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 (ژن، ژیان، ئازادینامیلکەی)
 

 ١٤ ؛بەشی

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

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

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 بابەتن٢٥الپەڕوەو  ١٠٥کۆی نامی.کەکە 

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

 
 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی

  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 



١٤ژن، ژیان، ئازادی بەشی:   

 

 

3 
 

 

 

 پێڕست:
 

 ٥... ... تەفعەئارام ر......... ............................................................. مانگ ێس یدوا نایژ یشۆڕش -١
 ٩. ..... یمسەش رانۆس....... ............................. داییەدوا مەئ یکانییەتیەزاڕەنا ەل دانەدارێسەل یکانەکارۆه -٢
 ١٣... ... یناسر سادق...... .................................................................. واڕە یکێباتەخ یزموونەئ -٣
 ١٥ ..... یانیکاروان موکر........ ...................... رانێکوردستان و ئ یستاێئ ی وه ر ببووتنه سه له ک هیینیبێند ت چه -٤
 ٢٠ ........ امیپا یتیسا... .............................. ێریناگ ینیمەنائیژ یشۆڕش ینۆماراتەب رەب رۆریو ت عدامێئەب -٥
 ٢٢.. ... یاڵگو دەمەمح قیەفا............ ...................................... ن؟ەکەژن د ەب یتیەسوکا ەیوانەئ نێک -٦
 ٢٥.......  یرەندەسکەئ دەحمەئ.... ................................................. کورد یکانییەداواکار نا،یژ یشۆڕش -٧
 ٣٣... ..... انیکاو ایچ........ ...................................... "یئازاد ان،ی"ژن، ژ یو درووشم یکورد یبمینێمێف -٨
 ٤٠.... ..... انیکاو ایچ.......... ................................................. کانەلۆمبەس ەڕیو ش نایژ ەیببووتن -٩
 ....................... هزانیج مووەه ەتەشتووەیگ رانێئ یژنان ینگەو د ەماوەن یسالمیئ یمارۆك ییتدارەاڵسەد یمەردەس -١٠
 ٤٤.......  ژنان یارۆڤ: گەمانید.... .........................................................................................
 ٤٩.... ... رەدرودگ ەشن..................................  رانێکوردستان و ئ ەژن ل یستاێئ یخۆد رەسەل کێڕێد ندەچ -١١
 ٥٢......  یمیلەس یردەه........ ........................................................... ش؟ۆڕش یاوتاری یبارەتاس -١٢
 ٥٦......  ەزاد وسفی نیسرەن............. ........... خست ەرزەلەو یتەحکوم یختەت ەیدروشم وە! ئیئازاد ان،یژن، ژ -١٣
 ٥٩... .... یرەنبیم ۆئاس............. ................................................. رنەبڕێ داەیەوەببووتن مەژنان ل -١٤
 ٦٤... .. اووریلەموژگان ع....... ................................................ ییژووێم یکێانۆڕگەنوقت نا،یژ یشۆڕش -١٥
 ٦٧... .... یبیزەع ەژڕۆ....... ........................ رانداێئ یالنەگ یکانەشاندانیپۆخ ەکورد ل یژن ڕۆڵی یینگیگر -١٦
 ٧١.. ... یمەحات نەسەح....... ................................... داێنو یشۆڕش ەل مب،ڕە ەبوو ب هساە" منای"ژ یناو -١٧
 ٧٥.. ... ەوەتەاڵژهڕۆ ەل................. .............................. ەمێئ یشانۆو خر  میژڕێ یفۆشار و خ یژانڵەش -١٨
 ٧٨......  یدیشڕە رانێئ............ ................................. دا یانیگ کداێانیگ ینیخشەب یوانەڕچاو ەل کێژن -١٩
 ٨٠......  یتانڵسو ڵسووڕە...... .......................................................... نایژ یشۆڕش یكانەوتەسكەد -٢٠



١٤ژن، ژیان، ئازادی بەشی:   

 

 

4 
 

 ٨٥.......  ەتانبادڵسو نایم........... ................................................. ەرگەشمێپ یشتمانین ۆب کێکیدا -٢١
   یتەڕەبن یاریپرس رێژ ەتەخستوو ییرانێئ یژمانێو ییهبر یماەبن ەک کاتەد کێنەڕیاپڕ ییرەبڕێ: کورد نەاڵردەئ ەڵۆه -٢٢

 ٨٧.... ... یراوی: کاروان مژێوتوو........ ..................................................................................
 ٩٧.. ....... امەیپ یتیسا............. ............................................ شۆڕش ەیژۆر دەس یکانەوتەستکەد -٢٣
 ٩٩. ..... ییهراەلوقمان ز..... .................................... یکانەوتەرکەئاکام ود ناویژ یرشۆش یژڕۆ نیمەدەس -٢٤
 ١٠٣. ....... امەیپ یتیسا.. ........... ناێه ستەدەب انیزمونەسال ئ نیندەچ ەیندازەئ ەب کەڵخ ەک ەیژۆر دەس وەئ -٢٥
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٤ژن، ژیان، ئازادی بەشی:   

 

 

5 
 

 
 

 شۆڕشی ژینا دوای سێ مانگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئارام رەفعەت
 

 :بەشی یەكەم
 

 وانەكانی ئەم شۆڕشە

 
لەم رۆژانەدا سێ مانگ بەسەر ناڕەزایەتییەكانی رۆژهەاڵت و ئێرانزدا تێزدەپەڕێت. ئەم ناڕەزایەتییزانە كە بەشۆڕشزی ژینزاش 

چەنززد ئەم بززبوتنەوە ناسززراوە، بەشززیعاری ژن، ژیززان ئززازادی لەكوردسززتانەوە دەسززتیاێكرد و سززەرتاپای ئێرانززی گززرتەوە. هەر
سزاڵەی تەمەنزی كۆمزاری  ٤٣ناڕەزایەتییە تا رادەیەك لەپاشەكشەدایە، بەاڵم تائێستاش بەفزۆرمی جۆراوجزۆر بەردەوامەو لە 

ئیسالمی ئێراندا ئەمە درێژترین و كاریگەرترین ناڕەزایەتییەكانن دژی ئەم رژێمە. وانەو دەرەنجامەكانی ئەم ناڕەزایەتییزانە 
   فرەو هەمەرەنگن.

 
 .لەم بەشەدا تەركیز دەكەمە سەر وانەكان
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پەیوەستە بەهەڵوێستی كۆمەڵگای نێودەوڵەتی بەتایبەتیش زلهێبەكزان دەربزارەی گزۆڕینی رژێزم لەئێرانزدا. لە  وانەی یەكەم
ڵ سززاڵی رابززردوودا، ئەمریكززاو هەنززدێ  لەواڵتە ئەوروپییەكززان و واڵتە عەرەبییەكززان لەم.مالنێززی بەردەوامززدا بززوون لەگە ٤٣

رژێمی كۆماری ئیسالمی و ئەم رژێمەیان وەك شەیتانێ  وێناكردووەو زۆرجاریش ئەوەیان نەشاردۆتەوە كەخوازیارن ئەو رژێمە 
بگۆڕدرێت. شۆڕشی ژینا ئەو هەلە بوو بۆ ركابەرو نەیارەكانی كۆماری ئیسالمی، بەتایبەت كۆی ناڕەزایەتییەكان بەئاراسزتەی 

ەالو ئاخونززد بەوی تریززان نیززیەو نەبززوو، بەڵكززو ئامززانۆ رووخززان و كۆتززایی ئەو رژیززمە چاكسززازی لەو رژێززمەو گززۆڕینی ئەم م
بووە. بەاڵم واڵتە ركابەرەكانی ئێران ئەم هەلەیان نەقۆستەوەو جگە لەهەندێ  پشتیوانی زارەكی هیچ كام لەم واڵتزانە بە 

انییەكی كردەیزززی و مەلموسزززیان بزززۆ ئاراسزززتەی سزززوودوەرگرتن لەو ناڕەزایەتییزززانە هەنگاویزززان هەڵنەهێنزززا، هزززیچ پشزززتیو
ئازادیخوازانی رۆژهەاڵت و ئێران پێشكەش نەكرد. هۆكاری ئەم خۆبواردنە لەبەشزداریكردن لەهەوڵزی گزۆڕینی رژێمزی كۆمزاری 
ئیسززالمی و پشززتیوانی نەكردنززی ئەم بززبووتنەوە نززاڕازییە روونە. زلهێبەكززانی دونیززا ئەگەر دڵنیززانەبن لەوەی جێگززرەوەی ئەم 

ەو بەدی.ەكەی چەندە دەتوانێت سەقامگیری ئێران و بەرژەوەندییەكانی ئەوان باارێبێت، ئەوا بەباشتری دەزانزن كە رژێمە كێی
ئەم رژێززمە بمێنێززتەوە. بەواتززایەكی تززر، لەپرسززی گززۆڕینی رژێززم لەئێرانززدا، ئەمریكززا و رۆژئاواییەكززان شززەیتانێكی ئاشززنا 

 .لەفریشتەیەكی نائاشنا باشتر دەزانن
 

پەیوەستە بەخاڵی الوازی رژێمە پەلهاوێژەكزانی نزاوچەكەوە، لەوانەش توركیزاو ئێزران. ناڕەزایەتییەكزانی  یشوانەی دووەم
ئێززران و پێشززتریش هززی گەزی پززاركی ئەسززتەنبوڵ ئەوە پیشززان دەدەن كەئەگەر ئەو رژێمززانە لەسززەر ئاسززتی هەرێمززایەتیش 

زۆكن. بۆ نموونە ئێران لەنزاوچەكەدا چەنزدین رژێزم و هێزبی سەركەوتوو بووبن و بەهێب دەربكەون ئەوا لەناوخۆدا الوازو لەر
سززاڵی سززەركەوتنەكانی  ٢٠٢٢پرۆكسززی هەیە لەوانەش لەعێززراق و سززوریا و لوبنززان و یەمەن. لەسززەر ئاسززتی دەرەوە، سززاڵی 

رژێمزی  ئێران بزوو لەعێزراق و سزوریا و یەمەن. لە عێزراق هێزبە شزیعییەكانی سزەر بەئێزران حكومەتیزان دامەزرانزدو لەسزوریا
ئەسزززەد مەترسزززی رووخزززانی تێاەڕانزززدووەو زۆرێززز  لەپەیوەنزززدییە هەرێمزززی و نێودەوڵەتییەكزززانی خزززۆی دامەزرانزززدووەتەوەو 

سزاڵی شۆڕشزی ژینزاو سزاڵی كزابوو  و  ٢٠٢٢لەیەمەنیش حوسییەكان بوونەتە ئەمزری واقیز . بەاڵم لەنزاوخۆی واڵت، سزاڵی 
نەت لەهەشزت سزاڵی شزەڕی عێزراق و ئێزران، پایەكزانی رژێمزی كۆمزاری نەهامەتییەكانی ئەم رژێمە بوو. هزیچ كاتێز ، تەنزا

ئیسالمی هێندەی ئەم سێ مانگە نەلەرزیون و مەترسی رووخانی لەسەر نەبووە. بەكورتی هەژموونی ئێزران بەسزەر نزاوچەكەدا 
ئەمە بززۆ توركیززا و نە دەبێززتە زامنززی مززانەوەی رژێمززی كۆمززاری ئیسززالمی و نە مانززای قەبززوڵكراوی ئەم رژێمەشززە لەنززاوخۆدا، 

 .رژێمەكەی ئەردۆغانیش راستە
 

ئەوەیە كوردسززتان هەرگیززب ناتوانێززت ببێززتە سززەنتەرو هەر بەپەراوێززبی دەمێنێززتەوە. شۆڕشززی ژینززا لەبنەرەتززدا  وانەی سێێێیەم
كانی شۆڕشی ژنانی كوردو گەلی رۆژهەاڵت بوو. یەكەم جارە جواڵنەوەیەكی ناڕەزایەتی لەكوردسزتانەوە پەرەبسزێنێت بزۆ بەشزە
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تززری ئێززران، بززۆ یەكەم جاریشززە كە ژنززان و ئززازادیخوازنی كوردسززتان بتززوانن ببززنە پێشززەنگی ژنززان و ئززازایخوازانی ئێززران 
بەسزززەرجەم نەتەوەو هەرێمەكزززانەوە. ئەمەش لەوەدا بەرجەسزززتە دەبێزززت كە لەسزززێ مزززانگی رابزززردوودا ئزززازادیخوازانی ئێزززران 

كەم شارو شارۆچكەی ئێران هەیە كە لەم سێ مزانگەدا خزوێنی ئزازادیخوازێكی لەدەوری شیعاری ژن، ژیان، ئازادی كۆبوونەوەو 
لێنەڕژابێت. كوردستان هەر لەوەدا پێشەنگ نەبوو. لەئاستی هاتنەمەیدان و ئاستی رێكخراوەیی و شزێوازی م.مالنزێ و ژمزارەی 

ڕانی كورد توانیان بەشزێكی بەرچزاوی قوربانییەكانیشدا پێشەشنگە. ناڕەزایەتییەكانی رۆژهەاڵت هێندە فراوان بوو كەشۆڕشگێ
هەندێ  شارو شارۆچكەی رۆژهەاڵت لەدەسەاڵتی رژێمی كۆماری ئیسالمی پزاك بزكەنەوە یزان دەسزەاڵتی ئەو رژێزمە لەو شزارو 
شزارۆچكانەدا پەراوێزبو بێكزاریگەر بززكەن. سزەرەڕای ئەوەش رۆژهەاڵت تائێسزتا نەیتوانیزوە ببێززتە مەترسزی بزۆ سزەر مززانەوەو 

ئەم رژێمەو بڕیار لەسەر چارەنووسی رژێمەكە بدات. ئەگەر ئاستی ناڕەزایەتی و هاتنە مەیدانی خەڵز  لەتزاران نەمانەوەی 
و شارە فارسنشزینەكانی تزر هاوتزای كوردسزتان بزووایەو رژێزم لەپایتەخزت و شزارە سزەرەكییەكانی تزریش هێنزدەی كوردسزتان 

 .رابردوودا ئەگەرێكی زۆر بەهێب دەبووپاشەكشەی بكردایە ئەوا ئەگەری رووخانی رژێم لەسێ مانگی 
 

ئەوەیە سەرەڕای هاوپشتی و هاوخەباتی ئزازادیخوازانی كوردسزتان و نەتەوەكزانی تزری ئێزران، بەاڵم هێشزتا وانەی چوارەم 
پانتاییەكی گەورە هەیە كەكوردو نەتەوەكانی تر تێیدا هزاوبەش نزین. خواسزتی نەتەوەكزانی تزر مەرگزی دیكتزاتۆرو گزۆڕینی 

بەدەستهێنانی ئازادی تاكەكانە. بەاڵم خواستەكانی كورد لێرەدا ناوەسزتێ و پێزدەنێتە خواسزتە نەتەوەیزیە رەواكزانی.  رژێم و
لێرەوە دووڕیانێ  لەنێوان كوردو ئێرانییەكاندا، بەتایبەتی حب  و هێبە ناڕازییەكزانی نەتەوەی سەردەسزت، درووسزت بزووە. 

انییانەدا بەڕوونی دەردەكەوێت كە خۆیزان بە بەدی.زی سزەرەكی كۆمزاری ئیسزالمی ئەم درزە لەشیعاری هەمەرۆژەی ئەو هێبە ئێر
بزووەتە وێززردی سززەرزمانی ئەو هێززبانە. درزەكە هەم ‹ یەكاززارچەیی خززاكی ئێززران›دەزانزن. لەسززێ مززانگی رابززردوودا، شزیعاری 

بزۆ ئەو مزاف و ئازادییزانە. بزۆ لەتێگەییشتنی جیاوازەوە بۆ ماف و ئازادییەكزان سزەرهەڵدەدات و هەم لەخواسزتی جیزاوازیش 
ئززازادیخوازە ئێرانییەكززان، مززاف و ئازادییەكززان سززنووری مززاف و ئززازادی تززاك تێناپەڕێنێززت. رەنززگە لەم قۆنززاغەدا ئەوان 
گرفتێكیززان لەگەڵ مزززاف و ئازادییەكزززانی تزززاكێكی كزززورددا نەبێزززت و هەمززان ئەو مزززاف و ئزززازادییەی بزززۆ تزززاكێكی تزززارانی و 

نن، رەنززگە بزۆ كرماشززانییەك و سززنەییەكیش، وەك تزاك، بەڕەوا ببیززنن. گرفتززی بەرەی ئززازادیخواز و تەورێبیزی، بەڕەوا دەبیزز
نزززاڕازی ئێزززران بەگشزززتی لەوەدایە كە لەگەڵ مزززاف و ئازادییەكزززانی كزززورد، وەك نەتەوە،دا نزززین، لەوانەش مزززافی چزززارەی 

ایەكی تززر، مززاف و ئززازادی لەڕوانززگەی خۆنووسززین و خواسززتی كززورد بززۆ بززوونی دەوڵەتێزز  یززان خۆسززەرییەكی جیززاواز. بەواتزز
ئێرانییەكانەوە، ماف و ئازادی تاكە، بەاڵم لەڕوانگەی رۆژهەاڵتییەكانەوە جگە لەماف و ئازادی تزاك، مزاف و ئازادییەكزانی 
نەتەوەیەكیشزززە. ئەمەش خزززاڵی الوازی ئەم بزززبووتنەوەی نزززاڕازییەتییەی ئێزززران بزززووە و كۆمزززاری ئیسزززالمیش تزززا رادەیەك 

  .سوود لەم درزو جیاوازییانە وەربگرێت و كار لەسەر كوردۆفۆبیا و مەترسی مەی.ی كورد بۆ سەربەخۆیی بكات توانیویەتی
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پەیوەستە بە بەدی.زی خەبزاتی چەكزدارییەوە. لەناوەڕاسزتی هەشزتاكانی سزەدەی رابزردووەوە، كۆمزاری ئیسزالمی  وانەی پێنجەم
و پەراوێززززبو بێكززززاریگەری بكززززات. لەدوای راپەڕینززززیش  تززززوانی جززززواڵنەوەی چەكززززداری لەڕۆژهەاڵت پاشەكشززززە پێبكززززات

بەدیاریكراویش دوای رووخانی رژێمی سوننەكان لەعێراقدا و هەڵكشانی هەژموونی ئێران لەباشزورو لەعێراقزدا، ئەو حزب  و 
ۆخزی رێكخراوانەی كە دەیانەویسزت لەڕێگزای خەبزاتی چەكزدارییەوە مزافە نەتەوەییەكزانی كزورد لەرۆژهەاڵت بەدەسزتبێنن لەد

متبوونززدان و تززاڕادەیەكی زۆر لەواقیزز  و نززاوخۆی كۆمەڵگززای رۆژهەاڵت دابززڕاون. لەغیززابی حززببە چەكدارییەكانززدا، گەلززی 
رۆژهەاڵت لەنززاوخۆی واڵتززدا تەسزز.یمی ئەمززری واقیزز  نەبززوون و بززێ بەدیززێ و بززێ چززاالكی و بززێ خۆڕێكخسززتن دانەنیشززتوون. 

یززدا، لەوانەش لەنززاو كززۆڕو ریكخززراوە ناسیاسززییەكانی وەك ریكخززراوی بەپززێوەوانەوە، ئەوان لەشززێوازی جۆراوجززۆری مەدەن
رۆشنبیری و ژینگەپارێبیدا خۆیان رێكخستووەو شێوازێكی نوێی بەرەنگاربوونەوەی داگیركەرییان ئەفراندووە. ئەم نزاڕەزایەتی 

گززززای رۆژهەاڵتیززززیە. و خرۆشززززانە جەمززززاوەرییەی رۆژهەاڵت زادە و بەرهەمززززی ئەم شززززێوازە خۆڕێكخسززززتنە مەدەنیززززیەی كۆمەڵ
هەربززززۆیەش، شززززیعارو پەیامەكززززانی شۆڕشززززی ژینززززا لەڕۆژهەاڵت تززززاڕادەیەك لەو شززززیعارو پەیامززززانە جیززززاوازە كە حززززببە 
رۆژهەاڵتییەكززان لەپززێش شۆڕشززی ژینززادا لەدەرەوەی واڵتەوە بەكۆمەڵگززای رۆژهەاڵتییززان دەگەیانززد. لەڕاسززتیدا، ئەوە كە  و 

كە بزوونەتە پێشزەنگی شۆڕشزی ژینزاو حببەكزانی رۆژهەاڵتزیش كەوتزوونەتە دوای ئەو رێكخراوە مەدەنییەكزانی رۆژهەاڵتبزوون 
بززبووتنەوەیەوە نەك بەپززێوەوانەوە. شۆڕشززی ژینززا ئەوەی سززەلماند كە ئەگەر شززێوازی مەدەنییززانەی خەبززات و خۆڕێكخسززتن 

ا بززززڕوات ئەوا زۆر لەدەرەوەی خەبززززاتی چەكززززداری و پززززارتیبانی ئەگەر بەئاراسززززتەی خەبززززات و سززززەرهەڵدانی جەماوەریززززد
كاریگەرترو پڕ بەرهەمترو دەسكەوتی زیاترە لەخەباتی چەكداری. ئەم ئەزموونەی خەبات و خۆڕێكخستن و ناڕەزایەتییانەی 
لەدەرەوەی شززەڕی پززارتیبانی بەشززێوازو فززۆرمی جۆراوجززۆر لەپارچەكززانی تززری كوردستانیشززدا بەرهەمززی بەرچززاوی هەبززووە. 

كسززتی جززواڵنەوەی چەكززداری دێززت و لەباكوریشززدا هەدەپە وەك دووەم هێززبی ئۆپۆزسززیۆن لەباشززوردا، راپەڕیززن رێزز  دوای ش
لەپەرلەمززانی توركەكانززدا دوای پاشەكشززەی خەبززاتی گەریالیززی لەبززاكور سززەریهەڵدا. ئەم ئەزموونززانەش ئەوە دەردەخەن، 

كزززورد نزززایەت و  كەشكسزززت و پاشەكشزززەی خەبزززاتی چەكزززداری بەمانزززای مەراڵ و پاشەكشزززەی جزززواڵنەوەی سزززەربەخۆ خزززوازی
بەپززێوەوانەوە، كۆمەڵگززای كززوردی هێنززدە زینززدووە كەدەتوانێززت لەهەنززاوی خۆیززدا بەدی.ێكززی زۆر كززاریگەرتر بززۆ جززواڵنەوەی 

 .چەكداری بەرهەمبێنێت، كەئەویش خەبات و خۆڕێكخستنی مەدەنییانەیە
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی هاواڵتی 
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 لەسێدارەدان لە ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییەداهۆکارەکانی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران شەمسی

 
دەسزەاڵت  لەسێدارەدان وەک تاکتیکێک بۆ ڕێژیم بەرانزبەر بە نزاڕەزایەتییە گشزتییەکان، بەکزارهێنراوە و ئەمجزارە ڕێژیمزی بێ

دەکانی سزەرهەڵدان و سروشزتی پەنای بۆ ئەم چەکە بزردووە دژبە شۆڕشزی خەڵزک. جیزاوازیی سزەرەکیی ئەم قۆنزاغە، ڕەهەنز
سەرانسزززەریی ئەم بزززبووتنەوەیە و ئەو فۆرمززززانەی خەبزززاتە کە خەڵزززک بەکاریززززان هێنزززاوە. دەستاێشزززخەری و ئززززازایەتیی 

هیززوا کززردووە و بڕیززارە ڕێژیمززی ئیسززالمی بززۆ زبڵززدانی مێززژوو جززێ بهێڵێززت. واقیعێکززی تززری  نەکراوی الوان، ڕێژیمززی بێ وەسززف
وەتە بنبەسززتێکی سیاسززیی تەواوەوە، گەمززارۆدانی تەواوەتیززی ئززابووری و ئیە.یجیززیە. هەواڵززی بنوینەیززی کە دەسززەاڵتی خسززتو

ڕۆژانەی ئازادکردنی بەشێک لە کەسانی نێوخۆیی ڕێژیم نیشان دەدا کە ڕێژیم ڕێزگەی دەربزازبوون بزۆ ڕزگزاربوون لەم شۆڕشزی 
نیزیە و ڕێزک ئەمە ئەو خزاڵە بنوینەیزیەیە کە نەدۆزیوەتەوە. جگە لە شۆڕش هزیچ بژاردەیەکزی تزر لە کارنزامەی کزۆمەڵگەدا 

 .پێویستە هەموو شۆڕشگێڕان گرنگییەکی تایبەتی پێ بدەن
 

ئەوەی لەم نێوەندەدا گۆڕاوە، ڕوحی شۆڕشگێڕانە و وشیاریی خەڵکە لەو سیاسەتە سزتەمکارە. ئەمجزارە کزۆمەڵگە دەزانێزت بزۆ 
ەبێززت تززا دوا قەاڵ لەگەڵ ئەم دەسززەاڵتەدا شززەڕ بکززات. ئەوەی لە خراپەکززاریی تەواوەتززی ئەم دەسززەاڵتە ڕزگززاری بێززت، د
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شۆڕشگێڕان و کۆمەڵگە تاوەکوو ئێستا بە گرتنەبەری تاکتیکی پێشوەخت بەرانبەر بە فێڵەکانی نیبام و ئەم قومارە سیاسزییە 
 .گیانیان لەدەست داوە

 
دا ڕۆڵێکی تایبەت و گرینگی هەبزووە. دەسەاڵتی دادوەریی ڕێژیم بە درێژایی تەمەنی ڕێژیمی ئیسالمی لە پاراستنی حکوومەت

چاوخشاندنێک بە دەرکردن و لەسێدارەدانی هەزاران بەندکراوی سیاسی و زنجیزر بەسزتنی هەزاران بەنزدکراوی سیاسزیی دیزکە 
لە بەنززدیخانە ترسززناکەکاندا کە لەژێززر چززاودێریی سیسززتەمی دادوەریززدا بەڕێززوە دەبززرێن، بەڵگەیەکززی ڕوونە لەسززەر ڕۆڵززی 

یستەمە لە پاراستنی حکووومەتدا. ڕێژیمی ئیسالمی کە بە ڕووخانی ڕێژێمزی شزا هزاتە سزەر دەسزەاڵت، هەر لە گرنگی ئەم س
یەکەم ڕۆژەوە پشتی لە داخوازییەکانی نەتەوەکزان کزرد. هەر لە هێرشزکردنە سزەر ژنزان و ورووژانزدنی پرسزی حیجزابەوە بزۆ 

سیاسزییەكان کە دەیزانتوانی بە ڕێکخسزتن لەماەرێکزی گەورە  هێرشکردنە سەر کوردستان و دواجار لەسزێدارەدانی كەسزایەتییە
 .بن لە گەیشتن بە ئامانجەکانی ڕێژیمی ئیسالمیدا

 
مەرج و  لەم نێززوەدا ئەرکززی هەمززوو الیەک بەرگریکززردن لە بەنززدکراوانی سیاسززی و خەبززات بززۆ ئززازادکردنی دەسززتبەجێ و بززێ

وخززانی ڕێژیمززی ئیسززالمی دەبێززت. ئەگەر تززا ئێسززتە ڕێژیمززی هەڵوەشززاندنەوەی ئەشززکەنجە و حززوکمی لەسززێدارەدان تززاکوو ڕو
ئیسزالمی سززبای سززێدارەی جێبەجززێ نەکردبێززت، تەنیززا هۆکززاری ئەوە ترسززی کززاردانەوەی نەتەوەکززانی ئێززرانە. تەنیززا هەزاران 

هەمزان ی هەتاویدا لەسێدارە دراون. ئەو بەندکراوانە کە بە گشتی پزێش ئەوە لە ١٣٦٧بەندکراوی سیاسی لە هاوینی ساڵی 
دادگاکززانی ڕێژیمززی ئیسززالمیدا سززبای بەنززدکردنیان بەسززەردا سززەپێنرابوو و تەنززانەت هەنززدێکیان حززوکمی زینززدانیان تەواو 
کردبزوو، تەنزانەت بزۆ مزاوەی سززااڵنێک، بەاڵم ئەم سزبایە هەمزووی هەڵواسزی. هەر بززۆیە کوشزتن و لەسزێدارەدان بزۆ ڕێژیمززی 

ی نەتەوەکزانی ئێزران وای کزردووە لە جێبەجێکردنزی ئەو حوکمزانە و تەنزانەت ئیسالمی کێشە نییە و تەنیا ترسی کزاردانەوە
لەسێدارەدانی زیاتری بەندکراوانی سیاسی. کۆماری ئیسالمی بە دەرکردنی حوکمی لەسێدارەدان و بەندکراو ناتوانێت خزۆی لە 

ێززت کە لەسززێدارەدانی گیراوانززی مەراڵ ڕزگززار بکززات و نەزمززی ڕزیززوی هەبززوو ڕزگززار بکززات. ڕێژیمززی دەسززەاڵتداری ئێززران دەزان
ناڕەزایەتییەکانی ئەم دوایزیە تەنیزا تزووڕەیی خەڵزک زیزاتر دەکزا و دژایەتیزی جیهزانی بەرانزبەر بەم ڕێزژیمە زیزاد دەکزات. 

 سەرەڕای ئەمەش بۆچی لەسێدارەدانی گیراوانی ناڕەزایەتییەکانی ئەم دواییە دانراوە کارنامەکەی؟
 

ئیسززالمییەوە، سززێدارە ئامرازێززک بززووە بززۆ دروسززتکردنی تززر  و تێززرۆر لە دڵززی خەڵکززدا. لە یەکەم ڕۆژی دەسززەاڵتی کۆمززاری 
بەکارهێنزززانی ئەم شزززێوازە ئەوە دەردەخزززات کە ئەم دەسزززەاڵتە نازانێزززت و هزززیچ ڕێگەیەکزززی تزززری نیزززیە بزززۆ وەاڵمزززدانەوەی 

 !داواکارییەکانی خەڵک و هەروەها مامەڵەکردن لەگەڵ ناڕەزایەتییە جەماوەرییەکان
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دەسززەاڵتە بززاش ئاگززاداریی پەرەسززەندنی ڕقوتززوڕەیی و بێززباری خەڵززکە بەرانززبەر بە خززۆی و هەروەهززا بززاش ئاگززاداری ئەم 
ئیرادەی خەڵکە بۆ ڕووبەڕووبزوونەوە و تۆڵەسزەندنەوە لە ئەنجامزدەرانی سزەرکوت. لە دۆخێکزی وادا بەڕاسزتی ئەم دەسزەاڵتە 

 دەتوانێت چی بکات؟
 

 !گۆڕانکاری لە بارودۆخی ئێستادا بکات دەسەاڵت نە دەتوانێت و نە دەیەوێت
 

ئەو "نایەوێززت"، چززونکە خززۆی بە "ڕاسززت" و ئەوانززی دیززکە بە "چەوت" دەزانێززت و هززیچ بوارێززک بززۆ مززوزایەدەکردن لەسززەر ئەم 
 .بابەتە بە هیچ شێوەیەک نابینێت. ئەمەش یەکێکە لە تایبەتمەندییە دیارەکانی ئەم سیستەمە ئایدئۆلۆژی و تۆتالیتارییە

ژیمێکززی لەو شززێوەیە بەهززای سززەروەریی گەل نززادات و هەرگیززب خززۆی بە بەرپرسززیار لە بەرانززبەر خەڵززک نازانێززت. ئەم ڕێ
 !دەسەاڵتە تەنیا بیر لە قۆرخکاریی تەواوەتی دەسەاڵت و پاراستنی بە هەر نرخێک بێت

 
ێززت، چززونکە توانززایی و کززارایی لەالیەکززی تززرەوە ئەم دەسززەاڵتە "ناتوانێززت" دۆخززی ئێسززتە بە ئاراسززتەی ئیززرادەی گەل بگۆڕ

پێویستی نییە. ئەم دەسەاڵتە لە سروشتی خۆیدا دژی دێموکراسی و مزافی مزرۆڤە. لە دۆخێکزی وادا، بەتەواوەتزی نزاواقیعییە 
 .کە چاوەڕوانی سیستەمێکی لەو شێوەیە بتوانێت بەپێی پێوەرەکانی سەدەی بیست و یەکەم مامەڵە بکات

 
جی ئێسززتادا، داواکززاریی گەل تەنیززا بە داخوازییەکززانی سززەندیکاکانەوە سززنووردار نیززیە، لە هەمززووی گرنگتززر، لە هەلززومەر

بەڵکوو داواکارییەکەیان ئەوەیە کە هەموو سیستەمەکە بەتەواوی خۆی تەس.یم بکات و دەسەاڵت بداتە خەڵک. ئایزا ڕێژیمزی 
ببێزت؟ ڕوونە کە نایکزات! هەربزۆیە جزگە لە  ساڵە دەیناسین، ئامادەیە تەسز.یم بە داخزوازییەکی لەو شزێوەیە ٤٣ئیسالمی کە 

ڕووبەڕووبوونەوە و بەرەنگاربوونەوە و درێژەدان بە م.مالنێ لەگەڵ ئەم سیستەمە بە شێوەی جۆراوجۆر کە تزا ئێسزتا بەردەوام 
 .بووە، هیچ ڕێگەیەکی دیکە بۆ خەڵکی ئێران نییە

 
ودای دژایەتیکردنززی هەمزززوو بەشزززەکانی کزززۆمەڵگەی هەروەهززا ئەم سیسزززتەمە لە هەمزززوو کە  باشززتر دەزانێزززت کە ئەمزززڕۆ مە

گرتووەتەوە و باش دەزانێت کە توانایی سەرکوتکردنی هەموو مرۆڤەکانی نەماوە. بۆیە یان تەس.یم بێت یان تا دوا سزات بە 
شزەی نائومێدییەکی تەواوەوە مرۆڤ بکوژێت و هیوای ئەوە بخوازێت کە "ڕەنگە" بە خوڵقانزدنی تزر  یزان بە وەرینزی ئەو شۆڕ

کە دەگوزەرێززززت، "سززززوێندی درۆ" بەدی بهێنرێززززت و بەم شززززێوەیە "ڕەنززززگە" توانززززای درێززززژەدان بە حززززوکمڕانیی خوێنززززاوی و 
شزززەرمەزارکەرەکەی. ئەم دەسزززەاڵتە بە بیرۆکەیەکزززی لەو شزززێوەیە لەسزززێدارەدان ئەنجزززام دەدات. بەداخەوە لە دۆخێکزززی وادا 

 .ە بدات و کوشتن و دڕندەیییەکانی بەرانبەر بە خەڵک زیاد بکاتپێویستە چاوەڕوان بکرێت کە زیاتر و زیاتر لەسێدار
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تا خەڵک بەئیرادەتر بێزت بزۆ ڕووبەڕووبزوونەوەی سزەرکوت و شزەڕی دەروونیزی ئەم دەسزەاڵتە و وەک تزا ئێسزتە کردوویزانە، 
ت. لە وەهززا دانەنیشززێت و درێززژە بە ئامززادەبوونی شززەقام و بەرگریززی ڕەوای خززۆی بززدات، ئەگەری سززەرکەوتن زیززاتر دەبێزز

بارودۆخێکدا هاوسزەنگیی هێزب لەنێزوان خەڵزک و هێزبە سزەرکوتکەرەکانی ڕێزژیم لە خاڵێکزدا لە قزازانجی خەڵکزدایە و هزیچ 
شتێک ناتوانێت ڕێگری لە ڕووخان و لەناوبردنی ئەم دەسزەاڵتە بگرێزت. بزۆ ئەوەی کەمتزر خزوێنی خەڵزک بڕژێزت، بەجۆرێزک 

ن و ئەشکەنجە بدرێن و بۆ ئەوەی ئەم قۆنزاغە ئزازار و مەینەتیزیە بە خێرایزی و کەمتر خەڵکی دەستگیر بکرێن و بەند بکرێ
هەرزان کۆتایی پێ بێت، تەنیا یەک شت دەتوانێت هاوسەنگی بگۆڕێت لە هێبەکان لە بەرژەوەندی خەڵزک: بزوونی خەڵکێکزی 

لەم فززاکتەرە، تززا زیززاتر زۆرتززر و زیززاتر لە شززەقامەکان و هززاودەنگی و هززاوڕێیەتی و هاوسززۆزییان لەگەڵ یەکتززر. جززگە 
ڕێکخسززززتن و ڕێکخسززززتنی نێززززوان چیززززنە جیاوازەکززززان بەهێبتززززر بێززززت و خەبززززات زیززززاتر ڕێکخززززراو و هەماهەنززززگ بێززززت و 

 .سەرکردایەتییەکی بەکۆمەڵی یەکگرتووتری هەبێت، سەرکەوتنی شۆڕش و ژیان و ئازادیی ژنان لە کاتێکی کورتتر
 

هیوی تر بکەین جگە لە مزاڵوێرانی و مزردن و لەسزێدارەدان و دەسزتدرێژی و  لە حکوومەتی ئیسالمییەوە ناتوانین چاوەڕوانی
ئەشکەنجە. ئەم ڕێژیمە تەنیا یەک ڕێگەی بۆ ئێمەی بەجێ هێشزتووە، ئەویزش دەسزتەیەک و درێزژەدان بە شزۆڕش لەگەڵ ئەم 

کززی زیززاتر و واڵت لە دەسززەاڵتە تاوانکززارییە تززا سززەرکەوتنی کۆتززایی. بەم شززێوەیە دەتززوانن ڕێگززری بززکەن لە کوشززتنی خەڵ
 .کارەسات و ماڵوێرانی ڕزگار بکەین

 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٧ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ئەزموونی خەباتێکی ڕەوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسر سادقی

 
ەوە لەسزززەر ڕیزززتم و بنەمزززای سزززەپاندنی تزززر  و دەسزززەاڵتی پزززاوانخۆاز و نەریتیزززی خزززومەینی لە سزززەرەتای هاتنەسزززەرکاری

زێدەخۆازیی ئایدیۆلۆژی و پەرەپێدانی تیرۆر و سزڕینەوەی بیروبۆچزوونی دیزانەتی و سیاسزی و کولتزووری دەسزت پزێ دەکزات. 
خزززومەینی بە قزززۆرخکردنی دەسزززەاڵتە نیبامزززی و ئەمنییەتییەکزززان و دانزززانی یاسزززای سزززبادان و بزززڕەوی ئەشزززکەنجەگەری لە 

مەرامەکەی و مانەوەی ڕێژیمەکەی، دەسەاڵتەکەی پەرەی ئەستاند. خومەینی لە سزەرەتادا بە زۆر ڕێگزای جیزاواز بەرژەوندیی 
و کەرەستە و ئامرازی جۆراجۆرەوە و بە کەلکئاوەژو لە پرسی ئایینی و پڕوپاگەندەوە توانی هێژمۆنیی خۆی بسزەپێنێت. ئەو 

 و هەڕەشزە جۆرە هیچ لە جیاوازەکان بیرە و غەیرەفار  گەالنی یدیایئا و هبر سرینەوەی بۆ ڕێگایەوە لەو  سیستەمە نوێیە
 و توانزززایی خزززومەینیبم سیسزززتەمی. نەکزززرد سزززڵیان و و نەپاراسزززت دەسزززتیان هەاڵواردن و جینزززایەت و تزززاوان تونزززدوتیژی،
ڕووتووشززکردنی وە گرینززگ نەبززوو، مززیالک بززۆ ئەوان دووڕوویززی، دەمززارگرژی و پیززاهەڵگوتن و چەواشززەکاری و بەال لێهززاتوویی

 .ڕاستییەکان بوو
 

 ئەوە زیاتر لە چێ ساڵە کۆمەاڵنی ئێران بەگشتی و گەلی کورد بەتایبەتی بە دەست ئەو سیستەمە ئایدیۆلۆژی و 
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 .دایە سەرەڕۆیەوە لەژێر گوشاری سیاسی و زمانی و مافە سروشتی و ئینسانیەکانی
 

دایە، هەتزا ئەو  اش نەمزان و مەرگزی خزومەینی لە م.زی خزامنەییئێران بزۆتە زینزدانێکی گەورە و ک.ی.زی ئەو زینزدانەش لە پز
جێگایەی نبیکترین ئەندامانی بنەماڵەکەی لە تر  بزێ یزا ڕیسزوایی دانیزان بەو ڕاسزتییە دانزاوە کە تەنیزا ڕێگزای ڕزگزاریی 

 .دایە واڵت نەمانی خامنەیی و ڕێژیمەکەیەتی کە ئەوەش لەگرەی سەرکەوتنی ڕاپەڕینی گەالنی ئێران
 

هێنزانی ئەو هەڕەشزە و جینایەتزانە بەتەنیزا و بزێ هەر  کی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زیاتر لە چێ ساڵە بێوچان بۆ کۆتاییخەڵ
دایە. سزەرەکیترین و  چەشنە یارمەتی و پشتگیرییەکی نەتەوەکانی دیکەی نێو ئێران و یارمەتیی دەرەکزی بەردەوام لە مەیزدان

ەنی و هێبی چەکزدار هەر لە ڕۆژهەاڵت بزوونی هەبزووە، بەاڵم مخزابن هەتزا زیندووترین فەرهەنگی خەباتی ڕۆشنبیری و مەد
ئێستاش هێندێک لەو بەناو حیب  و رێکخراو و کەساییەتییانەی ئێران چاویان لە ئاست بیزری دیمۆکراتیزک و ڕزگزاریخوازیی 

ڕاسزتیەکاندا نززانێن. بەاڵم  کوردسزتان کزوێرە و هەر لەسزەر هەڵە و جەه.زی ڕابردوویزان قەوانە کۆنەکەیزان دەژەنزن و دان بە
فار  گوتەنی "آنوە عیان است، چە حاجت بە بەیان است." ببووتنەوی ڕۆژهەاڵت لە سەرەتای شۆرشی گەاڵنی ئێرانەوە بزوو 
بە شۆرشی نێو شۆرشێکی دزراو و ئایدیۆلۆژی ئیسزالمی. گەلزی کوردسزتان لە ڕۆژهەاڵت هەرگیزب لە شزکاندنی تابۆیەکزانی ئەم 

نەترساوە و نەوەستاوە و بەردەوام ئینکاری کزردوون و هەتزا سزەرئەنجام پزاش چزێ سزاڵ زۆریزنەی گەالنزی  ڕێژیمە سەرەڕۆیە
ئێران تازە تێگەیشتن کە خەڵکی ڕۆژهەاڵت لە تەوهووم و تراوی.کەدا نزاژین، فریزوی دروشزمە مەزهەبییەکانیزان نەخزواردووە 

 .و دەستبەرداری ماف و ئازادییەکانیان نەبوون و ناشبن
 

می ژن، ژیززان، ئززازادی مێتززۆدێکی بەرۆژی شززۆڕش و سززیمبول و ڕچەشززکێنی بباڤێکززی مێززژووییە. هەمززووان دەزانززن هەر لە دروشزز
سززەرەتاوە کززورد مززافی دیززاریکردنی چززارەنوو  و دێموکراسززی بززۆ گشززت گەالنززی ئێززران، وێززڕای خززۆی لەال ئاسززایی بززووە؟ ئەو 

ۆ لە گزۆڕی نزێن. گەلزی کزورد لە ڕۆژهەاڵت مێزژووییەک خزوێن و نەتەوەتە و خەباتەکەی م.کەچ نەبزووە هەتزا دەسزتە و ئەژنز
 .خەبات و خۆڕاگری لەپێناو وەدیهێنانی ئازادی ئەزموون کردووە و هەتا لوتکەی سەرکەوتنیش لە خەبات ناوەستێ

 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٨ = ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢٧ڕێکەوتی:  – سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا
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 ی ئێستای کوردستان و ئێران وه ر بزووتنه سه ک له یهند تێبینی چه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاروان موکریانی

 
  لزه  تی کزه اڵیزه گۆڕانکزاریی کۆمه  نجامزدان یزان پێشزگرتن لزه کانن بزۆ ئه تاکزه ڵی کۆمه وڵی به کان هه تییه اڵیه کۆمه  وه ببووتنه
کان  گشززتی، داواکارییززه  ڵززدا. بززه ریان هه کان سززه تییززه اڵیه یی و شززکگ گرتنززی چینززه کۆمه پیشززه  ڵگای ڵدانی کۆمززه رهه پززاش سززه

ش  دا دابزه سزته ر چزوار ده سزه کان به تییزه اڵیه کۆمه  وه هیڤیزدئابێڕڵ، ببووتنز کان پێک دێزنن. ده تییه اڵیه کۆمه  وه وێنی ببووتنه هه
  ڵ بوون و گۆڕانخواز بوون بزه کۆمه توانین به گشتی ده  نگرانی گۆڕینی ئاکار. به ر و الیه کا: گۆڕانساز، ڕێەۆڕمخواز، ڕزگاریده ده

 .کان دابنێین تییه اڵیه کۆمه  وه کیی ببووتنه ره ندیی سه تمه تایبه
 
  کززرێن. بززبووتنەوە ش ده لی کززۆن و نززوێ دابززه گززه وه دوو جززۆری ببووتنه  کان بززه تییززه اڵیه کۆمه  وه ببووتنززه  وه تززره کی ڕوویززه  لززه

کان  کۆنززه  می پۆسززت مززۆدێڕنن. بززبووتنەوە رده کان هیززی سززه نوێیززه  وه و، ببووتنززه  ردەمی مۆدێڕنیتززه سززه  تن بززه کان تایبززه کۆنززه
ها،  روه رن؛ هززه و بززێ ڕێبززه  کان ڕێکخراوێکززی رێکوپێکیززان نییززه نوێیززه  وه کززدا ببووتنززهحاڵێ  رن؛ لززه ن ڕێبززه ڕێکخززراو و خززاوه

کی  یززززه کان ئاخێبگه نوێیززززه  وه حاڵێکززززدا ببووتنززززه  ، لززززه یززززه تییان هه ی چینایززززه کان زۆرتززززر ئاخێبگززززه کۆنززززه  بززززبووتنەوە
چی  ن، کززه کززه تیی دیززاریکراو ده اڵیززه کۆمه -کان پەیززڕەوی مززۆدێ.ێکی ئززابووری  کۆنززه  ؛ بززبووتنەوە یززه تییان هه رووچینایه سززه

 کان ئاکامی  نوێیه  وه ت نین. ببووتنه تیی تایبه اڵیه کۆمه -نی هیچ مۆدێ.ێکی ئابووری  کان خاوه نوێیه  وه ببووتنه

https://govartishk.com/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://govartishk.com/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%88%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c/
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 .کانن سیاسییه   سیستمه  ڵک له ی خه وه کانی دنیای مۆدێڕن و، دڵسارد بوونه موکووڕییه که
 

ی تێڕامزان و  رکردووه، جێگزه ی ژینا ناوبانگی ده وه ببووتنه  به  اڵتی کوردستان و ئێران که ی ڕۆژهه یانه واییم د ی ئه وه ببووتنه
 ی وه دۆزینززه بززۆ  ڵدانییەوە. رهه تی و هۆکززاری سززه ڕووی چییززه  میش لززه ی و، هززه کززه ڕووی جۆره  م لززه هززه  یززه؛ وه لززێ وردبوونه

 تی، چینایززه جیززاوازیی جێنززدری، اڵواردنی هززه کززانی هۆکاره  بززه  ئامززاژه تززوانین ده  یززه وه ببووتنه م ئززه ڵدانی رهه سززه ی ئاخێبگززه
رچاو  بزه مان له وه ئزه بزێ ده. ین بکزه ئێزران  لزه ئزازادی بوونی نزه و ئایینی اڵواردنی هه نی، مه ته جیاوازیی تی، وایه ته نه می سته

ک جیزاوازیی  ڵدان وه رهه وێنی سزه هزه  تزه مووی ئێزران بوونه هزه  هری و گشزتگرن؛ واتزا لز رانسزه سه  م هۆکارانزه بێ، هێندێک له
ک  کززان وه هۆکاره  چی هێنززدێک لززه نی. کززه مززه سززی و جیززاوازیی ته که بوونی ئززازادیی تاکه اڵواردنی جێنززدری، نززه تی، هززه چینایززه
  وزستان و سیسزتان و بەلووچسزتانەوە. لزهربایجان، خو کوردستان، ئازه   تن به اڵواردنی ئایینی تایبه تی و هه وایه ته می نه سته

  م هۆکارانزه ر حزاڵ ئزه هزه  بزه  گێزڕێ. تی و له سیستان و بەلووچستان هۆکاری ئایینی پتر ڕۆڵ ده وایه ته کوردستان هۆکاری نه
ی  تی و پێکهاتزه اڵیزه ی کۆمزه وره وێنی شۆڕشزێکی گزه هه  توانن ببنه و ده  وه بنه کان قووڵتر ده یرانه ک بگرن، قه ر بتوانن یه گه ئه
نگتزر ڕوو  دره  که شۆڕشزه  یزه وانه یبینزین له ی تزا ئێسزتا ده وه ک ئزه ن، وه کتر شزێ کزه ر یزه گزه اڵم ئه ئێران بگۆڕن. به  اڵت له سه ده

  کزه وه وتنهی ببو وه هۆکارێزک بزۆ خاوبوونزه  ببێتزه  نگزه کوردسزتان ڕه  تی لزه وایه ته می نه داواکاریی البردنی سته  بدا. بۆ نموونه
ریتی و پیاوسزاالردا الواز  نێو تزوێژی نزه لزه  کزه وه ری و یەکسزانیی ژن و پیزاو، ببووتنه رابزه کان یان داخزوازیی به نێو فارسه له

ی کزاتیش  شزێوه  بزه  کزه وه پاساوی سست بوونی ببووتنه  نابێ به  م داواکارییانه هیچ کام له  ین که تێبگه  وه بێ له اڵم ده بکا. به
 .دوا بخرێ یان وه  وه ک بشاردرێته هیچ بیانوویه  وا به ناکرێ داوا کردنی مافی ڕه  ال بندرێن، چونکه وه بێ
 
می  ژن، سززته  می پیززاو لززه : سزته  یه وه  وسززانه م و چه سززته  یززه وه م ببووتنه ڵدانی ئزه رهه هۆکززاری سززه  بڵێزین کززه  کززرێ گشززتی ده  بزه
ی ئززایینی و  وه وسززانه ستڕۆیشززتوو، چه سززتی چینززی ده ده  ژار بززه ی چینززی هززه وه وسززانه دی، چهکانی  وه تززه نه  ی فززار  لززه وه تززه نه

م  وابوو لززه ؛ کززه وه اڵته سززه ن ده الیززه  کانی لززه وت کردنززی مافززه ی تززاک و زه وه وسززانه نی و چه مززه ی ته وه وسززانه ئززایینبایی، چه
نززدیی  تمه تایبه  وه وسززانه بوون و چه سززته ڕین دژی ژێرده ڕاپززه  کززه  هۆکززاره  هکی فززر یززه وه ، ببووتنه یززه وه م ببووتنه ئززه  وه یززه ڕوانگه
 .تی کییه ره سه
 

 کی واتایزه  بزه یا "زمانی" هۆکاری  ؛ واتا نابێ یه وه م ببووتنه ئه  بڕوانینه  وه  ی زمانییه القه ده  توانین له ده  وه کی تره ڕوویه  له
  دیززارده واوی تززه تززر، کی واتایززه  بززه. گززرن ده شززکگ کانززدا گوتاره نێو لززه کان اسززتییهڕ  چونکززه. ین بکززه بیر لززه "گوتززاری" تززر
مزی "، "یان، ئازادیژ ژن،" ک وه کانی درووشمه یان "مهسا" یا "ژینا"  به قبی سه کوێکی ناوهێنانی  نموونه بۆ.  کان  تییه اڵیه کۆمه

مهابززاد، کوردسززتان، سززنگر(الگوی  کززێ "، "چززراا ایززرانکوردسززتان، چشززم و "، "جنگززیم، مززی جنگززیم ایززران رو پزز  مززی گیززریم
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 یان کامزه ر هزه "ری رابزه ری، ئزازادی، به ئزازه ،لووچ کورد، بزه"یان  "ین کوردستان که مهاباد تا لوڕستان، ڕزگاری ده  له"، "ایران
ڕۆڵی زمان یزان   نابێ له  که  یه وه ئهست  به نێن. مه داده  که وه تیی شکگ گرتنی ببووتنه ر چۆنیه سه ریی له ی جیا کاریگهشێواز  به

تی  اڵیزه کی کۆمه یزه وه ، ببووتنه م پێیه ین. به چاوپۆشی بکه  یه وه م ببووتنه وتی ئه تیی شکگ گرتن و گۆڕینی ڕه چۆنیه  گوتار له
کی  یه شزێوه  ن و بزه وه تییزه زایه ڵدان و ناڕه رهه سه  ندیدار به یوه لی په نی واتاگه خاوه  که  ڵێک توخم و نیشانه کۆمه  له  بریتییه
ن.  کزه جێگیر ده (Nodal Point) "ندی ی ناوه نیشانه"ناوی   ک به یه وری نیشانه ده  کتر واتاکانیان له نا یه په یی و له ڵه رایه
وری کززۆ  ده  لززه ی تززر ڵێک نیشززانه کۆمززه  کززه  یززه"ژن، ژیززان، ئززازادی"  یززه وه م ببووتنه نززدیی ئززه ی ناوه زانززین نیشززانه ک ده روه هززه
گۆڕێزدا  ک له یزه وه ببووتنه "وشزانه"م  یزان بڵێزین ئزه  م نیشزانانه بێ ئزه ؛ واتا بزه که وه ری ببووتنه ببوێنه  ته و بوونه  وه ته بوونه
 .کاندا گرینگن کان و درووشمه مکه کان، چه قالبی وشه  . کەوابوو، ڕۆلی زمان یان گوتار له نییه

 
. "ژینزا"ی  وه بڵێزین، ببووتنزه  نوێیزه  وه م ببووتنزه بزه  یزه ڵه هه  کزه  یزه وه بگزوترێ ئه  دا پێویسزته ندییه یوه م په له  شتێکی تر که

هزۆی   زێنی ژینزا بزووه کوژرانی دڵته  ی که وه ڵ ئه گه له  ، چونکه یه ڵه ر هه یش هه"ژنان"ی  وه ر پێی بڵێین ببووتنه گه ت ئه نانه ته
  کزوژرانی کوێزک یزان  لزه  رینتر و قزووڵتره بزه  یزه وه م ببووتنه اڵم ئزه ؛ بزه یه کییان تێیدا هه ره ست پێکردنی و ژنان ڕۆڵی سه ده

 ) ئاسزززۆیی"ی  وه نزززاوی ببووتنزززه  یزززه وه م ببووتنه باشزززترین نزززاو بزززۆ ئزززه  وابوو پزززێم وایزززه کی فێمینیسزززتی. کزززه یزززه وه ببووتنه
)horizontal می  رده سززه  کان لززه تییززه اڵیه کۆمه  وه یی و هیززوا: ببووتنززه تززووڕه کززانی تۆڕه "کتێبززی  . مانوئێززێ کاسززتێڵب لززه یززه

 :نێ کان داده نوێیه  وه بۆ ببووتنه  وه ی خواره ندییانه تمه م تایبه ، ئه"ئینتێڕنێتدا
 

 سڵییان مۆبایێ و ئینتێڕنێته یین واتا ئامرازی ئه ڵه ڕایه . 
 چن ده  ڕێوه ری جیهان به رانسه سه   له  که وه سڵیی ببووتنه شوێنی ئه  له  م جیهانین، واتا جگه یی و هه م ناوچه هه. 
 خۆڕسکن. 
 سمی نییه ری ڕه ڕێبه  ک ڕابڕدوو زۆریان پێویستی به وه. 
 وه چنه خۆیاندا ده زوو زوو به. 
 دێموکڕاتیک و سیاسین. 

 
، پیاوسزاالر و  سزمی نییزه ری ڕه ، ڕێبزه کهڵکوو خۆڕسز و سزتوونی نییزه، بزه  رانزه رماندە فه   یزه وه م ببووتنه ئزه  گشزتی، چونکزه  به
و   را نییزه ندگزه ، ناوه و هێمنزه  نییانزه ده ، زۆر مه یزه نگیزان تێیزدا هه شداریی پڕڕه الو و الو به و ژنان، تازه  ن ساالر نییه مه ته
ی  وه او، نززاوی ببووتنززهشززدارن، باشززترین نزز لووچ تێیززدا به   و بززه ڕه ک کززورد، تززورک، عززه کانی ئێززران وه سززته بنده  وه تززه نه
 بتوانێ   یه وانه ئێران ڕوو بدا، له  ر شۆڕشێکی ئاسۆیی له گه شۆڕشێکی ئاسۆیی. ئه  ببێته  نگه ی ڕه که مه ئاکا  که  یه"ئاسۆیی"
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 .شینێ بوه ئێران  زلبانی له رایی و خۆبه ندگه ڕۆیی، ناوه ره ساالری، سه ن مه پیاوساالری، ته ساالری،  ر له فار  گورزێکی کاریگه
شۆڕش (انقال  ، باشترین ڕێکزار   ینه بگه  وه قۆناغی ئێستا واتا ببووتنه  له  ر گه م، ئه ش بکه وه به  ئاماژه  دا پێویسته درێژه  له

پۆسززت "ی پززاڕادایمی  خانززه  وێتززه که ده  یه شززه م گه . ئززه یززه "ی ئاسززۆیی شززه گه"وپێشززبردنی پالنززی  ره بززۆ داهززاتووی کوردسززتان به
ڵ  گزه زۆر له  ک کزه یه شزه . گه یه دۆسزتانه را و ژینگه ندگزه یخواز، ناناوه رابەر ڵک، به خه  که  Post- development( "هش گه
تی و ئززابووریی  اڵیززه کۆمه -نگی رهززه ڵ دۆخززی فه گززه و له  ها، زۆر دێمۆکڕاتیکززه روه ؛ هززه سززازگاره   یه ئاسززۆیی  وه م ببووتنززه ئززه
  کانی دوکتززور قاسززم.وو واتززا سۆسززیالیبمی دێموکڕاتیززک و بززه ما هبرییززه ر بنززه سززه تززوانین له و، دهگززونجێ  شززمان ده وەکه ته نه

 .ین وپێشی ببه ره ڵگای خۆمان به م و کۆمه رده ڵ سه گه با له وڕۆیی و ته کی ئه یه وه خوێندنه
 

  تزاره م گو . ئزه زاڵ بزووه  ڕۆیانه ره و سه  رانه دهرمان د ساڵی ڕابردوودا، گوتارێکی فه ئێرانی سه  له  ن که ده کان پیشان ده ڕاستییه
 ئزایینی فزار ، ی وه تزه نه پیزاوان، بزۆ لی هه  گوتاره م ئه  .ست ژێرده - ست رده سه  ئامرازێک بۆ سازکردنی  بووەته  شه ڕ گه مه له

سزززت بزززوونی ژنزززان،  ۆی بندههززز  سزززت بزززن و بووەتزززه رده سه  کزززه  خسزززاندووه ڕه دار رمایه سزززه چینزززی و کان نزززه مه ته به ، شزززیعه
  خزۆی لزه  م مێژوویزه درێژاییزی ئزه  اڵتدار بزه سزه ، توێژ و چینی ده وه ته ژاران. نه کان، الوان و هه کان، غەیرەشیعه غەیرەفارسه

وه پاراسزتنی  وی و ئیسزالمییه ه.زه په  تزا ئێسزتا بزه  شه وابوو گوتاری گه ؛ که بواردووه  رانه روه کی دادپه شکارییه دابه  شنه ر چه هه
رایی و  ندگززه و ناوه  ستڕۆیشززتوو بززووه کان و چینززی ده ی فززار ، شززیعه وه تززه پیززاوان، نه  شززێک لززه ریی به روه نززدی و سززه وه رژه به
کی پیاوسزززاالر،  یزززه رنامه ئێزززران تیزززۆری و به  لزززه  شزززه کی تزززر گه یزززه وته  ؛ بزززه وه وتووەتزززه هێبی لزززێ که کی بزززه ڕۆییه ره سزززه
یی، ک.تزووری و  وه تزه نه  ی جیاوازییزه وه سزڵیی سزڕینه کزاری ئه  کزه  دارانه بزووه رمایه سزاالر، پیرسزاالر و سزه ژاردهب ر،  وه ته فار 
را و  ندگزه ، ناوه ، پیرانزه تی، پیاوانزه وڵزه سزتانه، ده ی بااڵده شزه گه  لزه  ڕینزه تێاه  . ڕێگاچزاره ڵکی ئێران بووه کانی خه زمانییه
ڵکانی  ی ئاسزۆییدا، ک.تزوور و زانسزتی خزه شزه گه  . له رانه وه ته و مرۆڤ  ڵکییانه ر، خه رابه ی یەکسان و بهک یه شه را بۆ گه فارسگه

هێب  ی ئزابووری، سیاسزی و ک.توورییزان بزه و پێگزه  درێ جێگزه وڵ ده گیزرێ و هزه رچاو ده کان لەبه جۆراوجۆره  وه ته خۆجێیی و نه
ڵکوو  ست پێ ناکا، بزه ده  رانه رمانده ی فه شێوه  به  وه ره سه  ندی و له تی ناوه وڵه ستی ده ده ر سه له  شه دا، گه  یه شه م گه بکرێ. له

کزان  جۆراوجۆره  وه تزه دا، نه یه شزه م گه شزدار دەبزن. لزه به  وه نۆ و پیزره ژن و پیاو، گه  کان به گوند و شاره  ڵک له اڵنی خه کۆمه
  و  یه دێموکڕاتیکزه شزه گه  م جزۆره بزن. ئزه شزه ده ری گه بزه ڕێوه ن، پالنزداڕێژ و به گزه دهڵکی خۆیزان  رد و ژانی خه ده  چاتر له  که
  ڵک لززه اڵنی خززه شززداریی کۆمززه ی به مینززه تێززک بشززکێنێ و زه  رانززه رمانده ی فه شززه ی گه ریخوازانززه رابه تززوانێ هێژمززۆنیی نابه ده

بزێ و  گونجزاو ده  یه ئاسزۆیی  وه م ببووتنزه ڵ ئزه گه ، له یه شه م گه هگشتی ئ  نووسی سیاسی و ئابووریی خۆیاندا ساز بکا. به چاره
، ژنزان،  ژینگزه  م لزه دا، سزته یه شزه گه  م جۆره ئێرانی داهاتوودا. له  م له کانی سته موو جۆره بۆ البردنی هه  توانێ پالنێک بێ ده
ڵبژاردنی جزۆری ژیزانی  مزافی هزه  وانزه ک له ر یه هه  و، به چێ نێو ده کان له نجان و تاکه ژار، منااڵن، گه کان، چینی هه وه ته نه

 .درێتێ تی، ئابووری و ک.توورییان ده اڵیه سیاسی، کۆمه
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و   ندییزه ، بزێ ڕیببه هۆکاره نگ و فره ڕه فره  ؛ چونکه یه"ئاسۆیی"کی  یه وه ی ئێستا ببووتنه یه وه م ببووتنه ئه  کورتی پێم وایه  به
ڕێگزای بزۆ   می ئینتێڕنێتزدا کزه رده سزه  ژیزان لزه  بزه  تزه تایبه  مه . ئه گرێ خۆ ده راوێبخراو له الواز و په ڵکی کانی خه داواکارییه

تزوانێ  داهزاتوودا، ده  یزه لزه وه م ببووتنه . ئزه  ت ساز کزردووه وڵه ی حقووقیی ده ی پێکهاته وه ره ده  ڵی سیاسی له سازکردنی کۆمه
د سزاڵی ڕابزردووی ئێزران تزا  ی سزتوونیی سزه شزه گوتزاری گه کزوو دژه وه "ی ئاسزۆیی شزه گه" ڕێگا بۆ سازبوون و هێژمۆنیک بوونی

رچاوگرتنی  بززه وتن وێززڕای له ها، پێشززکه روه ؛ هززه  یززه رانه وه ته خالق کی ئه نگری ئابوورییززه یه الیززه شززه م گه ئێسززتا خززۆش بکززا. ئززه
الن،  ژاران، گوندنشزینان، مزافی گزه و، مافی مزرۆڤ، مزافی منزااڵن، هزهریی ژن و پیا رابه تی، به الیه ریی کۆمه روه ، دادپه ژینگه

 زۆر و  وه کرێتزه ده ت ڕه  وه نزده ناوه و  وه ره سزه  لزه  رنامزه به و پالن دا، یه شه گه  جۆره م له. گرێ ده خۆ له و...سی  که ئازادیی تاکه
 .ڵک اڵنی خه ۆمهستۆی ک ئه  خرێته ڵگا ده هکۆم چوونی پێشڤه رکی ئه  دێموکڕاتیکانه

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: گۆڤاری تیشک 
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 بەئێعدام و تیرۆر بەر بەماراتۆنی شۆڕشی ژینائەمینی ناگیرێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
دایززن، کە نززاوی ژینززا ئەمینززی بززوو بە ڕەمززبی بەرپززا  "ژن، ژیززان، ئززازادی" نگی شۆڕشززیلە سززەرەتای دەسززتاێکی چززوارەم مززا

حکومەتی ئیسالمی هەرچیەکی لە توانایدا بوو بۆ ڕاگرتن و شکست پێ هێنزانی ئەم مزاراتۆنە شۆڕشزگێڕانەیە کزردی و  بوونی.
ۆ بەرەنگززار بززوونەوەی خەڵکززی ئێعززدام، قەتڵززی خیابززانی و تیززرۆر تەنیززا شززگرد و بززژاردەی حکززومەتە بزز ناکززام مززایەوە.

بەاڵم لە بارودۆخێکزدا کە کوشزتنە بە ئاشزکرا حکومەتیەکزان هەزینەیەکزی زۆری هەیە بۆیزان، هاوکزاتیش دەسزتیان  ڕاپەڕیو.
ڕفاندنی ناڕازیان و زیندانی کردنیان لە زیندانە شاراوەکان و کوشتنیان لەژێر ئەشزکەنجەدا و  داوەتە شێوازێکی داماوانە تر.

کۆمزززاری ئیسزززالمی سیاسزززەتی  پەیکەرەکانیزززان بزززۆ نێزززو دەریزززاچە و ڕوبارەکزززان، بۆنێزززو دەشزززت و قەراا جادەکزززان.فڕێزززدانی 
جەنایەتکزارانەی ڕفانزدن، تیزرۆر و کوشزتنی لە دەیەکزانی ڕابردوشزدا لە بەرانزبەر نووسزەران، هونەرمەنزدان و ژمززارەیەک لە 

ەتی ڕیسوا بووی قەتزڵە زنجیرەییەکزانە کە ڕژیزم بە شزاراوەیی لە ڕاستیدا ئەمە هەمان سیاس نەیارانی سیاسی دا گرتبوەبەر.
 بەڕێوەی ئەبرد و حاشای لێدەکرد.
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بەاڵم تیزززرۆر، کوشزززتنە حکومەتیەکزززان لەسزززەر شزززەقام و ئێعزززدام کزززردن لەنێزززو زیندانەکانزززدا، مزززاراتۆنی ئەم بزززبوتنەوە 
ا ئەمینزی قزین و تزورەیی کەڵەکە بزوو لەژێزر بە قەتڵی حکومەتی ژینز کۆمەاڵیەتیەی خاو نەکردۆتەوە و ناشتوانێ ڕایبگرێت.

بەاڵم لەم ماوە کورتەدا شاهیدی بەرپا بزوونی شۆڕشزێکی بەهێزبی سیاسزین کە هاوکزات  پێستی شار و کۆمەڵدا سەری هەڵدا.
ئامززادە بززوونی بەرینززی ژنززان کە بززۆیەکم جززارە لە  گەلێززک لە پێوەنززدیە کززۆن و پەڕتوکززاوی کۆمەاڵیەتیشززی کززردۆتە ئامززانۆ.

 ئێراندا لە الیەن پیاوانی بەرابەری خوازیشەوە پشتیوانی دەکرێت، لە ئاستی ناوچەکە و دنیادا بێ وێنەیە.مێژوی 
 

کە لەالیەن جەریانی مەزهەبیەوە دەستی بەسەردا گیرا و حکزومەتی مەزهەبزی شزیعەی هێنزایە سزەرکار، لەسزەر  ١٣٥٧شۆڕشی 
نە هەراسززی و نەفززرەت لە هەرشززتێکی مززۆدێڕن، ئەمڕۆیززی و خززوێن، شززەڕ، تازیەبززاری، سززینەزەنی، مززردن و شززەهادەت، بێگززا

شۆڕشی ژینا ڕاست بە پزێوەوانە و بزۆ سزڕینەوەی هەمزوو دزێزویە کزۆمەاڵیەتی و سیاسزیەکانی سزەرچاوە  زانستی بوو، دامەزرا.
 گرتوو لە بە دەسەاڵت گەیشتنی حکومەتی مەزهەبی بەرپا بووە.

 
ئەو چەمکزانەی کە  نگدانەوەی خواسزت و ئاواتەکزانی زۆربەی خەڵکزی ئێزرانە.لە شۆڕشی ژینادا دروشمی ژن، ژیان، ئازادی ڕە

 ڕاست دژ و پێوەوانەن لەگەڵ فەرهەنگی کۆنەپەرستانەی دامەزراو لەسەر نایەکسانی ژن و پیاو.
 

ڵکزو لە شۆڕشی ژینادا تەنیا پەڕاوێب خستن، الواز کردن و سەرئەنجام شکاندنی شزکۆ و دەسزەاڵتی مەزهەبزی ئامزانۆ نیزیە بە
 تێکشاندن و سڕینەوەی پیرۆزیە لە هەرشتێک کە بۆتە سیمبول و هێمای پایەداری و بەهێب بوونی مەزهە .

 
شتێک کە هیوا بە سەرکەوتنی شۆڕش لە دڵدا دەبووژێنێتەوە، بەردەوامی حوزوری ژنزان و الوان، کرێکزاران و زەحمەتکێشزان، 

فەرهەنگیزززان و خانەنشزززینان، و بەکزززورتی بەشزززێکی بەریزززن لە خوێنزززدکاران و قوتابیزززان، هونەرمەنزززدان و وەرزشزززکاران، 
ئاسززتی جەمززاوەری بززوونی ئەم بززبوتنەوەیە بەتززایبەت لە کوردسززتان و  مززانگی ڕابززردودا. ٣دانیشززتوانی کۆمەڵگززایە لە مززاوەی 

ێکزاران لە ئێسزتا ئەم بزبوتنەوە کزۆمەاڵیەتیە گەورەیە بەرەو ئەوە دەچێزت تزا جەمزاوەری بەرینزی کر بەلوچستان بێ وێزنەیە.
 ناوەندە گەورەکانی بەرهەمهێناندا لەخۆ بگرێت و ئەم ڕاستیەش زەنگی مەرگی ڕژیمی لێداوە.

 
ماراتۆنی ببوتنەوەی جەماوەری بۆ ئاڵوگۆڕی جیدی و قوڵی کومەاڵیەتی و سیاسی، و دەسزتەبەر کردنزی ئزازادی، دادپەروەری 

ەو ئەوە دەچێزت کە نەک تەنیزا ئێزران، بەڵکزو نزاوچەکەش بزۆ شۆڕشزی ژینزا بەر و یەکسانی بە ئێعدام و تیزرۆر ڕاناوەسزتێت.
بە دەسەاڵت گەیشتنی ڕژیمی ئیسزالمی لە ئێزران بزوو بەهزۆی  حکومەتە مەزهەبی و ئیستبدادیەکان بەرتەسک و نائەمن بکات.

 ئەم شۆڕشە  پێكهاتنی تالیبان، داعش، حیببۆال.ە و باقی ڕەوتە کۆنەپەرستە مەزهەبیەکانی شیعە و سوننی لە ناوچەکەدا.
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ڕاسززت بە پززێوەوانەی ئەو، نززاوچەکەی بززۆ ڕەوتە کۆنەپەرسززتە مەزهەبیەکززان نززائەمن کززردوە و مززوژدەدەری ئززاڵوگۆڕی قززوڵی 
 کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و سیاسییە لە داهاتودا.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٩ڕێکەوتی:  – امەیپ یتیساسەرچاوە: 

 
   

 
 کێن ئەوانەی سوکایەتی بە ژن دەکەن؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فایەق محەمەد گوڵپی

    
مزاوەیەکە ژمزارەیەک مەالی حببزی و کزادری حزببە ئیسزالمییەکان، لە ژێزر پاسزاوی بەرگریکزردن لە ئزاینی پیزرۆزی ئیسزالم و 

ڵگززای کوردسزززتان و خێززبان، هەرچزززی بشززێت و نەشزززێت بە ژنززانی کوردسزززتان و بەو کەسززانەی دەکەن کە باوەڕییزززان بە کۆمە
 .دیموکراسیەت و ماف و ئازادی هەیە

 
هەمومززان دەزانززین لە سززەرەتای بووبززونەوەی ئززاینی پیززرۆزی ئیسززالمدا، ئەو ئززاینە ریبێکززی زۆری لە ژن گرتززووە، دیززاردەی 

ی قەدەغەکزردووە، خەدیزجەی خێزبان یەکەمزی پێەەمزبەر( د.س  لەسزەربێت، لە نزاو ئیسزالمدا پزێگەی زیندەبەچاڵکردنی کوان
 .هەبووە و لە بووکردنەوەی ئاینی ئیسالمدا رۆڵێکی گرنگی بینیوە



١٤ژن، ژیان، ئازادی بەشی:   

 

 

23 
 

لە مێززژووی تێکۆشززانی گەلززی کززوردا چەنززدان ژنززی موسززڵمان لە پێشززەنگی تێکۆشززانی گەلززی کززوردا دەرکەوتززوون، لە واڵتە 
 .انی جیهاندا وەک پاکستان و مالیبیا ژنی موسڵمان توانیویەتی سەرکردایەتی واڵت و دەوڵەت بکاتموسڵمانەک

 
بەاڵم ئەبێ ئەوەشمان بییرنەچێتەوە کە لە دوای بووبونەوەی ئاینی ئیسالم تا ئەمڕۆ، هزبری خێالیەتزی عەرە  و خێ.ەکزانی 

موکراتی دەوڵەتە داگیرکەرەکززانی کوردسززتان، لەگەڵ تززری نززاوچەکە و سیاسززەتی دەسززەاڵتخوازی و نەتەوەپەرسززتی و نززادی
ئیسالم تێکەڵکراوە و ئاینی پیرۆزی ئیسالمی بە الڕێدا بردووە، پێکهاتە خێڵەکی و نەتەوەپەرستەکان ئیسالمیان بزۆ گزوێرەی 

 .بەرژەوەندی خۆیان لێکداوەتەوە، چۆنیان ویستبێت وا دژی گەالنی تر و دژی رکەبەرەکانیان بەکاریانهێناوە
 

لە مێژوی نوێی خەبزاتی رزگزاریخوازی گەلزی کزوردا، ژنزی کوردشانبەشزانی براکزانی، سزەنگەری بەرگزری و بەرەنگزاربوونەوەی 
دوژمنانی ئازادی ئاوەدان کردۆتەوە، لە رۆژهەاڵتی کوردستان مەهسا ئەمینی بە بەخشینی گیانی لە پێناوی ئازادیدا شۆڕشزی 

 .ئاستی جیهاندا دەنگیدایەوە(ژن ژیان ئازادی  ئێرانی بەرپاکرد و لە 
 

بۆیە دەتوانین بڵێین: لەم سەردەمەدا تێکۆشان و قوربانییەکانی ژنی کورد بۆتە ناسنامەی خەباتی رزگزاریخوازی گەلزی کزورد 
وگەالنی تر و پێکهاتە چەوساوەکانی ناوچەکە، ئەمەش بە سەرکەوتنێکی گرنگی خەباتی دیموکراتی گەلی کورد دەژمێردرێزت 

 .رێبو پیبانینەوە سەیری دەکات و گرنگی پێدەدات و جیهان بە
 

داگیرکەرانززی کوردسززتان بەوپەڕی مەترسززییەوە سززەیری رۆڵززی ژنززانی کوردسززتان دەکەن، بەوپەڕی دڵتەنگیززیەوە سززەیری ئەو 
 ناسنامە نوێیەی خەباتی ڕزگزاریخوازی گەلزی کوردسزتان دەکەن، لەبەر ئەوەی ڕۆڵزی ژن لە الیەکەوە پشزتگیری نێزوەدەوڵەتی
بززۆ دۆزی کززورد فەراهەم دەکززات، لە الیەکززی تریشززەوە هەمززوو پێکهززاتە جەنززدەرییەکانی کززۆمەڵگەی کوردسززتان لە شۆڕشززدا 
بەشداری پێدەکات، بۆیە ئەوپەڕی هەوڵدەدەن ڕێگری لە بەردەوامی و بەرەوپێشزووونی ڕۆڵزی ژنزانی کوردسزتان بگزرن، ڕێزگە 

گززرن، بززۆ ئەو مەبەسززتە هەنززدێک کە  و هەنززدێک پێکهززاتتەی لە شۆڕسززی گەلززی کززورد و شۆڕشززی ڕۆژهەالتززی ناوەڕاسززت ب
 .ئیسالمیی سیاسی باشوری کوردستان بەکاردەهێنن

 
کە خۆسەری رٶژئاوای کوردستان یاسای بزاری کەسزێتی دەرکزرد، لە یاسزاکەدا ڕەچزاوی مزاف و ئزازادی ژن کرابزو،  ٢٠١٨ساڵی 

بنەماکزززانی ئزززاینی ئیسزززالمدا، دەسزززتی بە پەالمزززاردانی  ئیسززالمی سیاسزززی باشزززور، بە بیزززانووی نزززاکۆکی ئەو یاسزززایە لەگەڵ
 .بەرێوەبەرایەتی خۆسەر کرد
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ئەمساڵیش کە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی لە رێگەی مەرگزی کوێکزی کزوردەوە دەسزتیاێکرد و هەزاران چزاالکوانی ژن و کەسزایەتی 
انی لە سیاسززەتی داگیرکەرانزززی ئێرانززی و جیهززانی بەشززدارییان تێزززداکرد، ئیسززالمی سیاسززی باشززور جزززارێکیتر، بززۆ پشززتیو

کوردسزززتان، لە رێزززگەی ژمزززارەیەک مەالی حببزززی و سزززوپایەکی حیببزززی سۆسزززیاڵمیدیاوە، بە پشزززتیوانی حزززببە دەسزززەاڵتدارە 
خێ.ەکیەکانی باشور، دەستیان بە سزووکایەتیکردن بە ژنزی کزورد کزردوە، لە الیەکەوە دژی ئەو کزۆڕ و سزمینارانە دەوەسزتنەوە 

ازادی ژن رێکزدەخرێت، لەالی تزرەوە جەنزدەر بە هاوڕەگەزبزازی و بەبێڕەوەشزتی و بە تێکزدانی خێزبان کە دەربارەی ماف و ئز
وێنادەکەن، پەالماری ئەو کەسانە دەدەن کە کڵتور و رۆشزنبیری دیمزوکراتی پێشزدەخەن، ئەو کەسزانەی کە بەرگزری لە مزافی 

ی تاوانبززار دەکەن، دیززاردەی فززرە ژنززی پێشززەدەخەن و ژن دەکەن، بە پشززتیوانی هاوڕەگەزبززازی و بە بووکززردنەوەی بەدڕەوشززت
 .یاسای قەدەخەکردنی فرەژنی عێراق هەموار دەکەنەوە

 
ئەو هەڵسززوکەوتەی ئیسززالمی سیاسززی باشززوری کوردسززتان فەڕی بەسززەر بنەمززا سززەرەکییەکانی ئززاینی ئیسززالمەوە نیززیە، ئەوە 

وزانە لە کەسزێتی ژنزی کزوردا، کە پزێش بووبزونەوەەی سیاسەتی پزێش ئزاینی ئیسزالمە، زینزدوکردنەوەی زینزدەبەچاڵکردنی ک
 .ئاینی ئیسالم لە الیەن خێڵە عەرەبەکانەوە بەرامبەر بە کوانی لە دایکبوو پەیڕەودەکرا

 
ئەوە سیاسەتی داگیرکەرانی کوردستان و حببە خێ.ەکییەکانی هەرێم و کۆمەڵگای کالسزیکی باشزوری کوردسزتانە کە لە رێزگەی 

 .ی حببییەوە بەڕیوەدەبرێتکۆمەڵێک مەال و کادر
 

ئەم جۆرە سیاسەتە بێجگە لە قوڵکردنەوەی کێشە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی گەلی کوردسزتان، هزیچ سزودێکی نیزیە، تەنهزا 
 .سوود بە دوژمنەکانمان دەگەیەنێت

 
نی باشزور بکشزێتەوە، باشترە بۆ ئیسالمی سیاسی باشوری کوردستان، لە بەرەی داگیرکەرانی کوردستان و حببە دەسزەاڵتدارەکا

بەرەی گەل ئزاوەدان بکزاتەوە، پشزتیوانی لە مزافە نەتەوەیزی و ئینسززانی و ئزاینییە زەوتکراوەکزانی گەلزی کوردسزتان بکززات، 
پشتیوانی لە مافە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و ئابوری و دیموکراتی و حقزوقێیە زەوتکراوەکزانیخەلکی باشزوری کوردسزتان بکزات، 

کردن لە ئیسالم و کۆمەڵگا و خێبان، سیاسزەتی دکتاتۆرەکزان و سزەرکوتکەرانی گەالن جێبەجێزبکەن نەک بە بیانووی داکۆکی 
 و هەرچی خراپە بە ناوی ئیسالمەوە بە ئیسالم و بە کوردی بکەن.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٩ڕێکەوتی:  – ئین ئار تی سەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 شۆڕشی ژینا، داواکارییەکانی کورد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەد ئەسکەندەریئەح

 
شززۆڕش و سززەرهەڵدانەکانی ئەم دواییززانە لە شززاری سززەقبەوە دەسززتی پززێ کززرد و بە خێراییەکززی چززاوەڕواننەکراو بە هەمززوو 
کوردسززتاندا تێززاەڕی و سەرانسززەری ئێرانززی گززرتەوە. ژینززا (مەهسززا  ئەمینززی، ژن بززوو، کززورد بززوو، لە تززاران غەریزز  بززوو، 

ی ئیرشزاد" کزوژرا. هەمزوو ئەم تایبەتمەنزدییانە و ڕێوڕەسزمی زۆر بزوێرانە و شایسزتەی مرۆڤێکی بوێر بوو کە بەدەستی "گەشت
ناشتنەکەی لە سەقب، دەنگدانەوە و ڕەنگدانەوەی تزاوانەکە کزاردانەوەی برووسکەئاسزای هەبزوو لە تزۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانزدا. 

 .ایەک لە ئاستی جیهاندائەمانە ڕۆڵیان هەبوو لەوەدا کە ئێستا ژیناکەی سەقب و کوردستان بووەتە هێم
 

ژینززا لەسززەر ئەوە گیززرا و گیززانی بەخززت کززرد کە گززوایە حیجززابەکەی کامززگ نەبززوو، هەر بززۆیە لە ڕۆژی ناشززتنەکەیەوە لە 
گۆڕستانی ئایوی سەقب، دروشمی ژن ژیان ئازادی بەخێراییەکی سەرسووڕهێنەرەوە بە هەموو الیەکزدا بزوو بزووەوە. مزانگرتنی 

ان لەسزەر داوای حیزببە سیاسزییەکان زۆر زوو سزەلماندی کە ئەم سزەرهەڵدانە ڕیشزەی لە خەبزاتی خەڵکی شارەکانی کوردست
دەیززان سززاڵەی گەلززی کززورددایە کە بەتززایبەت لە پززاش ڕووخززانی ڕژیمززی پاشززایەتییەوە، بەشززێوەی جۆراوجززۆر بەردەوام لە 

رەکانی تززری ئێززران هززاتنە سززەر خەت، هەڵسززوکەوتدا بززووە. لەگەڵ ئەوەدا کە پززاش کززوژرانی ژینززا، تززاران و زۆرێززک لە شززا
 هاوخەباتی و هاودەنگییان لەگەڵ دروشمەکەی شۆڕشی ژینا ڕاگەیاند، بەاڵم زۆر زوو دەرکەوت کە ڕژیم دەیهەوێت ئەم 

https://www.awene.com/article?no=19922&auther=2721
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 .هاوخەباتییە لەبار بەرێت
 

مەبەسزززتی  بزززۆ ئەو مەبەسزززتە دەسزززتیان کزززرد بە جموجزززۆڵ لە کوردسزززتان. وردە وردە شزززارەکانیان می.یتزززاریبە کزززرد، گوتیزززان
جوداییخوازان ئەوەیە یەکاارچەیی واڵت تێک بدەن! هەڵوێسزتی ژیزرانەی حیزب  و ڕێکخزراوە سیاسزییەکانی کوردسزتان کە زۆر 

مەدەنززی خەڵززک بەرەو شززەڕ و پێکززدادانی چەکززداریی  -زوو هەڵوێسززتیان گززرت و گوتیززان ڕێگززا نززادەن ڕژیززم خەبززاتی سیاسززی 
هەبوو. لە ئاستی ئێرانیشدا ئەم هەڵوێستەی ڕێکخراوە سیاسزییە کوردسزتانییەکان ڕابکێشێت، کاردانەوەی زۆر باش و ئەرێنی 

بەرز نرخێندرا. ڕژیم هەوڵی دا بە کاری تێکدەرانە و دژەمرۆڤانە وەکوو هێزرش کزردنە سزەر بزنکە و بارەگاکزانی حیببەکزانی 
انی حیببززی دیمززوکراتی کوردسززتانی کە بەداخەوە بززووە هززۆی گیززانبەختکردنی ژمززارەیەک لە تێکۆشززەر –کوردسززتان لە باشززوور 

هەم گوشارێکی زیاتر بخاتە سەر حکزوومەتی هەرێمزی کوردسزتان، هەم بە خەیزاڵی خزۆی  -ئێران و پارتی ئازادی کوردستان 
ڕێکخراوەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بورووژێنێززت کە جززوابی چەکززدارانە بززدەنەوە و سززەرنجی ڕای گشززتی لە خەبززاتی سیاسززی 

 .بۆ ئەو دیوی سنوورەکان ڕابکێشێت. ڕژیم لەو بوارەشدا سەری دای لە بەرد و سەرکەوتوو نەبووکۆمەاڵنی خەڵکەوە 
 

لێرەدا پێویستە بگوترێ کۆماری ئیسالمی ئێجگار بەوە تەنگەتاو بزوو کە ئەم جزارە بەپزێوەوانەی ڕووداوەکزانی پێشزووتر لە 
ناشتنەکەی لە کوردسزتان لەگەڵ ئەو شزەپۆلە گەورەیە لە کوردستان، بۆ یەکەم جار ڕووداوێکی وەکوو گیانبەختکردنی ژینا و 

هاوخەمیی، پشتیوانیی و بەدەنگەوەهزاتن بەرەوڕوو دەبزووەوە. لە ڕاسزتییدا پریشزکی ئزاگری ئەم شۆڕشزەی ئێسزتای ئێزران لە 
 .کرێتکوردستانەوە سەری هەڵدا. ئەمە هەم مایەی شانازییە و هەم شیاوی ئەوەیە وەکوو دیاردەیەکی گرینگ چاوی لێ ب

 
شیاوی سەرنجە کە سەرەڕای ئەوەی خەباتی گەلی کورد، چاالکییەکانی شارە کوردییەکان و شۆڕشی ژینا بووەتە مایەی ڕێزب و 
لە ئاستی ئێران و دەرەوەیشدا پەسنی خەڵکی کوردستان دراوە، هێندێک دەنگ و لێکدانەوەی جیاواز و تزا ڕادەیەکزیش نەیزار 

دا و لە ڕیزبی هێزبی ئۆپۆزیسزیۆنی ئێزران و چاالکزانی سیاسزی و تزوێژەرانی میزدیا فارسزی دەرکەوتوون. لە ڕەوتی ڕووداوەکان
زمانەکانززدا، چەمکززی "جوادییخززوازیی" و "تەواوەتیززی خززاکی ئێززران" لێززرە و لەوێ دەبیسززترا و بەردەوام لە الیەن بێززژەرانەوە 

تزززر باسزززی ئەوە نەدەکزززرا ئەی کوردەکزززان دڵنیزززایی دەدرا کە کوردەکزززان جوادییخزززواز نزززین! ئەمە ئەوەنزززدە چزززووە پزززێش کە ئی
خوازن؟" و داواکارییەکانیان کامانەن. کورد کە بەم گەرموگوڕێیەوە هاتووەتە مەیدان، پزاش ئەو هەمزوو قوربزانیی دان و  "چی

تێکۆشانە چ بەرنامە، چاوەڕوانیی و داخزوازییگەلێکی هەیە لەو حکزوومەتەی دواتزر دێزتە سزەرکار. وێزدەچێت بەالی هێنزدێک 
و الیەنەوە ڕووخانی ڕژیم و دامەزراندنی دەسەاڵتێکی نوێ لە ئێران، یەکسان بێزت لەگەڵ گەیشزتنی گەلزی کزوردیش بە  کە 

مززاف و داخوازییەکززانی خززۆی! بە واتززایەکی تززر بە گەلززی کززورد دەڵززێن کە هەمززوو هێززب و توانززای خۆتززان بخززاتە گەڕ بززۆ 
 کە وەرنە تاران لەگەڵتان دابنیشین و گەتوگۆبکەین ببانین ڕووخاندنی ڕژیمی کۆماری ئیسالمی ئێران، جا پاش ڕووخانە
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 !چیتان دەوێت
 

لە ڕوانززگەی یەکسززانیخوازیی و بەرابەریززی مززافی ژن و پیززاوەوە، ئەمە ڕێززک هەر ئەو بۆچززوونەیە کە دەڵززێ پەلە مەکەن بززا 
شززەدا بەخۆشززییەوە ژنززان سززەرکەوتن بەدەسززت بهێنززین جززا پاشززان بە دڵنیززاییەوە باسززێکیش لە مززافی ژنززان دەکەیززن. لەم شۆڕ

هەروەکززوو نیشززانیان داوە و دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی دەریززدەخات، لە ئێسززتاوە دەیانهەوێززت دڵنیززا بززن کە لە دواڕۆژی 
ڕووخانی ئەم ڕژیمەدا ئەوان بە مافی خۆیان دەگەن و بەشیان لە دەسەاڵتی سیاسییدا پزارێبراوە. بزۆ کوردسزتانیش هەر ڕێزک 

 .ستە و دەبێ هەر لە ئێستاوە ببانین گەلی کورد چی دەست دەکەوێتئەو بەڵگەهێنانەوە درو
 

دا زۆر جیاوازە لەوەی ئێستا دەیبینین. نە ڕژیمەکە، نە هەلزومەرجی نزاوچەیی و ١٩٧٩سەردەمی ڕووخانی ڕژیمی شا لە ساڵی 
خۆیززان سززوور کززردووە و نێززودەوڵەتی لەگەڵ ئەو سززاڵە بەراورد نززاکرێن. ئەو جەوانززانەی کززووچە و کۆاڵنەکانیززان بە خززوێنی 

بەشززدارن لەم سززەرهەڵدان و شۆڕشززەدا بە دیززارییکراویی نززوێنەرایەتی هززیچ سززەرۆک و الیەنێکززی سیاسززی نززاکەن. هەر ئەمە 
دەکززرێ وەکززوو دیززاردەیەکی ئەرێنززی بەراورد بکرێززت. درێززژە پەیززداکردنی ئەم سززەرهەڵدانانە لە ڕەوتززی خۆیززدا وردە وردە 

 .وێت، ڕێبەر و ڕێنیشاندەری ئەم شۆڕشە گەشەبکەن و سەرهەڵێننوادەکات، ڕێکخستنی سیاسی دەرکە
 

بەخۆشییەوە هەبوونی نەریتی حیببایەتیی و ڕیکخستنی سیاسی لە کوردستان زەمینەیەکی لەبارە بزۆ دڵنیزابوون لە داهزاتوو. 
انێکی ئزازادانە و گەلی کزورد ئەزمزوونێکی باشزی هەیە لە گەاڵڵەکزردن و پێشکەشزکردنی داخوازییەکزانی خزۆی بزۆ پزێکەوە ژیز

دوور لە سززتەمی می..ززی و هەاڵواردن. ئەم ڕێگایەمززان بەتززایبەت لە سززەردەمی ڕووخززانی ڕژیمززی شززادا تززاقی کززردووەتەوە و 
 .بەباشی بەڵگەمەند کراوە

 
کاتێزک شزا ڕووخززا، پزاش یەک هەفزتە دەسززتەیەک لە الیەن دەوڵەتەوە هزاتنە مەهابزاد و یەکەم دانووسززتاندنی گەلزی کززورد 

ەو نوێنەرانە بەڕێوە چوو و داخوازییەکانی گەلی کورد پێشکەش کرا. دواتر النی کەم چزوار داخوازیینزامەی دیکەیزش لەگەڵ ئ
بە نززوێنەران و بەرپرسززانی تززاران درا. بەتززایبەت پززاش پێکهززاتنی دەسززتەی نززوێنەرایەتی گەلززی کززورد، گەاڵڵەیەکززی زۆر 

کڕای دەنگی نوێنەرانی مامۆسزتا شزێع عێزبەدین حوسزەینی، حیببزی خاڵی" ئامادەکرا کە بە تێ ٢٦ڕێکوپێک بەناوی "گەاڵڵەی 
دیموکرات، کۆمەڵە و ڕێکخزراوی چریکزی فیزدایی پەسزند کزرا. ئەم گەاڵڵەیە بزۆیە گزرینگە کە یاسزانا  و پزارێبەری زانزا و 

یب مزام.ێ (حیببزی الدین صادق وەزیری و دوو پارێبەر و یاساناسی چاالک یەدوڵو بیگ.ەری (کۆمەڵە  و عەز بەناوبانگ صارم
دیمززوکرات  یاریززدەدەری صززارم خززان بززوون. ئەوان دوای مانززدووبوونێکی زۆر و بە ڕاوێززژ لەگەڵ هەر چززوار الیەنەکەی نززاو 

 .دەستەی نوێنەرایەتی و بە شارەزابوونیان لە بارودۆخی ئێران و کوردستان گەاڵڵەیان ئامادە کردبوو
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دیموکراسی و ئازادی لە ئێران، نەهێشتنی ستەمی می..زی لەسزەر گەلزی کزورد،  ئەو گەاڵلەیە پێداگریی دەکات لە دامەزراندنی
دابەش کردنزززی داهزززات و سزززامانی واڵت بەسزززەر هەمزززوو نزززاوچە جۆراوجۆرەکانزززدا بەجۆرێزززک کە قەرەبزززووی بەپاشزززکەوتوویی 

بزۆ ژنزان بەشزێوەیەکی هێشتنەوەی کوردستان بکرێتەوە و ژێرخانی ئابووری کوردستان بگەشێتەوە. ڕەچاوکردنی مزافی یەکسزان 
بەرجەسززتە لە هەمززوو داخوازییەکززانی گەلززی کززورددا و لە ڕەوتززی هەمززوو گەتوگۆکانززدا دەبینرێززت. هەروەهززا پێززداگریی کززراوە 
لەسەر ڕێبگرتن لە ئازادیی چاپەمەنی، ڕاگەیاندن، ڕادەربزڕین، کۆبزوونەوە و پێکهێنزانی ڕێکخزراوی سیاسزی و پیشزەیی. لەو 

شززێوەیەکی ڕوون ئامززاژەکراوە کە ئززێمە بەکززوێ دەڵێززین کوردسززتان و پێویسززتە زمززانی کززوردی چ  گەاڵڵەیەدا بەوردیززی و بە
 .پێگەیەکی هەبێت

 
ئەوەنززدەی مززن ئاگززادارم حیببەکززانی کوردسززتان هەتززا ئەم کززاتەیش بە وردیززی هززیچ گەاڵڵە و پێشززنیارێکی دیارییکراویززان 

زیسیۆنی ئێران چۆن وەاڵم دەداتەوە. سەبارەت بە زمزانی کزوردی، بوونەکردووەتەوە کە ببانرێت الیەنی بەرامبەر لە ناو ئۆپۆ
ماوەیەک لەمەوبەر ڕەزا پەه.ەوی (کوڕی شای پێشوو  گوتی "چۆن دەکرێت لە واڵتێزک موهەندیسزێکی خەڵکزی تەورێزب کە بە 

کزی تزر بە زمزانی زمانی تورکی بڕوانامەی وەرگرتووە، یەکێکی خەڵکی کرماشان کە بە زمانی کوردی بڕوانامەی هەیە و یەکێ
فارسی، بیانهەوێت پردێک لە شوێنێکی ئێران دروست بکەن و بە سێ زمانی جیزاواز قسزە بزکەن!! خزۆ ئەوانە لێزک تێنزاگەن!" 
سەیرە کوڕی شای پێشووی واڵت چۆن هەوڵ دەدات پرسی زمان لە واڵتێکی فزرە نەتەوەی وەکزوو ئێزران بەو شزێوەیە بەالڕێزدا 

زادە  ە دیاردەگەلی وەکوو زمانکوژیی و هەاڵواردنی زمان نەبووبێت. لەالیەکی ترەوە رضزا تقزیببات. وەک ئەوەی هیچ ئاگای ل
یەکێززک لەو کەسززانەی کە شززاخوازە و زۆر لە کانززالە فارسززییەکاندا دەردەکەوێززت لە ک.یاێکززدا دەڵززێ: "ئەگەر فونززکە  دایکززی 

مان دەبێزت و ڕێزبیش دەگزرین لە  ەک زمزانی ڕەسزمییفارسی تێ ناگات، دەیجا با بیبات فێری فارسی بێزت!! ئزێمە لە ئێزران ی
دوو سززەد زمززانی مەحەل.ززی." سززەیر ئەوە بززوو کە هەمززوو ئامززادەبوانی کززۆڕەکە لە ئاڵمززان چەپڵەیززان بززۆ لززێ دا! بەپێززی ئەم 

 .زادە زمانی کوردی یەکێکە لە "دوو سەد زمانی مەحەل.ی" لە ئێران لێدوانەی ئاغای تەقی
 

نێک لە الیەن "دبیرخانززه شززورای مززدیریت گززەار" و هەروەهززا "هیئززت مززدیره شززورای م.ززی ت ززمیم" ی دیسززامبر ڕاگەیانززد١٣ڕۆژی 
بووکزززراوەتەوە کە وادیزززارە بەروە یەکگزززرتن هەنگزززاو دەنزززێن. بەپێزززی ئەم ڕاگەیانزززدنە یەکەم ئامزززانۆ ئەوەیە: " پاراسزززتنی 

پارلەمززانی و جززودایی دیززن و دەوڵەت و  دەسززەاڵتدارەتیی نەتەوەیززی و یەکاززارچەیی خززاکی ئێززران، . .". باسززی دیموکراسززی
ئەوانەش دەکززات، وەلززێ هززیچ خززۆی لە قەرەی پرسززی کززورد و سززتەمی می..ززی نززادات. تەنهززا دەڵززێ "هەوڵززدان بززۆ نەهێشززتنی 

 .هەرچەشنە هەاڵواردنێک"! ئەم دوو الیەنە کە ڕاگەیاندنەکەیان واژۆ کردووە نێوانیان لەگەڵ ڕەزا پەه.ەوی خۆشە
 

 اڵڵە و پێشنیارێک بۆ پرسە گرینگەکانی گەلی کورد لە الیەنە ئێرانییەکانەوە نەبیستراوە بۆ دوای هەتا ئێستا هیچ گە
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ڕووخانی کۆماری ئیسالمی ئێران. بەاڵم لە چەندین شوێن بە وردیی باسی ئەرکە خێراکزانی دەوڵەتزی کزاتی کزراوە بزۆ ئێزران 
تان. ئەمە لە کاتێکزدایە ئەم الیەنزانە بەردەوام پەسزنی پاش ڕووخانی ئەم ڕژیمە، بەبێ هیچ ئزاوڕدانەوەیەک لەسزەر کوردسز

گەلی کوردیان داوە، دەڵێن "کوردستان چشم و چراا ایران" و خۆشحاڵن لەوەی کوردەکزان جیزاوازییخواز نزین. ئەوەی کە کزورد 
ت دەبزێ بەردەوام وەکوو الیەنێکی پێشکەوتنخواز ئااڵهەڵگری دیموکراسی و ئازادی بێت بۆ ناوچەکە مایەی شانازییە و هەڵبە

بززین لەسززەر ئەو ڕێبززازە. بەاڵم ئەرکززی سەرشززانی ئۆپۆزیسززیۆنی ئێززرانە کە هەر لە ئێسززتاوە کوردسززتان دڵنیززا بززکەنەوە کە 
مافەکانیززان دەپارێبرێززت و ئەرکززی ئێمەیشززە بە وردی چززاودێری بکەیززن کە وانەزانززن کززورد تەنهززا چززاوەڕوانی قسززەی خۆشززە، 

 .وونەتە دەسەاڵتبەتایبەت ئێستا کە هێشتا نەگەیشت
 

کێشەکە لەوەدایە کە ڕێبەرانی حیببە کوردییەکان بەڕوونزی و بەئاشزکرا داخوازییەکانیزان ڕانەگەیانزدووە. مزن مەبەسزتم ئەوە 
نییە لە کۆڕ و دانیشتنەکان بە زمانی کوردی نەیزانگوتووە! نەخێزر، لەوەدا هەتزا ڕادەیەکزی زۆر باسزیان لێزوە کزردووە. بەاڵم 

ە کۆڕ و کۆبوونەوەکزان و لە میزدیا فارسزی زمانەکزانەوە ئەو دەربڕینزانە نەبیسزتراوە. هەروەکزوو ئەوان بە بە زمانی فارسی ل
ئاشکرا دەڵێن پاش ڕووخانی ڕژیم چۆن دەکەن و کێ و کێ دەبنە بەرپرسی شزورای کزاتی و ئەو شزتانە، پێویسزتە نزوێنەرانی 

یە بزدوێن و ڕاشزکاوانە داخوازییەکزانی کوردسزتان بەرجەسزتە کوردستانیش سەبارەت بە داواکارییەکانی گەلزی کزورد بەو شزێوە
ساڵ لەمەوبەر لەالیەن هێبە پێشزکەوتنخوازەکانی ئێزرانەوە هەڵەیەک کزرا و وەاڵمزی "وحزدت ک.زمە"ی خزومەینی  ٤٣بکەنەوە. 

 .درایەوە. مرۆڤی ژیر نابێ بهێڵێت لە کونێکەوە دوو جار بیگەزن
 

ران ئەرکێکزی خێزرا و زۆر گزرینگە لەبەردەم گەلزی کزورد و هەمزوو گەالنزی ئێرانزدا، بەڵێ ڕووخانی ڕژیمی کۆماری ئیسالمی ئێ
بەاڵم دەبززێ ئەوەشززمان لە بەرچززاو بێززت کە پززاش ڕووخززانی ئەم دەسززەاڵتە، ئیتززر ڕێبەرانززی تززازە پێگەیشززتوو خێززرا دەکەونە 

ڕووخزانی ڕژیمزی شزا، هێشزتا  پتەوکردنی پێگەی خۆیان و لە کورد قبووڵ نزاکەن بزکەونە پەلە پەل کزردن! حەوت ڕۆژ پزاش
بەتەواوەتی تارانیش لە ژێر کۆنتڕۆڵیاندا نەبوو، بە فڕۆکەی جەنگی هاتنە سەرمان و لە سەر شار و گونزدەکانی کوردسزتان 
دیواری دەنگیان بەزاند! کێ دەڵێ ئەرتەشی ئێزران و پاشزماوەی سزاای پاسزداران، پزاش ڕووخزانی ئەم ڕژیزمە دەبێزتە دۆسزتی 

پێشمەرگە دیار بوو، نە حیببە سیاسییەکان بەتەواویی ناسراوبوون. ئێستا نزاکرێ یەک یزان چەنزد کزورد  کورد. ئەو کات نە
کە لە داهززاتوودا دەبززنە خززاوەنی کورسززییەک لە پەنززای دەسززەاڵتداران، لە تززارانەوە پەیززام بنێززرێن و بڵززێن پەلە مەکەن و 

 .کەینچاوەڕوان بن، خۆمان لێرەین و پارێبگاری لە مافی گەلی کورد دە
 

 بەرپرسایەتی بەرامبەر بە خەڵک
 

 پێویستە خەڵکی کوردستان نەک لە ڕێگای میدیای دەرەوەی واڵت، بەڵکوو ڕاستەوخۆ بە ڕەسمیی ئاگادار بکرێنەوە لە ڕەوتی 
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ڕووداوەکان، دیدارەکان، ڕێککەوتنەکان و ئەگەرەکانی داهاتوو. ئێستا دەرکەوتزووە کە سزەرەتای هزاوینی ڕابزردوو لە پزاری  
چزوار ڕێززبەری چززوار حیززببەکەی ناوەنززدی هاوکززاریی (دوو حیببزی دیمززوکرات و دوو کززۆمەڵە، کە ئێسززتا بززوونەتە دوو حیززب   

ی مزانگی ٢٦بەیاننامەیەکیان بە زمانی ئینگ.یسزی ئیمزبا کزردووە بە نزاوی "بەیاننزامەی پزاری ". لە نزاو دەقەکەدا کە ڕۆژی 
ی مززانگی چززوار کززراوە و ئەم ١٢و  ١١ەک دەکززرێ کە پێشززتر، لە ڕۆژەکززانی ئیمززبا کززراوە، ئامززاژە بە کۆبززوونەوەی ٢٠٢٢شەشززی 

بەیاننزامەیە ئاکززامەکەیەتی. هەتزا ئێسززتا هززیچ شزتێکی ڕەسززمی بە خەڵزک ڕانەگەیەنززدراوە. دەقەکە و وەرگێڕانێکززی الواز بە 
ی ئەمریکززاوە سزززەرچاوەی کززوردیی لە تززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکزززانەوە بووبززووەتەوە. ئەم دەقە کە وادیززارە لە زانکزززۆی کۆلۆمبیززا
 .گرتووە، خاڵەکانی زۆر گشتیین و بە دیاریکراویی هیچ شتێکی تایبەتی بۆ کوردستان تێدا نییە

 
مززرۆڤ دەتززوانێ لەخززۆی بارسززێت گەلززۆ لەبەرچززی ناوەنززدی هاوکززاری کەڵکیززان وەرنەگرتززووە لەو گەاڵڵە و داخوازییززانەی 

ە لەالیەن نززوێنەرانی کوردسززتانەوە دراوە بە دەوڵەت؟ بززۆ نمززوونە سززاڵەکانی سززەرەتای هززاتنە سززەرکاری کۆمززاری ئیسززالمی ک
خززاڵی کە لەسززەرەوە ئامززاژەی پززێ کززرا، دەتززوانێ چوارچێززوەیەکی گونجززاو بێززت بززۆ ئەو مەبەسززتە. گەاڵڵە و  ٢٦گەاڵڵەی 

کراون، لە بەیاننامەکززانی ئەو سززەردەمە لە ئاکززامی گەتوگززۆی چڕوپززڕی پسززاۆڕان و چاالکززانی بەئەزمززوونی کوردسززتان ئامززادە
هەلومەرجی هەستیاری سیاسییدا پشتیوانی جەماوەری خەڵکی بۆالی خۆی ڕاکێشاوە و ناوەرۆکی خاڵ و بڕگەکانی بزۆ خەڵکزی 

 .کوردستان ئاشکرا و ڕوونن
 

لەوانەیە کەسززانێک بڵززێن ئەو داخوازییزززانە النززی زۆری داواکارییەکزززانە و ئەبێززتە هزززۆی ئەوەی هێززب و الیەنە ئێرانییەکزززان 
ەوە و ئامادە نەبن قبووڵی بکەن. ڕەزا پەه.ەوی لە دوایزین لیزدوانی خۆیزدا دەڵزێ "ئێسزتا کزاتی کێبڕکزێ و م.مالنزێ هەڵبەزن

نییە، سەردەمی هاوکاری و ئیئتیالفە". واتە باسی داخوازی تایبەتی خۆتان مەکەن، ئەوانە دابنێن بۆ دوایە! لێرەدا پێویسزت 
دا کە کەماەینززی هەڵبژاردنززی یەکەم سززەرەککۆماری ئێززران دەسززتی پززێ کززرد، ١٩٨٠بە وەبیرهێنززانەوەیە کە لە کۆتززایی سززاڵی 

مەسعوود ڕەجەوی سەرۆکی موجاهدینی خەلق ئامادە بوو بە مەرجێک کوردستان پشتیوانی لزێ بکزات و دەنگزی پزێ بزدەن، ئەو 
هەیئەتی نزوێنەرایەتی  خاڵی چوارچێوەیەکی گونجاوە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد لە ئێران. ٢٦ڕایدەگەیەنێ کە گەاڵڵەی 

گەلزی کزورد ئەوەی قبزووڵ کزرد. دواتزر کە ڕێگایزان نەدا ڕەجەویزی وەکزوو کاندیزد بمێنێزتەوە، کزوردیش بەشزداریی نەکززرد لە 
هەڵبژاردنززدا. ئێسززتا کە ئززێمەی کززورد پێگەیەکززی بەهێبمززان هەیە، خەڵکززی کوردسززتان ئامززادەی فیززداکاری و خەبززاتن و تززا 

روڕای گشتی ئێرانمان لەگەڵە، با بە متمانە بەخۆ و لە پێگەیەکزی پزتەوەوە بویزنە پزێش. بزا ڕادەیەکی زۆریش پشتیوانی بی
 .داوا بکەین الیەنی بەرامبەرمان بێن و بیروڕای خۆیان لەوبارەیەوە دەرببڕن

 
 لە  دۆخی خوازراو بۆ کورد ئەوەیە کە "ناوەندی هاوکاری" لە الیەک و ئەو حیب  و ڕێکخراوانەی لە دەرەوەی ناوەندن،
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الیەکی ترەوە پزێکەوە هەوڵ بزدەن پالتەۆرمێزک ئامزادە بزکەن و لەسزەر النیکەمزی داخزوازییە هاوبەشزەکان ڕێزک بزکەون. بەم 
کارەیزززان دەتزززوانن پزززێگەی کوردسزززتان لەم شۆڕشزززەدا زۆر بەهێزززب بزززکەن و هاوکزززات ڕێگریزززی دەکەن لە پشزززتگوێ خسزززتنی 

وە. ئەم کاری هێبە سیاسییەکان هزیچ لەوە ناگۆڕێزت کە پێویسزتە ڕێزب داخوازییەکانی گەلی کورد لە الیەن هێبە ئێرانییەکانە
لە فرەچەشزززنی کۆمەڵگزززای کوردسزززتان و جیزززاوازیی هەڵوێسزززتی سیاسزززی و بیروبۆچزززوون و هەروەهزززا سزززەربەخۆیی حیزززب  و 

 .ڕێکخراوەکان بگیرێت
 

اریی دەکرێزت، دەبزێ بگزوترێ کە سەبارەت بە بەشداربوونی کزورد لەو قەوارە سیاسزییە کزاتییەی بزۆ سزەردەمی گواسزتنەوە دیز
پێش هەموو شت پێویستە گرینگی بدرێت بە ناوەرۆکی بەرنامەی ئەو قەوارەیە. گرینگ ئەوەیە لە پێشدا لەسەر خزاڵگەلێکی 
دیارییکراو ڕێکەوتن هەبێت، جا ئەو کات بەو پێیە ڕێکخراوی گونجاو پێک بهێندرێت و لەالیەن گەلزی کزوردەوە ئەنزدامی بزۆ 

واتە پالن و سیاسزەت بە پز.ەی یەکەم دێزت و جزا دوایە بزا  لەوەی چزۆن و لە الیەن چ کەسزانێکەوە کزارەکە  دابین بکرێت.
بوێزززتە پێشزززەوە. خۆبەسزززتنەوە بەوەی کە گرینگتزززرین ئەرک ڕووخزززانی ئەم ڕژیزززمەیە و دانزززانی پزززالن و پێشزززکەش کردنزززی 

یمززبا کردبێززت بززۆ دەسززەاڵتدارانی داهززاتووی ئێززران. داخوازییەکززان دابنێززین بززۆ دواتززر، وەکززوو ئەوە وایە وەرەقەی سززاییمان ئ
ئەزموونی ڕابردووی خۆمان، لە بەشەکانی تزری کوردسزتانیش و هەروەهزا مێزژوویش پێمزان دەڵزێن ئەوە ڕێگزایەکە پەشزیمانی 

 .بەدوای خۆیدا دەهێنێت
 

 ژنان، کوردستان و حیزبەکان

 
ەت لەم شۆڕشزی ژینزادا جێاەنجەیزان زۆر بە ڕوونزی دیزارە. ئەوە ڕاستە کە ژنانی کوردسزتان تێکۆشزەرن، شۆڕشزگێرن و بەتزایب

ئەوە ڕاستە کە ژنانێکی خەباتکار گیانیان بەختکزردووە و کەم نزین ئەو ژن و کوزانەی لە زیندانزدان. ئەوە ڕاسزتە کە ژنزانی 
موگوڕیززان کززورد وەکززوو تێکۆشززەرانی شززار و لە بززواری فەرهەنگززی، کززۆمەاڵیەتی و ژیززنگە و هززی دیکەیشززدا بەشززدارییەکی گەر

هەبززووە. ئەوە ڕاسززتە کە ژنززانێکی زۆر چ وەکززوو پێشززمەرگەی دلێززر، چ وەکززوو کززادر و پێشززەنگی بززوێر، لە ڕیززبی حیززب  و 
ڕێکخراوە سیاسییەکاندا چاالک بوون. بەاڵم ئەوە شزانازییەک نیزیە ڕێبەرانزی حیزببە سیاسزییەکان لە میزدیا و لە سزێمینار و 

 .الیایەک و لە یەخەی خۆیانی بدەنکۆبوونەوە حیببییەکاندا بیکەن بە مەد
 

دەبززوو ڕەنگززدانەوەی ئەو هەمززوو ڕەنززۆ و مانززدووبوون و قوربانییززدانە لە قەوارەی ڕێکخززراوە سیاسززییەکاندا خززۆی بنوانززدایە. 
دەبوو ئەو هەموو کۆبوونەوە "پیاوانە" یەک لە دوای یەکە کۆتایی پێ هێندرابایە. بەاڵم جێگای دڵخۆشییە کە ژنزانی ئزازا و 

کۆشززەر چززاوەڕوان نەمززاونەتەوە، لە هەر شززوێنێک دەرفەتێکیززان دەسززت کەوتبێززت کەوتززوونەتە هەڵسززووڕان و لە کززردەوەدا، تێ
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کارامەیی، لێوەشاوەیی و تواناییەکانی خۆیان نیشان داوە. هەڵەیەکی گەورەیە بڵێین ژنزان خۆیزان هەوڵیزان نەداوە، نزایەنە 
زۆرێک لە خانمانی چاالکی ناو ڕیبەکانی حیب  و ڕێکخراوەکزان ویسزتوویانە، پێشەوە و ئامادە نین بەرپرسیارەتی وەربگرن! 

تواناییشیان هەبووە، بەاڵم ڕێگایان پێ نەدراوە ئەزموونی خۆیان تاقی بکەنەوە. لە وەها هەلومەرجێکدا ئەوان چۆن بتوانن 
 .خۆیان بخەنە بەر ئەزموونی وەرگرتنی بەرپرسیارەتیی و تاقیکردنەوە

 
یەک سەرۆکی ژن لە کوردستان، دەرنەکەوتنی ژنان لە کۆبوونەوە گرینگەکانی حیببە سیاسییەکان، ڕێگزانەدان  نەبوونی تاقە

بە گەشەی کەسایەتی و داخستنی ڕێگای بەرەوپێشووونی ژنان لە ڕیبەکانی ڕێکخراوەکاندا، وەهزا وێزنەیەک دەنەخشزێنێت کە 
نزابێ لە ڕەوتزی بەرەوپێشزووونی ئەم شۆڕشزەدا چیزدی ڕوالەتزی  شیاوی پێگەی ژن لە ژیانی سیاسیی کوردسزتاندا نیزیە. ئەوە

ڕاستەقینەی کوردستانێکی یەکسانیخواز و پێشکەوتوو بێت. ئێمە ناتوانین خۆمان بە خاوەنی شۆڕشێک ببانین کە پێناسزەکەی 
 .نان نادیار بێتناوی ژینای ئازا و بوێری کوردە، بەاڵم لە ئاستی دەسەاڵتی سیاسیی ڕێکخراوەکانماندا جێگە و پێگەی ژ

 
 ژن، ژیان، ئازادی

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 
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 فێمێنیزمی کوردی و درووشمی "ژن، ژیان، ئازادی"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ویانچیا کا

 
 پێشەکی

 
لەسززەر گڵکزۆی ژینززا ئەمینززی لە سزەقب وتززرا، دوای مززاوەیەکی زۆر  "ژن، ژیززان، ئزازادی"لەو کزاتەی بززۆ یەکەم جزار درووشززمی 

کززورت بززوو بە درووشززمی شۆڕشززێکی سەرانسززەری لە تەواوی کوردسززتان، ئێززران و دواتززر سززنوورەکانی ئێرانیشززی تێاەڕانززد، لە 
ە زۆربەی زمانەکان گزوترایەوە. هاوکزات لەگەڵ ئەم پەرەسزەندنە کتزوپڕەدا، شزیکردنەوەی زۆربەی شار و شەقامەکانی دنیا ب

ئززاخێبی سززەرهەڵدانی و فەلسززەفەی پشززتی ئەم درووشززمە بززوو بە جززێگەی بززا  و خواسززێکی زۆر و هەمززووان بەپەلە کەوتززنە 
وتە سززەر شززانی هەڵسززووڕاوانی دوای ئاشززکرا کردنززی سززیحر و ئەفسززوونەکانییەوە. هەر لە سززەرەتاوە ئەم ئەرکە قورسززە کە

سیاسی و فێمێنیبمی کزوردی، چزونکە هەمزووان لەوەدا هزاوڕا بزوون کە ئزاخێبەکەی سزەر بە جوغڕافییزای کوردسزتانە. زۆر زوو 
جۆرێک لە دووبەرەکی سزەری هەڵزدا و، دوو الیەن هەرکزام بە ئارگیۆمێنزت و لزۆژیکی جیزاوازەوە هەوڵزی ڕاڤە و شزیکردنەوەی 

ا. الیەنێک هەوڵ دەدات ئاخێبی ئەم درووشمە گزرێ بزدات بە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ڕەتزی دەکزاتەوە کە ئەم درووشمەیان د
پەیوەنززدی بە ڕۆژئززاوای کوردسززتان و فەلسززەفەی ئززۆجەالنەوە بێززت و، الیەنێکززی دی ڕەتززی دەکززاتەوە ئززاخێبی ئەم درووشززمە 

ەفەی ئزۆجەالنەوە. ئەم م.مالنێزیە ئێستاشزی لەگەڵ بێزت ڕۆژهەاڵت بێت، بەڵکوو دەیبەستێتەوە بە ڕۆژئاوای کوردستان و فەلس
یانەدا ڕەنگێکی ئاکادمیکیانەی بەخۆیەوە گرتزووە، بەتزایبەت لە دوو وتزاری گزواڵڵە کەمزانگەر و  هەر بەردەوامە و لەم دوایی

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/blog/%d9%81%db%8e%d9%85%db%8e%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%88%d8%b4%d9%85%db%8c-%da%98%d9%86%d8%8c-%da%98%db%8c%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a6%d8%a7/
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کی بزوون بە دا گەیشزتە لزووتکە. ئەوەی هەر لە سزەرەتاوە دەرکەوت نیشزاندەری بزوونی دوو سزتراتیژیی سزەرە-شەهال دەباغی
ناویزان دەبەم. لەم نووسزراوەدا هەوڵ  "بە هیی خۆکردن"و  "بە هیی خۆزانین"نیسبەت ئەم درووشمە کە من وەکوو ستراتیژیی 

دراوە دوو گوتاری شەهال دەباغی و گواڵڵە کەمانگەر بە بنەما بگیرێت بۆ نیشاندانی ئامانجەکزانی پشزتی ئەم دوو سزتراتیژە 
لەم " ژن، ژیززان، ئززازادی"و شززاراوەکانی و، هەوڵززدان بززۆ تێاەڕانززدن و ئززازادکردنی درووشززمی  و دەرخسززتنی الیەنە نادیززار

 .دوئالیبمە کوشندەیە
 

 :سرووشتی ملمالنێی ئەم دوانەیە

 
و،  لەم دوئززالیبمەدا، یەکیززان بە دوای مۆنۆپززۆل کردنیەتززی و وەکززوو دەسززکەوتێکی گەوری هبرێکززی تززایبەت سززەیری دەکززات

توانێززت نکززۆڵی لە بززوونی بکززات، هەوڵ دەدات مززۆرکی خززۆی لززێ بززدات و بیکززات بە هیززی خززۆی. یەکیززان ئەویتریززان مززادام نا
سرووشتێکی بان نەتەوەیی پێ دەدات و پەرەسەندن و شکۆی ئەم درووشمە دەبەستێتەوە بە یەکبوون و ئاشزت دانەوەی دوانەی 

تزاری ئەویتزری سەردەسزتەوە و، لە هەمزوو مانزا و ژینا، سزگ ناکزاتەوە لەوەی بیخزاتە باوەشزی گو - ئێرانی و مەهسا - کورد
داللەتەکززانی کززورد بززوون دایماڵێززت، ئەویززدی هەوڵ دەدات مانززا و داللەتەکززانی لە سززنوورەکانی پززارچەیەک لە کوردسززتاندا 
قەتززی  بکززات و بە هەڵە لە درێززژەی خەبززاتی سەدسززاڵەی ژنززی کززورد لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان تەلبەنززدی بکززات. یەکیززان، 

ەی ڕێبەرێک بە ببوێنەری پشتی ئەم درووشمە دەزانیت و، ئەویدی کورتکردنەوەی لە فەلسزەفەی تزاکە ڕێبەرێکزدا بە فەلسەف
کارەسززات نززاو دەبززات. ئەوەی لەم دوو سززتراتیژەدا بەرچززاوە، زاڵ بززوونی جۆرێززک لە بەمززۆتڵەق کززردن و بەئززۆبژە کردنززی ئەم 

ی کزززۆی درووشزززمەکە لە ئزززاخێبی سزززەرهەڵدانی ئەم درووشزززمە و درووشزززمەیە کە هەوڵ دەدرێزززت بە شزززێوەیەکی ئەنسزززترومنتاڵ
ئایدۆلۆژیای پشتی داببڕن و، دواتر خۆیان لە کزۆی ئەو گزۆڕانە گەورەیەی کە لە گواسزتنەوەی ئەم درووشزمە لە پزارچەیەکی 

ی ئززێمەش کوردسززتانەوە بززۆ پززارچەیەکی دی لە مانززا و داللەتەکززانی ڕووی داوە، بە شززێوەیەکی نائاگاهززانە بززدزنەوە و چززاو
داخەن بەسەر بینینی داینامۆکانی ئەم درووشزمە، هەروەهزا کزۆی بزابەتەکە دابەزێنزنە سزەر شزەڕێکی وشزکی ئایزدۆلۆژی، یزان 
بەگژداچوونێکی سەلەییانە لەسەر پرسی سەرچاوە و ئاخێب کە بەردەنگ ناچار بکات یەک لەم ڕەوایەتانە هەڵبژێرێت. بزۆیە 

رووشزمە هەمزان درووشزمی ڕۆژئزاوای کوردسزتان نیزیە، چزونکە گزۆڕانی گەورە لە مانزا و هەر لە سەرەتاوە دەبێت ببانین ئەم د
دەاللەتەکزززانی ڕووی داوە و ئەویترەکزززانی جیزززاوازە. هەروەهزززا نەک لە درێزززژەی خەبزززاتی سزززەد سزززاڵەی ژن لە ڕۆژهەاڵتزززی 

پززارچەیەی کوردسززتاندا. ئەم  کوردسززتاندا نیززیە، بەڵکززوو دابڕانێکززی گەورەیە لە فززۆڕم و میکانیبمەکززانی خەبززاتی ژنززان لەم
نووسراوەیە دەیهەوێ نیشانی بدات کە ئەم جۆرە باسانە بەالڕێدا بردنی کاکڵی بابەتەکەیە و هێشتنەوەیەتی لە چوارچێزوەی 

کەڵزک  باسێکی ئایدۆلۆژیکی ڕووت و پەردەپۆش کردنی الیەنە مەعریەزی و بوونناسزانەکەی کە لە سزێبەری ئەم دوئزالیبمە بێ
 .کوژراوە و سەرەنجامەدا
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 :ئاخێزی درووشمەکە و ئایدۆلۆژیای پشتی

 
بۆ پەیدا کردنی ئاخێبی ئەم درووشمە دەبێ بگەڕێینەوە سەر نووسراوەکانی ئزۆجەالن و بە تزایبەت ژنۆلۆژی(زانسزتی ژن یزان 

ی و دەوڵەت ژنناسی . ژنۆلۆژی وەکوو زانستێک هەوڵ دەدات ژن وەکوو یەکەمین کۆی.ەی شارستانییەت لە کەلتووری پیاوسزاالر
نەتەوەی وەکوو دوو موریدی سزەرمایەداری بە هۆکزاری سزەرەکیی بەکزۆی.ە بزوونی -ڕزگار بکات. ژنۆلۆژی پیاوساالری و دەوڵەت

لە هەنززاوی ژنۆلززۆژییەوە و لە جەنززگەی شززەڕی داعززش لە ڕۆژئززاوای کوردسززتان  "ژن، ژیززان، ئززازادی"ژنززان دەزانێززت. درووشززمی 
تەکزانی ئەم درووشزمە لە ڕۆژئزاوای کوردسزتان بە ڕوونزی دەرخەری ئەوەیە کە ئەویترەکزانی لەدایک دەبێت. ناوەرۆک و دەاللە

نەتەوە و کەلتووری پیاوساالرین. مۆدێ.ێک لە ژیزان لە هەنزاوی ئەم درووشزمەوە دێزتە دەرەوە کە ژن و -ئەم درووشمە دەوڵەت
پیاوسزاالری. ئەم درووشزمە مانیڤێسزت بزوونی ژینگە بە بنەمزا دەگرێزت، ژیزانێکی خۆسزەرە بەبزێ بزوونی دەوڵەت و کەلتزووری 

ئیززرادەی ژنە وەکززوو کززۆنترین کززۆی.ەی شارسززتانییەت کە لە دااڵنە تاریکەکززانی مێززژووەوە سززەری هەڵززداوە و ڕێبەرایەتیززی 
بەرییە  بەدیهێنانی جیهانێکی نوێ بە نوێنەرایەتیی تەواوی ژنانی دنیا دەکات، جیهانێکە سرووشت دەکزاتەوە بە ناوەنزد، بزێ

ە دەوڵەت و کەلتووری پیاوساالری. مەشرووعییەتی خۆی لە بەرەنگاریی داعش وەکوو تاریکترین هێبی سەردەم وەردەگرێزت، ل
ژنێکززی پەلکەشززۆڕی چەک بەدەسززت کە نززوێنەری خێززر و ئززازادییە لە بەرانززبەر پیززاوێکی ڕیشززنی چڵکززن کە نززوێنەری شززەڕ و 

لە خەباتی ژن لە ڕۆژئاوای کوردستان بۆ ئزێمەی تەسزویر دەکزات. ئەو  "ژن، ژیان، ئازادی"تاریکییە. ئەمە ئەو وێنەیەیە کە 
لە ڕۆژئاوای کوردسزتانەوە بە دنیزادا بزووی دەکزردەوە، وێزنەی دوڕگەیەکزی دێمۆکراتیزک بزوو  "ژن، ژیان، ئازادی"وێنەیەی کە 

ی گەورە بززوو بززۆ وەرگرتنززی لەنێززو دەریززایەک لە دیکتززاتۆرییەت و سززەلەفییەت، بززۆیە پززێم وایە بە ڕووکززاری دەرەوە هەوڵێکزز
مەشرووعییەت لە کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و وەدەست هێنانی پشزتیوانیی هێزبە چەو و ئازادیخوازەکزانی جیهزان و بە ڕووکزاری 
نززاوەوە ئززامرازێکی بززاش بززوو بززۆ جێگززۆڕکێی ڕادیکززاڵ لە شززوێن و مەوقیەززی ژن لە کۆمەڵگززای کززوردی و لێززدان لە سیسززتەمی 

 .پیاوساالری
 

 ژیان، ئازادی" هەمان درووشمی ڕۆژئاوای کوردستانە؟ ئایا "ژن،

 
دەبێززت بززبانین کە درووشززمەکان سززەفەربەرن، خۆیززان نابەسززتنەوە بە جۆغڕافییززایەکی دیززاریکراوەوە. کە ڕێززگەی سززەفەریان 

نجێکی گرتەبەر، ڕاستە بە جەستە و فۆڕم هەمانن، بەاڵم بە ڕۆح و مانزا شزتێکی تزر، لەوێ ئامانجێکیزان هەیە و لێزرە ئامزا
گەیشززتە ڕۆژهەاڵتززی ” ژینززا“تززر، لەوێ دوژمنێکیززان هەیە و لێززرە دوژمنێکززی تززر. ئەم درووشززمە کاتێززک لە دوای کوشززتنی 

کوردستان، ڕەنگ و سیمایەکی تازەی بەخۆوە گرت، مانا و داللەتەکانی گۆڕدڕا و ئەویترەکانیشی گۆڕان. لەوێ ئەم درووشزمە 
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ووری پیاوسزاالری ڕاوەسزتابوو، بەاڵم لێزرە هەروا کە شزەهال دەبزاغی بە دروسزتی نەتەوە و کەلتز-لە بەرانبەر فزۆڕمی دەوڵەت
نەتەوەی سەردەسززت. لەوێ بە چەک کۆتززایی بە خەالفەتززی -ئامززاژەی پێززداوە، لە بەرانززبەر کەلتززووری پیاوسززاالری و دەوڵەت

راو پشزتیوانیەتی و، لێزرە وزە لە ئیسالمی دێنێت و، لێرە بە بەرد ئیسزتعمار(کۆلۆنیالیبم  ڕاو دەنێزت. لەوێ حیببێکزی ڕێکخز
یە. کەواتە پێوەوانەی ئیدعای گواڵڵە کەمزانگەر ئەم درووشزمە هەمزان درووشزمی  خەڵکەوە وەردەگرێت و داینامۆکەی ناوخۆیی

ڕۆژئززاوای کوردسززتان نیززیە، ڕاسززتە لەوێ سززەرچاوەی گرتززووە، بەاڵم لێززرە بە شززێوەیەکی دی ڕەگززی داکوتززاوە، سرووشززت و 
وکەون بززووە و ئەم بەسززتێنە خسززتوویە خبمەتززی مانززا و ئەرزشززەکانی خززۆیەوە. لە ڕۆژئززاوا لە پززێش هەمززوو ماناکززانی کەونززا

شتێکدا کەلتووری پیاوساالری دەکاتە نووکی نەیبەکەی خزۆی، پەالمزاری هەر جزۆرە ڕێکخسزتنێکی هایرارکییزانە و لە سزەرەوە 
مزودێرنی ژنزان دەدات، تزا ڕادەیەک لەوێ کۆمزۆنی ژنزانە و بۆ خوارەوە دەدات و بە شێوە ڕادیکاڵ هەوڵی گۆڕینی ژیانی پێش 

نەتەوەی سەردەسزززت و -دێهزززاتی ژنزززان و سیسزززتەمی ئزززابووریی کۆمۆنزززاڵی ژنزززانە دادەمەزرێزززت، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵت دەوڵەت
ت پیاوساالریی ڕەاڵ داکوتاوی کۆمەڵگای کوردی بە شێوەی هاوتەری  و هاوکات وەکزوو سزەرچاوەی چەوسزاندنەوە، ژنزان دەکزا

بە سیب.ێک بۆ تیرەکانی خۆی و، دوانەی شزەڕ دژ بە دەسزەاڵت و شزەڕ دژ بە عەقڵییەتزی پیاوسزاالری لە نزاوخۆی هاوتەریز  
 .کردووەتەوە

 
تا ئێرە باسەکە بەم شێوەیەیە، ئایدۆلۆژیای پشزتی ئەم درووشزمە لە بزاکووری کوردسزتانەوە سزەرهەڵدەدات، دواتزر بە هزۆی 

ژێئۆپۆلێتیززک لە ئاکززامی م.مالنێززی هێززبە نێودەوڵەتییەکززان لە ڕۆژئززاوای کوردسززتان ئەم دروسززتبوونی جۆرێززک لە بۆشززاییی 
درووشززمە لە شززەڕی دژ بە داعشززدا بە میززانجیی حیببێکززی کززوردی لەدایززک دەبێززت و، لە دوای کوشززتنی ژینززا لە تززاران، لە 

تنی ئەم درووشزمە بزۆ ڕۆژهەاڵتزی گۆڕستانی ئزایویی سزەقبەوە سزەر دەردێنێزت و، دەبێزت بە درووشزمی بزبووتنەوەی ژینزا. هزا
کوردسززتان نیشززاندەری پەیوەسززت بززوون و کززارتێکەریی چەنززدالیەنەی خەبززاتی کززوردە لە هەمززوو بەشززەکانی کوردسززتان. هەر 
بەرەوپێشزووونێک لە بەشززێکی کوردسززتان کززاریگەریی ڕاسزتەوخۆی هەیە لەسززەر پارچەکززانی دی، بەاڵم بە هززۆی جیززاوازبوونی 

یەتی و هەروەهززززا جیززززاوازیی قۆناغەکززززانی خەبززززات، ئایززززدیاکان و درووشززززمەکان لە ئەگەری کززززۆمەاڵ - بەسززززتێنی سیاسززززی
 .گواستنەوەیان بۆ پارچەیەکی دی دەگۆڕێن و مانا و دەاللەتەکانی پێشووی خۆیان لەدەست دەدەن

 
 درێژەی خەباتی سەد ساڵەی ژنانە لە ڕۆژهەاڵت؟ "ژن، ژیان، ئازادی"ئایا 

 
دانی بززبووتنەوەی ژینززا لە ڕۆژهەاڵت لە دوو فززۆڕمی کالسززیک و نوێززدا هەبززوو. یەکەمیززان، لە خەبززاتی ژنززان بەر لە سززەرهەڵ

یان مێژوویەکی تازەی هەیە. هەردووکیزان لە  فۆڕمی حببیدا و دووهەمیان، لە چوارچێوەی کۆمەڵگای مەدەنی کە ئەمەی دوایی
دا جیزاواز بزوون. ”ژن، ژیزان، ئزازادی“ری درووشزمی فۆڕم و ناوەرۆکدا لە خەباتی ژنان و لە ببووتنەوەی ژینا و لەژێزر سزێبە
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ئەم فۆڕمە لە خەبزاتی ژنزان دابزڕانە لە پێشزووی خزۆی، نەک درێزژەدەری. بزۆ سزەلماندنی ئەم ئزارگیۆمێنتە سزەرەتا چەمکزی 
پرسی ژن، ئەرک و مەوقیەی لەنێزو گوتزاری ناسیۆنالیسزتیدا، دواتزر چزۆنیەتیی بەشزداریی ژنزان لە سیاسزەتی کزوردی و، لە 

 .ۆتاییدا گوتاری ببووتنەوەی فێمێنیستی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان دەخەینە بەربا ک
 

گوتززززاری ناسززززیۆنالیبم لە مێززززژووی خەبززززاتی ناسیۆنالیسززززتیی ڕۆژهەاڵتززززی کوردسززززتان لە چوارچێززززوەی ناسززززیۆنالیبمێکی 
ینەخواز  و کەلتزووری بەسزەر پریمۆردیالیستی و کەلتووریدا بووە. بەهۆی زاڵ بوونی گوتزاری ناسزیۆنالیبمی پریمۆردیزاڵ(دێر

باسی دەکات، سزێ ڕۆڵزی  (Yuval Davis)خەباتی ناسیۆنالیستیدا ژنان لە چوارچێوەی ئەم گوتارەدا وەکوو یوڤال دەیوی 
گوێ خززراوە،  سززەرەکییان گێززڕاوە و بەشززداریی کاریگەریززان بززووە، بەاڵم بەردەوام ئەم بەشززدارییە لە ئاسززتی مەعریەیززدا پشززت

نالیسززتیی ڕۆڵە نوێیەکززانی ژنززان کە بەرهەمززی هززاتنی مززودێرنیتە بززووە، وەکززوو ئەرکێکززی لەمێززژینە و یززانی گوتززاری ناسیۆ
سرووشتی بینیویەتی تا بەرهەمی گۆڕانەکزانی سزەردەمی مزودێرن لە جزێگە و پزێگەی ژنانزدا. یەکەم، ڕۆڵزی ژنزان لە بەرهەم 

وەی کەلتززووری و سززەمبۆلیکی نەتەوە و سززێهەم، هێنززانەوەی بززایۆلۆژیکی نەتەوە، دووهەم، ڕۆڵززی ژنززان لە بەرهەم هێنززانە
بەشداریی ژنان لە ساحەی سیاسی، ئابووری، نیبامی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگادا. هەر کزام لەم ڕۆاڵنە نزبیکن لە ڕوانگەیەکزی 
ناسیۆنالیسززززتییەوە، بززززۆ نمزززززوونە ڕۆڵززززی ژنززززان لە بەرهەم هێنزززززانەوەی بززززایۆلۆژیکی نەتەوەدا زیززززاتر لە ڕوانگەیەکزززززی 

یاڵیسززتی نززبیکە بە نیسززبەتی ناسززیۆنالیبمەوە. لەم ڕوانززگەیەدا هاوپەیوەنززدی لەنێززوان ڕۆڵززی سرووشززتیی ژنززان لە پریمۆرد
منززداڵبوون و چێکردنزززی نەتەوەدا هەیە. زاوزێ وەکززوو ئزززامرازێکی گرینززگ دەبینرێزززت بززۆ چێکزززردن و بەهێبکردنزززی نەتەوە، 

دیززدە گیززان کوززی “ڕێززت لە ئەنززدامبوون لە نەتەوەدا. هەڵززبەت نەک هەر منززداڵێک، بززۆیە خززوێنی پززاک ڕۆڵززی سززەرەکی دەگێ
(هززێمن . لە ناسززیۆنالیبمی کەلتووریززدا بە هززۆی ئەوەی کەلتززوور جززێگەی ” کززوردی ژیززکەڵە، داوێنززی پاکززت دوور بززێ لە پەڵە

گێزڕن. نەژاد دەگرێتەوە بۆ ئەندامبوون لە نەتەوەدا، ژنان وەکزوو بەرهەم هێزنەرەوەی کەلتزووری و سزەمبۆلیکی نەتەوە ڕۆڵ دە
ژنان لە گێڕانەوەی ڕەوایەتەکان و سازکردنی شوناسی نەتەوەیی و کەلتووریدا ڕۆڵی کارا دەگێڕن. ژنزان پاسزەوانانی سزنوورە 
کەلتوورییەکززان و سززەمبۆلیکەکانن، ئەرکززی گواسززتنەوە و زینززدوو هێشززتنەوەی کەلتززوور و سززەمبول و ئەفسززانە هاوبەشززەکانی 

 لەم ژنزان هەروەها . قان ( ”دەرنایە دەنگم کوردان کبیی لە    ە الیە ڕۆڵە الی الیەهەی الی“نەتەوە لەسەر شانی ئەوانە. 
 نابێزت و نەتەوەیەکە نامووسزی و شزەرەف نزوێنەری ژن لێزرەدا بزۆیە نەتەوەیەکزن، کەرامەتزی و شەرەف هەڵگرانی ڕوانگەیەدا
ژرانی ژنزانی کزورد لە تزاراوگە لە کزو. دەدرێن سبا شێوە توندترین بە ژنانە ئەو زۆرجار دا، ڕووی ئەمە ئەگەر بێت، لەکەدار

الیەن باوک و کەسوکاریانەوە لەم چەند ساڵەی ڕابردوودا نمزوونەیەکە لەم شزێوە ڕوانیزنە. لە ناسزیۆنالیبمی مەدەنیزدایە کە 
. ژنزان ژنان لەپێناو ڕۆڵە کالسیکەکانی خۆیان لە ساحەی سیاسی، ئابووری، نیبامی و کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵگادا بەشزدار دەبزن

تەنیززا لەم ڕوانززگەیەدایە کە بەشززداریی چاالکیززان هەیە، بەاڵم دەبێززت بززبانین کە هێشززتاکە بەتەواوی دەسززتیان بە مززافە 
 گزول.ە قەڵەزانی   تزا ئێسزتا ڕووی نەداوە لە تزاریخی می..ەتزا“مەدەنی، سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکزانی خۆیزان ڕانەگەیشزتووە. 
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اڵبززوونی گوتززاری ناسیۆنالیسززتیی پریمۆردیززال و کەلتززووری بەسززەر ز هززۆی بە . پیرەمێززرد( ”هەڵمەتززا لە بززێ کوززان سززینگی
ناسیۆنالیبمی کوردیزدا، ژنزان لە سزەردەمی مودێرنزدا لە بەرهەم هێنزانەوەی نەتەوەدا زیزاتر ڕۆڵیزان لە بەرهەم هێنزانەوەی 

شززداربوون لە سززاحەی سیاسززی، بززایۆلۆژیکی، کەلتززووری و سززەمبۆلیکی نەتەوەدا گێززڕاوە و، کەمتززر ڕۆڵززی کاریگەریززان لە بە
ئابووری، نیبامی و کۆمەاڵیەتیدا گێزڕاوە. پێویسزتە بزبانین ئەم ڕۆاڵنەی ژنزان دەیگێزڕن نیشزاندەری پز.ە و پزایە و مەوقیەزی 
ڕاسززتەقینەی ژنززان لە کۆمەڵگززای کوردیززدا نیززیە، جەسززتەی ژنززانی لە جەسززتەیەکی بززایۆلۆژیکییەوە کززردووە بە جەسززتەیەکی 

 .ئایدۆلۆژیک
 

ریی ژنان و پرسی ژن لە خەباتی کوردیدا و لە چوارچێوەی هێبە سیاسییەکانی کورددا خۆی لە سێ فۆڕمدا دەبینێزتەوە. بەشدا
یەکەم، کێشززە و پرسززی ژن بە تێبینییەکززی ناوەخززت زانززراوە و چارەسززەرکردنی پەیوەسززت کززراوە بە چارەسززەرکردنی کێشززەی 

لززێ وەرگیززراوە، یززانی یەک یززان دوو ژنیززان هێنززاوە و لە مەکززتە  سیاسززیی کززوردەوە. دووهەم، بە شززێوەی ویترینززی کەڵکیززان 
سیاسی یان کومیتەی ناوەندی دایزان نزاوە. سزێهەم، پرسزی ژن بە شزێوەی ئایزدۆلۆژیک لە چوارچێزوەی گوتزارێکی دیزاریکراودا 

ەسزەریی پرسزی ژن جومگەبەندی کراوە. بۆ نموونە ژنۆلزۆژی یەک لەو گوتزارە ئایزدۆلۆژیکییانەیە کە بە شزێوەی نزاواقیعی چار
دەبەسززتێتەوە بە کۆتززایی هززاتنی سیسززتەمی سززەرمایەداری. بە گشززتی بەشززداریی ژنززان لە خەبززاتی سیاسززیدا هیوکززات بە 
شزێوەیەکی ژنززانە و کززوردانە نەبزووە، بەڵکززوو شززونا  و مافەکانیزان لەپێنززاو ئامززانجە سیاسزییەکاندا کززراوە بە قوربززانی و، 

بەسەر ژن و پرسی ژندا، بۆ نمزوونە پێشزمەرگە کزاراکتێرێکی پیزاوانەی بزووە و ئزێمە حیببایەتی و گوتاری حیببی زاڵ بووە 
 .پێشمەرگەی ژنمان بووە، نەک ژنە پێشمەرگە

 
یانەدا لە ساحەی کۆمەڵگای مەدەنی و لەم فۆڕمە نوێیەی خۆی بە هەمان شزێوە جیزاوازە  خەباتی فێمێنیستیی ژنان لەم دوایی
دا. بززۆ نمزوونە فێمێنیسززتە کوردەکزان لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە "ژن، ژیززان، ئزازادی" لەگەڵ خەبزاتی ژنززان لە بزبووتنەوەی

ئاسزززتی سزززەرەوەی هێزززرەم بە گوتزززاری زۆریزززنە سزززەر بە فێمێنیسزززتی ڕادیکزززاڵن و، لە خزززوارەوەی هێزززرەمەکە و لە قاعیزززدەدا 
بە هەر ناوێک دەچەوسزێیەوە، "نێتدان زۆرینەیان فێمێنیستی لیبڕاڵن. ڕادیکاڵەکان لەژێر کاریگەریی ئەم درووشمەی هانا ئار

. کەواتە چون بە نزاوی ژن بزوونەوە دەچەوسزێمەوە، بە نزاوی ژنەوە بەرگزری لە خزۆم "بە هەمان ناوەوە بەرگری لە خۆت بکە
دەکەم. ئەم درووشمە ڕێنوێنیی خەباتی فێمێنیستە ڕادیکاڵەکزانی کزورد دەکزات کە ئەوان دادەبڕێزت لە بەسزتێنی کوردسزتان و 

ییزززان دەکزززات لە پشزززتیوانیی پیزززاوانی ئزززازادیخوازی کزززورد. لیبڕاڵەکزززانیش لەژێزززر کزززاریگەریی گوتزززاری فێمێنیسزززتی بەر بێ
سەردەستدان و، نەیانتوانیوە بە شوناسی جیزاوازی خۆیزانەوە دەرکەون و خواسزت و ویسزت و ئامانجەکانیزان هەمزان خواسزت و 

زمززان بززووە. فێمێنیبمززی کززوردی بە هززۆی ئەوەی   ، فارسززیویسززتی ژنێکززی فارسززی، ناوەندنشززینی، چینززی مامناوەنززدی، شززاری
بنەمایەکی مەعریەی بەرهەم نەهێناوە، بەردەوام خۆی لە سیاسەتی کوردی بەدوور گرتووە و مزافی ژنزی کزوردی لە کوردبزوون 
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یە و سیاسززی بززوون دامززاڵیوە و، کردوویەتززی بە بەشززێک لە جەسززتەی گوتززاری فێمێنیسززتی سەردەسززتەوە. لە دۆخێکززی وەهززادا
سووژەی نائاگای فێمێنیستی کورد دەبێت بە سووژەی نائاگزای ئاپاڕاتووسزی داگیزرکەر. هەڵزبەت دەبزێ ئامزاژە بەوە بزدەین کە 
چەنززد سززاڵێکە دەنگێکززی جیززاوازیش لەنێززو فێمێنیسززتی کززوردی دەبیسززتین کە چەنززدفاقی بززوونی شوناسززی خۆیززان ناسززیوە و 

ێکردووە و زۆر جار هەوڵیان داوە خۆیان لە بزاری گوتزارییەوە داببزڕن لە چەندالیەنە بوونی ستەمەکانی سەر شانیان دەرک پ
گوتززاری فێمێنیسززتیی سەردەسززت و سززتەمی نەتەوەیززی و سززتەمی جنسززییەتی، هاوکززات دەبیززنن، ئەمە هەر چەنززد سززەرەتایەکی 

 .دڵخۆشکەرە، بەاڵم زۆر کب و الوازە
 

فۆڕمەکانی خۆیزدا لە ڕۆژهەاڵت هەم لە ئاسزتی گوتاریزدا، لە  ئەوەی لێرەدا با  کرا، دەریخست ببووتنەوەی ژنان لە هەموو
ئاستی بەشداریی خەباتی سیاسزی و، هەمزیش لە سزێبەری جزوواڵنەوەی نزوێی فێمێنیسزتی لەم بەشزەی کوردسزتاندا دابڕانێکزی 

لە  "ن، ئزازادیژن، ژیزا"گەورە بەخۆیەوە دەبینێت لە خەباتی ژنان لە ببووتنەوەی ژینادا. ئێمە بە هزیچ پێوەرێزک نزاتوانین 
درێژەی خەباتی سەد ساڵەی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ببینین، هەروەها ناتوانین بە شێوەیەکی سزەلەفییانە هزاوجووتی 
بکەینەوە لەگەڵ خەباتی ژنان لە ڕۆژئزاوای کوردسزتان. لێزرەدا سزەنتێبێک دەبینزین لەنێزوان دوو فزۆڕمی جیزاواز لە خەبزاتی 

ن کە هەم فێمێنیبمززی کززوردی، هەم خەبززاتی سیاسززیی ژنززی کززوردی لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان ژنززان لە دوو پززارچەی کوردسززتا
هەڵتەکاندووە و لە سەیر و ڕەوتێکی مێژووییدا ژنانی کوردی لەم بەشزەی کوردسزتان خسزتووەتە سزەر ڕێزڕەوە ڕاسزتەقینەکەی 

نی ئززازادیخواز هاوکززات خەریکززی خززۆی. لە بززبووتنەوەی ژینززادا ژنززان وەکززوو پێشززەنگی ئەم شۆڕشززە بە پشززتیوانیی پیززاوا
بنبڕکردنزززی کەلتزززووری سزززەقەتی پیاوسزززاالری و بەرەنگزززاریی سەردەسزززتدان، سزززتەمی جنسزززییەتی و سزززتەمی نەتەوەیزززی لەم 
ببووتنەوەیەدا بە شێوەی هاوکات، هاونرس و بێ جیاوازی جومگەبەنزدی کزراوە. ئەمە ڕووداوێکزی گەورەی پیزرۆزە لە مێزژووی 

تان، بۆیە دەبێ دەرکی بکەین و کەی.ی وەدیهێنانی ئامانجەکانی بزین. پێویسزتە بزبانین ئەم ڕووداوە جوواڵنەوەی ژنانی کوردس
لە بززاری گوتززارییەوە دابززڕانە لە گوتززاری ناسززیۆنالیبمی کەلتززووری و پریمۆردیززاڵی کززوردی، دابززڕانە لەو فززۆڕمە سززەقەتەی 

دەکززاتەوە لە جزوواڵنەوەی تەق.یززدیی فێمێنیبمززی  بەشزداریی ژنززی کزورد لە خەبززاتی سیاسززیدا و بە هەمزان شززێوەش خزۆی جیززا
 .کوردی لە ڕۆژهەاڵت کە لەناو هەژارییەکی مەعریەیی قووڵدا دەژیت

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٠رێکەوتی:  –سەرچاوە: گۆڤاری تیشک 
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 بزووتنەی ژینا و شەڕی سەمبۆلەکان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چیا کاویان

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

ازیشن. بزۆ نمزوونە خزاچی پێش چاومان کەم دەکەنەوە بەاڵم لە هەناوی خۆیاندا هەڵگری کۆمەڵێک تێگەیشتن و ڕاڤەی جیاو
بززاوەڕ نیشززانەی کۆنەپەرەسززتی و  مەسززیحی بززۆ کەسززێکی باوەڕمەنززد نیشززانەی ئیمززانی ڕاسززتەقینەیە بەاڵم بززۆ کەسززێکی بێ

خززۆرافەیە. ئززااڵی شززێر و خۆرشززید بززۆ کوردێززک سززەمبۆلێکە لە سززەرکوت و سززتەمی نەتەوەیززی، بەاڵم بززۆ فارسززێک نیشززانەی 
کەواتە سەمبۆلەکان فزرە داللەت و فزرە واتزان و بزۆ خەڵکزانی جیزاواز هەڵگزری مانزا و سەروەری و یەکگرتوویی نەتەوەییە. 

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

 

لە ناوەندی هەر کێشەو پرسێکی سیاسزیدا، بەر لەوەی بزا  لە شزەڕی هەیزمەنەی گوتارەکزان و هێبەکزان بێزت لە هێڵەکزانی 
پێشززەوەی ئەم شززەڕەدا شززەڕێکی هێمززایین بەڕێززوە دەچێززت. کۆمەڵێززک سززەمبۆل، ڕاڤە و ڕەوایەتززی جۆراوجززۆر لەم سززەمبۆالنە 

ڕەوایەتززی خززۆی لەم سززەمبۆالنە هێژمۆنیززک بکززات و لەم ڕێززگەیەوە گوتززاری بوونیززان هەیە و هەر الیەک هەوڵ دەدات ڕاڤە و 
خزۆی بە سزەر بەرانبەرەکەیزدا بسزەپێنێت. گوتزاری سزەمبولیک شزەڕگەی ئایزدیا،  (Symbolic discourse) سزەمبۆلیکی

دن  خەڵکزن. ڕاڤە و ڕەوایەتی گزرووپە جیاوازەکزانن کە لە پێنزاوی کێشزە سیاسزییەکەیاندا خەریکزی مزۆبی.یبە کردنزی (جمانز

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

 .ایە و دۆخێکی سەرتردا جێگە دەگرێتبەرانبەر ئەویترەکانیدا لە پ.ەوپ
 

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

چەک بکات، بەر لەوەی کێشە سیاسی و نەتەوەییەکانی کورد البەال بکاتەوە شزەڕی سزەمبۆلەکان  (ئێستێعمار  بێ کۆلۆنیالیبم
دەکات. ببوتنەوەی ژینا بەر لەوەی مەیدانی شزەڕی داگیزرکەر و داگیرکزراو، سزتەمکار و سزتەم.ێکراو بێزت شزەڕگەی ڕەوایەت و 

قامەکانی کوردسزتان، گڵکزۆی شزەهیدان، ڕێوڕەسزمی بەخزاک سزااردنی سەمبۆلەکانە. ئەم شەڕە سەمبۆلیکە بەڕوونی لەسەر شزە
زن، زنززدگی، “دەکرێززت بە ” ژن، ژیززان، ئززازادی“گیززانبەختکراوان و خۆپیشززاندانەکانی کززوردانی تززاراوگە دەبینرێززت. کاتێززک 

دادەماڵرێزت و دەبزێ  لە واتزاو و دەاللەتە مێژوویەکزانی” کۆمزار“، لە میزدیا فارسزییەکاندا ”مهسزا“دەبێت بە ” ژینا“، ”آزادی
، سەرچاوەدانی باوک و بنەماڵەی شزەهیدان بە نەتەوەی کزورد و خزاکی کوردسزتان دەگۆڕدرێزت بزۆ ئێزران و خزاکی ”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) شزەوەی ئەم بزبووتنەوەیەدا، شزەڕی سیاسزەتی سزەمبۆلیکیەکزالکەرەوە لە بەرەی پێ

 .گوتارە سەمبۆلیکەکان
 

خەڵززک و کۆمەڵگززای مەدەنیززی کوردسززتان لە شززەڕگەی سیاسززەتی سززەمبۆلیکدا، لە نێززوان م.مالنززێ گوتززارە سززەمبۆلیکەکاندا لە 
ێکەری ئەم مەیزدانە تێگەیشززتوون. دەزانزن کە لە بیومگززرتن و بەرەی پێشزەوەی ئەم شزەڕەن، بە باشززی لە هەسزتیاری و کززارت

مزززانەوەی کۆمەڵگزززایەکی سیاسزززیدا، لە ڕێکخسزززتن و مزززۆبی.یبە کردنزززی خەڵکزززدا سزززەمبۆلەکان ڕٶڵێکزززی کزززارا دەگێزززڕن و بزززۆ 
جێگززرەوەن، بززۆیە تززا ئێسززتە ئەم شززەڕەیان نەدۆڕانززدووە. ئەوان تێززدەگەن کە  دەسززتەبەرکردنی ناسززنامەیەکی بەکززۆمەڵ بێ

” ژن، ژیزان، ئزازادی“کوردستان گۆڕستانی فاشیستانە، شوێنی لەگۆڕنانی تاج و عەمامەیە، نەک بەاڵگەردانیی بااڵی ئێزران، 
هەوڵزززێکە بزززۆ لە نێزززوبردنی هاوکزززاتیی پیاوسزززاالری و سزززتەمی نەتەوایەتزززی نەک هاوتەریززز  کزززردنەوەی لەگەڵ درووشزززمی 

گرێزدانی ڕۆحزی ئینسزانی کزوردە بە خزاک و ” نێ کوردسزتانیش دەمێنزێهەتا کوردێک بمێ“؛ ”مرد، میهن، آبادی“فاشیستیانەی 
کە بە ” از کوردستان تا تهران جانم فزدای ایزران“کردنی گیانە لە پێناوی نیشتمان بۆ بەدەستهێنانی سەروەری نەک  قوربانی

تێنەگەیشزتنی بەشزێک لە فیداکردنی ئینسانی کوردە لە پێناوی ئێران بەخزۆڕایی. بەاڵم ئەوەی لێزرەدا جزێگەی سەرسزووڕمانە 
هێبە سیاسییەکانی کوردە لە گرینگزی و هەسزتیاری ئەم شزەڕگەیە. ئەوان شزەڕکەری مەیزدانی سیاسزەتی سزەمبۆلیک نزین و لە 
 سروشتی م.مالنێی گوتارە سەمبۆلیکەکان تێناگەن. ئەوان لە رێگەی بانگەواز بۆ ڕێکخستنی درووشمەکان، ڕەمب و سەمبۆلەکان 
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 .الکەروەدا ئاشبەتاڵ بە خەلک دەکەنخەریکن لەم شەڕە یەک
 

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

ادەنێززت یززان ئەو کززاتەی دەسززەاڵت هەوڵ دەدات دەسززت بە سززەر جەسززتەی بززێ گیززانی شۆڕشززگێڕێکدا بگرێززت و لە جززێگەی د
بەدزیززیەوە بینێژێززت واتززای ئەوەیە ئەوان لە گرینگززی سیاسززەتی سززەمبۆلیک تێززدەگەن. ئەوان هەوڵ دەدەن مردووەکانیشززمان 

سزززتی دەسزززەاڵت دەردێزززنن و بە درووشزززم و تێزززنەگەن کە لە پینزززاوی چیزززدا دەمزززرن، بەاڵم کاتێزززک خەڵزززک تەرمەکە لە دە
سززەمبۆلەکانی خۆیززانەوە بە خززاکی دەسززاێرن خەڵززک بە شززێوەیەکی سززەمبۆلیک لە ڕابردوویەکززی لێوان.ێززو لە سززتەم دادەبززڕن و 
داهززاتوویەکی ئززازاد لە ئززامێب دەگززرن. لەم شززەڕگەیەدایە کە مردوەکانیشززمان ژیززانێکی سیاسززی نززوێ وەردەگززرن. لێززرەدایە لە 

باشزززتر تێزززدەگەین. هەوڵزززدان بزززۆ یەکخسزززتنی ” ئەوە خەڵکزززن کە پێشزززەنگی ئەم شۆڕشزززەن“دیزززڕەی کە دەڵێزززت واتزززای ئەو 
درووشززمەکان و سززەمبۆلەکان هەرچەنززد دەکرێززت وەکززوو نیززیەت چززاکەی هێززبە سیاسززییەکای کززورد ببینرێززت بززۆ هێشززتنەوەی 

ویسزتە دەرک بە تێوزووی مزاڵوێرانکەری ئەم یەکگرتوویی لەگەڵ ناوەند، سڕینەوەی نادڵنیاییەکزانی ئەوان لە کزورد بەاڵم پێ
هەڵە گەورەیە بکەن. ئەم هەوڵە پێشکەشییەکی خۆڕاییە، ئەساێکی تڕۆوایە کە ئەگەر وەریبگرین لە ناوەوە ئێمە دادەماڵێزت 
لە هەمززوو دەاللەتەکززانی کوردبززوون، سززەپاندنی خۆبەخشززانەی سززەمبۆل و ڕەمبەکززانی ئەوانە، هێژمۆنیززک کردنززی گوتززاری 

کی ئەوانە بە سەر گوتاری سەمبۆلیکی خۆمان، تەسز.یم بزوونە لە شزەڕگەی سیاسزەتی سزەمبۆلیک و جزۆرێکە لە ئۆتزۆ سەمبۆلی
ئاسیمیالسیۆن (تواندنەوەی خۆبەخشزانە  لەنزاو گوتزاری سزەمبۆلیکی سەردەسزتدا. ئاکزامەکەی وادەکزات ئیزدی کوردێزک ئزااڵی 

خۆیزدا بزاوەڕ دەکزات کە ئەم شزێرە شمشزێر بە دەسزتە چیزدی  شێر و خۆرشید بە سزەمبۆلی سزەرکوت نەزانێزت، لە خەیاڵزدانی
 !جەرگی الوێکی هەژاری کورد ورد ورد ناجنێت

 

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

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

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

 .کاتدا کەی.ی مانا بەخشینیشە بە ژیانیبەرژەوەندییە ماددییەکانی دەکەوێ و لە هەمان 
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بۆیە سیاسەتی کوردی دەبێ لە گرینگی سەمبۆلەکان تێبگات، پێویستە ببانین کە ئەم شەڕە بەر لەوەی لە سەر شزەقامەکانی 
کوردسززتان و تارانززدا یەکززال بکززرێتە و لە ئاسززتی سززەمبۆلیکدا یەکالیززی دەکززرێتەوە. سززەمبۆلەکان خەزێنەیەکززی گززرینگن بززۆ 

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

سەمبۆلیسززززتییە توانیززززان کۆتززززایی بە دیکتززززاتۆرییەت و  مززززارتین لۆترکینززززگ لە ئامریکززززا بە کەڵکززززوەرگرتن لەم خەزێززززنە
ڕەگەزپەرەستی بێنن. کورد دەبزێ ببانزێ بزۆ لەنێزوبردنی دەسزەاڵت و مسزۆگەرکردنی پێگەیەکزی یاساییلسیاسزی لە داهزاتووی 
ئێرانززدا دەبززێ سززەرەتا شززەری سززەمبۆلەکان ببززاتەوە. کززورد گەر دەیززهەوێ لە دواڕۆژی سززەرکەوتنی ئەم بززبووتنەوەیەدا بە 
ڕەسززمییەت بناسززرێ دەبێززت سززەرەتا ئەم شززەڕە نەدۆڕێنێززت، چززونکە سززەمبۆلەکانن دەسززەاڵت و هێززب بەرهەم دێززنن؛ ئەگەر بە 
سززەمبۆل و گوتززاری سززەمبۆلیکی ئەویتززرەوە دەربکەویززن ئەوا دەبززین بە بەشززێک لە جەسززتەی ئەویتززر، کە ئززێمە لەنززاو گیززانی 

بەری  بسەلمێنین؟ شێرە شمشزێر بە دەسزتەکەی ئزااڵی ئێزران، ئزێمە بزێ ئەویتردا تواینەوە چۆن دەتوانین جیاواز بوونی خۆمان
جیاوازی هەمزوو کوردێزک دەخزاتە بەر ڕۆشزنایی تیشزکی خزۆی.  دەکات لە تیشکی خۆر! بەاڵم خۆری نێو ئااڵی کوردستان بە بێ

دەوڵەمەنززدەوە  بززبووتنەوەی ژینززا دەریخسززت کە کززورد زمززانێکی سززەمبۆلیکی بەهێززبی هەیە کە لە خەزێنەیەکززی سززەمبۆلیکی
سەرچاوە دەگرێت. ئەم خەزێنەیە ئزامرازێکی گزرینگە بزۆ وشزیاریی نەتەوەیزی، بزۆ دەسزتەبەرکردنی ناسزنامەی بەکزۆمەڵ و بزۆ 
مۆبی.یبە کردنی خەڵک. ئەم شزێوە تێگەیشزتنە ئەگەری قزووڵکردنەوەی کەلێنەکزانی لەگەڵ ئۆپۆزسزیۆنی ئێرانزی هەیە، بەاڵم 

ن بە جۆرێزک لە تێگەیشزتن و بەڕەسزمییەت ناسزینی دووالیەنەی تێزدایە. هەر بزۆیە هێزبە توانایەکی زۆر چاکیشی بزۆ گەیشزت
 .بەری بکرێ کوردییەکان دەبێ لە گرینگی ئەم شەڕە تێبگەن و نابێ کورد لەم چەکە ستراتیژیکە بێ

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: گۆڤاری تیشک 
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ن گەیشتووەتە هەموو سەردەمی دەسەاڵتداریی كۆماری ئیسالمی نەماوە و دەنگی ژنانی ئێرا
 جیهان
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دیمانە: گۆڤاری ژنان

 
، کوە کوردی خەڵکی شاری سەقب، لە تارانی پێتەختزی "ژینا ئەمینی"دا و بەدوای کوشتنی یەکانی هاوینی ئەمساڵلە کۆتایی

نززاڕەزایەتی و خۆپیشزاندانێکی بەریززن، هەمززوو ڕۆژهەاڵتزی کوردسززتان و ئێرانززی  ، زنجیززرە"ئەخزالق"ئێزران بەدەسززتی پۆلیسززی 
کردنزی ئەم بزابەتە لە الیەن گۆڤزاری ژنزانەوە وتزووێژێکی کورتمزان گرتەوە و ئێستاش هەر بەردەوامە. بە مەبەستی تزاوتوێ

هێنزاوە؛ سیاسی و مەدەنی پێزک ، ئەندامی ڕێبەریی حیببی دێموکراتی کوردستانی ئێران و چاالکی«شەونم هەمبەیی»لەگەڵ 
 :دەقی وتووێژەکە بەم شێوەیە

 
ئێززوە ئەم ڕاپەڕیززنەی کە بەدوای شززەهیدبوونی ژینززا ئەمینززی لە کوردسززتان و ئێززران سززەری هەڵززدا، چززۆن  :گۆڤێێاری ژنێێان
 هەڵدەسەنگێنن؟

 
وێنەتزرین ناڕەزایەتییەکزان بزوو کە بەرەوڕووی کۆمزاری ئیسزالمی  بەکزورتی واڵم بزدەمەوە، دەبزێ بڵزێم بێ  :شەونم هەمزەیێی

دا. شززەهیدبوونی ژینززا ئەمینززی بززووە خززاڵێکی وەرچەرخززان لە مێززژووی  وئەوەنززدە سززاڵ دەسززەاڵتەی وەوە لە مێززژووی ئەم چێبززو

https://www.kurdwomen.org/wp-content/uploads/2022/09/shawnm.png
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دا. ئەم ڕاپەڕیززنەی ژینززا جیززاوازیی بنەڕەتیززی لەگەڵ هەمززوو ناڕەزایەتییەکززانی مێززژووی هززاوچەرخی ئێززران  ڕاپەڕینززی ئێززران
دا  ئزێمە شزایەدی نزاڕەزایەتی، ڕاپەڕیزن، کوودەتزا و شزۆڕش لە ئێزرانیزش ٨٨هەبوو. لە ببووتنەوەی مەشزرووتەوە تزا سزاڵی 

دا کردووە و هاواری ئیسالمی سیاسی بەرز بووە و هزاتووەتە  دا ڕۆحانیەت ڕۆڵی هەبووە و بەشداریی تێ بووین، لە هەمووشیان
ەوێ (مەال ون بە لە پززێش دا دەردەک دا بەتەواوی سززێکۆالرە و لە دروشززمەکانی گززوێ. ئەمە بززۆ یەکەم جززارە شززۆڕش لە ئێززران

چاوان  لەو دروشمانەیە کە ئاخوند و مەالکان دەتارێنێ، بەاڵم تاراندنێک بەرەو شزوێنی تزایبەت بە خۆیزان، واتە نزابێ لە 
دا بمێننەوە. لێرەدا مەبەستم لە ئاخونزد وەک نیشزانەی دەسزەاڵتە و ئەمە هزیچ پێوەنزدییەکی بە ئاخونزد و  گۆڕەپانی سیاسی
دا ناڕەزایەتییەکزززان لەگەڵ ئەوەی  یینیی سزززوننەوە نیزززیە. بزززۆ یەکەم جزززارە لە مێزززژووی کۆمزززاری ئیسزززالمیمامۆسزززتایانی ئزززا

سەراسەرین، ئامانجی سزەرەکییان نەمزانی کۆمزاری ئیسزالمییە. خەڵزک وەک پێشزتر نزاڕەزایەتییەکی بەتەنیزا ئزابووری یزاخود 
 ئەو نەمززانی خوازیززاری …تززووری، کززۆمەاڵیەتی و سیاسززییان نیززیە، بەڵکززوو لە هەمززوو بوارەکززانی سیاسززی، ئززابووری، کول

 کزۆمەڵگە پەراوێبخراوانزی بەرفراوانزی چینزی ئزێمە شۆڕشزەدا لەم. نزین بزابەتەش لەو شتی و چاکسازی خوازیاری و ڕێژیمەن
ە دا لە چینزی سزەرەوەی کزۆمەڵگەن، بزۆ یەکەم جزار گیان بەرزتزر و دلێرتزرە لەوانەی وا لە بزوارە جیاوازەکزاندەن کە دەبینین

هەموو کەمینەکان، بە هاودەنگییەوە دەیزانەوێ ڕیشزەی هۆکزاری هەاڵواردنە فرەڕەهەنزدەکان هەڵکەنزن. لەم ڕووەوەیە کە مزن 
 .ناوی شۆڕشی لێ دەنێم ئەم ڕاپەڕینەی کە ئێستا لە ئارادایە

 
نی کزورد ژنزان بەگشزتی و ژنزا –قەبارەی تێوەگالن یان بەشداریی ژنان لەم ڕاپەڕینەدا چزۆن هەڵدەسزەنگێنی  :گۆڤاری ژنان
 بەتایبەتی؟

 
ئاماژەم کردووە کە ئەم شۆڕشزە، شۆڕشزی پەراوێبخزراوان و لەبیرکراوانزی کزۆمەڵگەی ئێزرانە. جزا کەواتە   :شەونم هەمزەیی

گومزان بزوونی نیزیە. جزا بزۆیە  دا پەراوێبخراوترین پێکهاتەی کۆمەڵگەی ئێران بێت؟ بێ کێ دەتوانێ لە ژن لە گشتیەتی خۆی
ن بە باشزترین شزێوەی مزومکین لەم دەرفەتە و لەم کەشزە تێگەیشزتوون و بزۆیەش بە ژنان لە ئێران و بەتایبەتی لە کوردستا

وایە شەڕی مان و نەمان و شزەڕی ڕزگزاریی یەکجزارەکی دەکەن،  هێب و وزەیەکی بەرچاوەوە ڕژاونەتە سەر شەقامەکان و پێیان
سزتی تێگەیشزتوون کە ئەم دەرفەتە، ئەوەیە کە هاندەریانە و بزووەتە هزۆی دەرکەوتزن و بەشزداریی بەرچاویزان. ئەوان بەدرو

دەرفەتێکی مێژوویی و نایابە. ڕۆڵی ژنان تەنیا بە بەشداری بەرتەسک نەبووەتەوە، بەڵکوو ڕۆڵزی پێشزەنگایەتی دەگێزڕن و 
دا نموونەی نییە، بۆ یەکەم جارە کە ژن پاشکۆی پیزاو نیزیە.  ئەمەش دیسان خاڵێکی جیاوازە و لە مێژووی هاوچەرخی ئێران

 –تەنززانەت ناوەنززدیش  –یش دۆخەکەی جیززاوازترە، ئززێمە دەزانززین کوردسززتان لە بززاقیی بەشززەکانی تززر ئێززران کوردسززتان
دا پززڕڕەنگە، حیززببە سیاسززییەکان لە نبیززک بە هەشززتا سززاڵ  سیاسززیترە، کولتززووری حیببززایەتی و پ.ززۆرالیبم لە کوردسززتان

ان لە کوردسزتان سیاسزین و دێزنە مەیزدانی سیاسزیی لەمەوبەرەوە با  لە مافی ژن دەکەن و هەوڵزی گشزتگیری بزۆ دەدەن، ژنز
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خەباتەوە، بۆیە ڕۆڵی ژنان لە کوردستان زەقتر دیارە لەچاو شوێنەکانی تزر. ئەم دەرکەوتزنە پێشزخانێکی سیاسزیی بەهێزبی 
 .بەشییەکانی ژنانی کوردستانیش هۆکارێکی بەهێبی ترە بۆ ئەم پێشوازییەیان لەم ڕاپەڕینە لەپشتە، بێ

 
 چییە لەسەر ئایندەی ئەم ڕاپەڕینە؟ چۆن کاریگەریی لەسەر دۆخی ژنان لە ئێران دەبێت؟ ڕای ئێوە :گۆڤاری ژنان

 
ڕای مززن ئەرێنیززیە. ئەم ڕاپەڕیززنە بەهززۆی ئەوەی کە سەراسززەرییە، بەهززۆی ئەوەی کە خززاوەنی دروشززمی   :شێێەونم هەمزەیێێی

رچێززوەی ڕێژیمززی دا قەتززی  نەمززاوەتەوە و هەمززوو چوا پێشززکەوتووە، بەهززۆی ئەوەی کە فرەڕەهەنززدە و لە بززوارێکی تززایبەت
ئێرانززی کززردووەتە ئامززانۆ، سززەرکەوتوو دەبێززت و هەر هەتززا ئێسززتاش سززەرکەوتوو بززووە. ئەم ڕاپەڕیززنە ئۆتززۆریتەی ڕێژیمززی 

دا ڕشزززتووە، ڕێزززژیم دەستەوەسزززتان بزززووە و لە هەمزززوو بزززوارە سیاسزززی،  ڕووخانزززدووە، ترسزززی خەڵکزززی لە بەرامزززبەر دەسزززەاڵت
ەتی و هتددا تووشی داڕمانی قور  بووە. کۆمزاری ئیسزالمی ڕەواییزی نەمزاوە و نەک ئایدۆلۆژی، کولتووری، ئابووری، کۆمەاڵی

ڕوانزگەی زۆربەی  مزادام  دەکزرێ. وەک دەسەاڵتێکی یاسایی و خەڵکی، بەڵکوو وەک داگیرکەرێکی سەرکوتکەر و بیانی چاو لێ
ێکی تر، بەاڵم وەک خزۆم دڵنیزام کە خەڵک بگۆڕێ بۆ ئەم ڕوانگەیە، ئەوە یانی دەسەاڵت شکست دێنێ، جا ئەمڕۆ بێ یا کات

نە کۆماری ئیسالمی، کۆماری ئیسالمیی پێشوو دەمێنێ و نە خەڵکیش خەڵکزی ڕابزردوو؛ لەم چەن سزاڵەدا خزوێنێکی زۆر ڕژاوە 
 .و دوژمنایەتییەکەی پڕگڕتر کردووە

 
وزەنگەی بەردەوام بززێ، نەک دا، ئەگەر ئەگەر کۆمززاری ئیسززالمی بشززمێنێ، نززاتوانێ ئەو زەبززر لە پێوەنززدی لەگەڵ دۆخززی ژنززان

لەبەر ئەوەی بڵێین دەگۆڕێ، نا بە هیچ شێوەیەک، تەنیا لەبەر ئەوەی کە ناوێرێ تێوزوو بزدا، چزون لێزی قەبزووڵ نزاکرێ، 
ژنان و پیاوانیش بە ئاستێک لە تێگەیشتن گەیشتوون کە هیچ زۆرێزک قەبزووڵ نزاکەن و ناڕەزایەتییزان لەدژی دەبزێ. لەگەڵ 

تا ئێمە شایەدی دەنگۆی کۆمەڵێک پاشەکشە، بەتایبەت لە پێوەندی لەگەڵ بزابەتی حیجزابی زۆرەم.زی ئەوەش هەر هەتا ئێس
هەیززن، ئەمە یززانی گززۆڕاوە  و...و دەرکرانززی کۆمززاری ئیسززالمی لە کۆمیسززیۆنی پززێگەی لە ڕێکخززراوی نەتەوە یەکگرتووەکززان 

 .ە گوێی هەموو جیهان گەیشتووەسەردەمی دەسەاڵتداریی ڕەهای کۆماری ئیسالمی و دەنگی ژنانی ئێران، ب
 

زززیش خۆپیشززاندان هەبززوو لەسززەر ٩٨و  ٩٦لەگەڵ بززبووتنەوەی سززەوز، هەروەهززا سززاڵەکانی  ٨٨لە سززاڵی   :گۆڤێێاری ژنێێان
 ئاستێكی بەرفراوان، ئایا ئێستا دۆخەكە هاوشێوەیە یان جیاوازی دەبینیت؟

 
بزوو. نزاڕەزایەتییەکە لە ئەوکات خۆپیشاندانەکان لە چەن شاردا قەتی  مابوون، هەموو ئێرانی دانەگرت  :شەونم هەمزەیی

بە هزیچ شزێوەیەک « دەنگزی مزن کزوا؟»دا بوو، داواکارییەکە ڕوون بوو، ئەویش ئەوە بوو کە  چوارچێوەی داواکارییەکی سیاسی
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دا بزوو،  تەواویەتی کۆماری ئیسالمی نەکرابووە ئامانۆ. داواکزارییەکە تەنیزا سیاسزی بزوو، تەنیزا لە چوارچێزوەی ڕێەۆرمیسزتی
وەزارەتی ناوخۆی واڵت بوو، خودیخۆپیشاندەران دەترسان لەوەی پێیان بوترێ ڕووخێزنەر، بەتونزدی ڕەدیزان  تەنیا بەردەنگ

دەکززردەوە، بەاڵم ئەمززڕۆ خەڵززک کۆمززاری ئیسززالمیی نززاوێ، بە هەر دوو بززاڵی دیززاریەوە کە ئەوکززات دەیززانتوانی کاریگەرییززان 
ی نێزززوان ئەو دوو بزززاڵە بزززوو (واتە ڕێەۆرمیسزززتەکان و هەبزززێ لەسزززەر بەشزززێک لە ڕای گشزززتی و ئەو ناڕەزایەتییزززانەش شزززەڕ

کۆنسێرڤاتڤارەکان  کە خەڵک ئێستا چەن ساڵە لەم قۆناغە پەڕیونەتەوە و چزوونەتە قۆنزاغێکی یەکالیزیکەرەوە. لە سزاڵی 
خەڵزززک بە قۆنزززاغی تێززززاەڕین لەوان گەیشزززتن. ئەوکززززات ڕێزززژیم تزززوانی بە دەسبەسززززەر کردنزززی ڕێبەرانززززی ئەو  ٩٨و  ٩٦

دایە خزۆی ڕێزبەرێکە. ئەو  ەیە، ببووتنەوەکە کزۆ بکزاتەوە، ئەمزڕۆ کزێ ڕێزبەرە؟ هەمزووان ڕێزبەرن، ئەوەی لە شزەقامببووتنەو
دا، بەاڵم نززاڕەزایەتی و ڕاپەڕیززن هەر نەنیشززتووەتەوە، چززونکە ئەم  هەمززووە دەسبەسززەر کززراون لە شززارە جیاوازەکززانی ئێززران

پێ دا هەموو ڕەهەندەکانی شۆڕشزێکی گرتزووەتەوە و لە نزاڕەزایەتی و ڕەهەندی نییە و وەک چەن جار ئاماژەم  ڕاپەڕینە تاک
 بززۆ دیاریکراویززان سیاسززیی داهززاتوویەکی دا کززات هەمززان لە و ڕێززژیم گززۆڕینی قۆنززاغی چززووەتە و تێاەڕیززوە …داواکززاری و 

ڵززێم بەشززداریی ووی واڵتززی ئێززران دەوێ، نەک تەنیززا نەمززانی کۆمززاری ئیسززالمی. ئەم داهززاتووەش بەکززورتی دەتززوانم بداهززات
 و...سیاسیی بەرچاوی هەموو کەمینەکانە، لەوانە کورد و ژن 

 
بەهۆی پوڕانی ئینتێرنێتەوە پێوەندی گزرتن بە ئێزرانەوە دژوار بزوو، ئێزوە زانیزاریی وردتزان لەسزەر دۆخەکە  :گۆڤاری ژنان

 هەیە؟
 

سزەر خەڵزک بەڵێ لە ئێران پێوەندیی ئینتێرنێتی تووشی پوڕان بزووە و کۆمزاری ئیسزالمی ئینتێرنێتزی لە  :شەونم هەمزەیی
داخستووە بۆ ئەوەی دەنگی ناڕازییان بە کۆمەڵگەی جیهانی نەگات. سەرەڕای ئەوەش ئێمە لە ڕێگەی ئەندامانمان لە نێوخۆی 
واڵتەوە، ئاگززاداری دۆخەکە هەیززن و دەزانززین چ باسززە. لە کوردسززتان ڕاپەڕیززنەکە بەگززوڕوتین و وشززیارییەوە بەڕێززوە دەچززێ، 

زیاترین قوربانی داوە، دەسبەسەرکرانەکان لە کوردسزتان زۆر  –کەمینەیەکی نەتەوەیین کە ئەوانیش  –لەگەڵ بەلووچستان 
زۆرە. ژمززارەی برینززداران گەیشززتووەتە ئاسززتێکی یەکجززار زۆر، هەمززوو کوردسززتان می.یتززاریبە کززراوە و بەبززێ پشززوودان هێززبە 

ەنززدێک جززار تەقە دەکەن و کەشززێکی سززەرکوتکەرەکان بە چەکززی قززور  و نیوەقورسززەوە ڕۆژانە و شززەوانە مززانۆڕ دەدەن و ه
ترسێنەر و شەڕیان زاڵ کردووە، هێرش دەکەنە سەر قوتابخانەکان و قوتابییزان دەتزۆقێنن و دەیزانگرن و لە قوتابخانەکزان 
پاش داخرانیان، وەک شوێنی مزانەوەی خۆیزان کەڵزک وەردەگزرن، ئەمە لە زۆربەی شزارەکانی کوردسزتان ڕووی داوە. هەر بەم 

 .یەن ئەنجومەنی سێنەیی مامۆستایانەوە سێ ڕۆژ مانگرتن ڕاگەیەندرابۆنەیەوە لەال
 

 بەگشتی دۆخەکە دۆخێکی ئەمنی و شوێنەکان می.یتاریبەکراون. لە چەند شاردا هێرش کراوەتە سەر ماڵی خەڵکی ئاسایی و 
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یززززش ئەوەیە کە دا الیەنێکززززی تریشززززی هەیە و ئەو وپەلیززززان لەنێززززو بززززردووە، گرتنەکززززان بەردەوامززززن، لەگەڵ ئەوەش کەل
دا بە قازانجی خەڵک تەواو دەبزێ نەک  خواردووەکانیش هەر دێ و زیاتر دەبێ، هەموو ئەمانە لە کۆتایی ناڕەزایەتییە پەنگ

 .دەسەاڵت، من لەم بارەیەوە دڵنیام
 

ژینا ئەمینی ژنێکی کوردە و دروشمی ژن، ژیان، ئازادی دروشمێکی کوردییە. ئایا شتێکی تزایبەتی کزوردی لەم   :گۆڤاری ژنان
 ڕاپەڕینەدا هەیە؟ ڕاتان چییە لەسەر پێگەی کورد لەناو ئەم ڕاپەڕینەدا؟

 
دا لە گۆڕسزتانی ئزایویی شزاری سزەقب، ئەم دروشزمە  بەڵێ ژینا ژنێکزی کزورد بزوو و هەر لە ڕۆژی ناشزتنی  :شەونم هەمزەیی

ایەتزی لەگەڵ دا بوو بووەتەوە. ئەم دروشمە پێناسزەی سزێ تەوەری گزرینگە، تەوەری دژ بەرز کراوە و ئێستا لە هەموو جیهان
دا ڕەنگززززی داوەتەوە، تەوەری دژایەتززززی لەگەڵ هەاڵواردنززززی چینززززایەتی و ئاسززززتی  هەاڵواردنززززی ڕەگەزی کە لە وشززززەی ژن

دا بەرچزززاو دەکەوێ و تەوەری دژایەتزززی لەگەڵ دیکتزززاتۆرییەت کەوا لە وشزززەی  خۆشزززگوزەرانیی خەڵزززک کە لە وشزززەی ژیزززان
ێرانززی هێنززاوەتە سززەر شززەقام، قەرزداری گیانبززازیی کوردسززتانە. کوردسززتان دایە. ئەم ڕاپەڕیززنەی وا هەمززوو گەالنززی ئ ئززازادی

دا گێڕاوە. لە کوردسزتان هاوکزات کە دژی ڕێزژیمن و  ڕۆڵی بەرچاو و زەقی چ لە دەساێک و چ لە بەردەوامیی ناڕەزایەتییەکان
نەتەوایەتیزیش دەکەن، هێمزا  خوازیاری نەمانی کۆماری ئیسالمین، چاوێکیان لە داهاتووش هەیە و شەڕی نەهێشزتنی سزتەمی

 .مافخوازانەیە کوردیی ڕۆحێکی نیشاندەری... کوردییەکان، دروشمە کوردییەکان و 
 

 ساا  بۆ ئاماەبوونتان خاتوو شەونم :گۆڤاری ژنان
 

 ساا  بۆ ئێوەش  :شەونم هەمزەیی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 ێڕێک لەسەر دۆخی ئێستای ژن لە کوردستان و ئێرانچەند د
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شنە درودگەر

   
نێزززر و مزززێ، دوو ڕەگەزن کە پێکهێزززنەری کزززۆمەڵگەی مرۆڤزززایەتین و کزززۆڵەکە سزززەرەکییەکانی هەمزززوو خێبانەکزززانی نێزززو ئەو 

ۆیزان هەیە و بزۆ ئەوەی خێزبان و کۆمەڵگەیەن. هەر تاکێکی ئەم خێبانانەش وەک یەکێک لەو رەگەزانە، رۆڵی تایبەت بە خ
بە گشتی کۆمەڵگەکەیان تەندروست و پێشکەوتوو بێ، دەبێ سادقانە فیداکاری بۆ گێڕانی رۆڵ و ئەرکی خۆیزان بزکەن و لەو 

 .بێ هتدو...پێناوەدا تێبکۆشن. جا ئەو تاکە چ پیاوی خێبان بێ، چ ژنی خێبان بێ، چ کچ یا کوڕ 
 

و کۆمەڵگەیەکززدا هەردوو رەگەزی نێززر و مززێ، واتە ژن و پیززاو تەواوکەری یەکتززرن و کەواتە نەتززیجە دەگززرین کە لە هەمززو
بەیەکەوە ڕۆڵییان هەیە لە بەرەوپێشبردنی کۆمەڵگە و بەپێوەوانەکەشی، ئەگەر بێت و بە ئەرکی خۆیان هەڵنەسزتن، زیزان 

 .و خەساری گەورە بە کۆمەڵگەی خۆیان دەگەیەنن
 

لە رۆڵی راسزتەقینەی ژن لە خێزبان و کۆمزاڵگەدا وێنزا بکەیزن، دەبینزین و دەردەکەێ کە لێرەدا ئەگەر بمانهەوێ دیمانەیەک 
ژن چەندە دەتوانی شوێندانەریی هەبێزت لە ڕەهەنزدەکانی سیاسزی و کۆمزااڵیەتی و ئزابووری کزۆمەڵگەدا. بەاڵم ئایزا ڕەگەزێ 

رۆڵی خۆیدا درێەزی کزردووە؟ یزا ئەرکزی خزۆی یە، لە بەڕێوەبردن و گێڕانی -ژن کە خاوەنی ئەو باندۆر و کارتێکەرییە مەزنە
 بەباشی بەجێ گەیاندوە؟
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یە کە ژنزان لە سزەردەمانی جۆراوجزۆر و قۆنزاغە هەسزتیارەکانی مێزژوودا رۆڵ و -مێژووی مرۆڤایەتی سەلمێنەری ئەو راسزتییە
ین شۆڕشززی وەکززوو کززاریگەری زۆر ئەرێنییززان لە بنیاتنززان و تەنززانەت بەڕێززوەبردنی کۆمەڵگززادا هەبززووە و تەنززانەت چەنززد

کێنسزتان  “ی زایینزی رێکخزرا، لەالیەن ١٩١٦کە بزۆ سزەربەخۆیی ئیرلەنزد لە بریتانیزا و لە سزاڵی « ببووتنەوەی ئیسزتێر»
« سێ.یا سزانوێب»لە کووبا و لەالیەن ” ی مانگی مەی٢٦“ببووتنەوەی ناسراو بە  ١٩٥٢ەوە رێبەری کرا. یا ساڵی ”مارکیۆویچ

شۆڕشی کووبادا ناوی کاڵ و ببرە  کە هاوکزات بزوو لەگەڵ بەرخزۆدانی کاسزترۆ و چێگزوارا. یزا رێکخرا(ئەگەر چی لە مێژووی 
ی زایینی و لە رێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکزان شۆڕشزێکی گەورە لە قزاهیرەی ٢٠١١کە توانی لە ساڵی « ئەسما مەحەووز»خود 

ئەو شزززارە. یزززا خزززود مینزززا قزززازی  پێتەختزززی واڵتزززی میسزززر رێکبخزززات و بە م.وێنزززان خەڵزززک بێنێزززتە مەیزززدانی تەحریزززری
موحەممەد(هاوسەر پێشەوە قازی موحەممەد  و حەپسە خان و لەیال زانا و بە دەیان و سەدان ژنزی دیزکە کە ژنزانی لێهزاتوو 
و خاوەن بەهرە بوون و بەداخەوە بەهۆی ژێردەستەیی نەتەوەی کورد، لە الپەرەکزان و پێڕسزتەکانی ژنزانی گەورەی جیهانزدا 

 .ببر بوون
 
اتە ڕەگەزی ژن لە رابردوودا جیا لەوەی لە بوارەکانی کۆمزااڵیەتی و سیاسزی و ئابووریزدا زۆر بە باشزی ئەرک و رەسزاڵەتی و

خۆی بەڕێزوە بزردووە، لە نێزو خێبانیشزدا ئەرکزی پەروەردە کزردن منزداڵ و نەوەی نزوێی زۆر بە باشزی بەڕێزوە بزردووە، بزۆیە 
وەها ژنانێکی زیرەک و لێهاتوو بوون کە توانایی شۆڕش و ئاڵووگۆریان لەسزەر  کۆمەڵگە جۆراوجۆرەکان لە رابردوودا خاوەنی
 .ئاستی واڵتان و ناوچە و تەنانەت جیهان بووە

 
بەاڵم لێززرەدا پرسززیارێک زەق دەبێززتەوە. ئەویززش ئەوەیە کە بززۆچی لە ئێززران و واڵتززانی رۆژهەاڵتززی نێوەڕاسززت و بە گشززتی 

 ی پ.ە دووی کۆمەڵگە هەژمار دەکرێ؟واڵتانی جیهانی سێهەم، ژن بەشاروومەند
 

لە واڵتززانی دواکەوتززوو و جیهززانی سززێهەمدا کە واڵتززی ئیززرانیش لەخززۆ دەگززرن، ژن بە هززاواڵتی پزز.ە دوو هەژمززار کززراوە و 
 .سەرەڕای ئەوەی کە کەمترین ماف و نرخی بۆ داندراوە، بگرە بە مرۆڤێکی کەم و کااڵ مامەڵەی لەگەڵدا کراوە و دەکرێ

 
کەوتووی ئیسالیمی لە ئیران، هەر لە سەرەتای هاتنە سەرکاری روانگەی ڕەش و ناوەرۆکی بۆگەنی خۆی بەرامزبەر ڕێژیمی دوا

بە پرسی ژن لە ئێرانی نیشان دا، بە دارشتنەوەی یاسزای بنەڕەتیزی واڵت، سزەرەڕای ئەوەی کە کۆمەڵێزک مزافی لە ژن زەوت 
ی لە نیوەی زیندووی کۆمەڵگە و خێبانەوە کرد بە کزۆی.ە و کزااڵی بۆ ژن دانا کە ژن« قەید و بەندی»کردن، بگرە کۆمەڵێک 

 .دەستی داڕێژەرانی یاسای رژیمی ئیسالمی و تا ئێستاش لە هەموو مافەکانییان بێ بەشن
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یززا »ڕێژیمزی پیاوسززاالری ئیسزالمی لە ئێززران هەر لەسزەرەتای سززەپاندنی خززۆی بەسزەر واڵتززدا، بە پەیڕەوکردنزی سیاسززەتی 
کەوتە سەرکوتی ژن لە ئێراندا، کە لە یاسای رێژیمدا بە زەعیەە و نیزوەی ڕەگەزی نێزر پێناسزە کزراوە.  «روسری یا توسری

بەاڵم غافگ لەوەی کە ژن یەکەم هێبی ئۆپۆزسیۆنی مەالکانە کە لە ڕاستیدا بەهێبترین ئۆپۆزسیۆنن(ناڕێکخراو  کە لەکزاتی 
 .تی رێژیمخۆیدا دەتوانن ببن بە گەورەترین مەترسی بۆ سەر تەواوییە

 
یە. شۆڕشززێک کە لەالیەن ژنززی کززوردەوە رێززک خززرا و ”ژینززا“نمززوونەی هەرە زینززدوو بززۆ سززەلماندنی ئەو راسززتییە، شۆرشززی 

رۆژە بەردەوامە، بەڵکزززوو زۆربەی هەرەزۆری شزززارەکانی کوردسزززتان و ئێرانزززی گرتزززۆتەوە بە  ٩٠سززەرەڕای ئەوە کە زیزززاتر لە 
 .هەموو نەتەوەکانییەوە

 
ەڕای سەرکوتی زۆر توند و بێبەزەییانەی ڕێژیم و هاوکزات پێشکەشزکردنی سزەدان شزەهید و هەزاران برینزدار دەبینین کە سەر

و دەیان هەزار دەستبەسەر کراو، ئاگری شۆڕشی ژنان هەر بڵێسەی هەیە و ئێستا ئیدی شۆڕشی تایبەت بە ژنزی کزورد نیزیە و 
 .بووە بە شۆڕشی هەموو نەتەوە و چین و توێژەکانی ئێران

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 تاسەباری یاوتاری شۆڕش؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەردی سەلیمی  

 
دا هەیە و لە شوێنێکەوە بزۆ شزوێنێکی  یە و جیاوازییش لە نێوان کردەی تاسەباران ، کردەیەکی کولتووری و مێژووییتاسەباری

دانی کە  یا شتێک دەکزرێ. ئەم مزاوەیە شزێوازێکی نوێمزان لەم کزردە کولتزوورییە لە  تر جیاوازە. بەگشتی بۆ خەمی لەدەست
 .کوردستان و تا ڕادەیەکیش ئێران بینی

 
کردنی خەمزی هەر  کرد تاسەباری ئەکتێکی کولتوورییە و بۆ ڕێب لە یادی کەسی لەدەسووو یاخود هاوبەش ئاماژەم پێهەروەک 

دا پتر ڕووی ئایینیی بزابەتەکە دەردەکەوێ، کە خزودی ئزایینیش بزابەت و  ڕووداوێک بەڕێوە دەچێ. لە پێوەندی لەگەڵ مەراڵ
بکزرێ و ئەمەش ” بەپیزرۆز“ە مەرگی کەسایەتییەک و یادکردن لەو مەرگە چەمکێکی کولتوورییە. لە مێژوودا زۆر ڕووی داوە ک

زیاتر لە ئایینی مەسیحیەت و دواتریش لە ئایینبای شیعەدا بەرچاو بووە. وردە وردە هەر لە چوارچێوەی ئزایین و کولتزووردا 
ڕێبەرانززی ئززایینیی شززیعە  دا لە ئێززران، وەرگیززراوە. هەر لە سززەردەمی پەهزز.ەوی قەتززی  نەمززایەوە و کەڵکززی سیاسییشززی لێ
دا کردیانە کردەیەکزی سیاسزیی دژبە ڕێژیمزی پەهز.ەوی، کە کزاراش بزوو و ئەوانزی  کەڵکیان لەم دەرفەتە وەرگرت و لە ڕاستی

 .بە ئامانجەکەیان گەیاند

https://www.kurdwomen.org/wp-content/uploads/2022/12/hardi-salimi.jpg
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ر کززار نیززیە و هەر کەسززێک بەقەدە دا شززۆڕش مەیززدانی کززردەوە و خۆنوانززدنە، گەر شززۆڕش گشززتگیر دەبززێ، کە  بێ لە ڕاسززتی
 .تواناییی خۆی ڕۆڵ دەبینێ. ڕۆڵی تاکەکانیش جیاوازە، بەاڵم هەموو بۆ ئامانجێکی گشتییە کە دێنە مەیدانەوە

 
وکزززار و  دا کۆمەڵێزززک ڕووداوی دڵزززتەزێن ڕوویزززان داوە، کە پزززاش شزززەهیدبوونی قارەمانەکزززان، کە  لە مێزززژووی کزززوردەواری

وونە دایکززی شززەهیدانی نززاوچەی فەیبوڵوبەگززی کە پززاش ئەوەی تاسززەبارانیان بەوپەڕی ورەبەرزیززیەوە دەرکەوتززوون. بززۆ نمزز
نزامهەوێ دوژمنزان منزداڵەکانم “دا دەڵزێ:  کزردنەوەکەی دەچێتە سەر تەرمی کوڕە شەهیدەکانی، گۆنایان سزوور دەکزا و لە ڕوون

ەدایە کە دەبینزین و خەبزاتی پڕتێوزووی ئەم زێزدەدا زۆرن. لێزر  لەم نموونزانە لە مێزژووی کوردسزتان” زەردی ببیزنن. بە ڕەنگ
 .ئامانجی گشتی لە ژیانی تاک گرینگتر دەنوێنێ، ئامانجی کەسە لەدەسوووەکان گەلێک گرینگتر دەبێ لە خودی خۆیان

 
بە لەبەرچاوگرتنی ئەم پاشخانە با بڕوانینە ئێستای کوردستان و کوردستانی ئەمڕۆمان لەدوای دەساێکی ڕاپەڕینەکەی ژینزا. 

زززیان کوشززت و دانەوەی تەرمەکەیززان لە ترسززی پێشززوازیی خەڵززک، وەدوا دەخسززت و ”ی ئەمینززیژینززا“پززاش ئەوەی لە تززاران 
شوێنیان دەگۆڕی، بەاڵم بەو حاڵەشەوە نەیانتوانی پێش بە ئیرادەی حبووری خەڵک بگرن و ڕۆژی ناشتنی ژینا بووە ڕۆژێکزی 

ا بززوو کە ڕسززتەیەکی مێژوویززی لەسززەر کێ.ززی دا. هەر لەو ڕۆژەد مێژوویززی و تززایبەت لە مێززژووی هززاوچەرخی ڕۆژهەاڵت و ئێززران
ئەم ڕستەیە گەورەترین دڵدانەوە بوو بە بنەمزاڵەی ئەمینزی و ” ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئەبێتە ڕەمب“گۆڕی ژینا نووسرا: 

 .باشترین هەوێن و نەخشەڕێگای داهاتووی شۆڕشەکە
 

اکان کۆمەڵێک لە خەڵک و بەتایبەت الوانی ڕاپەڕیزو، کاتێک شۆڕش بەرینتر و بەرفراوانتر بووەوە، لە شار و ناوچە جیاجی
 گۆڕی سەر بەڵکوو نەدرا، پێ ڕێگەی هیچ و باو نەبووە …هەڵکردن و   گیانیان بەخت بوو. لە کوردستان پۆششی ڕەش و مۆم

ک بزۆ وکزاری شزەهیدەکان، بزوونە مانیەێسزتێ بووە تریبۆنێک و هەر وتارێکی خۆڕسکانەی دایک و باوک و کە  شەهیدێک هەر
بکززرێ، دەنززا هەرکززام لە  شززۆڕش و بەردەوامیززیەکەی. نموونەکززان زۆرن و مەجززالی ئەوە نیززیە یەکەیەکەیززان لێززرەدا ئامززاژە پێ

دا بززۆ هەمیشززە تۆمززار بکززرێن. بززاوکی  وکززاری شززەهیدان، دەتززوانێ لە ڕیززبی بەنرختززرین وتەکززانی مێززژووی شززۆڕش وتەی کە 
الڵەپەتەیزی و ڕاسزتەوخۆ هەمزوو کەسزە بەتەمەنەکانیشزی بانگهێشزتی  و بێبەوپەڕی ڕاشکاوی ” فەرەیدوون ئەحمەدی“شەهید 

دایکزی ”. ئەم کۆنە ئەبزێ نەمێنزێ، ئەم کۆنەپەرسزتییە ئەبزێ بزڕوا“بەشداریی شۆڕش کرد و هەر لەسەر گۆڕی کوڕەکەی وتی: 
بە وشزیارییەوە ئەم کوردسزتان ” پێویسزتم بە پرسزە نیزیە، خزوێنی ڕۆڵەکەم بزا ون نەبزێ.“وتزی: ” پەیمان مینبەری“شەهید 

هزیچ ”. دایە مەگزری بزۆ ڕۆڵە! شزەرت بزێ بسزتێنین تزۆڵە“جار دروشمی سزەرەکیی خەڵزکەکە بزووە  داوایەی قەبووڵ کرد و ئەم
لەدڵ هەتزا دواسزات هزاوڕێ و  بنەماڵەی شەهیدێک لە کوردستان بەتەنیا جێ نەهێڵزدرا و ئزاپۆرەی خەڵکزی هزاوبەڵێن و داس

 هەموو بنەماڵەکانیش هەستیان بە سەربەرزی و سەرفەرازی دەکرد و بە جۆرێک لە  هاودڵی بنەماڵەکان بوون و هەر
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 .بڕاوە جۆرەکان خۆیان بە بەختەوەر دەزانی کە شانازیی بوونە بنەماڵەی شەهیدیان پێ
 

ی بۆ ئەوەی هەستی پڕبەجێ و شیاوی ئەم بنەمااڵنەمزان بزۆ دەربزکەوێ، بزا فەکتێزک بێزنمەوە لێزرەدا، بەپێزی ئامزاری فەرمیز
ڕۆژی شزاری تزاران گیزرۆدەی پیسزیی هەوا بزووە و هەر  ٢١٨ڕۆژی سزاڵ،  ٣٦٥دا لە کزۆی ٩١خودی کۆماری ئیسزالمی لە سزاڵی 

کە ! هەر ئەم ئامزارە بێنزنە  ٤٤٦٠کە  بەهۆی ئەو کێشەیەوە گیانی خۆیان لەدەسزت داوە؛ سزەرنۆ بزدەن  ٤٤٦٠لەو ساڵەدا 
 دەردەکەوێ بۆمزان جزار ئەم جزا و...رەتان و مزادە هۆشزبەرەکان و کزۆڵبەران الی کوژراوانی پێکدادانی ماشین، قوربانیانی سە

سزتۆی ئە لە مەرگزانە ئەم هەموو بەرپرسیاریی دەکات، کار دڕندانە چەندە ئیسالمی کۆماری قەتڵوعامی و کوشتار ماشینی کە
 وەرنەگیراوە و وەک چارەنووسێک دەسەاڵتە، بەاڵم کەمترین ڕەخنەشی لێ

 
دا نەبززووە و قەزا و قەدەر وای هێنززاوە! ئەم نمززوونەیەم بززۆیە هێنززایەوە کە بڵززێم  گززۆڕانی لە دەسززتی خەڵززکسززەیر کززراوە! کە 

کە  بکزوژێ بزۆ مزانەوەی خزۆی لە دەسزەاڵت؟ هزیچ کزام لەو  ٤٤٦٠دا  کامە دەسەاڵتی دیکتاتۆری هەیە کە لە ماوەیەکی کورت
امەوێ بڵزێم مەراڵ هەر هەیە بزا بە شزەهیدبوون بزێ، بەاڵم مەرگانە هیچ تێووویەکیشیان بۆ کۆماری ئیسالمی نەبزووە. مزن نز

 .دەکەنێ بە بینینی ئەم ڕاستییەیە بۆمان دەردەکەوێ هەتا کۆماری ئیسالمی بوونی هەبێ، ئەوە مەرگە بە دەممانەوە پێ
 

هەن کە  گەیشززتوون و ئاگززاداری ئەوە خەڵکززی کوردسززتان کە بەحەق بززوونەتە ئۆلگززوو و سەرباشززقە، بەباشززی لەم ڕاسززتییە تێ
مزززانەوەی کۆمزززاری ئیسزززالمی واتە مەراڵ، ئەویزززش مەرگێزززگ کە ڕەنزززگە هەسزززتی هاوسزززۆزیی خەڵزززک ڕانەکێشزززێ و ئزززازیبە 

دا بنێزژرێن، بزۆیە داوایزانە بزۆ ژیزان و ژیزانەوە، بزۆ  دەنگزی لەدەسوووەکانیان نەبنە قارەمان و ناویزان نەبێزتە ڕەمزب و لە بێ
جزاری کۆتزایی بەو دەسزەاڵتە بهێنزرێ، ئەگەر تەنزانەت لەو ڕێزیەدا مەرگزی نەهێشتنی ئەم هەمزووە نگریسزی و مەرگە، بەیەک

 .تریش ببێتە میوانیان
 

تر  ڕوو لە خامنەیی و هەموو دیکتزاتۆران، ئەنجزام و  دەبێتە قارەمانێکی نەتەوەیی و بێ” کۆمار دەرئۆفتادە“باوکی شەهید 
ئزێمەین نەک ئێزوە! ئەمە سزەرچاوە لەوە دەگزرێ کە ویسزتی کۆتاییی خوێنمژییەکانیان وەبیر دێنێتەوە و دەڵێ ئەوەی دەمێنێ 

کراوانی  بەخزت ، یەکێکزی تزر لە گیان”عەلی ڕووزبەهانی“تاک، جێی خۆی گۆڕیوەتەوە بە ویستی گشت، لەم ڕۆژانەدا خوشکی 
بززڕوا  دا حیجززابی زۆرەم.یززی لەسززەر البززرد و بەم شززێوەیە پاڵاشززتی و هززاودڵیی خززۆی سززەرەڕای ئەم شۆڕشززە، لە چزز.ەی بززراکەی

دا واتززای زۆریززان هەیە. لە بەرەبەری شۆڕشززی سززاڵی  کەسززۆکییەکانی، بززۆ خەڵکززی ڕاپەڕیززو ڕاگەیانززد؛ ئەم کززردەوانە لە کززات
دا دەدا و بەم شزێوەیە جیزاوازیی خۆیزان  حیجا  بۆ دژایەتیی ڕێژیمی شا، لەچکیان بەسزەر سزەریان دا زۆریەک لە ژنانی بێ٥٧

 .لەگەڵ دەسەاڵت زەق دەکردەوە
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کە کززات کۆمەڵێززک ئەکززت دەگززۆڕێ گززرینگە، بەاڵم گرینگتززر لە کززردەوەکە ئاکززامێکە کە لەدوای خززۆی دەیبززێ. کاتێززک ئەوەی 
دا  وڕەنگی ئەوکزاتی ئێزران لێنینیستێک سزبای لەسزێدارەدانی بەسزەردا سزەپا و لە دەنزگ-وەک مارکسیست” خوسرەو گوڵسورخی“

یەکەیان بوو کردەوە، باسی لە ئیمامی یەکەمزی شزیعەیان کزرد و ” دادگایی“بۆ ترساندنی خەڵک و پاساو بۆ ئێعدامی ئەوان، 
دا گرینزگ بزوو بزۆ ئەوەی خەڵکزانێکی تزریش بەتزایبەت ئایینییەکزان ببزنە  وەک سەرباشقەی خۆی ناوی هێنزا، لە جێزی خزۆی
دێ و دەڵێ: ” ردمەجیدڕەزا ڕەهنەوە“دا نەمێنێتەوە. پاش نبیکەی پەنجا ساڵ  دوژمنی دەسەاڵت و کێشەکە تەنیا لە بەرەیەک

یانی ئەی هەموو ئەوانەی خوازیاری شزادی و خۆشزین، مزن بەشزێکم لە ئێزوە و ئێزوەش ” لەسەر گۆڕم هەڵاەڕن و شادی بکەن“
دا، پەیزامی  هێنەر و پارێبەری ویستەکانم بزن. ئەم پەیامزانە لە دواسزاتەکانی ژیزان کوژ، وەدی بە نەهێشتنی دەسەاڵتی شادی

دەسزەاڵتیی  ستە دەسەاڵتەکان بۆ ترساندن و تۆقانزدن خەڵزک دەکزوژن و دەیزانهەوێ پەیزامی بێسازن، ڕا گرینگ و چارەنوو 
وڕەنگیززانەوە بززوو بززکەنەوە، بەاڵم هەمیشززە کززاردانەوەی پێوەوانەیززان دەبززێ و خەڵززک  بەنززدییە سیاسززییەکان لە ڕێززگەی دەنگ
 .نبووەکان، نەک دەسەاڵتە ترسێنەرەکا دەبنە گوێگری چاالکە سیاسییە قوربانی

 
هەر لە ” پوور ڕەسزووڵ محەمزمەد حاجی“دایکی شەهید ” فاتمە مستەفازادە“دا، دایە  لە نوێترین دەرکەوتنی خاوەن شەهیدەکان

من نزاگریم، وەک تەرەغە “درێژەی ئەو تێئۆرییە خۆڕسکەی ئەم ڕۆژانەدا کە تاسەبار بم یا ڕێبەرایەتیی شۆڕش بکەم؟ وتی: 
ئەمەیە کە کوردستان و کردە شۆڕشگێڕانەکەی دەبێ ببێتە سەرباشقەی هەمزوو ” کردووە.وام، ڕۆڵەکەمم پێشکەش بە نیشتمان 

دەبێ ئااڵی شزۆڕش بزێ تزا ڕۆژی سزەرکەوتن، ” سمکۆ مەولوودی“ئازادیخوازانی جیهان، دەسماڵی سووری دەستی دایکی شەهید 
 .گرتن پۆشین و ئەژنۆی خەفەت لە باوەش نەک ڕەش

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد ینژنا ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 ئەو دروشمەی تەختی حکومەتی وەلەرزە خست ژن، ژیان، ئازادی!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زادە نەسرین یوسف  

   
مەسەلەی ژن و ببوتنەوەکانی ژنان لە جیهاندا، مەسەلەیەکی نوێ نییە، بەڵکو سااڵنێکی دوور و درێژە بزووە بە دەغزدەغەی 
خەڵکززی سززەر گززۆی زەوی، بەتززایبەتی خەڵکززی واڵتە پێشززکەوتووەکان.ئەو دەغززدەغەیە لەو سززەردەمەی ئززێمەدا گشززتگیربووە 

 .تان شۆڕشێک بە ناوی شۆڕشی ژن هاتووەتە ئاراوەبەتایبەت ئێستا کە لە ئێران و ڕۆژهەكاتی کوردس
 

ئەگەر لە کۆتززای سززەدەی نززۆزدەهەم و سززەرەتاکانی سززەدەی بیسززتەم دا ئەم مەسززەلەیە تەنهززا بیززر و هززبری بەشززێک لە ژنززان 
ی بوونیان لە دنیایی پیشەسازی و یەکسانی نێوان ژن و پیاو بوو، بەاڵم لە شزەڕی جیهزانی دووەم بزۆ دواوە ڕەهەنزدێکی مزرۆ

لەخۆ گرت و ژنانی زۆرینەی چین و توێژەکۆمەاڵیەتییەکان بە هەموو شێوەیەک مەی.یان بۆ ئزازادی و یەکسزانی پەیزدا کزرد و 
 .ئەو ویست و داخوازییە بۆ واڵتە تازە گەشەکردووەکانیش ڕاکێشرا

 
کۆمەاڵیەتییەکانیززان، بززبوتنەوەی ژنززان و هەوڵززدان بززۆ بە دەسززتهێنانی مافەکانیززان جززا چ مەدەنززی و چ سیاسززی و چ مززافە 

چەنززدین سززاڵە درێززژەی هەیە و سززەری زۆر لە ئەنجززوەن و ڕێکخراوەکززانی تززایبەت بە ژنززانی گەرم کززردووە. هەڵززبەت دەکززرێ 
 لێرەدا ئاماژە بەوە بکەین زۆرێش لەو ڕێکخراوە و سازمانانە بۆ وەدیهاتنی مافی یەکسانی و بەدەستهێنانی ئەو ویستە 
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 .درێەیان نەکردووە
 

لە یاسززاو رێسززاکانی ڕابززردوو کە تەنیززا بززۆ پەراوێبخسززتنی ژنززان لە مەیززدانە و بززۆ کززارا کردنززی کززۆمەڵگەی مەدەنززی گەلێززک 
ڕێکخرابوو، چووە ژێر پرسیارەوە و کۆمەڵگەی پیاوساالری چیتزر نەیتزوانی بە تەنیزا وەاڵمزدەرەوەی پێداویسزتیەکانی تەواوی 

 .مرۆڤەکان بە گشتی ژنان و پیاوان بێت
 

ە ئێرانززی کۆمززاری ئیسززالمی یەکێززک لە کززاتە هەسززتیارەکانە و ڕێززژیم وە پەلەقززاژە کەوتززووە و هەر ڕۆژێززک و بە ئێسززتا کە ل
شێوازێک خۆی دەردەخزا جزا لە بڕیزاری البردنزی حیجزابی زۆرەم.زی بگزرە تزا البردنزی گەشزتی ئیرشزاد و بەهەر شزێوەیەک بزێ 

 تزا کە شۆڕشزە ئەو و خرۆشزانە ئەو  سزەرەکی کێشزەی هەوێدەیز نەبزێ بزراوەش ئەگەر  هەوڵ دەدا براوەی ئەو مەیدانە بێ و
 نەبزوون کێشزەیە دوو ئەو بڵێزین ئەگە کە ئیرشزاد گەشزتی یان حیجا  البردنی کێشەی بکاتە دایەی ئارا لە مانگە سێ ئێستا

ەوڵەت بزۆ ەاڵم بە دڵنیاییەوە کێشەی سەرەکی خەڵک حیجا  نیزیە بەڵکزوو ئەو شزێوازە بەڕێزوابەرییەی دب نەبێ وا لەوانەیە
 .داسەپاندنی حیجابی زۆرە م.ییە کە خەریکە ماڵی خۆیان (ڕێژیم  وێران دەکا و تەخت و تاجیان دەڕووخێنێ

  

ڕۆڵی ژنان لەو شۆڕشەدا لە شەهید کردنی ژینا دەست پێ ناکا بەڵکزوو شزەهید کردنزی ژینزا بزوو بە هۆکزاری ئەوەی بڵێسزەی 
و هەموو دنیا بگزرێ و هەمزوو ژنێزک لە دنیزا دا و بەتزایبەت لە ئێزران و  ئەو ئاگرە دابگیرسێ و لە پڕ وەک بۆمبێک بتەقێ

کوردستاندا خۆی بە بەرپرسیار ببانێ بۆ ئەوەی ئەو دەوڵەتەی کە ئێستا بە دەوڵەتی منداڵ کوژ و ژن کزوژ نزاوی دەرکزردووە 
 .لەسەر کار الچێ و داهاتوویەکی گەش ببێتە دیاری بۆ ئێران

 
ی پیاوان لەو خەباتەدا بکرێ کە بە دڵنیاییەوە پشتیوانی و پشزتگەرمی پیزاوان بزوو کە ئەگەر هەڵبەت دەبێ ئاماژە بە ڕۆڵ

لە چەند دەیەی ڕابردوودا ئەو دەوڵەتە بە هەر شێوازێک بێ جا لە زانکۆکان و خوێنزدنگەکانەوە کە بە هەمزوو شزێوازێک کە 
کە لە پیاسەیەکی سەر شەقامەوە تا خۆشزیەکی کزاتی توانیوییەتی دوو ڕەگەزی لێک جیا کردەوەتەوە یان لە نێو کۆمەڵگەدا 

لە جێژنێکی ئاسایی بەردەوام بەربەستی داناوە و هەروەها میدیا و سوشیاڵمیدیای کردووەتە شوێنێک بۆ داسزەپاندنی ئەوەی 
ژن بە کە لە بیری و هبری دواکەوتووی خۆیدا تێزدەپەڕێ و هەمووکزات هەوڵزی داوە کە پیزاو بە ڕەگەزی بزااڵتر و باشزتر و 

ڕەگەزی الواز و ژێردەست و ژێر چەپۆک دەربخا، بەاڵم بۆخۆی لەو شۆڕشەدا کاتێک کە هاوژینی فریشتە ئەحزمەدی بە دەنگزی 
بەرز لەسەر مەزاری هاوژینەکەی بە دەبگی بەرز بەرگری لە خۆشەویستەکەی کرد و کۆمزاری ئیسزالمی بە قزاتڵی فریشزتە نزاو 

 .ڕەگەز نەوەک مرۆڤایەتییە یارییه ئەو براوەی ەرکەوێد بۆی  هێنا و ئەوە نموونەیەک بوو کە
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هەر ئێستا بە دەیان کەسی لە زیندانەکان کردووە و هەر جارێک و خەبەری لەسێدارەدانی کەسێک بوو دەبێتەوە یان ئەوەی  
 .دەیان کوڕ و کچ کە لە زینداندا دەستدرێژیان دەکرێتەسەر و بە دەیان شێوە بێڕێبیان پێ دەکردرێ

 
ی بەکززۆمەڵی جەمززاوەری ڕاپەڕیززو لە شززارە کوردییەکززانی وەک جززوانڕۆ، مهابززاد، بۆکززان، شززنۆ و سززنە و سززەقبی ژینززا تیززرۆر

 .هەمووی لە ڕقی ئەو جەماوەرە گەورەیە بووە کە بوو بە چقگ بۆ چاوی. کە ئەو بە ئێعدامی الوەکان تۆڵەی دەکاتەوە
 

تەنانەت ناسنامەی نەبوو دڵی هەمزوو جیهزانی هێنزا ئزێش تزا  کوشتنی کیانی منداڵ و خودانوور کە برای چەند خوشک بوو و
ئەو ڕادەیەی چەندین تابڵۆ لە ئازاردانەکانی خودانوور بزوو بە شزانۆ و کەوتە بەر دیزدی خەڵزک لە شزەڤامەکانی ئورووپزا و 

 .کاردانەوە زۆر باشی بوو
 

می هەمزوو کزات لێزی ترسزاوە و سزڵی لزێ ئەو شۆڕشە بە دروشزمی ژن ژیزان ئزازادی دەسزتی پێکزرد سزێ وشزە کە کۆمزاری ئیسزال
کردووە وشەی ئزازادی وشزەیەکە کە بە یەکەم پیتزی ئەلزف و بزێ دەسزت پێزدەکا و بە کۆتزا پیزت کۆتزایی دێ، لەو نێزوانەدا 
وشەی (زاد  هەیە کە بە مانای بوون و هاتنە دنیا و ژیانە و لە نێو مرۆڤەکانزدا ئەوە تەنیزا ژنە کە ژیزان دەبەخشزێ بزۆیە 

دەبێ ژن ئازادی ببێ و ئەوە ڕێک بە دژی ویستی ئەو دەوڵەتەیە کە لە یەکەم سزاتەکانەوە ژنزی داپۆشزی. ژیزانی  پێویستە و
 .لە خەڵک ساند و ئازادی لە مەیدانێکی تاراندا زیندانی کرد

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 ژنان لەم بزووتنەوەیەدا ڕێبەرن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری  

   
 زیززاتر لە سززێ مززانگە ژیززنگەی کوردسززتان بززووە بە گۆڕەپززانێکی بەهێززب بززۆ بەرەنگززاربوونەوە لەگەڵ داگیززرکەران، گۆڕەپانێززک
لێوڕێژ لە وزە و پۆتانسیێێ کە دوو فاکتەری سەرەکیی بەجەماوەریتربوون و ڕادیکاڵتر بوون، توانیویانە پێناسزە و فزۆرمێکی 

 .جیاوازتر لەوەی پێشوو بەم ببووتنەوەیە ببەخشن
 

ێ بە بە کززورتی بززبووتنەوەکە ئززاوا دەسززتی پززێ کززرد: کوێکززی کززورد بە سززەفەر ڕووی لە تززارانی پێتەختززی ئێززران کززرد، لەو
بیززانووی نەبززوون یززان پێڕەونەکردنززی یاسززای داسززەپاوی حیجززابی زۆرەم.ززێ کەوتە بەر هێرشززی دڕنززدانەی بەنززاو پۆلیسززەکانی 
گەشتی ئێرشادی ڕێژیم و بەهۆی لێزدان و تونزدوتیژییەک کە بەرانزبەری کزرا، بەداخەوە بە هەزاران ئزاوات و خزۆزگەی بەدی 

و ئەمە بزوو « ژینا گیان تۆ نزامری، نزاوت دەبێزتە ڕەمزب»جوانەمەراڵ نووسرا: نەهاتوو، شەهید کرا. لەسەر گۆڕەکەی ژینای 
بە دەساێکێک بۆ سەرهەڵدانێکی مەزن نە تەنیا لە کوردستان بەڵکزوو لە ئێزرانیش، سزەرهەڵدانێک کە زیزاتر لە سزێ مزانگە 

 !کاتیشدا کاریگەردرێژەی هەیە و هەر ڕۆژێکی لێوڕێژ بووە لە کۆمەڵێک حەماسە و چیرۆکی جیاواز و لە هەمان 
 

 :چەندین فاکتەر هەن کە لە ببووتنەوەی ئەمجارەدا گرینگ و جێی بایەخن کە لە خوارەوە ئاماژەیان پێ دەکەم
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 :ێ کوردبوونی ژینا

 
ساڵی ڕابردوودا ڕێژیمی ئێران بە هەموو هێزبەوە هەوڵزی داوە کە کوردسزتان و گەلزی کزورد لە بزوون و شوناسزی  ٤٣لە ماوەی 

ۆیان داماڵێ، بۆیە لە هەر دەرفەتێک بۆ ئەم مەبەستە کەڵکی وەرگرتووە و زۆرجاریش بە تێووویەکی مزاددیی ڕاستەقینەی خ
زۆرەوە پیالنزززی داڕشزززتووە تزززاکوو بتزززوانێ خەسزززار بە کوردسزززتان بگەیەنزززێ، لە ڕاسزززتیدا زینزززدووبوونی کوردسزززتان لە بزززاری 

سزالمی وای کزردووە کە کوردسزتان هەمیشزە وەکزوو دوژمنزی سیاسییەوە و تێگەیشتنی خەڵکی کوردستان لە چییەتیی کۆمزاری ئی
دەسەاڵت چاوی لێ بکرێت؛ بۆیە لە سزەفەری ژینزای کوردستانیشزدا بزۆ تزاران، هێبەکزانی گەشزتی ئیرشزاد وەکزوو ئەوی تزر و 

خزۆی دوژمن هەڵسوکەوتیان لەگەڵ کزرد و ئەو ڕق و بێزبارییەی کە دەسزەاڵت لە کزوردی هەبزوو، ئەمجزارە کە کوشزتنی ژینزادا 
 .دەرخست

 
 :ێ ڕەگەزی ژینا

 
لەوەتەی کۆمززاری ئیسززالمی وەکززوو دەسززەاڵتی حززاکم بە سززەر ئێرانززدا هززاتووەتە سززەر کززار، دژایەتززی لەگەڵ ژن بەشززێکی 
حاشززاهەڵنەگر لەم دەسززەاڵتە بززووە. هەر لە دوای سززەرکەوتنی شۆڕشززی گەالنززی ئێززران و بەتززااڵنبردنی دەسززکەوتەکانی ئەم 

نی ڕێژیمەوە، ژنان یەکەم توێژی کۆمەڵگا بوون کە کەوتنە بە ڕقی ڕێزژیمەوە، یەکەم هەنگزاویش شۆڕشە لەالیەن ئاخوندەکا
بززۆ ئەم مەبەسززتە سززەپاندنی حیجززابی زۆرەم.ززێ بززۆ ژنززان بززوو کە هەر لەو کاتەشززدا لەگەڵ دژایەتیززی ژنززان بەرەوڕو بززووەوە، 

بزۆ سزەرکوتی ژنزان، تزوانی حیجزا  بە سزەر ژنزانی  بەاڵم ڕێژیم بە داڕشتنی یاسا و کەڵکوەرگرتن لە ئایین وەکوو ئامرازێک
سززاڵی ڕابززردوودا، حیجززا  بەشززێکی قەبززووڵنەکراو لە  ٤٣ئێرانززدا بسززەپێنێ. ئەمە ڕاسززتیەکی حاشززاهەڵنەگرە کە لە مززاوەی 

ژیزززانی ژنزززان بزززووە، هەر بزززۆیە بینیومزززانە کە بە شزززێوازگەلی جیزززاوازیش و لە قۆنزززاغی جیزززاوازدا بەنیسزززبەت ئەم بزززابەتە 
 .ەتییان دەربڕیوە و بەرەوڕووی بوونەتەوەناڕەزای

 
فززاکتەری ژنبززوونی ژینززا و ئیززدئۆلۆژیی دەسززەاڵتی حززاکم کە چییەتیززیەکەی دژایەتززی.ەگەڵ ژن و ئازادییەکززانیەتی لە هۆکززارە 
سەرەکییەکانی کوشتنی ژینا بەدەستی پێتەخنشزینان بزوو؛ دوژمنزایەتیی دەسزەاڵت و ئیزدئۆلۆژییەکەی لەگەڵ ژنزان بزووە هزۆی 

 !وەی کە ژینا ببێتە قوربانیی قەتڵێکی حکوومەتیئە
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 :ێ هەستیاربوونی کۆمەڵگای کوردستان بەنیسبەت ژنان

 
لە ڕاستیدا شەهیدبوونی ژینا و لەسەرهەستبوونی کۆمەڵگای کوردستان بەنیسزبەت قەتڵزی حکزوومەتیی ژینزا تزوانی گزۆڕانێکی 

ەربخزات کە ئەمە لە ڕاسزتیدا وەکزوو شکسزتهێنانی دەسزەاڵت گەورە درووست بکات و پێناسزەی ڕاسزتەقینەی کوردسزتان زیزاتر د
دەبێ چاوی لێ بکرێ. ئێران یەکێک لەو واڵتانەیە کە ڕێژەی تونزدوتیژییەکان تێێزدا بەنیسزبەت ژنزان زۆرە، خزودی یاسزا و 
دەسزززەاڵت بە شزززێوەی سیسزززتماتیک بەرانزززبەر بە ژنزززان تونزززدوتیژی دەنزززوێنن و لە ڕێزززگەی میزززدیا و قوتابخزززانە و بزززاقی 
پێگەکانیشززەوە کە لەبەر دەسززتی دەسززەاڵتدان تونززدوتیژییەکان بەرانززبەر بە ژنززان ئاسززایی دەکززرێنەوە؛ ڕێززژیم بەنیسززەت 

ژن کزززوژرابێتن و لە  ١٠کوردسززتان لەم بززوارەدا سیاسززەتێکی جیززاوازی هەبزززووە، ئەگەر لە مانگێکززدا لە سەرتاسززەری ئێززران 
کوردستان زەقتر نیشان بدات، بزۆ ئەوەی کوردسزتان شزوێنێکی نزائەمن کوردستان یەک ژن، بێگومان ڕێژیم هەوڵی داوە ئەوەی 

بۆ ژنان نیشان بزدا و بڵزێ پیزاوی کزورد جزگە لە تونزدوتیژی بەرانزبەر بە ژنزان هزیچ ئاکزارێکی ئەمڕۆیزی نزازانێ و بەگشزتی 
 .پیاوی کورد بە مرۆڤێکی نەزان و دەمارگرژ و توندوتیژ لەقەڵەم بدات

 
سززەی لە ڕێززژیم تێززک دا؛ پیززاوانی کوردسززتان بەنیسززبەت قەتڵززی حکززوومەتیی ژینززا لەسەرهەسززت بەاڵم مەرگززی ژینززا ئەم پێنا

بوون، چونکە مەرگی ژینایان بە دەستدرێژیی ئاشکرای دەسەاڵت بزۆ سزەر شوناسزیان واتە کوردبوونیزان و بەشزێکی جیزانەکراو 
 !لە کۆمەڵگای کوردستان واتە ژنانی کوردستان زانی

 
مەبەسززت جززگە لە   ەو بززڕوایە بززن کە ئەگەر ئەمە بەنیسززبەت کوێززک لە شززارێکی دیززکەی ئێززران زڕەنززگە زۆر کە  لە سززەر ئ

کوردسزتانە ز ڕووی دابزا هەڵوێسزتەکە هەر ئەوە دەبزوو و پیزاوان دەهزاتە سزەر شزەقام، بەاڵم ڕاسزتییەکە شزتی دیکەمزان پزێ 
نزان بزۆ چزوونە نێزو سزتادیۆمی فووتبزاڵ و دەڵێت، مەگەر کوی شین(دختر آبی ، بەهۆی گوشارەکانی ڕێزژیم بزۆ ڕێگریکردنزی ژ

بینززی یززاریی تیمززی دڵخززوازی خززۆی ئززاگری لە جەسززتەی خززۆی بەر نەدا؟ مەگەر ئەمە تونززدوتیژیی سیسززتماتیکی دەسززەاڵت 
 بەرانبەر بە کوێکی ئێرانی نەبوو؟ ئەی چۆن بوو کە بەنیسبەت مەرگەکەی هیچ ناڕەزایەتییەک نەهاتە ئاراوە؟

 
 :ێ بەجەماوەریتربوون

 
اپەڕینێززک لە کوردسززتانەوە بە دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی دەسززتی پززێ کززرد، هەمززوو خەڵکززی کوردسززتان بە چززین و تززوێژی ڕ

جیاوازەوە هاتنە سەر شەقام و دژی ڕێژیم و دڕندەییەکانی ڕاپەڕین، زۆری نەخایانزد کە شزارەکانی دیزکەی ئێزرانیش هزاتنە 
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ەی کوردسزتان بزوو، پەیوەسزت بە ڕاپەڕیزنەکەوە بزوون؛ ڕاپەڕیزنەکە سەر شەقام و بەکەڵکوەرگرن لە دروشزمێک کە ئزاخێبگەک
 .توانیی هەم لە بواری حەشیمەتەوە بەربووتر بێت هەم لە باری جوغرافییاییەوە، ڕووبەرێکی گەورەتر لەگەڵ خۆی بخات

 
 

 :ێ ڕادیکاڵتربوون

 
 ئامزانۆ دەکزرانە ڕێبەرانزی و  اویەتی ڕێژیمئەگەرچی پێشتریش ناڕەزایەتییەکان دروشمی ڕادیکاڵیان تێدا دەوترایەوە و تەو

 خۆیززان لە ڕادیکززاڵتر کززردەوەی راپەڕیززو خەڵکززی هەم و جیززاوازترە دروشززمەکان داڕشززتنی هەم ئەمجززارەدا ڕاپەڕینززی لە بەاڵم
یبکردنی کردەوەی خەڵکی ڕاپەڕیزو لە زۆربەی شزارەکانی کوردسزتان و ئێزران نیشزان دەدات کە خەڵزک بە ئانال دەدەن؛ نیشان
مانجی ڕووخانی ڕێژیم هاتوونەتە سەر شەقام، سەرنجدانێکی خێرای ئزاخرین سزتۆری و پۆسزتی شزەهیدەکانی ڕاپەڕینەکزان ئا

بەتزززایبەت لە کوردسزززتان دەری دەخزززات کە ئەوان خۆیزززان یەکالیزززی کزززردووەتەوە، بزززۆیە بزززوێرانە و بەمەبەسزززتی بە ئامزززانۆ 
 .گەیاندنی ڕاپەڕینەکە هاتبوونە مەیدانی کردەوە

 
 :ەزینی تەمەنی بەشداربووان لە ڕاپەڕینەکەێ داب

 
چاوخشاندنێک بەسەر ڤیدیۆ و وێنە بووکراوەکان نیشان دەدات کە زیاترین ڕێژەی بەشداربووان لەم ڕاپەڕیزنە کەسزانێکن کە 

 کردن لەژێزر چەتزری دەسزەاڵتی سزەرەڕۆ و تۆتزالیتەری ئێزران و سزەرەڕای تەمەنیان کەمە، کەسانێک کە هاوکات لەگەڵ ژیان
هەموو هەوڵەکان بۆ پەروەردەی ئیدئۆلۆژیکیان و ڕاکێشزانیان بزۆ ڕیزبی بەسزیۆ و مودافعزانی حەرەم و گزرووپە نیابەتییەکزان 

هیزوا کزرد و بە هەبوونیزان   بە بیری ڕزگاری لە چنگی دیکتاتۆری پەروەردە کراون! نەسڵێکی نزوێ کە ڕێژیمیزان لە خۆیزان بێ
کە داهاتوویزان دەوێ و نایزانەوێ لە بەرانزبەر بێزدادی و سزەرەڕۆیی ڕێژیمزدا  گەیانزدلە مەیدانی کردەوەدا بە ڕاشکاوی ڕایان

 .بێدەنگ بن
 

 :ێ بەشداریی ژنان

 
ئەوەی کە زیاتر دەبێ بایەخی پێ بدرێت، بوونی ژنانە، بە پێوەوانەی پێناسەی باوی کۆمەڵگا و ئەوەی کە ڕێژیم هەمیشە 

دەوەدا خۆیان بە کۆمەڵگزا سزەلماندەوە، بە دەیزان ژن لەم ڕێبزازەدا چزوونە هەوڵی دابوو جێگیری بکات، ژنان لە مەیدانی کر
کاروانی شەهیدانی کوردستانەوە، دایکی شەهید بە بوێرییەوە دەڵێ کوزی نیشزتمان نەبزم ئەگەر تزۆڵەی نەسزتێنم، هاوسزەری 
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ە چزۆپی کێشزان دەچێزتە شەهید بە وتنەوەی دروشمی شەهید نزامرێ دەبێزتە لیزدەری ڕاپەڕیزنەکە، دایکزی شزەهیدێکی دیزکە ب
پێشوازی تەرمی کوڕەکەیەوە، دایکێکی دیکە بە بوێرییەوە گرتە ڤیدیۆیەک بوو دەکاتەوە و ڕاشکاوانە دەڵێ بکزوژی کزوڕەکەی 
مززن کۆمززاری ئیسززالمییە! ئەمززانە نمززوونەگەلێکی بوززووک لە هەزاران تززاب.ۆی پززڕ لە وانەی شۆڕشززی ژینززان، شۆڕشززێک کە بە 

کززرد و ئێسززتاش ژنززانن کە بە بوونیززان لە مەیدانززدا و بە پاڵاشززتیردن لە کززوڕ و هاوسززەر و  پێشززەهیدبوونی ژنێززک دەسززتی 
 .براکانیان بوونەتە هەوێنی درێژەپێدانی

 
ژنززان بە بەشززداریی چززاالکەنە و پۆزەتیززپ لەم راپەڕیززنەدا سززەلماندیان کە ڕێززبەرن! ڕێبەرانێززک لەخۆبززوردوو و بەهێززب کە 

مان پێشمەرگانە تێبکوشن و لە بەرانبەر هیبە دڕندەکانی رێژیمدا سزینگیان بزکەنە قەڵەزان ئامادەن بۆ ڕزگاریی خاک و نیشت
بۆ پاراستنی نیشتمان. ژنانی کوردستان ژینایان کردە سەرقافڵەی کاروانی تێکۆشان و بە بەشداریی چاالکانە، ناوی ژینایزان 

 .کردە ڕەمبی بەرخودان بۆ بەگژداچوونەوەی داگیرکەران
 

شی ژینا، شۆڕشێکی جەماوەرییە و هەموو چین و توێژەکزانی کۆمەڵگزاش توانییزان خۆیزان تێزدا ببینزنەوە بەاڵم ڕاستە کە شۆڕ
بێگومان بەشداریی ژنزان تزوانی ڕەنگوبزۆنێکی جیزاوازتر لەوەی جزاران بەم شۆڕشزە ببەخشزێت، هەر بزۆیە ئاسزۆی ڕزگزاری زۆر 

انەوەی تێکۆشان بزۆ ڕزگزاری و ئەبزێ دواوێسزتگەی ئەم ڕاپەڕیزنە پس ڕوونتر لە جارانە. ژنان بوونەتە سەرقافڵەی کاروانی بێ
 .هەر ڕزگاری بێت

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 شۆڕشی ژینا، نوقتەگۆڕانێکی مێژوویی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موژگان عەلیپوور  

   
 و سززێهەم جیهززانی واڵتززانی لە جیززاوازترن زۆر پێشززکەوتوو و دێمززوکرات واڵتززانی لە شۆڕشززەکان و کۆمەاڵیەتییەکززان  بززباوتە

 کزۆمەاڵیەتی، جیزاوازییە ئزاخێبگەی و  بەسزتەرەکان و  هۆکارەکزان بزۆ بگەڕێنەوە جیاوازییانە لەم بەشێک ڕەنگە. دواکەوتوو
وێنەیەکززی جیززاوازە لە چززاو ڕووداوە هاوشززێوەکانی پززێش « ژینززا»ئەمجززارەی  شۆڕشززی. کولتوریییەکززانەوە سیاسززی، ئززابووری،

خززۆی. تایبەتمەنززدی و ڕەهەنززدە نوێیەکززانی ئەم بززباوتە وایززان کززردووە ببێززتە نوقتەگززۆڕان و دەسززتاێکی ڕەوتێکززی نززوێ کە 
داهاتووی ئێران و گۆڕانکارییە نێوخۆییەکانی ئەم جوغرافیایە قورسزایی دەکزات. جیزاوازی و بزێ وێنەیزی ئەو سێبەری لەسەر 

دەیە دەسززەاڵتدارییەتی ڕێژیمززی ئاخونززدی، ئەمجززارە ژنززانی ئێززران، وە بە تززایبەتی  ٤شۆڕشززە لەوەدایە کە پززاش زیززاتر لە 
 .کردووە« ژیان ئازادیژن »ژنانی کوردستان، پێشەنگایەتی ئەو شۆڕشەیان بە دروشمی 

 
ژینزا ئەمینزی، کزوە کزوردێکی خەڵکزی ڕۆژهەاڵت و شزاری سزەقب، پزاش ئەوەیزکە لەگەڵ بنەمزاڵەکەی بە سزەفەرێک سزەردانی 

گەشززتی « تززاران دەکززا، تەنیززا لەبەر ئەوەیززکە تززاڵە قژەکززانی لە ژێززر ڕووسززەرییەکەیەوە وەدەر دەکەوەێ لەالیەن هێبەکززانی
سبەسززەر دەکززرێ و پززاش ئەشززکەنجە و ئززازارێکی زۆر گیززانی لە دەسززت دەدا، ئەمەش دەبێززتە ڕێژیمززی ئێززرانەوە دە« ئیرشززادی

 .هەوێنی ڕاپەڕین و خەباتێکی بەربوو و بێ وێنە لە ئاستی کوردستان و ئێران

https://www.kurdwomen.org/wp-content/uploads/2022/12/mozhgan.jpg
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زیاتر لە سێ مانگە شۆڕشی ژینا لە شکگ و فۆرمی جیاوازدا، بە نزاوەرۆک و پێکهزاتەی جیزاوازیەوە، لە پانتزای کوردسزتان و 
 و  هەرێزززمە نەتەوەییەکزززانی دیزززکەی ئێزززران بەردەوامە، لە ڕوانزززگەیەکەوە، ئەم ڕوتە ڕوولەگەشزززەیە، لە ئاسزززتی جیهزززانی

 و مرۆیزی ئامزانجە و بزایەس لە بەدەر دیکەوە، ڕوویەکی لە هەیە، خۆی پێش شۆڕشەکانی هەموو لەگەڵ جیاوازیی ناوچەییدا
 جیهانززدا لە دیززکە شۆڕشززێکی هززیچ شززوێنکەوتەی تایبەتمەنززدییەکانیەوە، و بەربززوو و  پێکهززاتە ڕووی لە ئززازادیخوازانەکەی،

ی ئەم جیززاوازییەش دەگەڕێززتەوە بززۆ دەرد و ئززازارو هاوکززات خولیززا و ئاسززۆی ڕووانینززی پێکهززاتە و الیەنە ڕەهەنززد نەبززووە،
سیسزتماتیکی ڕێژیمێکزی بەشدارەکانی بباوتەکە بەرەو ڕزگاری و ئازادی و تێاەڕینیان لە ستەمی فزرەالیەن و چەوسزاندنەوەی 

 .وەک کۆماری ئیسالمیی ئێران
 

پێکرد و هاوکززات  لە کوردسززتانەوە دەسززتی« ژن، ژیززان، ئززازادی«یەکی ژنززانە و بە دروشزززمیسززیما  شۆڕشززی ژینززا بە ئامززاژە و
ەکزانی کۆمەڵێک ڕوانگە و ویست و داخوازی سیاسیی و کۆمەاڵیەتی هێنایە گۆرێ کە یەک لەوان مەسەلەی بێ مزافی و ئازادیی

 پەراوێزبەوە لە ئێزران، لە ژنزان پرسزی  ژنان بزوو. دەرەنجزامی ئەم ڕەوتەش بە پێشزەنگایەتی خەبزاتی ژنزان، بزوو بەوە کە
 پرسزێکی بە کزرد ژنانی ئازارەکانی و دەرد و بڕی ئێرانی سنوورەکانی زوو زۆر ئەوەش داخوازییەکان، و ئامانۆ ناوەندی بێتە

 بڕیززار ناوەنززدەکانی(جیهززانی کززۆمەڵگەی  کە بینیمززان چززۆن وەک هەر. واڵتززان و جیهززانی ڕای سززەرنجی جێززی و پڕبززایەس
 پێشززێ.کردنی هەروەهززا و ژنززان مافەکززانی و پززر  لەسززەر  و...نی واڵتززان و ڕێکخززراوە جیهانییەکززان، کەسززایەتی وپەرلەمززا
 .دەنگ هاتە ئێران لە  مرۆڤ مافەکانی

 
وێززڕای ئەوەی کە « ژن ژیزان ئزازادی« سززەر شزەقامەکان، بە دروشزمیئامزادەبوونی بەرچزاوی ژنزان لە کوردسزتان و ئێزران لە 

پاشززخانی مێژوویززی خززۆی هەیە، بەاڵم بە هاوکززاری و پاڵاشززتی و هاوبەشززیی پیززاوانی کززورد بززوو کە ئەو ڕاپەڕیززن و شۆڕشززە 
ە شزێوەی شۆڕشزێکی فرەڕەهەنزدە بەاڵم تزوانی بزۆ یەکەم جزار لە ئێزران ئەگەر چزی ب« ژینزا»گەشەی کرد. ئەگەرچی شۆرشزی 

ەتەوەییەکززان، چ لە ئاسززتی تززوێژ و ن پێکهززاتە ئاسززتی لە چ هززاوبەش و  ڕێژەیززی، ببێززتە پالتەززۆرمی خەبززاتێکی هاوشززان
 .چینەکانی کۆمەڵگای ئێران و کوردستاندا

 
ئەو شۆرشززە بەو پێشززینە مێززژووییەی کە لە بەرەنگززاری دەسززەاڵتە سززەرەڕۆکان لە ئێززران هەیەتززی، داواکارییەکززانی خززۆی بە 

ئەو ڕەوتە نوێیە لە خەباتییان ئاراستە کزرد، « ژن ژیان ئازادی»نی هێنایە گۆڕێ و ئەمجارە ژنان بوون کە بە دروشمی ڕوو
بەاڵم بەو جیاوازییەوە کە چوارچێزوەی ویسزت و داخوازییەکزان لە مافەکزانی ژنزان و ئازادییەکانیانزدا بەرتەسزک نەکزردەوە و 

 خوازیززاری ژنززان دیززدەوە، لەم. دا گززرێ لێززک بززوون کوردسززتانی ڕوانززگەی و ناسززنامە و  خەباتەکەیززان لەگەڵ پرسززی شززونا 
 لە بززۆیەش هەر نەتەوەییەکانیززانن، و  مرۆیززی مززافە و  ئززازادی وبەهاکززانی  یەکسززانی و دادپەروەری پرسززی بنەجێکردنززی
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 هەروەک دەوێ، واڵتە ئەوە بەڕێزوەبردنی و دەسزەاڵتداریی لە خۆیزان پشزکی  سزێکۆالردا، و دێموکراتیزک ئێرانێکزی داهاتووی
 .لە ئێرانی هاوچەرخدا وەبەر ژنان کەوتووە داگیرکاری و ستەمکاری قوربانییەکانی و  تێووو بەرچاوی پشکی چۆن

ئاراسززتەی ئەو ڕووداوانە تەنیززا لە نززاوخۆی ئێززران نەبززوو بەڵكززوو گەیشززتۆتە واڵتززانی دەروە و چاالکززانی کززورد و ئێرانززی لە 
لەو شۆڕشززە و توانیویززانە بە ڕێکخسززتنی خۆپیشززاندان و ڕێاێززوان وهەروەهززا نززاڕەزایەتیی دەرەوەی واڵتززیش بەشززێک بززوون 

دەربززززڕین لەهەمززززبەر زەوت کردنززززی مافەکززززانی ژنززززان و پێشززززێ.کردنی مافەکززززانی مززززرۆڤ لەالیەن دەسززززەاڵتدارانی ڕێژیمززززی 
جی زۆرتزر بزخەنە سزەر پرسزی ئاخوندییەوە، ببنە نوێنگە و دەنگی پێکهاتە نەتەوەییەکزانی سزەر جوغرافیزای ئێزران و سزەرن

ژنززان لەم واڵتە. لەئەنجامززدا، کاردانەوەکززانیش زۆرتززر لە ئاسززتی حکززومەت و کەسززایەتییەکان بززوون، بە جۆرێززک کە ڕۆژانە 
 جیزاواز واڵتزانی سزەرۆکی و پارلەمانتزاران پشتیوانیی و قژەکان بڕینی و «ئازادی  ژن، ژیان،»شاهیدی گوتنەوەی دروشمی 

 .دامەزراند ئێراندا لە ژنان  خەباتی بۆ جیهانیی هاوپەیوەندییەکی بناغەی خۆیدا لە ئەوەش کە بووین
 

گەڵێزک دەسزکەوتی کزۆمەاڵیەتی، سیاسزی و مرۆیزی هەبزوون، « ژینزا»شۆرشی ناسزنامە تەوەر(لە کوردسزتان  و مزافخوازانەی 
ژنزان لە داهزاتووی ئێرانزدا. ئەوەی بەاڵم ئەوی کەمتر ئاماژەی پێکزراوە کاریگەرییەکزانی ئەو شۆڕشزەیە لە سزەر چارەنووسزی 

کە ئێستا زیاتر لەنێو پێکهاتە نەتەوەییەکانی ئێراندا دەورونەخش دەبینزی ژنزانی ئێرانزی بە تزایبەتی کوردسزتانن، کە ڕۆژ 
نیزززیە لەالیەن دەسزززەاڵتی ڕێزززژیمەوە تەنیززززا بەهزززۆی ئەوەیزززکە داوای مززززافە ڕەواکانیزززان دەکەن دەسبەسزززەر نەکززززرێن و لە 

ژیم ئەشکەنجە نەدرێن. ئەوەش نیشانەی ترسی هەمیشەیی ئەو ڕیژیمەیە لە ببووتنەوەی ژنان کە سزااڵنێكە سیاچاڵەکانی ڕێ
 و فززۆرم لە ژنززان پرسززی کززایەی هززاتنەوە بە ئێسززتا بەاڵم  بززۆ گەشززەنەکردن و بەرەوپێشززنەچوونی هەوڵززی جۆراوجۆریززداوە،

 گەڵ لە جیهززانەوە، میززدیاکانی و گشززتیی ڕای ۆژەڤززیڕ خسززتە ژنززانی سززەر بززۆ سززتەم قززواڵیی و جیاوازدا،بەرینززایی ئاراسززتەی
  .ئازادی بۆ خۆی مسۆگەر کرد جیهانی وێنەی بێ پاڵاشتییەکی ئەوەشدا

 
لە کوردستان هاتە ئاراوە و تا ئێستاشی لە گەڵدا بێزت کوردسزتان « ژینا«جێی تێڕامانە کە هەرچەندە شۆڕشی مافخوازانەی

 خوێنزدنەوەی لە جیزاوازتر جیهزانیی، کزۆمەڵگەی ڕوانزگەی بەاڵم داوە، «زادیئزا ژیزان ژن،» ئامزانجی بزۆ  تێووویەکی زۆری
و سەرهەڵدانەیە کە نەزمی جیهانی تەئزامول لەگەڵ دەوڵەتەکزان دەکزا و ئەو شۆرشزەش بە شۆڕشزی گەالنزی ئە واقعی و ئێمە

ئاگاهزانە قۆناغەکزانی دیزکەی ئێران و بە تایبەتی ژنان دەزانێ و بۆ پاراستنی ئەو دەسکەوتە نێوخۆیی و دەرەکییانە دەبزێ 
ئەو شۆرشە بوێتە پێشێ و کورد و ژنی کوردیش بارتەقزای قورسزایی خزۆی لەو واڵتەدا ئەو جزێگە و پزێگەیەی شزایانی خزۆی 

 ..بەدەست بهێنی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 گرینگیی ڕۆڵی ژنی کورد لە خۆپیشاندانەکانی گەالنی ئێراندا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕۆژە عەزیزی  

   
ژنزانە. کاتێزک  بابەتێکی گرینگ لەکاتی باسکردن لەبابەتی مافەکانی ژنان لە ئێران، وردبونەوە لە کێشزە و کەمبوودەکزانی

کەمبوودەکان دیاری دەکرێن، بەدڵنیزاییەوە دۆزیزنەوەی چارەسزەر ئاسزانترە، ک.ی.زی چارەسزەری کێشزەکانی هەر کزۆمەڵگەیەک، 
 .دۆزینەوەی خاڵە الوازەکانە لە بنەڕەتدا

 
تزا ئاسزتێکی  سەبارەت بە بارودۆخی ژنان لە ئێران بە گشتی و ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تزایبەتی، دەکزرێ بڵێزین ژنزی کزورد

باش لەمەڕ ناسینی گرفت و کێشەکانی وەک ژنێزک هۆشزیارە. سزەرکەوتووە لە دۆزیزنەوەی کەموکوڕییەکزان و نابەرابەرییەکزان 
لە کۆمەڵگەکەیدا. ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ هۆکاری کورد بزوونی، ڕاسزتیەکی حاشزا هەڵنەگزرە کە ژنزی کزورد ئەگەر جارێزک بە 

 .وسێتەوە، بەهۆکاری کوردبوونی دووجار دەچەوسێتەوەهۆکاری ژن بوونی لە ئێراندا دەچە
 

واتە ژنی کورد هەمیشە لە تەنیشت خەباتی خۆی بزۆ یەکسزانی کزۆمەڵگە و بەدەسزتهێنانی مافەکزانی نەتەوەکەی شانبەشزانی 
ونی پیاوان لە شۆڕشی نەتەوەیی و یەکسزانیدایە. ئەم بەشزدارییەش باکگراونزدێکی سیاسزی و مێژوویزی هەیە، بزۆ نمزوونە بزو
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ژنانی سیاسەتڤان و چاالک لە شۆڕشەکانی کوردیدا وەک حەپسزە خزانی نەقیز  و مەسزتورە خزانی ئەردەاڵن و لەیزال قاسزم و 
مینا خانمی قازی و سەدان ژنی دیزکەی نزاوداری کزورد سزەلمێنەری ئەم ڕاسزتیەن کە خەبزاتی یەکسزانیخوازی لە نزاو کزورددا، 

 .زۆر لەمێژە گەشەی سەندووە
 

ێستا لە ئێراندا ڕوو دەدات و بڵێسەی ئاگری شۆڕشزێک هەڵگیرسزاوە، شۆڕشزێکە بزۆ گزۆڕینی سیسزتەمی سیاسزی، بەاڵم ئەوەی ئ
ئززابووری و کززۆمەاڵیەتی ڕێژیمززی ئێززران، ئەوە خززۆی دەگەڕێززتەوە بززۆ وشززیاری و شۆڕشززگێڕی نەتەوەی کززورد، نززاوی ژینززا و 

انەی ئێززران. بەدوور نیززیە ببززنە بنززاغەی گززۆڕینی کوردسززتان بززوونە هەوێنززی ئەم خۆپیشززاندان و نززاڕەزایەتییە سەراسززەریی
سیسززتەمێکی دیکتززاتۆریش. درووشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی لەالیەن گشززت نەتەوەکززانی ئێززران و زمززانە جۆراوجۆرەکززانی جیهززان 

 .دەگوترێنەوە، ئەم درووشمە بۆتە شوناسی ئەم شۆڕشە و دنیای تەنیووە
 

ی کۆمەڵگە لە دێرزەمانەوە با  کراوە، لە بوووکترین ئۆرگزانی کزۆمەڵگە وشیاری ژنی کورد سەبارەت بەمافەکانی وەک تاکێک
کە چوارچێززوەی خێبانەکەیەتززی، هەر لە منززداڵییەوە هەوڵززی پەروەردەکززردن و هۆشززیارکردنەوەی دەدرێ وەک تززاکێکی کززوردی 

ەرفەت هەڵزدەکەوێ بزۆ مافخوراو لە چوارچێوەی سیسزتەمێکی دیکتزاتۆر و دوژمنێکزی داگیزرکەر. هەربزۆیە کاتێزک بوزووکترین د
 .بەرەنگاربوونەوە، ژنان لە بەرەی پێشەوەن

 
بززۆیە پێشززڕەوبوونی ژنززی کززورد لەیەکەم ڕۆژەکززانی ئەم ناڕەزایەتییززانە شززتێکی چززاوەڕوان نەکززراو نەبززووە. لەگەڵ ئەوەشززدا، 

یزززدا، ئەرکێکزززی پاراسزززتنی کەرامەت و کەسزززایەتی ژنزززی کزززورد، لەالیەن هەردوو ڕەگەزی ژن و پیزززاو لەنزززاو کزززۆمەڵگەی کورد
ئەخالقززی و ئینسززانییە. لەکززاتی کەوتززنە مەترسززی هەریەک لەم پیرۆزییززانە، هاودەنززگ و دەسززت لە نززاو دەسززت، کززۆمەڵگەی 

 .کوردی بەرەنگاری نەیاران و دوژمن دەبنەوە
 

نیشزان نزاکرێ بڵێزین ژنزانی نەتەوەکزانی دیزکەی ئێزران گرینگزی بە مافەکانیزان نزادەن، یزاخود هەوڵەکزانی ئەوان کەمڕەنزگ 
دەدرێززن، بەاڵم بۆمززان ڕوونە لەمززاوەی نبیززک سززێ مززانگی ڕابززردوودا شززێوازی هززاتنە سەرشززەقام و گززوتنەوەی درووشززمەکان و 

 .بەدەنگەوە هاتنی ئەوان ئەو جیاوازییەی دروست کردوە و پێمانوایە ژنانی کورد چەند هەنگاو لە پێشترن
 

فار ، هەوڵ بزۆ الدانزی حیجزابی ئیجبزاری یزان ئزازادی پۆشزین دەدا، ئەگەر ژنانی نەتەوەکانی دیکەی ئێران بۆ نموونە ژنی 
ژنانی کورد لە کوردستان خوێن دەدەن بۆ ئازادی ڕادەربڕین و خوێندن و نووسین بە زمانی دایکی و چەنزدین مزافی سزەرەتایی 

گەیشزززتن بە دیزززکەی زەوتکراویزززان. ژنزززی کزززورد لەقۆنزززاغە جیاوازەکزززانی مێزززژووی خەباتزززدا، هەوڵزززی بەشزززداری سیاسزززی و 
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ناوەندەکانی بڕیاردانی داوە، ئەمە دەریدەخات ژنزی کزورد بە جیهزانبینی و ڕوانینێکزی مۆدێرنزانەتر، لە مەسزەلەی مافەکزانی 
خززۆی دەڕوانززێ و جیززاواز لەژنززانی گەالنززی دیززکەی ئێززران بززۆ بەدەسززتهێنانی مافەکززانی تێدەکۆشززێ و بە بززوونی ئایززدلۆژییەکی 

اسزززانتر دەتزززوانێ بگزززات بەو ئامانجزززانەی هەیەتزززی. خزززاڵی پۆزەتیڤبزززوونی ئایزززدۆلۆژیای دێموکراتخزززوازانە و دیزززاریکراو، ئ
 .دێموکراسی، گەیشتن بە ئامانۆ ئاسانتر دەکاتەوە

 
بەپێی لێکۆڵینەوە جیهانییەکان دەرکەوتووە، لە ئەم کۆمەڵگانەی ڕێزژەی هۆشزیاری ژنانیزان لە ئاسزتێکی بەرزدایە، گەیشزتن 

جێندەری تا ڕادەیەکی بەرچاو باشترە. ڕەنگە لە زۆر الیەنەوە کۆمەڵگەی کوردی ئەو کۆمەڵگە بە مافەکانی ژنان و یەکسانی 
نایابە نەبێ بۆ ژنی کورد، بەاڵم لە بواری سیاسی و هۆشیاری بەرانبەر مافی تاک، لە ئاستێکی باشدایە. هەر کزۆمەڵگەیەک 

بێزت، بێگومزان گەیشزتنی ئەو چیزنە لە کزۆمەڵگەش ڕێژەی بەشداری ژنانی لە کاروباری سیاسی و ئاستی سزەرکردایەتی بزاش 
 .بە مافەکانی ڕێگەی زۆر دژوار نابێ

 
بە هۆکززاری بززوونی حیززببە کوردییەکززان و خەبززاتی نەتەوایەتززی لە ڕۆژهەاڵت، ئاسززتی ئەم ئاشززنایەتی و بەشززدارییەی ژنززان 

ن بەمەبەسزتی یەکسزانی جێنزدەری لەچاو نەتەوەکانی دیکەی ئێزران جزێگەی دڵخۆشزییە. خەبزاتی ژنزان لە حیزببە کوردییەکزا
خەباتێکی درێژخایەن بووە. لە سەردەمی دامەزراندنی یەکەم کۆماری کوردسزتان و دامەزرانزدنی ڕێکخزراوەی تزایبەت بە ژنزان 
بە ناوی یەکیەتیی ژنان، سەلمێنەری ئەو ڕاسزتیەن و بەشزداری ژنزان لەکزاری ڕێکخراوەیزی و حیببزی باکگراونزدێکی مێژوویزی 

ئەوەش لە دێرزەمززانەوە ئەم ڕاسززتیە دەرکەوتززووە، ک.ی.ززی گەیشززتنی ژنززان بە مافەکانیززان لە خۆپێگەیانززدن و هەیە، لەگەڵ 
گەشەسزززەندنی پەروەردەیزززی خۆیزززان و وشزززیارکردنەوەی کزززۆمەڵگە بەتزززایبەتی چینزززی منزززدااڵن و گەنجەکزززان دایە. بزززۆیە لەو 

ەتیزدا تزا ئاسزتێکی بزاش ئەنجزامی ئەرێنزی بزۆ ژنزی دەرفەتانەی بۆ ژنان هاتۆتە بەردەسزت لە چوارچێزوەی خەبزاتی نەتەوای
 .کورد هەبووە

 
لەگەڵ ئەوانەشززدا دەکززرێ بڵززێم ئەو هەواڵنەی ژنززانی ئێززران بە گشززتی دەیززدەن بززۆ گەیشززتن بە مافەکانیززان، جززێگەی ڕێززب و 

ەیەکی بەربزوو لە پێبانینە، چەوسانەوە و نابەرابەرییەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ ژنان لە چوارچێزوەی واڵتزدا بە شزێو
هەموو بوارە یاسایی، کۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابووری و کەلتوورییەکانزدا ڕوونە. واتە لە چوارچێزوەی ڕێژیمێکزی دیکتزارتۆر و 
دژە ژنززی وەک ئێززران، بە دڵنیززاییەوە ڕێززگەی گەیشززتن بە مززاف و ئازادییەکززان نیززیە، بززۆیە بە یەکگرتززوویی ژنززانی وشززیار و 

دەسزتهێنانی ئەم مافزانە بە ڕووخزانی ئەو ڕژیزمە دەزانزرێ و هەر ئزاوا دەکزرێ، ڕێزگەی گەیشزتن بە بەتوانا تەنیزا ڕێزگەی وە
 .یەکسانی جێندەری و ئازادی ژن ئاسانتر بکرێ
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گرینگە ئێمە وەک ژنانی کورد هەوڵ بزدەین هەسزتی بڕوابەخۆبزوون و پشزت بەسزتن بەتواناییەکانمزان بەهێبتزر بکەیزن، ئەو 
شارەزایی ژنانی کورد بە بەراورد لەگەڵ نەتەوەکانی دیکە ئێران، جزێگەی شزانازییە. بەاڵم ڕەنزگە ئاستە لە خۆپێگەیاندن و 

نەبوونی یەکگرتوویی یاخود نەبوونی هەستی متمانە بەخۆبزوون، زۆربەی کزات ڕێگزر بزێ لە دەرکەوتنزی خزاڵە ئەرێنییەکزانی 
 .ببووتنەوەکانی ژنان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 مەهسا بوو بە ڕەمز، لە شۆڕشی نوێدا "ژینا"ناوی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حەسەن حاتەمی  

   
سززاڵەی سززەقبی، بە کززوردی نززاوی ژینززایە. ئەو کیززژە شززۆخە بە پێززی پێناسززە (شناسززنامە ، نززاو و  ٢٢وێکززی الوی جززوانی، ک

  قەراربوو بوێتە زانستگە و درێزژە بە خوێنزدن بزدات، بەاڵم ٢٠٢٢( ١٤٠١ناوبانگی مەهسا ئەمینییە. ئەو لە مانگی ڕەزبەری 
 .وەرزی هاوین بوو و خوێندگەکان بەسترابوون

 
نززا م مەهسززا بززۆ گززوڕینی هەوای ژیززان و کەڵکززوەرگرتن لە پشززووی هززاوین و دیززداری ئززازیبان و خبمززانی لە تززاران، لەگەڵ ژی

کیاڕەشززی بززرای سززەفەر دەکەن. ژینززا هیوکززات بە بیززر و زەینیززدا نەدەهززات کە ئەم سززەفەرە بەداخەوە بززێ گەڕانەوە دەبززێ. 
لە یەکێک لە شەقامەکانی تارانی پێتەخزت، لە نبیزک ئوتووبزانی  مەهسا، شاد و خۆشحاڵ بە دڵێکی پڕ لە ئومێد و خولیا،

 .لەگەڵ کوە پوورەکەی، بە لەشساغی و دڵخۆشی تێدەپەڕی "حقانی"
 

ی خەرمزانی ٢٢لە نەکاو ماشێنێکی وەن و چەند پیاو و ژنی نامۆیان لە بەرپێیان شین دەبن. کات سەری شزەوێی سزێ شزەممە 
ا، ژینا دەگرن و بە ڕاکێشان بۆ نێزو ماشزێنە نگزبەتەکەی گەشزتی بە نزاو ئیرشزادی دژە ی سێاتامبر ە. لەوپەڕی ناباوەڕید١٣(

خولەک سەبارەت بە حیجا  قسزەی لەگەڵ دەکەیزن!؟ پاشزان  ٢٠ژنی دەبن. لە کاتی گرتنیدا، دەڵێن: نیگەران مەبن. ماوەی 
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بە بیززانووی دیززاربوونی چەنززد لە شززەقامی وزڕا دەبززرێ. ” پۆلیسززی ئەخززالق و ئەدە “بززۆ مززۆڵگەیەکی پۆلیسززی بە نززاوی 
و ڕووی گەش و جززوان و دەمززی بە پێکەنینززی بە هززاوار و گریززان، دەگززۆڕن. بە ” دەسززکەنە دەکززرێ“تززاڵەمووی قززژی جززوانی 

 !تەواوی جارێ ڕوون نەبۆتەوە کە ئەو دوو کاتژمێرە چیان بەسەر هێنا
 

اوکێززززدا، بە دوای ئامبوواڵنسززززی خوشززززکە لە پرسززززیار و دڵەڕ” دەرونێکززززی پززززر لە ژان“کیاڕەشززززی بززززرا و هاوسززززەفەریی بە 
نێوەگیانکراوەکەی کە لە مۆڵگەی دژە کچ و ژن و مرۆڤکوژی شەقامی وزڕا بەرەو نەخۆشخانەی کەسرا دەبرا، لە غەریبزایەتیی 

یەکزی وێنە مەهسزام  ژینزا کزورت، مزاوەیەکی دوای. دەکزرد خۆشزکی مەهسزایم  ژینزا فریزاکەوتنی بۆ هاواری  و بێ پەناییدا،
 ئەو بززۆ وێزنەیە ئەو  ”شزرق“، هەواڵنیزری ڕۆژنزامەی ”نی.ززوفەر حامێزدی“خزاتوو  -سەرسزووڕهێنەری لزێ بووکزراوەیە. سزەیر و
  .بووکریەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا، تۆڕە لە دواتریش و گواستەوە ڕۆژنامەیە

 

کۆمزادا بزوو. ئەو وەزعە  ژینا م مەهسا لەسەر تەختی نەخۆشخانەی کەسرای تاران، لە ژێزر دەزگزادا، خەوێنزدرابوو. ژینزا لە
زۆر ناخۆش و دەڵتەزێنە دوای سێ ڕۆژ بوو بە کارەسات. ژینزا م مەهسزا لە نەخۆشزخانەی کەسزرای تزاران بە غەریبزی گیزانی 

 !دا
 

تەرمی پیرۆز و جوانمەراڵ کراوی ژینا لە غەریبایەتییەوە بۆ زید و نیشتیمان هاتەوە. لە بەردەرگای نەخۆشخانە کۆبزوونەوە 
یی چزێ بزوو. دروشزمگەلێک دران. دواتزر سزەقب بزوو بە مەکزووی غەم و دروشزمدان. لەکزاتی بە خزاک سزااردنیدا، و ناڕەزایەت

 و بزوێر ژنزانی و کوزان  خەڵكیکی زۆر لە ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان و هێنزدێک نزاوچە لە سەرانسزەریی ئێرانزدا، بەشزدار بزوون.
نزاوی بزرا؛ ” قتێ حکومتی“داخەوە لەسەری کوژرا کە دواتر بە ئەو بیانوویەی بە و ژینا لەگەڵ هاوسۆزیی نیشاندانی بۆ ئازا

ڕووپزۆش (لەچززکە ی سزەریان تززووڕ هەڵزدان یززا سززوتاندیانن. ژمزارەیەک بەشززێک لە بسزکیان بززڕی کە دواتزر بززوو بە بززاو لە 
 .کۆبوونەوە و شوێنی ناڕەزایەتییەکاندا

 

کانی دەسزززتان و چزززاوانی خەڵکێکزززی بەشزززدار لە دونیزززای پێشزززکەتووی دیجیتزززاڵی و ئەلەکتڕۆنیکزززی، بە مووبیزززێ و گووشزززییە
خزاتوو ” مزیهن هم“گۆڕستانی ئایوی و بوبوونەوەی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا، لەالیەک، و نووسراوەی هەواڵنێری ڕۆژنامەی 

(نیشزتیمانێکی غەمزین  لەالیەکزی دیزکە، بزوون بە هزۆی ئاگزادارکردنی بەشزێک لە ” یک وطن انزدوە“، بەناوی ”الهە محمدی“
  .”بە گوێوکەماندا، چرپاند“و کارەساتی ژینا م مەهسای ” سروشت هەواڵێکی ڕەش“بیروڕای گشتیی کە دیسان 

 

گویا: یەکێک لە پوورەکانی ژینا، لەسەر گڵکۆیەکەی هەم بە هەنسێکی گریانەوە و هەم بە سزۆزێکی دایکزانەوە، قسزە لەگەڵ 
 ژن ژیان ” م ناوت دەبێتە ڕەمبی خەبات. هەرلەوێ، دروشمی کێ.ێکی ژینا دەکا و دەڵێ: بنوو ژینای خۆشەویست، دڵنیا
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 .، دەبێتە ئااڵی پڕ بە بااڵی ژینای کوردان”ئازادی
 

و تووڕهەڵززدانی ڕووسززەرییەکان و ” خوێنززاوی“هەواڵززی کارەسززاتی جززوانەمەراڵ کرانززی ژینززا م مەهسززا، هززاودەردیی سززنەی 
نەبوو؛ بەڵکوو بۆ هەموو کوردستان، ئێران و جیهان ” بانە“انی ئەو جارمان وەک بۆمبار” شینگێڕێ“ئاگردانیانی لێکەوتەوە. 

زایەڵەی چوو. جوانمەرگی کرانیژینا م مەهسا بوو بە هاوارێک بۆ نیشانی دانی زوڵم و غەدری رێژیمزی ئیسزالمی سیاسزیی لە 
وون، سززونیبوون، ئێززران و خوێنڕشززتن لە پێنززاو، ئینسززانبوون، ژنبززوون، کوردبززوون، جوانبززوون، نززاو ژینززابوون، موسززافیرب

 … و” کەرامەتی ئینسانی“بێحورمەتیکردن بە 
 

سێ حیب  و ڕێکخراوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ئەندام لە ناوەندی هاوکاریی حیببەکزانی کوردسزتانی ئێزران کە لەو کاتیزدا، 
ی ژینا م مەهسزا لە دێمۆکراتێکی یەکگرتوو و دوو کۆمەڵەی لە بەرەبەریی یەکگرتندا بوون، بۆ سێ ڕۆژانەی جوانەمەراڵ کران

 هەتززا دوانێوەڕۆیەشززدا، لە و بگززرن مززان نێززوەڕۆ هەتززا بەیززانی کززرد،  ی خەرمانانززدا، داوایززان لە خەڵکززی کوردسززتان ٢٨
 .دەبڕن ناڕەزایەتیی شەوێ درەنگانی

 

مزۆکرات ای کارەساتی مووشەک بارانی قەاڵی دێدو ڕۆژ ٤   ،٢٠١٨( ١٣٩٧ی خەرمانانی  ٢١کوردستان کە مانگرتنی گشتیی لە 
و نززاوچەی تێکۆشززانی دێمۆکڕاتەکززان لە کارنززامەی پڕشززنگداریی خەبززاتی مەدنییززدا هەبززوو، ئەمجززاریش داوای بززانگەوازیی 
ناوەندیی هاوکارییان بەربووتر و چاالکانەتر وەرگرت. هاتنە سەر گۆڕەپزانی شزار و شزارۆچکەکان و تەنزانەت گونزدەکانیش 

دەیەی دەسزززەاڵتی ڕەش و پڕشزززورەیی ڕیژیمزززی ئیسزززالمی سیاسزززیی شزززیعە  ٤ە کە مێژوویەکزززی مەزنزززی نزززوێی لە مزززاوەی پتزززر ل
 .مەزهەبیی ویالیەتیی موتڵەقەی فەقیهیدا، خوڵقاند

 

 ی ٢٧  لە تزویتێر بە فارسزی و ئینگ.سزی کە لە” مهسا امینی“ڕووماڵی بەردەوامی تی ڤی و ڕادیۆکان، گەردەلوولی هەشتەگی 
ی  ١٢( ١٤٠١ی ڕەزبەری  ٢٣ڕۆژ دا، هەتززا  ٢٦می.یززۆنی تێاەڕانززد. لە مززاوی  ١١ ەرمانززان دەسززتی پێکززرد، لە یەکەم ڕۆژ دا،خ

می.یززۆن و لە بووکززرانەوە و چەنززد پززات بوونەوەکززان (بززاز نشززر دا، لە تززویتێر،  ٢٧٥ ، ڕادەکەی گەیشززتە ٢٠٢٢ئۆکتززۆبری 
 و...می.یۆن جار بینران  ٩٢٠ئینستاگڕام و تیکتاکدا، 

  

ە و قۆڕا و هەڕەشەکانی ڕێژیمی دژی گەلیی بزۆ نەچزوونی گوڕسزتانی ئزایوی و سزەر گڵکزۆی لە چ.ەی ژینادا، سەرەڕای قەدەغ
هەزار کەسززیان ئەنجززام دا، و  ١٠٠ژینززا م مەهسززا، گەالنززی ئێززران و بەتززایبەتی خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان، ئززاپۆڕای 

ەسزات بزاری ژینزادا، گەلزی کزورد و کار” ڕەش“گەمارۆی لەشکری خزوێنڕیژ و کوشزتاریان شزکاند. ئەمجزار لە جزێگەی هەواڵزی 
 هێبی گەل، هێبی خەبات و ڕاپەڕین، بۆ ئەوەی می..ەت بە سەربەرزی “قەقنە  ئاسا، لە کردەوەدا، دێرەکانی سروودی 
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 .یان نۆژەن کردەوە”بژین
 

نززدگی لە دەرەوەی ئێزران و لە تززاراوگەش دا، گەالنزی دڵ پززڕ لە سزۆ بززۆ هزاوڕێی لەگەڵ بززبووتنەوەی ژن ژیزان ئززازادی (زن ز
شززاری گەور و بوززووک، بە حەشززیمەتی، لە هەزار  ١٠٠ئززازادی  بززۆ خوڵقززانی شۆڕشززی هاوتەریزز  لەگەڵ نیوخززۆ، لە پتززر لە 

لە  -هەزار کەسی، کە بواری ئازادی رێایوان و کۆبوونەوەی ئازادانەیان هەیە، کوورەی شۆڕش و خەباتیان  ١٠٠هەتا پتر لە 
 .نێگ دا -خۆشی داسەپاوی ڕووسیە بە سەر ئۆکڕاینداسەرمای بەرەو زستان، لە ژێر شەڕی زۆر نا

 

لە کزۆڕ و کزۆمەڵە مرۆڤزایەتیی ” بانگی ئازادی و گڕووی یەکسانی“دڵسۆزانی بەرگری لە مافی روای ئینسانی و هەوڵ دان بۆ 
وێی ژینزا م و مرۆڤ تەوەرکان لە تاراوگە دا، هاوتەرتەری  لەگەڵ چوونەسەر و بڵێسەدار و بەرفراوان بوونی پتری شۆڕشی ن

مەهسززا دا، والتززانی ئاڵمززان و ئیسزز.ەند، بە تززایبەتی خززاتوونی ژیززر و هەڵسززووڕ، ئانالێنززا بێربززووک، وەزیززری دەرەوەی 
ئاڵمان،یان هێنا سەر ئەو بڕوایە، داوای کۆبوونەوی بە پەلەی شووڕای مافی مرۆڤی رێکخزراوی نەتەوەیەکگرتووەکزان، بزکەن 

(کمیززتەی حقیقززت یززا   سززەبارەت بە کۆمززاری ئیسززالمی ئێززران دروسززت کززرێ. ” کان کززۆمیتەیەک بززۆ دۆزیززنەوەی ڕاسززتییە“و 
ڕێبەرانزززی ئۆپۆزیسزززیۆن و تێکۆشزززەرانی گەالن ئێزززران لە ” تێزززڕۆڕە سیاسزززییەکان“لەوانەیە درەوەی ئێزززرانیش بە تزززایبەتی 

دەنگززی سززای (ممتنزز  ،  ١٦دەنگززی موخززالیف و  ٦دەنگززی موافیززق،  ٢٥دەرەوەدا، بتززوانن زینززدوو بکززرێنەوە. ئەو کززۆمیتەیە بە 
 .پەسند کرا

 

ئێستا بەخۆشییەوە شۆڕشزی ژینزا م مەهسزا زۆر بەرەوسزەر چزووە. دروشزمی ژن ژیزان ئزازادی بە فارسزی (زن، زنزدگی آزادی  و 
زمززانی نەتەوەکززانی دیززکەی نێززو جوغرافیززای ئێززران و بە ئینگ.یسززی و زۆربەی زمانەکززانی کززاریگەری جیهززان، دەنووسززرێن و 

(بززرای ی شززروینی حززاجی پززوور و بە چەنززد زمززان کە دەگززوترێنەوە جززێگەی بەرجەسززتەی هەیە. ” بززۆ“سززروودی دەوتززرێن. لە 
 .کەوابوو، ناوی ژێنا م مەهسا بوو بە ڕەمبی شۆڕشی نوێمان، لە نێو گەالنی ئێراندا

 
 :سەرچاوەکان

    .گووگێ، ویکیاێدیا، ب.ومبێراڵ و کوردکاناڵ
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٢ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 و خرۆشانی ئێمە  شڵەژانی شار و خۆفی ڕێژیم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 تەوەلە ڕۆژهەاڵ
 

 شاهیدحاڵیک

 
ئەوڕۆژە هەواڵی دڵتەزێنی ژینا بەدەستی جەنایەتکارانی ڕێژیمان دەبیست، تەنیزا خەممزان دەخزوارد و هیزوای چزاکبوونەوە و 

 .وەهۆشهاتنەوەمان بۆ دەکرد
 

کە  هیچ کوردێک بیری نەدەکردەوە دوای چێ و سێ ساڵ زوڵم و چەوسزانەوە و کوشزتن بە تیزر و لە سزێدارەدان و زینزدانی، 
 .ورەی ئەوەی هەبێت دژی ئەم ڕەژیمە بڕژێتە شەقامەکان و دروشمی مەراڵ و نەمان بۆ خامەنەیی و بەکرێگیراوانی لێ درێ

 .کە  بیری نەدەکردەوە چەخماخەی شۆڕشێکی وا بەهێب دوای چێ و سێ ساڵ لە کوردستانەوە لێ درێت
 

 .بەاڵم ئەوەی کرا و ئەوەی دیترا چاوەڕوان نەکراو بوو
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شززوێنێکی ئەم کوردسززتانە بە هەر شززێوە ناڕەزایەتێززک بززوو، ئەم نززاڕەزایەتی و خۆپێشززاندانانە سززەری هەڵززدا و تززا  لە هەر
ئێستاش بەدەوامە. کوردستان تازە دەیهەویسزت دەگەڵ خەمزی گزواڵڵە شزێخی و سزۆعداخەدیرزادە و شز.ێر ڕەسزووڵی، سزێ ژنزی 

ەتی ژینززا سززەرلەنوێ برینەکززانی ژنکززووژی هێنززایەوە ژان و زوڵم.ێکززراوی کوردسززتانی بسززازێ، کە هەواڵززی ژینززا و غەریبززای
 .خەڵکی کوردستان بۆ ئەمجارە بڕیاری دا ئیتر بەسە ژنکووژی

 
 .لە سەرەتای شۆڕشی ژینا ژنان پێشەنگی ئەم شۆڕشە بوون و هەن

 
ا، دەتوانین بڵزێن لەم چەشنە شۆڕشە لە دوای چێ و سێ ساڵ تەمەنی پڕ لە ئەشکەنجە و ئازار و کوشت و کوشتاری ڕێژیم کر

یەکمجززارە دوای چززوار دەیە کوردسززتان بەبززێ تززر  و بە خرۆشززەوە ڕژانە سەرشززەقامەکان و بە دروشززم و بە زەربە لێززدان بە 
 .جەستەی ڕەژیم شۆڕشێکی بێوێنەیان خوڵقاند

 
ۆوە خەڵکززی شززەقامگرتن و ئززاگرکردنەوەی الوەکززان و وێززڕای یەکتززر هززاواری ژن ژیززان ئززازادی، هێززب و گززوڕ و تینێکززی خسززتب

 .چەوساوەی ئێران و بە تایبەت کوردستان
 

 بە کوچەکزان لە سێیان سێیان و دووان دووان الوەکان  خۆپێشاندان لە کوردستان بە شێوەیەکی زۆر بەرچاو درێژەی پێ دەدرا
اایەک دموچززاوی هەڵبەسززتراو بە ئاغابززانووی پێشززمەرگانەوە، بەپەلە خۆیززان دەگایەنززدە شززوێنی خۆپێشززاندان. سززای و سززەر

تەگەر ڕایدەگرت و بە سێ خولک، ماشێن بەتاڵ دەکرا و ئاگری شۆڕش بڵێسەی دەگرت و لەنەکزاو کەسزێک هزاواری دەکزرد ژن 
 .ژیان ئازادی و خۆپێشاندەران بە دەنگی بەرز و بڵیندەوە دووپاتیان دەکردەوە

 
 .بەونەکانیان دەگەیشتندەنک بە دەنک جاشەکان و بنکەی ساا ئاگر دەدران و خاکەرۆشان بە سبای کارە قی

 
لە هەر شەقامی شارەکان هێبەئەمنیەتییەکانی سەرتاپا تەیار بە ج.وبەرگی دژە گول.ە و چەک و باتووم و سزاچمە هێرشزیان 

  .دەکردە سەر خۆپێشاندەرانی بێ دەسەاڵتی ڕێگای ئازادی و شەهیدیان دەکردن
 

 .بەهێبتر دەبوو هەر شەهیدێک کە بە خاک دەساێردرا چەخماخەی خۆپێشاندانێکی
 

 تەواوی شارەکان پڕی چەکدار بوون ساچمە و گول.ە بوو سینگی ئازادیخوازانی دەبڕی. لە هەر الوە دەنگی شیوەن و زاری و 
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نززااڵی دایکززان و بابززان بززوو. بەم حاڵەشززەوە خۆپێشززاندان درێززژەی هەبززوو تززا ئەو کززاتەی ڕێژیمززی دژە مرۆڤززی دژە کززورد بە 
 .ێکان دەستیان کرد بە گرتن و شەهیدکردنێکی زۆرترهاوکاری خۆفرۆشەکان و بەسیج

  

لە زۆرتری شارەکان کوانی مێرمنزداڵ گیزران و خسزترانە ژێزر دەسزدرێژی سێکسزێوە تزر  و دڵەڕاوکە تەواو شزارەکانی تەنزی 
بەنێزو بوو و ڕێژیم لە هیچ چەنە جنایەتێک خۆی نەدبوارد بە دۆشکا و کەاڵشینکۆف و ژێرسێ و تانزک و فزڕۆکە و نەفەربەر 

شارەکاندا هات و چۆی دەکرد و تەنانەت هێرشی کردە سەر شارەکانی مەهاباد و خانێ و بۆکان و جزوانڕۆ. بە ڕاشزکاوی وەک 
بەرەوڕووی دوژمنێکززی زۆر پززڕ مەترسززی بززووبێتەوە هەڵسززوکەوتی دەگەڵ خۆپێشززاندەران کززرد و لە مززاوەی دوو ڕۆژدا دەیززان 

ەوەی ناوشزار وەک مەیزدانی شزەڕ بزوو و پزڕی هێزبی چەکزدار و ماشزێنی جەنگزی شەهید و برینداری لزێ کەوتەوە. سزەرەڕای ئ
بززوو، دوژمنززی خززوێنڕێژ بە شززەو و نیوەشززەو هێرشززیان دەکززردە سززەر ماڵەکززان و ئیبنززی هززیچ چەشززنە جووڵەیەکیززان بە کە  

 مزاوەیەک پزاش کزراندە سەروشزوێن بێ و دەکزرد دەسبەسزەر جەوانەکانیزان  نەدەدا، لەبەر چاوی ژن و منداڵ یان دایک و با 
 .گیراوان چی لەسەر کە ڕادەگەیاند بنەماڵەیان بە و دەدا لێ زەنگیان

 
ێبەردانی سززتڵی ئززاگرت تززۆمەتی بە یەک ئززاگرکردنەوە، شززەموەی  یەک بە تززۆمەتی دار ئززاگر تێززبەردان، یەک بە تززۆمەتی

 لە. دەکزران قزاش و ورد ماڵەکزان ەلیکەلزوپ و دەکزرا سزەروژێر لزێ خانوویزان و مزاڵ. دەکزران سەروشزوێن بزێ و دەگیرا  زبگ
. دەکزران بەربەست بەردەوام یان و دەپوڕا تەواوی بە یان ئینتێرنێت. دەپشکندرانەوە و دەگیران گووشێکان بازڕەسێکان ئیست

ودۆخی ڕووحززی و ڕەوانیززدا بززوون. ترسززی ئەوەی هەر ئێسززتا بززڕژێنە مززاڵێ و بە لێززدان و کوتززان بززار ناخۆشززترین لە شززارەکان
سەرت کەن و پاشزان تەرمزی بزێ ڕوحزت بگەڕێزتەوە و لە ژێرچاوەدێریزدا تەسز.یم بە خزاک بکرێزی هێزبی لە ئەژنۆیزان دەستبە

بڕیببوو. نەتدەتوانی متمانە بە دراوسێکەت بکەی کە نەکا خۆی بە می.ۆنێک فرۆشتبێ و ڕاپۆڕتی لێ دابیت. هەمووی ئەمزانە 
ن لە باوشزی گەرمزی دایکانەشزدا نەدەسزرەوتن نیوەشزەو بە هزاوار و لەباری دەروونێوە گوشزاری خسزتبووە سزەر منزدااڵن. شزەوا

ناڵە لەخەو ڕادەبوون و خەو لە چاویان دەتزۆرا. بزا هەمزووی ئەوانە وەک ڕابزردوو بسزاڕدرێتە مێزژووی پزڕ لە خزوێنی گەلزی 
 .کورد بۆ وەدەست هێنانی مافی ئازادی و سەربەخۆیی

 
 بژی کورد بژی کوردستان

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٣ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 ژنێک لە چاوەڕوانی بەخشینی گیانێکدا گیانی دا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئێران ڕەشیدی  

   
سزاڵێدا لە کاتێکززدا کە تەنیزا دوو حەفزتەی مززابوو ببێزت بە دایزک، لە کەماززی  32تەمەنزی  شزەهید ڕێحزانە کەنعززانی کە لە

ی ڕەزبەر کەفزتە بەر ٦ئازادی حیببی دێموکراتی کوردستانی ئێران لە کۆیە و لە قوواڵیی خاکی باشووری کوردسزتاندا، ڕۆژی 
 .پەالماری موشەکی کۆماری ئیسالمی و شەهید بوو

 
ساڵ و نیویدا دایکی خۆشزی لە دەسزت دەدابزوو. هەر بەو سزاواییە لە ئزامێبی میهرەبزانی دایکزی  ٢شەهید ڕێحانە لە تەمەنی 

بێبەش ببزوو و ئەو و منزداڵێکی تزازە لەدایکبزوو و بزاوکێکی خەفەتبزار دەمێنزنەوە. شزەهید ڕێحزانە لەگەڵ بزراکەی کە تزازە 
ن ناچار ئەبێت بۆ مزاوەیەکی کزورت منزداڵەکانی بە لەدایک ئەبێت لە ناز و موحیبەتی دایک بێبەش ئەبن، لەوکاتەدا باوکیا

دایکی خۆی، واتە نەنکی ڕێحانە بساێرێت. چونکە باوکی بەهۆی کزاری دەرەوەی مزاڵ، نەیزدەتوانی دوو منزداڵی سزاوا بەخێزو 
 بکات و پێیان ڕابگزا. دوایزی بزاوکی ژیزانێکی نزوێ لەگەڵ خاتوونێزک پێزک دێنزێ و دوو منزداڵە سزاواکەی ڕێحزانە و بزراکەی
لەگەڵ زڕدایک و باوکی دەستیان بە ژیانێکی نوێ دەکەن. ڕێحانە کوێکی ئارام بوو، بەاڵم بەهۆی بێ دایکی مەینەت و ئزازار 
و سەختییەکی زۆری کە دیبووی و بە داخەوە هیوکات ئەو موحیببەت و سەمیمیەتەی کە لە نێوان دایزک و کوێکزدا پێویسزتە، 

 .. هەمووکات غەمبار و دڵتەنگ بوولە نێوان خۆی و زڕدایکیدا درووست نەبوو
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شەهید ڕێحانە کاتێک کە مێرمنداڵ بزوو هەسزتی نیشزتماناەروەری لە دڵ و ناخیزدا دەسزت پێزدەکا و هەمزوو کزات بیزری لەوە 
دەکردەوە کە دەبێ ڕۆژێک ببێت بە پێشمەرگە و دژی ئەو هەموو زوڵم و زۆرییە کە لە کورد و کوردستان و بەتزایبەت لە ژن، 

گەی ئێرانێکزززی نزززادادپەروەر دەکرێزززت، بوسزززتێتەوە. بەداخەوە دەرفەتزززی زۆرتزززری پزززێ نەدرا تزززا بتزززوانێ وەکزززوو لە کزززۆمەڵ
 .پێشمەرگەی شاس لە ڕیبەکانی حیببدا زیاتر لە خبمەت ئامانجەکانی نەتەوەکەیدا بێ

 
ی بەڕێزوە دەبزرد تزا شەهید ڕێحانە بۆ ماوەی چەند ساڵێک وەکوو ئەنزدامی نهێنزی حیزب  لە نێوخزۆ ئەرکزی پێشزمەرگەی شزار

ی هەتاوی بە مەبەستی ژیان پێکهێنان لەگەڵ پێشمەرگەیەکی حیب  ڕووی کردە باشزوور و بزوو ١٣٩٨لەم دواییانەدا لە سالی 
بە ئەندامی ئاشکرای حیب  و هەر لەو ماوەیەشدا بوو بە ئەندامی یەکییەتی ژنزان و کزۆمیتەی زاگزرۆ ، نزاوبراو یەکێزک لە 

 .الک ئەو ڕێکخراوانە بووئەندامانی هەڵسووڕ و چا
 

شەهید ڕێحانە لەو ماوە کورتەدا وەکوو سەرشزانەیەکی چزاالکی ڕێکخزراوەی یەکیەتیزی ژنزان، هەر ئەرکێکزی پێزی دەسزاێردرا، 
 .بەو پەڕی دڵسۆزی و شانازییەوە جێبەجێ دەکرد

 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە بەداخەوە  گەورەترین هیوا و ئاواتی ڕزگاری کوردستان بوو و بۆ جارێکی دیکە بە ئازادی بگەڕێتەوە

و نیززوی بەیززانی کاتێززک کە دەنگززی یەکەم ١٠ی هەتززاوی کززاتژمێر ١٤٠١بەو ئززاواتەی نەگەیشززت و ڕۆژی شەشززی ڕەزبەری سززاڵی 
مووشەک دەبیستێ لە تاوی هاوسەرەکەی ڕادەکاتە دەرێ و بە لێزدانی دووهەم مووشزەک زامێکزی قزور  هەڵزدەگرێ، ئەوە لە 

ا چەند رۆژی ماوە جوانترین دیاری پێشکەشی ئەو دنیایە و هاوسەری وەفاداری بکزا و کزۆرپەکەی کە هەر کاتێکدایە کە تەنی
 .ی لەسەر دادەنێ بێنێتە دنیا”وانیار“کاتێک دەزانێ کوڕە ناوی 

 
ەکزانی دوکتورەکان هەوڵێکی زۆریان دا تا لە ڕێگای هێنانەسەر دنیای منداڵەکە، لە مردن ڕزگاری بکەن. بە هۆی قووڵی زام

شەهید ڕێحانە، بڕیاریان دا بەرەو هەولێری بەڕێی بکەن، بەاڵم زۆر بەداخەوە، یەک دوو کاتژمێر زیاتر نەژیا و تزێکەڵ بە 
کاتژمێر ژیانی بێ دایکی چێشت و ئەویش بەداخەوە چووە ئزامێبی  ٢٤کاروانی نەمران بوو و وانیاری ساواش تەنیا کەمتر لە 

 .ووکیان بۆ هەتاهەتایە لە ئامێب بگرێتدایکی و دایکی نیشتمان تا هەرد
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٣ڕێکەوتی:  – رانێئ یکوردستان یموکراتێد یژنان ییتیەکەسەرچاوە: ماڵاەڕی ی
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 دەسكەوتەكانی شۆڕشی ژینا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەسووڵ سوڵتانی  

   
 ندەركرانی ڕێژیمی دژەمرۆڤ لە كۆمیسیۆنی پێگەی ژنانی نەتەوەیەكگرتووەكا

 
دیا.ۆماسیی واڵتان بەتایبەتی زلهێبە سەرمایەدارەكان و پەیوەندییەكانیان لەگەڵ واڵتاندا، بەر لەوەی گرێزدراوی كۆمەڵێز  
بززا  و بززابەتی وەكززوو مززافی مززرۆڤ و دیموكراسززی و ئززازادی بێززت و لەسززەر بززوون یززان نەبززوونی ئەو شززتانە پەكززی بكەوێززت، 

وە. هەر ئەوەی كە دەڵززێن لە سیاسززەتدا نە دۆسززتی تاهەتززایی هەیە و نە سززەرلەبەری لەسززەر پرسززی بەرژەوەنززدی دامەزرا
دوژمنی تاهەتایی، زیاتر لەسەر ئەو بنەمایەیە كە سیاسەت لەسەر بنەمای بەرژەوەندییەكان دادەمەزرێ و دادەڕێژرێزت. هەر 

ەكززانی گۆڕەپززانی سیاسززەت بززۆیەش ئەو كە  و الیەنززانەی كە ڕوانززگە و تێگەیشززتنێكی ڕۆمانتیكیانەیززان بززۆ ڕووداو و واقیع
هەیە، هەرگیب ناتوانن لێكدانەوەیەكی دروست و بەجێیان هەبێت و، هەموو جارێ وەختێز  بەخەبەر دێزن، كە كزورد واتەنزی 

 .دەمێكە كەوڵەكە ئاو بردوویەتی
 

وەنززدیی هززاتنە سززەركار و بەردەوامبززوونی كۆمززاری ئیسززالمی كە تززا ئەم دەموسززاتەش هەر لەسززەر كززارە، پەیوەنززدیی بە بەرژە
زلهێبەكانەوە هەبوو. لە چێ و سێ ساڵی ڕابردوودا كۆمزاری ئیسزالمی هزیچ شزوێنێكی ئەم دونیزایە نەمزاوە یزان تیرۆرێكزی لزێ 

https://www.kurdwomen.org/wp-content/uploads/2022/12/sultani.jpg
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نەكردبززێ، یززان پشززتی تیرۆریسززتێكی نەگرتبززێ. لە چ.وسززێ سززاڵی ڕابززردوودا پەروەنززدەی هەمززوو جینایەتەكززانی ڕێززژیم بە 
كزۆمەڵی نێزودەوڵەتی و ڕێكخزراوی نەتەوەیەكگرتووەكزان و كۆمیسزیۆنی مزافی  بەڵگەی حاشاهەڵنەگرەوە لە بەر دەستی كۆڕ و

مرۆڤززی سززەر بەو ڕێكخززراوەدا بززووە، بەاڵم جززگە لەوەی جاروبززار لە پێنززاو وەرگرتنززی كۆمەڵێزز  ئیمتیززازدا بە ڕاگەیەنراوێزز  
و شتانەیان بە پرسزی نزاوخۆی مەحكوومیان كردووە، هیچ هەوڵێكی لێبڕاوانە و كاریگەریان نەداوە. بۆچی؟ چونكە تەواوی ئە

ئێران زانیوە، تا ئەو جێیەی كە كێشەی بزۆ بەرژەوەنزدیی ئەوان سزاز نەكردبزێ، بە گرفتزی خۆیانیزان دانەنزاوە و ئەو چەنزد 
ڕاگەیەنراوەش كە جاروبار بوویان كردوونەتەوە، هەم ئیمتیازیزان پزێ وەرگرتزووە، هەمزیش شزتەكەیان بەوجزۆرە لە ئەسزتۆی 

بەتززایبەتی وەختێزز  كە دیتوویززانە گەالنززی ئێززران هێشززتا ئەگەر بەشززێوەی شززانۆیەكیش بززێ لە شززانۆی خۆیززان داڕنیززوە، 
هەڵبژاردنەكزانی ڕێژیمزدا بەشزدارن و، هێشزتا شزێ.گیرانە نەهززاتوونەتە شزەقام تزا كزۆمەڵگەی نێزودەوڵەتییش بەدەنگیززانەوە 

شۆڕشززی ژینزادا وردە وردە ئەم بااڵنسزە گززۆڕانی  بزێن. بەاڵم لەگەڵ شزەهیدكرانی ژینزا ئەمینززی و هەاڵییسزانی ئزاگری پیزرۆزی
بەسەردا هات و دەنگی خەڵكی ئێران، بەتایبەتی دەنگی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی كوردستان و بەتزایبەتیتر پرسزی ژن لە ئێرانزدا 
. گەیشتە نێزو كزۆڕ و كزۆمەڵ و بیزروڕای جیهزان و لە پەرلەمزان و ناوەنزدە سیاسزی و ڕووناكبیرییەكزانی جیهانزدا دەنگزی داوە

 .شتێ  كە كۆماری ئیسالمیی ئێران قەت بڕوای نەدەكرد بگاتە ئەو ئاستە
 

 بزووتنەوەی ژنان لە ئێراندا

 
بززۆ تێگەیشززتن لەم ڕاپەڕیززنەی بە شۆڕشززی ژینززا ناسززراوە و ژنززان هێززبی سززەرەكیی شۆڕشززەكەن، پێویسززتە ئززاوڕێكی كززورت لە 

 .ببووتنەوەی ژنانی ئێران بدەینەوە
 

استی ئێراندا هیچ دەنگێكی ژنزانە نابیسزرێ. تەنزانەت شزاعیرە ژنەكزانیش بە دەنزگ و زمزانێكی تا سەردەمی مەشڕووتە لە ئ
پیاوانە دەنووسن و دەدوێزن. ژن لە شزیعری پیاوانزدا تەنیزا مەعشزووقێكی قەدبزاریكی چاوپیزاڵەی لێوقەیتزان و لێوخزونوەی 

ڕێوشزوێنی ئزایینی و مەزەبزی دەجزووڵێتەوە و  تاوو  ئاسایە. ژن لە كۆمەڵگەی ئێراندا پاشكۆی ژیزانی پیزاوانە و بەگزوێرەی
هەڵسوكەوتی لەگەڵ دەكرێ. پرسی ج.وبەراڵ و خۆداپۆشین و ئەوەی پێی دەگوترێ حیجا ، تا سزەردەمی مەشزڕووتەش هزیچ 
پززر  و باسززێكی لە نێززو كززۆڕ و كززۆمەڵی ئێرانییەكانززدا نیززیە. وێززدەچێ ژنززان تەواو پێم.ززی بڕیززاری پیززاوان و فەرمززان و 

 .ئایین بووبێنڕێوشوێنەكانی 
 

دا دەڵزززێ: لە سەرانسزززەری پاشزززایەتیی قەجەردا، باسزززی ژن و مزززاف و ”از صزززبا تزززا نیمزززا“یەحیزززا ئزززاریەناوور لە كتێبزززی 
ئازادییەكانی ژن هەر لە گۆڕێ نەبووە، ئەوەندە نەبێ جاروبار بەشێوەی الوەكی قسەیەكی لێ كراوە؛ ژنانی ئێزران تەنزانەت 
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دەموچاوی خۆیانیان دادەپۆشی و وەختێز  لە مزاڵ دەچزوونە دەرێ، پانتۆڵێكیزان لەپزێ لەبەرچاوی كوڕ و ئامۆزا و خاڵۆزاش 
و چارشزێویان بەسزەر خۆیانزدا دەدا و پەچە و ڕووبەنزدیان دەبەسزت. خزۆ ئەگەر ژنێكزیش ” چزاقجوور“دەكرد كە پێی دەگوترا 

مەشزڕووتەدا پزاش  سزەردەمی لە .” ئەو شتانەی ڕەچاو نەكردبایە، وەكوو ژنێكی بێشزەرم و سزووك و بێئزابڕوو سزەیری دەكزرا
ئەوەی ڕووناكبیرانی ئێرانی لە فەڕەنگ دێزنەوە، وردە وردە ئەو باسزانە دێزنە گزۆڕێ. ئزاریەناوور دەڵزێ بەرپرسزانی دەوڵەت 
ئەو كززات مززۆرك و تززۆمەتێكی كە دەیانززدایە پززاڵ ئززازادیخوازان، ئەوە بززوو كە دەیززانگوت ئەوانە الیەنگززری سززەر ڕووتكززردن و 

رشێون. ئەو تۆمەتەشزیان بزۆیە دەدانە پزاڵ تزا خەڵز  بە چزاوی كەسزانی بێزدین سزەیریان بزكەن و بڵزێن ئەوانە فڕێدانی چا
 .ئیمانیان الوازە و ئیدی ڕوویان نەدەنێ و پشت بكەنە مەشڕووتە و مەشڕووتەخوازان

 

ن شزای قەجەردا تەنیزا تەنانەت یەكەم جار وەختێ  ژنە ڕووناكبیرێ  بەنزاوی تزاهیرەی قوڕەتزولعەین لەسزەردەمی ناسزرەدی
پەچە فڕێ دەدا، ناوی دەكەوێتە سەر زار و زمانان و لە هەموو تارانزدا بە خزراو نزاوی دێزنن، بەاڵم چزونكە هاوكزات كوزی 

 .پادشاش ئەو كارە دەكات، ئیدی لە هەڕەشە و هێرش دەپارێبرێت
 

مزانی فڕێزدانی چارشزێو و فەر شزا ڕەزا  وەختێز 1314نەووز و دەسەاڵتی گوتاری پیاوانی ئایین تا ئاسزتێ  بزوو، كە سزاڵی 
لەچ  دەدا و وەكوو یاسا پەسند دەكرێ، بەربەرەكانییەكی زۆر تونزد دەكزرێ و تەنزانەت لەو بەربەرەكزانێیەدا بەشزێكی زۆر 

 .لە ژنانی ئێرانی پشتیوانی لە گوتاری پیاوانی ئایین دەكەن
 

لەسزەدی ئێزران خوێنزدەوار بزوون، كەچزی تزوێژی  67سزاریان لە شۆڕشی گەالنی ئێراندا كە بە گوێرەی لێكۆڵینەوەكەی سەنا 
نەریتیی ژنان پشتیوانییان لە بەرنامە و گوتاری خومەینی و پەیامەكزانی كزرد، ئەگەرچزی ژنە خوێنزدەوار و ڕووناكبیرەكزانی 

 57. پزاش سزاڵی ئێران، بەتایبەتی ئەوانەی بیری ئازادیخوازانە و چەپگەرایانەیان هەبوو، م.یان بۆ ئەو گوتارە ڕانەكێشزا
یاسای سبادان بوو، كە دواتزر بەشزێوەی  ی102یەكەم یاسایەك كە لە پەیوەندی لەگەڵ ج.وبەرگی ژناندا پەسند كرا، مادەی 

زیززاد كززرا. حیجززابی زۆرەم.ززی لە ئێرانززدا لە سززاڵی  1357یاسززای سززبای ئیسززالمیی پەسززندكراوی  ی141بززڕگەیەك لە مززادەی 
المی و بە پەسززندكرانی سززبا ئیسززالمییەكان بززۆ ڕەچززاونەكرانی حیجززا  لە شززوێنە و لە مەج.یسززی شززووڕای ئیسزز زززەوە1362

گشتییەكان و دەسنیشانكردنی سباكانی ئەو یاساشكاندنە بە كردەوە جێبەجێ كرا. بەاڵم بەشێ  لە ژنانی ئێزران كە شزان بە 
ۆ ئەو یاسزا و حوكمزانە كەچ بزكەن، شانی پیاوانی ئەو واڵتە لە شۆڕشی دژی شادا بەشدارییان كردبوو، ئامادە نەبوون مزێ بز

لە حاڵێكزدا كە دەسزتە و گزرووپە  1357بۆیە دژی ئەو یاسایانە خۆپێشزاندانیان كزرد. ڕۆژێز  پزێش هەشزتی ماڕسزی سزاڵی 
سیاسززییە جۆراوجۆرەكززان خۆیززان بززۆ یەكەم ڕێوڕەسززمی ڕۆژی جیهززانیی ژن لە ئێرانززدا ئامززادە دەكززرد، ڕۆژنززامەی كەیهززان بەو 

 ئیتر پاش ئەوە خۆپێشاندانی ناڕەزایەتی لە شاڕەكانی ”. ژنان دەبێ بە سەرپۆشەوە بونە ئیدارەكان“وە: سەردێڕەوە بوو بۆ
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 .دیكەی ئێرانیش دەستی پێ كرد و هێبە چەكدارەكانی رژیم لەو ڕۆژەوە دەستیان كرد بە سەركوتی ژنان
 

ەەهان و كەرەج و شزیراز قۆنزاغێكی دیزكەی ناڕەزایەتیی ژنانی ئێزران لە شزارەكانی وەكزوو تزاران و ئیسز زەوە2018لە ساڵی 
بزڕی و دەسزتەواژەی ژنزانی شزەقام، یزان كیژانززی شزەقام كەوتە سزەر زاران. بەاڵم لەگەڵ كزوژرانی ژینزا ئەمینزی، ئەو دەنززگە 
واتە دەنگززی ژنززان لە ئاسززتی ئێززران و بەتززایبەتی لە كززۆمەڵگەی كوردسززتاندا تەقیززیەوە و دەكززرێ بڵێززین بززۆ یەكەم جززار لە 

 .ئێراندا ژنان نەك شان بە شانی پیاوان، بگرە لە پێشەوەی پیاوان بوونە سەركردەی خۆپێشاندان و ڕاپەڕینەكانمێژووی 
 كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و پرسی مافی مرۆڤ

 
ئەگەر مەسەلەی مرۆڤ و پرسی مافەكانی مرۆڤ لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بابەتێكی گرینگ بوایە و، كۆمیسزیۆنی مزافی مرۆڤزی 

رتووەكان شێ.گیرانە لەو بزابەتەی كۆڵیبزایەوە، بە دڵنیزاییەوە كۆمزاری ئیسزالمی نەدەبزوو تەنزانەت یەك ڕۆژیزش نەتەوەیەكگ
لەو كۆمیسیۆنەدا ئەندام بێت. رێژیمێ  كە لە دەستووری بنەڕەتیی واڵتەكەیدا بێڕێبی بە ژنان دەكزا و و لە یاسزای دادوەری 

 دادەنێ، چۆن دەبوو لەو كۆمیسیۆنەدا نوێنەری هەبێ؟ و یاساكانی سباداندا بە ئاشكرا ژن بە نیوەی پیاو
 

ئێستاش لە یاساكانی ئێراندا، بە دوو ژن لە شایەتیدا حیسزابی پیاوێكیزان بزۆ دەكزرێ و لە میراتیشزدا دوو خوشز  میراتزی 
كی لزێ برایەكیان پێ دەبڕدرێ. تەنانەت لە پرسی قەسا  یان تۆڵەشدا ئەگەر پیاوێ  ژنێ  بكوژێ، خوێنبزایی نیزوەمرۆڤێ

دەستێنن. جگە لەوەی لەو چ.وسێ ساڵەدا چەندین حوكمی سەنگساری ژنان لەو واڵتەدا جێبەجێ كراون. وەها ڕێژیمێز  چزۆن 
 دەبوو لەو كۆمیسیۆنەدا بەشدار بێت؟

 
بەاڵم پاش شۆڕشی ژینا، ئەوە كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بوو كە لە بەرانبەر ویست و داخوازی گەالنی ئێراندا پاشەكشزەی كزرد 
و، النیكەم ئاوڕێكی لە پرسی ژنانی ئەو واڵتە دایەوە. شۆڕشی ژینا، دەنگی بێبەشیی ژنانی ئێرانزی كزردە بزابەتی سزەرەكیی 
نێو پەرلەمانی واڵتان و كۆڕ و كۆمەڵی سیاسزی و ڕۆشزنبیری. هەر لەو سزۆنگەیەوە بزوو كە كزۆمەڵگەی نێزودەوڵەتی سزەرەڕای 

د دۆستێكی دیكەی ئێزران، بەاڵم ئەمجزارە نەیتزوانی ئەم بەشزە لە مزافی مزرۆڤ هەوڵی واڵتگەلی وەكوو ڕووسیا و چین و چەن
لە ئێراندا لەبەرچاو نەگرێ و بە نەوت و بەرژەوەندیی دیكەی ئزابووری و سیاسزی بیگزۆڕێتەوە، چزونكە ئەگەر وەهزا كزارێكی 

 .وە پەڵەی نێوچاوانیانكردبایە، دەبوو بە ڕیسواییەكی گەورە و، ئەوەی چ.وسێ ساڵە ساتوسەودای پێ دەكەن، دەبو
 

هەڵبەت پێش ئەم دەستكەوتەی شۆڕشی ژینا، پەسندكرانی دامەزراندنی كۆمیتەی دۆزینەوەی ڕاستییەكان، دەسزكەوتێكی دیزكە 
بززۆ خەڵزز  و ڕاچڵەكینێزز  بززوو بززۆ كۆمززاری ئیسززالمی. ئەگەرچززی بەڵززگەی جەنایەتەكززانی كۆمززاری ئیسززالمی هێنززدە ئاشززكران، 
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كززۆڵینەوە، چززونكە هەموویززان حاشززاهەڵنەگرن و كۆمززاری ئیسززالمییش نەك لێ بە نە و مەتززدانەخۆزەح بە پێویسززتیان نە  كە
 .نكۆڵی بگرە داكۆكیشیان لێ دەكات

 
شۆڕشی ژینا، جگە لەوەی دەنگی خەڵكی ئێران بەتایبەتی ژنانی نێو ئێران و كوردستانی كردووەتە بزابەتی سزەرەكیی كزۆڕ و 

یززدیا جیهانییەكززان، لەالیەكززیش دەهززۆڵی ڕیسززوایی ڕێززژیم و داشززدیارەكانی ئەو كززۆمەڵ و بیززروڕای گشززتیی نێززودەوڵەتی و م
جەلالدانەی كوتاوە تا ئاستێ  كە یەكێ  لەو پشتیوانانەی ڕێژیم پشتی پێی گەرم بزوو، واتە واڵتزی چزین لە سزۆنگەی ئەو 

تی لەسززەر سززێ دووڕگەكەی شۆڕشززەوە هەسززتی بە بززاری الری ئەو ڕێززژیمە كززرد و، جززگە لەوەی خاوەنززداریەتیی واڵتززی ئیمززاڕا
كەنداو بە فەرمزی ناسزی، كۆمەڵێز  پڕۆتۆكزۆل و گرێبەسزتی ئابوورییشزی لەگەڵ واڵتزانی كەنزداو واژۆ كزرد، كە سزەرلەبەری 

 .ئەو شتانە دەكرێ بە دەسكەوتی شۆڕشی ژینا و نیشانەی باری الر و دۆخی نالەباری ڕێژیم لەقەڵەم بدەین
 

دونیزا تزازە كۆمزاری ئیسزالمیی ناسزیوە. نەخێزر، دونیزا هەر لە سزەرەتاوە ئەوانەیزان  هەڵەیەكی گەورەیە ئەگەر پێمان وابزێ
ناسیبوو. مەگەر لەو چ.وسێ سزاڵەی ڕابزردوودا لە تەقانزدنەوەی بزنكەی جوولەكەكزان لە ئزاڕژانتینەوە تزا تیزرۆری دژبەرانزی 

ەتی دیززكە و پشززتیوانی لە تززاقم و خۆیززان لە دەرەوەی واڵت و وەڕێخسززتنی قەتڵەزنجیرەییەكززان و دەیززان و سززەدان جەنززای
گرووپە تیرۆریستییەكانی لوبنان و فەلەسزتین و یەمەن و بەحزرین و عێزراق و مووشزەكبارانكردنی خەزێنەكزانی سزووتەمەنیی 
سعوودیە و مووشەكبارانكردنی حیببی دیموكرات و هەولێر تەنیا ئزێمە بیسزتوومانن و خەڵكزی جیهزان و كزۆمەڵی نێزودەوڵەتی 

ر بووە؟ نەخێر، ئەوان زۆر لە ئێمە باشزتر ئاگزاداری زۆر لەوە زیزاتری كزردەوەی تێكزدەرانەی كۆمزاری ئیسزالمی لێیان بێخەبە
بززوون و هەن، بەاڵم بەگززوێرەی بەرژەوەنززدییەكانیان الوانززدوویانەتەوە و ئیمتیازیززان پززێ داوە و ئیمتیازیززان لززێ وەرگرتززووە. 

ەیزان ناسزیبێ، بەڵكزوو پەرەگرتنزی دەنگزی ناڕەزایەتییەكزانی ئێزران و ئێستاش كە لەو كۆمیسیۆنە دەركزراوە، ئەوە نەبزێ تاز
تەنیززنەوەی بیززروڕای گشززتییە. هەر بززۆیە هەنگززاوی داهززاتوو پێویسززتە بەرەو دەركرانززی بززاڵیۆزە تیرۆریسززتەكانی ڕێززژیم و 

 .داخرانی ژارگە و هێالنە سیخوڕییەكانیان بێ لە واڵتان
 

ماری ئیسالمی و تەواو گۆشەگیری بكەن، بە دڵنیاییەوە خەڵكزی ئێزران بۆخۆیزان چونكە ئەگەر واڵتانی جیهان پشت بكەنە كۆ
مشووری دەخۆن و دەیخەنە زبڵدانی مێژووەوە. بەاڵم ئەوە دیسان هەر خەڵكی ئێرانن، كە بە مانەوەیان لە گۆڕەپزانی شزۆڕش 

 .و شەقامەكانی ئێراندا پێویستە كۆمەڵی نێودەوڵەتی ناچار بكەن ئەو بڕیارەش بدات
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 دایکێک بۆ نیشتمانی پێشمەرگە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مینا سوڵتانزادە

   
شکێک، توانایەکی لە ڕادەبەدەری دەوێ، جا بەتزایبەت ئەو ژنە، ئەو دایزکە شزەهیدیش بزێ. با  لەسەر ژنێک، دایکێک، خو

هەر کە وشەی شەهید دێتە مێشکمەوە بۆ مزاوەیەکی کزورت سزڕ دەبزم، فرمێسزک لە چاوەکزانم قەتزی  دەبزن و دڵزم دەکزوڵێ، 
 .ئاخر ئەو شەهیدە دایکمە

 
چاوەڕێی پەیامی یەکێک لە هاوکارەکزانم بزووم تزا بڵزێ کەی دێ بزۆ  ئەو ڕۆژەی ئەو ڕووداوە تاڵە ڕوودای، لەسەر کار بووم،

گۆڕینی شیەتی کاری، کە دیتم زۆر لە هاوڕێیزانم زەنگیزان لێزداوە و پێیزانوابوو کە زانیزومە دایکزم شزەهید بزووە، یەکێزک لە 
  کە زەنگززم بززۆ لێززدا هاوڕێکززانم نووسززیبووی  خەبەرت هەیە دیسززان لە قەاڵیززان داوە؟ هێززب لە ئەژنۆمززدا نەمززا و یەکەم کە

شەهید هاجەر بوو، بەاڵم واڵمی نەبوو، دواتر پێدا هاتم و زەنگزم بزۆ زۆر لەو کەسزانە لێزدا کە لەوێ پێوەنزدیم لەگەڵیزان 
هەبوو، یەکێک لەوان نووشین بوو، دەگریا و دەیگزوت دیسزان مووشزەکبارانیان کزردین، گزوتم خەبەری بزاجە هزاجەرت هەیە، 

لە بەیانییەوە دیار نییە، کە  نازانێ لە کوێیە. منیش یەکسەر زەنگم بزۆ کزاک سزەید بزرایم لێزدا گوتی ناوەاڵ دایە هاجەر 

https://www.kurdwomen.org/wp-content/uploads/2022/12/mina.jpg
https://www.kurdwomen.org/wp-content/uploads/2022/12/mina.jpg
https://www.kurdwomen.org/wp-content/uploads/2022/12/mina.jpg
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و گوتی من باشم، گوتم باجە هاجەر لە کوێیە؟ بە دەم گریانەوە گزوتی شزەهید بزووە، ئیتزر نەمبانزی لە کزوێیم. وامزدەزانی 
ەکرد و هەستم دەکزرد دەنگزم بە هزیچ کزوێ ناگزا، بەرەو دەخنکێم، وامدەزانی ڕوحم دەردەچێ، هێب نەما لە ئەژنۆم، هاوارم د

ماڵێ هەڵدەهاتم و هەرچیم دەکرد نەدەگەیشتمەوە، ڕێگەم لێ ببزوو بە ڕێزگەی هزات و نەهزات، لەو کاتزانەدا مزرۆڤ هەسزت 
کە هزاتمە ڕیبەکزانی  ١٣٧٩دەکا ئێستا ڕوحی دەردەچێ و پێی سەیرە کە هەر لەسەر پێیە. شزەهید هزاجەر بزۆ مزن لە سزاڵی 

ساڵ بزووم، هەسزت بە نەبزوونی دایکزم بزکەم ١٥حیببی دێموکرات بوو بە دایکێکی میهرەبان و نەیهێشت لەو تەمەنە کە تەنیا 
کە مرۆڤ و بەتایبەتی کچ لەو تەمەنەدا زیاتر لە هەموو شتێک پێوستی بە بزوونی دایکێکزی دڵسزۆز هەیە، ئەو پەنزای منزی 

 .ی، دڵسۆزییەکەی بۆ من گەورەترین دڵگەرمی بوودا، ماڵەکەی ماڵی باوانم بوو، میهرەبانییەکە
 

کوە جوانەکەم، کوە دڵسۆزەکەم، دایکەکەم و زۆر وشزەی دیزکەی لەو چەشزنە کە تەنیزا دایکێزک دەتزوانێ ئەوەنزدە میهرەبزان 
بززدوێ، ئەو جززگە لە مززن دایززک و خوشززک و پشززت و پەنززای زۆر لەو کیززژو کززوڕانە بززوو کە بەهززۆی پێشززمەرگەبوونیان و دوور 

تنەوە لە کەسوکاریان بێبەش ببوون لە نێعمەتی دایک، ئەو ژنە دڵسۆزە، ئەو میهرەبزانە دڵزی هێنزدەی دەریزایەک گەورە کەو
 .بوو، تەنانەت دڵسۆزی بۆ گیاندارەکانیش دەکرد، خواردنی خۆی بۆ دەبردنە بەر دەرگا و نەیدەهێشت برسی و تینوو بن

لە خزۆی دەکزرد، بەاڵم دڵزی کەسزی زوێزر نەدەکزرد، بزۆ منزدااڵن وەک  مرۆڤ بە مانای وشە یانی شەهید هزاجەر، ئەو غەدری
نەنکێکی میهرەبان بزوو، هەر منزداڵێک هزاتووچۆی کردبزایە سەرسزام دەبزوو بە میهرەبزانی ئەو ژنە دڵسزۆزە. ئەمزن و دڵنیزام 

ەسزانەی ڕەنزگە بزۆ هەموو ئەو کەسانەی شەهید هاجەری دایکم دەناسن و لە نبیکەوە لەگەڵی ئاشزنا بزوون و تەنزانەت ئەو ک
 .جارێکیش ئەویان ناسیبێ یاد و ناوی هەر بە زیندوویی ڕادەگرن و لەبیر ناکرێ

 
دایکە گیان، یاد و ناوت هەرمانە، لەگەڵماندا دەژی و لە بیر و دڵی من و نارین و هەموو ئەو کەسانەی تۆیان خزۆش دەوێ 

 .بە زیندوویی دەمێنییەوە
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هەڵۆ ئەردەاڵن: کورد ڕێبەریی ڕاپەڕینێک دەکات کە بنەمای هزریی وێژمانی ئێرانیی 
 خستووەتە ژێر پرسیاری بنەڕەتی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتووێژ: کاروان میراوی

  
تی کوردستان و ئێران نبیزک بە سزێ مانزگ بزووەتەوە و لەم ماوەیەشزدا ئەگەر زۆربەی هەرە شۆڕشی ژینا لە ڕۆژهەاڵ بەرایی:

زۆری شززارەکانی ئێززران و کوردسززتانیش جاروبززارە هێززوەر بززوونەتەوە، بەاڵم کۆمەڵێززک لە شززارەکان و بەتززایبەت شززاری سززنە 
ڵ نەکززردووە و خەڵکززی ورەزاڵەهززاتوو بەردەوام و بەبزێ ڕاوسززتان لە شززەقامدا بززوونە و تەنززانەت یەک ڕۆژیزش شززەقامیان چززۆ

لەسزەر داوا ڕەواکزانی خۆیززان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ سزوورتر دەبزن و هەڕەشززەی ڕێژیمزی داگیزرکەری ئێززران و گزرتن و کوشززتن نەک 
تەنیا خەباتکارانی سەر شەقام ناترسێنێت، بەڵکوو زیاتر هانیان دەدات بۆ بەردەوامبوون، شۆڕشزگێران لە چز.ەی شزەهیدانی 

ینەدا پەیمان نوێ دەکەنەوە بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی ڕاپەڕین و شۆڕش و ئەمەش یەکێزک لە پاڵنەرەکزانی ئەو ئەم ڕاپەڕ
بەردەوامبوونەیە و خوێنی شەهیدان مەشەەڵی گڕکانی ئەم ڕابزوون و ڕاسزانەیە. لەسزەر ئەم مزژارە تزۆڕی ڕاگەیانزدنی حیببزی 

ێب هەڵۆ ئەردەاڵن (ناوی خوازراو  خاوەن بڕوانامەی ماستەر، چزاالکی دێموکراتی کوردستانی ئێران هەڤاەیڤینێکی لەگەڵ بەڕ
 .سیاسی و یەکێک لە هەڵسووڕاوانی شۆڕشی ژینا لە ناوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێک هێناوە

 
 کاک هەڵۆ سەرەتا ساا  بۆ بەشداریتان لەم هەڤاەیڤینەدا، با بەم پرسیارەوە باسەکەمان دەست پێ  :کاروان میراوی
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ەر لە سەردەمی کۆماری کوردستانەوە هەتا ئێستە ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان چەنزدین قۆنزاغی هاوشزێوەی ئەم شۆڕشزەی بکەین؛ ه
 ژینای تێاەڕ کردووە، بە بۆچوونی ئێوە جیاوازیی ئەم جارە لەگەڵ جارەکانی پێشووتر لە چیدایە؟

 
 !تانسەرەتا سوم و ڕێبم هە  بۆ ئێوەی ئەزیب و هاوکارانی بەڕێب هەڵۆ ئەردەاڵن:

 
سەبارەت بەم پرسیارە ئەبێزت ڕاشزکاوانە عەرزی ئێزوە و خوێنەرانتزان بزکەم کە چە لە ئەو پاشزاگەردانییەی دوای دەسزەاڵتی 

چزززوار سزززاڵی بەر لە دامەزرانزززدنی کۆمزززاری کوردسزززتان لە مەهابزززاد و دوای نەمزززانی کۆمزززاری  -ڕەزاشزززای پەهززز.ەوی و سزززێ 
گەلێزک کە ئاکزامەکەی بزوو بە ی هەتاوی و دواتریش ڕاپەڕینی خەڵزک٤٧ و ٤٦کوردستانیش، هەروەها لە شۆڕشی ساڵەکانی 

شۆڕشی نەتەوەکانی ناو جوگرافیای ئێزران و سزەرەونخونبوونی ڕێژیمزی پاشزایەتی و ئەو خۆپیشزاندان و ڕاپەڕیزنگەلەی دوای 
ئیسە نزابینم و وەک ئەم  هاتنە سەرکاری ڕێژیمی ئیسالمییش لە ئێران، هیچ کام لەو ڕاپەرینگەلە هاوشێوەی ئەم ڕاپەڕینەی

 .شۆڕشە بەراوەردیان ناکەم
 

بەاڵم جیاوازیی ئەم جارە لەگەڵ جارەکانی پێشوو لەوەدایە کە بە شانازییەوە پێشەنگایەتیی ئەم جارە بە شزێوەکی بەرچزاو 
یکززانە و کززارا، کوززان و ژنززانی سەربەسززت و چاونەترسززی کۆمەڵگەکەمززان لە ئەسززتۆیان گززردگە و لێززرەش نابێززت ڕۆڵززی ئەو دا

گەلێکیززان پەروەدە کززردگە و ئەم ڕۆژانە بە لەخززۆبردوویی ئەیززاننێرن بززۆ لەبیززر بکەیززن کە بە زانززایی تەواو کززوڕ و کەنیشززک
 :گۆڕەپانی خەبات. ئەوەی ئیسە لە ڕۆژهەاڵت هەیە، ئەو بەیتە شێعرەی ماموستا هێمن دەخاتەوە بیرمان کە ئێژێت

 
 دایکزی زانایە کوڕی ئازا دەنێرێتە خەبات"

 ."من گوتزم، تۆش تێبگە ناگاتە دەریایە زنە
 

هەروەها سەرەڕای ئەو هەموو کوشزتن و بزڕینە لە گشزت ناوچەکزانی ئێزران، هێشزتا کزوردە کە لە مزاوەی ئەم چزێ سزاڵەدا لە 
سەنگەر ماگەسزەوە و سزەرباری سزەرکوتی فرەتزر لەچزاو بزاقی نەتەوەکزانی نزاو ئێزران (جزگە لە نەتەوەی بەلزووچ کە وکزوو 

ی کورد و لەو ئاستە سەرکوت کریاگە  هۆشیاریی نەتەوەیی و سەروەریخوازی و داواکاریی هەموو مافە نەتەوەیییەکزان نەتەوە
هەر لە بیرمززان نەچوگەسززەوە و ئەگەر وردبینززانە چززاوی پێززدا بخشززنین، بۆمززان دەردەکەفێززت کە ئەم جززارە کززورد ڕێززبەری و 

مای هبری و زەینی و دیسکۆر  و وێژمانی ئێرانی لە بزاری سیاسزی، پێشەنگایەتیی ڕاپەڕینێک دەکات لە گشت ئێران کە بنە
کززۆمەاڵیەتی، کولتززووری و مێژوویززی دەخززاتە ژێززر پرسززیاری بنەڕەتززی و بگززرە تێکیشززی دەدات، هەروەهززا بڕبززڕەی پشززتی دوو 

لەیەک  -ئێرانزززی باسزززتان و ئێرانزززی سزززەفەوی ئزززایینی-دیسکۆرسزززی ئایزززدئۆلۆژیک و بگزززرە ئزززایینتەوەریش بە هەردوو بزززاردا 
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هەڵدەوەشێنێتەوە و دایدەپڵۆسێنیت. ئەم ڕاپەڕینە هەنگاو بە هەنگاو بە شێوەیەکی ڕیشزەیی بەرەو ئامانجێزک دەڕوا و لیزباڵ 
کە سززەرباری فاشیسززتبوونی دەسززەاڵت و بێززدەنگیی نەتەوەی فارسززی دەسەاڵتبەدەسززت و نەتەوەی -دەکێشززێت بەسززەر واڵتێکززدا 

و بە جۆرێزک ڕوونزاکی دەبەخشزێت بە گشزت چزین و توێژەکزانی  -و هاوبەشی فارسزنتورک کە بەشێکن لە دەسەاڵت و شەریک 
ناو ئەو جوگرافیایە کە ئیتر ئەگەر خۆشی گەرەکی بێت ناتوانێت بێهەڵوێست بێت، هەرچەند ئەم قسزە بە مانزای ئەوە نیزیە 

و ئاگایززانە یززان نائاگایززانە کە کززردەوەی ئەوان بەقەد کززورد ڕیشززەیییە و ئەوان بە  بنەمززای دەسززەاڵتیان کززردگە ئامززانۆ 
 .نایانهەوێت سیستەمی دەسەاڵت و ئێران تێک بدرێت

 
خاڵێکی تریش کە گەرەکمە ئاماژەی پێ بدەم؛ بەشداریی الیەنی ئایینی و بانگەوازەکانیانە لە پشزتیوانیی خەڵکزی ڕاپەڕیزو 

بینراوە، ڕادیکزاڵتر و قزایمتر بنەماکزانی کە بە شێوەیەکی بەرچاو هەم بەربووە و هەم لە گشت بانگەوازەکاندا کە تا ئیسە 
ڕێژیم کردووەتە ئامانۆ و بەردەوام ئەکاتە ئامانۆ، تزا ئاسزتێک کە ڕووخانزدنی ڕێزژیم ئەبزاتە قۆنزاغی "واجبزی شزەرعی" و 

 .ناڕاستەوخۆ حوکمی جەهادی بۆ دەدات
 

ەکردووە و سنە جزارێکی تزر مێزژووی ڕۆژە شەقامیان چۆڵ ن ٨٥بەڕێب ئەردەاڵن خەڵکی شاری سنە زیاتر لە  :کاروان میراوی
قارەمززانەتیی خززۆی تۆمززار کززردەوە. بەڕێبتززان کە لەنێززو جەرگەی خەبززاتی شززارن و لە نززبیکەوە زیززاتر ئاگززاداری خززۆڕاگریی 

 !خەڵکی سنەن، لەسەر ئەم بەرخۆدانەی شاری سنە بۆمان با  بەەرموون
 

پزێ بزکەم و نزاچمە سزەر وردەکزاریی چزۆنیەتیی کزردەوە و بۆ ئەم پرسیارە دەمەوێت بە  بە کزورت ئامزاژەی  هەڵۆ ئەردەاڵن:
خەبات و تێکۆشانی خەڵک کە چزۆن بەپێزی ئەو فزی.م و هەواڵزگەلەی کە بزوو بزووگەنەتەوە، گشزتمان لە دۆخزی شزاری سزنە 
ئاگزززادارین. شزززاری سزززنە بە قەد تەمەنزززی خزززۆی لە دەسزززەاڵتی ئەردەاڵن (میرنشزززینی ئەردەاڵن  خاوەنزززداریەتی لە قەوارە و 

اچێوەیەکی کوردی کردگە و دوای نەمزانی ئەو دەسزەاڵتەش هەر جزارە بە شزێوەگەلی جۆراوجزۆر و لە قۆنزاغگەلی جیزاوازدا چو
لە پێناو کوردستاندا خاوەنداریەتیی شۆڕشی کزردگە یزان پشزتیوانی بزووگە. ئەم جاریشزە سزنە هەر ڕۆڵ و نەخشزی تزایبەتی 

ەگێڕێت و نابێزت لەوە کەمتریشزی لزێ چزاوەڕوان بکرێزت. سزنە هەمیشزە خۆی کە ڕێبەرایەتی و تەوەری تێکۆشانبوونە، ئەوە د
ناوەنززدی شززۆڕش و ڕاپەڕینززی ڕزگززاریخوازیی نەتەوەی کززورد بززووگە و هەر بەو جۆریشززە دەمێنێززت، ئەمە تایبەتمەنززدیی ئەو 

بە خۆشحاڵیشزەوە  شارەسە و ئەو کوردستانیبوونە و کوردستانی کارکردنە لە زەینی تاکی کوردی ئەو شزارەدا جێگیزر بزووگە و
زیاتر پەرەی پێ دراوە بۆ گشت ڕۆژهەاڵتی کوردستان. دیارە هەندێک کار و چاالکیی نوێ و تایبەتیش لە سزنە ئەبینزین کە 
نیشززان ئەدات کززاری بە ڕێکخززراو و سیسززتەماتیک لە شززاری سززنە بەرچززاوترە لە بززاقی شززارەکان و ئەویشززە ئەگەڕێززتەوە بززۆ 

 .نێکی لە پشت خۆی هە چاالکییەکی چەندین ساڵە و تەمە
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لە کاتێکزززدا زۆربەی شزززارەکانی کوردسزززتان و ئێزززرانیش جاروبزززار هێزززوەر دەبزززنەوە و تزززا ڕادەیەک ئزززارام  :کێێێاروان میێێێراوی
ڕۆژەدا بەبززێ ڕاوسززتان لە  ٨٥بززوونەتەوە، بەاڵم خەڵکززی شززارەکانی سززنە، بۆکززان، مەهابززاد، جززوانڕۆ، کززامێران و ... لەم 

 یان نەداوە. هۆکار، ڕەمب و نێهینیی ئەم بەردەوامبوونە لە چیدایە؟ڕاپەڕین بەردەوام بوون و کۆڵ
 

ڕاستییەکەی لەگەل ئەوە نیم کە زۆربەی شارەکان و تەنانەت ئەو شارگەلە کە ناوتان لێیان هێنزاوە هەر لە  هەڵۆ ئەردەاڵن:
تزاکوو  ١٠بزووبێتن و النزی کەم لە ڕۆژگەلی سەرەتاییی دەربڕینی ناڕەزایتییەکان و خۆپێشاندانەکان و ئەم راپەڕینە بەشدار 

ڕۆژ لەسزەر  ٨٥ڕۆژی سەرەتاییی خۆپێشاندانێک لە ئەو شارگەلە بوونی نەوگە و یەکجێ و یەکسزەر وەكزوو سزنە نبیزک بە  ٢٠
یەک و بێبڕانەوە لەسزەر شزەقام نەبزوونە. بەاڵم ئەمە بە مانزای ئەوە نیزیە کە بەشزداریی خەبزات و تێکۆشزان لە ڕاپەڕینزی 

گززن. هەر شززار و هەر پززێگەی جەمززاوەرییەک تایبەتمەنززدیی دۆخززی سیاسززی و کززۆمەاڵیەتیی خززۆی هە  و هەر ئەم جززارە نەو
کامەیزان ڕۆڵزی خزۆی ئەگێڕێزت و بەداخەوە هەر کامەیزان هەر بەپێزی ئەو دۆخە تزایبەتییە کە پێشزتر وتزم لە ئاسزتی خززۆی 

ماسززززەیان خۆلقانززززدگە و مێژوویەکیززززان تووشززززی کارەسززززات بززززووگە و شەهیدیشززززی لەم ڕێززززگە داگە و لە بەرانبەریشززززدا حە
نووسیگەسززەوە کە بێهاوتززا بززووگە یززان ئەتززوانین بێززژین وێززنەی لە مێززژووی هززیچ نەتەوەیەکززدا نززادۆزرێتەوە، دەبێززت لێززرەدا 
ئامززاژەیش بە خاڵێززک بززکەم کە ئەوەش نززاوی شززار و نەخشززی ناوچەکززانی باشززووری ڕۆژهەاڵتە وەکززوو ئززیالم و کرماشززان و 

لە بەرچززاو نەگیرێززت و پەراوێززب بخرێززت. ئەگەر وا بززوو ئەوە نیشززانەی ئەوەسززە کە ئەو نززاوچەگەلە لە لوڕسززتان کە نابێززت 
وێژمانی ئێمە دیار نین و لە بەرنامەکانماندا نەخشیان نزاڕوون و نادیزارە و سزەلمێنەری بێبەرنزامەییی ئزێمە  لە بەرانزبەر 

 .ئێنەگەلە
 

ە بۆچزززوونی مزززن ڕەمزززب و هۆکزززاری ئەم بەرداومبزززوون و کزززۆڵنەدانە وێزززڕای ئەو بزززابەتە کە بگەڕێزززمەوە سزززەر پرسزززیارەکە، ب
کەڵەکەبززوونی فززرەیەک داواکززاریی کززۆمەاڵیەتی و نەبززوون و زەوتبززوونی مززافگەلی نەتەوەییززی خەڵکززی کوردسززتانە لەالیەن 

ونی ئاکزامی سیستەم و دەسەاڵتی ئێرانی و هەروەها هەندێک ناڕوونیی سیاسی و ئابووری لە شێوەی بەڕێوبەریی واڵت و نزاڕو
ژیززانی چینززی خوێنززدکار و پێگەیشززتووی زانززا و تێگەیشززتوو کە ئیتززر ناتوانێززت بززاری قورسززی ئەم دۆخە لەسززەر شززانی خززۆی 
هەڵگرێت و دەرەتانێکی نەماوە بۆ پێکهێنانی ژیانێکی شیاو و کەرامەتی نەک هەر تێکشکاوە، بەڵکوو کەرامەتی کەسزایەتیی 

وە و لێبڕاوانە و ئاگایانە بڕیار دەدات کە سەنگەری خەبزات و شزەقام چزۆڵ نەکزات و سووتیاگە. بۆیە ئەبینێت و شی دەکاتە
 .تێوووەکەی قەبووڵ دەکات و گشت هەزینەیەکیش چە لە ئاستی ناوخۆ و چە لە ئاستی دەروە بەسەر ڕێژیمدا دەسەپێنێت

 
داگیززرکەری ئاخونززدی لەو چززۆڵنەکردن و مززانەوەی خەڵکززی کوردسززتان لە شززەقامەکان بە دژی ڕێژیمززی  :کێێاروان میێێراوی

 ماوەیەدا، چ دەستکەوتی بۆ خەباتی شار و ببووتنەوەی ڕزگاریخوازیی نەتەوەکەمان بەگشتی هەبووە؟
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وەڵو خۆ دیارە ئەو مانەوەی خەڵک لەسەر شزەقام سزەلماندی کە پێزداگری و داکزۆکی لە مزافی نەتەوەیزی و  هەڵۆ ئەردەاڵن:
ڕوو لە حیببەکزان ئەوەی دەرخسزت کە ئەبێزت گۆڕانکزاریی بەسزەر شزێوەی کزار و  شۆڕشگێڕبوون بنوینەی خەبات و تێکۆشانن،

تێکۆشانی خۆیاندا بێنن و بەچۆکداهێنانی ڕێژیم لە ماوەی کەمتر لە سێ مانگزدا بە دەسزتی بەتزاڵ وەکزوو دەسزکەوتێک چزاو 
اردانی سززەخت و دژوار لەم لززێ بززکەن کە وزە و هێبێکززی بێکۆتززایی و بێبنززی لە خززۆی ڕاگززرتگە و نابێززت پززارێب بززکەن لە بڕیزز

قۆنززاغەدا و خۆیززان بە دوور بگززرن و پەراوێبنشززین و تواشززاچیی ڕووداوەکززان بززن. دەسززکەوتی ڕاپەرینززی ئەم جززارە هەر هززیچ 
نەبێززت ئەوسززە کە سززەرباری بە ڕواڵەت زلبززوونی دامەزراوە و دەزگاکززانی ڕێززژیم، بەاڵم بێنززاوەڕۆک و پززووچەڵن و خەڵکززیش 

ژمیش بە باشی تێگەیشتگە کە کوردستان ئیتر کوردستانی جاران نییە و هەمزوو سزەرمایەی خزۆی لە ترسی لێیان نەماگە و ڕێ
کوردستاندا دۆڕاندگە و کوردستان تازە ناگەڕێتەوە بۆ دۆخی بەر لە ئێستەی، ڕۆژ بە ڕۆژیش دۆخەکەی لێ سزەختتر دەبێزت و 

خۆی ئێزران مزاگە و نە لە کزۆمەڵگەی نێزودەوڵەتی و خەریکە تێوووەکانیشی دەدات، هەروەها ئەبینزین کە نە ڕەوایزی لە نزاو
نێونەتەوەییشدا. بۆیە تا دەرفەت لەکیسمان نەچووگە و شیرازەی کار نەترازیاگە، ئەبێت بەرژەوەندی و قازانجی خۆمزان لزێ 

بەاڵم  خشزی ڕێبەریزی حیببەکزان گزرنگە وەربگرین و هەنگاوێکی پتەو هەڵبگزرین بەرەو ئامزانجە سزەرەکییەکانمان، لێزرەدا نە
 .بەداخەوە کاڵە و نەک ئیسە، بەڵکوو ئەمە چەند ساڵە کە زۆر لە خەڵک جێماگن و ئەبێت قەرەبووی بکەنەوە

 
لەم هەلززومەرجە ئززاڵۆزەی کوردسززتان و ئێرانززدا ئامززانجی سززەردانەکەی ئیبززراهیم ڕەئیسززی، سززەرۆککۆماری  :کێێاروان میێێراوی

 بوو؟ بۆچی شاری سنەی بۆ ئەم سەردانە هەڵبژاردووە؟ڕێژیمی ئێران بۆ کوردستان و بەتایبەت شاری سنە چی 
 

نیشاندانی دۆخەکە لە ڕۆژهەاڵت و بەتزایبەت لە سزنە،  دیارە ئامانجی ڕێژیم سەرەتا پڕوپاگەندایە بۆ ئارام هەڵۆ ئەردەاڵن:
م ڕاپەڕیزنە. دواتریش ڕەنگە پیالنگەلێکزی تایبەتیزان هەبێزت بزۆ چزۆنیەتیی دادگزاییکردن و تزاوان خسزتنە سزەر گیراوانزی ئە

چۆن وەک دەزانن "ئیبراهیم ڕەئیسی" لەوەتەی هاتگە ناو دەسەاڵتی ڕێژیم هەر لە سزەرەتاوە لە بەشزی دادوەری و دەسزەاڵتی 
ی هەتززاوی، دەسززتی ڕەهززا و بززااڵی بززووگە و ڕەنززگە ١٣٦٧دادوەریززی بززووگە و لە لەسززێدارەدانی بەکززۆمەڵەکەی هززاوینی سززاڵی 

 .بە هەرحاڵ ئەوە دواتر بەپێی کار و کردەوەکانی ڕێژیم ئاشکرا دەبن پیالنگەلێکی تریش لە ئارادا بێت.
 

بززۆ بەشززی دووهەمززی پرسززیارەکەش؛ وەکززوو پێشززتر عەرزی بەڕێبتززانم کززرد، شززاری سززنە تایبەتمەنززدیگەلێکی هە ، چەقززی 
بززۆ یەکەم  چیززرۆک و بەڕێززوەبەرییە و ڕێبەرایەتیززیەکە شززاری سززنە ، بززۆیە "ئیبززراهیم ڕەئیسززی" شززاری سززنەی هەڵبززژاردووە

سەفەر، پاش بە ڕواڵەت هێوەربوونەوی بارودۆخەکە. ڕێژیم ناوەندی هەڵبژاردووە بۆ زەربەلێدان و باش تێگەیشزتووە کە بە 
 .کۆتاییهاوردن بە فەرهەنگی شۆڕشگێڕی لە سنە تا ڕادەیەکی فرە ئەتوانێت کۆتایی بە شۆڕشی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێرێت
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ین داخوازییەکززانی خەڵکززی کوردسززتان جیززاوازترە لە ئێززران و بەتززایبەت لە داخززوازیی هەر وەک ئەزانزز :کێێاروان میێێراوی
فارسززەکان. پێتززان وایە ئەم جیززاوازیی داخوازییززانە پززێش بە یەکگرتززووییی نەتەوەکززانی نززاو جوگرافیززای ئێززران و کززۆدەنگیی 

 خەڵک لە بەرانبەر ڕێژیمی ئێراندا ناگرێت؟
 

ەوە و تەنززانەت بەپززێوەوانەوە لەسززەر ئەو بۆچززوونە وێسززیاگم کە هەر نززاوچە یززان نە، مززن وا بیززر نززاکەم هەڵێێۆ ئەردەاڵن:
نەتەوەیەک لە ئێران داخوازیی خۆی هە  و بگرە دروشم و کزار و شزعووری سیاسیشزیان لەتەک یەک جیزاوازە و تێگەشزتنیان 

ت تێگەیشزتنی کزورد و فزار  جیاوازیی فرە  لەسەر پر  و بابەتە جۆراوجۆرەکان، ئەمەش ئاسایییە کە ئاوا بێزت. تەنزانە
لە دروشززمی سززەرەکیی ژن، ژیززان، ئززازادی، یەک جززۆر نیززیە و بەپێززی شززێوەی جیززاوازی سززتەمی ڕەگەزی لەو دوو کززۆمەڵگەیەدا 
سززەرباری پیاوسززاالربوونیان، هەر کامەیززان بە ناخێززک و بە ئامانجێززک ئەو دروشززمە لە شززەقام ئێززژنەوە و هززاواری دەکەن. 

ئامززانجی ئەوان ڕەنززگە هاوتەریزز  بێززت بەاڵم فززرە لەیەک دوورن. النززی کەم ئەم چززێ سززاڵەی  بەهەرحززاڵ ئامززانجی ئززێمە و
ڕابززردوو ئەمەی نیشززان داگە. ئەگەر گشززت ئەو نەتەوەگەلە هەوڵ دەدەن ئەم ڕێززژیمە تێززک بشززکێنن، بەاڵم بە واتززای یەک 

خونکردن و ڕووخزانی ڕێزژیم. بەتزایبەت ئامانۆ و یەک شێوەبوونی کاریزان نیزیە و ئەو جیزاوازییە بەربەسزت نیزیە بزۆ سزەرەون
ئەبێززت ئەوەش لە بەرچزززاو بگزززرین کە ئەو ڕێزززژیمە بە هەمززوو شزززێوەیەک پیالنزززی داڕشزززتووە بززۆ سزززڕینەوەی پرسزززی کزززورد و 
داپڵۆسززاندنی نەتەوەی کززورد و پێشززێ.کردنی مززافە سروشززتی و ئاسززایییەکانی ئەم نەتەوە، بززاقی نەتەوەکززان هززیچ پێناسززە و 

شێ.کاریگەلە سەبارەت بە مافی ڕەوای نەتەوەیی نییە و هزیچ دەرک، تێگەیشزتن و هەسزتێکیان بەرانزبەر تەعریەێکیان لەو پێ
بەوە نییە. ئەگەر کورد بە تاک و بەکۆمەڵ بڕیار لەسەر هەر شیوە بەرگریکردنێک بدات لە خزۆی و چارەنووسزی، ئەوە مزافی 

ک ئەوە مززافی بززێ ئەمززال و ئەوالی خززۆیە و ئاسززاییە. ڕەوای بەرگززرییە، کززردەوە و خەبززات و تێکۆشززانی گەیشززتە هەر ئاسززتێ
نەتەوەی کورد وەشیاگنە گیان سیسزتەم و دەسزەاڵتێک کە هاوچەشزنی گزورگێکی دڕنزدە لەمێزژ سزاڵە بەربزووەتە گیانیزان و بە 
 فتززوا و کۆمەڵکززوژی و مێتززۆد و شززێوەی جۆراوجززۆر خەریززکە لێکیززان هەڵدەوەشززێنیت و ئاسززیمی.ەیان دەکززات و خاکیززانی داگیززر
کردووە و ئەستاندنی گیان و ماڵیان و زەوتکردنی هەموو مافێکیان بە ڕەوا ئەزانێت، تەنانەت ئەبێ ئاماژە بەوەش بزکەم کە 
ئێسززتە بززاقی نەتەوەکززانی تززر تززا ڕادەیەک لەو دۆخەی کززورد تێگەیشززتوون و ئەزانززن بەبززێ دەسززتەبەربوونی مززافە ڕەواکززانی 

ی خۆشززیان لە ئاشززتیدا مسززۆگەر نابێززت و دەربززازبوون لەم دۆخە مەترسززیدارە نەتەوەی کززورد لەو جوگرافیززا، ئززازادی و ژیززان
گونجززاو نیززیە و ناڕەخسززێت. بززۆیە ئەم ڕۆژانە ئەژنەفززین کە ئێززژن "تززاران ببێززتە کوردسززتان، ئێززران ئەبێززتە گوڵسززتان" و ئەو 

 .دروشمە خۆی دەرخەری زۆر شتە بۆ ئێمەی کورد
 

سەرهەڵدان ئەم ڕاپەڕینە بزووە و ئزاگری ئەم شۆڕشزە زیزاتر لە کوردسزتانیش  وەک دەزانن کوردستان مەکۆی :کاروان میراوی
   قۆناغێکی ڕێبەریی تر واتایەکی بە یان  کڵاەی دێت. دەتوانین بێژین کوردستان ڕێبەریی شۆڕشێکی مۆدێڕنی ئێران دەکات؟
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 دەکات؟ ئێران جوگرافیای ناو نەتەوەکانی شۆڕشی لە نوێ
 

ی بەڕێبتزان لە شۆڕشزی مزۆدێڕن چە . بەاڵم ئەتزوانم بێزژم بەڵزێ پێشزەنگایەتی و ڕێبەریزی نازانم مەبەست هەڵۆ ئەردەاڵن:
ئەم ڕاپەڕینە لە دەفری خۆی و لە ئاستی خۆی کورد خستگییە سەر شزانی خزۆی و بەتزایبەت ئەوە بینزراوە کە کاتێزک شزاری 

ئیسەەهان و چەنزد شزاری تزریش چزاالکیی سنە ئەگەیشتە ئاستێکی فرە بەرز و لە لووتکەی نمووداری ڕاپەڕین بوو، تاران و 
بەرچاوتریان بووگە. هاوکات لەگەڵ ئەمانیشە ئەتوانم بێژم بە هزاتنی ئزامرازی نزوێ و تزازە لە دنیزای پێوەنزدی و داتزا و 
بەدیهززاتنی بەسززتێنی جۆراوجززۆر و ئینتێرنێززت، دیسززان ئەوە هەر کززوردە کە بە شززێوازی ڕاسززت و دروسززتی شۆڕشززگێڕانە و لە 

چاالکی کزاریگەر لەو بەسزتێنگەلە کەڵکزی بزاش وەردەگرێزت. بە کزورتی ئەمە کزوردە کە بزۆش نیزیە لە شزۆڕش و  سۆنگەنیگای
  .شۆڕشگێڕی و مافی خۆشییە کە ڕێبەرایەتیی ئەم ڕاپەڕینە بکات

 
چززاوەدێران و شززرۆڤەکارانی سیاسززی، شززاری سززنە بە ناوەنززدی ناسززیۆنالیبمی کززوردی پێناسززە دەکەن، ئەم  :کێێاروان میێێراوی

 پێناسەیە تاکوو چەندە ڕاستە و هۆکارەکەی بۆچی دەگەڕێتەوە؟
 

وەاڵمی ئەم پرسیارە بە کورتی دەگەڕێتەوە بۆ مێزژووی دەسزەاڵتی میرنشزینی ئەردەاڵن و بونیاتنزانی شزێوە و  هەڵۆ ئەردەاڵن:
ە کە دوای هزاتنی چواچێوەیەک لە نیبامی دەسەاڵت و شارسزازی، هەروەهزا فەلسزەفەیەک لە دەسزەاڵتداری دەسزتی پزێ کزردوو

سزاڵ لە شزاری سزنە کە  ٤٠٠سزاڵ بەگشزتی و بەتزایبەتی  ٦٨٠ئیسالم لە کوردستان بێوێنە بووە و دەتوانین بێزژین النزی کەم 
پێتەختی ئەو دەسەاڵتە بووگە ڕیشەی هە  و هیچ پێوەندیی بەم سااڵنەی دوایی یان ئەم قۆناغەوە نییە، لە بیزر و زەینزی 

وروبەری ئەو شزارەدا ڕیشزەی داکوتزاگە و جیزێ بە جیزێ و بەرە بە بەرە هزاتگە و هەمیشزە خزۆی دانیشتووانی شاری سزنە و دە
نواندگە، چۆن ناسیۆنالیبم خۆ شتێکی نوێ نییە (ئەگەرچی ڕەنگە بە شزێوەی زانسزتی چەمکێکزی نزوێ و پێناسزەیەکی تزازەی 

ن دەسززتی پززێ کززردووە کە بێزززوێنە و لززێ کرابێززت  و بەتززایبەت فۆرمێزززک لە ناسززیۆنالیبم لە خززان ئەحززمەد خزززانی ئەردەاڵ
تززایبەتییە، لێززرەدا جززێگە و دەرفەتززی ئەوە نیززیە کە پڕوپۆخززت لەسززەری قسززە بکەیززن. بە  جززێگەی خززۆیەتی ئامززاژەی پززێ 
بکەین کە ئەو ناسیۆنالیبمە گشت میرنشزینەکان کەم تزا فزرە لەبەر گرتزووە و ڕاسزتییەکەی ئەوەسزە کە هەموویزان بزێجگە لە 

ت، بە ڕەچەڵەک ئەردەاڵنی بوونە و تەنانەت ئەگەڕێنەوە بۆ ئەیوبییەکان و هەزبانییەکان و دەسزەاڵتە دوو بنەماڵەیان نەبێ
کوردییەکززانی بەر لە ئیسززالم. بززۆ ئەم وابێززژییە ئەتززوانین ئامززاژە بە نەخشززی شززێر و شززکار بکەیززن کە هێمززای ئززااڵ و سززاای 

رییەکانیش بززووگە، ئەمە بە هەڵززکەوت نیززیە و هززبر و ئەردەاڵنەکززان و هەزبانییەکززان و دەوڵەتززی میززدیا و تەنززانەت سززومێ
فەلەسزززەفەیەک هزززا لە پشزززتی، هەروەهزززا داری بنەمزززاڵەییی گشزززتییان ئەگەڕێزززتەوە بزززۆ زۆراوی گەورە کە بزززاپیرە گەورەی 

 .ئەحمەد خان بووگە هەڵۆخانی بابی خان
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ژهەاڵتزی کوردسزتان پرسزیوە و پێمزان وەک دواهەمزین پرسزیار، ئەم پرسزیارەمان لە زۆر کەسزی نزاوخۆی ڕۆ :کاروان میێراوی
باشززە ڕا و بۆچززوونی ئێززوەش لەم بززارەیەوە وەرگززرین. پێتززان وایە کە لەم هەلززومەرجەی ئێسززتەی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و 

 ئێراندا داخوازیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت بەگشتی و بەتایبەت لەم بارودۆخەی هەستیارەدا لە حیببە کوردستانییەکان چییە؟
 

بە کورتی کاراترکردنی ڕۆڵی دیا.ۆماسزی لە دەرەوەی واڵت و لە درێزژەی هەمزان چاوەڕوانیشزدا وەگەڕخسزتنی  هەڵۆ ئەردەاڵن:
پڕۆژەگەلێززک کە وەاڵمززدەری دۆخززی هەنززووکەیی بێززت نە پڕۆژەگەلێززک کە کۆڵەکەیززان لەسززەر بنویززنەی ئەگەر و ئیحتمززااڵتی 

گرێت و بەفیڕۆدانی هەزینە و هێبە و تەنزانەت پێویسزتی نابەجێ دامەرزیاگە و کار و ڕەوتێکی دوور و چەند ساڵە لەبەر ئە
بە دۆخزی کارەسززاتبار و پززڕلە مەترسززییە بززۆ خەڵززک. بززۆ وێززنە ڕاشززکاوانە عەرزتززان بززکەم کە پززڕۆژەی نززاوچەی دژە فززڕین و 

ت، مزادام داواکردنی بۆ ڕۆژهەاڵت یا کاراکردنەوەی بۆ باشوور لە دوو ڕەهەندوە ئەکرێت تاووتوێ بکرێت. سەرەتا بۆ ڕۆژهەاڵ
کە بستێک لە خاکمان ئازاد نەوگە یا تووشی کۆمەڵکوژییەکی بەرفراوان نەبزووینە یزان هزیچ کامێزک لەو تایبەتمەنزدیگەلەی 
دۆخی ئیسەی بۆ ناگونجێت و نە تەنیا ئەگەری لەبارچوونی فرە ، بەڵکوو بگرە نیشاندەری ئەوە بێزت بزۆ دنیزای دەرەوە کە 

نززدنەوەیەکی لەسززەر کززۆمەڵگەی خززۆی نیززیە و لە بززاری سیاسززی و کززۆمەاڵیەتییەوە تززاکی چززاالکی سیاسززیی کززورد هززیچ خوێ
ناتێگەیشززتوو و بێبەرنززامەیە. هەروەهزززا بززۆ خەڵکزززی نززاوخۆیش ئەوە ئەگەێنێزززت کە بێهیززوا بزززن لە چاالکززانی سیاسزززی، لە 

ن. دوایزیش ئەگەر بزۆ ڕێبەرایەتیی ئێستەی حیببەکان و پشتیان بە خۆیزان گەرم بێزت و چزاو لە کزار و ئیزرادەی خۆیزان بزکە
دەرەجەیە لە باشززووری کوردسززتان، دیززارە کە چززاالکی سیاسززیی ئززێمە هەر جززێگەی خززۆی ناناسززێت و  ٣٦کززاراکردنەوی مەداری 

نازانێت کە هەم لە ئاستی سیاسیی کوردستان دەست لە کاروباری باشوور وەر نەدات، هەم لە ئاستی سیاسیی نێەودەوڵەتیزدا 
سززایییە نیززیە کە وەهززا داواکززارییەکی هەبێززت. بززۆ درێژەپێززدان لەسززەر ئەم بەشززەش ئەبێززت خززاوەن ئەو جززێگە و پززێگە یا

شززرۆڤەکانی بەشززی یەکەم دووپززات بززکەمەوە و هەنززدێک خززاڵی تززریش کە نامەوێززت لەسززەری بززڕۆم و قسززەی لێززوە نززاکەم و 
حیببەکزان ئەوەیە کە کزار بزۆ ئەیبڕمەوە و ئێرەش جێگەی نییە. داواکاری و هیوای خەڵکی ناوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان لە 

یەکگرتوویی و یەک وتاریی کورد لە گشت کۆڕ و کۆمەڵێک بکەن و خاوەن دیسکۆر  و وێژمانی کوردستانی بن کە بە داخەوە 
ئەبێت بێژم وتاریان بەتاڵە لە هەرجۆرە دیسکۆر  و جیهانبینییەکی کوردستانی و بەڕاستی تووشی قەیرانن لەم بزوارەدا کە 

 .ەسەری بکەنهیوادارین چار
 

بەڕیززب هەڵززۆ ئەردەاڵن سززاا  بززۆ ئەوەی کە لەو بززارودۆخەی ئێززوەی شۆڕشززگێرانی نززاوخۆی کوردسززتان و  :کێێاروان میێێراوی
بەتززایبەت بەڕێززبت کە ئاگززادارم زۆر سززەرقاڵن، لەم هەڤاەیڤیززنەدا هاوکارمززان بززوون. لە کۆتاییززدا ئەگەر شززتێک مززاوە بززا  

 !ەگەر پەیامێکتان هەیە بەەرموونبکرێت و ئاماژەمان پێ نەکردووە یان ئ
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سااسی بێکۆتایی و پێزبانین بزۆ ئێزوە و هاوکزارانی بەڕێبتزان. دەسزتی گالیکتزان خزۆش بێزت بزۆ پێکهزاوردنی  هەڵۆ ئەردەاڵن:
 .دەرفەتێک بۆ ئەم وتووێژە و بەتایبەت بەڕێبتان کە زەحمەتی کاری وتووێژەکە لە ئەستۆتان بوو

 
 .بە دوو خاڵ بدەم کە بە پێویستی دەزانم باسیان لەسەر بکەم لێرەدا گەرکمە بە کورتی ئاماژە

 
سزاڵی ڕابزردوو ڕێگەیەکزی پزڕ  ١٢٠ئەوەیە کە ئێمەی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە درێژاییزی النزی کەم  یەکەم:

مززاگە و تێوززووی لە هەوراز و نشززێو، پززڕ لە کۆسززم و لەماەرمززان بززڕیگە و ئیتززر ڕێگەیەکمززان بززۆ گەڕانەوە لە بەرپێززدا نە
زۆریشززمان لە پێناویززدا داگە و کارەسززاتی فرەمززان بە چززاوی خۆمززان دیززگە و ئەبێززت کە سززەر بکەفززین، بززۆیە داواکززاریم لە 
چاالکززانی سیاسززی لە ئاسززتی ڕێبەرایەتیززی حیببەکززان ئەوەسززە کە کززار و چاالکییززان لە ئاسززتی خەڵکززی نززاوخۆدا بێززت و لە 

ن و نەخشزززی بەرچاوتریزززان بێزززت، بیزززر لە سزززەختترین بڕیارەکزززان بزززکەنەوە و ڕێبەریزززی ئەم ڕاپەریزززنە دوورەپەرێزززب نەبززز
بەرپرسیارانە بڕیار بدەن و ئەرکی ئەم زەحمەتە نەخەنە سەر شانی جی.ی داهزاتوو و نەکەنە کارێزک کە دەرفەت بسزووتێت، 

ێوووەکەیززان لە ئەسززتۆ ئەبێززت پەنززد و دەر  لە پێشززینیانمان بگززرن کە ئەگەر ئەوان ئەو بڕیارەیززان دابززا و بززاری قورسززی ت
گرتبا، ڕەنگە ئێستە چارەنووسمان ئەمە نەبا و ئەم جی.ە شەهیدی بەم شێوە نەدابا. تێوزووی پەشزیمانی یزان گەڕانەوە یزان 
بڕیزارنەدان لە کززاتی پێویسزتی خۆیززدا بەرە لەگەڵ بەرە دەڕوات و ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زۆرتزر دەبێززت. ئەگەر ئەوان نەیززانکرد و 

ر شزانی ئززێمە، دەبزا ئزێمە قەدری ئەم دەرفەتە بززبانین و وەکزوو ئەوە کە پێویسززتە بەرپرسزیار بززین و زەحمەتیزان خسزتە سززە
چاونەترسززانە و لێبززڕاوانە بڕیارێززک کە تززایبەت بە دۆزی گززران و ڕۆژانززی ئەسززتەمە بیززدەین، هەر هززیچ نەبێززت ئیززرادەی 

چارەنووسمان دیزاری دەکزات و پزارامێتری سزەرەکی نەتەوەکەمان ببینین و بە دنیای دەرەوەش بسەلمێنین کە ئیرادەی خۆمانە 
بززین لەم هاوکێشززەیەدا و پزز.ەیەک بەرەو ئامززانجە بەرزەکانمززان هەنگززاو هەڵگززرین و لێززی نبیززک بیززنەوە، تەنززانەت ئەگەر 
پێویسزززتە مێتزززۆد و شزززێوەی تێکۆشزززانمان ڕوو لە باشزززتربوون بگزززۆڕین و ڕووداو و پێشزززهات و ئەگەر و قەیزززرانە سیاسزززی و 

ییەکان وەک خۆی ببینین. دڵنیا بن کات تەنگە و دەرفەت کەم و گۆڕان لە ئاستی دنیادا زۆر و خێزران و زۆربەشزی کۆمەاڵیەت
 .لە ئێستە و لە داهاتوودا بە دڵی کورد نییە و نابێت

 
هید وەرگرتن لە شۆڕشگێڕبوونی پێشوو و پێشەنگایەتی لە ڕەوتی خەبات یان ڕێبەرانزی شزە دەورە و قۆناغی ڕەوایی دووهەم:

کە یان دامەزرێنەر بوونە یان لە قۆناغێکی تایبەتدا هەندێک دەسکەوتیان بووە و ئێستە خۆیان نەماون یان شۆڕشزگێڕبوونی 
ڕێبەرایەتیی ئێستەی حیببەکان لە کاتی هەنووکە و لە ڕابردووشدا کارایی و کاریگەرییان نەمزاوە و ئەو ئەدەبیزاتە چزی تزر 

لەم سزەردەمەدا ئەو ڕەواییزیە بزاوی نەمزاوە و وەاڵمزدەری بزارودۆخی ئێسزتە و داهزاتوو  بایەخی پێ نادرێت لەناو کزۆمەڵگە و
نیززیە و نابێززت. ئەوەی کە فەرمیززیەت و ڕەوایززی بە الیەن و حیززب  و پارتێززک دەدات بەرنززامە، پززڕۆژە، پەروەردە، کزززار و 
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ردوودا پێشززکەش کززراوە، سززەرەڕای سززاڵی ڕابزز ٦یززان  ٥تێکۆشززانی هەنززووکەیییە لەو بززوارانەدا و تەنززانەت بەرنززامەیەک کە 
وەاڵمززدەربوونی بززۆ ئەو کززاتە یززان نە، ئەوەش کززاریگەری نیززیە. ئێسززتە کە بە هەزاران خوێنززدکارمان هەیە لە ڕۆژهەاڵتززی 
کوردستان کە هەر یەکەیان لە رشتەیەکی تایبەت و بەش بە حاڵی خۆی لە بوارێکدا چزاالکن و جزگە لە بەرنزامەی تزۆکمە و 

ڕزگاری و بۆ دواڕۆژی ڕزگاری کە شزێوەی بەڕێزوبەریی واڵت و سیسزتەمە، هیوزی دیزکە چزاوی لزێ ناکرێزت و  بەربوو نەبێت بۆ
ئاوڕیشی لێ نادرێتەوە. با ببانین کە ڕۆژهەاڵت تاقانەی ناو هەر چزوار بەشزەکەی کوردسزتانە و قەدری خزۆی ئەزانێزت، بەم 

ەم ڕاپەڕینەدا بەتەواوەتی بۆ هەموو الیەنەکزان لە دۆسزت و ئەدەبیاتە دەستەمۆ نابێت، مێ داناکێشێت، کۆڵ نادا و ئەمەش ل
 .دوژمن سەلمێنراوە

 
 .شتێکی ئەوتۆ نەماوە و هیوای سەرکەوتن و سەرفەرازیتان بۆ دەخوازم :کاروان میراوی

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٣ =ی کوردی ٢٧٢٢ یفرانبارەب ی٢ڕێکەوتی:  -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 دەستکەوتەکانی سەد رۆژەی شۆڕش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
شۆڕشزی ئزازادی خززوازانە، بەرابەری تەڵە  و دادپەروەرانەی خەڵکزی ئێزران چززۆتە نێزو چزوارەمین مززانگەوە. ئامارەکزان بززا  

 ١٢٠٠بیکەی شززار لەمززاوەی زیززاتر لە سززێ مززانگی ڕابززردودا گۆڕەپززانی نززاڕەزایەتی بززوون و بە گشززتی نزز ١٦١لەوە دەکەن کە 
کۆبززوونەوەی شززاری و زانکززۆییش بەڕێوەچززووە. شززۆڕش لەم مززاوەیەدا گەلێززک دەسززتکەوتی گەورەی بززووە کە لێززرەدا ئامززاژە بە 

 هێندیکیان دەکەین:
سیاسززی و نززاڕازی بززوونی بەریززن و کززۆمەاڵیەتی توێژێززک کە خوازیززاری ڕوخززانی کۆمززاری ئیسززالمیە و هەوڵززدان بززۆ بەکززردەوە 

ە گرنگ ترین دەستکەوتەکانیەتی. لەپاڵ ئەوەدا دەبێ ئاماژە بە دروست بزوونی هاوسزەنگیەک بکرێزت کە دەرهێنانی یەکێک ل
 لەسەر بەستەر و بەستێنی ئەودا، ئازادی پۆشین بە کردەوە بە سەر ڕژیمدا سەپاوە.

 

و کۆبزوونەوەی خۆیانزدا کرێکاران لەم هاوسەنگی هێبە لە مانگرتنەکانیاندا كەڵكیان وەرگرتوە و لە ئاکسیۆنەکانی مزانگرتن 
داخوازی هێرشبەرانە تریان تەرح کردوە و دەستکەوتیان بەدەست هێناوە. هەڵوەشانەوەی بەکردەوەی گەشتی هەوسار پوزڕاو، 

زایەتی بێززوێنەی شۆڕشزززگێڕان لە  جەنایەتکززار و بەدنێززوی ئیڕشزززاد لە نززاخی ئەوەدا بزززۆتە بززابەتێکی واقعزززی. شززانۆی ئزززاڕه
حشزززیگەری سزززەدە نێوەڕاسزززتیەکانی ڕژیزززم لە سەرشزززەقامەکان و لە زیندانەکانزززدا دەرخەری ئەم بەرەنگزززاربوونەوە لەگەڵ وە

هاوسەنگی هێبە تازەیە. هەر لەم ماوەیەدا وەحدەت و هاوپشتیەکی، بەشێوەی مێێژوویی، بێ وێزنە لە نێزوان نەتەوە و چزین 
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ەو تززززر بززززوو. پززززوچەڵ کززززردنەوەی و تززززوێژە جۆراوجۆرەکززززان لە شززززار و ناوچەکانززززدا بەدیهززززات و رۆژ لەگەڵ رۆژیززززش پززززت
تاکتیکانەی بۆ دروست کردنی جیایی و دووبەرکزی نزانەوە لە الیەن سزەرکەتگەرانەوە گیرابزوونە بەر لە پتەوتزر کردنزی   ئەو

 ئەم یەکگرتوییەدا دەوری کاریگەری هەبوو.
تر لە نێززوان خۆیززان و دەسززتکەوتی گرنززگ ئەوەیە کە خوێنززدکارانی پێشززڕەو ناڕەزایەتیززان لەسززەر پێویسززتی هاوپشززتی زیززا

کرێکززاران و کززۆمەڵ لە دروشززمەکانیاندا پیشززاندا. کوززان و کززوڕانی نززاڕازی و شۆڕشززگێڕ لە چەنززد مززانگی ڕابززردودا گەلێززک 
تززاکتیکی ڕوو بە کامززگ بوونیززان گرتززۆتەبەر کە بززوو بە هززۆی مانززدووبوونی هێززبە سززەرکوتگەرەکان. بەرەورووبززوونەوە لەگەڵ 

گەڕەکەکان و دەربڕینزی نزاڕەزایەتی بە شزەو و ڕۆژ لە زومزڕەی ئەو تاکتیکزانە بزوون. نمزونەی سەرکوتگەران لە سەرشەقام و 
داوایزززان لە چزززین و تزززوێژە ” منزززداڵی کرێکزززارانین، لەگەڵیزززانین” بەرچزززاو لەم بزززوارەدا، لە بەیانیەیەکزززدا لەژێزززر نزززاوی

 زایەتی.جۆراوجۆرەکان کرد لە رۆژی خوێندکار دەست بکەن بە کۆبوونەوە و دەربڕینی ناڕە
 

م.یۆن کۆچبەرە ئێڕانیانی و بەشزێک  ٦لەو دەستکەوتانەی کە دەکرێت ئاماژەیان پێبکرێت هێنانە مەیدانی بەم.یۆن کە  لەو 
لە هێبە پێشکەوتن خوازەکانی ئەو واڵتانە، پشتیوانی بێ وێنەی سیاسەتمەداران، هونەرمەندان، وەرزشوانان و کەسزانی تزر 

اڵت لە الیەن شۆڕشززەوە. شۆڕشززی ئێززران بززوو بەهززۆی پەڕاوێززب کەوتنززی نێززونەتەوەیی کۆمززاری بززووە لە نێوخززۆ و لە دەرەوەی و
ی زاینیدا. گەمارۆی بەرین و دەرکرانی کۆمزاری  ٨٠ئیسالمی کە وێنەکەی تەنیا دەکرێت لە ئەفریقای باشور ببینین لە دەیەی 

 ئەم پەڕاوێب کەوتنە بوو.ئیسالمی لە کۆمیسۆنی پێگەی ژنی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان بەرهەمی 
 

لەنێزو دەسززتکەوتەکاندا دەبززێ لەسززەر خۆڕێکخسزتن و هەوڵززدان بززۆ دەروسززت کردنزی هاوپشززتی لەنێززوان ڕێبەریززی و جەمززاوەری 
خەڵکی ناڕازیدا جەختی تایبەت بکرێتەوە. لەو ماوەیەدا الوانی کچ و کوڕی شۆڕشگێڕ لەنێو گەڕەک و زانکۆکانزدا سزازماندەر 

 دا تەشکیالتی خۆیان لەیەکتر نبیک کردۆتەوە و بانگەوازی هاوبەشیان بوو کردوە.و لە هێندێک حاڵەت
 

دوای ئەوانە دەبێ ئاماژە بە نمزوونەی درەوشزاوەی بزانگەوازی گزۆروپە پبیشزکی و پەرسزتارە ئزازادی خوازەکزان بکرێزت، و بە 
الوازەکزانی ئەم شۆڕشزە چارەسزەر بزکەن، لەبەرچاو گرتنی ئەوەی کە وترا شۆڕشگێڕان بەرەو ئەوە دەچن تا یەکێک لە خزاڵە 

کە ئەویش سازماندانی الواز و ڕێىەریی ناوچەیی و پڕژوبووە. بەدی هێنانی ڕێکخراوگەلزی بەهێزب، سزەربەخۆ و تزایبەت بە 
ژیززانی کرێکززاران و زەحمەتکێشززان و ڕێبەریەکززی جێززی پەسززندی جەمززاوەری خەڵززک تەنیززا لە نززاخی ئەم شۆڕشززەدا پێکززدێت و 

 ی کۆماری ئیسالمی تێکەوە دەپێوێ.تۆماری تەمەن
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 
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 سەدەمین ڕۆژی شۆرشی ژیناو ئاکام ودەرکەوتەکانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لوقمان زەهرایی

 
چززۆن "دا بززابەتێکی سززرنۆ ڕاکززێش لە ژێززر نێززوی  ٢٠٢٢ - ١٢ - ١٥  Le Point"(لۆپززۆوەن" لە گۆڤززاری فەرانسززەوی زمززانی

. بووبزۆتەوە کە رێزک لە حزال و "ایزن ڕۆژەکزانی زالززماندیکتاتۆرییەکان کۆتاییان پێ دێ؟ لە هیت.ێرەوە تزاکوو قەزافزی، دو
ڕۆژ لە خزۆراگری وبەرخززۆدان وخوێنزدانی خەڵکززی  ١٠٠وەزعزی دیکتزاتۆری عەلززی خزامنەیی و کۆمزاری ئیسززالمی دەچزێ لە دوای 
 .ئێران بۆ گەیشتن بە ئازادی ودێموکراسی وڕووخاندنی دەسەاڵتی دیکتاتۆر

 
دەتانهەوێ چزی بزکەم لە گەڵ " و پێش ئەوەی خۆی بکوژێ وکۆتایی بە ژیانی بینێ دەلێهیت.ێر لە دواین ڕۆژەکانی ژیانی دا 

 بەاڵم پیاوەکانیان ئامادە نین شەڕبکەن وبەرگری لە خۆیان بکەن؟  می..ەتێک کە دەستدرێژی دەکرێتە سەر ژنەکانیان و
 

چزاو لە مزن بزکەن. ئایزا مزن کەسزێکی "لە چاوپێکەوتنێزک دا دەلزێ  ١٩٩٨پۆلاۆت دیکتاتۆری کامبوج کەمێک پێش مردنزی لە 
 .. پەشیمانیش نیم لەوەی کردومە"وەحشیم. من کەسێکی زۆر هێدی وئاساییم

 
معمر قبافی هیوا وڕوانگەی ئەوە بوو کە وەکوو باوکی قاررەی ئافریقا ناوبانگ دەربکا، ئافریقایەک کە لە "دیکتاتۆری لیبی 

ەش بززوو کە لە دەسززەاڵتە گەورەکززان یززاخی ببززوو. واڵتەکەی کردبززوو ژێززر هێژمززونی و دەسززەاڵتی ڕۆژئززاوا نەبززێ. بەوهۆکززار
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بەگەورەترین پێگەی چەک وجبەخانەی ئافریقا وسوێندی خواردبوو کە تا دواین کە  لە دژبەرانی قەت.ەعام بکا. تەنزانەت 
لە کزاتی ڕووخزانی ئەگەر ناچار بێ لە زێراوی ژێر شاری بنەازی داش لێیان بگەرێ وبە نەیارانی خزۆی دەکزوت مشزک. بەاڵم 

دەسززەاڵتەکەی دا ئەوە ئەو بززوو کە خززۆی لە زێززرا  داشززاربۆوە ودژبەرانززی لە سززەر شززەقامەکان هاواریززان دەکززرد کە نززاوبراو 
 .مشکە وخۆی شاردۆتەوە

 
دوای هەشزت مانزگ گەڕان  ٢٠٠٣چارەنووسی دیکتاتۆری عێراق سەدام حوسزێن چزێ لە هزی قەزافزی باشزتر نەبزوو. لە کۆتزایی 

دوای دادگززایی لە  ٢٠٠٦لە الیەن هێززبی مززارینبی ئامریکززا لە کززونە مشززکێک لە نبیززک تکریززت هێنایززانەدەرێ ولە وپشززکنین 
 .سێدارەدرا

 
ئەنزدامی ئاکزادێمی فەرانسزە، نووسزەر ومێژوونزا  بزۆ تێکشزانی دیکتزاتۆری مۆسزولینی دیکتزاتۆری ئیتالیزا  "ماوریبیۆ سزەررا"

ەسزەاڵتی موسزولینی دەبزاو پێویسزت بزوو کە قودسزییەتی خزۆی و دەسزەاڵتەکەی بزۆ تێکشزکاندنی د "وهاوپەیمانی هیت.ێر دەلێ
 .کرابائامانۆ وتێکشکێندرابا

 
ڕۆژ ڕاپەریززن وبەرخززۆدان قودسزززیەتی  ١٠٠ئەوەی لە ئێرانززی ژێززر دەسزززەاڵتی کۆمززاری سززێدارەش دایە رێزززک ئەوەیە کە دوای 

اوەتە ژێر پێ وئیتر خزامنەیی ئەو کەسزە ورێزبەرە نزیە خامنەیی وحکومەتەکەی لە الیەن خەڵکی ئێرانەوە تێکشکێندراوە وخر
کە لە ڕوانگە وفکری خەڵک دا نەکرێ دژایەتی بکرێ وئیتر خەڵک ترسیان لە دیکتاتۆر شکاوە وبە هزیچ رازی نەبزن ، جزگە 

 .لە ڕووخانی کۆماری ئیسالمی ومەرگی رێبەری ئەو رێژیمە چەپێ وتاوانکارە
 

وسەرهەڵدان وبەرخۆدانە دائاڵ وگۆری زۆری دروست کردووە ودەسکەوتی زۆریشزی بزووە  ڕۆژ پڕ لە حەماسە وخۆڕاگری ١٠٠لەو 
 .کە دەکرێ ئاماژە بە چەند خاڵی گرینگ بکەین

 
گەڕانەوەی متمزانە وبڕوابەخۆبززوون بزۆ دژایەتززی دەسزەاڵتی دیکتززاتۆر وشزکاندنی قودسززییەتی کەسزایەتی دیکتززاتۆری عەلززی  -

 ساڵ دەسەاڵتداری ٤٣ی خامنەیی و رێژیمی ئیسالمی شیعە دوا
 شکان ونەمانی تر  لە دام ودەزگای تۆقێنەر و جەنایەتکاری رێژیم -
 هیواداربوون بە ئایندەیەکی گەش و گەیشتن بە ئازادی ودێموکراسی -
 هاوپەیوەندی وهاوسۆزی هەموو نەتەوەکانی ئێران بە نیسبەت یەکتر  -
 لە دژی کۆماری پەت وسێدارە هەست بە تەنیایی وبێکەسی ناکەنساڵ خەبات وخۆراگری  ٤٣کوردەکانی ڕۆژهەاڵت دوای  -
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 لە کوردستان وبەلوچستان بەرجەستە بوونی هەرچی زیاتری هەست وبیروهبری نەتەوەیی وبوێری تاکەکانی کۆمەڵگا -
ۆمزاری پەت ماتەم نەگێران وڕەشاۆش نەبوون بۆ شەهیدانی دەستی تاوان وبەردەوام بوونی دژایەتی وخۆراگری لە هەمبەر ک -

 وسێدارە
وەکزوو دروشزمێکی سزەردەمیانە وئزازادیخوازانە بە نزاوەرۆکی ئینسزانی  "ژن، ژیزان، ئزازادی"ناسرانی دروشزمی ئەو ڕاپەریزنە  -

وژیزان خۆشەویسزتی ومزردوو نەپەرەسزتی کە هەڵگزری کۆمەلێزک چەمکزی بەرابەری خزوازانە و مزۆدێرنە وهەر بۆیەشزە لە سززەر 
 .ی لێ دەکرێئاستی هەموو دونیادا پشتگر

 
خۆپێشززاندان وپشززتگری بە هەزاران لە کوردەکززان وئێرانیەکززانی دەرەوەی واڵت ودەنگززدانەوەی بززێ وێززنەی شۆرشززی ژیمززا لە 

 .مێدیاکانی واڵتانی جۆراوجۆر و لە کۆمەڵگای نێونەتەویی دا
 

یەتی هزونەری وئەدەبزی وەرزشزی پشتگری ئەندامانی پارلمانی واڵتان، کۆمەڵگای مەدەنی ڕۆژئاوا، رێکخراوەکانی ژنان، کەسا
 .لە واڵتانی جۆراوجۆردا

 
ڕۆژە دا ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بە ئاشززکرا وسززەربەرزانە بززۆتە  ١٠٠شۆرشززی ژینززا لە کوردسززتان سززەریهەڵدا ولە مززاوەی ئەو 

ی پێشرەوە و رێ نیشزاندەری ئەو خەبزاتە لە سزەر ئاسزتی هەمزوو ئێزران وخەڵکزانی بزاقی بەشزەکانی دیزکەی ئێزران بە چزاو
ئزازایەتی ورێززبەوە سززەیری کززوردی ڕۆژهەاڵت دەکەن و کززورد بە پێشززرەوی ئەو ڕاپەریززن و وەخەبەرهێنززانی بەشززەکانی دیززکەی 

 .ئێران دەزانن
 
ڕۆژ خەبات وخۆڕاگری نەک لە سزەر ئاسزتی ئێزران، بەڵکزوو خەڵکزانی واڵتزانی دیکتاتۆرلێزدراوی ناوچەکەشزی هێنزاوەتە  ١٠٠

لە تورکیە، لە ئەفەانستان لە سوریە وعێراق وتەنانەت لە چین بوێرتربزوون بزۆ هزاتنە سەر خەت وخەڵک بە تایبەت ژنان 
 .سەر شەقام وداواکاری داخوازییە ڕەوا ودێموکراتیەکانیان

 
لەرزینی دەسزەاڵتی عەلزی خزامنەیی وحکزومەتە ئیسزالمیەکەی زەنگزی مەترسزیە بزۆ هەمزوو گزروپە ئیسزالمیە تونزدرەوەکان لە 

ی ناوەڕاسززت وبێگومززان بە ڕووخززانی دیکتززاتۆری ئیسززالمی شززیعە لە ئێززران، جززێگە وپززێگەی ئیسززالمی نززاوچەکە ولە ڕۆژهەاڵتزز
سیاسی ودیکتاتۆرەکانی دیکەی ناوچەکەش دەکەوێتە بەر مەترسی هەڕەشە ولەناوچوون. خەڵک لە دیکتزاتۆری وبزێ مزافی لە 

 .اسیژێرناوی دین وئیسالم بێبارن وخوازیاری ئاڵ وگۆرن بەرەو ئازادی ودێموکر
 



١٤ژن، ژیان، ئازادی بەشی:   

 

 

102 
 

ڕۆژە دا وبە کوشزززتنی سزززەدان کە   ١٠٠کۆمزززاری پەت وسزززێدارە بە زەبروزەنزززگ وتونزززدوتیژی لە ڕادەبەدەر لە مزززاوەی ئەو 
وبریندارکردنی بە هەزاران وبە گرتنی بە هەزارانی دیکەش نەیتوانیوە پاشەکشە بەو ڕاپەرین وسەرهەڵدانەی خەڵزک بکزا و 

قامەکان و پێداگریان لە سەر خواسزت و ویسزتەکانیان کە ڕووخزانی کۆمزاری لە ئاست سووربوون وخۆڕاگری خەڵک لە سەر شە
ئیسززالمی و دیکتززاتۆری عەلززی خززامنەیین دەستەوەسززتان ودۆش دامززاون. خەڵکززی ئێززران بە گشززتی وکوردسززتان وب.وچسززتان بە 

 .وازانەتایبەتی بوونەتە سەنگەری خۆڕاگری و بەرگری وسەرتۆپی ئە و ڕاپەرینە شوناسخوازانە ودێموکراسی خ
 

وەزعززی کۆمززاری پەت وسززێدارە زۆر لەوە شززڕترە کە بتززوانێ ئەو ڕاپەریززنە مززافخوازانە ویەکسززانی خززوازانە کە پێشززەنگی بە 
دەسززتی ژنززان والوانە سززەرکوت بکززا وکۆتززایی بە نززارەزایەتیی خەڵکززی ئێززران بێنززێ. لە سززەر ئاسززتی نێوخززۆیی دا جززگە لە 

، هەژاری،بێ نرس بوونی هەرچزی زیزاتری تمەنزی خزومەینی لە هەمزبەر دۆالر خۆراگری وبەربەرەکانی خەڵک، بێکاری، گرانی
دا کە ئاستی دابەزینێکی زۆری تۆمارکردووە و وێرانی ژینگە، داڕمزانی خێزبان وکۆمەڵگزا ونەبزوونی هیزوا بە داهزاتوو لە ژێزر 

ە وزۆر شزززتی تزززر هەمزززووی سزززێبەری ئەو رێزززژیمە دزوگەنزززدەڵە و ڕاکردنزززی کەسزززانی خوێنزززدەوار لە ئاسزززتی بەرزدا بزززۆ دەرەو
 .هۆکارگەلێکن بۆ ڕووخانی رێژیمی ئیسالمی

 
لە سەر ئاستی نێونەتەوەیش کۆماری سێدارە ڕۆژ لە گەڵ ڕۆژ بێبراوتر دەبێ ودەرکردنزی دوو بڕیزاری گرینزگ لە سزەر ئاسزتی 

ودیززاریکردنی  ، مەحکززوم کردنززی کۆمززاری ئیسززالمی بززۆ کوشززتنی خەڵکززی ئێززراناوی نەتەوە یەکگرتۆکززان کە یەکیززانرێکخززر
لێژنەیەک بۆ بەدواداچوون ولێکۆلینەوە لە راسزتیەکان لە نزاو خزۆی ئێرانزدا ودەرکردنزی کۆمزاری سزێدارە لە کزۆمیتەی پزێگەی 

 .ژنانی سەربە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتۆکان ودەکرێ بکوترێ کە هەردووک بڕیارەکە لە بەرژەوەندی خەڵکی ئێرانە
 

کۆمززززاری ئیسززززالمی بە روسززززیە لە شززززەڕی ئززززوکراین و بە ئەنجززززام نەگەیشززززتنی  دژایەتززززی ڕۆژئززززاوا لە هاوکززززاری نیبامززززی
دانوستاندنەکانی بەرجام وکۆتایی پێهاتنیان وکۆمەلێکی تزر لە گەمزارۆ ئابورییەکزان و داسزەپاندنی گەمزارۆ بە سزەر دەیزان 

ی ئێزززران لە دژی ڕۆژ خەبزززات وبەرخزززۆدانی خەڵکزززان ١٠٠کە  ورێکخزززراوی سزززەربە کۆمزززاری سزززێدارە نیشزززاندەری ئەوەن کە 
دیکتاتۆری عەلی خامنەیی هەم لە سەر ئاستی دونیا ناسراوە وبە چاوی رێبەوە سەیری دەکەن وهەمیش هاوپشتی وهاوسزۆزی 

 .کۆمەڵگای نێونەتەوەی بۆ خەڵکی ئێرانی بە دوای خۆیداهێناوە وپڕدەسکەوت بووە
 

ڕۆژەدا زۆر بەهێبترومتمزانەتر بە خزۆی بزووە  ١٠٠ەی ئەو ئەوەی ڕوونە وبە دڵنیایەوە دەتوانین ب.ێین کە شۆرشی ژینا لە مزاو
وتازە مەحالە کۆماری پەت و سێدارە بتوانێ پاشەکشزەی پزێ بکزا وتێکزی بشزکێنێ. بێگومزان کەندوکۆسزای سزەر رێگزای هەیە 

والرو ودەبززێ و بەاڵم سززووربوونی خەڵکززی ئێززران وبەردەوام بوونیززان لە خۆپێشززاندان ومززانگرتن ودروسززتکردنی رێبەرێکززی سززیک
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دێموکرات وبەرابەری خواز کە نزوێنگەی ویسزت وداخوازییەکزانی هەمزوو پێکهاتەکزانی ئێزران بزێ بزۆ تێاەربزوون لە دەسزەاڵتی 
دیکتززاتۆری عەلززی خززامنەیی گەلێززک گززرینگە وپشززتیوانی ڕۆژئززاوای بە دوای خززۆی دادێنززێ ولە کۆتززایش دا چارەنووسززی عەلززی 

کتاتۆرەکزززانی پزززێش خزززۆی دەبزززێ کە ئێسزززتا زۆریزززان بە گۆرسزززتانی مێزززژوو خزززامنەیی ورێزززژیمە ئیسزززالمیەکەی هەر وەکزززوو دی
 .ئەساێردراون

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 

 
 
 
  

 ئەو سەد رۆژەی کە خەڵک بە ئەندازەی چەندین سال ئەزمونیان بەدەست هێنا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 

دەکززات کە هێنززدێک رۆژ و سززاڵ لە ژیززانی گۆمەڵگاکانززدا دێززنە پێشززێ کە شۆڕشززی سیاسززی و ئززاڵوگۆڕی کززۆمەاڵیەتی فێرمززان 
لە کاتی قەتڵی حکومەتی ژینا ئەمینی کوێکزی الوی کوردسزتانیەوە لە  تێیاندا خەڵک بە ڕادەی دەیان ساڵ ئەزمون فێردەبن.

ێزران و تەنزانەت بەشزێکی مانزگ و دە رۆژە کوردسزتان، ئ ٣ڕووداوەکزانی ئەم  تاران، تا ئێستا نبیکەی سەد رۆژ تێزدەپەڕێت.
 زۆری دنیاشی خستۆتە ژێر کاریگەری قوڵ و جیدی خۆیەوە.
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 ئازادی کە لە کوردستانەوە سەری هەڵدا بوو بە ماتۆڕی ببواندنی ببوتنەوەیەکی پێشڕەو  ژیان. لەم سەد رۆژەدا دروشمی ژن.
ژنزان و الوان  یمی کۆماری ئیسزالمیدا ڕاگزرت.و ئازادی خوازانە کە بەشی هەرە زۆری خەڵکی ئەم کۆمەڵگایەی لە بەرانبەر ڕژ

هاتنە مەیدان تا وێڕای داخوازی ڕوخاندنی کۆماری ئیسالمی ئێران، ڕۆشزنترین و ئینسزانیترین ئاسزۆی سیاسزی، فەرهەنگزی و 
 کۆمەاڵیەتی بە ڕووی خەڵکدا بکەنەوە.

 
اوێتەبوون لەگەڵ کزاروانی ئزازادی و بەرابەری تێاەڕبوون لە کۆماری ئیسالمی لە هەمانحاڵدا بازدانە بەسەر دنیای کۆندا و ئ

سززاڵی ڕابززردودا چەنززد نەسززگ لە پێنززاو دەسززتەبەربوونیدا  ١١٨و ڕیەززاه، ئامززانجێکە کە لە شۆڕشززی مەشززروتەوە و لە مززاوەی 
 هەوڵیان داوە و گیانبازیان کردوە و لەمڕۆدا بەرەو ئەوە دەچێت بە ئاکام بگات.

 
ەکسانی ژن و پیاو، ڕێب و پێبەندبوون بە مافە سەرەتاییەکانی ئنسانەوە، جیزایی دیزن ڕەدکردنەوەی ئیستبداد، دابینبوونی ی

لە دەوڵەت و لە ئزززاموزش و پەرەوەرش، دابینبزززوونی ئزززازادیە سیاسزززی و کۆمەاڵیەتیەکزززان، بە ڕەسزززمیەت ناسزززرانی مزززافی 
نەوەی ئەشززکەنجە و ئێعززدام، تەشززەکول و دەربڕینززی نززاڕەزایەتی، تێکەوپێورانززی هەتاهاتززایی زینززدانی سیاسززی و هەڵوەشززا

پەرەدان و بووکردنەوەی زانست و بەرەوپێشووون و دەژایەتی کزردن لەگەڵ خزورافە و ناوەنزدەکانی پشتبەسزتوو بە نەزانزی و 
 دواکەوتویی لە زومڕەی النیکەمەکانی داخوازی، دروشم و هیوا و ئاواتی هەنوکەیی بە م.یۆن کە  لە خەڵکە.

 
حکومەتیان لەو گۆڕەپانزانەدا کە ببزونە  ک هێبی یەکگرتوویی و یەکاارچەیی خۆیان ئەزمون کرد.لە سەد رۆژی ڕابردودا خەڵ

هێما و پەرچەمی کۆماری ئیسزالمی، لەوانە لە پۆشزینی زۆرەم.زێ، پیرۆزبزوونی ڕۆحزانیەت، دەسزەاڵتی ناوەنزدە مەزهەبیەکزان 
 وادار بە پاشەکشە و شکست و ناکامی کرد.

 
وان و خەڵکی تێکۆشەر بە كەڵک وەرگرتن لە ئەزموونی ڕابزردوی خەباتکزارانە و كەڵزک وەرگزرتن لەم سەد رۆژەدا ژنان، ال  

لە مێدیا و ڕاگەیەنەرە کۆمەاڵیەتیەکزان بە م.یزۆن کەسزیان لە نێوخزۆ و لە دەرەوەی واڵت بەرەنگزاری کۆنەپەرسزتی مەزهەبزی 
ڕەنزگە بە م.یزارد کە  لە خەڵکزی هاوچارەنووسزی دروشمە پێشکەوتن خوازانەکزان تزوانی پشزتیوانی بە م.یزۆن، یزان  کردەوە.

 دنیا بۆالی خۆی ڕابکێشێ.
 

سەد رۆژ خەبات نیشانی خەڵکیدا کە تێاەڕبوون لە بارودۆخی ئێسزتا و بنیادنزانی نیزبام و نەزمێکزی تزر و دنیزایەکی باشزتر 
تیدا ڕێگزایەکی نێزوقەدبڕ بزۆ ئەگەرچی بە مەسیرێکی گەلێک پڕ لە کەندو کۆسم و هەوراز و نشزیودا تێزاەڕ دەبیزت و لە ڕاسز

 گەیشتن بە ئامانۆ بوونی نییە، بەاڵم بابەتێکە ئیمکان پەزیرە و محاڵ نییە.
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لەم سەد رۆژەدا یەکگرتویی خەڵک ئەزموون کزرا، هیزوا و ئزاوات لە داڵنزدا ژیزانەوە و بزێ هیزوایی و شزارزەیی لە نێزو ڕیزبی 
 الچوو. دەسەاڵتداران و بەکرێگیراوانی حکومەتیدا پەردەی لەسەر

 
کە  بە  ٥٠٠بە داخەوە زیاتر لە  ڕوون و ئاشکرایە کە ئەزموونەکانی ئەم سەد رۆژە هاسان و بێ هەزینە دەستەبەر نەبوون.

هەزار کە  دەستبەسەر، زینزدانی و  ٢٠زیاتر لە  قەتڵی حکومەتی لە سەر شەقامەکان و لە زیندانەکاندا گیانیان بەختکرد.
ە هەزاران کە  برینززدار بززوون و بنەمززاڵەی بەشززێکی زۆریززان بەرەو رووی کێشززە و گرفززت و ب بەشزی زۆریززان ئەشززکەنجە دران.
بەاڵم لە هەمانحاڵزززدا لەم سزززەد رۆژەدا شزززاهیدی هاوپشزززتی خەڵکزززی هاوچزززارەنوو  لە  سەرئێشزززە و کارەسزززات بزززوونەوە.

اکبیران، نووسزززەران و کوردسزززتانەوە تزززا بەلوچسزززتان، ژنزززان، الوان، کرێکزززاران و زەحمەتکێشزززان، هونەرمەنزززدان و ڕوونززز
وەرزشززوانان، پبیشززکان و پەرسززتاران و هیتززر بززووین، و ئەم هێززبە گەورە و بەریززنەیە کە توانززایی بەسززەرکەوتن گەیانززدنی 

لەم سەد رۆژردا بە هەموان نیشاندرا کە ڕوخانی حکومەتی ئیسزالمی حەتمزی و ناچزارییە و خەڵکزی شزەریف و  شۆڕشی هەیە.
 لە گەیشتن بە ئازادی، بەرابەری و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی نبیک بوونەتەوە. زیاتر لە پێشوو  ئازادیخواز

 
دا سزەری ڕێزب و نەوازش دادەنەوێنزین لەبەرانزبەر گیزانبەختکراوان، “ئزازادی ژیزان. ژن.“ لە سەرودەمی سەدەمین رۆژی شۆڕشزی

وتزریش بزۆ برینزدارانی ئەم شۆڕشزە بنەماڵەی بەڕێبی ئەوان و سەرجەم زیندانیانی سیاسزی و هیزوای چزاکبوونەوەی هەرچزی ز
 دەخوازین.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 

 
 
 
 

 
 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی کوردی = دێسەمبەری ٢٧٢٢بەفرانباری 
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