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 (نامیلکەی) ژن، ژیان، ئازادی
 
  ٤ :بەشی

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

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

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

 .بابەتن ٣٣وەو الپەڕ ١٤٩کۆی نامی.کەکە 
 

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

 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی
 
 

 پێڕست:
 
 ٤.. ..... یتعبدالرحمان مهابا...... ................................................... !ەوەمان ۆب رۆکتاتید ەیقاژەلەپ -١
 ٧.. ....ی شوان یعاس نیسرەئ......... ................................................... نەڕیاپڕ ەیسڵێب ینیمەئ نایژ -٢
 ٩.. ....ی نیقەخان سەیو........ .............................. نەیبک مانۆخ ەیبا قس گرن،ەد ێگو کانییەرانێئ ستاێئ -٣
 ١١.. ..... قیەفا  ۆنڤی..... ............................................................... کوشتابامەین ەکەسیلۆپ رەگ -٤
 ١٤..... .. یباغەد هالەش....... .................................ی .....................................ئازاد ان،یژن، ژ -٥
 ... ........................ رانێئ یکانەابابیتاکوو خ ەوییەسەکەتاق یکێقاوغ ەل اینەت یکێاویپ ە: لیئازاد ان،یژن، ژ -٦

 ١٩... ....... یقاز نەسەح ەوییەفارس ەل انێڕرگەوی س یب  یب ،یقوربان رانۆس ...........................................
 ٢٤ .......... تەفعڕئارام ........ ............................................................... كوردبوون یخۆو د نایژ -٧



٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

3 
 

 ٢٨.. ..... دەمەمح وڕەشێپ... ...................... تەاڵژهڕۆ یکانەو حبب تەاڵژهڕۆ ەب تەبارەس راێخ یکڵێخا ندەچ -٨
 ٣٠.. .... نەت نڕۆیی لبورزەئ.... ...................................... انۆڕو گ وتنەرکەس یرەفاکت اینەت ک،ەڵخ یبێه -٩
 ٣٣... ....کوردستان میدیا ... .....................  یجریفا ه مسته ڵ گه له یتالیئ ی"كایب.ۆای"ال ری  ژنامهڕۆ یژێ)وتوو -١٠
 ٣٨.. ....... قادر ردارەس..... ...... راقێع کانىییەاسیس ەشێهاوک رەسەل رانێئ النىەگ کانىییەتیەزاڕەنا ییرەگیکار -١١
 ٤٨. .........ە مەح یلەع......  !…ەوەنەکەتدەر یفیو طائ یبەزهەم یتەاڵسەد رانێئ یالنەگ ڵسا ٤٠ ەل اتریز یدوا -١٢
. ............................. رانێئ یکانۆیییەناوخ ییەانکارۆڕو گ شاندانیپۆخ رەمبەه ەل کایمرەئ یتەاسیو س ەوانگڕ -١٣

 ٥٠ ....... دەمەمح کرەباب چنار .............................................................................................
 ٥٦.. ...... اللیب روانیس ارید... ...... کانداییەشۆڕش ەدژ و کانێڕییەشگۆڕش ەوتڕە وانێنە" لیئازاد ان،ی"ژن، ژ یشۆڕش -١٤
 ٧١..... .........ی قبەس ۆسمک.. ....................ە ...............................وەبێراوەپ یله گوتار دانەڵرهەس -١٥
 ٧٤.... ... ر ق عادل عومه فه موه......... ............................................. رانێئ یکانییەانکارۆڕو گ ایتورک -١٦
 ٨٦.. ........... یراوێکاروان م ...................................................... یدەممەمح بایرەف ڵژ لەگەێوتوو -١٧
 ٩١.. ........... بیز ردار عه سه.. ....................................................................... رانێئ ەل امانڕ -١٨
 ٩٥. ........... وزین لیق موسته... .................................كات ... ئاشكرا ده  ێنو  یك هیینێند نه چه نایژ  یباوك -١٩
 ٩٨.. ....... د حمه كوردستان ئه.... .........................................  نگه م ده كه رانێر ئ رانبه به كایر مه ئه یچۆب -٢٠
 ١٠١.. ... رەسەیپ......   ەوەنەبک ییکالیە رانێئ یمێرژ ینووسەچار کانەییەوەتەن ەنیمەک ەنگە: ریکیرەمەئ یكێرتۆراپ -٢١
 ١٠٤.. ..... ینێنجوێپ نیمحمد امد. ... .......................................................... ژووێم ۆب كیییەواهەگ -٢٢
 ١٠٦. .........ە گبادەب دیعەس... ...ێ ........................بەه کانمانەستیو یکوتن ەو ترسمان ل رمەش ێناب ەمێئ -٢٣
 ١٠٨... ........ بانەهریمراد م......... .....................................ی ...............کانەوتەکێو ل نایژ یشۆڕش -٢٤
 ١١١. ........... دانشجوو زاڕە...... ........................ (یستیوەشۆو خ کەڵەشبڕە ۆب کێ)کات قامەش یکانەممەش -٢٥
 ١١٤ ........... یبیزەع دیخال ............................... یەدانا کۆچەب تەق یزگارڕ ۆب مانیتیەواەتەن یباتەخ -٢٦
 ١٢٠ ................ ایقادر ور .................................................. قامەرشەس یانێڕشگۆڕش یرمەگ یکەچ -٢٧
 ١٢٤ ............ یکڵەبا رەعوم ........................ کنێتە..یم یباتەخ ییواڕە ۆب ەگەڵب رانێئ یکانییەکارەواشەچ -٢٨
 ١٢٨ .......... یبیروەپ میرەک.. .......................................................... كان بخراوهێراو په ینڕی اپهڕ -٢٩
 ١٣٤ ........... یدروود وانەیک......... ........................... ژاواڕۆ یورەد ینگاندنەسەڵو ه رانێئ ییگشت ڤیایب -٣٠
 ١٣٨ .......... اووریلەع رانۆس ............................................... مبڕە ەتێبەناوت ئ ،ینامر ۆت انیگ نایژ -٣١
 ١٤١ ...... دنژادەحمەئ نیمبەش ..........ە ............ووخاوڕکوردستان  ەتاران، ل ەل یووخانڕ شێپ یسالمیئ یمارۆک -٣٢
 ١٤٧ ............ یرەنبیم ۆئاس ............................................ی تیەنگاەشێپ ۆب ەوەبوون یقوربان ەژنان، ل -٣٣



٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

4 
 

 
 

 .. پەلەقاژەی دیکتاتۆر بۆ مانەوە!
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 اباتیهعبدالرحمان م

 
چاوخشانێک بەسەر هێرشی حکومەتی ئێران بۆ سەر کوردستان نووسینی عەبدولڕەحمان گەورکی نووسزەر و لێکزۆڵەری سیاسزی 
ئەو ڕاپەڕینەی بە كوشتنی كچێكی الوی كورد لە تاران دژ بە حكومەتی ئایینی ئێران هەڵگیرساو بڵێسەی سەند، پزاڵنەرێكی 

زایەتی خەڵکی ئێران بەرانبەر بە تاوانەكزانی ڕێزژیم لە سەرتاسزەری ئێزران. نوێ بوو بۆ بەرزبوونەوەی رق و توڕەیی و ناڕە
هاوکززات سززەرنجی گەالنززی  یهززانی بززۆ سززەر دۆخززی پززڕ لە ئززازاری ئێززران راکێشززا و هەمززوو سززیناریۆکانی ڕێژیمززی ئێرانیشززی 

دی خەڵکزی ئێزران و پەکخست. بە تایبەتی لە بواری دەستاێکی ساڵی خوێندن. هاوسەنگیەکانیشزی بە  ۆرێزک گزۆڕی بە سزوو
دژ بە دیکتاتۆری کە وەلی فەقیهی ئێڕانی ناچار کرد بە هەڵەداوان و بۆ خۆدەربازکردن لەم دۆخە رێگاچارەیەک بزدۆزێتەوە! 
بۆچی پەالماردانی کوردستان؟! خامنەیی و پاسدارانی چاریان لەوەدا دۆزیەوە کە بە مووشەک و فزڕۆکەی بێفزڕۆکەوان هێرشزی 

رانە بززکەنە سززەر بارەگاکززانی حیززببە سیاسززییەکانی کوردسززتانی ئێززران کە بنکەکانیززان لە هەرێمززی تیرۆریسززتی و تاوانکززا
کوردستانی عێراقە بۆ ئەوەی ڕاپەڕینی سەرتاسەری خەڵکی ئێران بچووک بزکەنەوە و راپەڕیزن لە پزێگەی ڕاسزتەقینەی خزۆی 

ۆخە تەقێزنەرە خۆیزان دەربزاز بزکەن! بزێ ئاگزا بخەن و سەرنجی گەالنی ئێران و  یهان بزخەنە پەڕاوێزبەوە تزا بتزوانن لەم د
لەوەی کە دۆخەکە ناگەڕێتەوە بۆ دواوە و هیچ یارمەتیدەر و ئیمدادگەرێک بۆ ئەم دەسەاڵتە نەماوەتەوە! ئەرکێکزی بەپەلە و 
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پێویسزززت! ئێسزززتا پرسزززی بەپەلە و پێویسزززت، ڕووبەڕووبزززوونەوەی خەڵکزززی ئێزززران و الیەنە ئۆپۆزسزززیۆنەکانی ئێزززرانە دژ بە 
کتززاتۆر و بە تززایبەتی بززۆ پەرەپێززدان و بەردەوامیززی ڕاپەڕینەکززان. دەبززێ هەمززوو هێززب و تواناکززان بززۆ رووخانززدنی ئەم دی

دیکتاتورە لە کاردا بن بۆ ئەوەی هیچ کات و دەرفەتێک بۆ گەیشتن بە سەرکەوتن لە دەست نەچێزت. ئەمە شزوێنی تاسزاندنی 
ی بدرێت. ڕاپەڕینی ئەم دواییەی خەڵکی ئێران دەرفەتێکزی مێزژووییە کە دیکتاتۆری دەسەاڵتدارە، کە دەبێت بە بەردەوامی لێ

نابێت لەدەست بچێت. لەم رێڕەوەدا زۆر سروشتییە ئەم حکومەتە تیرۆریستییە، کە لەم زلکاوەدا گیری خواردووە پەنزا ببزاتە 
یە وەک ئەرکێکززی گشززتی و بەر هە تززاوان و کوشززتاریک. کەوایە ئەوەی ئێسززتا لەبەردەم هەمززوو تززاک و گروپێکززی ئێرانیززدا

هزززاوبەپ، پەرەپێزززدانی چاالکییەکزززانە بزززۆ رووخانزززدنی دیکتزززاتۆر و پێکەوەژیزززانی هەمزززوو بەشزززەکانی ئێزززران بە هەمزززوو 
ئاڕاستەکانیەوە. رەمبی سەرکەوتن بەسەر دیکتاتۆریشدا هەر لێزرەدایە. لە گەرمزاوگەرمی مەحکزوومکردنی بەرفراوانزی هێرشزی 

یاسززییەکانی کوردسززتانی ئێززران لە عێززراق، ئەنجززومەنی نیشززتمانیی موقززاومەتی ئێززران لە ڕێژیمززی ئێززران بززۆ سززەر حیززببە س
، هێرشززی دڕنززدانەی فاشززیبمی ئززایینیی دەسززەاڵتدار لە ١٤٠١ی رەزبەری ٦هەڵوێسززتێکی چارەنووسسززاز و بەپەلەدا لە رۆژی 

ە تووندی سەرکۆنە کرد و تزایبەت بە ئێران بۆ سەر بارەگای حیببەکانی کوردستانی ئێران لە هەرێمی کوردستانی عێراقی، ب
شەهیدبوونی پێشمەرگەکان، پرسە و سەرەخۆشی خۆی ئاڕاستەی هاوسزەنگەرانیان و حیببەکزانی کوردسزتانی ئێزران و کە  و 
کاری پێشزمەرگەکان کزرد. موقزاومەتی ئێزران داوای لە نەتەوە یەکگرتووەکزان و حکزوومەتی هەرێمزی کوردسزتانی عێزراق کزرد 

بنزززێن بزززۆ ناچزززارکردنی ڕژێمزززی ئێزززران بزززۆ ڕاگرتنزززی ئەو هێرشزززانە، کە پێشزززێ.کارییەکی ڕوونزززی یاسزززا بەپەلە هەنگزززاو 
نێودەوڵەتییەکانە. خانمی مریەم رە ەوی، وێزڕای شزەرمەزارکردنی هێرشزی نامرۆڤزانەی رژێمزی ئێزران بزۆ سزەر هاوواڵتیزان و 

بە پەلە بەدواداچوونی لەسەر بکات. حکزومەتی  پێشمەرگەی کورد، داوای لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکان کرد
دیکتزززاتۆری تیرۆریسزززتیی دەسزززەاڵتداری ئێزززران سزززااڵنێکی زۆرە لە هەوڵزززی ئەوەدایە کە حیزززببە کوردییەکزززانی ئێزززران، کە 
بنکەکانیان لە عێراقە لە چەک داماڵیت و لە عێراق دەریزان بکزات. بەاڵم ئەوەی کە هێرشزە تیرۆریسزتییەکانی ئەمجارەیزان 

ابردوو  یا دەکاتەوە، هاوکزاتبوونی ئەم هێرشزکردنانەیە لەگەڵ پەرەسزەندنی ڕاپەڕینزی سەرتاسزەری خەڵکزی ئێزران لە لە ڕ
دوای شەهید بوونی ژینا ئەمینی )مەهسا( لە تاران، کە کاردانەوەی بێ وێنەی لە ئێران و  یهاندا دروست کرد. پەیوەنزدییە 

یاننامەیەکززدا  ەختززی لەوە کززردووەتەوە کە هێرشززەکانی ڕژێززم بززۆ سززەر گشززتییەکانی هێززبی زەمینززی سززوپای پاسززداران لە بە
حیززببە کوردییەکززان لە هەرێمززی کوردسززتان "بەردەوام دەبێززت تززا ئەو کززاتەی مەترسززیی )گززروپە تیرۆریسززتییەکان( نەمێنززت و 

سزەر و بە تەواوی بارەگاکانیان لە ناو بچێزت و تزا ئەو کزاتەی کە هەرێمزی کوردسزتان بەڵزێن و بەرپرسزیارێتیەکان بەرێزتە 
(، 2016)١٣٩٥ ێبە ێززان بکززات. پردێززک بەرەو ئێززران! هێبەکززانی موقززاومەتی ئێززران بە کۆچکردنیززان لە عێززراق لە سززاڵی 

پردێکیان بەرەو ئێران دروست کرد و ئێسزتاپ دەبینزین کە لە هەمزوو ئێرانزدا ڕاپەڕیزن سزەری گرتزووە. هەر بزۆیە سروشزتییە 
ی سەندبێت. عەلی خامنەیی بەر لە هەمووان لەوە گەیشتووە. بۆیە بە ناچزاری "ئیبزراهیم ئەم ڕاپەڕینە ڕێکخراو بێت و پەرە

ڕەئیسی"ی خستە سەر کورسی سەرۆک کۆماریی ڕژێزمەکەی بزۆ ئەوەی هزیچ بۆشزایییەک لە سزەرکوتکردنی زۆرەم.زێ و خوێنزاویی 
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رییە گەورەیە لە هاوکێشززە سیاسززییەکانی راپەڕیززنە  ەماوەرییەکانززدا نەمێنێززتەوە. ئێسززتا دەکرێززت ڕەنگززدانەوەی ئەم گۆڕانکززا
پەیوەسززت بە ئێززران بە ڕوونززی ببینرێززت. پێشززکەوتن و لززوتکەی ئێسززتای ڕاپەڕیززن لە نززاوخۆی ئێززران، نبیکبززوونەوەی الیەنە 
سیاسییەکانی ئۆپۆزیسیۆن لە یەکتر و بە تایبەتی لە نبیکبوونەوەیان لە هێبە سزەرەکی موقزاومەت، لە دەسزکەوتەکانی ئەم 

رییە گەورەیەن. بە واتززایەکی تززر، لەگەڵ نبیززک بززوونەوەی ڕووخانززدنی ڕێژیمززی ئێززران، هێبەکززانی ئۆپۆزیسززیۆن لە گۆڕانکززا
یەکتر نبیک دەبنەوە و  یاوازییە الوەکییەکانیان کاڵ دەبنەوە و داڵن و دەست و پەنجەکان هاوئاهەنگ دەبن! ئەوەی هۆکارە 

ن لە قەیرانی ڕووخاندن، دەست بە هەمزوو شزتێکی بچزووکەوە دەگزرن بزۆ بۆ ئەوەی عەلی خامنەیی و ڕژێمەکەی، بۆ دەربازبوو
ئەوەی بتززوانن کەلێنێززک لە نێززوان ڕیبەکززانی هێبەکززانی ئۆپۆزیسززیۆن دروسززت بززکەن. بەاڵم خۆشززبەختانە هێززبە خەباتکززار و 

ەم قۆنزاغە کزاتیە بە شۆڕشگێڕەکانی ئێران، بێ گوێدانە  یاوازی لە بیر و مەیل و پالنزدا، ئەوەنزدە ئەزموونیزان هەیە کە ئ
سزەالمەتی تێاەڕێزنن. ئەوان زۆر بزاپ دەزانزن هەر پاشەکشزەیەک لە ڕووخانزدنی دیکتزاتۆر و پێشخسزتنی ڕاپەڕیزن و شزۆڕپ 
دەبێتە هۆی دوورکەوتنەوە لە داخوازی سەرەکی خەڵکی ئێران بە خەڵکی کوردستانیشەوە. کەواتە بە بێ گوێدانە ئازارەکزانی 

پڵزی یەکڕیزبی و هزاودەنگی لێبزدرێت و "ئزازادی" بزۆ خەڵکزی ئێزران بە دیزاری ببردرێزت. هەمزووان ڕابردوو و ئێستا، دەبزێ تە
بەرەو ئامززانجێکی هززاوبەپ! لەم رێززڕەوەدا، هەمززوو کەسززێک یززان ڕەوتێکززی ئێرانیززی رەسززەن، هەوڵ دەدات تززا ڕادەی توانززا و 

تا شۆڕشی لە شەقامەکان. لە رق و تزوڕەیی  پوتانسیەلی خۆی، بۆ پەرەپێدانی ئاگری شۆڕپ تێبکۆشێت. لە مانگرتنەکانەوە
و ناڕەزایەتی خەڵک لە دژی هێزب و ئۆرگانەکزانی حکزوومەتەوە تزا دەگزاتە "پشزتیوانیکردن لە راپەڕینزی خەڵزک" و بزوون بە 
"دەنگ لە دەرەوەی سنوورەکان بۆ ئەو کەسانەی لەناوخۆی ئێران لە شۆڕپ و راپەڕیندان. دوا وشزە! ئەوەی ڕێژیمزی ئێزران لە 

اپەڕینززی سەرتاسززەری خەڵکززی ئێرانززدا لێززی تۆقززاوە، گرێززدانی بززبووتنەوە نەتەوەیززی و ناوچەییەکززانە بە بززبووتنەوە و ڕ
ڕاپەڕینززی سەرتاسززەری ئێززران. ئێسززتا هەمززووان وەک "رەمززبی سززەرکەوتن بەسززەر دیکتززاتۆر" سززەیری ئەمە دەکەن و بڕوایەکززی 

ریاناوییە لە دەریای پشێوی ئێسزتادا بەرەو کەنارەکزان ڕزگزار بکزات. ز کەشتییە ئەو دەتوانێت کە هەیەپتەویان بەم "لینکە" 
ئەمەپ هۆکارێکە بۆ ئەوەی هەمزووان بەدوای هاوئزاهەنگی و هەماهەنگیزدا دەگەڕێزن لەگەڵ "ئۆرکێسزترای ئزازادکردنی ئێزران" 

یەک دەنزگ، بزۆ لە نزاو بە مەبەستی ساڕێژکردنی برینەکانی خەڵکی ئێران و بۆ ئەوەی دەسزت لە نزاو دەسزت، بە یەک دڵ و 
بردنززی ئەم ترسززناکترین دیکتززاتۆرەی سززەردەم تێبکۆشززن. پێشززهاتەیەکی گەورە و گرینززگ کە بززێ گومززان نززاوچەکە و  یهززان 

 .!دەهەژێنێت
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 ژینا ئەمینی بڵێسەی ڕاپەڕین
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ئەسرین عاسی شوانی

 
وای ئەوەی ژینززا ئەمینززی لە تززارانی پێتەختززی ئاخونززدەکانی ئێززران بە شززێوەیەکی گومانززاوی کۆتززایی بە ژیززانی هێنززرا، د

دواهەناسززە و  ززووڵەی خززوێنی دەمارەکززانی بززووە بورکانێززک و خەریززکە  ەسززتەی ئاخونززدەکان دەسززووتێنێ و دەبینززین ئەمززڕۆ 
بە ڕێژیمززی دار و ئاسززن هەڵچنیززوە و خەریززکە سززەریان دەخززوات، ڕاپەڕینززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و گەالنززی ئێززران تەنگیززان 

بە ۆرێک کە زۆربەی شارەکانی ئێران بە  یاوازی نەتەوەییشەوە، بە دروشمی "ژن ، ژیان، ئزازادی"، بەرامزبەر چەوسزانەوەی 
ن، واتزا کزاتێ خزوێنی ، سەرەڕای توندوتیژیی هێبە ئەمنی و داپڵۆسێنەرەکانی ئێرا گەالنی ئێران لە الیەن ڕێژیمەوە وەستاون

ژینا ئەمینی شاری سەقب ئەهەژێنێ، تەنها سەقب و ڕۆژهەاڵتی ئێران ناگرێتەوە، ئەو بڵێسزەی تزووڕەییە سزەر ەم شزارەکانی 
کوردستان و ئێران و تەنانەت ئوروپا و ئەمریکاپ دەگرێتەوە و لەگەڵ گەالنی ئێزران لەسزەر خەتزن و پشزتیوانی لە ئزازادی 

، کەواتە ڕێژیمی ئاخوندی لە سەرەمەرگ نبیک بوەتەوە و بۆیە دەبینزین بزۆ شزاردنەوەی شکسزتەکانی بۆ گەالنی ئێران دەکەن
پەالمززاری باشززووری کوردسززتان دەدات و خەڵکززی سززێەیل و حیززببە ڕۆژهەاڵتییەکززان دەکززاتە ئامززانو، تەنهززا بززۆ شززاردنەوەی 

یەت بە دڕنزدایەتیەکەی خزۆی بزدات، بەاڵم شکستەکانی و بزۆ ئەوەپ تزا زیزاتر پەالمزاری شزەقامی ڕاپەڕیزو بزدات و شزەرعی
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مەرگ لەبەر دەرگایانە و ئازادیش لە ئاسۆ. چونکە تەنها مەرگی ژینا ئەمینی تووڕەیی ئەو واڵتەی نەتەنیزوە، ڕۆژانە دەیزان 
کزی و سەدان ژینا ئەمینی ئەژاکێندرێت، بە بەهانەی ئایین و دینزی ئیسزالم سزەدان و هەزاران کزاری نزاڕەوا بەرامزبەر بە خەڵ

ئێران دەکرێت، هەرچی ئازادی هەیە بەند و تەوق کراوە، بێکاری و نەهزامەتی خەریزکە گەالنزی ئێزران دەخنکێنێزت، مزاددەی 
هۆشبەر هۆشی لە سەر ەم دانیشتووان داگیرکردوە کە خودی کۆماری بەناو ئیسالمیی ئێران بڕەوی پێ ئەدا و بازرگانیی پێزوە 

 نەداری و بێکزاری ، واڵتێک مەڵبەندی بازرگانی کردن بە مزاددەی هۆشزبەر بێزت و ئەکات، تەنانەت هاوسێکانیشی گرتۆتەوە
رپۆپ ژنززانی لە ژیززان و دەوروبەر دابڕیبززێ و ڕۆژانە دەیززان کززۆڵبەر سززە و حیجززا  بە و هەڵچنیبززێ خەڵززکەکەی بە تەنگززی

 ززام کە پززڕ بززوو لێززی خڵتززانی خززۆین بکرێززت، ئەبززێ تززا کەی درێززژە بە مززانەوەی خززۆی بززدات، وتەیەکززی  ززوانە کە دەوتززرێ 
دەڕژێززت، بەڕاسززتی ئێززرانیش بززوەتە ئەو  ززامە و لە هەمززوو سززووچێکەوە لێززی دەڕژێ و لە تەقیززنەوەی یەکجززارەکی نبیززک 
بووەتەوە، چونکە ئێران واڵتێکە هیچ بڕوای بە ئزازادییە تاکەییەکزان نییە،بەنزاوی ئزاینی ئیسزالمەوە کزۆت و بەنزدی هەمزوو 

ەڕی ڕەفاهیەتدا دەژین و گەالنی ئێرانیش لە برسزێتی و بێکزاری و قزاتوقڕی و ژێرچەپزۆکی کۆمەڵ کراوە، دەسەاڵتدارن لەوپ
یاسا ئاژەڵ ئاساکانیان دەژین، بۆیە ناکرێت دەسەاڵتداران بە زمانی  ەنگەڵستان هەڵسوکەوت بکەن و چزاوەڕوانی نزاڕەزایی 

مینی نیزیە، ئەوەی ڕوو ئەدات بورکزانی تزووڕەیی ژیناکان نەبن، چونکە ئەوەی ئەمڕۆ ڕووی داوە، تەنها شەهیدکردنی ژینا ئە
چەندین ساڵەی حوکمڕانیی کۆماری بەناو ئیسالمییە و لەوە زیاتر گەالنی ئێران وەک دەبینزین بە کزورد و فزار  و عەرە  و 
بەلززووچەوە ئیتززر بەرگەی ئەو نەهامەتییززانە نززاگرن، یززان ئززازادی بەدەسززت دەهێززنن یززان لەپێنززاو ئازادیززدا دەمززرن، لەو 

 .ێوەندەشدا گۆڕێکی قووڵ بۆ ئاخوندەکان دروست دەکەن کە توندوتیژی و داپڵۆسین و کوشتوبڕ دادیان ناداتن
 .ئەم وتارە ڕا و تێبینیی نووسەرە و ماڵاەڕی کوردستان میدیا لە ناوەڕۆکی بەرپرسیار نییە

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٤ = ٢٧٢٢ یرەزبڕە ی٢٢ڕێکەوتی:  –ان میدیا سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردست 
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 ئێستا ئێرانییەکان گوێ دەگرن، با قسەی خۆمان بکەین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وەیس خانەقینی

 
هەمزززوو شۆڕشزززێک کە سزززەر دەکەوێ بزززۆ تەسزززفیە و سزززڕینەوەی نەیارەکزززانی چەنزززدین پاسزززاو و بیزززانوو دەهێنێزززتەوە کە لەو 

ی زۆریزززنەی خەڵزززکەوە پەسزززەندن. سزززەرانی کۆمزززاری ئیسزززالمیی ئێزززران چزززل سزززاڵ زیزززاترە بە بیزززانووی دژی سزززەردەمەدا بەال
دژایەتیکردنززی خززودا و ویالیەتززی فەقیهززز و بەکرێگیززراوی ئەمریکززا و ئیسززرائیل .... هتززد خەڵکیززان دەگززرت و زینززدانی و 

 -بیززانووانە قەدەغە و خۆیززان گززوتەنی )منحززل( لەسززێدارەیان دەدا، هەمززوو حززب  و ڕێکخززراوە ئۆپۆزسززیۆنەکانی ئێرانیززان بەو
هەڵوەشاندەوە. بەداخەوە ئەو پاساوانە لەماوەی ئەو چل ساڵەدا لەالی زۆرینەی ئێرانییەکان  ێگەی پەسەند بوو، هەربزۆیە 
 ڕێژێمی کۆماری ئیسزالمی ئێزران کوشزتوبڕەکانی بزۆ دەچزووە سزەر و ئێرانییەکزانی لەو قەفەسزەدا هێشزتەوە کە خزومەینی بزۆی

 .دروست کردبوون
 

هەڵزبەت دەسززەاڵتدارانی کۆمززاری ئیسزالمی بززۆ ئەم مەبەسززتە سیاسزەتێکی کولتززووری و سیاسززی و کزۆمەاڵیەتیی وایززان دانززابوو 
تاکوو لە ڕێگەی حوسەینیە و مبگەوت و دەزگا زەبەالحە میدیاییەکانیانەوە بەبەردەوامی ڕای گشتی و مێشزکی خەڵزک لەسزەر 

 نەیارەکانیان ئامادە بکەن. ئەم سیاسەتە گەورەترین زەبری لە ببوتنەوەی ڕزگاریخوازی کوردی ئەو پاساوانە بۆ کوشتوبڕی 
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 دا لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان. وێنەی ببووتنەوەی کوردایەتی و حیببەکانی کوردستان وەک دژەدین و بەکرێگیراوی ئەمریکا و 
 .نەبوو کورد بۆ سۆزێکیان هیچ رانئێ  ئیسرائی.ی لەالی خەڵکی ئێران ڕۆیشتبوو، بۆیە زۆرینەی خەڵکی

 
دوای سەرهەڵدانی کاناڵە ئاسمانییەکان دواتر پەرەسەندنی سۆسیال میدیا، دەسزەاڵتدارانی ئێزران بەهەمزوو توانایەکیزانەوە 
کاریان کرد بۆ ئەوەی هاوشێوەی کۆرەی باکور خەڵکی ئێران لەو تەکنەلۆژیزا نزوێیە بێزبەپ بزکەن، بەاڵم لەوەدا سزەرکەوتوو 

ون و ئامێری سەتەالیت سزەرەڕای قەدەغەکردنزی لە هەمزوو ماڵێکزدا هەیە و لە ڕێزگەی ف.تەرشکێنیشزەوە هەمزوو تزاکێکی نەبو
ئێرانززی دەسززتی بە تززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکززان دەگززا و ئاگایززان لە ژیززان و گۆڕانکارییەکززانی دنیززا هەیە... بەم  ززۆرە سیاسززەتە 

 .یتر نەیدەتوانی نەوی نوێ لەسەر ئەو سیاسەتە ڕابهێنێکولتوورییەکەی ڕێژێم زەبرێکی گەورەی بەرکەوت و چ
 

لە دوای شززەهیدبوونی ژینززا ئەمینززی و پەرەسززەندنی خۆپیشززاندانەکان لە دژی دەسززەاڵتدارانی ئێرانززی، دەزگززا میززدیاییەکانی 
یەتززی حکززومەت هەوڵ دەدەن بە هەمززان میکززانیبمی سززەردەمی )ئززایەتوڵ  خەڵخززاڵی( تززۆمەتی )دژایەتززی کردنززی خززوا و ویال

فەقیهز و بەکرێگیراوی ئەمریکا و ئیسرائیل .... هتد( بدەنە پاڵ ئەوانەی ڕژاونەتە سەرشزەقامەکان، بزۆ لەخشزتەبردنی ڕای 
گشتی ئێرانی لە ژێر بەهەمان تۆمەت و پاساویشدا پەالماری بارەگای حببە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵتیانزدا، بەاڵم ئەم قسزانە 

ازە پولێکی قەڵپ نەهێنێ و ئێستا لە ئێزران نەوەیەک پێگەیشزتووە دروشزمەکانی شۆڕشزی بەالی خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێرانەوە ت
ئیسززالمی و قسززەی بەرپرسززەکانی ئێرانززی وەک گیززبەی خەرەنززگەز وایە بۆیززان و )دژایەتیکردنززی خززوا و والیەتززی فەقیهززز و 

کە  و الیەنێزک لەالیەن ڕێزژێمەوە بەکرێگیراوی ئەمریکا و ئیسرائیل .... هتد( بۆیان نەک هەر گرنزگ نیزیە، بەڵکزوو هەر 
 ...ئەو تۆمەتانەیان بدرێتەپاڵ خۆشەویست و لە داڵ شیرین دەبن

 
 لە گەورەی هاوسززۆزییەکی کە ئێززران، دەسززەاڵتدارانی ئززابڕوچووەکەی بۆردومززانە و  شززەهیدبوونی کززچە کززورد ژینززای سززەقبی

اوەکوو تزز ڕەخسززاندوە ڕۆژهەاڵت کوردییەکززانی بەحیززب بززۆ لەبززاری هەلێکززی کززردوە، دروسززت کززورد بززۆ  یهززان و ئێززران تەواوی
بتوانن ڕەوایەتی کێشەی کورد لەنێو خەڵکی ئێراندا ب وبکەنەوە، ئەو خەڵکەی کە ئێستا لە هەمزوو کزاتێ زیزاتر هەسزت بە 
مەزڵومەیەتی کورد و ڕەوایەتی کێشەکەی دەکزات و ئامزادەیە گزوێ لە داواکزانی خەڵکزی کوردسزتان بگزرێ. حزبووری حیزب  و 

کخراوە کوردییەکان لە هەموو خۆپیشاندانەکانی نێوخۆ و دەرەوەی واڵت، پەیامی بەردەوامی سەرکردە و ڕێبەرانی ئەحبابزی ڕێ
سیاسی بە زمانی فارسی، بوونی سیاسەتێکی میدیایی یەکگرتووی کوردی بۆ داڕشتنی گوتارێک کە خواستەکانی کزورد دوور لە 

 .ڕای گشتی ئێرانی، لە کارە لە پێشینیەیی و گرنگەکانی ئەم قۆناغەن دەمارگرژی نەتەوەیی و توندڕەوی بگەیەنێتە
 

 ئەمە دەرفەتێکی مێژووییە بۆ ئەوەی دوای سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران، دەسەاڵتی نوێ لە تارانەوە نەتوانێ بە 
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ڕشزززی گەلەکەمزززان بیزززانووی )پزززارچە پزززارچەکردنی ئێزززران یزززان هەر بیزززانویەکی دیزززکە( ڕای گشزززتی ئێرانییەکزززان لە دژی شۆ
 .بوروژێنێت و ڕۆژهەاڵت خەڵتانی خوێن بکاتەوە

 
 .ئەم وتارە ڕا و تێبینیی نووسەرە و ماڵاەڕی کوردستان میدیا لە ناوەڕۆکی بەرپرسیار نییە

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٤ = ٢٧٢٢ یرەزبڕە ی٢٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا  

 
 

 
 

 گەر پۆلیسەکە نەیکوشتابام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دەقی پەخشان: ڤینۆس فایەق
 

 وەرگێرانی لە عەرەبییەوە: ڕۆزا حەمە ساڵح 

  
   وپێنو بیست کە ، ئەمڕۆ دەمتوانی هەموو شتێکی واڵتەم بەبیربهاتایەتەوە، نەفرەت لەو پۆلیسە، گەر لە سەرمی نەدابایە
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خزۆی نیشزان دەدات، چزونکە پێزی وایە ئاسزۆیەکی نزوێ لەچزاویەوە دوور   وە رزە كزی بە یە ئیرادە  بەو   پۆشزیوە یڕەش دڵی ساڵە
 وە، شززاردە مەمکززم درزی  رمدا دا و سززە  نیززیە، بەاڵم هێنززدەم بیززردێتەوە بە ئامۆژگززاریی نززاو کتێززبەکەم کززرد، چارشززێوەکەم بە

کە بە تاسززەی پیاسززەیەک بززووم تیززادا لەگەڵ براکەمززدا.  رامکززرد، یتەخززتپا  تززارانی نززاو لە بززازاركردن بززۆ دایکمززدا لەگەڵ
 .رمدا سە ناکاو دای بە  كو ئەو پۆلیسە کورتەبنەیە لە تاوە

 
 كو تززاوە گرتبززوو دەسززتمی کاتێززک ، وە دورخسززتە لێمززی داو ویشززی ئە  لە لەعنەتززیە پۆلیسززە ئەو بیززرکەوتەوە، بززراکەمم   ئززاە

 .و دونیا نگی خۆێن بمنێرن بۆ ئە ڕە  الپ بە ڵ كارتێكی بە گە  لە و ئەخالق سیپۆلی ئۆتۆمبێ.ی  ناو  نە نەمخە
 

 خۆمزدا ی كە مزاڵە  لە ئێسزتا نەکردابام، خالقی زۆر بە دڕندانە پەلكێشی ناو ئۆتۆمبێ.ی پۆلیسی ئە   ئەگەر ئەو پۆلیسە نەفامە
 بزۆنی  بە مم مزارۆنێكە  زی و لێزواری كراسزە كە  بە دەمکزرد و هێنزا دادە درێژەکەم ڕەشە قژە و دانیشتبووم  کەمەوە مۆرە  كراسە بە

" و نگزیم دە عاشزیی  كە" خزالیی" كزانی گۆرانییە  لە گزوێم و دەچنزی ڕووبزار وهاژەیی چۆلەکە و ریوەی ن وسە سە و یبون بە گوڵە
ن و قززرچە قرچززی بەیانیززا سززاێتیی لە  نززوكە هە. دەگززرت كززرد یم كە گززۆڕە ردانی سززە كوشززتنم پززێش ڕۆژڕێزز   كە" ك زیززرە ن سززە حە

 .پۆلیسە و لە ت فرە نەدوری، بەاڵم  ی بەر پێم سەرپۆشێکم دە كە ئاگری ناو ئاگردانە
 
، وا بە تونززدی لێززی نەدامززایە، منززی مززرۆا وئەوی گیانززدارێکی  کێشززامایه و دڕنززدەییە ڕاینه بززه   یززه گەمژە  و پۆلیسززه ر ئززه گززه ئه

 کتێبێکززی سززەر مززدا دانیشززتبووم و سززەرم خسززتبووە که ژوره  نەدابززام، ئێسززتا لززهدرنززدەی کززوێر بە کەڵززبەی گززورگەوە پەالمززاری 
 و گوشزیوە سزنگمانی کە ناڵەکانمزان ئەمڕۆمزان، خنکاوەکزانی دەنزگە ، خوێنزدەوە ده گەلەکەمزم ڕابردووی کانی نده شکۆمه مێژوو،
 هێنا. ژیانم بە کۆتای کە قژەی چڵە ئەو چیرۆکی

 
 ژیزانەوە، دمهێنزانە کە منزداڵەکەم شەپ بۆ بۆشاکم  ە، ئێستاکە لە قوماشی خۆشەویستیپۆلیسی گەمژە، ئەگەر نەتکوشتمای

 ژیانیزان چزۆن دەکزردن فێرم دەدوری، کچەکانم بۆ کرا  خۆشبەختی پەموی لە و کوڕەکانم بۆ شەڕواڵ بەختەوەری کەتانی لە
لەبەردەم ئاوێنەیەکززدا و ناشززرینی  وەسززتانییان لە ئاسززانترە کوشززتنی کە بگززرن خۆیززان مرۆڤززایەتیی لە ڕێززب و بوێززت خززۆپ

 .ناخیان پێشان بدات
 

بەنەفزززرەت بیزززت، ئەگەر نەتکوشزززتمایە، ئێسزززتاکە لە یەکێزززک لە سزززوچەکانی ماڵەوەمزززان دور لە چزززاوی دایزززک و بزززاوک و 
 بە گززاڵتە بە دەنووسززی، زێززرینە پەلززکە ڕەنگەکززانی هەمززوو بە پەیززامێکم ئاوریشززمیەکان وشززە لە و حەشززاردەدا خززۆم بززراکەم

  لە خوازم ئاواتە چەندە و دەوێت خۆشم چەندە کە دەنووسی بۆم و دەمسڕییەوە پەلە بە ۆشەویستەکەم دەوت خۆشم ناوێت،خ
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 ببین. ون پێکەوە سەقب شارەکەمان کۆاڵنەکانی نێو
 

وڵزدانی نزاو گ لە وئاواتەکزانم هەڵدەواسزی گەڕەکەکەماندا دارتێ.ی بە خەونەکانم ئەگەر ئەو گەمژەیە نەیدەکوشتم، هەنووکە
 . بەختەوەریدا دەچاند و هەموو ڕۆژێک بە روونی وشێنایی ئاوی قەزوین ئاوم دەدان

 
 تێمززاری و دەبززووم پبیشززکێک ئێسززتاکە رێززگەم، سززەر نەدەهێنززایە پۆلیسززەی ئەو ڕەشززەدا شززومە ڕۆژە لەو چززارەنوو  ئەگەر

و  د، یزاخود هونەرمەنزدێکی شزێوەکار دەبزوومن دەکزرستەم.ێکراوەکا لە بەرگریم و دەبووم پارێبەرێک یان دەکرد، نەخۆشەکانم
 یزان گزۆرانی، دەکزردە ژیانمزان تراژیزدیاکانی و دەبزووم گۆرانیبێژێزک یزان دەکێشزا، نەفامیتزانم تزاب.ۆی بێبراوەکان ڕەنگە بە

یەکەم میهرەبزانی شایسزتەی کە مزردنێکم و ژیزان شایەسزتەی و مزرۆڤم چەنزدە بڵزێم پێتزان ئەوەی وەک دەکزرد سزەمام تەنانەت
 .ێتب
 
 ئزێمەی کە بزن، میهرەبزان عەترکزان شووشزە لەگەڵ کە نەکزردوون بزۆ وسزێتی پێغەمبەرەکەتزان ئەی لێکراو، نەفرەت ئەی ئاە

 ؟"بالیواریر رفیا: "دەڵێت کە ژنین،
 

ئەگەر بەپرچم پەلکێشت نەکردابام، ئێستا نەدەبزوومە هەزاران پزارچە شوشزەوە، کە ئەسزتەمە بۆتزان کۆیزانبکەنەوە، دەنگزم 
 .نەدەبووەوە ونەدەگەیشتە هەموو مەم.ەکەتەکەتان کە بە ئێسک و پروسکی شەهیدان هەڵتانچنیوە ب و
 

 بززوونە ئازارەکززانم و دڵیززان نززاو  چززووە تززوڕەییم کە ، م.یۆنززان قززوڕگی نززاو چززۆن دەنگززم چززووە  دەبینیززت پۆلیسززی گەمززژە، كە
 نگزززی زه و ب وکزززردەوە نیشزززتماندا هەمزززوو بە تزززانیڕزیو بزززۆنی و ڵیڵمزززا هە كانتزززان بۆگەنییە ر سزززە لە ی ردە پە و شۆڕشزززێک

 پێیە؟ نبیکانە بەم ناوچوونتانی لە
 
 . مینی، یان "مەهسا ئەمین"ی کوردوە زاری ژێنا ئە  لە* 
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی زەمەن 
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 ژن، ژیان، ئازادی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەهال دەباغی)باران(
 
پێش شەڕ لەسەر دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" بەشێک لە شێعری "یادگاری شزیرین" لە شزاعیری نەتەوەییمزان ی سێاتامبر، ٢٥

"مامۆستا هێمن"م لەسەر دیواری خۆم دانزا، بەاڵم بەداخەوە بومبزاران و ئینجزا ڕووداوەکزانی ڕۆژهەاڵت فرسزەتیان نەدا شزتێک 
 .شێعری "یادگاری شیرین" بنووسملەسەر فاکتەکانی پێشینەی دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" و 

 
ئەم ڕۆژانە باسێک لەسەر دروشزمی "ژن، ژیزان، ئزازادی" هزاتۆتە گزۆر. نزازانم باسزێکی وا لەم سزاتانەدا چەنزد بە قزازانجە، 
ئەویزش کاتێززک ئەو دروشزمە لەنززاو دڵززی شزەقام و لە زاری شۆڕشززگێران دژی ئەو تاوانززانەی کە دەسزەاڵت دەیانکززا، مەیززدانی 

 .. بەاڵم دیسان ڕەنگە باسێکی فراوان و بێالیەنانە زەرەری نەبێداگیر کردووە
 

ئەو دروشمە لە ڕۆژاوای نیشتمان پێشتر دراوە. بەاڵم ئەمە کۆی حەقییەتەکە نییە. دروشمەکان لە دنیادا لەم شۆڕپ بزۆ ئەو 
تەنیزا  "دروشزمی "بەرابەریشۆڕپ و لەم واڵت بۆ ئەو واڵت دەگوێبرێنەوە. ئیزدی کە  نزاتوانێ بڵزێ ئیزدەی "سۆسزیالیبم" یزا 

هی شۆڕشگێرانی ڕوو  و فەڕانسەیە. ئەو دروشمانە ئەوەندە هی ئەوانە کە هی دادخوازێکی ئەفریکی یزا کزورد یزا ئەمریکزای 
 التین. بەهەمان  ۆر کە ئێستا دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" بۆتە دروشمی هەموو دنیا و بۆتە هۆی ڕاچڵەکاندنی کۆمەڵگای 
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 .ئینسانی
 

روشم و دیالۆگ و دیسکورسێک پێشزینەیەکی هەیە. ئەو پێشزینە دەتزوانێ کولتزووری، هزونەری، ئەدەبزی و سیاسزی بزێ. هەر د
دروشمی "ژن. ژیان، ئازادی" لە ڕاستیدا کۆکەرەوەی مێژووی سیاسی ئەدەبی و کۆمەاڵیەتی کزوردە. لە دوای کومزاری کوردسزتان 

یدا لە ڕۆژهەاڵت هەبزززووە. بەاڵم ئەمەپ هەمیسزززان پێزززی لە بەشزززێوەیەکی گشزززتی باسزززی بەشزززداری ژنزززان لە کزززاری سیاسززز
چاالکییەکززانی کولتززووری و سیاسززی پێشززووتردا هەیە. هەر لە سززەرەتاکانی سززەدەی بیسززت کچززانی بەدرخززانی لە بنەمززاڵەی 

ریس بەدرخانی یەکان لە ئیستانبوڵ و فەڕانسە لە ژنانی مۆدێڕنی سەردەمی خۆیان بزوون. لەیزال بەدرخزان لەسزەر شزانۆی پزا
ژنانی ناوداری کورد، شاعیر و مێژوونوو  لە دەربزاری ئەردەاڵنەکزان  لە 1848 -1805ئەردەاڵن سەمای کردووە. مەستوورەی 

 .دا ناسراوە. ژنی کورد لە باکوور بەدەست "تورکانی  ەوان" بە هەمان ئەندازە  ێنۆساید کرا کە پیاوانی کورد
 

واڵنەوەکززانی کززورد لە هەر چوارپززارچەی کوردسززتان ژنززانی بەر ەسززتەی وەک ئەگەر بگەڕێیززنەوە دوای کۆمززاری کوردسززتان و  
 .ئەحالم مەنسوور و لەیال قاسم شوێندەستیان بە مێژووی سیاسی و ئەدەبی کوردوە دیارە

 
ئێنجززا لە دوای ئینیالبززی ئیسززالمی لە ئێززران بە سززەدان کززچ چززونەتە ڕیبەکززانی پێشززمەرگە لە نززاو  .ک.ک. و کززۆمەڵە و 

ا. لە کۆبززانی ژن مێززژووی خوڵیانززد. هەر ئێسززتا هەزاران کززچ لە ڕۆژهەاڵت ئامززادەن بززۆ ڕزگززاری گیانیززان بەخززت دێمززۆکڕات د
بکەن. ژنان لەم چل ساڵەدا ڕۆژانە دژی دەسزەاڵتی ئیسزالمی ڕاوەسزتاون. هەمزووی ئەوانە دار لەسزەر بەرد دانزان و گەشزەیە. 

یاننززامە و ئەساسززنامەکانیاندا باسززی مززاڤی ژنانیززان کززردووە، بەاڵم کۆمەڵگززایەکی سیاسززی حیببززی پیاوسززاالر گەرچززی لە بە
بەکززردەوە لە هیچکززام لە حیببەکززان دا ژنززان بڕیززاردەر نەبززوون. ئەوە بززۆ یەکەمجززار لەم ڕاپەڕیززنەی ڕۆژهەاڵت دایە کە "ژن، 

بەوە دادەنزێن کە ژیان، ئازادی" نەک تەنیا دەبێتە دروشمی سیاسی سەر زاری حیب  و پیاوانیش، بەڵکزوو هەمزوو الیەک دان 
 .ژنان هێبی گرینگی گۆڕانکارین

 
بەاڵمێکی زۆر گەورە دەمێنێتەوە کە ڕەنزگە هزیچ حیزب  و هزیچ بیرمەنزدێکی کزورد وەک شزاعیری نەتەوەییمزان مامۆسزتا هزێمن 

، مانیفیسززتی ڕزگززاریی ژنززی کززوردی نەنووسززیبێ. هززێمن زۆر زووتززر لە هەر حیززب  و 1945بەشززێعری خززۆی، یادگززاری شززیرین 
شمێکی سیاسی دەچێتە قوواڵیی گرفتەکانی کۆمەڵگا و نایەکسانی ژنان و نەبزوونی ئزازادی بزۆ ژن وەک لەماەرێکزی  یزدی درو

 .دەبینێ و پێیوایە کە تا سەرچاوەی ژیان واتە ژن ئازاد و ڕزگار نەبێ، کومەڵگا لە لێنخی دا دەمێنێتەوە
 

 الر دێنێتە بەر ڕەخنە کە کچ لە ژووردا دابەسته دەکا و درگای مامۆستا هێمن لە شێعری یادگاری شیرین دا کۆمەڵگای باوکسا
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 .لەسەر دادەخا، لەکاتێکا دەرگا داخستن لەسەر کچان، دەرگا داخستن لەسەر گرینگترین هاندەرمان واتە هومێدە
 

ەڵزێ داڕزێ کۆمەڵگایەک کە ژن لە زیندانی نوڕم و چوارچێوەکان بکا پێشی گەشەی خۆی دەگزرێ. هزێمن بە ئەم کۆمەڵگزایە د
کە بەهۆی  نسێ ژن بوون ماڤەکان لە نیزوەی خزۆی دەسزتێنێ و بە ێزی خوێنزدن و پەرەدانزی زانسزت ژنزان بەکزاری دەسزتی و 
نەریتی سەرگەرمن و یزا زەحمەتزی کزاری سزەر زەوی و نزاو مزاڵی ژنزان دەچێزتە گیرفزانی دەسزتبڕان. بەاڵم لەهەمزووی ئەوانە 

بۆ بەەکان دەبا واتە "حجا " کە ژن دەبزێ خزۆی لەژێریزدا حەشزار بزدا. هزێمن ئەو گرینگتر شاعیر زۆر ڕوون و ئاشکرا دەست 
شڕوشااڵتە وەک دیاریی دوژمن دەبینێ و پێیوایە کە دەبێ ئەو پەچە و ڕووبەندە فڕێ بدرێ و تا ژن ئازاد نەبێ سزەرچاوەی 

کە ئەسززیری بززاوی نەمززاوە. شززێعری ژیززن لیخززنە. سززەرئەنجام شززاعیر داوا لە کیززژان دەکززا کە ڕاپەڕن، دەرگاکززان بشززکێنن چززون
 .ساڵ پێش ئێستا وەک مانیفێستێکی بیرمەندانەی ڕزگاریخوازی یەکسانیخوازانە نووسراوە 77یادگاری شیرین 

 
و بەدڵنیززاییەوە ڕاپەڕینززی "ژن، ژیززان، ئززازادی" پێززی لەچەنززدین بنەمززای فکززری و مێژووییززدا هەیە نەک تەنیززا لە دروشززمی 

و شوێن و بیرەکان لە چرکەیەکدا کۆدەبنەوە و ڕوانگەیەکی قووڵتر بەرهەم دێنن و دیسکۆرسزێکی حیببێک. ڕووداو و ڕاپەڕین 
 .تازە دەخوڵیێنن

 
 .وە خاوەنی ڕاستەقینەی "ژن، ژیان، ئازادی" سەد ساڵ خەباتی ژنی کوردە

 
 نایەڵێ گۆشەی برۆکەت دەرکەوێ چارشێوەکەت [....]

 نەئەی لە دە  ئەو چڵکە هەورە مانیعی مانگ دیت
 چۆن دەبێ سەربەست گەلی ژێردەست کە کچ دابەستە بێ
 بە  نەبێ ئەو کۆی.ەتی و ئەو کچ لە ژوور دابەستنە

 دەرکی داخستووە لە تۆ بابت کەچی دەرکی نییە
 دەرکەداخستن لە تۆ دەرکی هومێد داخستنە
 داڕزینە، مردنە، ئاخر هەتا کەی پێت بڵێن
 ەنابێ بێتە دەر لە ماڵ، مافی ژیانی کوا؟ ژن

 الدە چارشێوی ڕەشت با دەرکەوێ کوڵمەی گەشت
 چون لە قەرنی بیستەما زۆر عەیبە ئەو ڕووگرتنە
 کیژی خەڵکی بۆمی ئاتۆمی دروست کرد و ئەتۆپ
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 «پنە»و « دەرخۆنە»و « ئەستێوڵک»هەر دەزانی ناوی 
 فێری زانست و هونەر بوو ئەو لە سایەی خوێندنی

 تۆپ تەشیمان بۆ دەڕێسی یادگاری شیرنە
 ەو بە ئاسمانا فڕیی، دنیا گەڕا، چووە بن بەحرئ

 دەک نەمێنم کاری ئێوەپ هەر لە ژوور دانیشتنە
 کوڕ بەزێنە ئەو لە عی.م و ئەو لە کار و سەنعەتا
 گۆرەویشە سەنعەتی تۆ، پێت خەنی بووم بیچنە

 ئەو پەچە و ڕووبەند و چارشێوەی نەدیوە نەنکی تۆ
 ەئەو شڕ و شااڵتە دیاری دوژمنی دڵ چڵکن

 کیژی شێخ و کیژی حا ی و کیژی ئاغا ڕەنجەڕۆن
 کیژی ئازادە ئەوی ژینی بەنووکی گاسنە

 شەنگەبێری یار و دەسباری کوڕی کۆچەر نەبێ
 چۆن دەگاتە  ێ هەوار و هۆبە ئەو بارگە و بنە؟
 قەڵشی دەست و کوڵمی سووتاوی کچی الدێ نەبێ
 چۆن دەگاتە دەستی دەسبڕ ئەو هەموو تا تووتنە؟

 نۆک و ماشی ناو عەمباری ئاغای مفتەخۆرنیسک و 
 پاک لە سایەی دەسکەنەی زین و مرۆت و سوێسنە

 شۆڕەژن بنکۆڵ نەکا بڕکەی بەقرچەی نیوەڕۆ
 چۆن لە کاڵەک تێر دەبێ ئەو زگ زلە بێستان ڕنە؟

 کوا مەتاعی کوردەواریمان دەچوو بۆ هەندەران؟
 گەر بەسەربەستی نەژیبا ئەو کچە مازووچنە

 ی لەگەڵ کاکی نەکردبا بن پشکبێر و هاوێر
 چۆن دەمانبوو ئەو هەموو گۆشت و پەنیر و بەرگنە؟

 دەست و کەرکیتی کچی نازداری هەوشاری نەبا
 چۆن دەڕازاوە بەقاڵی شار و بازاڕی سنە؟

 ڕوونیشمان هەبێ« الوێنی»و « گادەر»و « زێ»با هەزار 
 تاکوو ژن ئازاد نەبێ، سەرچاوەکەی ژین لیخنە
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 !نەماوە، کیژی کوردی خۆشەویست کۆی.ەتی باوی
 ڕاپەڕە، هەستە لە خەو، ئاخر چ وەختی خەوتنە؟

 دەرکە بشکێنە، پەچە بدڕێنە، ڕاکە مەدرەسە
 چاری دەردی کوردەواری خوێندنە، هەر خوێندنە

 دایکی زانایە کوڕی ئازا دەنێرێتە خەبات
 «ناگاتە دەریایە زنە»من گوتم تۆپ تێبگە 

 ، لە گوێ بگرە قسەمگوارەکەی زێڕت بەکار نایە
 الییی گوێی تۆ عەزیبم شێعری سادەی هێمنە

 
 ، مەهاباد1945مامۆستا هێمن، 

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

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=814014399922483&set=a.104168154240448&__cft__%5b0%5d=AZVUNYVInc4kmQd8SzxsVAnJYDNpTvAUTDv30wWKARtEAcTj6MW_pUT9wr2k3ivrTQH1AwbEqEHWUcGFNqbpQ-P0QFYy9CJtNzgz92GJCyPzB11vKF5W-2yC3SKNFjPBrWxMt5M-wXliobjD3U3I7jurraW9lP5mIE-YdOeQek20_Q&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814014399922483&set=a.104168154240448&__cft__%5b0%5d=AZVUNYVInc4kmQd8SzxsVAnJYDNpTvAUTDv30wWKARtEAcTj6MW_pUT9wr2k3ivrTQH1AwbEqEHWUcGFNqbpQ-P0QFYy9CJtNzgz92GJCyPzB11vKF5W-2yC3SKNFjPBrWxMt5M-wXliobjD3U3I7jurraW9lP5mIE-YdOeQek20_Q&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814014399922483&set=a.104168154240448&__cft__%5b0%5d=AZVUNYVInc4kmQd8SzxsVAnJYDNpTvAUTDv30wWKARtEAcTj6MW_pUT9wr2k3ivrTQH1AwbEqEHWUcGFNqbpQ-P0QFYy9CJtNzgz92GJCyPzB11vKF5W-2yC3SKNFjPBrWxMt5M-wXliobjD3U3I7jurraW9lP5mIE-YdOeQek20_Q&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=814014399922483&set=a.104168154240448&__cft__%5b0%5d=AZVUNYVInc4kmQd8SzxsVAnJYDNpTvAUTDv30wWKARtEAcTj6MW_pUT9wr2k3ivrTQH1AwbEqEHWUcGFNqbpQ-P0QFYy9CJtNzgz92GJCyPzB11vKF5W-2yC3SKNFjPBrWxMt5M-wXliobjD3U3I7jurraW9lP5mIE-YdOeQek20_Q&__tn__=EH-R
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 قەکەسییەوە تاکوو خیابابەکانی ئێرانژن، ژیان، ئازادی: لە پیاوێکی تەنیا لە قاوغێکی تا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 سۆران قوربانی، بی بی سی
 

 وەرگێڕان لە فارسییەوە حەسەن قازی

 
وەرزی بەهززار خەریززک بززوو دەگەیشززتێ، تەپۆڵکەکززانی سززەر چززۆمی فەرات کەسززک دەچززوونەوە، شززەڕڤانە کوردەکززان زسززتانێکی 

گزری لە شزاری کۆبزانێ لە سزەر سزنووری سزووریا و تورکیزا شزەڕیان سەختیان بەڕێ کرد بوو. نبیکەی شەپ مانگ بوو بزۆ بەر
دەکرد. چەند ڕۆژ پێشتر توانیبوویان هێبەکانی داعش تا ڕۆژهەاڵتی چۆمی فەرات ڕەپاڵ بنێن و لە گوندی شزێخ.ەر لە بەری 

 .ڕۆژئاوای چۆمەکە  ێژنێکی پچووکیان ساز کرد بوو
 

وو، ڕۆژی  یهزانی ژن. شزەرڤانە ژن و پیاوەکزان کە مانزدوویی شزەڕ بە ی مزار  بز-٨ڕۆژێکی تاو و ساو بوو و بە هەڵزکەوت 
غ چزۆمی  چڕوچاویانەوە دیار بوو ڕۆژی ژنیان لێکدی پیرۆز دەکرد. شەرڤانە ژنەکان کە نبیکەی سزەد کەسزێک دەبزوون لە قەرا

یزان ئەوەنزدە بەگزوڕ بزوو فەرات دەستی یەکتریزان گرتبزوو و هەڵزدەپەڕین و هاواریزان دەکزرد "ژن، ژیزان، ئزازادی". هاوارەکە
 .دەتگوت لێبڕاون شەڕکەرانی داعش لەو بەری چۆمی گوێیان لە دەنگیان بێ
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ساڵ لەو ڕۆژە تێاەڕێوە. ئەو دروشزمە لە کزاتی ئەسزاارەدەکردنی لەشزی مەهسزا )ژینزا( ئەمینزی لە سزەقب  ٧ئێستا زیاتر لە 
ئێزران دا دەنگزی دایەوە. ئەو دروشزمەی کە ئێسزتا  گوتراوە وکەمتزر لە چەنزد سزەعات لە خیابانەکزان و حەوشزەی زانکۆکزانی

 .بووە بە ناسنامەی ببووتنەوەیەکی  ەوان لە ئێران دا
 

بەاڵم گەلۆ ئەم دروشزمە لە کوێزوە هزاتووە؟ عەبزدواڵ ئوێجزااڵن، ڕێزبەری زینزدانی پزارتیی کرێکزارانی کوردسزتان لە پزاییبی 
ە تورکیا دامەزراند. وەک زۆر لە حیزببە چەپەکزان، خەبزات بزۆ ی زایینی بە یارمەتی هاوڕێیانی ئەو حیببەی ل-١٩٧٨ساڵی 

وەدیهێنانی مافی ژنان بەشێک لە بەرنامەی سیاسی ئەو حیببە بزوو.لە ناوەڕاسزت دەیەی هەشزتای زایینزی وچزوونی حیزب  بزۆ 
انەی کە لە ناو قۆناغی نیبامی ژنانیش بە تەنیشت پیزاوانەوە چەکیزان هەڵگزرت. خزولی نیبامزی و ئێزدێکۆلۆژیک بزۆ ئەو ژنز

 .کۆمەڵی نەریتی و پیاو مەزنی کوردستان ڕایان دەکرد ئەو حیببەی لە ناو ئەواندا خۆشەویست کرد
 

نەتەوە دان. ئەو وەک "  –ئوێجززااڵن بززاوەڕی وا بززوو ژنزززان لە ژێززر زۆرداری سیسززتمی بززابمەزنی، سزززەرمایەداری و دەوڵەت 
و دەڵێ" الی خزۆم بیزرم دەکزردەوە ژن سزەرزەوییەکی ئێخسزیرە کە  یەکەمین نەتەوەی یەخسیرکراوی مێژوو" باسی ژنانی دەکرد

 ."دەبێ ڕزگار بکرێ
 

ئەو ئەوەندە چووە پێشێ کە لە ناوەڕاست دەیەی نەوەد داوای لە پیاوانی کۆمەڵ کرد کۆتایی بێنن بە ستەمی خۆیزان بە دژی 
  ."ژنان و بە تەو  گوتی" پیاوەتی دە خۆتاندا بکووژن

 
لە ناو  .ک.ک دا خەریکزی بە تیزوری کردنزی بیزروڕای ژن تەوەری تزایبەتی خۆیزان بزوون. کەسزانێک  هاوکات ئەندامانی ژن

لە پززاریس تێززڕۆر کززرا( باسززی ببووتنەوەیەکززی ژن تەوەرەیززان دەکززرد و ئالنگززاری  ٢٠١٣وەک سززەکینە  انسززب ) لە سززاڵی 
ی.  انسززب لە نززاو زینززدان و ئوێجززااڵن لە فێمێنیبمززی ڕۆژئززاوایی دەکززرد چززونکە ئەویززان بە کۆلۆنیالیسززت ونززوخبە خززوا دەزانزز

دەرەوەی زیندان خەریکی هێنانە گزۆڕی قزالبێکی ژنزانە بزوون کە لە دڵزی مێزژوو و کزۆمەڵی ڕۆژهەاڵتزی ناوەڕاسزتەوە ئی.هزامی 
 .وەردەگرت و لە خوارەوە بەرەوسەرەوە بوو و چاوی لە دەرەوەی نەتەوایەتی و کۆلۆنیالیبم بوو

 
دەیەی نەوەد " ئێززدەئۆلۆژی ژنززی ئززازاد"ی هێنززا گززۆڕێ. ئەو ئێززدێکۆلۆژییەی لەو ڕسززتەیە دا کززورت ئوێجززااڵن لە کۆتاییەکززانی 

دەکززردەوە: تززا ژن ئززازاد نەبززێ، کززۆمەڵ ئززازاد نززابێ. ئەو دەنووسززێ" ژن، ژیززان، ئززازادی یززانی ژنززی ئززازاد، سززەزەوی ئززازاد و 
 ."تەنانەت پیاوی ئازاد
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 پیاوێکی تەنیا لە قاوغێکی تاقە کەسی دا

 
 ١٩٩٩ەبدواڵ ئوێجااڵن ساڵێک لە دوای ب و کزردنەوەی ئەو قزالبە، لە عەمەلییزاتێکی پێچەڵاێچزی نزاونەتەوەیی لە سزاڵی ع
ی هەتززاوی( لە کێنیززا رێفێنززدرا و لەو زەمززانییەوە لە دوڕگەی ئیمرالززی لە زینززدان دایە. بەاڵم بە ڕێگززای نامەکززان و -١٣٧٧)

 .نی ئازاد زیاتر پەرە پێ بدابەرگرینامەکانی خۆی حەولی دا ئێدێکۆلۆژی ژ
 

ئاکامی حەولی ئەو و ژنانێک وەک سەکینە  انسب بوو بە پەرەسزەندنی "ژنۆلزۆژی"، زانسزتی ناسزینی ژن )زەن( کە ئێسزتا لە 
 .چیاکان، لە زانکۆی قامش.ۆ و هێندێک لە ئاکادێمییەکانی ژنان لە ئوڕووپا و ئەمریکای التین بە دەر  دەگوترێتەوە

 
 بانێژنۆلۆژی لە کۆ

 
مززن " ژنۆلززۆژی"م یەکەم  ززار لە تەنیشززت چززۆمی فەرات وەبەر گوێیززان کەوت. تززاو تێززاەڕی بززوو، چززۆمی فەرات بە ئززارامی 
دەخوشززی، قززڕەی بززۆق لە نززاو بێشززەاڵندا دەنگززی دەداوە. دەسززتەیەکی پچززووک لە ژێززر فەرمززانی ژنێززک لە قەراغ کەپززری ئەو 

، لە دەوری ئاگر کۆزی.کەیان بەسزتبوو و چایزان دەخزواردەوە و سزێغاریان ماسیگرانەی کە دیار نەبوو چارەنووسیان چی لێ دێ
بە سێغار دادەگیرساند. لە ناویزان دا  ەوانێکزی ئێسزاانیایی کە نزاوی ڕێکخزراوی شزەڕڤان بزوو دڵخزوازانە هزاتبوو بزۆ شزەڕی 

سززت ببانززێ کە چززۆن ئەو داعززش و لە دەلززی.ە، فەرمانززدەی ژن باسززی یەپەژە ) یەکینەکززانی پاراسززتنی ژن(ی دەپرسززی. دەیوی
هەمززوو ژنە لە کززۆمەڵێکی پیززاومەزنی دا توانیویززانە خۆیززان ڕێززک خەن و دژی داعززش شززەڕ بززکەن. دەلززی.ە کە دەموچززاوی تززاو 
سززوتاندبووی و ڕەقەڵەبززوو و نززووری ئززاورەکە ڕوونیززی دادەگێززڕا بە خۆشززییەوە قسززەی دەکززرد. دەیگززوت کچززی بنەمززاڵەیەکی 

نبووڵ و لە تززافی منززداڵییەوە ژیززان لە شززارێکی گەورە دا چززاوی کززردووەتەوە و وشززیار کرێکززاری مەشززخەتی کززوردە لە ئەسززتە
 .بووەتەوە

 
لە دوای گەیشزززتنی پرۆتێسزززتەکانی بەهزززاری عەڕەبزززی و دەسزززتاێکردنی شزززەڕی نزززاوخۆیی لە سزززووریا، کوردەکزززانی ئەو واڵتە 

یەکەم یەکینەکزانی پاراسزتنی ژن بە  ٢٠١٣کۆنتڕۆڵی نزاوچە کوردییەکزان، ڕۆژئاوایزان، بە دەسزتەو گزرت. لە بەهزاری سزاڵی 
تەنیشت یەکینەکانی پاراستنی گەڵ )یەپەگە(وە پێک هات و پای ژنانی وەک دەلی.ەی لە ئەستەنبووڵەوە کشاندە ئەو بەشزە 
لە سووریای شزەڕ داگرتزوو. دەلزی.ە یەپەژەی وەک ئەڕتەشزی ژنزان بە نزاو دەکزرد و دەیگزوت ڕزگزاری کۆمەڵەکزانی ڕۆژهەاڵتزی 

 .ست بە ئازادیی ژنان بەستراوەتەوەناوەڕا
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ئەو دەیگززوت ژن ژیززانە و دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی دەربززڕی ئەو چەمززکەیە. دیززار نیززیە شززەرڤانی ئێسززاانیایی چەنززد بە 
قسززەکانی دەلززی.ە پێمززل بززوو؟ بەاڵم ئەو دروشززمە بە هەزاران کی.ززۆمیتر دوورتززر لەو کەپززرەی ماسززیگرتنی تەنیشززت فەرات لە 

رەکانی  ززۆر بە  ززۆری  یهززان لەو ڕێاێوانززانەی دا کە بززۆ پشززتیوانی لە کۆبززانی دەکززران دەگززوترانەوە. ئەو خیابانەکززانی شززا
دروشمە لە ڕاپۆرت و فی.مزی بەڵگەیزی زۆر لە نووچەگەیانانیشزدا ڕەنگزی دایەوە و تەنزانەت لەو فزی.م و زنجیرانەشزدا سزەری 

 .دەرێنا کە باسی بابەتی شەڕ بە دژی داعشیان دەکرد
 

ەیەک لە فی.می کچانی خۆرکە گوڵشیفتەی فەڕاهانی کایەی تێدا کردووە، بەهار، فەرمانزدەی ئێبیزدی یەکیزنەی ژنزان لە گرت
)کچانی خۆر( بەر لە دەساێکردنی عەمەلییاتێک بە دژی داعش بۆ غیرەت وەبەرنانی هاوڕێیانی هاوار دەکا بۆ ژن، بزۆ ژیزان 

 .و بۆ ئازادی
 

ڕین لە زۆر سززنووران گەیشززتووەتە خیابانەکززانی ئێززران. ئەوە دیززار نیززیە چەنززدە لەو ئێسززتا ئەو دروشززمە بە پێززوان و تێززاە
سەرهەڵداوە ئێرانییانەی کە ئەو دروشمە دەڵێزنەوە بە کزورتە مێزژووەکەی دەزانزن بەاڵم خەبزاتی ژنزان لە ئێزران ئەوەنزدەپ 

 .بێ تە روبە نییە کە چەمکی ئاوای بۆ غەریبە بێ
 

ی پێشزوو لەو ڕۆژانە لە تویتێزک دا نووسزیویە: دروشزمی ژن، ژیزان، ئزازادی م  زاری یەکەم عاتیفەی نەبەوی، زیندانی سیاس
لە زینززدانی ئەویززن لە شززیرن ئززاڵمەهوڵی بیسززت. نووسززیبووی لە سززەر دیززواری تەنیشززت تەختوخززابەکەی دابززوو. شززیرن لە 

ەگەڵ فەرزاد کەمانگەر،فەرهززاد بە تززاوانی پێوەنززدیی لەگەڵ پززارتیی ژیززانی ئززازادیی کوردسززتان )پززژاک( ل ١٣٨٩بززانەمەڕی 
 و مێهدی ئیسالمیان لە زیندانی ئەوین ئیعدام کرا، وەکی.ی،عەلی حەیدەریان،

 
خویززان لە  ٥٧لە سززەقب، شززارێک کە مەهسززا ئەمینززی تێیززدا هززاتە دنیززاوە و ئەسززااردەی خززاک کززرا، ژنززان لە دوای شۆڕشززی 

 .چوارچێوەی شووراکانی ژنان دا ڕێک خستبوو
 

کززۆمەڵە سززاز کززرا بززوو و  –کە بە دەستاێشززخەری ڕێکخززراوی شۆڕشززگێڕی زەحمەتکێشززانی کوردسززتانی ئێززران ئەو شززووڕایانەی 
 .ئالنگاری سیستمی تازە دەسەاڵت بەدەستەوە گرتوویان دەکرد

 
گیان بەخت کردنی مەهسا ئەمینی کاتی دەست بەسەر کردنی لە الیەن گەشتی ئێڕشادەوە، دڵی زۆر کەسزی لە ئێزران وە هزان 

ەستەیەک لە ژنان لە ئارامستانی ئزایچی سزەقب لەچەکەکانیزان لە سزەریان داڕنزێ و بە هزاواری دروشزمی ژن، ژیزان، خست. د
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تزووڕەیی ژنزانی   SOCIAL MEDIAمنبتصزویر، ئزازادی بنەمزای ئیزدێکۆلۆکی  مهزووری ئیسزالمییان دیسزان وەلەرزە خسزت.
 وغرافیززای پێززوا و لە شززوێنی  ززۆر بە  ززۆری  یهززان  ئێززران دەڵێززی لە ژێززر خززۆڵەمێش سززەری وەدەرنززاوە بە خێرایززی هەمززوو

بیسترا، لە کابولەوە تا سانتیاگۆی شی.ی. وەک ئەوەی بڵێن " ئێمە چاوەڕوانی پیزاوانی فەرمزانڕەوا نزابین تزا حەقزی خۆمزان 
 ".بدەنێ

 
بە پردێزک لە سزەر  گوتنەوەی ئەو دروشمە بە تەنیشت دروشمی وەک " لە کوردستانەوە تا تاران، خوێنینە هەموو ئێران" بوو

قەڵشتە ئێتنیکییەکان لە ئێران و لەپڕ هەموان یەکگرتووتر لە هەمیشزە هزاتنە خیابانزان. بە شزەهادەت دانزی شزاییدان لە 
 .زۆرێک لە شارەکانی ئێران ژنان بەو دروشمە پڕۆتێستیان وە ڕێ خستووە و پیاوان زۆربەیان  ەوان پشتیوانیان لێ کردوون

دەسززتی ڕاسززتی لەچززکە ئززاورتێبەردراوەکەی بەرز کززردووەتەوە و دوو ئەنگوسززتی دەسززتی چەپززی بە  وێززنەی ژنێکززی گەنززو کە بە
نیشانەی سەرکەوتن هەڵێناوە بێ ئەوەی بمەوێ من وەبیر دەلی.ە و هاونەبەردانی دەخاتەوە کە زیزاتر لە حەوت سزاڵ لەمەو 

ێ تززر  لە داعززش و ئێززدێکۆلۆژییە دژە بەر داعشززیان بە چززۆک داهێنززا بززوو و لە تەنیشززت چززۆمی فەرات هەڵززدەپەڕێن. بزز
 .ژنەکەیان

 
 سەرچاوە: الپەڕەی "ناظران می گویند" ماڵاەڕی بەشی فارسی بی بی سی

 
 ٢٠٢٢ یبرۆکتۆئ ی١٤ - ١٤٠١ یرەزبڕە ی٢٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی حەسەن قازی 
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 ژینا و دۆخی كوردبوون
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 ئارام ڕفعەت

 
ساڵی رابردوودا هەزاران ژینای ئێران دەبنە قوربانی یاسا حیجابیەكانی كۆماری ئیسالمی، بەاڵم ژینایەكی رۆژهەاڵتزی  ٤٣لە 

دەبێتە چەخماخەی رابوون دژی ئەو رژێمە. پرسیارە سەرەكییەكە ئەوەیە بۆچی لەناو هەزاران مەرگزی تزری تراژیدیزدا ژینزا، 
 دەبێتە چەخماخەی رابوونێكی سەرتاسەری؟

 
ۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە پێویسزتمان بەتێگەییشزن لە ژینزا هەیە. بزۆ ئەوەی لە ژینزاپ تێبگەیزین دەبێزت لەدۆخزی كوردبزوونی ب

 ژینا، واتە دۆخی كوردبوون لەڕۆژهەاڵت، تێبگەین.
 

مزان كوردبوون لەڕۆژهەاڵت دۆخە. دۆخێ  كە هیچ كام لەنەتەوەو ئەتنیكەكانی تری ئێزران، هەر لە بەلزوو و عەرە  و تورك
 سزەركاری هزاتنە لەسزەرەتاكانی كوردبزوونە دۆخزی ئەم. نزاژین و نەژیزاون تێیزدا فزار  و ئزازەری تزا  و تاڵیش و گی.ەكەوە

 .بەردەوامە ساڵیشە ٤٣ كایەوەو دێتە ئێران ئیسالمی كۆماری
 

دا، واتە ١٩٧٩ازاری ی ئز٣١و  ٣٠دا درووسزت دەبێزت. لەبەرواری ١٩٧٩یەكەم پایەی دۆخی كوردبوون لەڕیفراندۆمەكەی ئزازاری 
تەنها مانگ و نیوێ  دوای رووخانی رژێمەكەی شا، ئایەتوڵال خومەینی و الیەنگرانی، ریفراندۆمێكیان بۆ بزۆ ئیسزالمی بزوون 
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و نەبززوونی رژێمززی داهززاتووی ئێززران ئەنجامززدا. لەو ریفرانززدۆمەدا،  ززگە لەگەلززی كوردسززتان، سززەر ەم گەالنززی تززری ئێززران 
كی ئیسززالمی و شزززەرعییەتیان دایە هەمزززان ئەو رژێززمە ئیسزززالمییەی كەئێسززتا بەخزززوێن و گیانیزززان دەنگیانززدایە حزززوكمڕانییە

وەاڵمزی « نەخێزر»دەیانەوێت كۆتایی پێ بێنن. لەم ریفراندۆمەدا، كورد تەنیا باڵ و بزێ سزڵەمینەوە و بەتێكزڕای دەنزگ بە 
ا. دەرەنجززام، لەسززەرەتای دامەزرانززدنی كۆمززاری ئەم خواسززتەی ئززایەتواڵ خززومەینی دایەوەو دەنگیززان بەڕژێمێكززی ئیسززالمی نەد

 ئیسالمیدا، ئەم رژێمە  گە لەكورد، شەرعیەتی هەموو گەل و نەتەوەكانی ئێرانی بەدەستهێنا.
 

دووەم پزززایەی دۆخزززی كوردبزززوون لەیەكەم هەڵبژاردنزززی رژێمزززی كۆمزززاری ئیسزززالمی ئێزززران، كە بەهەڵبژاردنزززی دەسزززتووریش 
ئیسالمی لەڕیفراندۆمدا شەرعییەتی بەدەستهێنابوو، دەیویست ئەم شەرعییەتە یاسایی بكزات بەناوبانگە، دادەڕێژرێت. رژێمی 

و بیخاتە بواری نوێنەرایەتی و تەشزریعی. بزۆ ئەم مەبەسزتەپ هەڵبژاردنێكزی سەرتاسزەری ئەنجزام درا،  زگە لەكوردسزتان، 
 ەم كورسزییەكانییان مسزۆگەر كزرد. بەاڵم لەسەرتاپای ئێران، ئەم هەڵبزژاردنە بەڕێوەچزوو و سزەرانی كۆمزاری ئیسزالمی سزەر

لەكوردستاندا و لە سەر خواستی حزببە كوردسزتانییەكانی ئەوێ رۆژێ، خەڵكزی رۆژهەاڵت بزایكۆتی هەڵبژاردنەكانیزان كزردو 
 بچێزتە رۆژهەاڵت نزوێنەری یەك ئەوەی بزێ بزكەنەوە بەتزاڵ كوردسزتان هەڵبژاردنەكزانی  سەرانی كۆماری ئیسالمی ناچاربوون

ە تازە دامەزراوەكە. بەمجزۆرە، یەكەم پەرلەمزانی ئێزران، كە هەم ئەركزی دارشزتنی دەسزتووری ئیسزالمی و بەڕەسزمی انپەرلەم
 ناسینی رژێمی كۆماری ئیسالمی و هەم ئەركی دامەزراندنی یەكەم حكومەتی ئیسالمی لەسەر شان بوو، شەرعییەتی هەموو 

 ورد.نەتەوەو گەالنی تری ئێرانی هەبوو،  گە لەنەتەوەی ك
 

سززێیەم پززایەی دۆخززی كوردبززوون، لەتەكفیركززردن و راگەیانززدنی  یهززاد ئەو نەتەوە ژێردەسززتەیەوە دێززت لەالیەن ئززایەتواڵ 
، ئایەتوڵ  خومەینی فەتوای كافربوونی كوردو  یهاد لەدژی كوردی دەركرد. دوای فەتزواكە ١٩٨٠ی ئابی ١٨خومەینییەوە. لە 

 و شزەپۆل شەپۆل كردو  و هەرێمەكانی ئێران پەیوەندییان بە ریبەكانی پاسدارەوەبە دەیان هەزار خۆبەخش لەهەموو ناوچە
 كزورد دژی  یهزادە  ەنگزی ئەم.  ەنزگ مەیدانی كردە رۆژهەاڵتیان و كوردستان روویانكردە كورد دژی  یهاد بۆ بەهەزارانیان

ەیەدا هەزاران پێشزمەرگەو خەڵكزی انزانقارەم بەرگزرییە لەم بزووەوەو روو بەرەو كوردسزتان خەڵكزی مەزنزی بەرخۆدانی لەگەڵ
 سیەی.ی رۆژهەاڵت گیانیان بەخشی و كوردستان بووە نماییشی چەندان كوشتاری بەكۆمەڵ و تاوانی  ەنگی.

 
دۆخززی كوردبززوون لەڕۆژهەاڵت لەسززەر ئەم سززێ پززایەیەی سززەرەوە بونیززادنراوە. دۆخێزز  كە رژێمێكززی ئیسززالمی شززیعی بەدوای 

یفرانززدۆم و هەڵبززژاردن دەكززات و  ززگە لەكززورد هەمززوو نەتەوەو گەالنززی تززر ئەم شززەرعییەتەی شززەرعییەتی ناوخۆییززدایە و ر
پێدەبەخشن. لەبەرامبەریشدا، ئایەتواڵ خومەینی  ەنگی  یهاد بەرامبەر كورد رادەگەیەنێزت و  زگە لەكزوردیش هزیچ نەتەوە 

سزاڵی رابزردوودا كزورد هەم بزووەتە  ٤٣ە. لە و گەلێكی تری ئێران ناكەونە سەنگەری بەرگریكاری و بەرخۆدان دژی ئەم رژێم
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سزاڵی رابزردوودا زۆرتزرین  ٤٣گرێیەك بۆ شەرعییەتی رژێمی ئیسالمی و هەم بووەتە قوربانی ئەم شەرعییەت پێنەدانەی. لە 
خززوێنی رژاو لەئێززران، خززوێنی كوردبززووە، زۆرتززرین زینززدانی سیاسززی، زیززاتر لەنیززوەی زینززدانییەكان، زینززدانی سیاسززی كززورد 

 و دواكەوتززززووترین كوردسززززتانیش هەر. بززززووە لەكوردسززززتان  خبمەتگززززوزاری و ئززززابووری پێشززززكەوتنی  وە، كەمتززززرینبززززو
 .بووە ئێران هەرێمی پەراوێبخراوترین

 

 تززاكە رۆژهەاڵت. داگیركززراوە و داگیززركەر هاوكێشززەی ئەویززش تززردا، هاوكێشززەیەكی بە سەردەكێشززێت كوردبززوونە دۆخەی ئەم 
ێمززی كۆمززاری ئیسززالمی لەرێگززای  ەنززگ و داگیركززارییەوە خززۆی بەسززەردا سززەپاندبێت. ئەم  ەنززگ و رژ كە ، ئێززرانە هەرێمززی

ی ئززایەتواڵ خززومەینی دەسززاێدەكات و تززا ئێسززتاپ بە فززۆرم و شززێوەی  ۆراو ززۆر ١٩٨٠داگیركززارییە لەگەڵ فەتززواكەی ئززابی 
ێزززت.  زززگە لە كزززورد، هزززیچ نەتەوە و بەردەوامە. كزززورد لەم  ەنزززگەدا پاشەكشزززە دەكزززات و تێكدەشزززكێت، بەاڵم تەسززز.یم ناب

هەرێمێكزززی تزززری ئێزززران ئەم دۆخەی  ەنزززگ و داگیركزززاری و بەرخزززۆدانەی ئەزمزززوون نەكزززردووە. خوزسزززتان، بەلو سزززتان و 
ئازەربایجززان و لورسززتان و خواراسززان و مازەنززدەران خۆبەخشززانە و لەرێگززای ریفرانززدۆم و هەڵبژاردنەكززان و قەبززوڵكردنی 

یەوە ئەم رژێمەیان ئەزموونكردووە. رێ  بە پێچەوانە ئەو نەتەوە و هەرێمانەوە، كۆماری ئیسزالمی حوكمڕانی كۆماری ئیسالمی
لەرێگای  ەنگ و داگیركارییەوە قەڵەمڕەوی خۆی بەسزەر بسزت بە بسزتی رۆژهەاڵتەوە سزەپاندووە. ئەمەپ دۆخێكزی  یزاواز 

ان دوو دیززوو و دوو پێناسززەی بەردەوامززی هەمززان دەداتە كوردسززتان، كە دۆخززی داگیركززردنە. هەڵززبەت، داگیركززردن و بەرخززۆد
دۆخزززن. دۆخزززی كوردسزززتانیش رێززز  ئەوەیە، داگیركزززراوی و بەرخزززۆدانی بەردەوام. لەم گۆشزززەیەوە دەكرێزززت لە ژینزززا ئەمینزززی 

 تێبگەین.
 

ەك ژینززا رەنگززدانەوەی ئەم دۆخەی كوردبززوونەیە. كوردبززوون وەك گرێززی شززەرعییەتی كۆمززاری ئیسززالمی و لەهەمززان كاتیشززدا و
قوربززانی، وەك ژێردەسززتەیی و خززاك داگیركززراوی لەهەمززان كاتیشززدا، كوردبززوون وەك یززاخیبوون و بەرخززۆدان. ئەم رەهەنززدە 

  یاوازانەی دۆخی كوردبوون دەكرێت ببنە بنەمایەك بۆ كێشانی چەندان وێنای ژینا.
 

و بززاوكییەتی. ئەم ژینززایە ئززاوێنەی  یەكەم وێنززای ژینززا، ئەو ژینززا سززادەو نەناسززراوەیە كە تەنهززا كززچە نززازدارەكەی دایزز 
بززااڵنوێنی سززەر ەم كیززژو ژنززانی رۆژهەاڵتە. ئەم ژینززایە، وەك تززاكێكی نەتەوەیەكززی بندەسززت، ناسززنامە كززوردییەكەی، واتە 
ژینای لێ زەوت و داگیر دەكرێت و ناسنامەی فارسی مەهسای بەسەردا دەسەپێنرێت، بەاڵم ئەو دەسزبەرداری ناسزنامەی ژینزای 

 نابێت.
وەك هەر تاكێكی تری رۆژهەاڵت، مل نەدان بە یاساو رێساو كۆدو فەریبەكزانی كۆمزاری ئیسزالمی ووەم وێنا، ژینای یاخییە. د

 ۆرێكی تری یاخی بوون و بەرخۆدانی ژینا بووە. لێرەدا حیجابی زۆرەم.ی، یەكێ  لە سیمبۆلە زەقەكزانی هەم خۆسزەپاندنی 
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كوردیشززە. بەرخۆدانێزز  كە دەرەنجززامەكەی  ێبە ێنەكردنززی وەك خززۆی حیجززابە كۆمززاری ئیسززالمییە و هەم بەرخززۆدانی ژنززانی 
زۆرەم.ززێكەیە لە كوردسززتاندا. دوا ززار ژینززا لەدەرەوەی ژیززنگە یززاخییەكەی خۆیززدا و لە تززارانی پززایتەختی كۆمززاری ئیسززالمیدا 

 دەرگیری پۆلیسەكانی ئەو رژێمە دەبێت. لێرەوە، 
وربزانی. رۆحە یزاخییەكەی ژینزا، كە رەنگزدانەوەی دۆخە كزوردییەكەیەتی، دەبێزتە ، ژینزای قوێنای سێیەمی ژینا دەردەكەوێزت

 هۆی بوونە قوربانی و گیان لەدەستدانی.
 كە زێزدێ  خزۆی، زێزدی دەگەڕێزتەوە تەرمەكەی كاتێز  دەردەكەوێزت، لەدەسزتدانی گیزان دوای ژینزا سەرەكی و چوارەم وێنای
سززاڵ لەمەوبەری تێززدا زینززدووە. رۆحێزز   ٤٣اسززینی رژێمززی ئیسززالمی نەن بەشززەرعییەت و بززوون یززاخی رۆحززی هەمززان هێشززتا

هەمیشە بەدوای نەفەسێكدا دەگەڕێت تا سەرلەنوێ بچێتەوە  ەستەی بەرخۆدانی رۆژهەاڵت. ژینا دەبێتە ئەو نەفەسە. سزەقب 
رتاسزەری لە و سزنە وەك دوو دەسزتە خوشز  سزەرلەنوێ یزاخی دەبزنەوە و سزەرەنجام ژینزا دەبێزتە چەخمزاخەی رابزوونێكی سە

 رۆژهەاڵت و لە ئێران.
، وێنای كامڵی و خۆنوێكردنەوەی ئەم رۆحە یزاخییەی رۆژهەاڵتە. رۆحێز  كە ئی.هزام و هێزب لە رۆژاڤزای وێنای پێنجەمی ژینا

كوردسززتان وەردەگرێززت و بە شززیعاری ژن ژیززان ئززازادی، رۆژهەاڵت سززەرلەنوێ و  ززارێكی تززر دەكەوێززتەوە سززەرپێ و نەك هەر 
دنەوەی شززەرعییەتە لە كۆمززاری ئیسززالمی، بەڵكززو هەوڵززدەدات نەخشززەی ئێرانززی دوای كۆمززاری ئیسزززالمیش لەهەوڵززی سززەن

 ئازادیزززدا ژیززان ژن، لە كە كزززوردی،  یهززانبینییەكی  زززار یەكەم بززۆ كە وادەكزززات كە هێبەشززە و ئی.هزززام ئەم هەر بكێشززێت.
و رەنززگ و دەنززگە  یاوازەكززان لەدەوری خززۆی وهەمزز و ببێززت دروسززت لەسززەر كززۆدەنگییەكی رۆژهەاڵتززدا لە دەبێززت، بەر ەسززتە

كۆبكزززاتەوە. یەكەم  اریشزززە كە  یهزززانبینییەكی كزززوردی سزززنووری كوردسزززتان دەبەزێنێزززت و دەبێزززتە چوارچێزززوەی رابزززوونی 
 سەرتاسەری ئازادیخوازەكانی ئێران.

 
دوا زار كزێ بزراوەیە و كزێش  ساڵ لەمەوبەری كورد و كۆماری ئیسالمیدا ٤٣ئێستا خەریكە ئەوە رۆشن دەبێتەوە كە لە  ەنگی 

سزاڵ لەمەوبەر ئەنجامییزان  ٤٣دۆڕاو. ئێستا نەتەوە و گەالنی تری ئێران دەیانەوێت ئەو هەڵەیە راستبكەنەوە كە باوانییان 
داوە و ئەو شەرعییەت و سەروەرییەی كە باوانییان بە كۆماری ئیسالمییان بەخشزی لێزی بسزەننەوە. كزوردیش دوای چزوار دەیە 

سزززززاڵ لەمەوبەر، بزززززاوانە شۆڕشزززززغێڕ و  ٤٣ارێكی تزززززر خزززززۆی بزززززۆ هەمزززززان  ەنزززززگ ئامزززززادە دەكزززززات كە پاشەكشزززززە،  ززززز
 .بكەن تەواوی نەیانتوانی  یاخییەكانییان
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 چەند خاڵێکی خێرا سەبارەت بە ڕۆژهەاڵت و حزبەکانی ڕۆژهەاڵت
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 پێشڕەو محەمەد

 
بەهزۆی « ژن، ژیان، ئزازادیی»دوابەدوای گفتوگۆکەی خالید عەزیبی لەگەڵ دەنگی ئەمریکا و نکوڵیکردن لە ڕیشەی دروشمی 

 :باسززبکرێن  تەسززکبینیی حززببییەوە، دەنگەدەنگززی لەنێززو خەڵکززدا دروسززتکردووە. بە بززڕوای گززرنگە مززن چەنززد خززاڵێکی خێززرا
 

یی و کزززۆدەنگیی کزززۆی نەتەوە و گەالنزززی نزززاو ئێزززرانە )بەتزززایبەت ئەوەی ئێسزززتا لە هەمزززووی گرنگتزززرە هەمزززاهەنگ یەک،
ژێردەستەکان( لەسەر لەناوبردنی یەکێک لە دڕنزدەترین ڕژێمەکزانی نزاوچەکە و زەقکزردنەوەی دووبەرەکیزی باشزترین خەاڵتە 

ۆرە هەاڵنە، بدرێت بە ئێران. عەزیبی هەڵەیەکی کاڵفامانەی سیاسیی دەکات کە بێگومان مێزژووی ئەم حزببە پڕیەتزی لەمجز
بەاڵم ئێستا ئەم هەڵەیە کوشندەترە، لەگەڵ ئەوەشدا کاردانەوەکان بەرانبەری، قەیرانی ببووتنەوە کزۆمەاڵیەتییەکە زەقتزر 

 .دەکاتەوە
 

بەردەوام دەگووترێززت، حببەکززانی ڕۆژهەاڵت هەمززان ئەزمززوونی پززارتیی و یەکێتیززی و حززببە چکۆلەکززانی دیززکە دووبززارە  دوو،
ئەزمززوونی ئەو چەنززد سززاڵەی حببەکززانی ڕۆژهەاڵت پیشززانی داوە، کە مززۆدێ.ێکی  یاوازتریززان لە هززی  دەکەنەوە. بێگومززان

یەکێتیی و پارتیی ناوێت و بگرە )کۆمەڵەی کۆمۆنیستی لێ بترازێت( لە زۆربەی قەیرانەکانزدا پشزتی حببەکزانی باشزووریان 
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م ئەمە هەموو شتەکە نییە. منی باشووریی، کە بەشزێکی گرتووە و گاڵتەیان بە ئیرادەی خۆپیشاندەرانی باشوور کردووە. بەاڵ
ژیزززانم لە ڕۆژهەاڵت بزززووە، هەرگیزززب نەمبینیزززوە خەڵکزززی نزززاوخۆ پشزززتی یەکێتیزززی و پزززارتیی بگزززرن، ئەوان زیزززاتر خەمزززی 
 .کوردستانیان بوو، بەاڵم سیاسەتی حببەکان کە  ۆرێکی دیکە بزووە، نزوێنەرایەتیی کزۆی خەڵکزی کوردسزتان نیزیە و نەبزووە

 
بززۆ حببەکززان،  -بەو هەمززوو ئەزمززوونە مێززژووییە فززراوانە و ئاسززتی هۆشززیارییە  -کززورتکردنەوەی خەڵکززی ڕۆژهەاڵت  ێ،س  

هەڵەیەکی زەقی مێزژووییە و هەروەهزا گاڵتەکردنیشزە بە ئیزرادەی خەڵزک. حببەکزان هەمزوو ڕۆژهەاڵت نزین، بەاڵم بێگومزان 
ەرچزززاو نەگیرێزززت. ڕۆژهەاڵت فرەڕەنگیزززی تێزززدایە و لەڕووی حببەکزززان ڕیشزززەی کۆمەاڵیەتییزززان هەیە و نابێزززت ئەمەپ لەب

 .بیرکردنەوەی سیاسیی و کولتووریشەوە، فرەڕەنگترە نەک تۆتالیتار و تاکحببخواز
 

دروسززتکردنی کەشززی تززر  و دڵەڕاوکززێ و ب وکززردنەوەی ڕەشززبینیی لە قۆنززاغە شۆڕشززگێڕییەکاندا یززاخود دروسززتتر لە  چ  وار،
-زۆربەی  ار خبمەت بە مانەوەی ڕژێمی سەردەسزت و الوازکردنزی بزبووتنەوەی کزۆمەاڵیەتیی قۆناغی قەیرانی شۆڕشگێڕییدا،

 . ەماوەریی دەکات
 

 زگە لە  -، کە ١٩٩١بڕوام وایە خەڵکی ڕۆژهەاڵت زۆر لە پێش حببەکانەوەن، بەپێچەوانەی ئێمە لە باشوور لە دوای  پێنج،
و هەموو شتێکمان بێ بەرگریی ڕادەستی یەکێتیی و پزارتیی کزرد، دەسەاڵت و کۆمەڵگە و سامان  -کەمینەیەکی خەڵک نەبێت 

لە ڕۆژهەاڵت ئەمە بە ئاسززززانیی ڕوونززززاداتەوە. حببەکززززان هەن و دەبێززززت مامەڵەیززززان لەگەڵززززدا بکرێززززت، بەاڵم خەڵززززک 
بیرکردنەوەیززان پززێش حببەکززانە.  ززا ئەگەر حببەکززان بەڕاسززتیی بەدووی بەرژەوەنززدیی گشززتیی دەکەون نەک بەرژەوەنززدیی 
بەرتەسکی حببیی خۆیان، دەبێت خۆیان تازە بکەنەوە و میراتە کۆنەکە بە ێبهزێڵن. بێگومزان ڕۆژهەاڵت بە هەمزان ئاسزانیی 

 .باشوور، کۆنتڕۆڵ ناکرێت
 

تێبینییەکی هاوڕێیانە: تکزایە لە دەرەوەی تەشزهیر و ئیهزانەوە، گفتوگزۆ بکەیزن بزۆ زیزاتر لەیەک تێگەیشزتن. بزبووتنەوەکە 
 .کردنەوە و ئایدیۆلۆژیای حببیی مەزنترەلەناوخۆ، لە بیر
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 هێزی خەڵک، تەنیا فاکتەری سەرکەوتن و گۆڕان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆیین

 
ڵزی پبیشزکی دادی کۆمزاری یەکەم، چەندە تراژیکە تا ئێستاپ بەشێکی بەرچاوی میدیا و ناوەنزد و ڕای گشزتی بە دوای هەوا

ئیسالمی و لێدوانی سەرۆک کۆماری ئێران رەیسیە بۆ ئەوەی درۆیەکی دیکەی کۆماری ئیسالمی ئاشزکرا بکزات. پبیشزکی دادێزک 
کە لەژێر دەستی کۆماری ئیسالمی بێ کەی بۆ باوەڕکردن دەبێ هەتا چزاوەڕێی وەاڵمزی بزکەی یزا وەاڵمەکەی  ێگزای گەنگەشزە 

نززا کە گززوتی پولیسززی ئەمززر بە مەعززرو  خەتابززارە و سززبا دەدرێززن، ئایززا ئێززوە بززاوەڕ دەکەن، داماننززا بێززت. ئەوە هەر دامان
سباشیان دا، ئەی وەاڵمی پبیشکی دادی بۆ سەدان شزەهیدی گزولەی ڕاسزتەوخۆ، بزۆ هەزاران برینزداری چەکزی  ۆربە زۆر، بزۆ 

 .هەزاران هەزار دەستبەسەرکراو و لێدان و ئەشکەنجە دەبێ چی بێت
 
ا سیمبولێک بوو بۆ ئەوەی کورد و گەالنی بندەستی ئێران هاواری نەمانی ڕێژیمێک بەرز بکەنەوە کە بە هەموو شزێوەیەکی ژین

مومکین ستەم دەکات ئزی ئەمزڕۆ و دوێنزێ نیزیە، لەو ڕۆژەی هزاتۆتە سزەر کزار خەڵزک سزەرکوت دەکزات دەچەوسزێنتەوە لەنێزو 
 ڕوونززاک ڕۆژی بە خززۆی کە کۆمارێک سززەرۆک لە چززاوەڕوانی کە بززێ چززی دەبززێ کززۆمیکتر و تراژیززک و هەزەلیتززر لەوە  دەبززات.
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ە  بکەیززن تززا بە تەلەفززون دڵنەوایززی لە بنەمززاڵەی ژینززا ئەمینززی کززردووە و گوتززوویەتی ک هەزاران کوشززتنی بە تاوانبززارە
ی کۆمزاری بەدواداچوون دەکەیزن. شزۆڕپ ئیتزر لەو قوناغزانە دەربزاز بزووە، قونزاغی ئێسزتای شزۆڕپ دەڵزێ هەر چزی سیسزتەم

 .ئیسالمیە خەتابارە ستەم دەکات، درۆ دەکات، دەبێ نەمێنێ
 

لەوە تراژیکتر دانانی ویدیوی ئەندام بەناو پاڕڵەمانی ئێرانە کە گۆیا ڕەخنەی لە ڕێژیم گرتووە. نەناسزینی ڕێزژیم تزا ئەو 
انیەوە دژەگەلە و بنەمززای ئەو ڕادەیە تراژێززدیە، چززونکە ڕێززژیم لە تەواویەتززی خۆیززدا وەک سیسززتەم بە هەمززوو دام و دەزگاکزز

 .سیستەمەپ لە سەر دژایەتی گەلدایە و ئەوانەی دەبنە بەشێک لەو سیستەمەپ لە بەرەی دژی گەلدان
 

هەر لە سەر مەسەلەی ژینا ئایا ئێوە دەزانن کە هەر ئەو بەنزاو مە .یسزە لە کاتێزک ئەو هەمزوو قەیزرانە ئزابوورییە هەیە، 
ن خەڵکی بۆ سەر سزندوق دەبەن بزۆ ئەوەی بڵێزین ئەوە بزۆ مەبەسزتی خبمەتگزوزاری دەچزنە لەکاتێکدا لە کاتی هەڵبژاردنەکا

بۆ دو بەرابەر لە ڕێژەی ئەو بزود ەی کە ئەو سزتادە بزۆ  ١٤٠١تاران، بود ەی "ستاد امر بە معرو  و نهی از منکر" بۆ ساڵی 
سی ئەو ستادە لە لێزدوانێکی بزۆ ڕۆژنامەوانزان گ.اایگانی" بەرپر  خۆی داوای کردوە بەرز کردۆتەوە، "سید محمد صالح هاشمی

می.یزارد ڕیزال پێشزکەپ بە مە .زیس کزرد، مە .یسزیش ئەو بزود ەی بزۆ ئەو  ٥٨٠ی ئزێمەی بە ١٤٠١دەڵێ: "دەوڵەت، بود ەی 
 ".می.یارد ڕیاڵ زیاد کرد ١١٨٠ساڵ بۆ 

 
لە مە .یسزی ئێرانزێ بە م.یۆنزان پزارە  کە  لەوانەی کە لیباسی کوردی لەبەر دەکەن، یا الفی چاکسازیخوازی لێ دەدەن، یا

و ڕانت وەردەگرن ناڕەزایەتی لە سەر بود ەی ئەو ستادە دواکەوتووە مرۆڤکوژە نیشان نەداوە و تەنانەت بۆ دوو بەرابەریشزی 
 .زیاد کردووە

 
کزی گزرت ئەوە لەوە تراژێدیتر دەبێ چی خەڵک چاوەڕوانیەتی ئەوە دەکات کە ئەوانە بێنە بەرەی خەڵک. یا ئەگەر ڕەخنەیە

 .بۆ خەڵک کردوویەتی و سناریۆ نییە
 

چاوەڕوانی لە ئەرتەپ کە پشتیوانی لە خۆپێشاندەران بکزات یەکێکزی دیزکە لەو حزاڵەتە تراژێزدیانەیە کە ڕۆژەڤزی شۆڕشزی 
بە خزۆیە مەشززغوڵ دەکزات، پێویسززتە ئەو ڕاسزتییە بززبانین کە ئەرتەپ، ئەرتەشزی سززەردەمی شزا نیززیە کە بەرپرسزانی بززااڵی 

ڕای وەفایان بۆ شا تا ڕادەیەکیش خاوەن سەربەخۆی خۆیزان بزن، بەڵکزوو بتزوانن ئەوەی پشزتیان لە شزاپوڕ بەختیزار کزرد وێ
دووبارە بکەنەوە، ئەرتەشزی ئێسزتا زۆر لە سزاای پاسزدارن سزااهیترە، هەر لە ڕۆژی یەکەمەوە کە کۆمزاری ئیسز می هزاتۆتە 

کەسانێکە کە زیادتر لە ڕێژیمیش وەفزادار بە "بیزت رهبزری"ین، ئەوانە  سەرکار یەکێک لە کارەکانی تەسفیە و هێنانە سەری
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نەک نززاچنە بەرەی خەڵززک بەڵکززوو ئەگەر بشززیانەوێ نززاتوانن، تەنیززا ئەگەر لە دوایززین قوناغەکززانی سززەرکەوتنی شززۆڕپ 
ڕێزژیم  یزا لە  ئەویش بۆ پاراستنی ژیانی خۆیان، ئەگەر نزا تەنزانەت بیزانەوێش نزاتوانن، لە هەمزوو ئیزدارەیەکی حکزوومی

ئیدارە، ناوەندێک چاودێری بە سەر ئیدارەوە دەکا کە بە "حراست" دەناسرێ، ئەو ناوەندە چزاودێرە کزاری چزاودێری بە سزەر 
کززاری کەسززانێکە کە وەفاداریززان بززۆ ڕێززژیم سززەلمێنراوە، تەنززانەت ئەوانززیش لەژێززر چززاودێری دان، بززۆیە ڕێززژیم هەر زوو 

ەوانەی بە "فرزنززدان انیززال " دەناسززرێن هەوڵززی داوە ئەو مەترسززییانە کەم بکززاتەوە، تەنززانەت بە تەسززفیەکردنی بەشززێک ل
 .چاوەڕوانی لە ئەرتەپ واتە چاوەڕوانی لە خامنەیی هەر دووکیان بە یەک ڕێژە بێهوودەن

 
ژیم تەنیا هێبێک کە دەتوانێ پشتی پێ ببەسترێ، هێبی خەڵزک و شۆڕشزگێڕانە، ئەو هێزبە ئەوەنزدە بەهێزبە کە بتزوانێ ڕێز

تێزززک بشزززکێنێ، بزززۆیە دەبزززێ هەموومزززان ئەو هێزززبە بەر ەسزززتە بکەیزززن و بەهێزززب بکەیزززن، ئەگەر نزززا چزززاوەڕوانی لە بەشزززە 
 یاوازەکانی سیستمی کۆماری ئیسالمی النیکەم لەو قوناغە و تەنانەت قوناغەکانی دواتزریش بێهزوودەیە، تەنیزا کاتێزک کە 

پ تەنیزا بزۆ پاراسزتن و بەرژەوەنزدیی خۆیزان ئەگەر هەڵسزوکەوتی شۆڕپ لە سەرکەوتن ئیتر زۆر نبیک بێزت بەشزێک لەوانە
 . یاواز نیشان بدەن

 
پێم وایە دوای ئەو هەموو ستەمە ئیدی دەبێ زیاتر لە هەموو  ارێک کۆی سیستەم بە چە  و ڕاستی و سەر تا پای بکزرێتە 

ژەڤی میدیا و هی دیزکە بە تەواوی  زێ ئامانجی خەڵک، بە خۆشییەوە ئەوە لەنێو خەڵکی ڕاپەڕیوپ دەبینرێت ،بەاڵم لە ڕۆ
 .نەکەوتووە

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٥ = ٢٧٢٢ یرەزبڕە ی٢٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا  
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مەتیی حیزبە مستەفا هیجری: واڵتانی دێموکراتیک با لەگەڵ کورد بکەونە دیالۆگ و یار
 کوردییەکان بکەن

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریی حیزبی دێموكرات( به ڕێوه ندی به رپرسی ناوه فا هیجری، به ڵ مسته گه ی "ال ریپۆبلیكا"ی ئیتالی له )وتووێژی ڕۆژنامه

 
ڵزێن حیجزابی  پێزی ده  ی كزه و شزته ر ئزه بزه ستی پۆلیسزی گەشزتی ئێرشزاد، له ده به  كوردێ  بوو كه  مینی كچه هسا ئه مه پرسیار:
ری ئێرانیززان  رتاسززه تییەكان سه زایززه ڵبڕی و ناڕه نگیززان هزه ڵ  ده و ڕووداوە خززه زایەتی بززه نیشززانەی نزاڕه  واو، كززوژرا. بززه ناتزه
 ؟ چی ڕووی داوه  توانن پێمان بڵێن كه . ده وه گرته

 
 ۆژ بە ڕۆژ زەخت و زۆری لەسەر خەڵک لە تەواوی ئەو سااڵنەی کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بە دەسەاڵت گەیشتووە، ڕ وەاڵم:

داهززاتی لە سەرانسززەری  زیزاتر کززردووە و ئازادییەکززانی بەرتەسززک کززردووەتەوە. ئەوە لە حاڵێکزدایە کە ئاسززتی بێکززاری و بێ
نشزززینەکان،  ئێزززران بەتزززایبەت لە کوردسزززتان و ئەو ناوچزززانەی کە دانیشزززتووانەکەی غەیزززری فارسزززن وەک نزززاوچە عەرە 

نشزززینەکان و ... خبمەتگزززوزاریی وەک خوێنزززدن و تەندرووسزززتی بەتزززایبەت لەو ناوچزززانە زۆر  بەلووچ نشزززینەکان، تورکمەن
ئززاوی بززووەتە هززۆی ئەوەی بەشززێک لە خەڵکززی  سززنووردارە. سیاسززەتی هەڵەی ئەو حکززوومەتە ژیززنگەی وێززران کززردووە، کەم

بە ڕۆژ بە ژمززارەی بێکززاران زیززاد دەبززێ. لە گونززدەکان کە  ووتیززار و ئاژەڵززدارن بەرەو شززارەکان بززار دەکەن و بەم شززێوە ڕۆژ 
بەرانزززبەردا ئەو تزززاقمەی کە لە ئاسزززتی سزززەرووی حکزززوومەتن، هێزززبە سزززەرکوتکەرەکان وەک هێبەکزززانی ئیتالعزززات، هێزززبە 
ئینتبامییەکان و ساای پاسداران ساڵ بە ساڵ بوود ە و مووچەیان زیاد دەکرێ. ناوەندە ئایینییەکان کە هەموویان بەشزێوەی 
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دەستنیشانکراوی حکوومەتن و کاریان پەسندوێژی ئەو ڕێزژیمەیە، بەشزی زۆری داهزاتی ئێرانیزان بزۆ دابزین کزراوە.  ڕاستەوخۆ
بززێجگە لەوانە هێززبە نیابەتییەکززانی ڕێززژیم وەک حیببززوڵ ی لوبنززان، حەشززدی شززەعبی لە عێززراق و زۆر گززروو  و دەسززتەی 

شززتێکیان لەالیەن کۆمززاری ئیسززالمییەوە دابززین دەبێززت.  تێرۆریسززتی، چەک، خززواردن، پەروەردەکردنیززان بەگشززتی و هەمززوو
 .سنوور لەنێو بەرپرسانی حکوومەت لە حیسا  نایەت گەندەڵیی بێ

 
دەیەیە ڕۆژانە ئەو  یاوازیزززدانانە گەورەیە دەبیزززنن بزززۆیە ڕۆژ بە ڕۆژ ئەو ناڕەزایەتییزززانە کزززۆ  ٤خەڵکزززی ئێزززران زیزززاتر لە 

بۆیززان بڕەخسززێ ئەو ناڕەزایەتییززانە دەردەبززڕن. ئەم  ززاری دواییززیەپ کززچە بززوونەتەوە سززەر یەک و لە هەر مە الێکززدا کە 
کوردێک بە ناوی ژینا )مەهسا( ئەمینی کە بە سەفەر لە تاران بوو، بە دەستی هێبەکانی گەشتی ئێرشزاد تەنیزا بە تزاوانی! 

دیکە بۆی قبزووڵ نەکزرا و  ئەوەی لە پۆشینی سەرپۆشەکەی ڕەخنەیان هەبوو، لە گرتنگەدا لێیان دا و کوشتیان. خەڵک چیی
ڕۆژە بەردەوامە. هەرچەنزد  ٢٣لەپێشدا لە کوردستان و دوایی لە هەموو ئێران بەدژی ڕێژیم ڕاپەڕین کە تا ئێستا بۆ مزاوەی 

کۆمزززاری ئیسزززالمی ژمزززارەیەکی لزززێ کوشزززتوون، دەسبەسزززەری کزززردوون و بە سزززەدان کە  بە تەقەی هێزززبە سزززەرکوتکەرەکان 
 .ڵەپ هەر بەردەوامەبرینداربوون بەاڵم بەو حا

 
دیززاره. لە   نگززی سیاسزیی پێززوه ، زۆرتززر ڕه١٣٩٨كانی سزاڵی  زایەتییززه بە بەراورد لەگەڵ ناڕه  مجاره خۆپیشزاندانی ئززه پرس  یار:
قام داوای ئزازادی و دێموكراسزی و  ر شزه سزه ڵ  له ئزابووری بزوو، بەالم ئێسزتا خزه  كزه دا زۆرتر داواکزاری و هۆكاره١٣٩٨ساڵی 

 ؟ چییه  ن. ڕای ئێوه كه یم دهگۆڕینی ڕێژ
 

بوون کە ئەو ڕێززززژیمە هززززیچ گرینگییەکیززززان پززززێ نززززادا و هززززیچ کززززرانەوەیەک لەگەڵ  کاتێززززک خەڵززززک لەوە حززززاڵی وەاڵم:
ئیدئۆلۆژییەکەی ئەوان ناگونجێ، ئەو ار دروشمەکان لە ڕاستای ڕووخانزدنی ئەو ڕێزژیمەیە. ئەوان داوای وەالنزانی دیکتزاتور 

 .نی دێموکراسی دەکەن)خامنەیی( و  ێگیربوو
 

 یاوازیی ڕاپەڕینی ئەمجزارەی خەڵزک لەگەل ڕاپەڕینەکزانی سزااڵنی ڕابزردوو ئەوەیە کە گشزتگیر و یەکازارچەیە، دینزامیبمی 
ڕاپەڕینەکە قوتابیی مەدرەسەکان، خوێندکارانی زانکۆکان و مامۆستایانن، خەڵکی دیکەپ هەموو پشتیوانییانن. بزێجگە لەوە 

نەپ لەالیەن دەوڵەتەکان، پارلەمانەکان، ناوەندەکانی مافی مرۆڤەوە درێزژەی هەیە. مزن لەو بزاوەڕەدام وێ پشتیوانییەکی بێ
کە ئەمجارە ڕاپەڕین بەردەوامتر دەبێ. ئەگەریش ڕێژیم بە سەرکوتی تونزدوتیژتر بتزوانێ کۆتزایی بە ڕاپەڕیزنەکە بێنزێ، لە 

 .ستا ترسی لە ڕێژیم شکاوەماوەیەکی نبیکدا دووبارە سەر هەڵدەداتەوە، چونکە خەڵک ئێ
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ن. تززا ئێسززتا  كززه كانی ده موو نرخززه قبززووڵكردنی هززه  و بززه  كی بوێرانززه یه شززێوه به  كە ڕینززه ژنززان و الوان ڕێبەریززی ڕاپه پرس  یار:
 ؟ كانی ڕێژیم كوژراون و بریندار بوون تییه منیه ئه  ستی هێبه ده   به ند كه چه  پێی زانیارییەکانی ئێوه، به
 

کە  کزوژراون* و هەزاران کەسزیش  ٨٥تا ئەم ڕێکەوتە، بەپێی زانیارییەکانی ڕێکخراوەکانی مزافی مزرۆا زۆرتزر لە  وەاڵم:
برینزززدار بزززوون. بە لەبەرچزززاوگرتنی سروشزززتی پزززاوانخوازانە و دڕنزززدانەی ڕێژیمزززی کۆمزززاری ئیسزززالمی و هەوڵەکزززانی بزززۆ 

بزاوەڕپێکراو زەحزمەتە. بە ئەگەرێکزی زۆرەوە ژمزارەی ئەو  پەردەپۆشکردنی پێشێ.کارییەکانی مافی مرۆا، دەسکەوتنی ئاماری
 .هاوواڵتییە ئێرانییانەی کە کوژراون، برینداربوون و دەستبەسەر کراون زۆر لەوە زیاترە

 
تززاكوو   وه خوێنززدكاره  كان و چززین و توێژەکززان لززه گونززده  كان، موو شززاره ڕینی نززوێی ئێززران هززه وا دەردەکەوێ کە ڕاپززه پرس  یار:
 ندێ بۆمان بدوێن؟ هه  وه و باره توانن له . ئێوە ده وه ته كانی ئێرانی گرتووه موو ئێتنیكه و ههكرێكار 

 
بەڕاسززززتی هەمززززوو چززززین و توێژەکززززانی کززززۆمەڵگە بەبززززێ لەبەرچززززاوگرتنی نەتەوە و بززززاوەڕ و تەمەن و ڕەگەز لە  وەاڵم:

وێنەیە ئەوەیە کە  دان.  زگە لەوەپ ئەوەی کە بزێڕاپەڕینەکەدا بەشێوەی چاالکانە بەشدارن. ژنزان لە پێشزەنگی ڕاپەڕیزنەکە
سەرباری ئەوەی ڕێژیمی ئیسالمی سیاسەتێکی بەئەنیەست بزۆ هانزدانی دوژمنزایەتیی لە نێزوان پێکهزاتە نەتەوەیزی و نەتەوە 

ییەک  ۆراو ۆرەکانی ئەو واڵتە بۆ پێشگرتن لە پێکهێنانی ئۆپۆزیسیۆنێکی یەکگرتووی واڵت پەیڕەو کردووە، بەاڵم هزاودەنگ
لەنێوان فار ، کورد و تورکی ئازەری سەر هەڵدەدات. بۆ وێنە لە تاران و تەورێب، فزار  و تزورکە ئازەرییەکزان دروشزمیان 

دا سزەری ٢٠٠٩بۆ پشتیوانی لە بەرخودانی گەلی کورد لەدژی ڕێژیم بەرز کردووەتەوە. کاتێزک "بزبووتنەوەی سزەوز" لە سزاڵی 
ا قەتززیس مززایەوە. سززەرانی "بززبووتنەوەی سززەوز" تەنیززا لە بەرانززبەر بە دووبززارە هەڵززدا، تەنیززا لە چەنززد شززارێکی گەورەد

کۆمار ناڕەزایەتییزان دەربزڕی. ئەمجارەیزان خەڵکزی ئێزران یەکگرتزووانە  نزژاد وەک سزەرۆک هەڵبژاردنەوەی مەحمزوود ئەحمەدی
. هەروەهزا لە خەبزات بزۆ ئزازادی و کردنی مزافی ژنزان و کەمیزنە نەتەوەییەکزانی ئێزران دەکەن هێنان بە پێشێل داوای کۆتایی

 .سێکۆالریبم و دیموکراسیدا یەکگرتوون، هەر بۆیە ئێمە شاهیدی سەرهەڵدانی ڕاپەڕینێکی بەرب و لە سەرانسەری ئێرانداین
 

  هكزانی ڕێزژیم لز هێبه  كزه  دا؟ بیسزتوومانه ی کە نەتەوەی کوردیزان تێزدایە چزی ڕوو ده و شزوێنانه ڕۆژاوای واڵت لزه  لزه پرسیار:
 ن؟ ندێ زانیاریمان پێ بده هه  وه وباره توانن له ده  ، ئێوه وه ته واوی كشاونه ته ندێ شار به هه
 

بەڵێ شوێنی ژیانی کوردەکان لە چزوار پارێبگزای بزاکووری ڕۆژاوا هەڵکەوتزووە. حیببەکزانی کوردسزتان بەهزۆی ئەوەی  وەاڵم:
هەمزوو شزێوەیەک تەنزانەت لە شزێوازی خەبزاتی پێشزمەرگانەدا لە لە هەموو ئەو ماوەدا بە نهێنزی لەنێزو خەڵکزدا بزوون، بە 
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خەبات دژی ڕێژیم بەردەوام بوون و توانیویانە خەڵزکەکەی خۆیزان زۆر بزاپ ڕێزک بزخەن و  ێگزای متمزانەی خەڵکەکەیزانن. 
ربززۆیەپ کززرد و هەمززوو ئێرانززی گززرتەوە. هە دەسززتاێکی ئەو ڕاپەڕیززنە لەسززەر داوای ئەو حیببززانە لە کوردسززتان دەسززتی پززێ 

کوردەکززان بەشززێوەی ڕێژەیززی زیززاترین کززوژراو، برینززدار و زینززدانییان هەیە. لەنێززو ئەو حیببانەشززدا حیببززی دێمززوکراتی 
ساڵە بۆ ئزازادیی خەڵزکەکەی لە خەبزات دژی ڕێژیمەکزانی تارانزدایە و دەوری سزەرەکیی لەو  ٧٧کوردستانی ئێران زیاتر لە 

سزتا هێبەکزانی ڕێزژیم لە هیچکزام لە شزارەکان پاشەکشزەیان نەکزردووە، بەڵکزوو ڕاپەڕینەی کوردسزتان هەبزووە. بەاڵم تزا ئێ
 .هێبی زیاتریان هێناوە بۆ کوردستان

 
 كۆتاییدا بڕووخێ؟  توڵ كان له بی و دیكتاتۆریی ئایه زهه ڕێژیمی مه  كه  پێتان وایه پرسیار:

 
ت بمێنێززتەوە، چززونکە ڕێززژیم بززێجگە لە ڕاپەڕینززی مززن پززێم وایە ئەو ڕێززژیمە بززۆ درێززژمەودا نززاتوانێ لەسززەر دەسززەاڵ وەاڵم:

خەڵک، لە باری ئابووریشەوە لە دۆخێکی زۆر دژوار دایە، لەنێو هێبەکانیشیدا ڕۆژ بە ڕۆژ نزاڕەزایەتی دێزتە پزێش و لەسزەر 
ەنێزو کوشتن و برینداربوونی خەڵک گومانیان لێ پەیدا بووە، گەمارۆکانی سزەر حکزوومەتیش لەو بزارەوە شزوێندانەر بزوون. ل

خەڵکززی دنیززا و کۆڕوکززۆمەڵی نێودەوڵەتیشززدا بێززبراوە، بەتززایبەت کە ئیززدئولوژیی یەکەی ڕێگززای هززیچ چەشززنە کززرانەوە و 
گزوێگرتن بە داخزوازیی خەڵزک نزادا، بزۆیە بزێجگە لە هەڵوەشزانەوە و لەنێوچزوون ڕێگزایەکی دیزکەی نیزیە. بەاڵم ڕەنزگە ئەو 

 .ڕەوتە تا ڕووخانی ماوەیەک بکێشێ
 

 ؟ ت بۆ داهاتووی ئێران چییه ن و ڕوانگه دیمه ورهدو پرسیار:
 

دوورەدیمەنی ئێمە بۆ داهاتووی ئێران، سیستمێکی سێکۆالری، دێموکراتیزک و فێزدێراڵییە، کە تێیزدا سزەروەریی یاسزا  وەاڵم:
ەرییززان پززارێبراو بێززت و پێکهززاتە نەتەوەیززیە  ۆراو ۆرەکززانی ئێززران لە چوارچێززوەی ناوچەکززانی خۆیانززدا مززافی خۆبەڕێوەب

ڕاسزت ئاشزتیی هەبێزت و  اڵتی نێوه ڕۆژهزه  ڵ دراوسزێكانی لزه گه بێت له ئێران ده  وایه پێمان  وه وه ره تی ده ڕووی سیاسه  هەبێت. له
بێت. بزۆ بەدیهێنزانی ئەمە،  تی دێموكراسزیی ڕۆژئزاوادا هزه تایبزه كانی  یهزان و به ڵ دێموكراسزییه گزه ری له ندیی بونیاتنزه پێوه

تیی بە ئاشزززتی لە نێوخۆیزززدا هەیە. بەبزززێ ئزززازادی، سزززێکۆالریبم، دێموکراسزززی و سیسزززتەمێکی فیزززدراڵی کە ئێزززران پێویسززز
ڕەنگدانەوەی فرەچەشنیی ئێران بێت، ناتوانرێت ئاشتی لە نێوخۆ یان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسزتدا بەدەسزت بهێنرێزت، چ بگزات 

 .سالمی لە ڕووی ئایدیۆلۆژییەوە دوژمنایەتیان دەکاتکە کۆماری ئی –بە پێوەندیی بونیاتنەر لەگەڵ واڵتانی ڕۆژئاوا 
 

 ن؟ توانن چی بكه ئێران ده  ڕینەکان له ران و ڕاپه كان، بۆ پشتیوانی لە خۆپیشانده دێموكراتیكه  واڵته  كه  پێت وایه پرسیار:
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ەن حیببەکانی ئۆپۆزیسزیۆن واڵتانی دێموکراتیک لە ئێستادا دەتوانن بە کردەیی ئەو ڕاپەڕینە بەهێب بکەن، هەوڵ بد وەاڵم:
لە یەکتزززر نبیزززک بزززکەنەوە، بەتزززایبەت لەگەڵ کوردەکزززان بزززکەونە دیزززالۆگ و یزززارمەتیی حیببەکانیزززان بزززدەن. لە ئێسزززتادا 

 .دابەزاندنی بەرنامەیەک کە بتوانێ ئینترنێت بۆ خەڵک دابین بکات زۆر پێویستە و دەبێ پەلەی لێ بکرێ
 

 بێ ڕابگیردرێ؟ پرسی ناوكی ده  ت به باره سهكان  دانوستانه  كه  پێت وایه پرسیار:
 

ڕێککەوتنی ناوکی و دانوستانی دووبارە لەگەڵ کۆماری ئیسالمی تەنیزا بە قزازانجی ڕێزژێم دەبێزت، هەر بەو شزێوە کە  وەاڵم:
بینیمزززان. قزززازانجە ئابوورییەکزززانی ڕێکەوتننزززامەی پێشزززوو بزززۆ بەرب وترکردنزززی پرۆگزززرامە  ٢٠١٥لە ڕێکەوتزززنەکەی سزززاڵی 

یبامییەکززانی ڕێززژیم، وەکززوو پرۆگرامززی مووشززەکیی ڕێززژیم بە کززار هززات. هەروەهززا بززووە هززۆی پاڵاشززتیی زیززاتر بززۆ سززاای ن
پاسزززداران و ئەو قەوارانەی دیزززکە کە گەلزززی ئێزززران سزززەرکوت دەکەنک بەاڵم بزززۆ دابینکردنزززی بزززوود ەی می.یشزززیا و گزززرووپە 

.  یهزانە هەمزوو لە تێزرۆر بزۆ دەوڵەتزی سزەرەکیی ساۆنسەری وەک ئیسالمی کۆماری تێرۆریستییەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست، 
 پشزتیوانی و نێوەڕاست ڕۆژهەاڵتی لە زیاتر پەرەسەندی بۆ دێنێت، دەستی بە ڕێککەوتننامەکە لە کە ماڵییەکان سەرچاوە لە
کزا لە ڕۆژهەاڵتزی تێرۆر لە ئاستی  یهانیدا کەڵک وەردەگرێزت و دەبێزتە مەترسزییەکی زۆرتزر بزۆ هاوپەیمانەکزانی ئەمری لە

 .ناوەڕاست، وەکوو عەرەبستان، ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی و ئیسرائیل
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٦ = ٢٧٢٢ یرەزبڕە ی٢٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا  
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 النى ئێران لەسەر هاوکێشە سیاسییەکانى عێراقکاریگەریی ناڕەزایەتییەکانى گە
 

 
 

 سەردار قادر
  

 ی و دیپلۆماسییەتی قەیرانشارەزا لە یاسای دەستوور دین، د. سەردار قادر محیه
 

 پێوەرەکانى کەوتنەوەى گۆڕانکارى

 
 - 9 - 16ژ نیگەرانزی و ناڕەزایەتییەکزانى ئێزران لە مێزژووژ کزوژرانی "ژینزا ئەمینزی"یەوە دەسزتیان پزێ کزردک ئەوە بزوو ڕۆژ

 تەواوژ بەرەو سزەقبەوە لە ناڕەزایەتییەکان بڵێسەژ قوربانیک کرایە ئێرانەوە ڕەوشتى پۆلیسی لەالیەن ئەمینىژینا   2022
ۆشززێکدا بچززووک نەکززرێتەوە باشززە، تززا نەکززرێتە  ەنگززى ئایززدیۆلۆژیاکان و سەرپ لە بززابەتەکە. کشززا ئێززران تززرژ شززارەکانى

بنەڕەتززى بززابەتەکە لەبیززر خەڵززک ببززرێتەوە. گەرچززی بززابەتى سەرپۆشززەکە پەیوەسززتە بە مززافی مززرۆڤەوە، بەاڵم لە الیەکززی 
سزاڵە بە  43مە سیاسزییەژ کە نزبیکەژ  دەرچەیەکدا دەگەڕێزن کە قوتاریزان بزێ لەو سیسزته تریشەوە گەالنی ئێران بە دواژ

ئاگر و ئاسن و بەمەزهەبکردن دەیانچەوسێنێتەوە. هەر بۆیە ئێستا شرۆڤەکاران واژ بۆ دەچن کە با  لە گۆڕان یان ڕووخزان 
رانى ئێرانیشززەوە بەوپەڕژ توانایززانەوە بەرەوڕووی . لەالیەن دەسززەاڵتدا سززتاوه ر كززات وه سززه زیززاتر له  مززه نەمززاوە، بەڵکززوو ئه

 ژ سەخت و بێبەزەیییانە دەرهەق بە  وه دەبنەوە. دامەزراوەژ دادوەرژ، ئایینییەکان، پۆلیس و... داواژ ڕووبەڕووبوونه

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/2438-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/2438-%D8%B3%DB%95%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1
http://penus.krd/media/k2/items/cache/c0bc8bf44cc3916479c94fd5e351f4bd_XL.jpg
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 ەقام ناڕەزایەتییەکان دەکەن و، هەرچی پۆلیسی ئافرەتیشە هێناویانەتە سەر شەقام، چونکە زۆربەژ ئەوانەژ کە لەسەر ش
 ناڕەزایەتى دەردەبڕن ئافرەتن.

 
 45 لە زیزاتر کاتژمێرێکزدا  دەسەاڵت لە زۆربەژ شارەکان تۆڕی ئینترنێتى بڕیوە. بەپێزی ڕۆژنزامەژ "سزتارە صزبح": لە هەر

 گرتزۆتە ئێزران بە دژ پێشزوویان ڕەفتارەکزانى پێچەوانەژ ڕۆژاواپ واڵتانى دەکەوێک واڵتە ئەو ئابووریى بە خەسارەت م.یار
ئینترنێت نایانەوێ بکرێتە هۆکزار بزۆ داپۆشزینی  بابەتى لە بەاڵم بوون، گۆشەگیریکرنیدا زیاتر هەرچی هەوڵی لە کە ر،بە

ر بە خۆپیشززاندەران. هەر بززۆیە کارئاسززانیى تەواو بززۆ خۆپیشززاندەران دەکەن، تززا  رامبززه ڕەفتززارە تونززدوتیژەکانى ئێززران به
 یش گۆشەگیر نەبن.ڕووداوەکان پەردەپۆپ نەکرێن و خۆپیشاندەران

 
ئێران لە بارودۆخێکی تەماوژ و داڕووخاودایە و، نازانێ چۆن ڕەفتار لەگەڵ خۆپیشزاندەران بکزات، چزونکە ناڕەزایەتییەکزان 
"مەدەنزززی"ن و تزززا ئێسزززتا هزززیچ دیزززاردەیەکی چەکزززداری نەبزززووەک سەرتاسەرییشزززە، هەرچەنزززدە لە هەوڵزززی بەکزززوردیکردنى 

کزانى تزرژ ئێزران بەشزدارژ نەکەن. دەوڵەتزانى ئەوروپزی و ئەمریکزایش تزا هەنزووکە بە خۆپیشاندانەکاندا بزوو تزا پارێبگا
 یددی نەهاتوونەتە سەر هێڵ بە مەبەستى پشتیوانیکردنیان، هەرچەندە بەزارەکى پشتیوانیی خۆیزان بزۆ ناڕەزایەتییەکزانى 

 گەالنی ئێران دەربڕیوە.
 

لە کۆژ گشتیى دانیشتووانى ئێران پێزک دێزنن و لە  %65گەنجن کە بەشداربووان زۆربەیان ئافرەتن و، زۆربەیان لە توێژژ 
یی"پ تا بڵێی لە کزاتێکی هەسزتیاردایە. تزا ئێسزتا دەسزەاڵت  لی خامنه  وتنی ڕێبەرژ واڵت، "عه خۆشكه بێکاریدا دەناڵێنن. نه

الیەکزی تزردا ئاڕاسزتە  نەیتوانیوە دەرچەیەک بۆ قەیرانەکە بدۆزێتەوە یزان وەری چەرخێنزێ بزۆ شزوێنێکی تزر تزا خەڵکزى بە
بکززاتک هەر لە سززەرەتاژ ناڕەزایەتییەکززانەوە بارەگاکززانى حببەکززانى ڕۆژهەاڵتززى کوردسززتانی بۆردوومززان کززرد و دژوارییەکززی 

 لەگەڵ هەرێم نایەوە و گوشارژ کرد تا حببەکانى ڕۆژهەاڵتى کوردستان دەربکرێن.
 

ەرانە چین کە دەکرێ بڵێین ئەو ناڕەزایەتییانە گۆڕانکارییان لێ لەو نێوەندەدا پرسیارە جەوهەرییەکە ئەوەیە: ئایا ئەو پێو
 دەکەوێتەوە؟

 
  دەسزەاڵت بڕیزوه  تیان لزه بۆ وەاڵمی ئەو پرسیارە دەکرێ بڵێین:  ارێ خۆپیشاندانەکانى ئێران هەرچەندە بەردەوامن و تاقزه

ەژ بڵێین کە گۆڕانکزارییەکە دەکەوێزتەوە یزان ، بەاڵم تا هەنووکە نەگەیشتۆتە ئەو ئاست و تەواو ماندوو و شەکەتیان كردووه
 ڕوو دەدا، چونکە:
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 تا ئێستا لە هەندێ شارژ هەستیار، خۆپیشاندانى کاریگەر و مانگرتوو نەکراوە، تایبەت لەو پارێبگایانەژ کە  -
 ڕوخسارژ ئابوورژ و ئایینییان هەیە، وەک: تەورێب، ئەسفەهان، قوم و هتد.

 اوازە لەناو بازنەژ دەسەاڵت ڕووی نەداوە.تا ئێستا هیچ هەڵوێستێکی ن -
 دامەزراوە ئابوورژ و کاریگەرەکانى واڵت تا هەنووکە نەچوونەتە بوارژ مانگرتنەوە، تا واڵت دووچارژ ئیف.یجبوون بکەن. -
 ڕوونەدانى ترازان و ناکۆکی لە نێوان دامەزراوەژ ئایینى و سوپا. -
ومزان لەوەدا نیزیە کە لە سزەرەتادا ڕووبەڕووبزوونەوەکە نزادادپەروەرانە دەبزێ، ڕووبەڕووبوونەوەژ چەکدارژ ڕووی نەداوە. گ -

بەوەژ هێززبژ سززوپاژ ئێززران لەگەڵ کەمتوانززاییی ئۆپۆزیسززیۆن بەراورد نززاکرێک بەاڵم ئەوە تەنیززا سززەرەتایەک دەبززێ، دواتززر 
 پشتیوانى پەیدا دەبێ و واڵت بەرەو دووبەرەیی دەڕوات.

 ەوخۆ دەکاتە سەر خۆپیشاندانەکان و بونیادی دەسەاڵت.مردنى ڕێبەر کاریگەریى ڕاست -
نەهاتوونەتە ناو خۆپیشزاندانەکە و، تەنیزا گەنجزان و ئافرەتزانن کە   وه ته  ددییه تا ئێستا توێژە کاریگەرەکانى واڵت به -

پەلکێشززی نززاو  لە دەرەوەژ دەسززەاڵتنک گەرچززی کززاریگەریى ئەمززان و بەردەوامییززان بە مەوداژ زەمەنززى، تززوێژە کاریگەرەکززان
 بازنەژ خۆپیشاندان دەکات.

هەڵوێسززتى نێززودەوڵەتى تززا هەنززووکە ڕاشززکاوانە نیززیە و، تەنیززا لە بززازنەژ گازەنززدە و لێاێچیززنەوە لە تززاوانەکە لێززدوان  -
ژ نێزودەوڵەتى بە  دەدەنک هیچ الیەک ڕای نەگەیاندووە کە مەبەستى ڕووخاندنى ڕژێمی ئێرانە. لە الیەکی تریشەوە کۆمەڵگزه

ووخاندنى ڕژێمەکان هەستیارە، چونکە ئەلتەرناتیەى گونجاو نیزیە. زۆربەژ گۆڕانکارییەکزانى سزەر ئاسزتى ڕژێمەکزان خزاڵى ڕ
 نەرێنییان زۆرتر بووە لە ئەرێنییەکانک هەر بۆیە تا ئێستا بابەتەکە زیاتر مافى مرۆڤە و هیچی تر.

ۆپیشززاندانەکان وەک خززاڵی گوشززار بەرامززبەر بە ئێززران ئایززا واڵتە یەکگرتووەکززانى ئەمریکززا و دەوڵەتززانی ئەوروپززا، خ -
نزاقۆزنەوە، بە مەبەسززتى ناچزارکردنى بززۆ نبیکنەبززوونەوە لە ڕووسزیا و دانززانى سززنوورێک بزۆ دەسززتێوەردانە هەرێمییەکززانى و 

 گەڕانەوەژ بۆ ڕێکكەوتننامە ئەتۆمییە نوێیەکە؟
  

 کاریگەرییەکانى لەسەر عێراق

 
فزرەالیەنەژ لەگەڵ ئێزران هەیە، هەر بزۆیە هەمیشزە دووچزارژ زۆرتزرین گوشزار و کزاریگەرژ واڵتى عێراق زۆرترین تەماسزی 

دەبێت سزەبارەت بە هەر گۆڕانکزارییەک کە لە ئێزران بکەوێزتەوە. خۆپیشزاندانەکان بزۆ عێزراق شزتێکی نزوێ نزین، چزونکە لە 
: "ئێزران بزۆ دەرەوە، دەرەوە".  یزه مه ش ئهخۆپیشزاندان لە دژژ ئێزران بەردەوامە، هوتزافی سزەرەکیی  و واڵتزه لزه وە2019ساڵی 

،  وه کەواتە ئێستا دەسەاڵتى سیاسیی ئێزران دووچزارژ پەتزاژ خۆپیشزاندانى دژ بە کۆمزارەکەژ لە سەرتاسزەرژ دونیزا بووەتزه
تایبەت لە عێززراق، چززونکە دەرچززوونى عێززراق لە مەوداژ نفززووزی ئێرانززی،  ززووڵەژ ئەو واڵتە سززنووردار دەکززا و بەرەو  بززه
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انى دەبا و تەنیا ڕووەو دەریا بۆ گەیشتنە شوێنەکانى نفووزی لەبەردەمدا دەمێنێتەوە چونکە: دەوڵەتانى دراوسێی ئێزران خنک
وەک پاکسززتان، ئەفغانسززتان، تورکیززا، ئازەربایجززان و دەوڵەتززانى کەنززداو هەموویززان لە بززازنەژ نفززووز و هاوپەیمززانیى 

لێززوەژ بگززاتە سززووریا و لوبنززان و دەریززاژ ناوەڕاسززت و لەوێیشززەوە بەرەو  ئەمریکززادانک تەنیززا عێززراق مززاوەتەوە کە دەتززوانێ
 بن:  مانه ئەوروپا. بەاڵم پێ دەچێ لێکەوتەکان بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئه

 
کە یەکێزک لە گوتزار و داوا سزەرەکییەکانیان  2019بۆ عێراقییەکان تەواوکەرژ خۆپیشاندانەکانى خۆیاننک هەر لە ساڵی  -

 ێران بوو لە عێراق و دوورخستنەوەژ می.یشیاکانى لەم واڵتە.چوونەدەرەوەژ ئ
خۆپیشززاندانەکان دەبززنە مززایەژ کەمبززوونەوەژ هەژمززوونى ئێززران، بەاڵم دواژ هەڵبژاردنززى سززەرۆککۆمار و سززەرۆکوەزیران  -

دوور خسزتەوەک  ی دەسزەاڵت بزۆ عێزراق سزەر کەوت و نەیزارانی لە دەسزەاڵت وه  ارێکی تر ئێران بەسەر بژاردەکانى پێكهێنانه
 بەاڵم ئایا الیەنگرانى ئێران بە هەمان گوتارژ  اران حوکم دەکەنەوە یان پێداچوونەوەیەک دەکەن؟

گەرچززی دواژ پێکهێنززانى حکززوومەت  ززارێکی تززر الیەنگرانززى ئێززران کززۆ بززوونەوە، بەاڵم لە هەر تووشززبوونێکی الوازژ یززان  -
 تەوازەیی دەبن.پەشۆکان لە سیاسەتى ئێرانى، ئەمانیش دووچارژ پەر

بەرەژ دژ بە ئێران بوێرییەکى زیاتر پەیدا دەکات بۆ گۆڕانکارژ لە عێراق، چونکە لەمزاەرژ سزەرەکی بزۆ ئەو ئێزران بزوو  - 
 کە نەیدەتوانى حکوومەت پێک بهێنێ.

 ئێران بەسەر عێراقەوە، بەهێببوونى ڕەوتى سەدر و سوننە و کوردژ لێ دەکەوێتەوە بوونى الواز - 
زبززوونى پززێگەژ ئێززران لە عێززراق، هێبەکززانى سززەر بە ئێززران دووچززارژ لەقاڵبززدان دەبززن و زیززاتر چەک دەکەوێززتە بە الوا -

 دەستى دەوڵەتک ئەو هێبانەیش وەک هەڕەشە بۆ دەسەاڵت نامێننەوە.
پتەوبزززوونى پزززێگەژ تورکیزززا و واڵتزززانى کەنزززداو و واڵتزززانى ئەوروپزززا و ئەمریکزززا لە عێزززراقک هەرچەنزززدە تێکچزززوونى  -

وەندییەکانى نێوان ئەمریکزا و ئێزران پارسزەنگییەکەژ بە ئاشزو  لە عێزراق دەکەوێزتەوە، چزونکە هەوڵزدان بزۆ گەیشزتنە پەی
کی ئەتۆمیی نزوێ لەگەڵ ئێزران،  ۆرێزک لە سزەقامگیریی هێنزابووە ئزاراوە، بەاڵم وەزیزرژ دەرەوەژ ئەمریکزا  ڕێکكەوتننامەیه

 ن لەگەڵ ئێران بۆ کاتێکی نادیار دوا خراوە و بابەتى هەنووکە نییە.لەو بارەیەوە ڕای گەیاند کە گەیشتن بە ڕێکكەوت
گردبوونەوەژ هێبە عێراقییەکان لە گوتارێکی نیشتمانى زیزاتر لە  زارانک ئەودەمزیش عێزراق سزەرلەنوێ ڕۆڵزی هەرێمیزی  - 

 دا بۆ دەگەڕێتەوە. لە ناوچەكه
 

ڕێززگەژ  ززووڵەیەکی زەمینیززى دژ بە حززببە کوردییەکززان بەرەو بەاڵم ئایززا ئێززران ناڕەزایەتییەکززانى نززاوخۆژ بەرەو عێززراق لە 
هەرێم وەدەر نانێ؟ بەاڵم  ۆرێک لەو بژاردەیە، دەبێ بە ڕەزامەندیى حکوومەتى عێراقی بێزت، دەنزا لە چەنزد کی.زۆمەترێکی 

ڵەتى لەم کەم بەدەر نززابێ، بەپززێچەوانەوە بەپێززی یاسززاژ نێززودەوڵەتى بە دەسززتدرێژژ ئەژمززار دەکززرێ و کززۆمەڵگەژ نێززودەو
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ساتە هەستیارەدا ڕووبەڕووژ دەبێتەوە. لەوەیش زیاتر ئەمریکا بەپێی ڕێکكەوتننامەژ سزتراتیژژ لەگەڵ عێزراق، کە یەکێزک 
 لە بەندەکانى پاراستنى عێراقە لە دەستدرێژییەکانى دراوسێکانى، دەتوانێ هەڵوێستى توندژ هەبێت.

  
 کاریگەرییەکانى لەسەر هەرێمی کوردستان

 
ر ئێرانییەکان بەئاشکرا ئەو پەیامەیان بە بەرپرسانی هەرێم گەیاندووە کە ئەوان دەکەونە چوارچێوەژ ئاسایشزی چەندان  ا

نیشتمانیى ئەوانەوەک هەر دەرچوونێک لەو پێودانگانە  ێی قبووڵکردن نییە و بەرپەرچزی دەبێزت ئەگەرچزی بە بەکارهێنزانى 
دان  ار، چەندان شزوێنى لە هەرێمزی کوردسزتان بۆردوومزان کزردووە و هێبیش بێت. هەر بۆیە ئێران بە چەندان بیانوو، چەن

. ئەو خۆی بە هێبێکی سەرەکیی هەرێمی دەزانێ و زۆر بەئاسانییش دەتوانێ  حکوومەتى عێراقیش هیچ کاردانەوەیەکی نەبووه
اوەڕاسزت، لە خزوارەوەیش لە ناوچەکە تەڕاتێن بکاتک هەر لە ئێرانەوە بە عێراق و سووریا و لوبنزان، تزا دەگزاتە دەریزاژ ن

 بەرەو یەمەن. دەکرێ لێکەوتەکانیش لەسەر هەرێم بەم شێوەیە بن:
 
نەمانى ڕژێمی ئێران یان الوازبوونى، هەرێمى کوردستان زۆرتر لە نفووزژ ئێرانزی قوتزارژ دەبێزت و ئەو الیەنەیزش کە   به -

بەاڵم ئێرانیش بۆ الوازکردنزى خۆپیشزاندانەکانى شزارە پاشکۆژ سیاسەتى ئێران و الیەنگرانى ئێرانە لە عێراق الواز دەبێتک 
 کوردییەکانى ڕۆژهەاڵتى کوردستان، زیاتر گوشار بۆ هەرێم دێنێ.

حببە سیاسییەکانى هەرێم بەهۆژ الوازبوونى نفووزژ ئێرانی، زیاتر لە گوتارژ نیشتمانى و نەتەوەیزی کزۆ دەبزنەوە و ئەو  -
 ەسکتر دەبێتەوە.زۆنی"یەژ کە هەیە بەرت-دووبەرەکى و "دوو

لە سزززاتى بەرەوپێشزززچوونى ناڕەزایەتییەکزززانى ئێزززران و خ.ۆربزززوونەوەژ ئەو ڕژێزززمە بەرەو نەمزززان، زیزززاتر بەرپرسزززیارێتی  -
 دەکەوێتە سەر هەرێم، کە دەبێت زیاتر بەدەم کوردانى ڕۆژهەاڵتى کوردستانەوە بچێت.

اتر دەکەوێزتە سزەر هەرێزم، چزونکە حزاڵەتى کزۆمەکى و نگى نزاوخۆ لە ئێزران، ئەرکێکزی زیز لە کاتى ڕوودانى ئاشو  و  ه -
ئاوارەبوون ئەرکەکەژ دەکەوێتە سەر هەرێم. ئەزموونەکانى پێشووژ عێراق و سووریا ئەوەیزان سزەلماند کە گوشزارەکە زیزاتر 

کە ئەو  ی دانیشتووانى هەرێمیان پێزک دەهێنزا،%21بۆ سەر هەرێمە، هەر بۆیە بە هەردوو ژمارەژ ئاوارەژ عێراق و سووریا 
 ڕێژەیەیش تەواوژ ستانداردە  یهانییەکانى تێ پەڕاندبوو.

لە حاڵەتى تێکچوونى بارودۆخى ئێران، دوور نییە هەرێم بە بیانووژ  یا یا بەر زەبرژ مووشزەکەکانى سزوپاژ پاسزداران  -
 ر ئاسایشی هەرێم. سه  بکەوێتەوە و کاریگەرژ بكاته

ەنى شیعە لە کورد و سوننە نبیکتزر دەکزاتەوە، چزونکە الیەنزى کزوردی ڕێکخزراو و الواز بوونى پێگەژ ئێران لە عێراق، الی -
 تایبەت شایستە  بەهێب دەمێنێتەوە. ئەمەیش دەرفەتێک بۆ کورد دەڕەخسێنێ بۆ بەدیهێنانى مافەکانى لە عێراق، به
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 دەستوورییەکانى.
ی بازرگانیى ئێران لەگەڵ عێزراق، %75ان. لە کاریگەریى ڕاستەوخۆژ دەبێت لەسەر  ووڵەژ بازرگانیى هەرێم لەگەڵ ئێر -

لە هەرێززمەوەیە، لە دوازدە دەروازەکەژ نێوانیززان حەوتیززان لە هەرێمززن، لەو حەوتەیززش تەنیززا یەک دانەیززان لە سززنوورژ 
ی ئاڵوگۆڕی بازرگانیى نێزوان ئەو دوو واڵتە، لە ڕێزگەژ %43پارتى دیموکراتى کوردستاندایەک لەوەیش زیاتر تەنانەت لە 

 رزژ پەروێبخان"ەوەیە. بەمەیش  ارێکی دی پارێبگاژ س.ێمانى دووچارژ گرفتى نەختینەژ پارە دەبێت لە بانکەکانیدا."مە
دروسززتبوونى هاوسززەنگیى هێززب لە هەرێززم بەپێززی لززۆژیکی پرۆسززەژ دیموکراسززی و نەمززانى واقعززی "فیفتززی بە فیفتززی"ک بە  -

 و حببی یەکێتیى نیشتمانیى کوردستان دەبێت. مانایەکی تر کاریگەریى ڕاستەوخۆژ لەسەر پێگەژ سیاسی
 

 داهاتووى الیەنگرانى ئێران لە عێراق

 
ئەوانەژ کە بە نەرێنى کاریگەر دەبن بە خۆپیشزاندانەکانى ئێزران، بەرەژ الیەنگرانزى ئێزرانن، کە دوو گوشزاریان دەکەوێزتە 

گوشارژ خۆپیشزاندانەکانى دژ بە ئێرانیزان لەسزەر سەر: لە الیەک پشتیوانیى ئێرانیان کەم دەبێتەوە یان نامێنێ، لە الیەک 
زیاد دەبێ و، لە الیەکی تریشەوە بوێریى زیاتریش دژیان پەیدا دەکەن. هەر بۆیە دەکزرێ ئامزاژە بە چەنزد ڕەهەنزدێک لەو 

 بارەیەوە بدەین:
 
ەتززوانن ئاڕاسززتەژ هەمززوو ئێسززتا تەواوژ سززەرەداوەکانى دەسززەاڵتى یاسززادانان و ڕاپەڕانززدن و دادوەرییززان لەدەسززتدایە و، د -

هاوکێشەکانى حوکم و دامەزراوەکانى بکەن، تەنیا  ووڵەژ شەقام نەبێت. بۆیە مەبەستیانە هەرچی زووترە حکزوومەت پێزک 
بهێننک لەو پێناوەیشدا ئامادەن سازشیش بکەن بۆ الیەنى کورد و سزوننە و خزودی "سزەدر"یش. ئەمەیزش بزۆ ئەوەیە لە کزاتى 

 لەسەر ئاستى هەرێمی و ئێران، ئەمان لە پێگەژ هێبدا بن نەک بەپێچەوانەوە.ڕوودانى هاوکێشەژ نوێ 
پاراستن و دەستگرتن بەو هێب و توانزایەژ کە بەدەسزتیانەوەیە. ئەمەیزش بە دروسزتکردنى حکزوومەتێکی تەوافزوقی دەبزێ،  -

: سیاسزی، حەشزدی شزەعبی، کە خۆیان تێیدا پشکی شێریان دەبێت و ئاڕاستەژ هاوکێشەکانیش دەکەن لەسەر هەرسزێ ئاسزتى
 سوپا.

هەوڵززدان بززۆ هێشززتنەوەژ چوارچێززوەژ هەمززاهەنگی وەک گردبززوونەوەیەکی پێویسززتى شززیعی، کە تەعبیززر لە یەکبززوون و  -
مانەوەیان دەکات وەک الیەنگزرژ ئێزران و ڕکزابەرژ سزەدرک زیزاتر لەوەیزش، خۆیزان وەک فریادڕەسزێکى شزیعە نیشزان دەدەن، 

 یی ببێت. وازه رته نهێشت ماڵی شیعە تووشی پهبەوەژ کە ئەوان بوون نەیا
نبیکبوونەوە و ڕێکكەوتن لەگەڵ الیەنەکانى تر: سوننە، کورد، سەدرک ئەمەیش وەک تەکتیکی مانەوە و پاراستنى خزود لە  -

 مەترسییەکان.
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ەر بەرەو ئەوان پتەوکردنى ڕۆڵی حکوومەت و  ەختکردنەوە لەسەر گەشەپێدان و خبمەتگوزارژ. بەمەیش ئاڕاسزتەژ  ەمزاو -
نامێنێت و  ەماوەر زیاتر  ەخت لەسەر کارەکانى حکوومەت دەکاتک بارژ داراییی حکوومەتیش بۆ ئەو بابەتە یارمەتیزدەرە. 

 هەر بەو سیاسەتەیش ئەو گوتارەژ کە سەدر بانگەشەژ بۆ دەکات، ئەمان  ێبە ێی دەکەن.
 وننە هەیە، تا لەو نێوەندەدا خۆیان بەبەهێبی بمێننەوە.هەوڵدان بۆ تێکدانى ئەو تەنسییەژ کە لە نێوان کورد و س -
لێسززەندنەوەژ بەمەر ەعبززوونى سیاسززیی کززورد لە عێززراقک بەوەژ کە کززورد، نززابێ کززارتى یەکززالکەرەوە بێززت. گەرچززی ئەو  -

ەوە بزوو، هەوڵە لە سەرەتاژ ڕاگەیاندنى ئەنجامەکزانى هەڵبزژاردنەوە هەبزوو، بەاڵم لە ئاکامزدا هەر کزورد کزارتى یەکزالکەر
 تایبەت پارتى دیموکراتى کوردستان. به
هەوڵدان بۆ گێڕانەوەژ متمانە بە الیەنگرانى ئێران. هەر لەو بزارەیەوە بزارومێترژ عەرەبزی لە ب وکزراوەژ پێنجەمیزدا لە  -

انە متمز %12ی عێراقییەکزان متمزانە بە حزببە سیاسزییەکان دەکەن، تەنیزا لە %6با  لەوە دەکات کە تەنیا  2019ساڵی 
 بە حببە ئیسالمییە شیعیبەکان دەکەن.

پشتگوێخسززتنى هێمنززانەژ بززژاردەژ هەڵبژاردنززى پێشززوەختە. لەسززەر ئاسززتى دامەزراوەیززی، ئەو توانایەیززان هەیە، بەاڵم  -
لەسززەر ئاسززتى شززەقام نیززانە. ئایززا دەتززوانن شززەقام بززۆ ئەو مەبەسززتە ڕازی بززکەن؟ ئەوان ئێسززتا حکززوومەت لە خۆیززانە، لە 

زۆریززنەن، هززیچ هێبێززک لەسززەر ئاسززتى دەسززەاڵتى یاسززادانان و ڕاپەڕانززدن و دادوەرژ توانززاژ گوشززارژ نیززیە بززۆ پەرلەمززان 
سززەریان، بەاڵم بززۆ ئەو مەبەسززتە هەوڵززی زۆر دەدەن زۆرتززرین داواکارییەکززانى سززەدر  ێبە ززێ بززکەن، ئەگەرچززی بەشززداریى 

 ەیەکە کەمێک دوور دەکەوێتەوە.پێکهێنانى حکوومەتیش نەکەن. کەواتە هەڵبژاردنى پێشوەختە بژارد
 

 ئایا سەدر لە بەرامبەردا چی دەکا؟ ئایا بەبەهێبژ دەمێنێتەوە یان واز دەهێنێ؟
 ئایا دەبێتە ئۆپۆزیسیۆنێکی بەزەبر و ئازار بۆ دەسەاڵت؟

 سەدر بەبەهێبژ دەمێنێتەوە ئەگەر هات و:
 

 هێنانى حکوومەتەکەژ سوودانی.هۆکارژ سەرەکیی مانەوەژ بەبەهێبژ، بەشدارینەکردنییەتى لە پێک -
بەردەوامبزوون و مززانەوەژ لەسززەر هەمززان گوتززارژ پێشززووک دژەگەنزدەڵى و، ئەوەژ تززاقی کززراوەتەوە،  ززارێکى دیززکە تززاقی  -

 ناکرێتەوە.
واز لە خەونززى بەڕێبەربززوونى مەزهەبززی و سیاسززی بززۆ عێززراق نەهێنززێ. بززۆ ئەو مەبەسززتەیش زۆر هەوڵززی داک گەرچززی ئەو  -

 تى شیعەیە. هەر بۆیە ئەو خەونێکی گەورەژ هەیە و وا بەئاسانی وازی لێ ناهێنێ.زیاتر مەبەس
بوونى بنکەیەکی  ەمزاوەریى فزراوان و گزوێڕایەڵ لە پارێبگزا سزەرەکییەکانى عێزراق، کە دەتزوانێ لە هەر سزاتێکدا بێزت،  -

 بیجووڵێنێ.
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ەورەتززرین می.یشززیاکانى شززیعەژ عێززراق ئەژمززار بە گ  بززوونى می.یشززیاژ چەکززدارژ تززایبەت بە خززۆژ، کە لە ڕووژ ژمززارەوه -
 دەکرێ.

 بوونى چەندان پۆست لەناو حکوومەتک کە زیاتر کارگێڕین و لێیان سوودمەند دەبێت. -
لە ڕووی ئاسایشززەوە ڕەوتززى سززەدر کززۆنترۆڵی چەنززدان پارێبگززاژ لەبندەسززتە، وەک: بەغززدا، نە ە ، کەربەال، بەسززرە،  -

 اپ.زییار، موسەننا و تەنانەت سامەڕ
 کۆنترۆڵکردنى دامەزراوە و مەزارگەکانى شیعەژ عێراق لە سامەڕا و نە ە  و کەربەال. -
، بەسزرە %40.5: بەغزدا 2021پزێگەژ بەهێزبژ  ەمزاوەرژ لە شزارە سزەرەکییەکان بەپێزی هەڵبژاردنزى پەرلەمزانى بوونى  -

 .%41.6، نە ە  %36.3، کەربەال %4، واست %70، میسان %42.1زییار  %،36
 

 ودۆخی نوێی عێراق چیی لێ بەسەر دێت؟بار

 
پێشزززبینیی ئەوە نزززاکرێ بزززارودۆخەکە بەرەو باشزززتر بچێزززت. ئێسزززتا هەمزززاهەنگی بزززوونەتە سزززوورژ بەر لەشزززکر، ڕاوکەر و 
تیرهزاوێژەکەیش سزەدرەک بە هەر کزوێیەک تیزر تزاو بززدا، دەیگزرێ و پێویسزت بە نیشزانگرتن ناکزات، چزونکە ئەو مەبەسززتى 

دەژ مەبەستى دزێوکردنییەتى لە بەردەم  ەماوەرک چونکە کار بزۆ هەڵبژاردنزى پێشزوەختە دەکزا، بەاڵم دەسەاڵت نییە، ئەوەن
ئەم  ارەیان وادەکەژ، سەدر دیاری دەکات نەک ئەوانى تر. بۆ ئەو مەبەستە ئاماژە بە چەند دیمەنێک دەکەین بزۆ پرۆسزەژ 

 سیاسیی عێراقى دواژ پێکهێنانى حکوومەتەکەژ سوودانی:
 
وەژ شەپ مانگى یەکەمى حکوومەتدا  ۆرێک لە سەقامگیری دێتە ئاراوە ئەگەر سەدر بە بەڵێزنەکەیەوە پابەنزد بزێ. لە ما -

 بۆ ئەو مەبەستەیش سوودانی دەیەوێ سەدر ببینێ و دەرفەتێکی پێ بدا.
   ڕۆڵیان دەگۆڕنک نە خۆیان چاک دەکەن و نە ساڕێژ پێشکەپ دەکەن. دەستەبژێری عێراقی به -
ێری عێراقززی پابەنززد نززابن بە بەڵێنەکانیززانەوە بەرامززبەر خەڵززک و خۆیززانک ئەوەنززدەیش کە قسززان دەکەن کززاران دەسزتەبژ -

 ناکەن.
تەواوژ هەوڵەکانى گفتوگۆژ الیەنەکان، هەر لە ڕێگەژ ئیرادەگەریى م.مالنێی الیەنەکانەوە پووچەڵ دەکزرێنەوە. ئەمەیزش  -

 و داڕووخانى بارودۆخی ئاسایشى واڵت.دەبێتە مایەژ خوالنەوە لەناو بازنەیەکی بەتاڵ 
تایبەت الیەنە شیعیەکان. هەر بۆیە هەر الیەنێزک  الیەنە عێراقییەکان تازە دەستیان تفەنگی گرتووە بەرامبەر یەکدی، به -

 دۆزەکەژ نەخواست، ئەگەری بەکارهێنانى توندوتیژژ لە ئارادایە.
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سززەرکەوتوو دەزانززن. ئەو سززەرکەوتنەیش پێویسززتى بە حززیکمەت  چوارچێززوەژ هەمززاهەنگی و بەتززایبەت مززالیکی، خۆیززان بە -
 هەیە، دەنا ئاشو  بەڕێوەیە.

پێ دەچێ هەڵبژاردنى پێشزوەختە بژاردەیەکزی ئاسزان نەبزێ، هەمزاهەنگییش وا بەئاسزانی نزاچێتە ژێربزارژک دیارترینیزان  -
 ئەوان زۆرینە و خاوەن بڕیارن لەناو حکوومەت و دەسەاڵتى قەزایی.

ڕژێمزززی ئێزززران لە وادەیەکزززی نبیکزززدا نیزززیە، بەاڵم بزززۆ یەکەمزززین  زززارە دەسزززەاڵتدارانى ئێزززران ئەوەنزززدە لە ڕووخزززانى  -
نگی  بە دروسزتکردنى  زه -خۆپیشاندانەکان دەترسن و حیسزابی  زددیی خۆیزان کزردووە و تزا دوا هەناسزەیش بەرگزرژ دەکەن

 ناوخۆییشەوە.
  

 کورد دەبێ چی بکا؟

 
رسەختن، پشتیوانیی دەرەکی لە ئارادایە، ئێزران وا بەئاسزانی لە گەمەکە نزاچێتە دەرەوە، قەیرانێکی سەختەک الیەنەکان سە

ئەمریکا نەیتوانى پرۆسەکە یەکالیی بکزاتەوە لە بەرژەوەنزدیى ئەوانەژ کە نزوێنەرایەتیى زۆریزنە دەکەن و داواژ حکزوومەتى 
اوژ سززەرەداوەکانى حززوکم سززەرلەنوێ لە عێززراق زۆرینەیززان دەکززرد بززۆ عێززراق تززا لەچنززگ ئێززران دەری بێززنن. لە ئاکامززدا تەو

کەوتزززنەوە دەسزززت ئێزززران. سزززەرکردایەتیى کزززوردیش لەو حزززاڵەدایە کە الژ هەمزززووان ڕۆشزززنە، بەاڵم بەدەر لەو نماینزززدەیە، 
 پێویستە کەمێک وردتر بڕوانینە پرۆسەکە، هەر بۆیە دەکرێ بڵێین:

 
 ند و  ددژ وەربگیرێ و موڕاعات بکرێ.پێویستە تا ئەم ساتەیش نفووز و کاریگەریى ئێران بەهە -
 ڕۆژانێکی پڕئاشو  چاوەڕوانى عێراق دەکەن، چونکە الیەنەکان دەستیان بە تفەنگ ڕاهاتووە. -
زۆر متمانە هەڵنەچنین لەسەر پەیمان و ڕێکكەوتنەکانى چوارچێزوەژ هەمزاهەنگیک بە ئەزمزوون تزا ئێسزتا پەیمانەکانیزان  -

تایبەت ئەوەژ کە پەیوەنززدیی بە پززارتى دیمززوکراتەوە هەیەک چززونکە  یززان نززین، بززهنەبززردۆتە سززەر و خززاوەنى قسززەژ خۆ
کە   وه پاراسززتنى هاوسززەنگی لە نێززوان داواکززانى ئێززران دژ بە هەرێززم و داواکززانى هەرێززم لە بەغززدا، گومززان لەوەدا ناهێڵێتززه

 هەماهەنگی، ئێران هەڵدەبژێرێ.
 دا دێنێ و، ناتەبایی وێرانەژ لە دوایە. ارێکی دی یەکڕیبی دەسکەوتى زیاتر بە دواژ خۆی -
تایبەت کززاتێ دەکەوێززتە دواژ پێکهێنززانى حکززوومەتى  پرۆسززەژ سیاسززی و دیموکراسززیی هەرێززم لە بەردەم مەحەکززدایە، بززه -

فیدراڵیک دەستێوەردانەکان زیاتر دەبزن، هەڵمەتەکزان سزەختتر دەبزن، تۆڵەسزەندنەوە سیاسزییەکان زێتزر دەبزن، کزۆمەڵگەژ 
یش بەبززایەخەوە دەڕوانێززتە هەڵبژاردنەکززانى هەرێززم، کززۆمەکی هاوپەیمانززانیش بەسززتراوەتەوە بە بەردەوامیززى نێززودەوڵەتی

 ئەزموونەکە و یەکڕیبی.
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و دۆسززیە هەڵواسززراوەکانى   وه پێویسززتە کززورد بە پززاکێجێكەوە بچێززتە بەغززدا و  ەخززت لە شایسززتە دەسززتوورییەکانى بکاتززه -
 غاز و ئەوانى تریش.تایبەت نەوت و  یەکالیی بکاتەوە، به

 هێشتنەوەژ بەهێبی تەنسیق لەگەڵ سوننە و ڕایەڵەیەکیش لەگەڵ سەدر. -
تایبەت یۆنزامی و  هەوڵدان بۆ هێنانەناوەوەژ ڕەهەندژ نێودەوڵەتى لە ساتی چارەسەرکردنى گرفتەکان لەگەڵ بەغزدا، بزه -

 ئەمریکا و ئێران.
پێگەژ خزۆژ   وه ندییه نسیای تەوافوق، کە کورد لە نێوه ر بنەماژ پڕههەوڵدان بۆ گێڕانەوەژ پرۆسەژ سیاسیی عێراق بۆ سە -

 تێدا دەبینێتەوە و بە کارتى یەکالکەرەوەیش دەمێنێتەوە.
کارکردن لەسەر  ێبە ێکردنى یاساژ چاکسازژ و پتەوکردنى پێگەژ حکوومەتى هەرێم و وەزارەتى پێشمەرگە، کە سزەنگى  -

 مەحەکى مانەوەژ بەهێبژ ئەم هەرێمەن.
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پێنوو  
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 !… ساڵ گەالنی ئێران دەسەاڵتی مەزهەبی و طائیفی رەتدەکەنەوە ٤٠دوای زیاتر لە 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 عەلی حەمە

  
 .روخانەئاکامی هەموو دەوڵەت و قەوارە ستەمکار و گشتگیر و شۆڤینیەکان، لە ناوچون و هەرە  و 

   
ساڵەی دەسەاڵتی مەزهەبی و طائیفی لەئێراندا شکست دەهێنێزت و لەالیەن گەالنزی ئێزرانەوە  ٤٣دوای ئەزمونێکی دورودرێژی 

شێوە و سیستەمێکی سیاسی و حوکمڕانیەکی ئاوا رەتدەکرێتەوە و خەڵک لە پێناو ئازادی و فرەیی و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی 
 .رژاونەتە سەر شەقامەکانو سیاسی و ئابوری و ک.توری 

  
یەکێ لە کەموکورتیە سەرەکیەکانی دەوڵەتی ئاینی و مەزهەبی ئەوەیە کە گەالن بێ شونا  و بێ ک.تور و رۆشزنبیری دەکزات 
و لە ێگەیدا شونا  و رۆشنبیری ئایدیۆلۆژی ئاینی خزۆی دەسزەپێنێ و ئیزرادەی گەل لە ئیزرادەی دەسزەاڵتی سزەپاوی خۆیزدا 

 . دەتوێنێتەوە
 
 ەکرێ ئەم بارودۆخەی کەلە ئەنجامی دەسەاڵتی سیستەم و ئایدیۆلۆژی ئاینی لە ئێراندا کەوتۆتەوە ئەم چەند راستیە د
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 هەڵێنجینک
 
خەسزڵەتە بزاو  سیستمە داخراو و ئایدیۆلۆژیە سەپێنراوەکان، ناتوانن خۆیان لەبەر باهۆز و هەژمونی کرانەوە و فرەیی و -١

 .بگرنرا تازەدا دەوڵەتی و دیارەکانی
 
 . ئەرک و پەیامی دەوڵەت مرۆڤایەتی و هاواڵتی بوونە نەک بەرهەمهێنانی کەسێتی باوەڕدار -٢

 
 . رۆڵی دەوڵەت پاراستن و پارێبگاری کردنە لەخەڵک نەک پاراستنی بیرو باوەڕێکی دیاریکراو -٣

 
ڵ و گرنگززی دەوڵەت رۆ بەڵکززو خ،دۆزە یززا بەهەشززت بززۆ بماننێرێززت ئەرک و وەزیززفەی دەوڵەت ئەوەنززیە  یاکززاری بکززات و -٤

لەوەدایە ژیززانێکی شززەرەفمەندانە لەسززەر بنەمززای یەکسززانی و دادپەروەری دابززین بکززات و مززافی تەندروسززتی و خوێنززدن و 
 . نیشتە ێ بوون بۆ خەڵک فەراهەم بکات

 
پایەکزانی  و  بسەلمێنێما  سیاسی و کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری و ک.توریەکانی سەر ەم گەالن و پێکهاتەکان بێ  یاوازی  -٥

 . ئاشتی و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی مسۆگەر بکات
  

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی زەمەن  
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 ێرانڕوانگە و سیاسەتی ئەمریکا لە هەمبەر خۆپیشاندان و گۆڕانکارییە ناوخۆیییەکانی ئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چنار بابەکر محەمەد

  
 بەشزی لە مامۆسزتا و ناوەڕاسزت ڕۆژهەاڵتزی لە ئەمریکزا دەرەوەی سیاسزەتی اتیژییسزتر لە دکتزۆرا ،مزحەمەد بزابەکر چنزار د.

 سەاڵحەددین زانکۆی/ سیاسییەکان زانستە کۆلێژی - دیا.ۆماسی و نێودەوڵەتییەکان پەیوەندییە
 

 پێشەکی

 
 ززارە لە سززاڵی خۆپیشززاندانەکانی ئەم  ززارە لە ئێززران لە ڕووی قززووڵی و پانتززایییەوە سروشززتێکی تززایبەتی هەیەک یەكەم 

وە بباڤززی نززاڕەزایی، سززەر ەم دابەشززبوونە ئیتنززی و کززۆمەاڵیەتی و ئززابوورییە سززەرەکییەکان تززێ دەپەڕێنێززت و فززۆکس ١٩٧٩
دەخاتە سەر ڕووخاندنی ڕژێزم وەکزوو تزاکە دروشزم و داواکزاری. بزێجگە لەوە ئەم  زارە ئزافرەت لەم خۆپیشزاندانانەدا ڕۆڵزی 

بەتێکی  ەوهەری دەکزززات، کە پێشزززووتر باسزززکردنی قەدەغە بزززووە، ئەویزززش پێشزززەنگ دەگێزززڕیک تەنزززانەت بزززا  لە بزززا
پابەنززززدنەبوونە بە "حیجززززا ". ئەم  ززززارە ڕێززززژەی بەرزبززززوونەوەی گرژییەکززززان لە هەڵکشززززانە، تززززا ئەو ڕاددەیەی چیززززنە 

کەرتە  سززەرەکییەکانی کززۆمەڵگە وردە وردە بەشززداریی تێززدا دەکەنک هەر لە کەسززانی سززەر بە ئەرتەشززەوە بگززرە تززا دەگززاتە
 سەربازییەکانی تر و کارمەندانی دەوڵەت و کەسانی سەر بە کەرتی گشتی و تایبەت لە بوارەکانی پیشەسازیی نەوت و 

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/9421-%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%95%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/9421-%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%95%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%AD%DB%95%D9%85%DB%95%D8%AF
http://penus.krd/media/k2/items/cache/789ef00656cb53b6a14b4570152d457c_XL.jpg
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 بەشداریکردنیان لە ناڕەزاییدەربڕین کاریگەریی یەکالکەرەوەی هەبوو. ١٩٧٩گاز، کە لە ساڵی 
 

 یززاواز بە هۆکززاری دەربڕینززی نززاڕەزایی بەرامززبەر بە  یەکەم  ززارە گەالنززی ئێززران لە نززاوچە  یا یاکززان و بە ئایززدیۆلۆژیای
سززاڵەی شزاری "سززەقب"ە، بززۆ مزاوەی نززبیکەی چززوار هەفزتە بززێ دابززڕان  ٢٢کوشزتنی "ژینززا ئەمینززی"، کە کزچە کززوردێکی تەمەن 

 بەردەوامن لە خۆپیشزاندانەکانیان. ئەم  زارە بەپزێچەوانەی خۆپیشزاندانەکانی پێشزووتر گرووپزی گوشزاری نزافەرمیی ئێزران
بکززاتک ئەگەرچززی بەپێززی داناێززدانانەکانی  ێزز  سززولیەان، یاریززدەدەری   نەیتززوانی پەیوەنززدی بە کۆشززکی سززایی ئەمریکززاوه

پێشووی ئیدارەی ئۆباما و ڕاوێژکاری ئێستای ئاسایشی نەتەوەییی ئەمریکا لە ئیدارەی  ۆ بایدن، ئەوا لە ڕابردوودا کۆشزکی 
ەگەر ئەمریکا قسزەی تێزدا بکزات، ئەوا هەوڵەکزانی خۆپیشزاندەرانی ئێزران الواز سای بەرەو ئەو باوەڕە پاڵ دەنرا، گوایە "ئ

 دەکات و هاوکارییان ناکات".
 

پززێ دەچێززت ئەم  ززارە کۆشززکی سززای لە هەڵەکززانی ڕابززردووی فێززر بووبێززت. ئەم  ززارە ئیززدارەی بایززدن بە شززێوەیەکی  یززاواز 
ر لە سززەرەتاوە پشززتگیریی خززۆی بززۆ خۆپیشززاندەرانی ئێززران وەاڵمززی هەبززوو: بایززدن ڕێبززازێکی یەکززالکەرەوەی گززرتە بەر و هە

دەربززڕی. سززەرەڕای هەوڵززدانی بەرگریکززارانی ڕژێززم لە ڕۆژاوا، بززۆ سززنووردارکردنی داواکارییەکززانی ئێرانییەکززان تەنیززا لەنززاو 
 بابەتی حیجابی زۆرەم.ێ، دەبینین ناڕەزایییەکان زۆر لەو خواستە زیاتریان تێ پەڕاند.

 
یانززد، کەوا واڵتەکەی سززبا بەسززەر بەرپرسززە ئێرانییەکززان دەسززەپێنێ و خەر ززی زیززاتر دەسززەپێنێ بەسززەر  ززۆ بایززدن ڕای گە

ئەنجامدەرانی توندوتیژی دژ بە خۆپیشاندانەکان و ڕای گەیاند، کەوا خۆپیشزاندەران داوای دادپەروەریزی گشزتگیر دەکەن و، 
 لە ی خززۆیەوە ڕابەری بززااڵی ئێززران، عەلززی خززامنەیی، دەڵززێ ئززازایەتیی ئافرەتززانی ئێززران ئی.هززامبەخش بززووە بززۆ  یهززان. ال

 دوژمنزانی لەالیەن ئزاژاوەگێڕییە ئەم" کزرد، باسزی و خۆپیشزاندانانە لەو کزرد بەرپرسیار ئیسرائی.ی و ئەمریکا   گوتارێکیدا
 نراوە.سووتێ ئیسالم پیرۆزی کتێبی تیایدا گوایە و" داڕێژراوە بۆ نەخشەی هاوپەیمانەکانیان و ئێران

 

 چیزرۆکەی ئەو داوە هەوڵیزان ئەمریکا یەکگرتووەکانی ویالیەتە لە ئێران بە وابەستە کەسایەتییەکانی و دامەزراوە گەرچیئە
 ئێزران گەالنزی بێزوێنەی یەکگرتنزی بە. کزراوەتەوە ڕەت ئێستا تا هەوڵەکانیان بەاڵم بگۆڕن، خۆپیشاندانەکان بە پەیوەستە

ەکانیان بە شێوەیەکی ئاشکرا، پاڵاشتییە نێودەوڵەتییەکان بزۆ خۆپیشزاندانەکان ەوەی خواستبەرزکردن و خۆپیشاندانانە لەم
  وه زیادی کردووە و لە بەرامبەردا دەنگی ڕژێمی ئیسالمی لە ڕۆژاوا لە کببوونە. لە الیەکی ترەوە لە ڕێگەی دیاساۆرای ئێرانزه

ووەکانی ئەمریکا و کەنەدا و ئەوروپزا. سزەرەڕای بەفراوانی پشتگیری لە خۆپێشاندەران کرا، بەتایبەتی لە ویالیەتە یەکگرت
سزەپاندبووی، کە  -تەنزانەت لە دەرەوەی ئێزران  -ئەو کۆت و سزبا تونزدانەی کە حکزوومەتی ئێزران لە دژی نەیزارانی ڕژێزم 
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پێشززتر بێهیززوا بززوون، بەاڵم نەیززارانی ڕژێمززی ئێززران تەنیززا داوای چاکسززازی نززاکەن، بەڵکززوو بززوێرانە داوای گززۆڕینی ڕژێززم 
  ەکەن. د

 
 ئایا ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا پشتیوانی لە ڕووخانی ڕژێمی ئێستای ئێران دەکات؟

 
لەگەڵ ئەوەی کۆشززکی سززای پشززتگیریی خززۆی بززۆ ناڕەزایەتییەكززانی ئاشززتییانە دەبڕیززوە و داواکارییەکانیززانی بە ڕەوا ئەژمززار 

نی ئیدانە کردووە، ئێمە پێمزان وایە، ئیزدارەی ئەمریکزا، کە کردووە و وەزارەتی دەرەوە سەرکوتکردن و کوشتنی خۆپیشاندەرا
هێشززتا لە هەوڵززی دانوسززتانە سززەبارەت بە دۆسززیەی ئەتززۆمی لەگەڵ ڕژێمززی ئێززران، لە ڕابززووردوو سیاسززەتی لەئززامێبگرتنی 

ە لەخززۆ ئێرانززی پەیززڕەو دەکززرد، بەاڵم ئێسززتا سیاسززەتی ڕووبەڕووبززوونەی گرتززۆتە بەر، کە ئەم تایبەتمەنززدییانەی خززوارەو
 دەگرێت:

 
سەرەڕای ئەوەی کە بژاردەی سەربازی بەتەواوی بەدوور دەبینرێزت، بەاڵم ڕووبەڕووبزوونەوە لە شزێوەیەکی ئزابووری بزوونی  -١

هەیە و کززۆڵەکەی ئززابووریی ئێززران بەئامززانو گیززراوەک ئەو کززۆڵەکەیەی لەسززەر هەردوو بززاڵی نەوت و ئززاڵوگۆڕی بازرگززانی 
ئەمریکا لە ڕابزردوو، کزاری کزرد لەسزەر ئەوەی ڕێگزر بێزت لە هەنزاردەکردنی نەوتزی ئێزران بزۆ  لەگەڵ  یهاندا بنیات نراوە.

دەرەوە و، بززۆ پڕکززردنەوەی بەشززی ئێززران لە بازاڕەکززانی نەوت لە  یهززان لەگەڵ عەرەبسززتانی سززعوودی ڕێ کەوت. هەروەهززا 
 یهانییەکززان لەگەڵ ئێززران. کۆماانیاکززانی ڵێ  بڕیززاری دەرکززرد بززۆ ڕاگرتنززی ئززاڵوگۆڕی بازرگززانیی کۆماانیززا  ئەمریکززا كۆمززه

ئەوروپا پابەندی ئەو بڕیارانە بوون، ئەمەیش بووە بارگرانیی زیاتر بۆ ئزابووریی ئێزران و، کزاردانەوەی خراپزی هەبزوو بزۆ 
 سەر شەقام و بازاڕی ئێران، کە شادەماری ئابووریی ناوخۆی ئێرانە.

 
ەڵ ئێران، لە گۆڕەپانی عەرەبیزیەوە )بەتزایبەتی لە عێزراق و سزووریا و ئەمریکا هەوڵی دا شەڕی ڕووبەڕووبوونەوەی لەگ -٢

یەمەن( بگوازێتەوە بۆ ناوخۆی ئێران. پێشووتر ئێران خزۆی گۆڕەپزانی ڕووبەڕووبوونەوەکزانی لەگەڵ ئەمریکزای دیزاری دەکزرد 
، بەاڵم ئێسزتا ئەمریکزا لە و، ئەمریکای ناچار دەکرد لەسزەر ئەو گۆڕەپزانە بەپێزی ویسزت و پالنەکزانی ئێزران ڕەفتزار بکزات

ڕێزززگەی سزززتراتیژیی نزززوێی، شزززەڕەکەی گواسزززتۆتەوە بزززۆ نزززاوخۆی ئێزززران و سروشزززتی شزززەڕەکەی لە سزززەبازییەوە گۆڕیزززوە بزززۆ 
ڕووبەڕووبوونەوەی ئابووری. بەهۆی ئەم ستراتیژییە نوێیەی، ئەمریکا توانی ئێران دووچاری گرفتی ئابووری لە ناوخۆ بکزات 

روستبوونی ناڕەزایی و ئەنجامدانی خۆپیشاندان لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی ئێزران دژ بە ڕژێزم و، ئەمەیش بووە مایەی د
 و سیاسەتەکانی.
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هەڵوەشاندنەوەی ڕێکكەوتنی ئەتۆمی لە سەردەمی سەرۆك دۆناڵد ترامپ و بێکەنجامبوونی دانوسزتانەکان لەگەڵ ئیزدارەی  -٣
الیەنزی ئزابووری و سزەربازی، بەڵکزوو کەلزێن و م.مالنێکزانی لە نێزوان سەرۆك  ۆ بایزدن، تەنیزا کزاریگەریی نەبزووە لەسزەر 

بەرەی چاکسازی و توندڕەوی لە ئێران زیاد کرد. ئەمەیش بەئاشکرا لەم خۆپیشاندانەی ئێستا بەدی دەکرێتک کاتێ کەسزانی 
  نگری لزززه الیزززهسزززەر بە بەرەی چاکسزززازی پەنزززجەی تزززۆمەت بزززۆ تونزززدڕەوەکانی خزززاوەن دەسزززەاڵت دڕێزززژ دەکەن و بەئاشزززکرا 

خۆپیشززاندانە  ەماوەرییەکززان دەکەن، کە دژ بە حکززوومەتی ئێززران و بە مەبەسززتی ڕووخانززدنی حکززوومەت و ڕژێززم ئەنجززام 
 دەدرێن.

 
ڕاستە ئیدارەی ئێستای ئەمریکا دیا.ۆماسزییەت بە باشزترین بزژاردە دادەنزێ بزۆ چارەسزەرکردنی دۆسزیەی ئەتزۆمیی ئێزران، تزا 

ەرگیب نەبێت بە خاوەن چەکی ئەتزۆمی و، بەردەوام دەبێزت لە گەڕانەوە بزۆ پالنزی کزاری گشزتگیری دڵنیا بێت لەوەی ئێران ه
هززاوبەپ لەگەڵ ئێززران، کە لە بەرژەوەنززدیی نەتەوەییززی ئەمریکززا تەواو دەبێززت، بەاڵم ئەم سززتراتیژییە نززوێیەی ئەمریکززا 

ئێززران و گرەوکزردنە لەسزەر فزاکتەری کززات، کە بەرامزبەر بە ئێزران بە مەبەسزتی تێکززدانی سزتوونە ئزابووری و سیاسزییەکانی 
دوا ار ڕووخاندنی ڕژێم لەگەڵ خۆی دەهێنێک  ا چ لە ڕێگەی گوشاری  ەمزاوەری بێزت، یزان لە ڕێزگەی م.مالنێزی سزەربازی، 
ئەگەر بەرەی تونززززدڕەوی ئێززززران بڕیززززاری زیززززادکردنی گرژییەکززززانی دا لە ڕێززززگەی سززززەربازییەوە. ئەمەیززززش هەمززززان ئەو 

کە ئەمریکا کاتی خۆی بەرامبەر بە عێراق پەیڕەوی کرد بۆ الوازکردنی ڕژێمزی سزەددام، پزیش ئەوەی هێزرپ  ستراتیژییەیە،
 بکاتە سەر ئەو واڵتە.

 
ر ڕەت  ر لە ئێزران زیزادی کزردووە و ڕێسزاکانی پابەنزدبوون بە حیجزا  لەالیەن  ەمزاوه ئەگەرچی ڕێژەی تووڕەبزوونی  ەمزاوه
شزاندانەکان بە بەکارهێنزانی هێزبی ڕەق دامرکێنزێ، بەاڵم ڕێکكەوتنزی ئەتزۆمی دەتزوانێ دەکرێتەوە و ڕژێم هەوڵ دەدات خۆپی

دەسکەوت بێت بۆ ئێران و ئەمریکا.  ێ  سولێفان، ڕاوێژکزاری ئاسایشزی نەتەوەییزی کۆشزکی سزای، پێزی وایە دانوسزتانەکان 
ەتە یەکگرتووەکزانی ئەمریکزا هەنگزاو سەبارەت بە بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێزران بە هزیچ شزێوەیەك ڕێگزر نابێزت لەوەی ویزالی

ئەو دەسەاڵتە پاپ کوشتنی ژینا ئەمینی خۆپیشزاندانەکان بە   بگرێتە بەر بۆ بەرپەرچدانەوەی دەسەاڵت لە ئێران، كاتێ كه
 بەکارهێنانی هێب سەرکوت دەکات.

 
ریکردن لە دانوسزتانەکان، تزا بە لەوانەیە بەردەوامبوون لە خۆپیشاندانەکان ببێتە مایەی سستبوونی الیەنی ئێران بۆ بەشدا

شێوەی الواز دەرنەکەوێت. لەگەڵ ئەوەی واشنتۆن لە ئێسزتادا ئیزدانەی ڕەفتزاری حکزوومەتی ئێزران دەکزات، لە هەمزان کاتزدا 
ئیدارەی بایدن کار دەکات بۆ بەهێبکردنی گەلی ئێران لە پێناو گەیشتن بە مافە  یهانییەکزان. لە بەرژەوەنزدیی ئەمریکزا و 

ژمزارەیەك   نزده رچه ی نێودەوڵەتییە، گەلی ئێران ئازادانە لە پەیوەندی بێت لە نزاوخۆ و لەگەڵ  یهزانی دەرەوەک ههکۆمەڵگە
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لە ئەنززدامانی کززۆنگرێس و ئەنجززومەنی پیززران لە ئەمریکززا داوا لە ئیززدارەی بایززدن دەکەن هەڵوێسززتی تونززدتر بەرامززبەر بە 
 ە خۆپیشاندەران بنوێنێت.کردارەکانی ئێران لە ئەنجامدانی توندوتیژی دژ ب

 
ئززێمە پێمززان وایە ئەمریکززا تەنیززا بە زارەکززی پاڵاشززتیی خۆپیشززاندانەکانی ئێززران دەکززات و لەوانەیە مەر ە سززەپێنراوەکان 
لەسەر فرۆشتی تەکنەلۆژیای ئینترنێتی هەڵبگرێت، تا هاوواڵتیانی ئێران بتوانن ئینترنێزت بەکزار بهێنزنن و لەگەڵ  یهزانی 

 ەندیدا بمێننەوە، بەاڵم ئایا ئەم  ۆرە هەڵوێستانە تاچەند هاوکاریی سەرکەوتنی خۆپیشاندانەکان دەکات؟دەرەوە لە پەیو
 

 حکوومەتی ئێران و هەڵوێستی بەرامبەر دەرەوە

 
وی دەڕوانێززتە کێشززەکانی ئاسایشززی  حکززوومەتی ئیبززراهیم ڕەئیسززی، کە لە تونززدڕەوەکان پێززک هززاتووە، بە دیززدێکی تونززدڕه

ئززابووریی نیشززتمانی. تززا ئێسززتا نە ڕەئیسززی و نە ڕابەری بززااڵی ئێززران نەرمییززان نەنوانززدووە بززۆ البردنززی کززۆمەاڵیەتی و 
کۆتوبەند بەسەر ئافرەت، کە لەناو ئایدیۆلۆژیای سەرانی ئێران و دەسەاڵتەکەی ڕەگی داکوتاوە. لەوانەیە حکوومەتی ئێسزتا 

ڕووکەشزززی ئەنجزززام بزززدات، لە بزززری ئەوەی چاکسزززازیی  بزززۆ هێزززورکردنەوەی تزززووڕەییی خۆپیشزززاندەران هەنزززدێ چاکسزززازیی
  کۆمەاڵیەتیی قووڵتر بگرێتە بەر.

 
، کە پەیوەسزززتن بە پۆلیسزززی ئەخزززالق، هاوکزززار بزززن لە هێزززورکردنەوەی شزززەپۆڵی ئێسزززتای  لەوانەیە ئەو  زززۆرە ڕێوشزززوێنانە

ئێرانززی گرتززۆتەوە و زۆرێزز  لە ناڕەزایەتییەکززان، بەاڵم ئەم ناڕەزایەتییززانە لە چەنززد هەفززتەی ڕابززردوو سززەر ەم واڵتززی 
ئێرانییەکان هاوڕا نین لەگەڵ ئەو ئایدیۆلۆژیایەی، کە دەسەاڵتی ئێران بەسەر گەالنی ئێزران دەیسزەپێنی. ئەگەر بزبوێنەری 
سەرەکیی خۆپیشاندانەکانی ئێستا سەبارەت بە کوشتنی ژینا ئەمینزی چارەسزەر نەکرێزت، ئەوا لەوانەیە خۆپیشزاندانەکان لە 

لە ڕووی قەوارە و و شززوێنەوە فراوانتززر و زیززاتر بێززت، چززونکە ئەو گەنجززانەی لەنززاو ئێززران دەژیززن و لەالیەن داهززاتوودا 
فەرمانڕەوایی دەکرێن، زیاتر لە نەوەکزانی پێشزووتری خۆیزان توانزای گەیشزتنیان هەیە بە زانیزاریی لە   وه ڕژێمێکی ئایینییه

 ەها ماوەبەسەرچووەکانی حکوومەتەکەیان.دەرەوەک بۆیە بەردەوام دەبن لە بەرەنگاربوونەوەی ب
 

ئێززران بە بەردەوامبززوونی خۆپیشززاندانەکان هەوڵ دەدات لە دەرەوە الواز دەرنەکەوێززتک ئەمەیززش دەبێززتە هۆکززارێکی تززر بززۆ 
ئەوەی دانوسزززتانەکان سزززەبارەت بزززۆ دۆسزززیەی ئەتزززۆمی بەرەوپێشزززەوە هەنگزززاو نەنێزززت. لە ڕاسزززتیدا زیزززادکردنی ئاسزززتی 

لە ناوخۆی ئێزران، حکزوومەتی ئێزران دەخزاتە نزاو هەڵوێسزتێکی الواز لە نزاوخۆ و لە دەرەوەک ئەمەیزش وا خۆپیشاندانەکان 
دەکات ئێران لە دەرەوە دەستاێشخەری بکات بۆ نمایشکردنی هێزب و بەرگریکزردن لە وێزنەی ئێزران لە دەرەوە. ئێزران نزایەوێ 
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ی ئەگەر بابەتەکزان پەیوەسزت بزن بە کێشزەیەکی هەسزتیاری وا دەرکەوێ، کە م.کەچی خواستەکانی دەرەوە دەبێزت، بەتزایبەت
وەکززوو بەرنززامە ئەتززۆمییەکەی. تززا ئەو کززاتەی ئێززران نەتززوانێ خۆپیشززاندانەکان لە نززاوخۆ کززۆنترۆڵ بکززات، هەڵوێسززتی بززۆ 

 دەرەوە زیاتر توندیی پێوە دەبینرێک ئەمەیش دەبێتە مایەی زیادبوونی گرژییەکان لەسەر ئاستی هەرێمی.
 

 ییدالە کۆتا

 
ئێمە پێمان وایە ئەمریکا بەردەوام دەبێت لە پاڵاشزتیکردنی خۆپیشزاندەران بە شزێوەیەکی زارەکزی و هاوکزاریی هاوواڵتیزانی 
ئێران دەکات، تاوەکوو بتوانن دەنگی خۆیان لە ڕێگەی ئینتزرنێتەوە بە دەرەوە بگەیەنزن. هەروەهزا ویزالیەتە یەکگرتووەکزانی 

شززەکانی نزاوچەکە ناگ.ێنێزت و بەوردی چزاودێریی دۆخززی شزڵەژاوی ئێسزتای نزاوخۆی ئێززران ئەمریکزا ڕاسزتەوخۆ خزۆی لەنزاو کێ
دەکات، تا بۆی ڕوون دەبێزت ئەم خۆپیشزاندان و ناڕەزایییزانە بەرەو چ ئاراسزتەیەك دەڕوات. ئەمریکزا بزێچگە لە سزەپاندنی 

ی سزززوپای پاسزززداران بەرامزززبەر بە سزززبای ئزززابووری بەسزززەر گەورە بەرپرسزززانی ڕژێزززم لە ئێزززران و ئیزززدانەکردنی ڕەفتارەکزززان
خۆپیشاندەران و هێرشزکردنە سزەر هەرێمزی کوردسزتان لە ڕێزگەی بەکارهێنزانی مووشزەك و فزڕۆکەی بێفزڕۆکەوان، هەڵوێسزتی 
تززری یەکززالکەرەوە نانوێنێززت. هەروەهززا ئززێمە پێمززان وا نیززیە ئەمریکززا لەم قۆنززاغەدا هاوکززاریی لۆ یسززتی پێشززکەپ بە 

و، سیاسەتەکانی بەرامبەر بە عێراق و هەرێمی كوردستان وەکوو هاوبەشی سزتراتیژیی ئەمریکزا لە ئۆپۆزیسیۆنی ئێران بکات 
 كی ئەوتۆێ لێ چاوەڕوان ناکرێت. ناوچەکە گۆڕانکارییه
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 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پێنوو  

 
 
 

 و دژە شۆڕشییەکاندا شۆڕشی "ژن، ژیان، ئازادی" لەنێوان ڕەوتە شۆڕشگێڕییەکان
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دیار سیروان بیالل

 

(١) 
 

تەنزانەت دوای بەرپابوونی شۆڕشی ئازادیی گەلی کزورد و گەالن لە رۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێرانزدا، لەنزاوەخۆ و دەرەوەدا، 
لەئاستی کوردستان، خۆرهەاڵتی ناوین و  یهانیشدا، هەڵوێست و کاردانەوە، گفتوگۆ و رەخنەی زۆری لەگەڵ خۆیدا هێنزاوە، 
چ بە الیەنگیری و پشتیوانی لە شۆڕشزەکە و چ بە دژایەتیکزردن و رەشزکردنی ئەم شۆڕشزە. لەهەردوو بزاردا ئەمە سزەرچاوەی 

ەگرێت، کە شۆڕشێکی نوێیە و بە درووشم و پارادایم) یهانبینی(ێکی نزوێ و بە بەرنزامە خۆی لە راستینەی ئەم شۆڕشەدا وەرد
و ئامانجێکی نوێوە سەریهەڵداوە. بۆیە دەبێت ئەم هەڵوێست و کاردانەوە دژ بەیەکانە لەسزەرەتای ئەم شۆڕشزەوە بە ئاسزایی 

https://www.npr.org/2022/10/07/1127394599/a-u-s-special-envoy-responds-to-iran-on-nuclear-talks-protests-over-a-womans-dea
https://www.npr.org/2022/10/07/1127394599/a-u-s-special-envoy-responds-to-iran-on-nuclear-talks-protests-over-a-womans-dea
https://www.npr.org/2022/10/07/1127394599/a-u-s-special-envoy-responds-to-iran-on-nuclear-talks-protests-over-a-womans-dea
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ڕشە بەشزێکە لە خزودی ئەرکزی شۆڕشزگێڕییانەی و "دیالیکتیکی شۆڕپ" ببینرێت. چونکە گفتوگۆ سەبارەت بە راستینەی ئەم شۆ
شۆڕشزززەکە خززززۆی. ئەگەر شۆڕشزززێک پانتززززاییەک بزززۆ هەڵوێسززززت و کزززاردانەوەی دژبەیەک، گفتوگززززۆ و رەخززززنەی هەمەالیەنە 

 .پێشنەخات، ئەوا دیارە خودی شۆڕشەکە نە نوێیە و نە خاوەن کاریگەرییشە و نە شۆڕشیشە
 

رەوتە شۆڕشزززگێڕییەکەدا، هەڵوێسزززت و کزززاردانەوەو گفتوگزززۆو رەخنەگەلێزززک  لەم مزززاوەیەداک لەدەرەوەی خزززودی شۆڕشزززگێڕان و
سززەبارەت بەخززودی درووشززمە بنچینەیززیەکەی شۆڕشززەکە "ژن، ژیززان، ئززازادی" لەئززارادایە. هەم سززەبارەت بەسززەرچاوەی ئەم 

 .دروشمەو هەمیش ناواخن و ناوەڕۆکی دروشمەکە بۆتە رۆژەڤی سەرەکییان
 

وازیارن بێناوەڕۆکی بکەن یان بیگۆڕن یزاخود چەواشزەی بزکەن، هەنزدێکیش پەسزندی دەکەن و هەندێک دژ بەو درووشمەن و خ
وەک لەم مزاوەیەدا خالیزد عەزیزبی  –بە درووشمی هەرەگونجاوی شۆڕشگێڕیی دەبینن. هەندێکی تریش بەهی خۆیانی دەزانزن 

ئەم درووشززززمەیان گززززوتبێتەوەو و بززززێ ئەوەی پێشززززتر  - لە لێدوانێکززززدا رایگەیانززززد کە ئەم درووشززززمە هززززی حببەکەیززززانە
بەرزکززردبێتەوە، تەنززانەت یەک دێڕیشززیان لەسززەر ئەم درووشززمە نووسززیبێت یززان گووتبێززت، یززاخود بە کرداریززی کاریززان بززۆ 

 .کردبێت
 

 زۆردا سزااڵنێکی لە و دیزارە درووشزمە بێگومان، ئەمە لەکاتێکدا بەڕێوەدەچێت کە سەرچاوەی ئی.هام وەرگرتن و داڕێزژەری ئەم
 و بەرنزامە و پزارادایم بزۆتە و وەرگرتزووە دا"ئزازادی ژیان، ژن،" دەستەواژەی سێ لە خۆی کۆتایی فۆرمی.ی تا کراوە ۆب کاری

روەهزا بەر لەوەی لە رۆژهەاڵت و ئێرانزدا ببێزتە درووشزم و پزارادایم هە.  یهانی و کوردستانی شۆڕشگێڕیی رەوتێکی ئامانجی
ەدەبیاتی فیکری رێبەر عەبدوڵ  ئزۆ ەالن و تەڤزگەری ئزازادی پەکەکەدا بزووە و بەرنامە و ئامانجی شۆڕپ، پێشتر لە نێو ئ

 .بە درووشم و پارادایم و بەرنامە و ئامانجی تێکۆشان
 

زۆر بەڕوونزیش وەک درووشزمێک لەبززاکوورو رۆژئزاوای کوردسزتاندا، زیززاتر لەسزی سزاڵە لەئەدەبیززاتی ئەم تەڤزگەرەو لەبززۆنەو 
وەو کاری لەسەرکراوە. بۆیە سەرچاوەکەی و مێژووی سزەرهەڵدانی ئەم درووشزمە زۆر روونە. چاالکییەکانی گەلدا بەرزکراوەتە

بەاڵم ئەوەی روون نیزززیەو دەبێزززت رەخزززنەو گفتوگزززۆی لەبزززارەیەوە بکرێزززت، ئەوەیە کەک هەڵوێسزززت و کزززاردانەوەو گفتوگزززۆو 
ێزت نکزۆڵی لەسزەرچاوەی لەدایکبزوونی رەخنەکانی دژ بەم درووشمە، بۆچی و چۆن و لەکوێوە سەرچاوە دەگزرن؟ بزۆچی دەخوازر
 درووشمەکە بکرێت؟ کێن ئەوانەی ئەم نکۆڵیکارییە دەکەن؟ بە چ مەبەستێک دەیکەن؟

 
 .لەم وتارەداک هەوڵدەدەین سەبارەت بەم پرسیارانە و خودی شۆڕشەکە بۆچوون و شرۆڤەکارییەک بکەین
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(٢) 

 
 ەبێت، لەگەڵ خۆیدا دژەشۆڕشی خۆیشی دەردەخات. رەنگبێ هەر شۆڕشێک کە لەبەرامبەر بەهەر سیستەم و رژێمێک بەرپا د

ئەمە دیزالیکتیکی شۆڕشزە. هەر شۆڕشزێک پزارادیمێکی  زۆر  ار دژەشۆڕپ وەک رەوتێک یان چەند رەوتێک خۆی نمایش بکات.
 .خۆی هەیە و بەو پارادایمە بەرنامەی کاری شۆڕشگێڕیی خۆی دادەڕێژێت و بەرەو ئامانجەکانی دەڕوات

 
دژەشۆڕشزیش رێزک بەپزێچەوانەی رەوتزی شۆڕشزگێڕییەوە خزاوەن پارادایمێزک و بەرنزامە و ئامزانجگەلێکی  یزاوازی  رەوتەکانی

خۆیززانن دژ بەو شۆڕشززە. زۆر  ززار ئەو سیسززتەمەی شۆڕشززی لەبەرامززبەردا بەرپززاکراوە، رەوتەکززانی دژەشززۆڕپ بەشززێوەیەک لە 
لە بەرژەوەنزدییەکانی ئەو سیسزتەمەدا سزەنگەر لە رەوتە شێوەکان دەچزنەوە سزەنگەری ئەو سیسزتەمە شزۆڕپ لەسزەرکراوەدا و 

شۆڕشگێڕییەکە دەگرن. ئەمەپ بەچەند قۆناخێکی بەناویەکداچوودا ئەنجزام دەدرێزتک سزەرەتا، کە بەرپزابوونی شۆڕشزەکە لە 
کردنی قۆناخی سزەرەتایی دایە، رەوتە دژەشۆڕشزییەکان خۆیزان وەک نزوێنەری رەوتە شۆڕشزگێڕییەکە نیشزاندەدەن و بزۆ نمایشز

ئەمەپ یەکسززەر دەسززت بززۆ ئززامرازە قەباکززانی تونززدوتیژییەکان و زەبروزەنززگ دەبەن، ئەمە لەکاتێکززدا شۆڕشززی بەرپززابوو، 
زەبروزەنگززززو تونززززدوتیژیی نەخسززززتۆتە بەرنززززامەی کززززاری خززززۆیەوەو لەپارادایمەکەیشززززدا شززززوێنی پێززززنەداوە. بەاڵم رەوتە 

ااڵدەستبوون بەسەر رەوتە شۆڕشگێڕییەکەدا، پەنزا وەبەر ئاسزانترین و دژەشۆڕشییەکان لەپێناو زوو گرتنەدەستی دەسەاڵت و ب
بەردەستترین ئامراز دەبەن، کە زەبروزەنگ و توندوتیژییە، بەم شێوەیە دەیانەوێزت سزواری شزەپۆڵە شۆڕشزگێڕییەکەی گەل و 

وەنی شۆڕشزەکە و درووشزم کۆمەڵگەکان ببن و پێشەنگایەتی رەوتە شۆڕشگێڕییەکە بخەنە ژێر رکێفی خۆیانەوە و خۆیان بەخزا
 .و پارادایم و بەرنامەی شۆڕشەکە دەبینن

 
بەاڵم کاتێززک ئەمەیززان بززۆ نەچززووە سززەر، هەوڵززدەدەن، لەرێگززای  ۆرێززک لە "شززەڕی تززایبەت"ەوە پڕوپاگەنززدە دژ بە رەوتە 

ی و تەشزهیر بە شۆڕشگێڕییەکە بکەن، هەوڵدەدەن درووشمەکانی شۆڕشەکە بگۆڕن، یان چەواشەی بکەن و بیشێوێنن، سزوکایەت
پێشەنگەکان و هێبەکانی نێو رەوتە شۆڕشگێڕییەکە بکەن. دوا ار کە ئەمەیشیان بۆ نەچووەسەر، ئەوا بە ئاشزکرایی سزەنگەر 

 .لە شۆڕشە بەرپابووەکە دەگرن و لەهەوڵی شکستاێهێنانی شۆڕشەکەدا، یان بەالڕێدابردنیدا دەبن
 

رکەوتن دەڕوات و سیسزتەمە بااڵدەسزتەکەی رووخانزدووە، بەاڵم هێشزتا ئەوەی  ێی تێڕامانەک کاتێزک کە شۆڕشزەکە بەرەو سزە
سیستەمی خۆیشی ئاوانەکردووە، واتا لە دۆخی بزێ سیسزتەمیدا کە دۆخێکزی گێزژاودارە، ئەو رەوتە دژەشۆڕشزیانە هەوڵزدەدەن 

یەکەم هەنگاویشزیان شۆڕشەکە بدزن ودەستەکەوتەکانی قۆرخ بکەن. واتا لەهەوڵی زەوتکردنی بەرهەمەکانی شۆڕشزدا دەبزن. 
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دژ بە هەمززوو پێشززەنگان و هێززبە شۆڕشززگێڕییەکان رادەوەسززتن و هەوڵززدەدەن، بێکاریگەریززان بززکەن، بیززانکڕن، بیززانکوژن، 
 .دەربەدەر و واڵتبەدەریان بکەن و بە دووژمنی شۆڕشە بەرپابووەکە ناوزەدیان بکەن

 
کزۆمەڵگەی مرۆڤایەتیزدا روویزداوە،  زا لەم م.مالنێزیەداک ئەمەی لەسەرەوە باسم کرد، لە زۆربەی شۆڕشە مەزنەکانی مێزژووی 

یززان رەوتە شۆڕشززگێرییەکان سززەردەکەون، یززاخود رەوتە دژە شۆڕشززییەکان، سززەردەکەون. لە شۆڕشززە ئایینییەکانززدا، لەشۆڕشززە 
ن شۆڕشزەکان چینایەتی و رزگاریخوازییەکاندا، لەشۆڕشە کۆمەاڵیەتییەکاندا، گەلێک نموونەمان لەم رووەوە هەیە، بەمەپ یا

ئەنجامی ئەرێنزی زۆر مەزن بەدەسزتدەهێنن و دونیزایەکی نزوێ و باشزتر، سیسزتەمێکی نزوێ بونیزاد دەنزێن، یزاخود رەوتە دژە 
 شۆڕشییەکان مەرگەسات و کارەساتی زۆر خوێناوی و  ەرگبڕ بەسەر شۆڕشگێڕان و گەل و کۆمەڵگە راپەڕیوەکەدا دێنن. 

 
 - 1789 ی شۆڕشززە ئایینییەکانززدا ببینززین. هەروەهززا لە شۆڕشززی فەڕەنسززای سززااڵنیرەنگبززێ لە نمززوونەی ئەمەداک لە زۆربە

 دا و لە سززەر ەم شۆڕشززە سۆسیالیسززتییە چینایەتییەکززان و رزگاریخوازەکززانی١٩١٧شۆڕشززی ئۆکتززۆبەری رووسززیای ، لە 1799
 .گەالندا، ببینین

 
بزوو، کە لەالیەن رەوتزی کۆنسزەرڤاتیەی  ١٩٧٩ بەرچاوترین نموونەپ لە خۆرهەاڵتی ناوینداک شۆڕشی گەالنی ئێرانزی سزاڵی

مەزهەبگەرای شیعەگەرای نەتەوەپەرستەوە خۆی بەسەر رەوتە شۆڕشگێڕییەکانی گەالنی ئێراندا زاڵ کزرد و شۆڕشزەکەی دزی و 
ری زەوتی کرد و هەموو رەوتە شۆڕشگێڕییەکانی ئەوکاتەی لەناوبرد و واڵتبەدەر و پەرشوب وەی پێکردن و کۆمزارێکی سزتەمکا

 .تیۆکراتی توندوتیژکاری دامەزراند
 

ی ئەو ٢٠١٢-٢٠١٠هەروەهززا دەکززرێ نمززوونەی تززریش بێنیززنەوە، راپەڕینززی گەالنززی بززاکوور و خززۆرهەاڵتی نززاوین لە سززااڵنی 
واڵتززانە ببینززین کە بەنززاوی "بەهززاری عەرەبززی"یەوە بززوو و هەر زوو بەرهەمززی ئەو راپەڕینانەیززان لە گەالن دزی و هەمززان 

 ...دەموچاوی  یاوازترەوە هاتنەوە سەر دەسەاڵتسیستەم بە 
 

(٣) 
 

ئێستا کە شۆڕشێکی ئازادی تری گەالنی رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێراندا، بەپێشەنگایەتی ژنزان و گەنجزان، بەرپزا بزووە، بە 
 پزززارادایم و بەرنزززامەیەکی پزززووختی شۆڕشزززگێڕیی و بە ئامزززانجی گزززۆڕینی ریشزززەییانەی ئەقڵیزززیەت و سیسزززتەمی سیاسزززی و
کۆمەاڵیەتی کولتزووری و رەهەنزدەکانی تزری ژیزانی ئەو گەالنە، لەسزەرپێیە و رۆژ بە رۆژ و هەنگزاو بە هەنگزاو فراوانتزر و 
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قززووڵتر دەبێززتەوە و تەنگززی بە سیسززتەمە دەسززەاڵتدارەکەی ئێززران هەڵچنیززوە، رێززک لە دۆخێکززی وەهززاداک رەوتەکززانی دژە 
، چ لەدەرەوەیززدا، خەریکززن بەو هەنگززاوانەی باسززمان لێیززانەوە کززرد، شۆڕشززیش، چ لەنززاو ئێززران و رۆژهەاڵتززی کوردسززتاندا

هەوڵززدەدەن، خززۆ بەخززاوەنی ئەو شۆڕشززە بززبانن، لەهەمانکاتززدا هەوڵززدەدەن ئاراسززتە راسززتەقینەکەی شۆڕشززەکە بگززۆڕن و 
 .بەالڕێیدا ببەن، دەستیان بە تەشهیرکردن و ناوزڕاندنی پێشەنگان و هێبە شۆڕشگێڕییەکانی کردووە

وی سەرنجڕاکێشترک هەوڵدەدەن درووشمی بنچینەیی شۆڕشەکە کە "ژن، ژیان، ئازادی"یە، بێواتای بکەن و لەنزاوەڕۆکی لەهەمو
خززۆی بەتززاڵبکەنەوە، بیگززۆڕن و درووشززمگەلێکی دیززکەی بززخەنە شززوێنی، یززان چەواشززەی بززکەن و واتززای دیززکەی لێبززاربکەن. 

ینبایی، نەتەوەپەرسزتی، شۆڕشزەکە پزارچە بزکەن و وای نیشزان هەروەها هەوڵدەدەن لەسەر بنەمزای دەمزارگیری ئزایینی، ئزای
 !!..بدەنکە ئەم شۆڕشە تەنیا هی یەک گەلە، دژ بە گەالنی تر

 
بێگومانک ئەم درووشمە "ژن، ژیان، ئازادی" درووشمێکی رووت و رووکەشی و بێ نزاوەڕۆک و بزێ بنەمزا و بزێ سزەرچاوە نیزیە، 

یکری،کولتووری،کززۆمەاڵیەتی، ئیکۆلززۆژیی و سیاسززییە. لە نززاواخنی فەلسززەفەی بەڵکززو لە بنچیززنەدا درووشززمێکی فەلسززەفی، ف
پارادایمێکزززدا لەدایکبزززووە، گوزارشزززتێکی پووخزززت و  ەوهەریزززانەی ئەو پزززارادایمەیە کە لێزززیەوە دەرهزززاتووە. ئەم درووشزززمە 

 .کززززراونەتەوەدژەتێب)ئززززانتی تێززززب(ی سززززەر ەم ئەو درووشززززمانەیە کە پێشززززتر لە شۆڕشززززەکانی پێشززززخۆی هززززاتوون و بەرز
 

بززا سززەرەتا بززبانین پززارادایمی ئەم شۆڕشززە چیززیە و چ بەرنززامەیەکی هەیە و بە چ ئامانجێززک بەرپززا بززووە: لە درووشززمە 
بە پزارادایمێکی  بنچینەییەکەیەوە "ژن، ژیان، ئازادی" تێدەگەین کە ئەم شۆڕشە بەرپابووەی رۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێزران،

ستترین و بنچینەییترین کێشە بردووە کە کێشەی ما  و ئازادیی ژنە و سەرچاوەی بنەڕەتزی نوێوە دەستی بۆ دێرینیترین، قور
کززۆی کێشززەکانی تززری مرۆڤززایەتییە. ژن لەم درووشززمەدا، ئززۆبژەیەک نیززیە، بەڵکززو سززۆبژەیە، هەم لەدۆخززی ئۆبژەییکراویززدا 

سزۆبژەیەک گەوهەری شۆڕشزەکەی پێکهێنزاوە، رزگارکراوە، کارەکتەرێکی کارا و چاالکە و کااڵ و ئامڕازێک نییە، هەمیش وەک 
کە ئەگەر "ژن"وەک سۆبژەیەک نەبێت، واتا بە ناسنامە، ئیرادە، کەسێتی، سەرچاوەی ئافراندن و داهێنان و بوونی کزۆمەڵگە 
نەبێززت، ئەوا نە "ژیززان" واتززای هەیە و نە "ئززازادی"یش. بززۆیە ژن لەم درووشززمەدا هەم سززۆبژەی بنچینەیززی پززارادایمەکەیە و 

ەمززززیش پێشززززەنگی بە ێهێنززززانی ئەو پززززارادایمەی شۆڕشززززە، کە لەگەڵ خۆیززززدا بەرنززززامە و ئامانجەکززززانی ئەو پززززارادایمە ه
 .شۆڕشگێڕییەپ دادەڕێژرێت

 
کێشززەی مززا  و ئززازادیی ژن کێشززەی بنچینەیززی و هەرەدێرینززی خززودی کززۆمەڵگەیە، بززۆیە تززا ژن ئززازاد نەبێززت و بە مافەکززانی 

ییەکززانی ناگززات. بەهززۆی دەرکەوتززن و بااڵدەسززتبوونی ئەقڵییەتززی پیاوسززاالرییەوە، کە نەگززات، کززۆمەڵگەپ بە مززا  و ئازاد
لەگەڵ خۆیززدا سیسززتەمی پ.ەداریززی، بەدوایشززیدا سیسززتەمی دەسززەاڵتخوازیی و دەوڵەتگەرایززی لێززیەوە پەیززدا بززووە، زیززاتر لە 
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ەوە. بززۆیە تززا کێشززەی مززا  و پێززنو تززا حەوت هەزار سززاڵە کززۆمەڵگەی مرۆڤززایەتی خسززتۆتە نززاو کێشززە و قەیززران و گێززژاو
ئازادییەکانی ژن چارەسەر نەبێت، هیچ کێشە و قەیران و گێژاوێکی کۆمەڵگەپ چارەسەر نابن، واتا کێشەکانی تزری ژیزان و 

 .ئازادییش چارەسەر نابن. بۆیە ژن لەم شۆڕشەدا خودی پێشەنگ و کارەکتەرە شۆڕشگێڕییەکە و رەوتە شۆڕشگێڕییەکەیە
یەکی دیززالیکتیکی نززاوخۆیی لەنێززوان هەر سززێ پێکهززاتەکەی درووشززمی شۆڕشززەکە "ژن، ژیززان، ئززازادی"دا لەبەرئەوەی پەیوەنزدی

هەیە، بەبزززێ یەکتزززر واتزززادار نزززابن و تەواوکزززاریی یەکتزززرن. بزززۆیە لەمیزززانەی ئەو پەیوەنزززدییە دیزززالیکتیکییە نزززاوخۆییەوە 
ودی مزا  و ئازادییەکزانی ژنەوە. بەبزێ هەبزوونی تێدەگەین کەک ژیان و ئازادی بەهەمزوو رەهەنزدەکانیانەوە، پابەنزدە بە خز

ما ، ناسنامە، ئیرادە و ئازادییەکانی ژنان، هیچ واتایەک بۆ چەمکەکانی ژیزان و ئزازادییش نزامێنێتەوە. بەبزێ ئزازادیی ژن 
هززیچ کێشززەیەکی چینززایەتی، نەتەوایەتززی، ئیکۆلززۆژیی و کێشززەکانی تززری کززۆمەڵگە چارەسززەر نززابن. دەوڵەت و هێبەکززانی 

ئزایینگەرا و مەزەهەبگەراکزانی خزۆرهەاڵتی نزاوین لەبەر ئەوەی  - نەتەوە و دەوڵەت - دێرنیتەی سزەرمایەداریی و دەوڵەتمۆ
خاوەنی ئەقڵییەت و پارادایمی پیاوساالریین و دەسەاڵتخوازی پاوانکار و دەوڵەتگەرای ستەمکارن، لەمیانەی بێناسزنامەکردن 

م ژیانیان بێ واتاکردووە و کردوویانەتە دۆزەخێکی سەررووی زەمین بزۆ مرۆڤەکزان و و بێمافکردن و بێکیرادەکردنی ژنەوە، هە
 .کۆمەڵگەکان، هەمیش ئازادییان لەناواخن و  ەوهەری خۆی دەرخستووە و بێ ناوەڕۆکیان کردووە

 
نە و پزارادایمە بەمەپ توانیویانە بەسەر کۆمەڵگە و گەالندا زاڵ و بااڵدەست بن. کەواتە هەر شۆڕشزێک کە دژ بەو سیسزتەما

دژەژن و دژەژیززان و دژە ئززازادییە بەرپاببێززت، ناچززارە و دەبێززت بە دژەپززارادایمێکی ئەو سیسززتەمانەوە شززۆڕپ بەرپززا بکززات، 
لێرەوە، تێزدەگەین کە درووشزمی "ژن، ژیزان، ئزازادی" گەوهەر و نزاوەڕۆکی گوزارشزتبوونی ئەو پزارادایمەیە کە دژە سیسزتەمی 

خۆرهەاڵتی ناوین و  یهانیشدا. ئەم پارادایمەپ پارادایمی مزۆدێرنیتەی دیمزوکراتییە، کە لەسزەر بااڵدەستە لە کوردستان و 
 .بنەمای ئازادی ژن، کۆمەڵگەیەکی دیموکراتی ئیکۆلۆژی و ئابووریی هەرەوەزکاریی، خۆی بونیادناوە

 
دا تزا دێزت فراوانتزر و گەورەتزر بۆیە دەبینین کە ئەم درووشزمە وەک تزۆپەڵێکی ئزاگرین، بە کوردسزتان و نزاوچەکە و  یهانز

دەبێت و هەڵگرانی ئەم درووشمە بە پارادایمێکی نوێوە تێکۆشانی ئزازادی بەڕێزوە دەبەن.چزونکە مزۆدێرنیتەی دیمزوکراتی هەم 
- ئززززززایینگەرا و دەوڵەت - نەتەوە، دەوڵەت - دژ بە سیسززززززتەمی مززززززۆدێرنیتەی سززززززەرمایەدارییە، هەمززززززیش دژ بە دەوڵەت

نەتەوە و  - یە درووشمی "ژن، ژیان، ئزازادی" درووشزمێکی دژەتێزبی مزۆدێرنیتەی سزەرمایەداریی و دەوڵەتئایینباگەراکانە. بۆ
 .ئایینگەرا و ئایینباگەراکانە

 
ئەم دروشمەک کە لەالیەکەوە بەرهەمی پەنجا ساڵ تێکۆشانی فەلسەفی، فیکری، کۆمەاڵیەتی، کولتووری، سیاسی و گەریالیزی 

بەتزززایبەتی بەرهەمززی تێکۆشزززانی خززودی ژنزززانی  -ی پەکەکە و رێززبەر عەبزززدوڵ  ئززۆ ەالنەو شززەڕڤانانی تەڤززگەری ئزززازادی
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تززا دوافززۆرمی.ی خززۆی وەرگرتززووە، بە چەنززدین قۆنززاخی یەکتززر تەواوکززاردا تێاەڕیززوە، دوا ززار لە  -ئززازادیخواز و شۆڕشززگێڕە
ریشزەیەکی مێژوویزی زۆر قزووڵتر لەو  لەالیەکزی تریشزەوە رەگ و فۆرمی.ەی "ژن، ژیان، ئازادی"دا گوزارشتی لە خۆی کزردووە.

پەنجززا سززاڵەی تێکۆشززاندا هەیە و دەگەڕێززتەوە بززۆ سززەرەتای بەکۆمەڵگەبززوونی رەوەمرۆڤەکززان لەسززەردەمی چززاخی بەردینززی 
نوێ)نیۆلۆتیززززک(، بەدوایززززدا تێکۆشززززانی بەردەوامززززی هەزاران سززززاڵەی ژن و کززززۆمەڵگە سرووشززززتییەکان دژ بە ئەقڵییەتززززی 

دەوڵەتگەراکززززانەوە، بززززۆ ئەوەی  ەوهەری کۆمەڵگەبززززوونی خۆیززززان لەدەسززززت نەدەن، کە  - رادەسززززەاڵتگە – پیاوسززززاالری
ئزافرێنەرێتی و پیززرۆزی ژن، ژیزان و ئازادییە،خۆیززان پاراسزتووە و بەرگرییززان لە خۆیزان کززردووە. بەاڵم لەم پەنجزا سززاڵەی 

بە پێشزەنگایەتی  - ە ژن و ژیزان و ئزازادیدواییدا، بەتایبەتتر لەو سی ساڵەی رابردوودا، ئەم تێکۆشان و بەرگرییکزردنە ل
گەیشززتۆتە ئاسززتی پززارادایمێکی ئززازادیی ژن و کززۆمەڵگە و گەالن، کە ژنززی کززورد و گەلززی کززورد تێیززدا رۆڵززی   - خززودی ژنززان

پێشززەنگایەتییان بینیززوە. ئەوەی ئەمززڕۆ لە رۆژهەاڵتززی کوردسززتان و ئێززران روودەدات، گوزارشززتێکی قززووڵ و بەردەوامیززی ئەم 
 .انەیەتێکۆش

 
(٤) 

 
ئەگەر بەراوردێکی پانۆڕامایی ئەم درووشمە شۆڕشزگێڕییە "ژن، ژیزان، ئزازادی" بکەیزن لەگەڵ چەنزد درووشزمێکی تزری شۆڕشزە 
مەزنەکانی تری مێژوو، ئەوا بەڕوونی دەبینزین کە چەنزدە درووشزمێکی هەمەالیەن و گشزتگیر و  یهانییزانەیە، خزۆی بە هزیچ 

ەل و نەتەوەیەکەوە سززنووردار نەکززردووە، بەڵکززو سززەر ەم رەهەنززدە فراوانەکززانی ژیززانی ئایینێززک، ئززایینبایەک، چینێززک، گ
مززرۆا و کۆمەڵگەکززانی لەخززۆوە گرتززووە. درووشززمی "ژن، ژیززان، ئززازادی" بە بەراورد لەگەڵ درووشززمی "برایەتززی، یەکسززانی، 

و ئزازادی نێزوان کزۆمەڵگەی فەڕەنسزی ئازادی"ی شۆڕشی فەڕەنسا، کە تەنیا سێ رەهەندی وەرگرتووە کە برایەتی و یەکسزانی 
بززوو، کە دواتززر کززاریگەری بەسززەر کززۆی مرۆڤززایەتیش دادەنێززت، بەاڵم شززوێن و پززێگەی ژن لەم درووشززمەدا بززوونی نیززیە، 

ئیکۆلۆژیززایە پشتگوێخسززتووە.  ژیززانی ناسززنامە  یاوازەکززان و رەهەنززدەکانی تززری ژیززان کە دادپەروەری و ئاشززتی و بەیەکەوە
شۆڕشی فەڕەنسا لەالیەن بۆرژواکانەوە، کە خاوەن ئەقڵییەتێکزی پیاوسزاالر و دەسزەاڵتگەرا و دەوڵەتزگەرا هەڵبەتە هەر زوو 

ناپ.یۆنی لزێکەوتەوەو ئەمەشزداگیرکردنی  -و ئیماراتۆرییەتی فەڕەنسی بوون، بەالڕێدا بردراو شۆڕشگێڕانی خەڵتانی خوێنکران
 .واڵتانی تری لەئەوروپاو ئەفریییای بەدواداهات

 
ی درووشمی "کرێکارانی  یهان یەکبگرن"ی شۆڕپ و  واڵنەوە سۆسیالیستی و کۆمۆنیستییەکانی کۆتزایی سزەدەی نزۆزدە و هەرچ

کۆی سەدەی بیستەمیشە، دەبینین کە تەنیا رەهەندە چینایەتییەکەی م.مالنێی نێوان چینی دەسەاڵتداری بزۆرژوا و کزۆی چیزنە 
ەکاتێکدا رەگی چەوسانەوە و ژێردەستەیی چینەکان، سەرەتا بە چەوسزانەوە ژێردەست و چەوساوەکانی بە بنەما وەرگرتووە. ل
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و ژێردەسزتەکردنی ژن دەسززتیاێکردووە، وەک رێززبەر ئززۆ ەالن دەڵێززتک"ژن دێرینتززرین نەتەوەی کۆلۆنیززاڵیکراوە". هەروەهززا ئەم 
دەسزتەبەرکردنی الیەنزی مزاددیی درووشمە و درووشمە پەیوەستدارەکانی تری، وەک "نان، کار، ئازادی" زیزاتر درووشزمگەلێکی 

 .و ئابووریین، نەک مەعنەوی و رەهەندەکانی تری ژیان
بێگومان لەمێژووداک گەلێک درووشمی تری شۆڕشەکان هەن، کە دەکرێ درووشمی "ژن، ژیان، ئازادی" لەگەڵ ئەو درووشزمانەدا 

 .بەراوردکاریی بکرێن و دەرئەنجامی گرنگی لێیەوە دەربخرێت
 

(٥) 
 

نگە کە سززەبارەت بە سرووشززت و راسززتینەی ئەم شۆڕشززە شززرۆڤەیەک بکەیززن، تززا بتززوانین لە سرووشززت و راسززتینەی لێززرەدا گززر
 .درووشمەکەیشی تێبگەین

 
شۆڕشززی ئززازادیی"ژن، ژیززان، ئززازادی" شۆڕشززێکی نززوێیە، نززوێیە لە درووشززمەکەی، پززارادایمەکەی، بەرنززامە و ئامززانجەکەی، 

 پێشزخۆی تزری شۆڕشزەکانی سزەر ەم لە دەکزاتەوە  یزای  بەکرداریکردنیزدا، بەمەپهەروەها لە پێشەنگەکانی و لە شێوازی 
 . یهاندا و ناوین خۆرهەاڵتی و ئێران لە
 

ئەم شۆڕشززە، ب.ێسززەکەی لە رۆژهەاڵتززی کوردسززتانەوە بززووە و سززەر ەم ئێرانززی گرتززۆتەوە. پززێش ئەوەی لە رۆژهەاڵت کڵززاە 
ە سزەریهەڵداوە و تزا ئێسزتاپ بەردەوامە. بە واتزایەکی تزرک ئەم شۆڕشزە بسەنێت، پێشتر لە باکوور و رۆژئاوای کوردسزتانەو

هەم درێژکززراوە و هەمززیش تەواوکززاریی شۆڕشززە فززراوانەکەی کوردسززتانە کە لە بززاکوور و رۆژئززاوای کوردسززتاندا بەرپززابووە و 
رپزا کزردووەو کزاریگەریی فراوانبووەو بەکاریگەریی راستەوخۆو ناڕاسزتەوخۆی بزاکوورو رۆژئزاوا، رۆژهەاڵتزیش شۆڕشزی خزۆی بە

 .بەسەر هەموو گەالنی ئێراندا کردووە
 

بەاڵم لەهەمانکاتدا ئەم شۆڕشە خاوەن تایبەتمەندێتی خۆشیەتی و راسزتینە و سرووشزتی خزۆی هەیە. واتە کزۆپیکراو نیزیە، 
ەگەلێکی  یزاوازدا، بەڵکو درێژەپێدەر و تەواوکارە، لەهەمانکاتیشدا خۆی شۆڕشێکە و بەهزۆی ئەوەی لە  وگرافیزا و کزۆمەڵگ

 .سەریهەڵداوە، راستینە و سرووشتی خۆیشی هەیە و دەبێت ببینرێت
 

ئەم شۆڕشە لەمیانەی درووشمەکەیەوە، هەروەها بەشداربوونی ژنزان و سزەر ەم گەالن لەم شۆڕشزەدا، ئەوەمزان پێزدەڵێت کەک 
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 دیی لە باکوور و رۆژئاوی کوردستان و بزاکوورژیانی دیموکراتیانەی شۆڕشی ئازا لەسەر هەمان پارادایمی ئازادیی و بەیەکەوە
 .رۆژهەاڵتی سوریا بەرپا بووە -

 
بێگومان ئەم پارادایمە ئازادیخوازییە وەک  زوالنەوەیەکی شۆڕشزگێڕییش لە باشزووری کوردسزتاندا لەنێزو تێکۆشزانی سزەخت و 

ئزازادیی رۆژهەاڵت و ئێزران. ئەمە بەو  دژواردایە. واتا لەرووی زیهنی و رۆحی چاالکوانێتیدا ئی.هزام بەخزش بزووە بزۆ شۆڕشزی
واتزززایە نزززایەت کە ئەم شۆڕشزززە راسزززتەوخۆ و بە ئۆرگزززانی لەالیەن بزززاکوور یزززان رۆژئزززاواوە بەڕێوەدەچێزززت، بەڵکزززو رەوتە 
شۆڕشگێڕییەکەی ئەم شۆڕشە خۆی شۆڕشەکەی خۆی بەڕێوە دەبات، ئەوانەی رۆژانە لە گۆڕەپانەکە دان و لەبەرەنگزاربوونەوەی 

واردان و سززات بە سززات گیززان و ژیززان دەبەخشززن ئەوانەن کە پێشززەنگی راسززتەقینەی خززودی شۆڕشززەکەن. بەاڵم سززەخت و دژ
 .بەهەمان ئەقڵییەت و پارادایمی شۆڕشگێڕانەوە

 
رۆژئزاوا  - بۆیە ئەم شۆڕشە چەنزدە لەرووی درووشزم، نزاوەرۆک، پزارادایم، بەرنزامە و ئامانجەکزانی خزۆی لە شۆڕشزی بزاکوور

شززززێوەپ خززززۆی تایبەتمەنززززدێتی و راسززززتینەی خززززۆی هەیە و لەڕووی تێکۆشززززانی کرداریززززی و شززززێوازی  دەچێززززت، بەهەمززززان
چاالکییەکانیەوە تەواو مۆرکی خۆی و تایبەتمەندێتی خۆی هەیە. واتە ئەگەر سزەرچاوەی ئەم شۆڕشزە لە "بزاکوور، رۆژئزاوا، 

و رەوتە شۆڕشززگێڕییانە بەگززوێرەی  وگرافیززا و رۆژهەاڵت" لەڕووی زیهنززی و پززارادایمییەوە یەکززیش بززن، بەاڵم هەر یەکێززک لە
مێژووی واڵتەکەیان، کۆمەڵگەکانیان، واقیعی سیستەمی دەسەاڵتدار و سیستەمی کۆمەاڵیەتی باوی سزەر واڵت و کزۆمەڵگەکەی 
خۆیاندا، بوونەتە خاوەن تایبەتمەندێتی و سرووشتی خۆیان. ئەمە راسزتینەیەکی بەرچزاوی شۆڕشزەکەی ئێسزتای رۆژهەاڵت و 

 .ێرانەئ
 

لەوانەیە بۆچززوونێکی وەهززاپ هەبێززت کە چززۆن و کززوا کاریگەرییەکززانی شۆڕشززەکانی بززاکورو ڕۆژئززاوا بەسززەر ئەم شۆڕشززەی 
سزززاڵەی رابزززردوودا  24رۆژهەاڵت و ئێزززرانەوە هەیە؟ لێزززرەدا، ئەگەر چەنزززد نمزززوونەیەک لە رووداوە مێژووییەکزززانەوە لەو 

ی شزوباتی سزاڵی ١٥یگەرییەی رۆژهەاڵت لەگەڵ باکوور و رۆژئزاوا ببیزنن. لە بێنینەوە رەنگبێ باشتر لەو بەریەککەوتن و کار
دا کاتێک کە پیالنگێڕییەکی نێودەوڵەتی دژ بەرێبەر عەبدوڵ  ئۆ ەالن و پەکەکەو گەلی کورد بەڕێوەچزوو، دەیزانهەزار ١٩٩٩

یالنگێزڕییە نێزودەوڵەتییە راپەڕیزن لەخەڵکی شارەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و تەنانەت لەزانکۆکزانی تارانیشزەوە، دژ بەو پ
و خۆپیشاندانی زۆر مەزن و شکۆمەندانەیان کرد، هەر بەهۆی ئەم راپەڕین و خۆپیشزاندانانەوە دەیزان شزەهیدیان بەخشزی و 

 .سەدان و هەزارانیان بریندار بوون و دەستگیر کران
 

اریی ریبەکززانی پەکەکە بززوون، ئێسززتاپ هەر بەمەپ نەوەسززتا لەوکززاتەوە تززا ئێسززتا هەزاران کززچ و کززوڕی رۆژهەاڵت بەشززد
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بزوونەتە خززاوەن رێکخسزتنی فراوانززی خۆیززان )پزژاک و کززۆدار( لە رۆژهەاڵت و ئێرانززدا. هەروەهزا لە زینززدانە دۆزەخییەکززانی 
ئێران و رۆژهەاڵتدا چەنزدین شۆڕشزگێڕی چزاالکوان بەهەمزان پزارادایم و درووشزمەوە بەرخۆدانیزان کزرد و تزا دوا هەناسزەیان 

 .ین سازشیان لە باوەڕیی و پارادایمەکەی خۆیان نەکردبچووکتر
هەروەهززا لەکززاتی بەرپززابوونی شۆڕشززی رۆژئززاوای کوردسززتان و بەدوایشززیدا هێرشززکردنی داعززش و تورکیززا بززۆ سززەر کۆبززانێ و 
عەفززرین و گرێسززای و سززەرێکانی، خەڵکززی رۆژهەاڵتززی کوردسززتان و لە تززارانیش بەدەیززان هەزاریززان خۆپیشززاندانی زۆر بە 

کۆیان بۆ پشتیوانی لە رۆژئاوا و خەڵکەکەی و شۆڕشەکەی کرد. ئەمەو دەیزان و سزەدان نمزوونەی تزر پێمزان دەڵزێن کەک لە ش
رۆژهەاڵتززی کوردسززتان و تززاڕادەیەکیش لە کززۆی ئێززرانیش، بەتززایبەتی لەنێززو خوێنززدکاران، گەنجززان و ژنانززدا کززاریگەرییەکی 

ژئززاوا هەیە و بە ئی.هززام وەرگززرتن لەم شۆڕشززە ئەوانززیش شۆڕشززی خۆیززان رۆ - بەرچززاوی شۆڕشززی ئززازادی کوردسززتان لە بززاکوور
بەرپززاکردووە و بەهەمززان درووشززم و پززارادایمەوە لە شۆڕشززدان. بێگومززان کاریگەرییەکززانی کەنززاڵە تیەیززیە ئازادیخوازەکززان، 

و کززاریگەربوون بەو میززدیای دیژیتززاڵ رۆڵێکززی گرنگیززان لەم هۆشززیاربوونەوەیەی گەلززی کززورد و گەالنززی ئێززران و تێگەیشززتن 
 .رۆژئاوا هەیە - پارادایم و شۆڕشەی ئازادی لە باکوور

 
یەکێززک لە خززاڵە گرنگەکززانی راسززتینە و سرووشززتی ئەم شۆڕشززە ئەوەیە کە تەنیززا شۆڕشززێکی سیاسززی رووت نیززیە و تەنیززا 

تایبەتمەنززدێتی و  بەرامززبەر خززودی دەسززەاڵتە سززتەمکارەکەی ئێززرانیش نیززیە، بەڵکززو ئەم شۆڕشززە، هەرچەنززدە هێشززتا هەمززوو
سرووشتەکەی بەتەواوی دەرنەکەوتزووە، بەاڵم لە درووشزمە بنچینەیزیەکە و درووشزمەکانی تریزدا دەردەکەوێزت کە ئەم شۆڕشزە 

 :لەبنەمادا
 
فیکرییە،رێنیسززانس و رۆشززنگەرییەکی نززوێیە دژ بەو زیهنیززیەتە بااڵدەسززتەی لە ئێززران و رۆژهەاڵتززی  - شۆڕشززێکی زیهنززی -١

- ئززایینگەرا - نەتەوە، دەوڵەت - دەسززتە و دژەژن و دژەژیززان و دژەئززازادییە. واتززا دژ بە سیسززتەمی دەوڵەتکوردسززتاندا بااڵ
 .مەزهەبگەرایە

شۆڕشێکی کولتوورییە، دژ بەو کولتوورە بااڵدەستەیە کەوا هەزاران ساڵە بەسەر مرۆا و کۆمەڵگەکزانی رۆژهەاڵت و ئێزران  -٢
 .و کولتوورە بااڵدەستە کولتوورێکی دژەژن، دژە ژیان، دژە ئازادییەو خۆرهەاڵتی ناویندا داسەپێنراوە، ئە

 
شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتییە، دژ بەو دۆخە کۆمەاڵیەتییەی کەوا تاک و کۆمەڵگەکانی رۆژهەاڵت و ئێرانی تێزدا چەپێنزدراوە و  -٣

پەروەر و یەکسززان و ئززازاد، سززەرکوتکراوە، کە تێیززدا زەمیززنەی ئززازادی، یەکسززانی، کززار، دادپەروەری، ژیززانێکی بەشززکۆی داد
 .بەیەکەوەژیانی دیموکراتیانە و ئاشتەوایانەی تا دواڕادە نەهێشتووە
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شۆڕشززێکی ئیکۆلززۆژییە، کە دژ بەو دۆخە داسززەپێنراوەیە کە ژیززنگەی سرووشززتی و کززۆمەاڵیەتی وێززران کززردووە و زەمیززنەی  -٤
 .ژیانی نەهێشتووە

کەوا زیاتر لە چل ساڵە، لەمیزانەی دزیزن و زەوتکردنزی شۆڕشزی ئزازادی  شۆڕشێکی سیاسییە، دژ بەو سیستەمە سیاسییەی -٥
دا بەرپاببوو، هاتۆتە سەر دەسەاڵت و بە ئاگر و ئاسن سەرکوتی ژنان و گەلی کزورد و گەالنزی ١٩٧٩گەالنی ئێران لە ساڵی 

ەر دەرکەوتنزی چەنزد تزاڵە تری ئێرانی کردووە. دژ بەو گەندەڵییەی دەسزەاڵتە سزتەمکارەیە کە رۆڵەکزانی ئەم گەالنە، لەسز
قژێکی ژنان، لەسەر بەرەنگاربوونەوەی ئەم دەسەاڵتە، بەناوی خوا و ویالیەتی فەقیهی خۆکردنە  ێگری خزواوە، دەکزوژرێن، 
لەسێدارە دەدرێن، دەخرێنە کونجی زیندانەکانەوە. ئەم دەسەاڵتە تیزۆکراتە خۆسزەپێنە، گەلزی کزورد و گەالنزی تزری ئێرانزی 

کززززاری، ئززززاڵوودەبوون بە مززززاددە هۆشززززبەرەکان، تەشززززەنەپێدانی دەمززززارگیریی ئززززایینی، ئززززایینبایی، غەرقززززی هەژاری، بێ
 .نەتەوەپەرستی کردووە

 
بززۆیە ئەم شۆڕشززە کە زیززاتر لە مززانگێکە بەرپززابووە، رۆژ بە رۆژ سرووشززت و تایبەتمەنززدێتییەکانی دەردەکەوێززتەڕوو، بەر 

تی، ئیکۆلززۆژیی، ئینجززا سیاسززییە. هەرچەنززدە ئێسززتا زیززاتر الیەنە لەهەمززوو شززتێک شۆڕشززێکی زیهنززی، کولتززووری، کززۆمەاڵیە
سیاسییەکەی بەرچاوە، ئەمە لەبەر ئەوەیە کە سیستەمی دەسەاڵتداریی ئێزران، لەخۆیزدا گوزارشزت و نزوێنەرایەتی لە هەمزوو 

ران لەدژیزدا راپەڕیزون ئەو سیستەمە زیهنی، کولتووری، کۆمەاڵیەتی، ئیکۆلۆژی و سیاسییە دەکات کە گەلی کورد و گەالنی ئێ
و شۆڕشیان بەرپا کردووە. ئەمەپ راسزتە و هەڵە نیزیە، چزونکە رووخانزدنی ئەم سیسزتەمە سیاسزییە دەسزەاڵتدارەی ئێسزتای 
ئێران، رێگە لەبەردەم رووخاندنی کۆی سیستەمە زیهنی و کولتووری و کۆمەاڵیەتییە بااڵدەستەکە دەکاتەوە و قۆناخێکی نزوێ 

بەردەم ئاواکردن و بونیادنانی سیستەمێکی زیهنی، کولتزووری، کزۆمەاڵیەتی و ئیکۆلزۆژی و سیاسزی نزوێ و زەمینەیەکی نوێ لە
و ئززازاد و دیموکراتیززانە دەکززاتەوە و دەکززرێ لەمیززانەی سیسززتەمێکی کۆنفیززدراڵی دیموکراتییززدا گەلززی کززورد و گەالنززی تززری 

ژیززانی ئززازاد و دیموکراتیززانەدا  بنەمززای بەیەکەوە ئێززران، ببززنە خززاوەن خۆبەڕێززوەبەرێتی دیموکراتیززانەی خۆیززان و لەسززەر
 .لەسەردەمێکی نوێدا شکۆمەندانە بژین

 
یەکێک لە تایبەتمەندێتییەکانی ئەم شۆڕشزە ئەوەیە کە لەهزیچ شۆڕشزێکی تزری مێژوویزی گەالن ناچێزت. بەاڵم لەسرووشزت و 

ی ١٩٦٨هانززدا، زۆر لە شۆڕشززی پاریسززی تایبەتمەنززدێتی و ئاسززتی کاریگەرییەکانیززدا لە نززاوخۆی ئێززران و نززاوچەکە و  ی
خوێنزدکاران دەچێززت. چززونکە شۆڕشززی پاریسزیش ئەوەنززدەی شۆڕشززێکی زیهنززی، کولتزووری، کززۆمەاڵیەتی بززوو، ئەوەنززدە سیاسززی 
نەبوو. هەرچەندە دواتر کاریگەریی سیاسیی زۆریشی بەسەر سیسزتەمی سیاسزی ئەوروپزا و  یهانیشزدا هەبزوو. ئەم شۆڕشزەپ 

 لەنبیززک بێکززارەکەیە، و هەژار خەڵززکە و گەالن و گەنجززان و ژنززان شۆڕشززی بەڵکززو نیززیە، خوێنززدکاران شۆڕشززێکی  کە تەنیززا
 ر لە ئێستاوە هە. دەکات  یهاندا و ناوین خۆرهەاڵتی گەالنی بەسەر زۆر چۆنایەتی کاریگەرییەکی دوورمەودادا، و مەودا
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 .ئاماژە گرنگەکانی ئەم کاریگەرییە دەبینین
 

ڕشززێکی دژە دەسززەاڵتی، دژە دەوڵەتگەرایززیە. واتە ئەم شۆڕشززە لەوەدا ناوەسززتێت کە تەنیززا سیسززتەمە کەواتە ئەم شۆڕشززە، شۆ
سیاسییە دەسەاڵتدارە بااڵدەستەکە بگۆڕێت، بەڵکو بەئامزانجی گزۆڕین و وەرچەرخانزدنی کزۆی سیسزتەمی زیهنزی، کولتزووری و 

 .دەچێتکۆمەاڵیەتیی بااڵدەستی سەر رۆژهەاڵت و ئێران بەرپابووە و بەڕێوە 
 

لەکاتێکدا، کە ژنان و گەنجانی کورد و گەالن پێشەنگایەتی ئەم شۆڕشە دەکەن و بە درووشزمی هزاوبەپ لە مەیدانەکانزدان، 
ئەمە بۆخۆی بەڵگە و سەلمێنەری ئەوەیە کە ئەم شۆڕشزە لەبنچیزنەدا بزژاری بەیەکەوەژیزانی ئزازاد و دیموکراتیزانەی گەالنزی 

ئێسززتا گەالنززی راپەڕیززو نەک هەر دژ بەیەکتززر نززین، بەڵکززو بەیەکەوەن و خەونززی  کززردۆتە بززژاری خززۆی بززۆ داهززاتوو، تززا
بەیەکەوەژیززانی ئززازاد و دیموکراتیانەیززان هەیە و خززۆ بەدوور دەگززرن لە هەمززوو  ززۆرە دەمززارگیرییەکی ئززایینی، ئززایینبایی، 

 .ئەتنیکی و نەتەوەیی. ئەمەپ یەکێکە لە خاڵە هەرە درەوشاوە  یاوازەکانی ئەم شۆڕشە

 
(٦) 

 
وەکو باسمان کردک لەبەرامبەر ئەم شۆڕشەدا کۆمەڵێزک رەوتزی دژە شۆڕشزەکەپ هەر لە ئێسزتاوە ئاماژەکزانی دەبینزرێن. وەکزو 
دەبینینک هاوکات لەگەڵ دژایەتیکردنی رژێمی ئێزران بزۆ ئەم شۆڕشزە، لەدەرەوەی رژێمزیش رەوتگەلێکزی دژەشۆڕشزیش کزاران و 

وەکزززو دەبینزززینک هۆکزززاری  و رێگزززا و رێبزززازانەی کە لەسزززەرەوە باسزززمان کزززردن.لەهەوڵزززی دژایەتیکردنزززی ئەم شۆڕشزززەن، بە
دژایەتیکردنززی ئەم شۆڕشززە لەالیەن رژێمززی ئێززرانەوە دیززارە کە بززۆ مەرگززی ئەم رژێززمە بەرپززابووە، بززۆیە بەئززاگر و ئاسززن، 

ەم سززەرکوتکردنەیدا بەهەمززوو شززێوازێکی سززەرکوتکردن لەهەوڵززی سززەرکوتکردنی ئەم شۆڕشززە دایە. بەاڵم دیززارە ناتوانێززت ل
سەربکەوێت. ئیدی رژێمی ئێران، هەروەها ژنان و گەالنیش ناچنەوە دۆخی پێش ئەم شۆڕشە. لەنبیزک مەودا، یزان مزاوەیەکی 
کەمخایەندا ئەو رژێمە چیتر ناتوانێت بەردەوام بێت و وەکو رابزردوو پزاوانی دەسزەاڵت، ژن و ژیزان و ئزازادیی گەلزی کزورد و 

 .گەالن بکات
 

ەدەرەوەی رژێم، ئەو رەوتانە کێن و چین کە دژەشۆڕشن و هەر لە ئێستاوە، راستەوخۆ یزان ناڕاسزتەوخۆ، دەسزتیان بە بەاڵم ل
 :دژایەتیکردنی ئەم شۆڕشی ئازادییە کردووە؟. دەکرێ ئەو رەوتانە لەچەند خاڵێکدا پۆلین بکەین

 
بیززانووی لەچززک فڕێززدان و لەئززایین دەرچززوون،  بە - بە رەوتززی سززەلەفی و ئیخززوانییەوە - سززەر ەم رەوتە ئیسززالمییەکان -١
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پەراوێبخستنی دەسەاڵتی پیاوساالری بەسەر ژنەوە، دژ بەم شۆڕشی ئازادییەن. ئێستا تەنیا لە قۆناخی دژەپڕوپاگەنزدە دان 
ەم دژ بەو شۆڕشە، فەتوا دەدەن و هەڕەشزە دەکەن. بەاڵم لەوانەیە لە قۆناخەکزانی تزردا راسزتەوخۆ بزکەونە دژایەتیکردنزی ئ

شۆڕشە و بەکردارییش لە  مو ۆڵ دابن. ئەمە هەر تەنیزا لە رۆژهەاڵت و ئێزران نزا، تەنزانەت لە باشووریشزدا ئەو رەوتزانە 
 .دژایەتی و ترسی خۆیان لەم شۆڕشە نەشاردۆتەوە

 
گەنزدە و سەر ەم هێب و الیەنە نەتەوەپەرستەکان و پانکێرانیستەکان و شاپەرسزتەکان، دژ بەو شۆڕشزە لە نێزو دژەپڕوپا -٢

لێززدوانی سززەیر دان لەسززەر درووشززمی شۆڕشززەکە و هەر لە ئێسززتاوە لەهەوڵززی دزیززن و زەوتکردنززی شۆڕشززەکە دان. ئەوانە 
هەوڵدەدەن لەرێگەی زلدەوڵەتەکانی رۆژئاواوە، پشتیوانی بەدەسزتبێنن و لەدوای رووخزانی رژێمزی ئێسزتادا، ئەوان دەسزەاڵت 

الیەنززانە، لەڕووی ئەقڵیززیەت و سیاسززەتەوە، بەقەد یەک گەرد،  یاوازییززان بگززرنە دەسززت. ئەمە لەکاتێکززدا، ئەو هێززب و 
 .لەگەڵ رژێمی ئێستای ئێراندا نییە

 
هێب و الیەنە می..یگەرا و نەتەوەپەرستە سەرەتایی و کالسیکییەکانی کزوردیش، هەم لە باشزوور و هەمزیش لە رۆژهەاڵت،  -٣

ەکییەکەی شۆڕشەکەوە، یان چەواشەکردن و بێواتاکردنی درووشزمەکەوە، هەر لە ئێستاوە لەرێگەی دژایەتیکردنی درووشمە سەر
لەهەوڵززی بەالڕێززدابردن و پززارچەکردنی شۆڕشززەکە دان. لەمەپ سەرنجڕاکێشززترک دەیانەوێززت ئەم شۆڕشززە سززەرتاپاگیرییەی 

هێنززانی چەک و ئێززران تەنیززا لە رۆژهەاڵتززی کوردسززتاندا قەتززیس بهێڵززنەوە و سززنوورداری بززکەن. هەوڵززدەدەن لەرێززگەی بەکار
تونزدوتیژییەوە دەسززتوەردان لە شۆڕشززەکە بززکەن. بززێ ئەوەی بتزوانن کەمتززرین بەرگززری رەوای ئەم گەلە راپەڕیززوە بززکەن. ئەم 
هێززب و الیەنە کوردیززانە، هەوڵززدەدەن ئامانجەکززانی ئەم شۆڕشززە تەنیززا لە ئامززانجە سیاسززییە دەسززەاڵتخوازییەکەی خۆیانززدا 

ۆڕشزززە تەنیزززا بە ئامزززانجی سیاسزززی و زۆر بەتزززایبەتیش بە ئامزززانجی دەسزززەاڵتخوازیی و بخنکێزززنن. ئەمە لەکاتێکزززدا، ئەم ش
دەوڵەتگەرایی بەرپا نەبووە. وەکو باسمان کرد شۆڕشێکی زیهنی، کولتزووری، کزۆمەاڵیەتی و ئینجزا سیاسزیی سزەر ەم ژنزان و 

دەکرد. بێگومزان ئەمە بەو واتزایە نزایەت گەالنی ئێرانە. ئەگەرنا ئەوا ژنان و گەالنی تری دەرەوەی کورد بەشداریان تێدا نە
هێززبە کوردییەکززان لەم شۆڕشززەدا بەشززدار نززین، یززان خززاوەن بەرنززامەی تززایبەتی هززاوبەپ و سززتراتیژی هززاوبەپ نەبززن بززۆ 
گەلەکەی خۆیان، بەاڵم دەبێت بۆ گەالنی تریش و سەر ەم ئێرانیش بەرنزامە و سزتراتیژیان هەبێزت. چزونکە نە گەلزی کزورد 

ر بە ما  و ئازادییە نەتەوەییەکانی دەگات، نە گەالنی تریش بەبێ کزورد بە مزا  و ئازادییەکانیزان دەگەن. بەبێ گەالنی ت
بۆیە، پێویست دەکات هێب و الیەنە کوردییەکان، بەرچاو روون بن و زەبر لە رۆح و فیکزر و پزارادایم و بەرنزامە و ئامزانجە 

دەکززات ببززنە خززاوەن سززتراتیژ و بەرنززامەیەکی دیموکراتیخززوازیی و  گشزتییەکانی ئەم شۆڕشززە نەدەن. لەهەمانکاتززدا، پێویسززت
ئازادیخوازی روون و کۆنکرێتی ئەوتۆ کە لەگەڵ رۆح و فیکری شۆڕشەکەدا تەبا و یەکانگیر بێت. ئەگەرنزا، بەم ئەقڵیزیەت و 

گەلزی کزورد بەتەنیزا بۆچوونە سیاسییە بەرتەسکەی خۆیانەوە، بەر لەهەموو شتێک شۆڕشەکە پارچە پارچە دەکەن و دوا زار 



٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

69 
 

لە گۆڕەپزانەکەدا دەهێڵززنەوە. بەمەپ رژێمززی ئێزران بە ئاسززانی دەتوانێززت بەسززەر گەالنزی شۆڕشززگێڕ و راپەڕیززودا زاڵ ببێززت و 
 .ئینجا بکەوێتە سەرکوتکردنی گەلی کوردیش

 
بەمەپ هەوڵ گززروپە چەپە دۆگمززا و کالسززیکییەکانیش هەوڵززدەدەن ئەم شۆڕشززە لە بززۆتەی چینایەتیززدا لە قاڵززپ بززدەن.  -٤

دەدەن، لەبززری درووشززمی "ژن، ژیززان، ئززازادی" درووشززمگەلێکی وەک "نززان، کززار، ئززازادی، یززان حکززومەتی بەرابەری" ببێززتە 
درووشمی شۆڕشزەکە. ئەمە لەکاتێکزدا ژنزان، گەنجزان و گەلزی کزورد و گەالنزی تزری راپەڕیزو، خۆیزان و بە فیکزر و ئیزرادە و 

ادی"یززان هەڵبززژاردووە، نەک الیەنێکززی سیاسززی دیززاریکراو، بە پژاکیشززەوە. ئەمە خواسززتی خۆیززان درووشززمی "ژن، ژیززان، ئاز
لەکاتێکززدا ئەم شۆڕشززە زۆر لە شۆڕشززێکی چینززایەتی فراوانتززر و گەورەتززرە. چززونکە ژنززان و گەالن، هاوکززات لەگەڵ ئەوەی 

انی ئززازاد و بەکەرامەتیززان کێشززەی نززان و کززار و ئازادییززان هەیە، بەاڵم لەم کێشززانە قززووڵتر کێشززەی مززا  و ئززازادیی و ژیزز
هەیە، بێبەریکراون لە هەموو دەرفەتێکی ژیانی ئازاد، لەسزەرووی هەموویزانەوە ژنزان و گەنجزان و گەالنزی کزورد و بەلزوچ و 
ئازەری و عەرە  و گەالنی تری ئێران. واتە ئەم شۆڕشە تەنیا شۆڕشی چینی کرێکزار نیزیە، بەڵکزو هزی هەمزوو چزین و گەلە 

تایبەتیش رەگەزی چەوساوەی ژنە. بزۆیە بەرلەهەموویزان، ژنزان راپەڕیزن و پێشزەنگایەتی ئەم شۆڕشزەیان ژێردەستەکان و بە
کرد، لەنێو گەالنیشدا گەلی کورد پێشەنگایەتی ئەم شۆڕشەی کزردووە، بێگومزان چیزنە هەژار و بێکزار و کرێکزارەکەپ لەنێزو 

م هەر ژنانن کە پێشزەنگی ئەم شۆڕشزەن. بزۆیە پێویسزت شەپۆڵەکانی ئەم شۆڕشەدا  ێگە و پێگەیەکی گرنگیان گرتووە، بەاڵ
دەکات ئەم گرو  و رەوتە چە  و سۆسیالیست و کۆمۆنیستانە، ئەقڵییەت و بەرنامەی کاری سیاسیی خۆیان لەگەڵ راسزتینەی 

بیزنن لە ئەم شۆڕشە، لەگەڵ رۆح و فیکری ئەم شۆڕشەدا تەبا و یەکانگیر بکەن، بەمەپ دەتوانن رۆڵێکی زۆر کزارا و مەزن ب
 .سەرکەوتنی ئەم شۆڕشەدا

 
دەوڵەتانی ناوچەکە )بەتایبەتی تورکیا و ئێراق و حکومەتی هەرێمزیش( و دەوڵەتزانی رۆژئزاوا )ئەمریکزا و ئەوروپزا(پ  -٥

هەر لە ئێسزززتاوە، بە سەرسزززوڕمانی و شزززۆکەوە لە گەورەیزززی و رادیکزززاڵبوونی ئەم شۆڕشزززە دەڕوانزززن. تورکیزززا سزززەرکوتی ئەو 
کرد کە بۆ پشتیوانی لە شۆڕشەکە کران. هەڵزبەتە، بەهزۆی ئەوەی دەوڵەتزانی رۆژئزاوا، کێشزە و ناکۆکیزان  خۆپیشاندانانەی

لەگەڵ رژێمزززی ئێرانزززدا هەیە، بزززۆیە رووکەشزززانە پشزززتیوانی لەم شۆڕشزززەی گەالن دەکەن، بەاڵم لە دوور مەودادا، رەنگبزززێ 
رهەمززی ئەم شۆڕشززەپ بززدزن و رادەسززتی ئەو هێززب و هەوڵبززدەن، هاوشززێوەی دزینززی بەرهەمززی راپەڕینززی بەهززاری عەرەبززی، بە

الیەنانەیززان بززکەن کە بەرژەوەنززدییەکانیان دەپارێبێززت. بززۆیە هەر لە ئێسززتاوە، پێویسززتە، ئیززرادەی ئززازاد و سززەربەخۆی 
شۆڕشەکە هەر لەدەست ژنان و گەلزی کزورد و گەالنزی تزردا بمێنێزتەوە و رادەسزتی هزیچ هێزب و الیەن و دەوڵەتێکزی نەکزات و 

 .ژەوەندیی خۆیان لەسەرووی هەموو بەرژەوەندییەکانی تری هێب و الیەن و دەوڵەتەکاندا دابنێنبەر
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رەنگبێ رەوتی تریش هەبن، ئێستا یان لە داهاتوودا دژبەرێتی خۆیان بزۆ ئەم شۆڕشزە بزخەنەڕوو. بەاڵم ئەوانەی لە سزەرەوە 
اسزززتەوخۆ یزززان ناڕاسزززتەوخۆ، دژ بە درووشزززمەکەن، کە باسزززمان کزززردن، سزززەرەکیترین ئەو رەوتزززانەن کە هەر لە ئێسزززتاوە، ر

 .گوزارشت لە رۆح و فیکر و پارادایم و بەرنامە و ئامانجەکانی شۆڕشەکە دەکات
 

(٧) 
 

لەکۆتاییززداک دەخززوازم بڵززێمک ئەم شۆڕشززە لەیەککاتززدا لەهەنززاوی خۆیززدا رێنیسززانس و رۆشززنگەرییەکی مەزنززی بززۆ کوردسززتان، 
ان هەڵگرتووە، کە بەهیچ شێوەیەک قۆناخی پزێش ئەم شۆڕشزە و قۆنزاخی دوای ئەم شۆڕشزە ئێران، خۆرهەاڵتی ناوین و  یه

هەرگیززب وەک یەک نززابن. ئەمە سززەرەتای وەرچەرخززانێکی زیهنززی، کولتززووری، کززۆمەاڵیەتی و سیاسززی مەزنە لە کوردسززتان و 
دیزار کەوتزووە و گەلێزک بیرمەنزد و ئێران و خۆرهەاڵتی نزاوین و  یهانزدا. کاریگەرییەکزانی ئەم شۆڕشزە هەر لە ئێسزتاوە بە

فەی.ەسو  و رۆشنبیر و چزاالکوان و هونەرمەنزد لەئاسزتی کوردسزتان و ئێزران و نزاوچەکە و  یهانیشزدا بەم شۆڕشزە کزاریگەر 
بوون و دەڵێنک"دەبێت لە ئێوەوە، واتزا لە ژنزانی پێشزەنگ و گەلزی کزورد و گەالنزی ئێزرانەوە فێزر ببزین و لێتزان تێزبگەین". 

 .ی  یهانیبوونی ئەم درووشمە و خودی شۆڕشەکە دەخاتەڕووئەمە بۆخۆ
 

ئەم شۆڕشە هەر لە ئێستاوە سەرکەوتووە لەوەی چ درووشمێکی بنچینەیزی هەڵبژێرێزت بۆخزۆی و بە چ پزارادایم و بەرنزامە و 
ت و بە ئامزانجە ئامانجێکەوە دەستاێبکات و فراوان ببێت. ئەوەی ماوەتەوە چۆن بتوانێت لەسەر راستەڕێی خزۆی بەردەوام ببێز

نبیززک مەودا و دوور مەوداکززانی بگززات. بززۆیە پشززتیوانیکردنی ئەم شۆڕشززە تززا سززەردەکەوێت، ئەرکێکززی بنچینەیززی ئەخالقززی، 
مەبززدەئی و ئینسززانی هەمززوو ئززازادیخوازێکە. بەڕادەی گرنگیززی ناسززین و تێگەیشززتن لە رۆح و فیکززری ئەم شۆڕشززە، ناسززین و 

ەم شۆڕشزززەپ گرنزززگ و پێویسزززتە. بێگومزززان هەمزززوو شۆڕشزززێک بە لە بەرپابوونیزززدا تێگەیشزززتن لە رەوتە دژەشۆڕشزززەکانی ئ
سززززەردەکەوێت. واتززززا چززززۆن و کەی و کززززێ و بەچ شززززێوازێک دەسززززتاێدەکات و بەهەمززززان شززززێوە بەردەوام دەبێززززت و تززززا بە 
ە سززززەرکەوتندەگات لەسززززەر راسززززتەڕێی خززززۆی دەڕوات. شۆڕشززززیش وەک مززززانگەو سززززەرلەئێوارەکەیەوە دیززززارە، واتززززا هەر ل

 .سەرەتاکەیەوە دیارە کە بەرەو کوێ دەچێت و چیدەکات و چۆنی دەکات و کێ دەیکات
  

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٨ :کەوتیڕێ – شارپریسی ڕاەڵما :اوەچسەر
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 سەرهەڵدان له گوتاری پەراوێزەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمکۆ سەقزی

 
ەو چزین و تزوێژ له ماوەی ژیانی پڕ له مەرگ و نەفرەتی ڕێژیمی ئیسالمیی تاراندا، بەرنامە و پالنێکی تۆکمە دارێزژرا کە ئ

 .و نەتەوانەی کە لەگەڵ دەسەاڵتدا ناگونجێن و ناتەبان، بسڕێنەوە
 

له دەستووری بنەڕەتیی ئەم ڕێژیمەدا، ژنان کە نیوەی کۆمەڵگزان، لزه بزوون و ژیزان بێزبەپ و مەحزرووم کزران، یاساوڕێسزای 
 .نادادپەوەرانە دانرا و بەڕێوە چوو

 
ەیزان و سزەدان نمزوونەی ڕە زم و بەردەبزارانی ژنزانی بەخزۆیەوە بینزی، لزه مزا  و لە ماوەی ئەم دەسەاڵتەدا، واڵتی ئێران د

حەقدا حیسابی نیوەی پیاوی بۆ کرا، ئەمە لەحاڵێکدایە کە ڕەگەزی پیاویش تەنیا بەو پێوەرانە وا پەسەندی ڕێژیمە مزافی 
 .توند دەبێتپێ دەدرێت و هەر چەشنە بیر و کردەوەی  یاواز لە ئیدئۆلۆژیی ئاخوندی، تووشی سبای 

 
 لە یەکەم ڕۆژی دامەرزانی حکوومەتی خومەینی و دەرکەوتنی ڕووی ڕەشی کە ڕووی ڕاستەقینەیەتی، کوردستان "نا" یەکی 
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گەورەی بە ڕیفراندۆمەکەی وت و بایکۆتی کرد، ڕێژیم بەوپەڕی دڕەندەییەوە پەالماری خاکی کوردستان و خەڵکی کزوردی داک 
ەرائەتێکزززی ویالیەتزززی فەقیهییزززانەی دەهێنزززا و ئەوپەڕی کەڵکزززی نزززابە ێی لە ئزززایین بزززۆ ئەم وەحشزززیگەرییەی هەمیشزززە ق

 .وەردەگرت
 

ئەو ڕۆڵەی کە ئەو بە ئززایینی دەدا، دروسززتکردنی گوتززارێکی ناوەنززدگەرایانە بززوو بززۆ ئەوەی دژبەرانززی خززۆی پززێ بکززوتێ و 
 .بیانخاتە پەراوێبەوە

 
تێروریسززتەکان، حززوکمی فەقیهززز و مەر ەعززی دینیززی بااڵیززان  دادگززای میکۆنززۆ  سززەلماندی تەنززانەت بززۆ تێرۆرەکززانیش،

 .بەدەستەوە بوو
 

 .بۆ ئەشکەنجە و لێدانی زیندانەکانیش ئیبنی دینی لەالیەن ئاخوندەکانەوە دەدرا
 

له هیرارشیی هێب و دەسەاڵتی ویالیەت فەقیهدا سەرۆکی هێبی بەناودادوەری ئاخوند بووە و کەسانی بەرپر  و کزاربەڕێکەر 
رگێڕی ئەو بەشززە، کە لە دادگززا و زیندانەکانززدا دادەمەرزان و بەشززێکی زۆریززان ئاخونززد نەبززوون، شززەرعیەتی بێززدادی و و کززا

 .ستەمکارییان لە سەرەوەی خۆیان دەگرت کە ئایەتواڵ بوو
 

  ززۆری ئەم دابەشززکاریی هێززبە بەم شززێوەیە بززوو کە قودسززیەت و تەشززریو لززه قززۆرغی ئاخونززددا مززاوە و ئیشززی داپڵۆسززان و
سززەرکوتی خەڵززک لززه ڕێگززای کەسززانێک کە ئەوان، ڕەواییززان پێززدەدان ئەنجززامی گرتززووە کە دیارترینیززان سززاای تێرۆریسززتیی 

 .پاسدارانە
 

 هەمزوو تزااڵنی و دزیزن لزه بزوو ئزاوەاڵ دەستی سااخەاڵتی ئەم سەرکوتە، بەخشینی زۆربەی سامان و داهاتی واڵتە بە ساا. 
 .دراوە پێ براوەی و شێر پشکی پێتروشیمی و گاز و نەوت گرێبەستەکانی هەموو له. واڵت سامانی و کانگا

 
بە پێی ڕاپورتە  ێی باوەڕەکان، ساا و بەسیو، گەورەترین تزۆڕی فرۆشزتنی ژنزان و کچزانن لزه  یهزان بزۆ فەحشزا، کە ئەم 

 .ئیبنەپ لە الیەن مەالکانی قوم و تارانەوە پێیان دراوە
 

 نی عومری ئەم ڕێژیمە دژەمرۆییە، ئەو الیەنە پەراوێبخراونەی کۆمەڵگا کە ژنان له ئێستا دوای چل و سێ ساڵ له تێاەڕی
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ئیززرادە نەبززوون، بەڵکززوو پێشززەنگی  ئێرانززدان بەگشززتی و نەتەوەی کززورد بەتززایبەتی، نەک تووشززی فەوتززان و لەنززاوچوونی
 .خەباتێکی بەرینن دژ بە دیکتاتورییەت

 
راندنە، ژیان و ئازادی دەخولیێنێ و کچزان و ژنزانی ڕاپەریزو بەوپەڕی بزوێری ژن، بە پێی زات و سروشتی کە سەرچاوەی ئاف

 .و چاونەترسی بۆ یەک مانگ دەچێت شەقام و گۆڕەپانیان چۆڵ نەکردووە
 

می..ەتززی کززورد، کە ڕێززژیم  ینززایەت نەمززاوە دژ بەم نەتەوە  ززوامێرە ئەنجززامی نەدابێززت، بە لێهززاتوویی و بە خەرمانێززک لززه 
 .ن، وشیارانە توانیویە پێکهاتەی نەتەوەیی خۆی له ڕۆژهەاڵت ڕێک بخاتئەندێشە و ئەزموو

 
 بە و ئاراسزتەوە یەک چزوونەتە  مگەکانی کۆمەڵگای کوردی بە قوتابی و خوێندکار و مامۆستا تزا دەگزاتە کرێکزار و بزازاڕی

 .ن یانەبوودا یەک له گرێدراوی پێکەوە خەباتێکی له و هاتوون خۆیانەوە ڕێکخراوەکانی دەنگی
 

مانگرتنە گشزتییەکان و خۆپێشزاندانە ئاشزتیخوازەکان نمزوونەیەکی بزااڵ و وااڵی ژیزار و شارسزتانییەتی لەمێزژینەی نەتەوەی 
کززوردن کە لەم شوڕشززە سەرانسززەریەدا ئولگززووی تەواوی ئێززرانن و تەنززانەت ئێرانییەکززانی دەرەوی واڵتززیش وزە و تززین لە 

 .شەقامی ڕۆژهەاڵتەوە دەگرن
 

اتۆری، بە هێبی تێرۆر و سەرەوەتی بەلێشزاو پەلەقزاژێی مەرگیەتزی، ئەم مزردنە شەرمسزارانەی بەدەسزتی ئەو ناوەندی دیکت
 .پەراوێبخراو و بێبەشکراوانە دەبێت کە ساڵەهای ساڵ هەوڵی دا بۆ لە ناوبردنیان

 
ە ڕەمزب و هێمزای نەمزرییە بەاڵم ئەوەی لە زەین و خەیاڵی ئەودا نەدەگونجا ئەوە بوو، کە کوردسزتان بەرگزری و بەرخزودان ک

بزۆ  دیزاری بە ژیزانەوەپ و ژیان  تاران، ئەهریمەنی کەوتنی  له ناخیدایە و چۆن توانی نەبەزین بەرێتە سەر، بە خستن و
 .هەموو مرۆڤایەتی دەهێنێت

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٨ = ٢٧٢٢ یرەزبڕە ی٢٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا  
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 تورکیا و گۆڕانکارییەکانی ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر ق عادل عومه فه موه

 
زانكۆی -تی گشتی كان و سیاسه سیاسییه  مه شی سیسته به  كان و مامۆستا له سیاسییه  مه سیسته  موەفەق عادل عومەر، دكتۆرا له

 ددین اڵحه سه
 

 
 كی پێشه

 
  حززوكمی پێگززه  بززه  یززه م ناوچه كانک ئززه خته سززه  یرانززه و قززه  ی كێشززه النززه  وام بززۆتە رده ڕاسززت بززه اڵتی ناوه ی ڕۆژهززه ناوچززه

كی سیاسززی و  قامگیرییه ر ناسززه قامگیریی  یهززان. هززه ر ئاسززایش و سززه سززه له  یززه ریی هه وخۆ كاریگززه ڕاسززته  وه یه كه  یوسیاسززییه
ئزابووری و بازرگزانیی  یهزان. ر ئاسزایش و  سزه بێزت له ی ده وه ڕاسزت، كاردانزه اڵتی ناوه ی ڕۆژهه ناوچه  ئابووری و بازرگانی له

ی  ناوچزه  لزه  یزه رچاوی هه دا، ڕۆڵێكزی بزه كزه ناوچه  لزه  ره رێمیی كاریگزه ی واڵتێكزی هزه وه هۆی ئه كۆماری ئیسالمیی ئێرانیش به
  لزه  كی بزووه ره رێكی سزه كتزه شێ  و ئه و تا ئێستا، ئێران به 1979ساڵی   له  وه زراندنییه دامه  ر له ڕاستدا. هه اڵتی ناوه ڕۆژهه
 م  كی سیاسی له قامگیرییه ناسه  ر  ۆره ك یاخود دروستبوونی هه ر گۆڕانكارییه هه  . بۆیه یه م ناوچه كانی ئه گرنگه  ڕووداوه

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/1056-%D9%85%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1
http://penus.krd/media/k2/items/cache/8e869ab0bb0bde16a70da4314af857c4_XL.jpg
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 ڕاستدا. اڵتی ناوه ر ئاسایشی ڕۆژهه سه بێت له وخۆی ده ریی ڕاسته دا، كاریگه واڵته
 

ی  وه ر ئزه بزه ر ئاسزتی  یهانزدا، له سزه بوو له رچاوی هزه كی بزه یزه وه ئێزران، كاردانه  لزه  م سزاڵه ی.وولی ئه كانی مانگی ئه ڕووداوه
یزان خزودی  م  اره ئزه  كانی پێشزووترک چونكزه خۆپیشاندانه  ، زۆر  یاوازتر بوو له م  اره كانی ئه تییه زایه خۆپیشاندان و ناڕه

كانی   یاوازه  نده هه ستی پێ كرد و ڕه ده  وه چكه ستنی له به  ان لهك تییه زایه ژێر پرسیار و، ناڕه  می سیاسیی واڵت خرایه سیسته
كزانی  ر ڕووداوه رامبزه ڵوێسزتی خزۆی به نزدیی خزۆی هه وه رژه پێی به كێكیان بزه ر یه دا واڵتانی  یهان هه نده م نێوه خۆ گرت. له له

ی واڵتزانی  ی زۆربزه وانزه دا پێچه كزه ناوچه  ر لزه كاریگزهرێمیی  كوو واڵتێكی هزه اڵم توركیا وه ربڕی، به ی.وولی ئێران ده مانگی ئه
 . بڕیوه رنه رمیی خۆی ده ڵوێستی فه ئاشكرا تا ئێستا هه ی  یهان، به دیكه
 

 ؟ كانی ئێران چییه ر گۆڕانكاییه مبه هه  كان و ڕای گشتیی توركیا له سیاسییه  نه ڵوێستی الیه هه

 
ی  ڕێگزه  ن له ده كی ڕوو ده ره ر ئاستی ده سه له  ی كه گرنگانه  و ڕووداوه ر به رامبه خۆی به كانی رمییه فه  ڵوێسته گشتی هه توركیا به

ی  ڕێگززه  لززه  وه ره تززی ده زاره وه  لززه  بززۆ توركیززا،  گززه  كززه ته پێی گرنگیززی بابه نێتک  اروبززاریش بززه یززه گه ڕاده  وه ره تززی ده زاره وه
سزززتاێكردنی خۆپیشزززاندان و  اڵم دوای ده كرێزززت. بزززه رمیی توركیزززا ده وێسزززتی فزززهڵ هه  خت لزززه  زززه  وه تیی كۆماریشزززه رۆكایه سزززه
تیی  رۆكایه ی سزه ڕێگزه  له  و نه  وه ره تی ده زاره ی وه ڕێگه  له   یا یاكانی ئێران، تا ئێستا توركیا نه  شاره  كان له تییه زایه ناڕه

ی  گرنگزه  م ڕووداوه ر ئزه مبزه هه  و، لزه  یانزدووه گه كانی ئێزران ڕانه ییزهت زایه ر به ناڕه رامبه رمیی خۆی به ڵوێستی فه هه  وه كۆماره
كانی  تییزه زایه لی، ناڕه خچزه ت به وڵزه (، دهMHPرسزتی تزوركی ) ژادپه رۆكی حببی نه سه  مه، ر ئه رامبه . به  نگه دا بێده كه ناوچه

،  ت بنیزات نزراوه كانی ئزافره مای ئازادی و مافزه ر بنه سه له  كهی ئێران  و خۆپیشاندانانه نگاند: "ئه ڵسه هه  یه م شێوه ئێرانی به
وا ئزارامی و  كزه  یزه وه ئه  . ئاواتی ئێمه خۆ گرتووه زی له یاوا ندێكی هه ڕه وه كانه كییه ره ده  ن هێبه الیه هۆی پاڵاشتیكردنی له به
واتزای پاڵاشزتیكردن دێزت   لی بزه خچزه ی به م لێدوانزه ئه [١]رپا بێت." ئێران به  زووترین كات له  یی به قامگیری و ئاسووده سه
رۆكی حببزی  ارئوغ.وی سزهمال ك.یچزد كزه  كی دیكه الیه  یاند. له ی خۆی ڕاگه ڵوێسته م هه ئاشكرا ئه ڕژێمی ئێستای ئێران و به  له

زمززانێكی دیا.ۆماسززی،   وخۆ و بززه كی ناڕاسززته یه شززێوه  توركیززا، بززه  لززه  حببززی ئۆپۆزیسززیۆنه  وره گززه  ( كززهCHPل ) كۆمززاری گززه
هزیچ واڵتێكزی  یهانزدا بزاو بزدات.   ت لزه "نابێزت ئزافره  وه: كورتی كزرده  یه م شێوه دا به یه م ڕسته كانی ئێرانی له تییه زایه ناڕه
 توركیزاپ، ئۆپۆزیسیۆنی حببی  وره گه رۆكی سه  یه شێوه م به [٢]ت." ئافره  له  ن، ڕێبگرتنه بیكه  پێویسته  كه  رمانه سه ی له وه ئه

 دیموكراسزیی حببزی ، مزه ئه ر رامبه به.  نبیكه توركیا تی حكوومه رمیی فه ڵوێستی هه  له تێڕوانینی و چوونبۆ  ته بابه م له  دیاره
یانزد:  ی ڕاگه كزه ڵوێسزتی حببه هه  یه م شزێوه "ئیبزرۆ گونزای"، بزه  كزه رمیی حببه بێژی فه ی لێدوانی وته ڕێگه  ( لهHDP) الن گه

  ڵدانی ئێززززوه رهه شززززداریی سززززه ئززززازادی به -ژیززززان  -كانی ژن  دروشززززمه  . بززززه یززززه مهتیی ئێ زایززززه ناڕه  تیی ئێززززوه، زایززززه "ناڕه

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftn1
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftn2
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 دیموكراسزیی حببزی یانزد، ڕاگه  شزێوازه م بزه ڵوێسزتی هه دوو و ك یزه بێ بزه  كزه سیاسزی حببزی  تاكه  یه شێوه م به [٣] ین." كه ده
ی  ڕێگزه  لزه  تیی داوه زایزه وڵی ڕێكخسزتنی ناڕه وركیزا هزهت  یا یاكزانی  شزاره  لزه الن گزه دیموكراسیی حببی  مه له   گه.  النه گه

  ر بززه تززانی سززه ئافره  گرووپێزز  لززه  بززوو كززه  ره نیززه ی شززاری ئه وه دیارترینیززان ئززه  ی، كززه كززه تززانی حببه كانی ئافره ڕێكخسززتنه
اڵم  ن، بزه ك ڕێز  بخزه یزه وه گردبوونه  ره نیزه ئه  ی ئێزران لزه ر باڵیۆزخانزه رامبزه ویسزتیان به   كه تانی حببه كانی ئافره ڕێكخستنه

 ڕێگرییان لێ كرا.  وه كانه منییه ئه  ن هێبه الیه له
 
وخۆ وا  كی ناڕاسزته یه شزێوه  اڵم بزه ، بزه ندراوه یه گه ڕایشزنه  دهنز رچه اڵت هه سزه تی توركیا و حببی ده رمیی حكوومه ڵوێستی فه هه

و  م ئززه ر ه ڵ سززه گززه اڵم له ی ئێززران ناكززات. بززه م دوایییززه كانی ئززه خۆپیشززاندانه  رمی پشززتگیری لززه فززه چێززت توركیززا به پززێ ده
نززدان  ر، چه بززه تززه  نی ئێززران گیراوهرا خۆپیشززانده  و خۆپیشززاندانێكی پشززتگیركردن لززه  ر  ووڵززه دژی هززه  لززه  ی كززه ڕێوشززوێنانه

ران و  وخۆ پشزتگیریی خۆیزان بزۆ خۆپیشزانده كی ڕاسزته یه شزێوه  و بزه  ڵزداوه ری هه ی توركیا سه وه ناوه  ڵوێستی پشتگیری له هه
كی  یه شزێوه  وركیزا بزهماكارانی ت سزینه  ژنزه  ڵێ  لزه تا كۆمزه ره . سزه مینی" نوانزدووه ر كوژرانی "ژینا ئزه رامبه كان به تییه زایه ناڕه
م  كورتی ئززه یانززدا بززه كه نراوه یه ڕاگه  . لززه یانززدووه ران ڕاگه مینی" و خۆپیشززانده یامی پشززتگیریی خۆیززان بززۆ "ژینززا ئززه رمی پززه فززه
"ئززێمە وەک ژنە سززینەماکارانی تورکیززا هاوسززۆزیی خۆمززان لەگەڵ ژنززانی ئێززران و گەالنززی ئێززران   وه: یان بزز و كردۆتززه یامززه په
 نزد رمه هونه ندێ  هه  دیكه كی الیه  له [٤]ستهێنانی ئازادی و یەکسانی." ده گەیەنین و، بە دەنگی بەرز هاوار دەکەین بۆ بهڕادە
  یامێكی پشززتگیریی لززه رمیی خۆیززدا پززه كاونتی ئینسززتگرامی فززه ئززه  ر" لززه "هۆلیززا ئافشززا ك وه توركیززا نززاوداری گززۆرانیبێژی و

 ها روه هزه [٥]. وه كانی فارسی، ئینگ.یبی و توركی ب و كزرده زمانه  مینی" به دژی كوژرانی "ژینا ئه  كانی ئێران و له خۆپشاندانه
مینی" و ژنزانی ئێزران  پشزتگیریی خزۆی بزۆ "ژینزا ئزه  مان شزێوه هزه  "ئیبزراهیم تات.یسزا "یش بزه توركیا ناوداری ندی رمه هونه
تی  نزدێكی ئزافره رمه هونه  زان ئاكسۆی"یش كزه "سه [٦]. موو ژناندایه ڵ هه گه وا خودا له كرد كه  وه ر ئه سه ختی له یاند و  ه ڕاگه

و   یانزد "ئازارتزان ئازارمانزه و ڕای گه  وه كانی ئێزران بز و كزردووه خۆپیشزاندانه  یامێكی پشزتگیریی لزه ، پزه ناوداری توركیایزه
 ر سزه له میش هزه و نزدان رمه هونه چینزی ئاسزتی ر سزه له م هزه  كزه وێت  كزه رده ده بۆمزان  یه شێوه م به [٧]" باتمانه. باتیشتان خه خه

 دژی  لزززه و كزززات ده ران خۆپیشزززانده  لزززه پشزززتگیری توركیزززا  لزززه گشزززتی ڕای و  یزززه هه ك تییزززه زایه هناڕ   زززۆره ڵ ، خزززه ئاسزززتی
 .[٨]ران خۆپیشانده  ر به رامبه به  هتوندوتیژیی كارهێنانی به
 

 كانی ئێران؟ گۆڕانگارییه  ڕواننه توركیا چۆن ده  اڵتداران له سه ده

 
وروپی،  ڵوێسززتی واڵتززانی  یهززان و ئززه هه  توركیززا،  یززاواز لززه  پێدان لززه شززه ت حببززی داد و گه تایبززه اڵتدار به سززه نی ده الیززه
 ر گزه ئه. ئێزران كزانی ڕووداوه  ڕوانێته ده  وه ره زه حه به زۆر كانی سووریا ڕووداوه  ر به رامبه كانی به ڵوێسته هه  راورد به ت به نانه ته
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  ره نیزه بینزین ئه تی عوسزمانی، بخشزێنین، ده وڵزه ت دوای ڕووخزانی ده تایبزه به توركیزا، ی وه ره ده تی سیاسه  به چاوێ  گشتی به
كزاتی   لزه  ربگرێزت. بزۆ نموونزه كان وه یرانه پێشهات و ڕووداو و قه  ر سوود له ره مترین تێچوو و زه كه  به  وڵی داوه وام هه رده به
اڵم  یاند، بزه ڵمانیا و ژاپۆن ڕاگه دژی ئه  نگی له  ه 1945ی شوباتی ساڵی 23  له  نده رچه نگی  یهانیی دووەم، توركیا هه  ه
و زیززاترین داهززات  مترین تێچززوو مای كززه ر بنززه سززه ی توركیززا له ڵوێسززته م هه كرد. ئززه نگی نززه شززداریی  ززه رزی واقعززدا به ئززه  لززه

مان كاتیشزدا تزوانی  هزه  اڵم له بێتک به ڵی نه نگ باارێبێ و تێكه  ه  توانی خۆی له  كه نگه تای  ه ره سه له  داڕێژرابوو، چونكه
. نگ بكزات شزداریی  زه فیع.ی به ی به وه بێ ئه به  وه نگ بكاته وتووی  ه ركه ڕیبی واڵتانی سه  كاندا شوێنی خۆی له دوا ساته  له
اڵم  بێت، بزه م زۆر ڕاسزتیش نزه نگی  یهزانیی دووه  زه  ی توركیا له ڵوێسته م هه كانی ئێران به راوردكردنی ڕووداوه به  نده رچه هه
مترین زیان، زۆرتزرین  كه  وێت به یه ده  كه  ی توركیایه كه كالسیكییه  ته گرنگترینیان سیاسه  كه  یه ندێ  خاڵی لێكچوویان هه هه
  لززه یززان په م  اره و ئززه  رگرتبێززت كززانی سززووریا وه ڕووداوه  ی  ززددیی لززه وانززه  ره نیززه ئه  سززت بهێنێززت. وا دیززاره ده دی بهنزز وه رژه به
  تزا ئێسزتا وای لزه  ی كزه و هۆكارانزه لزه  كێكزه یان یه مه كوو ئێران نادات. ئه داهاتووی واڵتێكی دراوسێی وه  ر بڕیاردان له سه له

 نێ. یه گه كانی ئێران ڕانه ر ڕووداوه رامبه ڵوێستی خۆی به رمی هه فه به  توركیا كردووه
 

یرانی سزووریا و  كزوو قزه تی وه وڵزه تی و نێوده رێمایزه ر ئاسزتی هه سزه تی گرنزگ له ندان بابزه چه  له  نده رچه توركیا و ئێران هه
ئێزززران و   رانی توركیزززا، ڕووخزززانی ڕژێزززم لزززهاڵتدا سزززه اڵم ده عێزززراق نزززاكۆكیش بزززن، بزززه  كانیان لزززه ندییزززه وه رژه پێكزززدادانی به

و   ره نیزه ئێسزتا ئه  بیزننک چونكزه ر خاك و واڵتی خۆیزان ده ك بۆ سه ترسییه كوو مه یی تیایدا وه ڵدانی گۆڕانكاریی ڕیشه رهه سه
وێت بزارودۆخی  دا نایزهڕاسزتی  . توركیزا لزه یزه نگییان هه ماهزه ن و هه كزه كتر ده ندان بواری  یاوازدا هاریكاریی یه چه  تاران له

ر توركیززا و،  سززه بێززت له ریی ده هوخۆ كاریگزز تێكچززوونی بززارودۆخی نززاوخۆی ئێززران ڕاسززته  نززاوخۆی ئێززران تێزز  بچێززت، چونكززه
 : ی ڕژێمی ئێستای ئێرانه وه ڵ مانه گه له  ره نیه ئه  وه ی خواره م هۆكارانه ر ئه به توانین بڵێین له گشتی ده به
 
 ن مزه یه لوبنزان، سزووریا، عێزراق،  لزه ت تایبه به  كه، ناوچه  له  یه هه رچاوی به ڕۆڵێكی  وه2003 ساڵی دوای  له ئێران م: كه یه
ڕووی   لزه  كزه منی و ئزابووریی ناوچه بزارودۆخی سیاسزی، ئزه  یزه رێكی زۆری هه گزه . ڕووخانی ڕژێمی ئێستای ئێران ئهحرێن به و
سزاێنێت.  م یزان زۆر بچه ی خزۆی كزه تی پێگزه توانیویه  م واڵتانه توركیا له  بكات، چونكه ئاڵۆزتر  كانی توركیاوه ندییه وه رژه به
هزۆی   خوازراو بۆ توركیا دروست ببێت و، ببێته ندێ  بارودۆخی نه هه  یه وانه له  م واڵتانه مانی نفووزی ئێران له ری نه گه ئه  له
تی تزا  توركیزا توانیویزه  ی ئێسزتای تزاران كزه و ڕژێمزه ك لزه ر گۆڕانكارییزه هه  دا. بۆیه كه ناوچه  له  ره نیه مكردنی نفووزی ئه كه

 كانی ندییزه وه رژه به دژی  لزه كان پێشزهاته  كان ڕووداو و دوای گۆڕانكارییزه  یه وانه وێت، له ڵی ڕێ  بكه گه ئاستێكی دیاریكراو له
 دوو ر سزه بزۆ بێزت ده وخۆی ڕاسزته ریی كاریگزه تزاران،  لزه ك ییزهگۆڕانكار ر هزه ری گزه ئه  لزه  نموونزه بزۆ. بكرێت  ئاراسته توركیا
 ئابووریی ئێستای   مه له  بێت.  گه ندیی توركیا نه وه رژه به  له  هی وانه له  كه سووریا و عێراق كوو وه توركیا دراوسێی واڵتی
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 ڵبدات. ر هه ئێران سه  دوای ڕووخانی ڕژێم له  یه وانه له  ناگرێت كه  ئابوورییه  قامگیرییه ناسه  م  ۆره ی ئه رگه توركیاپ به
 

تیی  مای دراوسزێیه ر بنزه سزه كتر و له ریی یه روه سه بگرتن لهڕێ ی چوارچێوه  له  داوه وڵیان هه وام رده به تاران و  ره نیه ئه م: دووه
ڵ  گزه بینێزت، له ده  وه خۆیه وراز و نشێوی به ههكانی نێوانیان  اروبار  ندییه یوه په  نده رچه ن. هه كتر بكه ڵ یه گه له  ڵه باپ مامه

كانی خزۆی بنیزات  ندیییزه یوه و گرفزت په  مترین كێشزه كزه  تی بزه كزوو ئێزران توانیویزه كی وه ڵ دراوسزێیه گزه یشدا توركیزا له وه ئه
كی نزاڕوون بزاڵ  و داهاتوویزهقاگیری دروسزت بزێ  كۆتایی بێت و ناسه  ندییه یوه م په ك ئه یه هیچ شێوه  وێت به نایه  بنێت، بۆیه
ك  یزه باڵنده  نی "عصفور في اليد خير من عشرة ع.زى الشزجرة"ک واتزه   وته ره و، عه  كه ر واڵتێكی گرنگی ناوچه سه  بكێشێته

  لزه وودسز ئاسزت رزترین بزه  لزه تی توانیویزه ئێستا تا توركیا  بۆیه  . كه ر داره ی سه باڵنده  ده  له  ستتدا بێت، باشتره ناو ده له
  ره نیزه ێسزتا ئهئ  واتزه.  بكزات ڵزدا گه له شی هاوبه كاری یانه، هه  كه ی شانه هاوبه  خاڵه و ئه ی چوارچێوه  له و ربگرێت وه تاران
 . وه بگۆڕێته  ر دار ی تری سه باڵنده  ده  به   یه م باڵنده ئه  نییه  ئاماده   یه، وه سته ده كی به یه باڵنده

 
 و زۆر گرفتزی توركیزا بۆ ڵ  خه كۆچی ڕووی  له گومان بێ ئێران، قامگیریی سه و منی ئه وشی ڕه تێكچوونی ری هگ ئه  له م: سێیه
  وه كانزه فغانه ن ئه الیزه ن دانیشزتووانی ئێزران بێزت و چ له الیزه چ له  م كۆچزه بێتک  ا ئه دروست ده  ره نیه بۆ ئه تی ڕه بنه ی كێشه

  كێ  لزه یزه  وه ئێزران ڕوو بزدات، ئزه  كی گشزتی لزه یه شزێوه  منی و ئابووری به كی سیاسی و ئه قامگیرییه ر ناسه هه  بێت، چونكه
  بێزت بزۆ نزاو خزاكی توركیزاک چونكزه كان ده فغانه ئه  ره نابه ئێرانی و په  ره نابه ر توركیا لێشاوی په كان بۆ سه وره گه  ترسییه مه
  م خاڵزه فغان لزه سی ئه زار كه ندان هه قاچاخ چه به  ڵ ئێران و، سااڵنه گه وری لهخاڵی سنو  له  بووه وام توركیا گرفتی هه رده به

ئێران، پێشزبینی   منی و ڕووخانی ڕژێم له سیاسی و ئه ری تێكچوونی بارودۆخی گه ئه  . له[٩] ن كه توركیا ده  وه ڕوو له سنوورییه
تی و سیاسزی  اڵیزه ڕووی كۆمه  ن. توركیزا لزه توركیا بكزه  كان، هاوواڵتیانی ئێرانیش ڕوو له فغانه ئه  ره نابه په  له  كرێت  گه ده

ر ئاستی سیاسزییش  سه ت له نانه رێ ک ته هناب په  هیچ  ۆره  بۆ پێشوازیكردن له  ماوه كی نه هیچ توانایه  وه منییه و ئابووری و ئه
  كززه توركیزا،  لزه كان فغانزه ئه و  سززووری  ره نابزه تی بزوونی په بابزه  پێدان لزه شززه ر حببزی داد و گه سزه له  یزه گوشزارێكی زۆر هه

  وه رانزه نابه م په ی ئزههۆ تی و سیاسزی و ئزابووری بزه اڵیزه كۆمه گرفتی ندان چه و توركیا بۆ زۆر كجار یه كی بارگرانییه  ته بوونه
و  تی ئززه وێ ڕژێمززی ئێززران بڕووخێززت، بابززه توركیززا نایززه  كززه  كیی دیكززه ره هۆكززارێكی سززه  . بۆیززه ڵززداوه ری هه توركیززا سززه  لززه
 توركیا.  نه ڕوو بكه  یه وانه له  كه  یه نه رانه نابه په
 

سززازی و  رتی پیشه كززه  ، چونكززه كانی كڕینززی وزه رچاوه شززنكردنی سزه چه مه بززۆ هه  ری داوهزۆ و  ززددی وڵی هزه توركیززا م: چ  واره
وت  گززازی سروشززتی و نززه  نجڕاكێش پشززت بززه ر كی سززه یه شززێوه  توركیززا بززه  لززه  وه كززانی گواسززتنه بززا و ئامرازه مهێنانی كاره رهززه به
توركیزا.   بزا لزه مهێنزانی كاره رهزه سزازی و به رتی پیشه كزه  لزه  یزه كی گرنگزی هه یزه ت گزازی سروشزتی پێگه تایبزه ستێتک به به ده
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ی  سروشزتییه  گزازه  م بزڕه كڕینزی ئزه  نده رچه كات. هه ی گازی سروشتیی لێ ده توركیا هاورده  ی كه و واڵتانه له  كێكه ئێرانیش یه
یشزدا  وه ڵ ئه گزه اڵم لزه ناچێزت بزه ڕێوه  به  كه ڕێكی پرۆسه گرێت و زۆر به خۆ ده ست له ربه ڵێ  گرفت و به ئێران، كۆمه  توركیا له

  یززه م ڕێژه دات ئززه وڵیش ده كززات و هززه ئێززران دابززین ده  كانی گززازی سروشززتیی خززۆی لززه (ی پێداویسززتییه%10ی ) توركیززا نبیكززه
 ڕووسزیا  لزه سروشزتی گزازی  لزه خزۆی كانی پێداویسزتییه [١٠](ی%٤٣ی ) ك توركیزا نبیكزه یزه  پ.زه  به  ، چونكه وه رزتر بكاته به

 بزۆ ڕووسزیا ی سروشزتییه  گزازه  بزڕه م ئزه یشزتنی گه ر سزه له  یزه هه ترسزی مه ئۆكراینزا، و ڕووسزیا نگی  ه هۆی به و كات ده دابین
  م خاڵزه توانین بۆ ئه كانی ئێران، ده كردنی توركیا بۆ خۆپیشاندانه انی پشتگیرینهك كییه ره سه  هۆكاره  له  كێ  هی  بۆیه. توركیا
 . وه ڕێنینه بگه
 

 بزۆ توركیزا بازرگزانیی رچاوی بزه شزێكی به.  وه تزه كراوه  ئاسزیاوه ری كیشزوه بزازاڕی ڕووی بزه  وه ئێرانه ی ڕێگه  له توركیا م: پێنجه
واڵتززانی ئاسززیا.   نززدێ  لززه هه  نرێتززه یه گه ده  وه كانززه توركییه  ڵگره ی بارهززه ڕێگززه  هلزز  وه ر خززاكی ئێرانززه سززه اسززیا لهئ واڵتززانی

ی  بازرگانییزه  م  ووڵزه ر ئزه بێزت بزۆ سزه رێنیی ده وخۆ و نزه ریی ڕاسته ر هۆكارێ ، كاریگه ر هه به تێچكوونی بارودۆخی ئێران له
 ئزابووریى بزۆ گرنگزی كی یزه پێگه ئێزران وبازرگزانیی نێزوان توركیزا ی  باره كی گشزتی قزه یه شزێوه  بزه  كی دیكزه الیزه  توركیا. له

 ديزززكەژ قەيرانزززى و گرفزززت و كێشزززە هزززيچ بەرگەژ كە ئاسزززتێ  گەيشزززتۆتە توركيزززا ئزززابووریى ئەوەژ لەبەر و هەيە توركيزززا
نەرێنیزى دەبێزت ريیەك لە ڕژێمى ئێران كاريگەریى گۆڕانكا هەر چونكە بداتک لەدەست ئێرانيش بەرەژ نايەوێ بۆيە  نەماوە،

نێززوان تززاران و ئەنززیەرە هەيە. كەواتە دەكرێززت ئەم خززاڵەيش بە   لززه  بززۆ سززەر ئەم هاوكێشززە بازرگززانى و ئززابووريیەژ كززه
ژ ١٩ لە هۆكارێكى سەرەكیی ديكە دابنرێزت لە ڕووژ ديزاریكردنى هەڵوێسزتى توركيزا بەرامزبەر بە خۆپیشزاندانەكانى ئێزران. 

توركيا "ڕە ە  تەیيب ئەردوغان" لەسەر بانگهێشزتنامەژ فەرمیزى سزەرۆككۆمارژ ئێزران،  سەرۆككۆمارژ 2022تەمووزی ساڵی 
ندژ سەردانەكەژ بزۆ ئێزران هەردوو ال لەسزەر چەنزد خزاڵێكى گرنزگ ڕێز   "ئيبراهيم ڕەئيسى"، سەردانى تارانى كرد. لە نێوه

وەزيرانززى دەرەوە، نززاوەخۆ،   ك لززهكەوتززن، چززونكە ئەردۆغززان شززاندێكى گرنگززى لەگەڵززدا بززوو كە پێزز  هززاتبوو لە هەر يە
  بەرگرژ، دارايى، سامانە سروشتیيەكان. ئەمەيش خۆژ لە خۆيدا ئاماژەيەكە كە لەسەردانەكە باسزى ئەم تەوەرانە كزراوە كزه

. بەاڵم گرنگتززرين بززابەت كە هەردوو ال لەسززەرژ ڕێزز  كەوتززن، بريتززی بززوو لە كززاركردن بززۆ  كه شززانده  تززه ی خراوه كززه زیره وه
 دۆالرژ م.يززار ٧,٥ ڕێززژەيە ئەم ئێسززتا كە ئەمريكززى، دۆالرژ م.يززار ٣٠ بززۆ ردنى قەبززارەژ بازرگززانیى نێززوان هەردوو الزيززادك

 كە ئێزران لە سروشزتى گازژ كڕينى گرێبەستى ماوەژ درێژكردنەوەژ لەسەر ارانت و ئەنیەرە ديكە اليەكى لە. [١١]ئەمريكیيە
 نێزوان سزنووریى خزاڵى ڕێكخسزتنى و تيزرۆر بەرەنگزاربوونەوەژ بزابەتى لەسەر لەمە  گە كەوتنک ڕێ  بوو ساڵ ٢٥ ماوەكەژ
تەدا هەمزاهەنگیى يەكتزر بزكەن. ەڕەتى و، بڕياريان داوە لەم بزابەبن ڕێككەوتنى گەيشتوونەتە ال هەردوو ئێرانيش و توركيا

لە قۆناغى ئێستادا دەتوانين بڵێین سەرەڕاژ هەندێ  م.مالنێ و نزاكۆكى، بەاڵم پەيوەنزدیى هەردوو ال لە ئاسزتێكى باشزدايە 
 نايەوێت ڕژێمى ئێران بڕووخێت.  و، ئەنیەرە لەبەر ئەم هۆيەیش
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ەكزانى وەكزوو پزارتی ژیزانی ئزازادی و چەكزداریيە كورديیڕژێمى ئێستاژ ئێران و توركيا هەردووكيزان اليەنە سياسزی  شەشەم:
ی كوردسزتانی ئێزران بە تيرۆرسزت دەبيزنن و هەردوو ال  ڵزه (، حببی دیموكراتی كوردستانی ئێزران و، كۆمهPJAKكوردستان )

وام  رده هقۆڵییەكانى بەرپرسانى تزورك و ئێزران بز لەسەر بەرەنگاربوونەوەيان ڕێ  كەوتوون و لە سەر ەم چاوپێكەوتنە دوو
 ن. كه م بابەتە ده ر ئه خت لەسه  ه
 

 ؟ قازانجی توركیایه  زیان یاخود به  تاران به  كان له گۆڕانكارییه

 
ر ی ئێستادا قبووڵكراو نيزيە و لە  لومه ڕووخانى ڕژێمى ئێستاژ ئێران بە شێوەيەكى گشتى لەاليەن توركياوە النى كەم لە هه

بەر چەنزد هۆكارێز  كە لە سزەرەوە ئاماژەمزان بە هەنزدێكيان كزردووە. بەاڵم هۆكزارژ بەرژەوەندیى خۆژ نابينێک ئەمەيش لە
، بززۆ ئەوە  وه بنەڕەتزى لە پشززت نوانززدنى ئەم هەڵوێسززتەژ ئێسززتاژ توركيزا كە خززۆژ لە بێززدەنگيیەكى سززەرنجڕاكێش دەبينێتززه

ت  تایبزه ە ڕۆژهەاڵتزى كوردسزتان، بهل  یزه دەگەڕێتەوە كە توركيا ترسزى لە دروسزتبوونى نزاوچەيەكى سزەربەخۆ و كزاريگەر هه
ییی خزۆی  ران كزرد و ئامزاده خۆپیشزانده  وخۆ پشتگیریی له تیایدا توركیا ڕاسته  بی" كه ره هاری عه ناو "به كانی به دوای ڕووداوه

  كزه  ره نیزه ئه بزۆ وابزوو قزور  كی یزه وانه كوو وهكانی میسر و سووریا  پێشهاته  تییان بدات. بۆ نموونه ی یارمه وه ربڕی بۆ ئه ده
  لزه توركیزا  كزه  وایزه پێیان ندێ  هه  چونكه وت، كه ر به زۆری زیانی و ر ره زه ئابووری، و منی ئه و سیاسی ئاستی  له ڕاستی به

ی ما ر بنزه سزه بكزا، له  كزه كی قزووڵ بزۆ بارودۆخه یه اسزهدیر ی وه ئزه بێ بزه و كرد ی له په زۆر میسر و سووریا كانی ڕووداوه كاتی
  ی واڵتێكی دراوسزێی توركیایزه وه حوكمی ئه  تی سووریا به تایبه به  نرا. بۆیه یه ت ڕاگه وڵه رمیی ده ڵوێستی فه هه   سۆز و عاتیفه

منیی بززۆ  یرانێكی قززووڵی ئززه قززه  یززه م ناوچه رپرسززانی توركیززا ئززه پێی بۆچززوونی به ، بززه ی ڕۆژاوای كوردسززتانی لێیززه و ناوچززه
 . دووهدروست كر  ره نیه ئه
 

  ، بزززه -یزززه رێمی كوردسزززتاندا هه سزززووریا و هزززه  ی لزززه وه لزززه   گزززه -ئێزززران  ی كزززوردی لزززه م ناوچزززه توركیزززا دروسزززتبوونی سزززێیه
كزوردانی   وه ئێزران ڕوو بزدات، ئزه  ر گۆڕانكاریی ڕژێزم لزه گه ئه  بینێت، چونكه ریی خاكی خۆی ده روه بۆ سه  وره ی گه كه ترسییه مه

هێزنن.  سزت ده ده ك به خۆیییه ربه ئزازادی و سزه   زۆره  وه بێ، ئزه ر ئاسزتێكی زۆر بزااڵ و پێویسزتیش نزه سه له اڵت بێ گومان ڕۆژهه
ژێر كززۆنترۆڵی  ی كوردسززتان لززه ناوچززه  و كاتززه، تاكززه لززه  كززات، چونكززه كی ترسززناك بززۆ توركیززا دروسززت ده یش تاب.ۆیززه مززه ئه
كانی توركیزا.  كوردییزه  بێزت بزۆ ناوچزه وخۆی ده ریی ڕاسزته یش بێ گومان كاریگزه مه . ئه ویش توركیایه ئه  وه مێنێته تێ  ده وڵه ده

 ئێران.  له  ڵ ڕووخانی ڕژێم نییه گه ك له یه هیچ شێوه  به  ره نیه ئه  بۆیه
 
 كانی  ره نته رمیی واڵت و سه واڵی فه ت ئاژانسی هه نانه و ته  وه ر ئاستی واڵتدا ناشارێته سه له  م ڕاستییه ئه  ره نیه ئه
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  ن "گرووپززززه الیززززه ن له ده كانی ئێززززران ده كززززۆنترۆڵكردنی خۆپیشززززاندانه  بززززه  اڵت، ئامززززاژه سززززه ده  ی نبیزززز  لززززه وه لێكۆڵینززززه
ناونیشزانی   بزه كی یه وه شزیكردنه 2022ی.وولی سزاڵی  ی ئزه27  رمی لزه فه ئانادۆڵی ئاژانسی   "ک بۆ نموونه وه كانه تیرۆریستییه

"İran’daki Protestolarda Terör Örgütlerinin Etkisi ve Potansiyeli" ریی  واتززا "توانززا و كاریگززه
م  . ئزه وه ، بز و كزرده نووسزراوه  وه ن "چاخاتزای بالجی"یزه الیزه له  كانی ئێزران" كزه خۆپیشزاندانه  كان لزه ڕێكخراوه تیرۆریسزتییه

كزۆنترۆڵی   چزۆن توانیویانزه  كزات كزه كان ده كوردییزه  كزداره چه  نه ر ڕۆڵی الیه سه خت له گشتی و كورتی  ه به  شیكارییه،  وتاره
ی  ربززاره تێكی تززر ده بابززه  كی دیكززه الیززه  . لززه[١٢]دا م واڵتززه كانی ئززه كوردنشززینه  شززاره  ن لززه كانی ئێززران بكززه خۆپیشززاندانه
( İran Araştırmalar Merkezi-İRAM)ن ناوەندی لێكزۆڵینەوەی ئێزران )ئێرانناسزی(  الیه كانی ئێران له خۆپیشاندانه

 تی سیاسزه وكردنی یڕه په" واتا [١٣]"Emini’nin Ölümü Üzerinden Yürütülen Etnik Siyasetناونیشانی "  به
كزوو  وه كانی كوردییزه  حببزه كانی وڵزه هه بزه  ئاماژه  دا ته بابه م له.  وه كرایه ب و"  وه مینییه ئه كوژرانی مای بنه ر سه له یی وه ته نه

ی كوردسززتانی ئێززران بززۆ  ڵززه مززوكراتی كوردسززتانی ئێززران، حببززی كۆمه(، حببززی دیPJAKپززارتی ژیززانی ئززازادی كوردسززتان )
دروشززمی "ژن، ژیززان،   بززه  ها ئامززاژه روه كانززداک هززه كوردییه  ناوچززه  ت لززه تایبززه ن، به ده كززانی ئێززران ده كززۆنترۆڵكردنی ڕووداوه

یش ئەم دروشزمەیش بزۆ  مه له  .  گه  وه ته اوهر زمانی فارسی كر بۆ سه  م دروشمه رگێڕانی ئه ر وه سه خت له و  ه  ئازادی"یش كراوه
  تززه بابه م ئززه دوای  بۆیززه. ڕوو  تززه خراوه دا كززه ته بابه  لززه ڕوونی بززه و ( دەگەڕێنززنەوە PKKپززارتی كرێكززارانی كوردسززتان )

وا  بكززات كززه  وه ی ئززه توركیززا ئاراسززته  دات ڕای گشززتی لززه وڵ ده ا هززهتوركیزز تی حكوومززه  كززه وێت كززه رده ده بۆمززان  ب وكراوانززه،
.  گرتزووه  وه سزته ده یان به كه وه وان  ڵه و، ئه  دیاره  كانیان پێوه تیرۆریستییه  كداره چه  كان زیاتر مۆركێكی گرووپه خۆپیشاندانه

  ك لزه ییزهگۆڕانكار  ك هزیچ  زۆره یه هزیچ شزێوه  تی ئێستای توركیا بزه وا حكوومه كه  م ڕاستییه ئه  ینه توانین بگه نجامدا ده ئه  له
رپرسزانی  به  ران بكزات، چونكزه خۆپیشزانده  ئاسزانی پشزتگیری لزه ندیی خۆی نابێنێت و، پێیشناچێت ئاوا به وه رژه به  ئێران له

 . منیی توركیادا نییه تی و ئه اڵیه ندیی سیاسی، ئابووری، كۆمه وه رژه به  ڕووخانی ڕژێمی ئێران له  توركیا پێیان وایه
 

 ر عێراق و سووریا مبه هه  تی توركیا له ر سیاسه كانی ئێران بۆ سه ندانهریی خۆپیشا كاریگه

 
ناویشزیاندا  و له  كزه ر واڵتزانی ناوچه سزه بێت له ریی ده كی گشتی كاریگه یه شێوه  كانی ئێستای ئێران، به ناوخۆیییه  گۆڕانكارییه
عێززراق و سززووریا،   ر بززه رامبززه تی خززۆی به سیاسززه  لززه  یززه هوان كانی ئێززران له رچاوگرتنی پێشززهاته بززه له  بززه  ره نیززه توركیززا. ئه

یمانانی بزۆ  در و هاوپزه دا سزه كانی موقتزه وڵزه دوای شكسزتهێنانی هه  ره نیزه عێزراق ئه  له  ندێ  گۆڕانكاری بكات. بۆ نموونه هه
ی  ڵ چوارچێززوه گززه ی له وه بززۆ ئزه كان سزوننه  نززه ر الیه سزه  چێزت گوشززاری كردبێتززه تێكی نیشزتمانی، وا پززێ ده پێكهێنزانی حكوومززه

عێزراق   لزه  كه بارودۆخه  نده رچه هه  ن. چونكه كه زیاتر ئاڵوزتر نه  مه ت پێ  بهێنن و بارودۆخی عێراق له نگی حكوومه ماهه هه
ها  روه هزه سزت. بنبه  كزه زیزاتریش تێز  بچێزت و بگاتزه وێ بارودۆخه نایزه  ره نیزه اڵم ئه وی ڕاسزتی خزۆی، بزه ڕێزڕه  یشتۆته گه نه
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وێ  توركیزا نایزه  ی بزۆ دروسزت بكزات، بۆیزه بارودۆخی ڕژێمی ئێران خراپتزر بكزات و كێشزه  یه وانه وشی عێراق له ڕه  تێكچوونی
 ر ڕژێمی ئێران. سه  عێراق گوشاری زیاتر بخاته

 
  نززه و گرنگززی الیه  نجێكی كززراوهئامززا  ، بۆتززه یززه كانززدا هه رێمییه هه  هاوكێشززه  كی گرنگززی لززه یززه پێگه  رێمی كوردسززتانیش كززه هززه
كیی  ره ئزامرازێكی سزه  رێمی كوردسزتانی كردۆتزه ر هزه سه تی گوشارخستنه  وام بابه رده ت تاران. ئێران به تایبه كان، به رێمییه هه

م  ر ئزه بزه ر له اک هزهمریك ئزه  نێتزه یه بگه  وه رێمی كوردسزتانه ی هزه ڕێگزه  كانی خۆی له یامه ی په وه ی خۆی بۆ ئه وه ره تی ده سیاسه
عێزراق،   كانی نبیكزی خزۆی لزه كداره ی می.یشیا چه ڕێگه  وخۆ و چ له كی ڕاسته یه شێوه  وام، چ به رده بینین تاران به ده  یه هۆكاره

وا كی ئزا یزه وڵ درا وێنه كانی ئێزران، هزه دوای خۆپیشزاندانه  ت لزه نانزه رێمی كوردسزتانک ته ر هزه كاتزه سزه كی ده هێرشی مووشه
ر  كرێززت. هززه پاڵاشززتیی لێززی ده  وه كانززه كوردییه  ن هێززبه الیززه و له  وه ی سززنووره وه ره ده  كان لززه دروسززت بكرێززت كززه خۆپیشززادانه

نززد  هیدبوونی چه هززۆی شززه  بززووه  نجام دا كززه رێمی كوردسززتان ئززه ر خززاكی هززه ی بززۆ سززه یش ئێززران هێرشززێكی دڕندانززه بۆیززه
ی  م هێرشزانه ی ئزه ك ئیدانزه یه هزیچ شزێوه  ی ئێزران، توركیزا بزه سزتدرێژییانه م ده م ئزه ر ه ر سزه رامبزه كی سیەیل. به هاوواڵتییه
یشززی  وه نگی مانه بێززده اڵم به بنێززت، بززه  یه م شززێوه نگاوێكی لززه ی لززێ ناكرێززت هززه وه ڕوانیی ئززه چززاوه  نززده رچه كردک هه ئێرانززی نززه

ێزت بزۆ  وخۆ د كی ناڕاسزته واتای قبووڵكردن و پشتگیرییه  رێمی كوردستان، به ر خاكی هه كانی ئێران بۆ سه هێرشه  ر به رامبه به
  لزه  یزه وانه رێمی كوردسزتان. له ر خزاكی هزه سزه  كاتزه مان بیانوو هێرپ ده هه  سوپای توركیاپ به  ، چونكه هێرشانه  م  ۆره ئه
  م  زۆره سزتاندنی ئزه هۆكارێز  بزۆ وه   ببنزه  مانزه ئهبارودۆخی ناوخۆی ئێران و ڕووخزانی ڕژێزم،   ری گۆڕانكاریی زیاتر له گه ئه

ر  هززه  ک واتززه وه هێڵێتززه نیا ده تززه عێززراق به  دا توركیززا لززه تززه م بابه یش لززه مززه رێمی كوردسززتان. ئه ر خززاكی هززه بززۆ سززه  هێرشززانه
ت  نانزه كان و ته تییزه وڵه و نێوده رێمی هزه  نزه ببینیزێ و الیه  خۆوه ختر و زیزاتر بزه ی سزه وه كاردانزه  یزه وانه هێرشێكی توركیا له

ی  وه ره تی ده كیی سیاسزه ره مای سزه یاد بچێزت، بنزه مان نابێت له وه ئه  . چونكه وه ستنه ری بوه سه كانیش زیاتر له عێراقییه  نه الیه
ی،  . نموونزه بنیزات نزراوهر خزاكی واڵتزانی دراوسزێی  سزه خۆ له ربه پێكهێنانی كیانێكی كوردیی سه  دان به نه ر ڕێگه سه توركیا له
نززدیی گشززتیی  وه رژه ر به ئۆكتۆبززه ی16كززانی  دوای ڕووداوه  نززده رچه . هه  یه م ڕاسززتییه ری ئززه لمێنه ر سززه ئۆكتۆبززه ی16كززانی  ڕووداوه

ما  اڵم بنززه دا زیززاتر بززوو، بززه م شززاره كانی ئێززران نفووزیززان لززه كززداره ترسززی و می.یشززیا چه مه  وتززه ركووك كه كززه  توركیززا لززه
واڵتزانی دراوسزێیدا،   خۆی كوردی له ربه پێكهێنانی كیانێكی سه  دان به نه ڕێگه  له  بریتییه  ی كه وه ره تی ده ی سیاسه كه كییه ره سه

 قبووڵ بكات.  ركووك دروست بووه كه  ی له م بارودۆخه ئه  وای لێ كرد كه
 

ئێسزتا   خۆ بگرێزت، چونكزه ری لزه وهزه گۆڕانكزاریی  ه  ڕانكارییانزهم گۆ نجامی ئزه ئزه  لزه  نگزه سزووریاپ ڕه  تی توركیا لزه سیاسه
  تی الوازبزوونی ڕۆڵزی ئێزران لزه حاڵزه  كانی نبیز  ئێزرانن. لزه كزداره كانی سزووریا، می.یشزیا چه كییه ره سزه  ره كته ئه  له  كێ  یه

ر بكزات،  سزه باشزی كزاری له ر توركیزا به گزه هیش ئ مزه ڕۆڵی پێشزتریان نامێنێزت. ئه  كدارانه م می.یشیا چه وخۆ ئه سووریا، ڕاسته
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یش  وه بێززت ئززه اڵم ده سززووریا دروسززت ببێززت. بززه  نجامی الوازبززوونی ئێززران لززه ئززه  لززه  كززه  وه پززڕ بكاتززه  م بۆشززایییه كرێززت ئززه ده
نجامی  ئزه  لزه  یزه وانه له  هربگزرن كز وه  م بۆشایییه سوود له  یه وانه ن، له سووریا هه  یش له كانی دیكه هێبه  رچاو بگیرێت كه به له

حریرشزام  ی ته یکزه كانی هه كزداره چه  ی ڕابزردوودا هێزبه نزد ڕۆژه م چه لزه  سووریا. بزۆ نموونزه  الوازبوونی ئێران دروست ببێت له
می  ێیهقی سز ی.زه كزانی فه ت دژی هێبه تایبزه به  سزت پزێ كزردووه، ریان ده ی پێشوو(  مو ۆڵێكی فزراوان و كاریگزه ی نوسره ره )به
كزانی  تاییی ڕووداوه ره كی سزه یزه وته كزوو لێكه تزوانین وه یش ده مه . ئه كیشیان كۆنترۆڵ كردووه یه ند ناوچه توركیا و، چه  ر به سه

 ر سووریا ببینین. ئێران بۆ سه
 

 ند كۆبه

 
نێت و  یززه گه وریایی ڕاده ۆر بززهتیززدا ز وڵه رێمی و نێوده ر ئاسززتی هززه سززه كانی خززۆی له ڵوێسززته كی گشززتی هه یه شززێوه  توركیززا بززه

بی  ره هاری عزه كانی بزه ڕووداوه  ر به رامبه ی توركیا به وه ره تی ده سیاسه  نده رچه گرێت. هه رچاو ده به ندیی بااڵی واڵت له وه رژه به
  كانی پێشزووی دووبزاره ڵزه هوێت ه یزه نه  ره نیزه چێزت ئه اڵم ئێسزتا وا پزێ ده كرا، به  ی زۆری ئاراسته خنه ت سووریا ڕه تایبه و به
كزات.  ده  و یڕه كانی ئێزران پزه ر خۆپیشاندانه مبه هه  " له ببینه -  ڕێ بكه واتا "چاوه Bekle-Görتی  و زیاتر سیاسه  وه بكاته

بێ  نزێ، بزهئۆكراینزا" ببی-نگی "ڕووسیا  ه  م واڵتانی  یهان زیاتر توانی سوود له ر ه سه توانین بڵێین توركیا له  ده  بۆ نموونه
و  ڵ ئۆكراینزا و ئزه گزه  كانی خزۆی لزه ندییزه یوه م په هزه  كی دیزاریكراو بكزاتک واتزه نگریی الیزه هزا الیزه كی ڕه یه شێوه  ی به وه ئه

  یاندۆتززه كانی خززۆی گه ندییززه یوه یمانانیشززی په ڵ ڕووسززیا و هاوپه گززه میش له ن پاراسززت، هززه كززه پشززتگیریی ده  ی كززه واڵتانززه
  سزتی كردنزی توركیزا بزه به مه  بزه  ڕووسزیایه -ی نێزوان توركیزا وتنزه و ڕێكکه ئزه  مزه یش بزۆ ئه ڵگه است. دیارترین بهرزترین ئ به
ر  وبزه مه نزد ڕۆژێز  له چه  بزۆ واڵتزانی  یهزان كزه  خزاكی توركیزاوه  ی گزازی ڕووسزی لزه وه تی بزۆ گواسزتنه وڵزه رێكی نێوده نته سه
  هێڵێت بڕووخێززت، چونكززه كان، پشزتگیریی ڕژێمززی ئێززران بكزات و نززه ت توركیززا تززا دوا سززاتهكرێز ڕێ ده چززاوه  نرا. بۆیززه یزه ڕاگه
 ر گزه ئه ک وه بدۆزێتزه ئێزران ڕژێمزی دی.ی بزه نزاتوانێ  ره نیزه ئه ئێزران، ڕژێمی ڕووخانی دوای سیناریۆكانی  ر و گه م ئه ر ه سه له 

ڵ ڕژێمزی  گزه ئێسزتا تیایدایزه له  ی كزه و ئاسزته ئزه  نێتزه یه كانی بگه دییزهن یوه په  ی وه بزۆ ئزه  كزاتی پێویسزته  وه ئزه  وه بشیدۆزێته
 . ئێران

  
 : بكه  ڕه م ماڵاه ردانی ئه سه  ته هم باب ت به باره لی سه خچه ت به وڵه انی دهك لێدوانه بینینی بۆ.  [١]
 https://ilerihaber.org/index.php/icerik/bahceli-iranda-gosteriler-dis-etkenler-kanaliyla-farkli-bir-

boyut-kazanmistir-145771  .(.2022 - 10 - 05): ردان سه وتی رێكه 
  ن: بكه  ڕه م ماڵاه ی ئهردان مال ك.یچدارئوغ.و سه ی كه كه لێدوانه  یشتن به . بۆ گه[٢]

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref1
https://ilerihaber.org/index.php/icerik/bahceli-iranda-gosteriler-dis-etkenler-kanaliyla-farkli-bir-boyut-kazanmistir-145771
https://ilerihaber.org/index.php/icerik/bahceli-iranda-gosteriler-dis-etkenler-kanaliyla-farkli-bir-boyut-kazanmistir-145771
https://ilerihaber.org/index.php/icerik/bahceli-iranda-gosteriler-dis-etkenler-kanaliyla-farkli-bir-boyut-kazanmistir-145771
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref2
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https://ankahaber.net/haber/detay/kilicdaroglu_iranda_mahsa_amininin_oldurulmesine_karsi_pr

otestolari_degerlendirdi_kadinlar_dunyanin_hicbir_ulkesinde_bedel_odememeli_yapmamiz_gere

ken_kadinlara_saygi_duymak_105293. (.2022 - 10 - 12)ردان:  وتی سه رێكه  
 :ن بكه  ڕه ماڵاه م ئه ردانی سه" گونای ئیبرۆ" ی كه رمییه فه  لێداونه بینینی بۆ.  [٣]
 https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-iranli-kadinlari-jin-jiyan-azadi-diyerek-selamliyoruz-haber-

 (.2022 - 10 - 08) ردان: وتی سه رێكه .1582091
.   shorturl.at/rwBJX: ن بكزه  ڕه ماڵازه م ئزه ردانی سه توركیا ماكارانی سینه  ژنه ی كه رمییه فه  نراوه یه ڕاگه بینینی بۆ.  [٤]

 (.2022 - 10 - 06): ردان سه وتی رێكه
 نزاوبراو رمیی فزه نتی كاو ئزه ردانی سزه  وه لینكزه م لزه تزوانن ده" ئافشار هۆلیا" ند رمه هونه ی كه نراوه یه ڕاگه  به یشتن گه بۆ.  [٥]

-https://www.instagram.com/p/CjIKf9to9cv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=528d14e3-1b1f :ن بكززززه

47ca-a6dd-c3ff25d0ec08 (.2022 - 10 - 06): ردان سه وتی ڕێكه 
 ن: بكه  ڕه م ماڵاه ردانی ئه ندی ناودار "ئیبراهیم تات.یسا " سه رمه ی هونه كه . بۆ بینینی لێدوانه[٦]
 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iranda-polis-tarafindan-basortusu-takma-kurallarina-

uymadigi-gerekcesiyle--oldurulen-mahsa-amini-icin-bir-paylasimda-unlu-turkucuden-geldi-

583488h.htm(.2022 - 10 - 12)ردان:  وتی سه . رێكه 
 ن: بكه  ڕه م ماڵاه ردانی ئه سهن ئاكسۆی"  زه ندی ناوداری توركیا "سه مهر هونه ی كه لێدوانه بینینی بۆ.  [٧]
 https://www.ntv.com.tr/n-life/magazin/sezen-aksudan-irandaki-mahsa-amini-eylemlerine-

destek,45dxd3OWi0SLkTyC2W9qHg  .(.2022 - 10 - 13: )ردان سه وتی رێكه 
  درێززن بززه  یا یاكززانی توركیززا ده  شززاره  وا لززه بززوون كززه  واڵنززه و هه ئززه توركیززا  لززه ڵ  خززه ی ڵوێسززته هه م ئززه بززۆ  ڵگززه به.  [٨]
ن  الیززه له  واڵنززه م هه ی ئززه اڵم زۆربززه كززانی ژنززان، بززه ن رێكخراوه الیززه تی له تایبززه ران، به سززتی پشززتگیریكردنی خۆپیشززانده به مه

 ن: بكه  م لینكه ردانی ئه توانن سه ده  ته م بابه ر ئه سه . بۆ زانیاریی زیاتر له وه ڕێگریی لێ كرا  وه پۆلیسه
 https://www.evrensel.net/haber/471320/turkiyeli-kadinlardan-iranli-kadinlara-destek-hayatlari-

ve-haklari-icin-direnen-kadinlara-selam-olsun 

 ن: بكه  ڕه م ماڵاه ئه ردانی سه توانن ده  ته، بابه م ئه ر سه له زیاتر زانیاریی بۆ.  [٩]
 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/-afgan-multecilerin-turkiyeye-gocunde-iranin-rolu-

 (.2022 - 10 - 05): ردان سه وتی رێكه  1114057/
 مزی دووه كزانوونی مزانگی  بزه  تزه تایبه  كزه  كزه راپۆرته بینینزی بزۆ. توركی ی وزه بازاڕی رێكخستنی ی زراوه دامه راپۆرتی.  [١٠]

 ن: بكه  ڕه ماڵاه م ئه ردانی سه ،2022 ساڵی

https://ankahaber.net/haber/detay/kilicdaroglu_iranda_mahsa_amininin_oldurulmesine_karsi_protestolari_degerlendirdi_kadinlar_dunyanin_hicbir_ulkesinde_bedel_odememeli_yapmamiz_gereken_kadinlara_saygi_duymak_105293
https://ankahaber.net/haber/detay/kilicdaroglu_iranda_mahsa_amininin_oldurulmesine_karsi_protestolari_degerlendirdi_kadinlar_dunyanin_hicbir_ulkesinde_bedel_odememeli_yapmamiz_gereken_kadinlara_saygi_duymak_105293
https://ankahaber.net/haber/detay/kilicdaroglu_iranda_mahsa_amininin_oldurulmesine_karsi_protestolari_degerlendirdi_kadinlar_dunyanin_hicbir_ulkesinde_bedel_odememeli_yapmamiz_gereken_kadinlara_saygi_duymak_105293
https://ankahaber.net/haber/detay/kilicdaroglu_iranda_mahsa_amininin_oldurulmesine_karsi_protestolari_degerlendirdi_kadinlar_dunyanin_hicbir_ulkesinde_bedel_odememeli_yapmamiz_gereken_kadinlara_saygi_duymak_105293
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref3
https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-iranli-kadinlari-jin-jiyan-azadi-diyerek-selamliyoruz-haber-1582091
https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-iranli-kadinlari-jin-jiyan-azadi-diyerek-selamliyoruz-haber-1582091
https://www.gazeteduvar.com.tr/hdp-iranli-kadinlari-jin-jiyan-azadi-diyerek-selamliyoruz-haber-1582091
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref4
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref5
https://www.instagram.com/p/CjIKf9to9cv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=528d14e3-1b1f-47ca-a6dd-c3ff25d0ec08
https://www.instagram.com/p/CjIKf9to9cv/?utm_source=ig_embed&ig_rid=528d14e3-1b1f-47ca-a6dd-c3ff25d0ec08
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref6
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iranda-polis-tarafindan-basortusu-takma-kurallarina-uymadigi-gerekcesiyle--oldurulen-mahsa-amini-icin-bir-paylasimda-unlu-turkucuden-geldi-583488h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iranda-polis-tarafindan-basortusu-takma-kurallarina-uymadigi-gerekcesiyle--oldurulen-mahsa-amini-icin-bir-paylasimda-unlu-turkucuden-geldi-583488h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iranda-polis-tarafindan-basortusu-takma-kurallarina-uymadigi-gerekcesiyle--oldurulen-mahsa-amini-icin-bir-paylasimda-unlu-turkucuden-geldi-583488h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iranda-polis-tarafindan-basortusu-takma-kurallarina-uymadigi-gerekcesiyle--oldurulen-mahsa-amini-icin-bir-paylasimda-unlu-turkucuden-geldi-583488h.htm
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/iranda-polis-tarafindan-basortusu-takma-kurallarina-uymadigi-gerekcesiyle--oldurulen-mahsa-amini-icin-bir-paylasimda-unlu-turkucuden-geldi-583488h.htm
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref7
https://www.ntv.com.tr/n-life/magazin/sezen-aksudan-irandaki-mahsa-amini-eylemlerine-destek,45dxd3OWi0SLkTyC2W9qHg
https://www.ntv.com.tr/n-life/magazin/sezen-aksudan-irandaki-mahsa-amini-eylemlerine-destek,45dxd3OWi0SLkTyC2W9qHg
https://www.ntv.com.tr/n-life/magazin/sezen-aksudan-irandaki-mahsa-amini-eylemlerine-destek,45dxd3OWi0SLkTyC2W9qHg
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref8
https://www.evrensel.net/haber/471320/turkiyeli-kadinlardan-iranli-kadinlara-destek-hayatlari-ve-haklari-icin-direnen-kadinlara-selam-olsun
https://www.evrensel.net/haber/471320/turkiyeli-kadinlardan-iranli-kadinlara-destek-hayatlari-ve-haklari-icin-direnen-kadinlara-selam-olsun
https://www.evrensel.net/haber/471320/turkiyeli-kadinlardan-iranli-kadinlara-destek-hayatlari-ve-haklari-icin-direnen-kadinlara-selam-olsun
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref9
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/-afgan-multecilerin-turkiyeye-gocunde-iranin-rolu-/1114057
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/-afgan-multecilerin-turkiyeye-gocunde-iranin-rolu-/1114057
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/-afgan-multecilerin-turkiyeye-gocunde-iranin-rolu-/1114057
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref10
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 https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=5hf+ajn5T8o= ، 10 - 05) :ردان سه وتی رێكه - 
2022.) 

  ڕه ماڵازززه م ئزززه ردانی سزززه ئێزززران و توركیزززا رۆككۆماری سزززه شزززی هاوبه وانیی ڕۆژنامزززه كۆنفرانسزززی  بزززه یشزززتن گه بزززۆ.  [١١]
 (.2022 - 10 - 08): ردان سه وتی رێكه ، https://www.youtube.com/watch?v=UmiAJUZpIK8 :ن بكه
 ن: بكه  ڕه م ماڵاه ردانی ئه توانن سه زمانی توركی، ده  به  كه وتاره  یشتن به . بۆ گه[١٢]
 https://www.aa.com.tr/tr/analiz/irandaki-protestolarda-teror-orgutlerinin-etkisi-ve-

potansiyeli/2695644 ، (.2022 - 10 - 10): ردان سه وتی رێكه 
 ن: بكه  ڕه م ماڵاه ردانی ئه توانن سه زمانی توركی، ده  به  كه وتاره  یشتن به . بۆ گه[١٣]
 https://www.iramcenter.org/emininin-olumu-uzerinden-yurutulen-etnik-siyaset/ ، ردان سزززه وتی رێكززه :
(14 - 10 - 2022.) 

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پێنوو  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=5hf+ajn5T8o=
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref11
https://www.youtube.com/watch?v=UmiAJUZpIK8
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref12
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/irandaki-protestolarda-teror-orgutlerinin-etkisi-ve-potansiyeli/2695644
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/irandaki-protestolarda-teror-orgutlerinin-etkisi-ve-potansiyeli/2695644
https://www.aa.com.tr/tr/analiz/irandaki-protestolarda-teror-orgutlerinin-etkisi-ve-potansiyeli/2695644
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2029-2022-10-18-14-25-43#_ftnref13
https://www.iramcenter.org/emininin-olumu-uzerinden-yurutulen-etnik-siyaset/
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 ازادیمان پێ دەداتفەریبا محەممەدی: داهاتووی شۆڕشی ئەمجارەمان هیوابەخشە و مژدەی ئ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتووێژ: کاروان مێراوی

 
شزەهیدبوونی شزەهید ژینزا ئەمینزی، کزچە کزوردێکی شزاری سزەقب لە شزاری تزاران و لەالیەن هێزبە سزەرکوتکەرەکانی  ئاماژە:

ن و ئەم بنەمزا بەنزاوی حیجزابی زۆرەم.زێ، بزوو بە هەوێنزی ڕاپەڕینزی ئەمجزارەی کوردسزتا ڕێژیمی ئێرانەوە بە بیانوویەکی بێ
ڕاپەڕیزنەپ بە شزێوازێکی  یزاوازتر لززه ڕابزردوو ئێرانزی سیاسیشزی گززرتەوە و هەنزووکەپ پزاپ تێاەڕبزوونی زیززاتر لە یەک 
مانززگ لە شززەهیدبوونی شززەهید ژینززا و دەسززتاێکی ئەم سززەرهەڵدانە، ڕاپەڕیززنەکە هێشززتا بەردەوامە و تززاکوو دێززت تینززی 

دا و بۆ تزاوتوێکردنی ئەم پرسزە مزاڵاەڕی "کوردسزتان میزدیا" وتزووێژێکی خرۆشانی شەقامەکان زیاتر دەبێت. لەم پێوەندییە
لەگەڵ بەڕێب فەریبا محەممەدی، ئەندامی دەستەی کارگێڕیی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردسزتان پێزک هێنزاوە کە سزەرنجتان 

 .بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین
 

ێ بکەیزنک ڕوانزگەی بەڕێبتزان لەسزەر سزەرهەڵدان و بزا دەسزتاێکی وتووێژەکەمزان بەم پرسزیارەوە دەسزت پز کاروان مێراوی:
 ڕاپەڕینی ئەمجارەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان چییە؟

 
ڕاپەڕینزی ئەمجززارە بە کوشزتنی کزچە کزوردێکی خەڵکزی شززاری سزەقب بە نزاوی "ژینزا ئەمینزی" لە تززاران  :یدەم مەمح ب ایرەف

کززانی پێشززوو لەبەر ئەوەی کە ژنززان و مەرگززی دەسززتی پززێ کززرد، کە ئەکرێززت بڵێززین  یززاوازترە لەگەڵ نززاڕەزایەتی و ئاخێبە



٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

87 
 

سززاڵی ڕابززردوودا بە بززوونی ڕێژیمززی کۆمززاری  ٤٣ئەوان زۆر بە کەمززی دژکززردەوەی هەمەگیززری لززێ کەوتززووتەوە. بەتززایبەت لە 
 لە ئزززاخێبەکە ئەمجزززارە بزززۆیە ئیسزززالمی ژن بەرەوڕووی زیزززاترین هەاڵواردن و سزززتەم بزززوونەتەوە و دەنگیزززان نەبیسزززتراوە.

کوردسزتان و ئێرانزی گزرتەوە.  سەرتاسزەری و سزنە دواتزر و کزرد پزێ دەسزتی سزەقبەوە شاری لە" ژینا" مەرگی بە یناڕەزایەت
هەروەها ئەمجارە هەموو شارەکانی کوردستان خۆیان بە خزاوەنی ئەم کەیسزە دەزانزن و خاوەنزداریەتیی لزێ ئەکەن. بزۆیە مزن 

اغێکی تر و پرسی ژنزی بەتەواوەتزی لەگەڵ پرسزی نەتەوەیزی و ئەم سەرهەڵدانەم پێ  یاوازترە کە بباڤی کوردی بردە قۆن
 .پرسەکانی دیکەی گرێ دایەوە

 
ئەم ڕاپەڕینەی کوردستان چەندە کاریگەریی لەسەر سەرهەڵدانی ناوچەکانی تری ئێرانی سیاسیی هەنزووکە  کاروان مێراوی:

 ە؟هەبووە و چ  یاوازییەکی لەگەڵ ناڕەزایەتی و ڕاپەڕینەکانی ڕابردوودا هەی
 
ئێستە دوای تێاەڕبوونی مانگێک لەم شۆڕشە کە بە شۆڕشی ژینزا ناوبزانگی دەرکزردووە، بزۆ هەمزوو الیەک  :یدەممەمح بایرەف

ڕوون بززووەتەوە کە کوردسززتان پێشززەنگ و پێشززڕەوی ئەم شۆڕشززە بززووە و بە دروشززمی "ژن، ژیززان، ئززازادی" هەمززوو ئێززران و 
سی کۆماری ئیسزالمیدا زۆر  زار لە شزوێن و نزاوچەیەکی ئێزران نزاڕەزایەتی و تەنانەت  یهانیشی تەنییەوە. لە تەمەنی نگری

ی ١٣٩٦و بەفرانبزاری سزاڵی  ١٣٩٨خۆپیشاندان هەبووە و بەرچاوترینی ساڵەکانی ئەم دوایییانە وەکزووک خەزەڵزوەری سزاڵی 
م کۆتزایی پزێ هزاتووە. هەتاوی بووە کە تەنیا چەنزد شزاری گزرتەوە و دوای چەنزد ڕۆژیزش لەبەر سزەرکوتی دڕنزدانەی ڕێزژی

بەاڵم ئەمجارە سەرتاسەری ئێرانی گرتووەتەوە، تەنانەت شارگەلێک کە ناوەندی پێگە و پڕوپاگەنزدەی ڕێزژیم بزوون و قەت 
بەشداری هیچ ناڕەزایەتییەک نەبوون. لە هەمان کاتیشزدا سزیما و نزاوەڕۆکی خۆپیشزاندانی لە ئێزران گزۆڕی و دروشزمی "ژن، 

یی بەرچاوی ژن ئاستەکەی بەرز کردەوە و هەموو سزنوورەکانی تێاەڕانزد و کزورد و کوردسزتان بزوو بە ژیان، ئازادی" و بەشدار
سززاڵی ڕابززردوودا ئەوە تەنیززا کززورد و  ٤٣سززەمبۆلی ئززازادیخوازی و یەکسززانیخوازی لە سەرتاسززەری ئێرانززدا. بززۆیە ئەگەر لە 

و قوربززانیی داوە، ئێسززتە کوردسززتان ڕێنززوێنیکەر و  بززبووتنەوەکەی بززووە کە لە بەرانززبەر ڕێژیمززی ئیسززالمیدا وەسززتاوەتەوە
 .ڕێنیشاندەری هەموو نەتەوەکانی دیکەی ئیرانە بۆ خەبات و بەرەنگاری دژی ڕێژیمی سێدارە

 
ئێسززتە "ژینززا" ڕەمززبی بەرخززودانی ژن و پیززاوە لە هەمززوو بەشززەکانی ئێززران و تەنززانەت دەرەوەی واڵتززیش. هەشززتەگی ژینززا 

می.یززۆنی تێاەڕانززد کە ئەمە لە  یهانززدا بێززوێنەیە. لە هەمززان  ٣٠٠ێنززدێکی  یهززانی و سززنووری )مەهسززا( ئەمینززی بززوو بە تر
کاتیشدا سەرنجی  یهانی بۆ الی پرسی ژن و نەبوونی ئازادی لە ئێراندا ڕاکێشا و ئەمڕۆ هەموو کە ، ژینزا و شۆڕشزی ژینزا 

 .دەناسێت و هاوسۆزی و هاوپشتیی لەگەڵ دەکەن
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 ٤٣ڕێژیمی ئیسالمی هەر لە سزەرەتاوە بە هێزرپ بزۆ سزەر مزافی ژنزان و سزەرکوتی ئەوان دامەزرا و بۆیە سەرەڕای ئەوەی کە 
سززاڵە لە زینززدانێکی گەورە بە نززاوی ئێززران ئەوانززی خنکانززدووە و بەردەوامززیش ژنززان بە شززیوازی  ۆراو ززۆر ناڕەزایەتییززان 

اڵم ئەمجززارە کوردسززتان تززوانی بە هەڵوێسززتی دەربڕیززوە، قەت نەبززوو بە شۆڕشززێکی سەرتاسززەری و پاڵاشززتییان نەکززراوە، بە
دروست و بە ێ، هەموو ئێران یەک خەت بکات بۆ پشزتیوانی و پشزتگیریی ژنزان بزۆ ڕزگزاربوون لە چنزگ دژەژنتزرین ڕێژیمزی 

 .سەردەم. ئەمەپ الپەڕەیەکی زێڕینە لە بباڤی کورد و ئاست و پێگەی کوردی بەرزتر کردەوە
 

 ڕۆژهەاڵت لە ڕێکخستنی شەقامەکان بۆ ئەو ڕاپەڕینە چۆن دەبینن؟ڕۆڵی حیببەکانی  کاروان مێراوی:
 
حیببەکان و بەتایبەت ناوەندی هاوکاریی حیببەکانی کوردستانی ئێران لە بەرچزاو  بێگومان نابێت ڕۆڵی  :یدەممەمح بایرەف

پۆلیسزی بەنزاو ئەخزالق( نەگرین. هەر لە یەکەم ساتەکاندا کە ژینا کەوتە بەر هێرشی گەشتی ئێیرشادی کۆمزاری ئیسزالمی )
بەکزانی کوردسزتانی ئێزران خێزرا هزاتە سزەر خەت و  و دواتر لە نەخۆشخانەیەکی شاری تزاران بزوو، ناوەنزدی هاوکزاریی حیب

ڕاگەیەنززدراوی دا و دوای ئەوەپ کە بەداخەوە ژینززا گیززانی لەدەسززت دا، هەر ئەو شززەوە ناوەنززد و الیەنززی دیززکەپ بڕیززاری 
تان بۆ ڕۆژی دووشەممەکەی ڕاگەیاند کە هەر وەک بینیمان خەڵک بەدەم ئەم بزانگەوازەوە هزاتن مانگرتنی گشتییان لە کوردس

و کوردستان لە ناڕەزایەتی و تووڕەبوون بە مەرگی ژینا مانی گرت، هەروەها داوایان لە خەڵک کرد کە بێزنە سزەر شزەقام و 
ەوە و بە هززاواهەنگی لەگەڵ تێکۆشززەرانی نززاوخۆ نززاڕەزایەتی دەرببززڕن. بززۆیە حیببەکززان زۆر بە دروسززت ئەم هەلەیززان قۆسززت

 .چەخماخەی شۆڕشی ئەمجارەیان لێ دا کە ئەوەندە بەهێب بوو هەموو ئێرانیشی هێنایە سەر شەقام
 

لە مێژووی کورد و بەتایبەت لەم چەند ساڵەی رابردوودا هەر کات حیب  و الیەنە سیاسییەکان هاودەنگ و یەکگرتزوو بزوون 
حەماسزە و  ی ڕاستەوخۆ لەسەر خەڵکی کوردسزتان دابێزنن و واڵمزی داواکارییەکانیزان بزدەنەوە و چەنزدین توانیویانە کاریگەری

مانگرتنی پڕشکۆیان خۆلیاندووە. بۆیە ئەتوانین بڵێین خەڵکزی کوردسزتان و حیببەکزانی کوردسزتان پەیوەنزدییەکی قووڵیزان 
 .لەگەڵ یەکتر هەیە و لێک دانابڕن

 
ڕاپەڕیززنەی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و ئێرانززی سیاسززیی هەنززووکە و ڕەوڕەوەی داهززاتووی چززۆن  ئاکززامی ئەم ک  اروان مێ  راوی:

 دەبینن؟
 

ئەوەی تزاکوو ئێسزتە دەبینزدرێت بەردەوامزی ئەم شۆڕشزەیە کە ئەمەپ یەکەم  زارە شزتی وا ڕوو دەدات،  :یدەم مەمح بایرەف
نی ئەم شۆڕشە هەم لە باری  وگرافیزایی و هەم لە خاڵی سەرەکییە بۆ سەرکەوتن و بەردەوامی. لە هەمان کاتیشدا بەرفراوا
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باری ویست و داواکاری و بوونی دروشم و خواستێکی سزەرەکی وەک "ژن، ژیزان، ئزازادی" کزۆدەنگییەکی بەهێزبی پێزک هێنزاوە. 
تزۆڕە  فاکتەرێکی تر کە دەتوانێت کاریگەر بێت، هاتنە سەر خەتی واڵتانی ڕۆژاوایی و ڕۆژەڤبزوونی شۆڕشزی ژینزا لە میزدیا و

کۆمەاڵیەتییەکانی  یهانە. ئەوەشمان لەبیزر نەچێزت کە ئەگەر لە ئێسزتەدا ئەم شۆڕشزە کۆتزایی بە ڕێژیمزی ئیسزالمیی ئێزران 
نەهێنێززت، بەاڵم قەت قەت کززۆمەڵگەی ئێززران نززاگەڕێتەوە بززۆ پززێش مەرگززی ژینززا. چززونکە ئێسززتە کچززانی خوێنززدنگەکان و 

ێ دەدەن و هزاواری ئزازادی دەکەن کە ئەمەپ لە هەر کزۆمەڵگەیەک فزاکتەرە مێرمندااڵن دێنە سەر شەقام و لەچکەکانیان فزڕ
 .بۆ گۆڕانکاریی بنەڕەتی لەو کۆمەڵگەیەدا

 
 .بۆیە داهاتووی ئەم شۆڕشە هیوابەخشە و مژدەی ئازادیمان پێ دەدات

 
ەڕینزی  ەمزاوەریی خزاتوو فەریبزا وەک دەوترێزت کزۆمەڵگەی  یهزانی لە ئاسزتی پێویسزتدا پاڵاشزتی لە ڕاپ کاروان مێراوی:

 نەتەوەکانی ناو  وگرافیای ئێرانی سیاسیی هەنووکە نەکردووە، هۆکارەکەی بۆ چی دەگەڕێننەوە؟
 
مززن وادەزانززم تززا ئێسززتە هەنگززاوی بززاپ نززراوە بززۆ پاڵاشززتیکردن لە شۆڕشززی خەڵکززانی ئێززران لەالیەن  :یدەم  مەمح ب  ایرەف

 ئزێمە کە ئەوەی و لەوان چزاوەڕانین ئێمە کە ئەوەی بەاڵم. واییڕۆژا زەکانی…دەوڵەتان و کەسایەتییە سیاسی و هونەری و 
ی خۆیززان لە سززەرووی هەمززوو بەرژەوەنززدی و تززرە  ززۆرێکی ئەوان الی  ینایەتکززارەوە، ڕێززژیمە ئەم بەدەسززت وەزاڵەهززاتووین

نێت ئاڵترنزاتیەی شتێکە. یەک خاڵی تر ئەوەیە کە لە ئاستی ئێراندا ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێب و خاوەن پێگە نابینین کە بتوا
دوای ڕێژیمزی ئیسززالمی بێززت. تەنزانەت ناوەنززدێکی ڕێکخززراو لە دژبەرانزی کۆمززاری ئیسززالمی پێزک نەهززاتووە تززاکوو یەکززدەنگ 

 .بکەونە وتووێژ و دانوستان لەگەڵ دەوڵەتانی ڕۆژاوا. بۆیە کێشەکە سەرەتا لەنێو خودی دژبەرانی ڕێژیمی سێدارەیە
 

 ردستانی و ئێرانییەکانی تاراواگە چەندە کاریگەریی لەسەر ڕاپەڕینی ناوخۆ هەیە؟خۆپیشاندانی کو کاروان مێراوی:
 
بە دڵنیززایییەوە خۆپیشززاندانەکانی کوردسزتانی و ئێرانییەکززانی تززاراوگە زۆر زۆر کززاریگەرە و دەتوانێززت  :یدەم  مەمح ب  ایرەف

باپ بووە و یەکەم  زارە کە بە هەزاران  هێبێکی گەورە بێت بۆ هەژاندنی شەقامەکانی هەموو  یهان کە تاکوو ئێستەپ زۆر
کە  دێنە سەر شەقامەکان و لە بەردەم باڵوێبخانەکانی ڕێژیمزی ئیسزالمیی ئێزران خۆپیشزاندان دەکەن و سزەرەنجی  یهزانی 
زیاتر ڕاکێشاوە. بۆیە ئەگەر لە ڕابردوودا ئەوە تەنیزا کزوردانی تزاراوگە یزان چاالکزانی سیاسزیی ئێرانزی بەشزێوەی پچڕپچزڕ 

کە ناڕەزایەتییززان دەردەبززڕی، هەنززووکە هەمززوو تاراوگەنشززینەکان بەم شۆڕشززەی ژینززا دڵخۆشززن و دێززنە سززەر شززەقام.  بززوون
ئەتوانم بێژم کۆدەنگییەکی بەهێب لە دەرەوە دروست بووە کە خەریزکە ئەبێزتە گوشزارێک بزۆ سزەر دەوڵەتزان و رێکخراوەکزانی 
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ەمانتار و سناتۆر و کەسزایەتییە سیاسزییەکانیان بەدەسزت هێنزاوە. مافی مرۆا و تا ڕادەیەک پاڵاشتیی کەسانێکی وەک پەرل
ڕوو بە ناوخۆپ زۆر کاریگەرە، کاتێزک کە خەڵکزی ڕاپەڕیزو هەسزت بە تەنیزایی نەکەن و دەنگیزان ببیسزترێت و پزێکەوە تزێ 

 .بکۆشین بۆ ڕووخانی ئەم ڕێژیمە کە ئەڵبەت ئەرکی ناوخۆ گەلێک قورسترە
 

ا سزاا  بزۆ ئەوەی کە کاتتزان دانزا و لەم وتزووێژەدا هاوکزاریی ئێمەتزان کزرد، لە کۆتاییزدا خزاتوو فەریبز کاروان مێراوی:
 .ئەگەر هەر شتێک ماوە بۆ باسکردن یان هەر پەیام و قسەیەکتان هەیە بفەرموون

 
 .سااسی بۆ ئێوەی ئازیب و بە هیوای سەرکەوتنی شۆڕپ و ئاخێبی ئەمجارەمان :یدەممەمح بایرەف
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٨ = ٢٧٢٢ یرەزبڕە ی٢٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا  
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 ڕامان لە ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیز ردار عه سه

 
نیززا ڕوداوێززک یززان قەیرانێززک کتێبخززانەی ناوەنززدی شززارەکەمان نەرێتێکززی  وانیززان هەیە، هەر کاتێززک لە هەر کززوێیەکی دو

ڕودەدات ئەوا لە ئەرشززیفخانەکەیاندا هەر کتێبێکیززان لەو بززارەوە هەبێززت  ززارێکی تززر دەیززخەنەوە بەردەسززتی خززوێنەران. ئەم 
لە چزاپی داوە. شزا، وەک  ١٩٨٩م هێنزا، کە نوسزەری ئەمریکزی ولزیەم شزۆکرۆ  لە سزاڵی -ڕۆژانە کتێبی دوایزن سزەفەری شزا

دا باسزی دەکزات، خزاوەن کەسزایەتیکی لەرۆزک بزوو. بەاڵم لە دوا سزااڵنی -یوگرافییەکەی بە ناوی شاعەباسی میالنیش لە با
دەسەاڵتیدا تەواو توانای عەقڵزی لە دەسزتدابوو. شزا کۆمەڵێزک خەسزڵەتی هەبزوو کە زۆر گزرنگن بزۆ تێگەیشزتن لە سروشزتی 

. شا بە دابزڕاو لە خەڵکزی ئێزران دەژیزا. بە هزیچ پیادەکردنی دەسەاڵت، نەک تەنها لە ئێران بەڵکو لە سەرتاپای ناوچەکە
دا ڕۆشززنبیرانی ئێززران -شززێوەیەک خەڵکززی ئێززران خززاوەن کەسززایەتی و سززەنگ و ڕێبنەبززوون لە الی ئەو. لەنززاو بززازنەی شززا

انی زاراوەیەکی تایبەتیان بۆ داڕێژرابوو کە پەیوەستکرابو بۆ پیساییەوە. لە بەرامبەردا شزا تەنهزا گزوێی لە ڕاوێژکزارانی بیز
دەگززرت، بە تززایبەتی بززاڵوێبانی ئەمریکززی و بەریتززانی. هەرچەنززدە هەمیشززە گومززانی لە ئینگ.یززب هەبززوو. قسززەیەک لەو 

 .سەردەمەدا هەبوو، ئەگەر ڕیشی هەر مەالیەک بەرزکەیتەوە لە ژێریدا نوسراوە، لە بەریتانیا دروستکراوە
 

گەی  یوپۆلەتیکی ئێران بوو. مزۆدێرنەی نەوتزی ئەو دۆخەیە دەکرێت بە کورتی بڵێین کە شا قوربانی مۆدێرنەی نەوتی و پێ
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کە بە  ۆرێزک لە  ۆرەکزان لە ئێسزتای کوردستانیشززدا ڕودەدات. کۆمەڵگزا بە خێرایزی بە شززاریی دەبێزت، بەهاکزان  ێگززۆڕکێ 
ەبێزتەوە بەاڵم دەکەن، هیچ شتێکی  ێگیر نامێنێت،  یاوازی زۆر لە نێوان توێژەکانی کۆمەڵگادا دروست دەبێت، ئاگایی بەرزد

دەرفەتەکان یەکسان نین. خەڵکێکی کەم زۆر شاد دەبن، خەڵکێکی زۆر، زۆر ناشزاد. پزارە دەبێزتە ئزامراز و بەهزایەکی بزااڵ. 
 .بونی و نەبونی پارە پێوەری هەر سەرەکی سەرکەوتن و شکستی کەسەکانە

 
خەڵکێکزی زۆر هزاتنە شزارەکان، کە نرخزی  ارێک بزاڵوێبی بەریتزانی بە شزا دەڵێزت، ئەو وەرچەرخزانە خێزرایەی کە ڕویزدا 

نەوت دابەزی هەمویان لە هەموو دەرفەت و هیوایەک بێ بەریزی بزوون، لە ئەنجامزدا بزوون بە زەخیزرەی وتزارە ئاگرینەکزانی 
 .خومەینی

 
ەکەدا، لێرەدا دەمەوێت با  لە پرسێکی ئاڵۆزبکەم لە چەند دەیەی یان گرە سەدەی ڕابوردودا بوەتە داڕێژەی مێژوو لە نزاوچ

 .ئەویش پرسی مۆدێرنبون و دژە مۆدێرنەیە
 

ئەگەر مززززۆدێرنە کرۆکێکززززی هەبێززززت ئەوروپززززایە. لەم کززززرۆکەوە مززززۆدێرنە بە شززززەپۆل و شززززێوازی  یززززاواز، لە سززززەردەمی 
نمززونە بززاری بززۆزان و ئەوانیتززر بڕوایززان وەهززایە کە گەشززەی خێززرای واڵتززی چززین لە  بززۆ. هززاتوە دەرەوە بەرەو نززاپ.یونەوە، 

بە  یهزانیی بزونی مزۆدێرنەیە. بەاڵم پزێگەی  زوگرافی ڕۆڵێکزی کزاریگەری هەیە لەم پرسزەدا. ئێزران لە پەراوێزبی  ئەنجامی
ئەوروپادایە، وەک تورکیا و روسیا هەمان پێگە و  ۆری پەیوەندی هەیە لە گەڵ ڕۆژئاوادا، ئەویزش پەیوەنزدی پزڕ لە ڕق و 

  کززراون بە گشززتی هەمیشززە لە نێززوان باوەشززکردن و دژایەتززی خۆشەویسززتییە. ئەو کززارانەی لە سززەر ڕو  و تززورک و عەرە
مزززۆدێرنەدا  ۆالنێیزززان کزززردوە. ئێزززرانیش هەروەهزززا، شزززا و خزززومەینی دوو سزززیمبولی ئەم دیزززاردەیەن. بزززۆ مزززن،  زززۆرێکە لە 

ەاڵم لە برینداربوون لە پەیوەندییەکەدا هەیە. وەک میتافۆرێک برینداربوون یانی هێندە نبیکی ناتوانیزت خزۆت باارێبیزت، ب
نزیمچە کۆلۆنیزال. ئەم دۆخزی نزیمچە  - تۆنزگ بەم دۆخە دەڵێزت نزیمچە فیزودال - هەمانکاتدا یانی ئازار چەشتن. مزاو تسزی

ناسززەقامگیرە، لە ئەنجامززدا دۆخێکززی وەهززای دروسززتکردوە کە کەڵەکەبززون و گەشززە دروسززت نابێززت، بەڵکززو هەمیشززە دوانەی 
 لە یاسا همایون الی. دەکات دۆخە ئەم مايون کاتوزیان بە ووردی با  لە بونیاد و ڕوخان لە ئارادایە. بیرمەندی ئێرانی ه

 یاسززا. دەزگاکززانە و تواناکززان قاڵبززدانی لە پرۆسززەی لێززدەکەمەوە، بیززری دۆلۆزیززان لێززرەدا یاسززا،. پرسززەدایە ئەم کرۆکززی
ناسزێتەوە، کاتێزک دەسزەاڵت کی نێگەتیفە. نێگەتیف بە مانای خرا  نا. لە ئێزران و دەوروبەری دەسزەاڵتدار یاسزا ناکردەیە

یان دەزگا یاسای نیە، ئەوا دەسەاڵتێکی بێسنوری هەیە. همزایون بزا  لە شزا عەباسزی یەکەم دەکزات کە چزۆن بزاوکی کزوێر 
کرد، کوڕێکی خۆی کوێر کرد ] لێرەدا  ێگای سەرنجە ئامزاژە بە ئەفسزانەی ڕۆسزتەمی زاڵ بزدەین کە چزۆن بە سزەر کزوڕەکەی 

ان کوشزززتنی. ئەمە لە مێزززژوی هزززیچ سزززتەمکارێکی ئەوروپیزززدا ڕویزززنەداوە. ئەمە هەروەهزززا الی خۆیزززدا زاڵ دەبێزززت[، پاشززز



٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

93 
 

عوسززززمانییەکان دەیبینززززین. هەتززززا ئەمززززڕۆ پەیوەنززززدی دەسززززەاڵت و یاسززززا، پەیوەنززززدییەکی نززززامۆدێرنە لە نززززاوچەکە، بە 
زۆرن، کوردستان پڕیەتزی لە  کوردستانیشیەوە. ئەوەی  ێگای سەرنجە لە  ێگایەکی وەک کوردستان یاساگەرێتی و یاساچێتی

دادوەر و دادگەر و پارێبەر، بەاڵم بیرمەندێکی یاسایی بونی نیە. ڕەهەندی فەلسەفی یاسا سزفرە. بە نەبزونی ئەم پاشزخانە 
فیکرییە، یاسا تەنها وەک ئامرازێک دەبینرێت نەک وەک پرۆسەیەکی فیکری دانوستانکاریی لە نێوان دەسزەاڵت و کۆمەڵگزا و 

نمززونە دادوەرێززک سززەر بە چ قوتابخززانەیەکی فیکززرییە، ڕاسززتەوخۆ کززاریگەریی هەیە لە سززەر ئەوەی کە چززۆن  دەزگززادا. بززۆ
اڤەکردنزی دەسزتور وەک ڕ بزۆ هەیە فیکریزی قوتابخزانەی چەنزدین ئەمریکزا لە نمزونە بزۆ دەستور یان یاسزاکان ڕاڤە دەکزات. 

تزر. ئەمە لە پرسزی ڕاڤەی دەسزتوری عێراقزدا کێشزەیە،  بنەڕەتێتی، بونیادی، تێکستچوالێتی، ئیثزۆ ، پراگمزاتیبم و زۆری
هەروەهززا لە داهززاتودا لە کززاتی هەبززونی دەسززتور لە کوردسززتان دەبێززتە کێشززە، بە تززایبەتی کە ئاسززتی ئاگززایی فیکریززی و 

 .فەلسەفی دادوەر و ئەوانەی لە بواری یاسادا کاردەکەن زۆر الوازە
 
گەڕێزززنەوە بززۆ شزززا. هەوادارانززی شزززا یەکززێکن لە گزززروپە بەهێبەکزززان. ئێسززتا ئێرانییەکزززان پززاپ چزززل سززاڵ، دەیانەوێزززت ب 

بەرهەمهێنانەوەی شا، لە پرۆسەیەکی نۆستالیجیادا، کردەیەکی سەرنجڕاکێشزە، بەاڵم  ێگزای سەرسزوڕمان نزیە. ئەمە لە نزاو 
یزا لە نێززو فاشززی و تزوێژێکی تایبەتززدا لە عێزراق و کوردسززتاندا دەبینرێزت بەرامززبەر سززەدام. وەک چزۆن لە ئەڵمانیززا و ئیتال

نازییەکاندا بەرامبەر مۆسۆلینی و هیت.ەر دەیبینیت.  ۆالنێکردن لە نێوان شێوازە دژ بەیەکەکان، کورتکردنەوەی سیاسزەت بزۆ 
بە تەواوی بززاپ الیەکەی تزر بە تەواوی خززرا ، دۆخێکززی سززیبفی  الیەک کزردەی پەرچەکرداریززی، بینینززی کزردار و ڕەفتززاری 

بونیاد و سفرکردنەوە، بوەتە نەریت. ئەمە الی خۆپێشاندەرانی عێراقیش دەیبینزی کاتێزک زۆریزنەی وەهای بەرهەمهێناوە کە 
دەیانەوێززت سیسززتەمی پەرلەمززانی هەڵبوەشززێننەوە و دیسززانەوە پیززاوی بەهێززب دروسززت بززکەنەوە. گرنززگ نززیە قارەمززان بیززت، 

ییەکززززت هەیە کە لە ئەنجامززززدا بتوانیززززت ئازابیززززت، ڕاپەڕیززززت یززززان دژ بە ئەم و ئەو بیززززت، گرنززززگ ئەوەیە ئایززززا دونیابین
 .بونیادبنێیت

 
ئایا هۆکاری ئەم دۆخی  ۆالنێییە، زاڵبونی سۆزە بە سەر ئاوەز یان عەقڵزدا. لە هەنزاو کەلتزوری ئێرانیزدا، پرسزێک هەیە، 

رسزیارە دەپرسێت: بزۆچی ئێزران هزونەر و ئەدەبزی هەیە بەاڵم فەلسزەفە و زانسزتی نزیە؟ ئزێمە ئامانجمزان نزیە وەاڵمزی ئەو پ
بدەینەوە، بەاڵم کردنی پرسیارەکە ئاماژەیە بۆ بونی قەیرانێکی لەو ۆرە. کەواتە ئێمە لە دۆخێکی بەرفراوانزی کزارنەکردنی 

 .عەقڵداین لە بەرامبەر ڕوداو و پرسەکان

 
 یزونی سزەدا ولە ڕۆژانی ڕابوردودا بەڕێبێک لە ڕۆژهەاڵتەوە لینکزی گفتوگزۆی دوو بیرمەنزدی ئێرانزی بزۆ نزاردم کە لە تەلەفب

 سیما دەربارەی دۆخی ئێران گفتوگۆ دەکەن. تەقیبادە ئەرمەکی و ئیبراهیم فەیاز با  لە نائارامی دەکەن لە هەناو 
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 .کۆمەڵگای ئێرانیدا
 

بە دیدی ئەوان ئێران فەرهەنگ و دید و فەلسەفەی نیە. بۆ نمونە پۆلیسی ئەخالق بۆیە پێویست دەبێزت چزونکە سیسزتەم لە 
اتێک گوێ بیست و خوێنەری ئەو بەڕێبانە بووم خەیاڵم بزۆ الی کتێزبە دانسزیەکەی ڕۆبەرتزۆ ئیساۆسزیتۆ ڕۆشزت کارکەوتوە. ک

 بە ناوی دەزگاییکردنی بیر: سێ پارادایم لە ئەنتەلۆ یای سیاسی
.  Roberto Esposito. Instituting Thought Three Paradigms of Political Ontology  

ئززاڵۆزە، هەوڵززدەدەم لە داهززاتودا بززێمەوە سززەری. هەرچەنززدە ئەو کتێززبەی لە گەڵ هاوسززەرەکەمدا کتێززبەکەی ڕۆبیرتززۆ زۆر  
پالنمان بۆ دانزاوە بیخزوێنینەوە، کتێبێکزی  زودایە بە نزاوی بیزری ژیزانراو، کە بزا  لە گرنگزی ژیزاریی فەلسزەفەی ئیتزالیی 

یان، کزاراکردن و بەڕێوەبردنیزان، گزۆڕینی عەقڵیەتزی دەکات. بەاڵم بە دڵنیاییەوە پرسی یاسا و دەستور و دەزگا و بونیادنان
گشززتی بەو ئاراسززتەیەدا پێویسززتی بە وەرچەرخززانی ئززاڵۆز و گەورەیە، کە بە هززیچ شززێوەیەک بە کەسززانی سیاسززی نززاوچەکە 
ناکرێن. گەر بە کورتی ئاماژە بە کێشەی  یوپزۆلەتیکی بزکەم، بە گشزتی دوو ڕەهەنزدی هەیە: یەکەم،  یوپزۆلەتیکی ئێزران 

 .ۆی، لە گەڵ پێگەی ئێران لە دونیادا، ئەم دوانە هەمیشە تەبانینخ
 

ئەگەر لەم ڕوانززگەیەوە لە پرسززی ئەمززڕۆ بنززواڕین لە ئێرانززدا، کە پرسززی پەچە یززان سەرپۆشززە، ئەوا پرسززەکە ڕاسززتەوخۆ 
گۆڕێزززت بزززۆ پەیوەسزززتە بە پیزززادەکردنی دەسزززەاڵتەوە، دەسزززەاڵت بە مانزززا فزززراوانەکەی. سزززەرپۆپ ئزززافرەت لە مزززرۆڤێکەوە دە

بونەوەرێکی کەلتوری کە دەسەاڵت دەبێت بیکێڵێت. بەاڵم کاتێزک ئزافرەت بەرگریزی دەکزات، ئەوا دەسزتوبرد دەبێزتە مەترسزی. 
وەک مەترسییەک وەهزا دەبینرێزت کە لە بزڕی کزێڵگەی کۆمزاری ئیسزالمی دەبێزتە پانتزایی یزان کزێڵگەی بیزری نەیزاری کۆمزار. 

ییەکی نزوێیە، بەاڵم ئێرانییەکزان زۆریزان مزاوە بزۆ ئەوەی بتزوانن دونیزایەکی  یزاواز هەرچەندە زاڵبونی ژن کردنەوەی پانتزا
 .خوارێ بێنە دروست بکەن و لە  ۆالنێی نێوان ستەمکارەکاندا 

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٩ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی هاواڵتی 
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 كات ئاشكرا ده  نوێ  كی ند نهێنییه ژینا چه  باوكی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نززد  چه  بینینززی  بززه  نێت و ئامززاژه یززه گه راده  ی كززه كچه  ر كوشززتنی سززه له  نززوێ  و زانیززاری  ژینززا نهێنززی  كززدا، بززاوكی یه دیمانه  لززه
خۆپ  ژینزا نزه  گوایزه  كات كزه یش ده نگۆیانه و ده دا با  له یه و دیمانه و له . ئه ژینا كراوه  له  چی  كات كه ده  ڤیدیۆی  كی یه گرته
  نیا لزه ، ژینزا تزه و گزوتی ك ئه بێت و وه هه  وه یه كه مردنه  به  كی ندییه هیچ پێوه  ی كه خۆشییه نه  كه  وه كاته ده  تی اڵم ره ، به هبوو
  . ماوه نه  تری  خۆشی و هیچ نه  كراوه  بۆ چاوی  ری رگه شته ك نه یه  وت ساڵی حه
 

باسزی   وه كی تریشزه الیزه ، له دراوه "ژینا" لێی نه  كه  ندراوی پبیشكی دادیدا هاتووه یه راگه  مینی" له ڕێب "ئه به قیل نیوز: موسته
،  تی نییزه كی تایبزه خۆشییه "ژینا" هیچ نه  ، پێشتریش تۆ گوتت كه می منداڵی بۆی كراوه رده سه  له  كه  كی كراوه رییه رگه شته نه

  ؟ ری بۆ كراوه رگه تهش ت پێشتر نه كه تگوت كچه نه  وه م رۆژه كه یه بۆچی له
 
  وره كی گزه رییه رگه شزته ك نه یه هزیچ شزێوه  كی بچووكی بۆ كرابوو، به رییه رگه شته وت ساڵیدا نه نی حه مه ته  م له كه كچه مینی: ئه
مردنزی "ژینزا"   یشزی بزۆ كزرد گزوتی كزه كه رییه رگه شته ی نه و دكتۆره ت ئه نانه ساڵ، ته ١٦هۆی مردنی دوای   بووبێته  كه  بووه نه

یزا شزتێكی   یزه هه  وه رییه سزه برێز  به زه  نزدی بزه ڵكو پێوه بزه  نییزه  وه رییه وبه مه ساڵ له ١٦ری  رگه شته نه  كی به ندییه هیچ پێوه
 وتن  كی خه یه پی و هیچ پێشینه ژێر چاوی چه  له  رهێنانی كیسێ  بووه ده  ی بۆ "ژینا"یش كراوه رییه رگه شته و نه ، ئه هاوشێوه
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  . یه كه الرێدا بردنی دۆسیه پێناو به له  وه ته ی ب و كراونه و درۆیانه ، ئه ی نییه وره ری گه رگه شته ی و نه خۆشخانه نه  له
 

؟  ی كزراوه سزته  ه  شزی لزه ری بزۆ كزام به رگه شزته واوی نه ته  ر چی بوو؟ به وبه مه ساڵ له ١٦ری ژینا  رگه شته نه قیل نیوز: موسته
  ؟ ری بۆ كراوه رگه شته ری نه شێكی سه ڵێن به كان ده تیەییه  كان له كهپبیش

 
وكات پبیشز  پێزی گزوتم  بوو، ئزه پی هزه پشزت پێڵزووی چزاوی چزه  كیسێكی بچووكی له  ساڵ پێش ئێسته ١٦م  كه كچه مینی: ئه
تزوانن بزێ  و ده  یزه هه  وه پشت چاوییه له  م كیسه ئه  یه   هه و زۆر كه  ی نییه و كێشه  ی ئاساییه كه ریشی بۆ نه رگه شته ر نه گه ئه
ی دڵنیزابین  وه پی دروست بێت، ئیتر بزۆ ئزه بۆ بینایی چاوی چه  كێشه  نگه كی دوور ره داهاتوویه  اڵم له یش بژین، به رگه شته نه
خززۆی گززوتی، هززیچ   وه هردانی پبیشززكمان كززرد ممان كززرد، سززاڵی دواتززر بززۆ پشززكنین و دڵنیززایی سززه كززه ری چززاوی كچه رگه شززته نه

 ت باره سزه ی لێدوانانزه و ئزه ، وه مزه كه ده  وه لزه دووپات  باره زار هه بۆ تاران.  وه و پێویست ناكا ئیتر بیهێننه  ماوه كی نه یه كێشه
 نزدێ  هه مزن ، درۆیزه تی سزه له ت سزه اڵت سزه ده  بزه ر سزه پبیشزكانی و ئێزران میزدیای ن الیه له درێن ده م كه كچه ندروستی ته  به

  ری بدرێت. سانسۆركراون نیشانی بینه  كه  "م بینیوهژینا" ڤیدیۆی
 

  ڤیدیۆكانی سانسۆركراون و تۆ بینووتن چین؟ قیل نیوز: موسته
 
  كزه  كزه وریه ری ده فسزه چێزت، ئه هۆشزخۆی ده كی ڤیزدیۆیان نیشزاندام كاتێز  "ژینزا" له یزه ت گرته زاره ی وه نووسزینگه  له مینی: ئه

ت  نانزه ته  یزه وه ئه  دڵزم دروسزت كزردووه  ی داخزی لزه وه ، ئزه كزه كێشزێ بزۆ ژووره دوای خۆیدا رایده كێشێ و به ویدا ده زه  به  هژنێك
چززاوی خززۆم   م بززه و ڤیدیۆیززه كێشززن، مززن ئززه دا رایده كززه ویه زه  و بززه  كردووه رقاڵ نززه سززه  وه مززه كه ی كچه وه رزكردنززه به خۆشززیان به

ڕاو بزوو، پرسزیاری  ڵگه شزهه ی "ژینزا" ره سته پی  ه هاتبوو، الی چه  وه چاو و گوێ و م.ییه  ۆن خوێنێكی زۆر له. بینیم چ بینیوه
،  م كزردووه و پرسیاره ندان  ار ئه راو بوو؟ من چه ڵگه شهه ی ره سته م مردنێكی سروشتی مرد، بۆچی  ه كه ر كچه گه ئه  یه وه من ئه

  كردووه رقاڵ نزه سزه  وه ت خۆیزان بزه نانزه شزتی ئیرشزاد" ته كانی "گه پۆلیسزه . وه تزه داومه ان پێ نهاڵمێكی هیچ وه  اڵم تا ئێسته به
مان  كزه پێزی گزوتین، كچه  خۆشزخانه می بردبزوو بزۆ نه كزه ی كچه كه مبواڵنسزه ، ئه خۆشزخانه سزێ  بنێزرن بزۆ نه م كه كه ڵ كچه گه له
كان پێیزان  ، پبیشزكه وه توانی "ژینا" بدۆزینزه مانده نه  و ئاسانییه به  بوایه "ژینا" نه ی ر براكه گه !، ئه وه ته قام دۆزیوه ر شه سه له

لمێنێ  یسزه ده  وه بزوو، ئزه ی زیزاتر ده وه ری مانزه گزه وا ئه ئزه  خۆشخانه بۆ نه  ك زووتر ژیناتان هێنابایه خووله ١٠ر  گه گوتین، ئه
  . درۆ هیوایان پێداین و گوتیان زیندووه  اڵم سێ رۆژ به دابوو، بهست  ده  م ساتدا گیانی له كه یه  م له كه كچه  كه
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  ؟ راسته  وه ، ئه ییه خۆشی "ژینا" بۆماوه ڵێن نه ندێ  ده هه قیل نیوز: موسته
 

 ؟ ژینززا هززیچ مان نییززه م كێشززه كززه م و كوڕه كززه ، بززۆچی مززن و ژنه ییززه ر بۆماوه گززه ، ئه ك راسززت نییززه یه هیچ شززێوه بززه مینی: ئ  ه
  بوو كززه هززه  وه پشززت پێڵززووی چاوییززه  ی لززه بچووكززه  و كیسززه نیا ئززه ك، تززه یه هززیچ شززێوه  بززه  بووه تی نززه كی تایبززه خۆشززییه نه
  هات.  كه كێشه  وكات كۆتایی به ر ئه ریمان بۆی كرد و هه رگه شته نه
  

  ن؟ ك رای پبیشكی دادی قبووڵ ناكه مایه ر چ بنه سه له قیل نیوز: موسته

 
  ك لزه رچییزه ینووسزم، هه م بوێت ده رچیه خوودی خۆمی گوت: هه ری پبیشكی دادی به  ێگری پشكنه  یه وه ی ئه كه هۆكاره ینی:م ئه
  بززه  كززردووه  وه قبه هێززبی پۆلیسززی سززه  نززددییان بززه ت پێوه نانززه ت، ته نییززه  تۆوه ندیززد بززه نززدی نیشززتمان بێززت پێوه وه رژه به

ڕم  ، ئیتزر چزۆن بزاوه ژیزانی خزۆی هێنزاوه  سزری تزاران كۆتزایی بزه ی كه خۆشخانه پێش نه  ژینا لهدراوسێكانمیان گوتبوو بڵێن: 
 بێ؟.
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ١٩ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی وشە 
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  نگه م ده ر ئێران كه رانبه ریكا به مه بۆچی ئه
 
 
 
 
 
 
 

 د حمه كوردستان ئه

  
ی نادروسزتی پۆلیسزی  ڵزه بزۆ مامه  وه ڕێتزه گه ی ده تاكه ره ، سزه دایه وره كی گه یه وه قینه م ته رده به  ئێران له  دوور و نبی  مانگێكه

قامی ئێرانزی  شزه  كزه و ڕووداوهسزت دا  ده  گیزانی لزه  وه هۆیزه تزاران، به  مینی لزه ناوی ژینزا ئزه كوردێز  بزه  ڵ كچزه گه خالق له ئه
 . ی خرۆشاندووه كه تی واڵته واوه ته و به  وه گرته
 
شزیی شزاری شزنۆ،  رمه سه  و بزه  هان، كرمزان، قزوم كرماشزان سزنه تی تزاران، ئیسزفه تایبزه كان به وره گزه  شزاره  كان لزه ئێرانییه

موو  هزه  خزۆی و لزه  وتزه رزوو كه ت هزه وڵزه ، ده وه ڵێنزه می دهاڵتی كۆماری ئیسزال سه قام و دروشمی  یاواز دژی ده ر شه سه  هاتنه
  تزه م بابه ، تزا نووسزینی ئزه كاكردن و لێدان و كوشزتن و بڕینزی هاوواڵتییزانی نزاڕازی كزردووه  ستی به كان ده و كۆاڵنه  كووچه

 . تریشهڵێن زیا ده  رچاوه ندێ  سه كاندا كوژراون و هه خۆپێشاندانه    له كه ٣٠٠ری  وروبه ده
 

دات؟ چی ڕوو ده  ئێسته 


  وره وان ئززاڵۆزی گززه كان، شززه كوردییززه  ت شززاره تایبززه كان و به و بچووكززه  وره گززه  ی شززاره قام و كووچززه شززه  یتا لززه یتا پززه پززه
هێماكزانی   لزهكان گزڕ  گۆڕپانزه  لزه  وه مامكزه ده  كانیش بزه نجزه كزات و گه كان ده ئاسمان ڕوومزاڵی ئاڵۆزییزه  بینرێت، درۆن له ده

و   یززه وره كی گه دات پشززێوییه ی ڕوو ده وه ئززه.  وه ڵێنززه یی( ده ن )بڕووخززێ دیكتززاتۆر، مززرگ بززر خامنززه ده رده كۆمززاری ئیسززالمیی بززه
   موو  ۆرێ هه  به  ڵكردووه سیو هه وزی بۆ سوپا و به ، گڵۆپی سه باشیدایه تی ئاماده حاڵه  له  وه كه یه موو گۆشه هه  ت له وڵه ده

https://wishe.net/wtars2.aspx?NusarID=793


٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

99 
 

 توانێ؟ اڵم ئایا ده كۆنترۆڵی بكات، به
 

ناو  كی زۆر لزه ڕییزه تادا باوه ره سه  له  نده رچه بی چاویان لێ بكرێت، هه ره هاری عه ك به نین وه  وه قام هی ئه كانی شه ئاڵۆزییه
ت  نانززه ران ته خۆپێشززانده  شززێكی زۆر لززه به  اڵم ئێسززته بززوون، بززه  وره ڕێی پشززتیوانی گززه چززاوه  بوو، چونكززه ڵكی ئێرانززدا هززه خززه

ی  ڵگززه ڵوێسززتیی روون و راشززكاوی كۆمه هۆی بززێ هه ، بززه ماوه كانی خۆیززان نززه چاالكییززه  قام و هیوایززان بززه ر شززه سززه  ناچنززه
 ریكا. مه ت ئه تایبه  تی و به وڵه نێوده
 
ی كزه و دۆخزه لزه  نگزه ریكا بزۆچی بێده مزه یزا ئهئا  یزه وه ویش ئه ، ئزه وه سزووڕێنه دا ده پرسیارێكی زۆر سزاده  كان له گومانه  ئێسته  

رپرسزێكی ئێرانزی  ری، به سه رمه زار چه هه  وی تاری  و به شه  ی به رێ بۆچی مۆساد و سی ئای ئه دات؟ ئه ناو ئێراندا ڕوو ده له
  ر لزه وان هزه و ئزه  ام خرۆشزاوهق وا شزه  چی ئێسزته ن، كزه كزه كان بۆردمان ده تۆمییه ئه  كوژن، یان بنكه تۆمی ده كی ئه یان زانایه

 ن. كه ماشا ده ته  وه دووره
 

؟ نگه دۆخی ئێران بێده  ریكا له مه بۆچی ئه 


نوێی  رله ریكا و ئێران واژووی سزه مه قامی ئێرانی، وا بڕیار بوو ئه كانی شه ییه ستاێكردنی ئاڵۆزی و تووڕه ده  ر له ند ڕۆژ به چه
ری   بوو، خزه ئیسزیدا هزه ی  زۆ بایزدن و ئیبزراهیم ڕه كزه نێزوان كابینه  كی زۆر لزه یه وه نبیكبوونه ، وه نه تۆمی بكه وتنی ئه ڕێككه

 تی. دۆستایه  بوو به ده  كه یشتنه بوو لێكتێگه
 

كزات،  ر پرسێكی زۆر گزرنگیش ده سه له  نگ و قور  قسه ، زۆر دره رم و الواز و هێواپ و كاه كی نه یه ی بایدن كابینه كه كابینه
 هزیچ بایزدن رۆك سزه سزتی پزێ كردبزوو، هێشزتا  ڕ ده نزد ڕۆژێز  شزه سزتی پزێ كزرد، چه نگی ئۆكراینزا ده كاتێز   زه  ۆ نموونهب

 ر سزه به سزباكانی  بزه كزرد سزتی ده و نگ ده  هێنرایه ئۆكرانیا دۆستانی و سیناتۆر ی وره گه بری زه به دواتر كردبوو، نه كی یه قسه
 .ڕووسیا

 
هزاپ لزه كاری و كزارێكی وه بوو هیچ بڵێ، هیچ ورده نه  ر ڕۆژێكی تر ئاماده ك هه هید كرا، بایدن وه ی شهمین كاتێكیش ژینا ئه  

بایزدن   ڕێی زۆر شزتی گرنزگ لزه كان و دنیزایش چزاوه ئێرانییزه  نزده رچه ، هه وه ڕووی ئێرانی بكاته بوو ڕووبه رۆكدا نه م سه رده به
 بێ بیڵێ. ده  كه  گوتووه ی نه وه ریكا هێشتا ئه مه اڵم ئه ن، به كه ده
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سزتی  ده  ڵكو لزه ، بزه ی و پنتاگۆنزدا نییزه سزت سزی ئزای ئزه ده  ی ئێزران لزه دۆسزیه  دۆخزی ئێزران، چونكزه  لزه  نگه ریكا بێده مه ئه
ڕی  ی بززاوه وه رئززه به ، له كان نییززه تززه وڵه ی ده خشززه ڕ و تێكچززوونی نه شززه  ڕیززان بززه باوه  كززه  ك ڕاوێژكاردایززه یززه رۆك و ژماره سززه
 بكرێ.  ناوخۆی خۆیدا چاره  بێت له تێ  ده وڵه موو ده ی هه كێشه  یه وه واویان به ته
 
ئێسزته  كزه  یزه و هێبه ڕابگرێزت، ئزه  یزه وره گه  و ئێرانزه هێزب بتزوانێ ئزه  تاكزه  ڕیزان وایزه ریكا باوه مه ی ئه اڵتدارانی ئێسته سه ده  

اڵم  عێزراق كزرا، بزه  ی لزه وه ك ئزه ك وه میسر كرا، نه  ی له وه ك ئه ت بگۆڕن، وه وێ حكوومه هیان وان ده كات، ئه حوكمی ئێران ده
  سزتراوه ریش به و ڕابزه  وه ره ڕابزه  بزه  وه ته سزتراوه وخۆ به ئێران سوپا ڕاسزته  له  ، چونكه مه سته ئێران ئه  میسر كرا له  ی له وه ئه
 ی ئێراندا دروست ناكرێت. و سێ هێبه نێوان ئه  لێن له ك كه یه ێوههیچ ش و به  وه واڵگرییه زگای هه ده  به
 
ی بایزدن هزیچ  كه ك م.یۆن ئێرانیش بمرن، كابینه ی خاكی ئێران بسووتێنرێن و یه%60ر  گه كان دڵنیابن ئه موو ئێرانییه با هه

  لزه  كزات و هیچیتزر،  گزه ده  كزه دێری دۆخهچزاو  وه دووره  ڵكو له كارێ  بۆ ڕووخانی ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی ئێران ناكات، به
 ستێت.   ناتوانێ پشتی پێ ببه ، كه مپ نییه ی تره وه ریكای بایدن ئه مه بێت. ئه رپرسێكی ئێرانی نه ند به سبادانێكی چه

 
وێززت،  ازادییززان دهو ئ  وه نززه كه ت ده ره  و حوكمڕانییززه ئززه  لمێنن كززه سززتن و بیسززه خۆیززان ببه  بێززت پشززت بززه لی ئێززران ده گززه  بۆیززه
 . وه بێته ده  وانه پێچه  كه پاڵیان و دۆخه  بێت بچێته تی ناچار ده وڵه ی نێوده ڵگه وكات كۆمه ئه
 
ك  كی وه یزه واڵه رده زه  رێت بزۆ شزانه ست به ناكات ده  و ڕیسكه رگیب ئه رۆك بایدن هه ، سه بووه  ڕی ئۆكراینادا گیرۆده شه  دنیا له

رووخانزدنی   مجاره ئزه  نزده رچه كرێزت. هه كزرێم.ن پشزتیوانی ده  ن لزه الیزه له  یزه واڵه رده زه  و شزانه زانێ ئه ده كاتێكدا  ئێران، له
 وێت. لی ده نیا پشتیوانی گه ڕی ناوێت، ته ر ی و شه و خه  ئێران ئاسانه

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی وشە 
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کی: رەنگە کەمینە نەتەوەییەکان چارەنووسی رژێمی ئێران یەکالیی راپۆرتێكی ئەمەری
  بکەنەوە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پەیسەر

 
ڕەنززگە گرنگتززرین الیەنززی ڕاپەڕینززی ئێسززتای ئێززران، ئەو ڕۆڵە سززەرەکییە بێززت کە کەمیززنە نەتەوەییەکززان دەیگێززڕن. هێززبە 

یان لە  امززانو و کززوژراون، کە کوژراوەکززان زۆرینززهئەمنییەکززانیش ژمززارەیەکی زۆر لە خۆپیشززاندەرانی کەمینەیززان کززردۆتە ئ
بەلوچستان و ناوچەی دەریای خەزەر لە بزاکووری ڕۆژئزاوای ئێزرانن. هێزبە ئەمنییەکزان کۆمەڵکزوژییەکی ئاشزكرایان لە شزاری 

 .زاهیدان لە نبیک سنووری پاکستان ئەنجامدا کە زۆرینەیەکی بەلوچی تێدا نیشتە ێیە
 

ی ئەی.ولزززدا لە کزززاتی ٣٠مریكی ب ویکزززردووەتەوە، هێبەکزززانی رژێزززم لە  فزززۆرین پۆڵسزززی ئزززه بەپێززی راپۆرتێزززک کە مزززاڵاەڕی
دانیشزتووی زاهیزدانیان کوشزتووە و پزێش ئەوەی تەقە لە نوێژخوێنزان بزکەن،  .زی  ٨٠واوبوونی نوێژی هەینیدا زیاتر لە  ته

 . وه ناسرێنه نەریتی بەلوچییان لەبەردا بووە بۆ ئەوەی نه
 

بەتزایبەتی لە پارێبگزا غەیزرە فارسزییەکان کە لەژێزر کزۆنترۆڵی تارانزدان، ئزاگری ئەو  -نەتەوەیی ئێزران مێژووی ناڕەزایی
 ، سەرکوتکردنی دڕندانەی ڕێژم لە زاهیدان و شوێنەکانی دیکە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە رژێم لەم  دۆخە نا ێگیرە زیاد كردووه
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 .بابەتە ئاگادارە
 

کی گرنگززی سیاسززەتی ئێززرانە، شززارەزایان و شززرۆڤەکارانی رۆژئززاوا مەی.یززان هەیە لە سروشززتی فززرە نەتەوەیززی ئێززرانیش بەشززێ
چززاوی نززوخبەی فارسززەوە سززەیری ئێززران بززکەن، کەمیززنە نەتەوەییەکززانی غەیززرە فززار ، ئززازەری، کززورد، عەرە ، تورکمززان، 

  کی بەرفراوانززی ئەو واڵتە كززهزیززاتر لە نیززوەی دانیشززتوانی ئێززران پێکززدەهێنن و نززاوچەیە  ی دیكززه بەلزووچ و دەیززان پێكهاتززه
 .دەوری تارانیان گرتووە

 
زۆربەی ئەو کەمینزززانە لە پارێبگزززا سزززنوورییەکان دەژیزززن و لە واڵتزززانی دراوسزززێ وەک عێزززراق، ئازەربایجزززان و پاکسزززتان 

 بەاڵم یكیزان،دا زمزانی  بزه خوێنزدن  لزه  كردووه پ بێبه كانی مینه كه مندااڵنی تاران  پەیوەندیی نەتەوەیی هاوبەشیان هەیە.
 میززدیای. ن ناكززه  قسززه فارسززی  بززه واڵتە ئەو هاواڵتییزانی ٪ی٤٠ ئێززران حکززومەتی داتاکززانی بەپێززی شززدا وه ڵکه گه له تەنزانەت

ی ڕەگەزپەرسزززتانەیان لە دژ  واژه سزززته تە بە کەمینەکزززانی ئێزززران دەکەن و دهگزززاڵ  زۆر زززار  قوتابخانزززه کتێبەكزززانی و رمی فزززه
 .بەکاردەهێنن

 
 لەو زۆرێزک کە دەزانێزت ڕژێزم دەوامبوونی چاالکییەکانی دژە ڕژێم، کەمینە نەتەوەییەکان ڕۆڵێکی گرنگتر دەگێزڕن.لەگەڵ بەر
ڵیشزیدا زیزاتر ڕقیزان لە بیزرۆکەی  گه ێزت، بەاڵم لهب ڕێزژم لە ڕقیزان ڕەنزگە ئێرانزدا ئۆپۆزسزیۆنی بەسزەر زاڵن کە فارسانەی

 .لەدەستدانی کۆنترۆڵی پارێبگاکانە

 
ستاوە لە هەوڵی بانگەوازی هەستی ناسیۆنالیسزتی فارسزدایە بزۆ ئەوەی هەوڵزی دابەشزکردنی ئۆپۆزسزیۆن بزدات، تاران لە ئێ

 .بهێڵێتەوە  وه ر پارێبگاکانه سه ئەمەپ ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە تەنیا حکومەتی ئێستا دەتوانێت کۆنترۆڵی به
 

ا کە پەیوەنززدییان بە سززوپای پاسززدارانەوە هەیە، یززاریکردن بە کززارتی نەتەوەیززی، میززدیا و ئەکاونتەکززانی سۆشززیال میززدی
نەخشەی دابەشبوونی ئێرانیان بەسەر پارێبگا نەتەوەییەکاندا ب وکردۆتەوە و هۆشداری دەدەنە ئۆپۆزیسزیۆنی ناسیۆنالیسزتی 

 .فار  کە ئەگەر ڕژێمەکە بکەوێت، چی ڕوودەدات
 

 تونزدوتیژیی ئێزران و ڕژێمزی دەسزەاڵتدار پەرەی سزەندووە. لە سااڵنی ڕابزردوودا ڕووبەڕووبزوونەوەی کەمیزنە نەتەوەییەکزانی
 .پێچەوانەشەوە بە و ئامانو دەکاتە نەتەوەییەکان کەمینە ڕژێم ، یه هه  رانه دژبه
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شززەپۆلی ئێسززتای نائززارامی دژە ڕژێززم لەو پارێبگایززانەدا ڕوودەدات کە لە دوای چەسززااندنی شۆڕشززی ئیسززالمی لە سززەرەتای 
 .ووەوە بە دەگمەن شاهیدی خۆپیشاندانی دژە حکومەت بوونهەشتاکانی سەدەی ڕابرد

 
ئەمەپ تەنیا بەلوچستان لەسەر سنووری پاکستان ناگرێتەوە، بەڵکو پارێبگاکانی گزیالن، مازەنزدەران و گۆلسزتان لە قەزەر 

 .ن زۆرینه گوڵستان و مازەندەران گیالن،  له كان نەتەوەییه  مینه كه دەگرێتەوە، کە 
 

اڵت چزونکە  سزه یەکان لە ئێران دەتوانن کاریگەرییەکی بەرچاویان هەبێت لەسزەر سزەرکەوتنی چزاالکیی دژە دهکەمینە نەتەوەی
 .زۆرێک لە گرینگترین شوێنە ستراتیژییەکانی ئێران لەو ناوچانەدا هەڵکەوتوون کە کەمینە نەتەوەییەکان تێیدا نیشتە ێن

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پەیسەر 
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 گەواهیییەك بۆ مێژوو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد امین پێنجوێنی

 
 ژن ژیان ئازادی

 
لێزززرەدا نزززامەوێ داکزززۆکی لە کەسزززێ  بزززکەم، یزززان وای لزززێ بخوێنزززدرێتەوە کە ڕیکززز م بزززۆ هێبێکزززی سیاسزززی دەکەم. بەڵکزززو 

وێ )ڕەدی( فەرەح پەه.ەویززش ناشززمە مە.شززاهیدییەکی مێژوویززی دەدەم، کە بەچززاوی خززۆم دیتززوومە و بەگززوێی خززۆم بیسززتو
 !.. بدەمەوە، بەڵکوو وا خۆم دەبینم، کە لە بەردەم دادگایەکدا وەاڵمە ڕاستەکان دەدەمەوە

 
دا، کە دەکاتە سی ساڵ بەر لە ئێستا، گروپێ  بووین چووین بزۆ بییزاعی لوبنزانی، ۱۹۹۲ئێمە لە ناوەڕاستی مانگی یەکی 

ۆچ ئاالن(ی، لێ بوو، لە سەر لزووتکەی شزاخێکی بڵنزد، کە بەرانزبەر ئەو ئۆردوگزایە بزوو چووینە ئەو  ێگەیەی کە بەڕێب )ئ
، سززەرۆکی ڕێکخززراوی ڕزگززاریخوازی فەلەسززتین بززوو، بەرانززبەر ) ەبەل ئەلشززێخ(، کە (کە  ززێگەی بەڕێززب )یاسززر عەرەفززات

 . زۆربەی وەرزەکان سەری بە بەفر داپۆشراوە
 

قۆرقمززا ( لەوێ بززوو، نۆسززەد هەتززا هەزار گەنجززی کززوڕ و کززچ لەوێ پەروەردە  ئەو کززاتە ئەکادیمیززای سززەربازی )مەعسززوم
دەکززران و فێززری مەشززیی سززەربازی دەبززوون، بەیانیززان کە دەهززاتنە مەیززدانەکە ڕیززب ڕیززب بە سیسززتەمێکی سززەربازی سززروودی 
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ن دەکزرد، ئەوەی  یزێ شۆڕشگێڕی و ئەنتەرناسێۆنالیان دەچڕی، ئینجا گرو  گرو  کوڕ بە  یاو ژن بە یا مەشیی سزەربازییا
سەرنو بوو ڕیبەکانی پێشەوە ژنە سەربازەکان بوون و بە دەنگێکی زواڵڵ و نەعرەتەئاسا هاواریان دەکزرد )ژن ژیزان ئزازادی( 
کە لە چیززاو نەواڵەکانززدا بەرەو بۆشززایی ئاسززمان دەنگززی دەدایەوە و بەدەسززت و مەچەك و پەنززچە ب.ززوورینە کانیززان هێمززای 

ە بەرانبەر پرشنگی تازە هەڵهاتووی ڕۆژ وەستابوون، ئەو دیمەنە وەکوو ئەوە دەهاتە پێش چزاو کە سەرکەوتنیان دەکێشا، ک
 .پۆلێ پەری لە ئاسمانەوە هاتوونەتە خوار

 
وا من ئەو گەواهییە بە نووسین ب و دەکەمەوە، چونکە وەکزو لە وێزنەکەدا دیزارە ڕۆژی مااڵوایمزان لە بییزام لە مەراسزیمکەدا 

بەخاکی کوردستان بە پیرۆزیی زمانی کزوردی( ئەم تەمەنە کزورتەی کە  سۆێندم خوارد )بەخوێنی شەهیدان،بەندە بەم  ۆرە 
 .ماومە بیخەمە خبمەتی شۆڕشی باکوور و شۆڕشگێڕانەوە

 
بزززۆیە ئێسزززتا ئەو گەواهیزززیە مێزززژووییە دەدەم، چزززونکە ویزززژدانم داوام لزززێ دەکزززات ئیتزززر لەو کزززاتەوە هەر کزززۆڕ و کزززۆمەڵ و 

 . ژنانی ئەو تەڤگەرە بەسترابێ لە ژێر دروشمی ژن ژیان ئازادیدا بووەفیستەاڵێکی 
 

ڕاستە پزێش )ئزۆچ ئزاالن( زۆر سزەرکردەی  یهزانی و بیرمەنزد و شۆڕشزگێڕی ئزازادیخواز باسزی سەربەسزتی ژنانیزان کزردووە و 
سۆسیالیسزتی بززاوەڕی  لەسزەری دواون، وەکزوو: لینززین، گانزدی، مززاو، نەهزرۆ و سززەدانی تزر. لینززین دەڵێزت هەر شۆڕشززگێڕێکی

ڕەهای بە سەربەستی و وزەی لە بن نەهاتووی ژن نەبێت، نە سۆسیالستە و نە شۆڕشزگێڕە، بەاڵم ئزۆچ ئزاالن مەسزەلەی ژنزی 
لە سێ وشەدا فۆرمزۆلەیەکی فەلسزەفی و سیاسزی کزرد و خسزتیە قزاڵبێکی پزراکتیکیەوە، وەکزوو سزەرکردایەتی کزردن، ئیزدارە 

ژن ژیزان ئززازادی چ شززعرێکی  هەمهێنزان. ئەوەتززا بە چززاوی خۆتزان دەبیززنن، ئەم دروشزمە،کزردن، شززۆڕپ بەرپزا کززردن و بەر
سەرانسززەری ئێرانززی خسززتە ئەو حززاڵەتەوە، تەبرێبیەکززان بڵززێن  ئەفسززوون ئززامێب و چ شۆڕشززێکی بەرپززا کززردووە، ئەوەتززا

بڵززێ ژن ژیززان ئززازادی،  ئازەربایجززان و کوردسززتان چەشززم و چراغززی ئێززران، ب.و سززتان بڵززێن ب.ززوو پەنززای کوردسززتان. سززنە
 .زانکۆکانی تاران و کرماشان و قوم بڵێن ژینا ئەمینی سەقبی سومبولی ئازادی ژنانە

 
 کتێبینی

 
ئەو دروشمەی ژن ژیان ئازادی وەکوو دروشمەکەی کارل مارکس وایە کە گووتی ئەی کرێکارانی  یهزان یەکگزرن! ئەوەتزا  یەك:

ساوەکان و سزەدان سزەرهەڵدان و بباڤزی شۆڕشزگێڕی لەم مەیزدانەدا  ەنگزاون زیاتر لە سەدەیەکە بۆتە هەوێنی خەباتی چەو
 هەتا ئێستاپ بەردەوامە
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 من لەسەر داوای ویژدانی خۆم ئەم گەواهییە دەدەم دووەم:
 ئەوانەی هاوڕێی سەفەرم بوون لەژیاندا ماون سێیەم:

 ؟.. یهان ئایا ئەم دروشمە ئەبێتە کوانوی شۆڕشی ئازادی ژنانی کوردستان و  چوارەم:
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
 
 

 
 ئێمە نابێ شەرم و ترسمان لە کوتنی ویستەکانمان هەبێ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەعید بەگزادە

 
کۆمززاری ئیسززالمی بە هەمززوو هێززب و توانززایەوە هەوڵززدەدا هەمززوو ئێرانیەکززان لە داهززاتوی ئێرانززی پززاپ کۆمززاری ئیسززالمی 
بتۆقێنێ.  ۆرێک سیمای واڵتی ئێران نیشان دەدا کە ئەوە تەنیا کۆماری ئیسالمییە یەکاارچەیی ئێرانی پاراسزتووە و تەواوی 
ئەو نارەزایەتی و راپەرینەپ کە دەئارا دایە، کاری واڵتانی دژی کۆماری ئیسالمییە و ئەوانن تە بییە تەڵەبان هزان دەدەن 

 !.الت دابەپ دابەپ بکەنکۆماری ئیسالمی ئێران بروخێنن و و
 

 دەگەڵ ئەوەی کە رێژیم لەو سیاسەتەیدا تا رادەیەکی باپ سەرکەوتنی بەدەست هێناوە، لەحەق نەگوزەرێین ئۆپۆزیسیۆنی 
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دژ بەری کۆمززاری ئیسززالمیش کەمیززان دڵ و دەرونززی ئەوەیززان هەیە، دەسززت لە ئییتززداری تززاران هەڵبگززرن و ددان بە مززافی 
زۆر زۆر فشزار بۆخۆیزان بێزنن باسزی دێمۆکراسزی و مزافی شزارۆمەندی دەکەن. ئەوەپ . ێزران دابنزێننەتەوەکانی  وغرافیزای ئ

هەتزا ئێزرە هزیچ کێشزە نیزیە و ئەوە سیاسزەتی کۆمزاری ئیسزالمی و تزا  بەهیچ  ۆر چارەی کەمتزرین مزافی نەتەوەکزان ناکزا.
ئززێمەپ بززۆ رەوانززدنەوەی سیاسززەتی کۆمززاری رادەیەکززی زۆر بینیشززی ئۆپۆزیسیۆنیشززە. لێززرەدا باسززە سززەرەکییەکە ئەوەیە کە 

 ئیسالمی و لەوالشزەوە بزۆ شزکاندنی ترسزی ئۆپۆزیسزیۆنی ئێرانزی ترسزێکی زۆرمزان لەسزەرخۆمان کەڵەکە کزردووە کە دروشزمی
تونززد نەدەیززن، باسززی نەتەوەیززی کەمتززر بێنیززنە گززۆرێ، ئززااڵ هەڵنەگززرین، بززۆ ئەوەی وەحززدەت و یەکگرتززووی گەالنززی ئێززران 

 !باارێبین
 
 ١٠٠بەاڵم لە سیاسزەتدا هەمزوو شزتێک نرخزی خزۆی هەیە! . یش تەواو لەم بزروایەدام کە ئەم یەکگرتزوییە دەبزێ بازارێبرێمن

ساڵ قوربانی دان و لەدەست دانی دەیان دەرفەتی زێرین بۆ رزگاری، ئەوەمزان پزێ دەڵزێ چزۆن تەواوی تەواویەت خزوازان بە 
ئززێمەپ  ترسززەکانی: خۆیززان ناکشززێنەوە و وەک کوتکێززک بەسززەرمانەوەن،پۆزیسززیۆن و ئۆپۆزیسززیۆنەوە زەڕرەیەک لە بەیززانی :

دەگەڵ هەوڵی  یددیمان بۆ پاراسزتنی ئەم یەکگرتزوییە، نزابێ لە هزیچ دەرفەتێزک بزۆ کزوتن و پێزداگری لەسزەر ویسزتەکانی 
ەپ کزردن دەترسزن، ئەگەر ئەوان لە بەقەولی خۆیان تە بییە و داب می..ەتەکەمان و داوا سەرەکیەکانی کورد، سڵ بکەینەوە.

دەبززێ ئەو مززافەپ بە ئززێمە بززدرێ، کە ترسززی ئەوەمززان هەبززێ، ئەگەر ئێسززتا کە کە  هززیچ کززارە نیززیە نززاهێڵن کززورد باسززی 
 !!ویستەکانی خۆی بکا، ئەی ئەگەر بەدەسەاڵت گەیشتن بە تانگ و تۆ  و درۆنەوە گوێ بۆ ویستی ئێمەی کورد رادەگرن؟

 
ترسمان لە کوتنی ویستەکانمان هەبێ. نابێ  ارێکی دیکەپ دەرفەت لەدەسزت بزدەین.  هەر بۆیە پێموایە ئێمە نابێ شەرم و

لە هیچ دەرفەتێکدا نزابێ ویسزتە سزەرەکیەکانی خۆمزان لەبەر چزاو ون بکەیزن. هەم هەولزی هاوخەبزاتی و رزگزاری هزاوبەپ 
 .بدەین و هەم ترسیان لە ویستەکانمان بشکێنین

 

 بژی یەکێتی و هاوخەباتی گەالنی ئێران
 

 سەرکەوێ خەباتی رزگاری خوازی گەلی کورد
 ژن

 ژیان
 ئازادی

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 شۆڕشی ژینا و لێکەوتەکانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراد میهرەبان

 
بە سزەر کزۆمەاڵنی خەڵکزی  کۆماری ئیسالمی ئێران زیادتر لە چوار دەهەیە لە ئێرانی فرە گەلزی دەسزەاڵتی دیکتزاتۆری خزۆی

ئەو واڵتە دا سەپاندوە. دیارە هەر لە سەرەتاوە خەڵکزی کزورد مزاهیەتی ئەو حکزومەتەی ال روون و ئاشزکرا بزوو، بزۆیە لەو 
ماوەیەدا بەردەوام بۆ دابین کردنی دێموکراسی لە ئێران و دیاری کردنی مافی چارەی خزۆ نووسزین لە کوردسزتان بەر دەوام لە 

 .ە. زۆر شت لەو ماوەیە دا ڕوویان داوە بەاڵم لێرە دا سرنو دەخەمە سەر ڕاپەرینی ئەمدوایانەمەیدانەکان بو
 

سەرهەڵدانی ئەمجارە بە چەندین ناونیشانی  یاواز خۆی لە باقی ناڕەزایەتەکانی پێش خزۆی  یزا دەکزاتەوە و ڕێچکەیەکزی 
 .نوێ بۆ خۆی دەستنیشان دەکات

 
بزۆ  ەرینە دەبینین چەندین گۆڕانکاری بە نیسبەت ئەوانەی بەر لە خۆی تێدا دەبینرێزتئەگەر بە وردی سرنو بدەینە ئەم ڕاپ

نموونە ئەمجارە لە هەمبەر شتێکی دیاری کزراو نزاڕەزایەتی دەرنزابڕێ، نەبەسزتراوەتەوە بە تزوێژێکی تزایبەت لە کۆمەڵگزای 
 ەڵگا لە گشت ناوچەکانی ئێران و لە نێو فرەگەلی ئێران، بەڵکوو ئەمجارە بۆتە هەوێنی یەکگرتنی سەر ەم توێژەکانی کۆم
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 .سەر ەم نەتەوەکان دا، هەم نەتەوە ژێر دەستەکان و هەمیش نەتەوەی دەست ڕۆیشتوو لە ناو نیبام دا
 

لەمەپ گرنگتززر ئامززانو و درووشززمی ئەم شززۆڕپ و سززەرهەڵدانەیە کە بەتەواوی خززۆی لە ناڕەزایەتیەکززانی پززێش خززۆی  یززا 
نیزبامە دژەگەلزیەدا دەکێشزێت ،بە شزعاری مەرگ بەر دیکتزاتۆر خزۆی لە گۆڕانکزاری ڕووکەشززی  دەکزاتەوە، خەتێزک بەسزەر ئەم

 .دەبوێرێ و تەواوی نیبام دەخاتە ژێر پرسیار
 

 .لە ڕوانگەی منەوە ئەو خاڵە هۆکارێکی گەورەیە بۆ گشت گیر کردنی ئەو ڕاپەرینە لە سەرتاسەری واڵت
 

نی ئێززران بەو بززاوەڕە گەیشززتوون ڕژیززم بەدرێززژای دەسززەاڵتی بەردەوام تززۆوی ئێسززتا الوانززی واڵت لە نێززو سززەر ەم نەتەوەکززا
دووبەرەکی لە ناو گەالنی ئێزران دا چانزدوە و لە ئزاڵۆزی نێوانیزان بە قزازانجی خزۆی کەڵکزی وەرگرتزوە. بزۆیە هەمزوو چزین 

ووخززانی ڕژیززم ئەم شۆڕشززە وتوێژەکززانی کۆمەڵگززا بززۆ ڕامززاڵینی دەسززەاڵتی ئەم ڕژیززمە دەسززتیان داوەتە دەسززتی یەکتززر و تززا ڕ
 .درێژەی هەیە

 
، وونڕەنگزدانەوەیەکی لەم چەشزنە نەبزئەوەی  ێگای سرنجە ئەوەیە کە نە ڕژیم و ئۆپۆزیسیونی ئێرانی بەگشزتی چزاوەڕوانی 

بۆیە پاپ زیادتر لە یەک مانگ ڕاپەڕینی بێ پسانەوە لە زۆربەی هەرە زۆری شزارەکانی واڵت لە هەمزوو ناوچەکزانی ئێزران 
 .ڕۆژ بەڕۆژ بەرفراوانتر دەبێت ،داری هەموو گەالنی ئێران بەتێکڕاشبە بە

 
 ێگای خۆشحاڵییە کە ئەو ڕاپەڕینە سەرەڕای تووندوو تیژیەکانی ڕژیم کە بۆسەر ناڕازیزان و شۆڕشزگێڕان دەیکزات بەاڵم ڕۆژ 

 .یب چاوەڕوانی ئەمەی نەدەکروو، شتێک کە ڕژیم هەرگسەرلێشێواوی و الوازبوون دەڕوات لەدوای ڕۆژ دەسەاڵت زیادتر تووشی
 

لەهەمان کاتدا خۆپێشاندەران چاوکراوەتر بوونەو نەترسانەتر بەگژ دەسەاڵت دا دەچزنەوە ئەمە وەرچەرخزانێکی گەورەیە لە 
 .مێژووی ئەو چوار دەیەدا

 
اڵترنززاتیو بززۆ خززاڵی الوازی ئەم شۆڕشززە پەرشززوب وبوونی ئۆپۆزیسززیۆنی ئێززرانە کە تززا ئێسززتاپ شززکڵی نەگرتززوە و نەبززۆتە ئ

 .ئێرانی دوای کۆماری ئیسالمی
 

 پێویستە هەرچی زووتر لەسەر پالتفۆرمێک ڕێککەوتنێک بێتە گۆڕێ ، بەرلەوەی دەستی نەیار بخبێتە ناو شۆڕشگێڕان. لێرە 
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ن ، چزونکە یەکگرتزویەکی بەرچزاوتر لە نزاوهێبە کوردیەکزار زیادترە لە بزاقی هێبەکزانی دیزکەدا ئەرکی حێببەکوردیەکان زۆ
بەرچزاو دەکەوێزت بزۆەیە پێویسزت دەکزات ڕۆڵزی سزەرەکی بگێززڕن. بزێ گوومزان دەبزێ ئەم شۆڕشزە سزەرکەوێت خەڵکزی ئێززران و 

 .کوردستان شایانی ئازادین
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 ویستی(شەممەکانی شەقام )کاتێک بۆ ڕەشبەڵەک و خۆشە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا دانشجوو

 
هەر لە ڕۆژی دامەزرانی کولتی تاوانکاریی ڕێژێمی ویالیەتزی فەقزیە، دوژمنزایەتیی لەگەڵ خۆشزی و زەردەخەنە و  زوانییەوە 

پەرەسززتان ژن و  وانییززان لە بەنززدیخانەی عەقڵززی تەسززکی کۆنەپەرسززتی و  دەسززتی پززێ کززرد، پززێش هەمززوو شززتێک تاریک
 ئەم ژماری ئزازادیی ژنزان زینزدانی کزرد. ساالری بە سەپاندنی یاسای حیجابی زۆرەم.ێ و سنووردارکردنی بێبیرکردنەوەی پیاو
 بززوونە و بمێنززنەوە مززاڵەوە لە بززوون ناچززار  ززوانی و ژن و دەبززوون زیززاتر و زیززاتر کززات تێاەڕبززوونی بە سززنووردارکردنانە

 دێرینیزان دوژمنزایەتییەکی ڕەشزایی سزەربازانی  زوانی، و ژن ەل  زگە  ان!دانیشزتوو ژمزارەی زیادبوونی و زاوزێ بۆ ئامرازێک
 سززززبا و بززززوو حەرام پێکەوەبززززوون و خۆشززززی هززززۆی ببێززززتە کە شززززتێک هەر ئێسززززتا .هەبززززوو زەردەخەنەدا و خۆشززززی لەگەڵ
هەوڵززی  ڕێززژیم .کززرا خەفە زەردەخەنە و خۆشززی و دەڕۆیشززت دواوە بەرەو مۆسززییا بززوو، قەدەغە ئززاواز و هەڵاەڕکززێ .دەدرا
پۆشزین بزوو بە تەوەری بااڵدەسزتیی کزۆمەڵگە پێکەنزین بە  دنی تیۆریی "گریانی پیرۆز" دەدا، کولتووری مزاتەمینی و ڕەپچان

 ئەو بززۆ بززوو، تاریکاەرەسزتاندا بە دژ شززەڕی دێزڕی یەکەم لە کوردسززتان  دەنگزی بەرز بززوو بەکردەوەیەکزی کرێززت و شزەیتانی!
 چەتزوونترین پێنەکەنزین، و شزادنەبوون  اەڕکزێ و گزۆرانی گەورە ببزوون،لەگەڵ هەڵ زوڕنا، و دەهۆڵ دەنگی بە کە خەڵکەی
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 بزۆ ڕێگەپێزدراو لیباسی تەنیا ڕەپ چادری و بوون ماڵێدا چەمەدانی لە کورد ژنان ڕەنگاوڕەنگی و  وان  .ی ئێستا. بوو کار
 بوو. دەرەوە

 
 ڕۆژ سزێ تەنهزا مزردووەکە لە نبیزک زۆر ێککەسزان  بۆ کورد لەبەرکردنی ڕەپ قێبەونە، تەنیا لە ماتەمینیزدا هەنزدێک  زار

 دەیهەویسززت ڕێززژێم. سززاڵەیە هەزاران کولتززووری لە بەشززێک نیززیە، وشززەیەک تەنیززا هەڵاەڕکززێ کززورد بززۆ دەکەن، لەبەر ڕەپ
 پەرسززتیارانی بززۆ هەڵوێسززتە ئەم بێگومززان .حەرامە بززن پززێکەوە پیززاو و ژن دەیززانگوت بکززات، لززێ ڕێگریززی شززێوەیەکی بەهەر

ە لە ڕوخسارێکی سێکسی و ئامرازێک بۆ زاوزێ، هیچ ڕوانگەیەکی تریان لەبارەی ژنزانەوە نیزیە، سزەیر نیزیە. ریکی کە  گتا
کۆماری ئیسالمی هەوڵ دەدا بە ئامانجی خۆی بگات، بەاڵم هەرگیب نەیتزوانی کزورد لە هەڵاەڕکزێ ڕابگرێزت، سزەرەڕای هەمزوو 

نبیززک لە ڕژێززم بززۆ وروژانززدنی بەشززە ئززایینییەکەی کززۆمەڵگە، گوشززارەکان و تەنززانەت فیتززنەی هەنززدێک لە پیززاوانی ئززایینی 
  هەڵاەڕکێ وەک بەشێکی نەبڕاوە لە ڕێوڕەسمی زەماوەند و میوانی کورد مایەوە. زەماوەند بەبێ هەڵاەڕکێ؟؟؟

 
 کاتێک بۆ ڕەشبەڵەک و خۆشەویستی

 
ئینتەرنێزت بز و بزووەوە، كە كزاریگەریی دوای کارەساتی دڵتەزێنی كوشتنی ژینا لە الیەن ڕێژێمەوە، گرتەیەكزی ڤیزدیۆیی لە 

زۆری هەبوو، ژینا بە  .ی كوردیی سوور، بێگەرد و شزكۆمەندەوە، بە زەردەخەنەوە لەسزەر دەموچزاو، بە قژێكزی پەرێشزانەوە 
کیشززان بززوو. بە دڵنیززاییەوە ئەم وێززنە سززادەیە بەتەنهززا گەورەتززرین هێرشززە بززۆ سززەر هەمززوو ئەو نززۆرم و  خەریکززی چۆپی
کە کۆماری ئیسالمی بە زۆر بەسەر خەلکدا سەپاندوویەتی، الیەنگرانی تزاریکی ڕقیزان لە ڕەنگزی شزادە، ڕقیزان پیرۆزیانەی 

 .لە زەردەخەنەیە، دوژمنی هەمیشەیی. هەڵاەڕکێ و گۆرانین، قژی پەرێشان ئەفسانەی درۆی دەسەاڵتیان دەشێوێنێت
 

ەکانیان لە هەوادا دە وواڵنزد و بە قزژی پزڕ لە شزڵەژاوە لە ڕۆژی یەکەمەوە کە کچان و ژنانی نیشزتیمان لەچزک و ڕووسزەریی
سەمایان دەکرد، ستوونە لەرزۆکەکانی ڕێژێم لەرزاوه. بەڵێ ئەمە چەکێکی بەهێزبە لە بەرەنگزاربوونەوەی دوژمنزانی خۆشزی و 

ئەوانەی زەردەخەنە، ئەوانەی لە قزززژی ژنزززان دەترسزززن، ئەوانەی هەڵاەڕکزززێ و پێکەوەبزززوونی ژن و پیزززاو ئازاریزززان ئەدات، 
توانای بینینی خۆشی خەڵکیان نیزیە، بەڵزێ دەبزێ بەم چەکەوە بچیزنە شزەڕیان. بزا شزەممەکانی شزۆڕپ کەمێزک  یزاوازتر و 
شۆڕشگێڕتر بێت، شەممەی هەڵاەڕکێ و گۆرانی، کاتێزک بزۆ خۆشەویسزتی، بزۆ ڕێبگزرتن لە ئەویزن و ئەوینزداری، بزۆ تەواوی 

لەژێزر دەسزەاڵتی تاریکاەرەسزتان بزوون بە گریزان و فرمێسزک، بزۆ ناسزاندنی ئەو پێکەنین و زردەخەنە قەدەغەکراوەنەی کە 
 .کولتوورێکی چەند هەزار ساڵە
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با شەممەی شەقام  یزاواز بێزت، ئاگرێزک هەڵزدەکەین و دەسزت بە دەسزت یەک ڕەشزبەڵەک سزاز دەکەیزن و تزا بەرەبەیزان بە 
گ بەرز دەکەینەوە. با ناوی بێت شەممەی خۆشەویسزتی، دەنگی مۆسییا و گۆرانی هەڵدەپەڕین و بۆ ئازادی و خۆشەویستی دەن

ان بزوو بە بۆی چاونەتر  و سادە پێکەوەبوونێکی تامەزرۆی  بە یادی تەواوی ئەو ئەویندارانەی کە لە تەواوی ئەم سااڵنەدا
 .ڵخەون. کۆماری پەت و سێداره ئارەزووی تەس.یمبوون و دیتنی فرمێسکی کچان و کوڕانی کوردستان دەباتە ژێڕ گ

 
ئززێمە لەگەڵ ئززازار و ژان گەورە بززووین، ڕەپ ناپۆشززین، فرمێسززک نززاڕێژین و مززاتەم نززاگرین، ڕەشززبەڵەک سززاز دەکەیززن و 
هەڵدەپەڕین و بۆ گەیشتن بە ئامانجەکانمان گیان دەبەخشین. با ڕەشبەڵەک بسوڕێتەوە و ئاالی کوردستان دەستمالی چزۆپی 

 ...ەڕ کاشکاوە بێت و"ژن، ژیان، ئازادی" گوێ ئاسمان ک
 
 کیژ و کوڕ بگرن لە دەوری گۆڕی هێمن ڕەشبەڵەک"

 "من کە شینگێڕی شەهیدانم لەکوێ شینم دەوێ
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٠ = ٢٧٢٢ یرەزبڕە ی٢٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا  
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 : خەباتی نەتەوایەتیمان بۆ ڕزگاری قەت بەچۆک دانایەخالید عەزیزی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ڕاپەڕینززی ئێسززتا کە بەدوای کوشززتنی حکززوومەتیی ژیززال ئەمینززی، کززچە کززوردی خەڵکززی سززەقب بە دەسززتی هێبەکززانی کۆمززاری 
و درۆنبزارانی ئیسالمی و دواتزر مزانگرتنی خەڵکزی کوردسزتان لەسزەر داوای ناوەنزدی هاوکزاری و پاشزان پەالمزاری مووشزەکی 

 .کرد، هەتا ئێستاپ بەردەوامە کۆماری ئیسالمی بۆ سەر بنکە و بارەگاکانی حیببە کوردییەکان لە باشوور دەستی پێ
 

ئەم ڕاپەڕیزنە هەتزا ئێسزتا ئەگەرچزی قوربانیزدان و تێچززووی زۆری بزۆ  زوواڵنەوەی کزورد بزووە، بەاڵم هەڵسززەنگاندێکی ئەو 
زۆر ڕووداو لە ئێزززران  ١٣٥٧ایە سزززەر خەت، بزززوو بە مێزززژوو. دوای شۆڕشزززی سزززاڵی کزززارە گەورەیە کە هەمزززوو ئێرانزززی هێنززز

هززاتنەگۆڕێ، بەاڵم ئەو ناڕەزایەتییززانەی ئەمجارەیززان کە بە کززوژرانی کززچە کوردێززک لە تززاران دەسززتی پززێ کززرد و کوردسززتان 
بزوو بە پزر  و خەڵکزی  یەکگر و یەکاارچە پشزتی گزرت و بزوو بە پرسزێکی گشزتیی ئێزران و لە کزۆمەڵگەی نێودەوڵەتییشزدا

هێنززایە سززەر شززەقام و، کوردسززتان و تەورێززب و تززاران و ئیسززفەهان بە هەمززوو زمززان، نەتەوە، ئززایین و  ۆراو ۆرییەکززان 
 .وردەوردە لە دەوری دروشمێک کۆ بوونەوەک ئەو بڕیار و کردە مێژووییە دیسانەکە لە کوردستانەوە دەستی پێ کرد

 
رد و داوای کززورد لە ئێززران بەردەنگززی هەبززوو، زۆربەی زۆری خەڵکززی ئێززران بە هەمززوو بەخۆشززییەوە ئەمجارەیززان دەنگززی کززو

  ۆراو ۆری و بۆچوونە  یاوازە سیاسییەکانەوە باشتر لە پرسی کورد تێگەیشتن و کورد لە ڕۆژهەاڵت بەڵگەیەکی دیکەی لە 
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 :هۆکار نەبوو خەباتی مافخوازانەیدا تۆمار کرد. ئەمەپ بێ
 

اتەکززان کززاریگەرییەکی باشززی لەسززەر خووڵیززانی ئەو دۆخە بززوو، ئەگەرچززی ئززێمە چززاوەڕوانیی ئەوەمززان یەکگززرتنەوەی دێموکر
هەبزززوو کە کۆمزززاری ئیسزززالمی لە کزززاردانەوە بە یەکگرتنەوەمزززان بزززیەوێ زەبرێکمزززان لزززێ بوەشزززینێت. هۆیەکەشزززی ئەوەیە کە 

وب ویزی هێزبە دژبەرەکزانی بزووە  یزبی و پەڕپبەداخەوە یەکێک لە خاڵە بەهێبەکانی کۆماری ئیسالمی هەمیشە نەبوونی یەکڕ
کە بووەتە هۆی ئەوەی ئاڵترناتیەێک لەدژی ڕێژیم دروست نەبێت. بۆیە یەکگزرتنەوەی حیببزی دێمزوکرات لەو دۆخەدا شزوێنی 
گرینگززی لەسززەر ئەو هاوکێشززەیە دانززا و گەلێززک پەیززامی تێززدابوو کە خەڵکززی نێوخززۆ لە ڕۆژهەاڵت، الیەنە سیاسززییە کززورد و 

نییەکان و لە دەرەوەی واڵتیش بەباشی وەرگیرا و ئەوە ئەو بزابەتە بزوو کە کۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران خسزتە تەنگزانەوە. ئێرا
ئەزمززوونی خەبززات و تێکۆشززانی حیببززی دێمززوکرات لەدژی کۆمززاری ئیسززالمی زۆر شززتمان پززێ دەڵززێ، یەک لەوان ئەوەیە ئەو 

دەرەتزانی بزووە،   مو زۆڵی  ەمزاوەریی خەڵکزدا تووشزی شکسزت و بێڕێژیمە هەرکات لەبەرانبەر یەکڕیزبی و یەکگرتزوویی و 
پەنزززای بزززردۆتە بەر مێتۆدێزززک کە خزززۆی بەرهەمزززی ئەو مێتزززۆدە واتە تونزززدوتیژییە. بۆیەشزززە بە تونزززدوتیژی بەرهەڵسزززتی 
ی هەرچەشززنە مززافخوازییەکی نەتەوەکززانی ئەو واڵتە، لە مززافی مرۆیززی، سیاسززی، مەدەنززی، زمززانی، مززافی ژنززان و ئەمنییەتزز

 .فەردییەوە بۆتەوە
 

کاتێززک خۆپێشززاندانەکان پەرەیززان سززەند، سززتراتیژیی کۆمززاری ئیسززالمی ئەوە بززوو کەسززانی سززەر بە خززۆی بخززبێنێتە نێززو 
خۆپێشاندەران و خۆپێشاندانەکە بە ئاقاری توندوتیژی بەڕێ بۆوەی هەم بتوانێ بواری زیاتر و باشتری بزۆ سزەرکوت هەبزێ 

بە پززیالن و دەسززتی دەرەکیززی ببەسززتێتەوە. بەوەپ بواریززان بززۆ هێرشززی مووشززەکی بززۆ سززەر  وک هەم بززیەوێ ناڕەزایەتییەکززان
حیببززی دێمززوکرات و الیەنەکززانی دیززکە خززۆپ کززرد. ئززێمە وەک کززورد و حیببززی دێمززوکرات ئەزمززوونی زۆرمززان لە سیاسززەتی 

بارانی خەرمانزانی چزوار  مووشزەکدژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی هەیە، لە تێرۆری ڕێزبەران و کزادر و پێشزمەرگەکانمان هەتزا 
ساڵ لەوە پێش. بەاڵم حیببی ئێمە پزاپ هەمزوو ئەو کارەسزاتانە نەکەوتزووە و لەسزەر پزێ مزاوەتەوە. هزونەرەکە لێزرەدایە: 
تێرۆرمان دەکەن، بە مووشەک لێمان دەدەن، هەڕەشەمان لێ دەکەنک بەاڵم ئێمە بەچزۆک دانەهزاتووین، بە چزۆک دانزایەین و 

یکەشمان لەژی بگێڕن هەر بەچۆکدا نایەن. نەیاندەهێشت و هەڕەشەیان لزێ دەکزردین کە نەتزوانین ڕێوڕەسزمی دەیان پیالنی د
یەکگرتنەوە بەڕێوە ببەن، بەاڵم بە چۆکدا نەهاتین و قەتیش بەچۆکدا نایەن. بەاڵم بزۆ؟ وەاڵمەکە ڕوونە: خەبزاتی حیببزی 

ساڵ لەوەپێش ئەو حیببەی دروسزت کزرد و، ڕێبەرانزی ئەم  ٧٧دێموکرات خەباتی نەتەوەیەکە لە ڕۆژهەاڵت، نەتەوەیەک کە 
حیببە لە هەموو بارودۆخێکدا لە زیندان و دوورخراوەییدا حیببەکەیان ڕاگرت و ئێستاپ ڕێبەران و تێکۆشزەرانی ئەم حیزببە 

 .ئەو ئەرکەیان لەئەستۆیە
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 :وانەکانی ڕووداوەکانی ئەم دواییانە بۆ ئێمە بەبایەخ بوون

 
اڵتی سیاسزی بە پێناسزە شۆڕشزگێڕییەکەی خزۆی، بە ئیزدئۆلۆژییە ئزایینییەکەی، بە زەرادخزانە مووشزەکییەکەی، دەسە یەکەم،

 .داهاتوویە بە هەموو هەوڵدانی بۆ دەستڕاگەیشتن بە چەکی ئەتومی دەسەاڵتێکی بێ
ان لەگەڵ ئەو ڕێزژیمە بزڕاون چارەنووسزی خۆیز لە بەرانبەر ئەو دەسەاڵتەدا خەڵکزی کوردسزتان و ئێزران بەگشزتی لێ دووهەم،

یەکززال بززکەنەوە. فززاکتەری خەڵززک بززابەتێکی دیززکەی لەو هاوکێشززەیە زیززاد کززرد، ئەویززش ئەوە بززوو کە دەیززان سززاڵ بززوو 
ئۆپۆزسیونی کۆماری ئیسالمی لە دەرەوە بە حیب ، ڕێکخراو، مێدیا و ڕایەڵەی  ۆراو ۆر بەاڵم نایەکگرتوو لە گۆڕەپزانەکەدا 

نززای کززوردان" دەریخسززت کە ئەوە خەڵکززن وەک خززاوەنی سززەرەکیی پرسززەکە دەتززوانن لە نێوخززۆی بززوون، بەاڵم بەسززەرهاتی "ژی
واڵت و لەسززەر شززەقامەکانەوە بەبززێ ئەوەی لە ئێسززتادا خۆیززان بە کێشززە تیۆرییەکززانەوە سززەرقاڵ بززکەن، بەرەنگززاری ئەو 

بەبزایەخەوە ئەو فزاکتەرە لە هاوکێشزە ڕێژیمە ببنەوە. الیەنێکی دیکەی ئەو بابەتە ئەوەیە کە حیببە سیاسییەکانیش دەبزێ 
سیاسییەکاندا بەشدار بکەن، چونکی ئەو پارامێترانەی لە ڕاپەڕینی ئەمجارەدا دەور دەبینن لە ناخی کزۆمەڵگە و لە هەنزاوی 
داخوازە سەرەکییەکانی خەڵکدا، ئەویش بەبێ م.مالنێزی حیببزی و ڕێکخراوەیزی و پێناسزە تیۆرییەکانزدا دەبزێ بخوێنزدرێنەوە. 

ێک کە ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسزالمی لە چزوار دەیەی ڕابزردوودا لێزی خافزڵ بزوون ئەوەیە کە ئەوە تەواوەتیزی خەڵزکە کە شت
دەتززوانێ شززەقام بکززاتە سززەنگەری خەڵززک و ڕاپەڕینێکززی سەرانسززەری وەڕێ بخززات. ئەوە پەیامێززک بززوو بززۆ ئۆپۆزیسززیۆن کە 

 .سیاسەتەکەیان دەبێ پێی لەسەر عەرزی واقیو بێت
 

ی ئززێمە بززۆیە بەرگەی ئەو هەمززووە بززرین و ڕووداوە تززااڵنەی گرتززوە، بەخۆشززییەوە قەت لە خەڵکززی خززۆی دانەبززڕاوە و حیببزز
ی خەرمانزانی چزوار سزاڵ لەوەپزێش ٢١سیاسەتەکەی ئاوێنەی بااڵنوێنی ویست و داخوازەکانی خەڵکەکەی بووە. مانگرتنەکەی 

نەکزانی دیزکەپ دەسزتیان لەگەڵ داینزێ، دەریخسزت کە لە کوردسزتان بارانی بنکەکانی حیببی دێموکرات کە الیە دوای مووشەک
سیاسززەت لەسززەر عەرزی واقززو دەکرێززت، مانگرتنەکززانی ئەم دواییززانەپ ئەوەی پشتڕاسززت کززردەوە. بەاڵم چززۆن دەکززرێ ئەوە 

پێزوەر بزن و  بەردەوام بێت؟ وەاڵمەکەی ڕوونە: ویست و داخوازی، بۆچوون و سەرنو و دروشم و ئامانجەکانی خەڵزک مێعیزار و
بەهەنززد وەربگیززرێن. بەاڵم هززیچ شززتێک لەوە مەترسززیدار نیززیە کە حیززب  و ئۆپۆزیسززیۆن لە خەڵکززی خۆیززان داببززرێن و دوور 
کەونەوە. ئەوە گەورەتین پەیام بوو کە لەو ڕاپەڕینەدا هەموو الیەک دەبێ وەری بگرین. حیببزی دێمزوکرات لەو پێوەنزدییەدا 

هەر لە سااڵنی ڕابردوودا خەڵکی ئێمە پەیامیان بۆ دەنزاردین کە ئزێمە دوو دێموکراتیمزان  هەمیشە بەرپرسانە  وواڵوەتەوە.
ناوێ، داوایەکی زۆر ژیرانە و بەرپرسانە و هەر ئەو دڵسۆزی و دەروەستییەپ وایکرد کە ئێمە پزڕۆژەی یەکگزرتنەوە بخەیزنە 

 .ستاننێو ڕۆژەڤی پێویستییەکانی ببووتنەوەی سیاسیی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کورد
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فاکتەر کە کاریگەریی زۆری لەسەر ڕاپەڕینەکەی ئێستا داناوە، بەشداریی هەراوی ژنزانە. سروشزتی کزۆمەڵگەی ئێزران  سێهەم
و سیاسەتە سەپێندراوەکانی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ یەکتر ناتەبان. ڕەفتاری کۆماری ئیسزالمی لەهەمزبەر ژنزان هەڵسزوکەوت 

نانی ئێران زۆر بەگوڕ و بەرب و لە گۆڕەپزانەکەدان و ئەوەپ دەخزوازێ حیزب  و هێزبە و ڕوانگەی تالیبانی داعشییە، بۆیە ژ
سیاسزززییەکان پزززارامێتری ژنزززان ببیزززنن و لەو هاوکێشزززە و بەرنامەکانزززدا بیزززانخوێننەوە و  ێگزززای شزززیاوی ئەو بەشزززداری و 

 .هاوبەشییەیان بدەنێ
 

کە لە ڕاپەڕینزززی ئێسزززتادا چ لە فزززۆڕمی کالسززززیکی  مێدیایە فزززاکتەرێکی دیزززکەی شزززوێندانەر لەسزززەر ڕووداوەکزززان سۆسزززیال
تەلەڤیبیۆندا و چ لە فۆڕمی نوێی پالتفزۆڕمە کۆمەاڵیەتییەکانزدا دەوری یەکجزار بەرچزاو دەبینزێ. هەروەک دەبینزین بەشزێکی 

انێک مێدیاوە مزودیرییەت دەکزرێن. ئەگەر سزەردەم زۆری مانگرتن و خۆپێشاندانەکان لە کوردستان و ئێران لە ڕێزگەی سۆسزیال
لە کێشەی فەلەستین و ئیسڕائی.دا بەردتێگرتن و قەپانچەلە هاویشتنی فەلەستییەکان لەدژی هێزبە نیبامییەکزانی ئیسزڕائیل 

مێدیایە دەبزێ  مێدیا لەو ڕاپەڕینەدا خۆی ئینتفازەیەکی دیزکە بزوو. ئەو سۆسزیال  بە ئینتفازە ناوی دەرکرد، کارکردی سۆسیال
بێ بۆ نەتەوەسازی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەمانزا سیاسزییەکەی کەلکزی لزێ وەربگزرین، هەم وەک دەرفەت ببیندرێ. هەم دە

 .هەم لە بەرینکردنەوەی ڕاپەڕینە سەرانسەرییەکەی ئیستادا
 

فززاکتەرێکی دیززکەی ئەو هاوکێشززەیەی ئێسززتا، دنیززای دەرەوە و بەدەنگەوەهززاتنی کززۆمەڵگەی نێززودەوڵەتییە کە دوای دادگززای 
یندرابۆوە. قەیرانی دیا.ۆماتیکی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ دنیای دەرەوە ئەوکاتیش لەسەر پرسزی کزورد مێکونوو  نموونەی نەب

بززوو، ئەمجارەشززیان کە هەر لەسززەر کوشززتنی حکززوومەتیی ژینززا هززاتنە دەنززگ، لەبەر ئەوەی حیببێززک و الیەنێکززی سیاسززی 
اسززززەتمەدارەکان، هونەرمەنززززد و نەیتززززوانی پززززاوانی بکززززا و دەسززززتی بەسززززەردا بگرێززززت و بززززوو بە پرسززززێکی گشززززتیک سی

ئاکادیمیسیەنەکان، سێ.بریتی و مێزدیا و بەگشزتی هەمزوو شزەقامی دنیزای دەرەوە بزوون بە پاڵاشزت بزۆ دەنگزی ئزازادیخوازیی 
خەڵکززی ئێززران. ئەوە پاڵاشززتییە دەبززێ کەلکززی لززێ وەربگیززردرێ، چززونکی هاوکێشززەکانی لە بەرژەوەنززدیی خەڵززک و هێززبە 

 .سیاسییەکان گۆڕیوە
  

 سەاڵت و ڕاپەڕینی جەماوەریدە

 
نمززوونەی ئەو ڕاپەڕیززنە  ەمززاوەرییە لە مێززژووی کۆمززاری ئیسززالمیدا نەبززووە، بززۆیە کۆمززاری ئیسززالمی کە لەهەمززبەر ئیززرادەی 
خەڵکدا دەستەوەستانە، لەالیەک دەیەوێ ڕاپەڕینەکە بە ئاقاری توندوتیژییدا بەڕێک لەالیەکی دیزکەپ وا بنزوێنێ کە ئەوە 

ەکەیە و دەسزت دەرەکیزی لەپشزتە و دەیزانەوێ ئێزران بەرەو لێکتزرازان بزبەن. بەوە دەیزانەوێ هەسزتی خەڵزک پرسە ئیتنیکیی
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ناوچەکانی ناوەندی ئێران بە سیاسەتی فۆبیزای هەڵوەشزان )تجزبیە هراسزی( هەڵخزڕێنن. بەاڵم ئەمجارەیزان هاوپێوەنزدی و 
بۆیە کۆماری ئیسزالمی بە دوای ئەوەدا چزوو کە کزورد بە تێگەیشتنی خەڵک لە ئاستی سەرانسەری ئەو بوارەی پێ نەدان.  لێک

هانزززدەری ئەو دابەشزززکارییە وەهمیزززیە پێناسزززە بکزززا. ڕێزززژیم بە سزززەرکوتی خوێنزززاویی خەڵزززک لە نێوخزززۆی کوردسزززتان و بە 
م بارانی بنکە و بارەگا و قوتابخانە و شوێنی ژیانی بنەماڵەکزانی حیببزی دێمزوکرات و الیەنەکزانی دیزکە ویسزتی هە مووشەک

تۆڵەی ئەو پێشەنگایەتییە لە کوردستان بکاتەوە، هەم وا بنوێنێ کە بەمجۆرە واڵتیان لە هەڕەشەی هەڵوەشزانە وەهمیزیەکە 
 .پاراستوە

 
ڕێزززژیم لەوەدا ناکزززام بزززوو، چزززونکی هەم ئاسزززتی تێگەیشزززتنی کزززۆمەاڵنی خەڵکزززی ئێزززران و هەم هێزززب و الیەنە سیاسزززییە 

ت لە پرسی کورد زۆر لەوە زیاترە کە بتوانێ ئەو ئاکامەی لێ وەرگرێزت. بزۆیە ئزێمە بەرپرسیارەکان لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵ
دەبێ لە پڕۆسەی پێوەندی و هاوپێوەندییەکانمان لەگەڵ الیەنە ئێرانییەکان ئەوە بکەیزن بە دەرفەت و بە بنەمزای پزڕۆژە و 

 .کاری هاوبەشی گرینگ لە داهاتوودا
 

ازی کۆماری ئیسالمی بۆ تێوەگالندنی هەرێمی کوردستانە. با لە پێشدا ئەوە بڵێزین باسێکی گرینگی دیکە لەو هاوکێشەیەدا نی
کە حیببززی دێمززوکرات وەک سززەرمایەی خەباتکززاری و مافویسززتیی کززۆمەاڵنی خەڵکززی خززۆرهەاڵتی کوردسززتان بەرهەمززی شززەڕ و 

ربازی نەبزززوون و دوای سزززاڵ لەوە پزززێش کە دامەزرا، نە بۆخزززۆی و نە وەزیرەکزززانی کەسزززایەتیی سزززە ٧٧دۆخزززی شزززەڕ نیزززیە. 
هاتووە و ناوی "پێشمەرگە"ی لەسزەر  پارێب پێک دامەزرانی حیب  و ڕاگەیاندنی حکوومەت و لە ئیدارەی واڵتدا هێبی نیشتمان

داندراوە. حیببی دێمزوکراتی کوردسزتان بە عەقڵییەتێکزی مەدەنزی و بزۆ بەڕێزوەبردنی واڵت و بەشزداری لە پڕۆسزەی سیاسزیی 
و ڕووداوەکززانی  ١٣٥٧ئەوە سیاسززەتی حیززب  بەدرێژایززی مێززژووی خززۆی بززووە و دوای شۆڕشززی سززاڵی واڵتززدا دروسززت بززووە. 

کوردستانیش، سەرەڕای هەوڵی زۆری دەسزتەی نزوێنەرایەتیی گەلزی کزورد و هەوڵزی هەمزوو الیەک کە دەمانەویسزت بە شزێوەی 
لە خۆمزان کردبزا. پێشزمەرگە بەرهەمزی ئەو ئاشتییانە پرسی کورد چارەسەر بباک کە هێرشمان کرایە سەر دەبوا بەرگرییمزان 

 .قۆناغەیە لە خەبات و دواتریش هەموو کاتێک هێبی بەرگری لە خەبات و تێکۆشانی گەل بووە
 

لە ئێستادا کە کۆماری ئیسالمی بیانووی هێرشەکانی بۆ سەر هەرێمی کوردستان بۆ  مو ۆڵی هێبی پێشمەرگە دەگەڕێنێزتەوە، 
ینەوە. ئێمە هەم بە ڕێبەرانی هەرێمی کوردسزتان و هەم بە ڕێبەرانزی عێڕاقمزان ڕاگەیانزدووە ئێمە بەتەواوی ئەوە ڕەت دەکە

کە ڕاستە بەشێک لە بنکە و بارەگاکانمان لێرەن، بەاڵم لە سنوورەکانی عێڕاق و هەرێمەوە هیچ هێرشزێکمان نەکزردۆتە سزەر 
ی ئەم واڵتە نزاکەین و نەمزانکردووە. لەو بزارەیەوە هێبەکانی کۆماری ئیسالمی و هیچ دەستێوەردانێکیش لە کاروبزاری نێوخزۆی

هەمیشە بەرپرسانە  وواڵوینەتەوە و گوتوومانە کە نابین بە بیانووی ناپێویستی کۆماری ئیسالمی لەدژی هەرێمی کوردسزتان 
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وتزووێژ  و ئێستاپ پێداگری لەسەر ئەوە دەکەینە پێمان باشە پرسەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی ناوەندی لە ڕێگەی
و "ڕێککەوتن"ەوە چارەسەر بن و هەر ئەو عەقڵییەتی دانوستان و تەوافوقە بگزوازینەوە و لە نێوخزۆی ئێزرانیش ببێزتە ڕێکزار 

 .و چارەسەری پرسەکان، نەک دێموکراسیی بەتەنیا
 

رەترین شکسزتە بزۆ لە کۆتایی ئەو باسەدا پێ لەسەر ئەوە دادەگرمەوە کە ئەو ڕاپەڕینەی ئێستا لە نیوخۆی واڵت هەیە، گەو
کۆماری ئیسالمی، چونکی کێشە کەوتۆتە نێو ماڵی خۆیان و سیستمە ئیدئۆلۆژیکەکان دەبێ ئەو کێشانەیان لە نێوخۆیاندا بزۆ 
دروسززت بکززرێ. پێویسززتە ئەوەپ بڵێززین کە لەو بززارودۆخەدا چەنززدی دەکززرێ دەبززێ سززتراتیژییەکمان ئەوە بێززت کە هێززب و 

ین ببێززت. دەبززێ هەوڵ بززدەین کە ئەو خەبززاتە بە النیکەمززی تێچززووی گیززانی هەتززا قەوارەی ڕێززژیم پتززر تووشززی هەڵززوەر
بەچۆکزززداهێنانی ڕێزززژیم بەردەوامیزززی هەبێزززت، دەبزززێ ئۆپۆزیسزززیۆن ئەرک و بەرپرسزززایەتییەکانی ئێسزززتای بزززاپ بناسزززێت و 

 .بوونی ئاڵترناتیەی کۆماری ئیسالمیی ئێران دروست بێت هەوڵەکان بۆ دروست
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -وردستان میدیا سەرچاوە: ماڵاەڕی ک
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 چەکی گەرمی شۆڕشگێڕانی سەرشەقام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
هززاتنە سەرشززەقامی خەڵکززی وەزاڵەهززاتوو لە سززتەم و دڕنززدەیی ڕێژیمززی ئێززران، لە مانگێززک تێاەڕیززوە. زیززاتر لە مززانگێکە 

ەپانی هاتنە سەرشەقامی خەڵکی تووڕە و بێبار لە ڕێژیمی  ەهزل و تزاوان. بێزباری دەربزڕین سەرانسەری ئێران بووە بە گۆڕ
ێززبەرە دیکتززاتۆرەکەی، لە فززۆڕم و شززێوەی  ۆراو ززۆردا خززۆی نوانززدووە. ڕ مەرگززی و ئیسززالمی کۆمززاری ڕووخززانی داواکردنززی  و

ن، ژیان، ئازادی" و "مردن بۆ دیکتزاتۆر، مزردن هاتنی کچان و کوڕانی الو بۆ سەرشەقام و چوارڕێیانەکان بە دانی دروشمی "ژ
بزۆ خززامەنەیی"، کۆبزوونەوەی ناڕەزایەتیززدەربڕین و مززانگرتنی ڕوو لە زیزادبوونی خوێنززدکارانی دەیزان زانسززتگە و قوتابیززانی 

 پارێبگاکزززانی لە تزززایبەتی بە بازاڕییەکزززانەوە الیەن لە بزززازاڕ گشزززتیی داخسزززتنی  زززار چەنزززد سزززەدان خوێنزززدنگەی واڵت، 
 وەدەنگهزززاتنی نەوت، و پێترۆشزززیمی و عەسزززەلوییە کرێکزززارانی نێزززو بزززۆ مزززانگرتن پەلهاویشزززتنی کوردسزززتان، ژهەاڵتزززیڕۆ

ۆکی لەو قوتابییانەیان کە بەرەوڕووی هێرپ و هەڕەشەی دەزگزا سزەرکوتکەرەکان بزوونەوە، داک بە هەڵوێست بە مامۆستایانی
ا، ڕاگەیانزدن و هزونەر لە دامودەزگزا و دامەزراوەکزانی ڕیزژیم بە دابڕان و پشتکردنی سیما دیارەکزانی دنیزای وەرزپ، سزینەم

پشززتیوانی لە ڕاپەڕینززی خەڵززک، ئەمززانە دیززمەنە بززاو و ڕوو لە زیززادبوونی ئەو هەلززومەر ە شۆڕشززگێڕانەیەن کە سەرانسززەری 
 .ئێرانی داگرتووە
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دەربززززڕین. ئەمە ڕاپەڕینێکززززی  ئەوەی ئەمززززڕۆ لە ئێرانززززدا بەدی دەکززززرێ زۆر گەورەتززززرە لەوەی پێززززی بگززززوترێ نززززارەزایەتی
سەرانسەرییە کە لە دواقۆناغیدا دەبێت بە شۆڕشێکی گشتی. لەم ڕاپەڕینە سەرانسزەرییەدا، کچزان و ژنزان دیزارترین ڕۆڵیزان 

 بەرامزبەر تزاوان  ئەمجزارە -هەیە. هەر لە  ێدا هەوێنی هەڵگیرسانەکەی، تاوانی سەدان  ار دووپاتبۆوە بەرامبەر بە ژنان
 پێشزززەوەی ڕیزززبی هزززاتنە دیزززکە شزززارەکانی لە دواتزززر و کوردسزززتان لە پێشزززدا لە کچزززان و ژنزززان. بزززوو- نزززیئەمی ژینزززا بە

ە ڕەتکزردنەوەی کزۆی.ەتیی داسزەپاو لەالیەن کۆمزاری ئیسزالمی، لەچکەکانیزان ل ئاشزکرا نیشزانەیەکی وەک و خۆپێشاندانەکان
بینزززین قوربانیزززدانی یەک بە دوای یەکیزززان بزززۆ سزززووتاند و بەو هزززۆیەوە دڕیزززان بە شزززەوەزەنگی دژ بە خۆیانزززدا و، وەک دە

 .سەرکەوتنی ئەو شۆڕشە لە خۆیان گرتووە
 
لە ڕاپەڕینی ئەمجارەدا، نەتەوەکزانی ئێزران بە تزایبەتی نەتەوە بندەسزتەکان چاالکزانە و لە ڕیزبی پێشزەوەدان. ئەوان بە  

خززۆڕاگری و کززۆڵنەدان و قوربانیززدان و   ۆرێززک نەترسززانە بەرەوڕووی هێززبی سززەرکوتکەر و ئززاگری چەکەکانیززان بززوونەوە کە
ر شزەقام بزانگەواز سزە هزاتنە بۆ ئەوانی و ئێران دیکەی بەشەکانی لە خەڵک هاتنەمەیدانی ناوی شارەکانیان بووە ئی.هامی 

کردوە و وەاڵمی خۆشی وەرگرتووەتەوە. دیارە لەم ڕاپەڕینەدا چەندین شاری کوردستان بە خوێنی الوەکانیان نەخشزین بزوون، 
کرماشان و لە سەرووی هەموویان شزاری سزنەی قارەمزان چزووە  اڵم حەماسەی چەندین شەو و ڕۆژەی شارەکانی شنۆ، سەقب،بە

نێو مێژووی شۆڕشی نوێ. زاهیدان، ئەهواز، ئەردەبیل وەک نوێنگەی هزاتنە مەیزدانی نەتەوە بندەسزتەکانی بەلزووچ، عەڕە  
کتززاتۆریی کۆمززاری ئیسززالمی تززێکەڵ بە خرۆشززی حەماسززیی کوردسززتان و تززورک هززاواری خوێنززاویی خۆیززان دژ بە بێززدادی و دی

کردووە. تاران کە ناوەندی دەسەاڵتی ڕەشی ئەو ڕێژیمەیە، هەروەها مەشهەد و قوم وەک دوو شزار و ناوەنزدی ئزایینی کە بە 
 بە بزوون ئێزران، یدیزکە بچزووکی و گەورە شزاری سزەدان و دەژمێردرێن دەسەاڵتدارەکان ئاخوندە نەریتیی پێگەی بە  ڕواڵەت

 هەر. ئیسززالمی کۆمززاری نەکبەتیززی لە پززڕ دەسززەاڵتدارەتیی سززاڵ ٤٣  دژی لە الو کززوڕانی و کچززان دەنگهەڵبڕینززی گۆڕەپززانی
و هەر شزززەوێک دەیزززان دیمەنزززی پززڕ واتزززا و بەشزززکۆ لە بەزانزززدنی تەلیسززمی تزززر  و لە هاوپێوەنزززدی و یەکزززدڵیی  ڕۆژێززک

ی بە تەمەنی دیکتاتۆریی ئاخوندی بێنن، تێکەڵ بە خوڵیان و لەدایکبوونی سزروود هاونیشتمانانی ئێرانی کە لێبڕاون کۆتای
 .و گۆرانی و دروشم و بەرهەمی شۆڕشگێرانەی نوێ دەبن

 
 ۆغرافیزای ئێززران لە ڕۆژاوا تززا ڕۆژهەاڵتەکەی، لە بزاکوورەوە تززا باشززوورەکەی، لە پەراوێزبەوە تززا ناوەنززدەکەی، زیززاتر لە 

ەی تززززووڕەیی الوەکززززانی بە ڕووی هێززززبە دڕنززززدە سززززەرکوتکەرەکانی پززززارێبەری دیکتززززاتۆریی مززززانگێکە گۆڕەپززززانی تەقیززززنەو
دەسەاڵتداردایە. شزەقام و زانسزتگە و قوتابخزانە و بزازاڕ و کزۆاڵن، ڕۆژانە و شزەوانە دروشزمی "ژن، ژیزان، ئزازادی" و داوای 

خونزززدی مشزززەخۆری کۆنەپەرسزززت و، هزززاتن بە دەسزززەاڵتی هزززۆردوویەک ئا ڕووخزززانی ڕێژیمزززی ژنکزززوژ و منزززداڵکوژ و، کۆتایی
فەرمانزززدەران و کاربەدەسزززتانی خزززوێنڕێژ و تێرۆریسزززت و دز و تزززااڵنچیی سزززامانی خەڵزززک و واڵتیزززان لزززێ بەرز دەبێزززتەوە. 
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 نزاڕازی، خەڵکزی چۆکزداهێنانی بە بزۆ ڕێزژیم سەرکوتی ماشێنی نەماوە بێڕەحمییەک و چاوبەست و پیالن و توندوتیژی  هیچ
 ژنزی سزەر لە چارشێو و دەسووتێنن قورئان خۆیان دەستنیشانکراوی بەکرێگیراوانی هۆی بە ەاڵتداراندەس. نەبردبێ بۆ دەستی

نەی بە سامانی گشتی دەژمێردرێن،گڕ تێبەردەدەن و دەیانشزکێنن بەو مەبەسزتەی کەلوپەال و بنکە ئەو الدەدەن، چارشێوبەسەر
ک و دنیا بڵزێ ئەوانە )خۆپێشزاندەران (دژی پیرۆزییەکزانن دیکتاتۆر بۆخۆی وەقسە بێت و هاواری لێ بەرز بێتەوە و بە خەڵ

 .و ئاژاوەگێڕن، هەر بۆیە ئاوا دڕندانە سەرکوتیان دەکەین
 

مۆتەکەی ڕووخان وەهای ترساندوون کە سەرەڕای لە گیانی خەڵک بەردانی ڕەوە ڕەوە پزۆلیس و هێزبی چەکزدار و بەسزیجی و 
ارهێنزانی مزودێڕنترین کەرەسزتەکانی لێزدان و سزەرکوتکردن، وەفزاداران "لبا  شخصی" و تەقەکردنیان بە چەکزی گەرم و بەک

بە ڕێژیمەکەشیان بۆ بەرەوڕووبوونەوەی ڕاپەڕینی خەڵک، دەنگ داوە. ئەنترنێتیان بەتایبەتی لەو شار و ناوچانەی خەڵکزی 
خزۆڕاگریی  انزانەی خەڵکزی  ڕاپەڕیوە و تەنگی پێهەڵچنیون، بڕیوە بۆ ئەوەی فی.م و وێنەی تاوانەکانیزان و بەربەرەکزانی و
 .دەستبەتاڵ بەرامبەر هێبە پڕچەک و دڕندەکانیان، بە ئاگاداریی بیرورای گشتیی  یهان نەگا

 
دیکتاتۆر و سەرانی هێب و دەزگا و دامەزراوە سەرکوتکەرەکانی، هەوڵ دەدەن تر  و داماویی خۆیزان لە وەڕێکەوتنزی الفزاوی 

ییتیدار"ی ڕواڵەتزی و "پێشزکەوتن"ی نەبوویزان ورەی دابەزیزوی بەکرێگیراوەکانیزان ڕووخان، بشارنەوە و بە پێداهەڵگوتنی "ئ
هەستێننەوە. هاوکزاتیش بە نیشزاندان و بەکارهێنزانی چنزگ و ددانزی خوێناوییزان، ئەمجزاریش مزۆتەکەی ڕووخزان لە خۆیزان 

نە لە وەڕێکەوتنزی ئەم الفزاوەدا، بنەمزا و بانگەشزەی دەسزتهەبوونی واڵتزانی بێگزا دوور بکەنەوە. بە ڕێکخسزتنی سزیناریۆی بێ
هەوڵ دەدەن سززەرنجەکان بەرەو ئەو دیززوی سززنوورەکان الڕێ بززکەن. هەڕەشززەی دووپززاتکردنەوەی هێرشززی مووشززەکی بززۆ سززەر 
بنکەکانی حیب  و ڕێکخراوە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت لە هەرێمی کوردسزتان و هەڕەشزەی دەسزتدرێژیی نیبامزی بزۆ سزەر خزاکی 

ەن. واڵتانی ناوچە بە دەستێوەردان لە نێوخۆی ئێران و، واڵتانی ڕۆژاوا کە ئەمجزار باشزتر لە پێشزوو هەرێمی کوردستان دەک
دژی سەرکوتی خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێران بە هۆی ئەو ڕێژیمە هەڵوێستیان گرتووە، بە دنەدانزی خەڵکزی ئێزران بزۆ ڕووخانزدنی 

ئەو بەلووچسزتان و کوردسززتانەی خزامنەیی بە پززێچەوانەی ڕێژیمەکەیزان تاوانبززار دەکەن. بەاڵم لەگەڵ هەمزووی ئەمانەشززدا، 
قسەی دڵزی خزۆی، خەڵکەکەیزانی بە هزۆگر و ئەوینزداری ڕێزژیمەکەی نزاو بزرد و، ئەو هێزبە سیاسزییە خەباتکزارانەی خزودی 
ی خامنەیی و سوپای پاسداران و وەزارەتە ئیتالعاتەکەی بە "تە بیەتەڵە " ناویان دێزنن، ئێسزتا بزوون بە چەقزی هزاودەنگ

 .هێنان بە تەمەنی ئەو ڕێژیمە و یەکگرتوویی خەڵکی بەشە  ۆراو ۆرەکانی ئێران بۆ ڕاپەڕین و شۆڕشی کۆتایی
 

لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا، سەرانی ئەو ڕێژیمە و دامودەزگا سەرکوتکەر و تەب.یغاتییەکانیان، چەندین  ار باسزیان لە 
ێزران بە تزایبەتی بە هزۆی حیزب  و ڕێکخراوەکزانی ڕۆژهەاڵت بە مەبەسزتی ناردنی چەک لە دەرەوەی سنوورەکان بۆ نێوخۆی ئ
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بنەمایزانەپ  وەڕێخستنی ڕاپەڕین و ڕاگرتنزی خەڵزک بەرامزبەر بەو ڕێزژیمە کزردووە. ئەم  زۆرە بانگەشزە و تاوانبزارکردنە بێ
دان بەدامززاوییەکەی لە  شززتێکی چززاوەڕوانکراون. ئەوان کە ئامززادە نززین دان بە بێبراوبززوونی ڕێژیمەکەیززان لەنێززو خەڵززک و،

 ئێزران خەڵکزی ویسزتی و ئیرادە تەس.یمی  ێبە ێکردنی تەنانەت النیکەم و سەرەتاییترین چاوەڕوانییەکانی خەڵکدا بنێن و 
ن، سروشتییە کە ڕاپەڕینی خەڵک بە دەسکیسی بێگانە و دوژمن لە قەڵەم بدەن. سروشتییە کە هۆ و هۆکزاری سزاختە و بە ب

 و، گزوڵ.ە و سزاچمە و بزاتووم لە نەسزڵەمینەوەیان  و خەڵزک ترسزی شزکانی و، ڕاپەڕیزنەکە ەردەوامیزیب دوور لە ڕاستی بزۆ 
 بە خۆپێشزاندەران تاوانبزارکردنی شزاخدارانەیان، درۆ  ەوە. یەک لەمبزکەن قزوت سزەرکەوتن تزا نەسزرەوتن بە بڕواهێنانیان
 شۆڕشزگێرانی گەرمزی چەکزی ئەوەیە ڕاسزتییەکەی اڵمبە. سزەرکوتکەرەکانە هێزبە دژی گەرم چەکزی بەکارهێنانی و چەکداربوون
سززەخاوەتەوە  بە  ینایەتززدا، و  ەهززل ڕێژیمززی لە ئێززران سززتاندنەوەی شززەڕی لە کە خوێنززانەیە ئەو تەنیززا سەرشززەقام،

پێشکەشی دەکەن. چەکی گەرمی ئەوان دڵگەرمبوونیان بەو پشتیوانییەیە کە لەالیەن خەڵکی نێوخزۆ و ئێرانییەکزانی دەرەوەی 
ت دەکززرێ. چەکززی گەرمززی ئەوان ئەو هاوپێوەنززدییە  یهززانییەیە کە ڕۆژ بەڕۆژ لە هەڵکشززان دایە. چەکززی گەرمززی ئەوان واڵ

 .بیستنی دەنگی قرچە و تێکڕمانی کۆڵەکەکانی ئەو ڕێژیمەیە
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان ب و کراوەتەوە٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 چەواشەکارییەکانی ئێران بەڵگە بۆ ڕەوایی خەباتی میللەتێکن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
 بەدژی ئێزران نیبامیزی کزردەوەی ئامانجەکزانی و هۆکزار"  سایتی فەرمیی ساای پاسداران "تەسنیم" لە ڕاپۆرتێکدا لەژێر ناوی

 نەتەوە ڕێکخززراوی لە ئیسززالمی کۆمززاری هەمیشززەیی نززوێنەری نززامەی لە بززا " عیززراق بززاکووری یەکانیتێرۆریسززتی تززاقمە
ۆکی دەورەیززی شززوڕای ئەمنییەتززی ئەو ڕێکخززراوەی نززاردووە و هۆکززاری هێرشززە مووشززەکی و سززەر بززۆ کە دەکززا یەکگرتووەکززان

 .ی تێدا ڕوون کردووەتەوەبوونی حیببەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پەهبادییەکان بۆ سەر شوێنی نیشتە ێ
 
بە دەردی کورد گزوتەنی  کردۆتەوە ب وی  ئەوەندەی سایتی تەسنیم لە نێوەرۆکی نامەی نوێنەری هەمیشەیی کۆماری ئیسالمی 

تفززی بەرەوژوورە و هەر ڕووی خۆیززان دەگززرێتەوە و تەواوی ئەو تۆمەتززانەی  ەنززابی نززوێنەر بززۆ تۆمەتبززارکردنی حیببەکززانی 
تان لەو نززامەیەدا باسززیان دەکززا، لە ڕاسززتیدا ڕێززک پززڕ بە پێسززتی دەسززەاڵتدارانی کۆمززاری ئیسززالمین. بززۆ ڕۆژهەاڵتززی کوردسزز

سەلماندنی ئەو قسەیە نموونەیەک لە نێزوەرۆکی نزامەکەی  ەنزابی نزوێنەر لێزرەدا دێنیزنە بەر بزا  و بەپێزی ئایزدۆلۆژیا و 
 .بەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەڵسنگاندنی بۆ دەکەینکردار و ڕەفتاری ئەو چل ساڵەی ڕابردووی کۆماری ئیسالمی و حیب
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نززوێنەری هەمیشززەیی کۆمززاری ئیسززالمی لەو نززامەیەدا بززا  لەوە دەکززا کە "کۆمززاری ئیسززالمیی ئێززران لە مززاوەی چززل سززاڵی 
 رسزە هزاتنە پزێش مێزژووی لە سزووکەئاوڕێک هەر ئەگەر ڕابردوودا خۆی یەکێک لە قوربانییەکانی ئەسڵیی تێرۆریبم بزووە"، 

 بە تێرۆریززبم و تێززرۆر بززۆ نززاوچەکە و ئێززران لە دەوڵەتەکززان تێڕوانینززی کە دەبینززین بززدەینەوە ئیسززالمی کۆمززاری دەسززەاڵتی
ک بززوو کە هەوڵیززان دەدا لە کززار و کردەوەیانززدا لە کززۆمەڵگەی  یهززانی بە الیەنگززری تێرۆریززبم نەناسززرێن بەاڵم زۆر چەشززنێ

ەردەسززت بۆمززان دەردەکەوی لەو کززاتەوە کە نیبامززی کۆمززاری ئیسززالمی لە بەڕوونززی و ئاشززکرا بەپێززی هەمززوو بەڵگەکززانی ب
 وغرافیای ئێران دەسەاڵتی بەدەستەوە گرتووە، نەک تەنیزا لە ئێزران و ڕۆژهەاڵتزی نێوەڕاسزت بەڵکزوو بە بزوونی سیاسزەتی 

وە گرتززووە و لە هەر پەروەریی کۆمززاری ئیسزالمی لە سەرانسززەری  یهانزدا تێرۆریززبم پێناسزەی دەوڵەتیززی بە خزۆیە تیرۆریسزت
 ێگایەک لەو  یهانەدا کردەوەیەکی تێرۆریستی ڕوو بدا، لە یەکەم چرکەدا هەموو ڕوانینەکان بەرەو دەسزەاڵتدارانی کۆمزاری 
ئیسالمی دەبێ، چونکە کۆماری ئیسالمیی ئێران یەکێک لەو دەوڵەتانەیە کە ڕێبەرانی تەنانەت پێش دامەزرانی ڕێژیمەکەیزان 

نجە سیاسززییەکانیان بەکززار هێنززاوە و دوای گەیشززتن بە دەسززەاڵتیش لەپێنززاو ڕاگرتنززی ڕێژیمەکەیانززدا بە تێرۆریززان بززۆ ئامززا
بەربزز وی کززردەوەی تێرۆریسززتیان وەک ئززامرازی لەنێززوبردنی دژبەرانیززان گرتززۆتە دەسززت کە ئەوەپ بززۆ بنەمززا فیکرییەکززانی 

 .کراوە و  ێ خراوە ڕێبەرانی ڕێژیم دەگەڕێتەوە و لە پێکهاتەی دەسەاڵتیشدا نەهادینە
 

نززوێنەری هەمیشززەیی کۆمززاری ئیسززالمی لە ڕێکخززراوی نەتەوە یەکگرتووەکززان دەبززوایە پززێش ئەوەی ئەو نززامەیە بنووسززێ و 
حیببەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تێرۆریست ناو بەرێ و حکوومەتەکەی خۆی بێبەری بکزا لە کزردەوەی تیرۆریسزتی، بزاپ 

وێکی بە کارنامەی مەحکوومییەتی دەوڵەتەکەی خزۆی لە ئاسزتی نێزودەوڵەتی لەمەڕ کزردەوە بوو وەک کەسێکی دیا.ۆماتکار چا
تێرۆریسزززززتیەکانی، خشزززززاندبایە و ئەوکزززززات دەسزززززتە چەورەکەی خۆیزززززانی بە الیەنەکزززززانی دژبەری سزززززڕیبا. لە مێزززززژووی 

ی  ۆراو ۆرەوە بە سەدان کزردەوەی دەسەاڵتدارەتیی نیبامی کۆماری ئیسالمیدا، دەسەاڵتدارانی ئەو نیبامە لە ڕێگای دامودەزگا
تێرۆریسززتییان ئەنجززام داوە کە زۆربەی ئەو تێززرۆرانە، تێززرۆری  یززابیران و دژبەرانززی ئەو نیززبامە بززوون، لە گەڵ ئەوەشززدا 
زۆربەی تێرۆریستەکان دوای کردەوە تێرۆریسزتیەکە توانیویزانە لە دەسزتی پزۆلیس و دامودەزگزای قەزایزی هەڵزێن، بەاڵم بەو 

ا ئێسززتا دەسززەاڵتدارانی کۆمززاری ئیسززالمی لە دادگاکززانی واڵتززانی  ۆراو ززۆری  یهانززدا پەروەنززدەی کززردەوەی حززاڵەپ هەتزز
تێرۆریستییان بۆ کراوەتەوەک بۆ نمزوونە: لە دەزگزای دادی فەڕانسزە، ئاڵمزان، سزویس، ئزارژانتین، ئزۆتریش و بێ.ژیکزدا کزار 

تززا ئێسززتا النززیکەم سززێ حززوکمی نێززودەوڵەتی لە الیەن ئەو لەسززەر کززردەوە تێرۆریسززتیەکانی کۆمززاری ئیسززالمی کززراوە و هە
دادگایانەوە سەبارەت بە کردەوە تێرۆریستییەکانی ئەو نیبامە بۆ دەسبەسەرکردنی بڕیاردەرانی ڕەدە بزااڵی تزاران و بکەرانزی 

 .ئەو تێرۆرانە دەرچووە
 

 ساڵەدا بۆ  ٤٣نیبامە لە مێژووی ئەو بە پێچەوانەی دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی، حیببەکانی بەرهەڵستکاری ئەو 
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خوازانەی خۆیانززدا  گەیشززتن بە ئامانجەکانیززان و لێززدانی دژبەرانیززان، تێززرۆر و تێرۆریبمیززان لە سززتراتێژیی خەبززاتی مززا 
نەگونجانززدووە و کاریززان لەسززەر نەکززردووە. بززۆ وەبیرهێنززانەوە باشززە لێززرەدا ئامززاژە بە نززامەی شززەهیدی دەسززتی تێززرۆر د. 

زایینزی، ڕوو بە سزکرتێری گشزتیی ١٩٨٨ - ٨ - ٣عیزراق لە ڕێکەوتزی -ەین کە لە کزاتی ئاگربەسزتی شزەڕی ئێزرانقاسم.وو بک
ئەوکاتی نەتەوە یەکگرتووەکان "پرز دوکۆیالر" نووسیویەتی. د. قاسم.وو لە بەشێک لە نامەکەدا ئاوا باسی ڕوانزگەی حیببزی 

سزاڵە ڕابزردووی  ٤٣بم دەکا: "... ئاغای سکرتێر، حیببی ئێمە کە دێموکراتی کوردستانی ئێران سەبارەت بە تێرۆر و تێرۆری
تێکۆشزززانی سیاسزززیی دژی تێزززرۆر، بزززارمتەگرتن، فزززڕۆکە ڕفانزززدن و بەگشزززتی هەمزززوو ئەو کزززارانە بزززووە کە گیزززانی کەسزززانی 

ە دەتزانەوێ دیفام بخاتە مەترسییەوە، حیببی ئێمە هەمیشە الیەنگری ئاشزتی و دژی شزەڕ بزووە، ئێسزتا ک نیبامی و بێ غەیرە
 ."...عیراقدا بکێشێ ئەوە ئامانجی ئێمەشە-ئاشتی و هێمنایەتی باڵ بەسەر سنوورەکانی ئێران

 
هەر لە پێوەندی لەگەڵ تێرۆر و تێرۆریبمدا، د. قاسم.وو لە وتارێکدا لە ئەنستیتۆی هزاودەردی لەگەڵ ئەمریکزای التزین و  

هززاتبوو، دەڵززێ: "... حیببززی دێمززوکراتی  ەختززی ئیسززاانیا پێکلە مادریززدی پێت ١٩٨٨ - ١٠ - ٦ئەفرییززا کە لە ڕێکەوتززی 
کوردستانی ئێران وەک ڕێکخراوێکی دێموکرات بەپێی ئوسووڵ و ڕێبزازی خزۆی، هەمزوو کزات تێرۆریبمزی لە فزڕۆکە ڕفانزدنەوە 

یززان و بگززرە تززا دەگززاتە بۆمززب دانززانەوە و بززارمتەگرتن، ڕەت کززردووەتەوە و بەگشززتی حیببززی ئززێمە هەر کردەوەیەکززی کە ژ
 ."...دیفام بخاتە مەترسییەوە ڕەت دەکاتەوە نیبامی و بێ هێمنایەتیی ئەفرادی غەیرە

 
واتزا  ١٩٩٦تزا  ١٩٧٩ی کۆمیسیۆنی مافی مرۆڤی پارلمانی بریتانیزا، لە نێزوان سزاڵەکانی ١٩٩٦بەاڵم بەپێی ڕاپۆرتی ساڵی 

کە  لە ئۆپۆزیسزززیونی ئێرانیزززی  ٢٢٠یەک،  سزززاڵ، دەسزززەاڵتدارێتیی کۆمزززاری ئیسزززالمی لەو مزززاوەیەدا لەسزززەر ١٧نبیزززک بە 
دانیشززززتووی واڵتززززانی دەرەوەی ئێززززران لەالیەن تێرۆریسززززتە نێردراوەکززززانیەوە تێززززرۆر کززززردوون. ئەوە بززززێجگە لەو کززززردەوە 
تێرۆریسززتییانەیە کە لەسززەر کززادر و پێشززمەرگە و ئەنززدامانی حیببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتانە کە لەنێززو خززاکی باشززووری 

یەن دەستوپێوەندییەکانی دەزگاکانی ئیتالعات و ئەمنییەتی ئێرانەوە بەڕێوە چوون، کە بەداخەوە ڕادەیزان خزۆ کوردستان لەال
سزاڵی ڕابزردوودا پزڕە لە کزردەوەی تێرۆریسزتی کە لە  ٤٣کە  نبیک دەکاتەوە. کارنامەی کۆماری ئیسالمی لە ماوەی  ٤٠٠لە 

بهێنرێنە بەر با . هەر ئەو چەند نمزوونەیە بەباشزی ڕوونزی دەکزاتەوە نووسێنێکی وادا ناتوانرێ هەموو ئامار و ڕەقەمەکان 
کە ئەوە دەسززەاڵتدارانی کۆمززاری ئیسززالمیی ئێززرانن کە تێززرۆر و تێرۆریززبم وەک کەرەسززتەی مززانەوەی دەسززەاڵتدارەتیی خۆیززان 

مززوکراتی کوردسززتانی بەدژی دژبەرانیززان بەکززار دێززنن و بەخۆشززییەوە حیببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بەگشززتی و حیببززی دێ
هێنزانی تێزرۆر و پەرەپێزدانی تێرۆریزبم  ئێران بەتزایبەتی لە هزیچ  ێگزایەکی ئەو  یهزانە و لە هزیچ دادگایەکزدا بە، بەکار

 .تۆمەتبار نەکراون
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لێززرەدا باشززە وەبیززر نززوێنەری هەمیشززەیی کۆمززاری ئیسززالمیی ئێززران بێززتەوە کە ڕێکخززراوەی نەتەوە یەکگرتووەکززان کۆمەڵێززک 
کردنیزان بزن  ێسای نێودەوڵەتیی پەسند کردووە کە هەموو ئەندامەکانی ئەو ڕێکخزراوەیە لەسزەریانە پابەنزدی  ێبە ێیاساوڕ

و هیچکام لە ئەندامەکان نزاتوانن بەپزێچەوانەی ئەو یاساوڕێسزایە بجزووڵێنەوە، بزۆ نمزوونە پاراسزتنی سزەروەریی سیاسزی و 
 ٤٣ری نێوخززۆیی و نەبەزانززدنی سززنووری ئەو واڵتززانە. بەاڵم لە مززاوەی  وغرافیززایی واڵتززان، واتززا دەسززتێوەرنەدان لە کاروبززا

ساڵی ڕابردوودا دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی نەک سەروەریی دەسەاڵتی سیاسی و  وغرافیایی واڵتانی هاوسزنووری خۆیزان 
، بەڕێوەیان بردووە کە نبیزک نەپاراستووە بەڵکوو بێ سڵەمینەوە لە یاسا نێودەوڵەتییەکان هەر کردەوەیەکیان ئامانو بووبێ

بە تەواوی ئەو کردەوانەی کۆماری ئیسالمی، ئاسایشی نەتەوەیی ئەو واڵتانەیزان خسزتووەتە مەترسزییەوە و ئزاخرین نمزوونە 
بۆمبارانی مووشکی و پەهبزادیی سزاای پاسزداران بزۆ سزەر بزنکە و کەمازی نیشزتە ێبوونی کزوردانی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتانە کە 

 .کە  کە لە نێو شەهیدەکاندا منداڵی تەمەن یەک ڕۆژەپ هەبوو ١٧هۆی شەهیدبوونی  بەداخەوە بوو بە
 

لە کۆتاییدا ئێستا کە گەالنی ئێران بێ  یاوازیی نەتەوایەتی و ئایینی و سیاسزی، زیزاتر لە مزانگێکە بەدژی زوڵزم و زۆری 
ەدەن کززاتی ئەوە هززاتووە کە کززۆمەڵگەی دەسززەاڵتدارانی کۆمززاری ئیسززالمی ڕاپەریززون و دروشززمی نەمززانی کۆمززاری ئیسززالمی د

نێززززودەوڵەتی و بەتززززایبەتی ڕێکخززززراوی نەتەوە یەکگرتووەکززززان ڕادەی پێوەنززززدییە سیاسززززیی و دیا.ۆماتیکەکانیززززان لەگەڵ 
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە شێوازێک بێننە خوارێ کە کۆماری ئیسالمی نەتوانی بە ئێعتباری سیاسی لە کزۆر و 

نێودەوڵەتییەکانزززدا بەشزززدار بزززێ و ئەوە دەتزززوانێ باشزززترین پشزززتیوانیی نێزززودەوڵەتی بزززۆ خەڵکزززی ڕاپەریزززو و  کۆبزززوونەوە
 .وەزاڵەهاتووی ئێران بێت

 
بە دڵنیززاییەوە بە نەمززانی کۆمززاری ئیسززالمیی ئێززران، تێرۆریززبم گەورەتززرین پشززتیوانی خززۆی لەدەسززت دەدا و ئەوە دەتززوانێ 

ەکەپ بگێڕێتەوە. نەمانی کۆماری ئیسالمی یانی نەمانی تێرۆریبمی دەوڵەتی، نەمزانی ئارامی و ئاسایش بۆ دەوڵەتانی ناوچ
بەبارمتەگرتنی دەوڵەتی، نەمزانی سزەرکوت و زەبروزەنزگ بە نزاوی دیزنەوە، نەمزانی تەفزرەقە و دووبەرەکێزی نێزوان گەاڵنزی 

 . ...ناوچەکە و
 

 .ران و ڕاماڵینی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیبە هیوای یەکگریی زیاتر لەپێناو سەرکەتنی گەاڵنی ڕاپەریوی ئێ
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان ب و کراوەتەوە٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 كان رواێزخراوه ڕینی په ڕاپه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رویزی ریم په كه

 
دانی  ی كشتوكاڵ و ئزاوه رچاوه میسر سه  كاندا، ڕووباری نیل له می فێرعۆنه رده سه له   كه  وه گێڕنه اندا وای دهك كۆنه  فسانه ئه  له

ر ژیزان و مزاڵ و  سزه  سزتی بزه ده  كزه  ڵكه ك خزودای خه ر وه ندێجاریش هزه ك نوێنەری خودا و هه بوو. فێرعۆنیش وه  كه بۆ ناوچه
  بزه  ی ڕووبزاری نیزل كزه وه سزاڵی واڵتزی دادەگزرت. بزۆ ئزه ستا و وشكه ده ڵنه وباری نیل ههندێ ساڵ ڕو نامووسیان داگرتبوو. هه

ن  پ ڕووبزاری نیزل بكزه یانگوت قوربانی پێشكه ی زۆر بێ، ده كه موو ساڵێ  ئاوه ك هه زانی وه تی نێردراوی فێرعۆنیان ده نێعمه
هێشزتا   كزه   زوانترین كچزی پزاكیبه  كرا بریتی بوو لزه پ ده پێشكه  ك كه ست بێنن! قوربانییه ده دڵی فێرعۆن به  وه و ڕێگه و له

  یه فسزانه م ئه پێی ئزه سزت بێزنن. بزه ده تزاكوو دڵزی فێرعزۆن به  كزه نێزو ڕووباره  یانخسزته و ده  وه یانڕازانزده . ده كردووه مێردی نه
ڵ   تیی خزه بكزرێ تزاكوو ژیزانی كۆی.زهشزی ڕۆحزی تینزووی خزوێنی فێرعزۆن  بزوو پێشكه ی شار ده خوێنی  وانترین كچی پاكیبه

 !وام بێ رده به
 

مزان تزاكوو  ختی فێرعزۆنی زه ڕۆیشزتن بزۆ تزارانی پێتزه  وه قبه سزه  ك لزه یزه ماڵه رمانان، بنه كانی مزانگی خزه كۆتاییه  ڕۆژێ  له
 مبی ژیان و  یان ژینا، ڕه كه هنازدار كی پێویست بۆ كچه  ندێ شتومه ردانكردن، هه ن و وێڕای سه كانیان بكه ردانی خبمه سه
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یان وەرزێکی نوێی خوێندنی دەسزت پزێ دەکزرد.  كه رگۆشه ری پاییب و کرانەوەی زانكۆ بوو، و  گه به ره به   وانی بكڕنک چوونكه
 !خت كان بۆ پێته راوێبخراوه ری په فه مێژوویترین سه  اڵم بوو به ردان و خۆشی بوو، به ری تارانیان بۆ سه فه سه
 

ییزدا خوێنیزان  كوشزتارگای خامنه  كانی فێرعزۆن بردیزان و لزه ئمووره بۆ ماڵی پووری و مه  وه ڕایه گه قام نه ردانی شه سه  لهژینا 
  وامی بززه رده كانیانی بززۆ بززه كانیان و بێگوناحترینززه كززانی واڵت،  وانترینززه و خززوێنی پاكیبه  خۆشززه فێرعززۆن نه  ڕشززتک چوونكززه
 ! . فێرعۆن تینووی خوێنه تاوانی پێویسته ژیانی پڕ له 

 
ریی تزاوانێكی  وه یزاده  كزه  ئزاراوه  رمانانزدا هاتزه ی خه٢٦ڕۆژی   ی ڕێ  لزه كه ساێكه ده  تاوی ی هه١٤٠١رمانانی  ڵدانی خه رهه سه
رینززی  ڕاپززه  عید و هاوڕێیززانی تێززرۆر كززرد. لززه ری كززورد دوكتززور سززه بێرلینززی ئاڵمززان ڕێبززه  لززه  ، كززه ی فێرعۆنززه ی دیكززه وره گززه
ی  سزتاند و كڵازه ی ئه ختی فێرعزۆنیش بڵێسزه و تزا پێتزه  وه خێرایی زۆربەی ناوچەکانی واڵتزی ئێرانزی گرتزه به  رماناندا كه خه

كانی واڵتن، خزوێنی  ریكی كوشتنی پاكیبه ر خه كانی فێرعۆن هێشتا هه ئمووره ، مه رباری وڕ و كا  كردووه موو ده ی هه كه ئاگره
خزوێنی   كانی تینزوون بزه ندیه ستوپێوه موو ده ڵكوو هه نیا فێرعۆن، به ك ته نه  ڕژێنن چوونكه یشتوو ده پێگه  كچانی  وان و تازه

تیی  كبززه نه  نی پززڕ لززه مززه تززوانن ته ، ده نو و الو و پززاكیبه ڕشززتنی خززوێنی كچززانی گززه  بززه  الوان و كچززانی واڵت و پێیززان وایززه
 .ن پێ بده  یان درێژه كه ڕێژیمه

 
دا  م ڕۆژانزه لزه  ن كزه زاران گوڵزه و هزه ڵكوو چەپکەگوڵێزک لزه نزد ناوێز  نزین، بزه نیا چه سرا، ... تزه ا، سارینا ، ئهژینا، نیك

 .ریكی كوشتن و فڕكردنی خوێنی پاك و سووریانن رباری فێرعۆن خه تێرۆریستان و خوێنمژانی ده
 
 : یه كه نه دوو دیوی دیمه  خوێندا دیاره  م ساتوسووری پڕ له ی له وه ئه
 

خزولیێنن.  ده  ی تاوانێز  تزاوانی دیكزه وه بیربردنزه و بزۆ له  وه شزۆنه تزاوان ده  ، تاوان به ییانه زه كانی بێبه ئمووره یی و مه خامنه
سزدرێژی  و و ده ره خوێنڕێژیی كه  به  ره شارن و كوشتاری دیوانده داده  ره دیوانده  ركوت و كوشتار له سه  كوشتنی ژینای كوردان به

  وه نزه به بیزر ده وه  ك ڕۆژه ر وانیاری ساوای یه كی بۆ سه هێرشی مووشه  كانی ئێران به شاره  و كوشتار له وه  شارنه ر نیكا ده ۆ سهب
ر  هێرپ بۆ سزه  ، به سنه  رگبارانیان له پۆشن و مه رز داده ربه ی سه ر سنه ژینۆساید و هێرشی موغولی بۆ سه  رگی وانیار به و مه

و بززۆ   وه نززه به ڵ  ده بیززر خززه وه  منززدااڵنی قوتابخانززه  الق لێززدان لززه سززرا و شززه بیل و كوشززتنی ئه رده ئززه  ی شززاهد لززه قوتابخانززه
خزوێن   رگ و خزوێن بزه مزه  رگ بزه مكار. مزه سزتی سزته گیزانی بەنزدییەکانی ده  ونه كه زیندانی ئێوین ده  له  رمه و شه له  ڵهاتن هه
موو  هزه  لزه  بیریان نزاچێ كزه شزدا لزه و نێوه رامۆپ بكا! لزه كانیان فه ێن بكرێ و  یهان تاوانهڵ  چاوترس پۆشن تاكوو خه داده
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  ن چوونكزه یشزتوو بكزه پێگه نو و تازه ت كچزانی گزه تایبزه كان و به تی مرۆڤزه رامه ر گیان و كه ستدرێژی بۆ سه كاندا ده ساته كاره
 . یه كچانی الو هه ژن و  ر به رامبه كی مێژووییان به روونییه گرێی ده

 
كی  یزه وره  رز و بزه كی بزه یزه ئیراده  دڵی پڕ خوێن و به  اڵم به تاڵ به ستی به ده  به  ی  وانه ڵكن. ئه خه  كه نه ی دیمه كی دیكه الیه
ر زمزانی مزن و تزۆ  كی ئاسزایی سزه یه نیا وشه ڕیو ته رزی شۆڕشگێڕان و الوانی ڕاپه ی به ن. وره كدا ئاماده پانه گۆڕه  له  وه وێنه بێ
ی  كان، ڕۆژنامزه تی مرۆڤزه رامزه تی شۆڕشزی كه پاریسی پێتخزه  ناوبانگترین میدیاكانی  یهان. له تیتری به  ڵكوو بۆته ، به نییه

ی ت ر ڕوومزه ی سزه وره ی گزه وێنزه  مزه ناترسین! ئه  ڵێ ئێمه نێ و ده رز داده ربه ی سه ی سنه ی ئازادیخوازی، وێنه واته لیبراسیۆن به
  لزه  قام  گزه ر شزه سزه  كانزدا هاتوونزه موو ناوچه هزه  و لزه  وه موو چین و توێژه هه  ڵ  به رز ناترسێ! خه ربه ی سه : سنه مێژووه

میزدیاتان كزۆنترۆڵ   ڵزێن كزه اڵتداران ده سزه ده  قام بزه ر شه ی سه ڵكه م خه ین. ئه كه باسی ده  دوایه  بێ كه ت نه گرووپێكی تایبه
رزشزی و ئزایینی و سیاسزی و  تی و وه اڵیزه كۆمه  پانزه . گۆڕه وه نزه كه ستووتانی تێدا ب و ده قبه وام ئیدئۆلۆژیی چه رده و به  كردوه
كرێگیراو و  زاپ و  زاران بزه تی و هزه منیزه زار دووربینزی ئه یزان هزه ده  و به  ڵكیتان قۆرخ كردوه ی خه وه موو شوێنی كۆبوونه هه
ن و قززۆرخی  كززه و ژیززان كززۆنترۆڵ ده وه دان و بیركردنززه ناسززه موو قززوژبنێكی هه و هززه  وه نززه كه ق ده هڵ  ز خززه  سززیجی، چززاو لززه به
  بزه  بزێ ئێزوه ده  یزه، دا نزامێنێ و هزی ئێمه كزۆنترۆڵ و فی.تزر و سانسزۆری ئێزوه  قام لزه ، شزه یزه قام هزی ئێمه اڵم شزه ن. بزه كه ده

 .ی خاك و نیشتمانین قینه نی ڕاسته خاوه  ڵ  كه ی خه ك ئێمه قام نه نێو شه  نه پێ بخه  وه ترسه
 
سزیو و  زاپ و سزوپای پاسزداران و  و به  هێبی ئینتبامی و گاردی ویزژه  ركوت كردنن، به ریكی سه كانی ڕێژیم خه موو هێبه هه

تزاكتیكی   یان، بزه كزه ڕینه ر ڕاپزه سزه بزێ و سزوورتر له وتر ده ڵ  پته ڕۆژ هێبی خه اڵم ڕۆژبه ، به وه لییه كانی ئیمامی عه گوردانه
 .ی شۆڕشگێڕییان ژێر ئیراده  نه خه شار ده ك و شار به  ڕه گه  ك به ڕه كۆاڵن و گه  ڕۆژ، كۆاڵن به  و و به شه  به  وه  یاوازه

 
  ڵێزین كزهپ ب وه . بزا ئزه وتن، بزۆ ڕووخزانی ڕێژیمزه ركه سزه  شۆڕشێكی نبیز  لزه  بێته ده  ریكه خه  ڵ  كه ی خه مجاره ڕینی ئه راپه
پێچزانی  نیا تێكوه ی تزه كزه ئامانجه  كزه  واو مانایه ته وێ، شۆڕشێكی به نگ ناكه دره زۆر وه  وتن كه ركه سه  ر بگاته گه   ڕینێكه ڕاپه
  هسزانی دیكز مێنن و كه اڵتدارانی ئێسزتا نزه سزه ده  كزه  نییزه  وه نیا بزۆ ئزه تزه  ڕینزه م ڕاپه . ئزه پاو نییزه اڵتی سیاسزیی داسزه سه ده

ی ئێرانیشزدا  چوارچێزوه  هەر له  وه دڵنیاییه  به  كه  سیاسی فیكرییه - تی اڵیه ڵكوو شۆڕشێكی قووڵی كۆمه ، به وه یان بگرنه  ێگه
 .، پێش و دوای شۆڕشی ژینای ژینەوە وه شه دوو به  كا به ژێنێ و مێژوو ده هه ده  كه س  نامێنێ و هەموو ناوچه رته به

 
 : وه ینه رچاو بخه به كانی وه ین و پارامێتره بكه  سته ندێ ڕاوه ، هه ڕشهم شۆ یشتن له بۆ تێگه

 
    ، چ له بووه كانی ڕێژیم هه ته سیاسه  ر به رامبه ڵست به رهه و به وه  نگاربوونه ره نی كۆماری ئیسالمی، به مه درێژایی ته  به
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  شزێوازی دژی ڕێزژیم و ئۆپۆزیسیۆنیشزدا كزه  م لزه و هزه دا خوازییان ده نزدێجار دروشزمی ئیسز ح هه  شێوازی نێوخزۆیی ڕێزژیم كزه
م  ی دواییشزززدا هزززه م سزززااڵنه ڕێژیمزززی دیكتزززاتۆری بگزززۆڕێ بزززۆ سیسزززتمی دێموكراتیززز . لزززه  كزززه  بووه ویسزززتی سیاسزززیی هزززه

اندانی م خۆپیشززز و هززه  وه داواكزززاریی كززورت و دیزززاره  و بززه  بووه ت هززه ودا و بزززۆ تززوێژێكی تایبزززه مززه ربڕینی كورت ده زایی نززاڕه
 . بووه رفراوانیش هه به
 
  سززترێژی دۆشززكا و لززه ده  نجانی بززه فسززه می ڕه رده هری تززاران، سززه شززه ئیسالم  فتادا لززه ی حززه یززه ده  ئاسززتی ئێرانززدا لززه  لززه

نزژاددا،  دی حمزه می ئه رده سزه  ڵتانی خزوێن كزرد و لزه میزدا زانكۆیزان خزه می خاته رده سزه  ر دا و لزه به ڵكیان وه خه  وه ره هێ.یكۆته
تی. سزاڵی  تی مرۆڤایه رامه ر كه سه  ستدرێژییان كرده ك ده هریبه كه  سیان كوشت و له دان كه سه  خۆپیشاندانی می.یۆنی كرا و به

 ١٣٩٨ری  ڵوه زه و كوشزتاری خزه  ئزاراوه  یان شاری ئێران هاته رفراوانی ده ئاستی به  و له  وره یش خۆپیشاندنی گه١٣٩٨و  ١٣٩٦
ڵ  گزه ركاری خومینیدا، كورد له سه ورۆزی هاتنه م نه كه یه  ر له ین، هه كوردستانیش بكه  ر چاو له چۆڕێ. گه ێنی لێ دههێشتا خو

هادی  رمانی  زه پ فزه رگ و خوێن. دوایه ورۆزی مه نه  كرا به  سنه  ورۆزی ئازادی له ، نه وه وروو بووه ره به  كوشتاری ڕێژیمی تازه
ڵدانی كوردسزتان و  رهه ڵ خزۆڕاگری و سزه گزه له  كوردستان، هاوكات بووه  سات له دان كاره یان و سه و ده دژی كورد  ینی به خومه

 . كردووه چ نه ماران كه كانی  ه كورد و تا ئێستاپ كوردستان م.ی بۆ ڕێژیمی فێرعۆنه
 
و   ك نییزه یزه ڵگه هزیچ به  ، پێویست بزه بووه ههڵستكاری  رهه بات و خۆڕاگری و به دا خه یه ندین ده م چه درێژایی ئه  له  یكه وه ئه

  دا لزه م ڕووداوانزه موو ئزه هزه  اڵم لزه چزۆڕێ. بزه شزان و م.زی مێزژوودا ده  سزتی كۆمزاری ئیسزالمی بزه هیدی ده زاران شزه خوێنی هزه
  وه ر اره  یا یزا و هزه ڵدانی رهه باتی  یا یزا و سزه خزه  لزه  بریتیزه  كزه  بووه ك خزاڵی گرنزگ هزه ییزدا، یزه وه ته نه ئێرانی فره

نگ و  ڵگە بێزده ی كۆمزه كانی دیكزه شزه دا، به ی خوێنزدكاری خزوێنی ده وه زانكزۆ، ببووتنزه  . كاتێز  لزه ڵگە بزووه كۆمه  شێ  له به
كزانی  چزوو، چزین و توێژه ده  رێوه كان بزه كرێكارییزه  ركوتی یەکیەتیزیە ر بوون. كاتێ  مانگرتنی كرێكاری و سزه نیا چاولێكه ته

كانی  وه تزه نزد شزارێ  خۆپیشزاندان دەكزرا، نه تزاران و چه  وز لزه ی سزه وه ببووتنزه  بوون. كاتێ  لزه پشتیوانی كرێكار نه  دیكه
بوون.  شزدار نزه دیتەوە و به ده كرد، نه ینی! ده می ئێڕنی خومه رده بۆ سه  وه ڕانه داوای گه  دا كه دروشمانه  و ی ئێران خۆیان له دیكه

نگ بزوون،  بێزده  ڵكی دیكزه دژ دەخوڵیزا، یزا خزه  سزاتیان بزه كزران و كاره ركوت ده لووچستان سه هواز و به ن و ئهكاتێ كوردستا
 !هید ببن ڵباندا شه ته  بیه ڵ ته گه ڕ له شه  كوردستان تاكوو له  هاتنه ركوت بوون و ده یان هاوكاری سه

 
ی  زۆربزه  كزه ١٣٩٨كزرا. تزاكوو سزاڵی   یزا ده  كانزدا بزه  یاوازه  وه ته هنێو ن ئێران و له  كان له زاییه موو خۆپیشاندان و ناره هه

  وه بززاری پانتززایی  وغرافیاییززه  نززد لززه رچه بوو، هه كی ئززابووریی هززه مایززه پ بنه و خۆپیشززاندانه اڵم ئززه وه، بززه ئێرانززی گرتززه
  وه ره سزه و  ره ند و بزه گرتبۆوە وک چینی مامناوه نه كانی موو چین و توێژه ، هه ڵگەوه باری قوواڵیی كۆمه اڵم له رفراوان بوو، به به
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كزان  وتزی ڕووداوه كا، ئیدی ڕه ست پێ ده ده  هیدبوونی ژیناوه شه  به  دا، كه مجاره ڕینی ئه ڕاپه  خۆیان پەراوێب گرتبوو. بەاڵم له
كزاراكتێری   لزه  نیا پێویسزته تزه  كزه ته بابه قزوواڵیی  لزه  وه ؟ بۆ وردبوونه دا چی ڕووی داوه سووڕێ. لێره ر ده وتی مێژووه وه و ڕه

 : وه كان بخوێنینه ژینا بڕوانین تاكوو كۆده
 

.  وه  ووڵێنزه ڵی ده گزه تونزدتر له  و ئایینبای سزوننیه،  زانن كورده بە سەردان چووەتە تاران و كاتێ  ده  كه  ژینا كچێكی كورده
ڵ   خزه  كزه  اڵلێزدراوی ئێرانزه كی نێزو واڵتزی به ڕاسزتییه  مزه ی نزاو دەبەن! ئهژینزا  اڵم به ، به هسایه سمی مه ڕه  به  كه ناوی كچه

بززێ نززاوێكی  یان پززێ نززادا و ده ت ناسززنامه ڵبژێرن و حكوومززه یان هززه كززه زی خۆیززان نززاویش بززۆ منداڵه ویسززت و حززه  نززاتوانن بززه
ی  وره كزا! ژنبزوون پرسزیاری گزه ری ده سزه سبه ده ی هێزبی فێرعزۆن كزه رگه ر شزێوازی  .وبه به له   ت دابنێن! كچێكه دڵخوازی حكوومه

زانززن  ده  ! كززه یززه غه ده ری، كوردبززوون قه سززه بززن له گززرێ و تونززدتر ده رچاویان ده ، خززوێن بززه زانززن كززورده ! كاتێزز  ده ره سززه له
  كززانی لززه تواوه  لززه   گززهسززی  قیهززز كه لیززی فه وه  ن، چوونكززه ده ، زۆرتززری لززێ ده قیهززز نیززه تی فه دڵی ویالیززه شززی بززه كه به زهه مه

 !ریبم غه  ڕێن من لێره ڵێ لێم گه ژینا ده  كه  دایه . لێره تدا قبووڵ نییه ویالیه
 
مادی و سیاسزی   موو ئیمتیازه نی كۆماری ئیسالمی هه مه درێژایی ته  . به ڵكه بوونی خه ریب ، غه مجاره كیی شۆڕشی ئه ره مبی سه ڕه

سزاڵ   شزداران سزاڵ بزه . بزازنەی به بووه كانیتر نزه شزه و بزۆ به   بووه ڵگە هه كۆمه  شێ  له به كان بۆ تییە اڵیه نگی و كۆمه رهه و فه
 . رفراوانتر كراوه ساڵ به شان ساڵ به  ی بێبه نگتر و بازنه ته
 

بزۆ كزورد   یزه وره گهكی  رزییه ربه دا! سه نگی پێ نه نیا كوردستان ده ڕێفراندۆمی ڕێژیم كرا، ته  تاوی كاتێ  كه ی هه١٣٥٨ساڵی 
  ره ی هزه اڵم زۆربزه كانی بزه وه تزه بۆ واڵتی ئێران و نه  چی پێیه  یه م دڕنده ئه  م مانگی هاتنی خومینیدا ناسیی كه دووهه  له  كه
ی  ێنزهی و وه ینی تونزدتر بزوون بزۆ دۆزینزه خزودی خومزه  كان لزه پزه ت چه نانه ڵ بوو! ته گه ڵگەی له ی كۆمه كانی دیكه شه ی به زۆر

حرا، خزومەینی گوشزاری بزۆ  ن سزه توركمزه  كانیان له ر كوردستان و تاوانه ینی بۆ سه ر مانگ! دوای هێرشی خومه سه ینی له خومه
ر نزا.  ده در و مو اهیزدی وه سزه نی ڕی عێراقزدا به رنا! ساڵی دواتر لە دەستاێکی شزه ده كانی وه تی بازرگان هێنا و می..ییه وڵه ده

ی  بڕگزه  و و لزه دا تاڵەقزانی و الیەنگرانزی ئزه قۆنزاخی دیكزه  رنزا! لزه ده تی وه رییه كسزه و فیزداییەکانی ئه  دهساڵی دواتزر تزوو
وی  ویی پێزڕه ت مووسزه نانزه ال نزا! ته ینیشزی وه ی خومه كه اڵته سزه شدارانی خزودی ده نگرانی و دواتر به زیری و الیه دا مونته دیكه
 !وزدا خنكێندرا حه  نجانیش له فسه ك ڕه وت و تا  ێگایه رنران كه ده ر وه ینییش به خومه

 
 كا! كوردی  نفووز ده  وه ی ژنه ڕێگه  یتان له م شه رده و هه  ماران، ژنی پێ تاوانباره بیی  ه زهه اڵتی سیاسی و ئابووری و مه سه ده

 و   بستانه ره ستی عه ده كانی پێ داره هوازییه و ئه  كانیانه لووچی پێ بكوژانی ئیمامه ، به ستی ئیسراییل و ئامریكایه پێ دارده
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. خوێنزدكار و زانكزۆی پزێ  كانیانزه ڵی و تااڵنه نزده نیی گه مه ویسزت و دواتزر سزووته ڕ ده می شزه رده نیا بزۆ سزه كانی تزه وساوه چه
 و تززوێژ و چززین موو ههزز دا اڵته سززه ده م لززه و... .   لتووری ڕۆژاوایززه یتانی و كززه بی فێربززوونی زانسززتی شززه كتززه قوتززابی و مه

 .راوێبخراون په كان فارسه  یره غه  وه ته نه موو هه ت تایبه به و ڵگە كۆمه كانی شه به
 

ر  سزه یرانی له كان، قزه راوێبخراوه موو پزه دژی هزه لتزووری بزه نگی و ئزایینی و كو رهزه می سیاسی و ئزابووری و فه سته  یه چوار ده
سزكتر  سز  و ته ڵی و ڕانتخزۆری، ته نزده اڵت و گه سزه شزدارانی ده به  ند، واته ی ناوه و بازنه  وه ئێراندا كۆ كردووەته  یران له قه

 .رین نین ڵ ڕاپه گه ئێستا له  شدارانی خوانی خوێنن كه نیا به و ته  وه ته كراوه
 
  خزا و بزه راوێب ده پزه ڵ  وه خزه  ێ  كهاڵت و فیكر سه دژی ده  به  كانه راوێبخراوه رینی په ریبی، ڕاپه مبی غه ڕه  به  رینه م ڕاپه ئه

چیزدی   بێزتە شۆڕشزێ  كزه و ده  وه كرێتزه ریبم" ده غزه  مكوژه كۆدی "مزه  پۆشێ. دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی"، به خوێن، خوێن داده
ریبی  غزه  سزت بزه تێیزدا هه  شزوێنێ  كزه  تی واڵت نزابێ ببێتزه تی هزیچ مرۆڤێز  قبزووڵ ناكزات. پێتخزه رامزه كه  تی به سووكایه
بڕیزار و   شزدار بزن لزه نێ  به لووچێ  و توركمزه ری و بزه ی فارسزێ  و تزوركێكی ئزازه ڕاده  تزاران بزه  بێ كوردێ  لزه بكرێ، ده

ڵ  دابزین بكزرێ و  بزێ ژیزان بزۆ خزه ر خزاكی خزۆت كۆتزایی پزێ بزێ. ده سه ریبی له اڵت و دارشتنی دواڕۆژدا. سەردەمی غه سه ده
  ناسزه هه  بزێ بزه ر بزاتووم. ده بزه  درێنزه دارسزتان و پزارك و بزاخێكی واڵتزدا نه  لزه  چێژی مرۆڤانزه  له كی پڕ یه ناسه ر هه به له

نێزوان   ڵبژاردن لزه ئزازادیی هزه  بێ له بێ ئازادی بریتی نه ن. ده كه نه  ی قوتابخانه وانه كانیان ڕه پاییباندا ڕۆڵه  له  وه ساردییه
الن و  ی ئززازد بڕیززاردانی گززه كان و ئیززراده وتی مرۆڤززه ڵسززوكه ڕوانززین و تێفكززرین و هه ڵكوو ئززازادی سززیمای دا! بززه دوو دڕنززده

 .كان بێ وه ته نه
 

تی  اڵیزه شۆڕشزێكی كۆمه  بێتزه و ده  ڵگەوه دڵزی كۆمزه  لزه  ڵكوو شۆڕشزێكه اڵتداران ناگۆڕێ، بزه سه نیا ناوی ده ته  م شۆڕشه ئه  بۆیه
  ڵكوو بزه كزورد بزدا، بزه  تۆمەتی  یاییخوازی لە  خۆی نادا كه  به  و ئیجازه فارسێ  ئهگۆڕێ، ئیدی  ڵگە ده كانی كۆمه بناخه  كه

ی  رباشزیه سه  فیكری شۆڤێنیسزتی. ئیزدی كوردسزتان بۆتزه  بێ خۆی دوور بگرێ له و ده  وه ڵێته ده  كه كوردییه  دروشمه  وه شانازییه
 .ژیان و شۆڕپ

 
 .ن ب و کراوەتەوەی ڕۆژنامەی کوردستا٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی

 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 بیاڤی گشتیی ئێران و هەڵسەنگاندنی دەوری ڕۆژاوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کەیوان دروودی

 
نی ڕۆژاوایزی، لەبزارەی سایی بەکزارهێنەرانی تزۆڕە کۆمەاڵیەتییەکزان لەبزارەی ژێسزت و لێزدوانەکانی واڵتزا و کاردانەوەی ڕەپ

 .ڕووداوەکانی نێوخۆی ئێران، پاڵنەری ئەم وتارەیە کە تێیدا ڕۆشنایی دەخرێتە سەر بۆچوونە  یاوازەکان
 

ئەوەی ڕاسززتی بززێ  ۆرێززک لە دژایەتیززی ڕۆژاوا لەنێززو کەشززی ڕوونززاکبیریی ئێرانیززدا هەیە کە زاڵە بەسززەر بۆچززوونی بیززاڤی 
 زۆرە لە   ژبەری، کاریگەریی لەسەر بۆچوونی کزۆمەڵە خەڵکێزک لەم ڕۆژانەدا بزووە. ئەم ۆرە لە د  گشتیدا و درێژکراوەی ئەم

دژبەری، خاوەنی هیچ  ۆرە پاشخانێکی فیکری نیزیە و  زگە لە پەلەقزاژەیەک بزۆ دەربزازبوون لە دەسزتەمۆیی دامەزراوەیزی و 
کە لە گەڕانەوەیەکزززی کتزززوپڕ بزززۆ ئزززابووری و ئایزززدیۆلۆژییەک چیزززی تزززر نیزززیە. چەقزززی ئەم  زززۆرە لە دژبەری، نۆسزززتالژییە

هەیمەنەیەکی ساختە، کە الی وایە چەقی شارسزتانییەتی کزۆن لە ئێرانزدا بزووە و بزۆ ژیانزدنەوەی ئەم تەرمە، پێویسزتە لە 
پێشززدا ئەویتززری بززۆ خۆسززازی بەرز بکززرێتەوە. ئەم ئەویتززرەپ  ززگە لە عەرەبەکززان و پێکهاتەکززانی تززری نززاوچە، ڕوژاواپ 

 .دەگرێتەوە
 



٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

135 
 

انززی ئەم دژبەریززیە لەوپەڕی هەژاری لە گوتززار و کززرداردا، دەسززت بززۆ گێززڕانەوەیەک دەبەن کە سززەروبنی لە بززوونی الیەنگر
وێنەوە سزززەرچاوە دەگززرێ و کززۆی ئەم شارسزززتانییەتەپ بززریتییە لە کززۆمەڵێ ئیزززدیعا. بەالی ئەوانەی  شارسززتانییەتێکی بززێ

پاشاکان لەم  وغرافیزایەدا بە درێژایزی سزەدان سزاڵ خزاوەنی تۆزقاڵێ تێگەیشتنیان لە ئیستبدادی ئێرانی هەیە، ڕوونە کە 
ماڵ و گیانی خەڵکی ڕەشۆکی )رعیت( بوونە و هیچ گرێبەست و پەیمانێکی کۆمەاڵیەتی لەو شارسزتانییەتە لەئزارادا نەبزووە. 

دەسزەاڵتداران  بۆ نموونە، هەرکات با  لە بشزێوی و ئزاژاوە لە گێزڕانەوەی مێژوویزی ئێزران دەکزرێ، بێگومزان ڕاپەڕینزی دژی
 .کراوە کە بە  یاوازییەکی کەمەوە هاوشێوەی ڕاپەڕینی ئەم ڕۆژانەی سەرتاسەری لە ئێران بووە

 
وەکی تر له بەرانبەر ڕەشنوێنی و تۆمەتبارکردنی ڕەشۆکییەکاندا، بە بەردەوامزی پزێ لەسزەر شزیاویەتی و ڕەوایزی دەسزەاڵتی 

ئوسزتوورە و ئەفسزانە و گێزڕانەوەی سزاختەدا دەبینێزتەوە. دیسزان بزۆ  خانەدانی )دودمانی( دەگیزرێ. ئەم ڕەوایزیەپ خزۆی لە
نموونەک هەڵگیرساندنی شزەڕی زنجیرەیزی لەتەک دراوسزێکان بزۆ پەرەپێزدانی نزاوچەی ئۆتزۆریتەی دەسزەاڵتی خزانەدانی، بە 

بە تاوانەکززانی  پێززوەری سززەرەکیی ڕەوایەتززی و شززیاویەتی دادەنززرێ کە ئەگەر ئەمە بنەمززا بززێ، دەبززێ ئاڵمانییەکززان شززانازی
 !شەخسییەتیی هیت.ێر و ئایدیۆلۆژیی نازیسم بکەن کیش

 
ئەم تێگەیشتنە وا دەکات کە ڕۆژاوا لە واڵتانی  یاواز و فرەیزی فەرهەنگزی و سیاسزیدا، دابەزێنزرێن بزۆ هەیکەلێکزی ڕەپ و 

ەت ئەگەر ڕۆژاواییەکززان  ززۆرە کززرانەوەیەک نززاهێڵێتەوە، تەنززان دژبەر کە نززابێ هززیچ گومززانی تێززدا بکززرێ و دەرفەتززی هیچ
ڕووگەیەکی کردەیی و گوتاری بۆ البردنی کۆماری ئیسالمی بگرنە بەر. هۆیەکەشی ئەوەیە کە وەک بزا  کزرا، شارسزتانییەتی 

وکورتییە و ژیاندنەوەی بەندە بەوەی نکۆڵی لە هەر زۆرە تەعامولێزک لەگەڵ مزودێڕنیتەی  کەم ئێرانی سەربەخۆ و پیرۆز و بێ
 .ڕۆژاوایی بکرێ

 
ڕوانگەیەکی لەم چەشنە لە  یهانێکدا کە مزرۆا سزووژەی ئاوەزمەنزدە و لە کزاتەگۆریی ڕەشزۆکی دەرچزووە و دەسزەاڵتەکان لە 
پێگەی پیرۆزی داماڵێنراون،  گە لە تزراوی.کەیەک و وەنەوزێکزی فیکزری هیچزی تزر نیزیە. سزڕینەوەی کزاریگەریی ڕۆژاوا، کە 

کە بە ورووژانززدن و دنەدان  ێبە ززێ بکززرێک بەڵکززوو دەگەڕێززتەوە بززۆ  ئایززدیای سززەرەکیی ئەم کەسززانەیە، بابەتێززک نیززیە
مزززودێڕنیتە و دامەزراوەی دەوڵەت و سیسزززتەمی ئزززابووریی  یهزززانی و دارایزززی و .. کە ئەمزززانەپ بە -کزززاریگەریی تەکنۆلزززۆژی

 .نکۆڵی، حاشا و چاوپۆشی ناسڕدرێنەوە
 

وە، بە گەشبینییەکی تایبەتەوە دەڕوانێزتە نەزمزی هەنزووکەیی بۆچوونی دووەم کە ساییە و دەکەوێتە بەرامبەری ئەم ئایدیایە
و الی وایە ڕۆژاوا بەدوای پەرەسززەندوویی و گەشززەی ئززابووری و سیاسززی و کززۆمەاڵیەتیی واڵتززانی دواکەوتززوویە. بەشززێ لە 
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نەزمی هەنزووکەیی وایە ڕۆژاواییەکان سەقامگیرییەکی هەمەالیەنەیان دەوێ لەم ناوچەیە تا  الیەنگرانی ئەم بۆچوونە پێیان 
پتەوتززر بکززرێ و بەشززێکی تریززان الیززان وایە نەمززانی سززەرەڕۆیی و  ێگیربززوونی دەسززەاڵتی ڕەوای خەڵکززی، لە خۆیززدا بە 
قازانجی ڕۆژاوایە. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە نەزمی هەنووکەییدا، ئزازادی و دادپەروەری بنەمزا نیزیە، بەڵکزوو بەرژەوەنزدیی 

دەکززززات. ڕوونیشززززە لە فەزایەکززززدا کە بەرژەوەنززززدی یەکززززالکەرەوەیە، پەرەسززززەندن و  واڵتززززان کززززۆڵەکەی سیاسززززەت دیززززاری
دێموکراتیباسیۆنی واڵتان هەر بەو ڕادەیە کە دەتوانێ قازانجی ڕۆژاوا دابین بکزات، هەڕەشزەیەکی  یزدییە لەسزەر هێژمزۆنیی 

ی فەرهەنگزی و کزۆمەاڵیەتی بەرەو ئەوان. بەدیوێکی تردا لە ناوچەیەک کە پیشەسازی گەشە دەکزات و لە هەمزان کاتزدا بزار
ئاشززتەوایی دەچززێ، بەسززتێنی بەسززتنەوەی بەرژەوەنززدیی دەرەکززی بە مززانەوەی دەسززەاڵتی نززاڕەوای نێوخززۆی ئەو واڵتززانە لەبززار 
ئەچزێ. واتە، ئەگەر واڵتێکزی وەکزوو ئێزران، بەهزۆی پێشزکەوتنەوە، بەپزێچەوانەی ئێسزتا و ڕابزردوو بەرژەوەنزدیی خەڵززک و 

بگززرێ و سیاسززەتی دەرەکیززی بززۆ دەسززەاڵتی کەمیززنە تەرخززان نەکززات، دەتززوانێ دەورێکززی  یززاواز لە پێشززوو واڵت لەبەر چززاو 
 .بگێڕێ

 
 ێگیربززوونی بەرژەوەنززدیی گشززتی لە ڕووگەی سیاسززی، ئززابووری و .. واڵتێززک، ئیمکززانی پێم.کردنززی بززۆ زلهێبەکززان سززەختتر 

سززگەلێکی وەکززوو مززافی مززرۆا، لەگەڵ ئەوەی بەهززایەکی دەکززات. لێززرەدا پێویسززتە ئەو  یاکززارییە لەبەرچززاو بگززرین کە پر
گەردوونیزززیە، بەاڵم  ێگیرکردنزززی لە هەر یەکەیەکزززی سیاسزززی،  وغرافیزززایی و کزززۆمەاڵیەتی پێویسزززتی بە گەشەسزززەندوویی 
هەمەالیەنەی نێوخززۆیی هەیە، نەک پەیوەنززدی و سززازانی دەرەکززی! لە ئێسززتەدا واڵتێکززی وەکززوو تززورکیە و سززعوودیە لەگەڵ 

هاوبەشی ڕۆژاوان، بەاڵم لەڕووی نێوخزۆییەوە قۆنزاغی گەشەسزەندوویی هەمەالیەنەیزان تێزاەڕ نەکزردووە و ئەوەپ لە ئەوەی 
تززر واڵتێکززی وەکززوو ژاپززۆن هاوکززات کە هاوپەیمززانێکی ئیسززتراتێژیکی  داخراویززی سیسززتەمی سیاسززیدا ڕەنززگ ئەداتەوە. وەکی

 .ە لە کۆی گەشەکردنداڕۆژاوایە، بەاڵم خاوەنی پاشخانێکی دەوڵەمەندی نێوخۆیی
 

هەربۆیە، بۆچوونی گەشبینی، ئەوەندەی کە دەتوانێ ڕێگە بۆ پەیوەندی بکاتەوە و بزاز بەسزەر داخراوەیزی و تەریککەوتەیزی 
پێززی دەسززەاڵتێکی سززەرەڕۆ پتەوتززر بکززات و بیززاڤی گشززتی لە شززانۆی سیاسززی وەدەر بنززێ. لەبەر ئەوەپ،  بززدات، دەشززێت بن

ەوەی نێوخزززۆیی و بەشزززداریی سیاسزززی و کزززۆمەاڵیەتیی گشزززتگیر بێزززتە کزززایەوە، تزززاکوو لە سزززەرەتا دەبزززێ  ۆرێزززک لە کزززران
 ێگیرکردنی بەرژەوەندیی گشتی لە کاروبار و سیاسەتی دەرەکیزدا ڕەنزگ بزداتەوە. هەربزۆیە بەسزتنەوی چارەنووسزی داهزاتوو 

 .ەبەرچاو نەگیردرێبە فاکتەری دەرەکی و چاوپۆشی لە مەترسییەکانی، وا دەکات کە دینامیبمی نێوخۆیی ل
 

کەواتە، یەکەم ئەوەی کە خوێنززدنەوەی ڕەپ و سززای، واتە ڕەشززبینیی پەتززی و لە هەمززان کاتززدا گەشززبینیی پەتززی بەرامززبەر 
ڕۆژاوا لە کززۆی خۆیززدا،  ززۆرێکە لە دابەزانززدن و هێنززانەخوارێی ئاسززتی پرسززێکی فززرەالیەن و ئەمەپ هەڵەتێگەیشززتنێک لە 
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لەڕاسززتیدا گەشەسزززەندوویی پززێش لەوەی پەیوەنززدیی دەرەکززی و خۆگونجانزززدن لەتەک  گێززڕانەوەی دۆخەکە دروسززت دەکززات.
 یهانی دەرەوە و بەتزایبەتی ڕۆژاوا بزێ، بزابەتێکی نێوخزۆیی کە لەالیەکەوە خاوەنزداریەتیی بیزاڤی گشزتی بە مزافی خەڵزک 

ە سزازانێ بکزرێ کە بە درێژایزی ببانێ و لەالیەکی ترەوە ئەم ئیرادە گشتییە بە شانۆی سیاسزی ببەسزتێتەوە تزاکوو ڕێگزری ل
تززر هەر  ززۆرە بەسززتنەوەیەکی بززاری نێوخززۆیی بە واڵتززانی تززر بەتززایبەت  سززەدەی ڕابززردوو لە ئێززران پەیززڕەو کززراوە. وەکی

بە واڵتانی تزر دەبەسزتێتەوە و زەمیزنە بزۆ  -بێ لەبەرچاوگرتنی ڕەوایەتی و شیاویەتی بە -زلهێبەکان،  گە لەوەی دەسەاڵت 
ئەمالوال دەتزوانێ ڕێخۆشزکەر  اۆتیبم خۆپ دەکات، هیچی تر نیزیە. هەر وەک چزۆن ڕەشزنوێنی و دژبەریزی بزێدرێژەپێدانی دێس

بێ بۆ ئەوەی هاوشێوەیەکی تری سیستەمی کۆماری ئیسالمی )بەبیانووی دژایەتیزی ئەماریزالیبم( لە هەنزاوی ئەم فزامکردنەوە 
 .لەدایک بێ

 
ڵوێست و ڕووگەی واڵتان، ئەوەیە کە تا چ ڕادەیەک ڕێب لە بیزاڤی گشزتی هەربۆیە ئەسڵی تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی هە

و بەرژەوەنززدیی هەمەالیەنەی خەڵکززی واڵتێکززی وەکززوو ئێززران، بە سززەر ەم پێکهاتەکززانیەوە دەگززرن و ئامززادەیی خۆیززان بززۆ 
نی داهزاتوو دەمڕاسزت و پاڵاشتیی خەڵک لە قۆناغی تێاەڕاندنی خەڵکی ڕەشۆکییەوە بۆ هاوواڵتی ڕادەگەیەنن. بێگومان ئێرا

خزززاوەنی پێشزززوەختەی نیززززیە و بەشزززداریی چاالکزززانەی سیاسززززی و دابەشزززکردنی ئەسزززتوونی و ئاسززززۆیی دەسزززەاڵت بەسززززەر 
پێکهاتەکانززدا، تززاقە ڕێززگەی چەسززااندنی ئیززرادەی هەمەالیەنەیەک ئیززرادەیەک کە دەبززێ ببێززتە بەردی بنززاغەی سیاسززەتی 

 .شتی بکاتدەرەکی کە تەعبیر لە هەمان بەرژەوەندیی گ
 

تزر هەر  زۆرە  بێگومان دانانی فورمووڵی پێکانی ئەم ئامزانجە،  ێزی بزا  و مشزتومڕە و دەکزرێ لەسزەری قسزە بکزرێک وەکی
هەڵوێسززت و ڕێکززارێ کە واڵتززانی تززر دەیگززرنە پززێش بەبززێ ڕێبدانززان بززۆ ئەم واقززیعە سیاسززی، کززۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیززیە، 

کرێ و دەبێ لە ئێستەوە بەو پێوەرە هەڵسەنگاندن بۆ هاوبەشی و هاوپەیمانی کەڵکی ئەوەی نییە حسێبی تایبەتی لەسەر ب
 .بکرێ

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان ب و کراوەتەوە٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 "ژینا گیان تۆ نامری، ناوت ئەبێتە ڕەمز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران عەلیپوور

 
ی زایینی مامۆستایەکی ئایینی لە ناوچەکانی دەوروبەری سەردەشت ڕێبەرایەتیی ببووتنەوەیەکزی ١٩٢٨لە کۆتاییەکانی ساڵی 

کردنی ڕەزاشزای پەهز.ەوی. ئەو زانزا ئزایینییە  و یەکڕەنزگکردن  بەرەنگاریخوازانە دەکا دژ بە سیاسەتی شۆڤێنیسزتی یەکدەسزت
مەال خەلی.ززی گززۆڕەمەری بززووە و هۆکززاری سززەرەکیی ئەو ڕاپەریززنەپ بەپێززی سززەرچاوە مێژووییەکززان قەدەغەکردنززی  .ززوبەرگی 

راوی وابززێ کە بە سززەپاندنی شززێوازێکی دیززاریک کردنی  .وبەرگێززک بززوو بززۆ ئەوەی ڕەزاشززا پێی کززوردی و سززەپاندن و یەکدەسززت
 .ززوبەرگ نەتەوەیەکززی یەکدەسززت و بەهێززبی دروسززت کردبززێ. لەوانەیە پێویسززت بە پرسززیار نەکززا کە ئەو سیاسززەتە چەنززدە 
سزززەرکەوتوو بزززوو، خەڵکزززی ئێزززران هەم سیاسزززەتەکانی و هەم خزززودی پاشزززایەتیی ئەویشزززیان کزززرد بە بەشزززێک لە مێزززژوو. 

و ناسززنامە و نەکەوتززنە ژێربززاری سیاسززەتی توانززدنەوە و کردن لە  .ززوبەرگی کززوردی وەک بەشززێک لە کولتززوور  پارێبگززاری
یەکخسززتنی ڕەزاشززا، بەشززێک بززوو لە ببووتنەوەیەکززی گەورەتززر کە لە قۆنززاغ و نززاوچەی  ۆراو ززۆری ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتاندا 

 .سەریان هەڵدەدا
 

 گەڵ نێوەرۆکی ئیدۆلۆژیکی نەتەوەی ڕەزاشا لە -ئەو کورتە پێشەکییە بۆ ئەوەیە کە وێکچوونی نێوەرۆکی تۆتالیتاری دەوڵەت
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کردن لە  .زوبەرگ و کولتزوور  کردن و یەکدەسزت پاوانخوازی کۆماری ئیسالمیدا لێک گرێ بدەینەوە. لە هەردووکیاندا یەکڕەنزگ
و زمززانەوە دەسززت پززێ دەکززا تززا دەگززاتە سیاسززەت و حززوکمڕانی کززردن. نەهادەکززانی دەوڵەت چ ئیززداری بززن یززا خبمەتگززوزاری 

کردن، لە کۆنتێکستێکی ئەوهادا پۆلیسی مۆرال "گەشتی ئیرشزاد" دەتزوانێ ژینزا  مێکی چڕوپڕی چاودێریدەخرێنە خبمەت سیست
بە تاوانی نەگونجان لە فۆرمی لەپێشدا دەستنیشانکراوی ئەواندا، قۆڵبەست بکا و پاپ ئەشکەنجە و ئازاردان گیانیشزی لزێ 

 .بستێنن
 

ەرهەڵدانەکەی مەالخەلیل نەبزوو، بەهەمزان شزێوە کوشزتنی ژینزا و وەک چۆن قەدەغەکردنی  .وبەرگی کوردی تاکە هۆکاری س
پرسی حیجابی زۆرەم.ێ تاکە هۆکاری ڕاپەرینی خەڵکی کوردستان و ئێران نزین، کزۆمەڵگەی ئێرانزی لەمێزژە لە نزاخی خۆیزدا 

نزامری، نزاوت دەکوڵێ و وەک بۆمبێزک ئامزادەی تەقیزنەوەیە. ئەو کەسزەی لە سزەر کێ.زی ژینزا نووسزیویەتی: "ژینزا گیزان تزۆ 
ئەبێتە ڕەمب" لەوانەیە هیچ کات پێشبینیی ئەوەی نەکردبێ کە ناوی ژینا سنووری سەقب و ڕۆژهەاڵت تێاەر دەکزا و دەبزێ بە 
ناوێک کە لە ئاستی  یهانیدا ببێ بە ڕەمبێک بۆ خەبات و بەرەنگزاری و ئزازادیخوازی و سزەرەتای ڕاپەرینێکزی گشزتی دژ بە 

ەونەکززانی سززەردەم، بەاڵم ئەگەر بە ڕێکەوتززیش ئەو ڕسززتەیەی نووسززیبێ، ڕەوتززی ڕووداوەکززان یەکێززک لە دیکتززاتۆرە هەر قێب
 .ڕاستی ئەو نووسراوەیان سەلماند

 
نەوەیەکزززی الو و تزززازەالوی پزززڕلە وزە، خوێنزززدەوار و وشزززیار لە ڕیزززبی پێشزززەوەی ئەو ڕاپەڕیزززنەدان کە سزززەرەرای ئەوەی بە 

مەودایەکی زۆریان لەگەڵ بەهزا و پێوەرەکزانی کۆمزاری ئیسزالمی گرتزووە. ئەو سیستمی پەروەردەی ئەو ڕێژیمە گەورە کراون، 
دایە و چزۆن لە کزۆمەڵگەی نێونەتەوەییزدا خزراوەتە  کۆمزاری ئیسزالمی لە چ قەیرانێکزی حزاکمییەت  نەوەیە وشیارە بەوەی کە

ەودیززوو سززنوورییەکانی ڕێژیمززدا پەراوێززبەوە. ئەوان ئاگززادارن کە بە تززااڵنبردنی سززامانی واڵت و خەر کردنززی لە سیاسززەتە ئ
چۆن خەڵکی ئێرانزی تووشزی قەیرانزی هەژاری، بێکزاری و ئزابوورییەکی الوازی داڕمزاو کزردووە. کچزان و ژنزانی ئێزران کە لە 
زانکۆکانززدا ڕێززژەی زۆریززنەن، ئاگززادارن لەوەی کە چززۆن سیاسززەتی هەاڵواردنززی بنگەیززی، ئەوانززی لە بززازاڕی کززار و مەیززدانە 

و ئابوورییەکززان دوور خسززتۆتەوە. هەمززوو ئەو هۆکززارانە و هاوکززات پێگەیشززتوویی شززعووری سیاسززی لەو  سیاسززی، کولتززووری
نەوەیەدا کە بەئاسانی توانای بەراوردکردن و هەڵسەنگاندنی هەیە ژنان و الوان و چین و توێژەکانی دیکەی هێنزاوەتە سزەر 

 .شەقام
 

ە. ئەم ڕاپەڕیززنەی بە فڕێززدانی پەچەی بەسززەردا سززەپێنراو و بە مانگێززک بە سززەر دەسززتاێکردنی خۆپێشززاندانەکاندا تێاەڕیززو
دروشززمی "ژن، ژیززان، ئززازادی" لە کوردسززتانەوە دەسززتیان پززێ کززرد و هەر زوو ویسززتە ڕادیکززال و داخززوازییە ڕاسززتەقینەکانی 

خەڵززک ڕووی خەڵززک لە دروشززمەکانی دیززکەدا کە  ەوهەر و سززێمبولەکانی کۆمززاری ئیسززالمی دەکززردە ئامززانو، ڕەنگززی دایەوە. 
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دروشزززمی لە مزززاهییەت و بزززوونی ئەو ڕێزززژیمەیە و هەر سزززیمبۆلێک نزززوێنەرایەتیی ئەو حکزززومەتە بکزززا دەکزززرێتە ئامزززانو، لە 
 .پەیکەری خومەینیەوە تا بەسیجی و بەکرێگیراوانی ڕێژیم

 
ئەو ڕاپەریزنە بزێ،  ئەگەر درێژەکێشان و چروپڕیی خۆپێشاندانەکان و ب وبوونەوەیزان بە هەمزوو ئێرانزدا تایبەتمەنزدییەکی

ئەوا لە مەیداندا بوونی ژنان و کچان وەک بزبوێنەر و پێشزڕەو پێناسزەیەکی دیزکەی ئەو ڕاپەڕیزنەیە.  یزاواز لە بزبووتنەوە 
ناڕەزایەتییەکزانی دوو دەیەی پێشززوو، هززیچ بززاڵێکی ڕیفۆرمخززواز یززا کەسززایەتییەکی ڕێفۆرمیسززت نەیتوانیززوە مززۆرکی خززۆی بەو 

ێ بە یەکجززاری سززیناریۆی ڕێفززۆرم لە چوارچێززوەی کۆمززاری ئیسززالمیدا پززێگەی خززۆی لەدەسززت دابززێ. ڕاپەریززنەوە بنززێ و پێززدەچ
کردنی  کردن و سسسززت نەبززوونی ڕێبەرێکززی دیززاریکراو بززۆ ئەو بززبووتنەوەیە لە الیەکەوە کۆمززاری ئیسززالمیی لە زوو کززۆنترۆل

ە کۆمەاڵیەتیەکان خسزتۆتە ڕوو کە پێویسزتی بە دەستەوەستان کردووە، و لە الیەکی دیکەشەوە شێوازێکی دیکەی لە ببووتنەو
هیرارکییەکززی سززتوونیی نیززیە کە هێززڵ و فەرمززانی لززێ وەربگززرێ، بەڵکززوو ویسززت و دروشززمێکی یەکگرتززوو لەنێززو پێکهززاتە 

 . یاوازەکاندا هەیە کە ڕێبەریی ڕاپەرینەکەیان بە شێوەیەکی ئاسۆیی بەسەر هەموواندا دابەپ کردووە
 

هزاودەنگییەک لە دەوری دروشزمی "ژن، ژیزان، ئزازادی"دا هەیە کە وایکزردووە نەتەوە و پێکهزاتە  یاوازەکزانی یەکگرتوویی و 
ئەوەی ترسیان لە لەدەستدانی داخوازییە سیاسییەکان یا ئە ێندای سیاسیی خۆیان هەبێ، ئەو دروشزمە  کۆمەڵگەی ئێرانی بێ

یان پێکهاتەیەکی دیکەی ئەو کزۆمەڵگەیە پشزت لە داوا ئێتنیکزی و  بە ئی خۆیان ببانن، ئەوە بەو مانایە نییە کە کوردەکان
ویستە سیاسیەکانی خۆیان بکەن، ئەو قۆناغە پێویستی بە یەکدەنگییەک هەیە، پێویسزتی بە فزۆرمی تزازەی سیاسزەت کزردن 

ئێتنیەکزانی دیزکە و مامەڵەکردن هەیە کە بتوانێ هەم لە ئاستێکی بەرفراوانی گوتاریدا و لەگەڵ هەموو پێکهزاتە سیاسزی و 
برەوەی پێ بدا، هەم بتوانێ پەرچەمی داخوازییە لۆکاڵییەکانیش شەکاوە ڕاگرێ. بۆ وەبیزر هێنزانەوەپ بزێ گزرینگە بزبانین 
کە کوردەکان لەمێژە مافەکانی خۆیان و گەیشزتن بەو مافانەیزان بە هەبزوونی دێموکراسزی لە ناوەنزد و هەمزوو ئێرانزدا گزرێ 

ەرپرسززایەتیی پاراسززتنی ئەو گوتززارە هاوبەشززە بە تەنیززا بخززرێتە سززەر نەتەوەیەک کە لەمێززژە داوە، بززۆیە نززاکرێ هەمززوو ب
 .نیازپاکیی خۆی لەو بوارەدا سەلماندووە و قوربانیشی بۆ داوە

 
ئەوەی پێشبینی درێژەدانی ئەو ڕاپەریزنە بکەیزن، دەتزوانین بڵێزین ئەوەی کە تزا ئێسزتا سزەرکەوتوو بزووە بەرەی خەڵزکە،  بێ

سززالمی نە سززتراتیژییەکی یەکدەسززت و کززاریگەری هەیە بززۆ ڕووبەرووبززوونەوەی خۆپێشززاندانەکان و نە لە ڕێززگەی کۆمززاری ئی
بەڵێن و وادەکانیشیەوە توانیویەتی ڕەوتی ڕووداوەکان بەالڕێدا ببا. ئەوە بەرپرسایەتییەکی زیزاتر و قورسزتر دەخزاتە سزەر 

 .ە نێوخۆ و دەرەوە زیاتر دەکابەرەی ئۆرگانیبەکراوی ئۆپۆزیسیۆن و چاوەڕوانییەکان ل
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 .ی ڕۆژنامەی کوردستان ب و کراوەتەوە٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
 
 

 !کۆماری ئیسالمی پێش ڕووخانی لە تاران، لە کوردستان ڕووخاوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەمزین ئەحمەدنژاد

 
 (تەتەڵەی هەوڵێکی نەزۆکی دیکەی کۆماری ئیسالمی بەرانبەر بە ببووتنەوەی کورد)

 
ی ڕەزبەری ئەمسزاڵ، لە چاوپێکەوتنێکزدا دەگەڵ قاسزم ئەعرە زی، سزکرتێری شزوڕای بەرزی ٢٣وەزیری دەرەوەی ئێران ڕۆژی  

ئەمنیییەتی عێراق  ارێکی دیکە ڕایگەیاندووە کە "ناتوانن ببینن چیدی هێبە چەکزدارە تێرۆریسزتەکان و  زووڵەی ئەوان لە 
ان هاوکزززات داوای کزززردووە هەرێمزززی کوردسزززتان و حکزززوومەتی عێزززراق باشزززوری کوردسزززتان بەردەامە." ئەمیزززر عەبزززدوڵ هی

بەرپرسزززایەتیی تەواوی خۆیزززان بزززۆ ڕووبەڕوو بزززوونەوە دەگەڵ بە گزززوتەی خزززۆی لە هەرێمزززی کوردسزززتانن  ێبە زززێ بکزززات. 
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نی بەرپرسززانی ئێززران لە مززاوەی ڕۆژانززی ئەم ڕاپەڕیززنەدا زۆرتززرین  ززار وشززەی تێرۆریسززتیان بەرامززبەر بە حیززببە سیاسززیەکا
 .ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەکار هێناوە

 
گۆڕینی سیاسزەتی ڕێزژیم بەرامزبەر بە بزبووتنەوەی کوردسزتان لە "تە بیەهەراسزی" و "دژەشزۆڕپ"بوونەوە بزۆ بە "تێرۆریسزت" 
 ناوبردنی هێبە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زۆر بە خەستی بۆتە بەشێک لە بەرنامەی کاری ڕێژیمی ئێران و حکومەت 

 .ەزارەتی دەرەوە و، سەر ەم دامودەزگاکانی ڕێژیم زۆر بە چڕی خەریکن کار لەسەر ئەم بابەتە و بۆڵدکردنی دەکەنو و
 

کۆمززاری ئیسززالمی پتززر لە چززوار دەیەیە بززبووتنەوەی سیاسززیی کززورد و نززوێنەرانی ئەم بززبووتنەوە کە حیززببە سیاسززییەکانی 
هەڵوەشزاو"، "دژبەر"، "تە زبیەتەڵە "، -ردستانی ئێران بە "مونحەلەڕۆژهەاڵتی کوردستانن، بەتایبەت حیببی دێموکراتی کو

"دژەشۆڕپ"، "دەستوپێوەندیی ئیسزتکبار و ئیماریزالیبم" و... نزاو دەبزات. هەمزوو ئەو ناسزناوانەپ لە قۆنزاغی  یا یزا و بە 
 .سرنجدان بە تێگەیشتنی ڕێژیم لە پێگەی خۆی و بیروڕای گشتیی ئێران ئەندازیاری کراون

 
 بوونی ڕێژیم و خەڵک بیئینقال

 
بوون لە ئێرانززدا خززاوەن پێگەیەکززی  ەمززاوەریی  بززوون بە مانززای پێززڕەوی خززومەینی و شۆڕشززی ئیسززالمی سزەردەمێک کە ئینیالبی

بەهێززب بززوو، دژەشززۆڕپ بززوون باشززترین چەکززی دەسززتی ڕێززژیم بززوو کە دەیتززوانی لە ڕێززگەی ئەوەوە ڕەوایززی بززۆ سززەرکوتی 
ئیززدی  ٥٧و گەالنززی دیززکەی ژێردەسززت لە ئێرانززدا وەربگرێززت. کانسززێاتی پیرۆزبززوونی شۆڕشززی بززبووتنەوەی کوردسززتان و هەمززو

ماوبەسەرچووە و ژوورە فکرییەکانی ڕێژیم ئەوە باپ دەزانزن ئەوەی ئێسزتا دژی شۆڕشزە، زۆریزنەی ڕەهزای خەڵکزی ئێزرانە بە 
 .دەگوترێ خاوەنەکانی شۆڕپ بوونزۆرینەی ئەو نەوەشەوە کە بەشێک بوون لە سترۆکتۆری شۆڕشە ئیسالمیەکە و وەک 

 
 تەجزیەتەڵەبی

 
تە بیەتەڵەبززی کززارکردێکی پززارالێ.ی هەبززوو و لە ڕاسززتیدا یەکێززک لە کۆڵەکەکززانی ڕاگرتنززی ناسززیۆنالیبمی ئێرانززی فارسززی 
ە بووە. هاوکار دەگەڵ دەسزەاڵتی  ێگیزر لە تزاران زۆریزنەی ڕەهزای دژبەرانزی ڕێزژیم و ئزازادیخوازانی ئێزرانییش لە ترسزی ب

گززوتەی خۆیزززان دابەشزززبوونی ئێزززران بەشزززدار دەبزززوون لە سزززەرکوتی سیاسزززیی کوردسزززتان و ئامانجەکزززانی، بەاڵم بە مێتزززۆدی 
 یاوازتر. سەرکوتی سای کە بریتی بزوو لە داناێزدانەنان بە مافەکزانی کزورد و بە هەڕەشزەبینینی کزورد دوکتزورینی چەنزدین 

دنە بەتەواوەتززی لە دووریکردنززی هێززبە سەرتاسززەرییەکان لە هێززبە سززاڵەی ئەم ڕەوتززانە بززووە. ئەم سززەرکوت و سانسززۆرکر
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سیاسییەکانی کوردستان و نەتەوە ژێردەستەکانی دیکەی ئێراندا دەبینزدرا و هەتزا ئەم دوایزیەپ النزیکەم لە ئاسزتی دەرەوەی 
 .ئێراندا زۆر بەهێب درێژەی بە ژیانی خۆی داوە

 
تبێژیی )ک.زی گزویی( سیاسزی بە ئامزانجی تێزاەڕین لە کۆمزاری ئیسزالمی و ئەوان ئامادە نین پڕۆژەی سیاسی ڕوون بدەن و گش

خستنی مافی نەتەوەیی و ئینسانیانییەکانی ئیتنیکە  ۆراو ۆرەکانی ئێزران و دووبزارە بونیادنزانەوەی لێەیاتزانەکەی  پشتگوێ
سانترالیبم و شۆڤێنیبم نیزیە.  تاران ئامانجی سەرەکییانە. بەکورتی قۆناغی پۆست کۆماری ئیسالمی الی ئەوان قۆناغی پۆست

بەاڵم لە ئاستی نێوخۆییدا و بەهۆی سیاسەتی حیببە سیاسزییەکانی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان، فەرهەنگزی سیاسزیی دێمزوکرات و 
سێکۆالری کورد لە ئێران، بەرگریی بێوێنەی ببووتنەوەی کوردستان، کەسزایەتییەکان، کزۆمەڵگەی مەدەنزی کوردسزتان و سزیما 

لە چەمززکە مۆدێرنەکززانی وەک مززافی مززرۆا،  یززایی دیززن لە دەوڵەت، شززکاندن و لەهێبخسززتنی ئۆتززۆریتەی  وەرزشززوانەکانی
کۆماری ئیسزالمی لە کوردسزتان و بەکزورتی، بزوونی کوردسزتان بە هێمزای بەرزی ڕوبەڕووبزوونەوە دەگەڵ ڕێژیمزی دژە ئزازادیی 

 .سیەکانیان، لە کورد، کوردستان و پرسەکەی بڕواننئێران وای کردووە کە، خەڵک سەربەخۆتر و هاوسەنگتر لە ڕەوتە سیا
بوونی کزورد دەگەڵ درووشزمە سەرتاسزەرییەکان  لێرەدا ڕووی قسە زیاتر لە شەقامە. ئەم هاوپێوەنزدییە و هەروەهزا هاودەنزگ

ت. وای کردووە پزڕۆژەی تە بیەهەراسزیی حزاکمییەت لەنێزو بەشزێکی بەرچزاوی کزۆمەڵگەی ئێرانیزدا قورسزایی  زارانی نەمێنێز
پرسی ئەوەی کە کۆلۆنیالیبمی وەخۆگری ئێرانی چۆن لەو بارودۆخەشدا خەریکە ساپۆرتی ئا ێنداکانی خزۆی دەکزات باسزێکی 
گرینگززی تززایبەت بەم دۆخەیە نززوێیەیە، بەاڵم وەک دەرفەتێکززی تززاکتیکی، کززورد و هەمززوو نەتەوەکززانی دیززکە النززیکەم هەتززا 

 .نقۆناغی ڕووخانی ڕێژیم دەتوانن کەڵکی لێوەرگر
 

بە کورتی بە هەمان شێوەی حاڵەتەکانی سەرەوە، بە دوژمن و داردەسزت نزاوبردنی خەڵکزی کوردسزتان چیتزر نزاتوانێ ڕەوایزی 
بززۆ سززەرکوتی خەڵکززی کوردسززتان النززیکەم لە ئاسززتی شززەقامی نێوخززۆیی ئێرانززدا بەرهەم بێنێززت. دروشززمەکانی ئەم سززااڵنەی 

مزیگن ممریکاسزت" بەڵزگەن بزۆ ئەوەی خەڵزک سزەرچاوەی هەمزوو کێشزە، ڕابردووی خەڵک وەک "دشزمن مزا همزین  اسزت، دروغ 
نەهامەتی، قەیران و ماڵوێرانییەک لە ڕێژیمدا دەبینن. بە سرنجدان بە دۆڕانی چەمکە شزەڕانخێوییەکانی ڕێژیمزی ئێزران لە 

پێوەسزتبوون بە ئارشزیوی مەیدانی گوتاری لە بەرانبەر ببووتنەوەی کوردستاندا، ئێستا دەسزەاڵتدارانی تزاران کە لە لێزواری 
حکومەتە ڕووخاوەکانی مێژوودا و بە هەموو شێوەیەک هەوڵزی ئەوە دەدەن لە ڕووخزان قوتاریزان بێزت، مەیزدانێکی گوتزاری و 

 .مانایی دیکەیان بۆ شەڕ دەگەڵ ببووتنەوەی کوردستان و هەموو نەتەوەژێردەستەکانی دیکە لە ئێراندا چاالک کردووە
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 چەمکی تێرۆریبم لەسەر هێبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زەق دەکاتەوە؟کۆماری ئیسالمی بۆچی 

 
دەیە  ٤حیببززی دێمززوکراتی کوردسززتانی ئێززران و پززارتە سیاسززییەکانی دیززکەی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بە درێژایززی زیززاتر لە 

بەر بە دوژمنەکەیزان لە خەبات لەدژی کۆماری ئیسالمیی ئێران، هەمووکات پڕەنسیاە یاسایی و ئەخالقییەکانی شەڕیان بەرانز
هەموو مەیدانێکدا و بەتایبەت لە مەیدانی شەڕدا پاراستووە. نوێنەرایەتیی سیاسی و باڵیۆزی سیاسیی هێبەکانی ڕۆژهەاڵتزی 
کوردستان لە  یهانی ڕۆژئاوادا هەمووکات ڕێبلێگیراو بوون و هیچ کات دەرگەی ژوورێکی دیا.ۆماسزی یزان ڕێکخراوەیەکزی سزەر 

ەو واڵتزززانە بە هزززیچ پاسزززاوێک دانەخزززرا و دیا.ۆماتێکیزززان دەرنەکزززرا، ئەویزززش لە کاتێکزززدا کە بەشزززی زۆری بەو پارتزززانە ل
هزززاتوون کە بەهزززۆی برینزززداربوون،   دیا.ۆمزززات و نزززوێنەرایەتیی سیاسزززی حیببزززی دێمزززوکرات لەو کزززادر و پێشزززمەرگانە پێزززک

 .ڕوویان لەو واڵتانە کردبوو چوونەسەرێی تەمەن و... کوردستان و گۆڕەپانەکانی شەڕیان  ێ هێشتبوو و
 

ی سززێاتامبر بززۆ سززەر ئەمریکززا زۆر بە ١١ئەو  یهززانەی لە دوای شززەڕی  یهززانیی دووهەم و بەتززایبەت لە دوای هێرشززەکانی 
پارێبەوە دەگەڵ هێبە نادەوڵەتییەکان هەڵسوکەوتی دەکرد، بەاڵم بەرانبەر بە ببووتنەوەی سیاسزیی کوردسزتان و بەتزایبەت 

ستان و حیببەکزانی، هەموکزات دەرگزای ئزاوااڵ بزووە. نزامەیەکی پشزتیوانیی سیاسزیی حیببزی دێمزوکرات بە  ڕۆژهەاڵتی کورد
بووە بۆ ئەوەی مافی مانەوەی یەکجاری لە هەرکام لە واڵتانی ئورووپای ڕۆژئاوا یان ئەمریکا بدرێت بە هەر پەنابەرێزک کە 

رەسززتیژی نێززودەوڵەتیی حیببززی دێمززوکرات و هێبەکززانی هەڵگززری نززامەکە بووبێززت و ئەمەپ دەرخەری قورسززایی سیاسززی و پ
دیززکەی ڕۆژهەاڵت بززووە. دوو سززکرتێر و چەنززدین ئەنززدامی ڕێززبەری حیببززی دێمززوکرات لە کززاتی دانوسززتان دەگەڵ نززوێنەرانی 

ادگزای کۆماری ئیسالمی و نوێنەرانی ئۆپۆزۆسیۆنی ئێرانی، لە الیەن تیمە تێرۆریستییەکانی کۆماری ئیسالمی تێزرۆر کزران و د
بوونی ڕێژیمێزک و  میکۆنو  کە بە خوێنی ڕۆڵەکانی دێموکرات ڕووی سوور بوو، بوو بە گەورەتزرین بەڵزگە لەسزەر تێرۆریسزت

ئەمەپ لە چەشنی خۆیدا خاڵگۆڕانێک بوو لە ئاستی نێودەوڵەتیدا کە دەوڵەتێک نەک گروو ، یان هێبێک یزان ڕێکخراوێزک 
 .بە تێرۆریست بناسرێت

 
ڕاگرتنی مەیزدانەکانی شزەڕ دەگەڵ بزبووتنەوەی کوردسزتان وەک  رتنی چەمکەکان بزۆ خۆشزڕاگرتن و ڕادیکزاڵلە درێژەی بەکارگ

با  کرا ئەمجارەیان کۆمزاری ئیسزالمی خەریزکە چەمکێکزی دۆڕاوی دیزکە چزاالک دەکزات ئەویزش چەمکزی تێرۆریزبمە. پرسزیار 
ی ئیسزالمی وێزردی زمزانی ڕێبەرانزی واڵتزانی نزاوچە و ئەوەیە لەم بارودۆخەی ئێستادا کە چاالکییە تێرۆریسزتییەکانی کۆمزار

میززدیا و دامەزراوە نێودەوڵەتییەکززانی  یهززان و بە گشززتی ڕۆژئززاوایە، کۆمززاری ئیسززالمی بەکززام مەبەسززت ئەم چەمززکە دۆڕاوە 
 انە بەرامبەر بە هیۆمانیستیترین ببووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست کە ببووتنەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردست
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 چاالک دەکات؟
 

بۆ دیتنەوەی وەاڵمزی ئەم پرسزیارە دەبزێ سزەرەتا ئەوە بزا  بکەیزن کە کۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران لە مێزژووی ژیزانی نگریسزی 
سیاسیی خۆیزدا وەک ڕووداوەکزانی دوای تێرۆرکردنزی ژینزا ئەمینزی لەالیەن پۆلیسزی تزارانەوە ڕووبەڕووی کێشزە و ئاسزتەنگی 

ی خەرمانزانی ئەمسزاڵ دوو کۆمزاری ٢٣خوێندنەوەکان  یاواز بن، بەاڵم کۆماری ئیسالمی پێش و پاپ  دی نەبۆتەوە. ڕەنگە 
 .ئیسالمیی  یاوازن

 
ڕەنگە زۆر سیمبولیک ببێتەوە، بەاڵم بزۆ سزەلماندنی  یزاوازییەکەی تەنیزا قسزەی بزابی شزەهید "فەرەیزدوون مزحەمەدی" تزان 

کوڕەکەی لە شاری سەقب بە زمانێکی زۆر سزاکار گزووتی: "ئەمە کزۆنە! ئەم وەبیر دێنمەوە کە لە کاتی بەخاکسااردنی تەرمی 
کردنی چەمکززی تێرۆریززبم بەرانزززبەر بە  کۆنەپەرەسززتییە و ئەشززی بززڕوات، ئەشززێ نەمێنێززت!" بززۆیە دەکززرێ هۆکززاری چززاالک

 :ببووتنەوەی سیاسیی کوردستان بەم شێوەیە پۆلێن بکرێت
 

یەکززان و واڵتززانی  یهززان لەحانززد هێرشززەکانی بززۆ سززەر بززبووتنەوەی سیاسززهی کردنی ڕێکخززراوە نێودەوڵەتی بێززدەنگ یەکەم،
 .ڕۆژهەاڵت لە باشور و پێشاندانی ئەم دەستدرێژییانە وەک خۆپاراستن لە بەرامبەر هەڕەشە و مەترسیی تێرۆردا

اڵززدەی هێززبی هەوڵززدان بززۆ گوشارخسززتنە سززەر حکززوومەتی عێززراق و هەرێمززی کوردسززتان و تاوانبارکردنیززان بەوەی د دووهەم،
 .تێرۆریستی دەدەن و بەمەپ بردنەپێشی سیاسەتی خۆی لەو پێوەندییەدا

دروستکردنی ک.ێشەی نوێ لە بیروڕای گشتی ئێرانیدا سەبارەت بە ببووتنەوەی کوردستان کە ئێسزتا ئیزدی لە ئاسزتی  سێهەم،
بەوەپ کە لە مززاوەی ڕابززردوودا  هەمززوو ئێرانززدا خززاوەنی قززوواڵیی نفززوزە و کززاریگەریی سەرتاسززەریی هەیە. بە سززرنجدان

بەردەوام حیببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی بە هۆکززاری نائززارامی کوردسززتان نززاو بززردووە، ڕەوایززی زیززاتر بززۆ سززەرکوتی دڕنززدانە لە 
 .کوردستان بەدەست بێنێت

ەوە کۆسزای شیعە، خەریکە لە ئێستاوە ڕێگە خۆپ دەکات بۆ ئەوەی لە داهاتوودا و لەو ڕێگای-ناسیۆنالیبمی ئێرانی چوارەم،
لە بەردەم پرسی کورد و گەالنیتر لە داڕشتنەوەی ئێرانزی نوێزدا دروسزت بکزات و ڕەنزگە بەشزی زۆری نزوخبەی سزەر بە   دی 

 .کەونارگەرای ئێرانیش ئەمەی پێ ناخۆپ نەبێت-ناسیۆنالیبمی سێکۆالر
ڵەتی هێماییزدا بەدەسزتهێنانی ئەو ڕێگریکزردن لەوەی پێشزمەرگە ببێزتە سزیمبولی ئزازادی لە هەمزوو ئێرانزدا. لە حزا پێنجەم،

ناسززنامە لەالیەن کززوردەوە، کۆگززای کەرەسززەکانی شززەڕی نەرمززی کوردسززتان یەکجززار دەوڵەمەنززد دەکززات و قززوواڵیی نفززوزی 
 .کوردستان زیاتر پەرە پێ دەدات
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ی بزبووتنەوەی ئامادەکاری بۆ هێرشێکی گەورەتر و بەرب وتر بۆ سزەر حیببەکزانی ڕۆژهەاڵت کە بە سیاسزەتی ئێسزتا شەشەم،
کوردستان و ناوەندی هاوکاری و بە تزایبەت واڵمزدانەوەی ئەم دوایزیەی ناوەنزد بە بانگەشزەکانی سزوپا بزۆ هێرشزی زەمینزی، 

 .ئەگەرێکی زۆر بەهێبە
ئامزززادەکردنی ڕووسزززیە و چزززین و هاوپەیمانەکزززانی بزززۆ ئەوەی لە ئەگەری باسزززکردنی هێرشزززی هاوشزززێوەی ئەمە و  حەوتەم،

ئەنجومەنی ئاسایشدا، پاسزاوی پێویسزت بزۆ ڤێتزۆکردنی ئەم بزابەتە هەبێزت. بەتزایبەت بە بەر ەسزتکردنی ئیدانەکردنی لە 
دەکەوێززتە مەترسزززی و سیسززتەمی  یهززانییش بەم بزززابەتە  -دەوڵەت نەتەوەی ئێرانززی-ئەم بززابەتە کە دەوڵەت نەتەوەیەک 

ارەی حیببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و بە هەسززتیارە. نززامەی نززوێنەری هەمیشززەیی ئێززران لە نەتەوە یەکگرتووەکززان لەبزز
تێرۆریست ناوبردنی حیببە سیاسیەکانی ڕۆژهەاڵت لەپاپ کردەوە تێرۆریسزتیەکانی ڕێزژیم بزۆ سزەر بزنکە و بارەگاکزانی ئەم 

 .حیببانە بەشێکن لەو پالنە نوێیە
 

قزووڵەوە کە تووشزی بزووە، پەنزا بزۆ  بەتەواوی تەمزابڕاو بزووە و لە ڕووی دامزاوییەکی کۆماری ئیسالمیی ئێزران لە ئێسزتادا 
هەموو شتێک دەبات.  یهان ئەم ڕێژیمە بە ڕێژیمێکزی یزاغی، بزارمتەگر و پشزتیوانی پ.ەیەکزی تێزرۆر دەناسزێت. گەورەتزرین 
هێبی چەکزداری ئەو واڵتە لە لیسزتی تێزرۆری ئەمریکزادایە و سزەرکردەی مەترسزیدارترین گزرووپە تێرۆریسزتییەکانی  یهزان 

ەژیززن. ئەم ڕێززژیمە هێمززای حکززومەتێکی تونززدئاژۆی دینیززی پززاوانخوازە کە بەتەواوی ڕێززگەی خززۆی لە فرەیززی و لەو واڵتەدا د
پ.ززززۆڕالیبم  یززززا کززززردۆتەوە. بززززۆیە ئەگەر هەر دەسززززەاڵتێک بتززززوانێ دۆخززززی ئانارشززززیکی نێززززودەوڵەتی بززززۆ خوێنززززدنەوەی 

 .اکەی تێرۆرە ناتوانێ ئەوە بکاتبەرژەوەندیخوازانە لەسەر تێرۆر بەکار بێنێ، کۆماری ئیسالمی کە بۆخۆی م
 

ئەو هەمززوو ترسززەی کۆمززاری ئیسززالمی لە بززبووتنەوەی سیاسززی کوردسززتان و حیببەکززانی ڕاسززتییەکی گەورەی تێززدایە، ئەویززش 
ئەوەیە کۆمززاری ئیسززالمی پززێش ڕووخززانی لە تززاران دەمززێکە بە دەسززتی کززورد ڕووخززاوە. ئەم ڕووخززاوبوونەیە ئززاوا هیسززتریکی 

ر بە کززۆمەڵگەی کوردسززتان و، کوردسززتانی کززردۆتە سززەنگەری یەکەمززی  ێبە ێکردنززی هەمززوو سیاسززەتێکی کززردۆتەوە بەرامززبە
 .دژەمرۆیی خۆی

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان ب و کراوەتەوە٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 بوونەوە بۆ پێشەنگایەتی قوربانیژنان، لە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
بەدرێژایی تەمەنی ئەو دەسزەاڵتانەی کە حوکمیزان بەسزەر کوردسزتاندا کزردووە و بەتزایبەتیش تەمەنزی کۆمزاری ئیسزالمی کە 

 .هەمیشە وەکوو دەسەاڵتێکی دژەژن پێناسەی بۆ کراوە، ژنان لە ڕیبی یەکەمین قوربانییەکاندا بوون
 

ژنان وەکوو توێژێکی خاوەن بەهرە و توانای تایبەتی کۆمەڵگە بە بەردەوامزی کەوتزوونەتە بەر هێرشزی نزاڕەوای دەسزەاڵت و 
یاسززا داڕێژراوەکززانی ئەو دەسززەاڵتەی کە داڕیززژەران و بونیززاتنەرانی پیاوانێززک لە ڕەگەزی ئاخونززدەکان بززوون، کە هیچکززات 

توویی ژنانیان نەبزووە و چاویزان بەرایزی دیتنزی سزەرکەوتن و بەشزداریی ژنزان توانای بینین و هەستکردن بە توانایی و لێها
لە کززایە سیاسززی، کززۆمەاڵیەتی و مەدەنییەکززانی نەداوە. خززودی ڕێژیمززی ئیسززالمیی ئێززران هەر لە هاتنەسززەرکاریەوە تززاکوو 

ژنان، ئەویزش هێرشزی هزبر  ئەمڕۆ، بە هەموو  ومگە و ناوەند و بەرپرسانیشیەوە بوونەتە قەڵغانێک بۆ بەرگری لە هێرشی
 !و ئەندێشەیان

 
 ەوە خۆی نیشان ٥٧وەستانەوەی ژنان لە بەرانبەر بیری دواکەوتووانەی دەسەاڵتدارانی ئەم ڕێژیمە، هەر لە سەرەتای شۆڕشی 
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دا، ژنززززان لە یەکەمززززین ڕۆژەکززززانی هاتنەسززززەرکاری کۆمززززاری ئیسززززالمیدا، بەگززززژ بیززززری دواکەوتززززووی بەنززززاو بەرپرسززززانی 
دەربڕین لە سززەر شززەقام و لە زانکۆکانززدا هەر ئەوکززات دژی  اڵتگەیشززتوودا چززوونەوە و بە ڕێاێززوان و نززاڕەزایەتیتازەبەدەسە

سززەپاندنی حیجززابی زۆرەم.ززێ هەڵوێسززتی تونززدیان گززرت، بەاڵم بەداخەوە  ێگیربززوونی دەسززەاڵتی دژەن و بەدوور لە بیززری 
ۆمەندی پ.ە چەندی کۆمەڵگە سەیر بکرێن و بزکەونە پەراوێزبەوە تەوەرانە وای کرد کە ژنان هەر لەو کاتەوە وەکوو شار مرۆا

 .و بە بەردەوامی قوربانیی دەستی یاسا و خواست و ویستەکانی ئاخوندەکانی  ەماران بن
 

کزات نەیانویسزتووە لە پزێگەی الوازی تزوێژی قوربزانیی کزۆمەڵگەدا  ێگایزان بێزتەوە، یزان  ڕاستییەکەی ئەوەیە کە ژنزان هیچ
بکرێ، بۆیە لە ماوەی هەموو سااڵنی ڕابردوودا، هەرکات کە بۆیان لزوابێ و هەرکزات کە دەرفەتزێ ڕەخسزابێ،  پێناسەیان بۆ

هاتوونەتە مەیدان و دژی هەمزوو یاسزا داڕێزژراوە بێێبنەماکزان و بیزری دواکەوتزووانەی دەسزەاڵت وەسزتاونەتەوە کە بێگومزان 
 .ییان لە ئەستۆ بووەکوردستان و ژنانی کورد لەم بوارەدا هەمیشە پێشەنگایەت

 
قەتڵززی حکززوومەتیی ژینززا ئەمینززی لەم زەمەنەی ئێسززتادا خززاڵێکی وەرچەخززان بززوو بززۆ دووبززارە هەسززتانەوە و دووبززارە هززاتنە 
مەیدانی ژنان، وزەیەک بوو کە توانیی نەک تەنیا ژنانی دیکەپ کە هەموو کۆمەڵگە بە هەمزوو چزین و توێژەکزانەوە بێنێزتە 

 .دیکە شەقام بهەژێنێسەر شەقام و بۆ  ارێکی 
 

ڕەنزززززگە ئەم بزززززۆ زۆربەی ئەو کەسزززززانەی لە دەرەوەی بزززززازنەی  وغرافیزززززای دەسزززززکردی ئێرانزززززدا دەژیزززززن، سزززززەرهەڵدانی 
ناڕەزایەتییەکززانی دوای مەرگززی ژینززا سەرسززووڕهێنەر بووبێززت، چززونکە ڕۆژانە بە دەیززان ژن لە کززۆمەڵگەی ئێرانززدا دەبززنە 

شی خەمۆکی و دڵەڕاوکێ و دوورەپەریبی دەبنک بەاڵم بۆچی وەکوو مەرگی ژینزا هزیچ قوربانی، دەکوژرێن، خۆیان دەکوژن، توو
 کردەوەیەکی تۆکمەی وەک ئەوەی ئێستایان بەدوادا نایەت؟

 
مەگەر کچی شین )دختر مبی( قوربانیی سیاسەتی دژەژنی کۆماری ئیسالمی نەبزوو کە بەهزۆی ئەوەیزکە نەیتزوانی یزاریی تزیمە 

سززووتاند و گیززانی لەدەسززت دا؟ ئەی بززۆچی هززیچ کززاردانەوەیەکی لە چەشززنی ئەوەی ئەمززڕۆی سززەر دڵخززوازەکەی ببینززێ خززۆی 
شززەقامەکانی کورسززتان و ئێرانززی بەدوادا نەهززات؟ ئەویززش وەک هەزاران ژینززای دیززکە قوربززانیی دەسززتی دەسززەاڵتێک بززوو کە 

 !ات و گوتیان با قوربانی بینباوباپیرانیشی ڕەنگە بەدڵیان نەبووبێ، بەاڵم م.کەچ بوون و دەنگیان لێوە نەه
 

کززات نەیویسززتووە کە  ئەمە ئەو ڕاسززتییەیە کە دەبززێ لە سززەری ڕاوەسززتین. کززورد بە درێژایززی مێززژووی خوێنززاویی خززۆی هیچ
قوربانی بێت. هەمیشە هەموو سەرکردەیەکی کورد لە هەر بڕگەیەکی مێزژوودا و لە هەر بەشزێکی ئەم  وغرافیزا لەتکزراوەدا، 
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کە بزوون و شوناسزی خزۆی بسزەلمێنێ، هەوڵزی داوە بە پێناسزەی دروسزت لە خواسزت و ویسزتی نەتەوەیزی، هەوڵی ئەوە بووە 
ڕێگززا بززۆ نەوەکززانی داهززاتوو ڕوون بکززاتەوە، بەاڵم لەم پێنززاوەدا هەمیشززە تووشززی لەمززاەر بززووە، بززۆیە لە هززیچ  یگززایەکی 

سەر ما  و خاک و نیشتمانی کەسزی دیزکە کردبزێ  مێژووی ئێمەی کورددا نابینرێ کە  یا لە مافی خۆمان، دەستدرێژیمان بۆ
 .هەمیشە هەوڵمان داوە لە بەرانبەر هێرشەکاندا بەرگری لە خۆمان بکەین و مافی خۆمان وەدەست بێنین

 
مەرگی ژینا بۆ ئێمەی کورد دەستدرێژی بۆ سەر بوون و شوناسمان بزوو، هەر بزۆیە بە هەمزوو هێزب و توانزاوە هەوڵمزان دا لە 

منی سەرەکیماندا کە کۆماری ئیسالمییە ڕاوەستین، ئێمە وەکوو نەتەوەی کزورد خاوەنزدارەتیمان لە خۆمزان کزرد و بەرانبەر دوژ
 ئیسزالمی کۆمزاری بە  بێدەنگیمان هەڵنەبژارد، هاتینە مەیدان و بە دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی"، بزۆ  زارێکی دیزکە "نا"مزان

ساڵی ڕابردوو کە بۆ نەهاتنەسەرکاری ئەم ڕێژیمە هزاتینە مەیزدان  ٤٣ک ت و بەڕاشکاوی پێمان ڕاگەیاند کە ئێمە هەر وەگو
و پاپ وەخەبەرهاتنەوەی باقی توێژەکزانی کزۆمەڵگەی  ٤٣و بە کردەوە دژکایەتیمان لەگەڵ بوونی کرد، ئەوە ئێستاپ پاپ 

 .ینئێران، دیسان هەر لەو مەیدانی کردەوەیەداین و بە کردەوە سەلماندوومانە نامانەوێ قوربانی ب
 

بەاڵم خزززاڵی گرینگزززی ئەمجزززارە بزززوون و ڕۆڵزززی ژنزززان بزززو، ژنزززان لە کوردسزززتان بە بەردەوامبزززوون لە ڕاپەڕینزززی ئەمجزززارە، 
سەلماندیانەوە کە وەک هەمیشە نەک ڕۆڵی قوربانییان بۆ خۆیان پێناسزە و قەبزووڵ نەکزردووە، بەڵکزوو بەپەڕی هەسزت بە 

ەم ڕاپەڕیزززنە دەکەن و ئامززادەن لە پێنزززاو دەسززتەبەرکردنی و مزززا  و بەرپرسززایەتی و بزززاوەڕبەخۆبوونەوە، پێشززەنگایەتی ئ
 .ئازادییەکانیادا هەموو  ۆرە نرخێک بدەن

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان ب و کراوەتەوە٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٣ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١ -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 

 
 

 
 یشمان نەقحەڕ :و ئامادەکردنی کۆکردنەوە

 
 ی زایینی٢٠٢٢ی کوردی = نۆڤەمبەری ٢٧٢٢وەری ڵخەزە

 



٤ -ژن، ژیان، ئازادی   
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