   و چاااالکی مافەکااانی ژنااان، بە تیشااک ئەمریکااایی-مەساایح عەلینااژاد، نووسااەری ئێراناای

ڕێبەرانی دەوڵەتانی ئورووپاا باۆ دیادار لەگەک ساەرکردەکانی ئێاران گاوتی، ئورووپاییەکاان تەنیاا بەرانابەر بە ئێاران نەرم 
 ".ونیان نەبوون، ئەوان لەگەڵیان هەوکارییان کردووە و ڕەواییشیان بە بکوژەکان داوە

 
ژاد، یەکێک لە ڕاشکاوترین ڕخنەگرانی ڕیژیم، کە بە زەحمەت لە هەردوو هەوڵەکانی باارمتەگیران و کاوژران ڕزگااریی عەلین

دەگا کە ڕێبەریی ئێران ئامادەیە دەست بۆ چ کارهایەک بباات. ئەو گاوتی، "ئەگەر کۆمااری  بوو، لە زۆر کەە باشتر لەوە تێ
 ".لە بارمتەگرتن، ڕفاندن یان کوشتن هەڵگرن؟" پاشان وەاڵمی دایەوەم "نائیسالمی سزا نەدرێ، هیچ هۆیەکیان هەیە دەست 
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 شێوازی یەکەم ڕێگاچارە

 
لەو کاتەوە کە بروتوە و هاوپیالنگێڕەکاانی جولیاوە ساێزاریان هەنجان هەنجان کارد، کوشاتن تیژتارین ئاامرازی ساندووقی 

کە ئەوە کاارێکی پاڕ مەترساییە کە زۆر جاار دەبێاتە هاۆی ئامرازەکانی سیاسەت بووە. بەدرێژایی هەزاران ساک، ئاشکرا بووە 
ئاسەواری نەخوازراوی کارەساتبار )بڕوانە کوشتنی ئیمپراتوری ڕۆم سەزار یاان ئورووپاا دوای تێارۆری شاازادەی مەزن فرانتاز 

ور و، واڵتاانی فەردیناند لە سارایەڤۆ(. لەگەک ئەوەشدا، هەم بۆ دەوڵەتی بێ پڕەنسیپی وەک ئێران، ڕووسیە و کۆرەی بااکو
دێموکراتیک وەک واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و ئیسڕائیل، سەرنجڕاکێشیی چارەساەرکردنی کێشاەیەک بە البردنای ئەو زۆر 

 .جار هێندە زۆرە کە ناکرێ خۆی لێ ببوێری
 

ن ڕێگاچااارەیە تەنااانەت بەو شااێوەیەش، جیاااوازییەکی بنەڕەتاای لەنێااوان ئەو دوو بەرەیەدا هەیەم لە خااۆراوا، کوشااتن دوایاای
ناام  ی کایم جونگ ٢٠١٧)بیر لە ئوسامە بین الدن باکەرەوە(؛ لە واڵتاانی دیکتااتۆردا، ئەو یەکەمیانە )کاێ دەتاوانێ کوشاتنی 

زڕباارای دیکتاااتۆری کااۆرەی باااکوور، کاایم یونااگ ئااون، بە گااازی دەمااار لە کاااتی دابەزیاان لە کواالالمپااور لەبیاار بکااات؟(. بااۆ 
ەت بێتوو پیالنی کوشتنەکان پووچەک بکرێنەوە، ڕێژێمەکان هێشتا بە چاندنی ترە لە دک و پڕەنسیک، تەنان دەوڵەتانی بێ

 .مێشکی دوژمنەکانیاندا، براوەن
 

ئەوە بۆ شیکردنەوەی ڕێژەی ئەو جۆرە ڕووداوانە لەو دواییانەدا یارمەتیدەرە. لە ماوەی چەند مانگی ساڵی ڕابردوودا، ئێاران 
ەوە تااا ئەفریقااا بەڕێااوە باردن. لە کۆلۆمبیااا، پااۆلیس دوو پیاااوی لە بۆگۆتااا بە گومااانی هێرشاێکی زۆری لە ئەمریکااای التیاان

هەزار دۆالر، دەستگیر کارد؛  ١٠٠داڕشتنی پیالنی کوشتنی تاقمێک ئەمریکایی و ئەفسەرێکی پێشووی هەواڵگریی ئیسڕائیل بۆ 
ا و سااێنێگال پێاانج پیاویااان بە گومااانی شااانۆیەکی هاوشااێوە لە ئەفریقااا قەومااا، کاتێااک کاربەدەسااتان لە تانزانیااا، غەناا

پالندانان بۆ هێرش بۆ سەر ئامانجی ئیسڕائیلی، لە نێویاندا توریست لە سەفاری دەستبەسەر کاردن؛ لە فێاورییەی ئەمسااک، 
تاورکیەیی کە کۆمپانیاایەکی نێوخاۆیی -سااڵەی ئیساڕائیلی ٧۵پۆلیسی تورکیە پیالنێکی ئاڵۆزی ئێرانای باۆ کوشاتنی کەساێکی 

انای هەیە هەڵوەشاااند و؛ لە ناۆڤەمبەر، کاربەدەسااتان لە گورجساتان گوتیااان پیالنێکیاان کە لەالیەن سااوپای قودساای فڕۆکەو
 .گورجستانییان لە تفلیس ئامادە کرابوو، پووچەک کردۆتەوە-ساڵەی ئیسڕائیلی ٦٢ئێران بۆ کوشتنی بازرگانێکی 

 
اسیۆنەکان دەتوانن لە شتێک دڵنیا بنم ئەوان ناچاار نااکرێن ئەو جۆرە ئۆپەراسیۆنانە سەرکەون یان نا، واڵتی پشتی ئۆپەر

تێچووی هەوڵدانیان وەئەستۆ بگارن. بە تێپەڕباوونی ساااڵن، ڕێژیمەکاانی ڕووسایە و ئێاران ڕێژەیەکای لە ئەژماار نەهااتووی 
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و تەنااانەت  ناڕازییااان، خیانەتکاااران و دوژمناای جۆراجۆریااان )ڕاسااتەقینە و گومااانکراو( لە شااەقامەکانی پاااریس، بەرلااین
واشااینگتۆن، زۆر جااار بە ڕۆژی ڕووناااک، لەنێااو بااردوون. بەشااێکی دیااکە بە بێاادەنگی ڕفێنااراون و نێااردراونەوە ماااک، لەوێ 

 .بەرەوڕووی دادگایی ساختەبوونەوە و پاشان بە بیانووی خیانەت لە سێدارە دراون
 

دەرئەنجااامی ڕاسااتەقینەیان هەبااووە. ئەوە بە  ئەگەرچاای ڕەخاانەی ڕۆژاوا لەبەر ئەو تاوانااانە کەم نەبااووە، زۆر بەدەگاامەن
تایبەتی بۆ ئورووپاا ڕاساتە، شاوێنێک کە ڕێابەران لە ڕووبەرووباوونەوە لەگەک پێشاێلکاریی جۆراجاۆر بە هیاوای ژیانادنەوەی 

ەیاان کردنی بەرنامەی چەکی ناوکی ئێران و بووژاندنەوەی پەیوەندییە بازرگانییەکان، دیزەبەدەرخۆن ڕێککەوتنێک بۆ کۆنتڕۆک
 .کردوون

 
بە پێچەوانەی واڵتە یەکگرتووەکان و ئیسڕائیل، کە هەڵوێستێکی تونادیان لە ساەرەتای بە دەساەاڵت گەیشاتنی مەالکاان لە 

گاارتە بەر، ئورووپااا بااۆ ڕێااژیم ئاااوااڵتر بااووە. زۆرێااک لە کاربەدەسااتانی یەکیەتیاای ئورووپااا تااووڕەیی خۆیااان لە  ١٩٧٩
 .بە ئێران ناشارنەوەهەڵوێستی توندی ئەمریکا بەرانبەر 

 
یساپانیا ، کاتێک هێشتا وەزیری کاروباری دەرەوەی ئ٢٠١٩ی ئورووپا، جۆزێی بۆرێل، لە سەرۆکی سیاسەتی دەرەوەی یەکیەتی

 ".بژین ئیران دەیهەوێ ئیسڕائیل لەنێو بەرێ، ئەوە شتێکی نوێ نییە. ئێوە دەبێ لەگەڵیدابوو بە پۆلیتیکۆی گوت، "
 

 مێژووی تێرۆر

 
بکاوژ" دەگێاڕنەوە باۆ =assassin"  تیی ئێران بۆ تێرۆر شتێکی نوێ نییە. بەڕاستی، گەلێک زاناا شاوێنپێی وشاەیخۆشەویس

ی زایینی کە "ڕێبازی حەشاشین"ی دامەزراند، هێزێکای دڕنادە کە بە کوشاتنی ١٢حەسەن سەبا ، میسیۆنەرێکی پارسی سەدەی 
 .بێدەنگی دژبەرانی ناسراوە

 
دەساەاڵتی  ١٩٧٩ومەینی، مەالی توندئاژۆیەکە کە شۆڕشی ئیسالمیی ئێرانی ڕێبەریای کارد و لە ڕوحی حەسەن لە ئایەتوڵاڵ خ

بەدەستەوە گرت، دەژیاا. لە یەکەماین قوربانییاانی ڕێابەری گەورە شاەهریار شاەفیق، کاپیتاانێکی پێشاووی هێازی دەریاایی و 
کەسای دەمامکادارەوە، لە دەرەوەی مااڵی دایکای  لە الیەن دوو ١٩٧٩خوشکەزای شای دەرکراوی ئێران بوو. ئەو لە دێسەمبەری 

لە شەقامی پەرگاۆلێز، لە نااوچەی ماودێڕنی ئارۆندیسامۆن، دوو فیشاەک لە ساەری درا. لە سااڵەکانی دواتار، کۆمانادۆکانی 
 ، مەرگی ئێرانی ئەندامان و الیەنگرانی شا و دژبەرەکانی دیکەیان لە سەرانسەری ئورووپا، لە فەڕانسەوە تا سوید، ئاڵمان
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 .سویس و ئوتریش، کوشت. لە زۆربەی ئەو ڕووداوانەدا، بکەرەکان قەت نەگیران
 

 ، عەبدولڕەحمان قاسملو، ڕێبەرێکی کوردەکانی کەمینە نەتەوەی ئێران کە پشتگیریی لە خودموختاری بۆ ١٩٨٩بۆ وێنە، لە 
نێکدا لە ڤییەن کوژرا. چەکدارەکان خۆیاان گەلەکەی دەکرد، دەگەک دوو هاوکاری دیکەی لەالیەن بکوژانی ئێرانی لە ئاپارتما

لە باڵوێزخانەی ئێران حەشار دا. ئەوان پاش ئەوەی باڵوێزی ئێران لە ڤییەن بە دەوڵەتای گاوت ئەگەر بکوژەکاان دەساتگیر 
بکرێن، مەترسی ئەوە هەیە هاوواڵتیانی ئوتریشی لە واڵتەکەیاندا گیانیان لە مەترسی باکەوێ، ڕێگایاان پاێ درا ئاوتریش 

دا بەشاادار بااووە، دواتاار بااوو بە یەکێااک لە دیااارترین  بهااێڵن. یەکێااک لەو پیاااوانەی کە گااوایە لە ئۆپەراساایۆنی ڤیاایەن جااێ
 .٢٠١٣تا  ٢٠٠۵نژاد، سەرکۆماری ئێران لە  کەسایەتییەکانی واڵتەکەیم مەحموود ئەحمەدی

 
کەم نەکردەوە. لە ساڵەکانی دواتاردا،  تەنانەت بانگەشە خراپەکانی دەوروبەری ئەو کەیسەش، هەوڵەکانی کوشتنی ڕێژیمی

ڕێژەی کوژراوەکاان تەنیاا زیااتر باوو. هێنادێک لە کوشاتنەکان بەئانقەسات ترساناک باوون تاا پەیاامێکی ئاشاکرا بنێارن. باۆ 
 ١٩٩٢وێنە، فەرەیدون فەڕوخزاد، ئەستێرەیەکی موسیقای پاپ، بە ڕەچەڵەک ئێرانای کە لە تااراوگە و لە ئاڵماان دەژیاا لە 

 .بە کوژراوی دۆزرایەوە. بکوژەکان ئەندامی نێرینە، زمان و سەریان بڕیبوونەوەلە بۆن 
 

کوشااتنی ناااوبراو تەنیااا یەکێااک لە دەرزەنێااک بااوون کە لە ئێااران بە "کوشااتنی زنجیرەیاای" ناسااراوە، هەڵمەتێکاای دە ساااڵەی 
نااڕەزایەتیی گشاتی لەبەر کوشاتنی ساێ کوشتن کە لەویدا دەوڵەت هونەرمەند و ناڕازییانی لە ناوخۆ و دەرەوە کردە ئامانج. 

، لە نێویاناادا ژن و مێردێااک ، توناادڕەوەکانی ڕێژیماای بەرپرساای کوشااتنەکانی ناچااار کاارد ١٩٩٨نووسااەری بەناوبانااگ لە 
 .پاشەکشە بکەن. بەاڵم تەنیا بۆ ماوەیەک

 
ەکی هەواڵگریای ڕۆژاوایای ئەوکاتی و ئێستاش هاندەری عەقاڵنی باۆ کوشاتنی لەو جاۆرە، پاراساتنی خۆیاان باووە. ساەرچاوەی

گااوتی، "بەرزتاارین پێشااتریەتی بااۆ ڕیژیماای ئێااران هێمنیاای نێوخااۆییە. ڕێااژیم دژبەرەکااانی لە نێوخااۆ و دەرەوەی ئێااران وەک 
 ".هەڕەشەی مەزن بۆ سەقامگیریی خۆی سەیر دەکات

 
، خاومەینی ١٩٧٩ە بۆ ئێاران لە دایە. بەر لە گەڕانەو بەشێکی زۆری ئەو پارانۆیایە ڕیشەی لە مێژووی خودی کۆماری ئسیالمی

ساڵی لە تاراوگە تێپەڕ کارد، لە نێویانادا لە پااریس، ئەزموونێاک کە هێازی تااراوگەی لە میتۆلاۆژی کۆمااری ئیساالمیدا  ١۵
 .چەسپاند. بە واتایەکی دیکە، ئەگەر خومەینی توانی شۆڕشێک لە دەرەوە ڕا بەرێوە ببات، دوژمنەکانی ڕێژیمیش دەتوانن
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 بە تامی ژەقنەمووت شوکواڵتێک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاهیر قاسمی

 
جومهاوری دڵخاوازی عەلای خاامنەیی ساەردانی شااری سانەی کارد. ساەردانەکە لە  ی سەرماوەز ئیبراهیم ڕەئیسی، ڕەئیس١٠ڕۆژی

 ڕواڵەتدا بە بیانووی کردنەوەی پڕۆژەیەکی گەیاندنی ئااو باۆ ماااڵن باوو، بەاڵم پاڕۆژەیەک کە هێشاتا نیاوەچڵە و تەنیاا لە
سەدا پازدەی کارەکانی تەواو باووە، ئەو گوماانەی بە هێزتار کارد کە مەبەساتی ئەو ساەردانە ئەوە باوو کە وا نیشاان بادرێ 

 .یە و ناڕەزایەتی تێدا کۆتایی هاتووە دا کوردستان وەک کانگای سەرهەڵدانی شۆڕشی ژینا، لە دۆخێکی ئاسایی
 

ن بەم بااۆنەوە لە شاااری سااەقز درێااژەی کێشااا، ساانە یەکەم شاااری ئەو ڕۆژەی کە ژینااا نێااژرا و ناااڕەزایەتی و خۆپێشاااندا
کوردستان و ئێران بوو کە هاوکات هاتە سەر شەقام و بە دروشمی "ساەقز بە تەنیاا نیایە، سانە پشاتیوانییە"، نااڕەزایەتیی 

ردوو کەم و زۆر خۆی لە جینایەتی کاوژرانی ژیناا نیشاان دا. ئەم خۆپێشااندان و ناڕەزایەتییاانە بە درێژایای ساێ ماانگی ڕابا
لەو شارەدا بەردەوام بووە و دەکرێ بڵێین لە ئاستی هەموو ئێراندا زیاترین و ماوەدارترین خۆپێشاندان و ناڕەزایەتییەکاانی 
تێاادا بەڕێااوە چااووە. خوێناادکارانی زانسااتگاکانی ئەو شااارە پێشااەنگی سااەرهەڵدانی زانسااتگا و زانکۆکااانی ئێااران بااوون و 

بەردەوام پایەیەکی گرینگی مانگرتنەکان بوون. لەم سۆنگەیەشەوە چەندین شەهیدی پێشاکەش بەم  دووکانداران و بازاڕییانی
سەرهەڵدانە کردووە، دەیان کەسی لێ بریندار بووە و سەدان کەسیشی لێ دەستبەسەر کراوە. هەماوو ئەوانەش وایاان کارد کە 
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بەو پێیەش بۆ ڕێژیم گرینگ بوو کە وا نیشاان بادا ئەم شارە بە ناوەندێکی گرینگی سەرهەڵدانی شۆڕشی ژینا بناسرێ. هەر 
 .کانگای سەرهەڵدان ئارامە و هیچ ناڕەزایەتییەکی تێدا نەماوە

 
کاربەدەسااتانی کۆماااری ئیسااالمی لە ساانە، بە عااادەتی سااەردانی سااەرکۆمارەکان، ژمااارەیەک لە بەرپرسااانی دەوڵەتاای، هێاازە 

بوونی دۆخای کوردساتانیان باۆ بکاا.  ەئیسی کۆ کردەوە تا باسی ئاساییچەکدارەکان، کۆنەجاشەکان و ژن و منداڵەکانیان بۆ ڕ
بەاڵم ئەمجارە پێشبینیی کەمیی حەشیمەتی بەشداریان کردبوو و بۆیەش هاۆڵێکی بچووکتریاان باۆ کۆباوونەوەکە دیااری کارد. 

ساەرەڕای هەماووی  بەو حاڵەش، بۆ پڕکاردنەوەی هاۆڵەکە، ناچاار باوون لە کارمەنادانی شاارەداریی شاارەکە کەڵاک وەرگارن.
ئەوانە، ئەو ڕێاااژەیە باااۆ شاااارێکی میلیاااۆنیی وەک سااانە دڵۆپێاااک لە دەریاااا باااوو و بە هااایچ الیەکااادا ساااەرکەوتنی ساااەردانی 
سااەرکۆماری پااێ نیشااان نەدەدرا. بااۆیەش دوای قسااەکانی، کاربەدەسااتانی شااارەکە پێشاای سااەرکۆمار کەوتاان و بە شااەقامێکی 

دۆخی شار ئاساییە، ناڕەزایەتیی تێدا نییە و دووکان و بازاڕەکانی ڕەوتی ئاساایی شاردا پەلکێشیان کرد تا وا نیشان بدرێ 
خۆیان تێپەڕ دەکەن. چونکە سەردانەکەش تا ڕادەیەک کتوپڕ بوو، ناڕەزایەتییەکی ئەوتۆی بۆ ڕێک نەخراباوو. لەو گەڕانەدا 

ەڵاکەوت لە بەر دەرگاای دووکااانەکەی ڕەئیسای بە ساەر دووکاانێکی شاوکواڵت فرۆشایدا کەوت کە کااابرای شاوکواڵت فارۆش بەه
ڕاوەستابوو. بە دیتنی سەرکۆمار و ئەو هەموو دەستە و دایرەیە، شوکواڵت فرۆش تووشی پەشۆکان باوو و دەسات و پێای خاۆی 
ون کرد. بۆ تاوێک هەڵوێستی ئەو ماوەیەی خاۆی و هاوپیشاەکانی لەبیار چاۆوە کە لە مەودای دوو مانگادا نیزیاک بە پاازدە 

ان بۆ پشتیوانی لە ڕاپەڕینی ژینا داخستبوو. بە خدەی میوانگریی کوردان، لوێچێک شاوکواڵتی باۆ ساەرۆک کۆماار ڕۆژ دووکانی
ڕاداشاات و ئەویااش وەک بڵێاای دەسااکەوتێکی گرینگاای دەسااتەبەر کردبااێ و بەو شااوکواڵتە گااوێچی خااۆی گرتبااێ، بە باازەیەکەوە 

توورە سەری بە دووکانێکی دیکەشادا کارد کە خااوەن دووکاان دەنکێکی لێ هەڵگرت و درێژەی بە ڕێگای خۆی دا. هەر بەو دەس
کردن،  تێ خەریکاای کاااری ئاسااایی خااۆی بااوو. ئەوەی لە هەر دوو دووکانیشاادا سااەرنجی بیاانەر و مێاادیاکانی ڕادەکێشااا پشاات

نەبوون بە  کردنی خاتوونانی کورد لە سەرکۆماری ئێران بوو. بەاڵم هەڵوێستی لێبڕاوانەی خانمان بۆنەکردن و بایکۆت حیساب
 .هۆی ئەوە کە شوکواڵتەکەی فەیزوڵاڵ دڵی برینداری کوردان، بریندارتر نەکا

 
خاااڵێکی هەرە گرینااگ کە لە سااەرهەڵدانی ژینااادا کە بە درێژایاای سااێ مااانگی ڕابااردوو بەردەوام و بە زەقاای خااۆی نوانااد، 

لەگەک دیااردەی جاشاایەتی و ناۆکەرایەتی نیشاندانی ئاستی بەرزی یەکگرتوویی گەلی کورد و دژایەتیی چڕی خۆپێشاندەران 
بااۆ ڕێژیماای داگیاارکەرە. ئەوە هەتااا ئێسااتا هەم لە دروشاامەکاندا و هەماایش لە کااردەوەدا بەهەراوی ڕەنگاای داوەتەوە. بەاڵم 
شااوکواڵتەکەی فەیاازوڵاڵ پااێچەوانەی ئەوەی نیشااان دەدا و مێاادیاکانی دەسااەاڵتیش زۆر بەخەسااتی خەریااک بااوون ڕێکااالم بە 

 خشینی دووکاندارێکی کورد لە شارێکی کوردستان بە سەرکۆماری جمهوری ئیسالمی بکەن کە زیاترین بەرخۆدانی شوکواڵت بە
 .دژ بە داگیرکەر تێدا هاتووەتە ئاراوە
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بەدرێژایی سێ مانگ خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی و دروشمدان، لەالیەن خەڵکی خۆپێشاندەرەوە تا ئێستاش هیچ حیسابێک بۆ 
کۆمار نەکراوە. وەک بڵێی خۆپێشاندەران ئەو بە هیچ دانانێن یاان هەتاا عەلای خاامنەیی وەک  ی وەک سەرۆکئیبراهیم ڕەئیس

کۆمار بە ڕەسمیی ناناسن. نە دروشمی لە دژی دەدەن و نە داوایەکی لاێ دەکەن. بەاڵم ئەوە ناابێتە  ڕەهبەر لەوێ بێ، سەرۆک
ویەکی ڕەشای لە کوشاتاری دژبەرانای کۆمااری ئیساالمی باۆ وێانە هۆی ئەوە کە خەڵک لە بیری نەبێ ڕەئیسی هەم بۆخۆی مێژو

هەیە و هەم بە نااوێنەرایەتیی دەسااەاڵتێک هااات بااۆ کوردسااتان کە هەتااا  ٦٧وەک لێااژنەی لەدارداناای بەناادکراوان لە ساااڵی 
. ئەوە جاگە ئەوکاتە نیزیک بە سەد و بیست الوی کورد و سەدان الوی ئێرانی لە ڕەوتی سەرهەڵدانی شۆڕشی ژینادا کوشاتووە

لە مێژووی پڕ لە کوشتاری ئەو ڕێژیمە بەدرێژایی پتر لە چاوار دەیە دەساەاڵتی بە ساەر ئێاران و کوردساتاندا. هەر باۆیەش 
کردنی نەیدەتوانی بکەوێاتە خاانەی خاووی میاوانگریی تااکی کاوردەوە. میادیاکانی کۆمااری ئیساالمییش ئەوەیاان لەو  زارشیرین

ڕێکالمێکی زۆریان بە پێشاوازیی دووکانادارێکی کاورد و بە شاوکواڵتەکەوە کارد. پەیتاپەیتاا هەلومەرجەدا پێ سەیر بوو بۆیە 
بوونی دۆخای ساانە و وەک خۆشەویساتیی کاوردێکی دووکاناداری کوردسااتانی باۆ ساەرکۆماری ئێااران  وەک نیشاانەیەک لە ئاساایی

 .ڕووداوەوە نیشانی بینەرانیان دەدا. تا ئاستێک کە کۆی سەردانەکە کەوتە ژێر سێبەری ئەم
 

کوردسااتان وەک ژیاانگەی سااەرهەڵدانی شۆڕشاای ژینااا، دووکاناادارانی کوردسااتان لە پێشااەوەی ئەم سااەرهەڵدانە و ساانە وەک 
کانگاااای هەرە ساااەرەکیی شۆڕشاااەکە و خااااوەنی درێژتااارین مااااوەی بەرخاااۆدان و پێشاااکەش کردنااای چەنااادان شاااەهید، ئەو 

واڵت پێشوازی لە بکوژی ڕۆڵەکاانی بکارێ. هەرباۆیەش ئەم پێشاوازییە چاوەڕوانییەی لێ نەدەکرا کە تێیدا بە شیرینی و شوک
ناخۆشاابوونەش لە تااۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاناادا ڕەنگاای دایەوە و لێکاادانەوەی  بوونی هەمااووانی لااێ کەوتەوە. ئەم پێ ناااخۆش پێ

تااک و پەرچەکارداری جۆراوجۆری بۆ کرا؛ هەبوون پێیان وا بوو بەرنامەی لەپێشدا داڕێاژراو باووە و هەشابوون وەک هەڵەی 
کتوپڕی دووکانادار چاویاان لە ڕووداوەکە دەکارد. بەاڵم هەماووان لە ساەر هەڵەباوونی پێشاوازییەکە و هاۆی زیانگەیانادن بە 

 .ڕەوتی شۆڕشی ژینا لەو هەلومەرجەدا کۆک بوون
 

یەتییەکاااانەوە ناخۆشااابوونەکان زۆریاااان نەخایاناااد. فەیااازوڵاڵی شاااوکواڵت فااارۆش لە ڕێااای تاااۆڕە کۆمەاڵ بە خۆشاااییەوە پێ
نارخە، باێ ئەوەی بە خاۆی  ناخۆشبوونی خەڵکی بە گاوێ گەیشاتەوە و زۆر زوو وەخاۆ هااتەوە. زانای کە بەم شاوکواڵتە بێ پێ

بزانااێ و مەبەسااتی بااووبێ دڵاای خەڵکاای برینااداری بریناادار کااردووە. بااۆ قەرەبااووی ئەو هەڵەیەش، ڤیاادیۆیەکی کااورتی باااڵو 
انەکەی بەر دەستی دەخوارد، ئاشکرای کارد کە ڕووداوەکە مەبەساتدار نەباووە و کتاوپڕ کردەوە و لە کاتێکدا سوێندی بە قورئ

بووە. بەتایبەتیش ئەوەی بۆ مشتەرییەکانی گێڕاوەتەوە؛ لە پڕ کە چااوی کاردۆتەوە، ساەرکۆماری واڵتێاک وێاڕای خەڵکێکای 
ی لێباوردنی لە گەلای کاورد یاان بە وتەی یەکجار زۆر ئەوە لە بەر دەرگایەتی و نەیزانیوە چ بکا! لە ساەر ئەم هەڵەیە داوا

خااۆی لە "خەڵکاای کااوردەواری" کاارد. بەوەش جااارێکی دیااکە بە بیاار هەمااووانی هێنااایەوە کە کااورد هەرچەناادی میااوانگر بااێ و 
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هەرچەندی لەگەک میوانان سەر و ڕووی خۆش بێ، خاوێنی ڕۆڵەکاانی خاۆی لەبیار نااچێ و لە بکاوژی ڕۆڵەکاانی خاۆی خاۆش 
کی دیکە یەکگرتوویی ڕیزەکانی گەلی کوردی لە حاناد بێگاانە و دوژمنادا پێشاانی هەماوان دایەوە. داوای نابێ. هاوکات جارێ

لێباااوردنەکە زۆر زیااااتر لە شاااوکواڵت بەخشاااینەکە دەنگااای دایەوە. شۆڕشاااگێڕان داوای لێبوردنەکەیاااان پەژراناااد و بەگەرمااای 
ەرساوڕمانی خۆیاان دەرباڕی و دەستخۆشاییان باۆ ناارد. پێشوازییان لێ کرد. خەڵکی ئێاران ساەبارەت بەو پاشاگەزبوونەوەیە س

کۆمار تووشی ناهومێدی هات و دەسکەوتی سەفەرەکەی لێ بۆوە بە بڵقی ساەر ئااو. تاا ئاساتێک کە نەیتاوانی  هاوکات سەرۆک
ای وەک ڕووداوێکاای نەبیسااتراو و نەدیتااراو دایبنااێ و چەنااد ڕۆژ دواتاار لە ڕێوڕەساامی حکااوومەتیی ڕۆژی خوێناادکار لە زانسااتگ

تاراندا، تووڕەیی خۆی لە داوای لێبوردنی شوکواڵت فرۆش دەرباڕی و نیشاانی دا کە بەو پەژیاوان باوونەوەیە، شاوکواڵتەکەی 
 .فەیزوڵاڵ لە دەمیدا بووە بە ژەقنەمووت

 
 
 

 ئاسۆ ڕوونەكانی شۆڕشی ژینا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەسووڵ سوڵتانی

 
یی ئێااران و زۆر خاااڵی الوازی ڕێژیماای ئاشااكرا كاارد. كۆماااری شۆڕشاای ژینااا، گەلااێ ڕەهەناادی شاااراوەی كااۆمەاڵیەتی و سیاساا

ئیساااالمیی ئێاااران كە تاااا پاااێش شۆڕشااای ژیناااا زیااااتر وەكاااوو زلهێزێكااای ڕۆژهەاڵتااای نێوەڕاسااات خاااۆی دەنواناااد و لە ئاساااتی 
ریكاا نێودەوڵەتییشدا باجی دیپلۆماسیی وەردەگرت و لە ڕێڕەوە ئاوییەكانیشادا سەرئێشاەی تەناانەت باۆ زلهێزێكای وەكاوو ئەم
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دروست دەكرد، ئەمجارە لە نێوخۆی واڵتدا كەوتووەتە نێو ڕایەک و پۆی تەونی پاوانخوازیی خاۆیەوە و لە ئاساتی دەرەوەشادا 
 .ڕۆژ بە ڕۆژ گۆشەگیر دەكرێ

 
كۆماااری ئیسااالمی لە چاال و سااێ ساااڵی ڕابااردوودا زۆری سااەرمایەگوزاری لەسااەر كەرتاای پەروەردە كردبااوو، بااۆ ئەوەی ئەو 

ئێستا بوونەتە پازدە ساک و بیست ساک، لەسەر بنەمای ئەو بەهایاانە پەروەردە بكارێن و بەو بەهایاانە گاۆش  مندااڵنەی وا
بكارێن كە كۆماااری ئیساالمی لەسااەریان دامەزراوە، یاان بڵێااین بنااغەی دەسااەاڵتی كۆمااری ئیسااالمین. یەكێاك لەو بەهایااانە، 

باۆ هەماوو جیهاان، بە شاێوەیەك كە كاار گەیشاتبووە جێایەك،  هەناردەكردنی شۆڕشاە باۆ دەرەوەی ئێاران و بەگاوێرەی خۆیاان
دەیااانگوت كۆشااكی سااپی دەكەیاانە حوسااێنییە. ئەوان بەو خەیااااڵە سەرمەساات ببااوون و گەیشااتبوونە سااەر ئەو بااااوەڕە، كە 

ش منداڵكوژێكی وەكوو قاسم سولەیمانی ئێساتا مەزنەپااڵەوانی خەیااڵی منادااڵنی ئێارانە. هەر لەساەر بنەماای ئەم خەیااڵە
بوو، سروودی "سالم فرماندە"یان دروست كرد، بەاڵم هەر زۆر زوو ئەو ساروودە لە فەزای مەجاازی و تاۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانادا 

 .بوو بە مایەی گەپجاڕی و گاڵتەپێكردن
 

گەلاای جۆراوجااۆری تێرۆریسااتی لە ژێاار ناااوی "پااارێزەرانی حەرەم"  هەڵاابەت لە پرساای سووریەشاادا بە دروسااتكردنی گرووپ
شەی ئەوەیان دەكرد لە هەر شاوێنێك بەهاایەكی شایعی هەباێ، ئاێمە لەوێ دەیپاارێزین، لە حاڵێكادا كە ئەوان میلیاۆن بانگە

میلیااۆن دۆاڵریااان بااۆ پاراسااتنی ئەو ناازرگە و قساان و پەرسااتگە و ئیمااامزادانە خەرج دەكاارد، لە پەنااا خۆیااانەوە خەڵكاای 
 .ان گورچیلەیان دەفرۆشتشیعەمەزەب حەوجێی نانی شەوێ بوون و بۆ بژیوی خێزانەكەی

 
لەگەک شۆڕشی ژینادا پەردەی سەر ئەو سیحر و فێاڵنەی ڕێژیم زۆر زوو الچوو. ئەوشاتەی كە بڕیااردەرانی كۆمااری ئیساالمی و 
بەتایبەتی بەشێكی زۆر لە فەرماندەكانی سوپای پاسداران و هێازە ساەركوتكەرەكانی دیاكەی ڕاچڵەكاناد، ئاكامێاك باوو، كە 

نگ پێی گەیشاتن. ئەوان پااش ساێ ماناگ تااقیكردنەوەی هەماوو ڕێاگە و میكانیزمەكاانی ساەرکوت، ساەیر ئەوان پاش سێ ما
دەكەن جااار بە جااار ئەم ئاااگرە هەر دەتەنێااتەوە و لە هەر كۆاڵنێااك دایاادەمركێننەوە لە كااۆاڵن و گەڕەكێكاای دیااكەوە سااەر 

لە كوردسااتانە و لەوێااش دەسااتیان بااۆ كوشااتار هەڵاادەداتەوە. بەتااایبەتی كە ئەوان سااەرەتا پێیااان وابااوو هەمااوو دەنااگەكە 
ئاوەاڵیە و تەواو دەبێ، بەاڵم ئێستا، سەیر دەكەن هەر ڕۆژەی لە گەڕەك و شوێنێكی شارە گەورەكان بە شێوازێكی دیكە ساەر 

 .هەڵدەداتەوە
 

ئێرانادا نیایە تاا  گرینگترین یان بڵێین بەهێزترین خاڵی بەهێزی ئەم ڕاپەڕینە ئەوەیە كە سەركردەیەكی دیاری لە نێوخاۆی
هەم خەڵاااكەكە چاویاااان لە دەمااای ئەو بێااات و هەمااایش بە گااارتن و زینااادانیكردنی وەهاااا كەساااێك، شۆڕشاااەكە داماااركێتەوە. 
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سەركردەی ئەم شۆڕشە ویست و باوەڕێكە لە زەین و هزری هەموو ئەو كەسانەدایە كە ڕۆژانە دێانەوە شاەقام و ساات بە ساات 
 ."شۆڕشە لەبری ئەوەی كەسایەتییەك بێ، دروشمێكەم "ڕووخان و نەمانی ڕێژیمژمارەیان زیاتر دەبێ. سەركردەی ئەم 

 
ئەو نەوەیەی كۆمااااری ئیساااالمی ساااەرمایەگوزاریی لەساااەر كردباااوو و ساااااڵنێك باااوو بە هەماااوو دامودەزگاااا پەروەردەیااای و 

رین تەنگژە كاردووە. ئەگەر میدیاییەكانی لەگوێی دەخوێند و گۆشی دەكرد، هەر ئەو نەوەیە كۆماری ئیسالمیی تووشی گەورەت
نەوەی پێشتر چاوەڕوانیی ڕیفۆرمی لە كۆماری ئیسالمی هەبوو و بەو ئاواتەوە دەهااتە مەیادان بەشاكم باارودۆخەكە وردەوردە 
بەرەوباشااتر بااوون بچااێ، ئیتاار ئەم نەوەیە نەك خەون بە ڕیفااۆرمەوە نااابینێ، بگاارە كێشااەی لەگەک سااەرلەبەری بنەماكااانی 

یە. ئەم نەوەیە نەك بە بەهاكاانی ڕێاژیم و مەزەبەكەیەوە نااژی، بگارە لە جیهاانێكی تەواو پاێچەوانەی كۆماری ئیسالمی هە
ئەو بەهایانەشدا بەسەر دەبا. ئەم نەوەیە بۆ حەز و ئاوات و خەونەكانی خۆی پەناا نابااتە بەر نازرگە و ئیمامزادەكاان و، 

ەوەی تەكنۆلۆژیااای نااوێ و تۆڕەكۆمەاڵیەتییەكااانە. لە بااۆ چارەسااەری كێشااەكانی خااۆی پاارە بە مەال ناكااا. ئەم نەوەیە ن
ڕووبەڕووبوونەوەی هێزە چەكدار و سەركوتكەرەكانیشدا ئەم نەوەیە شەڕی ئەو هێازە ساەركوتكەرانە زیااتر وەكاوو شاەڕی نێاو 

ۆر شاوێن یارییە كۆمپیوتەرییەكان دەبینێ و گاڵتەی بە مردن و بە دەنگی تەقەی چەكی سەركوتكەرەكان دێ. هەر باۆیە لە ز
 .هێزە سەركوتكەرەكان زۆر بە ئاسانی لەبەریان دەبەزن

 
 كورد لە كوێی ئەم شۆڕشەدایە؟

 
شۆڕشاای ژینااا بااۆ كااورد دەسااپێكی شااۆڕش نەبااوو، ئەگەرچاای فااۆڕمێكی تااازەی شۆڕشاای شااەقام لە كوردسااتان دەسااتی پااێ كاارد. 

ە. هەم ئەوكااتەی لە شاەقامی شاار و یشادا تااقی كردباۆو٥٧هەڵبەت ئێمە ئەم فاۆڕمەی شۆڕشامان لە ساااڵنی پااش شۆڕشای 
گوندەكاندا ژن و كچی كاورد شاان بە شاانی پیااوان بەگاژی داگیركەرانادا دەچاوونەوە، هەم لە ڕیزەكاانی پێشامەرگەدا و هەم 
ئەو كاتەی پێشمەرگە لە شاخ بوون و كچ و ژن بە هەموو جۆرێك لە الدێیەكانەوە پشاتیوانییان دەكاردن. بەاڵم پااش دەیەی 

ایبەتی لە بیست ساڵی ڕابردوودا و لەگەک دروستبوونی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان هێڵای نێاوان كاچ و كاوڕ بەتاایبەتی حەفتا بەت
لە كۆمەڵگەی ئێراندا تەنیا ببوو بە هێڵی نێوان دوو ڕەگەزی نێر و مێ. كەچی شۆڕشی ژینا ئەم هێڵەی تێك دا و كاچ و كاوڕ 

لەبڕاننەهااتوو. لەوەش گرینگتار لە كوردساتان و هەماوو ئێرانادا ژن  ئیدی لە شەقامەكان بوونە پاڵپشتی یەكتار و هێزێكای
هێمای سەرەكیی خۆپێشاندان و ڕاپەڕینەكان و ورەبەخشی پیااوانە و ساەلمێنەری ئەو ڕاساتییەیە، كە هێاز و ساەركەوتن لەو 

 .شوێنەیە وا ژن و پیاو شان بە شانی یەكتر لە سەنگەری خەباتدان
 

 پاش شۆڕشی مەشرووتەوە، ڕووناكبیرانی فارە بنەمای هەموو سیاسەتێكی دژەكوردیان  كۆماری ئیسالمی و پێشتریش لە
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لەسەر سڕینەوەی كورد و بیروباوەڕی كوردایەتی و بچاووككردنەوە و ساووككردنی زماان و بەالڕێادابردنی مێاژووی ئەو مایللەتە 
تەوە دروساات بااكەن، بەاڵم ئەوەیااان بااۆ داڕشااتووە و هەموویااان هەوڵیااان داوە ئێرانێكاای یەك ئااااڵ و یەك زمااان و یەك نە

 ."گەرمەكەی نێو خۆپێشاندانەكان گوتی لەمەودواش "اینجوری برات نمیرە باال نەچووەتە سەرێ و بە دەردی الوە خوێن
 

خاڵێكی زۆر گرینگی شۆڕشای ژیناا، شاكاندنی هێڵای باڤە "تاابۆ"ی كوردباوون و پاووچەڵكردنەوەی هەساتی تارە و تاۆقین لە 
نێو فارساندا، شتێك كە لە سەردەمی مەشاڕووتەوە كااری لەساەر دەكارێ و ئێساتاش لە دەرەوەی واڵت یەكێاك كوردان بوو لە 

لە گەورەتاارین كێشااەی نیشااتمانپەروەرانی كااورد لەگەک ڕەگەزپەرسااتان و پاااوانخوازان و پانفارسیساات و شاپەرسااتەكان هەر 
سای كاورد بەفرەوانتار دەكااتەوە. ئەم شۆڕشاە هەلای باۆ ئەوەیە، بەاڵم دیسان خەریكە بەساتێكی تێگەیشاتنیان لە كاورد و پر

كااورد ڕەخساااندووە لە نێااو فارساااندا دۆساات پەیاادا بكااات. كااورد پێویسااتی بە دۆسااتی زۆرە و، دۆسااتیش دەبااێ خااۆت دروسااتی 
 .بكەیت و كاری بۆ بكەیت

 
ییەكان و نێاو بیاروڕای گشاتیی لە ئاستی دەرەوەشدا، ئەم شۆڕشە دەنگی كوردی بردووەتە نێو هەموو كۆڕ و كۆمەڵە نێودەوڵەت

خەڵكی دونیاوە. ئیتر ئەوەش دەراوی بۆ بواری دیپلۆماسیی كوردی خۆشتر و لەبارتر كردووە و هەلێكی زێڕینای ڕەخسااندووە، 
 .كە حیزبەكان و نوخبەی ئاكادیمیی كورد لە كۆمەڵگەی جیهانیدا بە هاوفكریی یەكتر دەتوانن بەرهەمی باشی لێ بچننەوە
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 ئاخێزی ژینا و ئەرکی ڕووناکبیرانی کورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سارۆ خوسرەوی

 

نەبااوونی هەراوی شااارە گەورەکااانی ئێااران لە  جینایەتەکااانی کۆماااری ئیسااالمیی ئێااران لە کوردسااتان و بەلووچسااتان و تێکەک
ان بە سیاساااەتی لە خەڵکاااانی ئێاااران، مێشاااک و کۆدەکاااانی بیرکردنەوەیااا زۆرێاااک هێشاااتا دەڵێااات پێماااان  شۆڕشاااەکەدا،

خوازیی ڕێژێمی ئێران ئاخێنراوە و نیگەرانی ئەوەن لە ئەگەری ڕووخانی ئەم ڕێاژێمەدا، واڵت دابەش بکرێات. ئەمەش  جودایی
ئەرک دەخاتە سەر شانی ڕووناکبیرانی کورد کە پتر لە ئێستا ئە وێنەی جوداییخاوازییەی الی نەتەوەکاانی دیاکەی ئێاران لە 

 .ە، بیگۆڕنبارەی کوردەوە دروست بوو
 

ئااێمە دەزانااین سااااڵنێکە دەسااەاڵتدارنی تاااران و ناسیۆنالیسااتی ئێراناای بە گشااتی، خەڵکاای ئێرانیااان وا تێگەیاناادووە کە 
کوردەکااان جوداییخااوازن و دەیااانەوێ ئێااران پااارچە پااارچە بااکەن، بەاڵم لە ڕەوتاای ئاااخێزی ژینااادا، تااا ڕادەیەک ماااهییەتی 

یاسیی ئێران ئاشکرا بوو، کە ئەم ڕێژیمە تەنیا لەپێناو مانەوەی خاۆی لە دەساەاڵت و ڕێژێم بۆ گەالنی دیکەی جوغرافیای س
 .وەردەگرێ کەڵک جوداییخوازی  سەرکوتکردنی ئازادیخوازانی کورد و گەالنی دیکەی ئێرانە کە لە دەستەواژەی
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ە ئاخێزی سەرتاسەریی ژیناا لە هاودەنگی و هاوهەڵوێستیی حیزبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە مەڕ پشتگیرییان ل
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران، زەبرێکی بەهێز بوو لە پەیاکەری کۆمااری ئیساالمیی ئێاران کەوت. باۆ ڕێژێمێاک کە زۆرتار لە 
چااوار دەیەیە هەوڵاای خەڵەتاناادنی خەڵااک دەدات و کااۆمەڵگە چەواشااە دەکااات، چاااوەڕواننەکراو بااوو گەالناای ئێااران لە یەک 

 لە دەکارا پاڕ ئێرانای مرۆڤای مێشاکی دوێنای، هەتا ئەگەر. بڵێنەوە بۆ نەمانی و مەرگ دروشمی و شەقام سەر بڕژێنە  کاتدا
 دنیاای خۆیاان باۆ ئێاران، خەڵکای لە زۆرێک ئەوڕۆ خۆشییەوە بە کورد، گەلی داخوازییەکانی و ماف بارەی لە دەلەسە و درۆ

وڵااای چەساااپاندنی ئاشاااتی، هاوخەبااااتی و ساااەقامگیریی یااانن و بە دوور لە دەماااارگیریی نەتەوەیااای، لە هەدەب ڕاساااتییەکان
 .دیمۆکراسی دان

 
خۆپیشاااندان و چاااالکیی کااوردان لە دیاسااپۆرا ڕۆک و شااوێنی خااۆی هەیە، بەاڵم ڕەنااگە بە ئەو ڕادەیە کاااریگەر نەبێاات کە 

ۆڕەپاانی سیاسایی ڕووناکبیرانی کورد شانبەشانی سیاساەتمەدارانی ڕۆژهەاڵتای کوردساتان، نەخشاە باۆ سیاساەتێکی تاازە لە گ
ئێراندا بکێشن. باۆ نماوونە دەرفەتای ئەوە هەیە لە ڕێای میادیا و تاۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاان، ئەزماوونی سیاسای و شۆڕشاگێڕیی 
خەڵکی کورد لەگەک چینای ناوخبە و ڕوونااکبیری ئێاران بێنانە گاۆڕێ. ئێساتاش باۆ زۆرێاک لە ڕوونااکبیرانی غەیرەکاورد ئەو 

کۆماری ئیسالمی لە پاش ئەو هەموو ساڵەی لە کوردساتان، نەیتوانیاوە مێشاکی کاوردان دیلای پرسیارە دێتە ئارا، داخۆ چۆنە 
دەستی سیاساەتەکانی خاۆی بکاات. وەاڵمەکەی باۆ ئاێمەی کاوردان ڕوونە، لە بەر ئەوەی لە کوردساتان بازووتنەوەی سیاسای و 

گەل و حیازبە سیاساییەکاندا دروسات بکاات.  کۆمەاڵیەتی بەردەوام لە تێکۆشااندا باووە و ڕێاژێم نەیتوانیاوە بۆشاایی لەنێاوان
کاتێااک هەماااوو الیەنە سیاساااییەکانی کاااورد بە یەکااادەنگی داوای ماااانگرتنی سەرتاساااەری دەکەن و گەل بە ئەرێنااای، واڵمااای 
داواکارییەکانیااان دەداتەوە، ئەوکااات فرەتاار زینااادووبوونی باازووتنەوەی سیاساایی کوردساااتان و وشاایاریی سیاساایی گەل باااۆ 

 .و خەڵکانی ئێران بەگشتی ڕوون دەبێتەوەدەسەاڵتداران 
 

کورد لە زۆر قۆناغی جیااوازدا، باۆ گەیشاتن بە ئاازادی و یەکساانیی کاۆمەاڵیەتی هەنگااوی هەڵهێنااوە و لەو چوارچێاوەیەدا 
ر گارینگە ئەم وانەی بەرخاۆدان و نەبەزیانە، زۆ باۆیە نەکشااوەتەوە، تێکۆشانیش مەیدانی لە هەرگیز  باجی گەورەشی داوە،

 .کرێتە کولتووری تێکۆشانی هاوبەشی گشت گەالنی ئێران دژبە دیکتاتۆریی کۆماری ئیسالمیب
 

لە ئاخێزی ژینادا هەتا ئێستا گەالنی بەلاووچ و کاورد زۆرتارین قوربانییاان داوە، لە بەر ئەوەی شاارە گەورەکاانی ناوەنادی 
کاورد باکەن. لێارەدا ڕۆڵای ڕوونااکبیرانی کاود لە  ئێران، نەیاانتوانیوە بەو جاۆرەی پێویساتە پشاتگیری لە گەالنای بەلاووچ و

وشیارکردنەوەی نەوەی ئازادیخوازی ئێستای ئێران زۆر گرینگە. ڕووناکبیری کورد، پێویسات دەکاات باۆ پێشخساتنی تێکۆشاانی 
سیاساایی هاااوبەش لەگەک گەالناای دیااکەی ئێااران، بیاارە بنەڕەتییەکااانی تێکۆشااانی ڕزگاااریی خااۆی شاای بکاااتەوە و تەماای 
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خااوازیی کااوردان لە مێشااکی ڕووناااکبیرانی ئێراناای بااڕەوێنێتەوە. واتە زۆر گاارینگە ڕووناااکبیرانی کااورد لە  ەتاای جوداییزێهنیی
نێوخاااۆ و دەرەوەی واڵت، لە قەوارە و چوارچێاااوەیەکی بەرفراوانتاااردا بیااار لە تێکۆشاااانی هااااوبەش لەگەک ڕوونااااکبیران و 

ردنەوەی ڕوونااااکبیرانی کاااورد نابێااات تەنیاااا لە ئاساااتی ویسااات و ئاااازادیخوازانی دیاااکەی ئێاااران باااکەنەوە. توانساااتنی بیرکااا
داخوازییەکانی گەلی کوردەا قەتیس بمێنێ و خۆی لە خەباتی هاوبەش بەدوور بگرێ، بەڵکوو باشترە بە باوێرییەوە تاوخنی 

تااار ەکپاااارچەیی گەالنااای ئێاااران، باشاااتر و بە کردەوەی تێکۆشاااانی لە خاااۆی پێشاااەنگبوونی  تێکۆشاااانی هااااوبەش باااکەوێ و
 .بسەلمێنێت

 
کەواتە بااۆ ئەوەی دەسااەاڵتدارانی تاااران جاااریکی دیااکە بە بیااانووی مەسااەلەی جوداییخااوازیی، نەوەی دەیەی هەشااتا وەک 
نەوەکانی پێشوو چەواشە نەکەن، ڕێگە ئەوەیە ڕووناکبیرانی کورد، بە شاێوەی قاووک و فاراوان خۆیاان باۆ تێکۆشاانی ئاازادی 

ئێراناادا تەرخااان بااکەن و ڕووناااکبیرانی نەتەوەکااانی دیااکە و یەک لەوان فارسااەکانیش لە چوارچێااوەی جوگرافیااای سیاساایی 
پێویستە بە چاوی کراوە و لۆژیکی سەردەمیانەوە بڕواننە ئێستا و داهاتووی ئێران و گرینگترین پرسای ئەم واڵتە کە پرسای 

 .یەکی ئەو نەتەوانەیە فرەنەتەوەبوونی ئێران و مافی نەتەوەیی و وەک
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 ناوی ئێعدام تی به كوشتاری حكوومه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیمی حمان سه ڕه

 
موو هێاز  ، كۆماری ئیسالمی هاه ڵداوه ری هه ئێراندا سه  له  ی بێوێنه ڕینێكی شۆڕشگێڕانه ڕاپه  ی سێ مانگی ڕابردوودا كه ماوه  له

اڵتی  ساه كاار. ده  خساتۆته  یاه وه و بزووتنه ڕێادابردنی ئاهال ركوت و به یی خاۆی باۆ ساه نده و توانای ماددی و یاسایی و پڕوپاگه
پێناو  كاانی حاوكمڕانی لاه ل ببیساێت و ئامرازه كانی گاه نگی ویسات و داواكارییاه وێ و ناتوانێ ده ڕۆ نایهه ره رپرسیار و سه نابه

ی مرۆیای و سیاسای و ئاابووری و  رهو پاندنی تێچاووی گاه ساه  باه  وه، بری ئاه ڵكوو لاه كار بێناێ، باه ل باه خشین بۆ گاه به متمانه
 .دا كان ده تی كێشه ڕه ی بنه وه وڵی سڕینه تی، هه اڵیه كۆمه

 
  ناتوانێ زمانێكی تار جگاه  وه یه و ڕوانگه و بێگومان به وه  كاته اڵتی خۆی ده سه ی ده وه درێژكردنه  نیا بیر له كۆماری ئیسالمی ته

ر  ساه ران و ناڕازییاانی له خۆپێشاانده  ە له دان كه ند مانگی ڕابردوودا سه چه  ژیم لهكار بێنێ. ڕێ ركوت به نگ و سه بروزه زه  له
كانی زانیااریی  رچاوه ، ساه ر كاردوه ساه سبه سی ده زاران كه هه  ، به دا كوشتوه نجه ژێر ئەشكه كان له ندیخانه به  كان یان له قامه شه

كاان  جیاوازه  چاین و تاوێژه  ی لاه شاه ڕه هه  وه ی جۆراوجاۆره ڕێگاه  و لاه ردووه ندیی فیلتێر كا یوه كانی په ، ئامرازه سانسۆڕ كردووه
 .رێ الڕێدا به  به  وه ره نێوخۆ و ده  رنجی بیروڕای گشتی له كی، سه ره یرانسازیی ده قه  به  وڵی داوه ها هه روه ، هه كردوه
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بااۆ   كارهێنانی توندوتیژییااه شاای هێاازی ڕووت و بااهنمای  ڵكی پێویسااتی بااه خااه مێكی سیاساایی دیكتاااتۆر و دژه موو سیسااته هااه
ركوت  زگاای ساه ساتی ده اڵتدارێتیی بااو، ده ساه كانی ده نسیپه ی یاسا و پڕه وه ره ده  له  و هێزه ئه  ك كه یه شێوه پاراستنی خۆی، به

  ڵگره فساایرهه ا نااڕوون و تهدا، یاسا مانه سیساته  و جااۆره اڵ بكاات. لاه ڵكادا ئااوه نێو خه ڕاوكێ لااه باۆ دروساتكردنی تارە و دڵاه
فسایری فراوانای  ته  پێویساتی بزاناێ باه  ر كاتێكادا باه هاه  ری بتاوانێ لاه زگاای دادوه ی ده وه ت یاسای سازادان، باۆ ئاه تایبه به
 .پێنێت تباردا بیسه ر تۆمه سه وێت به ر حوكمێك بیه كانی یاسا هه قه ده
 
كوژیی الوانای  شاه ی ڕه درێاژه  ڵك، لاه ی خاه نگی مافخوازاناه نگكردنی ده بێده  وون لههیوا ب ی بێ وه اڵتدارانی تاران دوای ئه سه ده

  ته و سیاساااه دانیان. ئاااه ساااێداره نااادكراوان و له ناو دادگااااییكردنی به بردنی شاااانۆی باااه ڕێوه باااه  تاااه وه ساااتیان دا شۆڕشاااگێڕدا ده
و   یمانناماه م په رجه پێشاێلكردنی ساه  ما و باه بناه تااوانی بێ  و باهكا  وی ده یڕه ژێر ناوی ئێعدام په ڕێژیم له  كه  رانه داپڵۆسێنه

كوژیی  شااه ڕه  لااه  بااا، بریتیااه ناو ده كان، الواناای خااۆڕاگری ئێراناای پااێ لااه ت یاسااا نێوخۆییااه نانااه كان و ته تییااه وڵه ڕێساا نێوده
 .مكێكی یاسایی ك چه ك ئێعدام وه تی نه حكوومه

 
  یاه و واڵتانه كێك لاه چێ. ئێاران یاه ده ڕێوه واڵتاانی جیهانادا باه  شێك له به  ونی بۆ كوشتن، لهپاساوی قانو  ك تاقه ئێعدام وه

ساند  تی په وڵاه ی نێوده ناماه ڵگه و به وتنناماه  ڵێك ڕێككه كرێات. كۆماه جێ ده دوای واڵتی چین زیاترین ئێعدامی تێادا جێباه  كه
ن  ، یان زۆر سانوورداری بكاه وه یاساكانیان بسڕنه  تدا ئێعدام له ڕه بنه  ن لهیا  ن كه كه ندی بۆ واڵتان دروست ده پابه  كراون كه

نیا  كان تااه تییاه وڵه نێوده  ناماه ڵگه پێی به كانیش بااه ن. جیاددیترین تاواناه جێی بكااه كان جێباه نیا باۆ جیااددیترین تاواناه و تاه
 .دی بێ بێنه ش ده رجی دیكه هڵێك م ی كۆمه وه له  تاوانی كوشتن ڕوویدابێ، جگه  دی كه كاتێك دێته

 
ساازای ئێعاادام   ی كااه و واڵتانااه م "لااه كاندا هاااتووه نی و سیاسااییه ده مااه تیی مافااه  وڵااه ی میساااقی نێوده٢ناادی  به ٦ی  مااادده  لااه
نادكار  ساای پابهپێی یا كان باه جیاددیترین تاواناه  كه  وایه دا ڕه و كاته نیا له ته  و سزایه ئه  جێ كردنی كراوه، جێبه نه  غه ده قه
و  ها ئاه روه و كۆنڤانسیۆنه و هاه ک ڕێساكانی ئه گه بێ له تی هه ویش نابێ دژایه ئه  نجامدانی تاوان ڕوویان دابێ، كه كاتی ئه له

  و كاتاه نیا ئاه تاه  و سازایه جێ كردنی ئاه سندكراون. جێبه ڕێگرتن و سزادانی تاوانی ژینۆساید په  ت به باره سه  ی كه میساقانه
 ".كی ساڵح دادگایه  رچوو بێ له تعی یان بنبڕ ده پێی حوكمی قه به  كه  وایه هڕ
 

نی و  ده ماه  ی میساقی مافاه٦ی  ی مادده٢ندی  ی به وه شیكردنه  كان له كگرتووه یه وه  ته كانی مرۆڤی نه ها كۆمیسیۆنی مافه روه هه
  گاارێ كااه خۆ ده لااه  و تاوانانااه نیا ئااه كان، تااه جیااددیترین تاوانااه تی بابااه  كااه  وه كردۆتااه  وه ر ئااه سااه ختی له كاندا جااه سیاساییه
 .ست نقه ئه تاوانی زۆر قورسی كوشتنی به  بریتین له
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ر و  پێكه تی ، ساووكایه حماناه و سازای بێڕه  نجه شاكه كان، ئه نی و سیاساییه ده ماه  ی میسااقی مافاه٧ی  ماادده  وه كی دیكاه الیاه  له
كاا و  ری ده ی دادوه و ڕێوشوێنی عاداڵناه  چوونی دادگایی عاداڵنه ڕێوه به  باە له ١٤ی  ها مادده روه ا و ههك ده  غه ده مرۆیی قه دژه
تباران ناچاار  تێیادا تۆماه  كاا كاه ده  سی عاداڵنه ر و دادڕه پارێزه  یشتن به سڕاگه ن، ده ریی بێالیه می دادوه ر سیسته سه خت له جه
 .ن بن دژی خۆیان شاهیدی بده نه
 

چاوخشااندنێكی   كاتێكدا باه ی. له كه ڕۆكه نێوه  ند بێ به تی پابه ریه سه و له رج واژۆ كردووه  ی بەبێ مه و كۆنڤانسیۆنه ئێران ئه
  لااه  كااه  یه نساایپانه و پڕه ی ئااه وره و پێشااێلكاری گااه  نییااه  و ڕێسااایانه نااد بااه كۆماااری ئیسااالمی پابه  وێ كااه كااه رده رپێیی ده سااه
 .پاراستنی مافی مرۆڤدا واژۆی كردوون  ت به كانی تایبه سندكراوه په
 

ردا  سااه كاناادا حااوكمی ئێعاادامیان به تییه زایه راوێزی خۆپێشاااندان و ناڕه پااه  دا لااه یااه و ماوه ی لااه سااانه و كه ی ئااه تااۆمەتی زۆربااه
"،  "محارباه  وه و ڕێژیماه ر كااری ئاه ساه هاتنهتای  ره ساه  ر لاه ڕاستیدا هاه ". له "محاربه  له  یان ئێعدام كراون بریتییه  پێنراوه سه

قای  ده  وه كی دیكاه الیاه . له اڵت باووه ساه یارانی ده نێوبردنی جیابیران و ناه "ب ی" پاساوی له  م دواییانه "افساد فی االرض" و به
ر  سااه قااازی له  دا بااه ۆر دهاڵتێكی ز سااه و ده  ڵگره فساایرهه زۆر ناااڕوون و ته  و تاوانانااه ر ئااه سااه یاسااای ساازادانی ئیسااالمی له

موو واڵتاانی  هاه  كانی یاساای سازادان لاه ساپێنراوه ما چه ی بناه واناه پێچه  وه ئه  یان، كه كه كان و حوكمه ر تاوانه سه بڕیاردان له
كانی  ڕێوشاوێنهی  وه ڕای ئاه ره . ساه ن كاه ساتن" ده   ببه ده  باێ پشات باه ڕێساای "تااوان و سازا ده  وی لاه یڕه پاه  كاه  وتوویه پێشكه

دان  ر، تاناه تا ئاازادیی دیااریكردنی پاارێزه  بگره  وه ر كردنه سه سبه ده  ر له تبار هه لمێنراوی تۆمه ك مافێكی سه دادگاییكردن وه
پێی یاساای سازادانی ئیساالمی  باه  كانی دادگایی پێشێل كراون، تاوانی محارباه موو قۆناغه كی گشتی هه یه شێوه  حوكم و به  له
نێاو   ركردنی حوكم له ده  له  رپشك كراوه پێی یاسا سه قازی به  وه كی دیكه الیه  دی. له  هاتۆته حوكمدراواندا نه  هیچكام له  له

 . و سزایانه له  كێكه ئێعدام یه  ، كه دا هاتوه و یاسایه له  چوار جۆر سزادا كه
 

 - ی یاساای سازادانه فه لساه فه  كاه -ڵگە  ت و ئاسایشای كۆماه یاهمن ئامانجی پاراستنی ئه  ك به كۆماری ئیسالمی سزای ئێعدام نه
 .گرێ رده ڵك وه اڵت كه سه ڵگە و پاراستنی ده ڵك، كۆنتڕۆڵی كۆمه ترساندنی خه  ستی به مه  ڵكوو به به
 
ند مانگی ڕاباردوودا و  چه  ت له تایبه نێوخۆی ئێران به  تی له اڵیه قامگیریی سیاسی، ئابووری و كۆمه ناسه  وه شه كی دیكه الیه له
ڕووی  كۆمااری ئیساالمی لاه  كاه  یاه ته و واقعییه ری ئاه رخه كاندا ده تییه وڵه نێوده  ڵه كۆڕو كۆمه  ی ڕێژیم له ها دۆخی شپرزه روه هه

یاسااا   كانی و نااه رمییااه فه  زراوه دامااه  نااه  و پێیااه ، بااه وڕوویااه ره ت به شاارووعیه یرانی مه ک قااه گااه له  وه تییااه وڵه نێوخااۆیی و نێوده
كوشااتاری   بااۆ  گااۆڕاوه  وه كوشااتنی یاساااییه  ئێراناادا لااه  حااوكمی ئێعاادام لااه  ڕوونااه  واتااه شاارووع نااین. كه كانی مه سااندكراوه په
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ی  وخۆ پێناسااه ش ڕاسااته وه ئااه  ڵگەدا، كااه كۆمااه  لااه  ڕاوكێیااه ئامااانجی خوڵقاناادنی تاارە و دڵه  ش بااه و كوشااتنه تی. ئااه وڵااه ده
گرێاات و  رده تی وه وڵااه تی نێوده واییااه ڕه  ریكااه خه  باتێك كااه ن دژی تیاارۆر، خااه كااه بات ده النی ئێااران خااه گااه  واتااه . كه تیاارۆره
  باتاه و خه ڵك لاه وام باوون و شاێلگیربوونی خاه رده به  جۆرێك كه كێشێت. به و خۆی ڕاده ره تی به وڵه ڕۆژ زیاتر سۆزی نێوده ڕۆژبه

و  هێماكاانی ئاه  كاه  ی و جێگایاه . تا ئه كان داناوه سته ده بڕیاربه  نده تی و ناوه وڵه ر ڕای گشتیی نێوده هس ری له كاریگه  ره به ره به
 .گیرێ ڕێزیان لێ ده  وه النه موو گه ن هه الیه هێمای جیهانی و له  ته بوونه  ڕینه ڕاپه

 
ڵێك هۆكااری  مان كاتادا كۆماه هاه  لاه  یاه هه  وه اڵته ساه ده سروشاتی  نادیی باه یوه ی په وه ڕای ئاه ره ساه  و دۆخاه بوونی ئه وام رده به

كۆمااری   ڕین لاه ر تێپاه ساه النی ئێران له مكوڕبوونی گه  وه كی دیكه الیه  ن. له ده ده  و دۆخه تیی ئه تی یارمه وڵه نێوخۆیی و نێوده
ت  ناناه تی و ته وڵاه رنجدانی ڕای گشاتیی نێوده ساه  وتاناه و لێكه كێك له . یه وه وتۆته ی گرینگی لێكه وته ڵێك لێكه ئیسالمی كۆمه

ڤای  ڕۆژه  ڕۆژانی ڕابردوودا بۆتاه  تی سیاسی له فاله ی كه ر حوكمی ئێعدامی گیراوانی سیاسی. دیارده سه له  تانی ڕۆژئاوایه وڵه ده
نادكراوانی  به  رچاو لاه كی باه یاه ژماره  جۆرێك كه كانی واڵتانی ڕۆژئاوا. به مانه ت پارله تایبه كان و به مرۆڤدۆسته  ڵه كۆڕو كۆمه

 .تی سیاسی فاله تری كه ژێر چه  ته وتوونه مانتارانی واڵتانی ئورووپایی كه رله ن په الیه سزای ئێعدام، له  حوكمدراو به
 
ری یاساایی  ێزهخشی پاار فیلی سیاسی ناتوانێ نه و كه  زایی نییه قه -مكێكی سیاسی  ی چه كه ی ناوه وانه تی سیاسی پێچه فاله كه

ی سیاسای و  پێگاه  فیلی سیاسای لاه تێیدا كاه  كه  خالقییه مان كاتدا ئه هه  یاسایی و له -مكێكی سیاسی  ڵكوو چه پێ بدرێ، به
فیلی سیاسای نااتوانێ  ناد كاه رچه بیناێ. هه ور ده ر حاوكمی سازادراو ده سه تی له وڵه رنجڕاكێشانی نێوده تیی خۆی بۆ سه اڵیه كۆمه
اڵتی كۆمااری  ساه ر ده ساه   خاتاه اڵم فشااری سیاسای و دیپلۆماسای ده ر دۆخای سازادراو دروسات بكاا باه سه ری له كاریگه وخۆ ڕاسته

فیلی سیاساای بااۆ  ی كااه وتنی دیااارده ركااه ده  وه كی دیكااه الیااه  رێ. لااه سااه  باتااه ده  كااه كردنی حوكمه جێ ئیسااالمی و تێچااووی جێبااه
مان كاتادا  هاه  تی و لاه وڵاه م ڕای گشتیی نێوده رده به ڵك له ڕینی خه تی ڕاپه واییه بۆ ڕه  هی حوكمدراوانی سیاسیی ئێران، ئاماژه

  كانی شۆڕشای ژیناا كاه وته ساكه ده  لاه  كێكاه ش بێگوماان یه وه . ئاه وه اڵته ساه ن ده الیاه  كانی مرۆڤ لاه رباڵوی مافه پێشێلكاریی به
و   یتوانیوه نیا ناه تاه  تی ناه . كوشاتاری حكووماه وامه رده كاندا به یدانه موو مه هه  له  رانه وام و داهێنه رده به  سێ مانگه  زیاتر له

ژیاان   ژن و دژه  ڕیژیمای تاوانباار و دژه  ڵك له یی خه ئاگری تووڕه  وه وانه پێچه ری بگرێ، به ماوه خرۆشانی جه  ر له ناتوانێ به
 .كا دارتر ده النی ئێران بڵێسه ئازادیی گه  و دژه
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 دەرکردنی ئێران لە کۆمیسیۆنی پێگەی ژن و ڕاستکردنەوەی هەڵەیەک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
سااێ مانااگ بە سااەر ڕاپەڕیناای ژینااا، ئاااخێزی خەڵکااانی ئێااران و کوردسااتاندا تێااپەڕی. بێگومااان شۆڕشاای ژینااا تاااکوو ئێسااتا 

ناادی لە نێااوان نەتەوە جیاوازەکااانی پێکهێاانەری دەسااکەوتی باشاای هەبااووە و ڕەنااگە گرینگتاارین دەسااکەوتی سااازدانی هاوپێوە
جوغرافیاایەک بێات کە پێای دەگوترێات ئێاران، یاان ئەو هەساتی هاوساۆزی و هااوخەمی و هاوخەبااتییەی کە ئێساتا هەیە و 

پەرەسااتانی جەماااران پێااک هێناااوە؛ بەاڵم یەکێااک لە دەسااکەوتە  یەکگرتااووییەکی تااا ڕادەیەک باشاای بااۆ خەبااات دژبە تاریک
نی دیکەی شۆڕشی ژینا کە لە ماوەی ڕابردوودا شەپۆلێک لە خۆشاحاڵی و ڕەزامەنادیی خەڵکای بەدوای خۆیادا هێناا، گرینگەکا

 .دەرکرانی ڕێژیمی ئێران بوو لە کۆمیسیۆنی پێگەی ژنانی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان
 

ەکوو کۆماری ئیساالمی بەو کارناامە پاڕ ئەگەر وردتر لە بابەتەکە بڕوانین دەبێ لە خۆمان بپرسین بۆچی دەبێ دەسەاڵتێکی و
لە شوورەییەی خۆیەوە کە بەنیسبەت دۆخی ژنان تۆماری کردووە، لە کۆمیسیۆنی پێگەی ژندا جێگای پێ بدرێت؟ یاان چاۆن و 
بەپێی چ پێوەرگەلێاک ڕێژیمێکای ژنکاوژی وەکاوو ئەم ڕێاژیمە دەتاوانێ ئەنادامی کۆمیسایۆنێکی لەم چەشانە بێات؟ کۆمیسایۆنی 

ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکاان، ساەرەکیترین ڕێکخاراوی نێاونەتەوەیی جیهاانی باۆ نەهێشاتنی هەاڵواردن دژ بە  پێگەی ژنی
 ئەندامی هەیە کە بە دەنگی ئەندامانی شورای ئابووری و کۆمەاڵیەتیی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و بۆ  ٤٥ژنانە و 
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 .ساک هەڵدەبژێردرێن ٤ماوەی 
 

ڵێک لە ئەندامەتیی خۆی تێپەڕ کردباوو کە بە زۆربەی زۆری دەنگەکاانی ئەنادام لەم کۆمیسایۆنە دەر ڕێژیمی ئێران تەنیا سا
 .کرا و هەر لە جێدا ئەمە یەکەمین جاریشە کە واڵتێک لەم کۆمیسیۆنە دەربکرێت

 
ە ڕێژیمای ئێاران ڕووداوەکانی چەند مانگی ڕابردووی ئێاران و کوردساتان و ئەو تونادوتیژی و هەاڵواردنە ڕوون و ئاشاکرایە ک

لە پێش چاوی هەموو دنیاوە بەنیسبەت ژنان دەینوێنێ هۆکااری ساەرەکیی دەرکردنای ئەم بڕیاارە باوو. بەاڵم لەگەک ئەوەشادا 
خودی ئەم دەرکردنە ڕاستکردنەوەی هەڵەیەک بوو کە نەدەبوو پێشتر کراباا، ئەویاش دیااریکردنی ڕێژیمێکای دڕنادەی ژنکاوژی 

کۆمیسیۆنە بوو! ئەویش لە کاتێکدا کە خودی ڕێکخاراوی نەتەوە یەکگرتووەکاان و بااقی ناوەنادە وەکوو ئێران بە ئەندام لەم 
گرینگەکانی جیهانیش کە لە چوارچێوەی مافەکانی مرۆڤ و مافی ژناندا چاالکی دەکەن باش ئاگادارن کە ڕێژیمای ئێاران لەو 

ردنەکان دژبە ژنان نەبووە، چونکە چییەتیای ڕێژیمای واڵتانەیە کە تاکوو ئێستا پەیوەست بە کۆنڤانسیۆنی نەهێشتنی هەاڵوا
ئێران دژی ژنان و ماف و ئازادییەکانیانە و ئەوە خودی دەسەاڵتە کە بە داڕشتنی یاسای دژەژن و نامرۆڤاانە زیااترین ڕێاژەی 

 .چەوسانەوەی بەنیسبەت ژنان بۆ خۆی تۆمار کردووە
 

فی ژنااان پێشااێل دەکااات، بەپێاای ڕیزبەناادیی بەرنااامەی گەشااەی ڕێژیماای ئێااران یەکێااک لەو دەسااەاڵتانەیە کە بەئاشااکرا مااا
ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، ئێران یەکێک لەو واڵتانەیە کە لە بواری ڕەگەزییەوە نایەکسانییەکی زەقای تێادایە و لەم 

ای ئێااران و دا جێگااای گرتااووە. سااەرنجدان بە دۆخاای ئێساات١١٥بااارەوە بە بەراورد لەگەک واڵتااانی دیااکەی جیهااان لە ڕیاازی 
کوردسااتانیش پێمااان دەڵێاات کە بڕیاااری دەرکردناای ئێااران لەو کۆمیساایۆنە زۆر پێویساات بااوو و دەبااێ بە بااایەخەوە چاااوی لااێ 
بکرێت. چونکت ئەو بڕیارە لە دژی ڕێژیمێاک دراوە کە هێازە ساەرکوتکەرەکانی لە گرتنگەکانادا دەساتدرێژیی سێکسای دەکەنە 

دا بەپێی ئەو زانیارییانەی کە لە خودی گرتنگەکانەوە درکێنادراوە، دەساتدرێژییەکان سەر دەسبەسەرکراوان و لەم پێوەندیەش
 .بۆ سەر هەر دوو ڕەگەز بووە، بەاڵم ئەوەی کە بە نیسبەت ژنانی دەسبەسەرکراو کراوە زۆر دڵتەزێنترە

 
ڕێازی کاردن و بە دەیاان لێدان و ئەشکەنجە، دەستدرێژی سێکسی، ڕفاندن، دەسبەسەرکردنی نایاسایی، بێسەروشاوێنکردن، بێ

جۆری دیکەی تونادوتیژی لە مااوەی ڕاباردوودا لەالیەن ڕێژیمای ئێارانەوە بەرانابەر بە ژناان کاراوە و ئەوەی کە ئێساتا دەباێ 
 .گرینگیی پێ بدرێت، بایەخی دەرکرانی ڕێژیم لەم کۆمیسیۆنە بە هۆکارەکانی سەرەوەیە

 
 او بوو، چونکە زیاتر لە ڕابردوو دەبێتە هۆی ئەوەی کە چییەتیی لەڕاستیدا ئەم دەرکرانە بۆ ڕێژیمی ئێران قورە تەو
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رێژیم بە واڵتانی دیکە بناسرێت و بێگوماان هەڵوێساتەکانیش بەرانابەر بە ڕێاژیم دەگۆڕدرێات. لە الیەکای دیاکەوە دەرکرانای 
دەکاات کە ڕێاژیم ناچاار ڕێژیم، ڕەوایی بەخشین بە شۆڕشی ژن، ژیان، ئازادی لە ئاستی نێونەتەوەیی بوو و هەر ئەمەش وا 

بێات ئاگااداری کاردەوە دژەمرۆییەکاانی خااۆی بێات، چاونکە بێتاوو ڕێاژیم بەمجااۆرە ساەرەڕۆیانە درێاژە بە کردەوەکاانی خااۆی و 
بەتایبەت پێشێلکارییەکانی مافی ژنان بدات، ئەوەندەی دیکە ڕۆڵی ڕێژیم لە ئاستی نێونەتەوەییدا الوازتر دەباێ و ئەگەری 

ە لەو ڕێژیمە لە ئاستەکانی دیکەشدا بەهێزتر دەبێت. ئەمەش دەسکەوتێکی گەورە باۆ ژناانە کە بتاوانن ئەستاندنەوەی متمان
لەپێناو نەهێشتنی ستەم و هەاڵواردنەکانی ڕێژیم بەرانابەر بە خۆیاان هەنگااوی قورساتر هەک بگارن و بێگوماان هەماووانیش 

نی بەنیسبەت پرسە پێوەندیادارەکان بە ژناان بەتاایبەتی دەزانین کە ئەمە لە دەسکەوتەکانی شۆڕشی ژینایە کە هەموو جیها
 .و خەڵک بەگشتی لە کوردستان و ئێران هەستیار کردەوە

 
شۆڕشی ژینا، شۆڕشێک بە پێشەنگایەتیی ژنان بوو، هەر بۆیە دەنگدانەوەی ئەم شۆڕشە لە ئاستی جیهانیدا زیاتر لە هەماوو 

خات و هەموو چەواشەکارییەکانی ڕێژیمی بەنیسبەت ژنان و ئەو پاێگە و کات توانیی کێشە شاراوەکانی کۆمەڵگەی ئێران دەرب
دەرفەتاانەی کە بە درۆ بااانگەوازی بااۆ دەکاارد کە بااۆ ژنااانی دابااین کااردووە، دەرخساات. ژنااان لە کااۆمەڵگەی ئێراناادا هیچکااات 

دەوام لە ژێاار هەڕەشااەی وەکااوو ماارۆڤ مافیااان پااێ نەدراوە، لە سااەرەتاییترین ماااف و ئازادییەکانیااان بێاابەری کرابااوون و بەر
سەرکوت و هەاڵواردندا بوون، بۆیە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بە بڕیاری دەرکردنی ڕێژیم توانی هەڵەیەکی زۆر زەقای 
خااۆی لە وەرگرتناای ئەم ڕێااژیمە وەکااوو ئەناادام ڕاساات بکاااتەوە و ئەمەش دەبێااتە دەرفەتێکاای زێااڕین بااۆ ژنااان تاااکوو بتااوانن 

 .ێننەوەخۆیان بە جیهان بسەلم
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 ئێرانی نادێمۆکراتیک
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

 
لە جوغرافیای ئێراندا بە تایبەتی لە کاتی پێکهاتنی دەوڵەتی مودێرندا، سیاسەت و بەڕیاوەبەریی سیاسای الوازتارین بەش 

ەواشاااە، ناساااەقامگیری، باااووە و مێاااژووی ئەم جوغرافیاااایە لە باااواری سیاساااییەوە پاااڕە لە ساااڕینەوە، حاشااااکردن، درۆ و چ
 . ...سەرەڕۆیی، دیکتاتوری و بەراوەژووکردنەوە و

 
ژێئوپۆلاااۆتیکی ئێاااران چەنااادین تایبەتمەنااادیی هەیە و لە پاااێش هەمووانااادا جوغرافیاااای ئەم واڵتە کە هێشاااتایش جێگاااای 

داخاوازی و مااف لەم گەنگەشەیە؛ هەروەها سنووری سیاسیی ئیران بە سیستم و عەقڵییەتێکای کۆلۆنیالیساتی دیااری کاراوە و 
 .واڵتەدا قەد لەبەرچاو نەگیردراوە

 
ڕاستە زۆربەی واڵتانی جیهان، بە هۆی شەڕ، داگیرکاری و قەیران سنووری سیاسیی خۆیانیان دیااری کاردووە و بەشاێکی کەم 

تی ماودێرنیتە و لە واڵتان بە ڕێفراندوم و مافی دیاریکردنی چارەنووە خاوەنێتیی سیاسی خۆیان وەدەست هێناوە، بەاڵم ڕەو
 .گەشەی سیاسی و ئەندێشەی مرۆڤایەتی بەشێکی زۆر لە واڵتانی جیهانی بەرەو دێمۆکراسی بردووە

 
 جیا لە ئامریکا هیچ واڵتێک لە سەرەتادا بە دێموکراسی دانەمەزراوە و خەڵک و دەسەاڵتداران بە پێی پێوەرە مرۆڤانەکان 
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گەشەی سەندووە، فورمی دێموکراتیکیان بە خۆیانەوە گرتووە. هەرچەناد ئەم و لەبەرچاوگرتنی داخوازییەکان کە ڕۆژ بە ڕۆژ 
تێپەڕینە بەرەو دێموکراسای لە واڵتاان جیااوازە و هەوراز و نشاێوی زۆر و تێچاووی جیااوازی باۆ هەر کاام لە واڵتاانە باووە؛ 

 .بەاڵم لە ئاکامدا دەبینین دێموکراتیزەبوون بووەتە هۆی گەشەی واڵتان
 

النی کەم دوو سەدەی ڕابردوو لە ئێران لە بەرچاو دەگرین، دەبیناین کە دێموکراسای و تێاپەڕین بە ئاراساتەی کاتێک مێژووی 
بوون قەد ڕووی نەداوە و تەنیا لە ڕووی ئابووری و پێشە و هاوردەکردنی هەنادێک بەرهەم و تێکنۆلاۆژی، وەکاوو  دێموکراتیک

الوازی گەشەی سەندووە و لە هایچ بڕگەیەکیادا گەشاەی سیاسایی بە سینەما، ڕێگەوبان، شەمەندەفەر، چاپ و ... ئەویش بە 
خااۆیەوە نەبینیااوە. لێاارەدا مەبەساات لە گەشااەی سیاساای بە واتااا ڕاسااتەقینەکەیەتی، واتە شۆڕشاای مەشاارووتە و پێکهێنااانی 

، بگاارە یاسااای بنەڕەتیاای واڵت و پارلمااان بەخااۆیەوە ناگرێاات، چااوونکە ئەو کااردەوانەش نەک دێموکراساای لااێ نەکەوتااۆتەوە
 .یارمەتیدەری دیکتاتۆرییش بووە

 
بوونی واڵتێااک وەکاااوو ئێاااران کە تەمەنااای کەمە و  سااەرەکیترین گرفااات و لەماااپەڕ لە بەراماابەر دێموکراتیزەباااوون لە دروسااات

مێااژووەکەی بااۆ کەمتاار لە دوو سااەدە دەگەڕێااتەوە، هەتااا حاشاااکردن لە فاارەنەتەوە بااوونی ئەم جوغرافیااایە بەردەوام بێاات و 
 .ی ئێرانشاری و یک واڵت و یەک نەوتەوە بوونی بمێنیت، ئێران ڕەنگی دێموکراسی بەخۆیەوە نابینێتعەقڵییەت

 
لەالیەکی دیکەشەوە نەبوونی کۆمەڵگەی مەدەنی لە ئاست گشتیی ئێرانە کە داخوازتەوەر بێت و گۆشار بخاتە سەر دەساەاڵت، 

یبەتی لە ناوەنااد دەسااەاڵت وەکااوو سیسااتم نااابینین، بەڵکااوو هەتااا ئیستایشاای لەگەک بێاات بەشااێک لە خەڵکاای ئێااران بەتااا
بەڵکوو لە ڕووی ئیدئۆلۆژیکیەوە بە بەشێک لە خۆیانی دەزانن، جا ئەمە بۆ پاشا بێت، یان باۆ ناوێنەری خاوا لەساەر زەوی. 

ری واتە هێشاتا لە ئێااران سیسااتم بە واتااای ڕاسااتەقینە بااوونی نیاایە و زنجیاارەی دەسااەاڵتی پاشااایەتی و خاایالفەت بەڕێااوەبە
کاروباری واڵتن و الدان لەو ڕێگانە بە واتای نەمان و هەڵوەشان لێک دەدرێاتەوە. پاشاا و خەلایفە خااونی هەماوو شاتێکن و 

تەڵەب  کۆمەڵگەی مەدنی وەکوو ڕەعیەت و شوێنکەوتووی خۆیان پێناساە دەکەن، واتە پەیڕەوانای خەتای ئیماام و ساەڵتەنەت
یەتیاااان نیااایە و لە هەردوو بەرەکەدا تەنیاااا چاویاااان لە دەرباااار و بەیتااای لە ئێرانااادا هااایچ جیااااوازییەک لەنێاااوان عەقڵی

 .ڕەهبەرییە
 

لە الیەکاای دیکەشااەوە کەشااوهەوا. سااەرچاوە سروشااتی، کااانزای ژیرزەویناای و ڕووزەویناای لە ئێراناادا وەکااوو کااارتێکی مااان و 
ێداویساتییەکانی ژیاانەوە ساەرچاەوەی نەمانە، چ لە ڕووی ئابووری خەلیفە و پاشا خۆیان بە خاونی دەزانان و چ لە ڕووی پ

 داهاتن بۆ دەسەاڵت نەک خەڵک و، هەتا سەروەت و سامان لەم واڵتەدا خاونەکەی خەڵک نەبێت، دێموکراسی جێگیر 
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 .نابێت
 

هااااتووە و  ئیساااتا لەم ساااەردەمەدا کە دەبیناااین لە باااواری هااازرییەوە بەتاااایبەتی لە نەوەی ناااوێی ئێرانااادا ئاڵوگۆڕێاااک پێک
ر لە دوای شوڕشی ژینا، کە کورد بیر و ئاوەزی دێموکراتێکی خاۆی بە هەماوو ئێاران دیکاتە دەکاات، هەماوو ئەو بەتایبەتی ت

لەمااپەڕانە بە ڕووناای خۆیااان پێشااان دەدەن و کاتێااک الوێکاای کااورد باااە لە دێموکراساای و دیاااریکردنی چااارەنووە دەکااات و 
)نەتەوەکانی نێاو جوغرافیاای ئێاران( لە بەڕێاوەبەریی واڵت  ڕێکاری چارەسەری و گەیشتن بە ئازادیی بەشداریی هەمەالیەنە

دەزانێت، الوێکی فارە سەرەڕای ئەوەیکە ئیستا خۆی بەشێک لەم ڕاپەڕین و شۆڕشەیە، بەاڵم ناتوانێت خاۆی یەکاال بکااتەوە 
 فاشیستی؟ کە ئاخۆ تاکێکی سەربەخۆیە و وەکوو مرۆڤێک داخوازیی خۆی هەیە، یان نوێنەری ئیدئۆلۆژی و عەقڵیەتێکی

 
هیشتا دەسەاڵت لە سۆنگەی ئەو تەواوەتیی خاک و سنوور و مێژووی لێر و پڕ چەواشەکارییە ناتوانێات قەباووڵی بکاات ئەم 
واڵتە وەکوو جوغرافیاایەکی فرەڕەناگ بیبیناێ. الوێکای کاوردیش وەکاوو سانوورێکی سیاسای دەیبینێات و دەیاهەوێ بە ئیارادە و 

و بە ڕوونی و بە کاورتی دوو ڕێاگە چاارەی ساەرەکی باوونی هەیەم یاان ئێرانێاک کە بە  بەشداریی گشتی دێمۆکراتیزەی بکات
 .هەموومان بنیاتی دەنێین و بەڕێوەی دەبەین؛ یان هەرکام لە نەتەوەکان ناچار دەبن بەجیا چارەنووسی خۆی دیاری بکەن
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 ڕاپەڕینی نوێ بەرهەمی کولتووری فیداکاریی پێشمەرگەیە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
سااڵنێکی زۆرە ڕۆڵە ئازا و زاناکانی گەلی کاورد لەپێنااو خزمەتکاردن بە نیشاتمان و ئاازادیی گەلادا خەباات دەکەن و گیاان 
دەبەخشاان. کۆماااری کوردسااتان کە یەک لە بەرهەمەکااانی خەباااتی ڕۆڵە ئااازا و زاناکااانی نیشااتمان بااوو، ناااوی ئەو هێاازە 

ەرگە" دانااا و لەو کاااتەوە پێشاامەرگە و خەبااات بااۆ ئااازادی، پێشاامەرگە و بەرگااری لە نیشااتمان، لەبڕاننەهاااتووەی "پێشاام
پێشامەرگە و کوردساتان وەهااا ئااوێتەی یەکتااری باوون کە جیاکردنەوەیاان کردەناای نیایە و تااا کاات دەڕوات ئەو ئاااوێتەبوونە 

 .زیاتر و پتریش دەبێت
 

هێزێکی چەکدار پێشان بدات و چەکاداری و تونادتیژی وەک پێناساەی  دوژمن هەموو هەوڵی ئەوە بووە پێشمەرگە تەنیا وەک
ئەو هێزە وێنا بکات تا پڕۆپاگەندەی خۆی لەمەڕ شاەڕخوازبوون و دژەیاساابوونی بساەلمێنێت. بە پاێچەوانەی ئەو هەواڵنەی 

 .ووە و هەیەدوژمن کە دەیهەوێ چەک بکاتە پێناسەی پێشمەرگە، لەنێو گەلدا تێڕوانینێکی دیکە بۆ پێشمەرگە هەب
 

تێڕوانیناای گەل بااۆ پێشاامەرگە بەر لە هەمااوو شااتێک کەسااایەتیی ڕووناااکبیریەتی، چااونکە پێشاامەرگە تاااکێکە کە هەساات بە 
 هەلومەرجی نەتەوەکەی دەکات و لە خوێندنەوەی پێشمەرگەدا نەتەوەکەی ژێردەستەیە و ستەمی لێ کراوە و بە بەردەوامیی 
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 .کراوە گەل و ناسنامەی ئەو گەلەش بەرەوڕووی ژنوساید بۆتەوەستەمیش وێڕای ئەوەی خاکەکەی داگیر 
 

تێڕوانینی گەل بۆ پێشمەرگە ئەوەیە کە پێشمەرگە تەنیا هەست بە مەینەتییەکاانی نەتەوەی ناکاات، بەڵکاوو بە کاردەوەش 
کردن نااتوانێ  ۆزیئامادەیە بۆ سڕینەوەی ئەو مەینەتییانە خزمەت بە گەل و نیشتمان بکات، واتە تەنیا هەساتکردن و هاوسا

یارمەتیدەر بێ بەڵکوو لە هەمانکاتدا پێویستە بە کردەوەش بەشداری خەباتەکە باکەی. هەر ئەو پڕاگماتیسات باوونەیە کە 
پێشمەرگەیە جیاواز دەکاتەوە لە تاکەکانی دیکەی گەل کە هەست بە دۆخی ژێردەساتەیی نەتەوەکەیاان دەکەن، بەاڵم باوێری 

 .اتی بەکردەوەیان لە پێناوی نیشتماندا نییەیا دەرفەتی بەشداری لە خەب
 

تێڕوانینی گەل بۆ پێشمەرگە ئەوەیە وێاڕای ئەوەی هەسات بە مەینەتییەکاانی گەل و خااک دەکاات و بە کاردەوەیش خەبااتی 
بۆ دەکات، بەاڵم لە پەروەردە و بارهێنانی خۆیشیدا وەک تاکێکی ڕووناکبیری کاۆمەڵگە باۆ ئەوەی بتاوانێ ئەو ئەرکەی خاۆی 
بەباشاای و زانااایی بەجااێ بگەیەنااێ بااێ ئاگااا نیاایە، بەڵکااوو هەمااوو هەوڵێااک دەدات و لە هەر دەرفەتێااک کە بااۆی بلااوێ و 
تەنانەت هەندێک جار لە دۆخێکی زۆر نالەباریشدا، لە پێگەیاندنی خاۆی خافار نیایە. خۆتەیاارکردنی بە چەکای زانساتیش 

 .گەلدا پەرە پێ بدات بۆ ئەوەیە باشتر بتوانێ زانستی نیشتمانپەروەری لە نێو
 

تێڕوانینااای گەل باااۆ پێشااامەرگە بەر لە چەکااادار باااوون و ئاااازایەتییەکەی بیرکاااردنەوەی مرۆڤدۆساااتانە و هەساااتی ناساااکی 
پێشمەرگەیە کە مێهرەبانییەکی بێوێنەی هەیە و تەنانەت لە شەڕیشدا ئەو هەست و بیارە مرۆڤدۆساتانەی لە دەسات ناادات و 

اسا و ڕێسایەکی مرۆڤایەتی و شاەڕ، درێاژە بە خەبااتی خاۆی لە بەرانابەر دوژمانە دڕنادە و بەڵکوو بە پەیڕەوی لە هەموو ی
 .بەزەیی و دور لە هەر جۆرە پڕەنسیپێکی مرۆڤانە دەدا بێ
 

تێڕوانیناای گەل بااۆ پێشاامەرگە ئااازایەتیی بێااوێنە و فیااداکاریی هەمیشااەییە کە وایکااردوە ئەو ڕۆڵە نەبەزە تەنیااا بە چەکاای 
راناابەر دوژمنێکاای پااڕ لە چەکاادا ڕابوەسااتێت و سااەرکەوتنیش بە دەساات بێنااێ و بە ئیاارادەی بەرخااودان و باااوەڕی خااۆی لە بە

بەرگری بەردەوام وەبیر گەل بێنێتەوە کە ئێمە دەتوانین، ئێمە بەهێزین، ئێمە شایانی ژیانی ئازادین و ئێمە کەمتار ناین لە 
بە پااێچەوانەی ئەوانەی دەیااانهەوێ کە تەنیااا چەک وەک هاایچ گەلێکاای ئااازادی دیااکە لە سااەر ئەو گااۆی زەویاایە. لێاارەدایە 

پێناسااەی پێشاامەرگە نیشااان باادەن، پێشاامەرگە وەک تاکێااک کە هەسااتی بە دۆخاای نەتەوەی کااردووە و، ئامااادەیە لەپێناااو 
 سڕینەوەی ئەو نەهامەتییانەدا بە فیداکاری هەتا شەهیدبوونی خەبات بکات و بۆ پێگەیاندنی خۆی لە هەر دەرفەتێک 

 .وەربگرێ و مرۆڤدۆست بێ لەنێو گەلەکەشی زۆر زۆر خۆشەویستە کەڵک
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لەگەک هەمووی ئەوانەدا پێشمەرگە وانەی فیداکاری و نیشتمانپەروەری لە نێو گەلدا باڵو دەکاتەوە، ئەگەر لەنێو گەلادا ئەو 
دا هاوکاار و هاوخەبااتی تاکانەی کە شەڕەفی پێشمەرگایەتیشان نەبووبێ بە بەرجەستەکردنی ئەو تایبەتمەندییانە لە خۆیا

و پشااتیوانی پێشاامەرگە دەبااێ کە دەتااوانێ ئەرکاای پێشاامەرگە ئاسااانتر، ئااازادیی گەل و خاااکیش ئاسااانتر مسااۆگەر بکااات. 
هەربۆیەشە ئەمڕۆ لە شۆڕشی ژن، ژیان، ئازادیدا کە دەبینین کوردساتان یەکپاارچە شاۆڕش و فیاداکاری و خەبااتە یەکێاک لە 

نەی فیااداکاری و نیشااتمانپەروەری پێشاامەرگە لەنێااو گەلاادا. لەو سااۆنگەیەوەش پێشاامەرگە بە هۆکااارەکەی دەگەڕێااتەوە بااۆ وا
 .هەموو ئەوانەی لەو شۆڕشەدا بەشداری چاالکن، پێیان دەڵێ پێشمەرگە و بە هاوخەباتی خۆی دەزانێ

 
نێااو گەلاادا ڕەگاای شۆڕشاای ژن ژیااان ئااازادی سااەلماندی کە کولتااووری فیااداکاریی پێشاامەرگە بااۆ خزمەتکااردن بە نیشااتمان لە

داکوتااااوە هەر تاکێاااک بە هەر شاااێوەیەکی کە باااۆی دەکااارێ خزمەتااای گەل و خەبااااتەکەی بکاااات، هاوشاااانی پێشااامەرگەی 
خەباتکااری ئەو گەلەیە. بەو پەڕی دڵنیااییەوە بێتاوو کولتاووری فیاداکاریی پێشامەرگە لەنێاو زۆربەی تاکەکاانی کااۆمەڵگەی 

باین کە بتاوانین گەورەتارین زۆرداری مێاژووی مرۆڤاایەتی بشاکێنین و ئاازادیی کوردەواری بەرجەساتە باێ، ئەوەنادە بەهێاز دە
 .یەکجاریی خۆمان وەدەست بێنین
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 هێز و سەقامگیری، دووانەی لێکدانەبڕاوی ئەمنییەت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاڕمان حوسێنی

 
دان. بە واتایەکی دی هەر نەتەوە یاان  سیاسیهێز و سەقامگیری لە بنەما سەرەکییەکانی ئەمنییەت لە هەر واڵت و کیانێکی 

واڵتێااک کاتێااک دەتااوانێ بڵااێ ئەمنییەتاای یەکااانگیری هەیە، کە تااوانیبێتی ئەم دوو فاااکتەرە بنەڕەتیاایەی هاوکااات لەگەک 
یەکتاااری بووبێااات. بە ڕوویەکااای دیاااکەدا ئەمنیااایەت بەباااێ هێاااز و ساااەقامگیری بەدی ناااایەت، چ لە واڵت بیااات، چ لەنێاااو 

ک کااورد کە هەتااا ئێسااتا وەک شوناسااێکی سااەربەخۆ لە ئێراناادا داناای پێاادا نەنااراوە و ... . لەم ڕووەوە بااۆ نەتەوەیەکاای وە
بەدیهاااتن و دەسااتەبەری ئەمنییەتاای نەتەوەیاای چ لە واڵتێکاای سااەربەخۆدا و چ وەک بەشااێک لە هەر واڵتێااک، ئەشااێ دوو 

 .فاکتەری هێز و سەقامگیری بوونیان هەبێت و یەکانگیر بووبن
 

ییە چەمکەکانی هێز و سەقامگیری پێناسەی جۆراوجۆریان لێ بکرێت و هەر بەو پێیەش تێگەیشتنی جیاوازیان لەساەر سروشت
دروست بێت، بەاڵم نەتەوەی کورد لە ئێران پێویستە هەر لە ئێستاوە پێناسەیەکی ڕوون و دیاریکراوی لە چەمکای ئەمنیایەت 

دڵنیااایی تەواوەوە پڕۆسااەی بەنەتەوەبااوونی خااۆی بپێااوێ، دەبااێ ئەم هەبێاات و بااۆ ئەوەی ئەو نەتەوەیە بە یەکگرتااوویی و 
 .پێناسە گشتییە لەالیەن حیزبە سیاسییەکانی، ڕووناکبیران و ئیدئۆلۆگەکانیەوە فۆڕمولە بکرێت
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بە دیدێکی کراوەتر بێتوو ڕێڕەوی ڕێبازەکەمان ڕوون بێت و بزانین کە بۆچی فاڵن ئەکت و کردەماان بەکاۆ باووە، لە ساۆنگەی 
ییەوە فاڵن ڕۆژ مانمان گرتووە و بێدەنگ بووین و...؛ یاان بە واتاایەکی دی لەوە تێگەیشاتین ئەمنییەتای نەتەوەییماان بە چ

چی دەستەبەر و چۆن خەوشدار دەبێات و چاۆن دەکارێ بنەڕەتەکاانی بەهێاز بکارێن؛ ئەوکاات دەتاوانین هیاوادار بەوە باین کە 
 .ئەمنییەتی نەتەوەیی یەکانگیرمان هەیە

 
یە پێمان وابێت تەنیا بەتەنیا خاوەنێتیی هێز، چ هێازی ساەربازی، ئاابووری، سیاسای، تێکنۆلاۆژی و... ئەمنییەتماان هەڵە

مسۆگەرە، لەبەر ئەوەی سەرەڕای هێز و دەساەاڵتی ڕێژەیای، بەاڵم ئەو هێازە بەباێ فااکتەری ساەقامگیری باۆش و لەرزۆکە و 
 .نێوخۆیی و دەرەکی دەکەوێتە لەرین کۆڵەکەکانی ئەم ئەمنییەتە لە ئەگەری هەر گوشارێکی

 
دەبینین واڵتانێکی دەوڵەمەندی وەک عەرەبستان، ئیمارات و تەنانەت ئیسڕائیل و زۆر واڵتی دی سەرەڕای خااوەنێتیی هێازی 

دان.  ئااابووریی زەبەال  و سااوپای سااەربازیی کااۆک و پۆشااتە بە بەردەواماای لە بەردەم تی اای هەڕەشااە و مەترساایی ئەمنییەتاای
کەی ڕوونە کە چەنادی لە ڕووی چەکوچاۆک و ئاابووری و تێکنۆلاۆژیی شاەڕ و زانیارییشاەوە بەهێاز بیات، بەاڵم دیساان هۆکارە

دەتوانێ بە دڕۆنێکی خۆکوژ هەڕەشە لە ئەمنییەت و سەقامگیریت بکات و تارە و دڵەڕاوکاێ  -ئەژمار گچکە و کەم-گرووپێکی 
 .لەنێو خەڵکەکەتدا دروست بکات

 
ەباسااە ئەوەیەم فاااکتەری سااەقامگیری لە دنیااای ئەمااڕۆدا کە دەکاارێ بە ئاسااانی ئەمنییەتاای ئەوانیاادی ئاکااامگیری لەو کورت

بخرێتە مەترسییەوە گرینگ و یەکالکەرەوەیە، هەروەها بە سەقامگیری دەکرێ ئەو بااڵنسە دروست بکرێت و وێاڕای هەباوونی 
ئەوانیاادیش نەیاااانهەوێ و نەشاااتوانن هەڕەشاااە و  هێااز و دەساااەاڵت بە ئاماااانجی بەرگێااڕەوە، وابکەیااات الیەنااای بەرانااابەر و

مەترسییت لەسەر دروست بکەن؛ چونکی ئێوەش دەتوانن بە النیکەمی کەرەستە و ئامرازەوە ببنە هەڕەشە و مەترسای باۆ ساەر 
 .الیەنی بەرانبەرتان

 
ی سەرەکی ببیانن، وەک بۆ دەستەبەری حاوانەوە و سەقامگیریی هەمیشەیی چەند خاک و پڕەنسیپێکی جیهانداگر دەتوانن ڕۆڵ

یەکاای ئەوانیاادی و بنەڕەتەکااانی  گارتنەبەری ڕێوشااوێنی دێموکراتیااک و پێشااکەوتنخوازانە و داننااان و ڕێزگاارتن لە مااافی وەک
دابینبوون و دەستەبەری ئەو مافانە بۆ هەمووان. لەوەها دۆخێکدا تەنانەت بێتاوو ڕەوت و گارووپێکیش بیاانەوێ هەڕەشاە لە 

تان باکەن ناااوێرن دەسات بااۆ ئەم کااارە بابەن، چااونکی کاۆمەڵگەی نێااونەتەوەیی ئیزنای ئەوەیااان پااێ ئەمنیایەت و سااەقامگیری
نادات. کەواتە چارەسەر و ڕێکاری بەکردوەی شایاو باۆ دەساتەبەری ئەمنییەتێکای یەکاانگیر، هەباوون و خااوەنێتیی هاوکااتی 

 .هێز و سەقامگیرییە
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 مڕانیشۆڕشی ژینا ڕێنسانسی عەقاڵنییەتی دەسەاڵت و حوک

 
 
 
 
 
 
 
 

 م ئیسماعیلپوورسەال

 
ساێیەمدا، بە ە بااەپااێااچااەوانااەی شۆڕشەکانی پێشوو لە جیهانی و کوردستان شایەتی شاۆڕشاێکی نوێین کالەم ڕۆژانەدا ئیران 

ی باااااو و ۆیترین شۆڕشەکانە. شۆڕشێک کاە هاەمااوو باەپاێاچاەوانااەی تاباان و مرۆڤایەتدڵنیاییەوە یەکێک لە پێاشکاەوتووتری
ان و نەتەوەکانی ژێردەسات ڕۆڵای لۆکۆمۆتیاو ەیەکی تەسک، بووە بە یەکەماین شاااۆڕش کاە لااەوێاادا ژناچوارچێوەی بیرکردنەو

ی ڕەگاااااەزی، واردناڵسێ چەوساندنەوەی ساتاەم و هاااە بۆ بەرەوپێشبردنی دەگێڕن کە بە دروشمی "ژن ژیان ئازادی" بنەماکانی
 .ی و چینایەتی دەپێکنهاەروەهاا نەتەوەی

 
وێک لە هەموو جۆرەکانی زۆرداری و کۆکردنەوەی هەموو تاوانەکانی باندێکی مافیاایی لە میی ئێران وەک تێکەاڵالکۆماری ئیس

خۆیدا، وەک ڕێژیمێکی سیاسی بۆ ساەرکوتی ئەو شۆڕشاە سااەڕەرای هەماوو ئەزمونێاک کە لە ساەرکوتکردندا هەیەتای شکساتی 
   .خواردووە

 
رەی کە بە کوشااتنی ژینااا لە کوردسااتان گااڕی گااارت، ئێسااتا بڵێسااەی گەیااوەتە هەمااوو ناوچەکااانی دیاکاااەی ئاێاااران و ئەو ئاااگ

ی خااۆی البااۆ ناای ئێااران و سااەرنجی کااۆمەڵگەی نێونەتەوەییشاای التناای باازووتنەوە پێشااکەوتووەکانی گەباووەتاااە هااۆی یەکگر
لاێ کەوتەوە. یەکەمیاان م دروساات باوو دوژمناایەتیی دو چینای م لە هەمانکاتادا ئەو هااودڵییەی کە لە شاەقاڕاکێشاوە. بەاڵ

 یەنگرانی پاشایەتی کاە وەک هەمیشە دەیانەویست خۆیان وەک ئاڵترناتیڤی سەرەکیی ڕێژیم می و دووەمایاان الالکۆماری ئیس
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 .بنوێنن
 

اای ئااااەو ڕاپەریااانەوە بە نە دەگااارێتەوە کە هەر لە ساەرەتااااڵئامااااژەی پاااێ دەکااارێ هەماااوو ئەو هەو ئااااەوەی لەو وتاااااارەدا
دیسکۆرسی ناوەندگەرایانە باەدوای بێ نێوەڕۆککردنی خەباتی ڕادیکاک و باێ واتااکردنی دروشامەکانی شااۆڕش بااوون. خێرایای 

ت و حاوکمڕانی اڵژیناا ڕێنسانسای عەقااڵنییەتی دەساە باڵوبوونەوەی ئەو شۆڕشە کە بە ڕێبەریی نەتەوە بندەستەکان شۆڕشای
ی هەمیشاااە ڕاوی ئەمنیاایەت ئاڕمااان حوسااێنی و بەتااایبەتی ناااەتەوەی کااورد و ژنااانوانەی لێکاادانەبهێااز و سااەقامگیری دو

ستەملێکراو لە ئااارادایااە، هەستی دژایەتی و ئێرەیای ئەو تاوێژە لە سیاساەتوانە ناوەنادگەرایانەی بازوانااد، هەرباۆیە هااەر 
م لە ڕاسااتیدا خۆیااان دور دەگاااارن، تەنااانەت ئەگەر اڵبەن لاەگاااەک شاااۆڕش نیشااان دەدەن؛ لە سااەرەتاااااوە باااە درۆ خاۆیاااا

بانگەوازێک دەدرا تا کاتێک کە بە شێوەیەکی پڕاکتیکی هاتنی خەڵک بەرەوپێل بانگەوازیان نەدەدیت خۆیان دور دەگااارت و 
دەروە وەک  باادەن و بە دونیاای کی نیشانالستە گەڕ هەتا خۆیان بە خاوەنی چادواتریش هەر زوو هەموو هەوڵی خۆیان دەخ

کیی خۆیان بیفرۆشنەوە؛ خۆ ئەگەر خەڵکیش بەرەوپیلای بانگەوازەکاان نەهاتباا ئەوا لە نااخەوە خۆیاان بە ساەرکەوتوو الچا
  .دەزانی

 
ژن، ژیان، ئازادی" بەدوای داهینانی دروشامی کاۆمیکی وەک "زن، زنادگی، پهلاوی" "لە خۆڕا نەبوو کە هاوکات لەگەک دروشمی 

یهن، اباااادی" باکاەون، کاە نیشانەی ترسی ئەوان لە دروشامی ژن ژیاان ئاازادی باوو. چاونکە ئەو دروشامە مااارد، م"ودواتریش 
ئەو دروشاامە . ری و تەواویەتاای خاااک و بەرەوپێشاابردنی ئااابووری کردبااووە ئامااانجبنەمااا هزرییەکااانی ئەوان وەک باوکساااال

اەو بنەماا فکرییاانەی ئاااەوان هەیە کە وەک تاابۆیەک لە تەنیا دژی ڕژیم ئێساتا نەباوو، بەڵکاوو دژایەتیای لەگەک هەماوو ئا
قینە و هاەروەهااا البردنای مێشکیاندا چەسپاوە، ئاەو دروشاماە کە سەرچاوەی مافی دیاریکردنی چاارەنووە و ئاازادیاای ڕاساتە

گەناادەڵی لە  کە تەنیااا هەوڵاای واردنااای ڕەگااااەزی لە خۆیاادا بەرجەسااتە دەکااات، هەمااوو دامەزراوەی فیکریاای ئەواناایشاڵهاە
 .تدا دەدەن، دەکاتە ئامانجی خۆیاڵدەسە

 
کاااااردنەوەی کناەتاەوەبااااوونی ئااااێران و ڕەتەر یاەیەکی کاااۆن، پێاااداگریی دەماارگاااارژانە لەساااائەوانە بە هێنانەئاااارای ئاااااڵ

اە داناااناااای فاارەڕەنااگبااااوون و جیاوازییەکااانی کە هااااەن، خاۆشااردناااەوە لە پشاات دروشاامی تەواویەتیاای خاااک و هەروەهااا باا
یاەن بنەمااڵەی دیاکاتااتااۆری پێشاوو کە زۆر جاار تێڕوانینای هاوبەشای لەگەک ساوپای الج باۆ هااوپاەیاماانای ئەویش لاەماااەر

وازکردنای ئەو پاسداران و ئەرتەش و هەموو دامودەزگای مرۆڤکاوژیی ڕێاژیم هەیباووە، هەماوو هەوڵای خۆیاان بە ئاراساتەی ال
وازکاردنااای النە وێااڕای اڵاوەنااد خسااتە گەڕ، بیگومااان ئەو هەوڕینی ڕوانااگەی ئەرێنیاای خەڵکاای نیەکگاارتنە و هەروەهااا گااو

 .جاوواڵناەوەی دێموکراسیخوازی سودی تەنیا بۆ ڕێژیم و دەزگای حاکم هەبوو
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تەنانەت دروشامی کییەکاندا نییە، الاێایاەکای ئاااەوتاااۆی لەنێو چاە دەبایاناێ شاوێانپێک وەک کاوڕی دیکتاتوری پێشوو کاکەسان
ەوڵای سانساورکردنی یەک هالرد، بااەر ساەریااان دەکااااەوێ لە "مرگ بار ستمگر، چااە شااااە باشاد چااە رهاباار" وەک تااشاەبااە

ی رانە چااایرۆکالیەکاای دیااکەوە بە دروشاامی پیاوساااالو نەتەوە بندەسااتەکانی دەدەن و لەانی شۆڕشاای ژینااا کااکییەهەمااوو چاال
می نیاایە کە الێرانییەکااان بڵێاات ئەوە کۆماااری ئیساااک بەرجەسااتە دەکەن، هەتااا بە هەمااوو ئی خااهاەمایاشاەیااای تەواویاااەتی

ە کە مەترسایی لەساەرە باۆوەی ئەوانەی دوودڵان لە پشاتیوانیکردنی شاۆڕش ێارانی ئتااڵمەترسیی لاەساااەرە، باەڵاکاوو ئاەوە و
 .پەژیوانیان بکاتەوە

 
اازەری و حاکاووماەتااە سااڵڕۆژی ساەرکاوتای دوو نااەتەوەی کاورد و ئا ەاااوەز کساااەرما ٢١وڕی شا ڕۆژی هەر لەو پێوەندییەدا ک

خودموختارییەکاااانی ئەوان بە دەساااتی ئەرتەشااای بااااوکیەتی، وەک ڕۆژی ڕزگااااریی ئازەربایجاااان و یەکگرتنااای ناەتاەوەیاااای 
 یەکانی شاەقام پێشاان باادات و بە جاۆرێکیشڕاباگاەیاناێ هاەتاا بە مااناای تااااەواوی وشااە نااماۆباوونای خااۆی لە گاەک ڕاستی

ئاااەو شاێاااواز بیرکااردنەوەیە لەنێااو هێزەکااانی . داتباا انستان و بەلوچاااستان پێاااشوردپشااتیوانیی خااۆی باااۆ سااەرکوتی کااا
ناوەندگەراش دیکەی کڕیاری خۆی هەیە، ئیمە کە ئەولەوییەتی یەکەممان ڕووخاندنی ڕێژیمە، نابێ بێ ئاگا بین لەو شاێواز 

تااە داگایارکاراوەکاانای پاشاایەتی ساەیااری کاوردساتااان نەوە و دیسکۆرسە نەخۆشە. ئەو دیسکۆرسەی کە باە چاااوی وااڵبیرکرد
و ناەتاااەوە بندەسااتەکان دەکاااااات وخاااااۆی باااە خااااااوەن و، دانیشااتووانی سااەرەکی ڕاسااتەقینەی ئەو خاااکەش بە کڕێنشااین و 

ئااەزمااووناااای ماااێاااااژووی  !ری و چەوساااندنەوە لەوێاان و هاایچ مافیکیااان نیاایەڕەعیەتاای بێاازەوی دەزاناان کە تەنیااا بااۆ بێگااا
سایااسایای ئاێاماە لە هەڵسوکەوت لەگەک ئاەو دیسکۆرسە دەری دەخاااات بێتوو جارێکی دیاکە حاوکمڕانی پێناساە نەکارێتەوە و 

ر بێات یاا اایاەتاای بیات یااا کاۆماااری، ساێکۆالدان بە فرەنەتەوە و فرەڕەنگبوونی ئێراندا نەنرێت؛ سیساتمی حاوکاماڕاناای پااش
ئایینی، سۆسیالیستی بێ یا لیبراڵی، سەرۆکایەتی بێ یا پاڕلەمانی، دیکتااتۆڕیی تااکڕەوانە بێات یاا حکاوومەتی یاساا، لە 

ەتاڕا ا هەر لە بنەڕکۆتاییدا لە چوارچێوەی سیستەمی داگیرکەر و داگیرکراودا خاۆی دەبینێاتەوە، چاونکە ئەوەی کە لە ئێراناد
 تاڵاەفاااەی حااوکمڕانی و عەقاااڵنییەتی وکااااوو فاەلاسبە هەڵە دانااراوە، فەلسااەفە یااا سیسااتەمی حاکاوومااااەت نایایاااە، باەڵ

یااا بە مااانەیەکی دیااکە ئەوەی لە یەکەمجاااردا پێویسااتی باااە گاااااۆڕان هاەیاااە ناایااااوەڕۆک یااا فااۆرم و فەلسااەفەی . دروسااتکەرە
  .حاوکاماڕانای و خاوێانادناەوەی ڕەسمی لە حوکمڕانیی باوە حکوومەت نییە، بەڵکوو فاەلاساەفاەی

 
ااز ناەبااوون پرسی سەرەکی لە ئێران کە بۆتە هۆی ئاااەوەی ناە دیاان کاارایای مرۆڤدۆستانەی هەبێت و نااە سایااسااەت، دەربااا

بەرهەمی ئااەو تێاڕوانینە بێات، نی ی ماودیارناە. تاا ئەوکاتەش حوکمڕالاە عەقاڵنیەیتی ساەردەمای فاتاوحاات بۆ دەوڵەتسازی
ی و فاااااوڕم و جیهانبینیی ئۆپۆزیسیۆنیش هەر بەو شێوەیە بێت، دووبارە سیساتمی ئاغاا و ڕەعیەتای تەنانەت کااەشاای سایاسا

ک و پارێزگاری لە میراتی داگیرکەری دروست دەبێتەوە. لە سیستەمێکی لاەو شێوەیەدا هااەمااوو چاەماکاەکاانای سیاسایی کالسای
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نەوە لەو الئێااران دەبااێ لە خااوو. مااودێرن دەبااێ بگااوڕدرێن، بااۆ ئەوەی بتااوانن دۆخاای داگیاارکەر و داگیرکااراو شاای بااکەنەوە و
 .بازنەیەدا بێتە دەرێ کە بەردەوام هەندیک خۆ بەخاوەن و هەندیک بە کرێنشین دەزانن

 
تاای داگایارکاەریاای فتوحااتی نااەتاااەوەی اڵدەساەبااااب و بااپیرانی لاەژێاار  بۆ کەسێکی کورد یا بەلووچ تا ئەوکااتەی زێااادی

دیاکاەدا بێت و نااسانااماەکاەی و پاەیاوەنادیای ئەو لاەگاەک خااکاەکاەی باە فاەرمای نەناسرێت، نااااو یااا سیستەمی حاکاوومااەت 
م ئیساماعیلپوور الاااااەر چاااااۆن کااۆمااااری ساە، هلااە تااااران گاۆڕاناکااریایاەکای ئاەوتاۆ لاە دۆخااای ئاااەودا دروساااااات نااااکااااات

دێموکراتیکی فەڕانسە کاریگەرییەکی ئەوتۆی لاە ژیااناای ئاەلاجاەزایااری داگایارکااراو نەباوو، هەر وەک بریتانیاا و ئیسارائیلی 
 .دێموکراتیک سااڕێاژی برینەکانی فەلەستین یاا هیندی داگیرکەری نەدەکرد

 
کاااە )اسیی ئێران نرخی ئازادی و دیاریکردنی مافی چارەنووە لاە پێش تاەواویاەتایای خااااک تا ئەوکاتەی لە کۆمەڵگەی سی

نەبێ، قەیرانی مڵهوڕی و هەروەها بەرەپێشچوون چااارەساااەر ( نااوەکاەی دیاکاەی پاارێازگااری لاە فاتاووحاات باە هەر نرخیکە
ت لە ناوەناد و حاوکمڕانی تەنیاا لە اڵردنەوەی هەماوو دەساەبە ماناای کاۆک نابێت. چونکە پێداگری لەسەر تەواویەتیی خااک

کوتکەری دژەمرۆڤای ناوەند، بێ گرینگیدان بە مافی نەتەوەکان و ویستی خەڵکی شەقام، پێویستی بە ڕێژیمێکای دیاکەی ساەر
 .  مییەالوەک کۆماری ئیس

 
ن، تێکی مرۆڤدۆست و دێموکراتیکدا دابنشاناوەندگەراکان ناتوانن چاوەڕوانیی ئەوەیان هەبی لە تاران لەژێر سێبەری حکوومە

ارەنووساای نەتەوەکااانی دیااکەی ئەو م لە هەمانکاتاادا بە پێااداگری لەسااەر تەواویەتیاای خاااک دژی مااافی دیاااریکردنی چاڵبە
م بااۆ اڵی و کەرامەتیااان بااۆ خۆیااان بااوێ، بەتە، واتە بنەمااای ساەرەکااای حااوکمڕانی باااان. نااوەنادگاەراکاااان ناااتوانن ئااازاداڵو

 .یەتی بخوازن، هەربۆیە یا هەموو پێکەوە ئااازاد دەبین یا پێکەوە ژێردەستەی دیکتاتوری دەمێنینەوەالیشتمانتان کوێهاون
 

ت ساااەقامگیری دێموکراتیکااادا گۆڕانکااااریی بە ساااەردا بااااێبە کاااورتی و پاااوختییەکەی ئەوەی کە دەبااای لە ئێرانااادا لەپێنااااو 
ک یااا ڕۆژنااامااەناااوە یاا سیاساەتوانێکی اللاەگااەک چاااااوەنادگەرایەک کاتێاک ڕواناااگاااەی حوکمڕانییە و، هەتا ئەوکاتەی نا

نەتەوە بندەستەکان دادەنیشێت و پێشامەرجی دیاالوگ ئەوە دادەنێات کە بزاناێ چەنادە بااااوەڕی بە تەواویەتای خااکی ئێاران 
د و بەلاووچ چارەساەر بکاات و، باۆ هەیە، تەنانەت هەبوونی سەرۆککۆماریکی کاورد یا پاشایەکی بەلووچ ناتوانێ پرسی کاور

 .نموونە کورد و بەلووچ بااەردەوام لە بەرانبەر ئەو سیستمە سیاسییەی ئێران و عەقالنییەتی پشتی ڕادەوستن
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 بۆ ئەوەی ژنان ببنە ڕێبەر و ڕاپەڕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەهال دەباغی

 
ر بەهێزتاارە. مرۆڤەکااان ئاساااییبوون لەگەک تەکانی تاااڵپیاااوان بەسااەر ژنااان لە هەمااوو دەسااەتی اڵجااان سااتوارت میاالم دەسااە

تیان بەسااەر اڵبان، بەڵکااوو دەخاااوازن دەساەسروشاتیبوون تاێکەک دەکەن. پیااوان نەتەنیااا دەیاانەوێ ژناان لەژێاار فەرمانیاان 
دیااتاااان شاەهید کااۆماااار دەرئااوفااتاااادەم لاااە هاااەر شاتێک زۆرتاااار ئااازا( ١٨٦٩انقیاد زنااان، ) هەستەکانی ژنانیشدا هەبێ.

 (٢٠٢٢)خااۆش باااوێ. 
 

. لەو کاتەوە ئینسان بیری کاردۆتاەوە پرسی ئااازادی پرسای ئینساان باووە. ئااازادی لە بەنادی ئەو سیساتمانەی تێیادا ژیااوە
ئازادی لە دەست ئەویتر و حاکم. مێژووی ئینسان بۆ ڕزگاری لەدەست فێڕعەون و دین و پادشاکان مێژوویەکی پڕ لە خوێن و 

و جیاایی دیان لە سیاساەت، ( Enlightenment) و دوای قۆنااخی ڕۆشاەنگەری ١٨و  ١٧ی بووە. ئەوە لە سەدەکانی بێداد
تاان گاۆڕا و اڵڕۆژاوا یاساای بنچینەیای زۆر لە و هاتنەکایەی بیرۆکەی لیبڕالیسم و تاکی ئازاد و شۆڕشی فەڕانساە و هتاد لە

م بەداخەوە ئەم ئاازادییە تاا لە سیاساەت دەساتەبەر دەباێ. بەاڵتاک بە جۆرێک لە ئاازادی دەگاا کە لە ساایەی جیاایی دیان 
تی ڕەمزی و واقعیی دین بەسەر ژیاانی اڵتی نێوەڕاست. ئێستاش دەسەاڵو شێوەی پێویست نەگەیشتۆتە ڕۆژهەئێستاش بە ڕادە 

نی دەسااەالتی سیاساایی خەڵااکە کە ڕەوتاای ژیااانی ڕۆژانە دیاااری دەکااا. ژیااان لەم ناااوچەیەدا شااتێک نیاایە جااگە لە فەرمااانبرد
 ر و سووریە و عەڕەبستان و هتد الڕا بگرە هەتا تورکیەی بەناو سێکۆسیاسیی دین، وەک ئەوەی لە ئەف انستان و ئێران 
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 .ڕادەبرێ
 

تانێااک کە اڵمی سیاسای. لەنێااو دەوڵااەت و والیساک و بەردەواماای هەیە بەنااوی ئیسااتای نێوەڕاسات نەخۆشااییەکی کروناڵڕۆژهە
 ١٩٧٩اڵترین شێوە دەستی بەساەر ژیاانی هەماوو خەڵکادا گرتاووە، دەتاوانن ئامااژە بە ئێرانای دوای می سیاسی بە ڕادیکالئیس

ن بە کاۆیلە و می سیاسای لە ئێاران گەورەتارین زەرەرمەناد ژناانن. ژناان بە هەماوو پێوانەکااالبکەین. لەژێر حاکمییەتی ئیسا
 .تەناڵۆڕش و وەدەستهێنانی ئازادی لەو وز بۆ شم لەگەک ئەوەشدا ژنان گەورەترین داینەمۆی هێاڵکەنیز دادەنرێن، بە

 
ژنان لە ئێران کە لە مااوەی زیااتر لە چال سااڵی ڕاباردوودا هەماوو ماافێکی ساەرەتایی ژیانیاان لاێ زەوت کاراوە، ئێساتا بە 
 پاشخانێکی دەوڵەمەند هاتوونەتە مەیدان و هاتنە مەیدانی ئەمجارەی خەڵاک ڕاسات لە شاوێنێکڕا دەساتی پاێ کارد کە دەباا
هەر لەم شوێنەوە دەسات پاێ بکاا؛ کوردساتان. کوردساتان کۆگاای کەڵەکەباوونی هەماوو ساتەمەکانە. ساتەمی ڕەگەزی، ساتەمی 

ژن، ژیان، ئازادی" با. چونکە هیچ دروشمێکی "نەتەوەیی، ستەمی ئابووری و چینایەتی و؛ دروشمی بزووتنەوەکەش دەبا هەر 
ل ساڵەی ڕەنج و ئازاری ژن و ئینسانی کاورد. ڕەنجای وەدەساتهێنانی ژیاانێکی دیکە نەیدەتوانی ببێتە نوێنەری ئەزموونێکی چ

زۆر ئاسایی بێ دەستێوەردانی بەردەوامی دەسەاڵت لە ژیانی ڕۆژانەدا. ڕەنجی نەباوونی ئاازادی. ڕەنجای نەباوونی هایچ مافێاک 
نی بە ناااوی کاۆڵبەری. هەر بااۆیە ڕەنجاای وەدەساتهێنانی ناانی ڕۆژانە و هەبااوونی دیااردەیەکی دژی ئینساا. باۆ نەتەوەی کاورد

دوابەدوای گیااانبەختکردنی ژینااا کوردسااتان وەک بوڕکانێااک تەقیاایەوە و ئیسااتا زیاااتر لە سااێ مااانگە بزووتنەوەیەکاای بەریاان 
لە ئارادیە. ئەم سێ مانگە پڕ بووە لە سەرفەرازی، شاادی، خەم، هەساتانەوە و نیشاتنەوە،  "لەژێر دروشمی "ژن ژیان ئازادی

 .دان کەە شەهید بوون و هەزاران کەە کەوتوونەتە زیندانەوەزیاتر لە سە
 

ەم بازووتاناەوەیااە کەمایەساییەکی هەیە کە نەیهێشاتووە ببێاتە شۆڕشاێکی بەریان لە ئاەوەی تا ئێساتا ڕوونااە ئاەوەیااە کااە ئاا
ندنی خەڵااک و سەراسااەری ئێراناادا. زەبروزەنگاای بێساانوور، هەمەجااۆر و هۆڤیااانەی حکااومەت فاااکتەری سااەرەکییە لە ترسااا

پاشەکشەکردن. هەروەها ناوەند و تاران تاا ئێساتاش بەڕادەی پێویسات پشاتی بزووتنەوەکەیاان نەگرتاووە و ئێلیتای ناوەناد 
دەست لە دەسات بچاێ کە ئەمە اڵەلووچ و کورد هێژمۆنی نەتەوەی بالەوە نیگەرانە بە هاتنەکایەی نەتەوەکانی دیکەی وەک ب

هەروەهااا ئەو چااین و تااوێژانەی کە لە باااری ئااابوورییەوە دۆخیااان باشااترە ئامااادە نااین  لە بەرژەوەناادیی خۆیاناادا نااابینن.
ت یەکگرتاوو نیایە و تاا ئێساتاش نەیاانتوانیوە خۆیاان لەگەک اڵەر باوێن. ئۆپۆزێسیۆنی دەرەوەی وبەرژوەندی خۆیان لە خەت

 .ت تەتبیق بدەناڵووتنەوەیەکی وەها ڕادیکاڵی نێو وبز
 

 م هەرچییەک بێتە پێش لە اڵێ و بەرەو کوێ دەڕۆین، بەبڵێ ئاکامی ئەم بزووتنەوەیە چۆن دەبکەە ناتوانێ بە یەقین 
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می الک بااوو بااۆ لەرزاناادنی پایەکااانی ئیساایەک شاات دڵنیاااین کە باازوونتەوەی "ژن، ژیااان، ئااازادی" ڕێنێسااانس و ڕۆشااەنگەییە
م ڕادیکاااڵتر و اڵڕشاای مەزناای فەرانسااەیە، بەوامیاای شۆتاای نێوەڕاسااتدا. ئەم باازووتنەوەیە بەردەاڵسیاساای لە ناااوچەی ڕۆژهە

ە ئەزمااونی ژیااان لە ژێردەسااتیی نەوە و باڵەدا ژنااان وەک وزە و داینەمااۆی جااووفراوانتاار. بەم مانااایە کە لەم باازووتنەوەی
". می سیاسیدا درووشمەکانی شۆڕشی فەڕانسەیان کە بریتی بوو لە "بەرابەری، بەرادەری، ئازادی" کردە "ژن ژیان ئاازادیالئیس

ژن، ژیاان، ئاازادی" نەک هەر "م اڵگایەکی پیااوانەوە داڕێژراباوو، بەلە ساوچەنی (١٧٩٩)دروشمەکەی شۆڕشی مەزنی فەڕانساە 
بەرابەری و ئااازادی بااۆ گشاات تێاادا گونجاااوە کە بگاارە بە هێنااانە کااایەی "ژن" کااۆێ کااۆمەڵگەی وەبەن باااڵی خاااۆی داوە و 

رەڕای ئەم بازوێنەوە یەکساانیخوازە و ڕادیکااڵە و بەشاداریی بێاوێنە و بەرینای م ساەاڵاوازی بەرابەرییەکای ڕەگەزیایە. بەداخاا
ت شاااهیدی بااووین غیااابی ژنااان لە باسااەکان و جااۆری نااوێنەرایەتیی باازوتنەوە اڵئەوەی لەم سااێ مااانگە لە دەرەوەی وژنااان، 

 .بووە
 

پرسای تاایبەت بااە بکاا. لێارە باسای  ناوێنەرە کە دەتاوانێ .یەتی و سیاسییەاڵیەتی بەشی هەرە گرینگی کاری کۆمەنوێنەرا
  :یەن بێالو ڕەخنەیە دەتوانێ ڕووی لە چەند ئەم کەمایەسی 

 
ەمریکاا لە دەبااغی ئاام دیااکۆ داناا کەیاوان ڕەشاۆزادە ئ الم دوو مانگەدا، لە ئورووپا و شاەهشاندی حیزبە کوردییەکان لە -١

دنیادا ژنی تێدا نەبوو؛ لە حاڵێکدا ژنانی بەتواناا لەنێاو  تان و پاڕڵمانەکان و کەسایەتییەکانیاڵهیچ دانیشتنێک لەگەک و
  .ئەم حیزبانەدا کەم نین

 .کی پرسی ژنان و پرسە نەتەوایەتییەکان بن، حیزبینالحایزباەکان کە بەرلەوەی چای خااودی ژنان -٢
انیوە ببنە ناوێنەری پرسای م ئەوانیش تا ئێستا نەیانتواڵە ڕەخنە لە هەموو شتێک دەگرن، بەژنانی دەرەوەی حیزبەکان ک -٣

   .ژنان
 

هەڵبەت پرسی نوێنەرایەتی ژناان لە حیزبەکاان و سیاسایەتی کاوردیاادا هەر تاایبەت بە پاارچەیەکی کوردساتان نیایە و لااە 
ەن بەگشاتی سیاساەتی حیازب لااەو شاواانانە کە ژن ه هاەماوو شوێنێکی کاوردساتاان بە شێوەیەکی گشاتی وەک یەکە. تەناانەت

ت ئێساتا اڵتە کە ناوێنەرانی ژناانی ڕوژهەهەاڵئەم واقعە لە پاڕادۆکساێکی ساەیر لەگەک نێوخاۆی ڕۆژ. ڕێوەی دەبەنپیاوان بە
ت لەساەر شاەقام و نێاو زینادانەکان ئاماادەن لە پێنااو ئاازادیاادا گیاان بااادەن. لێارەدا بە شاێاوەیاەکاای اڵلەنێو خاودی ڕۆژهە

ت اڵئەندامانی حیزبەکان لە دەرەوەی وە پرسی ژنان بۆ ژنانی غەیری حیزبی و ساروشاتای ئااەم بایارە قوت دەبێتەوە کە ڕەنگ
تپێکراوی بە هۆی بوونی ژیانێکی تا ڕادەیەکی باش و سەرقاڵیی ژیان زیاتر لە پرسێکی لوکس دەچێ تا پرە زوڵمێکی هەس

 . تاڵڕۆژاناااە وەک نێوخۆی و



  ١٢ژن، ژیان، ئازادی:  –سەت بابەت و وتووێژی ڕۆژنامەی کوردستان 

 

 

368 
 

کااەە پاێاای وا ناەبااوو دەساتبەجێ ژناان دەبانە ڕێابەر، و "ژن، ژیاان،  ەوەشااادادیاارە کاە هاەر لاە ڕۆژانای یەکەمای بازووتنا 
ئااازادی"یش بە مانااای گەیشااتن بە هاایچ کااام لە ئامانجەکااان لە دۆخاای ئێسااتادا نیاایە. ئەم دروشاامە تەنیااا دەرگااای دیااالۆگی 

ژناااان بە ئااااازادی کااردۆتەوە کە ژنااان باساای مافەکانیااان بااکەن، ئەویااش نە هەمااوو مافێااک. هەموومااان دەزانااین کە گەیشااتن 
م هەمیسان لە نرخی ئەم باسە کەم نابێتەوە کە چۆنە ڕادەی ناوێنەرانی ژن باۆ پرسای ژنااان و اڵڕێگایەکی یەکجار دوورە. بە

پرسی نەتەوەیی هێندە لە خوارەوەیە. چۆنە ئەو ژنانەی کە ئەگەر تواناییان لە پیاوەکان زیاتر نەبێ کەمتار نیایە لە هایچ 
 ؟ ونەوەیەکدا تا ئێستا وەک نوێنەر دیار نەبوونکاوێ و لە هیچ کۆبو

 
ئەمە . تەی ئێساتای ناامێنێاڵواز دەباێ و ئەم دەساەالتای نێوەڕاسات اڵمی سیاسی لە ڕۆژهەالبە دڵنیاییەوە ڕۆژێک دێ کە ئیس

ەبااێ. یەتی، کولتووری سیاسی بۆ ژنان و خەڵک دەڕەخسێ و سیاساەت ئینساانیتر داڵانای ئەوەیە کە دۆخی باشتری کۆمەبە م
تای اڵادا ناساراوە. لە داهااتوودا زۆر وقی لە دنیالدی" باە ڕێنێسانسێکی سیاسی و ئەخهەر ئێستا بزوتنەوەی "ژن ژیان ئااااازا

پیاوان بەساەر ژناان لە هەماوو تی اڵجان ستوارت میلم دەسە. تی ناوەڕاست بەرەو دێمۆکڕاسی و دۆخێکی باشتر دەڕۆناڵڕۆژهە
مرۆڤەکااان ئاساااییبوون لەگەک سروشااتیبوون تااێکەک دەکەن. پیاااوان نەتەنیااا دەیااانەوێ ژنااان تەکانی تاار بەهێزتاارە. اڵدەسااە

شااەهید ( ١٨٦٩انقیاااد زناااان، )تیان بەسااەر هەسااتەکانی ژنانیشاادا هەبااێ. اڵانیااان باان، بەڵکااوو دەخااااوازن دەسااەلەژێاار فەرم
م اڵدەسپێشاخەری ئەم ڕەوتاااە باووە، بەکااورد ( ٢٠٢٢)ان خاااۆش بااااوێ. کاۆماار دەرئاوفاتادەم لاە هاەر شتێک زۆرتار ئاازادیاتاا

ڕێبەرایەتیی کوردی و خودی ژنان دەبااێ ئااەم دژایەتیایە بە زووتاریاان کاات چارەساەر باکەن. نااکری ناوێنەرانی "ژن، ژیااان، 
ساک خەریکای  ٣٥بۆ  ١٥ئااازادی" تەنیا پیاوانی ساەرەوەی پەنجا ساک بن لە کاتێکدا بەگشتی لەسەر شەقام کچان و کوڕانی 

   .شۆڕشن
 

ان حکومەت نگەدا. دوای پەرەگرتنی هاەرچای زیااتری خاۆپاێاشااناداناەکخاڵی دووهەم تێچووی زۆری گیانیی کوردە لەم سێ ما
اران رچااادانەوە و پاراساااتنی خاااۆی گااارتە بەر. حکاااومەت تاااا ڕادەیەکااای کەمتااار لە تاااسیاساااەتێکی زۆر تاااایبەتی باااۆ بەرپە

م لااە کاوردساتااان و بەلووچساتان ڕادەی وەحشایگەری خاۆی هێنادە زۆر نیشاان دا کە شاار و اڵا، بااەەباروزەناگای باەکااار هێناز
ناوچەکانی دیکەی ئێرانی پێ بترسێنێ تا لە شاارە گاەورەکاان خەڵاک بە میلیاۆنی نەیانە ساەر شاەقام. ئینجاا لە کوردساتان 

رسااندنی خەڵاک زبروزەنگێکای زۆر تونادتری لە چاوار کە شارێکی گااەورەی وەک سنە و کرماشانی بۆ کاۆنتڕۆک نەدەکارا باۆ ت
 .  شاری بچووکتر بۆکان، مەهاباد، پیرانشار، جوانڕۆ بەکار هێنا تا هەموو کوردستان و ئێرانی پێ بترسێنێ

 
رییاان ەک بە ڕووحێکی بەرزی ناەتاەوەیی زیاترین کاریگە ئێستا دەیازانایان ئاەوەیاە کە شەهیدەکانی ئەمجارە و خەڵئەوەی ک

 .م هاوکات تێچووی کاورد یەکجار لەسەرێ بووەاڵهاتووی کااورد باااووە. بەان و دالەساەر ڕووداوەک
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پرسیار ئاەوەیاە ئایا ناەدەکارا کااورد پێ بە پێی تااران و بە مێتۆدی ئاەوان هاتباا مەیادان و ئەو هەماوو شاەهید و برینادار 
م اڵمییە؛ باااەالتی کاۆمااااری ئیساااڵهااەر ڕێاژیامااای ئاااێران و دەساە بەرپرسایاری ئاااەو تاوانااانە و خەساارەتەمان نەبااا؟ گەرچاای

ئێمەی کورد نەدەبوو شەرەکە بکەین بە هی خۆمان و داوای پشتیوانی لە تااران بکەیان. دەباوو ئەوان داوای پشاتیوانییان لاێ 
  (تەوەاڵپەیامێک لە نێوخۆی و)کردباین. 

 
تەواوباوونی پرساەکانی یەکساانی و ئاازادی و ڕزگااری نیایە. ئەم دروشامە بە گشتی "ژن، ژیان، ئازادی" لە ئیستادا بەمانای 

تەنیا دەرگایەکی بەرەو تۆلێڕانس، دیالۆگ، دیتنی کێشەکان بەڕوانگەیەکی فراوانتر و دژی داگیرکااریی نەتەوەیای و ساتەمی 
ەرەیەکای زۆر درەوشااوەیااە بەرەو م ئااەم دروشااام و ساتراتێژییە پەنجاڵئێمە لە هەوەڵی ڕێگا دایاان. باەجنسییەتی کردەوە و 

ارەدا جێااای شااانازی و ڕێااازە، پێگەیشاااتن و فاااامی ەی لەنێاااو ئەو هەماااوو ژان و خاوێااانەی شااۆڕشاااای ئەمجااائاسااۆی ڕوون. ئەو
گەنجەکان و ژنانە بۆ مافی نەتەوەیی، مافی ژناان و ساااەروەری. با لاەم ژن و گەنجانە وەدوا نەکەوین. باا داهااتوو های ژن 

 .ااازادی بێ کە داهاتوویەکی گەش بۆ هەمووان دەستەبەر دەکاژیااان ئا
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 پەتی ئێعدام بە چی دەپسێت: تەنیا بە بەردەوامیی ڕاپەڕین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەژین حوسێنی

 
 

ە شاەقامەکاندا ەسااای لکا ٥٠٠ێ ناااەب می لە دەساپاێکی شۆڕشی ژیناوە هەتا ئاێاستا هااەرالکاۆماری ئیساەری ڕێژیمی ساەرکاوتگ
ردوە و ساەرکوتی ڕاپەڕیان لە تونادترین ن، هاەزاران کەسی دەسااباەساەر و زیندانی کاااکوشتووە کە دەیاان کەە لاەوان مندااڵ

م خەڵکاای ئاازادیاخاااواز بەبااێ سااڵکردنەوە و بە ورە و ئیمااانێکی باااەرزەوە لە شااۆڕش اڵتی خۆیاادا بەردەوام باااووە. باااەئاساا
می نااەماااوەتااەوە کاە خاۆیاان و ڕێژیمەکەیاان المان بۆ هیچ بەرپرسێکی ڕێژیمی ئیسااەو جێیەی شاک و گوباااەردەوامااان، تاا ئ

رە لە هێڵی کوتایی و لێواری ڕووخانن. بۆیە لە دوا پەلەقاژەکانی خۆیاندا بەپیشەی هەمیشەییان پەنایاان باۆ پەت و ساێدا
ی تر تەمەنی ڕێژیمەکەیاان درێژتار باکەنەوە و ژیلەماۆی ئااگااری شاۆڕشاای بردۆتەوە تا بەشکم لاەو ڕێاگاەیاەوە چاەند ڕۆژێااکا

 .خەڵک دابمرکێنن
 

اااێ، دا دەباایاانەکەی لە بەردەوامیی شۆڕشی خاەڵکتاڵمی کە ئاوابوونی خۆری دەسەاللەو هاەلاوماەرجە هاەستیارەدا کۆماری ئیس
باۆوەی شاەقامەکان بێادەنگ ان پااااەرە پاێ دەدا و تۆقااندنااەک یاەک پارسای سااەرکاوتالبە ئێعدامکردنی خاۆپاێاشاندەران، لاە

ەوک بۆ گۆڕینی ئاراستەکانی شاۆڕش ێاداباردنی ئەژین حوسێنی ڕێااڕەوەی بایروڕای گشتی هاڕالیەکی دیاکاەوە باە باەالبکات، لە
 .و ڕاپەڕینی خەڵک بدات و دواجار کپی بکات
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 سییە نەک قەزاییحوکمی ئێعدامی دەسبەسەرکراوانی شۆڕشی ژینا سیا

 
 اە خەڵک بە دیتنای دیمەنایەی کاەشای تاارە و تۆقاندنە و ڕێبەرانای ڕێژیم بااوەڕیاان وایئێعدام هەر لەجێدا هۆکاری نانەو

ن و خاۆف دایاانادەگاارێ. باۆیە بااە گارتنەبەری ئەو تااکتیکە ساااواوە لەسێدارەدان و بیستنی هەواڵی کاوشااتوباڕەکان دەترسایا
ڕێدا بابەن النا باااەیاتگێڕ چاوترسێن بکەن و شۆڕشی ژبارودۆخە هەستیار و قەیراناوییەدا بەتەمان خەڵکی خەبئەویش لاەو 
باۆ نوانادنی نەرمونیاانی بگاۆڕن! " دیکتااتۆڕ"و پااڕانەوە لە  "ناا باۆ ئێعادام"باۆ  "مەرگ بۆ دیکتااتۆڕ"انای دروشمیو ئاراساتاەک

انێکی کااااورت لەئەزمااااوونی پتاااار لەچااااوار دەیە تێڕاماااا بااااۆ ئەوەیە.مەبەسااااتی سااااەرەکیی ئێعاااادامەکان لە ئێسااااتادا هەر 
می پێماان دەڵاێ ئێعادامەکان پاڵپشات بە هایچ بنەماایەکی یاساایی ناین و ئااەو خەباتکاارانە التدارەتیی کۆماری ئیسااڵدەسااە

تەناانەت بەپێای  نە لە هایچ دادگاایەک وتەنیا باۆ کپکردنی دەنگی شەقام و تۆقاندنی خەڵکە کە لەدار دەدرێاان. ئەو کەسا
اناای خاودی ڕێژیمیشدا نابێ و ناکرێ وەها سزایەکیان بەسەردا بساەپێندرێ. لەبەر لە بێدادگااکمای الاری ئایاسایاساکانی کۆم

ئاەوەی هەر لەجێدا هیچ هاوسەنگییەک نییە لە نێوان تۆمەت و سزادا و ڕەوتی قەزایای دۆساییەکان نایاساایی، نامرۆڤاانە و 
اسااا، سااازا و دادپااااااەروەری لە دیکتاتۆڕییەکانادا دادگاا، یااە باااووە. واتاااە هاااەر لە بنەڕەتاڕا لە سیساتمە نااادادپااەروەران

، چاونکی ئەو دڕێن. لەو نیزامە سیاسییانەدا یاسا تەنیا ئامرازێکە باۆ ڕەوایایاداناای نایاسااییواتای سەرەکیی خۆیان دادەمااڵ
ە نێوخۆیادا هایچ کۆساک و لەمپەرێاک باۆ ڕێگاری لە ساەپاندن و جێبەجێکردنای سازا کی ساەرکوتە و لالسیستمە ماشێنێکی چاا

قەزایاای نااین، بەڵکااوو ساازایەکی  نایاساااییەکاندا بەدی ناکرێاات. دادگااا سااەربڕخانەیەکی سیاسااییە و بڕیارەکااان یاسااایی و
درێن. ئەو شۆڕشاە بە اسایدا دەساەپێنا باەسااەر دژباەراناای سیتەوە بە نااوی یااسااەاڵیاەن دەسااالسایاسی و ئەمنییەتین کاە لە

تی ڕێااژیم اڵساەرەکیی خەڵاک بە مەبەساتی ڕووخانادن و ساەرەوناخااوونکردنی دەساااە و لە ویسات و داخاوازییاڵدروشمی هەڵقو
 .رددەساتی پێ کا

کااان، ئاماانجی سااەرەکیی خەڵااک لەو ڕاپەڕیانەش کۆتاییهێنااان بە دیکتاااتۆریی خاامنەییە، هەربااۆیەش شاێاااوازی ناڕەزایەتییە
 . دروشاام و گوتاری ڕاپەڕینی خەڵک بە ئاراستەی ڕووخانی ڕێژیمدا ڕێگەی خۆی پێواوە و قۆناغەکانی هەتا ئێستای بڕیوە

 
 چ تاکتیک و شاێاوازێک بۆ دژایەتیکردنی ئێعدام بگرینە بەر؟

 
زی گشاااتی لااااە یاااانی هنااامیدا یەکگاااری و بەکارهێالئێعااادام لااااەنیزامی کاۆماااااری ئیسااا تاکەڕێگاااای بەرەنگااااربوونەوەی سااازای

ساەرشاەقاام، کاۆڕایای و هااودەنگیی هەراوی جەمااوەری باۆ بەگژداچاوونەوەی ڕێاژیمە. ئەو ڕێاژیمە تەنیاا و تەنیاا لە زماانی 
زەبااروزەنااگ شااارەزایااە و ساەرکاوت و کوشتوبڕ و تۆقاندن دەناسێت. هەربۆیە بەپێی بنەماکاانی دروونناساییش بێات، دەبااێ 
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بیادوێنی و وەک خاۆی هەڵساوکەوتی لەگەک باکەی؛ کەواتە تاکەڕێگاای پاشاگەزکردنەوەی ڕێاژیم لە ئێعادام،  بە زمانی خاۆی
   !دەنگهەڵبڕین، گوشار و نواندنی هێزی جەماوەری ڕاپەڕیوە، نەک بێدەنگی و پاڕانەوە

 
تی اڵهێاااز و دەساااە ە خەڵکااای بساااەلمێنێت کەی سیاسااای و دژباەراناااای خااااۆی دەیاااااەوێ بڕێاااژیم بە ئاێااااعدامی خااااەباتکاران

پاشەکشەکردن بەوانی هەیە. لەم ڕووەوە ئاەو باڕیااراناەی دادگااا لااەدژی دژبااەران کاە ڕەوتااای قاەزایاای و باەدواداچاوونایااان 
گەی یاساییشاەوە بە هەموو پێوەرێاک گوماان و پرسایاری لاەسااەرە، فااڕی باەسااەر ڕەوتاااای یاساایی قەزایایەوە نیایە و لە ڕێا

ڕاگرتنای  ێ بکرێات. کاەوابااوو تەنیاا ڕێاگااای باەرەناگاارباوونااەوە لەگەک سازای ئێعادام و کوشاتار، گەشااوەەرگریی لناکرێ با
 .بڵێسەکانی شۆڕشی سەرشەقامە

 
ساەرباەخااۆ نااەباااووە و نیایە کە خەڵاک بتاواناان لەو دا سیساتمی قااەزایااای میی ئێراناالهاەماووان دەزانان کە لە کاۆمااری ئیس

ی ساەرباەخاۆ هەبا، یەکەم کەە کە دەبااوا تەدا سیستمێکی قەزایاێاوشاوێانای مافەکانیان کەون. خۆ بێتوو لەو واڵیاەوە پڕێگاە
ە ماکە و ساەرچااوەی هەموو ساەرکوت و قەیرانەکان لاااەو دادگایی کرابا و سزا درابا خامنەیی، ڕێبەری ئەو ڕێژیمە دەبااوو ک

 .تاەیاەاڵو
ی ساازای بەسەر دەسبەسەرکراوان و جێبەجێکردنی ئەو حوکمانە ئیارادە و بڕیااری خاامنەیی لە پشاتە، لە ئێستاشدا سەپاندن

چونکی لە ڕواناگاەی خامنەیی و ڕێژیمەکەیەوە ئێعدام نەک وەک هۆکارێک بۆ پێشاگرتن بە تااااوان و دادپااااەروەری، بەڵکاوو 
 .ەبرێتت بەکار داڵبوونی ئەمنییەتی ڕایەڵەکانی دەسەتەنیا بۆ دابین

 
ی داوا و ناڕەزایەتییەکانی خاەڵاک تەنیا ساەرکاوت باااووە، کوشاتن و ئێعادام مااڵکردەوەکانی ڕێژیم پێمان دەڵێ وەڕابااردووی 

یااو و و، ژن و پلەسەر شەقام، لە زیانادان، لە قوتابخاانە و... . فاااەڕ  و جیااوازییش نەباوو کە سازادراو کێایە، پیار و ال
ی ئێعادامەکان لااە ساەرباانااام و تی ڕێژیم بە ساەرکوتی خۆپێشاندەرانی ناڕازی لااەسەر شااەقاڵدەسە تەنانەت منداک. شریتی

رازی سااەرکوت و ئەشااکەنجە، د. قاەاڵچاااۆ، کۆمەڵکااوژی و بااەکاارهاااێنانی جاۆرەهاااا ئااامردەسااتی ێ کاا" اهڕیاااف"ەی قوتاباااخان
لە ئەندامانی جینسی و زاوزێی ژناااان تەنیا بەشێک لاااەو ن، دەستدرێژیی جنسی و سیلەگرتن تەقەی وێڵەکی و کوێر لە مااڵ

می بااۆ ساەرکاوتای دژبەرانی گرتوویەتە بەر. ئێستاش پێای وایە کە سازای ئێعادام دەتاوانێ الینایەتانەیە کااە کاۆمااری ئیسج
ی ن لە ڕووخاااانتەکەی و ڕزگاااربوواڵخەڵااک و درێژکااردنەوەی تەمەناای دەسااەزۆرتاارین کاااریگەریی لە پاشەکشااە پێکااردن بە 

م خەڵک وەک چۆن لە چوار دەیەی ڕاباااردوودا چۆکیان داناااەداوە؛ ناویستن و کاۆک نااادەن و چاوترسێن نەباوون دەباێات، بەاڵ
   .و ناشبن
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 مپوختەی مەبەست

 
ەکان ان و تێکڕکااانی ڕێااژیمە و بێتااوو شۆڕشاای خەڵااک لەسااەر شااەقامان دواپەلەقاژەکااانی بەر لە ڕووخااائێعاادامی خەباتکااار

بەردەوام بێااات، ئەو ڕێاااژیمە پتااار دەکەوێاااتە تەنگاااانەوە و زووتااار بەرەو هەڵااادێری نەماااان دەڕوات. ئەو بااازووتنەوەیە لەو 
ماااوەیەدا توانیااویەتی سااەرەڕای هەمااوو شااێوازەکانی سااەرکوت و کوشااتار ڕێااگەی خااۆی بەرەو سااەرکەوتن بپێوێاات. بێگومااان 

 .ەردەواماای و نەپسانەوەی خۆیدایە کە بەئاکام دەگاتاەباات لە بایی بە کات هەیە و خسەرکەوتنی یەکجارەییش پێویست
 
 
 
 

 شیکاریی ڕەفتاریی دیکتاتۆرێک لە بێدەنگییەوە بۆ فەرمانی ئێعدام
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا دانشجوو

 
 پێشەکی

 
تی مااای پرسااایارگەلێک وەک ئایاااا بەڕاسااای ساااەرنجڕاکێش باااوون باااۆ دەروونناساااەکان، وەاڵدیکتاتۆرەکاااان هااااەمیشە بابااااەتێک

 دیکتاتۆرەکان مرۆڤێکی جاایاااوازن؟ یان لە دایکێکی دیکتاتۆرەوە لەدایک دەبان و جینۆتایپی جیاوازیان هەیە؟ 
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هەرچەناااد بە هاااۆی هەنااادێک لە سااایفەتەکانی کەساااایەتیی دیکتااااتۆرەوە ئەساااتەمە لە نااازیکەوە و تەناااانەت لە ڕێاااگەی 
م دەروونناساەکان توانیویاانە لە قساە و اڵبکرێات، بەی دیکتااتۆر لێکۆڵینەوە لاە هاەڵساوکاەوتچاوپێکەوتنی ڕووبەڕوویشەوە 

د ئەنجااامێکی هاااەندێک باەڵگاااەنامە چاااەنتێبینییەکااانی کەسااوکاری دیکتاااتۆر و یااان ئەناادامانی خێزانەکەیااان و هەناادێکجار 
و کاااە لاااە سااڵاای کارل یۆنگ گوستاڤ"، دەروونشیکاری بەناوبانگی ئۆتریشی، یەکەم کاەە بو." سەرنجڕاکێش بەدەست بهێنن

دا چاوپێکەوتنێکی لەگەک هیتلێر و مۆسۆلینی کارد و گەیشاتە ئەنجاامێکی ساەرنجڕاکێش. یۆناگ دوای ئەم چااوپێکەوتنە ١٩٣٩
سەبارەت بە کەسایەتیی هیتلێر دەنووسێتم "هیتلێر زۆر جددی و مەزاجاوی و بێسۆز دەرکااەوت، هەرگیز زەردەخاەناەی لەساەر 

بین دەهاتە بەرچاو. وەک ئەوە وابوو کە لە هەموو سایفەت و هەساتە ئاسااییەکانی مرۆڤێکای ئاساایی لێو نەبوو، وشک و ڕەش
ۆرادۆ بە ناوەکاانی "دانایەل سایگال" و اناکااۆی کاۆلاااە لاااە زدەروونانااک، دوو پاساپااۆڕی دوای چااەند ساااڵێ ".بێبەش بووبێت

ەک ژمااارەیاااەک دۆلای هیتلێرەوە لەالیەن یۆنگ کاۆ کراباوونەوە، لاەگااەی کاە لااەبااارەی ئاەئاەو زانیاریایاان ""فرێدریک کولیج
اساانای دیاکاەدا هااوباەش کارد بۆ ئەوەی بە شیکردنەوەیان بگەنە ئەنجاامێکی ڕوون. دەرئەنجاامی پزیشکی دەروونی و دەروونن

کەسااایەتی بااووە، کە  (personality disorder)ئەم لێکااۆڵینەوەیە ئەوە بااوو کە هیتلێاار تووشاای نەخۆشاای تێکچااوونی
 "ل ساوناااگسااەدام حاوساااێن" و "کاایم ئیاا"کۆمەڵێااک ساایفەتی تااایبەتی لەخااۆ دەگرێاات. ئەم تایبەتمەناادییانە دواتاار لەسااەر 

لێکۆڵینەوەیااان لاەساااەر کاااارا، لاااە ئەنجااامی لێکااۆڵینەوەکەدا دەرکەوت کە تایبەتمەناادیی ئەم دیکتاااتۆرانەش وەک یەکاان، 
تمەندی لاە حااڵەتی هەر دیکتاتۆرێکادا کەمتار یاان زیااترە. ئەم تایبەتمەنادییانە باریتین هەرچەندە چڕیی هەندێک تایبە

 " :لە
 

 (paranoid) ارانۆدپ
 

دیکتاتۆرەکااان گومانیااان لە هەمااوو کەە . ەوەباااە خەڵکاای دەورووباااەر دەناسااارێتئەم تایبەتمەناادییە بە ڕەشاابینی بەراناابەر 
ی لەنێاوبردنی دیکتااتۆر دادەڕێاژن. مێاژوو پاڕە ادەزانان ئاەوان هاەمایاشە پیانو وهەیە، بەتایبەتی کەسوکار و دۆستەکانیان 

ۆرەوە باااەهۆی ئاەگااەری ترسااای دیکتااتک لااە خاۆیااان، کە بااەرانبەر کەساانی نزیاەن دیکتاتۆرەکانەوە یال ەلە توندوتیژی ل
 .کوژراون یان زیندانی و دەربەدەر کراون

 
ای باااکوور ماامی خاۆی دیکتااتۆری کااۆریرد و ساااەدام ڕەحاماای باااە زاواکااەی نەکاوشت، ی کاڵقەزافی هەزاران ئەفسەری پلەبا

تێدا برد. خامنەیی هاشمی ڕەفسەنجانی کە بە ڕەوایەتی ساختەی ئەو بوو بە ڕێبەر، لااە ماەلاەواناگااەدا خنکاناد و کەساانی 
 .... وەک مووسەوی و کەڕوبی خانەنشین کرد و
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 (مantisocial) یەتیدژە کۆمەاڵ

 
تااانی تاار اڵئەگەر ناچااار نەباان سااەفەری و. یەتی لەگەک کەسااانی تاااردا نااابینناڵکااۆمەی دیکتاتۆرەکااان چاااێژ لاااە پاەیاااوەندی

مااادەرەوەی اڵگاارنگ نیایە کااە وەان یوە گرنگ نییە و کۆمەڵگەش بۆال ەبناکەن و چاوپێکەوتنی ڕادیۆیی و تەلەڤیزیۆنیشیان 
ۆی لە کااۆمەڵگە دوور تێپەڕبااوونی کااات چڕتاار بێااتەوە و دیکتاااتۆر زیاااتر و زیاااتر خاان. ئەم جااۆرە ڕەفتااارانە ڕەنااگە بە باا

تااای نەکاااردووە و تەناااانەت چااااوپێکەوتنی لەگەک تەلەفیزیاااۆنی اڵو نێکی زۆرە خاااامنەیی ساااەفەری دەرەوەیابخااااتەوە. سااااا
 .ڕێژیمەکەشی نەبووە

 
 (مnarcissistic)خۆپەرستی

 
ان باااە خااوەناای باشاترین هاەماوو بوارەکانادا خاۆیاان. لە ساەرکاەری کاێاشەکان دەزانچارەارەزا و دیکتاتۆرەکان خاۆیان باە شا

چاوخشاااندنێک بە هەڵوێسااتەکانی خااامنەیی  .بۆچااوون و لێکاادانەوە دەزاناااان و بۆچااوونی کەە قبااوک ناااکەن جااگە لە خۆیااان
بە ئێاران و ئێرانییەکاان گەیانادووە. باۆ  ئەوەمان بۆ دەردەخاات کە بە خۆپەرستی و لێدوانە ناڕاستەقینەکانی چەندە زیانی

لە بەردەم ڕۆژئاااوا کە  !کیی نهێناای بااۆ بەدەسااتهێنانی چەکاای ئەتااۆمی و دوایەش نواناادنی قارەمانااانەالنێک چااااڵسااانمااوونە 
ە باااووە ت گەیاند. یان پێشگرتن لە هاتنی ڤاکسینی کۆرۆنا بە بیاانووی خەیااڵی کزیانێکی زۆری ماددی و مەعنەوی بە وااڵ

 .... تدا واڵکەسی بێتاوان لە وەزاران اۆی گیانلەدەستدانی هه
 

 (sadisticم )ڕەفتاری سادیستیک
 

تواناای بینینای دڵخۆشایی خەڵکیاان . چێژوەرگرتن لە ئاازاردانای کەسانی تار بەشاێکی تارە لە تایبەتمەنادیی دیکتاتۆرەکاان
قاەدەغاەکاردنااای هااااەر . ی هاەراسااناکاااردن لەخۆبگرێااتنیاایە. ئەم ڕەفتااارە هاایچ ساانوورێکی نیاایە و ڕەنااگە هەمااوو جاۆرەکاانااا

شاتێکی دڵخۆشااکەر، دژایەتیکردناای لەگەک بەڕێوەچااوونی ئاااهەنگی جااۆراوجااااۆر، گەشااتی ئیرشاااد و پۆلیساای بەرەنگاااربوونەوە 
خااامنەیی  اری سادیسااتیخاااەڵکدا، ناماووناااەی ڕەفاااتلەگەک بەڕۆژوونەبااووان، حیجااابی زۆرەملااێ تااا لەسااێدارەدان لە بەردەم 

 .دیکتاتۆری ئێرانن
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 م(schizoid)گۆشەگیری و بەتەنیابوون

 
ەوە خاادە و تایبەتمەندییەکی هاوبەشی دیکتاتۆرەکانە. ئەوان بەدەگمەن لەنێو مرۆڤەکاندان و تەنهاا لە پەیوەنادی خااۆدزینا

 .تایبەتدا دەردەکاااەون، هەمیشە تااووڕەن و دوورن لە زەردەخەنە و پێکەنین
 

 (مschizotypal) تیپالئێسکیزۆ
 
ت کەسااایەتییەکی جیاوازیااان اڵدەساااەم دوای هاتنەسااەر اڵمرۆڤێکاای ئاسااایین، بەت اڵیکتاتۆرەکااان پااێش گرتنەدەسااتی دەسااەد

ی وەهاام دەبان و بایارۆکاەیااەکتاای خۆیاانەوە دووچااااری اڵلاەبااارەی دەساە. هەیە کە هیچ لێکچوونێکی لەگەک ڕاباردوودا نیایە
ڕابێرت مۆگابە"، شۆڕشگێڕی مائۆئیسات و خۆشەویساتی خەلکای زیمباابوە، ". تەبارەی خاۆیانەوە دەسااات دەکاەوێالاجایااوازیاان 

م دواتاار بااوو بە دیکتاتۆرێااک کە جااگە لە اڵتەکەی ڕزگااار بکااات، بەاڵودوای چەناادین ساااک شااەڕی دژی کۆلۆنیااالیزم تااوانی 
ادە باااوو، حاااەزی لااە شاێعر باوو، شاێعرەکانی مەدداحێکای ساا هەژاری و نەهامەتی هیچی تری بۆ گەلەکەی نەهێنا. خامنەیی

م لە ساەردەمی حاوکمڕانیی ئەودا نووساینەکانی اڵباوو، بەلای ئاالی ئەحامەد الهۆگرییەکی زۆری بە جەشاملووی دەخوێندەوە و 
 . هەمان شاملوو قەدەغە کراون و تووشی کێشە و ئازارێکی زۆر بوو

 
اەم تایبەتمەناادییانە لە هەڵسااوکەوتی ڕابااردووی بێگاااومان دەکرێااات هاەماااوو ئاارەدان لە بێاادەنگییەوە بااۆ فەرمااانی لەسااێدا

م لاە درێاااژەدا هااەوک دەدەیااان بە پشتبەساتن بە وتارەکاانی خاامنەیی اڵببینین، بااە. میداالدیکتاتۆری خوێنمژی کۆماری ئیس
لە سااەرەوە باسمان کرد، شیکردنەوەی شایکاریی ڕەفتااری  لە سێ مانگی ڕابااااردوودا و ئاااماااژەدان بەو تایبەتمەندییانەی کە

 م  عەلی خامنەیی باەراماباەر باە ناڕەزایەتییەکانی ئێستای خەڵکی ئێران بکەین
 

ی خەرمانااان و چەنااد ڕۆژ دوای دەسااتپێکردنی ناڕەزایەتییەکااان باااوو. ئەم ٣٠یەکەم وتاااری خااامنەیی دوای کوشااتنی ژینااا لە 
ران و عێرا  بوو، دیکتاتۆر تەنانەت باسی کوشاتنی و ساەرباازەکاانای شاەڕی ئێشێک له فەرمانده چاوپێکەوتنە کە لەگەک بە

یدا تێپەڕ بوو. بۆ دیکتااتۆری خۆپەرسات، کوشاتنی مرۆڤێاک و نااڕەزایەتی ژینا و ناڕەزایەتییەکانی نەکرد و بە بێباکی به ال
نایکەم گرنگ نەبوو و هیچ بابەتێک نیایە باۆ گفتوگاۆکردن یاان التدا اڵونایاکاەم لااە بەشێکی ک الباەربااوی خاەڵو مانگرتنی 

تی خودایی دیکتاتۆر کە ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر وەهماوی بووە، وای لە دیکتااتۆر کارد اڵدۆخەکە. دەسەهێورکردنەوەی 
 .لەم بابەتە تەواو بێدەنگ بێت
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دا هەواڵەکاان باسایان لە تێکچاوونی ڕەوشای تەندروساتی ک و لاە لووتکەی ناڕەزایەتییەکانادا، لە کاتێکادوای چەند ڕۆژێا -
ار دیاکاتااتاۆری دوورەپاەرێاز و گۆشەگیر بێدەنگیی خۆی شاکاند و ئاماادە باوو باسای ناڕەزایەتییەکاان دیاکاتاتۆر دەکرد، دواجا

خساتە ئەساتۆی  باکاات. ئاەماجاارەیاان لەکاتێکدا بەکورتی باسای ئەو پرساەی کارد کە وەک هەمیشاە، ساووچی هەماوو شاتێکی
دەنووسااێت  [ڕەخاانە و شاایکردنەوەی هێااز[دوژمااااان! "مااناااس شااپێربر"، دەروونانااسااای دژی فاشاایزم لاااە کتێاابە بەناوبانگەکەیاادا 

هەموو دیکتاتۆرەکان بە ئەفساانەیەکەوە دێان، ئەویاش ئەفساانەی دوژمانە ئەم دوژمانە خاوێنییە یاان نەتەوەیایە یەکاێکە لە "
ەورەتاار." ئێسااتا دیکتااتۆری گەمااژە دیساان بە هێنااانەوەی ناااوی دوژمناانی نێوخااۆ و دەرەکاای، لە دراوساێکان یااان دوژمنێکای گ

ناڕەزایەتییەکاانی  هەرچەند ئەمجارەش دیکتاتۆری خۆبەزلزان . شانی دوژمنەردراوسێوە تا دوور، ناڕەزایەتییەکانی خستە س
رد و گەنجەکاانی بە اودارەکانی باە باێناارخ وەساای کاانابە بێبایەخ زانی، سەرنج و کاردانەوەی هونەرمەندان و کەسایەتییە 

 .فاریاوخاواردوو نااو بارد و سەبارەت بە سزادانی دەستگیرکراوەکان بەنەرمی قسەی کرد
 
نای ئێاران گەیشاتووەتە هەماوو شاوێنێک. هەرچەنادە البەردەوامن و دەنگی شۆڕشای گەنااڕەزایاەتای و مانگرتنەکان بە چڕی  -

ەر کااە زۆری ناەماااوە تاا ژیاانااە ساەرانااساوەڕ بکاات م نایەوێت بااڵدەردەکاەوێ، باەر ناڕازی لەم دۆخە دیکتاتۆری وەهمی زۆ
می لاە ڕەگاااەوە الدرەخااتاای کااۆماااری ئیسشەرمەزارەکەی کۆتایی پێ بێت. سەرەتا بە ڕاگەیاندنی ئااەوەی کە کاەە ناتوانێت 

ات و ک دەکالادواتاار هەڕەشاە لە خە. لزانینەکەی هایچ سانوورێک ناناساێتهەڵکەنێت، نیشان دەدات کە خۆپەرساتی و خاۆبەز
دیکتاتۆر دیسان تینووی خوێنە هەرچەناد . دارەدان دەداتاەرکاوتکردن و لە سااێات و فەرمانی سسازای شاۆڕشاگاێڕان دەکداوای 

ەکرێگیراوەکااانی بەراناابەر بە بەکرێگیراوەکااانی تااا ئێسااتا خااوێنێکی زۆریااان ڕشااتووە. کاااردانەوەی سادیسااتیی دیکتاااتۆر و ب
کااە. ئێساتا هەر دەرفەتێااک بەکاار دەهێانن باۆ تۆڵەساەندنەوە لە خەڵاک و ڕازیکردناای ئاازادیخواز دەگااتە لووتشۆڕشاگێڕانی 

نەخۆشااایی دەروونیااای خۆیاااان. ئەو ڕۆژەی گەلااای کاااورد مااااتەمینی شاااەهیدەکانی دەگێڕێااات، دەساااماڵی چاااۆپی لەدەسااات لە 
ر کە خەڵاک دڵخۆشان، چەناد ڕۆژێااک دواتاان و ئااڵۆزییە دەروونییەکانیاان پێشاان دەدەن، شەقامەکانی پایتەخت هەڵادەپەڕ

دارەدان بااۆ دیکتاااتۆر سااازای لاەسااێاااان بگاارن. دادوەره ژێردەسااتەکانی پێکەنیناای و ان لااێ دەکاااەن تاااا پێشاای خاااۆشتاەقاەیااا
 .  نشۆڕشگێڕان دەردەکەن و بەکرێگیراوان لە هەموو شوێنێک پەتی سێدارە هەڵدەواس

 
بۆ بەدیهێنانی پێداویساتییە سادیساتییەکانی، . وو و گۆشەگیرەوتئێستا دیکتاتۆر لە هەموو کاتێک زیاتر خۆپەرست، دوورکااە

م ئەوەی اڵنامرۆڤاانەکەی هێاور بکااتەوە. بەە، جاگاە لە خوێن هیچی تار، ناتوانێت دڵاە بەردین و باەدوای کوشاتانی مرۆڤدای
م دیکتااتۆره اڵئاەوان نااخاوازات. بە تاۆرەکاان لێی ڕادەکاەن، ڕاستی کۆمەڵگەیە، کۆمەڵگەیەک کااەخامنەیی و هااەماوو دیاکاتاا

ەن. هێندە باەرەناگااری ڕاستی دەبانەوە، دواجاار ناچاار دەبان قباوڵی ڕاستییە قبوک کاخۆپەرەستەکان هەرگیز نایانەوێت ئەم 
ە، یەک تایبەتمەناادییان هاااەیرەکااان نەک هەر هەموویااان بااکەن لە کاتێکاادا هاایچ دۆساات و هەڤاڵێکیااان نەماااوە. دیکتاتۆ
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ردن". فۆڕمی ماردنایاان یاەکااە، تەنهاا کاااات لە زەلیلبوون و تەنیایی م"باەڵاکاوو بە گشتی یەک جۆر کۆتایی ئەزموون دەکەن 
ڕێای دیکتاتۆری خوێنمژی ام مەرگ چااوەدەرد و لە بێدەنگیدا. ڕاستی کو شوێنەکە کەمێک جایااوازە. مردنێکی پڕ لە ئااازار و 

لاە کۆشکی سەرۆکایەتیەکەیدا لاە چەناد خۆلەکێکادا دادگاایی دەکرێات و دەدرێاتە  "ات؟ وەک "چاووشێسکۆمی دەکالئیسکۆماری 
بەر ڕەگباااری فیشااەک، یااان وەک "قەزافاای"بە هااۆی تااووڕەیی شۆڕشااگێڕانەوە بااێ دادگاااییکردن دەکاوژرێااات، یاااان وەک سااااەدام 

دیکتااتۆری گۆشاەگیر و .... لە ژێرزەوییەکی تاریکادا چێرۆکای خۆپەرساتییەکەی کۆتاایی دێات، یاان وەک دیکتاتۆری دراوسێی
خۆپەرست ئێستا لە هەموو کاتێک تەنیاترە، تەناانەت تەنیااتر لە سااەدام و قەزافای. ئەو زیااتر لە هەماوو دیکتاتۆرەکاان 

داتاکااان باااە لەوە دەکەن کە چارەنووسااێکی تاااک  ."ەتاوانبااارە و کوشااتاری کاارد و تەنااانەت زیاااتر لە "سااتالین" و "مۆگاااب
م ئاەوەی چارەنووسی دیکتاتۆر دیااری دەکەن داتاکاان اڵلە زۆربەی دیکتاتۆرەکان. باەچاوەڕێی دیکتاتۆری پیر دەکات، تاڵتر 

 .نین، خەڵکانی سەر شەقامن، شۆڕشگێڕان و بنەماڵەی داغداری شەهیدان
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