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 (ژن، ژیان، ئازادینامیلکەی)
 

 ١٣ ؛بەشی

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

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

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

 
 .ی بابەتن٢٠وەو الپەڕ ١٠٥کۆی نامی.کەکە 

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

 
 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی
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  پرسی هەنوکەی ڕۆژهەاڵت
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاحەف بوارڕێد.
 

 بەشی یەکەم                                                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لەسەرکوتکردنی کوردان، جەرگی دایك گەلێك سوتان
 ختێ بوو، پڕبوو لەهیوا بۆ ژیانهەموو مەرگێ دەر

 شەوێك پیاوێ لەبەفرا ما، نەمرد لەدور دی ئاگرێ
 بەڵێ، من نائومێد نابم، دەنا دڵ بۆچی گڕدەگرێ
 ەوە-وەرچارخان لەپیرەمێرد -                                             
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ەڕیززن، لەدنیززای خۆرئززاوادا، تززۆڕێکی چززاالکی و هاوڕێیززان، پززاش چەنززدان هەفززتە لەڕاپ مززن بەهیوابززوم، کززوردانی ڕۆژهەاڵت
ئێرانیزان بنوسزیبایە   -یزان ناسزنامەی داهزاتوی  -کۆمەاڵیەتیان لەسەرتاسەری جیهاندا دابمەزرانزدایەو ڕەشنوسزی دەسزتوری 

و حکززومەتی واڵتززانی ئەوروپززا، ئەمریکززا، بەریتانیززادا لەگمتوگززۆی گەرمززدا بونززایە تززا  چاالکززانە لەگەڵ ڕێکخززراو، پەڕلەمززان
 .گوشاربخەنەسەر ئێران  چرکە بەچرکە هەواڵی ئێرانیان پێ ڕابگەیاندینایە تا میدیای فەرمی چەواشەمان نەکات

 
و بینزای هزبر دابڕێزژن بزۆ دامەزرانزدنی ئێرانێكزی ڕاپەڕیزوو، گ.ەیزیم  گەر پێش ڕاپەڕین کوردان نەیانتوانیبێ خۆیان ڕێكبخەن

 !توانن خۆیان ئامادەبکەن، دەبێ داخۆ چ کارەبنزۆر نەدەبوو. هەڵبەت گەر لەڕەوتی ڕاپەڕیندا نە
 

 ڕۆڵی حزبی ئەمڕۆ؟
 

گ.ەیزززیم لەحزززببیش نیزززیە، هەمزززوو ژەنگیزززان گرتزززوەو ئامانجیزززان لەسزززنوری چەنزززد دروشزززمێك زیزززاتر تێنەپەڕیزززوە، هەرگیزززب 
و  سیاسززینەیززانتوانیوە لەشکسززتی هەشززتاکانی سززەدەی پێشززووەوە، دوای دامەزرانززدنی ڕژێمززی ئیسززالمی، بێنەوەسززەر سززەکۆی 

و تەکنەلزۆجی دنیزا، لەسزەر  کۆمەاڵیەتی، نەك جیهان، بگرە ئێرانیش، گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی، ڕۆشنبیری، سیاسی، زانسزتی
 .ئەمان کاریگەر نەبوە. نەیانتوانی لەنێوەندی بڕیاری سیاسی نێودەوڵەتیدا جێی خۆیان بکەنەوە

 
عێزرا،، لەشزەڕی یەکزدابون،  - وەك خێڵ لەهەرێمی کوردستان - بەکۆمینستەکانیشەوە -بەدڵێکی شکاوەوە دەڵێم، هەموویان 
و ئێران. خۆیان پارەو پەرتکردو ڕۆژهەاڵتیش بێهیوا. لەو پانتاییە فراوانەی خەباتزدا  نەك داڕشتنی نەخشەڕێ بۆ ڕۆژهەاڵت

وای ئەمزان، هێزبی کە ژیانی ئەمڕۆ دەیبەخشێ، ئەمزان بەکششزینکۆفی ژەنگزاویەوەو هەڵدەکوتنەسزەر گونزدێك. ئەمجزار هەر د
و خەڵکیشی بەدبەخت. کوشزتن هەرگیزب نە خەبزاتەو نە ڕەوا، تۆڵەسزەندنە  کزاردانەوەیەو  و گوند خاپوور دەکات ڕژێم دەگات

 .هیچیان هەڵوێستی دروست نین لەزوڵمی ڕژێم
 

ژیان نەکرد، پزاش و پارە بون، هیچیان پێشکەشی  و کۆمەاڵیەتی ڕۆژهەاڵت، پەرت لەدوای شکستی هەشتاکانەوە هێبی سیاسی
و تەالری ڕژێم دەلەرزێنن، دوو سزەرکردەی حببێکزی  زیاد لەپێنج دەیە، خەڵکی ڕۆژهەاڵت، بەبێئاگایی ئەم هێبانە، ڕادەپەڕن

پززارەی پەرت، لەواڵتێکززی ئەوروپززا کززۆدەبنەوەو دەڵززێن، یەکمززانگرتەوە. گززرفتم نیززیەو ڕەنززگە هەنگاوێززك بززێ بەرەو -پززارە
پرسم، داخۆ دەبێ ئەمان یەکگرتنەوە بەچزی بزبانن! کە دوو ڕێكخزراو یزان کۆمازانی یەکزدەگرن داهاتویەکی گەشتر. ناکرێ نە

یززان یەكززدەگرنەوە، بززۆ خەڵکززی پەیوەنززداری ڕۆشززندەکەنەوە، چ دەوروبەرێززك هززاتۆتە کززایەوە بززۆ ئەوکززارەو بەپڕۆگرامێکززی 
رتنەوەیانزدا، ئاسزۆی هبریزان بزۆ ئێسزتاو توندوتۆڵ، پالنی داهاتویزان دادەڕێزژن. ئەم دوو حزببە دەبزوایە لەپڕۆگرامزی یەكگ
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و پزارە بزون  ئەمجزار یەكگرتنەوەیزان ڕابگەیانزدایە.  و ئێزران داڕشزتبایەو ڕۆشزنیان بکزردایەتەوە بزۆ پەرت داهاتوی ڕۆژهەاڵت
و پێشززبینی ئەمڕۆیززان نەکززردوە. ئەمززان ئێسززتا نەك  تێگەیشززن لەیەکگرتنەوەیززان سززانایە. دەیززان سززاڵە لەپەراوێززبی ژیانززدان

و ئێرانزدا چزی هەڵویسزتێك  و خسزتنیانە واقێزێكەوە، نزازانن لەڕاپەڕینزی ڕۆژهەاڵت ڕەونین، بەڵکو خەڵزك پێشزیان کەوتپێش
و بەرچززاوی کززۆمەڵ ڕۆشززن نەکززاتەوە، پێویسززتە بخززرێتە ڕەفەی  وەربگززرن! دەسززتەو ئەژنززۆن! گەر حببێززك پێشززی ڕوداو نەکەوێ
کە ڕژێمززی سززەدام شکسززتی  -ەڵ. تەنززانەت حببەکززانی باشززوریش مۆزەخزانەوە. هززیێ هێبێززك نززاتوانێ بیکززات بەپێشززڕەوی کززۆم

بەهەمویان هێنابوو، ئەمریکا سەرکردەکانی لەکونەکەلەبەری دنیاوە کۆکردەوەو بەسەر خەڵکی بێچزارەی باشزوردا سزەپاندنی. 
 .و بەنابوتیش مانەوە هەرگیب پێشڕەو نەبون  نابوت بون

 
 مێژوو تەنها ئەزمونەو بینای لەسەردەکرێ 

 
خەڵکززی ڕۆژهەاڵت بەخززوێنی گەشززی جززوانترین کززوڕو کچیززان، دەرفەت دەدەن بەحززب  بچززنە نێززو گونززدو شززارەوە، لەبززری کە 

و نزاوچەکەدا، دروشزمی  یەکخستنی خەڵك لەگردبونەوەو ڕێکخراوی هەمەڕەنگی کزاریگەر لەئێسزتاو داهزاتوی ڕۆژهەاڵت، ئێزران
تززانی خززۆرهەاڵتە، چەقبەسززتنە لەڕابززردودا، بەرەوە پێشززمان نەخۆشززیەکی واڵ -"بززژی سززەرۆك" دەگززوێبنەوە. ئەم دروشززمانە 

و نوێمزززان لێنززاکەنەوە، پێویسزززتە ئەو ڕابزززردوەی گەیانززدینە ئەمزززڕۆ، بەڕێززبو ڕەخزززنەوە، هەر لەوێزززدا،  و دەروی گەش نززابەن
نین. هەموو و هەڵی بسەنگێ و خەباتی هیێ کەسێك نییە، بەاڵم پێویستە ڕەخنە لەڕابردوو بگرین گۆڕبکرێ. گومانم لەدڵسۆزی

وەك ئەفالتزون، گزالی.ۆی گزالی.ەی، نیزوتن، ئەمانۆیزل کانزت، ڕێزنەی دێکزار،  - مەزنێك کە بەشداربوە لەدامەزراندنی ژیانیدا
هێگڵ، مارکس، ئەنشتاین، نیڵس بۆر، ڤنکشتاین، ئەمڕۆ بەرهەمی هبری هەر هەمویان لەژێر ڕەخزنەدایەو هەڵدەسزەنگێنرێ، 

یەوە، بەڵکو لەالیەن دەزگای کاریگەری وەك زانکۆو مەڵبەنزدی تزوێژینەوە، نەك بزۆئەوەی نەك تەنها لەالیەن خەڵکی ئاسای
لەبەرهەمززی هبریززان بەنززبم بڕوانززرێ، بەڵکززو بززۆئەوەی بززبانین چززۆن لەسززەر هززبرو ئەزمززونی ئەمززان، دنیززایەکی گەشززتر 

 .دابمەزرێنین
 

این" یزان "بزژی کانزت"، سزەرکردەی حزببیش دەبزێ و هاواربکات، "بزژی ئەنشزت لەئەوروپادا، نەمدیوە کەسێك بچێتە سەرشەقام
و نززاتوانێ لەئەقڵززی ئەو سززەرکردەیەی تززێ  رازودابێ، هەر کە پیرۆزکززرا، مانززای ئەوەیە ئەو حززببە نززازانێ لەهەمززان تززای تززه

و  و ناتوانێ، لەمەرگی ئەو سەرکردەیەوە بەرەو ژیان بچێ، خۆی لەڕابزردودا قەتزیس باەڕێ، بەکورتی بڕیاردەری حب  نازانێ
هەر ئەمزیش بەخەڵزك دەفرۆشززێتەوە بزۆئەوەی جێزی خززۆی لەمزڕۆدا بکزاتەوە، ئەوە پێناسززەی حببزی شکسزخواردوە، حببەکززانی 
باشور تزا ئەمزڕۆ، شزەڕە شزەهیدیانە، ئەویزان خزۆی بەخەبزاتگێڕتر دەزانزێ کە خەڵکزی زۆرتزر بەکوشزتداوە، دەبزوایە کتومزت 

 .اوانی دادگزای مێزژودا بزوایە، شزەهیدان، شکسزتە، نەك سزەرکەوتنبەپێچەوانەوە بوایە. ئەوەی شەهیدی زۆرە، لەقەفەزی تز
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بۆ نمونە الی زۆربەی بەریتانی، وینستن چێرچڵ پاڵەوانی نەتەوەیانە  پەیکەریان بۆ تاشیوە، بەاڵم نە حزببەکەی شزانازی 
حببێززك بززوە. و نە کەسززیش پێززی دەڵززێ، "چێرچڵززی نەمزر". ڕاسززتیەکەی زۆربەی خەڵززك هەر ناشززبانێ، سززەر بەچ  پێزوە دەکززات

ڕەنززگە شززەقامێك بەنززاویەوە هەبززێ، بەاڵم نززاوی "شززەقامی چێززرچ.ە"، نەك "شززەقامی چێرچڵززی نەمززر" یززان "شززەقامی شززەهید 
 .چێرچڵ"، سەرکردە خۆی جێی خۆی لەمێژودا دەکاتەوە، حببەکەی بەسەر خەڵکیدا ناسەپێنێ

 
ە بگززرێ، لەباشززور، الوێکززی سززاکار، لەبەرئەوەی مززن بەهیوابززوم، ڕۆژهەاڵت ئەزمززونی باشززور دوبارەنەکززاتەوە  ڕێززی پززێچەوان

و بەزۆرەم.ززێ "وەمبانززی ڕادیززۆیە"ی پززێ تۆمززاردەکەن. مەگەر تەنهززا  ڕەخززنەی لەسززەرکردایەتی حززب  هەیە، دەستبەسززەردەکرێ
و تەرمەکەی سزەدان کی.زۆمەتر  خواش ببانێ، لەسەر ئەو پەیڤەی چ دارکاریەك کراوە! یەکێکزی دیزکە، لەنێزو زانکزۆ دەڕفێنزرێ

ر لەزێززدی خززۆی دەدۆزرێززتەوە  سززوکایەتی بەنەریتززی عەشززایەری پێکززراوەو کززوژراوە. دەسززەاڵتی دادوەریززش لەژێززر گوشززاری دو
نززاوخۆو نێودەوڵەتیززدا، بززۆ چاوبەسززت، لەکەیسززەکەی دەکزززۆڵێتەوەو دەگززاتە ئەو ئەنجززامەی، کە ئەم قوربززانیە کززاری بزززۆ 

 .ڕێکخراوێکی توندڕەو کردوە
 

ی، هەر ئێستا بچۆ لەبەر پەیکەری "چێرچڵدا" لەسێنتەری لەندەن، ڕابوەسزتەو سزوکایەتی زاری چ شەرمەزاریەکە بۆ مرۆڤایەت
و وا دەزانززن ئەقڵززت لەدەسززتداوە. ڕەنززگە تاکەتززاکەش لێززت بارسززن:  پێززبکە، ڕێبززواران کە بەالتززدا تێززدەپەڕن سززەیرت دەکەن

و کزۆمەاڵیەتی  الیان. هەروەك سیستمێکی سیاسی پێویستت بەهاوکاری نییە! ئەوان مێژویان لەوێدا جێهێشتوەو تەنها ئەزمونە
و کوشزززتنی الوان نیزززیە.  تۆکمەیزززان دامەزرانزززدوە، بەسزززوکایەتیکردن نزززالەرزێ. پێویسزززتیان بە"وامبانزززی ڕادیزززۆیە"و ڕفانزززدن

لەپڕۆتێستی چەند خوێندکارێکی خوێنگەرمی نازدار ناترسن. گەر کەسێکیش لەتاوانەوە گال، دەسزەاڵتی قزانونی کزارا هەیە، 
و ئزازادی مەدەنزی دەدات. خوێنزدکار بێسەروشزوێن ناکزات،  دەمودەست بەسبای ڕەوای دەگەیەنزێ. ئەو سیسزتمە هزانی پڕۆتێسزت

 .چونکە مافی دەستوری خۆی بەجێدێنێ: بەشداری لەپڕۆتێستدا دەکات بۆ پارێبگاری ژیانی خۆی
 
 2022ى نۆڤەمبەری 26

 
 بەشی دووەم

 
 پێش دەخات؟سروشتی ڕێکخراوێك کە پرسی ڕۆژهەاڵت 

 
تەنیززا رۆژهەاڵت نززیە، هەمززوو سیسززتمی سیاسززی و کززۆمەاڵیەتی جیهززان لە قەیرانززدایە. زۆر سززەختە قنیززات بە خەڵززك، بە 

ئینتەرنێت، تۆڕی کۆمەاڵیەتی و مۆبایەل، بهێنین بەشدار بن لە سیسزتمی سیاسزی و  –تایبەتیش الوان، نەوەی میدیای نوێ 
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ێشڕەوین، دەتوانن زۆربەی بۆچوونی دیکە فەرامزۆش بزکەن و ئەوە بڕیزارە بزدەن کە کۆمەاڵیەتی ئەمڕۆدا، کە چەند کەسێك پ
اڵتی کوردستان دەرفەتێکی زێڕینزی بزۆ هزاتووەتەپێش، پێویسزت ناکزات سیسزتمێك دابهێنیزنەوە کە لە ڕۆژهەخۆیان دەخوازن. 

 .شکسدایە، دەکرێ بۆ پێشەوە بچێ
 

ەبززێ لە ئاسززت ژیززانی ئەمززڕۆدا بززێ. پرسززەکە ئەمەیە: ئەمززڕۆ لە چ چ جززۆرە ڕێخسززتنێك پێویسززتە؟ ڕێکخززراو و گردبززوونەوە د
کە دەگەڕێزززتەوە بزززۆ نێوەنزززدی سزززەدی پێشزززوو،  –روویەکەوە لە دوێنزززێ جیزززاوازە؟ لەودەمەوە حببزززی کزززوردی تێزززدا دامەزراوە 

گۆڕانکزاری گۆڕانکاری گەلێك زۆر لە ژیزان و هزبر، سیاسزەت و کزۆمەڵ، تەکنەلزۆجی و کۆمیونیکەشزندا ڕوویزان داوە. هەروەك 
گەورە لە سیستمی کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئیداری نێودەوڵەتیدا بووە. جیهزان زۆرتزر یەکزی گرتزووە. ئەمزانە هەمزوو کزاریگەر 

 .بوون لەسەر ژیان، کەچی حببی کوردی هەر لە جێی خۆی قەتیسە
 

 فەرامزۆش مۆبزایەل، و اڵیەتیئینتەرنێزت، تزۆڕی کزۆمە -لە ژیانی سیاسی و کۆمەاڵیەتی ئەمڕۆدا، ناکرێ رۆڵی میدیای نزوێ 
بەر لەم داهێنزانە، بەشزداریکردنی زۆربە بزوو  خۆرئزاوا، ئەوانزی وەك کزراوەدا کزۆمەڵیکی لە ژیان ڕێکخستنی ئامانجی. بکرێ

لە بەڕێوەبردنی کۆمەڵدا. ئەمەش کارێکی ئاسان نەبزووە. بزۆ نمزونە پەڕلەمزان هەڵبژێزردراوە تزا هێنزدەی دەکزرێ، نزوێنەری 
ەڵك بێ. هەروەك حب  بنکەی کۆمەاڵیەتی هەبووە و دەستەیەکی کەم بەڕێزوەی بزردووە. ئەمزانە هیچزی بزێ دەنگی زۆربەی خ

خەوش نەبززوون. بززۆ نمززونە، دوای هەڵبززژاردن، نززوێنەر نەکززراوە بەردەوام بۆچززوونی دەنگززدەرانی ببیسززتی. ئەمەش کێشززەی 
وە. لە کززۆمەڵێکی داخززراوی وەك ئەو واڵتززانەی خسززتووەتە نێززوان دەنگززدەر و نززوێنەرەوە. دەسززەاڵت لە کززۆمەڵ جززودا بززووەتە

کوردستانیان لەخۆگرتووە، گرفت گەلێك لەوی خۆرئاوی کراوە سەختتر بزووە. میزدیای نزوێ دەروویەکزی تزازەی لە بەشزەکانی 
کوردستان کردووەتەوە. بۆ نمونە چزاالکێکی خزۆرهەاڵتی کوردسزتان دەتزوانێ بەشزێك بزێ لە گردبزوونەوەیەك کە سەرتاسزەری 

 .نی بە میدیای نوێ چنیووە، پێویست ناکات پەیوەندی فیبیکی بە کەسیشەوە هەبێجیها
 

ئەمڕۆ میدیای نوێ دەرفەتی بۆ بەشداری کارای زۆرترینمان ڕەخساندووە، دەتوانین لە زۆر بواری ژیاندا بەشداری ڕێکخسزتنی 
لە ژیزانی کزۆمەاڵیەتی و سیاسزیدا. چزی کۆمەڵ بکەین. ئەمە تەنیزا شزۆڕش نەبزووە لە میزدیادا، بگزرە وەرچەرخزانێکی مەزنە 

را دەدات بە کەسزی ئاسزایی و لە ڕۆڵزی سزەرکردە کەم کزا و گەورە رۆڵزی سیستمە ئەم. دەهێنمەوە نمونەیەك چەند  گۆڕیووە؟
دەکززاتەوە. خزززۆ ڕەنزززگە زۆربەی کە  کە ئەمزززڕۆ ناویمزززان ال مەزنە، بگەڕێززتەوە بزززۆئەوەی کەسزززانی دەوروبەریزززان الی ئزززێمە 

وون. خۆیان بۆ خەڵکی ئاسایی بەردەست نەبوون. ئاخر لە سیستمی پێشوودا، سەرکردە لە پشت چەنزدین تزوێژ گەورەیان کرد
یوتیزو ، ئینسزتۆگرام، تیکتزۆك، تزد، چەنزدین پاڵەوانیزان دروسزت کزردووە کە  -خەڵکەوە پارێبرابوو. ئەمڕۆ میزدیای نزوێ 

 .وەکیدی کە  نەیدەناسین
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و ئاکارێکزدا و ڕێکخزراو و گردبزوونەوەی هەمزوو بوارێزك، سزەرلەنوێ ڕێكزدەخرێتەوە. لەم سیستمە نزوێیەدا، دەوڵەت لە هەمزو
ئەم ڕێکخستنە ڕۆڵی پاڵەوان زۆر کەم دەکاتەوە و بایەخ بە هەمزووان دەدات. ئەمەش پێناسزەی سزەرکردە و ئەنزدام دەگزۆڕێ 

تۆڵی فیبیکی هەرەمیەوە بزۆ یەکێزك و ڕۆڵیان لێك نبیك دەکاتەوە. هەروەك پێکهاتەی ڕێکخراو دەگۆڕێ  لە یەکیەکی توندو
خەڵك تەنیا لە پانتزایی سزایبەردا بە بنەمزا پزێکەوە لکزاون و هاوکزات کزار بزۆ هەمزان ئامزانجیش دەکەن. ڕابەر، سزەرۆك، 
ڕێکززخەری گشززتی و لەو جززۆرە سززەرکردانەی نززیە. زۆرتززر سززمبوڵی مززۆڕاڵ و ڕابەری نمونەیززان هەیە. ئامززانیش ڕەنززگە لەنێززو 

 .هیێ دەسەاڵتێکیان نەبێ، تەنیا هێما بن. حب  پێکهاتەی هەرەمی نابێڕێکخستندا، ڕەنگە 
 

ژیانی ئەمڕۆ دەرفەت دەدات، بە ڕێی میدیای نوێدا، ڕێڕەوی کارکردن دیاری بکرێ، ئیدی کەسی چاالك خزۆی بەردەوام دەبزێ 
ئەوروپا بەم ڕێزیە کزاردەکەن،  لە بەدوداچوونی ئامانجی ڕێکخراوێکدا. هەر ئێستا زۆر ڕێكخراوی مرۆڤدۆست و ژینگەپارێب لە

هەرەمی نین، تەختن. تۆڕی کۆمەاڵیەتی ئەو سەکۆیەیە توانزای داونەتزێ، بزۆ نمزونە، یەکێزك لەم گردبزوونەوانە لەپڕێکزدا، 
وەك پڕۆتێست بۆ ژینگەپاراسزتن، هەمزوو سزێنتەری لەنزدەن دادەخەن، گەلێزك کزاریگەرن، بەبزێ ئەوەی دەسزەاڵت هیچزی پزێ 

 .کی گەلێزززك مەزنە بزززۆ دامەزرانزززدن و کزززاری ڕێکخزززراوی هزززاوچەرخ، کە میزززدیا پێمزززان دەبەخشزززێنزززاکرێ. ئەمە توانزززایە
هەموو گردبوونەوەیەکی نوێ پیویستە میدیای نوێ بکات بەو پالتمزۆڕمەی کزاری خزۆی تێزدا ڕێکزدەخات، ئەمەش بە تزایبەت 

تزر ڕێکخسزتن کزارا دەکزات و دیبەیتزیش بۆ ڕێکخستنێكی نێزو کزۆمەڵێکی داخزراو و داپڵۆسزەری وەك ئێزران زۆر کزاریگەرە. وەکی
 .سانا
 

ئەم جززۆرە ڕێکخسززتنە بززۆ هەمززوو بەشززێکی کوردسززتان کززاریگەرە. هەڵززبەت بززۆ ڕۆژهەاڵت پرسززی هەنززوکەیە، کە پێویسززتە 
پێکهاتەیەکی کارای ڕێکخسزتن لەنێزوان ڕەوەنزدی تزاراوگەی پەرشزوبشو و ڕۆژهەاڵتزدا دابمەزرێنزێ بزۆ بە یەکخسزتنی دەنزگ و 

وون. پێویسزتیان بە حببزی تەق.یزدی نزیە، کە نە پەیوەنزدی کزارای بە دۆخزی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێزرانەوە هاوئامانج ب
هەیە، نە ئاگاداری نەریت و قانونی خۆرئاوایە. ئەمڕۆ چارەسەری پرسی ئێزران، هێنزدەی لە نزاو خزودی خۆیزدایە، هێنزدەش 

نزوێی کزردووە بە پالتمزۆڕمی کزاردن، کزاراتر و بەبزایەختر  لە دەرێتی، لە خۆرئاوایە. ئەمەش کزاری ڕێکخراوێزك کە میزدیای
 .دەکات

 

   ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٩
 

 بەشی سێیەم

 
 ئەمە سێیەمە، پرسی گرنگی هەنوکەی رۆژهەاڵتی کوردستان تاوتوێ دەکەم. لەم بەشەدا شرۆڤەی  -لە چەند بەشێکدا 
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لەو بززاوەڕەدان کە خەڵکززی ڕاپەڕیززوی ڕۆژهەاڵت  خەبززاتی چەك دەکەم و دەرسززەکانی کززۆدەکەمەوە. هەتززا ئەمززڕۆ زۆر الیەن
 .پێویستە چەك بگرنە دەست. من بە توندی دژی ئەم تێبەم و بە باشی دەزانم، هەموو حببێکیش چەکی دەستی توڕبدات

 
 .خەباتی چەك خۆکوشتنیکی بێمانایە. ڕۆژهەاڵت پێویستە لێی بەدوور بێ

 
ۆڕانکززاری سززەردەمدا بززێ. ئەو چەمززکەی ئێسززتا، بە تززایبەت لەنێززو شززێوازی خەبززاتی خەڵکززی کوردسززتان پێویسززتە لە ئاسززت گ

سیاسەتدا، باوە بەمجۆرەیە: ئەو واڵتانەی کوردستان حکوم دەکەن، داخزراو و داپڵۆسزەرن، کزورد پێویسزتە دەسزتبداتە چەك. 
وردسزتان پێویسزتە بنەمای ئەم چەمکە لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا ک.ۆرە و پێویستە بگزۆڕێ بەمە: لەگەڵ گزۆڕانی ژیانزدا، خەڵکزی ک

کەڵزززك لە بەبڕشزززتبوون و فراوانبزززوونی سزززەکۆی خەبزززاتی سیاسزززی و کزززۆمەاڵیەتی وەربگزززرن، کە دەپەڕێزززتەوە بزززۆ ئاسزززتی 
نێودەوڵەتی  هەروەك پێویستە ئامراز و ئامێری نوێی خەبات بەرجەستە بکەن، کە میدیای نوێ و قانون و نەریتزی جیهزانی 

 .دەیانبەخشن
 

ە و بە درێژی مێژوو کۆمەڵی کوردەواری بەرەو هەڵدێر بردووە. دیزاردەیەکی شارسزتان نزیە و لە خەباتی چەك گرفتی گەورەی
کززۆمەڵی خێڵەکززیەوە گواسززتراوەتەوە بززۆ ئەمززڕۆ. لە زۆر ڕووەوە، لە بەرژەوەنززدی ئەو دەسززەاڵتەیە کە ئەم خەبززاتە دەیەوێ 

 .بیگۆڕێ
 

دەستنیشانی دەکات بۆ دەسزەاڵتی داپڵۆسزەر. هەڵوێسزتێکی  ئەم جۆرە لە خەبات چاالکترین کە  لە کۆمەڵ جودا دەکاتەوە و
دژوارە  خەبززاتگێڕ هەم خززۆی دادەبززڕێ، هەم ڕووبەڕووی مەرت دەبێززتەوە. هەنززدێك ڕەهەنززدی ئەم خەبززاتە، لە گێززڕانەوەی 

 .مێژوودا، دەستنیشان دەکەم
 

ی گروپێکززی چەکززدار بە چەکززی لە ڕۆژگززاری ئەمززڕۆدا، خەبززاتی چەك لە بەرژەوەنززدی دەسززەاڵتی داپڵۆسززەرە، سززەرکوتکردن
هاوچەرخ زۆر ئاسانە. دەسەاڵت پێویست ناکزات تەنزانەت ژیزانی یەك سەربازیشزی بخزاتە مەترسزیەوە، دەتزوانێ لە قزواڵیی 
واڵتەوە، لە مەڵبەنززدێکی سززەربازی هززاوچەرخەوە، بە موشززەك یززان بە درۆن لە هەمززوو جێززیەك بززدات. تورکیززا و ئێززران لە 

ان کادێری باکور و ڕۆژهەاڵتیان کردووەتە ئامانج. ئەم دوو ڕژێمە هەرچی کاتێك بخوازن بزنکەی چەند ساڵی ڕابردوودا چەند
ئۆپۆزیسزززۆنی کزززورد لە باشزززور بۆردومزززان دەکەن. لەبەرامبەریزززدا، ئەمزززان دەستەوەسزززتانن. خەبزززاتی چەك خۆبەکوشزززتدانێکی 

وانزززی لە خزززاکی باشزززور داگیرکزززردووە و بێمانزززایە. سزززەرباری ئەمەش، تورکیزززا بە پاسزززاوی شزززەڕی تێزززرۆر، پانتزززاییەکی فرا
   سێناریۆیەکی وەك ئەوی باکوری قوبر  بە دوور نازانم. لە بەرامبەر ئەم داگیرکردنەدا، خەباتی چەکی باکور، دەستەو
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 .ئەژنۆیە
 

لە هەموو پارچەیەکی کوردسزتاندا ئەم خەبزاتە شکسزتی خزواردوە، هەرگیزب سزەرکەوتنی بەدەسزت نەهێنزاوە. ڕۆژئاڤزا واز لزێ 
ێنم، قسە زۆر هەڵدەگرێ. لە باشور لە کۆتایی هەشتاکاندا، ڕژێمی عێرا، هێب و حببی چەکزداری کزوردی تەفروتونزا کزرد د

 .و بە کونوکەلەبەری دنیادا پەرتی کردن
 

لە ڕۆژهەاڵت، ڕژێمی ئێران، لە سەرەتای هەشزتاکاندا، هەمزوو هێزبی چەکزداری کزوردی ئزاوارە کزرد و ئەوەش کە مزایەوە بزۆ 
ئێران ئاوارەی کامای ئەڵتاش لە ڕۆمادی بوون. لە بزاکور،  -ایماڵێن. هەندێك خیبانیش لە ئەنجامی جەنگی عێرا، باشور ڕ

ەوە، پ ك ك گواسززتیەوە بززۆ قەنززدی.ی نززاو خززاکی باشززور، کە گوزارشززت بززوو لە شکسززتی چەك و ئیززدی کززاریگەری ١٩٩٢لە 
دادگززایکردنی، تێكشززکاندنی ڕۆحززی بززوو بززۆ کززوردی بززاکور و و دواتززر  ١٩٩٨جارانیززان نەمززا. شززێوازی ڕفانززدنی سززەرۆکیان لە 

 .شکستێکی مەزنتر بۆ خەباتی چەك. سوریا لەژێر فشاری تورکدا، چیدی نەیتوانی هاوکاری پ ك ك بێ
 

، بە چ ١٩٩١ەوە تزا ١٩٦١ئامانجی ئەم خەباتە دوورودرێژە ڕۆشن نەبووە. شەڕی پزارتی، یەکێتزی و هەمزوو ئەوانزی دیزکە لە 
راوە؟ بە ڕۆشنی دیزاری نەکزراوە. لە قۆناکێکزدا کزورد داوای ئۆتۆنزۆمی کزردووە. ئەمە سیسزتمێکی حزوکمڕانی نزیە ئامانجێك ک

دا، لە ١٩٧٩دیاریکراو نیە، پێویستە ناوەرۆکی سیاسی و کزۆمەاڵیەتی لە چێزوەی عێراقزدا پزێ بزدرێ. پزاش ڕوخزانی شزا لە 
بوو. ئامانجیان نە تەبزا بزوو، نە ڕۆشزن. پزێکەوە سیسزتمێکی  ڕۆژهەاڵت چەندان حب  چاالك بوون، کوردستانیان بەدەستەوە

حوکمیان دانەڕشت و دەیانویسزت بە چەك کوردسزتان بازارێبن. لەنێزو یەکیشزدا نزاکۆك بزوو و جاروبزار دەگەیشزتە خوێڕشزتن. 
دەسزتەوە هەڵبەت ڕژێمی ئێران و سیستمی نێودەوڵەتی هەرگیب دەرفەت نادات، چەند گروپزی یزاخی بەشزێك لە واڵتێکیزان بە

 یان پارتی، گروپێکی  –بێ. کەمکەم هێبی ڕژیم ڕۆژهەاڵتی گرتەوە و قوربانیەکی هێجگار زۆریش درا. قیادەی موەقەت 
 .چەکداری دیکەی کورد، کاریگەر بوو لە هاوکاری ڕژێمی ئێراندا و قەت.ولێامی خەڵکدا

 
لینینیزدا -دەچوو ئامانجیان لە چوارچێزوەی مارکسزیڕەنگە خەباتی چەکی باکور لە هەمووالیەك تەماویتر بێ. لەسەرتادا، پێ

دەستنیشان کردبێ، کە خۆشیان لە ناوەرۆکی تێ نەدەگەیشزتن و تەنیزا خۆیزان دابزوو بە دەم شزەپۆلی سزەردەمەوە. هەدەپەی 
 کەیسێکی جیاوازە، باسی ناکەم. هەتا ئەمڕۆ نازانم ئامانجی خەباتی چەکی باکور چزیە. بزۆچی چەکیزان پێزیە! چزی دەکەن!
ئایززا واڵتێکززی ئەنززدامی نەیتززۆ دەڕوخێززنن و دەیززکەنە دیمکززرات! الی مززن شززەڕێکە ئەقڵێکززی بەسززەرچوو دەیکززات و کۆششززە بززۆ 

 .هێشتنەوەی ڕابردوویەکی کەمکین
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خەباتی چەك بەبێ بەرژەوەندی توێژی کۆمەاڵیەتی نێو کوردستان نەکراوە. گروپێکی لۆکەڵی کردووە بە پاڵەوانی نیشزتمان 
هەموو ئۆپۆزیسیۆنێکی ناوخۆ سەرکوت بکات بۆ سەروەری خۆی. وەکیدی لەبەرامبەریان دەستەوەستان بزووە. بزۆ  و توانیویەتی

نمونە، بنەماڵەی بەرزانزی بەهزۆی هێزبی شزەڕ و چەکیزانەوە، بزاڵی مەکتەبزی سیاسزی پزارتی، هاوکاریزان بزوون کە بزبن بە 
نی زۆربەی تزوێژ و گروپزی کزورد لەخزۆبگرێ. ئەویزش کە سێنتەری خەباتی باشزوور. بەمجزۆرە سزنوری خێڵێزك کزرایەوە و تزوا

ناکۆك بوو لەگەڵیدا، سەرکوتی بکات و بە شەیتان ناوزەندی بکات. خێڵی بەرزان لەچاو هەرکی، سزورچی و ئەوانزی دیزکەدا 
رکردەی کە ئەودەم تزاکە سزە –زۆر الواز بوو، بەاڵم خەباتی چەك، بەرگی کوردایەتی دا بە ناکۆکی خێڵەکی و بەرزانیەکزان 

پززارتی و خەبززاتی گەلززی باشززور بززوون، هەمززوو ئەو خززێشنەی سززەرکوتکرد کە بە درێززژی مێززژوو بززۆی نەکرابززوو. کە لەبەردەم 
ڕەشززەبای کوردایەتیززدا لەرزیززن، ئەم خززێشنە پەنایززان بززۆ ڕژێمززی نێوەنززد بززرد. ئیززدی لێززرەوە بە "جززاش" ناوزەنززد کززران. 

بززبوتنەوەی کززوردایەتیە. تززاوانی ئەوانەی چززوونە پززاڵ ڕژێززم، هەروەك دامەزرێززنەری جززاش، خەبززاتی چەکە، ڕاسززتر بڵززێم، 
 .ئەوانەیە کە بە چیاوە بوون و بەرژەوەندی خۆیان بەهێبی دەرەکی دەپاراست

 
ئەم خەباتە زۆرجار ئامانجی دەرەکی هەبووە، گروپزی نزاوخۆ بەرگزی کوردایەتیزان یزان چەپیزان بە بەردا بڕیزووە. گەواهیزی 

، بە پڕۆکسززی شززەڕی لە بەرژەوەنززدی ئیسززرائیل و ١٩٧٥ - ١٩٧٤و دواتززر لە  ١٩٧٠ - ١٩٦١ارتی، لە مێژویززی دەیسززەلمێنێ پزز
ی جەزائززر، لەنێززوان شززای ئێززران و ڕژێمززی ١٩٧٥ئێززران کززردووە. هەر ئەمززانیش جەنگیززان بززردەوە، نەك کززورد. لە ڕێکەوتنززی 

اتی چەکزی کزورد بزوو. دەبزووایە دوای ئەم عێراقدا، کزورد لە کزولەکەی تەڕیشزدا نەبزوو. هەڵزبەت ئەنجزامەکەی هزاڕەی خەبز
شکستە گەورەیە، کوردی هزیێ الیەك جزارێکی دیزکە بەالی چەکزدا نەچووبزا. کەچزی سزاڵێکی نەبزرد، لەژێزر چزاودێری ڕژێمزی 
سوریادا، یەکێتی نیشتمانی دامەزرا و دەسزتی دایەوە چەك. ئەمجارەیزان، کزورد بزوو بە بەشزێك لە کێشزەی بەعسزی عێزرا، و 

 .سوریا
 

باتی چەك هەمیشە لەنێو خاکی کوردستاندا بووە و هەرگیب نەتوانراوە بگزوێبرێتەوە بزۆ قزواڵیی واڵت. بەمەش کوردسزتان خە
هەمیشززە سززەکۆی خوێڕشززتن و داڕمززان بززووە، ئززاوەدان نەکززراوەتەوە و بازرگززانی تێززدا سززەریهەڵنەداوە، وەك گونززد مززاوەتەوە. 

تی نێوەنززد ئەمەی بەکارهێنززاوە، وەك پاسززاوێك بززۆ بەهێبکردنززی جەنگێکززی قززور  بززووە لەسززەر کززوردی بەدبەخززت. دەسززەاڵ
دەسززتگای ئاسززایش و چەکززدار و سززەرکوتکردنی هەمززوو هێبێکززی مەدەنززی و دیمکراتززی واڵت. لە کودێتززای یەك لەدوای یەکززی 

 .عێراقدا کە هەمیشە ڕژێمی بەرەو توندڕەوی و عروبە بردووە، چەکی دەستی کورد فاکتەری سەرەکی بووە
 

ێززژووە خوێنززاویە درێززژەدا، کززورد زەرەرمەنززدی یەکەم بززووە. ئەو هەمززوو شززەهیدەی ئەمززڕۆ شززانازیان پێززوە دەکەیززن، لەم م
لەالیەك، شززەهیدی پاراسززتنی بەرژەوەنززدی ئیسززرائیل و ئێززرانن، لەالیەكززی دیززکەوە شززەهیدی بەهێبکردنززی پززێگەی سیاسززی و 
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دا، ئێززران مەرجززی خززۆی ١٩٧٥ی ئەو شززەڕە خوێنززاویە، لە ئززابوری چەنززد بنەمززاڵەیەکی نێززو پززارتی و یەکیەتززین. لە ئەنجززام
بەسەر ڕژێمی بەعسدا سەپاند و ئیسرائی.یش عێراقێکزی بێزددانی درایە دەسزت، کە چیزدی هەڕەشزە نەبزێ. سزەرانی پزارتی و 

 یەکێتیش، بوون بە سەرکردەی نیشتمان، کە هەرگیب لەو ئاستەدا نەبوون، توندوتیژی یان چەك بەو پایەی گەیاندن. 
 

دواتر ئەمەریکا و هاوپەیمانان لە گەڕاندا بۆ پڕکردنەوەی کەلێنی سیاسی و ئیداری باشور، پزاش کشزانەوەی ڕژێمزی بەعزس 
دا، ئەمانیان بەسەر کوردی باشوردا سەپاند، بە دوایدا پزارتی و یەکێتزی، الفزاوی خزوێنی کزورد و داڕمزانی هەرێمزی ١٩٩١لە 

کردیززان، هەرگیززب بە بەعززس نەدەکززرا. دیززارە گەر چەکززدار نەبوونززایە و دوو کوردسززتانین لە ئەسززتۆیان گززرت. ئەوەی ئەمززان 
 .ڕێکخراوی مەدەنی بوونایە، ڕەنگە هەموو کێشەیەك لە چێوەی ئیداری هەرێمدا چارەسەر بکرابا

 
ێکزی دا، پارتی و یەکێتی بە هەمان ئەقڵی چەکەوە گەڕانەوە بۆ کوردستان. یەکەم کاریان پزاكکردنەوەی هەمزوو دەنگ١٩٩١لە 

ناڕازی بوو. حببە گچکەکانیان کڕی یان سەرکوت کرد. دەنگی ڕۆشنبیر و ناڕازیش گەر نەکڕابێ، کڕ کراوە. حزوکمی پزارتی و 
یەکێتی لیستێکی دوورودرێژە لە کەیسی تێرۆر، تا ئەمڕۆ ئاوەاڵن. چ دەستگایەك لێیان بکزۆڵێتەوە! هەمزوو حزببین. لە دوای 

ئیزدی پزارتی و یەکێتزی بە هەمزان ئەقڵزی پێشزووی خێڵەکزی کەوتزنە گیزان کزورد. لە  پاكکردنەوەی کوردسزتان لەم دەنگزانە،
دا الفززززاوی خززززوێن هەڵسززززایەوە، کززززوژرا و برینززززدا گەیشززززتە پززززازدە هەزار کە . تززززا ئەمززززڕۆش ئەو بززززرینە سززززاڕێژ ١٩٩٢

حەرەسزی جەمهزوری  لە پزاڵ بەرزانزیش. بکات هەولێر سەیری دووربین بە دەبێ پارتی گوتی، هەولێر لە تاڵەبانی نەبووە. 
سزەدامدا لە سز.ێمانی گزوتی، یەکێتزی تەواو بزوو. ئەم گروپزانە هەتزا ئەمزڕۆ، بە هەمزان ئەقز.ەوە، حزوکمڕانن. هەردووکیززان 

 .پێشبینی داهاتوویان بۆ نەکرا
 

پینزاو ئەم خەباتە، لە هیێ پارچەیەکی کوردستاندا، ئامانجی ڕۆشن نەبووە  شەڕ بوون بۆ شەڕ، بەاڵم وا نیشزان دەدراون لە
سەربۆخۆیی کوردستان و ڕۆخانی ڕژێمدان. دیارە "سەربەخۆیی" و "ڕووخان"، بەبزێ نزاوەرۆکی سیاسزی و کزۆمەاڵیەتی بێمانزان. 
پاش ئەو ڕووبارە لە خوێن، نە کوردستان سەربەخۆیە و نە هزیێ ڕژێمێزك ڕووخزاوە. کە ئەمەریکزا و هاوپەیمانزان عێراقیزان 

 .کارا دایانمەزراندەوەدا ڕووخاند، پارتی و یەکێتی ٢٠٠٣لە 
 

حببززی هەر سززێ پززارچەی کوردسززتان، هەمیشززە لەگەڵ ئەو ڕژێمززانەدا کە بە حسززا  دەیززانڕوخێنن لە گمتوگززۆدا بززوون. حببززی 
دێمۆکرات، دوو سەرکردەی لەسەر خوانی گمتوگۆ لەگەڵ ڕژێمی ئێراندا شەهیدن. لێزرەدا واز لەوەش دێزنم، گمتوگزۆ بەوجزۆرە، 

 .و حب  نیشان دەدات. گمتوگۆ لەسەر چارەنووسی نەتەوەیەك و واڵتێك، کەمێك لەوە ئاڵۆزترەناکامڵی سیاسی سەرکردە 
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کە پززارتی تەنیززا حببززی باشززوو بززوو، بەردەوام لەگەڵ ڕژێمززی جیززاوازی عێراقززدا لە گمتوگززۆدا بززووە و دوای ئاشززبەتاڵ، یززان 
انیش بە نهێنی و بە ئاشزکرا، بە تەنیزا و بە وەك یەکێتی نیشتمانی، ئەم -شکستی گەورەی پارتی، کە حببی دیکە دامەزرا 

کۆمەڵ، بەردەوام لەگەڵ ڕژێمدا لە گمتگۆدا بوون. دروشمی هەردوو پارتی و یەکێتزی، کزارکردن بزووە بزۆ مزافی کزورد، کەچزی 
 .دەریایەك خوێنی کوردیان لە ژێرپێدایە. هەرگیب بەرامبەر بە ڕژێمی بەعس هێندە کاریگەر نەبوون

 
، کەوتنە گمتوگۆ لەگەڵ تورکدا  ئەمیش هیچی لێ سەوز نەبزوو، بەڵکزو بە فەرمزانی ١٩٩٨ی سەرۆکیان پ ك ك دوای ڕفاندن

سەرۆکیان چەندان کۆمەڵ کادێری پێشکەوتوویان بە پێی خۆیان چوونە بەردەستی ڕژێمزی تزورك و هەمزوو حزوکمی قزور  درا 
وەرچەرخزانی دیزدی سزەرۆکیان، دەسزتەیەك لە پ بەسەریاندا. ئەمە گوایە نیەتااکی پ ك ك پیشانی تورکی دەدات. لەسزەر 

 .ك ك جودابوونەوە و هەندێکیشیان تێرۆر کران
 

دژی گمتوگۆ نیم. هەڵبەت هەر هەموویان، بە شکست بۆ کورد شکاونەتەوە. دەبێ بارسین: گەر ئەنجامی ئەم الفزاوی خزوێن و 
ە بردبزێ! بزۆچی چەك هەڵگیرابزێ! ئایزا نزاکرێ داڕمانەی نیشتمان بە شکست بگەڕێتەوە، دەبزێ داخزۆ بزۆچی خۆمزان بەو دەرد

 !یەکێك لەم حببانە ددان بە شکستی خۆیاندا بنێن
 

خەبززاتی چەك، زیززانی گەورەتززری لێززداین. لەالیەك ڕێززی لە دامەزرانززدنی خەبززاتی مەدەنززی گرتززووە لە نێززو کوردسززتاندا، 
ەومزی تونزدڕەو بزووە. ئەمە بزابەتێکی گەلێزك لەالیەکی دیزکەوە، هاوکزاری دامەزرانزدنی دەسزەاڵتێکی نێوەنزدی داپ.ۆسزەر و ق

 .گرنگە و تاوتوی نەکراوە. لێرەدا تەنیا لە دەرکی دەدەم
 

خەباتی چەك و توندوتیژی هەمیشە پاساوی داوە بە گروپی توندڕەوی نێو دەسەاڵتی نێوەند، خزۆی بسزەپێنێ. بە بۆچزوونی 
کززی داپڵۆسززەری وەك ئەوی بەعززس، دەسززەاڵتی سیاسززی مززن، گەر خەبززاتی چەك لە باشززوردا دەسززتیاێ نەکردبززا، ڕەنززگە ڕژێمێ

 .نەگرتبایەتە دەست. ڕەنگە عێرا، واڵتیکی ئارامتر ببوایە و دەرفەت بۆ خەباتی مەدەنی بدرایە
 

ەوە کە پززارتی دەسززتدەداتە چەك، ئیززدی ژیززانی مەدەنززی و کولتززووری لە باشززوردا تەواو دەپززوکێتەوە. بززاڵی ١٩٦١هەر لە 
ە بززاڵی بەرزانززی دوژمنایەتیززان دەکززات، دەچززنە پززاڵ ڕژێززم و دەسززتدەدەنە چەك. دیززارە هززیێ مەکتەبززی سیاسززی پززارتی، ک

جیاوازیەك لەنێوان ئەم دوو باڵەدا نیە. یەکیەکیان بەرژەوەندی ئێران و ئیسرای.ی پاراستووە، ئەوی دیکەیان ڕژێمی عێزرا،. 
نی مەدەنززی لەنێززو بززرد، هاوکززاریش بززوو لە کەواتە پززارتی، بە هەردوو بززاڵیەوە، کززۆمەڵی کززوردەوای پززڕ چەك کززرد و ژیززا

دامەزراندنی ڕژێمێکی نێوەندی توندڕەوی داپڵۆسەردا. بەمەشەوە نەوەستان بە درێژی سااڵنێکی زۆر دەستیان لە خوێنی یەکزدا 
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 بوو. هەتا ئەمڕۆ ئەو شزەڕە بەردەوامە، لە دوو بزاڵی پزارتیەوە گزۆڕاوە بزۆ پزارتی و یەکێتزی. ئیزدی باشزور هەرگیزب ئزارامی
 .بەخۆیەوە نەدی. دابەشکردنی کورد و دەستخستنە خوێنی یەك، دوو دەرئەنجامی خۆڕسکی خەباتی چەکن

 
لە باکور خەباتی چەك هەمیشە کارتێك بووە بەدەست رژێمەوە بۆ هێشتنەوەی سیستمی حوکمی سەربازی و پێشێ.کردنی مافی 

ۆریەکی وەك ئۆردکان ڕەنزگە خزۆی دایبمەزرێنێزتەوە، لە مەدەنی کورد و هەموو تورکیا. خۆ گەر خەباتی چەك نەمێنێ، دکتات
بەرژەوەنززدیەتی. بززوونی دوژمنێززك، جززا گەر وەهمززیش بززووە، هاوکززاری ڕژێمێززك دەبززێ بەرەو دیکتززاتۆری و تونززدڕەوی. ڕژێمززی 

 .بەعس و تورکیا دوو نمونەن
 

اڵنە دووبزارە نەکزرینەوە. پێویسزتە ئەمانە هەموو دەرسی زۆر گرنگن بۆ خەباتی نزوێی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و دەبزێ ئەو هە
ڕۆژهەاڵت، بە نیشززتمان و ڕەوەنززدەوە، خۆیززان لە تونززدوتیژی باززارێبن. هەروەك پێویسززتە ئامانجیززان وەك ڕۆژ ڕۆشززن بززێ و 

 .ناوەرۆکی کۆمەاڵیەتی و سیاسی پێبدرێ
 

کدار تەنیا دەتوانێ ئەزمزونی دەبێ چەك بە هەموو شێوەیەك لە ڕاپەڕینی ڕۆژهەاڵت و ئێران دووربخرێتەوە. هێب و حببی چە
تێکشکاوی باشور دووبارە بکاتەو، پێویستە لێی بەدوور بین. هەر الیەنێك لە ڕاپەڕینی هەمزوو پێکهزاتەی ئێرانزدا، جزێ بزۆ 

 .چەك بدۆزێتەوە، پیشانی دەدات لە ژیانی ئەمڕۆ و سیستمی نێودەوڵەتی بەئاگا نیە  خەوتووە
 

ی ڕژێمزی داپڵۆسزەر لە کاربخزات بەوەی خەبزات بەرێزتە نێزو هەمزوو جزومگەیەکی ڕێکخراوی ئەمزڕۆ پێویسزتە چەکزی هزاوچەرخ
کۆمەڵی خزۆیی و سزەکۆی نێزودەوڵەتی. بزۆ بەهیبکردنزی خەبزات دەبزێ رەوەنزدی واڵتزانی خۆرئزاوا و پێکهزاتەی ڕۆژهەاڵت لە 

 ل و تۆڕی کۆمەاڵیەتی، ئینتەرنێت، مۆبای –پەیوەندیەکی تونددا بن و بتوانن هاوخەبات و هاوئامانج بن. میدیای نوێ 
 .دەکرێ سەکۆی بەیەكگەیشتنیان بێ

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١
 

 بەشی چوارەم
 

ئەمە چوارەمە، پرسی گرنگزی هەنزوکەی رۆژهەاڵتزی کوردسزتان تزاوتوێ دەکەم. ئەوەی پێشزنیاری دەکەم،  -لەچەند بەشێکدا 
 ".پێی دەڵێم "پرۆگرامنووسینەوەی پڕۆگرامێکە پێناسەی داهاتووی ئێران لەخۆدەگرێ. لەمەودوا 
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پێکهززاتەی ڕۆژهەاڵت، گەر دەکززرێ بە هاوکززاری هەمززووان، ڕەشنووسززی پڕۆگرامێززك دابڕێززژن، پێناسززەی ئێرانززی داهززاتووبێ و 
پیشانی بدات هەمەڕەنگی ئەتینکی، ئاینی و کولتووری ئێران، هێبە نەك الوازی. ئێرانێك، زۆربەی هاوواڵت تییزدا پەراوێزب 

 .ئارام دەبێ و نە بە شکۆ. لەو چێوەیەدا چەمکی هاوواڵتبوون دادەڕێژرێ وەك ئەمڕۆ، نە -خرابێ 
 

سززەرنجێك پێویسززتە: هەرچەنززدە مززن لێززرەدا سیسززتمێکی حززوکمڕانی تززایبەتم بززۆ ئێززران دەستنیشززان نەکززردووە. هەڵززبەت لە 
ی پێشزنیارکراوی ئێزران دەقەکەوە، سیستمێك سەرهەڵدەدات، کە ئێران کراوە بە چەند هەرێمێکی ئیداریەوە. ناونانی سیسزتم

بە فیدڕاڵی، کۆنمیدڕاڵی، سوشیالست، تد، هەرگیب بە بەرهەم نابێ. ئەمانە هەموو بارگەی مێژوویزان قورسزیان لێنزراوە،  -
لە جێیەکەوە بۆ یەکیەکی دیکە دەگۆڕێن و بە درێژی مێزژووش تەمزومژاوی بزوون. مزن بە چزاکی دەزانزم، پێکهاتەکزانی ئێزران 

کولتووری ئێران بکەن، نەك سیسزتمێکی خزوازراو. دیزارە هەمیشزە دەبزی کەڵزك لە مێزژووی دەوڵەمەنزدی بینا لەسەر مێژوو و 
مرۆڤایەتی وەربگیرێ. ئێران تا ئەمڕۆ نەیتوانیزووە مێزژوو، کولتزوور و زمزانی ئاخزاوتنی وەك هێزب لە بەرژەوەنزدی هەمزووان 

 .بەکاربهێنێ. بگرە پێشێ.ی کردووە
 

ەگەیەنرێ؟ پێناسەکردنی ئێرانی داهاتوو، هەر خۆشی کاریگەر دەبێ لە داڕشتنەوەی دەسزتور، ئەم پرۆگرامە چی بە ئەنجام د
کە جێی ئەوی ئێستا دەگرێتەوە. بنەمای گمتوگۆ دەبێ لەگەڵ هەموو هێبێکی کاریگەری ئێران و کۆمەڵگەی نێزودەوڵەتی. هەر 

بززێ بززۆ واڵتێززك کززارا سززەقامگیری کززۆمەڵگەی بززۆیە زۆر گززرنگە بەرژەوەنززدی هەمززوو ئێززرانیەك لەبەرچززاو بگززرێ و پێشززنیار 
 .نێودەولەتی ڕادەگرێ

 
ئەوەی پێشنیار دەکرێ شێوازێکی نوێیە لە بەڕێوەبردنی کۆمەڵ، ئێران لە سەدان ساڵی تەمەنیدا بە خزۆیەوە نەدیزووە. جێزی 

ستن. سیستمی ئەمزڕۆ سەرسوڕمان نابێ گەر دژیەتی بکرێ، بە تایبەت لەالیەن گروپی کۆمەاڵیەتیەوە کە سەدان ساڵە سەردە
دەبززێ بگززۆڕێ و یەکەم هەنگززاویش لە وشززەوە دەسززتاێ دەکززات. نززابێ هززیێ پێکهززاتەیەکی ئێززران بە فارسیشززەوە، ئەو بنەمززا 

 تەجبئەتەڵەبەی قبوڵ بێ کە ئەمڕۆ ئێرانی لەسەر دامەزراوە: هەموومان هاواڵتی ئێرانین، بە مەرجێ فارسی شیێە بین. 
 

بززکەنەوە و بیگززۆڕن بە یەکێتززی ڕەوا. ئەمە ڕێبگززرتنە لە هەمززوو پێکهززاتەیەکی ئێززران و  دەبززێ هەمززووان ئەم بنەمززایە ڕەت
 کززارا پێویسززتە پەراوێبخززراو پێکهززاتەیەکی هەمززوو و ڕۆژهەاڵت. ئززارام  هەنگززاوی یەکەمە بززۆ دامەزرانززدنی ئێرانێکززی ڕەوا و

 دەسزتاێ ئێسزتا دیبەیتە ئەم. بکرێتەوە اغس بەسەردا زاڵمیان ئێرنێکی بەرلەوەی دەیخوازن، خۆیان بکێشن، واڵتێك نەخشەی
 .سبەی نەك دەکات،
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دوو ڕێبزازی جیزاواز دەربزارەی پێشزنیاری ئەم پڕۆگززرامە دەبیزنم. یەکەمیزان: کزورد پێویسززتە هاوکزاری ڕوخانزدنی ڕژێزم بززێ و 
ئەتەڵە ، لە تەجزب -بۆچوونی خۆی دەربزارەی داهزاتووی ئێزران بشزارێتەوە، چزونکە ئێرانیەکزان ئەودەم کزورد بە جوداخزواز 

قەڵەم دەدەن و دژی دەوەستن. هەر کە ڕژێم ڕوخا، ئەودەم کورد دەتوانێ داوای مافی خزۆی بکزات. دووەمیزان: کزورد پێویسزتە 
لە ئێسززتاوە پێکهززاتەی سیاسززی و کززۆمەاڵیەتی ئێززران دابڕێززژێ، لەنێویشززیدا، خززۆی چززۆن دەبینززێ و بە چ مەرجێززك بەشززداری 

 .دەکات
 

دەزانززم. گرفتززی یەکەمیززان ئەوەیە، گەر کززورد هەر لە ئێسززتاوە پرۆگرامززی نەبززێ و داکززۆکی لززێ  مززن ڕێبززازی دووەم بە دروسززت
نەکزززات، ئەو هێزززبانەی کزززاران لە گۆڕانکاریزززدا، داهزززاتووی ئێزززران بە جۆرێزززك دادەڕێزززژن، کە ڕەنزززگە لە بەرژەوەنزززدی هزززیێ 

ن بە جۆرێزك دابڕێزژی کە داکزۆکی بزێ لە پێکهاتەیەکی ئێران نەبێ، بە ڕۆژهەاڵتیشەوە. پێویستە پڕۆگرامزی داهزاتووی ئێزرا
هەموو پێکهاتەیەکی ئێران، بە تایبەتیش ئەوانی لەژێر ڕژێمی یەك لە دوای یەکزدا مزافخوراو بزوون. مزن لەگەڵ ئەوەدا نزیم 
"کوردکوردێنە' بکرێ و ئێران فەرامۆش. گەر دەکرێ با ڕۆژهەاڵت لەگەڵ پێکهاتەکانی دیکەدا پێکەوە ئەو پڕۆگزرامە دابڕێزژن 

پێناسەی داهزاتوو بزکەن، کە تێیزدا ئێرانێزك سزەرهەڵدەدات، ڕەوا بزێ، هەمزووان خۆیزانی تێزدا ببیزنەوە، هەڕەشزە نەبزێ  –
 .لەسەر هیێ قەوارەیەکی دەرەکی و هاوکاری ئارامی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بێ

 
ان بەشزدار بزن. لە ئاسززتی کزێ ئەم پڕۆگزرامە دادەڕێزژێ؟ توانزایەکی لەبننەهزاتوو لە ڕۆژهەاڵتززدا بەردەسزتە، دەکزرێ هەمزوو

ئەوروپزززادا، ڕۆژهەاڵت دەکزززرێ پشزززت بە ڕەوەنزززدی کزززورد و هاوکارانیزززان ببەسزززتن. کزززوردێکی زۆری ڕۆژهەاڵتزززی بەتوانزززا لە 
ئەوروپادا نیشتەجێن، لە هەموو بوارێکی ژیاندا پساۆڕن، دەکرێ پێکهاتەیەکی تۆکمە دابمەزرێنن بزۆ داڕشزتنی پڕۆگزرامەکە. 

 .ش لە خۆرئاوادا گەلێك زۆرن، ئامادەن هاوکاری ئەم کارە بنهەروەك ڕێکخراوی خۆبەخ
 

لەگەڵ چ الیەنێکدا گمتوگۆ دەکرێ؟ لە ئاستی ئێراندا، ڕەنگە هەندێك ڕەگەزپەرست دژی ئەم پڕۆگرامە بووەستن، دەبزێ ئەم 
ەری ڕوودانەوەی شززەڕە سززاردە ئێسززتا دەسززتاێ بکززات. گرفززت لە دواخسززتنیدا فرەڕەهەنززدە. هەر کە ئێززران دامەزرایەوە، ئەگ

زۆرە. ئێززران وەك قەوارەیەکززی نێززودەوڵەتی و سززەربەخۆ، هەمززوو مززافێکی دەبززێ گروپززی یززاخی نززاوخۆ  ١٩٧٩چیرۆکززی دوای 
 .سەرکوت یان فەرامۆش بکات

 
لە ئاستی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا، ڕەوەندی کوردی رۆژهەاڵت دەکزرێ، لەالیەك لە کۆششزدا بزن بزۆ بەدەسزتهێنانی هاوکزاری 

دار و بڕیاردەری ئەوروپا، بەریتانیا و ئەمەریکا  لەالیەکی دیکەوە، دەبێ هەوڵ بدەن بۆ ڕۆشنکردنەوەی تێگەیشتنی دەسەاڵت
ئەم هێبانە. ڕەنگە ئەمان بۆچوونیان هەم لەسەر رۆژهەاڵت هەڵە بزێ، هەم لە دۆخزی ئزاڵۆز و بەبڕشزتی ئێزران تزێ نەگەن. 
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و ئاکارێکززززدا بکززززات و نەسزززز.ەمیتەوە لە ڕۆشززززنکردنەوەی هەمززززوو رۆژهەاڵت دەبززززێ ئازایززززانە بەشززززداری دیبەیززززت لە هەمززززو
 .کونەکەلەبەرێکی پرسی ڕۆژهەاڵت و ئێران

 
 ئەو بنەمایانە چین پڕۆگرامەکە لە داڕشتنیدا لەخۆی دەگرێ؟ پێویستە سەرنج لە چەند خاڵێك بدرێ. 

 
 اسی پێ دەدا. ( پڕۆگرام ڕۆشن دەبێ، بنەمای داهاتوو دادەڕێژێ و ناوەڕۆکی کۆمەاڵیەتی و سی١)
( دامەزراندنی واڵتێك نییە بەوەهم. هەموو شتێکی ئێسزتا تزوڕ نزادرێ، بەڵکزو بینزاکردنە لەسزەر هەمزوو الیەنێکزی گەش. ٢)
 ( هەوڵێك نیە بۆ پەراوێبخستنی هیێ پێکهاتەیەك، گەورە یان بچوك، بەڵکو بەشداری پێکردنی هەمووانە لە ئێرانێکی ٣)

 هاوواڵتی بخاتەکار و بەشداری پێ بکات.  ڕەهەنددا کە توانای هەموو-فرە
( بینا لەسەر هەمەڕەنگی، مێژوو، کولتوور، زمان، ئەدە  و ژینگەی بەبڕشتی ئێزران دەکزات، دەیانکزات بە سزەرچاوەیەکی ٤)

 هێب و قووت بۆ هەمووان. 
وڵمزیش دەکزات"، بەئاگزا ( هەموو جۆرێك لە چەوساندنەوە بنەبڕ دەکات و خەڵکی لە بنەمای "ئەوەی زوڵم قبوڵ بکات، ز٥)

 دەهێنێتەوە. چەوساندنەوە و هەژاری بنەبڕ دەکات. 
( ڕۆژهەاڵت داوای مافی کزورد ناکزات، بەڵکزو کزاری بەجەسزتەکردنی چەمکزی هزاوواڵتبوونی هەمزوو ئێزرانیەكە. داواکردنزی ٦)

کززورد لە بینزاکردنی ئێرانززی مزا،، گریمززانەیەکی لەخۆگرتزووە: الیەنێززك بااڵدەسزتە و ڕۆژهەاڵت بززۆ مزافی خززۆی دەپزاڕێتەوە. 
 ئەمڕۆدا ئەکتەرێکی کاریگەر بووە. مافی خۆیەتی بەشداری کارا بێ لە ئێرانی داهاتوودا و مافی دەستەبەر بێ. 

( مززافی پێکهززاتەی ڕۆژهەاڵت و هەمززوو ئێززرانیەك، تەنیززا لە بەرجەسززتەکردنی چەمکززی هاوواڵتبوونززدا دادەمەزرێ. کە  ٧)
 ەڵ پێکەوە مافی خۆیان دادەڕێژن. داوای ما، لە کە  ناکات  کۆم

( رۆژهەاڵت بەهێبتززر دەبززێ گەر لەگەڵ پێکهززاتەی پەراوێبخززراوی وەك خۆیززدا، مززا، و بەرپرسززیارێتی خۆیززان لە ئێرانززی ٨)
 داهاتوودا دابڕێژن. 

 ( هەرچززی الیەنێززك پەراوێببخززرێ، کززاریگەری نەرێنززی لەسززەر هەمززووان دەبززێ. زۆر گززرنگە، پڕۆگززرامەکە جێززی هەمززووان٩)
 .بکاتەوە

 
ڕەهەندەکانی پڕۆگرامەکە چین؟ پێکهاتەی ڕۆژهەاڵت ڕەنگە پێویست بێ لە چوار ڕەهەنددا کزارا بزێ، بەبزێ خزۆ جیزاکردنەوە 
لە پێکهززاتەی دیززکە. لە زۆر ڕووەوە پرسززی ڕۆژهەاڵت، وەك عەرەبسززتان، لوڕسززتان، بەلوچسززتان، ئازەربایجززان و ئەوانززی 

 .ەکە تاوتوێ بکەن، هەم پرسیان هەستیار نابێ، هەم کاریگەرتر دەبندیکەیە. گەر هەموویان پێکەوە پرۆگرام
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 ڕەهەندی ڕۆژهەاڵت و پێکهاتەکانی دیکە

  
لە ئاستی ڕۆژهەاڵتدا، کورد پێویستە، هێندەی دەکرێ، لەگەڵ پێکهاتەکانی دیکەدا، پرسی هەمووان پێشبخەن. کزورد تەنیزا 

اتوانێ تەنیزا مزافی خزۆی بە دابزڕاوی دابڕێزژێ بەبزێ لەبەرچزاوگرتنی نیە لە ئێرانزدا و بەشزێکی دانەبزڕاوە لە هەمزووان، نز
بەرژەوەنززدی هەمززوو پێکهززاتەیەك، ئێرانززی نیشززتمان و کززۆمەڵگەی نێززودەوڵەتی. بەئاگززام لەوەی کە پێکهززاتەی ڕۆژهەاڵت بە 

تزا ئاکزارێکی بەرز، درێژی مێژوو پەراوێب خراوە، بەاڵم نابێ بە پەراوێبخراوی مزا، و بەرپرسزیاری خزۆی دابڕێزژی. لەمەدا 
کە ئێستا بژاردەی دیزکەی نزیە،  -هاوتای عەر ، بەلوچ، لوڕ، ئازەری و ئەوانی دیکەیە. گەر دەیەوێ لە ئێراندا بمێنێتەوە 

ڕۆژهەاڵت پێویستە داکۆکی لە ئێران و هەموو پێکهاتەیەك بکزات. ڕۆژهەاڵت، دەبزێ وەك باشزوور نەکزات، کزورد داوای مزافی 
دەبزێ. گەر داوای مزا، بکزات مانزای هاوواڵتی ئێرانزی، بەشزداری داڕشزتنی مزا، و ئەرکزی هەمزووان  خۆی ناکات، بەڵکو وەك

 .ئەوەیە، خۆی جیا دەکاتەوە و کارێکی ئەوتۆی پێ ناکرێ
 

وەك عەرەبستان، بەلوچستان، ئازەربایجان و لوڕستان، گەلێك پر  کۆیزان دەکزاتەوە.  -ڕۆژهەاڵت لەگەڵ پێهاتەی دیکەدا 
وشززتی داهززاتوو کە ڕۆژهەاڵت بیخززوازێ لە پڕۆگرامززی بهززاوێژێ، لە بەرژەوەنززدی زۆربەی پێکهززاتەی دیززکە بززێ، ڕەنززگە زۆر سر

وەك خوێندن بە زمانی زگمزاك، ناسزاندنی وەك زمزانێکی فەرمزی ئێزران و زمزانی فەرمزی لە هەرێزم. گەر کوردێزك، هاوکزاری 
هەرێمێکزی تزایبەت بە خۆیزان، هەر ئەوە خزۆی داکزۆکیە عەرەبێکی عەرەبستان یان بەلوچێكی ب.وچستان بێ لە دامەزرانزدنی 

لە هەرێمززی ڕۆژهەاڵت، زمززان و کولتززووری کززورد. ئەمززانە پێویسززتن بە نززاوی هەمززووانەوە بگززوترێ، نەك تززایبەت ڕۆژهەاڵت. 
 .وەك دەگوترێ جیاوازمان، هێبمان دەداتێ

 
چوار هەرێزم هەیە، سزکۆت.ەند، وەی.زس، لەنزدەن و دیاریکردنی هەرێم، تەجبئەتەڵەبی یان جوداخوازی نیە. لە بەریتانیادا 

باکوری ئای.ەندا. هیێ هەرێمێکش جیا نابێتەوە. چەنزد سزاڵێك لەمەوبەر ڕیمڕەنزدەم لە سزکۆت.ەند و وەی.زس کزرا، هەردووك 
دەنگیزززان دا لە یەکێتزززیەکەدا بمێنزززنەوە. لەو بزززڕوایەدام گەر مزززافی هەمزززووان بە چەمکزززی "هزززاوواڵتبوون" پزززارێبرابێ، لە 

رژەوەنززدی هەمززووانە بەشززێك بززن لە ئێرانێکززی بەهێززب، نەك واڵتززی بچززوکی الواز. لە جیهززانی ئەمززڕۆدا، چەمکززی دەوڵەت بە
نەتەوە، کەمکەم کاڵ دەبێتەوە. ڕاستە بەریتانیا لە یەکێتی ئەوروپزا جزودا بزووەوە، بەاڵم زەرەرێکزی هێجگزار گەورەی کزرد و 

ەشززیمانن. ئێسززتا واڵتیکززی نائززارامە، لە سززەکۆی نێودەوڵەتیززدا الوازە و زۆربەی ئەوانەی دەنگیززان دا  بە جودابززوونەوە، پ
شکۆی وەك مەڵبەندێکی شارستانی جیهزان داڕمزا. برێکسزت، لە شزەش سزاڵدا، شزەش سزەرۆك وەزیرانزی کزردووەتە قوربزانی، 

 .گوزارشتە لە نائارامی
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 ڕەهەندی گروپی ئەتنیکی، کولتووری و ئاینی فەرامۆشکراوی سەرتاسەری ئێران

  
 پەراوێزب ئێراندا لە دیکە زۆری و  لەژێر ڕژێمی یەك لە دوای یەکدا، زۆربەی گروپی ئەتنیکی، ئاینی، کۆمەاڵیەتی، جێندەر

 منززداڵ، ژن، ئەفغززانی، وەك - پەنززابەر زەدەشززتی، کریسززتیان، سززونە، بەهززائی، زۆرن، گەلێززك ئەمززانش. بززوون مززا، بززێ و
 بززۆ دەرکە واڵتێکززدا، هەر لە گروپێززك تەنیززا مززافی پێشززێ.کردنی ونکەچزز گززرنگە، ڕۆژهەاڵت بززۆ پرسززە ئەم. تززد کرێکززار،
کردنی هەمززووان. ئەو دۆخە پێویسززتە بگززۆڕێ و قززانون هەمززووالیەك باززارێژێ. ڕەنززگە پێکهززاتەی ڕۆژهەاڵت بتززوانێ سززەرکوت

ە کەڵزززك لە ئەزمزززونی هەدەپە لە تورکیزززا وەربگزززرێ. دەکزززرێ حببێکزززی سیاسزززی هەرێمزززی ڕۆژهەاڵت بزززۆ مزززافی ئەم گزززروپ
 .پەراوێبخراوانە کارا بێ. بەمەش هەم پرسی خۆی، هەم ئەوان پێشدەخات

 
 ڕەهەندی ئێران یان نیشتمان

 

ڕەهەنزززدی نیشزززتمان کزززاریگەرە لەسزززەر هەمزززوو هزززاوواڵتیەك. پێویسزززتە هەمزززووان، بەشزززدار بزززن لە دەستنیشزززانکردنی ئەم 
 .ڕەهەندانەدا. چەند نمونەیەك دەهێنمەوە

 
قانونزدانان، جێبەجێکزردن و دادوەری، چزۆن  -ێوازێك لە دەوڵەت دادەمەزرێ؟ دەسزەاڵتەکان چ جزۆرە شز شێوازی حومکڕانی:

جودا دەکرێنەوە؟ بە چ سیستمێك هەڵبژاردن پیادە دەکرێ؟ سیستمی بانك چۆن دەبزێ؟ کۆمیسزۆنی جیزاواز چزۆن ڕێكزدەخرێن؟ 
 داهات، بە تایبەتیش ئەوی بەروبومی نەوت، چۆن دابەش دەکرێ؟

 
دابەشکردنی هەرێزم لەسزەر چ بنەمزایەك دەبزێ؟ ئایزا ئێزران وەك هەرێزم لەسزەر بنەمزای  ردنی هەرێمەکان:شێوازی بەڕێوەب

کولتززوور و زمززانی جیززاواز دابەش دەکززرێ؟ بززۆ نمززونە، خوزسززتان یززان عەرەبسززتان، ڕۆژهەاڵت یززان کوردسززتان، بەلوچسززتان، 
هەرێمانە چەند دەسزەاڵتیان دەبزێ و پەیوەنزدیان بە  لوڕستان و ئازەربایجان، ئەوانی دیکە، هەرێمی خۆیان دەبێ؟ ئایا ئەم

یەکەوە و بە نێوەندەوە چۆن دەبزێ؟ چ سیسزتمێك بزۆ هەڵبژاردنزی پەڕلەمزان یزان کەنسزڵی هەرێزم پیزادە دەکزرێ؟ دەسزەاڵتی 
هەرێم چۆن دەستنیشان دەکرێ؟ بۆ نمونە، سیستمی بزانکی خزۆیی دەبزێ، سیسزتمی بزات دەستنیشزان دەکزات، بریزاری پشزووی 

  می خۆی دەدات؟فەر

 
ئایا دەوڵەت ئاینی دەبێ؟ گەر دەوڵەت تاقە ئزاینێکی هەبزێ، ئەوە خزۆی پێشزێ.کاری زۆرێزك  پارێزگاری مافی باوەڕی ئاین:
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لە هاواڵتانە. ئایا سیاسەت لە ئاین جودا دەکرێتەوە؟ مافی بزاوەڕی ئاینێزك کە ئەمزڕۆ مزافخواروە وەك بەهزایی، کریسزتیان 
 ەڕان لە ئیسالمەوە بۆ باوەڕی دیکە ڕێی پێدەدرێ؟چۆن دەپارێبرێ؟ ئایا وەرگ

 
ئایزا زمزانی زگمزاك لە هەرێمەکانزدا دەبزێ بە زمزانی فەرمزی و خوێنزدن و پەروەردە؟ فارسزی ڕەنزگە  مافی زمان و کولتوور:

 زمانی فەرمی نیشتمان بێ، بە هەمزوو پێکهزاتەیەکیەوە. ئایزا زمزانی دیزکە لە دەری هەرێمزی خزۆی، چزۆن بەکزاردێ؟ بزوجەی
پارێبگززاریکردنی زمززان و کولتززوور لەسززەر چ بنەمززایەك دابززین دەکززرێ؟ ئایززا لەسززەر بەڵگەنززامەی فەرمززی بە هەمززوو زمانێززك 

  دەنووسرێ؟

 
ڕۆژهەاڵت بزووە یزان یەکێکزی دیزکە، کزاریگەر  -زۆر الیەنزی سیاسزەتی دەرەوە لەسزەر هەرێزم  -لە ئاستی سیاسەتی دەرەوەدا 

نێ پەیوەندی کولتوور و زمان لەگەل جیهان بکات یان لەگەڵ بەشەکانی دیکەی کوردستان دەبێ. بۆ نمونە، ئایا هەرێم دەتوا
 بکات؟

 
 ڕەهەندی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی

 
ئەوروپا، بەریتانی و ئەمەریکا لەالیەك و ڕوسیا، چین، هندستان و تورکیزا لەالیەکزی دیزکەوە کزاریگەر دەبزن لە داهزاتووی 

ەم پرسەدا گەلێك گرنگە. ئایا، وەك پزارتی و یەکێتزی، خۆیزان دەکەن بە پاشزکۆ یزان ئێراندا. ڕۆڵی پێکهاتەی ڕۆژهەاڵت ل
بەرژەوەندی بااڵی هاوواڵتبوونی ئێران دەپارێبن؟ بۆ نمونە، ڕۆژهەاڵت نابێ لەگەڵ بەکارهێنزانی هێزبی سزەربازی خۆرئزاوادا 

 .بێ، وەك ئەوەی لە ئەفغانستان، عێرا، و لیبیا کرا
 

ام دەگززات؟ پێکهززاتەی ڕۆژهەاڵت، هێنززدەی دەکززرێ بە هاوپەیمززانی لەگەڵ ئەوانززی دیززکەدا، کززارا لەم ڕەوتەدا چززی بە ئەنجزز
بەشدار دەبزێ لە دامەزرانزدنی ئێرانزی داهزاتوودا، کە تێیزدا بە چەمکزی هزاواڵتبوون مزافی هەمزووان پزارێبراوە. ڕۆژهەاڵت و 

وی داڕشتووە  خۆیشی بەشزداریەکی گرنزگ دەبزێ لە هاوپەیمانانیان بە پڕۆگرامێك بەشدار دەبن، کە پێناسەی ئێرانی داهاتو
دەستوری داهزاتوودا و نزامەی گمتوگزۆ دەبزێ لەگەڵ هەمزوو هێبێکزی کزاریگەری ئێرانزی و نێودەوڵەتیزدا. گزرنگە پێکهاتەکزانی 

 .ئێران، بە تایبەتیش مافخوراوان، بەشداری بن لە دیبەیتدا و بەرچاوی هەمووان ڕۆشن بکەنەوە
 

امە ئەوەیە کە ڕۆژهەاڵت، لەگەڵ بەلوچسزتان، عەرەبستانخخوزسزتان، لوڕسزتان و ئازەربایجزان و تزد، ئامانجێکی ئەم پڕۆگر
 وەك هەرێم سەرهەڵبدات. هەریەکەیان پەڕلەمان )یان کەنسڵی( خۆیان هەڵببژێرن بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری دەوڵەت و 
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 .وەند، بە قانون دەستنیشان بکرێهەرێم و نێ -پەیوەندی لەگەڵ دەسەاڵتی نێوەندا. دەسەاڵتی هەردووال 
 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٣
  

 بەشی پێنجەم

  
 

  
 
 
 
 
 
 

ئەمە پێززنجەمە، پرسززی گرنگززی هەنززوکەی رۆژهەاڵت تززاوتوێ دەکەم. لەم بەشززەدا دوو بززابەتی گرنززگ  –لە چەنززد بەشززێکدا 
ڕۆژهەاڵت بەشزداری کزارا بکزات لێكدەدەم. ڕۆڵی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە گۆڕانکزاری ئێرانزدا چزی دەبزێ و چزۆن پێکهزاتەی 

 لەسەکۆی نێودەوڵەتیدا و لەگەڵیان دابنوستێ؟ چۆن پرسی ڕۆژهەاڵت بناسێنرێ و ئاڕاستەی دیدی خۆرئاوا بکات؟
 

ئایززا واڵتززانی خززۆرهەاڵت پالنززی ڕووخززانی ڕژێمیززان هەیە؟ ئەو بۆچززوونەی لەنێززو کززۆمەڵگەی واڵتززانی خۆرهەاڵتززدا دەربززارەی 
بزاوە: گەر ئەمەریکزا نەخزوازێ، ڕژێزم لە ئێرانزدا نزاگۆڕێ. ئەمە بۆچزوونێکی سزادەیە. پێویسزتە لە گۆڕینی ڕژێزم لە ئێرانزدا 

 .پەیوەندی نێودەوڵەتی تێ بگەین، بەرلەوەی بۆچوونمان لەسەر ئەم پرسە گرنگە هەبێ
 

ی زۆر دەکززرێ کززۆمەڵگەی نێززودەوڵەتی، بە ئیسرائی.یشززەوە، نززاخوازێ و لە بەرژەوەنززدی نززیە ڕژێمززی ئێززران بڕوخززێ. ژاوەژاو
دەربارەی پیتاندنی چەکی ناوکی، دەستوەردان لە واڵتزانی نزاوچەکە و پێشزێ.کردنی مزافی مزرۆاڵ، بەاڵم ئێزران تزا ئاکزارێکی 

 .بەرز کۆنترۆڵ کراوە و هەڕەشەیەکی جددی نیە. گەر ببێ، ڕێگەی دیکە گەلێك فەراهەمە بۆ خۆرئاوا
 

( کزۆمەڵگەی نێزودەوڵەتی پێشزبینی ١وخانزدن. ئەمەش هۆکزاری زۆرە. )خۆرئاوا بە زارەکی پشتگیری ڕاپەڕین دەکزات، نەك ڕ
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ئێرانی پاش ڕوخانی بۆ ناکرێ. چی بەسەرئێران و ناوچەکەدا دێ؟ کاریگەری لەسەر جیهزان چزی دەبزێ؟ ئایزا ئێزران دەبێزتە 
لە شزەپۆلێکی  پەنزابەری بە کێشزەیەکی گەورە دەبینزێ  ڕەنزگە سزڵ –( ئەوروپزا ٢بەهەشتی توندڕەو و سزوریایەکی دیزکە؟ )
( دۆخی ناوخۆی ئێرا نیش ئامادە نیە. هزیێ ئۆپۆزیسزۆنێك، وەك ئەڵتەرنەتیڤزی ٤پەنابەری، وەك ئەوەی سوریا، بکاتەوە. )

( بۆچزوونیش هەیە، ئێزران ٥ڕژێمی ئیسالمی نیە. گەر ڕوخا، ئەو کەلێنە سیاسی و کۆمەاڵیەتیە مەزنە بەچی پڕدەکرێتەوە؟ )
وەك سززێودی و قەتەر  ئەمەش بززازاڕی بازرگززانی بە  -تکردنی زلهێززبی سززونەی نززاوچەکە ئەکتەرێکززی کززاریگەرە لە سززەرکو

 .تایبەتیش چەك، بۆ واڵتانی خۆرئاوا دەکاتەوە
 

ڕووی ئەڵەنگالیەکی مەزن کزردووەتەوە. ئەمزان پێشزبینی ڕاپەڕینیزان نەدەکزرد. بزڕوا نزاکەم -بە-ئێران واڵتانی خۆرئاوای روو
ئەگەرێکیززان لەبەرچززاو گرتبززێ. بڕیززاڕدان لەسززەر سیاسززەتی دەرەوەی ئەم واڵتززانە خززاوە و پالنززی تۆکمەیززان هەبززێ و هەمززوو 

بەسەر چەند دەزگایەکدا پەرتە. خۆ گەر هەڵویستیشیان وەرگرت، تەبا نابن، پێشنیاری جیاوازیان دەبزێ. هەموویزان بەدوی 
ت بە دانوسزتان و بەشزداریکردنی پڕۆگرمێکزی ئەڵتەرنەتیڤێکی جێگرەوەدا دەگەڕێن. ئێستا کاتێکی یەکالکەرەوەیە بزۆ ڕۆژهەاڵ

 .واقێی و تۆکمە ئاڕاستەی دیدی خۆرئاوا بکات
 

ی ١٩٧٩هێنززدەی بتززوانن نززاهێڵن دۆخززی ئێززران لەدەسززتبچێ. گەر داڕمززا، واتە لەنێوخززۆدا بنەمززای نەمززا و خەڵززك سززێناریۆی 
ێناریۆیەکی وەك ئەوەی "خزززومەینی" ڕووخزززانی شزززای ئێرانیزززان دووبزززارەکردەوە، ئەودەم ڕەنزززگە کزززۆمەڵگەی نێزززودەوڵەتی، سززز

 .لەچاوبگرێ. ئێستا تەنیا چاودێرن و چاوەنواڕن. لەو بڕوایەدام، لە پشتەوە ئامادەکاری دەکرێ
 
هێزبی کزاریگەر لە گزۆڕینی ئێرانزدا کزێن؟ هزیێ هێبێزك، جززگە لە کزورد، لەنێزو واڵتزدا کزاریگەر نزیە. عەرە ، بەلزوچ و لززوڕ  

سیش ڕەنگە دڵنیا نەبزن. ئەو هێزبانەی لە سزەکۆی نێودەوڵەتیزدا کزاریگەرن و ڕێکخزراون، خۆیان ڕێكنەخستووە و ئازەر و فار
خەڵکی ئێران وەدەریان نزان،  –سەڵتەنەتخواز و مجاهیدی خەڵکن. یەکەمیان، هەرچەندە بە ڕژێمی ئیسالمی جێی گیرایەوە 

مایش بکەن. هەروەك هێبی سونەی ناوچەکە بەاڵم ڕێکخراون و بە ئەزمونن و دەزانن خۆیان چۆن لە نێوەندی نێودەوڵەتیدا ن
پشتگیریان لێ دەکەن، چونکە ئەمانیش وەك ئەوان هەم سیستمی پادشایەتی دادەمەزرێنن، هەم ئەمەریکزاخوازن. هەرچەنزدە 
شززیێەن، بەاڵم لە ئەزمززونی حززوکمی پێشززوویانەوە دەردەکەوێ گرفتێکززی گەورەیززان لەگەڵ سززونەدا نززیە. مجاهیززدی خەڵززك 

راون و مێژوویان لە خەبزات دژی ڕژێمزی ئیسزالمی دورودرێزژ و خوێنزاویە. ئەوەی کە دژیزانە، هەم ئیسزالمین، هەرچەندە ڕێکخ
هەم چەپن. کۆکراوەیەك نە لەگەڵ دنیای ئەمڕۆدا دەگونجێ، نە خەڵکی ئێران پشتگیری ڕژێمێکزی ئیسزالمی دیزکە دەکەن. لە 

رۆکیان سەری پۆشیووە  ئەو بنەما ئیسالمیەی ڕابەری شۆڕشزی کاتێکدا خانمانی ئێران هەموو سەرپۆش توڕدەدەن، ڕەجەوی سە
ئێرانززی لەسززەر کززوژرا، ژینززای جززوانەمەرت. هەڵززبەت ئەوەی تەفروتونززای کززردن و بێهززوا هێشززتنیەوە، بەیاننززامەی وەزارەتززی 
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دیموکراسزی دەرەوەی ئەمەریکا بوو کە ڕایدەگەیەنێ هیێ جۆرە هاوکارییەکی موجاهدینی خەڵك نزاکەن و وەك ببوتنەوەیەکزی 
 .دژ بە ڕژێمی ئێرانی نایانبینن و نابنە نوێنەری گەلی ئێران

 
ئایا لە نێوخۆدا، ئەم ڕێکخراوانە پزێگەی مەردومیزان هەیە؟ وەاڵمزی پرسزیارەکە سزەختە، چزونکە ڕژێمزی ئیسزالمی ڕێ نزادات 

ارسززدایە. دەنززا ڕۆژهەاڵت، هززیێ ڕێکخراوێززك کززارابێ. ئەوەی ڕوونە، سززەڵتەنەتخوازان پشززتگیریان تەنیززا لەنێززو ئەتنیکززی ف
عەرەبستان، بەلوچستان، ئازەری و هەموو پێکهاتەیکی دیکە لەگەڵیاندا نین. مجاهدی خەڵزك بزنکەی ناوخۆیزان زۆر الوازە. 

(، وەك سززوپای سززەدام ڕەوتاریززان کززرد و ١٩٨٨-١٩٨٠ئەوی لەنێززوی بززردن، بەشززداریان بززوو لە جەنگززی عێززرا، و ئێرانززدا )
دومزززی ئێزززرانەوە. هەردوو ئەم هێزززبە ئێسزززتا لە کزززاماەینێکی دیا.ۆماتیزززدان و خۆیزززان، وەك دەسزززتیان خسزززتە خزززوێنی مەر

 .ئەڵتەرنەتیڤزی ڕژێمززی ئیسززالمی، بە کززۆمەڵگەی نێززودەوڵەتی دەناسزێنن. نززوێنەرایەتی ڕۆژهەاڵت لە کززولەکەی تەڕیشززدا نززیە
ڕوخززانی ڕژێمززدا دەیززان هێززبی نززوێ  مززن هززیێ یەکێززك لەم هێززبانە لە ئێرانززی داهززاتوودا نززابینم. ئەگەر زۆرە، هەر لەگەڵ

دا ڕووی دا. ئێسزززتا لە ڕۆژهەاڵت چەنززززدین ١٩٧٩سزززەرهەڵبدەن و دەیزززانی کززززۆن زینزززدوو ببزززنەوە، وەك ئەوەی لە شۆڕسززززی 
 .گردبوونەوە دامەزراوە، هەڵبەت نەیانتوانیووە، خۆیان بە پڕۆگرامێك ڕێكبخەن

 
پەراوێبخسزتی هەمزوو هێبێکزی تەق.یزدیە. خەڵزك  –دووەم  بزێ ڕابەرە، هەمزووان ڕابەرن  –سروشستی شۆڕشی ژینا، یەکەم 

ئاڕاستەیەکی نوێیان بۆ گۆڕانکاری دیەوە. پیشانیان دا تەنیا رێی گۆڕانکزاری خەبزاتی مەدەنزیە، کە هزیێ هێبێکزی ڕۆژهەاڵت 
کگزرتنەوە، کە و ئێران ئەقڵی پێ نەدەشکا. بەدوای ژینادا حببەکانی ڕۆژهەاڵت، دیتیان پەراوێبخراون، کەوتنە گمتوگزۆی یە

دیارە هیێ کاریگەر نابن. ئەم هێبانە ساڵەهایە دابڕاون، پارەپارە و پەرتن  ئێستاش هیێ پڕۆگرامێکیان نە بزۆ ژیزان و نە 
 .بۆ ئێران هەیە

 
ڕەوەند چۆن نوێنەرایەتی ڕۆژهەاڵت بکات؟ لەبەر مەترسی لەسەر ژیانیان، پێکهاتەی ڕۆژهەاڵت ناتوانن بەشزداری دانوسزتان 

ەر خۆیززان ڕێكززبخەن دەکززرێ ڕەونززد نوێنەریززان بززن. بەرلەوەی پێشززنیاری دانوسززتان بکززرێ، پێویسززتە هێززبی کززارای بززکەن. گ
ڕۆژهەاڵت خۆیززان ڕێكززبخەن. دەکززرێ بە تززۆڕی کززۆمەاڵیەتی ڕێکخززراوی ڤێرچززوەڵ دابمەزرێززنن. دەکززرێ بینززا لەسززەر چەنززد 

ی باشور". ئەمجار لەسەر پڕۆگرامێك ڕێکزبکەون ٢٠٠٥ی ئەزمونێکی پێشتر بکرێ، وەك "ڕێکخراوی چاك" و "ڕیمڕاندەمی نافەرم
 .کە پێناسەی ئێرانی داهاتوو لەخۆدەگرێ. ئەم پڕۆگرامە بە نووسین بۆ الیەنی پەیوەندار بنێزرێ و داوای کۆبزوونەوە بکزرێ

رتبززا. لە واڵتززانی خۆرئززاوادا، ئززامراز و ئززامێری خەبززاتی مەدەنززی بەردەسززتن. ڕەوەنززدی ڕۆژهەاڵت دەکززرا کەڵکززی لێوەربگ
دەیانتوانی لەگەڵ کۆمەڵگەی دیکەی ئێران لە ئەوروپا پێکەوە هاوپەیمانی پێکبهێنن. دەکزرا گروپزی "دۆسزتایەتی ڕۆژهەاڵت" 
لەنێززو پەڕلەمززانی واڵتززانی خۆرئززاوا دابززمەزرایە، وەك سززوید، بەریتانیززا، ئەمەریکززا، ئوسززتورالیا، تززد. هەر لە سززەرەتاوە 



١٣ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

25 
 

ایە و ڕۆژانە زانیاری سەرجەم پێشزێ.کاری بە زمزانی جیزاواز بە کزۆمەڵگەی نێزودەولەتی پێویست بوو مەڵبەندی میدیا دابمەزر
 .بگەیەندرایە. بەم ڕێیانەدا، ڕۆژهەاڵت پێگەی خۆی لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیدا قایم دەکات

 
و  خزززۆرهەاڵت چزززۆن گوزارشزززت لە ئێرانزززی داهزززاتوو بکزززات؟ پێویسزززتە پرسزززی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان وەك فزززاکتەری ئزززارامی

سەقامگیری ئێران باێچرێتەوە، نەك نەتەوەیەکی ئێران. نابێ بچوك بکرێتەوە. بۆ نمونە، گەر ڕۆژهەاڵت لەگەڵ ئەمەریکزادا 
کززۆببێتەوە و داوای فیززدڕاڵی بکززات، بێمانززایە. ئەوە سیسززتمێکی حززوکمڕانیە و پەیوەنززدی بە هەمززوو پێکهززاتەیەکی نززاوخۆوە 

رەتزرە. گەر ڕێنومزایش بکزات، هەر ئەوە دەبزێ: ئەوە پرسزێکە پێویسزتە لەگەڵ هەیە. ئەمەریکا سەرقاڵی پرسزی گەلێزك گەو
 .هێبی ئۆپۆزیسیۆن گمتوگۆ بکرێ و لە داهاتووی ئێراندا چارەسەر بکرێ

 
بەرژەوەندی پێکهاتەی رۆژهەاڵت لە دامەزرانزدنەوەی ئێرانزدا دژ بەوانزی کۆمەڵگزای نێزودەولەتی نزیە. بەمەش دەتزوانێ خزۆی 

ی سەرەکی گزۆڕان. دیزارە رۆژهەاڵت لەگەڵ زۆری دیزکەدا، پرسزیان گەلێزك گزرنگە و پزێگەی سزەقامگیری و بکات بە ئەکتەرێک
ئززارامی ئێرانیززان لەسززەر بەنززدە. ئەم پەیززامە چززۆن دەگەیەنززرێ؟ ئەو پرسززانە چززین کە پێویسززتە بە کززۆمەڵگەی نێززودەولەتی 

 بگات؟
 

نی ناوخۆدا ببینزرێ. ئێزران شۆڕشزی ئیسزالمی هەنزاردە دەکزات پێویستە دەستتێوەردانی دەرەکی ئێران لە ناوەرۆکی سەرکوتکرد
بزۆ هێزوارکردنەوە و سزەرکوتکردنی مەردومززی ئێزران. ئەم نائزارامیەی نزاوخۆ بەسززتراوە بە چەوسزاندنەوەی ئەتنیکزی، ئززاینی، 

بەاڵم دەبزێ  کولتووری زۆربەی پێکهاتەی ئێرانەوە. پێشێ.کاری مافی مزرۆاڵ گەلێزك زۆرن. باسزەکەی مزن دەربزارەی ئەوە نزیە،
کززاریگەرانە بنووسززرێتەوە، وەك بەشززێك لە پڕۆگرامززی پێکهززاتەی ڕۆژهەاڵت بززۆ ئززارامکردنەوەی ئێززران و گززۆڕینی ئێززران بە 

 .ئەکتەری ئارامی و سەقامگیری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی. چەند نمونەیەك دەهێنمەوە
 
راتزۆریەتی لەخۆگرتزووە. ئەوجزۆرە سیسزتمە لە هزیێ سیستمی حوکمڕانی و هەڵبژاردن لە ئێراندا ڕەوا نیە و بنەمای ئیما( ١)

 جێیەکی دنیادا زەمینەی نەماوە و دەبێ بگۆڕێ بە یەکێك کە پەرە بە دیمکراتی لۆکەڵ، هەرێم و ستانەکان، بدات. 
 ( دەسەاڵتی دادوەری و پەڕلەمان سەربەخۆ نین و بەشێکن لە دەستگای ئاینی داپڵۆسەری ڕژێم. ٢)
رازێکی سەرکوتکردنە: پێکهاتەی دەسەاڵتی دادوەری سەرەتایی و داپ.ۆسەرە پێویستە دابڕێزژرێتەوە. ( سیستمی دادوەری ئام٣)

 ژن بۆی نیە ببێ بە دادوەر. ژینگەی زیندان گەلێك ناتەندروستە و بە رۆتینی ڕاگیرا و زیندانکراو ئەشکەنجە دەدرێن. 
، وەك ممسزد فزی االر ، محزار ، و زۆری دیزکە، ١٩٠، ١٨٩، ١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ٥٠٠، ٤٩٩، ٤٩٨ -ژمارەیەك بزڕگەی قزانون 

 بێمانان و ئامرازن بۆئەوەی دادوەر خەڵکی ناڕازی و چاالك بۆ مەرت بنێرێ. 
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( مزززافی پێکهزززاتەی ئەتنیکزززی و ئزززاینی: بەوەی کە دەسزززتور تەنیزززا یەك لێکزززدانەوەی تەسزززکی بزززاوەڕی شزززیێە دەکزززات بە ٤)
ەکی دیکە پێشێل دەکزات. تزا ئەمزڕۆ هزیێ پێکهزاتەیەکی ئێزران، جزگە لە ئایدیۆلۆجی فەرمی دەوڵەت، مافی هەموو پێکهاتەی

فززار ، نە بە قززانون ناسززراون، نە دەتززوانن بە زمززانی زگمززاك بخززوێنن. یاسززاکە مبگەوتززی سززونە لە تززارانی پایتەخززدا 
پۆسزتەرێك بە  بینابکرێ. باوەڕداری بەهائی تەفروتونا کران. ئەو کەمینەیەش ماوە، دەبێ وەك جووی ژێردەسزەاڵتی هێزت.ەر

 دوکانیاندا هەڵبواسن و ڕایبگەیەنن کە "بەهائین". 
ی هەمززوو دانیشززتوانی ئێززران ٣٤دا، لە سززەدا ٢٠١٩( هەژاری: ئێززران واڵتززی نەوتە، کەچززی هەژاری تیایززدا کوشززندەیە. لە ٥)

 بێالنە هەبووە. هەزار ١٥تا  ١٤، ٢٠٢٠تا  ٢٠١٩لەژێر هێڵی هەژاری ڕەهاوە ژیاون. لە تارانی پایتەخدا، لە نێوان 
( کوشتن وەك ئامرازێکی سەرکوتکردن: ئێران پێشەنگە لە سێدارەدانی هاواڵتی خۆیدا، هەنزدێكجار لەسزەر سزەرپێچی زۆر ٦)

کەسی لە سزێدارە داوە، تەنیزا  ٣١٤دا ئێران، ٢٠٢١ساکار و هەندێكجاری دیکە، چەکە بۆ سەرکوتکردنی پێکهاتەی بێما،. لە 
ئەو مەرگەی پێکهێنززززاوە، کە پیشززززانی دەدات، کوشززززتنی قززززانونی چەکە بززززۆ  ٢٦لە سززززەدا دوای چززززین کەوتززززووە. بەلززززوچ 
 سەرکوتکردنی پێکهاتەی کۆمەڵ. 

 چەند م.یۆن ئەفغانیەك، دەیان ساڵە لە ئێراندا دەژین و تا ئەمڕۆ هیێ مافێکیان نیە   –( مافی پەنابەر ٧)
 .گە لە ژن و پیاو بە قانون ناناسرێنمافی ژن تەواو پێشێ.ە و هیێ جێندەرێکی دیکە ج –( جێندەر ٨)

 
 .نزززاکرێ سزززەرکوتکردنی نزززاوخۆ، لە دەسزززتتێوەردانی دەرەکزززی لە واڵتزززانی نزززاوچەکە و کزززۆمەڵگەی نێزززودەوڵەتی داببزززڕین

کزورد هەمیشزە سزەرکوتکراو بزووە و ئەمەش کزاریگەری دەرونززی لەسزەر جێهێشزتووە. خزۆی بە کەم دەزانزێ و ئەوداڵزی خززاوەنی 
کوردی باشور هەموو بنەمایەکی دەوڵەتیان هەبوو. عێراقیان دامەزراندەوە، بۆ ئارامی دەرونیان. دواجزار  خۆیەتی. بۆ نمونە،

براگەورەیززان دیزززتەوە تزززا دەسزززتیان بگزززرێ. ئەم ئەقڵزززیەتە دەبزززێ بگزززۆڕێ. ڕۆژهەاڵت پێویسزززتە سیاسزززەتی دەرەوەی ئێرانزززی 
دەبێ شەڕی ئێران بکات، نەك پێکهزاتەیەکی گچەکزی  داهاتووش دابڕێژێ، نابێ خۆی وەك گروپێکی گچکەی ناوخۆ بناسێنێ،

ئەتنیکززی. بززۆ نمززونە، ئێرانززی داهززاتوو مززافی مززرۆاڵ دەپززارێبێ، ئززارام و سززەقامگیر دەبززێ، هەڕەشززە نززابێ لەسززەر هززیێ 
نزززاوچەیەك، هاوکزززاری حببزززواڵی لوبنزززان و حونیەکزززانی یەمەن ڕادەگزززرێ و لە سزززوریا دەکشزززێتەوە. کزززاریگەری لە عێراقزززدا 

ات. دەستبەرداری پڕۆگرامزی هەمزوو چەکێکزی کۆمەڵکزوژ دەبزێ بە ناوکیشزەوە. کزارا دەگەڕێزتەوە نێزو کزۆمەڵگەی پۆزەتیڤ دەک
 .نێودەوڵەتی و دەبێتە ئەکتەری ئارامی

 
پێویستە کەیسی ڕۆژهەاڵت لەو ناوەرۆکەدا لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتیدا گوزارشتی لێ بکزرێ. ئەو مزافەی ڕۆژهەاڵت بزۆ خزۆیی 

 .ێشنیار دەکات، بە کولتووری دیمکراتی واڵتانی خۆرئاوا نامۆ نین و بە ئەستەمی دەزانم ڕەت بکرێتەوەو گروپی وەكخۆی پ
 

 ٢٠٢٢ یرەمبەسێد ی٥
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 بەشی شەشەم

 

 
  

ئەمە شەشەمە، پرسی گرنگی هەنوکەی رۆژهەاڵت تزاوتوێ دەکەم. خەبزاتی کزۆمەڵ پێویسزتە لە هەمزوو  –لە چەند بەشێکدا 
م بززێ، تەنیززا جەختززی لەسززەر سیاسززەت و کززاری حببززی نەبززێ. لەو جێززیەدا ژیززانی خەڵززك دەکەوێززتە بززوارێکی ژیانززدا بەردەوا

 .مەرترسیەوە، دەبێ خەبات ڕابگیرێ. خەباتی چەك دەبێ بگۆڕێ بە مەدەنی و بەرەو مەرگچوون بە لە ئامێبگرتنی ژیان
 

ەوڵیززداوە پرسززی خززۆی پێشززبخات. ه  یززان شززەهیدبوون، –بە درێززژی مێززژوو کززورد بە خەبززاتی چەك و بەرز ڕاگرتنززی مەرت 
ژیزان پەرەپسزێنێ. لە ڕۆژگزاری ئەمزڕۆدا زۆر بزواری -ئێستا دەبێ ئەو قۆناکە جێبهێڵرێ و خەبزاتی مەدەنزی، ژیزان و پزێکەوە

ژیان گۆڕاوە و خەباتی چەك گەیشتووتە خاڵێك، تەنیا جەرگسوتانی دایزك و داڕمزانی کوردسزتانە. هاوکزات سزەرکەوتنە بزۆ 
 .وەك تورکیا، سوریا و ئێران ڕژێمی داپڵۆسەری

 
 ئەو گۆڕانکاریان چین بواریان بۆ خەباتی چەك نەهێشتووەتەوە؟

 
نەتەوەیەکگرتووەکان کۆیکردنوونەتەوە، و لەنێزو  –ڕیببەندی ئەمڕۆی جیهان: کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی یەکەیەکی دانەپچراوە 
ەمززوو داکۆکیکززاری لە هێشززتنەوەی ڕیببەنززدی و هەمززوو ئەمیشززدا گردبززوونەوەی دیززکە زۆرە، وەك نەیتززۆ و یەکێتززی ئەوروپززا. ه

سەرکێشزززیەکی چەکزززدار، بە "تێرۆرسزززت" لە قەڵەم دەدرێ. بەمەش پرسزززی ڕەوای کزززۆمەڵی کوردسزززتان دەشزززێوێ و تزززێکەڵ بە 
توندوتیژی دەبزێ. چەنزد ڕۆژێزك لەمەوبەر، چزاالکێکی بزاکور لە سزویدەوە ڕادەسزتی تورکیزا کزرایەوە، کە پێشزێ.کاری هەمزوو 

ی مرۆڤە  سوید چووە ئاستێکی گەلێك نبمەوە و دیزاری هەڵبژاردنزی دا بە ئۆردۆکزان. جێزیەك نەمزاوەتەوە بزۆ چزاالکی مافێک
 .ڕێکخراوێك لە چەکەوە ئااڵبێ. کاتی خەبات گواستنەوە هاتووە، لە چەکەوە بۆ مەدەنی، لە مردنەوە بۆ ژیان
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ئێسزتا پ ك ك نزاتوانێ هزیێ ڕێکخراوێکزی لەم واڵتزانەدا خەباتی چەك دەرکزی واڵتزانی خۆرئزاوا بەڕووی کزورددا دادەخزات. 
کززارا بززێ. بززۆ نمززونە نززاتوانن خۆیززان ڕێكززبخەن، کززاری مەدەنززی بززکەن، حسززابی بانکیززان هەبززێ، پیتززاك کززۆبکەنەوە، تززد، 
 زەرەرمەندن. حببەکانی ڕۆژهەاڵت هێشتا دەرکیان لەسەر دانەخراوە، چزونکە ئێزران لە کزۆمەڵگەی نێودەوڵەتیزدا جێزی لەقە.

 .ڕاستیەکەی ئەمانیش لەجێی نەبووانن
 

بە الڕێبردنی پرسی ڕەوای کۆمەڵی کوردستان: چەقبەستن لە خەباتی چەکدا، پرسی بەبڕشزتی کۆمەڵێزك ناشزیرین دەکزات و 
دەرك ئاوەاڵ دەکات بۆ واڵتانی داپڵۆسەر پیشانی بدەن کورد خەڵکێکزی تونزدوتیژن و تێرۆرسزتن. ئەمەش پاسزاویان دەداتزێ 

ەکزی تونزدوتیژ بگزرنەبەر بزۆ سزەرکوتکردن. ڕژێزم و زۆربەی تزوركی ئاسزایی، هەمزوو کزورد بە تێرۆیسزت دادەنزێن. هەموو ڕێی
سێیەم نەوەی ئێرانیە لە کالیمۆڕنیا لە دایك دەبێ، ڕەنگە واڵتزی تەنیزا لە فی.مزدا دیبزێ، دژی خوێنزدنە بە زمزانی زگمزاك. 

بەر بکزات. خۆیشزی هۆکزاری داوە بە دەسزتەوە. خەبزاتی چەك چیزدی کورد ناکرێ لەم بۆچوونە هەاڵنەدا، تەنیا لۆمەی بەرام
بۆ کورد بژاردە نیە. هەڵبەت بۆ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بژاردەیە  هەرچ کاتێك بخوازێ واڵتێك تەخزت دەکزات، وەك ئەوەی 

ر، هەنززدێکیان لە عێززرا،، ئەفغانسززتان و لیبیززا دیمززان. وەنەبززێ ئەمززان بززژاردەی دیکەیززان نەبززێ، بەاڵم لەبەر گەلێززك هۆکززا
 .بازرگانین، چەك هەڵدەبژێرن

 
لە سەرکوتکردنی کۆمەڵی کوردستاندا، هەمیشە ڕژێمێکی داپڵۆسەر لە نێوەنزد سزەری هەڵزداوە، هەم دەرکزی خەبزاتی مەدەنزی 
لە هەموو پێکهاتەیەکی مەدەنی داخسزتووە، هەم واڵتزی چەکزدار کزردووە بزۆ داپڵۆسزینی کزورد. هەمیشزەش سزەرکەوتوو بزووە. 

 .تی چەك تا ئەمڕۆ جگە لە کوشتن و داڕمان هیچی دیکەی بۆ کۆمەڵی کوردستان نەکردووەخەبا
 

وابەسزتەبوون بە ڕژێمزی سززەرکوتکەرەوە: خەبزاتی چەك دژوارێکززی کوشزندەیە. لەالیەك بە حسزا  خەبززاتی گەلزی کوردسززتانە 
ی بزۆ یەکێزك یزان زیزاتر لەم ڕژێمزانە تورکیا، ئێران و سوریا، کەچی لە هیێ پارچەیەکدا بەبزێ وابەسزتەگ –دژی داگیرکەر 

وەك ئەمەریکزززا و ئیسزززرائیل، بەکزززارهێنراوە. کزززۆمەڵی  –بەردەوام نەبزززووە. هەروەك لەالیەن کزززۆمەڵگەی نێزززودەوڵەتیەوە 
کوردستان بەسزەر چزوار واڵتزی نزاوچەکەدا دابەشزە، هەموویزان هاوکزار و هاوبەرژەوەنزدین لەسزەرکوتکردن یزان بەکارهێنزانی 

ویستی کرد، هاوکاری یەك دەبن  وەکیتر چەکی کورد بەکاردێنن بۆ دەستکەوتی ستراتیجی خۆیان. ئێسزتا دوو کورددا. گەر پێ
حببی حوکمڕانی باشور لە خبمەتی تورك و ئێراندان بزۆ سزەرکوتکردنی کزوردی ئەو دوو پزارچەیە. لە بەکارهێنزانی کزورددا، 

ڕەنزگە ددانایزدانانی د. مەحمزود عوسزمان، مێژوویەکزی درێزژی هەرگیب چەکی ستراتیجیان پێ نەداوە تزا بتزوانێ کزاریگەربێ. 
لەگەڵ خەبزاتی چەکززدا هەیە، باشززترین گەواهززی بززێ لەم نزاوەرۆکەدا. لێززرەدا دامڕشززتووەتەوە: لە خەبززاتی چەکززی باشززوردا، 

ەالیەن چەکززی هێززرش بە کززورد نەدەدرا، زۆرتززر بززۆ بەرگریکززردن دەسززتیان دەدا. ئەمە پیشززانی دەدا، چەکززی دراو بە کززورد ل
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ئێرانەوە، کە ڕەنزگە هەنزدێکیان لە ئیسزرائیل و ئەمەریکزاوە هزاتبێ، جۆرێزك بزوون کزورد تەنیزا بتزوانێ گوشزار بخزاتە سزەر 
عێرا،، نەك زاڵ بێ. ئەمانە زۆربەی چەکی کۆنەی واڵتزانی ب.زۆکی سزۆڤیەتی جزاران بزوون لە بزازاڕی قاچزاکی نێزودەوڵەتی 

 .کۆکرابوونەوە
 

هەمیشززە سززەرچاوەی شززەڕی خۆکززوژی کززورد بززووە. دژواری خەبززاتی چەك لەوەدایە، لەبززری  شززەڕی خۆکززوژی: خەبززاتی چەك
یەکخستنی خەباتی سەرتاسەری کزۆمەڵی کوردسزتان، بە گزژ یەکیزدا کزردوون. نمزونە زۆرن. لە رۆژهەاڵت، چەکزداری قیزادەی 

کزۆمەڵە، دیمکزرات، چریزك،  -یان پارتی، لەپێش پاسزدارەوە شزەڕیان بزۆ ڕژێزم دەکزرد. هەروەك هێزبی کزوردیش  -موەقەت 
لەنیوخززۆدا نزاکۆك بززوون و دەگەیشززتە خوێنڕشززتن. لە باشزور، بە حسززا  شززەڕی رژێمززی عێززرا، دەکەن،  -هێزبی خەبززات، تززد 

هێبی کورد دەستیان لە خوێنی کورددا زۆرتر بوو تا ڕژێم. پارتی، یەکێتی، سوشیالست، شزیوعی هەر هەموویزان بەردەوام لە 
زۆریان بە قۆنتەرات دەکران. دوای دامەزراندنی هەرێمی کوردستان، پارتی و یەکێتزیش هەم شزەڕی  شەڕدا بوون. ئەم شەڕانە

یەکیززان کززردووە هەم شززەڕی ئیسززالمی و پ ك ك. هەرچ چەکززیش قەوارەی هەرێمززی کوردسززتانی هەڵوەشززاندەوە و گەیانززدی 
نێزو قەوارەی حکزومەتی هەرێمزدا چارەسزەر بەمڕۆژە. گەر پارتی و یەکێتزی لە ئاسزتی ئەقڵزی ئەمزڕۆدا بوونزایە، کێشزەیان لە

 .دەکرد
 

 خەباتی سەردەم چۆن دەبێ؟

 
ژیانی ئەمڕۆ زۆر بە بڕشزت و ئزاڵۆزە. کزۆمەڵی کوردسزتان دەرکزی هەمەرەنزگ و بەرفراوانزی بە ڕووی خەباتزدا لێکزراوەتەوە  

 .خەباتی چەك یەکیەکیان نیە. ئەو دەرکە داخرا
 

، پێویسزتی بەخزۆ ڕێکخسزتنە و کزارا بزوونە لە هەمزوو بزوارێکی ژیانزدا. هەروەك کۆمەڵی کوردستان، لە هەرچی جێیەك بزووە
پێویسززتە لە زۆر بززواری ژیانززدا هەڵبسززێتەوە: ڕۆشززنبیری، زمززان، کولتززوور، پەیوەنززدی کززۆمەاڵیەتی، زانسززتی، تەکنەلززۆجی، 

ە. کزورد زەرەرمەنزد دەبزێ پرسی ژن، منداڵ و خێبان، ئەدە ، شزیێر، هزونەر، زانسزت، تەکنەلزۆجی، ئەنزدازیاری، زۆری دیزک
 .گەر هەموو بوارێکی ژیان بکات بە قوربانی سیاسەت، یان ڕاستر بڵێم حببایەتی سواو و تەسکبین

 
لە باکور، دەرفەتی خەباتی مەدەنی بەرفراوان بوو. بڕوانە، هەدەپە چی سەرکەوتنێکی بەدەستهێنا. بۆچی بەمزڕۆژە گەیشزت! 

رێ بیڵێ، خەبزاتی چەك. تزورك خزۆی بزۆ پاسزاوی سزەرکوتکردنی هەدەپە دەگەڕا  وەاڵمی گەلێك سانانەی، بەاڵم کە  ناوێ
 خەباتی چەك پێی بەخشی. لە باشوور بە درێژی مێژوو، دەرفتی خەباتی مەدەنی ئاوەاڵبووە، هەڵبەت چەند گروپێکی 
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 .گچکە، لە بەرژەوەندیان بوو، بە چەك خۆیان بەرنە پێشەوە و ببن بە دەسەاڵت
 

روەك باکور، تا ڕادەیەکی زۆر دەرکی بەشزداربوونی کزارا لە زۆر بزواردا ئزاوەاڵیە بە مەرجزێ بە سیاسزەت و لە ڕۆژهەاڵت، هە
بە حببزززی نەکزززرێ  ئەمە خەبزززاتێکە کزززۆمەڵی کوردسزززتان بەئاگزززا دێنزززنەوە و پێشزززی دەخزززات. ڕاسزززتە دەسزززتور نزززاوی هزززیێ 

ری کولتززووردا کززارا بززن. لەبەر دۆخززی ئززاڵۆزی پێکهززاتەیەکی جززودا لە فززار  نززاهێنێ، بەاڵم ڕێ دەدات بە هەمززووان لە بززوا
ئێران، هەموو ئەم بوارانە ناتوانن بە هەمان ئەندازە کارا بن. ڕەنگە لە هەندێك بواردا کارکردن زۆر سەخت بزێ، پێویسزتی 
بە ئززارامی و هێمنززیە. کەسززان و ڕێکخززراوی چززاالك دەبززی بززبانن لە چززی بوارێکززدا دەتززوانن شززەقاو بنززێن و لەکوێززدا پززێ بە 

 .ێ.کەدا بنێنه
 

ئامزززانج چزززیە؟ ئامزززانج بە زینزززدوو هێشزززتنەوە و بەئاگزززا هێنزززانەوەی کزززۆمەڵە، بەشزززداریکردنی کزززارای هەمزززووانە لە بزززواری 
هەمەڕەنگی ژیاندا، پەراوێزب نەخسزتنە. هێنزدەی دەکزرێ بەردەوام بزوونە لە ڕێکخسزتنی کزۆمەڵ و دیبەیتزدا لە هەمزوو بزواری 

ان کۆمەڵێکی زمانەوان دەکرێ ئازادی خۆیان هەبێ و نەبن بە بەشێك لە کزاری سیاسزی هەمەڕەنگی ژیاندا. تیاێکی میوزیك ی
یان حببی. دەکرێ چاالکی ڕێکخراو خۆی کاندیزد بکزات بزۆ زۆر پۆسزتی بەڕێزوەبردن. لێزرەوە دەتزوانن هەم بە ئەزمزون بزبن، 

 .هەم هەندێك جومگەی کۆمەڵ بجوڵێنن لە بەرژەوەندی پرسی ڕۆژهەاڵت
 

ین لەماەر لەبەردەم پێشخستنی کۆمەڵ لە هەموو بوارێکدا، حببی سیاسی کزورد بزێ، دەیزانەوێ، وەك سزەرۆك ڕەنگە گەورەتر
خێڵ، هەموو بوارێکی ژیان داگیر بکەن و هەموو چاالکێکی ژیزان بزکەن بە ئەنزدامی خۆیزان. دەبزووایە کتومزت بە پزێچەوانەوە 

ەوەی ژیزانی کزۆمەاڵیەتی، سیاسزی و کولتزووری، نەك ببزێ بە بووایە. کاری حببی سیاسی ئەفرانزدنی ژیزنگەیەكە بزۆ بوژانزدن
 .کارگەی شەهیددان

 
درێژکزراوەی خزێڵن و هەمزان کولتزووریش لەخزۆدەگرن. سزەرۆکی حزب  –بە کۆمۆنیستەوە  –حیب  چیە؟ زۆربەی حببی کوردی 

دا جیزاوازە. پێکهزاتەی جێی سەرۆك خێڵ و مەکتەبی سیاسیش ڕۆڵی ڕیشسای گرتوەتەوە. ڕێکخراوی پێشەنگ لە دنیای ئەمڕۆ
هەرەمززی نززیە، تەخززتە. سززەرکردایەتی بەردەوام دەگززۆڕێ. تەکنەلززۆجی لە ڕێکخسززتندا بەکززاردێنێ و دەچێززتە هەمززوو بززوارێکی 

 .ژیانەوە بەبێ ئەوەی کۆنترۆڵی خەڵك بکات و بیانکات بە کوالم. کۆششی بوژاندنەوەی ژینگەی کۆمەڵە
 

لە کولتززووری تونززدوتیژی دوور بخززرێتەوە. پێویسززتە دۆخززی ڕۆژهەاڵت  خەبززاتی کززۆمەڵی کوردسززتان پێویسززتە تززا دەکززرێ
 لەبەرچاو بگیرێ. خەبات دەبێ لەو جێیەدا قەتیس بێ کە ژیانی خەڵك دەکەوێتە مەترسیەوە. هەڵبەت کۆمەڵێکی 
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 .ڕۆشن، دەتوانێ بەردەوام سنوری دەسەاڵت ببەزێنێ و سەکۆی خەباتی مەدەنی بەرفراوان بکات-ڕێکخراوی ئامانج
  
 ٢٠٢٢ یرەمبەسێد ی٧
 

 بەشی حەوتەم

  
 

 
 
 
 
 
 
  

ئەمە حەوتەمە، پرسززی گرنگززی هەنززوکەی رۆژهەاڵت تززاوتوێ دەکەم. کززۆمەڵی کوردسززتان پێویسززتە لە  –لە چەنززد بەشززێکدا
خززوێن دەربچززێ و لە ئاسززتی نبمززی ڕژێمززی نززاوچەکە بەرزبێززتەوە، جەخززت بخززاتە سززەر  - مەرت - بززازنەی تونززدوتیژی خززوێن

، مززافی مززرۆاڵ و دامەزرانززدنی خززۆرهەاڵتێکی خەمڵیززو. دەرفەتێکززی زێززڕین بززۆ پێکهززاتە و ڕەوەنززدی ڕۆژهەاڵتززی دادپەروەری
و  ١٩٧٩کوردستان هاتووەتەپێش، دەتزوانن ئەم قەڵەمبزازە بزدەن و ڕێبزازێکی دیزکە هەڵببژێزرن  شزوێناێی ئەزمزونی ئێرانزی 

 .و بەشەکانی دیکەی ناوچەکە نەکەون ١٩٩١باشوری 
 

ڕەهەنززد و بێکۆتززایە. پێشززبینی داهززاتوویەكی بێگززرێ بززۆ مرۆڤززایەتی نززاکرێ. هەنززدێك بۆچززوونی -کززۆمەڵ هەمەنززاکۆکی نێززو 
وەك هێگڵ و مارکس، ئامانجیان داوە بە مێژووی مرۆڤایەتی، دەگاتە داهزاتوویەکی بەخزتەوەری بێکۆتزا. لەمەدا  –فەلسەفە 

ەوەبززێ، کە  لە دۆزەخززدا ناسززوتێنن، هەر هەموویززان کتومززت لە خەونززی ئززاینی ئیبراهمززی دەچززن. تەنیززا جیززاوازی ڕەنززگە ئ
 .بەهەشتین

 
کۆمەڵێك گەر بە توندوتیژی پەروەردەکرابێ تەنیا بە گۆڕینی کولتوور دەتزوانێ ڕزگزاری ببزێ. ئەمزیش پڕۆسزەیەکی سیاسزی، 

دەدات کە مززرۆاڵ کززۆمەاڵیەتی دورودرێززژە. گززۆڕینی کولتززوور هەمیشززە دوای گۆڕانکززاری بنەڕەتززی لە کززۆمەڵ و لەو شززێوازەدا ڕوو
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خۆی بەرهەم دێنێتەوە. ڕەنگە هەردوو فەی.ەسوفی ئەڵمانی، هێگڵ و مارکس، تا ڕادەیەکی زۆر توانیبێتیزان هێزبی بزبوێنەری 
گۆڕینی کۆمەڵ ڕۆشن بکەنەوە، هێگزڵ لە ئەقڵزدا و مزارکس لە خزودی کزۆمەڵ خۆیزدا. ئزێمە پێویسزتە هەردووکیزان لێكبزدەین. 

ڕانکززارین و نززاکرێ دەسززتبەرداری هیچیززان ببززین. بەو ئەقززڵەی ئێسززتا لە کوردسززتان زاڵە، ئەقززڵ و کززۆمەڵ دوو پێشززمەرجی گۆ
گۆڕانکاری ئەرێنی ئەستەمە. هەمووان دڵاڕلەقینن، بۆ دەرفەتێك دەگەڕێزین، تزۆڵە بکەیزنەوە، نەك کزۆمەڵێکی ئزارام و ڕەوا 

 .دابمەزرێنین
 

اوە. الی ئەمان هەر هیێ نەبێ لەبەر بەئاگابوون و سزەروەری کەلێنێکی گەورە کەوتووەتە نێوان واڵتانی خۆرهەاڵت و خۆرئاو
قززانون، دەتززوانن هێنززدەی بکززرێ بە هێمنززی بززژین. لە واڵتززانی خززۆرهەاڵت زۆرجززار نززاکۆکی تونززدوتیژ دەبززێ و ئززارامی ژیززان 

 ٤٥٠ەی تزا ئیسزتا نزبیک –دا دەیبینزین-وەك ئەوی لە شۆڕشزی ژینزا –تێکدەدات، هەندێكجاری دیکەش دەگۆڕێ بە خوێنڕشتن 
وەك ئەوەی  -کە  کوژراون  هەندێكجاری دیکە سیستمی سیاسی و کۆمەاڵیەتیش هەڵدەوەشێتەوە و هەرگیزب خزۆی نزاگرێتەوە 

، یززان ئەوی ئێسززتا لە سززوریا و لیبیززا دەگززوزەرێ. لەبەرامززبەردائەمەدا، لە واڵتززانی خۆرئززاوا ١٩٥٨، عێراقززی ١٩٧٩ئێرانززی 
بەاڵم زۆر کەم دەگۆڕێن بە توندوتیژی. گەر بگزۆڕێن، دەسزەاڵتی قانونسزەپێن،  هەرچەندد ڕۆژانە چەندان پڕۆتێست دەکرێ،

زوو کۆنترۆڵیان دەکەن، بەبزێ ئەوەی پێویسزتیان بە کوشزتار بزێ. هەرچزی ڕۆژهەاڵتە، سزەرباری ئەوەی خۆیزان لە دەسزتور و 
پڕۆتێسززتی خوێنززدکارانی  قانونیززان هاویشززتووە، ڕێززی بە پڕۆتێسززتی هززێمن نززادەن. بززۆ نمززونە پززارتی و یەکێتززی، تەنززانەت

زانکززۆش بە سززوکایەتی دەزانززن بززۆ خۆیززان. لە دوا پڕۆتێسززتی زانکززۆی سزز.ێمانیدا، چەنززد سززەد قوتززابیەك ڕفێنززران. سززااڵنە 
چەنززدان کە  لە پڕۆتێسززتی هێمنززدا دەکززوژرێن. کتومززت ئەمە کولتززووری خززێڵە. ئەنززدامێکی زۆر بززااڵی یەکێززك لە حببەکززان، 

رامزززبەر کوشزززتنی چەنزززد مێردمنداڵێکزززدا، کە بەردیزززان هاویشزززتبوو، پاسزززاوی ئەمە بزززوو چەنزززد سزززاڵێك لەمەوبەر، لە بە
 کەسززە ئەم  )دامڕشززتووەتەوە(: گەر هاتنەسززەر ماڵززت، تززۆش داکززۆکی لە خززۆت دەکەیززت. ئەمە لززۆجیکی خززێڵە، نەك دەوڵەت.

 .شێکن لە هەمان هاوکێشەدەی حببە، بەاڵم حببەکەی خێڵە و خۆیشی بۆ کۆمەڵێکی خێڵەکی دەدوێ. هەموو بەسەرکر ڕاستە
 

داخززۆ ئەم کەلێززنە، لە نێززوان واڵتززانی خۆرئززاوا و خۆرهەاڵتززدا، لەکوێززوە سززەرچاوەی گرتبێ؟ئەوروپززا تززوانی لە کولتززووری 
دووجەمسەریخێڵ و ئاین ڕزگاری بێ، بە ڕێی دوو شۆڕشی یەك لە دوای یەك، زانسزتی و پیشەسزازی و سزەرهەڵدانی کزۆمەڵی 

ی ژیززان و کولتززووری داڕمززان. تەنززانەت مززارکس سەرسززامە بە شۆڕشززگێڕیەتی چینززی بۆرجززوازی مەدەنززی، کە شززێوازی پێشززوو
کولتززووری گونززد گززۆڕا بەوی شززار، لەوی  سززەرهەڵداو، بە شۆڕشززگێڕترین چینززی کززۆمەاڵیەتی لە مێززژووی مرۆڤززدا دەیناسززێنێ.

ای نەما.ئاینیزان نزاردە پەرسزتگا و پێشتر زۆر جیاواز بزوو. چیزدی ئەقڵزی خێزڵ کە پەیوەنزد بزوو بە گونزد و ئزاینەوە، بنەمز
 .نێوماڵ. دەوڵەت لێی ڕزگار بوو



١٣ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

33 
 

هەرچززی خززۆرهەاڵتە، لە هەمززان پەیوەنززدی کۆمەاڵیەتیززدا قەتززیس بززوو.بەمە کەلێنێکززی زۆر گەورە کەوتە نێززوان خۆرئززاواو و 
ەرامەتە زۆرەی لە خززۆرهەاڵتەوە. ئەمیززانسەتیس لە کولتززووری خێززڵ و سیسززتمی حززوکمڕانی ئیماڕاتۆریەتززدا. ئەویشززیان ئەو د

ئەنجامی شۆڕشی پیشەسازی کۆی کردبووەوە، بەسەر خۆرهەاڵتزدا زاڵزی کزرد. تزا گەیشزتە سزەرەتای سزەدەی بیسزت و کەالکزی 
ئیماراتۆریەتی عوسمانیان پارچە پارچەکرد و کردیان بە سەرچاوەی مادەی خاو بۆ چەتەوڵزی پیشەسزازی خۆرئزاو، واڵتزانی 

وەك عێرا،، بوون بە بازاڕی کااڵیان. لە ڕووی ئیزداریەوە، خاکیخۆرهەاڵتیزان بە جۆرێزك  سەرهەڵداو لەم ئیماراتۆریەتەوە،
دابەشززکرد، لەگەڵ بەرژەوەنززدی خززودی خۆیانززدا بگززونجێ  هاوکززات دەسززەاڵتیان بە هەنززدێك پێکهززاتەی کززۆمەاڵیەتی دا کە 

 .ن خستبتوانن بەرژەوەندی ئەوان باارێبن. کورد بە دەردی ئەوانی نەدەخوارد، پەراوێبیا
 

بەمجۆرەلە واڵتانی خزۆرهەاڵت هەرگیزب شۆڕشزی پیشەسزازی ڕووی نەدا، کزۆمەڵێکی خێڵەکزی، بە ئەقزڵ و کولتزووری خزێڵەوە، 
 .بوون بە خاوەنی بااڵترین کااڵی خۆرئاوا، بە چەکیشەوە

 
ڕاسزتەوخۆیان کزرد لە خۆرئاوادا زۆر پێش شۆڕشی پیشەسازی، ڕۆشنبیر، زانا، تەکنزۆکرات، فەی.ەسزو، و خوێندەواربەشزداری 

لە گۆڕانکزای کزۆمەڵ و پێشخسزتنی ژیزان. بەبززێ خوێنزدەوار کزۆمەڵ بەڕێزوە نەدەچززوو. ئەمزیش پزایەیەکی بڵنزدی بەم تززوێژەی 
کۆمەڵ بەخشی.واڵتانی خۆرهەاڵت، تەنیا بەکاربەری کااڵی خۆرئاوا بوون و بە ئامزادەیی دەگەیشزتنە دەسزتیان. ئەم کزۆمەڵە 

یو بە ڕێگریانززدەزانین. بززۆ نمززونەهەردووك شززێ  مەحمززود و مسززتەفا بەرزانززی رۆشززنبیریان بە خێڵەکیەڕۆڵززی ڕۆشززنبیریاننەدەد
ناحەز دەدی. یەکەمیان وەك ئەقڵی کوردی دەشت سەر بە تەریسەتی قادری و دووەمیان وەكکوردی چیزایی سزەر بە تەریسەتزی 

 مان دیدیان بۆ ڕۆشنبیر و ڕۆشنبیری هەیە. نەقشبەندی. ئەم شەڕە دژ بە یەك و دژ بە ڕۆشنبیران تا ئێستا بەدەوامە و هە
 

سزززەرکردەی حببێزززك دەڵزززێ )دامڕشزززتووەتەوە(، ڕۆشزززنبیر وەك سزززەت، بزززا بزززوەڕێ. مزززافی خزززۆیەتی. ئەوی دیکەشزززیان دەڵزززی 
)دامڕشتووەتەوە(، هەڵدەپەڕن، چزی دەکەن بزیکەن. حزب  یزان خێڵزی ئەمزڕۆ، بەوجزۆرە لە ڕۆشزنبیر و بەشزداریان لە کزۆمەڵ 

 .قەڵەمبەدەستی حببی ئەمڕۆیە، تەنیا دەتوانن لە خبمەتی سەرۆکیاندا بندەڕوانێ. هەرچی 
 

هەمززوو حببەکززان، بە کۆمۆنیستیشززەوە، لە کولتززووری خێڵەکززی تززۆڵە و تونززدوتیژیەوە ئززااڵون. بززۆ نمززونە هەموویززان دەسززتەی 
گەی دیززکەی کۆمەڵیززان تێرۆریزان هەبززووە، لە لەشززمرۆش و جاسززو ، ڕۆشزنبیر، بازرگززان، ئەنززدامانی حببززی نەیزار و زۆر بززڕ

تێززرۆر کززردووە. دواتززر ئەم شززێوازە لە یەکێتززی نیشززتمانیدا خەسززت دەبێززتەوە. لەالیەك، دکتۆرێززك یززان نوسززەرێك دەنێززرن، 
بەعسیەکی خوێنڕێژ بکوژێ  لەالیەکی دیکەوە، پاکسزازی دەیزان کەسزی ئەقڵزگەش و نیشزتماناەروەر دەکەن. ئەمزانە هەمزووی 

م دەدرێزن، تزۆڵە. ئەم کەسزانە هەمزوو "بە تزۆڵەی گەل و نیشزتمان دەگەیەنزرێن". کزێ ئەم بە پێی کولتووری خێڵەکزی ئەنجزا
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بڕیززارە دەدات، کززۆمەڵێکی عاسززی لە چەنززد چیززایەکی دورەدەسززتی کوردسززتان و بە دەرامەتززی دەرەکززی. بە پززێچەوانەوە، ئەم 
 کەچی کوتومت پێچەوانەیان کرد. حببانە دەبووایە کاریان بۆ ئارامی گوند و شاری کوردستان بکردبا تا ببوژێنەوە، 

 
ئەوەی  – کوردستانیان داڕمان و خەڵکەکەشیان بەدبەخت. دەتوانن لۆمەی ڕژێمی بەکداد بکەن بۆ نەهزامەتی کزورد. هەڵزبەت

کە  ناوێرێ بیڵێ ئەمەیە، گەر لە بزنەڕەتەوە بزبوتنەوەی چەکزدا نەبزووایە، دەسزەاڵتی سزەرکوتکەری بەعسزیش لە بەکزداد 
 .و عێراقیش واڵتێکی ئارامتر دەبوو، ڕەنگە وەك ئوردن بووایەسەریهەڵنەدەدا 

 
کززۆمەڵی واڵتززانی خززۆرهەاڵت، لە دوای دوو جەنگززی جیهززانەوە، تززا ڕادەیەکززی زۆر بززێ ناسززنامە مززانەوە، نەخێڵەکززی بززوون نە 

ز بزوون، کە پیشەسازی، نە کاپیتاڵست بوون نە فوئداڵی، کولتزوورێکی خێڵەکزی بەکزاربەری تەکنەلزۆجی ئەوروپزای پیشەسزا
دەسەاڵتێکی نیوەندی بەهێبی هەبوو. هەڵبەت کۆمەڵی کوردەواری لە هەرچ پارچەیەك بزووبێ، دوور بزووە لە تەکنەلزۆجی و 
تا ڕادەیەکیش قانون، بۆیە توانیانباشتر پارێبگاری خێڵ و کولتووری خێڵەکی بزکەن. ئەمە هەر خۆشزی سیاسزەتی دەسزەاڵتی 

 .ستوویانە کوردستان و ئەقڵی کورد گەشە نەکاتنێوەند بووە، وەك سەرکوتکردن، خوا
 

عەرە  و  –بەمجۆرە پێکهاتەی کوردستان لە ڕیببەندی نوێی جیهان بێبەشکرا. کتومت بە پێچەوانی ئەتنیك گروپزی دیزکەوە 
تززورك. دەسززەاڵتی فززار  بەر چەقززۆی دابەشززکردن نەکەوت، وەكخززۆی مززایەوە. سززەرباری بەڵێنززی کززۆمەڵگەی نێززودەوڵەتی، 

انیژێر دەسززەاڵتی ئیماراتززۆریەتی عوسززمانی بەسززەر سززێ واڵتززدا دابەشززکرا. کززورد لە دەوڵەت بێبەشززکرا. هەرچەنززد کوردسززت
 .بێدەنگ نەبوو، بەاڵم ئەنجامی لە هەموو پارچەیەکدا نەرێنی بوو

 
ەرە ، ئزاین، کزوردی هانزدا بزۆ دامەزرانزدنی دەوڵەتزی تزورك و ع-لەم بێبەشکردنەدا، کورد خۆیشی گرفزت بزوو. ئەقڵزی خێزڵ

نەك کوردستان. لەو چەند ساڵەدا هەزاران کورد بوونەتە قوربانی دامەزراندنی دەوڵەتی ئەتاتورك. تورك زیرەکزانە ئزاینی 
بەکاردەهێنززا بززۆ بەرژەوەنززدی ڕەگەزپەرسززتی خززۆی. کززوردیش هەمیشززە ئامززادەی مەرت بززووە، نەك ژیززان. هەتززا ئەمززڕۆ کززورد 

انە سززەرکردەکانی یەکگرتززووی ئیسززالمی، چەنززد دڵسززۆزی ئەتززاتورکی ئەمززڕۆ، ژێرپێززی هەمززوو الیەکە بە هززۆی ئززاینەوە. بززڕو
ئزاینەوە،بەرگری کزردووە، هەر بزۆیە هەرگیزب هەتزا -ئۆردۆکانن. ئیدی کورد هەرگیب خۆی نەگرتەوە. هەمیشە بە ئەقڵی خێزڵ

یززووە ناسززنامەیەکی ئەمززڕۆ نەگەیشززتۆتە جێیەکززی ئززارام و هەمیشززە لە شکسززتێکەوە بززۆ یەکیەکززی دی شززەقاوی نززاوە. نەیتوان
 .کوردستانی بە خۆی بدات

 
کولتززووری تونززدوتیژی نەخۆشززیە، دووچززاری هەنززدێك کززۆمەڵ دەبززن. زۆر کەم سززەرکردەی خززۆرهەاڵت، بە حببززی کوردیشززەوە، 
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دەبینیت هەڕەشە نەکات، دەست ڕانەوەشزێنێ. هەرگیزب سزەرکردەیەکی کزوردی باشزورم نەدیزووە، باسزی خۆشزگوزەرانی خەڵزك و 
ری بکات  باسزی نەخۆشزخانە، قوتابخزانە، خەڵزوەتگەی تەمەنزداران و دایەنزگەی منزدااڵن بکزات. وەکیتزر پالنزی خوزمەتگوزا

هەبێ بۆ دامەزراندنی شەمەندەفەر و میترۆ.هەر هەڕەشەیان کزردووە، مزامەڵەی کزۆمەڵی کوردسزتانیان وەك ڕەعیەتزی خۆیزان 
 .کردووە

 
ی تونزدوتیژی بزێ ئەنجزامەوە بزۆ یەکیەکزی دیکەگواسزتووەتەوە. ڕژێمزی ئەم مێژووە کزۆمەڵی کوردسزتانی لە بزازنەیەکی تزاریک

بەعززس لە سززەرکوتکردنی گززروپێکەوە دەچززوو بززۆ یەکیەکززی دیززکە. پززارتی و یەکێتززی، هەمززان ڕێوشززوێنی بەعسززیان گززرت. 
و هەریەکەشزززیان ڕژێمێکزززی دەرەکزززی کزززردووە بە بزززراگەورەی، تزززا دەسزززت بە باڵیزززانەوە بگزززرێ بەرامزززبەر بەوی دیزززکە و لەنێززز

 .هێبی پێ بدات کوردستاندا 
 
مەرت" و "ژیان" دوو چەمکی تێکەڵن بە ژیانی کوردەواری، زۆرتر "مەرت" بەرز ڕاگیراوە، نەك "ژیان". لە سیاسەتی کزورددا، "

هەروەك ئززاین، "مەرت" هاونززاوی "شززەهید" بززوونە. ئەم چەمززکە زۆر بە چززڕی لە کولتززووری سیاسززی، ئەدەبززی و کززۆمەاڵیەتی 
ستەیە. ڕەنگە سەدان بەیزت شزیێر لەسزەر نرخزدان بە مەرت گزوترابێ. لێزرەدا ناوەسزتێ و دەچێزتە بنجوبنزاوانی کورددا بەرجە

هەمززوو پەیوەنززدی ژیززانەوە، بە عیشسیشززەوە. کەم شززاعیر هەیە خززۆی نەکردبززێ بە قوربززانی دڵززبەری. لە شززیێری تەسززەوفدا 
 .خۆشەویست و کردگار تێکەڵن و مردن بۆیان سانایە

 
و مەرت بزۆ نیشزتمان، هەم جیزاوازن هەم لێكزدەچن. هەردووکیزان مەرگزن. ئەوی عیشز  زۆرجزار ڕوونزادات و  مەرت بۆ عیشز 

ڕەنززگە دوو دڵ بەیەك بززگەن. هەرچززی مەرت بززۆ نیشززتمانە زۆرجززار ڕاسززتەقینەیە و نیشززتمانیش هەرگیززب لە ئەنجززامی مەرت، 
 .هیچی دەست نەکەوتووە، کاولی و داڕمان نەبێ

 
ی لێشززێواوە. مەرگێززك شززەهیدبوونە کە دژی ڕژێمززی داپڵۆسززەری کززورد جەنگیبززی. ئەی هەزاران کززوردی ئەمززڕۆ ئەم چەمززکە سززەر

 !کوژراو لە شەڕی خۆکوژیدا چین! شەهیدن
 

کۆمەاڵنی خۆرهەاڵت بە سەرکوتکردن و داپڵۆسین گۆشکراون، کە دەرفەتێکیزان بزۆ هەڵزدەکەوێ، ئەمزانیش ڕۆڵزی سزەرکوتکەر 
دەڕێززژن. هەر خززۆی تززۆڵە چەمکززی خززێڵە. لە کززۆمەڵێکی مەدەنیززدا، خەڵززك بززۆ دادپەروەری دەبیززنن، تززۆڵە دەکەنەوە، خززوێن 

دەگەڕێ، نەك تۆڵە.هەڵبەت خوێنڕشتن جێی سەرسوڕمان نیە. پێویستە لە چێوەی سیستمی سیاسی، ئیزداری و کۆمەاڵیەتیزدا 
بێ بەها هەرچی لە بەها دەربچزێ ساڵی ڕەبە، بەعس دەبینێ زوڵم دەکات  کۆمەڵێك  ٣٠ببینرێ. بۆ نمونە خەڵکی کورد بۆ 
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بە خەڵکزی دەکەن. هەر کە خەڵززك بززۆی هەڵززکەوت، تزۆڵە دەکززاتەوە. ئیززدی هەمززان ڕووداو یەك لەدوای یەك ڕوودەداتەوە و 
ڕزگاربوون ئەستەمە. لە عێراقدا ئەوە نزبیکەی سزەدەیەکە ئەم بزازنەی تونزدوتیژە بەردەوامە. هزیێ دەسزەاڵتێك نەیتوانیزووە 

 .سەاڵتی قانون دابمەزرێنێلێی دەربچێ و دە
 

ی باشوردا، ئایا پێویسزت بزوو ئەو هەمزوو خەڵزکە بکزوژرێ؟ زۆر لەم بەعسزیانە بە زینزدویەتی بە نرختزر ١٩٩١لە ڕاپەڕینی 
بوون، تا مردوویی. دوای ڕاپەڕین.، حکومەتی هەرێم نەیتوانی خۆی لەو بازنەیە ڕزگار بکات. پارتی و یەکێتزی وەك بڵێیزت 

شەڕی خۆیان و شەڕی هەموو الیەنێکیان کرد،تا ئەمڕۆش ڕایان نەگرتووە، شزێوازیان گۆڕیزووە بزۆ نە شزەڕ  تینووی مەرت بن،
نە ئاشززتی. تەریززم بەمە، شززەڕێکی ڕانەگەیەنراویززان بەرامززبەر بە خەڵکززی کوردسززتان دەسززتاێ کززرد. کەوتززنە زینززدانکردن و 

 ١٩٩١لە نبیکتززرین دەرفەتززدا، ڕاپەڕینززی بەهززاری  سززەرکوتکردنی خەڵکززی نززاڕازی و ڕەخنەگززر. نادروسززت نززیە گەر بگززوترێ،
 .دووبارە دەبێتەوە. ئەمجارەیان بەرامبەر دەسەاڵتی کورد

 
گەر دوای ڕاپەڕیززن، کۆمیسززیۆنێکی ئاشززتەوانی و یەکگززرتن دابززمەزرایە و ئەوانەی تاوانبززاربوون بە هاوکززاری بەعززس، دڵززی 

 .و کۆمەڵێکی ئارام و ڕەوا هەنگاوبنێنخۆیان لەسەر تۆمار بکردایەتەوە، کاراتر دەمانتوانی بەرە
 

رۆژهەاڵت پێویستە دەر  لەم ئەزمونە بە بڕشتانە وەربگرێ، دەرفەتێکی مێژوویان لە پێشە، کۆتزایی بەم کولتزوورە بهێزنن. 
گومززانم نززیە، زوو یززان درەنززگ، ڕۆژهەاڵت دەکەوێززتە دەسززت پێکهززاتەکەی، لەو وەرچەرخززانە مێززژوویەدا، پێویسززتە بەوپەڕی 

 خوێن بشکێنرێ. دەبی ئەزمونی باشور هەرگیب دووبارە نەکرێتەوە. -مەرت-یاریەوە ڕەوتار بکرێ، بازنەی خوێنبەرپرس
مەرت، لە هەرچززی الیەك بززێ، هەمیشززە ئاسززانترین ڕێززیە. پێویسززتە بەوپەڕی بەهززای مرۆڤززانە مززامەڵە بکەیززن و قززانونی 

تن ئاهزز بە دڵزدا دێنێزتەوە، بەاڵم دەمانخزاتەوە هەمزان پارێبگاری مافی مرۆڤی نێودەوڵەتی هەمیشە لەبەرچزاو بگزرین. کوشز
 .بازنەی تاریك، تاڵ و خاڵی

بە درێژی مێژوو، زۆربەی ئەوانەی گۆڕانکاری بنەڕەتیان لە ژیانماندا کردووە، کەسزانی ئاشزتیخواز بزوون، گانزدی، مەنزدێال، 
، مۆسز.ۆنی وسزەدام، نائارامیزان کزردووین و مارت لۆنەر، ڕۆزا پاركس و زۆری دیکە. ئەوانەش تونزدوتیژ بزوون، وەك هێزت.ەر

 .ژیانمان تاڵ و خاڵی
 

 .ئیستا کاتی هاتووە واز لە کولتووری مەرت بهێنین و بژین بۆ گەیاندنی پەیامی ژیان، نەك بمرین
  
 ٢٠٢٢ یرەمبەسێد ی٩
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 بەشی هەشتەم و دوابەش

  
  

 
  
 
 
 
 
 

ۆژهەاڵت تزاوتوێ دەکەم. لە حەوت بەشزی پێشزوودا، زۆربەی ئەمە هەشتەمە، پرسی گرنگی هەنزوکەی ر –لە چەند بەشێکدا 
ڕەهەنززدی پێویسززتیم بززۆ گۆڕانکززاری ئەرێنززی لە ڕۆژهەاڵت و ئێرانززدا داڕشززت. هەرچەنززدە جەخززتم لەسززەر ڕۆژهەاڵتە، بەاڵم 

اسزی، خەباتی پێکهاتەی کوردستانم، جا لە هەرچ پارچەیەکدا بێ، سەرلەنوێ پێناسە کردەوە و دەرکێکی نزوێم لە کزاری سی
کۆمەاڵیەتی و کولتزووری کزردەوە. پزاش سزەد سزاڵ قەتیسزبوون لە کۆمەڵێزك چزاالکی و چەمکزی سزواو و بێکەڵکزدا، خەبزاتی 
کۆمەڵم قورتار کرد. ئەوەی پێشزنیارم کزردووە، دیزدێکی نزوێیە، دەرك لەسزەر قۆنزاکێکی نزوێ لە ئەقزڵ و چزاالکی سیاسزی، 

 .موو بەشەکای پێشوو لێرەدا تاوتوێ دەکەمکۆمەاڵیەتی و کولتووری دەکاتەوە. سەرئەنجامی هە
 

 لەسەر چی بنەمایەك ڕێ بکەوین؟ چی خەباتێك جێبهێڵین و چی بەرجەستە بکەین؟

 
خەبززاتی سززەد سززاڵەی کززۆمەڵی کوردسززتانم بەسززت بە ئەقززڵ و پێکهززاتەی خززێڵەوە، لە چەنززد چەمززك و چاالکیەکززدا  یەکەم:

ۆسەپاندن، داخراوی، پەراوێبخستن و خۆپەرستی  دژ بە ڕۆشزنیران و کۆمکردنەوە: چەك و توندوتیژ  پەرستنی سەرکردە، خ
رۆشززنبیری  خززۆ گرێززدان بە ڕژێمززی دەرەکززی سززەرکوتکەر  تێنەگەیشززتن لە پرسززی بەشززێکی گەورەی کززۆمەڵ وەك ژن، منززداڵ و 

مێزژوو تەنیزا خێبان  فەرامۆشکردنی پێکهزاتەی هەمەرەنگزی ئەتیکزی، ئزاینی، کزۆمەاڵیەتی، جێنزدەر و کولتزووری. بە درێزژی 
 .ڕەعیەت و مرید لەنێو حببی سیاسی کوردیدا جێی بووەتەوە

 
 ئەم جۆرەم لە ئەقڵ و چاالکی هەم کوردستانی دارمان و نەیهێشت خەباتی مەدەنی سەرهەڵبدات، هەم هاوکاری نێوەند بوو، 
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ۆمەڵی کوردسززتانە، نەك لە دامەزرانززدنی رژێمێکززی داخززراوی سززەرکوتکەردا. پیشززانم دا کە تونززدوتیژی و مەرت ئززاوێتەی کزز
 .تەنیا لە چاالکی سیاسیدا، بەڵکو چووەتە ژێر پێستی هەموو توژێکی کۆمەاڵیەتیەوە لە هەموو بارێکی ژیاندا

 
ئێسززتا پێویسززتە پێکهززاتەی کوردسززتان، مززۆدی.ێکی دیززکەی خەبززات دابڕێززژێ، بینززا لەسززەر ئەزمززونی ڕابززردوو بکززرێ، بەاڵم 

 .ستە مامەلەی بوتڵی بەکارهاتوو بکرێ  کە ڕیسایکڵ کرایەوە، هیچی لە بوتڵ نەچێدووبارەی نەکرێتەوە. ڕابردوو پێوی
 

بەوانەشزەوە  -دیوێکی ڕاستەقینەی شۆڕشی ژینا، شکستی ئەقڵ و چاالکی حببی سیاسی تەق.یدی بوو. حببی سیاسزی  دووەم:
ئایزدیۆلۆجی و تونزدوتیژی و بەرگزی  کە چەپ و کۆمۆنیستن، تەنیا درێژکراوەی خێڵن. هەندێکیان توانیویانە سنوری خێڵ بە

نەتەوەپەرسززتی بززکەنەوە  هەنززدێکیان شکسززتیان خززواردووە و بە بچززوکی مززاونەتەوە. ئەم حببززانە نە ئەقڵیززان دەوڵەمەنززد 
کردووین، نە ژیان. بە پێچەوانەوە دوژمنی شارستانیەت و جوانین. هەندێك بنەمای کۆمەڵی مەدەنیان دزیووە بزۆ چاوبەسزت، 

نەیانتوانیووە بە ڕۆحی خۆیانەوە، وەك ئەوروپا، بەرجەستەیان بزکەن. پەڕلەمزانی هەرێمزی کوردسزتان ڕەنزگە  بەاڵم هەرگیب
باشترین نمونە بێ. ئەندام پەرلەمان وەك ڕەعیەت هەمیشە لە ستایشزی سزەرۆکێکدان کە هزیێ پۆسزتێکی فەرمزی لە ئیزدارەی 

ایەتی حببە، بەشداری هیێ دەسزتگایەکی فەرمزی نزاکەن و لە هەرێم یان دەوڵەتی عێراقدا نیە. نمونەیەکی ساناتر، سەرکرد
سززەرەوە قەرەقززۆزی ئیززدارەی هەرێززم، بە دەسززەاڵتی دادوەری و دەسززتگای ڕۆشززنبیریەوە، هەڵززدەپەڕێنن. تێگەیشززتن لەمە زۆر 

ڵزێن، ئاسانە. حب ، خێڵێکی هاوچەرخە و بە نبمی دەزانێ سەرکردە بەشداری کاری دەوڵەت بزێ و مزوچەی هەبزێ. خۆیزان دە
ساڵە حومکڕانن، هەتزا ئەمزڕۆ نزازانین بزودجەی هەرێزم چەنزد و بزودجەی  ٣٠ئەمان لە ئیدارەی دەوڵەت پیرۆزترن. زیاد لە 

 .حب  چەند
 

پاساوی حببی سیاسی بۆ سەپاندنی خۆی، کۆمەڵێك چەمك و چاالکی بەسەرچووە. ئەقڵزی سزەرکردە بەرهەمهێنزی کوردسزتانی 
، سەرکردەکانی حزب ، کوردسزتان دەگەیەنزنە ١٩٧٥ - ١٩٦١ە بە کوشتدانی خەڵکی باشور ساڵ ل ١٤گۆڕستانە. پاش  داڕماو و

 !ئاشبەتاڵ و نەتەوەیەش بێهیوا. ئایا ئەمە شکستە یان سەرکەوتن
 

سەرکردەیەکی دیکە لەگەڵ دووسێ کەسزی ڕژێمزدا، لە خانویەکزدا کزۆدەبیتەوە بزۆ چارەسزەری پرسزی نەتەوەیەك. نزازانم چزی 
سزززتاێ بزززکەم. ئایزززا جێزززی سەرسزززورمانە، کە ئەنجزززامی دەگزززاتە کوشزززتاری الیەنزززی کزززوردی. گەر هەمزززوو بڵزززێم و لەکوێزززوە دە

پێکهاتەیەکی ئێران سەرکوتکرابێ، ئایا ڕۆژهەاڵت بە تەنیزا دەتزوانێ ئزازاد، ئزارام بزێ! ئایزا سزوکایەتی نزیە بە پێکهزاتەی 
ەکدا، نەدەبزوو واڵتێزك، هەر هزیێ نەبزێ چزاودێر رۆژهەاڵت و ئێران، پرسی بەوجۆرە بچوك بکرێتەو! ئایا لە پرسی نەتەوەی

بێ! ئایا نە دەبوو پێشتر، بنەمای گمتۆگۆ لەالیەن سەرکردایەتی حببەوە بە نووسراوی بە ڕێی واڵتێکی ناوبژیوانزدا، لەگەڵ 
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ئەم  ئێراندا تاوتوێ بکرێ، بۆ گەیشتن بە بنەمایەکی هاوبەش! ئایا نەدەبوو حببەکزانی دیزکە بەشزدار بزن؟ بزۆچی ڕەوتزاری
سەرکردەیە هەتا ئەمڕۆ هەڵنەسەنگێنراوە و نەخراوەتە ناو تای تەرازووی ڕەخنەوە. حب  هەموو شکستێکی خۆی دەگزۆڕێ بە 
پاڵەوانێتی و سەرکەوتن، هەمیشە ڕەخنە لە ڕژێم دەگرێ و خۆی دەکات بە قوربزانی. هێڵێکزی زۆر کزاڵ لەنێزوان قوربزانی و 

، تێگەیشززتنە لە ئەقززڵ و ڕەوتززاری دوژمززن. دوای ئەو ڕووداوە دڵتەزێززنە، کە سززاوی.ەکەییدا هەیە. مەرجززی یەکەمززی خەبززات
سەرکەوتنێکی مەزن بوو بۆ ئێران، دەبووایە دەرکی ڕەخنە لە ئەقڵی حب  و لە خەباتی، ئاوەاڵ بکرایە. کەچزی پزاش چەنزد 

 .ساڵێك، گەواهی هەمان ڕوودا و بە هەمان ئاکامەوە دەدەین. هیێ ناڵێم
 

، هەر کە چزززاوی بە دوژمزززن کەوت، کەوتە سزززوکایەتیکرکردن بە کزززورد. گەواهیشزززی لە دادگزززادا جێزززی سزززەرکردەیەکی دیزززکە
 .سەرسوڕمان بوو

 
هیێ حببێکی کوردی، هەرگیب ڕەخنەی لە سەرکردە نەگرتووە و هەرگیب خەبزاتی درێژخزایەنی خزۆی بە شکسزت نەناسزاندووە. 

یزامبەر هەرگیزب هەڵە نزیە و ڕەوتزار و گوتزاری پێویسزتە وەك ئەمە کتومت ئەقڵی خێڵە و تایمەی ئزاینیە. سزەرکردە یزان پە
 .سونەت و دەقی پیرۆز تێیان بڕوانرێ

 
هەمزززوو حببێکزززی کزززوردی سزززەرکردە بە شزززکۆمەند، رابەر، نەمزززری گەل و نیشزززتمان لە قەڵەم دەدات، نبیکزززی دەخزززاتەوە لە 

ار و ئەقڵززی هەڵبسززەنگێنێ، بە جەسززتە پەیززامبەرێكی دەر لە ڕەخززنە. هەر کە  و الیەنێکززیش ڕەخززنەی لززێ بگززرێ یززان کززرد
تێرۆر کراوە. گەر دەست پێدا نەگات، بە گوتزاری خێزڵ، نزاو و سزومێەی تێزرۆر کزراوە. ئزاخر گەر سزەرکردە تێكبشزکێ، خێزڵ 
دەپززوکێتەوە، چززونکە ئەوە هەم تێکشززکاندنی وەچەکززانین، کە تززا دواڕۆژ لەسززەرتەختی حززوکمڕانی دەبززن، هەم ئەنززدامانی، 

 .دانیڕاستر بڵێم موری
 

لەگەڵ ئەو هەمززوو دەرفەتە مێززژوویەدا، حببززی تەق.یززدی کززورد هەمززوو شکسززتیان خززوارد، نەیززانتوانی ئەقززڵ و کززرداری نززوێ 
پێشکەش بکەن. من پێشنیاری دامەزراندنی جۆرێکی دیزکەم لە ڕێکخزراو کزرد، کە لە سزایبەر ساەیسزدا، ڕەوەنزد و پێکهزاتەی 

ستن، بەسەر زۆربەی ئاستەنگی ئاسایش، دابزڕان و دووریزدا زاڵ دەبزێ و دەرك کوردستان پێکەوە دەبەستێ. ئەمجۆرە لە ڕێکخ
 لەسەر بەشداری زۆرترین خەڵك دەکاتەوە، هەر هیێ نەبێ دەتوانێ کوردستان لە ئەقڵ، لە ڕێکخستن و خەباتدا یەكبخات. 

 .تۆڕی کۆمەاڵیەتی، تد، باشترین سەکۆی خۆڕێکخستنن –لە ڕۆژگاری ئەمڕۆدا، میدیای نوێ 
 

   تێدا خۆیانی پێگەی و دابڕێژن ئێران پێکهاتەی پڕۆگرامی پێشنیارم بۆ کۆمەڵ و ڕەوەندی رۆژهەاڵت کرد ڕەشنووسی  سێیەم:
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 ەن. ئەم پڕۆگرامە چەند رۆڵێك دەبینێ: بک قایم
ە ( دەبیتە سەکۆی یەکخستنی بۆچوونی کە ، گزروپ و گردبزوونەوەی جیزاوازی ڕۆژهەاڵت. هەرهزیێ نەبزێ بەشزدار دەبزن ل١) 

 دیبەیتێکدا، بە خۆیانیان دەناسێنێ و ڕادەمێنن چی دەخوازن و دەیانەوی لە چی ئێرانێکدا بژین. 
 ( پێشنیار دەبێ بۆ هەموو پێکهاتەیەکی ئێران و بەرچاویان ڕۆشن دەکاتەوە، بە مافی ڕۆژهەاڵتیان دەناسێنێ. ٢)
 ژەوەندیان لە ئێراندایە. ( دەبێ بە سەکۆی دیبەیت و نبیککردنەوەی دیدی ئەو پێکهاتانەی بەر٣)
( دەکرێ وەربگێڕێتە سەر زمزانی ئەوروپزی و لەگەڵ ڕێکخزراو، پەڕلەمزان و دەسزەاڵتی واڵتزانی خۆرئزاوادا گمتوگزۆ بکزرێ. ٤)

 .بەمەش دیدێكی نوێیان پێ دەبەخشێ و باشتر لە ڕۆڵ و پێگەی ڕۆژهەاڵت تێدەگەن لە ئێراندا
 

ڵەتیززدا گەلێززك گززرنگە. نادروسززت نززیە، گەر بڵززێم، هززیێ هێبێززك لە ئێرانززی بەشززداری ڕۆژهەاڵت لە سززەکۆی نێودەو چوووارەم:
داهززاتوودا بەشززدار نززابێ، گەر دژی بەرژەوەنززدی خۆرئززاوا بززێ. بەشززێکی زۆری چارەسززەری ئێززران و رۆژهەاڵت لە کززۆمەڵگەی 

سیاسزەت و دیزبەت  نێودەوڵەتیدایە، نەك ئیران. ئەمەش بێ ئەڵەنگزاری نزیە. لەالیەك، پێویسزتە رۆژهەاڵت زمزانی ئەمزڕۆی
فێرببێ، لەالیەکی دیزکەوە، پێشزنیاری بزۆ ئێزران سەرکێشزی نەبزێ لە سیسزتمی ئەمزڕۆی جیهزان. لە چەنزد هەفزتەی پێشزوودا 
دیمان، وەزارەتی دەرەوەی ئەمەریکا، مجاهیدینی خەڵکی لە داهاتووی ئێراندا سڕیەوە، هیوای بڕین. ڕۆژهەاڵت نزابێ بچێزتە 

م، وەك پزارتی و یەکێتزی مزامەڵەی خۆرئزاوا بکزات. ڕۆژهەاڵت دەبزێ بە پڕۆگرامزی نووسزراوی یانەی ئەمانەوە. هەرگیب نزاڵێ
ڕۆشن و هاوچەرخ، نەك تەنیا بە پەیڤ، بەشداری گمتوگۆ لەگەڵ خۆرئاوادا بکات، دەبێ هەرگیب سڵ نەکاتەوە لە داڕشزتنی 

مگیری نێوخززۆ، نززاوچەکە و کززۆمەڵگەی مززافی خززۆی و هەمززوو ئێززرانیەك. هەڵززبەت دەبززێ پڕۆگرامززی رۆژهەاڵت ئززارامی و سززەقا
نیودەوڵەتی لەبەرچاو بگرێ. کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ئەکتەرێکی کاران لە داڕشتنەوەی ئێرانزدا. پێکهزاتەی ڕۆژهەاڵت، دەبزێ 

 .ئەمە بەهەند وەربگرێ و هەر لە ئیستاوە بەردەوام لە پەیوەندیدا بێ
 

سەرکەوتنە. چاالكی و ئەقڵی حزب  نزابێ تەنیزا لەسزەر سیاسزەت  بە بڕشتکردنی شێواز و ڕەهەندی خەبات، بنەمای پێنجەم:
کڕ بێ، هەروەك نزابێ هەمزوو ڕەهەنزدێکی ژیزان بە سیاسزت بکزرێ و هەمزوو کزۆمەڵ لە ڕێکخزراوی حزببیەوە بئزاڵێنرێ، وەك 

ڕاسزتەوخۆ  الوان، ژنان، قوتابیان، تد. حب  پێویستە دەوروبەرێك بئافرێنێ ژیان ببوژێنێتەوە، بەبێ ئەوەی خۆی بەشزداری
بززێ، بەڵکززو دەتززوانێ ببێززتە نمززونەیەکی بززااڵ بززۆ کززۆمەڵ و بەهززای کززۆمەاڵیەتی هززاوچەرخ، تەبززایی و ئززارامی کززۆمەاڵیەتی 

 .بەرجەستە بکات. بە کورتی دەبێ حببی سیاسی، مانا بدات بە ژیان و ڕێی پێکەوە ژیانمان بۆ ئاوەاڵ بکات
 

لەبننەهزززاتووی خزززۆی، ئێزززران و ڕەوەنزززدیان لە تزززاراوگە. هێزززب لە  پێویسزززتە ڕۆژهەاڵت پشتببەسزززتێ بە توانزززا و دەرامەتزززی
درێژبوونەوە و ئەزمونی پێکهاتەی بەشەکانی دیزکەی کوردسزتان وەربگزرێ. پێکهزاتەی ڕۆژهەاڵت بەخزتەوەرە لەوەدا کە ئێزران 
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 پێکهززاتەی نززدیبەرژەوە لە هەمەرەنگززیە و هیززب ئەم زمززانە. -ئززاینە و هەمە-ئەتنیززك، هەمە-کولتززوور، هەمە-واڵتێکززی هەمە
 لە هێززب. بززن هاوخەبززات و هاوبەرژەوەنززدی کززاریگەر، ئێرانززدا، داهززاتووی داڕشززتنی لە دەکززرێ پززێکەوە هەمززووان. رۆژهەاڵتە
کۆمەاڵیەتی و یەکتر قبوڵکردندایە، نەك تەنیا لە کوردبووندا. دەبێ بەرژەوەندی هەموو الیەنێکی ئێزران، نزاوچەکە  تەبایی

رچاو بگرێ. بە کوردیکردنی پرسی ڕۆژهەاڵت، بچوککردنەوەیەتی و دەمودەسزت ئەوە دەگەیەنزێ و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەبە
کە کورد دەیەوێ، پێکهاتەی دیکە فەرامۆش بکزات و خزۆی داببزڕێ. کزورد تەنزانەت لە نزاو خزاکی کوردسزتانیش تەنیزا نزیە، 

 .نان، دوژمن نینئاویتەی چەندین گروپی هەمەڕەنگە. گەر مامەڵەی دروست بکرێن، ئەم گروپانە پە
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٢ڕێکەوەتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی شارپرێس 
 
 

 
 

 بزووتنەی ژینا و شەڕی سەمبۆلەکان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیا کاویان

 
ن بۆ دەرکی ئێمە لە دونیای دەوروبەر، نیشاندەری شێوە ڕوانینی ئێمەن بۆ جیهزان، ئاڵۆزییەکزانی سەمبۆلەکان ئامرازێکی باش

پێش چاومان کەم دەکەنەوە بەاڵم لە هەناوی خۆیاندا هەڵگری کۆمەڵێک تێگەیشتن و ڕاڤەی جیاوازیشن. بزۆ نمزوونە خزاچی 

https://govartishk.com/tag/%da%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/
https://govartishk.com/tag/%da%86%db%8c%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%a7%d9%86/
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بززاوەڕ نیشززانەی کۆنەپەرەسززتی و  کەسززێکی بێ مەسززیحی بززۆ کەسززێکی باوەڕمەنززد نیشززانەی ئیمززانی ڕاسززتەقینەیە بەاڵم بززۆ
خززۆرافەیە. ئززااڵی شززێر و خۆرشززید بززۆ کوردێززک سززەمبۆلێکە لە سززەرکوت و سززتەمی نەتەوەیززی، بەاڵم بززۆ فارسززێک نیشززانەی 
سەروەری و یەکگرتوویی نەتەوەییە. کەواتە سەمبۆلەکان فزرە داللەت و فزرە واتزان و بزۆ خەڵکزانی جیزاواز هەڵگزری مانزا و 

اوازن. سەمبۆلەکان لە خەزێنەیەکی سەمبۆلیبمی قەومی و کولتووریی جیاوازەوە سزەرچاوە دەگزرن، خزاوەنی مێزژوو پەیامی جی
 .و ڕەسەنایەتی تایبەت بە خۆیانن، بۆیە دەرگا لەسەر واتا و ڕاڤەی جیاواز دەکەنەوە

و هێبەکزان بێزت لە هێڵەکزانی لە ناوەندی هەر کێشەو پرسێکی سیاسزیدا، بەر لەوەی بزا  لە شزەڕی هەیزمەنەی گوتارەکزان 
پێشززەوەی ئەم شززەڕەدا شززەڕێکی هێمززایین بەڕێززوە دەچێززت. کۆمەڵێززک سززەمبۆل، ڕاڤە و ڕەوایەتززی جۆراوجززۆر لەم سززەمبۆالنە 
بوونیززان هەیە و هەر الیەک هەوڵ دەدات ڕاڤە و ڕەوایەتززی خززۆی لەم سززەمبۆالنە هێژمۆنیززک بکززات و لەم ڕێززگەیەوە گوتززاری 

خزۆی بە سزەر بەرانبەرەکەیزدا بسزەپێنێت. گوتزاری سزەمبولیک شزەڕگەی ئایزدیا،  (Symbolic discourse) سزەمبۆلیکی
ڕاڤە و ڕەوایەتی گزرووپە جیاوازەکزانن کە لە پێنزاوی کێشزە سیاسزییەکەیاندا خەریکزی مزۆبی.یبە کردنزی )جمانزدن( خەڵکزن. 

ێزوەی ڕەمزب، سزەمبۆل، ڕەوایەت، ئزااڵ و هەر الیەنێک ئەم شەڕە بباتەوە و هەیمەنە پەیدا بکات کێشە سیاسزییەکە لە چوارچ
بەگشتی گوتاری سەمبۆلیکی خۆیدا جومگەبەندی دەکزات و لە دواڕۆژی چارەسزەری ئەم کێشزەیەدا ڕۆڵزی کزاراتر دەگێڕێزت، لە 

 .بەرانبەر ئەویترەکانیدا لە پ.ەوپایە و دۆخێکی سەرتردا جێگە دەگرێت
 

ی لە جیهزززانی مودێرنزززدا، لە شزززەڕ و م.مالنێزززی نێزززوان گوتزززارە بزززبووتنەوەی ژینزززا وەکزززوو تەواوی بزززبووتنەوە هاوشزززێوەکان
بەری نییە. ئەم بزبوتنەوەیە بەر لەوەی شزەڕی بەدەسزتهێنانی کۆمەڵێزک مزافی زەوتکزراو بکزات، بەر لەوەی  سەمبۆلیکەکان بێ

ەڕی سزەمبۆلەکان چەک بکات، بەر لەوەی کێشە سیاسی و نەتەوەییەکانی کورد البەال بکاتەوە شز کۆلۆنیالیبم )ئێستێێمار( بێ
دەکات. ببوتنەوەی ژینا بەر لەوەی مەیدانی شزەڕی داگیزرکەر و داگیرکزراو، سزتەمکار و سزتەم.ێکراو بێزت شزەڕگەی ڕەوایەت و 
سەمبۆلەکانە. ئەم شەڕە سەمبۆلیکە بەڕوونی لەسەر شزەقامەکانی کوردسزتان، گڵکزۆی شزەهیدان، ڕێوڕەسزمی بەخزاک سزااردنی 

زن، زنززدگی، “دەکرێززت بە ” ژن، ژیززان، ئززازادی“ەکانی کززوردانی تززاراوگە دەبینرێززت. کاتێززک گیززانبەختکراوان و خۆپیشززاندان
لە واتزاو و دەاللەتە مێژوویەکزانی دادەماڵرێزت و دەبزێ ” کۆمزار“، لە میزدیا فارسزییەکاندا ”مهسزا“دەبێت بە ” ژینا“، ”آزادی
خزاکی کوردسزتان دەگۆڕدرێزت بزۆ ئێزران و خزاکی  ، سەرچاوەدانی باوک و بنەماڵەی شزەهیدان بە نەتەوەی کزورد و”کومار“بە 

وچزانە، شزەڕێکی  ئێران و دەیان نموونەی دیزکە لەم گزۆڕانی واتزا و دەاللەتزی هێماکزان دەرخەری بزوونی شزەڕێکی گەورە و بێ
و م.مالنێزی  (Symbolic politics) یەکزالکەرەوە لە بەرەی پێشزەوەی ئەم بزبووتنەوەیەدا، شزەڕی سیاسزەتی سزەمبۆلیک

 .سەمبۆلیکەکان گوتارە
 

 خەڵک و کۆمەڵگای مەدەنیی کوردستان لە شەڕگەی سیاسەتی سەمبۆلیکدا، لە نێوان م.مالنێ گوتارە سەمبۆلیکەکاندا لە 
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بەرەی پێشزەوەی ئەم شزەڕەن، بە باشززی لە هەسزتیاری و کززارتێکەری ئەم مەیزدانە تێگەیشززتوون. دەزانزن کە لە بیچمگززرتن و 
لە ڕێکخسزززتن و مزززۆبی.یبە کردنزززی خەڵکزززدا سزززەمبۆلەکان ڕڕڵێکزززی کزززارا دەگێزززڕن و بزززۆ مزززانەوەی کۆمەڵگزززایەکی سیاسزززیدا، 

جێگززرەوەن، بززۆیە تززا ئێسززتە ئەم شززەڕەیان نەدۆڕانززدووە. ئەوان تێززدەگەن کە  دەسززتەبەرکردنی ناسززنامەیەکی بەکززۆمەڵ بێ
” ژن، ژیزان، ئزازادی“ئێزران،  کوردستان گۆڕستانی فاشیستانە، شوێنی لەگۆڕنانی تات و عەمامەیە، نەک بەاڵگەردانیی بااڵی

هەوڵزززێکە بزززۆ لە نێزززوبردنی هاوکزززاتیی پیاوسزززاالری و سزززتەمی نەتەوایەتزززی نەک هاوتەریزززم کزززردنەوەی لەگەڵ درووشزززمی 
گرێزدانی ڕۆحزی ئینسزانی کزوردە بە خزاک و ” هەتا کوردێک بمێنێ کوردسزتانیش دەمێنزێ“  ”مرد، میهن، آبادی“فاشیستیانەی 

کە بە ” از کوردستان تا تهران جانم فزدای ایزران“ناوی نیشتمان بۆ بەدەستهێنانی سەروەری نەک کردنی گیانە لە پێ قوربانی
فیداکردنی ئینسانی کوردە لە پێناوی ئێران بەخزۆڕایی. بەاڵم ئەوەی لێزرەدا جزێگەی سەرسزووڕمانە تێنەگەیشزتنی بەشزێک لە 

شزەڕکەری مەیزدانی سیاسزەتی سزەمبۆلیک نزین و لە  هێبە سیاسییەکانی کوردە لە گرینگزی و هەسزتیاری ئەم شزەڕگەیە. ئەوان
سروشتی م.مالنێی گوتارە سەمبۆلیکەکان تێناگەن. ئەوان لە رێگەی بانگەواز بۆ ڕێکخستنی درووشمەکان، ڕەمزب و سزەمبۆلەکان 

 .خەریکن لەم شەڕە یەکالکەروەدا ئاشبەتاڵ بە خەلک دەکەن
 

ێت مردووەکانیشززمان پززارێبراو نززابن. کاتێززک میززدیا فارسززییەکان ئەوان دەبێززت تێززبگەن کە کززورد ئەگەر ئەم شززەڕە بززدۆڕێن
ڕێوڕەسمی بە خاک سااردنی شەهیدێک لە هەموو سەمبۆل و دەاللەتێکی کزوردانە دادەماڵێزت و سزەمبۆل و دەاللەتەکزانی خزۆی 

ێززت و لە جززێگەی دادەنێززت یززان ئەو کززاتەی دەسززەاڵت هەوڵ دەدات دەسززت بە سززەر جەسززتەی بززێ گیززانی شۆڕشززگێڕێکدا بگر
بەدزیززیەوە بینێژێززت واتززای ئەوەیە ئەوان لە گرینگززی سیاسززەتی سززەمبۆلیک تێززدەگەن. ئەوان هەوڵ دەدەن مردووەکانیشززمان 
تێزززنەگەن کە لە پینزززاوی چیزززدا دەمزززرن، بەاڵم کاتێزززک خەڵزززک تەرمەکە لە دەسزززتی دەسزززەاڵت دەردێزززنن و بە درووشزززم و 

یەکی سززەمبۆلیک لە ڕابردوویەکززی لێوان.ێززو لە سززتەم دادەبززڕن و سززەمبۆلەکانی خۆیززانەوە بە خززاکی دەسززاێرن خەڵززک بە شززێوە
داهززاتوویەکی ئززازاد لە ئززامێب دەگززرن. لەم شززەڕگەیەدایە کە مردوەکانیشززمان ژیززانێکی سیاسززی نززوێ وەردەگززرن. لێززرەدایە لە 

نی باشزززتر تێزززدەگەین. هەوڵزززدان بزززۆ یەکخسزززت” ئەوە خەڵکزززن کە پێشزززەنگی ئەم شۆڕشزززەن“واتزززای ئەو دیزززڕەی کە دەڵێزززت 
درووشززمەکان و سززەمبۆلەکان هەرچەنززد دەکرێززت وەکززوو نیززیەت چززاکەی هێززبە سیاسززییەکای کززورد ببینرێززت بززۆ هێشززتنەوەی 
یەکگرتوویی لەگەڵ ناوەند، سڕینەوەی نادڵنیاییەکزانی ئەوان لە کزورد بەاڵم پێویسزتە دەرک بە تێچزووی مزاڵوێرانکەری ئەم 

ییە، ئەساێکی تڕۆوایە کە ئەگەر وەریبگرین لە ناوەوە ئێمە دادەماڵێزت هەڵە گەورەیە بکەن. ئەم هەوڵە پێشکەشییەکی خۆڕا
لە هەمززوو دەاللەتەکززانی کوردبززوون، سززەپاندنی خۆبەخشززانەی سززەمبۆل و ڕەمبەکززانی ئەوانە، هێژمۆنیززک کردنززی گوتززاری 

جزۆرێکە لە ئۆتزۆ سەمبۆلیکی ئەوانە بە سەر گوتاری سەمبۆلیکی خۆمان، تەسز.یم بزوونە لە شزەڕگەی سیاسزەتی سزەمبۆلیک و 
 ئاسیمیالسیۆن )تواندنەوەی خۆبەخشانە( لەناو گوتاری سەمبۆلیکی سەردەستدا. ئاکامەکەی وادەکات ئیدی کوردێک ئااڵی 
 شێر و خۆرشید بە سەمبۆلی سەرکوت نەزانێت، لە خەیاڵدانی خۆیدا باوەڕ دەکات کە ئەم شێرە شمشێر بە دەستە چیدی 
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 !د ناجنێتجەرگی الوێکی هەژاری کورد ورد ور
 

سیاسەتی کوردی دەبێ لە بایەخی سیاسەتی سەمبۆلیک تێبگات. ئەگەر سیاسەت بە واتزای بە قەنزاعەت گەیانزدن بێزت ئەوا 
خەڵکی ئاسایی لە ڕێگەی دڵیانەوە باشتر بە قەناعەت دەگەن تزا مێشزکیان. سزەمبۆلەکان لە پێشزدا دڵ بە ئامزانج دەگزرن، 

، ئیمان و باوەڕ دەکەن بە ڕەفتار. سیاسزەتی سزەمبۆلیک مکزانیبمێکی کزاریگەرە کە فەتحی ق.وو  دەکەن، لە گەڵ دڵ دەدوێن
لە ڕێگەی کەڵک وەرگرتن لە هێماکان، درووشمەکان و ڕەوایەتەکان وشیاریی ئێمە دەگۆڕێ و دەبێزتە هزۆی کزردەوەی سیاسزیی 

النیزیەت و ماتریزالیبم دانززراوە بەکزۆمەڵ و بنجبەسزتنی ناسززنامەی بەکزۆمەڵ. بنەمزای سیاسززەتی مزودێرن لەسزەر زانسززت، عەق
بززۆیە لە الیەنە سززەمبۆلیکەکانی سیاسززەت تێناگززات. بززکەر و سززوژەی شززۆڕش جززگە لەوەی بە دوای ژیززانێکی باشززترە، شززوێن 

 .بەرژەوەندییە ماددییەکانی دەکەوێ و لە هەمان کاتدا کەی.ی مانا بەخشینیشە بە ژیانی
 

تێبگات، پێویستە ببانین کە ئەم شەڕە بەر لەوەی لە سەر شزەقامەکانی  بۆیە سیاسەتی کوردی دەبێ لە گرینگی سەمبۆلەکان
کوردسززتان و تارانززدا یەکززال بکززرێتە و لە ئاسززتی سززەمبۆلیکدا یەکالیززی دەکززرێتەوە. سززەمبۆلەکان خەزێنەیەکززی گززرینگن بززۆ 

جزل و بەرگزی “و ” خزۆر“، ”خزوێ“، ”چەرخە“مۆبی.یبە کردنی خەڵک، گاندی بە کەڵک وەرگرتن لە کۆمەڵیک سەمبۆل وەکوو 
پشززتی ئەماریززالیبمی بریتانیززای شززکاند یززان بە هەمززان شززێوە دایکززانی بززێ سززەر و شززوێنکراوەکان لە ئززارژانتین و ” وەرزێززڕی

مززززارتین لۆترکینززززگ لە ئامریکززززا بە کەڵکززززوەرگرتن لەم خەزێززززنە سەمبۆلیسززززتییە توانیززززان کۆتززززایی بە دیکتززززاتۆرییەت و 
بزۆ لەنێزوبردنی دەسزەاڵت و مسزۆگەرکردنی پێگەیەکزی یاسایییسیاسزی لە داهزاتووی ڕەگەزپەرەستی بێنن. کورد دەبزێ ببانزێ 

ئێرانززدا دەبززێ سززەرەتا شززەری سززەمبۆلەکان ببززاتەوە. کززورد گەر دەیززهەوێ لە دواڕۆژی سززەرکەوتنی ئەم بززبووتنەوەیەدا بە 
ەرهەم دێززنن  ئەگەر بە ڕەسززمییەت بناسززرێ دەبێززت سززەرەتا ئەم شززەڕە نەدۆڕێنێززت، چززونکە سززەمبۆلەکانن دەسززەاڵت و هێززب ب

سززەمبۆل و گوتززاری سززەمبۆلیکی ئەویتززرەوە دەربکەویززن ئەوا دەبززین بە بەشززێک لە جەسززتەی ئەویتززر، کە ئززێمە لەنززاو گیززانی 
بەری  ئەویتردا تواینەوە چۆن دەتوانین جیاواز بوونی خۆمان بسەلمێنین؟ شێرە شمشزێر بە دەسزتەکەی ئزااڵی ئێزران، ئزێمە بزێ

جیاوازی هەمزوو کوردێزک دەخزاتە بەر ڕۆشزنایی تیشزکی خزۆی.  ەاڵم خۆری نێو ئااڵی کوردستان بە بێدەکات لە تیشکی خۆر! ب
بززبووتنەوەی ژینززا دەریخسززت کە کززورد زمززانێکی سززەمبۆلیکی بەهێززبی هەیە کە لە خەزێنەیەکززی سززەمبۆلیکی دەوڵەمەنززدەوە 

ۆ دەسزتەبەرکردنی ناسزنامەی بەکزۆمەڵ و بزۆ سەرچاوە دەگرێت. ئەم خەزێنەیە ئزامرازێکی گزرینگە بزۆ وشزیاریی نەتەوەیزی، بز
مۆبی.یبە کردنی خەڵک. ئەم شزێوە تێگەیشزتنە ئەگەری قزووڵکردنەوەی کەلێنەکزانی لەگەڵ ئۆپۆزسزیۆنی ئێرانزی هەیە، بەاڵم 
توانایەکی زۆر چاکیشی بزۆ گەیشزتن بە جۆرێزک لە تێگەیشزتن و بەڕەسزمییەت ناسزینی دووالیەنەی تێزدایە. هەر بزۆیە هێزبە 

 .بەری بکرێ ەکان دەبێ لە گرینگی ئەم شەڕە تێبگەن و نابێ کورد لەم چەکە ستراتیژیکە بێکوردیی
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كۆمیتەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی ئەنجومەنی پیران بڕیاری جووت حیزبی بۆ پشتگیریی لە 
 ەند دەکاتناڕەزایەتییەکانی دژی ڕێژیم لە ئێرانی پەس

 

 
 

سزەرۆکی کزۆمیتەی پەیوەنزدییەکانی دەرەوەی ئەنجزومەنی پیزران، بزا  مەنەنزدێب )دێمزوکڕات لە نیوجێرسزی( و  –واشینگتۆن 
هاوکاریزان لە ئەنجزومەنی پیزران پەسزەند کرانزی  ٩سەناتۆر مارشا ب.ەکبورن )کۆماریی لە تینێسی(، ئەمزڕۆ پزێکەوە لەگەڵ 

بززۆ دووپززات کززردنەوەی پشززتگیریی واڵتە یەکگرتووەکززان لە شززارۆمەندانی ئێززران کە بززۆ بڕیارەکەیززان لە الیەن کززۆمیتەوە 
دەربڕینززی نززاڕەزایەتی ئاشززتییانە هززاتوونە سززەر شززەقامەکان بززۆ مززافە سززەرەتاییەکانی مززرۆاڵ و، مەحکززوم کردنززی وەاڵمە 

 .توندوتیژانەکەی هێبە ئەمنیەتییەکانی ئێرانیان ڕاگەیاند
 

کەی سزێ مانزگ دوای دەسزتگیر کزردن، لێزدان و کوشزتنی مەهسزا ئەمینزی، بزوێریی و سزەرپێچی سەرۆک مەنەندێب گوتی، "نزبی
خەڵکی ئێران و هەروەها دڕندەیی ڕێژیمی ئێران ئاشکرا دەکەن و ئەوە بزۆتە نمزوونەیەکی نائاسزایی بزۆ هەموومزان و هەمزوو 

ەی ژیزانی خۆیزانن. هیزوادارم پەسزەند کەسێک لە سەرانسزەری دنیزا کە پێیزان وایە هەمزوو گەلێزک شزایانی هەڵبژاردنزی شزێو
کرانززی ئەو بڕیززارە لە الیەن کززۆنگرەوە و بڕیززاری هەردوو ئەنجززومەنی پیززران و کززۆنگرە یارمەتیززدەر بززێ بززۆ بەرز کززردنەوەی 
دەنگزززی سزززەدان هەزار ژن و پیزززاوی ئێرانزززی کە دژی دڕنزززدەیی یەکێزززک لە سزززەرکوتکارترین ڕێژیمەکزززانی دنیزززا نزززاڕەزایەتی 

ەرۆکی کۆمیتەی پەیوەندییەکانی دەرەوە، خۆم بە ئەرکزدار دەزانزم سزەرنجی کۆمیتەکەمزان لەسزەر سزەرکوتی دەردەبڕن. وەک س
ڕێژیمززی ئێززران، داخسززتنەکان و الدانەکززان لە وەاڵمززی داواکززانی خەڵکززی ئێززران بە بەردەوامززی درێززژە پززێ بززدەم و، داوا لە 

 ".کی ئێران بنهاوبەشەکانمان لە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بکەم کە پشتیوانی خەڵ
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سەناتۆر ب.ەکبورن گوتی، "گەلێک لە ئێرانییە ئازاکان کە لە پێنزاوی مزافە سزەرەتاییەکانی مزرۆاڵ خەبزات دەکەن بە شزێوەی 
دڕنززدانە کززوژراون و زینززدانی کززراون و لەوێ تززا کززاتی لە سززێدارەدران لە ژێززر ئەشززکەنجەی دڵززتەزێن دان. لە کاتێکززدا کە 

تی ئیرشزززادی هەڵوەشزززاندۆتەوە، ئەوە تەنیزززا ڕووکەشزززێکە بزززۆ بەالڕێزززدا بردنزززی ویسزززتی ڕێژیمزززی ئێزززران ڕایگەیانزززدووە گەشززز
ڕاستەقینەی خۆپیشاندەران، واتە ئازاد کردنی ئێران لە هەر جزۆرە سزەرکوتێک. واڵتە یەکگرتووەکزان دەبزێ تزا سزەرکەوتنی 

 ".ئەوان، پشتیوانیان بێ
 

تززا نززاڕەزایەتی خۆیززان دژی پێشززێ.کارییەکانی ڕێززژیم دژی  بڕیززارەکە بە تززایبەتی داوا لە کۆمەڵگززای نێززودەوڵەتی دەکززات
مافەکزززانی مزززرۆاڵ دەربزززڕن و، داوای پێزززداگریی لە بەرپرسزززیار کردنزززی پێشزززێ.کاران لە ناویانزززدا بە سزززەپاندنی گەمزززارۆی 
هەمزززاهەنگی زیزززاتر دەکزززات. لەگەڵ بزززشو بزززوونەوەی هەواڵەکزززان لەمەڕ ترسزززی ڕێزززژیم لە شزززارۆمەندانی و دامرکانزززدنی 

یەتییەکان، پێشی بە دەستڕاگەیشتن بە ئینتەرنێت گرتووە، سەناتۆرەکان هەروەهزا لەسزەر گرینگیزی دەسزتەبەر کردنزی ناڕەزا
پشتیوانیی زیاتر بۆ دەستڕاگەیشتن بە پەیوەندی گرتنی دیجیتال و ئازادیی ئینتەرنێت لە ئێزران، لە الیەن دەوڵەتزی واڵتە 

  .بوونیەکگرتووەکان و کۆمەڵگای نێوەنەتەوەیی، مکوڕ 
 

لە گەڵ سزەناتۆر مەنەنززدێب و ب.ەکبززورن، سزەناتۆران بززا  کاسززەی )دێمززوکڕات لە پێنسزی.ڤانیا(، بیززڵ کاسززیدی )کۆمززاریی لە 
لوییبیانا(، جەک ڕۆزەن )دێموکڕات لە نێڤادا(، تێزد کزروز )کۆمزاریی لە تێکزبا (، کێڤزین کزرەیمەر )کۆمزاریی لە داکۆتزای 

ەری.ەنززد(، تززاد یانززگ )کۆمززاریی لە ئینززدیانا(، کززریس ڤززان هززۆڵەن )دێمززوکڕات لە بززاکوور(، بززێن کززاردین )دێمززوکڕات لە م
 مەری.ەند( و، بیڵ هاگەرتی )کۆماریی لە تێنێسی( بەشدار بوون.

 
سزاڵە لە الیەن گەشزتی ئیرشزادی  ٢٢ئێرانییەکان بۆ ئزازادایی خۆیزان خەبزات دەکەن. مەهسزا ئەمینزی  دوکتور کاسیدی گوتی،
ر خززۆ بززورادن لە داپۆشززینی خززۆی کززوژرا. پەسززەند کردنززی ئەو بڕیززارە، ئەرکززداریی ئززێمە بەرانززبەر بە ڕێژیمززی ئێززرانەوە لەبە

 ".خەڵکی بوێری ئێران لە کاتی خەباتیاندا بۆ مافەکانیان نیشان دەدات
 

ییەکانی "خەڵکی ئێران کە هاتوونە سەر شەقامەکان تا بە شێوەی ئاشتییانە ناڕەزایەتی دژی پێشزێ.کار سەناتۆر رۆزەن گوتی،
مافەکانی مرۆاڵ لە الیەن ڕێژیمی ئێرانەوە دەربڕن، خۆڕاگریی، بزوێریی و هێزبی خۆیانیزان بە ئزێمە نیشزان داوە. مزن درێزژە 
بە کار لەگەڵ هاوکارانم لە کۆنگرە بۆ پشتگیریی لە خەڵکزی ئێزران دەدەم و ڕێژیمزی ئێزران بزۆ پێشزێ.کارییەکانی مافەکزانی 

 ".ان بەرپرسیار دەکەممرۆاڵ و ئاکارە سەرکوتکارانەکانی
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"ئززێمە هەمززوو ڕۆژێ شززتی زۆرتززر لە بززارەی ڕێژیمززی ئێززران و ئەوەی کە تززا چ ڕادەیەک هەوڵ دەدەن سووەناتۆر کوورەیمەر گوووتی، 
دەسەاڵت و کۆنتڕۆل وەدەسزت بێنزنەوە، فێزر دەبزین. خەبزاتی خەڵکزی ئێزران بزۆ مزافی یەکسزان و ئزازادیی لە کاتێکزدا هەوڵ 

ەرکوتکارە ئەمنیەتییەکان بدەن، بە گوێی خەڵک لە سەرانسەری دنیا گەیشتووە. بوێریی خەڵکزی دەدەن پاشەکشە بە هێبە س
 ".ئێران لە گوتن نایە و، ئێمە لە ناڕەزایەتییە ئاشتیانەکانیان دژی حکوومەتە ستەمکارەکەیان پشتیوانیانین

 
ی سزززتەمکار و گەنزززدەڵ وەسزززتاون. "مزززن دەستخۆشزززی لە خەڵکزززی ئێزززران دەکەم کە دژی دەسزززەاڵتێک سوووەناتۆر کووواردین گووووتی،

سەرکوتکردنی کوشندەی ئێران دژی خۆپیشاندەرە ئاشزتیخوازەکان شزایانی مەحکزوم کردنزی گەردوونیزیە. ئزێمە دەبزێ درێزژە بە 
نیشززاندانی پشززتگیریی خۆمززان لەو کەسززانەی ئەمنییەتززی خۆیززان لە مەترسززی داوێززن تززا داوای ئززازادیی و یەکسززانیی بززکەن، 

 ".بدەین
 

"من بە شانازییەوە پشتگیریی لە خەڵکی ئێزران لە داواکانیزان بزۆ ئزازادیی لە چنزگ سزەرکوت دەکەم. لە  انگ گوتی،سەناتۆر ی
بەرانبەر دڕندەیی ڕێژیمی تیۆکراتیکی ئێران، بوێریی و ئیرادەی خەڵکی ئێران ئی.هامزدەرە. ئزێمە دەبزێ درێزژە بە هانزدانیان 

وانی فەرمی لەمەڕ پشتیوانیی، لە هەمان کاتدا ڕێژیم بزۆ پێشزێ.کارییەکانی بدەین، بە شێوەی دیا.ۆماتیک و هەروەها لە لێد
 ".بەرپرسیار بکەین

 
بڕیارێکی هاوشێوە لە الیەن نوێنەران تام مالینۆوسکی )دێموکڕات لە نیو جێرسزی(، کالودیزا تەنەی )کۆمزاریی لە نیویزۆرک( 

 .اری دەرەوە،پێشکەش کراوەو مایکڵ مەککاڵ )کۆماریی لە تێکبا (، ئەندامانی کۆمیتەی کاروب
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٢ڕێکەوتی:  –پوور  سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی کەماڵ حەسەن
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 !مژگێنی
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 گۆران ئەمیری

 
نززاتۆ ڕێکخززراوی پەیمززانی بززاکوری ئەتشنتیززک، ئەمززڕۆ لە شززاری بوخارێسززت بە ئامززادەبوونی و بەشززداری وەزیرانززی دەرەوە 

 .ەکی لەسەر بارودۆخی سیاسی ئێستای ئێران رێکخستکۆبوونەوەی
 

هاوکززات ڕاوێژکززارێکی بە ڕەچەڵەک ئێرانززی لە یەکێتیززی ئەورووپززا، ڕایگەیانززدووە: گززۆڕینی ڕێززژیم ئەمززڕۆ لە ئێززران وەک 
 بژاردەیەکززی جیهززانی قبززوڵکراوە وجیهززان خوازیززارە گززۆڕینی ڕێژیمززی ئێززران، لە رێگززای گەلززی ڕاپەڕیززوی ئێززرانەوە دەسززتەبەر
بکززرێ. واتە گواسززتنەوە لە حکززومەتێکی پززاوانخوازی ئززایینی، کە هززیێ شززەرعیەتێکی نیشززتمانی و نێززودەوڵەتی تێززدا شززک 

 نابرێ، بۆ سیستەمێکی سێکوالر و دیموکراتیک.
 

پێویستە کۆماری ئیسزالمی و هەمزوو لسوپۆپەکزانی بە تەواوی لەم راسزتیە تێزبگەن کە دادگزایی کردنزی  مەجید گۆڵپوور دەڵێی:
رکردە و لسەکززانی حکزوومەتی ئێززران، کە دەسزتیان لە کوشززتن و سزەرکوتکردنی خەڵکززی ئەم واڵتەدا هەبززووە و هەیە، زۆر سزە

 مومکینە.
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نوێنەرانی مەج.یسی نیشتمانیی فەرەنسا لە هەنگاوێکی بێوێنەدا، بە کۆی دەنگ بڕیارنامەیەک بۆ بەرگری لە خەڵکزی ئێزران 
چزوار ڕۆژ لەمەوبەر ئەنجزوومەنی مزافی مرۆڤزی نەتەوە  .لەم واڵتەدا پەسزەند کزردبزۆ گەیشزتن بە سیسزتەمێکی دێموکراتیزک 

یەکگرتووەکان بڕیارنامەیەکی دەرکرد کە تیایدا داوای لێکزۆڵینەوەی نێزودەوڵەتی لە سزەرکوتی نزاڕەزایەتییە بەردەوامەکزانی 
ردنی تاوانبزارانی پێشزێ.کارییەکانی مزافی ئێران کرد و ڕاشیگەیاند کە مەبەست لەم کارە کۆکردنەوەی بەڵگەنامە بۆ دادگزاییک

 مرۆڤە لە دادگایەکی نێودەوڵەتیدا.
 

تۆ بڵێی بەم زووانە شاهیدی وەرچەرخانێکی هاوئاهەنگ لە سیاسەتی ئەوروپا و ڕۆژئاوا بەرامبەر ئێزران و کۆمزاری ئیسزالمی 
 ببین؟ ماجید گۆڵاوور، ڕاوێژکاری یەکێتی ئەوروپا ڕایگەیاند  

 
ی ئەوروپززا بەرامززبەر بە ئێززران ڕووی داوە لە وەرچەرخززانێکی ئاسززایی زیززاترە هۆکززاری ئەوەش ناسززاندنی ئەوەی لە سیاسززەت

دەقی بڕیارنامەی مەج.یسی نیشزتمانیی فەرەنسزا لە  .حەقیسەتی ئەو ڕێنێسانسە بە جیهانە کە گەلی ئێران دەستی پێکردوە 
ەبزاتی ئێسزتای گەلززی ئێزران و بەرگزری لەم خەبزاتە بززۆ چزواردە بزڕگەدا زۆر بە وردی ئامزاژە بە هەلززومەرجی ڕاسزتەقینەی خ

هەروەهززا ئەم بڕیارنززامەیە یززارمەتی سززەرۆکی فەرەنسززا دەدات بززۆ  .دۆزیزنەوەی جێگززرەوە یززان بەدی.ێکززی دێموکراتیززک دەکززات
 سازدانی کۆدەنگییەکی ناوچەیی.

 
وییە و بەستێن بزۆ سزەپاندنی دەوڵەتزی هەر لەبەر ئەم هۆکارە، بڕیارنامەی مەج.یسی نیشتمانیی فەرەنسا زۆر گرنگ و مێژو

 لە ڕاستیدا پێویستە دەسەاڵتدارانی حکومەتی ئێران لەمەودوا ببانن کە چیتر  .یاسا بەسەر کۆماری ئیسالمیدا خۆش دەکات
 "...ڕووبەڕووی شەڕی قسە نین

 
 موفتی( ە بۆ هاتوە منیش وەرمگێڕا سەر کوردی -ئەم بابەتە لەالیەن برای هێژا کاک )م 
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 ماشێنی کوشتاری الوان دەفریای ڕێژیمی فاشیستی نایە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 
خێراتزر لە  ئەگەر تا ئێستا وردە گومانێکیش هەبووبێ کە ئەو رێژیمە بەم زوانە بڕووخێ ئیتر لەمەو دوا دڵنیام ئەو رێژیمە

 .پێشوو و خێراتر لەو کاتەی دەستی بە ئیێدام وکوشتنی زیندانیانی کورد و سەراسەری ئێران کردبێ دەڕوخێ
 

هێندەش مەاڵڵێنەوە ئەو رێژیمە دڕندەیە بێ خوێن ال نزاچێ ئەوە قسزەی دووهەم ڕۆژی خۆپێشزاندانی مزن بزووە لە سزەرەتای 
م ئەو خوێنزانەی تزا ئێسزتا دراوە بزۆ الچزوونی ئەو رێزژیمە جزارێ هێشزتا خۆپێشاندانەکان و، ئێستاش لەسزەر هەمزان بزاوەڕ

 کەمە.
 

فاشیبم و دڕندەیەکی وەک رێژیمی ئیسالمی ئێران الچزوونی بە بزێ خزوێن وقوربانیزدان مزومکین نزیە ئەگەر ئەوەت دەزانزی کە 
 ، وایە ئێستا نابێ بالڵێەوە، ئەگەر نەتبانیوە ئێستا بیبانە و تەک.یمی خۆت ڕوون کەوە

 
ئەوان  !لە خەڵکزیش گەڕێزن نە بڵزێن وەرنە پزێش و نە بڵێزین دەسزت راگزرن، و نە ئزایەی یەئزس و نائومێزدیش بزشو کەنەوە

خۆیان لە ناو مەیدانە ئەسڵیەکە دان وهەر ئەوانزیش دەزانزن چ دەکەن. لەوەش خزاتر جەم بزن لەهەمزووی ئێمەمانزان چزاکتر 
 دەکشێنەوە و کەنگێ پێویست بکا دوبارە شەقام دەگرنەوە. ئەو رێژیمە هەلوومەرجە هەڵدەسەنگێن و لە کوێ پێویست بێ 
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 رووحی پێ بێ یەکی دەرنابا، ئەوەی ئێستا ئەو رێژیمەش دەیکا تەنیا بۆ نەجاتی خۆی و چاوترسێن کردنی خەڵک  ٧٠تازە 
 .یی تەمەنیەتیو دانی ورە بە هێبەداڕماوەکانی خۆیەتی لە کورت ماوە دا دەنا ئەویش سوور دەزانێ تازە کۆتا

 
بە قسەی من مەکەن، من خۆشبینتان دەکەم و واقع بین نیم، مزن لە خزۆڕا دڵخۆشزتان دەکەم !!! گوێتزان لە کاربەدەسزتەکانی 
رێژیم بێ، گوێتان لە مەال دەست ڕۆیشتووەکانی حەوزەی عی.میە بێ، گوێتزان لە بەرپرسزانی ئێسزتا و پێشزووی ئورگانەکزانی 

چەقەی فەرماندەکانی ساا بێ دەگەڵ یەکتری، گوێتان لە هەرا وهەنگزامەی وەزارەتزی ئیتشعزات ڕیژیم بێ، گوێتان لە شەڕە 
و ئیتالعاتی ساای پاسداران بێ کە هەر یەکەو ئەوی دیکە بە خەراپتربوونی وەزعەکە تاوانبزار دەکزا و ........ گوێتزان لە 

ێززژیم گرتبززوو و لە نێززو ئززاپۆڕای دەیززان هێززبی دەنگززی ئەو کززچە ئززازایە بززێ کە پێشززی بە بەرپرسززێکی دەسززگای نززاداوەری ڕ
ئینتیبامززی و ئەمنززی دا دەینەرانززد " بززۆچی گەنجەکانمززان دەکززوژن؟ لە کززوێ لەسززەر بەرد هاویشززتن خەڵززک لەدار دەدەن؟ کززوا 

کە  بززۆ یەک کە   ٥سززبای کەسززێک کە ئززاگر دەکززاتەوە ئیێززدامە و ..... گوێتززان لە مەولەوی عەبدولحەمیززد بززێ کە دەڵززێ 
 اکرێ ئەوە خیالفی قورحان و شەریێەتە و ئەو دەنگە هەر دێ و هەراوتر دەبێتەوەئیێدام ن

 
گوێتان لە عەلی دایی و وریا کەفووری و یەحیا گزوڵ مزحەمەدی و دەیزان ئەکزتەر و سزینەماکاری ئێرانزی بزێ کە بە ڕاشزکاوی 

ە بززێ کە قززازی مززحەمەد دەکەن بە دژی ئەو رێززژیمە دەدوێززن ودەنووسززن وزۆربەشززیان لە ئێززرانن، گوێتززان لەو مەال کززوردان
 سیمبولی بەرخۆدان بۆ ئازادی و شیێرەکەی مامۆستا قانع دەکەن بە هەوێنی وتاری ئاییینی کە دەڵی:

 

 گەر بە ئازادی نەژیم مردن خەاڵتە بۆلەشم
 نۆکەری و سەردانەواندن کاری نامەردانەیە

 
نە سزەر، مەحکزووم کزردن و گەمزارۆی اڵتانی دەرەوەشزی بزخەبەلێ گوێتان لەوانە و لە زۆری دیکەش بێ، دەنگی ناڕەزایەتی و

زیاتر خستنە سەر ئێران لە هەموو الیکەوە لەبەر چاو بگرە جا ئەوجار ببانن شۆڕشی ژینا چ قۆناکێکی بڕیزوە و ئەمە بزاش 
کە ئیزدی گەل ببانن کە تازە ئەوەی باوەڕی ئاگرینی هەر شۆڕشێک بەتینتر دەکا نەترسزانە لە دەسزەاڵت و ئەوە ئەو ڕۆژەیە 

 .و الوانی واڵت ترسیان لە دیکتاتۆر شکاوەو ئەو دەنگانە تازە کپ ناکرێن
 

 .مەرت و نەمان بۆ ڕێژیمی فاشیستی مەزهەبی ئێران
 سشو لە گیانی پاکی شەهیدانی شۆڕش ژینا 
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 تدا و سیاسهنێوان كولتوور   حیجاب له
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابون كرماشانی

 
نززدێ  ، هه وه بززشو كرایززه  وه زرییززه ر مونته عمززه د جه مززه ری گشززتیی ئێززران  محه زاری دادوه  واڵێك لززه ڕۆژانززی ڕابززردوودا هززه  لززه
سززوپای   واڵنێرێكی نبیززك لززه و دواتززر هززه  وه وشززت لێكیززان دایززه ی پۆلیسززی ڕه وه شززاندنه ڵوه هه  نوو  بززه واڵنێر و ڕۆژنامززه هززه

.  وه شزززێته وه ڵده هه  یزززه زراوه م دامه ئزززه  نییزززه  و مانایزززه و بزززه  و بۆچوونێكزززه  ڵگۆسزززته نیا هه تزززه  مزززه یانزززد، ئه پاسزززداران ڕای گه
دۆخێكززی   ، لززه وتۆی نییززه كی ئززه وشززت، گرنگییززه ی پۆلیسززی ڕه وه شززاندنه وه ڵنه و هه  وه شززاندنه ڵوه بززێ بززبانین هه ی ده كه ڕاسززتییه

بززۆ   كه یه مززب و نیشززانه نیا ڕه ، پرسززی حیجززا  و بااڵپۆشززی تززه ی خۆیدایززه لووتكززه  لززه  ڵگززه كانی كۆمه داواكارییززه  ئززاوادا كززه
نزاو تززۆڕێكی   لززه  سزاڵه 43  دوێزت، كززه ك ده یززه ڵگه كزانی كۆمه نززج و ئازاره ی ڕه ئێسزته  لززه  كزه  ربزڕین و زمانێكززه تی ده زایزه ناڕه

 . وه ته ماوه خالقی و ئینسانیی بۆ نه رێكی ئه نگه ها و له ژی، هیێ به ی سیستمێكدا ده گشتیی كایه
 

و  ، بززه نززد مانگززه وام و جیززاوازی چه رده وتی خۆپیشززاندانێكی بززه سززكه ك ده خال، وه ی پۆلیسززی ئززه وه شززانه ڵوه هه  باسززكردن لززه
اڵتی كوردسزتانیش  ی ئێرانزی و ڕۆژهزه ڵگزه كۆمه  یشزتووین و نزه تی ئایزدۆلۆجیكی كۆمزار تێگه وڵزه ڕۆحزی ده  لزه  نه  كه  یه مانایه

و  ئێززران، لززه  خالقیی لززه ئززه -ریتی كولتززووری  بڵززێم ترادیشززن و نززه  ئێززران یززان باشززتره  ناسززین، بێگومززان كولتززووری زاڵ لززه ده
و  ناو ئزه گشزتی لزه  ، بزه بووه یی بزۆ ژن هزه تێڕوانینێكی میتزافیبیكی و ئوسزتووره  كه  بووه  رانه وه ته رست و بڤه تابۆپه  كولتووره
 . وه دۆزێته بینێت خۆی ده یتاندا ده و شه  نێوان فریشته  ژن له  اڵت كه ی گشتیی كولتووری ڕۆژهه یه پێكهاته

 

https://wishe.net/wtars2.aspx?NusarID=850
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ی جیزۆگرافی و ڕۆشزنبیری و  وتزه ڵكه ڕووی هه  زی لزهنزدێ جیزاوا هه  گشتی ڕاسزت بێزت، بزه  بۆ كولتووری مرۆیی به  مه ئه  نگه ڕه
كی  ناو ئایدۆلۆجیایزه  له  ی كه و واڵتانه تی بۆ ئه تایبه  اڵت به ڕۆژهه  اڵم له ، به وه تییه اڵیه وتنی زانستی و كۆمه ئاستی پێشكه

تی  اڵیزه كۆمه  زراوه ت و دامه وڵه ی ده وهزرا ك دامه فۆرمدا وه  وتن له پێی پێشكه  ، پێ به ڵهێنجاوه ئاینیدا سیستمی سیاسییان هه
ڕۆك  فززۆرم و نززاوه  ، واتززه وه تززه ك خززۆی ماوه ر وه و هززه  وتووه كززه ڕۆك پززێش نه كان، نززاوه و سیاسززی و كولتززووری و فیكرییززه

رگی  ج.وبزه  سزێك بزه ن كهستی، یا فغانی بۆینباخێك ببه رگێكی ئه ر ج.وبه سه له  وایه  وه ك ئه وه  مه ، ئه یه هه  وه تییان پێكه دژایه
 ر بكات. سه نسیی له ، كشوێكی فڕه وه فارسیی كۆنه

 
گونجاوی و  م نزه بوونی ئزه ڕاسزتدا، هزه اڵتی ناوه ڕۆژهزه  ك ڕێكخراوێكزی مزۆدێرن لزه ت وه وڵزه كانی ده وره گه  دژوازییه  كێك له یه 

ش  مزه و ئه   كانزه ریتییه ها كۆنبزاو و نه كردنی بزه ریكی پیزاده ێ خزهمی نزو رده كی سزه یه زراوه ك دامه ت وه وڵه ده  ، واته یه دژوازییه
  ت، ئێمزه ر و ڕۆشنبیری دیاری فار  سزادیسی هیدایزه روین كچی ساسان"ی نووسه ی "په شانۆنامه  ، له نییه  وینه بێ هۆ و بێ زه

روین دوا  یاندن و داگیركردنزی، پزه سزتگه وڵ ده هزه موو هزه  بینین كه كان ده مسوڵمانه  به ره ڕی نێوان ئێران و عه شه  ك له یه وێنه
و  تی زاڵززی ئززه اللززه بززۆ نیشززتمان، ده  مبێكززی مێینززه ك ڕه و سززیمبولی واڵت وه  ك نیشززانه روین وه ، پززه كچززی پاشززای ساسززانییه

  ، كزه وه نوێنێتزه ئیسزالمی ده بی ره یی كولتووری عه ر دڕنده مبه هه  ژادی ئێرانی له بوونی نه و جیاوازبوون و پاكیبه  یه یه شانۆنامه
 بینرێت. ئاستێكی دیاریش شوێنایێ بیری شۆڤێنیی ئێرانچێتی تێدا ده  به
 

ك  ڵكو وه تی چززاو لززێ ناكززات، بززه اڵیززه وتنێكی كۆمه ك ڕێككززه وه  كولتوورییانززه  م نیشززانه ئیسززالمیی ئززه-یاڵززدانی ئێرانززی خه
خال، و  ئزه  لزه  تزه الله ده  ك كزه ندییزه تمه بینێزت. تایبه ژادپاكی ئێرانزی ده هو نز  ریی ئینسانی بێوێنزه وهه كی جه ندییه تمه تایبه
نزاو كولتزووری ئێرانزی و   بزه  یزه م وێنه . ئزه ڵیگرتووه خۆیزدا هزه  كی شزیرپاك لزه ر ئێرانییزه ڕۆحزی هزه  الری كزه نگینی و سه سه
  رچی لزه گه ر، ئه جه تا قه  وه كانه وییه فه می سه رده سه  ر له هه ، دا هاتووه یه ڵگه م كۆمه كانی ئه سیاسییه  و فۆرمه  موو وێستگه هه
و   ڵگززه ی كۆمه وه كی ئینگ.یززبی بززۆ نوێكردنززه یززه ك پڕۆژه نجززدا، وه زای میرپه اڵتی ڕه سززه ده  مززدا واتززه كه ویی یه ه.ززه می په رده سززه
م.زێ  زۆره  ، یانی بزه ئاراوه  البردنی حیجا  هاته  واته شمی حیجا " ی "كه كانگیر، پڕۆژه ست و یه كده تی یه وڵه زراندنی ده دامه
  وی بزۆ پیزاوانیش هاتزه ه.ه ك كشوی په وی وه ه.ه تیی په رگێكی تایبه كرا و ج.وبه  ك البردنی بااڵپۆشی پراكتیبه یه ك پڕۆژه وه

 بوو. وتوو نه ركه اڵم سه ، به ئاراوه
 

ڵبژاردنی پۆشززاك و ج.اۆشززین،  وت و ئززازادیی هززه ركززه تر ده بززارتر و ئازادانززه لززه  كززه مززدا دۆخه وی دووه ه.ززه می په رده سززه  لززه
ی  وانززه كه  وه و ژن خرایزه  وه بانگهێشزت كرایززه  كۆنززه  مه رده و سزه هززاتنی كۆمزاری ئیسززالمی ئزه  بوو، بزه ر نززه سزه كی وای له تابۆیزه
ریكا  مزه ك ئه ی وه وره یتانێكی گزه بوونی شزه مزۆدێرن و هزه ی هۆی هاوكێشزه ی بزه كه یتانبوونه ش شه ، ئێسته وه یتانه و شه  فریشته
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خالقی و  رووی مزۆدێ.ێكی ئزه بزۆ خسزتنه  زراوه یزان ڕێكخزراو و دامزه ده  وه اڵتی كۆمزاره سزه تای ده ره سزه  ر له هه  بۆیه  قه، زیاتر زه
–مێژوویزی   م هاوكێشزه دا و لزه ن، لێره یكه و ده  رجیان بۆ كردووه یان م.یۆن دۆالریش خه ده  ، به وه كایه  ژن هاته  داپۆشراو له

م و  كزه ویی یه ه.زه دوو قۆنزاکی په  نیا لزه و تزه  ئایدۆلۆجیك بووه-خالقیی كی ئه یه دا، حیجا  و بااڵپۆشی زیاتر كرده سیاسییه
كتر  ی یزززه وانزززه ڵك پێچه ت و خزززه وڵزززه ری ده مسزززه ردووك جه هزززه  ، كزززه بووه قزززی هزززه نی سیاسزززیی زه كۆمزززاری ئیسزززالمیدا، الیزززه

ڕی  بیروبزاوه  كی بزه تی و گونزده ڵكێكی سزونه شزمی حیجابزدا، خزه م و كه كزه ویی یه ه.زه می په رده سزه  رچی لزه . هه وه ته ستاونه وه
  چك و "چادر" و بااڵپۆشدا. دووتوێی له  یایان له ، و حه ره دا بۆ پاراستنی شه گیانیان ده  وه كۆنی ئاینییه

 
مان تێڕوانینزی  می، هزه د خاتزه مزه ید محه ركاری سزه سزه  می هاتنزه رده كرێزت بڵێزین تزا سزه اری ئیسالمیشزدا دهمی كۆمز رده سزه  له

  رچزوو و درایزه نجانی ده فسزه سزتی هاشزمی ڕه ده  ت لزه وڵه اڵم كاتێك ده بوو، به اڵتدا هه سه ی ده ئاراسته  ئایدۆلۆجی سیاسیی به
كی  ، دنیایززه ئززاراوه  ژیززانی تززر هاتززه  و نززۆرم و شززێوه  ئززاراوه  هاتززه  ڵگززه اتری كۆمهی زیزز وه كززان، كرانززه سززتی ڕیمۆرمخوازه ده
رگزرت و خانمزان و كچزانی  كی سیاسزیی وه یزه وینه و پرسزی بااڵپۆشزی زه  ئزاراوه  ویزدی هاتزه نێوان خزود و ئه  له  راوردكارانه به
  ژیانه و شزێوه ی ئزه ی بازنزه وه ره ده  ش لزه وانزه یزار بزوو، ئه، ئایزدۆلۆجیای سیاسزییان د وه بااڵپۆشزیانه  سیجی و حببواڵیی بزه به

شزێوی   اڵتیش لزه سه ئایدۆلۆجیای سیاسیی ده  ر به ت بۆ پیاوانیی سه نانه ته  مه رگیان جۆرێكی تر بوو، ئه بوون، شێوازی ج.وبه
  خست. رده دا خۆی ده رگی ئاسایی و ساده ڕدێن و ج.وبه

 
  تزه هاتووه یی نه كشێ و لێبورده پاشه  ته و بابه اڵتی كۆماری ئیسالمیدا، هیێ كات له سه ی ده ماوه  له و  م وێستگانه موو ئه هه  له

یان بۆ  یتانی گومڕایی پێناسه ی ڕزگاری یان شه ك فریشته كراون، وه  وتن پێناسه ركه ی شكست و سه روازه ك ده و ژنان وه  ئاراوه
اڵم  یمخۆش بزوون. بزه و پێزی كزه  وه تزه دا دیوه یه و پێناسزه نزاو ئزه  دا بزوون، خۆیزان لزه یزه و بازنه نزاو ئزه  ش له وانه و ئه  كراوه

كززات،  ده  ی جیززاوازدا پێناسززه ئاراسززته  بززه  و سیاسززییه  ڵناسززانه كۆمه  نززدی و داڕشززتنه به م بیچمه دا ئززه لێززره  خززاڵێكی گرنززگ كززه
اڵتی  ئێززران و ڕۆژهززه  ژنززان لززه  كدا كززه یه وێسززتگه  سیسززتم، لززهمبێززك دژی  و ڕه  ك نیشززانه وه  البردنززی بااڵپۆشززی و حیجابززه

كزانی نزاو  جۆراوجۆره  ره مسزه ئاسزت و جه  ی ڕابزردوو لزه یزه دوو ده  و لزه  ی كزردووه شه تواناكانیان گه  وه زۆر ڕووه  كوردستان، له
بززۆ   مبێكززی دیززاره اڵپۆش و حیجززا  ئیتززر ڕهدا بززا رگززرت، لێززره ریان وه و كاریگززه  وره دا، هێبێكززی گززه ڵگززه بززازاڕ و زانكززۆ و كۆمه

ش  و خواسزته ڵگری ئزه مبێزك هزه ر ڕه رچی هزه گه سی، ئه كه ردی و تاكه ك خواستێكی فه وه  ری سیستمێك نه وهه تیكردنی جه دژایه
بژاردن و ژیزانی دروسزت و ڵ مافی هه  ر جۆره هه  ڵ كۆی سیستمێك كه گه له  ربڕینه تیی ده زایه م ناڕه كه ی یه پ.ه  اڵم به بێت، به ده

شزێكیان  ، به یزه بااڵپۆشزییان هه  ش كه وانه شۆڕشی ژینادا ئه  بینین له ك ده ، چون وه رگرتووه ڵك وه خه  ی له و ئاسووده  هێمنانه
 بڕن. ڵده نگ هه ڵ ناڕازییانی بێ بااڵپۆش و دژی سیستم ده گه وان له هاونه
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كگرتنی  یزه  بزه  یزه نزدی ئاماژه وه هزادا، ئه كی مێژوویزی ئاوه یه وێسزتگه  حیجزابی لزه نگرانی حیجزا  و بزێ ی الیزه كگرتنزه م یه ئه
هاكردنی مززرۆاڵ و  ڵی و بێبززه نززده و گه  كانززدووه ڵته كانی هه ها مرۆییززه موو بززه هززه  ر كززه كززان دژی سیسززتمێكی ماڵوێرانكززه هێبه
  لزه  تی بزااڵپۆش و حیجزا  خزۆی، ئێمزه بزۆ پرسزگربوونی بابزه  ییزهن  ئاماژه  نده وه ی، نیو ئه كه ره وهه جه  به  رستیی بووه لاه هه

ربڕینزدا پزاش  شزادی و خۆشزی ده  ت بزوون لزه حكوومزه  ربه ی سزه وانزه كاتی یاریی تیای تۆپی پێی ئێران و وێڵبدا بینیمان، ئه
حیجزا    كزه  یزه وه ری ئه پیشزانده  مزه بوو، ئه بوو و سووراو و سزایاویی تۆخیزان هزه ی ئێران، بااڵپۆشیان نه كه وتنی تیاه ركه سه
مزبی و  ڕه  بزه  كزه ته بابه  وشزیارانه  تێكزدا كزه حاڵه  ر لزه گزه ، مه بوونی گرنگ نییزه بۆ سیستم و بوونی بااڵپۆش و نه  كه یه كایه

 ڕوو.  وێته سیاسیی بكه
 

سیستمێكی توتالیتزار و سیسزتمی توتالیتزار   بهدژ   مبێكه و ڕه  نیا نیشانه پۆشی ته بااڵپۆشی و بااڵنه  بێ وریا بین كه ده  بۆیه
  ری خزۆی بزه وهزه ی نزابێ و جه كی درێژمزاوه ییزه هیێ لێبورده  وه دڵنیاییه  اڵم به بكات، به  ته م بابه كشێی كاتیی له پاشه  نگه ڕه

  وشززت، هززیێ لززه ی پۆلیسززی ڕه وه هشززاندن وه ڵنه یززان هه  وه شززاندنه ڵوه هه  ، بۆیززه گززرێ داوه  كی نوێززوه هایززه ر به تیكردنی هززه دژایززه
 اڵتی كوردستان. ئێران و ڕۆژهه  له  مبیی ژنانه و ڕه  باتی شۆڕشگێڕانه زاندنی ئاستی داخوازی و خه ناگۆڕێت و دابه  كه ته بابه
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی وشە 
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سانە بۆ شۆڕشی ژینا، دەرخەری ئەم ڕاستییەن کە سەرجەم نیشانەکان و خوێندنەوەیەکی هێمانا
 کۆماری ئیسالمی گەیوە.

 
 

 
 
 
 
 

 
 ناسر باباخانی

 
ووێژدا باسم لەوە کردووە کە ئەم شۆڕشە بۆچی شکست ناهێنێ، تووشی هەورازولێژ دێ، بەالم بەردەوام دەبزێ.  لە هەندێ وت

و بۆتە شۆڕشێکی بۆنەیی کە بۆی هەیە لە هەمزوو کزات  چون فەزای خودموختاری، واتە فەزای مەجازی و شەقامی بەدەستەوە
   .نەکراو سەرهەڵداتەوە بینی دا لە شوێنێکی نادیار و پێش و ساتێک

 
مززن لە پززازدە گرتەڤیززدیۆدا تایبەتمەنززدییەکانی ئەم شۆڕشززەم دەسنیشززان کززردووە و بە ئاکززامە گەیشززتووم کە ئەم شۆڕشززە 

ێ کزۆمەڵگەی ئزێمە لە نزاوخۆ و دەرەوە زۆر وریزا بزێ و ببانزێ کە دەسزەاڵت سەرەتای کۆتزایی کۆمزاری ئیسزالمییە. ئێسزتا دەبز
 هەموو فێڵ و تەڵەکەکانی بەرامبەر بەم شۆڕشە تووشی بنبەست بووە و تەنیا ستراتیژی ناهومێد کردنی بۆ ماوەتەوە.

  
بە دڵنیززاییەوە بێتززوو  ئەم شۆڕشززە لە دەریززا دەچززێ و ئاسززاییە شززەپۆلەکانی هەنززدێ جززار لە کەنارەکززان ئززارام بگززرن، بەاڵم

تەنیا جارێک تۆفزان هەڵکزا شزەپۆلەکانی دەریزا چنزگ لە ئاسزمان دەدا و دواجزار تۆمزاری ئەم دەسزەاڵتە گەنزدەڵ و نگزریس 
تێکەوەدەپێچێ. بۆیە نە گوێ بۆ درۆکانی دەسەاڵت و نە بۆ شایەری شەو شل کەن. ئەم شۆڕشزە ئیتزر شکسزت نزاخوا، بەورە و 

 .بێ دەیکەین، هەرکەسەو بە پێی تواناییەکانی خۆیهیواوە ئەوەی لە دەستمان 
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 لەوە پێشتر نووسیبووم لە شەڕ لەگەڵ دیکتاتۆردا ئەگەر ئەو هەزار جار سەرکەوێ، ئێمە هەر هەین، بەاڵم ئەگەر ئێمە 
   !تەنیا جارێک سەرکەوین، ئیتر ئەو کۆتایی دێ

 
------ 

 
 دیکتاتۆر تا دواهەناسەی بەترسەوە دەژی،

 
حززوکمڕانی دیکتاتۆرەکزانی تززری بە چزاوی خززۆی دیزوە یزان لێززرولەوێ بیسزتوویەتی. تەنززانەت شزتێکی سززەیر،  چزون ئەنجزامی

دا با  لە چارەنووسی تزاڵ و تراژیکزی دیکتاتۆرەکزانی نزاوچە دەکزا. بەاڵم چزون  دیکتاتۆرێکی وەک خامنەیی لە لێدوانەکانی
ەکە هەمیشە لەسەر سینگێتی. هەر ئەوەشە وای لێزدەکا بزۆ بۆخۆی دەزانێ کە چەندە دیکتاتۆرە، دڵەڕاوکێی ڕووخان وەک مۆت

دا هەرچەند ترسی لە ڕووخان زیاتر دەبێ، زیاتر  کۆنترۆلی کۆمەڵگا لە هیێ کردەوەیەکی نامرۆڤانە نەپرینگێتەوە. لەڕاستی
وانێکی دڕنزدە! حەولی کۆنتڕۆڵ و سەرکوتی کۆمەڵگا دەدا. بۆیە کاتێ ترسەکە دەگاتە ئەوپەڕی خۆی، دیکتزاتۆر دەبێزتە حەیز

ڕێک ئەوەی ئەمڕۆ خامنەیی و حکوومەتەکەی دەیکەن. فەرمان دەدا بە سیستمی دادوەری بۆ داغ کردن و کوشتنی ئەو گەنزجەی 
لە سەر شەقام بە شۆفیرەکان دەڵێ ڕایگرن یان سیگناڵ لێدەن! )دەقی قسەکانێتی لە ڤیدیۆکەدا(. ڕێک چەند ڕۆژێزک دواتزر 

نە سەر شەقام لە سێدارە دەدەن. یان کاتێ بۆ سەگە هارەکانی دەدوێ بزۆ سزبەینێکەی هێرشزی سااڵن لەبەر هات ٢٢گەنجێکی 
 .دڕندانەیان بۆ سەر کوردستان دەست پێدەکەن

 
دا دوڕگەیەکی ئەمن ساز دەکا هەرچەنزد بۆخۆشزی  دا دیکتاتۆر بۆ هەاڵتن لە واقێییەتی سەر شەقام، لە زەینی خۆی لە ڕاستی

ی خەیاڵە، بەاڵم ئەم دوڕگە وەهمیە ئارامی دەکاتەوە وەک ئەوەی ئەننەهوو هیێ با  نیزیە. بزۆیە دەزانی ئەمە وەهمە، زادە
یەکی وەک خامنەیی هەر دوو هەفتە دوای شۆڕشی ژینا، لە کاتی قسەکردن بزۆ هێزبە ئەمنییەکزان لە کزرداری ڕابزردوو کەلزک 

دەیەوێ لە ڕاستییەکان البدا و بچێتەوە ناو دنیزای  وەردەگرێ و دەڵێ تەواو بوو، خەال  بوو، کۆتایی هات و... ئەمە واتە
زەینییەوە کە لەودا "ولی امر مس.مین جهزان"ە یزان "چمزیە"کەی متمەڕکزی "خزواهرن زینزم"ە! یزان منزداڵی هەشزت نزۆ دە سزااڵن 

 !سروودی "ای فرماندە"ی بۆ بڵێن ئەویش وەک سروودێکی حەماسی باسی لێوە بکا
 

ڕاوەسزتان فەرمزانی کوشزتن دەدا، فەرمزانی سزبا دەدا،  بەزەییزانە و بێ دا جیگیر بزێ، بێ زەینیبۆیە بۆ ئەوەی ئەم دوڕگەیە لە 
تووڕە و قەڵسە لە دەست و پەیوەندەکانی کە بۆچی ئەم شۆڕشە خڕناکەنەوە... ڕەنگە ئەو لە هەموو کە  چاکتر ببانزێ کە 

  الفاوەکە بەڕێوەیە و هەتیوەکەی مەندی.ی پاشایەتی لێ دەبێتە میرات. 
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ئەو دەیەوێ دنیای دەرەوە، خزۆی لەگەڵ دنیزای زەینزی ئەودا بگزونجێنێ. کەچزی ئەوەی ئێسزتا لەسزەر عەرزی واقزیێە شۆڕشزی 
ژینایە کە ترسی خستۆتە گیانی دیکتاتۆرترین حوکمڕانی سزەدە هەر بۆیەشزە سزەرجەم دروشزمەکانی سزەر شزەقام ڕوویزان لە 

 !لووالکی خامنەیی و "بیت رهبری"یە
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  –اری فەیسبووکی نووسەر سەرچاوە: دیو
 
 
 
 

 ڕەنگدانەوەی کێشە ئابوریەکان لە خۆپیشاندانەکانی گەالنی ئێراندا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەنوەر كەریم

 
تزاران  لە یەکێزک لە نەخۆشزخانەکانی سزاڵ، خەڵكزی شزاری سزەقبی کوردسزتانی ئێزران 22دوای مردنی مهسا ئەمینزی تەمەن 

یسززی ئاکززار بززووە هززۆی هەڵگیرسززانی خۆپێشززاندان و سززەرهەڵدانی ناڕەزایەکززان لەسەرتاسززەری ئیرانززدا، دوای بەدەسززتی پۆل
ی ئەی.زولی ئەمسزاڵدا، ئەمزڕۆ 16هێنا لە بێدەنگکردنی هەواڵەکانی مردنی)مهسا ئەمینزی( لە  ئەوەی حکومەتی ئێران شکستی 

 ێک خۆپیشاندانی گەورە کراون دوای وە هەموو ساڵ2017ئەو ناڕەزایەتیانە زۆر بێ وێنەن. لە ساڵی 
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 شازە لە ئێرادە.  سەرکوتکراون. بە  ئەوەی کە  ڕۆژێک چەند
 
 بەردەوامی خۆپیشاندانەکان  -1
   فراوانی جوگرافیای خۆپیشاندانەکان گەورەیە. -2
 .فراوانتری خەڵکی لە دەورکۆبۆتەوە وە بنکەیەکی -3
  

نیان گۆڕاوە، بەراورد بە ناڕەزایەتیەکانی پێشووتر، کەئەوەکانی تزر زیزاتر لە خۆپێشانەدەنەکانی ئێستای ئێران داخوازیەکا
  . کێشە ئابوریەکان بوو وە هەروەها گٶڕانکاری لە بەڕیوەبردنی سیستەمەکەدا بوو

 

تەنززانەت نەهێشززتنیی دەسززەاڵتدایە. ئەم نەخۆشززیە درێژخززایەنەی  ئێسززتا داواکاریەکززان بززۆ گۆڕانکززاری لە دەسززەاڵتدا و بەاڵم
ئێرانیەکان، لە چەند ساڵی ڕابردوودا بۆتە هزۆی تزوڕەیی ئێرانیەکزان و بێباربوونیزان،  بۆتە جێگەی سەرنجی  وری ئێرانئاب
 لە شەرعیەتی ڕژێمەکەدا. پێشاندانەکانی ئێران لە مانگی ڕابردووە وا پێشان ئەدا کە جۆرییە، قەیرانی قووڵ هەیە  خۆ
  

جززارێکی تززر متمززانەی خەڵززك  کان سززەرکوتبکات، ئەوە زۆر زەحززمەت ئەبێززتخۆپیشززاندانە بتوانێززت ئەگەر ئەم جززارە ڕژێززم
 . بەدەستبهێنێت

  
دژی سیاسززەت و  کێشززەکان ئززابوری نززیە بەتەنهززا، وەزیززاتر کە ئێسززتا زۆر ڕونە داخوازیەکززانی خەڵززک ووتارەکانیززان بەپێززی

زیزززاتر کردنزززی خۆپیشزززاندەران و کە بزززۆتە هزززۆی  ژینگەیەکزززی دروسزززتکردوە ئزززابوریەکە چەوسزززاندنەوەکانیەتی. بەاڵم کێشزززە
 .توڕەبوونیان

  
زۆرتززرین کززاریگەری خراپیززان  ئێرانززی کۆمەڵگززای ، وە توێژەکززانی خززوارەوەی%50گەیشززتۆتە زیززاتر لە  هەڵئاوسززانی ئززابوری

تێكززڕای گەشززەی  بەرەو خززوارەوە دەڕۆن، خێباکززان وە توانززای کڕینززی هێواشززی بەرزدەبززنەوە لەسەردروسززتبوە، نرخەکززان بە 
هێواشزززە و کەمە لە کاتێکزززدا ئزززابوری ئێزززران پاشەکشزززەی زۆری نەکزززردوە لە بەر ئەوەیە نرخزززی نەوت بەرزە، ئەو  نزززاوخۆ 

کزردارینین و کارنزاکەن. )ئیبزراهیم رەئیسزی(  هەنگاوەکزان هەنگاوانەی حكومەت بۆ چارەسەرکردنی ئابوریەکەی گرتزویەتەبەر
ئەو دژایەتزی کزردنە کە  کۆبکزاتەوە،  بیربکزاتەوە رژەوەندی خەڵکلە بە سەرۆکی ئیران نەیتوانیوە تیمێکی ئابوری کە زیاتر

لە  کە نەتزوانن ئەو پێزوارانەی کە پێویسزتە بیگزرنە بەر،بزۆیە پێوەرەکزان کورتیهێنزا. وای.ێکزردون لە نێوان خۆیاندا هەیزانە
را بۆ هاوردەکردنی کەرەسزە هێن کە بەکار دە بەنرخێکی تایبەتی هەڵوەشاندەوە دۆالری گۆڕینەوەی کاتێکدا کە ڕەئیسی بڕیاری

ئەو کەرەسزززتە سززززەرەتایانەی کە هزززاوردە ئەکززززرێن  سزززەرەتایەکان وەک خزززواردن. بەحەتمززززی ئەبێزززتە هززززۆی بەرزبزززونەوەی
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گەنززدەڵی و بەفیڕۆدانیاززارەی وواڵت، ئەو بڕیززارەی کە ویسززتی  بەم کززارە ئەو رێگززایەی نەهێشززت کە ببێززتە هززۆی هەرچەنززدە
ئەمە بزوە هزۆی  کە فشزاری نەکەوێزتە سزەربکات، بەاڵم درێژخایەنزدا بزۆ بزودجە ی وواڵتئێزران لە مزاوەی  پەیکەرەی ئزابوری

هەڵئاوسزانەکە کەمبکززاتەوە. بەرامززبەر  یاالنێزک نەبززوو بزۆ ئەوەی کە بتوانرێززت وە لە گەڵ ئەوەشززدا  زیزاد بززوونی هەڵئاوسزان
خززوازی بززۆ ئەو قەوااڵنە لە گەڵ حکززومەت دەسززتی کززرد بە کەمکززردنەوەی فرۆشززتنی قەواڵەی نززوێ، وە نەبززوونی دا بەمەش
بە سیاسزەتە ئابوریەکزانی حکومەتزدا لە  وە بەرهێنان لە الیەن کەرتی تایبەتەوە بەهۆی نەبزوونی متمزانە نەبوونی ئەوەشدا

 .دراو ئەبیتە هۆی کەمبونەوەی توانای دەستکەوتنی حاڵەتی وادا
  

 بانکی ئێرانی

 
کە مبونەوەی داهاتی خێبانەکان وایکزرد کە بیبنسزە  وە هەروەها ن بەرزە،ووتەی ئابوریناسەکانی ئێران کە هەڵئاوسا بەپێ 

داوای ڕیژەیەکززی زۆری  درێژکززردنەوەی قەرزاکانیززان نززادەن، وە هەروەهززا بانکەکززان یززارمەتی بززڕۆن قەرزبززکەن، وە بچوکەکززان
داخسزتنی بیبنسزەکە، وە  کە بازرگانەکزان نەتزوانن قەرزبزکەن ببێزتە هزۆی ئەکەن ،ئەمەش ئەبێتە هۆی ئەوەی سوودی بانکی

لەدەستدانی هەلی کاروکەمکردنەوەی چاالکیە ئابوریەکان. ئابوری بەرەو پاشەکشە بڕوات. ژمارەی بەتاڵە بەرەو بەرزبزونەوە 
ڕەخسزززززاندنی هەلزززززی کزززززار  هیزززززوایەک نزززززیە بزززززۆ لە نزززززاو ئێرانزززززداو. وە  بزززززڕوات، کە یەکێکزززززێکە لە کێشزززززە گەورەکزززززان

 . تیایە ئێرانی کە دۆخەی بەم
 

 ێلێکی ئابوری هەڵەمۆد

 
بە بزێ گۆڕانکزاری گەورە،  دەرکەوت کە ناتوانێت بەردەوامبێزت کە ڕابەری کۆماری ئیسالمی داوایئەکرد ئابوری بەرەنگاربونەوە 

ئێزران لە  هەمزوو پێویسزتیە بنچینەیەکزانی ئزابوری بەاڵم ناتوانێزت ،2018 - 2010 توانی بەرگە بگرێت لە ساڵی هەرچەندە
هێنەری بیانی بۆ نزاو وواڵت ڕابکێشزێت وە یزان بتوانێزت قەرزی  دکردنی بەرهەمدا بکات، وە بتوانێت وە بەروەبەرهینان و زیا

ئەمەش بزووە هزۆی کەمبزونەوەی بەرهەم ، وە بەرهەم  نزاو بزازاڕی تزازەوە.  بانکی بیزانی وەربگرێزت، وە بچێتزیە دڕێژخایەنی
 ەی وواڵت.سەقامگیری بودج گەشەی ئابوری و دروستکردنی بۆ بنچینەیە

   
Annual GDP  growth (%) 
 Consumer prices growth (2010=100%) (%)تێکڕایی گەشيی ناوخۆی سااڵنە  
100=2010)بەرزبونەوەی نرخی شتومەک   %) Annual inflation 
 rates (%) 
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 Volume of oil exports (mn bpd) (%)ڕێژەی هەڵئاوسانی سااڵنە
یل ڕۆژانە قەبارەیهەناردەی نەوت بەبەرم   Net oil export revenues (current prices, $ bn) 

بە م.یار دۆالر  داهاتیسافی نەوت  
2010 5.8 100 10 2.2 76.75 

2011 2.6 121 21 2.5 101.15 

2012 -7.4 152 26 2.1 69.76 

2013 -0.2 212 39 1.2 49.85 

2014 4.6 248 17 1.1 51.74 

2015 -1.3 282 14 1 29.98 

2016 13.4 306 8.6 1.9 37.55 

2017 3.8 337 10 2.2 55.34 

2018 -6 394 18 1.5 66 

2019 -6.8 551 40 0.651 30 

2020 3.4 n/a 30.6 0.404 21 

2021 4.1 n/a 40 0.8-1 25 

2022* 2.7 n/a 50.3 1-1.5 36 

2023* 2.3 n/a n/a n/a n/a  

 
ئابوریەکززانی سززەر ئێززران بەتەواوی  ریگەری خراپززی سززبائیززران هەڵبژێززرا. کە کززا هەر چەنززدە کاتێززک )ڕەئیسززی( بەسززەرۆکی

هەر لە  بەرهەمزی هەززوو پشەسزازیەکانی ئێزران بەرەو کەمبزونەوە ئەڕۆیشزتن وە 2019ڕەنگی دابووە بەسەر ئیراندا. لەساڵی 
وە بزۆتە پیشەسازی ئۆتۆمبێل و خواردن و ڕستن وچنینەوە، ئەمەش کاریگەری تەواوی لەسزەر بازرگزانی دەرەوە دروسزتکردوە. 

هززۆی کە مبززونەوەی قەبززارەی هەنززاردەی واتە کززاریگەری کززردۆتە سززەر کەمبززونەوەی دراو، کەمبززونەوەی کێشززی هەنززاردەکەش. 
 .بە رەو پاشەکشەی نێگەتێڤ بڕوات گاز( ئەمەش بۆتە هۆی تەرازوی بازرگانی بێجگە )لە نەوت و

 
کاریبکرێت بزۆ ئەوەی بتوانێزت بەرامزبەر کێشزەکانی نزاو ئێزران دەسزت ئەبێت پەیزکەرەی ئزابوری بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشانە
 . ئیران نەهێڵێت  سباکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دایناوە لەسەر ئێران و ئەو کاریگەریانەی كە

 
پارێبگارەکارەکزانە ئەوە  ئێزران مانزای نزیە، ئەوە پاراسزتنی نزاواخنی ژێزر کزامای کۆنسزەیرڤتەکانی بەاڵم ئەم شکاندنانە لە

 'و پێشێ.بکرێ ت بشکێتنابێ
 

 فاکتەرە ئابوریەکان

 
لە گەڵ گەشززە  سززەرکردەکانی ئیززران ئەوە بززوە کە تائیسززتا نەیززان توانیززوە گەشززەیەکی بچززوکی ئززابوری بززکەن  شکسززتی  
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توانزای  وە  2010پێشکەوتنی خەڵكدا، ئەمەش بۆتە هۆی ئاڵنگاری گەورە لە مەودای درێژخایەنزدا. لە ناوەڕاسزتی سزاڵی  و
کەمبکزات تەنەنززات بززۆ   و داهزاتی خێبانەکززان کەمیکزردوە. ئەمەش بززۆتە هززۆی ئەوەی خەرجکردنزی خێبانەکززان ڕینهێبیزی کزز

هێڵزززی هەژاری ڕەهزززادان. وا  ئێزززران لە خەڵكزززی (%18.4دا لە ) 2022اڵی کەرەسزززە سزززەرەتایەکانی وە ک خزززواردن. لە سززز
 . وار هێڵی هە ژاریدا ئەژینلە هێڵی هەژاریدا یان لە خ ( دانیشتوانی ئێران %60کە )  دەبینرێت

  

لەبەرەی ئامززادەی پێشززەوەی خۆپیشززاندانەکانن.  ئیسززتا ئێززران ئززافرە تە گەنجەکززانی  سەرسززوڕمان نززیە کە کەواتە جێگززای
  ( گروپە لەبەرمەترسیدان و بێدەسەاڵتن.2بەشێکن لەو ) کە
  

( وە ئەم ژمزارانە %7.2یە، وە بزۆ پیزاوان لە )( %13رێژەی بەتاڵە لە ناو ئافرەتانزدا لە ) بەپێی ئابوریناسە ئیرانیەکان
لە  بە پێزی هەنزدێ سزەرچاوە رێزژەی بەتزاڵە (35 - 18)گەنجانزدا کە تەمەنیزان لە نێزوان  لە نێزو ( ئەوەندە2دەبێت بە )

وە هەروەهزززززا لە نزززززاو ئێرانزززززدا  کە .  ( م.یزززززۆن7.1واتە ) %(77) ( دەگزززززاتە24 - 15)لە تەمەنزززززی  نزززززاو گەنجانزززززدا
 ( کارمەند ئافرەتە. ١) ( پیاوی کارمەند تەنها5کەبەرامبەر ) ناو کارمەندا هەیە لە هەیە کە ڕەگەزی جیاوازی

 
وە  2017تونززدبێت، ئیززران لەسززاڵی  ئەوە نززیە کە نارازایەتیەکززان ئززاوا خراپززی دۆخە ئززابوریەکەی ئێززران بەتەنهززا هێشززتا

شتگیرنەبوون و توند نەبوون، هەندێ خۆپشزاندانی خۆپیشاندانەکان ئاوا گ بەردەوامی نرخی شتومەک بەرزبۆتەوە وە هەرگیب
وە زۆری بە هززۆی کززاریگەرە ئابوریەکززانەوە بززووە، وە هەنززدێ جززار خۆپیشززاندانەکان سیاسززی بززوون بەاڵم لە  بچززوک هەبززوە

بززوونی هەبززووە لە  چینەکززانی )چینانززدن( کززۆمەڵگە هەر نززاوچەیەکی دیززاریکراودا بززووە. ژمززارەی بەتززاڵەی زۆرو دیززاریکردنی
 رابردوەوە، ەیەکانیدەی
 

بەاڵم فززززاکتەری  یارمەتیززززدانی ناڕەزایەتیەکززززانی ئێسززززتا،  ڕویەکززززی گەورە بززززۆ خراپززززی بززززارە ئززززابوریەکەی ئێززززران بززززۆتە
هاریکززاری نارەزایەتیەکزانی ئێسززتا ئەکززات، )خەڵكزی ئیززران بزاوەڕی بە دنیززابینینی سززەرانی کۆمزاری ئیسززالمی ئێززران  سیاسزی
 .نەماوە(

 

خزواردنەکەی نزاو  ەنزدە نزاجێگێرە کاتێزک کەسزێک ئەچیزت بزۆ بزازاڕ بزۆ ئەوەی بزازاڕ بکزات بەردەوامدۆخی ئابوری ئێزران ئەو
سەبەتەکەی کەمئەبیتەوە، لە بەر ئەوەی نرخەکان بەزوی بەرز ئەبنەوە، کەسێک بە ڕۆژنامەی نێوڕک تزایمبی ووت کە نزاوی 

تەرککززردوە، دوای ئەوەش خززواردنی مریشززکم سززاڵە ووتززی لەسززاڵی پززارەوە خززواردنی گۆشززتی سززورم  41)نززادر( بززوو تەمەنززی 
بززوو، کەکززرێکەی بززووە بەدوو ئەوەنززدە. لەم  تەرکززرد، ووتززی هەمززوو پاشززەکەوتەکەم بززۆ خەرجکردنززی نرخززی کرێززی خززانوەکەم

 چونکە  لەحکومەت کە ئابوریەکە چاکبکات داواکاری خەڵک ئەوەیە کاتەدا تۆ هەر چەندە ڕابکەیت هەر فریا ناکەوێت.
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 . ژێر ئەم فشارە داراییەدا خەڵک شکاوە لە
  

و چەوساندنەوەی  خەڵک لەژێر فشاری بەرزبونەوەی نرخدایە، وە ژمارەی بەتاڵەی بەرز، گەندەڵی نادر ووتی سەرەڕای ئەوە
 سیاسی، وە داواکاری زۆر لەئافرەتان لەبارەی پۆشێنی جل و بەرت.

  
خەڵکی پشتیوان لە حکومەت لەناو ئێراندا یەکخسزتوە  و فاکتەری بێ ئومیدی لە ئابوری وایکردوەکە خەڵکی نەیاری حکومەت

 کۆنسێرڤتڤە( دژی ناڕيبایەتیەکانی ئێستای ئێرانە،  کە )شیکەرەوەیەکی دەڤاری( ئابوریەکەیە )عبدلرزا،  هۆکارە
 

نی منزداڵ ژیانیان زەحمەتە و وە ژیزا خەڵکی ئێران وایدەبێنێت کە %95لە  بێگوێدانە ڕووئیای سیاسی لەناو ئێراندا  ئێستا
 . لەداهاتوودا نادیارە و نەوەکانیان 

  

پەتزای  ئێرانزدا وە خولی سباکانی ئەمریکاو هاوپەیمانەکانی بەسەر ٢و گەندەڵی و  دەیەیەک لە خراپ بەڕیوەبردنی ئابوری
 . یان خراپتری کردوە 2012لەپێش ساڵی  بووە هۆی چەقبەستوی ئابوری ئیران 19 -کۆڤید 

 

نەمززاوە. بززۆتە هززۆی  وە خززواردنی گۆشززت لەسززەر سززمرەکەیان الێکە گەڕان بەدوای كززاردا بەسززەرئەبەنچەنززد سزز ئیرانیەکززان کە
وایززان ئەبیززنن کە بەرپرسززیارن لە  لە سززەرکردەکانیان دروسززتکردنی منززداڵ، تززوڕەو بێززبارن خێززبان و دواکەوتنززی دروسززتکردنی

لە نزاو دوکانەکزانی ئێرانزدا نەمزاون یزان ئەگەر  ەکانبەڕێوەبردنی خراپی ئابوریەکەیان. لە ئیستادا براند و بەرهەمە بیانی
 کە لە کڕین نایەن، ڕیاڵی ئێرانی ئەوەندە بەهاکەی لەدەستداوە،  مابن نرخەکانیان ئەوەندە گرانن

 
کە لە گەڵ بڕوانزامەکەی  ناتوانن کاربدۆزنەوە سمرەکانیان هەڵگرت لەسەر دراوەکەیان. دەرچووی زانکۆکان بڕیاری هەر بۆیە
ئەمە قسزززەی کەسزززێکە کە نزززاوی  ا بێزززت، زۆربەیزززان بزززوون بە شزززۆفێری تەکسزززی یزززان لە دوکانەکانزززدا کزززاردەکەنخۆیانزززد
بیزر لەوە نزاکەمەوە کە خزانوو بەکرێبگزرم، یزان  ئەندازیاری تەالرسزازیە. ووتزی دەرچووی کۆلیژی ساڵە ٢٤تەمەنی  )ئەمیر(

بەجێبهزێڵم. لە  کە ئێزران ووتزی تەنهزا ڕێگزا ئەوەیە مەوە. بهێنم، یان بیر لەدروستکردنی منداڵ بزکە ئۆتۆمبێل بکڕم یان ژن
ڕێکەوتززنە ئەتززۆمیەکە کززرا، ئێرانیەکززان دڵیززانخۆش بززوو کە ئابوریەکەیززان بەرەو باشززی ئەڕوات هەنززدێ لە  کە 2015سززاڵی 

)سزەرۆک لە الیەن  کە 2018لەسزاڵی  ئێران بەاڵم سیستەمی شەراکەت کرا لە گەڵ حکومەتی وەبەرهێنەرانی بیانی و هەندێ
تی سزباکان بەسزەر نەوت و گزازداو، ترامپ( سزەرۆکی پێشزوی ئەمریکزا سزبا قورسزەکان کەسزەپێنرا بەسزەر ئێرانزدا بە تزایبە

 . لە ئێران چونە دەرەوە کۆماانیا بیانیەکان
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باتمزان بەئەمساڵ)ئەسزمەندیار  ئێستا ئیرانیەکزان بیزرلەوە نزاکەنەوە کە ئایزا سزاڵی پزار ئابوریەکەیزان باشزتر بزوو بەراورد
خ.یجزززی( کە دامەزرێزززنەری سزززایتی )بۆرسزززەو بزززازاڕ( تیمزززی تزززویژینەوەکەی کە تزززایبەتە بە)سیاسزززەت و ئزززابوری( ئێزززران، 

ئزززابوری بزززووە زیزززاتر لە  شزززتەکان کزززاریگەری لەسزززەر هەموومزززان دانزززاوە لە بنچیزززنەدا واڵتەکە تووشزززی ئیم.یجزززی ووتزززی
 .بۆدۆخێکی باشتر ناکاتخۆشگوزەرانی زیاد ئەکات بۆ ووتی خەڵک پرسیار دەیەیەکە،

 
بەسزاڵی   شتومەک بەبەراورد زیاتر پارە ئەدەن بە %75بە ڕێژەی  ،ئیرانیەکان ( یە%50 -40 - 30لە) هەڵئاوسان توندە

م.ێزۆن(  30دا ووتی )سێ یەکی( خەڵزک یزان ) 2021ڕاىردوو. )وەزارەتی کارو کاروباری کۆمەاڵیەتی( لە مانگی ئابی ساڵی 
 . ژاریدا ئەژینخەڵک لە ئێراندا لەهە

 

لە شۆڕشزی  1979ئەوکزاتەی کە سزاڵی  وای لە ئێرانیەکان کردوە کە کۆچی بەکۆمەڵ بزکەن وەک سەختی ژیان و ناخۆشیەکان
کارمانززدی  ( ئەوکەسززانەی کە لەدەرەوە دەیانخوێنززد یززان19 -ئێززران ڕوویززدا. بەهززۆی سززباکان و)کۆڤیززد  ئیسززالمی دژی شززای

 . دوە نەگەڕاونەتەوە بۆ ئێرانتەندروستی کە لە دەرەوە کاریان کر
 

خززۆی بژێنێززت و لەسززەرپێێ خززۆی ڕابوەسززتێت، وە  دەسززەاڵتدارانی ئێززران بەنززاوی ئززابوری بەرەنگززاربونەوە کە ئێززران بتوانێززت
  هێنانی کرد لە کارگە ناوخۆیەکاندا. حکومەت وەبەر هاوردە لە وواڵتان نەکات،

  
کڕن، وە توانیان کە خۆیانبدزنەوە لە سباکان بە فرۆشزتنی نەوت بە چزین وا داوای لەئێرانیەکان کرد کە شتومەکی ناوخۆی ب

 . بە نرخی داشکاندنێکی گەورە
 

ڕوویدا. ژمارەی دەنگ نەدەران زیزاتر   سەرۆکایەتی کۆماری ئێران بۆ هەڵبژاردنی 2021ساڵی  ئەوەی کە لە هەڵبژاردنەکانی
سیسزتەمە  هەڵبزژارد، ئەمە یەکەم هێمزابوو بزۆ ئاگزادارکردنەوەیبوو لە ژمارەی ئەو دەنگدەرانەی کە سزەرۆک )رەئیسزی( یزان 

حسززابی ئەوەی کە  رەئیسززی هەڵبژێرێززت لەسززەر کە ئەبێززت خەڵکززی ئێززران ڕازی نەبززوون بەو بڕیززارەی سیاسززیەکەی ئێززران.
 دنەکاندا.لە هەڵبژار وە نەهێشتنیان بۆخۆکاندیدکردن لە بەشداریکردن  کاندیدەکانی تر کە خەڵکێکی زۆر بەناوبانگ بوون

  
لە سززاڵی ڕابززردوەوە، بەڵكززو خەڵکززی زیززاتر  ئززابوریەکەی -کززۆمەاڵیەتی  لەبەرنززامە سززەرکەوتوو نەبززوو ئیدارەی)رەئیسززی( 

پارێبگارەکزان ئەتزوانن سزەقامگیری لە  کە کەمازی شکست بەو بۆچونزانە بهێنێزت  توڕەکردوە و بێبارکردوە، بۆتە هۆی ئەوەی
دابەزێنێززت  بەڵێنیززدا بەخەڵززک کە هەڵئاوسززان لەسززەرەتا رەئیسززی بززکەن، هەرچەنززدە ئابوریززدا بززکەن و بتززوانن گۆڕانکززاری
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هەتزا مزانگی  م.یزۆن( هەلزی کزار برەخسزێنیت ٢) ( لە چەنزد سزاڵی داهزاتوودا، وە گەشزە بە ئزابوری بزدات و%١٠خوار ) بۆ 
 .(2023ئازاری ساڵی )

 
 دراوی ئیرانی؛

 
نبمتتززرین ئاسززتی تۆمززارکرد بەرامززبەر بە دۆالری ئەمریکززی. بە هززۆی  ەدراوی ئیرانززی زۆر دەمززێکە کێشززەی هەیە ئەم هەفززتەی

بەردەوامی خۆپیشاندانەکانەوە وە هیوایەک نیە بزۆ ڕێکەوتزنە ئەتزۆمیەکە، بزۆتە هزۆی دا بڕانزی تەواوی ئێزران لە ئەنجزامی 
نگززاربونەوەی خزززۆ ئەو ڕەخنززانەی کە کۆمەڵگززای ڕۆژئزززاوا بە هززۆی ئەو ڕەفتززارە دڵرەقزززانەی کە سززوپای پاسززداران بزززۆ بەرا

لەسززززەر ئێززززران ئەگیرێززززت بە هززززۆی پەیوەنززززدیەکانی بە  کە ئەو رەخنززززانەی پێشززززاندەران گرتویززززانەتە بەر وەهەروەهززززا
دابەزیوە لەو کاتەی ناڕەزایەتیەکانی ئیران دەستیان پێکزردوە بە هزۆی  %13.8بەهاکەی بە ڕێژەی   ڕیاڵی ئێرانی ڕوسیاوە.

لە  بەتەواوی بزێ هیزوا بزوون شزاری سزەقبی کوردسزتانی ئیزران، بازرگانەکزانی دراو گیان لەدەستدانی خاتوو )مهسا ئەمینزی(
گرتزززویەتە بەر بەرامزززبەر خۆپیشزززاندەران و وە هەروەهزززا  سیسزززتەمی ئیرانزززی لە ئەنجزززامی ئەو ڕێگزززایەی کە دراوی ئێرانزززی

بە ڕوسزززیا. هەر ئەم ئێزززران لە گەڵ ڕوسزززیادا بەتزززایبەتی فرۆشزززتنی فڕۆکەی)بزززێ فزززڕۆکەوان(  پەیوەنزززدیە سزززەربازیەکانی
سززبای زیززاتری  بە سززەر ئێرانززدا. وە بەریتانیززا  کەنەداو ئوسززترالیاو ئەمریکززا بەردەوام سززبای زیاتریززان سززەپاند هەفززتەیە

وە  سززززەپاند بەسززززەر بەرپرسززززە ئێڕانیەکانززززدا لە ئەنجززززامی پێشززززێ.کردنی مافەکززززانی مززززرۆاڵ و گەنززززدەڵی بەرپرسززززەکان،
ە سزێدارەدانی یەکەم خۆپیشزاندەری ئیزرانەوە. وەزیرانزی دەرەوەی یەکێتزی ئەوروپزا ل ئێڕانزی کزرد بە هزۆی ئیدانەی ئەڵمانیا

نوسزززیویەتی بە هزززۆی ئەم (EcoIran)وەسزززایتی  بەسزززەر ئێرانزززدا بسزززەپێنن، بڕیاریزززان داوا پزززاکێێ سزززبای زۆر قزززور 
پشتیوانی ڕیزاڵ  ان یارمەتیئێڕانی، وە ئەو کاتە لەوانەیا بانکی ناوەندی ئێر زیاتر فشار دەکەوێتە سەر ڕیاڵی هەوااڵنەوە،
  بکاتەوە.

 
 چارەسەر 

 
ڕێکەوتزن لە  چاکبێت تەنها ڕێگا ئەوەیە کە بە پێێ قسەی شیکەرەوەکان و قسەی زۆربەی ئێرانیەکان بۆ ئەوەی باری ئابوری

 .گەڵ ڕۆژئاوا بکرێت لە بارەی ئەتۆمی ئیرانەوە
  

بە داواکاریەکززانی خۆیززانەوە، دیززارنیە کە هززیێ ڕێکەوتنێززک بەآلم لە کاتێکززدا کە ئەمریکززاو ئێززران هەر یەکەیززان پابەنززدن 
کزاریگەری هەیە لەسزە دراوی ئیرانزی و  چەقبەسزتنی ڕێکەتزنەکە یزان  بکرێت، هەر بەیانێک کە دەرئەچیزت لەسزەر ڕێکەوتزن

ر پێززوانەی دڵخۆشززی ئیرانیەکززان دیاریززدەکات، هەر ڕێکەوتنێززک بکرێززت لە سززەر ئەتززۆمیەکە کززاریگەری خێززرای ئەبێززت لەسززە
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دەگەڕێتەوە بزۆ ئیزران، وە هەروەهزا نەوت و  ئابوری ئێران چونکە بەم.یارەها دۆالری ئێران کە ئیستا لە بانکەکاندا ڕاگیراون
کە  گەشززززبینیەکەی وەسززززتاوە بەوەشززززەوە  گززززاز دەتوانرێززززت بمرۆشززززرێت لە بازاڕەکززززانی جیهانززززدا. بەاڵم بززززۆ ئیززززرانیەک

ی پززاکبکرێتەوە، بەاڵم لەوە ناچیززت ئێززران بەپەلەبێززت لە ڕێکەوتززنەکە لە خززراپ بەڕێززوەبردن و گەنززدەڵ سیسززتەمەکە ئەبێززت
کە  هەتززا مسززۆگەرکردنی نەبێززت بە قززای.بوونێکی زۆر لە الیەن ئەمریکایەکززانەوە ئەوەش کززارێکی سززەختە بززۆ ئەمریکیەکززان

 . ڕازیبن
  

بەرزبزونەوەی  سزتان لە ئەنجزامیکە خۆپیشاندان ڕوویدا لە ئەسزمەهان لە ئەنجزامی) کەمزی ئزاو(دا وە لە خوز لەساڵی پاردا
ڕۆنززی چێشززت لێنانززدا.، حکززومەت بەناچززاری و بە پەلە دەسززتیکرد بەزیززادکردنی پاڵاشززتی پززارەی زیززاتر بززۆ  نززرخ لە نززان و

و خانەنشززینان  فەرمززانبەرانی کەرتززی گشززتی و بازرگززانی نززاو بازاڕەکززان  مامۆسززتاو شززۆفێری پززا  و خێبانەکززان. هەر لە
 . کرد. ئەوە بوو سەرکوتکراهەموویان خۆپشاندانیان 

 
سباکانی سزەر ئێزران بەتەواوی ئێرانزی بەسزتۆتەوە وەکارەکزانی دیزاریکردوە لەسزەر ئێزران، بەاڵم کۆنسزیرڤتڤەکانی ئێزران وا 

ئەمە)محمزد نزوری سزاڵحی( کەسزەرۆکی دەسزتەی شزارەوانی  هەموو ڕێگاکانی پێشکەوتن بیردەکەنەوە کە نابێتە هۆی داخستنی
نەیتوانیزززوە چاالکیەکزززانی ئزززێمە ڕابگرێزززت. ئەمە ئەمریکزززاو  پزززارێبگەرانە وە هەورەهزززا ووتزززی سزززباکان لەسزززەر ئەسزززمەهانە

بزۆ نمزونە وەک  هاوپەیمانەکانیشی درکیان پێکردوە. بە هۆی سباکانەوە ئێران نەیتوانیوە کێشە سزەرەکیەکان چارەسزەر بکزات
 .لەسەر نارەزایەتیەکان هەیە کاریگەریباری ئابوری ئێران بە ئاشكرا  دیارە لە شاری ئەسمەهان کەمی ئاو

  
 خەڵکانی خۆپیشاندەر؛

 
بەرەنگاری سباکان بێزتەوە، تێکزڕای گەشزەی نزاوخۆ پاشەکشزەی کزردوە بە رێزژەی  هەر چەندە ئابوری تاڕادەیەک توانیویەتی

خەڵکیزان  تزایبەتڕیاڵ زۆر دابەزیوە. بەمەش کۆماانیاکزانی کەرتزی  وە نرخی ( بە پێێی ڕاپۆرتی سندوقی نێودەوڵەتی6%)
بزردە  بزووە هزۆی بەرزبزونەوەی نزرخ، خەڵکزی ( کە بەدوایدا هات، بەیەکەوە19 -دەرکرد لە کارەکانیان وە هەروەها) کۆڤید 

بە پێزززی  دانیشزززتوانی ئێزززران %20 لە گەیشزززتۆتە ڕێزززژەی بێزززت دۆالر( 5.50هێڵزززی هەژاریەوە کە کە داهاتیزززان لە خزززوار )
 .بانکی نێو دەوڵەتی راپۆرتی
 سەرۆکەکانی پێشوی ئێڕان هەر نەیان توانیوە گۆڕانکاری بکەن، ئەمەش شەرعیەت ئەدات بەو پرسیارەی ئایا  روەهاوە هە

 . ئەم جۆرە سیستەمە ئەتوانێت گۆڕانکاری و پێشکەوتن بکات
 

ان لە زۆر ئەمینی( بآلوبزوەوە، ناڕەزایەتیەکزان دەسزتیان پێکزردەوە، چزونکە خەڵکزی ئێزر مردنی )مهسا بەاڵم هەر کە هەواڵێ
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ژیزززان. هەرلەنووسزززین و خوێنزززدن بەزمزززانی  بێبەشزززبن لە هەمزززوو پیداویسزززتیەکانی مزززافە سزززەرەتایەکان و شارسزززتانیەکانیان
مزززافە سزززەرەتایەکان لە پۆشزززینی ج.زززوبەرت، هەڵبژاردنزززی ئزززازاد و ڕەوادا. وە نەبزززوونی  وە ئزززازادی ڕادەربزززڕین و دایزززک،

دا هەیە، چەوسزززانەوەی چینزززایەتی، وە جیزززاوازی زۆر لە نێزززوان نەتەوە ئۆپۆزۆسزززیۆن. جیزززاوازی زۆر لە نێزززوان ژن و پیزززاو
ڕێكخززراوە مە دەنیەکززان و چەوسززاندنەوەی ئاشززکرای نەتەوەیززی بززۆ  وە نەبززوونی جیاوزاکانززدا و مەزهەبە جیاوازەکانززدا هەیە.

نەتەوەی سەردەسززت  لە و ناوچززانەی کە مەزهەبززی نمززونە هەر لە کززاتی ئەم خۆپێشززاندانەدا ژمززارەی کززوژراوان زۆر زیززاترە
لە  ئەمە جیاوازیەکی گەورەی کۆمەاڵیەتی دەردەخات نەڕەخسانندنی هەلی کزار و ب.وچستان. وەک ناوچەکانی کوردستان نین. 

لە هەنززدێ نززاوچەدا تەنززانەت ناتوانرێززت  لە سززنوری نەتەوەی سەردەسززتەو مەزهەبززی سەردەسززتدا نززیە، ناوچەکززانی تززری کە
 .نبکرێت وەک لە ناوچەکانی خوزستاندا کە زۆر دەوڵەمەندە بەنەوت و گاز)ئاوی پاک( بۆ خواردنەوە دابی

 
ئەمینی(، بەهۆیەوە ناڕەزایەتیەکان دەسزتیان پێکزردەوە. چزونکە دۆخەکە وەک  هەر لەگەڵ بشوبونەوەی هەواڵی مردنی )مهسا

ئێرانزدا ڕژانە سزەرجادەکان و  بەرمی.ێک باروت وایە تەنها پڕیشکێکی بچوکی ئەوێت بۆ گڕگرتن. بۆیە خەڵک لە سەرتاسەری
بۆتە ئامانجی گەالنی ئێران، لە ژێر ئەم سیسزتەمی بەڕێزوبەردنەدا ئەم  کە ئەم داوایانە  ) ژن، ژیان، ئازادی( ئەکەن داوای

 .ئامانجانە زەحمزەتە بهێنیتە دی
 

ەسزززانەی کەیاسزززاکانی کە بڕیاریزززدا نە هێڵێزززت لە هزززیێ شزززوێنێک، ڕێگابزززدات بەو ک  گەورەکەی )رەئیسزززی( ئەوە بزززوو هەڵە
وە یززان ئززاهەنگی مززااڵن و ئززاهەنگی مۆسززیسای گززۆرانی بێززژان و هەرکە  خواردنەوەکحولیەکززان وە یززان  )حیجززا ( بشززکێنیت

خەڵززک لە ژێززر بززاری  نایاسززایییە( ئیسززتا کە وەررگرتنززی مادەهۆشززبەرەکان وەربگرێززت، هەرچەنززدە بە )شززیوەیەکی سززەرەکی
 . هەندێ بڕیار پشتگوێ بخەن کە خەڵکیئەمەش وایکرد  ئابوریدا ئەژی سەختی

 
گۆڕانکزاری بزکەن، ئەمەش شزەرعیەت ئەدات بەو پرسزیارەی ئایزا  سەرۆکەکانی پێشزوی خزۆی هەر نەیزان توانیزوە وە هەروەها

  ئەم جۆرە سیستەمە ئەتوانێت گۆڕانکاری و پێشکەوتن بکات.
 

 پارێبگارەکارەکانە ئەوە  نیە، ئەوە پاراستنی ناواخنیئێران مانای   ژێر کامای کۆنسەیرڤتەکانی بەاڵم ئەم شکاندنانە لە
 'و پێشێ.بکرێ نابێت بشکێت

 
 سەر ئەنجام
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سزەرکوتی بکزات، ئەگەر بێتزو لە ئیسزتا  تزاران نەیتوانیزوە بە ئاسزانی هەتا ئیستا خۆ پێشاندانەکانە بەردەوامەو هەرچەندە
کززززات. گۆڕانکزززاری قززززوڵ و فززززراوان چززززونکە ئەم گەورە ب گۆڕانکززززاری سزززەرکوت بکرێززززت، ئەبێززززت کۆمززززاری ئیسزززالمی ئێززززران

ئێستا لە گەڵ خواسزتی خەڵکزی ئیرانزدا یەکنزاگرێتەوە، بزۆیە ئەگەر گۆڕانکاریەکزان گەورە نەبێزت لەسزەر ئاسزتی  سیستەمەی
ئێزران  دروستنابێتەوە بە سیستەمە سیاسزیەکەی ئێسزتای متمانە الی خەڵکی ئێران یاسایی و کۆمەاڵیەتی، سیاسی و ئابوری و

  چاوەڕوانکراو ئەبێت. ناڕەزایەتیەکان لە ئایندەدا دانەوەیهەڵ
 

‘Out-of-Reach Dreams’ in a Sickly Economy Provoke the Rage in Iran, at; 

https://www.nytimes.com/2022/10/02/world/middleeast/iran-protests-economy.html 

The economic backdrop of Iran’s protests, at; 

https://www.mei.edu/publications/economic-backdrop-irans-protests 

Winter of protests exposes economic pressures in Iran as nuclear talks stall, at;  

https://www.ft.com/content/86e0e8cc-7770-416e-a49a-659616dc28a4 

Iranian currency slides to new low amid unrest, isolation; 

-unrest-amid-low-new-slides-currency-east/iranian-https://www.reuters.com/world/middle

10/-12-2022-isolation 
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی زەمەن 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.reuters.com/world/middle-east/iranian-currency-slides-new-low-amid-unrest-isolation-2022-12-10/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iranian-currency-slides-new-low-amid-unrest-isolation-2022-12-10/
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 ئینسان کوشتن ڕژیمی ئیسالمی لە ڕوخانی حەتمی ڕزگار ناکات
 

 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

  
ئێێدامی جەنایەتکارانەی دوو الوی تێکۆشەر موحسین شکاری و مەجید ڕەهزنەوەرد، سزەرەڕای نزاڕەزایەتی بەرینزی نێوخزۆیی و 

ئەم جەنزایەتە  و نەتەوەیی شەپۆلێک لە قین و نمرەتی سەبارەت بە ڕژیمی ئیسالمی لە سەرتاسەری دنیزادا بەدی هێنزاوە.نێ
لەپاڵ ئینسان کوژیەکزانی ڕۆژانە لە گوشزە و کەنزاری ئێزران، لە بارودۆخێکزدا ڕوو ئەدەن کە ڕژیزم لە ئەزمزوونی سزێ مزانگی 

ڕژیمی ئیسالمی ئێران بێ هیزوا  خەڵک لە درێژەدان بە شۆڕش سارد ناکاتەوە.ڕابردودا بە ڕوونی بۆی دەرکەوتوە کە سەرکوت 
لە دامرکززانەوەی ئززاگری ئززاخێبی شۆڕشززگێرانەی خەڵززک، تەنیززا ڕێگززا چززارەی بززۆ پاراسززتنی حکززومەت لە ئێێززدامی زیززاتر لە 

 زیندانەکان و کوشتنی زیاتر لە دەرەوەی زیندانەکاندا بینیوەتەوە.
 

لە ئێران شک نابەی کە الوێک لە جەماوەری خەڵک لە زیندانەکاندا لەژێزر ئەشزکەنجە و یزان لە ئێستا ئیتر هیێ گوشەیەک 
بە هەزاران بنەمززاڵە بەشززوێن چارەنووسززی  سەرشززەقامەکان بە گززول.ەی بەکرێگیراوانززی ئیسززالمی گیززانی لەدەسززت نەدابێززت.
بە ئیمکانزززاتی کەمەوە لەژێزززر چارەسزززەر و  ئازیبانیزززانەوەن لە زینداکانزززدا و دەیزززان هەزار برینزززدار لەنێزززو بنەماڵەکانزززدا

 کەسیش لە ماوەی سێ مانگدا بە قەتڵی حکومەتی گیانیان بەختکردوە. ٥٠٠هەروەها زیاتر لە  دەرماندان.
 

ئەمنیەتیەکززان کە شززاکی، قززازی و دادسززتان و تماشززاچی بەگشززتی حکززومەتین لە مززاوەیەکی کززورت و بە  -دادگززا نیبامززی 
 لە وەحشەتی دەسەاڵتداران، سبای قورسی ئێێدام لەدژی الوانی ئەشکەنجە کراو شاراوەییەکی سەرچاوەگرتوو 
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 بەندکراوی مەحکوم بە ئێێدام لە دااڵنەکانی مەرگدا چاوەڕێی نۆبەی ئێێدامن. ٤٠زیاتر لە  دەردەکەن.
 

ەرجەم ڕێگززا بززۆچی ڕژیززم وەهززا بززێ باکززانە دەسززت ئەداتە ئێێززدام و تونززدتیژی حکززومەتی؟ هۆکززارەکەی بززێ هیوابززوونە لە سزز
چارەکانی تر بۆ شکست پێهێنانی ئاخێبی خەڵک و بێدەنگ کردنی بەم.یۆن ئینسانی شزەری  و ئزازادی خزواز لە نێوخزۆ و لە 

 دەرەوەی واڵت.
 

سزاڵی ڕابزردودا حزوزورێکی بەرچزاو و چاالکانەیزان  ٤٣زۆرێک لەو کاسبکار و بازاڕیزانەی کە بەشزێکیان لە ناڕەزایەتیەکزانی 
تەنزانەت بەشزێک لە ڕەوت و ناوەنزدە مەزهەبیەکزان مزانەوە لە حکزومەتی ئیسزالمیدا  گۆڕپانەکەدا ئامادەن. نەبووە ئەمڕۆ لە

 بە زەرەری ئیسالم و مەزهەبی شیێە دەزانن و زیاتر لە پێشوو لە بەرانبەر حکومەتدا دەوەستنەوە.
 

ەرەو روو نەبزززۆتەوە، و زل هێزززبە لە ئاسزززتی دنیزززادا قەت لەگەڵ وەهزززا گوشزززارێکدا ب حکزززومەت تەنیزززا و پەڕاویزززب خزززراوە.
 ڕۆژئاواییەکان خۆیان بۆ ئێرانی بێ حکومەتی ئیسالمی ئامادە دەکەن.

حکومەتی چین وەهزا بە خێراییەکزی بێزوێنە لەگەڵ نەیزارانی نزاوچەیی ئێزران دەسزتی کزرد بە بەسزتنی قەراردادی درێژمزاوە، 
 دژبە حکومەتی ئیسالمی هەڵوێستی گرت.تەنانەت لە بەرانبەر بابەتگەلی کێشە لەسەریشدا، بە ئاشکرایی 

 

بەرژەوەنززدی درێززژ مززاوەی ڕوسززیە بە  ڕوسززیەش لەژێززر گوشززارێکی قززور  دایە تززا لە حکەمەتززی ئیسززالمی دوور بکەوێززتەوە.
 درێژەدان بە هاوکاری لەگەڵ حکومەتی ئیسالمی کەوتۆتە مەترسیەوە.

 
نە ڕێگای بۆ بەرەو پێشزەوە چزوون هەیە و  یدا گەرم کردوە.سێ مانگ ناڕەزایەتی و مانگرتن زەوی لەژێر پێی کۆماری ئیسالم

نە دەتوانێ می.ەکانی کاتژمێری میژوو بگەڕێنێزتەوە بزۆ بەر لە قەتڵزی حکزومەتی ژینزا ئەمینزی، و نە دەتزوانێ  نە گەڕانەوە.
 تەنیا بژاردە بۆ حاکمانی ئیسالمی جەنایەت و تیرۆری زیاترە. بەسەریدا بازبدات.

 
حاکمزانی  ی کە هزیێ نیبامێکزی سیاسزی بە تیزرۆر و قەتڵزی حکزومەتی بزۆ مزاوەیەکی زۆر پزایەدار نابێزت.مێژوو سەلماندویەت

ئەنجامزدانی  ئیسالمی لە پشت پەردە و لە خەڵوەتی خۆیاندا، بیر لە پاراستنی گیان و سەروەت و سامانی خۆیان دەکەنەوە.
 شی لێ گرتوون.جەنایەتی زیاتر لە دنیای مۆدێڕندا ڕێگای هەاڵتن و خۆحەشاردانی

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 
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 شۆڕشی ڕۆژهەاڵت شۆڕشی ژینایە،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەمزین ئەحمەدنەژاد 

  
شۆڕشززی ژینززا درووشزززمی خززۆی هەیە ژن ژیززان ئزززازادی، ئەو درووشززمەی هەمزززوو چززین و تززوێژێکی کوردسزززتان هەتززا ئێسزززتە 

خۆزگە جارێک لە مبگەوتێکی کوردستان پێشزنوێژێکی ئزایینی کزورد ئەو دروشزمەی . ەتەوە مامۆستایانی ئایینی نەبێتکوتویان
بەزاری داهاتبززایە و مامۆسززتایانی ڕۆژهەاڵت سززەلماندبایان لەداهززاتووی ڕۆژهەاڵتززدا بەشززێک دەبززن لەو کززۆمەڵگە مەدەنززی و 

 .ک تۆتاڵیتری کۆماری ئیسالمی درووست دەکردرێتدێموکڕاتیکەی وەک ئاڵتێرناتیوی دەسەاڵتی تێئۆکراتی
 

حەما  و جیهادی ئیسالمیش خەمی نەتەوەییان هەیە، مەال کرێکار و ئەنساروسوننه و کۆمەڵی ئیسزالمیش خەمزی نەتەوەیزان 
 .هەیە بەاڵم تێکڕایان دژی گەوهەری ئازادین

 
ی دێموکڕاتیززک سززێکۆالری کوردسززتان تێچززوویەکی ژنززانی نیشززتیمانی ئززێمە وەک نیشززتیمانەکەمان بندەسززتن و شۆڕشززی نەتەوەیزز

بەنرخی بۆ ئزازادی ژن داوە. ئەو شۆڕشزە کزۆمەاڵیەتیەی ئەوڕۆ لە کوردسزتان هەیە شۆڕشزی ئزازادیە، ئزازادی وەک بەهزایەکی 
 .ڕێبلێگیراوی جیهانی

 
 ەلی ڕۆژهەاڵت پێویستە بە بڕوای من دەگەڵ سوپا  و هاندانی مامۆستایان بۆ پشتگیرییەکانیان لە مافە نەتەوەییەکانی گ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007282726514&__cft__%5b0%5d=AZVzmmvOXBT6uXj87Z_Tk-A9fM04INVQ_RpfqNqghT2FMtuEtq1TuV60X3Tb4kwtinrHgi14ipQ3-D1_0QJXlBhw6utgaC2Q1yaYhD3PVWC8b5xnw-tfqQWxB92_7rMevfimjq7HuXkkX39ntDSAeR4c72RmbT3MUQQJVaj3ac_yiA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007282726514&__cft__%5b0%5d=AZVzmmvOXBT6uXj87Z_Tk-A9fM04INVQ_RpfqNqghT2FMtuEtq1TuV60X3Tb4kwtinrHgi14ipQ3-D1_0QJXlBhw6utgaC2Q1yaYhD3PVWC8b5xnw-tfqQWxB92_7rMevfimjq7HuXkkX39ntDSAeR4c72RmbT3MUQQJVaj3ac_yiA&__tn__=-UC%2CP-R
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بەرەو ئەو ئاراسززتەیە هززان بززدرێن لە مینبەرەکانیززانەوە پرسززی ئززازادی ژن و هەبززوونی ناسززنامەی جیززاوازی کززۆمەاڵیەتی، 
فەرهەنگی و سیاسی ڕێبلێبگرن و نەبنە لەماەر لەسەر ڕێگەی ئەو ئەوگۆڕانکاریە مێژوویانەی شۆڕشی ژینزا بەرهەمزی هێنزاون 

 .ۆناکی جێگیرکردنو بێگومان دەیانباتە ق
 

لە شۆڕشی ژینادا هەموومان پێشمەرگەین پەیامێکی گەورەی گوتاریێکی گەورە و فرەڕەهەندە و بێگومان بەشێکی مامۆسزتایانی 
ئایینیش دەگرێتەوە. بەو واتایەی پێشمەرگەی کوردستان دەگەڵ سەرجەم خسڵەتەکانی جەنگزاوەری و فیزداکاری بزۆ نیشزتیمان 

ەوتنخوازییە و لەم شۆڕشزززە گەورەدا پێویسزززتە بەپێزززی زەرورەتە مێژوویزززی سیاسزززیەکە هەنگزززاو سزززەمبولێکی بەنرخزززی پێشزززک
 .هەڵبگرین

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 رۆژهەاڵتییەكان چی بكەن؟
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 زیز ردار عه سه

  
شۆڕش لەڕۆژهەاڵت هەیە، كەیەكێك لەڕەهەنزدەكان و ئامزانجی ئەو شۆڕشزە ئامزادەبوونە  ئەوەی هەستی پێدەكەم، لەكاتێكدا

 .لەدونیادا، یان هەوڵدانە بۆ ئامادەبون لەدونیادا، بەاڵم نوخبەی رۆژهەاڵتی ئەو ئامادەییەی نیە بزۆ ئامزادەبوون لەدونیزادا
ەرسزوڕمان نزیە كە نزوخبەی رۆژهەاڵتزی كێشزەی ئامادەبوون لەدونیزادا چەمزك و واقیێێكزی ئێجگزار ئزاڵۆزو سزەختە. جێگزای س

ئامززادەبوونی هەیە لەدونیززادا. كوردسززتانی رۆژهەاڵت، زیززاتر لەپارچەكززانی تززری كوردسززتان لەژێززر كززاریگەری هەژەمززۆنیەتی 
ئیماراتۆریی فارسیدایە، هەروەهزا ئێزران بەبەراورد بەواڵتزانی تزری وەك عێزرا، و سزوریا و توركیزا خزاوەن هەژەمزۆنیەتێكی 

 .ترەزاڵ
 

تورك بەالبردنی ئیماراتۆریەتی عوسمانی تووشی پەشۆكان و برینێكی شارسزتانی بزوو. بەهزاتنی ئیسزالمییەكان، بەتزایبەتی 
لەسەر دەستی داودئۆک.زۆ هەوڵزی ئەوەدرا ئەو پاشزخانە بهێنزرێتەوە تزێكەڵ بەتوركیزای نزاو نزاتۆو ئەوروپزای بزكەن لەپێنزاو 

 .زاڵبونی بەسەر رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
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نوخبەی ئێرانی بەبەراورد بەنوخبەی واڵتانی تر زیاتر ئامادەیە لەدونیاداو مەی.ی مەعزریمەی زیزاترە. ئەمەش وەهزا دەكزات 
شززەڕی كززوردی رۆژهەاڵت سززەختتر بێززت. نززوخبەی ئێرانززی دەیەوێززت ئێززران وەهززا وێنابكززات كە بێسززنورە وەك حەمیززد دەباشززی 

اوەنی رۆژهەاڵتززی ناوەڕاسززتە، یززان خززاوەنی كەلتززورو شارسززتانیەت و دەڵێززت. هەروەهززا دەیانەوێززت وەهززا وێنززای بززكەن كەخزز
 .مێژوویەكی دێرین و تایبەتە

 
بۆیە شەڕی كوردانی رۆژهەاڵتی بۆ ئامادەبوون لەدونیادا شەڕە لەگەڵ ئەم میراتەدا. ئەوەی مزن هەسزتی پێزدەكەم، كۆمەڵێزك 

وتززۆ بززۆ تەرجەمەكردنیززان بززۆ خوێنززدنەوەی واقیززع. ئایززدۆلۆژیا زاڵززن بەسززەر ئەو پانتززاییەدا بەبززێ بززوونی توانززایەكی ئە
جیززاوازییەكی گەورە هەیە لەنێززوان ئەوەی هەڵگززری ئایززدۆلۆژیایەك بیززت و بززاوەڕت پێززی هەبێززت و بززیكەتە چززاوی.كەت و 

   .لەئەنجامدا ببیتە رۆبۆتی ئایدۆلۆژی، لەگەڵ توانای بەكاربردنی ئایدۆلۆژیا بۆ تێگەیشتن لەواقیع
 

ت واقیززع بززین بززن. دەكرێززت مززرۆاڵ دژ بەو واقززیێە بێززت كەهەیە، بەاڵم هەمیشززە مززرۆاڵ لەبەردەم دوو رۆژهەاڵتییەكززان دەبێزز
بژاردەدایە، بژاردەیەكیان ئەوەیە كەڕێساو ئامرازەكانی واقزیێەكە بەكاردەبزات بزۆ ئامزانجی خزۆی، یزان هەڵوێسزتی بەرامزبەر 

   .وەردەگرێت و لەكەیسی كورددا دەبێتە قوربانی
 

ن لەبەردەم دوو بژاردەدا بوو، بژاردەیەك چەپ، سۆڤیەت، بژاردەیەكی تر ئیسالمی. خزاوەنی هێزبو واقیزع ئێرا ١٩٧٩لەساڵی 
لەدونیادا ئەوەی بەباشبانی كە ئێران بەئیسالمی ببێت لەبزری چەپ بزوونی و بزوونی بەبەشزێك سزۆڤیەتی، ئەمە بەشزێك بزوو 

 .لەواقیێی سەردەمی جەنگی سارد
 

بززۆ ئامززادەبوون لەدونیززادا ئەوەیە كە واقیێییززانە توانززای بینینززی واقیێززت هەبێززت. ئەمە  كەواتە رێسززای یەكەمززی هەوڵززدان
كززارێكی ئاسززان نززیە، زۆریززنەی زۆری خەڵززك نززاتوانن بززیكەن، چززونكە پێویسززت دەكززات لەواقیێززی زاڵیززان داببززڕێن. زۆریززنەی 

   .مرۆڤەكان بەبێ ئەوەی بەخۆیان ببانن، ئامێرێكی دووبارەكەرەوەی ژینگەكەیانن
 

یەكەم خاڵی واقیێی بوون بریتیە لەتێگەیشتن لەكرۆكی سیاسەت لەهەموو ئاستەكاندا. سیاسزەت گەر بگەڕێیزنەوە بزۆ كتێبزی 
سیاسەتی ئەرستۆ، كە لەسەرەتادا پێش هەموو شزتێك بزا  لەكزۆی.ە دەكزات. تێگەیشزتن لەكزۆی.ە زێزدە گزرنگە. پزۆلێنكردنی 

یە كە پ.ەبەنزدییەك دروسزتدەكرێت بەوەی كزێ حكزومی كزێ بكزات. كزێ خەڵكێك بەكۆی.ەو خەڵكێكزی تزر بەئزازاد مانزای وەهزا
مافی حوكمداریی هەبێت بەسەر كێدا؟ كێ بەسروشت پیزادەكەری دەسزەاڵتەو كزێ جێبەجزێكەر. لەدۆخزی ئێسزتای ئێرانزدا ئەمە 

داریی هەیەو پێمان دەڵێت كە ئەوەی گرنگە لەسیاسەتكردن لەدۆخی ئەمزڕۆی ئێرانزدا پرسزیاری ئەوەیە كەكزێ مزافی دەسزەاڵت
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كززێ دەكززرێتە دەرەوەی دەسزززەاڵت. لە دەسززتوری ئێسزززتای ئێرانززدا، كزززوردو سززوننەو ئزززافرەت، لەدەرەوەی دەسززەاڵتن. پێشزززتر 
لەسەردەمی پەه.ەوی و قاجارو ئەوانیتزردا زۆریزنەی بێدەسزەاڵت بزوون. لێزرەدا دوو رەهەنزد گزرنگە، یەكەم، گزۆڕینی رەگەزی 

بززووە، ئێسززتا كززاتیەتی كەبگۆڕێززت بززۆ مززێ. وەك چززۆن ئەرسززتۆ ئززافرەتیش دەكززات  دەسززەاڵت. رەگەزی دەسززەاڵت هەمیشززە نێززر
بەكزۆی.ە، دوای چەنززدین هەزار سززاڵ خەبززات دەكرێززت بززۆ كۆتززایی كۆی.ەبززوونی ئەو بززوونەوەرە. سەرپۆشززی زۆرەم.ززێ، سززیمبولی 

وری دەسزەاڵتیی، لەخبمەتزی نەبونی ئازادی ئەو بوونەوەرەیە بەوەی خۆی بێت. مێینەبوونی زیاتری دەسزەاڵتی ئێرانزی، كەلتز
جیاوازەكان و كەلتورەكان و ئەوانی تردایە. ئزافرەت سزنگمراوانترو مرۆڤتزرە لەپیزاو. بزۆ نمزوونە لەواڵتێكزی وەك ئایسز.ەندا 

 .بنواڕە
 

دووەم، رەهەند شوناسی دەسەاڵتە. هەرچەندە دەسەاڵتدارانی ئێزران لەخەڵكزانی جیزاوازبوون، بزۆ نمزوونە دوایزین شزا كزازاخ 
پێشتر قاجزار بزوو. هەنزدێك بزا  لەزەنزدبوون و ئەوانیتزریش دەكەن. بەاڵم هەمزوو لەهەنزاو كەلتزوری فارسزیدا دەژی.  بوو.

رەنززگە بزززۆ روونكزززردنەوەی ئەمە نمزززوونەی چزززین لێزززرەدا سززودمەندبێت. كاتێزززك خەڵكزززی دەرەكزززی حزززوكمی چینیزززان كزززردووە، 
تی خۆی بووە، هەمیشە ئەو دەسەاڵتە دەرەكییەیزان كزردووە بیرۆكراتیەتی چینی هێندە ئاڵۆزو گەورەو خاوەن شوناسی دەسەاڵ

بەچینی. ئەمە بۆ ئیسالم و ئەوانیتریش راستە. بەم پێیە كۆتایی هێنان بەو كەلتورە لەسەر یەك ژیانیەی نێوان دەسزەاڵت و 
دییەكی هابیتۆسزی فارسیی، ئەركی گەورەی نوخبەی سیاسی رۆژهەاڵتە. لەنێوان حاكم و كەلتوری دەسەاڵتیی فارسیدا پەیوەنز

)بوون بەبەش لەیەكتری( دروست دەبێت. رەنگە مێینەكردنی دەسەاڵت و فرەیی كردنی زۆر پێكەوە تەبزابن. ئەمە وەك بەشزی 
 .ناوەوە

 
بەاڵم بۆ ئەوەی لەهەناو ئێراندا ئامادەبیت، دەبێت لەدونیادا ئامادەبیت، یان دونیا رێگات پێبدات كە لەدونیادا ئامادەبیزت. 

  .كزززارێكی سزززەختترە. نزززوخبەی ئێرانزززی زۆر زیزززاتر كە نزززوخبەی كزززوردی ئامزززادەو ئامادەباشزززن بزززۆ ئەم پرسزززەئەمەیزززان 
 پرسی ئەوەی دونیا چی دەوێت. دیارە دونیا یانی دەسەاڵتدارانی دونیا. ئەوەی دونیا دەیەوێت خواستێكی ئاسان نیە. 

 
م، لەهەمانكاتززدا نایانەوێززت ئێززران ببێززت بەزلهێززبی یەكەم، دونیززا نایەوێززت ئێززران تووشززی پشززێویی درێژخززایەن ببێززت. دووە

نززاوچەكە. بەاڵم پەیوەنززدی نێززوان ئەم دووە زۆر ئززاڵۆزە. ئززێمە لەسززەردەمێكدا دەژیززن كەدەسززتوەردان لەواڵتززانی تززر ئاسززانە، 
هەرگیزب لەهەمانكاتدا دۆخی جیهانیی بوونی ژیارو سیاسەت دەخوازێت واڵتان دەست لەیەكتر وەربزدەن. واڵتێكزی وەك ئێزران 

بەبێ دەستوەردانی دەرەكی نزامێنێتەوە. كاتێزك واڵتێزك دەسزتوەردەدا، ئەوا دەروازە بزۆ ئەوانیتزریش دەكزاتەوە كەهەمزان كزار 
بززكەن. بەم پێززیە دەتززوانین بڵێززین، ئززێمە لەسززەردەمێكداین كەهەر واڵتێززك تووشززی قەیززران بززوو لەئەنجامززدا سززەروەری بززۆ 

 ەنگە بەئاسانی نەگەڕێتەوە دۆخی سەقامگیریی، چونكە سەقامگیریی دەبێت ماوەیەكی زۆر لەدەست دەدات. بەجۆرێك ر
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 .لەبەرژەوەندی هەموو هێبە دەستوەرداوەكان بێت، ئەمەش ئاسان نیە
 

بەاڵم لەهەمانكاتزدا هەمززوان دەزانززن كەئێززران ئەوەی لەخۆیززدا پەنهانززداوە كەزلهێبێكززی هەرێمززی گەورەبێززت. ئێززران كەئێسززتا 
ڕووخان بووەتەوە، لەنێو باشترین سی ئابوری جیهانە. بە نەمانی ئزابڵووقەو فشزار بەخێرایزی دەبێزتە ئابورییەكی نبیك لەدا

یەكێك لەبەهێبترین بیسزت ئزابورییەكی جیهزان. هەبزوونی هەردوو ئەگەرەكە بەتونزدی، ئەگەری الوازبزونی زۆرو بەهێببزونی 
  .ت خزززۆی بززۆ هەردوو ئەگەرەكە ئامزززادە بكزززاتزۆر، وەهززایكردووە دۆخزززی ئێزززران سززەخت بكزززات. نزززوخبەی رۆژهەاڵتززی دەبێززز

لەهەمانكاتدا دەرەوە، تەنها لەگەڵ هێبدا مامەڵە دەكات، نەك لەگەڵ مزا، و خواسزت و بەهزا. بزۆ نمزوونە لەڕۆژئاڤزا كزورد 
 .هێبی هەبوو، بۆیە بوو بەبژاردە لەالیەن ئەمریكییەكانەوە

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی هاواڵتی 
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 ی ژن ژ" وێنه"
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساڵحی  سپێده

 
تیی  نگایه ڵك و پێشزه ركوتكردنی خزه ی ئێزران و لێزدان و سزه كزه ی جۆش و خرۆشزی جیهزانیی مۆنزدیال و ڕابوونه رمه ناو گه  له

ریی دنیزا دانزران. بێگومزان  ژنزی كاریگزه 100لیسزتی   لزه  وه ن "بی بی سی"یه الیه چوار ژنی كورد له ، كه وته ی ژنان بۆ ڕه بێوێنه
و   ناو كایزه و لزه  چزین و چزۆنن، بزۆ مزن گوماناوییزه  ڵبژاردنانزه م هه بزۆ ئزه  جیهانییانزه  م ڕێكخزراوه كانی ئه ره پێوه  ی كه وه ئه

  اڵم لزه یبیزنم، بزه ژموونسزازی و كۆلۆنیزالیبمی میزدیایی و كولتووریزدا ده هه  كی جیهزانی سیاسزیی ڕۆژئزاوا و جۆرێزك لزه یارییه
  رزدا. ئاستێكی دیار و به  له  شه ی ژنان و هێبی ژنانی ئێمه وه شانه وتن و گه ركه مان حاڵدا ده هه
 

اڵت و  ی پێززدانی خززه میانززه  ی هۆڵیززوود لززه وشززاوه ی دره سززتێره ر و ئه كتززه نجێ.ینا جززولی  ئه ئززه  وتووێژێكززدا لززه  جارێززك لززه
  ی ڕێزب بزوو كزه ڕوو، جێی تێڕامان و شایسزته  ڕێبیان خستیانه به  ی كه اڵمه و وه ؟ ئه یه ستێكتان هه پرسن چ هه ڕێبلێنانێكدا ده
كم  تییزهموكور ر بزوون، هزیێ كه دنیزای هونزه  ربه م دایكزم سزه م بزاوكم و هزه بووم، هه  وره ریدا گه كی هونه زایه فه  گوتی، "من له

كانی  وتنه ركه م سزه رده بزه  وتۆم لزه رێكی ئزه ماه هیێ له  كرام كه ند ده سه په  ، هێنده وه تیشه ڕووی ڕووخسار و ڕواڵه  و له  بووه نه
فریسا یزان  ئزه  سزانێك لزه ، كاتێزك كه یزه رێكم هه پزێش چزاوی خۆتزان مزن چ هونزه  بهێننزه  ئێزوه  . ئێسزته وه تزه بینیوه خۆمدا نه

  هیێ كوێش".  یشتوون به گه و نه  یه ئاستی من هه  توانایان به  ن، كه ڕاستدا هه اڵتی ناوه ڕۆژهه
 
 ر  سه و باڵی به  ی كردووه شه ی گه و دنیایه ناو ئه  له  رێكی ناودار بێت كه كته ری و میدیایی ئه كی هونه یه كایه  مه ئه  نگه ڕه

https://wishe.net/wtars2.aspx?NusarID=232
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م  رز، خزودی ئزه خالقیی بزه كی ئزه هایزه و به  وشزاوه كی دره ڕاسزتییه  لزه  ر نییزه ده اڵم بزه ، پێزی ڕاهاتبێزت، بزه روونیدا كێشزاوه ده
ی  رسززتانه نززاو سیسززتمێكی خۆپه  م لززه ن، تززا هززه می ژنززان و كچززانی ئێمززه رده ی بززه خته سززه  و دۆخززه ری ئززه رخززه ده  یززه وه گێڕانه

  ڕوو.  نه كانی خۆیان بخه یی و تواناییه ن و شایسته بده وڵ سكدا، هه رته خالقێكی كۆنباو و به ناو ئه  م له پیاوساالری و هه
 
دا بزوون،  شزێكی پیاوسزاالرانه ناو كه رچی لزه گزه ئه  وتوون كه ركه ده  وشاوه دا، ژنانێكی دیار و دره مێژووی دوور و نبیكی ئێمه  له
  عادی.زه  نگزه ، ڕه و ڕێزبه  وه كزان جێزی یادكردنزه مه رده موو سزه بزۆ هزه  ڕوو كزه  ته یان خسزتووه یی بێوێنه اڵم توانایی و شایسته به

-1859) خزانم  باتی كزرد، عادی.زه پێناویدا خزه  میش له م خاكی نیشتمانی خۆش ویست و هه هه  كه  وانه كێك بێت له خانم یه
سڕان، گی سزاحێب بزدولسادر بزه ری عوسزمان پاشزای جزا،، كچزی عه اڵت و ژیزری هزۆزی جزا، و هاوسزه سه ن ده ژنی خاوه (1924

شزاژنی   كان پێیان گوتزووه ، ئینگ.یبییه گی جا، بووه ت و تاهیر به د موختار به حمه مان ئه كه له ی گه وره دایكی دوو شاعیری گه
نزاو   لزه  ژنێكی كزورد كزه ڵزه ی كه وشزاوه ی دره و پێگزه  بزۆ ناسزاندنی جێگزه  سزه به  یه ند ڕسزته م چه ر ئه زوور، هه بێ تاجی شاره

  . كی نواندووه یه و شكۆ  ها پ.ه كی و پیاوساالردا، ئاوه ێڵهكی خ دنیایه
 

و  یی و خوێنززدكاریی نوێمززان، ئززه وه تززه باتی نه هێمززای خززه  بززه  بززووه  ئێسززته  كززه  یززه دیارانه  و نززاوه كێك لززه یال قاسززمیش یززه لززه
كزانی  ڕیبه  بزه  سزت بزووه پێوه 1970  ، لزه اوههید كزر شه  وه عسه ن ڕژێمی به الیه له 1974  و له 1952  له  قینه دایكبووی خانه له

  ڵ هاوڕێكزانی واتزه گزه یال له كوردسزتان، لزه  لزه 1974هاری  بزه  ڕ لزه سزتاێكردنی شزه ، پزاش ده وه پارتی دیموكراتی كوردستانه
نجام دا و  ی فراوانزی ئزهك بات و چاالكییزه لی كورد، خه كانی گه مافه  یشتن به پێناوی گه  ریمان و ئازاد له ن، نه سه واد، حه جه
ژێزر تزاوانی چزاالكیی سیاسزی بزۆ پزارتی   کزدا، لزه بیاتی زانكزۆی به ده كزۆلیژی ئزه  لزه 1974پری.ی سزاڵی  ی مانگی ئزه29  له

موو  و هززه اڵم بززه بێززت، بززه سززیی ده كه شززی تاكه به  بوکرێم لززه ی ئززه گرتووخانززه  ك لززه یززه گیرێززت و ماوه دیمززوكراتی كوردسززتان، ده
عس  كرد، دواتزر ڕژێمزی فاشزیی بزه نزدامانی حببزی ئاشزكرا نزه نا و نزاوی ئه هیێ نه  ، ددانی به وه دانه نجه شكه ستۆ و ئه په پاڵه
  دا.  سێداره  ی له ر چوار هاوڕێكه یال و هه له
 
بینزین  ردوومانزدا، دهی ڕاب ده مێزژووی دوو سزه  شزن لزه ت پیزاوانی ئێمه نانزه تێرنی ژنان و ته شن و په رچه سه  یه م دوو نموونه ئه

یززن و  زه  لززه  تایززه و بززۆ تاهه  وه وشززانه كی پرشززنگدار دره یه سززتێره ك ئه می خۆیانززدا، وه رده نززاو ئاسززمانی تززاریكی سززه  چززۆن لززه
  لزهو   ، ئێسزته وه ی دیزار هێنایزه ك دوو نموونزه نیا وه م ته مه ن و من ئه هه  ی دیكه نموونه  ماندا جێیان خۆش كرد. دیاره زاكیره
  سزی لزه "بزی بزی سزی" چزوار كه  ی كه مه ر و ژیر، زۆرن و بێگومان ئه ویست و تێكۆشه ماندا ژنان و كچانی خۆنه می ئێسته رده سه

ندی تزر  ر و شزكۆمه ژنزان و كچزانی كاریگزه  كزه  نییه  و مانایه ، به وه ره ناو لیستی ژنانی كاریگه  ته اڵت خستووه باشوور و ڕۆژهه
  ش بێززت لززه سززتانه ره لاه سیاسززی و هه  مززبی و بگززره ی ڕێبلێنززانێكی بچززووكی ڕه ڵكو نیشززانه ، بززه ونیززان نییززهكوردسززتان بو  لززه
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ژێزر بۆردمزانی   لزه  ی كزه وه ڕای ئزه ره م سزه ی بیسزته ده درێژایزی سزه  ی كزوردی، ژنانێزك بزه ڵگزه ی كۆمه ی ڕۆحی ژنانه وه وشانه دره
  ك بزوون كزه یزه ڵگه تكاری كۆمه كاری پیاوانی داهاتوو و مندااڵنی دواڕۆژ بوون و خبمه رده روه و تۆپ و تانكدا بوون، په  فڕۆكه

م  و ئزه  ڵ فڕۆكزه گزه ، ژن هاوكزات له لوو كزراوه پزه موو مزافێكی ئینسزانیی داڵسزووت و حه تی، هه وڵه تی نێوده پانتای سیاسه  له
هززا  ئاوه  وان لززه م.مالنێززدا بێززت، ئززه  ڵبكات و لززه ریشززدا هززهی پیاوسا ریتی زاڵمانززه ڵ ڕۆح و نززه گززه بززوو له ، ده ماندووبوونززه

توانزا و   خۆمزان، لزه  ی ڕێبلێنزانن لزه نموونزه  بزۆ ئێمزه  سزه م چوار كه ئه  و هاتوون، ئێسته  ڕدا بااڵیان كردووه لێكی شه گه ره به
  دا. مواره خت و ناهه سه  و دۆخه وتوویی ژن له ڵكه هه
 
ری دنیزا بزۆ سزاڵی  رانسزه سه  ری لزه ژنزی كاریگزه 100ڕۆژانی ڕابزردوودا، بزی بزی سزی لیسزتی   له  ووهكاندا هات واڵه هه  ك له وه

می ئۆكرانیزا  ئۆلینزا زێ.ێنسزكا  كزه ناوبانگی جیهزانی  بێڵزی ئزای.ش، خزانمی یه ناویاندا گۆرانیبێژی به  ئاشكرا كرد. له 2022
 ن: مانه ئه  ن كه هناوبانگ  پریانكا چۆپرا و چوار ژنی كورد ه ری به كته ئه
 
 اڵتی كوردستان ڕۆژهه  دی، مامۆستا له مه زارا محه -١
 

كززاتی خززۆی بززۆ   سززاڵه 10  تی نززۆژین، زیززاتر لززه اڵیززه نگی كۆمه رهززه ی فه رانی بنكززه زرێنززه دامه  كێك لززه ك یززه دی وه مززه زارا محه
ئامزانجی   "پێكهێنزانی گزرووپ بزه  سزالمی زارای بزهاڵم كۆمزاری ئی . بزه رخان كزردووه تزه  شزاری سزنه  فێركردنی زمانی كوردی لزه

 پێنرا. ردا سه سه تبار كرد و حوكمی پێنج ساڵ زیندانی به یی" تۆمه وه ته تێكدانی ئاسایشی نه
 
 اڵتی كوردستان ڕۆژهه  ڕۆیا پیرایی، چاالك له -٢
 

كانی  ناهییزه ته  ن هێزبه الیزه ربزڕین بزوو، له تی ده زایزه رقاڵی ناڕه شاری كرماشزان سزه  ساڵ له 62ن  مه كاتێك دایكی ڕۆیای ته
  ی بززه كززه بڕاوه  سززتابوو و قززژه نیشززت گززۆڕی دایكززی وه ته  لززه  وه ری تاشززراوه سززه  ی لززێ كززرا و كززوژرا. ڕۆیززا بززه قززه ته  وه كۆمززاره

ڵ  گززه كززرد. ڕۆیززا له ده  هكامێراكزز  چززاوانی دا، چززاوی لززه  لززه  وره كی گززه ربڵندی و "نا"یززه شززكۆ و سززه  گرتبززوو و بززه  وه كانیه سززته ده
  ئێززران، بززه  كان لززه وامززه رده به  تییززه زایه ، تززاك بتوانێززت جۆرێززك پشززتیوانی بززۆ ناڕه بووه ئیمانۆیززل ماكرۆنززدا دانیشززتنی هززه

ئاسززتی   لززه  كززه  یه و ڕووخسززارانه كێك لززه یززه  و ئێسززته ر بكززات. ئززه ی گشززتیی مسززۆگه ریی ئیززراده تیی ژنززان و ڕاكێشززه نگایه پێشززه
و   ڕۆژنامززه  ردێڕی زۆر لززه مانشززێت و سززه  ئێززران، بززوو بززه  كان لززه تییززه زایه ندنی ناڕه سززه ره و پززاش په  تیززدا ناسززراوه وڵه دهنێو

 كانی دنیا. بشڤۆكه
  وه باشووری كوردستانه  توان له ڕۆزا ساڵح، سیاسه -٣
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ی  وه ڵبژێرا، دوای ئزه ی گالسكۆ هه نی شارۆكه نجوومه ئهبۆ   ر كه نابه م په كه یه  ، ڕۆزا ساڵح بووه2022مانگی ئایاری ساڵی   له
ری  زرێنزه ی دامه سزته نزدامی ده و ئه ، ئزه ڵكی باشزووری كوردسزتانه ند. ڕۆزا ساڵح خه سكۆت.ه  یشته نجدا گه نی كچێكی گه مه ته  له

 . كوردستانی كردووه ردانی باكوری ك چاالكێكی مافی مرۆاڵ سه ڵ كوردستان(، وه گه له  نده )سۆلیداریتی سكۆت.ه
 
  وه باشووری كوردستانه  رستیار له نیگار مار،، په -٤
 

،  خۆیزان سزووتاندووه  ی كزه و ژنانزه ركردنی ئزه سزه چاره  باشزووری كوردسزتان، بزریتین لزه  كانی نیگار مار، لزه كار و چاالكییه
چزاودێریكردنی چڕوپڕیانزدا.   سووتانی مندااڵن و چ لهبواری   كات، چ له كاندا كار ده خۆشخانه نه  له  ساڵه ٢٥ی  نیگار نبیكه

 وت تووشی سووتان بوون. ڕێكه  به  كات كه ده  خۆشانه و نه ری ئه سه یدا چاره كه خۆشخانه شی نه به  ها له روه هه
 

ك  ر ڕیزب لزێ بگزرین، وهاڵت و باشزوو ڕۆژهزه  لزه  سزه م چزوار كه وتوویی ئزه ڵكزه و توانزا و هه  وه بسۆزینزه  م ڕووداوه ئه  یه شایسته
مزبی بزۆ بزوونی پزڕ توانزایی و ئینسزانییان بڵێزین  ئاستی ستایشی ڕه  كانمان بیانناسێنین، له وه ك بۆ نه یه شن و نموونه رچه سه

ی م خانمزان رجه و سزه  م چزوار خانمزه ئزه  پیرۆزبزایی بزه  وه الی خۆمه ك ڕۆزا و ڕۆیا و... له ك زارا و "ڕ" وه ك ژن، "ز" وه "ژ" وه
  رزترن كززه بززه  وه زۆر لززه  كانی ژنززان و كچززانی ئێمززه و تواناییززه  ، ئیززراده وه مززه كه ڵززێم و دووپززاتی ده چززاالكی كوردسززتان ده

 تی بتوانێ ڕێبیان لێ بگرێت و لێیان تێبگات. وڵه ڕیكخراوێكی نێوده
 

 پڕ ڕێبوار بێت.  م كاروانه پیرۆز بێت و ئه
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی وشە 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٣ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

81 
 

 
 

 شۆڕشی ژینا و ڕۆڵی ژنان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سولماز دوروودی

 
بۆ ناڕەزاییی دەربزڕین بەرانزبەر بە کزوژرانی ژینزا بە دەسزتی پزارێبەرانی یاسزای ” ژن، ژیان، ئازادی“شۆڕشی ژینا و دروشمی 

بەرانزبەر بە سزەرکوت و بێمزافکردنی ژنزان  دژە ژن لە کۆماری ئیسالمیی ئێران و بە پشت بەستن بە ئەزموونی سزاڵها خەبزات
بە دەستی حکوومەتی ئیسزالمیی ئێزران دەسزتی پزێ کزرد. ژنزان لە جوگرافیزای ئێزران سزاڵهایە لە سزەرەتاییترین مافەکانیزان 
بێبەشززن و بە هەمززوو شززێوەیەک سززەرکوت دەکززرێن. ژنززان لە کوردسززتان تەنهززا لەبەر ڕەگەزیززان تووشززی هەاڵواردن نەبززوون و 

ەردەوام تووشزی سزتەمی نەتەوەیزیش بزوون. ژنزانی کزورد تەنهزا وەکزوو ژن مافیزان نەخزوراوە و فزاکتۆری دیزکەش کە بەڵکوو ب
کاریگەرییان لەسەر ژیانی ئزابووری و سیاسزی و کزۆمەاڵیەتیی ژنزدا هەیە، دەوری بەرچاویزان لەسزەر دۆخزی ژیزان و خەبزاتی 

هەژار یززان دەوڵەمەنززد بززوون، تەمەن، دۆخززی تەندروسززتی،  ژنززان هەیە. بززۆ نمززوونە لە نەتەوەی ژێردەسززت بززوون، لە چینززی
خززاوەنی ئززایینێکی دیززاریکراو بززوون یززان بززێ ئززایین بززوون، ئەنززدامی کززۆمەڵگەیەکی کەمیززنە بززوون )بززۆ نمززوونە کززۆمەڵی 

 .پەلکەزێڕینە( و زۆر شتی دیکە هەموویان شوێندانەرن و پێکەوە دۆخی کەسەکە دیاری دەکەن
 
وونی ئەو خەبزززاتە هەمیشزززەیییە بەرانزززبەر بە هەمزززوو ئەو زوڵمزززانە و بەرزبزززوونەوەی ئاسزززتی بە سزززوودوەرگرتن لە ئەزمززز 

ڕۆشزنبیریی ژنزان و ئاشزنابوونی زیاتریزان بە مافەکانیزان، هەر رۆژی ناشزتنی ژینزا لە گۆڕسزتانی ئزایچی ژنزان هزاتنە ڕیززبی 
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ان فزڕێ دا و هەر ئەو بێزدەنگی شزکاندنە پێشەوەی خەباتەوە و بێدەنگیان شکاند و بە دروشمی ژن ژیزان ئزازادی لەچکەکانیز
بووە بە چەخماخەیەک بۆ تەقینەوەی ناڕەزایەتییەکانی هەموو چین و توێژەکان و هەموو ستەم.ێکراوەکان. لە ڕاسزتیدا ژنزان 
و بباڤەکەیززان بززوونە چززرای ڕێنززوێنی ئەم شۆڕشززە بە هەمززوو پێکهززاتە و داخززوازی و چززین و توێژەکززانییەوە کە بززۆ مززافخوازی 

ونەتە مەیزززدان. بزززوونی ژنزززان بە ویسزززتی پێشززکەوتووەوە کزززاریگەری لەسزززەر ڕادیکزززاڵیبەبوونی نزززاوەرۆکی شۆڕشزززەکە و هززاتو
 .دروشمەکانی و داواکارییەکانی دانا، بۆیە زۆر جار با  لەوە دەکرێ کە ڕاپەڕینی ئەم جارە شۆڕشێکی فێمینیستییە

 
ا الیەنەکان و تاکەکانی بەشدار تەنها هەوڵەکەیان ئەوە بێزت ئەگەر لەم شۆڕشە یان هەر شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی و کولتوورید

کە ببززنە خززاوەنی دروشززمەکان و ناویززان دەرکەوێ و نەتززوانن لەگەڵ نززاوەرۆک و ناوئززاخنی شۆڕشززەکەدا بێززنەوە و هەوڵ بززۆ 
و هەم تزاک و ڕادیکاڵ کردنەوە و پێشکەتووترکردنی ئاخێبەکە و دروشمەکانی بدەن لە کۆتاییدا هەم شۆڕشەکە لەبار دەچزێ 

الیەنەکان قازانجێکی لێ ناکەن. نابێ بیرمان بچێ هیێ کە  بە بیری پیاومەزنی ناتوانێ خۆی بکزاتە خزاوەنی ئەو شۆڕشزە 
چززونکە دروشززم و خواسززتەکانی ئەم بززبووتنەوەیە لەگەڵ فیکززری ئەو کەسززانە نززایەتەوە کە هەڵگززری بیززری چەقبەسززتووی 

و الیەنێک هەوڵ بۆ خۆ بە خاوەنکردن و داگیرکردنی شۆڕشزەکە بزدا دەریزدەخا کە باوکخپیاوساالر بن. لە ڕاستیدا هەر تاک 
هەڵگری خەسڵەت و تایبەتمەندییەکانی سیسزتەمی باوکخپیاوسزاالرە چزونکە لەو سیسزتەمە بەردەوام هەوڵ بزۆ بە مزوڵکردنی 

 .یەنەکان دەبێ هەڵیگرنکە  یان شت دەدرێ. تێگەیشتن لە ناوەرۆکی دروشمەکە یەکەمین هەنگاوە کە هەموو تاک و ال
 

ئەم شۆڕشززە ببووتنەوەیەکززی گشززتگیرە و ژنانێززک دەتززوانن چززاالک و کززارامە و شززوێندانەر تێززدا دەرکەون کە خززاوەنی هززبر، 
جەستە و بڕیزاری خۆیزان بزن و بیسزەلمێنن و بۆیزان بسزەلمێندرێ کە هەڵگزری ئەو پێناسزەیەی کە کۆمەڵگزای باوکسزاالر بە 

اری کزردووە، نزین. هەمزوو کزۆمەڵگەیەکی پێشزکەوتوو پێویسزتی بە وزەی گشزت تاکەکزانی هەیە و درێژاییی مێژوو بۆیزانی دیز
تززاکی کززۆی.ە و ژێردەسززتە نززاتوانێ لە خززبمەت کۆمەڵگەکەیززدا بززێ. ئەم شۆڕشززە هەوڵێکززی هەمەالیەنەیە، بززۆ لەنززاوبردنی 

اسززتووە، حکوومەتێززک کە تززا سززەر دیکتززاتۆر و حکوومەتێززک کە مززافی مززرۆاڵ بە تززایبەت ژن و کەمینەکززانی هززیێ کززات نەپار
ئێسززسان هەڵگززری بیززری پیززاومەزنی دژە مززافی مززرۆاڵ بززووە.ئەرکی یەکسززانیخوازان و هەمززوو مززرۆڤە پێشززکەوتنخوازەکانە کە 
پارێبگاری لە ناوەڕۆکی فێمینیستی شۆڕشەکە بکەن و هەوڵی بەهێبکردنی بدەن. نزابێ ڕێزگە بزدرێ لە ژێزر هزیێ پاسزاوێکدا 

 .ڵگا وەکوو مافی ژنان پەراوێب بخرێنپرسە گرنگەکانی کۆمە
 

کاتێززک تماشززای نززاوەرۆکی بززبووتنەوەکە و دروشززمەکان و گۆڕانگارییەکززان لە سززەرەتای ئززاخێبەکە تززا ئەمززڕۆ دەکەیززن هەمززوو 
شتێک وا نیشان دەدات کە شۆڕشزی ژینزا لە بزواری یەکسزانیخوازییەوە وەکزوو زۆر بزواری دیزکە پزڕ دەسزکەوت بزووە و هەر لەم 

ت و پڕ ئازار و قوربانییەدا هەوڵی جددی بۆ گۆڕانگاری لە نۆرم و کولتووری زاڵزی نایەکسزان دراوە. بزۆ نمزوونە لە ماوە کور
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چزز.ەی ژینززا کاتێززک لە سززەقب کچززان و کززوڕان دەسززت لەنززاو دەسززت یەکتززر بەشززدار بززوون هززیێ کە  وەک جززاران رەخززنەی لززێ 
ت هەست بەو ترسە هەمیشەیییە لە دەرەوەی ماڵەکانیان نزاکەن نەگرتوون و بەریان پێ نەگرتوون. زۆرێک لە ژنانی ڕۆژهەاڵ

 .و ئەمە دەکرێ بە سەرەتای شۆڕشێکی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی پێناسە بکرێ
 

ژنان لەم ئاخێبە هاوکات لەگەڵ بەشدارییان لە شزۆڕش لە دژی حکزوومەتی دیکتزاتۆر و داگیزرکەری کۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران 
و و دژە ژن، شەڕیان لەگەڵ سیستمی پیاوخباوکساالر کردووە کە مێژووەکەی لە حکوومەتی ئێزران وەکوو نوێنەری بیر دواکەوتو

کۆنترە. بیرمان نەچێت کە هاوکات لەگەڵ هەوڵ بۆ ڕووخاندنی حکوومەتێکی دیکتاتۆری فاشیسزتی داگیزرکەر دەکزرێ و دەبزێ 
اوەڕیان بە یەکسانی و مزافی مزرۆاڵ و پێکەوەژیزان پێکەوە و بە هەوڵی بەردەوامی هەموو یەکسانیخوازەکان و ئەو کەسانەی ب

هەیە، پەرەپێدەری شۆڕشێکی فیکریش بین بۆ دانانی بناکەی کۆمەڵگایەکی تەندرووست و یەکسان کە مافی هەمووان تیایزدا 
 .پارێبراو بێت

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕوانگە و ڕەخنە 
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 .سالمی وەک هێزێکی داگیرکەر لە کوردستاندا هەڵسوکەوت دەکاتحکومەتی ئی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام
 

سزێ مانزگ بەسززەر بزبوتنەوەی گەورە و شززکۆداری خەڵکزی ئێززران لەدژی بەڕبەڕیەت و تونزدوتیژی مەزهەبززی کۆمزاری ئیسززالمی 
اسزەری ئێزران لە کوردسزتانەوە لێزدرا و چەخماخەی ئاخێبی شۆڕشزی سەرت دوای قەتڵی حکومەتی ژینا ئەمینی دا تێدەپەڕێت.

بەاڵم لە  مززانگی ڕابززردودا هەروا پێشززەنگ و پەیگیززری ئەم ئززاخێبە شۆڕشززگێڕانەیە بززوون. ٣خەڵکززی کوردسززتان لە مززاوەی 
لە جەریزانی ئزاخێبێکی  هەمانحاڵدا لەم ماوەیەدا کوردستانی شۆڕشگێڕ لەژێر توندترین گوشارەکانی کۆماری ئیسالمیدا بزووە.

کە  لە خەڵکزی کوردسزتان لە الیەن هێزبە ئەمنیەتییەکزانی کۆمزاری ئیسزالمیەوە  ١٢٠انە کە لە ئارادایە، تا ئێستا شۆڕشگێڕ
سزاڵیدا  ١٦منداڵ بەرچاو دەکەوێ کە هەشت کەسزیان لەژێزر تەمەنزی  ١١ژن و هەروەها  ٥لەنێو کوژراوەکاندا ناوی  کوژراون.
تونزدوتیژی و سزەرکوتی خوێنزاوی  هەزاران کەسزیش دەستبەسزەر کزراون. لەگەڵ ئەوەشدا بە سەدان کە  برینزدار و بە بوون.

ڕژیمزی ئیسزالمی لە  ساڵە لە ئێرانی ژێر حاکمیەتی کۆماری ئیسالمیدا پەیزڕەو دەکرێزت. ٤٣خەڵکی کوردستان بارودۆخێکە کە 
هزادی لەدژی خەڵکزی خزومەینی فەرمزانی جی سەرەتای دروسزت بزوونەیەوە، لە کوردسزتان وەک هێبێکزی داگیزرکەر جزواڵوەتەوە.

کوردسززززتان دەرکززززرد و چززززوار دەیە داگیرکززززاری نیبامززززی، گززززرتن و ئەشززززکەنجەدان، ئێێززززدام و تیززززرۆ، دوای ئەو فەرمززززانە 
 جەنایەتکارانەی سەرانی حکومەتی ئیسالمی بەشی خەڵکی کوردستان بووە.

 
ەرستانەی ئەویان بەدروسزتی ناسزی خەڵکی کوردستان لە رۆژی یەکەمی هاتنە سەرکاری حکومەتی ئیسالمیەوە ماهیەتی کۆنەپ

 ی  ”نا ”بۆ کۆماری ئیسالمی، بە بایکۆتی یەکگروانەی ڕیمڕاندۆمەکە واڵمێکی ”ئەرێ یان نا ”و لە ڕیمڕاندۆمێکی درۆینەی
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 گەوەرەیان بە کۆنەپەرستی ئیسالمی دایەوە.
 

مزاری ئیسزالمی.ەگەڵ خەڵکزی کوردسزتانی چوار دەیە خۆڕاگری جەماوەری لە بەرانزبەر ڕژیمزی ئیسزالمیدا، ڕادەی دوژمنزایەتی کۆ
لەو ماوەیەدا کۆماری ئیسزالمی چاوپۆشزی لە ئەنجامزدانی هیچجەنزایەت و پیالنێزک لە کوردسزتان نەکزردوە و  گەیاندە لوتکە.

 بەم حاڵەشەوە بەرەو ڕووی شکست و ناکامی بۆتەوە.
 

کزومەتی ژینزا ئەمینزی ئاسزتێکی بەرینتزری بەاڵم نەفرەت و تزوڕەیی ئێسزتای حزاکمیەت لە خەڵکزی کوردسزاتن دوای قەتڵزی ح
ناڕەزایەتی بەریزن لە سزەقب و لە کوردسزتان بزۆ یەکەم جزار ئزاوێتەی شزەپۆلێکی بەریزن لە نزاڕەزایەتی و  بەخۆیەوە گرتوە.

پیالنززی دووبەرەکززی نززانەوەی حززاکمیەت لە مززاوەیەکی کورتززدا پززوچەڵ کززرایەوە و خەڵززک لە  مززانگرتنی سەراسززەری بززوو.
ن، سەرەڕای هەر جیاوازیەکی زمانی، مەزهەبزی، نەتەوەیزی، عەقیزدەتی و بیروبۆچزوون لە بەرانزبەر ڕژیمزی سەرتاسەری ئێرا

 ئیسالمیدا وێستانەوە.
 

ئەمنیەتیەکزززانی ڕژیزززم خزززۆڕاگری کوردسزززتانیان بە هۆکزززاری نزززاڕەزایەتی  –حاکمزززانی ئیسزززالمی و ئیستراتیژیسزززتە نیبامزززی
تە ئاستێک کە تەنانەت لە نیبامێکزی ئیسزتبدادی و فاشیسزتی وەک کۆمزاری توندوتیژی لە کوردستان گەیش سەرتاسەری زانی.

گەمززارۆدانی شززارەکان، بەرگززرتن لە هێنززان و بردنززی کززاال، دامەزرانززدنی بە دەیززان بززازگەی  ئیسززالمیش چززاوەڕوان نەدەکززرا.
 پشکنینی نێوان شاری، بەشێکی دیکەیە لە دەستاێکی قۆناکێکی تر لە جەنایەت لە کوردستان.

 
انی بە دەیان هەزار هێبی نیبامی و ئەمنیەتی تازە بۆ کوردستان، بۆمباران و تۆپبارانی ئەحبابی سیاسزی و خەڵکزی بزێ هێن

دیماع لە هەرێمی کوردستان، هەڕەشە کردن لە ناوەندەکانی پبیشکی و دەرمانی بۆ ناساندنی بریندارەکان و خۆ پاراسزتن لە 
 نەخشە و پالنی ڕژیمە لە کوردستان.دەرمان کردنی بریندارەکان بەشێکی دیکە لە 

 
سزاڵ داگیرکزاری نیبامززی و می.یتزاریبە کردنززی کوردسزتان ئیزرادەی خەڵکززی کوردسزتانی بززۆ گەیشزتن بە ئززازادی و بەرابەری  ٤٣

شزززەپۆلی نزززوێی داگیرکزززاری ڕژیمزززی ئیسزززالمی لە کوردسزززتان بە دروشزززمی کوردسزززتان، گۆڕسزززتانی فاشیسزززتان  تێنەشزززکاند.
کوردستان ئەزمونی زیاتر لە چزوار دەیە خەبزات و خۆڕاگرییزان لەبەرانزبەر کۆمزاری ئیسزالمیدا هەیە، و  خەڵکی واڵمدرایەوە.

 بە خەبات و تێکۆشانی یەکگرتوانەیان ببماری کۆتایی لە تابوتی ئەم نیبامە کۆنەپەرستە مەزهەبیە ئەدەن.
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  -سەرچاوە: سایتی پەیام 
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 (٢و )( ١)انەوە هەڵناگرێ بەشی یەک شۆڕشی ژینا پار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 
لە شۆڕشی ژینا دا کورد تزا ئێسزتا ئەوەی توانیزوێ بزێ هزیێ ئیزدیێایەک کزردوویە و هەقزی خۆشزی بزووە، ئەو خەمزی ئزازادی 

کچزان وکزوڕانی  سزاڵەی دەخزوارد، خەڵزک لە شزارەکان، الوان، ٤٠نیشتمانی لەبەر بزوو، خەمزی ڕزگزاری لە چنزگ بێزداییەکی 
نیشتمان، ژنان وپیاوانی ئازا، قوتابیان، مامۆستایان، مامۆستایانی ئایینی و هاوکات حیببەکانیان لە ناوەنزدی هاوکزاری و 
لە دەرەوەی ناوەندیش ئەوەی توانیزان کردیزان و لە شۆڕشزی ژینزا دا درێغیزان نەکزرد، هەم هەڵویسزتی سیاسزیان دروسزت بزوو 

 .ارەمانانەیان دروست بووەهەم بەرخۆدان وڕاپەڕینی ق
 

ئەوانەی ئەوڕۆ بە شزل بزوونەوە و خززاوبوونەوەی ئەو شۆڕشزە کەوتززوونە خزۆ کۆتزان، خززۆ خەتابزارکردن، پززارانەوە و الاڵنەوە 
هەرگیب نە دەزانن شۆڕش چیە و نە دەزانن شۆڕشگێربوون چ ڕووحیانتێکی هەیە و چ ئەرکێکزی لەسزەر شزانە. ئزاخر تزۆ چزون 

ستەیی ئەو رێژیمە فاشیستیە قوتارت بێ و نەجاتت بزێ و بەئزازادی بزگەی و چزاوەڕێ بزێ نەکزوژرێی و دەتەوهەوێ لە ژێردە
   !نەگیرێی و شکەنجە وئیێدام نەکرێی؟

 
 ئێوە لەوان گەڕێة، ڕێگە ونەخشەیان بۆ دامەڕێژن، مەڵێ دەبوو وایان کردا  ووایان نەکردبا ئەگەر بە لێکدانەوەیەکی 
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ئەمزن زۆر یەکمز.ەو خەڵزکە لەوە خزاترجەمین ئەوانەی سزنگیان بە  !ە ددەدوێزی نەدوێزی باشزترەسەقەتی نالۆزیک ونادڵسۆزان
گول.ەوە دەنزا سزوور دەیزانبانی گزول.ە بزۆ گزاڵتە پێکزردن نزابێ، ئەوانەی لە بەر چزاوی خۆیزان هزاوڕێ و هاوشزاری و کەسزوو 

نە سەرشززەقام و ئەوانززیش دەبززوونە قززۆچی کاریززان ئەوڕۆ وبەر گززول.ە دەدراو خەڵتززانی خززۆێن دەبززوو و سززبەی دوبززارە دەڕژا
قوربززانی ئززازادی وسززەرفرازی سززوور دەیززانبانی کە ئەو شۆڕشززە قوربززانی دەوێ ئەو ئززازادیە خززوێنی دەوێ، وەنەبززێ بززێ ئاگززا 

   !بووبن و وەنەبێ سادە و ساکار دەداوی ئەم و ئە کەتبن
 

خزواردوو نەبزوون، ئەوان سزادەو سزاکار نەبززوون، تکزایە کە باسزی ئەو خەڵزکە دەکەن بە پزارێبەوە قسزە بزکەن، ئەوان فریزو 
ئەوان ڕابەری شۆڕشێکی نوێی دژی فاشیست و دڕندەی وەک رێژیمزی ئیسزالمی ئێزران بزوون، تزۆ دەبزێ تزۆزێ بە پزارێبەوە لەو 
شۆڕشەو لە قوربانیەکانی بنواڕێ ، مەگەر قسەی دایک وباوک وبرای شەهیدانت لەبیزر چزۆتەوە! دەی چزۆن لە ڕووت هەڵزدێ 

جیززاتی ئەوان بڕیززاڕی بە پززێچەوانە بززدەی و شززرۆڤەی هەسززتەکی بززۆ ئەو شۆڕشززە بە هەبەت وگەورە گززرانە بززکەی کە بە لە 
 !دڵنیاییەوە کۆڵەکەسەرەکیەکانی ڕێژیمی سمیوە

 
تکایە ئەگەر نازانی و توانای هەڵسزەنکگاندنی واقێزی ئە شۆڕشزەت نزیە بەسزووکی سزەیری قارەکانەکانمزان مەکە، بە نێزوی 

ۆ الوەکان ئەگەرچی لە ناخی دڵیشيەوە تۆش و هەمووشمان خەمبارین بەاڵم نزاکرێ لە دیزدی کەسزانێکەوە چزاو لە دڵسۆزی ب
وان بکەین کە ژیانیان لە پارە پەیداکردن و خۆش گوزەرانی و ڕابورادنی ئاسایی دا کزورت کزردۆتەوە. شزەهیدان سزەرقافڵەی 

 .فاشیبم ناوەستێ شۆڕشێکی نوێن بە ناوی شۆڕشی ژینا کە تا لە گۆڕ نانی
 

 ٢شۆڕشی ژینا پارانەوە هەڵناگرێ بەشی 
 

لە بەشی یەکەم دا باسی ئەوەم کرد کە لە شۆڕشی ژینا دا کورد وهێزبە سیاسزیەکانی لە شۆڕشزی ژینزا دا بە سزەر بڵینزدییەوە 
ردیش کەمزی ئەرکی خۆیان بە جێ گەیاند، سروشتیە شۆرشزێکیش دژی فاشزیبم هەلگیرسزێ خزوێن و قوربزانی دانزی دەوێ و کزو

 .قوربانی نەداوە
 

حیببەکان دەوری کزارا و دروسزتیان لەو شۆڕشزە دا گێزرا چ وەک ناوەنزدی هاوکزاری و چ وەک ئەو هێزب و الیەنزانەی دەرەوەی 
ناوەندی هاوکاری، ئەوان بە گشتی تەنانەت لە خواستی سەرەکی خۆیان لەو ماوەیە دا گزوزەران و باسزیان لزێ نەکزرد تەنیزا 

بی یەکگرتووی خەبات و راپەڕین دژی فاشیبم بەالڕێزدا نەبزرێ و داگیزرکەر بزۆ دووبەرەکزی و چەنزد بەرەکزی لەبەر ئەوەی ڕی
 نانەوە کەڵکی نابەجێی لێوەر نەگرێ، هەر بۆیە کورد بە گشتی بە خەڵک و بە هێبە سیاسیەکانییەوە هەم ئەرکی خۆیان 
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 .بەجێ گەیاند و هەمیش دروستیان هەڵوێیست گرت
 

ەو واقێززیەت وراسززتیە دا لە ناوەنززد و لە بەشززەکانی دیززکە دا جززگە لە ب.وچسززتان نە لەقەدەر کوردسززتان لە لە بەرامززبەر ئ
ڕاپەڕینەکەدا دەرکەوتن ونە رێکخراو و هیبە سیاسیەکانیان ئەوەی لە سەر شانیان بوو بە ئەنجامیان گەیاند و لە ڕاسزتی دا 

 .ئەرکی مێژوویی خۆیان لەبیر کرد
 

 رەزا پەهلەوی

 
چەوانەی زۆر کە  کە لە خزۆڕا پێززی وایە کە ڕەزا پەهز.ەوی پزێگەی نززاوخۆیی نزیەو خەڵکزی دەگەل نیززیە مزن پێمززوایە بە پزێ

ئەگەر خۆ لە راسزتی نەبزوێرین رەزا پەهز.ەوی چ وەک خزۆی و چ وەک سزەلتەنەت خوازەکزان بە ڕێژەیەکزی بەرچزاو خەڵکیزان 
دەرنەوکەت کە خەڵکززانی خززۆی چاەڕوانیززان لێززی هەبززوو، ڕەزا دەگەڵە. بەاڵم بە داخەوە ڕەزا پەهزز.ەوی خززۆی لەو ئاسززتە دا 

 ٥٠-٤٠پەه.ەوی زیاتر لە ژێر کزارتێکەری تەیمێکزی سزەرمایەدار و دەستڕۆیشزتوو و کزۆمەڵێ خەڵکزی کۆنەپزارێب کە بە بیزری 
ەیزهەوێ وا ساڵ لەمەو بەر لە کۆمەڵگای ئێران دەڕوانن و نیشتەجێی دەرەوەی واڵتزن لێزدوان دەدات و ئەگەرچزی جزار جزارە د

بنوێنێ کە دێمۆکڕاتەو باوەڕی بە بنەماکانی مافی مزرۆاڵ و دێمۆکڕاسزی هەیە بەاڵم لە نێوئزاخنی وتەو لێزدوانەکانی دا بزۆت 
دەردەکەوێ کە هێشتا بیری لە کۆت و بەندی رەگەز پەرەسزتی ڕزگزار نەکزردووە و بەهەمزان ئەدەبیزات و بە هەمزان ڕوانزگەوە 

 .ئێران دەڕوانن بە تایبەتی لە گەالنی نیشتەجیی
 

رەزا پەه.ەوی لەباری سیاسییەوە نیشانی داوە کە کەسێکی کارا و بە بڕشت نیە و هێشتا زۆر کاڵ وکزرچە و نزاتوانێ ئەوە ی 
ئیدیێای دەکا بیکزاتە ئەمزری واقزع و هێبەکزانی ئۆپۆزسزیۆن لەدەوری یەک کزۆ کزاتەوە و دژ بە ڕێژیمزی ئاخونزدی کەڵزک لە 

   .رێهەموو پوتانسیەلەکان وەرگ
 

لە دوا تویتی دا کە بانگاوازی دووبارە بوو بۆ پێکەوە کار کردن ئەو بە ئاشکرا خۆی لە ناوهێننانی حیببەکزان بزوارد جزا چ 
موجاهیدن یان چەپەکان یزان حیزببە کوردیەکزان بزێ، ئەوەش نیشزان دەدا کە نزاوبراو هێشزتا لەو زەمیزنە دا و لە بەسزتێنی 

یبمی مەزهەبی ئێران رێگایەکی دوور و درێژی لەبەرە مەگەر لە ناو دەروونی خزۆی دا و ڕێکخەری هێبەسیاسیەکان دا دژی فاش
 .لە ناو بیر وهبری خۆی دا شۆڕشێک لە سەر بنەمای واقێیەتەکان بەرپا بکا
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 موجاهیدنی خەڵک

 
ی دیززارە و دووهەم هێززبی کززاریگەر و دیززاری سززەر گۆرەپززانی خەبززاتی سەرتاسززەری ئێززران موجاهیززدینی خەڵززکە، ) مززن ئەوە

دەبینززرێ باسززی لێززدەکەم و لە چەنززدایەتی و چۆنززایەتی خەڵکززی هیچیززان جززارێ نززازانم( موجاهیززدین و سززەلتەنەت تەڵە  
جارێ چەنزد خۆیزان بە دژبەری رێژیمزی فاشیسزتی مەزهەبزی دەزانزن دوو ئەوەنزدە وبگزرە زیزاتریش دژ بەری یەکتزرین، ئەوە 

سززەریە کە دەیتززوانێ ئەو رێززژیمە دەگەڵ گرفتززی زۆر جیززدیتر بەڕەو ڕوو خززۆی گرفتززی گەورەی پێززک هێنززانی بەرەیەکززی سەرتا
بەداخەوە موجاهیزدنیش وەک  .کاتەوە و خەڵکیش بە ڕووحیەیەکی باشتر و یەکگرتووتر لەو راپەڕیزنە دابەشزداریان کردبزایە

ۆیززان دەگەڵ سززەلتەنەت تەڵەبەکززان لە جەکززبی بیرکززردنەوەی چەنززدین سززاڵ لەمەوبەر دا خززول دەخززۆن و ئامززادە نززین خ
گۆرانکاریە دیارەکانی ناو کۆمەڵگا و جیهانیش بگزونجێنن و ئیتزر ئەوە دەبینزین ئەو حکزوومەتە لە سەرتاسزەری ئێزران دا نە 
جێگرەوە و ئالتر ناتیوی هەیە و نە ئۆپۆزسیونێکی یەکدەست وبە بەرنامە وهۆکزاری مانەوەشزی لە چەنزد سزاڵ لەمەووبەرەوە 

کە دەیبینین. کەنگێ ئەو هێبانە وەخەبەر دێن یزان هیزبی دیزکە دەتزوانێ سزەرهەڵبدا و ببزێ  هەر ئەو پەرت وپەرەوازەییەیە
بە قسززەیەک و دەنگێززک لە ئێززران دا بززۆ نمززونە کەسززانی وەک مەسززیحی عەلینززژاد و حامیززدی ئیسززماعی.یون کە حامیززد هەر 

ئزۆکراینیەکە دا گیانیزان لە دەسزت دا،  سیاسیی نیە و بەسەر هەلوومەرجێک دا کەوتووە و لە داخی منداڵەکانی کە لە فرۆکە
بەاڵم تیمێکی باشزی لە دەرەوەی واڵت لە خزۆ کزۆ کزردۆتەوە و لە سزازدانی خۆپێشزاندان و ئاکسزیۆن لە دەرەوەی واڵت جزێگە 

  .پەنجەی دیارە
 

ژیمززی کە وایە بەو ئاکززامە دەگەیززن کە هەتززا ئێززرە کززورد وهێززبە سیاسززیەکانیان ئەرکززی مێززژووی خۆیززان بززۆ خەبززات دژی رێ
سززاڵ  ٤٠دیکتزاتۆڕ و خزوێنڕێژی ئیسززالمی ئێزران بەجززێ گەیانزدووە و ئەوە هێزبە ناوەنززدگەراکان و سەرتاسزەریەکانن کە دوای 

نەیانتوانیوە کۆدەنگییەک النی کەم بۆ ڕووخانی ئەو رێزژیمە سزاز بزکەن و باسزی دیزکە بێ.زنەوە بزۆ دوای ڕووخزان و پشزت بە 
 .ی حکوومەت و شێوازی بەڕیوەبردنی واڵتهەڵبژاردن و دەنگی خەڵک ببەستن بۆ جۆر

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 

 
 
 
 



١٣ - یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

90 
 

 
 

و ناڕەزایی لەئێران مانگ خۆپیشاندان  سێ  
 توندوتیژیی دەسەاڵت شەقامەكان بێدەنگ ناكات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاواڵتی

 
شززەقام و لەژێزر ئەشززكەنجەدا شزەقامەكانی رۆژهەاڵتززی كوردسززتان و سزی مززانگە سزەرەڕای سززبای سزێدارەو كوشززتنی گەنجزان لە

ئێززران لەئاسززت دەسززەاڵتی كۆمززاری ئیسززالمی بێززدەنگ نەبززون و بەشززەوو رۆژو بەشززێوازی جیززاواز سززەرجەم چززین و تووێژەكززان 
 بەردەوامن لەدەربڕینی ناڕەازایەتیی.

 
ایكزززردووە ببێزززتە یەكەم واڵتزززی جیهزززان لە رووی سزززاڵەی لەسزززێدارەدانی و 43دەسزززەاڵتی كۆمزززاری ئیسزززالمی ئێزززران مێزززژووی 

 30تائێسزتا زیزاتر لە  1978جێبەجێكردنی ئەوە سزبایەوەو نەتەوەیەكگرتوەكزانیش لە راپۆرتێكزدا ئاشزكرایكردووە لەسزاڵی 
 هەزار كەسی دانیشتوی ئێران بەپەتی سێدارەی دەسەاڵت كۆتایی بەژیانیان هێنراوە.

 
 خۆپیشاندەر دەگرێتەوەو لەو  50دانی ناڕەزایەتییەكان النیكەم سبای سێدارە لەدوای مەرگی ژینا ئەمینی و سەرهەڵ
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 كەسیان لەقۆناکی یەكەمی دادگاكانی كۆماری ئیسالمی ئێراندا سبای سێدارەیان بەسەردا سەپێنراوەو لەو  26ژمارەیەش 
 كەسیان كوردن. 10ژمارەیەش النیكەم 

 
و گەنجززی دەسززتگیركراوی خۆپیشززاندانەكانی مەشززهەدو تززاران لەسززێدارەدران سززەرەڕای ئەوەی لەمززاوەی كەمتززر لەچززوار رۆژدا دو

بەاڵم شززەقام و ناڕەزایەتییەكززان دانەمركززاونەتەوە و تەنززانەت سززەركردەكانی ریمۆرمخززوازان دوای مززاوەیەكی زۆر لەبێززدەنگی 
انی گەنجززان گززۆڕی خززۆی بەئیززدانەكردنی لەسززێدارەدانی گەنجززان ئاماژەیززان بەوە كززردووە دەسززەاڵتی ئێززران بە لەسززێدارەد

 هەڵدەكەنێت.
 

لەمەشهەد و تاران بەسێدارەو لەسنەو سەردەشت و شنۆ بەئەشكەنجە هەوڵی چاوترسێنكردنی خەڵكزی واڵتەكە دەدرێزت، بەاڵم 
وەك شارەزایانی كۆمەڵناسیی دەڵێن قۆناکی خەمگینزی بزووەتە هیزواو چیتزر بەو هەنگزاوانە گەنجزان و خەڵكزی نزاڕازیی سزڵ 

تۆقاندنی دەسەاڵتی ئێران ناكەنەوە و ئەگەری هەیە ئاسزتی تونزدوتیژییەكانیش بەشزێوەیەكی چزاوەڕاواننەكراو لەهەڕەشە و 
 زیاد بكەن.

 
واڵتانی جیهان لەكاردانەوەی لەسێدارەدانی گەنجانی ناڕازیی ئێران پێزداگرن لەوەی سزنورێك بزۆ پێشزێ.كارییەكانی دەسزەاڵت 

ەوەی فەڕەنسزا و باڵیۆزخزانەی ئەو واڵتە لە تزارانی پایتەخزت رایانگەیانزد لەگەڵ لەو واڵتە دابنێن و تەنانەت وەزیری دەر
ئەڵمانیا خەاڵتی هاوبەشی هەردوو واڵتەكە بۆ مافەكانی مرۆاڵ و سەروەریی یاسا دەبەخشنە ژنانی ئێران و ژینا ئەمینزی كە 

ۆی كوشتنی گەنجان لەسزەر شزەقامەكان ئەو هەنگاوەش بەهۆشداریی توندی ئەوروپا بۆ دەسەاڵتی ئێران لەقەڵەمدەدرێت بەه
 و ئەشكەنجەو سێدارە لەزیندان.

  
 سێدارە شەقامەكان بێدەنگ ناكات

 
 - 12 - 8)لەگەڵ لەسززێدارەدانی یەكەم گەنجززی دەسززتگیرکراوی ناڕەزایەتییەكززانی شززاری تززاران بەنززاوی مۆحسززین شززكاری لە 

وەیەكی بەرفزراوان دەسزتیاێكردەوەو تەنزات سزەركردەكانی جارێكی دیكە خۆپیشاندان لەدەیان شەقامی پایتەخت بەشێ (2022
رۆژ بێززدەنگی، هۆشززدارییاندایە دەسززەاڵت و  90پێشززووی كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران سززەر بەبززاڵی ریمۆرمخززواز دوای نززبیكەی 

سزاندن رایانگەیاند پەتی سێدارە ببوتنەوەی جەماوەریی راناگرێت و هۆشدارییان دا ئەو سبایانە بەخواسزتی خزامنەیی بزۆ تر
 و تۆقاندن بەكاردەهێنرێت.
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نە چەك و نە سززێدارە بززبوتنەوەی « میرحسززێن موسززەوی، سززەركردەیەكی بززبوتنەوەی سززەوز لەئێززران لەپەیامێكززدا رایگەیانززد
لەئێزران بەمەبەسزتی چزۆڵكردنی  1978خەڵك بۆ ئازادی و دیزاریكردنی مزافی چارەنووسزی خۆیزان راناگرێزت، شۆڕشزی سزاڵی 

 «.بۆ پڕكردنیان و سووتاندنیان زیندانەكان بوونە وەك
 

هاوكات مەهدی كەڕوبزی، یەكێكزی دیزكە لەبەپرسزانی پێشزووتری كۆمزاری ئیسزالمی ئێزران لەپەیامێكزدا وتزی: لەسزێدارەدانی 
یەكەم گەنجززززی دەسززززتگیرکراوی ناڕەزایەتییەكززززان بەمەبەسززززتی لەسززززێدارەدانی زیززززاتری گەنجززززانی نززززاڕازاییە بەخواسززززتی 

ی خززامنەیی بەئەنسەسززت بەمەبەسززتی لەسززێدارەدانی گەنجززانی نززاڕازیی، خۆپیشززاندەران بەدەسززتی دەسززەاڵتخوازان، ئەو وتیشزز
 دەرەكیی ناودەهێنێت تا بواری سەركوتی زیاتری ئەو ناڕەزایەتییانە بخوڵسێنێت.

 
راوی ئەگەرچی قسەی ئەو دوو بەرپرسزە بزااڵیەی ریمۆرمخزوازانیش دادی مەجیزد رەزا رەهزنەوەرد، گەنجێكزی دیزكەی دەسزتگیرك

ناڕەزایەییەكان لەشزاری مەشزهەدی نەداو تەنهزا دوای چزوار رۆژ ئەویزش لەسزێدارە درا، بەاڵم مەرگزی ئەویزش نەبزووەتە هزۆی 
 كاكردنی ناڕەزایەتییەكان دژی دەسەاڵتی ئێران.

 
ریززك و رۆژ لەدەستبەسززەركردنی سززبای سززێدارەی بەسززەردا سززەپێنراو لەتا 23مەجیززد رەزا رەهززنەوەرد كەوەرزشززوان بززوو دوای 

 ئەوەی پێشوەخت كەسوكاری ئاگاداربكرێنەوە لەسێدارەدرا. ( بەبێ2022 - 12 - 12دووشەممە )روونی بەرەبەیانی 
 

هاوكزات لەگەڵ لەسززێدارەدانی دووەم گەنززج لەئێزران، هەواڵززی گیان.ەدەسززتانی گەنجێكززی دیزكەی شززاری رۆژهەاڵتززی كوردسززتان 
 ی سەردەشت بشوكرایەوە.بەهۆی ئەشكەنجەی هێبە ئەمنییەكانی ئێران لەشار

 
سززاڵ كە لەالیەن هێززبە ئەمنییەكززانی ئێززران  27تززۆڕی مافەكززانی مرۆڤززی كوردسززتان ئاشززكرایكرد شززەهریار عززادلی تەمەن 

 لەناڕەزایەتییەكان شاری سەردەشت دەستگیركرابوو بەهۆی ئازارو ئەشكەنجەوە گیانی لەدەستداوە.
 

وردستان النیكەم نۆ گەنج بەئەشزكەنجە و ئزازار لەزینزدان و بزنكەی ناوەنزدە بەپێی ئامارەكان تائێستا تەنها لەڕۆژهەاڵتی ك
ئەمنییەكان گیانیان لەدەستداوە و بشوبوونەوەی ئاسەوارەكانی ئەشزكەنجە لەسزەر جەسزتەی ساردوسزڕی ئەو گەنجزانە بزووەتە 

 مایەی تووڕەیی زیاتری خەڵك.
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 هەوڵی دەسەاڵت بۆ خنكاندنی ناڕەزایەتییەكان

 
ی مەترسززیدارو رێززبەری كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران بەكززاریگەرترین هۆكززاری جێبەجێكردنززی سززبای سززێدارە لەواڵتەكە دوو یاسززا

لەقەڵەمززدەدرێن بەتززایبەت كە بەپێززی دەسززتور، رێززبەری واڵتەكە بە راوێززژ لەگەڵ دەزگززای داد دەسززەاڵتی تەواوی راگرتنززی 
 سبای سێدارەی هەیە.

 
ای سێدارە چاوەڕوانیان دەكات بەپێی یاساكانی )محاربة( دژایەتی خزوداو )اففسزززززاد زۆربەی ئەوانەی لەماوەی رابردوودا سب

فی االر ( سزبادراون كە هەر یاسزایەكیان دەتوانێزت ببێزتە هزۆی ئەوەی بێتزاوانێكیش بەو مەرجەی تەنهزا نزاڕەزایەتیی دژی 
 كۆماری ئیسالمی ئێران دەربڕێت لەسێدارە بدرێت،

  
 ایینی ئیسالم یا دژایەتیی خودا )ارتدادو موحاربه(هەڵگەڕانەوەی لە دین و ئ

 
بەپێی ئەم یاسایەی ئێران هەر كەسێك لەدینی ئیسالم هەڵگەڕێتەوە و سوكایەتی و تۆمەتی ناڕەوا بخاتە پزاڵ )پێغەمزبەری 

ێت كە ئیسالم( و ببێتە هۆی تێكدانی ئاسایشی گشزتی دەكرێزت بەپێزی تونزدترین سزبای تزایبەت بەو تزاوانە، لەسزێدارە بزدر
 ئەم سبایەش دەكرێت لێخۆشبوون بیگرێتەوە و تۆبەكردنیش یان بوون بەتەوا  سباكە هەڵدەوەشێنێتەوە.

  
 )اإلفساد في اآلرض(

 
بەپێززی یاسززای تززاوان لەئێززران هەر كەسززێك یززان كەسززانێك بەشززێوەیەكی بەربززشوو فززراوان تاونێززك ئەنجامبززدەن و ببنەهززۆی 

شداربن لەتاوانی دژە ئاسایشیی ناوخۆو دەرەوەی واڵت و بشوكردنەوەی درۆو تزۆمەت، زیانگەیاندن بەتەندروستیی گشتی و بە
كێشەدروسززتكردن لەسیسززتمی ئززابوریی گشززتی واڵت، ئززاگربەردان و وێرانكززاریی مززاڵ و حززاڵی گشززتی، بشوكززردنەوەی مززاددەی 

ی و هاوكزاریی لەتێكزدانی سیسزتمی ژەهراوی و مەترسیدارو میكرۆبی و كوشندە، دروستكردنی كۆڕو كۆمەڵی تاوان و لەشمرۆشز
گشتیی واڵت، تێكدانی ئاسایش و زیانگەیاندنی بەتەندروسزتیی جەسزتەیی گشزتی یزان دارایزی گشزتی و تزایبەت، یزان ببێزتە 
هزززۆی بشوبزززوونەوەی گەنزززدەڵی و لەشمرۆشزززی لەئاسزززتی بەرفزززراون، بەتاوانبزززارێكی گەنزززدەڵكار یزززان )ممسزززد فززز  االر ( 

 ارە دەیگرێتەوە.لەقەڵەمدەدرێت و سبای سێد
 

 هەر بڕیارێك لەالیەن دادگاكانی كۆماری ئیسالمی ئێران بۆ جێبەجێكردنی دواقۆناکی سبای لەسێدارەدان، دەبێت لەالیەن 
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عەلززی خززامنەیی، رێززبەری كۆمززاری ئیسززالمی ئێززرانەوە، واژۆ بكرێززت و دواجززار سززەرۆكی دەزگززای داد لەو واڵتە بڕیززاردەدات 
ێززت یزان نزا، لەكاتێكزدا خززامنەیی دەتوانێزت هەمزوو بڕیزارێكی سززێدارە جزگە لەسزبای سززێدارەی كەسزبای سزێدارە جێبەجزێ بكر

تزایبەت بەكوشزتنی بەئەنسەسزت نەبیزت راگرێزت بەاڵم ئەویزش توانزای هەڵوەشزاندنەوەی ئەو سزبایەی بزۆ هزیێ بكوژێزك نیزیە 
كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران بكززات كەسززبای تەنهززا دەتوانێززت داوای دانیشززتنی دادگززای پێززداچوونەوە بززۆ ئەو بەرپرسززە بااڵیززانەی 

 سێدارەیان بەسەردا سەپێنراوە.
 

بەپێی یاساكانی ئێران هەر جۆرە دژایەتییەكی حكومەت و دەسەاڵتی ئەو واڵتە دەكرێت بخزرێتە خزانەی جەنزگ لەگەڵ دینزی 
ی حكزومەت و دەسزەاڵتی ئیسالمدا، بۆیە هەر چاالكوانێكی سیاسزیی كزورد یزان هەر نەتەوەیەكزی دیزكە لەئێزران ئەگەر دژایەتز

كۆماری ئیسالمی بكات یان ببێتە ئەندامی پارتێكی نەیزاری كۆمزاری ئیسزالمی ئێزران، دەكرێزت بچێزتە ئەو خزانەیەوە و سزبای 
سززێدارەی بەسزززەردا بسزززەپێت كەهەنززدێكجار دادگاكزززانی ئەو واڵتە بەسزززودوەرگرتن لەیاسززای كوشزززتنی بەئەنسەسزززت، مەرگزززی 

دارە سزەربازییەكانی ئێزران دەخەنە ئەسزتۆی چاالكوانزانی سیاسزی و بەمەش سزبای سزێدارە چەكدارانی سەر بەحكزومەت و پز.ە
 هیێ جۆرێك هەڵناوەشێتەوەو جێبەجێ دەكرێت.\بە
 

هەزار كە   40سززاڵی حززوكمڕانی و دەسززەاڵتی كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران زیززاتر لە  43لەئامارەكانززدا دەردەكەوێززت لەمززاوەی 
ادوەریزززی ئێزززران ئەو ژمزززارە لەجێبەجێكردنزززی سزززبای سزززێدارە رەتزززدەكاتەوە، بەاڵم لەسزززێدارە دراون ئەگەرچزززی دەزگزززای د

هەزار كەسزیان گولزز.ەباران  10نەتەوەیەكگرتوەكان و رێكخراوەكزانی مافەكزانی مزرۆاڵ ئاشزكرایانكردووە لەو ژمزارەیە نزبیكەی 
 كراون یان بەگولز.ە كۆتایی بەژیانیان هێنراوە.

  
 سێ مانگ ناڕەزایی و خۆپیشاندان

 
كێ لەزینزدان و  11هەر لەچوارچێوەی توندوتیژییەكانی دەسەاڵتی ئێران جگە لەئاشكرابوونی دەستدریژیكردنە سەر زیاتر لە 

گرتووخانەكزززانی ئێزززران كە لەڕێزززگەی تەلەفیبیزززۆنی )سزززی ئزززێن ئزززێن(ی ئەمریكزززا بشوكزززراوەتەوە چاالكوانزززانی مەدەنزززی و 
دنەوەی ناسنامەیان ئاماژەیان بەوە كردووە دەستدرێژیی سێكسی لەناوەندە رێكخراوەكانی مافی مرۆاڵ بەبێ ناوهێنان و بشوكر

ئەمنیی و هەواڵگرییەكانی كۆمزاری ئیسزالمی بزووەتە ئامرازێزك بزۆ بێزدەنگركردن و بێڕێبیزی بەكزوڕان و كچزانی نزاڕازیی ئەو 
گیان لەئاسززت ئەو تززاوانە بەشززە لەكوردسززتان و ژمززارەیەك لەو كەسززانەش بە رەچززاوكردنی دابززونەریتی كززۆمەاڵیەتیی بێززدەن

 كردووە كە بەرامبەریان كراوە.
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لەشززارەكانی جززوانڕۆ، سززنە، بۆكززان، سززەقبو كامیززاران، كرماشززان تززاوانی دەسززتدرێژیی كراوەتەسززەر دەیززان گەنززج و ئەوەش 
 نەبن ئەو كچانە ئامادە   نیگەرانیی زۆبەی ناوەندەكانی مافی مرۆڤی لێكەوتووەتەوە بەتایبەت كە رەنگە زۆرینەی ئەو كوڕ

 تاوانەی بەرامبەریان كراوە، ئاشكرا بكەن.
 

شزززاری سزززنە كە لەسزززەرەتای ناڕەزایەتییەكزززانەوە بەمزززانگرتن و خۆپیشزززاندان و دەربڕینزززی نزززاڕەزایەتی مێژوویەكزززی دیزززكەی 
ەنجزان رۆژی تەواو گ 90لەسەرهەڵدان و ناڕەزایەتیی تۆماركردووە بەیەكەم شاری ناو جوگرافیای ئێران لەقەڵەمزدەدرێت كە 

و كچزززان و پیزززرو الوی بێزززدەنگ نەبزززوون لەئاسزززت دەسزززەاڵت و لەسزززەر شزززەقام و گۆرەپانەكزززان بەردەوامبزززون لەدەربڕینزززی 
 ناڕەزایەتیی.

 
كە  لەناڕەزایەتییەكانززدا  18تەنهززا لەو شززارەی رۆژهەاڵتززی كوردسززتان كە بەدەستەخوشززكی شززاری سزز.ێمانی ناودەهێنرێززت 

 نجەی هێبە ئەمنییەكان گیانیان لەدەستداوە.كوژراون كە دوو گەنجیان لەژێر ئەشكە
 

شاری سنە بەهۆی ئەو مێژووە لەناڕەزایەتیی دژی دەسەاڵت لەئێزران هەیەتزی و بەبەردەوامزی رووبەڕووی تونزدترین سزەركوت 
 و هێرش بووەتەوە، بەسنەی خوێناویی ناودەهێنرێت.

  
 ئامارەكانی سێ مانگ ناڕەزایەتیی دژی دەسەاڵتی ئێران

 
لەڕۆژهەاڵتززی كوردسززتان گیانیززان  كە  126رۆژی ناڕەزایەتییەكززان النززیكەم  89تززا مارەكززانی مافەكززانی مززرۆاڵ بەپێززی ئا

لەدەسزززتداوە كە نزززۆ كەسزززیان بەهزززۆی ئەشزززكەنجەو ئزززازار لەزینزززدان و بزززنكەی هێزززبە ئەمنییەكزززانی ئێزززران بزززووەو ژمزززارەی 
گەنجزی كزورد  10ەو تائێسزتا سزبای لەسزێدارەدانی دەستگیركراوانی ئەو بەشە لەكوردسزتانیش شزەش هەزار كەسزی تێاەڕانزدوو

 لەقۆناکی یەكەمی دادگاییەكاندا یەكالبووەتەوە.
 

ناوەنززدی مافەكززانی مرۆڤززی ئێززران )هەرانززا( بشویكززردووەتەوە بەگشززتی لەمززاوەی سززێ مانززگ نززاڕەزایەتیی و خۆپیشززاندان 
 68نامەی ئەو ژمارەیزان دیزارەو لەو ژمزارەیەش كە  كزوژراون كە نزاوو ناسز 490لەزیزاتر  لەڕۆژهەاڵتی كوردستان و ئێزران 

ئەنززدامی هێززبە ئەمنززی و سززەربازییەكان و پززۆلیس كززوژراون و  61سززاڵ كەمتززر بززووە و نززبیكەی  18كوژراویززان تەمەنیززان لە 
 ئەندامی سەر بەو سوپایەن. كەسیان 51سوپای پاسدارانیش دانی بەوەدا ناوە كە لەو ژمارەیە 
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 143اندان و نززاڕەزایەیی لەسەرتاسززەریی رۆژهەاڵتززی كوردسززتان و ئێززران بەڕێوچززووە و لە شززارو شززارۆچكە خۆپیشزز 160لە 
 زانكۆی واڵتەكەش مانگرتن و ناڕەزایەتیی بەردەوام بوە.

 
بەهزۆی ناڕەزایەتییەكزانەوە دەسزتگیركراون كەنزبیكەی دوو  كە  259هەزارو  18بەپێی ئامارەكزانی ئەو ناوەنزدە زیزاتر لە 

 اری زانكۆكان بوون.هەزار كەسیان خوێندك
  

 بەرپرسان توانای نكۆڵیان نەماوە

 
لەنززوێترین لێدوانیززدا سززەرۆكی پەرلەمززانی ئێززران دوای لەسززێدارەدانی دووەم گەنجززی ناڕەزایەتییەكززان رایگەیانززد: هەنززدێك 

ی نەبێزت كێشەی واڵتەكە لەكاتی خۆیزدا چارەسزەر نەكزراوە و رەنزگە چارەسزەری ئەو كێشزەیە لەئێسزتادا هزیێ بەهزاو نرخێكز
 بۆیە دەبوایە لەكاتی خۆیدا كێشەكانی واڵتەكە چارەسەر بكرانایە.

 
لەالیەكی دیكەوە کزواڵم حسزێن ئێزژەی، سزەرۆكی دەزگزای داد لەئێزران رایگەیانزدووە نابێزت چیتزر لەپڕوپاگەنزدەی نەیزارانی 

 یە.سێدارەو سباكانی كۆماری ئیسالمی ئێران سڵ بكەینەوە، چونكە دۆخی واڵتەكە لەمەترسیدا
 

ئەو داواشی لەدادوەری دادگاكان كرد كە لەژێر كاریگەریی فشارەكانی دەرەوە چاوپۆشزیی لەدەسزتگیركراوانی خۆپیشزاندانەكان 
 نەكەن و سبای پێویستی تاوانباران بدەن بۆ ئەوەی كۆماری ئیسالمی رووبەڕووی مەترسیی گەورەتر نەبێتەوە.

 
 ٢٠٢٢سەمبەری ی دێ١٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی هاواڵتی 
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 ژن ترین حکومەتی دنیا لە کوموسیۆنی پێگەی ژن وەدەرنرا  دژه

 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پایام

  
ی مززانگی سززەرماوەز شززوڕای ئززابووری و کززۆمەاڵیەتی ڕێکخززراوی نەتەوەیەکگرتوەکززان  ٢٣لە کۆبززوونەوەی رۆژی چوارشززەممە 

زۆربەی بەشدارانی دەنگیان بە دەرکرانی  ۆنی پێگەی ژنی خستە دەنگدانەوە.قەتێنامەی دەرکرانی کۆماری ئیسالمی لە کۆموسی
چەنززد دەوڵەتززی ئوپوڕتونیسززتی وەک  بەم جززۆرە ڕژیمززی دژی ژنززی ئیسززالمی لەم کۆموسززیۆنە وەردەر نززرا. کۆمززاری ئیسززالمی دا.

ک ڕیشززوە پێززداون، لەدژی وێنززبوئیال، ڕوسززیە و سززوریە، کە ڕژیززم لە مززاوەی سززااڵنی ڕابززردودا نەوت و پززارەیەکی زۆری وە
هەشزت دەوڵەت کە لەگەڵ قەتێزانەکە دژایەتیزان کزرد هەموویزان لەبزواری پێشزێل کردنزی مافەکززانی  قەتێنزامەکە دەنگیانزدا.

 مرۆاڵ و گەندەڵی ئیداریدا لەسەرەوەی جەدوەلی جیهانیدان.
 

ر و ناڕازیزانی ئێزران سزەرکەوتن و لە گرنگی سیاسی و سیمبولێکی ئەم دەرکزرانە ئزابڕوبەرانەیە بزۆ ژنزان و پیزاوانی تێکۆشزە
ئەم دەرکزرانە بزۆ حکزومەتی  ڕاستیدا دەستکەوتێک و کاردانەوەی مانگرتن و نزاڕەزایەتی خەڵکزی ئێزران و بە تزایبەت ژنزانە.

ئەخالقیە کە بۆ خەڵکی دنیای دەسەلمێنێ کە سیستمی ئاپاڕتایزدی جنسزیەتی ئیسزالمی  -ئیسالمیش گورزێکی قورسی سیاسی 
 لە دنیای مۆدێڕندا نییە.جێگایەکی 

 
 دەرکرانی کۆماری ئیسالمی لە کموسیۆنی پیگەی ژن نیشانی ئەدات کە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان، ئەم ناوەندە جیهانیە 
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 دەنا چ.ۆن دەکرێت واڵتێکی  خۆی چۆن لەگەڵ مافەکانی مرۆاڵ و داخوازی زۆرینەی خەڵکی واڵتانی ئەندام لە ناکۆکی دایە.
یسززززالمی لە کۆموسزززیۆنەکانی ژنززززان، مززززافیمرۆاڵ، مافەدیموکراتیکەکزززان و ئازادیززززدا مزززافی ئەنززززدام بززززوونی وەک کۆمزززاری ئ

سززاڵە کە واڵتززی ئێرانززی بە بەر چززاوی ڕێکخززراوی نەتەوەیەکگرتوەکززانەوە  ٤٣کۆمززاری ئیسززالمی نەک ئەمززڕۆ بەڵکززو  هەبێززت.
انزی ئزازادی و مزافە سزەرەتاییەکانی خەڵکزی ئێزران بۆ ماوەیەکی دوورودرێژ جەنایەت و پێشزێل کر کردۆتە زیندانێکی گەورە.

لەمزڕۆدا دەرکرانزی کۆمزاری ئیسزالمی لە کۆموسزیۆنی پزیگەی ژنزی  بەهۆی بەرژەوەندی ئابووری دەوڵەتەکانەوە نادیزدە گیزراوە.
کرانزی دەر سازمانی م.ەل نیشانی ئەدات کە ئاخێبی شۆڕشگێڕانەی خەڵک دەتوانێ ئەم مالحباتە سەوداگەرانەیە تێکبشزکێنێت.

کۆماری ئیسالمی لە کۆموسیۆنی پێگەی ژن یەکەم هەنگاوی دەرکرانی نیبامی کۆنەپەرست، دەژی ژن، منزداڵ کزوژە لە سزەرجەم 
حکومەتێک کە سەرکوت لەنێوخۆدا و تیرۆریبم لەدەرەوەی واڵت سیاسەتی سزەرەکیەتی،  ڕێکخراو و ناوەندە نێونەتەوەییەکان.
 ئاپاتاید دا بایکوت و گەمارۆی بەرینی بخرێتەسەر.دەبێ وەک ئەفریسای باشوری پێشو لە 

 
داخززوازی خەڵکززی نززاڕازی و سززتەم دیتززوی ئێززران داخسززتنی سززەرجەم باڵوێبخززانە و کونسززولگەریەکانی کۆمززاری ئیسززالمیە لە 

تی سماڕەتخانەکانی بوونەتە ناوەندی سیخوڕی و ڕێکخستنی بانزدە مافیاییەکزان بزۆ تیزرۆری نەیزارانی حکزومە دەرەوەی واڵت.
  ئیسالمی لە دەرەوەی واڵت.

 
کۆمزززاری ئیسزززالمی لە سزززەرودەمی دەنگزززدان کۆمەڵێزززک ئزززامرازی ژەنگگرتزززوی بەکزززار هێنزززا بزززۆ بەرگزززرتن لە پەسزززندکرانی 

لە ڕاسززتیدا کاربەدەسززتان چززارە و ئیمکانێکیززان بززێجگە لەوەی کە خۆیززان بە چەنززد هەودایەکززی پەڕتوکززاوەوە  قەتێنززامەکە.
انەی عولزومی کزابینەی ڕەئیسزی داوای لە کۆمەڵێزک مامۆسزتا کزرد بە نزاردنی ئیمەیزل بزۆ واڵتزان وەزاڕەتخز هەڵبواسن نەبوو.

بەاڵم ئەم جزۆرە کەسزانە کارێکیزان لە دەسزت نزایەت، کە لەنێزو خوێنزدکارانی  سەبارەت بە دەرکرانزی ڕژیزم هۆشزداری بزدەن.
 خۆیاندا نە تەنیا بێ نموزن بەڵکو بێبراویشن.

 
ڕۆژ خەبززاتی فیززداکارانە لە شۆڕشززی ئززازادی خززوازانە و بەرابەری تەڵەبززانەی خەڵکززدا بەدەسززت  ٩٠ئەو دەسززتکەوتانەی لە 

لەم پێوەنزدیەدا دەوری هزاتنە  هاتووە بۆتە هۆی سەرکوتنی موافسانی دەرکرانزی کۆمزاری ئیسزالمی لە کۆموسزیۆنی پزێگەی ژن.
ایی، ئوسززتڕالیا و هەرەوەهززا پێشززڕەوانی ئەو مەیززدانی بەم.یززۆن ئێرانززی پەنززابەر و کززۆچبەر لە واڵتززانی ئوروپززایی، ئامریکزز

ئەم جەماوەر م.یزۆنیە، کە زۆربەیزان لە بەرهەمهێنزانی کزاال و  واڵتانە بۆ داکۆکی لە شۆڕشی ئێران نابێ لەبەرچاو نەگیرێت.
خبمەتگوزاریززززدا دەوریززززان هەیە، دەتززززوانن بە دەنگیززززان لەسززززەر چارەنووسززززی هێنززززدێک لە سیاسززززەتمەداران کاریگەریززززان 

گەلێک سەرکەوتنی لە ماوەی تەمەنزی کزورتی  ”ژن، ژیان، ئازادی ”ڕاستیەکەی ئەوەیە کە شۆڕشی بەهێبی و شکۆداری هەبێت.
 لە تێکشکاندنی گەشتی ئیرشادەوە تا فەراهەم کردنی زەمینە بۆ دەرکرانی حکومەتی ئیسالمی لە  خۆیدا دەستەبەر کردوە.
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 و کۆمەاڵیەتی. کۆموسیۆنی پێگەی ژن و گەلێک دەستکەوتی دیکەی سیاسی
 

یەکێتی، ئیدامەکاری و بەشداری هەرچزی بەریزن تزری بە م.یزۆن کە  لە خەڵکزی نزاڕازی دەتزوانێ بزوار خۆشزکەری دەرکرانزی 
ئەم سەرکەوتنە شکۆدارانە کاتی  کۆماری ئیسالمی بێت لە ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان و باقی ناوەندە جیهانیەکانی دیکە.

 کتر دەکاتەوە.روخانی حکومەتی ئیسالمی نبی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٥ڕێکەوتی:  -سەرچاوە: سایتی پەیام 
  
 
 

 

 لە ئێران و کوردستان ڕاپەڕینی ژینادەسکەوتەکانی تا ئێستای 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمایل شەرەفی

 
بززۆ ڕووخززانی  -دان  چ ئەوانەی ڕاپەڕیززون و چ ئەوانەی لەچززاوەڕوانی -ئیززرادەی خەڵکززی ئێززران  بەهێبکردنززی زەینیززیەت و -١

 .کۆماری ئیسالمی ئێران
 .بەهێبکردنی هەستی یەکگرتوویی گەالنی ئێران بۆ بەگژداچوونی ڕیژیم -٢
 .دەوڵەمەندبوونی ئەزموونی شۆڕشگێرانی سەرشەقام بۆ چۆنیەتی درێژەدان بە ڕاپەڕین -٣
 .سەرخەتبوونی بەردەوام و هاوئاهەنگی هێبی دیاساۆرا لە گەڵ ڕاپەڕین لە نێوخۆی واڵت بۆ پشتیوانیی لە ڕاپەڕینلە  -٤

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%95%D8%A7%D9%BE%DB%95%DA%95%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0FsVANSWoJNH1Q7hteoQy1jynNgZ_zMnDLduI4dY5ff2nklvIPBDExRfv1oIAAyYDGtK_fH4nmUOof0ZbVVRprzfCC3tap_ADB7NdlEg30lByOyZx86Iq-nvLbeC-uDgK1mF57cxCsPnC5zhwG7PCDwHoywbLh_M560tIxLVNcQ&__tn__=*NK-R
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بەرانزبەر بە کزورد و کوردسزتان  -بەتزایبەت ناوەندنشزینان  -گۆڕانکاریی ئەرێنیی زەینی و فکریزی گەالنزی دیزکەی ئێزران  -٥
 .وەربگرین وێنە ئەگەر بتوانین کەڵکی لێ وەک دەرفەتێکی بێ

وێنە ئەگەر بتزوانین  پشتیوانی و هاوسۆزیی خەڵک شوینەکانی دیزکەی ئێزران بەرانزبەر بە کوردسزتان وەک دەرفەتێکزی بزێ -٦
 .کەڵکی لێ وەربگرین

بەهێببززوونی هەسززتی بززاوەڕبەخۆبوون لە کززۆمەڵگەی کوردسززتان کە بە درووشززم و هێمززا و دەستاێشززخەرییەوە، لە ڕیززبی  -٧
 .ەدا جێی گرتووەپێشەوەی ڕاپەڕینەک

پووچەڵبوونەوەی پیالنەکانی ڕێژیم و ئیدیێاکانی بەرانبەر بە کوردسزتان و حیزببە سیاسزییەکان الی خەڵکزی ناوچەکزانی  -٨
 .دیکەی ئێران

سززەلماندنەوەی هوشززیاری و لەسززەرپێبوونی کززۆمەڵگەی ئێرانززی و کوردسززتانی دژ بە دیکتززاتۆری و سززەرەڕۆیی و هەرجززۆرە  -٩
 .فاشیبمێکی زەینی

دا ئێێتبزار و  لێکگرێدانی ئەم ڕاپەڕینە بە ناوی کورد و کوردسزتان کە لە سزێ بەسزتێنی سیاسزی، کزۆمەاڵیەتی و مێژوویزی -١٠
 .کەسایەتیی لێ دەکەوێتەوە

 .پشتیوانیی کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی لە ڕاپەڕین و بێبراوبوونی کۆماری ئیسالمی -١١
 

 ڕاپەڕینی ژینا سشو لە شەهیدانی 
 ڕاپەڕینی ژینابەردەوامی تا سەرکەوتن بۆ 

 
 ٢٠٢٢ی دیسەمبەری ١٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%95%D8%A7%D9%BE%DB%95%DA%95%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0FsVANSWoJNH1Q7hteoQy1jynNgZ_zMnDLduI4dY5ff2nklvIPBDExRfv1oIAAyYDGtK_fH4nmUOof0ZbVVRprzfCC3tap_ADB7NdlEg30lByOyZx86Iq-nvLbeC-uDgK1mF57cxCsPnC5zhwG7PCDwHoywbLh_M560tIxLVNcQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%95%D8%A7%D9%BE%DB%95%DA%95%DB%8C%D9%86%DB%8C_%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV0FsVANSWoJNH1Q7hteoQy1jynNgZ_zMnDLduI4dY5ff2nklvIPBDExRfv1oIAAyYDGtK_fH4nmUOof0ZbVVRprzfCC3tap_ADB7NdlEg30lByOyZx86Iq-nvLbeC-uDgK1mF57cxCsPnC5zhwG7PCDwHoywbLh_M560tIxLVNcQ&__tn__=*NK-R
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 دا اپەڕینی خەڵکی کوردستان و ئێرانڕۆڵ و پێگەی حیزبی دێموکرات لە ڕ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

  

زۆر جاران لێرە و لەوێ دەبیسترێ کە حیببی دێمۆکرات دوای تێرۆری سەرکردە ناودارەکزانی وەک دوکتزور قاسزم.وو و دوکتزور 
 .شەرەفکەندی زەبرێکی گەورەی وێ کەوتووە و کەلێنی ئەو دوو ڕێبەرە لەوحیببەدا پڕ نەبۆتەوە

 
و لێهزاتوو ڕاسزتە و، کەلێنزی بەتزاڵی  ئەو قسەیە لەبارەی سەرکردە و وەک کەسایەتی بەتایبەتی کەسزایەتیی کاریبماتیزک 

هەڵسووڕی و چاالکیی سیاسیی و دیا.ۆماسزیی دوکتزور قاسزم.وو بەتزایبەتی، کەموکزورتییەک نیزیە کە هەسزتی پزێ نەکزرێ و، 
ۆڕا نەبززوو ڕێززژیم سززەرەڕای ئەوەی سززوور دەیبانززی ڕەنززگە تێززرۆری دوکتززور کەلێنێززک نیززیە کە وا زوو پززڕ بکززرێتەوە. خززۆ لە خزز

قاسم.وو لەسزەر مێزبی وتزووێژ تووشزی هەزیزنەی زۆر گەورەی سیاسزیی و دیا.ۆماسزیی بکزا، بەاڵم دیسزان ئەو تێزرۆرەی لەنێزو 
 .دڵی ئورووپادا ئەنجام دا

 
نی ئەو سزەرکردەیە وەک کەسزایەتی پزڕ نەبزۆتەوە، ئەوە ڕاستییەکە کە تا ئەم چرکەسزاتەش لەنێزو حیببزی دێمۆکراتزدا شزوێ

وێزنەی دنیزای دیا.ۆماسزیی سزەردەم بزوو. ئەو بە شزاهیدیی مێزژوو زۆر  دوکتور قاسم.وو، سیاسەتبان، هەڵسزوور و چزاالکی کەم
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جززار وەپززێش ڕووداوەکززان کەوتززووە و بە تێززڕوانین و هەڵسززەنگاندنی ورد بڕیززاڕی یەکززالکەرەوەی لەبززاری سیاسززییەوە لەمەر 
ڕووداوەکززانەوە داوە. نمززوونەی هەرە زینززدوو و دیززار، ڕوخززانی ڕێژیمززی پاشززایەتی بززوو کە لە حاڵێکززدا ئەوکززات کەمتززر کە  

ئاگادار دەکا کە دەبزێ خۆیزان ئامزادە   هەستی بەو ڕاستیە کردووە، دوکتور قاسم.وو زۆر پێش ڕووخانی ڕێژیم ڕێبەریی حیب 
 .ومەتی ئێران دەڕووخێتبکەن و بچنەوە نێوخۆی کوردستان، چونکی حکو

 
دوای دوکتور قاسم.ووی نەمر، ئەوە مزودیرییەت و بەڕێزوەبەریی دوکتزور سزاد، شزەڕەفکەندییە کە جێگزای تێڕامزانە. ئەو وەک 
سەرکردەیەکی حیببی باوەڕی تەواوی بە چوارچێوە و پڕەنسیبە تەشکیالتییەکانی حیب  هەبوو و بەڕێوەبەرێکی کەموێنە بزوو 

لە سەردەمی بەڕێوبەریی دوکتور قاسم.ووشزدا، دوکتزور سزاد، شزەڕەفکەندی لەنێزو حیببزدا ئەو دەورەی هەر  لە حیببدا. دیارە
دەگێززڕا و، لە ڕاسززتیدا ئەو وەک وەزیززری نێوخززۆی حکوومەتێززک کاروبززاری نززاوخۆی ڕادەپەرانززد. بززۆیە تێززرۆری دوکتززور سززاد، 

 .اتی بۆ ڕێژیم تەکمی.تر کردشەڕەفکەندیش پرۆژەی تێرۆری موتۆڕی هەڵسووڕێنەری حیببی دێمۆکر
 

ئیتر ئەوە بوو کە حیب  بە سەر بارودۆخێکی تەواو نالەبا دا کەوت و لە هەلومەرجێکی سەخت و دژواری گوشارە نێوخزۆیی و 
دەرەکییەکانززدا شززانی وەبەر بززاری قورسززی لەدەسززتدانی دوو ڕێززبەر و سززەرکردەی ب.یمەتززی کززورد و حیببززی دێمززۆکرات نززا. لەو 

تەدا کە تا ئێستاش دەبینین گوشارەکان زیادیان کردووە و کەمیزان نەکزردووە، ئەو حیزببە توانیزوتی لەسزەر هەلومەرجە سەخ
پززێ بززێ و سززەنگ و قورسززایی خززۆی باززارێبێ و هەر ئەوەش نززا، بەڵکززوو لەنێززو ڕووداو و پێشززهات و هاوکێشززەکانی ئێززران و 

یب  دەکرێ؟ خۆ کارەسزاتی لەدەسزتدانی دوو سزەرکردەی ناوچەدا حیسابی تایبەتیی بۆ بکرێ. بەاڵم بۆچی ئەو حیسابە بۆ ح
لێهاتوو و ب.یمەتی حیب  بە سەر هەر حیببێکی دیکەدا هاتبا ڕەنگە ئەو حیببە خۆی نەگرتباوە، خۆ لەبەرچاومزانە حیببزی 

 :وا هەیە بە مێژوویەکی دەیان ساڵەوە بە نەمانی سەرکردەکەی ئاداری بەسەر پاداریەوە نەماوە. وەاڵمەکە ڕوونە
 
حیببی دێمۆکرات بەگشتی زۆر چاک سیاسەت لە دوکتور قاسم.وو فێزر بزووە. ئەو حیزببە لە هەڵسزەنگاندن و لە بڕیزاردان و  

گرتندا بەرامزززبەر بە هەر ڕووداوێزززک کە هزززاتبێتە پزززێش، هێنزززدە ورد و دەقیززز  و بە دوور لە گوشزززاری ئەو و ئەم  هەڵوێسززت
ە، کە ئەوی کردووەتە خاوەنی جێگەوپێگەیەکزی ئەوتزۆ کە لە سەرتاسزەری بڕیاڕی دروستی داوە و هەڵوێستی بەجێی نواندوو

 .ئێران و لە ناوچەشدا کە  نەتوانێ پەراوێبی بخات
 
لە ڕاپەڕینی ئێستای "ژینا"ش و لە ماوەی سێ مانگ خۆپیشزاندان و ڕاپەڕینزدا حیببزی دێمزوکرات بە هاوکزاریی حیببەکزانی  

ناوەنززدی هاوکززاری خززاوەنی باشززترین و دروسززتتررین بڕیززاڕ و هەڵوێسززت بززوون، بە جۆرێززک کە دەمززارگرژترین کە  و الیەنە 
ێمۆکرات و بە گشتی حیببەکانی دیزکەی ناوەنزدی هاوکاریزدا نەیزانتوانی ئێرانییەکان لە بەرانبەر سیاسەتی دروستی حیببی د
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بێدەنگ بن و هەوڵی پەراوێبخستنی ئەو حیببانەیان بۆ نەچووە سەر. هەروەها دانیان بەوە دانا کە ئەو هێزبانە خزاوەنی چ 
 .وداوەکان هەبێتجێگەوپێگەیەک لەنێو کۆمەڵگەی کوردستان و ئێراندان و دەتوانن چ کارتێکەرییەکیان لەسەر ڕو

 
بەڵێ جێگا و کەلێنی دوکتور قاسم.وو و دوکتور شەڕەفکەندی وەک کەسایەتی بەوزووانە لەنێو حیببی دێمۆکراتزدا ڕەنزگە پزڕ 
نەبێززتەوە، بەاڵم لەبززاری سیاسززییەوە ڕێبززوارانی ئەو دوو کەسززایەتییە دەگەڵ ئوسززوول و پرەنسززیاەکان و دەگەڵ خززوارەپێچەی 

اڵو بززوون و و لەگەڵ سززەختی و دژوارییەکززان وەهززا ڕاهززاتوون و خززاراون، کە باشززترین هەڵوێسززتی وردی سیاسززتدا وەهززا تززێکە
سیاسییان لە دوای دوکتور قاسم.وو لەمەڕ ڕووداو پێشهاتە گرینگەکاندا هەبزووە  بە جزۆرێ کە دوژمزن هەرگیزب نەیتزوانی لەو 

مزان دەڕوات کە لەمەر پرسزە گزرینگە سیاسزیەکاندا بارەوە ئامانجەکانی وەدی بێ. حیببی سیاسیی کاتێزک بەرەو شکسزت و داڕ
توووشی هەڵە و هەڵدێر بێت، کە بە خۆشییەوە حیببی دێموکرات تا ئیزرە لەوبزارەوە سزەربڵیند و سزەرکەوتوو هزاتۆتە دەر. 
هەر بۆیەشزززززە کە ڕێزززززژیم بەردەوام بە مووشزززززەک و درۆن پەالمزززززاری بزززززنکە و بارەگاکزززززانی ئەو حیزززززببە دەدات و کزززززردەوە 

 .تییەکانی لەدژی ئەم حیببە ناوەستێنیتتێرۆریس
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٦ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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   بۆچی ئێران لە ئاژانسێکی جیهانی دەرکرا؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیوا سەید سەلیم

 
 کە" ئزازادی ژیزان ژن"  شۆڕشزی  ئیسالمی ئێزران لە سزەرکوتکردنی وەک هەڵوێستیک لەبەرامبەر سیاسەتی توندوتیژی کۆماری

لە  UN نەتەوەیەکگرتووەکزان بە سزەر ژنزانی لێدا،کۆمسزیۆنی شۆڕشزەی ئەو چەکمزاکەی خۆی ئاڵی خوێنی بە" ئەمینی ژینا"
 .بە دەرکردنی ئێران لەو ئاژانسە گرنگە ، بڕیاریدا2022 - 12 - 14کۆبوونەوەی رۆژی 

 
مسیۆنی ژنان بەشێکە لە لیژنەی ئابووری و کۆمەاڵیەتی کە لیژنەیەکی گرنگە لە کۆی ئەو شزەش لیژنزانەی شایانی باسە، کۆ

بە ئامزانجی بەدەسزتهێنانی یەکسزانی  2010 پێکزدەهێنن، کۆمسزیۆنی ژنزان سزاڵی UN کۆمەڵەی گشزتی نەتەوەیەکگرتووەکزان
ئەنزدام  54نی لیزژنەی ئزابووری و کزۆمەاڵیەتی کە لە جێندەری لە نێوان ژن و پیاو ، نەهێشتنی جیاکاری بەدەنگزی ئەنزداما

واڵتە پێکزدەهێت،  54کە نوێنەرایەتی واڵتەکانیان دەکەن پێکهات، ئەندامانی ئەو لیژنەیە بە پێی جوگرافیزا لە کزۆی ئەو 
یەتی دەتوانێزت ئەنزدامی ئەو کۆمسزیۆنە بێزت و بزۆ یەک خزولیش مزافی دووبزارە بزوونە ئەنزدامسزاڵ  4هەر واڵتێک بۆ ماوەی 

 .دەبێت
 

 وەک ئەندام بۆ کۆمسیۆنی ژنان هەڵبژێردراوە، بەاڵم بە هۆی ئەو ڕەخنانەی لێیدەگیرن لە بەرامبەر  2021ئێران ساڵی 
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کوشززتنی ژنززان و سززەرکوتکردنی ئازادیەکززان و لە سززێدارەدانی چاالکوانززان، لەسززەر پێشززنیاری نززوێنەری واڵتەیەکگرتووەکززانی 
ۆمەاڵیەتی سزززەر بە نەتەوەیەکگرتووەکزززان بە دەنگزززی زۆریزززنەی ئەنزززدامان بڕیزززاری ئەمەریکزززا لە لیزززژنەی ئزززابووری و کززز

 .لێسەندنەوەی ئەندامیەتی ئێران لەو کۆمسیۆنە درا
 

دەنگززی ئەرێ وەرگیززراوە، ئەگەرچززی لە کززۆی ئەو واڵتززانەی  29بڕیززاری دەرکردنززی ئێززران بە دەنگززی زۆریززنەی ئەنززدامان کە 
اوە، بەاڵم سەرەنجام ئێران کورسزی ئەنزدامیەتی لەو کۆمسزیۆنە لە دەسزتداوە، شزایانی واڵت بە دژ دەنگیان د 8دەنگیان داوە 

باسە دوای سەرهەڵدانی شۆڕشی "ژینا ئەمینی" ئەوە دووەم بڕیارە لە نەتەوەیەکگرتووەکان دژ بە ئێران دەردەچێت، پێشزبینی 
 .و نەتەوەیەکگرتووەکان الوازەئەوە دەکرێت هی دیکەشی بەدواوە بێت چونکە بەرەی پشتیوانی لە ئێران لە نا

 
شززایانی باسززە، کۆمززاری ئیسززالمی ئێززران کززاردانەوەی بەرامززبەر بڕیززارەکە هەبززووە، ئەمیززر سززەعید ئیراوانززی، کە نززوێنەری 
واڵتەکەی دەکات لە نەتەوەیەکگرتووەکان، لە بەرامبەر دەرکردنی واڵتەکەی لە کۆمسیۆنی ژنان ڕایگەیاندبوو کە ئەو بڕیزارە 

 .مەترسیدارە لە نەتەوەیەکگرتووەکان دیاردەیەکی
 

ئێران لە سێ مانگی ڕابردوو سەدان چاالکوانی لە خۆپیشاندەران شەهیدکردووە بە هەزارانیشی ڕاپێچی زیندانەکان کزردوە لە 
ناویانززدا ژن و منززداڵ هەیە، دۆسززیەی شززەهیدکردنی "ژینززا ئەمینززی" لە الیەن پۆلیسززی بەنززاو ئەخززال، لە الیەک کززاردانەوەی 

 .هانی لێکەوتەوە و، لەسەر ئاستی ناوخۆی ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستانیش "ژینا" بۆتە سونب.ی شۆڕش و سەرهەڵدانجی
 

ئەگەر لەسززەر ئاسززتی جیهززان بە تززایبەت نەتەوەیەکگرتووەکززان و، یەکێتززی ئەورپززا، دادگززای مززافی مرۆڤززی سززەربە یەکێتززی 
 ژنزان کووشزتنی بزۆ خۆی سیاسەتی لە  ئێران ئەوا  رژێمی ئێران، ئەورپا و، ڕای گشتی جیهانی، فشاری زیاتر نەخرێتە سەر

 .دەبێت بەردەوام سێدارەدانیان لە دواتر و، زیندان کونجی بۆ چاالکوانان پەلکێشکردنی و
 

بۆ ئەم مەبەستە ئۆپۆزسیۆنی ئێران و رۆژهەالتی کوردستان دەبێت لەسەر دوو ئاڕاسزتە کزاربکەن، یەکەم درێزژەدان بە شزۆڕش 
وانیکردن لە ناڕەزاییەکانی ناوخۆ، دووەمیش کارکردنە لەسەر ئاستی دب.ۆماسی بۆ زیاتر فشارخسزتنە سزەر ئەو رژێزمە و پشتی

 . تا دەست لە سەرکوتکردنی خەڵک هەڵگرێت و بچێتە ژێر باری داخوازیەکانی خەڵک
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٦ڕێکەوتی:  – شارپرێسسەرچاوە: ماڵاەری 
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