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 (نامیلکەی) ژن، ژیان، ئازادی
 

  ٥ ؛بەشی
 

موشکبارانی حیزب  و ێنی کوشتنی ژینا ئەمینی، زبەشێک لە وتارو نوسراوە و وتووێژی نووسەران سەبارەت بە کارەساتی دڵتە
 ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ئێران و دەرەوە واڵت.ڕێکخراوەکانی ڕۆژهەاڵت لە باشووری کوردستان، مانگرتن و خۆپێشاندان لە 

 
شاد و سزاا  و پێزباین بزۆ نووسزەرانی ئەم نزامی.کەیە.  اپەرینی کوردستان و ئێرانڕژینا و هەموو شەهیدانی  رووح و رەوانی

 من هەر ئەوەندم دەستکەوتوون و لە دووتۆیی ئەم نامی.کەیە دا دەیخەمە بەرچاوی ئێوەی خۆشەویست. 
 

 .ی بابەتن٤٣الپەڕوەو  ١٥٠کۆی نامی.کەکە 
 

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

 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی
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  رلین ی به كه وره گه  ی خۆپیشاندانه وه دیووی ناوه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رلین به -د  مه و محه پێشڕه

 
دا بەشزداربوون، یەکەم خۆپیشزاندانی مەزن -دوێنز هەزار کە  لە خۆپیشاندانەکەی  ٨٥بەگوێرەی هەرێمی بەرلین، نبیکەی 
 :. لێرەدا چەند تێبینییە  دەخەمەڕوو٢٠١٩دوای خۆپیشاندانی ئونتای.بای ساڵی 

 
دا و ئزااڵی خزۆر «ئێران. ژن، ژیان، ئازادیی، بڕوخ  خزامەنەیی»ئێرانییەکان بەزۆرینەی ڕەها خۆیان لەژێر گووتاری  یەک؛

بەشززی هەرە زۆری شاپەرسززتەکانی دونیززا دوێنزز  لەو خۆپیشززاندانەدا بەشززداربوون و لە و شمشززێر ڕێکخسززتبوو. بززڕوام وایە 
 .ڕاستییشدا کۆنتڕۆڵی بەرنامەکان بەدەستی ئەوانەوە بوو. ئەگەرچی کوردەکان ب.ۆکی پێشەوە بوون

 
ە  ئامززاژەیەکی گووتززاری ئێرانییەکززان ئەوە بززوو کۆتاییهێنززان بە سززتەمی کۆمززاری ئیسززالمیی بززوو. بەاڵم بەهززیچ شززێوەی دوو؛

وەهای تێدا نەبوو ئێرانی دوای خامەنەیی دیموکراتیتر دەبێت لە ئێرانی ئێستا و ڕێبی بڕیزاری گەالنزی دیزکە دەگرێزت. یە  
ئێززران و یە  ئززااڵ و یە  زمززان بززوو. لەگەڵ ئەوەشززدا یەکێززک لە بەرنامەبێژەکززان گززووتی کە ئێززران واڵتززی فرەزمززانە بەاڵم 

 .دەکات. بەاڵم سەرکوتی نەتەوە و زمانەکانی دیکە زۆر پێش کۆماری ئیسالمییە کۆماری ئیسالمیی سەرکوتیان
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فاشیسززتە ناکوردەکززانیش، زۆربەی  ب.ززۆکی کوردەکززان ب.ززۆکێکی زۆر بەهێببززوو. تەنززانەت ببززوو بە ب.ززۆکی هەمززوو ئەنتززی سێێ ؛
بە ئەهوازییەکانیش لەنزاو ب.زۆکی ئەڵمانەکان و چەپەکانی واڵتانی دیکەش هاتبوونە ناو ب.ۆکی کوردەکانەوە. بەلوچ و عەرە

کوردەکانزززدا خۆیزززان دەبینیزززیەوە. تەنزززانەت ئۆکرانییەکزززانیش هزززایبوونە نزززاو ب.زززۆکی کزززوردییەوە و وردە وردە ب.زززۆکی فارسزززە 
 .فاشیبمی دەگێرا شاپەرستەکانیان بەجێدەهێشت. لەم ڕووەوە، ب.ۆکی کورد ڕۆڵێکی پێشکەوتووخوازانەی دژە

 
م پەالمزززاری ئەوانەیزززان دەدا کە دژی شزززا، دژی تاوانەکزززانی ئێزززران و هتزززد یزززاخود جزززگە لە ئێرانییەکزززان بەردەوا چێێێوار؛

گووتارەکززانی خۆیززان، شززتێکی دیکەیززان بگووتززایە. مززن کە نە هززیچ ئززااڵ و دروشززم و الفیززتەیەکم پێبززوو، تەنهززا کززامێرایەکم 
ئێران جینۆسایدی بەرانبەر کوردسزتان »وو پێبوو. بەتەنیشت هاوڕێیەکمەوە وەستابووم دروشمێکی وەهای بە ئینگ.یبیی نووسیب

چەند ژن و پیاوێکی شاپەرستی ئێرانیزی هێرشزیان کزردینە سزەر. بە فارسزیی دەسزتیان کزرد بە «. و بەلوچستان ئەنجام داوە
قسەکردن و منیش لەگەڵ ئەوەی فارسیی دەزانم گووتم فارسی نزازانم و تێنزاگەم چیتزان دەوێزت. گووتیزان تزۆ کزوردی دەبێزت 

ببانیت و بە فارسیی قسە بکە. منیش زیاتر هەڵوێستم وەرگرت، گزووتم فارسزیی نزازانم، یزان کزوردیی قسزە بزکەن،  فارسیی
 .یان ئەڵمانیی یاخود ئینگ.یبیی. لەوێش دەیانویست زمانی فارسیی بەسەر هەموو خەڵکدا بسەپێنن

 
بەرلززین ناوەنززدی ناسززیۆنالیبمی ئێززرانییە، کززاتی خززۆی مززحەمەد ڕەزانززیکنەری ڕۆشززنبیری لیبراڵززی ئێرانیززی، دەیگززووت  پێێێ؛ ؛

تەنززانەت چەپەکانیشززیان هەر پێکهێززنەری ناسززیۆنالیبمن. دوێنزز  بە وردیززیەوە چززاوم بززۆ گززروپە چەپە ئێرانییەکززان دەگێززڕا، 
بەرچاوم نەدەکەوتن، جگە لە هەندێک گروپی کرێکاریی، و کۆمۆنیسزت کە الفیتەکانیزان بە فارسزیی بزوو دژی سزەرمایەداریی 

می کۆماری ئیسالمیی و لەناو ب.ۆکی کوردەکان بزوون، هزیچ گزروپێکم بەرچزاو نەکەوت. کزۆمەڵەی کۆمۆنیسزتی کوردسزتان و ستە
 .تەنها هێبی چەپی ڕێکخراو بوو بەشێوەیەکی زۆر مۆدێرن و پێشکەوتوو لەگەڵ ناو ب.ۆکی کوردەکان بوون

 
اچزارن دەسزت لەگەڵ فاشزیبمێکی نزوێی دوای کۆمززاری ئەمە نیشزانەیەکە پێمزان دەڵێزت کزۆی گەالنززی نزاو ئێزران ن کۆتێا خێا ؛

ئیسززالمیی نەرم بززکەن، ئەگەر بێتززوو شاپەرسززتەکان بێززنەوە دەسززەاڵت. ئەوەی جززێگەی خۆشززحاڵییە تززا ئێسززتا ئەم فاشززیبمەی 
شاپەرسززتەکان، کاریگەرییەکەیززان تەنهززا لە تززاراوگە بەو فززراوانییە هەیە نە  لەنززاوخۆ. لەم ڕووەوە گەالنززی نززاو ئێززران 

 .توانن بە یەکگرتوویی بەر بە فاشیبمێکی نوێ بگرندە
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پەیسەر 
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 کوردی ڕۆژهەاڵت و حوکمداریی
 
 
 
 
 
 
 
 

 زیز ردار عه د. سه

 
ئێسزتا خەریزکە دەبزنە سااڵنێکی زۆرە دونیا کوردستانی ڕۆژهەاڵتی خستوەتە خانەی لەبیرچونەوە. هۆکاری ئەمە زۆرن. بەاڵم 

جێگای سەرنج و بۆنی دەسەاڵت دەکەن. لە گەڵ ئەم سەرنج و گرنگی پێدانەدا عەیز  و عزاری ئەوانزیش زیزاتر دەردەکەوێزت. 
ئەوەی دەیبینزززین و دەیبیسزززتین وە  کزززوردانی جێگاکزززانی تزززر، بێتوانزززاییە لە زاڵبزززون بە سزززەر گزززرێ شەخسزززی و گروپزززی و 

 .مێژوییەکاندا
 

دروشم و سیمبولە. بیهێنە پێش چاوی خۆت سبەین کە دەسەاڵت و پۆسزت و پز.ە و پزایە و چێزژ و خۆشزی  ئێستا شەڕ لە سەر
تززری زۆر دێززنە مەیززدان دەبێززت شززەڕەکە بگززاتە چززی؟ هەر لە ئێسززتاوە بززا  لە نززاوچەی کززام گززروپ و حیززب  دەکرێززت کە 

چەمکزی تیرەتزۆری کە بنەمزای حزوکمڕانی  لە تێگەیشزتن بزڕی لە سیاسی فیودالیبمی و  سەرەتایەکە بۆ پێشاندانی خێ.ەکێتی
 .مۆدێرنە

 
پاشززخانی زۆرێززک لەم گروپززانە چەپە. دیززارە چەپ مۆدێزز  و شززێوازی زۆرە، بەاڵم بە گشززتی کۆمەڵێززک خەسززڵەتیان هەیە، 
سازش نەکردن، مەسیانبیم، یانی بڕوابون بەوەی کە داهاتوو بۆ ئەوانە، ئەمە لە گەڵ مەسزیانیبمی مەهزدی شزیعەدا تەبزایە 

 .لە ئاستی میتۆدا، گیرۆدەبون بە بونی زمانی لە بڕی واقیع، لێرە مەبەستم ڤیگنیشتاینە
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ئەوەی هێززبە ڕۆژهەاڵتییەکززان دەبێززت ئەزمززونی لزز  وەربگززرن باشززور و کۆمززاری ئیسززالمییە. باشززور هێشززتا نەیتوانیززوە بە سززەر 
نە  خەڵکزی هەسززتی پێناکزات، وە  چززۆن کزۆدەردی شزەڕی نززاوخۆدا سزەربکەوێت. شززەڕی نزاوخۆ لە باشززور هێنزدە ڕۆچززوە کە 

هەست ناکەن بە هەڵمژینی هەوا، بەڵکو بەب  ئەوە نزاتوانن بزژین. ئەمە ئەزمزونێکی زێزرینە نە  چزۆن دوبزارەی بکەیزتەوە 
 .بەڵکو چۆن خۆتی ل  باارێبیت. ئەزمونی دووەم، کۆماری ئیسالمییە

 
وە. کرۆکززی تێززبی خززومەینی دروسززتکردنی نززوێنەرێکە بززۆ کۆمززاری ئیسززالمی لە سززەر قەیرانێکززی قززوڵی نززوێنەرایەتی دروسززتب

پێغەمبەر لە سەروەریی هەیە بە سەر حکومەتێکی سزەردەمیانە. ئەم نزوێنەری پێغەمزبەرە کە فەقزیهە، حزاکمی مرۆڤەکزانە بە 
رایەتی دابراو لێیزان. ئەم مزۆدێ.ە دیسزانەوە کێڵگەیەکزی بە پیزتە بزۆ بیرکزردنەوە لە چزۆنێتی بونیادنزانی سیسزتەمێکی نزوێنە

جیاواز. دونیای سیاسەتی کوردی هێشتا فێرنەبوە کە چەمکی نوێنەرایەتی چیزیە. کزارێکی ووردم لەمبزارەوە بزۆ خزانەی بیزری 
 .هۆڵەندی ک.ینگەدێ  کردوە بەاڵم لە بەر ئاڵۆزی هەر درێژە دەکێشێت

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی سای میدیا 
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 جیهانیبوونی دۆزی ژنانی کوردستان و ئێرانبە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆزان حەمەتاتە

 
لە دروستبوونی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە، ژنانی ئەو واڵتە بەشێوەیەکی گشتی دووچاری ستەم و زەوتکردنی ئازادییەکانیزان 

ییەکانیززان لێبەوتکززراوە و خززا  و بززوونەتەوە، لەو نێززوەدا ژنززانی کززورد دووجززار سززتەمیان لێکززراوەە یەکەمیززان مززافە نەتەوە
نیشزززتمانیان داگیرکزززراوە، دووەمیشزززیان ئازادییەکزززانی ژیزززانکردن و بیرکردنەوەیزززان لززز  زەوتکزززراوە و بەنزززاوی ئزززایینەوە 
چەوسێنراونەتەوە. خاڵی وەرچەرخان لێرەدا ئەوەیە، سەرەتاکانی کۆتاییهاتنی ستەمی سەر مزرۆڤ و نەتەوە و ئازادییەکزانی 

ستی ژنی کورد بزوو و ئەوەتزا دەبینزین خۆپیشزاندانی فزراوان و بە نێزودەوڵەتیکردنی دۆز و ئازادییەکزانی ژن ئێران لەسەر دە
 .بەهۆی ژنی کوردەوەیە

 
مێالنی ژۆلی، وەزیری دەرەوەی کەنەدا لە کۆننرانسێکدا کە بەشزێوەی  2022ی تشرینی یەکەمی 20رۆژی پێنجشەممە بەرواری 

ئۆنالین رێكیخست لەگەڵ ژمارەیە  لە بەرپرسزانی بزااڵی ژنزان لە جیهانزدا، داوای.ێکزردن "پاڵاشزتی داوا و مافەکزانی ژنزانی 
 ."ئێرانی بکەن

 
 ێندەری ئێران بوونەتەوە و ئەمەش رووبەڕووی مێالنی ژۆلی ئەوەشی وت "کچان رووبەڕووی سەرکوتکارییەکان و نایەکسانیی ج
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مەترسززییەکی گەورەی کززردوونەتەوە. ئێسززتا ژنززانی ئێرانززی پززێکەوە قسززەدەکەن و چیتززر چاوپۆشززی لە سیاسززەتی دەسززەاڵت 
 ."بەرانبەر رۆڵی ژنان لە کۆمەڵگەدا ناکەن

 
واڵت تیایدا بەشداربوون و هەمووشیان ژن بوون، گرنگزی  34ئەو کۆننراسە جگە لەوەی وەزیرانی دەرەوە و بەرپرسانی بااڵی 

 :تریشی هەیە وەکو
 

 .دۆز و ئازادییەکانی ژنانی ئێران بووەتە پرسێکی جیهانی و دەیانەوێت ژنان لەم شۆڕشەیاندا سەربکەون و ئازادبن یەکەم:
 

دامەزراوەکززززانی هزززززونەرییە  کززززۆمەککردنی خۆپیشززززاندانەکانی ئێززززران لەالیەن ناوەنززززدە کولتززززووری و مەدەنززززی و دووەم:
 .جۆراوجۆرەکانەوە

 
چەندین هونەرمەندی گەورەی جیهان لەسەر ژینا ئەمینی هاتنەدەنگ و چەنزدین شزێوەکاریش تزاب.ۆی ژینزا ئەمینییزان  سیێەم:
 .کێشا

 
کردنی، دۆزی کزورد و ئازادییەکزانی ژنزانی کزورد لە رۆژهەاڵت بزووە بزابەتی گەرم و ژینزا ئەمینزی سزەرەرای شزەهید چوارەم:

 .بەاڵم نوێنەرایەتی ئەو دۆزە دەکات و بووەتە دیاردەیەکی جیهانی
 

ئێستا دەرفەتێکی گرنگە بۆ ئەوەی لەسەر ئاستی جیهانی کورد لۆبی خۆی ئەکتیز  بکزاتەوە، سزازکردنی کزۆر و کۆبزوونەوە و 
زۆری هەیە، بەتزایبەت پزێگەی خۆپیشاندان و بەستنی کۆننرانسی گەورە لە زانکزۆ و شزارە بەناوبانگەکزانی جیهزان، گرنگزی 

ئێززران لەئێسززتادا الوازبززووە و واڵتززانی ئەوروپززا سززبای زیاتریززان خسززتووەتە سززەری، هەروەهززا بەهززۆی هاوکززاریی سززەربازیی 
 .رووسیا لە شەڕکردنی دژی ئۆکرانیا، جیهان زیاتر دژی ئێران هەنگاودەنێن

  
دەرفرتێکززی گززرنگە و لەدەسززتبدرێ ئەسززتەمە وا جززارێکی تززری زوو ئەو بە جیهززانیبوونەی دۆزی ژنززانی کوردسززتان و ئێززران 

 .هەڵبکەوێتەوە
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕوانگە و ڕەخنە 
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 ئێران .. دیکتاتۆر بەرە کۆتایی!..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یاسیس یکارۆڤەو شر رەنووس ،نووسی؛ی: عەبدولڕەحمان گەورکی

  
 !مەترسییەکان و تایبەتمەندییەکانی راپەڕین و وریاییچاوخشانێک بەسەر 

 
هاوکززات لەگەڵ بەرەوپێشززەوەچوونەکانی ڕاپەڕینززی سەرتاسززەری خەڵکززی ئێززران بززۆ ڕووخانززدنی دیکتززاتۆرییەتی مەزهەبیززی 

خەڵزک دەسەاڵتدار، حکوومەتی ئێران لە بازنەشێوازی دیکتاتۆرەکان و الیەنگرانی، دەیەوێت رێزڕەوی ڕاسزتەقینەی ڕاپەڕینزی 
 .بە الڕێدا بەرێت و ڕێگری بکات لەوەی گەل بە ئاوات و ئارەزووەکانی خۆی بگات

 
پێناسەی ڕاسزتەقینەی ڕاپەڕیزن لە ئامزانج و دروشزمی سزەرەکی ڕاپەڕینزدایە. هەروەهزا )ک.یز (ی سزەرکەوتنی ڕاپەڕینزیش لە 

تە بە تەواوی بزڕوخێنن. ئەم داواکزارییە بەدیهێنانی دروشم و خواستی سەرەکیدایە. لە ئێران خەڵزک دەیانەوێزت ئەم دەسزەاڵ
هەڵقززواڵو و بەرهەمززی هەلززومەرجی پززڕ لە ئززازاری سیاسززی، کززۆمەاڵیەتی، فەرهەنگززی و ئززابووریی ئێرانززی ژێززر دەسززەاڵتی 

 .پێنەگەیشزتووە بزۆ ئەم دروشزم و داخزوازییە سزەرەکییە "هەڵزکەوت"سزاڵی ڕابزردوودا و بە  ٤٣حکومەتی مەزهەبیە لە مزاوەی 
 !ینبۆردی ڕاپەڕ
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هاوکززات لەگەڵ بەردەوامیززی ڕاپەڕینززی خەڵززک و ئاسززۆی رووداوەکززان و هەروەهززا بززۆ نیشززاندانی تەواوەتززی تززاب.ۆی ڕاپەڕیززن، 
پرسیار لێرەوە دەست پێدەکات کە دوای ڕووخاندنی ئەم دەسەاڵتە چزی ڕوودەدات؟ بە واتزایەکی تزر کز  دەڕوات و کز  دێزت؟ 

دینەمزززۆی سەرخسزززتنی ڕاپەڕینزززی گەلە بەرەو شزززۆڕش و دوورکەوتزززنەوە لە وەاڵمێکزززی ڕوون بزززۆ ئەم دوو پرسزززیارە، تۆشزززە و 
 .باریکەڕێ و بە الڕێداچوونی

 
 دیکتاتۆری ئایینیی دەسەاڵتدار لە ئێران، سامناکترین و ترسناکترین جۆری ڕژێمە دیکتاتۆرەکانە لە مێژووی ئێراندا. 

 
دیکتاتۆرەکزانی ئەم سزەرزەمینە زیزاترە و تززا ڕۆژی  هەربزۆیە زیزانی مزاڵی و مرۆیززی ئەم حکزومەتە لە کزۆی هەمزوو حکززومەتە

 .ڕووخاندنیشی، دەست لە تاوان و تااڵنکاری هەڵناگرێت
 

ئێستا ڕووبەڕووبوونەوەی خەڵکی ئێران بەرانبەر بە دیکتاتۆری دەسەاڵتدار پێی ناوەتە دواقۆناغی خۆی و دەنگی تێکشزکانی 
گزوێ کەوتززووە. دەبزز  چ بکرێززت و مەترسززییەکان چززین و ئاسززۆی  ئێسزک و پروسززکی دیکتززاتۆر لە هەمززوو شززوێنێکی ئێززران بەر

 چییە؟
 

 !هەنگاوەکانی دژ بە راپەڕی؛ی گەل

 
بە درێژایی مێزژوو، کۆنەپەرەسزتی و ئیسزتعمار )کۆلۆنیزالیبم ( هەمیشزە دژی بەرژەوەنزدییەکانی خەڵکزی ئێزران بزووە. ئەگەر 

بێززدەنگ دەکەن. ئەگەر نەتززوانن، پەنززا دەبەن بززۆ الدان لە بتززوانن، بە میتززۆدی سززەربازی و مەیززدانی ڕاپەڕیززن سززەرکوت و 
” راپەڕیزن“ڕێڕەوی ڕاستەقینەی ڕاپەڕین و دابەزاندن و کاڵکردنەوەی دروشم و داواکارییەکانی خەڵک. ئەوان توقزاون لەوەی 

سزتەی ڕاپەڕینزی هەر لەبەر ئەم هۆکارەشە هەوڵ دەدەن بە شزێوازی جیزاواز ئاڕا”. دیکتاتۆر ڕووخان“و ” شۆڕش”بگاتە ئاستی
 .ی ئەم ڕژێمە”ئیساڵحات و چاکسازی و مانەوە“جەماوەر بۆ ڕووخاندنی دیکتاتۆر بگۆڕن بەرەو 

 
( زۆر جیاوازە لە راپەڕینزی ئەمزڕۆی خەڵکزی ئێزران، بەاڵم یەکێزک 1979) ١٣٥٧ئەگەرچی راپەڕینی خەڵکی ئیران لە ساڵی 

سزەرۆکی “وە  ” خزومەینی“لە تایبەتمەندییە دیارەکانی ئەوەیە کە ناحەزانی خەڵکی ئێران، توانیزان لە پیالنێکزی گەورەدا 
نزی دژە پاشزایەتیی بناسێنن و ئەم الیەنە خوێنڕێژ و کۆنەپەرستە بخەنە سزەرە کورسزیی دەسزەاڵت و مەسزێری ڕاپەڕی” شۆڕش

خەڵکی ئێران بە تەواوی بە الڕێدا بەرن و دیکتاتۆرییەتێکی زۆر خراپتزر لە دیکتزاتۆری پێشزوو لە ئێزران بسزەپێنن بەسزەر 
خەڵکززی ئێرانززدا. لە هەلززومەرجی ئەوسززادا، خەڵززک بە دروسززتی هەڵیززانبژاردبوو کە دەسززەاڵتی پاشززایەتییان ناوێززت! بەاڵم 
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ئێززران یززان لە الیەن رێژیمززی شززاوە لە سززێدارە درابززوون، یززان لە نززاو زینززدان لە ژێززر  سززەرکردە راسززتەقینەکانی خەڵکززی
بە ” بۆشایی سزەرکردایەتی“ئەشکەنجەدا بوون. ئەوەش وایکرد کە رەوتی کۆنەپەرستان و کۆلۆنیالیبم بە قۆستنەوە هەلەکە، 

 !پڕ بکەنەوە. ئەنجام، ئەوەی نەدەبوو ڕووبدات، رووی دا” خومەینی“
 

 !درێژەدان بە ڕاپەڕین پێویستیی

 
( هەڵەیەکززی گەورەی سیاسززی و 1979) ١٣٥٧شززوبهاندنی ئەم راپەڕیززنەی ئێسززتای خەڵكززی ئێززران بە ڕاپەڕیززنەکەی سززاڵی 

کززۆمەاڵیەتییە. چززونکە دەسززەاڵتی دیکتززاتۆری ئێسززتاکە، جیززاوازە لە دیکتززاتۆرییەتی وابەسززتەی پاشززایەتی لەو سززەردەمەدا. 
ەمە نین. بە وتەی بەڕێب مەسعوود رەجەوی، تەنیا خودای ئەم دوو هەل و مەرجە دەکرێزت خەڵکی ئێرانیش خەڵکی ئەو سەرد

ڕینکار  ڵکی ڕاپزه سزتی خزه سزەر ده  له  تمییه  ، کەوتنی حه تییه موو دیکتاتۆریه بێت. بەو دەرهاویشتەیە کە کۆتایی هه” یە “
 .ئێراندا  له
 

ڕاپەڕینێکززی خۆڕسززک و بزز  رێززبەڕی نیززیە کە بزز  ئەزمززوون و بزز  هەموومززان دەزانززین کە ڕاپەڕینززی ئێسززتای خەڵکززی ئێززڕان، 
ڕێکخستن و ب  ئامانج بێت. بە الی خەڵکی ئێزرانەوە ئەوە بە ئەزمزوون کزراوە کە ئەم دەسزەاڵتە، هەڵقزواڵوی نزاو خەڵزک و 

ئێسزتاکە و لە بەرژەندیی خەڵکدا نزیە. هەر بزۆیە دەبز  کۆتزایی پز  بهێنزدرێت. ڕەنزگە جیزاوازی بەرچزاوی نێزوان ڕاپەڕینزی 
ئێسزتا خەڵکزی ئێزران دەزانزن بزۆچی شۆڕشزیان "(، بەم شزێوەیە فۆرمزولە بکرێزت کە: 1979) ١٣٥٧ڕاپەڕینی خەڵک لە ساڵی 

. خەڵکزی ئێزران زۆر بە جیزدی بەدوای حکزومەتێکی کۆمزاری و دیمزوکراتی و "کردووە و دەیانەوێت بە چی جێگەی پڕ بکەنەوە
 . "چی دەب  بێت"و  "چی دەب  بڕوات"شتنیکی ڕێژەیییان هەیە بەرامبەر بەوەی جەماوەری و نیشتمانیدا دەگەڕێن و تێگەی

 
ر بە دیكتزاتۆری ئزایینی لە مزاوەی  رامبزه رخودان و خزۆڕاگری به یەکی دێزرینە لە بزه خزاوەن رە  و ریشزه  ڕینه م راپه ئه  چونكه

نی كچێكززی كززورد بە نززاوەی مەهسززا ئەمینززی هیدبوو ، کە شززه داوه هەڵززکەوت و خۆڕسززک رووی نززه  ( سززاڵی رابززردوودا و بززه43)
 !و رژێمی دیکتاتۆریی ئێرانی وەلەرزە خستووە  لوتكه  یانده كانی پێشووی گه ڕینه )ژینا( راپه

 
بۆیە یەکەم وانەی ڕاپەڕینی ئێستا لەوەدایە کە دەب  بەوپەڕی چڕی ڕاپەڕیزن درێزژەی پێبزدرێت بزۆ بەدیهێنزانی ڕووخانزدنی 

 !و بە هیچ شتێکی کەمتر ڕازی نەبینئەم دەسەاڵتە دیکتاتۆرە 
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 !وریابوونێکی پێویست

 
ڕۆژانززی لززوتکەی ڕاپەڕینززی جەمززاوەری تایبەتمەنززدی خززۆی هەیە. بەرەوپێشززچوونی راسززت و دروسززتی ڕاپەڕیززن و پاراسززتنی، 
 پێویسزززتی بە وریزززایی و جزززووڵەی رێزززک و پێزززک هەیە بە پێزززوەرێکی دیزززار و روون. ئاسزززاییە کە دەسزززەاڵتی دیکتزززاتۆری و
الیەنگرانزززی بێزززدەنگ دانانیشزززن و لە پێنزززاو مزززانەوەی ڕژێمەکەیزززان پەنزززا بزززۆ هەر تاوانێزززک دەبەن. ئەوان هەوڵ دەدەن بە 
چززاالککردنی نززاکۆکییە الوەکییەکززان یززان دروشززمی دابەشززکەر و دووبەرەکینززانەوە)!(، ڕاپەڕینززی گەل لە ئامززانج و دروشززمی 

نەزۆ  بزکەن. هەربزۆیە لەو ڕۆژانەدا زۆر شزت دەبینزرێن و دەبیسزترێن  سەرەکی البدەن و بەم شێوەیەش ڕاپەڕینزی جەمزاوەری
کە پێشتر نەبینزراون و نەبیسزتراون. کەاویە نزاب  ڕێزگە بزدرێت داواکارییەکزانی پێشزووی خەڵزک، جزێگەی دروشزمی سزەرەکی 

 !ڕاپەڕین، واتا)ڕووخاندنی ئەم دەسەاڵتە( بگرنەوە
 

ئززێمە نەهززاتوین بززۆ ئەوەی هەمززوو شززتێک لە “(دا وتززی 1979) ١٣٥٧بەڕێززب مەسززعود ڕەجەوی لە کززاتی ڕاپەڕینززی سززاڵی 
ئەمە ئەزمززوونێکی پراکتیکززی نایززابە بززۆ پێززداگری لەسززەر پرەنسززیاەکان و بە دروسززتی ”. ڕاپەڕیززنەکەدا پشتڕاسززت بکەیززنەوە

هێزدینی پێشخستنی ڕاپەڕینی جەماوەری بەرەو سزەرکەوتن و گەیشزتن بە شزۆڕش و ڕووخانزدنی دەسزەاڵت. هەروە  چزۆن موجا
خەلق نە  هەرگیب دەستوور و پالن و سیاسەتی خزومەینی و ڕژێمەکەیزان پەسزەند نەکزرد، بەڵکزو لە بەرانبەریزدا وەسزتان و 
باجێکی گەورەیان دا. موجاهیدین هەر لەو ڕۆژەوە کە خومەینی توندوتیژی و تزوڕەیی بەرانزبەر بە خەڵزک نیشزان دا، لەدژی 

 !ەی وەسززتان و بەرەنگززاری بززوونەوە و بززوونە ئززااڵهەڵگری ڕووخانززدنی ئەم ڕژێززمەخززومەینی و سیاسززەت و بەرنززامە و ڕژێززمەک
 !دروشمی سەرەکیی ڕاپەڕینی جەماوەری لە ئێران

 
پاراسززتنی ڕاپەڕینززی جەمززاوەری و دەسززتکەوتەکانی و رزگززارکردنی سززەرکەوتوانەی لە بۆسززەگەلی گەورەی دیکتززاتۆر، تەنهززا 

بکرێزت " پرەنسیبەکانی خەبات و تێکۆشان"و  "ڕوخاندنی ڕژێم"ەنسیبی بنەڕەتی کاتێک مەیسەر دەبێت کە پێداگری لەسەر پر
 .و وە  هێڵی سوور دابنرێن و بە کەمتر لە ڕووخاندنی دیکتاتۆر ڕازی نەبین

 
 "ژن، ژیززان، ئززازادی"و  "ئززازادی زینززدانیانی سیاسززی"و  "حیجززابی ئیجبززاری"ئەزموونەکززان دەریانخسززتووە کە دروشززمگەلی وە  

 جززێگەی ئەگەر کە داواکاریززانەن ئەو ئەوانە بەاڵم لێبکرێززت، پشززتیوانیان پێویسززتە و پێشززکەوتنخوازن هەرچەنززدە هتززد،...
   .دەسەاڵتدارە دیکتاتۆری تیایدا، سوودمەند یەکەم ئەوە بگرنەوە، "دەسەاڵت ڕووخاندنی" دروشمی

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی دەنگەکان 
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 ، پێشڕەوی ناڕەزایەتییەکان لە ئێرانداZ  بۆ دواوە": نەوەی نەگەڕانەوە
  

 
 
 ساریچ ئیڤانا

 
 جەمال پیرە لە ئی؛گلیزییەوە:

 
لە کاتێکززدا ناڕەزایەتییەکززانی دژ بە کززوژرانی "مەهسززا ئەمینززی" لە ئێززران پزز  دەنێززتە مززانگی دووەمیززیەوە، تایبەتمەنززدیی 

* تیایزدا ڕۆڵێکزی بزااڵی هەیە، Zجیاکەرەوەی نێوان ئەم شەپۆلەی خۆپیشزاندان و جوواڵنەوەکزانی ڕابزردوو، ئەوەیە نەوەی 
 بەتایبەت کچانی گەنج.

 
 تونزدوتیژیی لەوانە دەبزنەوە، حکزوومی سزەرکوتکاریی هەڵمەتێکزی ڕووبەڕووی زیزاتر دێت تا ندەرانخۆپیشا وێ؛ە گەورەکە:

 لە بەردەوامزززن الوان بەاڵم. بەکزززۆمەڵ دەسزززتگیرکردنی و ئینترنێزززت سزززنووردارکردنی و ئەمنییەکزززان هێزززبە لەالیەن کوشزززندە
ی ئینتزرنێتەوە دۆزیزوەتەوە، بزۆ داواکردنزی زیزاتری ڕێگە لە ناڕەزایەتییان دەربڕینی ی ڕێگه چەندان - شەقامەکان هاتنەسەر

 ئازادییە کۆمەاڵیەتییەکان و حکوومەتێك بە شێوەیەکی باشتر خبمەت بە بەرژەوەندییەکانی خەڵکی ئێران بکات.
 

http://penus.krd/media/k2/items/cache/31fe0310ed4d0bed42f543c4122795e2_XL.jpg


٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

16 
 

 مەرگززی لە ڕۆژێززك چەنززد تەنیززا دوای ئەی.ززوولەوە، مززانگی ناوەڕاسززتی لە ناڕەزایەتییەکززان و خۆپێشززاندان گرێێێدانی خێێێرا:
سززاڵەیە لەالیەن پۆلیسززی ئەخالقیززی ئێززرانییەوە بە  ٢٢ئەمینززی" دەسززتیان پزز  کززردە لەو کززاتەی ئەم کززچە تەمەن  مەهسززا"

تۆمەتی پێشزێ.کردنی ئەو یاسزا ئزایینییەی کە داوای سەرپۆشزیی لە ژنزان دەکزات، دەستبەسزەر کرابزوو. دەسزەاڵتداران دەڵزێن 
 یش الی خانەوادەکەی جێی گومانە. یدیعایه"ئەمینی" بەخراپی مامەڵەی لەگەڵدا نەکراوەە ئەم ئ

 
 لەو کاتەوە، ناڕەزایەتییەکان دەیان شاری سەرانسەری ئێران و جیهانی گرتۆتەوە. -
لەم چەند هەفتەیەی ڕابردوودا گرتە ڤیدیۆی ژنزان و کچزان زۆر بزوون، لەوانەی لە قوتابخانەکزان و لەسزەر شزەقامەکانی  -

سزەرپێچیکارانە دەجزووڵێنەوە و، هزاوار دەکەن "مەر  بزۆ دیکتزاتۆر"، وەا ئامزاژەیەا  ئێراندا سەرپۆشەکانیان فڕێ دەدەن و
 سااڵن. ٨٣بۆ ڕابەری بااڵ، "خامنەیی"ی تەمەن 

لە شارێکی دەرەوەی تاراندا کچانی خوێندکار بەڕێزوبەرێکی پەروەردەیییزان لە قوتابخزانە وەدەرنزاوە. بەپێزی کەنزاڵی بزی  -
لە گرتەیەکی ڤیدیۆییدا هاوار دەکەن و دەڵزێن "ئەگەر یەا نەگزرین، ئەوان، یەا بە دوای بی سی ژمارەیەا کچی هەرزەکار 

 یەا هەموومان دەکوژن."
  

 ٢١٥ڕێکخززراوی قازانجنەویسززتی مافەکززانی مرۆڤززی ئێرانززی، ڕۆژی دووشززەممەی هەفززتەی ڕابززردوو ڕای گەیانززد، کە لەنێززو ئەو 
(یززان منززداڵ ٢٧ەکززانی ئەم دواییززیەی ئێرانززدا کززوژراون، النززی کەم )کەسززەی کە هەر لە سززەرەتای دەسززتاێکردنی ناڕەزایەتیی

 بوون.
 
جێگری فەرماندەی سوپای پاسدارانی ئێزران، پێشزتر هەر لەم مزانگەدا ڕای گەیانزدووە، تێکزڕای تەمەنزی زۆربەی ئەوانەی  -

 سااڵن. ١٥لە ماوەی خۆپێشاندان و ناڕەزایەتییەکاندا دەستگیر کراون، دەگاتە 
ەوە، خامنەیی و بەرپرسانی دیکەی ئێرانی، بەب  هزیچ بەڵزگەیەا، تزۆمەتی ناڕەزایەتییەکزان دەخەنە ئەسزتۆی الی خۆیان -

 ئەم تۆمەتەیش چەندان جار لەالیەن خۆپێشاندەران و هەوادارانیانەوە ڕەت کراوەتەوە. - هێبە دەرەکییەکان
شزرق"، وەزیزری خوێنزدنی بزااڵی ئێزران دوو هەفززتە بە گزوێرەی ڕاپزۆرتێکی باڵوکزراوەی سزەربەخۆی ڕینۆرمخزوازی ئێرانززی "ال -

لەمەوبەر گوتززوویەتی هەنززدێك لە منززدااڵنی قوتابخانەکززان لەنززاو ناڕەزایەتییەکانززدا دەسززتگیر کززراون و ڕەوانەی "دامەزراوە 
ژیزنگەی  دەروونییەکان" کراون. ئەوەیشی گوتووە، کە "خوێنزدکارەکان لە دوای چاکسزازیکردنیاندا دەتزوانن بگەڕێزنەوە بزۆ نزاو

 قوتابخانەکانیان."
 

 ژنان هەمیشە بەشێك بوون لە بباڤەکانی ناڕەزایەتی لە ئێران، بەاڵم بە گوێرەی لێدوانی  رێڕەوی هەواڵەکان:
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شززززرۆڤەکاران، بچززززووکیی تەمەنززززی زۆربەی خۆپیشززززاندەران لەگەڵ ڕاسززززتیی سززززەرکردایەتیکردنی ژنززززان، ئەم شززززەپۆلەی 
 جیا دەکاتەوە. خۆپیشاندانەکان لەوانەی تری ڕابردوو

 
کە ئەوەی ئەم بەڕێزوبەری پرۆگرامزی ڕۆژهەاڵتزی ناوەڕاسزت لە سزەنتەری وی.سزن بە ئاکسیۆسزی ڕاگەیانزدووە  مەریسا خورمێا،

 - دۆخە جیا دەکاتەوە ئەوەیە، کە "ژنانی گەنج بەتایبەتی سەرکردایەتی دەکەن، هەروەها بەربەسزتی تزر  تێزک شزکێنراوە
 ە گەورەکاندا نایبینین، بەڵکوو لە شارە بچووکەکانی سەرانسەری ئێراندا دەیبینین."ئەوەی کە ئێمە بەتەنیا لە شار

 
 Z"لەوە ناچێززت خۆپیشززاندەرانی نەوەی هەروەا خززاتوو عەسززەل ڕاد لە ئەنجززومەنی نەتەوەییززی ئێرانززی ئەمریکیززدا دەڵێززت: 
کان، جیزاوازیی ئەم  نزدااڵنی خوێندنگزههەمان ترسی نەوەکانی پێش خۆیان هەبێت." ڕوونیشی دەکاتەوە کە "بەشزداریکردنی م

دا، کە بباڤێکی پشتگیریکاری دیموکراسزییە لە ٢٠٠٩خۆپیشاندانانەی ئێستایە لەگەڵ ناڕەزایەتیییەکانی بباڤی سەوزی ساڵی 
و، بۆ مزاوەی چەنزد مانگێزك لە خۆپیشزاندان بەردەوام  ٢٠٠٩دوای ڕاگەیاندنی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیی ساڵی 

 ."بوو
 

بەشزززێك لەم کزززارە بزززۆ تەمەنەکەیزززان دەگەڕێزززتەوە، چزززونکە ئەوان "کەمتزززر لە کەسزززانی بەتەمەنتزززر لە مەترسزززییەکان دوور 
دەکەونەوە"، بەاڵم ئەو ڕاستییەیش هەیە ئەوان لەنزاو ئەو ڕووداوانەدا نەژیزاون کە نەوەی بەتەمەنەکزان دروسزتیان کزردووەە 

 و جەنگی نێوان ئێران و عێراق لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردوودا. ١٩٧٩ڕشی هەروەا عەسەل ڕاد ئاماژەی پ  دەدات وەا شۆ
 
 وەا ڕاد بە ئاکسیۆسی ڕاگەیاندووە، الوان جۆش دراون، چونکە "وای دەبینن ئاییندەیان لە مەترسیدایە." -
 

یان لەبەردەمززدایە بززۆ دەربڕینززی نززاڕەزایی و زانینززی زیززاتر دەربززارەی  هاوکززات چەنززدان ڕێگززه Zنەوەی  دۆخێێی یێێارییەکە:
خۆدەربززازکردن لە کۆتوبەنززدەکان، زیززاتر لەوانەی پێشززتر لە خۆپیشززاندانەکانی سززااڵنی ڕابززردوودا کردوویززانە. ڕاد دەڵزز  

ی لەم شزێوەیە دەبینزین." مەریسزا خورمزا دەڵێزت "لەبەر ئەوەیە گرتە ڤیدیۆی لەم شزێوەیە دەبینزین، لەبەر ئەوەیە نزاڕەزایەت
"ئەم دەستگەیشتنە بە شێوە جیاوازەکانی زانیارییەکان و دەربزارەی جیهزانی دەرەوە، یارمەتیزدەر بزووە لە پەرەسزەندنی شزێوە 

ڕین بزۆ ناڕەزایەتیزدەرب Zلەگەڵ ئەو جۆش و خرۆشییەی کە نەوەی  -وەا گۆرانی و شیعر - جۆراوجۆرەکانی خۆپیشاندانەکان
 هەیەتی.

 
 "ئەوان جیهانێکی جیاواز دەبینن پێشتر ئەزموونیان نەکردووەە بەمەیش لە توانایاندایە، بە شێوەیەکی باشتر لە ستەم و 
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نایەکسززانی تزز  بززگەن." هەروەا دەڵێززت "ئەوان بززۆ گوزارشززتکردن لە ڕا و بۆچوونەکانیززان، زۆر بەهێززب و زۆر متمانەیززان بە 
 ەکان دوور دەکەونەوە."خۆیانە و، کەمتر لە مەترسیی

 
وێزڕای ئەوەی چزاوەڕوان ناکرێزت کۆتوبەنزدەکانی حکزوومەت، بەتەواوەتزی پزێچەوانە  ئەوەی کە پێویستە چێاودێری بکرێێت:

ڕاد پێشبینی دەکات خۆپیشزاندانەکان بەردەوام بزن تزا  - چونکە ڕەنگە ئەمە داڕووخانێکی تەواوی حکوومەت بێت - بکرێنەوە
 ناچار دەبێت هەندێك لە کۆتوبەندەکان کەم بکاتەوە.ئەو کاتەی حکوومەت 

 
 دەغەکردنانە شکێنراون." ڕاد دەڵێت "هیچ گەڕانەوەیەا نییە بۆ هەمان دۆخی جاران، چونکە لەو بڕوایەدام ئەو تابۆ و قه -
، دەزانززن؟  نایززه سززت ده وتۆی له ت كززارێكی ئززه وڵززه ئەگەر لە یززاخیبوونی مەدەنیززدا بەردەوام بززن، ده  واقززعەکە ئەمەیە، كززه -

کەن، ئایززا چززارەگی دانیشززتووانی واڵت  ن هززیچ شززتێك نززه م.یززۆن ژن بڕیززار بززده ٢٠دەوڵەت دەتوانێززت چززی بکززات ئەگەر بێززت و 
 دەستگیر دەکات؟

  
 ئەو نەوەیەیە کە لە سەردەمی دەرکەوتنی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا لەدایک بوون. )وەرگێڕ(. :Z نەوەی *
  

 https://www.axios.com سەرچاوە:
  

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پێنوو  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.axios.com/2022/10/17/iran-protests-gen-z-mahsa-amini-death
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 !دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" لە پاوانی کەسدا نییه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاوە د. کامران ئەمین

  
یەکێززک لە ئامرازەکززانی ڕاکێشززانی جەمززاوەری خەڵززک بززۆ نێززو ناڕەزایەتییەکززانی دژ بززه دیکتززاتۆریی، هەڵبژاردنززی دروشززمی 
دروسزززتە لە سزززاتەوەختی گونجزززاودا. لە مزززانگی خەرمانزززانی ئەمسزززاڵدا، دروشزززمی "ژن، ژیزززان، ئزززازادی" دوای ڕێوڕەسزززمی 

 .وو شارەکانی ئێرانی تەنییەوە و گەیشتە ئەودیوی سنوورەکانیشبەخاکسااردنی نەمر ژینا ئەمینی لە سەقب، دەستبەج  هەم
هێنانی ئازار و مەینەتی هاوبەش بۆ هەموو گەالنی ئێران، هاوکزات ڕوبەڕووی دوو هێنزدە ئزازار و  ژنانی ئێران وێڕای تاقەت

ێززرای دەسززتێوەردان لە بوونیززان. کۆمززاری ئیسززالمیی و سززتەمێکن کە پێوەنززدی ڕاسززتەوخۆی بە ڕەگەزەکەیززانەوە هەیە، واتە ژن
هەموو بوارەکانی ژیانی خەڵک بەگشتی و، ژیانی ژنان به تایبەتی، ئەوانی لە سەرەتایترین ماف و ئازادی تاکەکەسی وەکزو 

بەش کردووە، سووکایەتیی پز  کزردوون و، هەرێمزی خزۆیی ئەوانزی پێشزێ   و لەبەرکردنی ج.وبەر  ب   هەبوونی مافی جەسته
لەم ماوەیەدا، دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" بهاێی هەستیاری به ستەمی ڕەگەزیی نیوەی کزۆمەڵگە،  کردوە. هەر لەبەر ئەوەش

بززوو بززه دروشززمێکی گشززتگیر و کززۆکەرەوە لە بززبووتنەوەی بەرهەڵسززتیی کچززان و کززوڕان و، ژنززان و پیززاوانی ئێززران لەسززەر 
 .شەقامەکان
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 و بەسەر زمان کەوتنی، دەکرێ لە الیەن بیسەر و خوێنەری  لەبەرچاوگرتنی شێوەی شکڵگرتن  نێوەڕۆکی هەموو دروشمێک ب 
به شێوەی جۆراوجۆر لێک بدرێتەوە یا تێگەیشتنی جێزاوازی لز  بکەوێزتەوە. ئەم پرسزە، تێگەیشزتن لە دروشزمی "ژن، ژیزان، 

 .ئازادی"یش لەخۆدەگرێت
 

 ندێك پێوەندیی دەدەن به ببووتنەوەی ڕزگاریخوانەی ژنانی  م دروشمه بۆچوونێکی هاوبەش نییه، هه سەبارەت به مێژووی ئه
و دواتر و به مانگرتنی "دایکزانی شزەممه" لە ئەسزتەمبوڵ لە کزاتی نزاڕەزاییەتی دەربزڕین لزه  ١٩٨٧کوردی تورکیە لە ساڵی 

ن وایه درووشزمەکە لە عەبزدوڵاڵ ئزۆجەاڵن ڕێزبەری بەنزدکراوی پزارتی کرێکزارانی ببربوونی منداڵەکانیان . کەسانێکیش پێیا
 .کوردستانەوە سەری هەڵداوەە هەندێک کەسیش ئەم چەشنە ئەگەرانە به تەواوەتی ڕەت دەکەنەوە

 
ی لە ئەوەی ڕوونە، ئەم دروشززمە زۆرتززر لەم سززااڵنەی دواییززدا و، بە تززایبەت لە پێوەنززدیی لەگەڵ بەرخززۆدانی شززاری کۆبززان

ڕۆژئاوای کوردستان، کە ژنان و شەڕڤانانی بوێری کورد بە سەرکردایەتی "یەکینەکانی پاراستنی گەل" لە شزەڕی دژ بزه هێزبە 
هەتا ددان چەکدارکراوەکانی داعش حەماسەیان خوڵقاند، بەرز بزۆتەوە، هەتزا ئەو جێگزایەی لزه فی.مزی "کچزانی خزۆر"دا کە 

 .گۆڵشینتە فەراهانی ڕۆڵی سەرەکی تێدا گێڕا، ڕەنگدانەوەی بووە ناوبانگی ئێرانی خاتوو هونەرمەندی به
 

ئەم دروشمە و زۆر دروشمی دیکه وە  "نان، ماڵ، ئازادی" لەو هەلومەرجەیدا کە ڕەنگدانەوەی خواسزتی ئەو سزاتە بزوون، لە 
تیدا پەرەسززەندن و شززوێنی جوغرافیززای سززەرچاوەگرتنیان تێاەڕیززوون و ڕەنگززدانەوەیان لە ئاسززتی جیهانززدا بززووە. لە ڕاسزز

جەماوەری بوونی سەرکەوتووانەی دروشزمێک پێونزدی بزه بزوونی بەسزتێنی شزیاو لە کزۆمەڵگەدا هەیە. دروشزمێک لە شزوێنێکدا 
بەر و بەرهەمی دەب  که پاشزخانی پێویسزت بزۆ وەدیهێنزانی تەیزار کرابز . جیهزانیبوونی دروشزمی "ژن، ژیزان، ئزازادی" دوای 

 .نی، نموونەیەکی بەرچاوی ئەم ڕاستییەیەناشتنی تەرمی نەمر ژینا ئەمی
 

لە ڕاسززتیدا، هەمززوو ئەو زەمیززنە عەینززی و زەینیززانەی کە پێویسززتن بززۆ جەمززاوەریبوونی ئەم دروشززمە، لە کززۆمەڵگەی ئێرانززدا 
 ساڵەی ژنان لە ڕێژیمی ئیسالمی، کوشتنی قێبەونی ژینا ئەمینی و خۆڕاگری بنەمزاڵەی ٤٠ئامادە بوون. سەرکوتی بەردەوام و 

خەمبززاری ئەو لە بەرامززبەر گوشززاری هێززبە سززەرکوتکەرەکان بززۆ ناشززتنی نهێنززی کچەکەیززان و، بەشززداریی بەرفراوانززی ژنززان و 
پیزاوانی ئزازادیخوازی سزەقب و دەوروبەر لزه ڕێوڕەسزمی ناشززتنیدا، مێزژووی خەبزاتی دژە حکزوومەتیی لە کوردسزتانی ئێززران و 

نی خەبزززاتە مەدەنییەکزززانی خەڵزززک، پێشزززینەی چەنزززدین مزززانگرتنی ڕۆڵزززی بەرچزززاوی حیزززببە کوردسزززتانییەکان لە ڕێکخسزززت
سزززەرکەوتوو لە کوردسزززتان بە بزززانگەوازی ئەو حیببزززانە، گەشزززەکردنی خەبزززاتی مەدەنزززی و بەرگزززری لە مزززافی مزززرۆڤ لە 

 وڕەسمه، توانی بەپێی  و، هێنانە ئارای بەوەختی ئەم دروشمە لەالیەن یەکێک لە بەشداربووانی ئەم ڕێ کوردستان 
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جززاوبوونی لەگەڵ بززارودۆخی عەینززی و زەینززی ئەم سززاتەوەختە، لە کورتخایەنززدا سززنوورەکانی شززاری سززەقب و ڕۆژهەاڵتززی گون
 .کوردستان تێاەڕێن  و لە الیەن می.یۆنان مرۆڤی ئازادیخواز لە ئێران و جیهان پێشوازیی لێبکرێ

 
رد و، ئەوەی بۆ یەکەم جزار لە ڕێورەسزمی ناشزتنی گومان ئەو کەسەی بۆ هەوەڵ کەرەت له تورکیا ئەم درووشمەی گەاڵله ک ب 

وە بکەن که ئەم دروشمه نەخشێکی شیاوی لە ووروژاندنی ببووتنەوەیەکی ئزاوا  نەمر ژینا هێنایە ئاراوە، دەتوانن شانازیی به
بوون ڕۆڵزی  گشتگیردا بووە. بەاڵم، بڵێی ئەوە بەم مانایه ب  کە ئەو حیب  یان کەسانەی داهێنەری سەرەتایی ئەم درووشمە

ی کوردستاندا گێرابز ؟ و مزافی پاوانکزاریی و خاوەنزداریەتی ئەم دروشزمەیان هەبز ؟!  سەرەکییان لە ڕووداوەکانی ئەم دواییه
ی ڕۆژهەاڵتزی  یاخود بە لەبەرچاوگرتنی ڕۆڵی گرینگی ناوەندی هاوکزاریی حیببەکزانی کوردسزتانی ئێزران و حیببەکزانی دیکزه

هاوتزای خەڵکزی کزورد لزه ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان،  ی ئەم دواییەدا و بە تزایبەت بەرخزۆدانی ب کوردستان لە کاتی ڕووداوەکان
نکۆڵی له سەرچاوە، یاخود یەکەم داهێنەری ئەم دروشمە بکزرێ کزه بزۆ سزااڵنی دەیەی هەشزتای سزەدەی ڕابزردوو لزه تزورکیە 

 !دەگەرێتەوە؟ وەاڵمی هەردوو پرسیارەکە نەرێنییه
 

ڕاگەیەنزززدراوە لە الیەن کە  یزززا حیزززب  و گرووپێزززک مزززافی پاوانکزززاریی و خاوەنزززداریەتی جەمزززاوەریی بزززوونی دروشزززمی 
دروشززمەکەیان پزز  نززادات. چززونکە ڕەنگززدانەوە و جەمززاوەریی بززوونی دروشززمێک لەنێززو خەڵکززدا، لەکززردەوەدا ئەم دروشززمە لە 

ویسزت و پێداویسزتییەکانی خۆیزان خاوەنداریەتی حیب  و کەسی داهێنەری دەهێنێتە دەرێ و دەیکاته موڵکی جەماوەرێزک کە 
تێدا دەبینن و زۆربەیان هیچ زانیارییەکیان لەسەر داهێنەرەکەی نییه و، لەودەچز  کێشزەی فیکریزی ئەوانزیش هەر نەبز ! لە 
الیەکززی دیکەشززەوە نززاکری لەبەر بەرژوەنززدی یززاخود ڕکەبەرکێززی تاکەکەسززی یززان حیببززی نکززۆڵی لززه مێززژوو و سززەرچاوەی 

 .بکرێسەرهەڵدانی دروشمێک 
 

بەم پێیزززه، راکێشزززانی بیزززر و سزززەرنجی خەڵزززک لە فەزای مەجزززازی بزززۆ ئەم جزززۆرە پرسزززانە، نەخشزززاندنی درۆیینزززی دەور و 
خۆگەورەنیشاندانێک کە جاروبار دەکێشرێتە نێو فەزای مەجازی و دەزگا باڵوکردنەوە گشتییەکانی پڕبینەریش، تەنیا دەبێتزه 

رکییەکان، کززه هەمززان هززاودەنگی و یەکیەتززی هەمززوو چززین و توێژەکززانی الڕێززدا بردنززی بیززری خەڵززک لە پرسززە سززە هززۆی به
 .کۆمەڵگا بۆ گەیشتن به ئامانجێکی هاوبەش و گشتگیر، گۆڕانکاریی کۆمەڵگە و ڕووخاندنی حکومەتی ئیسالمیی ئێرانه

 
نەتەوەیززی و،  - سززازەدا، بە دوور لە هەر جززۆرە جیززاوازییەکی ئایززدۆلۆژی خەڵکززی ئێززران لەم قۆنززاغە هەسززتیار و چارەنوو 

بەب  هەبوونی سەرکردایەتییەکی دیار، به درەبڕینی دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" بۆ گەیشتن به دیموکراسی، ئازادی و مافزه 
 ساڵ دەسەاڵتی  ٤٠پێشێ.کراوەکانیان لە ئێران تێدەکۆشن. ئەوەشمان لەبەر چاو ب ، بۆ یەکەمجار لە مێژووی پتر لە 
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ێرانییەکزانی دەرەوەی واڵت لە تەواوی جیهزان، بە شزێوەیەکی بەرفزراوان پشزتگیری لەم ڕاپەڕیزنە کۆماری ئیسالمی ئێراندا، ئ
 .دەکەن

 
بۆیە وروژاندنی بابەتگەلێک کە دەتوان  زیان بەم یەکیەتییه بگەیەن ، هیچ سوودێکی بزۆ بزبووتنەوەی جەمزاوەری لە ئێزران 

 .ناب 
 

 .کراوەتەوە ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٤ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٢ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
  
 

 ژن، ژیان، ئازادی)لە هەناوی وێژە و فۆلکلۆری کوردییەوە(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زادە شاڕوخ حەسەن

 
گرنگززانەن کە بۆشزایی نەبزوونی ئەدەبیززاتی لە وێزژەی کوردیزدا، ئەدەبیزاتی زارەکززی و فۆلک.زۆر لەو چەمزکە هەرە پڕبزایەخ و 

 .نڤیسیارییان پڕ کردۆتەوە و وە  بەڵگە بۆمان ماونەتەوە
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فیززب، ڕەوان و خۆمززاڵیبوون، دوورەپەرێززبی لە بگززرە و بەردەی یاسززا و ڕێسززای وێژەیززی و زانسززتی، فولک.ززۆرە وە  هەمززوو  ب 
 .دەکا دابونەریت و شێوازی کاروچاالکی و ژیان و ژینی نەتەوەکان پێناسە

 
لە بنەڕەتدا ئەم دەقانەی بە دەم دەگوترێنەوە و دەبنە ئەدەبی زارەکی کە، ئاکامی خۆڵقانی کاتییە. لەم بزارەیەوە "ئانزدرە 
یۆلیس" دەڵ : ڕواڵەتی ئەدەبییاتی زارەکی بەرهەمی ساکاری و کاتێکە نەخوازراو لە زمانی چڕین بەو پەڕی خۆی دەگزا، لە 

وێژەی کتێبی یان نڤیسیاری، بەو ڕێسایانەی هەیەتزی ئاکزامی خوڵقزانی ئاگاهزانەیە. "واسزی.ی  الیەکی دیکە دەق و نێوەڕۆکی
نیکیتین" بە دابەشکردنی دیرۆکی هەر گەلێک بە دووبەشی دەرهەست و بەرهەست دەنووس : لە پەنا مێژووی زەینی کۆمەڵێزک 

لە بززززاوەڕە ئایینییەکززززان و ئەدەبیززززاتی  لە ڕاسززززتییەکانیش بوونیززززان هەیە کە چززززۆنیەتیی زاتززززی و کەسززززایەتیی ئەو گەلە
دردەکەوێ، ئەمە هەر ئەو مێژوو دەرهەستەیە". ماکسزیم گزورکی لەسزەر ئەو بزاوەرەیە: بنزاخە و ڕەگزی وێزژە و ئەدە  لەسزەر 

هێنانی هزبر و ئاواتەکزانی، کەموکزوڕی، شزادی و شزاییەکانی و بزایەخ و بەهزا  فولک.ۆر هەڵچنزڕاوە. مرۆڤزی کزورد بزۆ وەدەسزت
ەتییەکان پەنای بردۆتە بەر جۆرێک هزونەری زارەکزی کە کزوڵی دڵزی خزۆی پز  هەڵڕشزتووە، زۆر جزار ئەو خەیزاڵ و کۆمەاڵی

 .چیرۆکانە وە  ئەفسانەیان ل  هاتووە یا کردوویاننە چیرۆکی خەیاڵی و لە چوارچێوەی بەیتدا گوتویانەتەوە
 

تززایبەت لە بززواری ئەدەبییززاتی زارەکززی کە چیززرۆ ، ئەو کە  یززا کەسززانەی کە وا پززاڕێبەرانی فولک.ززوری نەتەوەی خۆیززان بە
پەند، بەیت و شێعر، الیەنێك لەو بەشەیە زۆر لە کۆنەوە )پێش دیرۆ (فزرە بە لێبانزی و شزارەزایانە هێزبی لەبەرکردنیزان 

نەیزان هەبووە و بە بەشداریی خولی ڕاهێنانی تایبەت توانیویانە ببنە مامۆسزتا و سزینگیان بزۆتە هەوری و ئەو بەیزت و باوا
هەڵمژیززوە. بززۆ وێززنە ئەو سززەدان بەیززت و الو  و هززۆرە و چەمەری و حەیرانززانەی دوای چەنززدین سززەدە سززینگ بە سززینگ لە 
هەناوی ڕاستەقینەی بیروبۆچوون و هەست و نەستی کۆمەڵگەی کوردییەوە هزاتووە نیشزاندەری چزۆنیەتییی ڕوانینزی ئەوان بزۆ 

 .ژیان و دیاردەکانی کۆمەڵگە بووە
 
  ڕووبەڕوویزن  نیگایه ڵ گۆشزه گزه ین له زاری خۆشخانی کورد چاو ل  بکزه  ت له تێک یان جۆرێ حیکایه   ڕێوایه یت وه بهر  گه ئه
یتزدا،  کیزی به بی زاره ده ئزه  کان لزه ییه فسزانه ئه  ڕاگواستنی ماکه  چاو کردووه مان و شوێنی ڕه ی زه وه بێژ ڕووداوێکی ناوه یت به که 

کی پیزرۆز یزان مزۆرکردنی ڕاسزتەقینەی  یه  رچاوه خ سزه کان بۆ ڕۆ کوردییه فۆلک.ۆڕه   ریته ردنی پچڕ پچڕی نهک لکێش یان بڵێین په
ناسزراو، جیهزانێکی  کانێکی نه مزان ومزه سزتی بزۆ زه مباویزی بەدەر هه بێچمێکزی ڕه  نگی دیاردەیەکی پیزرۆز لزه ڕه ڵ به ژیانی کۆمه

ڕوخسزاری ڕاسزتیی خۆیزان دەردەخەن. وە  لە بەیتزی مەم و زیزن، ال  و خەزاڵ،   امانزاییەد  م جیهانزه له  ئافرێنی که مانا ده
 .شێخ فەرخ و خاتوون ئەستی، ژنانی قەاڵی دمدم و... بەرچاو دەکەوێ
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ئەگە زۆر بەکورتی هەڵوێستەیە  لەسزەر بەیتزی مێژوویزی مەم و زیزن بزکەم و شزرۆڤەیەکی کزورت لە پزێگەی ژن لەم دەقەدا 
  شزێکی لزه نزد به و چه  تاوه ره سزه  ر له یتی مەم و زین هه واقعگەرایی بگرینە بەر. ڕیالیبمی گێڕانەوەیی بهبکەم دەب  ڕوانینی 
  ری بزه پزه ژنه  دا کزه یزه و جێگه ت لزه تایبزه  بزه  وه بێتزه کی نائاسایی ده یه وه ست بوونه رهه تووشی ده  وه یت بێژه ڕاوێژ و زمانی به

کی و دوالیزبم  یاڵێکی گومانزاوی و دوو جزۆره ر قاڵی خه ینی مرۆڤی کورد سه زه  که  دایه کرێە لێره ت ده نگ ڕیوایه ی ئاهه یژه په
ستی دەچی کە ئەمەش خۆی لە ژندا دەبینێتەوە کە ئزاخۆ ئەمە ژنە  رهه کی ده مرۆڤێکی ئاسایی بۆ هێمایه   ین له ب . واتا زه ده

 :!یان پەری حاسمانی
 
 :  خوشکانه  به گوتی  دووباره وره  خوشکی گه"

 ! قوربانه  زت ببم به خوشكی ئه
 ، ووچ  ڕۆژانه ڕاوێ چ  شه  رییان چومه ڵ په گه من جارێکی ده ئه
  وبۆرانه، کڕێوه وه  منی کرده  بڕام له ڵده رییان هه په له 

  شاری جبیری و بۆتانه،  وتمه کرد که ده ر نه وده ره ڕێم سه
 ، وانهبووم می زین  ده ر کۆشکی یایه سه له
 "... القانه ر ده سه نیشتم له ڵده راندا هه نجه کونی په کۆترێکی شین ده  بووم به ده
 

ی "خوشززک"  وشززه  بزه  ی مرۆڤێکزی ئاسززایی کززه م نیشززانه ر تیشززکی ئززاوەز: یەکزه بزه  ونززه که ی گرینزگ لەم بەیززتەدا ده سز  نیشززانه
  یززن لززه رنجی زه بززات، یززانی سززه وژوورتر ده ره رۆڤێکززی ئاسززایی بززهیززن لززه م زه  ری"یە کززه "پززه  م نیشززانه کززرێ. دووهززه ده  پێناسززه

  کزه  پڕتزاوه  م گۆڕانه کۆتر و ئه  بێته ده  رییه ر دادێ په سه خێرا گۆڕانی به  که  م نیشانه کێشرێ. سێهه بۆ ئاسمان ڕاده  وه وییه زه
یززن  یی بززۆ زه حجماو و بازنززه وتێکززی نززه ڕه  شززێوه کززرێ ت ده کززان ڕیوایززه سززت بززۆ دیارده نێززوان دوو جیهززانی ئاسززایی و بااڵده  لززه
کات. هەڵبەت لێرەشدا دەالقە و پەنجەرە وە  هێمایە  بزۆ مزاڵ و ژیزان پێناسزەی بزۆ دەکزرێ کە لە کۆتاییزدا  ر ده به سته ده

 .ژن و ژیان پێک دەگەن و ئازادانە دەگەڕێنەوە باوەشی یەکتر
 

وڕووی ڕاسزتی هێززورتر  ره یتززدا بزه ی به درێزژه  سززیمای ژن لزه  کزرێ دواتزر یاڵی وێنززا ده لێکی خزه ڕووداوگزه  کزو ژن بززه زین وه یایزه
م  کانی مزه زییزه که  زین بزه یایزه  که  م شوێنه له  رچاو بۆ وێنه به  یاڵێکی ناسک دێته ند شوێنێکدا خه چه  ند له رچه هه  وه، بێته ده
کێشی کە ئەمەش هێمای هاوکاری و پشتیوانیی ژن و ڕزگاریدەریەتی، لە بەرامبەریشزدا لە بەیتزی  ڵده زیندان ههچاڵ یان   له

ال  و خەزاڵ، ال  بززۆ هێنززانی گززوڵی شززۆڕان دەچێززتە چزز  پزز.ەی عومززان ە ئەمە هێمززای خۆشەویسززتی و پززێکەوە بززوونی 
 یە کە بەردەوام ژیان و ئازادیی ژن و داخوازییەکانی پاتە دا فیداکارانەی ژن و پیاو بۆ ژیان لە کولتوور و فۆلک.ۆری کوردی
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 .دەبنەوە و دانی پێدانراوە
 

ونەریتی کوردی و گەالنی دەوروپشتی مێبۆپۆتامیا و زۆر دواتر لە یوناندا بە درێزژای مێزژووی هەزاران  ژن، لە فولک.ۆر و دا 
ایزک، خوشزک و هزاوژین بزووە. گەورەیزی ژن هەر لە سزاڵە هەردەم وە  فاکتێزک لە مەزنزایەتی، ئزازادی، سزەرچاوەی ژیزن، د

قسەی ڕۆژانەشدا خۆی دەردەخزا کاتێزک ڕەگەزی ژن هەمیشزە بەر لە مێزر نزاوی دێزت )ژن و پیزاو، کزچ و کزوڕ، بزوو  و زاوا، 
سزاالری دەگەڕێزتەوە کە ئێسزتاش وە  زۆر دیزاردەی دیزکەی  خزوایی و دایک دایک و باو ، خوشک و برا( ئەمە بۆ سزەردەمی ژن

ابوو لە ژیانمانززدا بە پیززرۆزی مززاوەتەوە )پیرۆزیززی ئززاگر و دیاردەکززانی ئاسززمان(. هەڵززبەت لە قۆناغەکززانی مێژووییززدا و تزز
لەسەردەمی بەرلە مەدەنییەت و پۆرتۆ سزڤی  هەتزا کشزتوکاڵ و چزاخی بەردینزی نزوێ، تزا دەگزاتە ژیزاری شزاردەوڵەتەکان و 

دادەخیازای "میتزانی" هەتزا -ژن مەزن و جێگزای ڕێزب بزووە )تاتوخیازاجۆرێک سیستەمی سیاسی حکوومەتی و ژیانی شارنشزینی 
مەستوورە، مینا خانمی قازی، حەپسەخانی نەقی ، عادلەخزان، دایزکە فەیزبوڵال بەگییزان و...( -ماه شەرەف خانی ئەردەاڵن

مززاڵەیەکی ناسززراو کە ئەمە ئێسززتاش لەنێززو زۆربەی کوردانززدا دەبینززرێ بەتززایبەت ئەو ژنززانەی هززاوژین یززان کززوڕ یززان لە بنە
بوونە یان خەباتکاری گەلەکەیزان بزوون، تەنزانەت ئاشزتی و مەسزڵەتیان کزردووە و نازنزاوی وە  شزێرەژن، گەورەژن بزۆ ئەو 
ژنانە دانراوە کە کۆمەڵگە ڕێبی لز  گرتزوون. جزا مزاڵیش کە هێمزای ژیزانە هەر بزۆ ژن بەکزار هزاتووە، واتە ئەگەر ماڵێزک 

وبانگی دەرکردب  هی ژنەکە بووە یزان لە پەنزدی کوردیزدا دەگزوترێ: ژن وەسزتایە و پیزاویش مەزن بووە و بە گەوەرە ماڵ نا
کرێکار، ئەگە ژن بکەن بە کوێخا و ساالر مەڕ ئەبڕێتەوە ساڵ  شەش حەوت جزار، یزان ژن وە  قەاڵیە یزان وە  کزۆڵەکەی 

ەکتزرن. هەمزوو ئەو باسزە دەرخەری ئەوەیە ماڵ پێناسە کراوە، بۆ بەرامبەری ژن و پیزاویش گزوتراوە ژن و پیزاو ج.زوبەرگی ی
کە ژن لە کۆمەڵگەی کوردیدا خاوەن پز.ە و قۆنزاغێکی بەرز و ڕێزبدارانە بزووە هەڵزبەت جزگە لەو سزەردەمانەی ئایزدۆلۆژی و 
ئۆل و ئایین بە خەستی بەسەر کۆمەڵگەی بەتایبەت نەریتیزدا بزاریوە و بزۆتە کۆسزم و مەتزاڵ و زی لە هەمزبەر پێشزکەوتن 

ەست هێنانەوەی پز.ەی پێشزووی خزۆی وە  ژن کە ئەمە حاشزا هەڵنەگزرە. هەربزۆیە زۆرێزک لە شزاعیران و هزۆنەرانی یان وەد
کززورد بەشززێک لە هۆنراوەکانییززان لە وەسززنی مەقززامی ژن دابززووە)هێمن، هەژار، جەلیززبادە، بززێکە  و...( هێمنززی نەمززر بززۆ 

لە شێعری "یادگاری شیرین" لە سەرەتای دامەرزانی کۆماری وەدەست هێنانەوەی پ.ە و پۆستی ژن بۆ جێگای ڕاستەقینەی خۆی 
 :کوردستاندا شێعرێک دهۆنێتەوە و لە چەند بەیتدا دەڵ 

 
 با هەزار )زێ( و )گادەر( و )الوێنی( ڕوونیشمان هەب 

 تاکو ژن ئازاد نەب ، سەرچاوەکەی ژین لیخنە
 !کۆی.ەتی باوی نەماوە، کیژی کوردی خۆشەویست 

 خەو، ئاخر چ وەختی خەوتنە؟ڕاپەڕە، هەستە لە 
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 .ئەمە می؛اکێکی بۆ دەستپێکی ژن، ژیان و ئازادی

 
بە چەشنە  ڕوانینی نەریتی بەاڵم ڕێبدارانە بەب  ژن، ژیان مانای نیزیە و ژنزیش النزیکەم لە چەنزد چزاخ و سزەردەمدا نە  

 .هەر ئازاد بووە بەڵکوو بڕیاربەدەست و دەستەاڵتدار بووە
 

درووشززمی ئەمززڕۆی، ژن، ژیززان، ئززازادی، ژن وە  هێمززای ژیانێززک کە ئیتززر لێززرەدا ژیززان لەژێززر سززێبەری بەاڵم بە ڕووانززی 
ئایززدۆلۆژیای کۆمززاری ئیسززالمی ئێرانززدا کە بە قەیرانززی ئززاڵۆزاویی سیاسززی، ئززابووریی، کززۆمەاڵیەتی گززالوە و هززیچ مانززایەکی 

انزا، واتە گەل هزاوار و ڕابزوونی ژیانێزک دەکزات پزڕ بە نەماوە دەبێتە درووشمێکی ساکار لە ئاخاوتن بەاڵم پڕنێوەڕۆ  لە م
بااڵی مەقامی مرۆڤایەتی و شیاوی تاکی کورد و هەموو گەالنی چەوساوەی ئێران، ئازادیش هەمەن ئەو ویست و داخزوازییەیە 

ەوە و هەر کە سەدان ساڵە کورد لە پێناویدا تێکۆشاوە و باجی قورسی بۆ داوە. ئەگە ئەم هۆتزاڤە پێشزتریش پزاتە ببزووبێت
کە  و الیەنێک باسی کردب  ژیرانە و ئزاوارتە بزووە و هەنزووکە گەالنزی چەوسزاوە ئێزران لە کولتزوور و کەلەپزووری کەونزی 
قۆجی و لە هۆنراوە و ئاخاوتنی زارەکی کورد بە وامی وەرگرتووە وە  زۆر وشە و وێزژە و دیزاردەیەکی دیزکە کە زمانەکزان و 

ن و کززاری پزز  دەکەن بززووەتە وێژمززانێکی ئززازادیخوازانە و تەنززانەت لە ڕۆژئززاواش دوای کولتوورەکززان لە یەکتززری وەردەگززر
بۆچوونەکانی سیمۆن دۆبوار کە هەموو کەڵکەڵەی ئاوەزی ئەوەبوو کە بڵ  "من ژنزم" و "مزرۆڤ وە  ژن لەدایزک نزاب  بەڵکزوو 

 .دەبێتە ژن"، وە  فاکتەری سەرەکیی ئەم سەرهەڵدان و ڕابوونە پێناسەی بۆ دەکرێ
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٣ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٤ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٢ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 و شۆڕش Z نەوەی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەلبورز ڕۆئین تەن

 
ئەدەبییزاتی شۆڕشزدا باسزی لە سزەرکراوە و لە هەمزوو شۆڕشەکانیشزدا الو بوون و شۆڕشزگێڕبوون و ویسزتی ڕادیکزاڵ لە دەق و 

ئەو نەوەیە ڕۆڵی تایبەت دەگێڕن، ئەو بابەتە لە شۆڕشی ئێستاشزدا بەڕوونزی دەبینزدرێ کە چزۆن الوەکزان بەشزێکی گرینگزی 
 .شەش الوەکاننخەباتی نەتەوەکەمانن بۆ بەرەو پێشبردنی سەرهەڵدان، تەنانەت بەشی هەرە زۆری قوربانییانی ئەو شۆڕ

بەاڵم گرینگتززززر لە بەشززززداریی الوەکززززان بەشززززداریی مێردمنززززدااڵنە، کە بە یەکێززززک لە بەرچززززاوترین تایبەتمەنززززدییەکانی 
سەرهەڵدانی ئەمجارە هەژمار دەکرێ. بەشداریی قوتابیانی قوتابخانەکانی ناوەندی و دواناوەنزدی کە توانیویزانە لە چەنزد 

ئەو سززەرهەڵدانە، ئەوان بە دڕانززدنی وێززنەی ڕێبەرانززی کۆمززاری ئیسززالمی و بەشززداری لە ئاسززتدا پشززتیوانێکی بەهێززب بززن بززۆ 
پێزدانی خۆپێشزاندانەکان خۆیزان نیشزان دا و کزاریگەرییەکی زۆریزان بە سزەر ڕەوتزی شۆڕشزی  مانگرتن و تەنزانەت بەردەوامی

 .ئەمجارەدا هەبووە
 

ن" دەناسزرێن وێزڕای ئەوەی کە بزوونەتە جێگزای سەرسزووڕمانی ئەو توێژە کە لە زمانی فارسیدا زیزاتر بە "دەیە هەشزتاییەکا
زۆربەی خەڵک و توێژەران لە کۆمەڵگەی ئێراندا، بەدەر لەو چزاوەڕوانییەی کە لەوان دەکزرا، بە بەشزداریی چاالکانەیزان لە 

یزاتر لەو بزابەتە شۆڕشدا، وێڕای زیندووکردنەوەی هیوا زۆر پەیامی ڕوونیشی بە ڕێژیم و خەڵک دا، بەاڵم بزۆ تێگەیشزتنی ز
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پێویستە خوێندنەوەیەکی نوێمان هەب  بزۆ ئەو تزوێژە، ئەو خوێنزدنەوەش تەنیزا تزایبەت نیزیە بە نەوەی مێردمنزداڵ و الوی 
کززۆمەڵگەی کوردسززتان و ئێززران بەڵکززوو پەیوەنززدی بە هەمززوو دونیززا هەیە، چززونکە ئەو نەوەیە لە لێکززۆلینەوە زانسززتی و 

 .ناسرێت و زۆر جیاوز دەردەکەوێتدە Z کۆمەڵناسییەکاندا بە نەوەی
 

 بە ک  دەگووترێ؟ Z نەوەی

 
تزا  ١٩٩٦بە گوێرەی ئەو دابەشکارییەی کە بەگوێرەی سەردەمی لەدایکبوونی نەوەکان دەکرێت بەوانەی کە لەنێوان ساڵەکانی 

 x پێشزتر بە نەوەیدەگوترێ. بەوانەی پێش ئەو ماوەیەش لەدایزک بزوون ئەلنزا و ئەوانەی  Z نەوەی بوون، لەدایک  ٢٠١٠
ناو دەبرێن. ئەو نەوەیە بە تایبەتی ئەوانەی دوای هەزارەی نزوێ لەدایزک بزوون و ڕووداوەکزانی یزازدەی سزاتامبێریان لەبیزر 
نییە و لەگەڵ پێشکەوتنەکانی دونیای ئینتێرنێت و تەکنۆلۆژیا و شۆڕشی گواستنەوەی زانیاری گەورە بوون، بەهزۆی هەبزوونی 

ۆڵ کە لەگەڵ تەکنۆلززۆژی و بەرهەمەکززانی و هەروەهززا دەسززت وێڕاگەیشززتنییان بە ئینتێرنێززت هەیە، پەیوەنززدییەکی تونززدوت
پەروەردەیەکزی جیزاواز لە نەوەکزانی پێشزتریان هەیە کە تەنیزا لە ڕێزگەی بنەمزاڵە و دەوروبەریزانەوە پز  گەیشزتبوون. ئەو 

وێزززڕای ئەوەی سەرنجڕاکێشزززن، بزززووەتە هزززۆی نەوەیە دەبزززنە خزززاوەنی هەنزززدێک تایبەتمەنزززدیی جیزززاواز کە لە زۆر ڕووەوە 
 .دروستبوونی گۆڕانکاریی جیدی بە بەراورد لەگەڵ نەوەکانی پێشووی خۆیان

 
لە یەکەم چاوخشاندندا ئەو نەوەیە کە زۆربەی کاتی خۆی لە سەر ئامێرەکانی دونیای دیجیتزاڵ و توڕەکزانی سۆسزیال میزدیا 

ەر، بەاڵم بە لێکزۆڵینەوە جیاوازەکزان لە کزۆمەڵگە جیاوازەکزان دەرکەوت بە سەر دەبرد، زۆر هیزوابەخش نەبزوون بزۆ دەورووب
کە ئەو نەوەیە بە پێچەوانەی ئەو چاوەڕوانییە گەلێک تایبەتمەندیی سەرنجڕاکێش و گرینگیزان هەیە کە بزۆ کۆمەڵناسزان و 

 .یان جیاواز بوونبە تایبەتیش بۆ سیاسەتوانان گرینگییەکی زۆری هەبووە چونکە هەڵسوکەوت و شێوازی بڕیاردان
 

یەکێززک لە گرینگتززرین بنەماکززانی جیززاوازیی ئەو نەوەیە گرینگیززدان بە چەمکززی ئززازادییە کە ڕێگززا نززادات ئەو ئززازادییەی 
هەیەتی کورت بکرێتەوە و تەنانەت لە بەرانبەر ئەو کزورتکردنەوەیە ڕادەوسزتێت. بە پزێچەوانەی نەوەکزانی پێشزووی خۆیزان 

لۆکززاڵین، ئەو جززی.ە زیززاتر هەڵگززری کولتززووری جیهززانین و دەتززوانن بززبن بە بەشززێک لە  کە زیززاتر هەڵگززری کولتززوورێکی
کولتووری واڵتێکی زۆر دوورتر لەو شوێنەی کە لێزی دەژیزن، ئەوەش بە جورێزک چوارچێزوەی بیرکزردنەوەی ئەوانزی بەرفزراوان 

دەدەن، یززا ڕووداوەکززان جیززاوازتر و لە کززردووە. بەمجززۆرە ئەوان زۆر جیززاوازتر لە نەوەکززانی پێشززوو بیززر دەکەنەوە و بڕیززار 
هەنزززدێک ڕووە قزززووڵتر دەبیزززنن و بە دوای ڕاسزززتییەکانن و زیزززاتر لەگەڵ شزززیکردنەوەی زانیزززاری بزززۆ گزززرتنەبەری بڕیزززاری 

 .پێویستین
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یەکێکی دیکە لە الیەنەکانی دیزکەی ئەو نەوەیە گرینگیزدانە بە خۆنیشزاندان و سزەلماندنی خۆیزان. ئەو باوەڕبەخۆبوونەیزان 
ە لە دونیای ئینتێرنێت بۆ ماوەتەوە، وێڕای هەبوونی هەنزدێ بزواری نەرێنزی بەاڵم الیەنزی ئەرێنیشزی تێزدایە کە خزۆی لە ک

بەرانززبەر نەوەکززانی دیززکەدا بە کەم نززابین ، ئەوەش وا دەکززات لەسززەر شززێوازی ژیززان و بیرکززردنەوەی خززۆی مکززوڕ بێززت. ئەو 
زیاد بووندان، بەهۆی ئەو جیاواز بڕیاردانەیان کاریگەریی جیاوازیان لەسزەر نەوەیە کە لە واڵتانی جیاواز بەردەوام ڕوو لە 

کۆمەڵگەکانیان داناوە، چونکە سیاسەتوانان ڕووبەڕووی توێژێکی زۆر لە حەشیمەتی واڵتەکەیزان دەبزنەوە کە خزاوەن نزۆرم و 
یزر دەکەنەوە. هەر بزۆیەش ئەگەر بیرکردنەوەی تایبەتیی خۆیزانن و جیزاواز لە دایزک و باوکانیزان یزا نەوەی پزێش خۆیزان ب

ڕەچاوی ویسزت و بیرکزردنەوەی ئەو تزوێژە نەکەن و هەر بە شزێوەی کالسزیکی بیزر بزکەنەوە توشزی شکسزت دەبزن، چزونکە ئەو 
 .هێبە و دینامیبمەی کۆمەڵگە ناکرێت نەبینرێت

 
خزرێتە بەرچزاوی لێکزۆلینەوە و لە کۆمەڵگەی ئێراندا کە ئێستا ڕۆڵێکی بەرچاویزان هەیە لە شۆڕشزی نوێزدا دەبز  ب Z نەوەی

خوێندنەوەیەکی جیدی، چونکە بەرەوپێشبردنی هەر بابەتی پەیوەندی بە کزۆمەڵگە و بەتزایبەت بە سیاسزەت بەبز  ناسزینی 
ئەو نەوەیە و تایبەتمەنززدییەکانی زۆر ئەسزززتەم دەبێزززت. بە تزززایبەتی ئەو خوێنزززدنەوەیە بزززۆ شۆڕشزززگێڕان کە دەیزززانەوێ بە 

شززۆڕش بززۆ بونیادنزانی کززۆمەڵگەیەکی نززوێ بەرەوپززێش بزبەن، پێداویسززتیەکی گززرینگە. چززونکە ئەو جەمزاوەریکردنی خەبززات، 
توێژەی وێڕای هەبوونی وزەی زۆر بەاڵم بە بیرکزردنەوەی جیاوازیزان دەبز  بە شزێوازی نزوێ هەڵسزوکەوتی لەگەڵزدا بکرێزت. 

ویزدیویەکی یوتزوبەرێکی الو کە بزابەتەکە هەر بۆ نموونە، بزۆ ئەو تزوێژە ئیتزر زیزاتر لە پەیزامی سیاسزیی پوخزت و درێزژ، 
 .ڕاستەوخۆ و بە زمانی ئینتێرنێتی با  دەکات سەرنجڕاکێش و کاریگەرترە

 
لە الیەکززی دیززکە دەبینززین ئەو تززوێژە بەپززێچەوانەی چاوەڕوانییەکززانی دەوربەر و دایززک و باوکززان کە ئەوانیززان بەرانززبەر بە 

کە ئەوان لە کۆمەڵگە دابزڕاون، بە شزێوازی نزوێ دێزنە مەیزدان و تەنزانەت دۆخی دەوروبەر ب  هەست دەزانی و پێیان وابوو 
زۆر کاریگەر بە شێوازی خۆیان و بە ئەرێنزی کاریگەرییزان بە سزەر ڕووداوەکزان هەیە، بە جورێزک دەبزنە هیزوای سزەرکەوتنی 

 .یەکسانی شۆڕش و تەنانەت پشتیوانییەکی بەهێب بۆ داوا پێشکەوتووەکانی کۆمەڵگە، داوای وە  ئازادی و
 

خوێندنەوەی ڕاستییەکانی کزۆمەڵگە وە  ئەوەی هەیە بنەمزاییترین پێداویسزتیەکانی داڕشزتنی بەرنزامە و پزالنە بزۆ ئێسزتا و 
داهزززاتووی کزززۆمەڵگە، بەتزززایبەتی ئەگەر ئەو بەرنزززامە و پزززالنە، ڕزگزززاری و سەربەسزززتی نەتەوەیە  و نیشزززتمانێک بێزززت و 

هەبێت و لەالیەن شۆڕشێگڕانەوە ئاراستە بکرێت، لەوەها دۆخێک ناسزینی ئەو نەوە نزوێ پێداویستیشی بە وزەی نوێ و الوان 
و جیاواز و کاریگەرە یەکێک لە پێداویسزتییەکانی بەتزایبەتی سیاسزەتوانان و شۆڕشزێگێڕانە و نەبزوونی ئەو پێداویسزتییەش 

 .نامۆبوون لە کۆمەڵگەی بەدوا دێت و لە ئاکامدا دەبێتە هۆی پەراوێب کەوتن
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 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٣ەم بابەتە لە ژمارەیئ
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٤ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٢ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 

  
  

 پەیامی توێتێری رابرت مالی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

پەیزززامی تزززوێتێری رابزززرت مزززالی بزززۆ خەڵکزززی ئێزززران لەالیەن سیاسزززەتمەدارانی کزززورد و ئێرانزززی کزززاردانەوەی نەرێنزززی زۆری 
واوێدەچ  بۆچوونی پرۆفیسۆر ڕیچ کارفورە پرۆفیسۆری کۆمەڵناسی ڕۆژهەاڵت لە زانکۆی میشیگان دوور نیزیە لە  .لێیکەوتەوە

 .ڕاستی
 
 .ئێران  ت له بۆ گۆڕینی حکومه  وانه بوونی ئه نه ی ئاماده نگی ئیسرائی  نیشانه مریکا و بێده ڵوێستی ئه هه"
 

ئەگەر ڕۆژێک بێت سیستمی کۆماری ئیسالمی بگۆڕێزت، ڕێژیمزی جێگزرەوەی سیسزتمی کۆمزاری ئیسزالمی بەدڵنیزاییەوە ڕێژیمێکزی 
لە ئایین بێبراون رەنگە هەتا سزەد سزاڵی تزر دەور بزۆ حکزومەتی ئزایینی چونکە خەڵک ئەوەندە  .باوەڕمەندی ئائینی نابێت

 .نەگەڕێتەوە
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پرۆفسزززۆر ریزززچ کزززارفۆر پێشزززبینی دەکزززات کە رژێمزززی داهزززاتووی ئێزززران بە ئاراسزززتەیەکی ناسیۆنالیسزززتیدا تێزززاەر دەبێزززت و 
  .بەرژەوەندی نەتەوەیی خەڵک دەخاتە بەر پەرژەوندیە سیاسییەکانی دیکەی

 
ێکهێنانی حکومەتێک کە لەسەر بنەمای پاراسزتنی بەرژەوەنزدییە نەتەوەییەکزان لە ئێزران دابمەزرێزت دڵە ڕاوکێزی رۆژاوا لە پ

  . هەیە. هەروەها حکومەتێکی سیکۆالری و داهێنەر و بەرهەم هێنەر بۆ ڕۆژئاوا ئیدەئال نييە
 

بەرژەوەنزززدی نەتەوەیزززی لە م.مالنززز  ئەگەر حکزززومەتێکی وەهزززا دەسزززتەاڵت بگزززرێتە دەسزززت ئەوەی ڕوودەدات ئەوە دەبێزززت کە 
 ئایدیۆلۆژی و ئایینییەکاندا بەفیڕۆ ناچێت و کۆچی بەلێشاوی بژاردەکان

 
و وەبەرهێنەرەکانی واڵتانی ڕۆژئاوا پێچەوانە دەبێتەوە نوخبەکان بەرەو واڵتی ئێران دەگەڕێنەوە کە ڕووداوێکی ئەوتزۆش بە 

  .قازانجی ئەوان تەواو نابێت
 

ڕکابەر پێیان خۆش نییە ڕووبەڕووی ئێرانێکی زلهێب ببنەوە، بزۆیە پێیزان باشزە مزامەڵە لەگەڵ حکزوومەتی واڵتانی دژبەر و 
ئێستای شەڕ التان و پاشڤەڕۆ لە ئێراندا بکەن و باوەڕیزان وایە مزانەوەی حکزومەتێکی ئزایینی و گەمزژە لە بەرژەوەنزدی وان 

 .ۆشن و سوودی لێی وەرگرندەشکێتەوە و دەتوانن بە بەردەوامی وە  مانگای شیری، بید
 

سززاڵی ڕابززردوو بە ئەنجەتززی دەسززەاڵتی ئایززدیۆلۆژی ئێززران لە  ٤٣لەحززاڵەتی مززانەوەی حکززومەتێکی ئیسززالمی، ئەمریکززا وە  
دیزارە ئیسزرائی.یش سزەرەڕای داگیرکردنزی  .چێژوەرگرتن لە بەرژەوەندییەکانی خۆی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بەردەوام دەبێت

ی دۆستایەتی لەگەڵ عەرە  و... واڵتزانی موسزڵمان بە بیزانووی مەترسزیی سیسزتەمی کۆمزاری ئیسزالمیەوە فەلەستین، پەیمان
لە حکومەتێکی دواکەوتووی وە  ئەمڕۆی ئێران سودی باشتر وەردەگزرێ. لە کەش و هەوایەکزی ئەوتزۆدا واڵتزانی عەرەبزی بە 

 .رائی  دەزاننشێوەیەکی سەرەکی سیستەمی کۆماری ئیسالمی بە مەترسیدارتر لە ئیس
 

ئێرانێکززی الواز، کە لە ڕێگززای کاربەدەسززتانی ناکززارامە و نەخوێنززدەوار و ناشززارەزا کە بە خێرایززی ژێرخززانی ئززابووری خززۆی 
ئێرانێکززی الواز کە بتززوانن بە ئاسززانی و هەرکاتێززک پێویسززت بێززت سززبای  .وێززران دەکززات بززۆ واڵتززانی ڕۆژئززاوا زۆر باشززترە

ترە لە ئێرانێکی بەهێب کە بەب  گرنگیدان بە ئایین لەسەر بنەمزای پاراسزتنی بەرژەوەنزدی بەسەردا بسەپێنن گەلێک گونجاو
 .نەتەوەییەکانی دامەزرا بێت
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خەڵکززی ئێززران سززەڕەڕای هەاڵواردن و چەوسززاندنەوەی ئایززدیۆلۆژی و چەوسززاندنەوەی کەمیززنە نەتەوەیززی و مەزهەبیەکززان، 
. پیشەسززازی لە نززاوچەکە و یەکێززک لە زلهێززبە جیهانییەکززان تیززدا هەیەپتانسززێ.ی بەرزبززوونەوەی وە  هێبێکززی ئززابووری و 

واڵتانی رکابەری وە  سعودیە و تەنانەت تورکیاش ئاگاداری ئەم مەترسییە هەن و واڵتی ئێرانیان، لە دۆخی دواکەوتزوویی 
 .هبری و بیروباوەڕەی ئایدیۆلۆژیکیدا)وە  ئەمڕۆ( پ  باشترە

 
 .انە ئەمریکا و ئیسرائی  نایانەوێت حکومەت لە ئێران بگۆڕنبڕوا وایە هەر لەبەر ئەم هۆکار

 
بۆیە پێویستە و دەب  خەڵکی کوردستان و خەڵکی ئێران بۆ رووخاندنی کۆماری ئیسالمی ئێران و بەگشتی هەمزوو سزتەمکاران 

 .پشت بە خڵک وهێبی گەل ببەستن و چاوەڕوانی یارمەتی دەرەکی نەبن
 

 .میتران ەوە بۆم هاتووە کەڵکم وەرگرتووە -دۆستی بەرێبم ف لە مەتنێکی فارسی کە لە الیەن 
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی گۆران ئەمیری 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

33 
 

 
 

 بۆ ژیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەلیم حەقیقی

 
١  

 
زریانێک شەماڵی شزەوتاند، تاسزەیە  دیسان سروەیە ، سۆزێک، کۆترێک، ئاسکێک بەپڕتاو خورپەی لە دڵم هێنا. دیسان 

جەرگمی هەژاند، هەواڵێزک سزیس و شزەکەت، زەمەنێزک بەمەودای تەمەنزی مێزژوو... دیسزان هەرای خەمێکزی قزور  بە سزەر 
غەریبززی و غززوربەتم دابززاری، ئەوەنززدە شززەوم، ئەوەنززدە شززەمم، ئەوەنززدە تەمززم، ئەوەنززدە خەمززم، پززرێچکەی هەمززوو ژنێکززی 

وو پیاوێکی دەربەدەرم، کەزی و قژی هەموو ژینایەکی خوێناویم، حەز و خولیای هەموو میالنێکزی شاربەدەرم، ڕیشی سای هەم
تاوانم. ئەوەنزدە مێشزکم، دڵزم، هەنزاوم، جەرگزم بزڕاوەە خەنزجەری دوژمزن کزول و هەودای هەواری هیزوام زوورە! ئەوەنزدە  ب 

راوم، خززباوم، گززالوم، کززوتراوم وە  چززریکەیە  چەمززاوم، کززوڕووزاوم، قیززژاوم، مرکززاوم، بێززژراوم، گریززاوم، تاسززاوم، نێززژ
 ...هاوارم

 
دێزری سززەر بەرد و ڕەوەز و چیززا و بسززتۆکم بە سزەر هەواری خززاڵی داکەوتززووە، شززنەی شزیالن و مێززر  و چززیمەن و سوێسززن و 

بە هەاڵڵەم لز  بزووتە شز.ێرەیەکی سزوور بە ڕێچزکەیە  خزوێنی مەیزو، تەیزری ئاسزمان و هەڵزۆ و تەوار بەسزەر گزۆڕێکی الو 
 چەشنی خا  ڕەگێکی داکوتراو لەسەر نیشتمان شین دەنوێن  هەرماوە لەسەر فەرمانی گەل. باوەشم لە بێکەسیی گووشینی 
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 خەونێک بووتە خۆرە و مۆتەکە، ماچی پێکەنینی خۆر سارد و سڕ لە پاییبێکی بەهاراوی! سەفەرێک دەکەم بەرەو ببە بەرەو 
 ...ەکان ئەوبەرتر لە باران و هەنیسکی هەندەرانوێنەی ئاوات و هیوام، بەرەو پشتی حەسرەت

 
دڵم الی وێنایەکە لە ببەی شەهیدێک، بە خەرمانەیە  خۆزگە و حەزی تااڵن، هەموو شەوانە بەکاتی ئازادی بەرانبەر خزۆم 

کێتەوە و مانگ، لەدەمێکی کم و پڕ لە هەرای "ژن، ژیان، ئازادی" سێرە لە بەختم دەگرم، ئەو بەهزارەی بز  تزۆ ئزااڵم دەشزە
 ...لەسەر ئاخی نیشتمان

 
٢  

 
هێورهێززور بەدەم هززاژەی ڕووبززار، بە داوێنززی کەسززک هەڵززگەڕا، قەوزەی شززین و زەردئاسززا داروبەردی ئەم ئززاخەی داگرتززووە، 
ڕوخساری دەنگێکی نهێنی بە جامانەیە  لەسەر پ ، هەوری خەیاڵ بۆتە باوەشی هەموو شار...ئەو دەمزانەی بەرەو چیزا ڕوو 

رپەی دڵێکی شۆخ گڕکانێک لە باوەڕ تەنیزا بسزتێک لە مشزتێک ڕێبەنزدانی دەهزۆنییەوە، ئزێمە بزووین و خۆمزان. بە شەقام ت
ئێمە و شاخ، سەرینمان چە  و لێنەمان گەاڵ، دارەدەستمان گۆچان، ئاوێبەمان ڕەخت و فیشزەکدان لە بەرگێکزی خۆڵەمێشزی، 

ە فیشززە  ئززااڵی چڵکنززی چەپەڵززی دەئەنگززوت، بیرەوەریمززان خەونمززان ئززازادی و مۆتەکەمززان دی.ززی و ژێردەسززتی، بززوغب دەبززوو
ئەفسانەیەکی خەیاڵی، مێژوومان ئەوەندە دوور دەیشەوتێنن چەواشە دەیگۆڕن چاویزان بزڕ ناکزا هەتەری ئەو هەمزووە هێزبە، 

دا ڕادەژایزن، شەوانە بە گژ تاریکی ئەنگوستەچاو دەبووینە ڕووناکی بەدەم کانی دەبووینە یار... سەنگەر دەبووە النزک و تێیز
 .دەبووە وانە و ژیان بۆ بەرخودان

 
تانج و تەختی بایەقۆش وەرگەڕێ، ئەو دەمەی دەستەاڵت بزووە ژیزن و ڕانزانی مرۆڤزایەتی گاڵتەجزاڕ و چڵکزی دەسزتی مزرۆڤ 
 خانەدانی دەخوڵقاند! دیوەخان پڕ دەبوو لە دووکەڵی غەڕە و گۆڕاوی بەفیبی پیس! بڕیار قزامچیی دەوەشزاند بەسزەر پشزتی

وقوڕ دەمززا لە مێشززکی بۆگەنیززوی زاڵززم هەتززا چەرخززی گەردوون بسززووڕێ و ئاشززی دارا، نەدار  الوازی بەڕوو و بەزەیززی قززات
 ...بگەوزێن  لە خوێنی مژتووی ترێ

 
لێرە دەگۆڕنانی هەموو ئاواتەکان و ئەو بیرەوەرییانەی دەمکردنە ڕەنگ و نیگاری حەسرەتم پ  دەهۆنییەوە، دەمکزردە وشزە و 

ەوم دەدرەوشزاندەوە. نە شزەماڵ و نە ئەسزتێرە و مانزگ هیچکامیزان نزابنە ئەو سزروەیەی پەیزامی شزارەکەم بزدا، نە مانگە شز
تۆزی بەردەرگزا ئزاوپرژێن دەکزرێ و نە سزایدارەکان دەبینزدرێن و هزێالنەی مەل، هەناسزەم نزای ، دڵزم گوشزراوە، خەفەتێزک 

 ...بارتەقای ئاوی.کەی مەلێکی بێکە 
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لە ژن لێوان لێو لە ژیزان و هیزوای ئزازادی، ورە و وزە شزۆڕ دەبێزتەوە بەگزژ شزەقامی شزار و هەروا لە  لەدوای درووشمێک پڕ
بەستێن بەرەو چەقی ماڵە بەردەرگای پیری ڕدێن چەرمووکی سەرشێتی ماخولیای هێب... سێاڵو و الفزاو گزڕ دەگزرێ بەبزاهۆی 

کی ئااڵی ڕەشزیی گەڕی سز  پێزی دادەدا... ئەو سزەرچۆپی الوانی نیشتمان کیژ دەبێتە مشت و کوڕ دەبێتە خشت و بەسەر کەال
کێشززانەی ژێززر خززا  لە دەوری یە  گەڕەالوژەی ئززازادی دەچززڕن بەدەم الو  و حەیززران و چەمەری و هززۆرە، ئەوان دەچزززنە 
لوتکە، هێمای خۆرێک تانجە و دەستی وااڵی ئەوین دەگرنە باوەش، کاتێک سەربەسزتی چیتزر خەون نیزیە و مزاف و ویسزت و 

 .حەز و هیوامان لە ئامێب دەگرین لە وەرزێکی زەردی پڕ تینی شەقام و شارێکی پڕ بە گەرووی هاوار بۆ چیا
 

 ...چ.ەی شەهیدێک لە ئێوارەیەکی پاییبیدا دەبێتە ڕۆژی ئازادی
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٥ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٣ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 لێکدانەوەی گەوجانە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارسمە

 
شزززێواە. لە واڵتزززی ژێزززر  هزززاتنی حکزززومەتی ئاخوندانزززدا زۆر کە  سزززەریان ل  لەم ڕۆژانەی دواییزززدا لە سزززەروبەندی کۆتایی

 .دەستەاڵتی ئاخوندان لە زۆر بواراندا بە دەست لێکدانەوی ناهاوسەنگەوە دەناڵێنین
 

کزورد لە ئێزران وە  ئەوەی حەوت مێشزیان لە خەڵەفێکزدا دۆزیبێزتەوە، لە ڕێنرانزدۆمە لەو کاتەوە خوشک و برایانی غەیرە 
ی هەتاویززدا دەنگیززان بززه کۆمزززاری ئیسززالمی دا، دەسززتەاڵتی ئاخونززدان پەرەی سززەند. وێزززڕای ١٣٥٨گەوجززانەکەی بەهززاری 

یزرزا ڕوحزوڵاڵی خزومەینی وە  پەرەسەندنی ئەم دەستەاڵتە، ناهاوسەنگییەکی سەیر لە نێوان زۆر شتاندا دەستی پز  کزرد. م
سەردەستەی بەڕێوەبەرانی ڕێنراندۆمەکە، لە کاتێکدا لە ڕستەسازیدا زۆر کول و کڵۆڵ بوو و باش نەیدەزانی لەنێزو ڕاسزتاندا 

 :وشان باوێتە سەر جێگەی خۆیان، قسەی زۆر سەیر و سەمەرەشی دەکردن
 

ابەش بکرێززت و سززووتەمەنی و ئززاو و کارەبززا و تەنززانەت دەیگززوت وا دەکەم پززارەی نەوتززی ئێززران بە سززەر هەمززوو خەڵکززدا د
هاتوچۆکردن بە پاسیش لەنێو شاراندا دەکەمە بەالش. زۆرجاریش فەرمانی نێو ڕستەی داویشزتە نێوەڕاسزتی ڕسزتە و ڕسزتەکە 

بوویان و کردن. سەرەڕای هەموو ئەمانە جوغرافیای ئێرانیشی باش نەدەزانزی. هەمزووالیە  بیسزت دەبوو بە جنێو و سووکایەتی
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خوێندبوویانەوە کزوردان لەبەر ئەوەی لە بەحزران دوورن و لە وشزکانیدا داگیزرکەران دەورەیزان داون نەبزوونە خزاوەنی واڵتزی 
سززەربەخۆ. بەاڵم میززرزا ڕوحوڵاڵخززانی خززومەینی مززاوەیە  دوای ئەوەی پەیڕەوانززی خززاپێنراوی گوتیززان ڕووخسززار و ڕیززش و 

گدا دیتووە و هەتا دەنگیشیان نووسا هاواریان کرد "امام تو مزاه اسزت"، بزڕوای پێکزردن ولووتە مڕچومۆنەکەیان لەنێو مان دەم
و خۆی کردە نوێنەری خوا لەسەر زەوی و سواری شەپۆلی گەمژان بوو. میزرزا ڕوحزووڵاڵ کاتێزک لەشزکری گەلحۆیزانی بەدەوری 

و بیانگەوجێنێزت و بیانبزاتە سزەر سزندووقی خۆیەوە دیت، هاتە سەر ئەو بڕوایە هێرش بکاتە سەر ئەو کوردانەی نەیتوانیبو
 گزوتی و کوردسزتان سەر بکەنە هێرش کرد ئەرتەش ئەوکاتی بەشەکەی س  لە داوای  ڕێنراندۆمەکەی. فەرمانی جیهادی دا و

 ئیبنزی دڵیزان یزان نەکزرد هەسزتیان بزوون، گەوج ئەوەندە پەیڕوانیشی خێڵی. بدەن کوردان لە دەریاوە و ئاسمان و زەوی لە
ە نیزیە و هێزبی دەریزاییش بە کێزوانەوە بەدەورەو دەریایزان کزوردان قوربزان بڵزێن پێزی و پێزبکەنن ڕێبەریان جەنابی بە نەدا
ناچێت. ئەویزش نە  هەر پزارەی نەوتزی نەدایە خەڵزک و سزووتەمەنی و ئزاو و کارەبزا و پاسزی نێزو شارانیشزی نەکزردە  هەڵ

 .ڕە جەنگییەکانیان بە وشکانیدا باژۆن، بەاڵم نەکرابەالش، بەڵکوو هێبی دەریاییشی هان دا کەشتی و پاپۆ
 

لە هەمزووی سززەیرتر هەنزاردە یززان سزادرکردنی ئیززنقال  بززوو. جەنزابی ڕێززبەر وایبانزی ئیززنقال  پسزتەی ڕەفسززەنجان و سززێوی 
 .نەدات وا باشە سادر یان هەناردە بکرێت لوبنانە و بۆ ئەوەی مۆرکه و کرم لێی

 
ریی ڕێززبەری گەمژەیززان دەکززرد و خۆیززان داویشززتە نێززو چززاڵە قیززری عێراقییززان و بە سززەر خێڵززی گەمززژانیش بەردەوام پشززتگی

مەیززدانی مینانززدا بەرەو کەربەال ڕێززگەی شززەهادەتیان دەگززرتە بەر. هەتززا وردە وردە کەمیززان کززرد و بەشززێکی بەرچاویززان بە 
 .کوشتن چوون و بەشێکیشیان وشیار بوونەوە و قوونیان لەسەر دەرپێی خۆیان دانا

 
کردنززی دەکززردەوە و  دوای مەرگززی ڕێززبەری گەمززژە، دەسززتەاڵت کەوتززه دەسززت عەلززیە گززۆج ناوێززک و ئەویززان زیززاتر فکززری دزی

ئەوەندی دزی هەتا ئابووریی واڵت بە یەکجزاری نێزوکی کەوت. پزارەی ئێزران بە چەشزنێک لە بەرانزبەر دراوە جیهانییەکانزدا 
ئەونزدەی خزۆی  ٧٠٠هەزار و  ٨ئاخوندان لەبەرانبەر دراوی جیهانیزدا  بایەخ بوو، حەوت تومەنی سەردەمی پێش دەسەاڵتی ب 

هەڵمسا. ئێستا ئەگەر کەسێک لە ئێران بچێتە بازاڕ، لە جیات هەر حەوت تومەنێکی پێش دەستەاڵتی ئاخونزدان، پێویسزتە 
ویسززتە و ئەوکززات هززبار تززومەن پێ ٨٠٠می.یززۆن و  ٣تززومەنی ئەو کززات،  ٧٠بێززت. یززانی لە جیززات  تززومەنی پ  ٨٠٠هەزار  ٣٢

 .ماشێنی جیبی پ  دەکڕدرا ٤١٠ی ئێستا بۆ نموونە  ئەوەندە پارەیە
 

 ئەم نووسینە سەرلێشێواوە خوێنەری بە سەبر و چیکڵدانەی دەوێت. خوێنەرێکی وای دەوێت نەڵێت بەم حیسا  و لێکدانەوانە 
 سەرم ل  دەشێوێت. کاتێک جەنابی عەلیە گۆج و "حەمەی باقری"ی فەرماندەی هێبە چەکدارەکانی ئێران سەریان ل  
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شێوابێت، وەببانە بیالمان ، پەرژینێکی بەگوڵ بێت لە ڕووی ئێزوە، هەمزوو شزتێک لە گرێزژەنە چزووە. کاتێزک خەڵزک دەڵزێن 
سروودی "سزەالم فەرمانزدە"م پێخۆشزە؟ یزان کاتێزک حەمەی بزاقری  "توپ، تانک، نەفەربەر..." و عەلی چۆاڵخ دەڵێت پەکوو

ی گشتیی هێبە چەکارەکانی کۆماری ئیسالمی ناوی خۆی دەخاتە پاڵ نەیارانی و بە تێرۆریست ناویان دەبزات، چزۆن  فەرمانده
هەزار دژە شزۆڕش  ٣ناچێت؟ باقری دوای هێرشی مووشەکی بۆ سەر شۆڕشگێڕان، بە میدیاکانی خۆیانی گوت:  حیسابی ل  تێک

بنکەیان هەیە. ئەوەندی بیری ل  دەکەینەوە، حیسزابی جەنزابی فەرمانزدە لە حیسزابی دۆالر  ١٢٠٠لە باشووری کوردستانن و 
بززنکەدا دابەش بکەیززن و هەر  ١٢٠٠دژبەری ئاغززای بززاقری بە سززەر  ٣٠٠٠تززرە. ئەو ناچارمززان دەکززات  و تززومەنەکەش تێکەڵ

وێززت. ڕەنززگە نەزانززن ڕازی ئەم لێززدوانەی جەنززابی فەرمانززدە لە چززی دایە، بەاڵم ئەو بززنکەیە  دوو کە  و نیززوی بەردەکە
 ٢٠٠کردنەدا بەشێکی بەرچاوی نەیارانی بە کوشتن بدات. بزۆ ئەوەی نیزو نەفەرەکزان بەسزەر ئەم هەزار و  خەریکە لەم دابەش

ەفەران دوولەت بززکەن و بیززانکەین ن ٦٠٠بززنکەیەدا دابەش بکەیززن و هەر بززنکەیە  دوو کە  و نیززوی بەربکەوێززت، پێویسززتە
 .دەربچێت ڕاست حیسابەکە و نەفەر نیو١٢٠٠ بە 
 

 .جەنابی فەرماندە سەری دا لە بەرد، خۆ ئێمە قەسابخانەمان دانەناوە
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 نەوەی هۆشمەند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەت

 
خۆپیشاندانەکانی سەراسەری لە ئێران و بە تایبەتی لە کوردستان، کە لە دوای قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینزی دەسزتی پز  
کرد، زۆری نەخایاند کە کۆمەڵگەی بوێر و ئازادیخوازی کوردستان کە لە کولتووریزدا ژن ڕوڵزی سزەرەکی دەگێڕێزت و مێزژوو و 

کوردسزززتان خزززاونی خواژنەکزززان بزززووە و ژن بەشزززی سزززەرەکیی کزززۆمەڵگەی کزززوردییە، سزززەلماندی کە لەو ئزززایین و فەرهەنگزززی 
یەتی و ڕەگەزیزززدا، پززز.ەی بزززۆ دیزززاری نەکزززراوە، بەڵکزززوو بە واتزززای کزززۆمەڵگەیەدا و لە دابەشزززکارییە مرۆڤزززایەتی و کزززۆمەاڵ

 .ووەە هەروە  ئێستاڕاستەقینە یەکسان بووە و بگرە لە زۆر بڕگەی مێژوویی، بەڕێوەبەر و پێشەنگ ب
 

سزززەرهەلدانی ئەمجزززارە بەڵگەیەکزززی ڕوون و بزەرچززززاوە بە نیسزززبەت فەرهەنگزززی یەکسزززانیخوازی و یەکگرتزززوویی کزززۆمەڵگە و 
ئەندیشززەی کززوردی. لێززرەدا نززاچینە سززەر ئەو بززابەتە کە پێویسززتیی بە لێکززۆڵینەوەی تززایبەت هەیە و لە فززۆڕمی بززابەتێکی 

یەکزی دیکەشزەوە دەبز  بە بەردەوامزی بزۆ خۆمزان و کزۆمەڵگە ڕوڵزی ژن ی لز  بکەیزن، لە الڕۆژنامەدا ناتوانرێت بە وردی باس
م خاڵی سزەرەکی لێزرەدا نەوەی لەبەرچاو بگرین و لە شۆڕشی ژیناشدا کە هەر با  و بابەتێک بە ژن دەست پ  دەکات. بەاڵ

 .ەوە هەتا ئیستا١٣٥٧نی ئێران لە ساڵی نوێ کۆمەڵگەی ئێرانە، لە پاش شۆڕشی گەال
 

نزززی ی زایینزززی زۆر بە ئیزززرادە و عەقاڵ ٨٠و  ٧٠لەم سزززەرهەڵدانەدا بە شزززێوەی سەرسزززۆرهێنەر و پێشزززبینینەکراو نەوەکزززانی 
 هاتوونەتە مەیدان و پڕن لە داخزوازی و بڕیاری گۆڕین و دیاریکردنی چارەنووسیان داوە، لە حاڵێکدا کاتێک لە نەسڵەکانی 
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نەسڵە چۆنن، بە شێوەیەکی زۆر هەڕەمەکزی باسزیان لەوە دەکزرد کە: نەسزڵێکن سزەریان پێشتر لەوان پرسیارت دەکرد کە ئەم 
 .تەنیا لەنێو موبای.ەکانیان داوە و دەوروبەری خۆیان نابینن و داهاتوویان ناڕوونە و هیچ هەڵویستێکیان نییە

 
یزان کەلزێن لە کزۆمەڵگەدا دروسزت بززووە لە ڕاستیدا لە تێاەڕاندی سووننەت بززەرەوە مودێرنیتە لە ئێرانی کولونیکراودا بە دە

می خۆی خۆڵقێنەریان بووە و هیچ ئزاوڕێکی لە کەلێنەکزانی کزۆمەڵگە نەداوە تزی دیکتاتوریی ڕێژیمی کۆماری ئیسالکە دەسزەاڵ
بزێخەبەر  .ی خۆیزان ڕاکێشزنو لەو خەیاڵە خاوەدا بوون کە دەتوانن نەسڵێک تەنیا بە سروودێکی فوکزاهی و بیواتزا بەرەو ال

 .می خواحافیب و مەر  و بڕۆخێی وەرگرتوی کرد وەاڵەوە کە "فەرماندە!" ساڵل
 

 .ئزەم هەڵویست و کەلێنە دەبزز  لە دوو بززواری جیهانی و نێوخۆییدا خوێندنەوەی بۆ بکرێت
 

ەندیشزەی لزە بززززواری جیهانیزدا ئەمە تێاەڕانزدنی ئاسزایی و مزافێکی دیزاریکراوی نەسزڵی نزوێ جیهزانە کە بە تێکنۆلزۆژی و ئ
سەردەمیانە ئاشزنا کزراوە و تێیزدا ژیزان دەکزات و ڕۆژانە ئاسزتی خۆشزبژیوی و داخوازییەکانیزان و تەنزانەت بگزرە بززە دەقززە 

 .داخوازیی نوێیان دەبێت و لە کەشێکی جیهانی پارێبراوتر بە نیسبەت نەسەڵەکانی پێشتردا دەژین
 

و لە ئاستی نێوخزۆیی هەر کزۆمەڵگەیە  بەتزایبەت لە کوردسزتان  ئەو ڕەوتە جیهانییەش گرێ دراوە بە نێوخۆی کۆمەڵگەکان
 .کە زەمینەی حیببایەتی و کاری ڕێکخراوەیی و خەبات تێیدا هەمیشە ڕەنگدانەوەی بووە، فورمێکی دیکەی هەیە

 
بینیزوە، بە واتایەکی دیکە ئززەم نەسزڵە لەگەڵ ئەندیشزەی کززوردی پەروەردە کزراوە و وەکزوو نەوەکزانی پێشزتر کەمتزر شزەڕی 

یەن بنەماڵە سبا دراوە، کەرەستەکانی بەردەستی یەکجار زۆرتر بوون و سزەردەمی پەیوەنزدییەکان وای کزردووە کە کەمتر لەال
 .زووتر لە هەر نەسڵێکی دیکە کەسایەتییان دیاری و فورم بگرێت

 
ێداویسزتییەکانی، بەڵکزوو داخززوازی بە شێوازێک کە دەبینین ئەم نەسڵە لە چوارچێوەی بنەماڵەدا ناپاڕێتەوە بۆ وەرگرتنزی پ

و جەبری بەسەر بنەماڵەدا هەیە. کەشی پزەروەردەیزیزان بە شێوازێک بزووە کە لە بەرابەر نیازەکانیزان دەنگیزان هەڵبڕیزوە و 
 .تا بە دەستیان نەهێناوە هەدایان نەداوە

 
سزڵێکن کە لە بەرانزبەر داخوازییەکانیزان کاتیک ئەم بزابەتە لە بنەمزاڵەوە بە سزەر کزۆمەڵگەدا دەیگشزتێنین، دەبینزین کە نە

 شەرم نزاکزەن، تزوانزای پەیوەندیگرتنیان یەکجار زۆرە، هەستی هاوپێوەندییان فراوانە و گرووپسازی لە نێوانیاندا 
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یەتی لە زەینیانزدا بزوونی هەیە و توانزای چارەسزەری زۆریزان ڕەوانترە، بەم هۆیەش ئەلگوریتمهزایەکی زۆری ئزاڵۆزی کزۆمەاڵ
 .هەیە
 

یەکی دیکەشەوە جێبەجێکردنی فەرمان و بڕیارەکان لە نێو نەسڵی نوێ کۆمەڵگەی کوردستان، واتزایەکی دیزکەی هەیە و لە ال
ی هیچ تێب و ئیدە و حوکمێک نین و تزاکوو خویزان نەگەن بەو قەنزاعەتە کە دەبز  جێبەجزی ئەوال و ئەمال جێبەجێکاری ب 

ستا لە کوردسزتان لەگەڵ نەسزڵێک بەرەوەڕوویزن کە وانەکزانی شزوڕش لە جی.زی بکرێت هەنگاو هەڵناگرن. بە واتایەکی دی ئێ
ڕابززردووی خززۆی بیسززتووە و خززۆی تززاکێکی بڕیززاردەرە و سززەرتاپا هۆشززمەندە و قززۆڵی لە ئززاڵوگۆڕ و دابینکردنززی ژیززانێکی 

 .سەردەمیانە بۆ خۆی هەڵماڵیوە
 

هێبێک ناتوانێت پێشزیان پز  بگرێزت و هیچکزات پابەنزد ئەم نەسڵە هۆشمەندە تەواوی توانای خۆیان وەگەڕ خستووە و هیچ 
می دەیزهەوێ پێیزان دیکزتە بکزات و ئەو نابن بە هێڵەکانی ئیدئۆلۆژیکی کۆنی هەزاران ساڵی پێش کە ڕێژیمزی کۆمزاری ئیسزال

 .سنوورانە بە تەواوەتی دەشکێنن
 

 . ئەمجارە ئەمانن کە سنوورە نوێیەکان دیاری دەکەن
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زادە: ڕاپەڕی؛ی ئەم جارەی خەڵک، ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانی بەرەو  د. محەممەد حوسێن
 لێواری داڕووخان بردووە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: کاروان مێراوی
 
 :بەرایی

 
وەزاڵەهزاتووی کوردسزتان و ئێرانزی سیاسزیی هەنزووکە چزوارەمین حەوتزووی تێاەڕانزد و خەڵزک ڕاپەڕینی جەماوەریی خەڵکی 

بەردەوام لە سەنگەری شەقامی شاردا بەرەڕووی ئوختاپووسی ڕێژیمی ئاخونزدیی ئێزران بزوونەتەوە و تزاکوو ئێسزتەش تزاوانە 
ی کززۆڵنەدەرانەی شززەقام و شززار بەچۆکززدا جۆراوجۆرەکززان و دڕنززدەییی هێززبە سززەرکوتکەرەکانی ئەو ڕێززژیمە نەیتززوانی ئیززرادە

بێنێت. چاوەدێران و شرۆڤەکارانی سیاسی پێیان وایە کە ڕاپەڕینی ئەم جزارە زۆر جیزاوازترە لە سزەرهەڵدانەکانی پێشزتر و 
کردن و باسزکردنی زیزاتری ئەم پرسزە،  بەتایبەت لە دوو دەیەی ڕابردوو کە بەردەوام خەڵک لە شەقامدا بزوون. بزۆ تزاوتوێ

زادە، دوکتزۆرای پێوەنزدییە نێونەتەوەییەکزان، لێکزۆڵەر،  مەی "کوردستان" وتووێژێکی لەگەڵ بەڕێزب د. محەمزمەد حوسزێنڕۆژنا
 .چاوەدێر و شرۆڤەکانی سیاسی پێک هێناوە کە سەرنجتان بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین

  
و ئێرانززی سیاسززی بەگشززتی چززۆن  ڕاپەڕینززی جەمززاوەی و ڕووداوەکززانی ئەم جززارەی خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان کوردسێێتان:

 هەڵدەسەنگێنن؟
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ڕێژیمی ئیسالمی وە  سیستەمێکی حوکمڕانی کە ئەرکزی دابینکردنزی ئاسزایش و ژیزانێکی ئاسزایی بزۆ زادە:  د. محەممەد حسێن
ان هاوواڵتییانی ئێرانی لە ئەستۆیە، سااڵنێکە لە هەموو بوارەکانی ئابووری، سیاسی، کۆمەاڵیەتی و کولتووری تووشزی قەیزر

و داڕمان بووە، بە جۆرێک کە لە ئێسزتەدا هزیچ چزین و توێژێزک نیزیە کە لە سیاسزەتەکانی ئەو ڕێزژیمە ڕازی بێزت و هەسزت 
بەوە بکزززات کە سزززەرەتاییترین ویسزززت و مافەکزززانی دابزززین بزززوون. ئەمە جزززگە لە هەنزززدێک مزززافی تزززایبەت و لەوانە مزززافی 

ەرەوە و نێونەتەوەییشزدا سیاسزەتەکانی تووشزی شکسزت هزاتوون و لە نەتەوەکانی نێو جوگرافیای سیاسیی ئێران. لە ئاستی د
الیەکەوە لەبەر پێشززێ.کردنی یاسززا و ڕێسززاکانی سیسززتەمی نێززونەتەوەیی و لە الیەکززی تززرەوە بە هززۆی چززوونە نێززو بەرەی 

ەروەهزا بە هزۆی واڵتانێکی وە  کۆریای باکوور، سووریە، تورکیە و ڕووسیە کە بە واڵتانی دیکتاتۆری و یزاخی ناسزراون و ه
هەوڵەکززانی بززۆ دروسززتکردنی بززۆمبی ئەتززۆمی سززبا و گەمززارۆی زۆری بەسززەردا سززەپاوە کە گوشززاری ئەو سززبا و گەمارۆیززانەش 

 .دیسان دەکەوێتەوە سەرشانی خەڵک و هاوواڵتییانی ئێران
 

ا سزەپاندووە تەنزانەت ڕێژیمی ئیسالمی لەپاڵ ئەو هەموو گوشارە و بەتایبەت دۆخزی نالەبزاری ئزابووری کە بەسزەر خەڵکیزد
لە ژیانی تایبەتیشیاندا دەستێوەردان دەکات. تەنانەت بۆیان دیاری دەکات چەند منداڵیان ببێت و چزۆن منزداڵیان بێزت یزان 
چی باۆشن و چۆنی باۆشن! کەڵەکەبوونی ئەم هەموو کێشە و گرفتە خەڵکی ئێرانی سیاسی و ڕۆژهەاڵتی کوردستانی ئامزادەی 

 .ەرچەندە کەمتر کەسێک چاوەڕوانی دەکرد ڕاپەڕینەکە لەم ئاستەدا بێتڕاپەڕینێک کردبوو، ه
 

کوشتنی ژینا ئەمینی بە دەستی پۆلیسی ڕێژیمی ئێران لە تزاران وە  تزاوانێکی گەورە دەرحەق بە مرۆڤێکزی بێتزاوان بزوو بە 
خەڵکززی ژمززارەیەکی زۆر لە چەخمززاخەی خۆپیشززاندان و هەر لەو ڕۆژەوە خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و دوابەدوای ئەوەش 

 .شارەکانی ئێرانی سیاسی هاتنە سەر شەقامەکان بۆ دربڕینی ناڕەزایەتیی خۆیان لەو ڕێژیمە
 

لێرەدا بەگشتی دەمەوێت بڵێم کە ڕاستە کوشتنی ژینا دەستاێک و چەخماخەی ڕاپەڕینەکە بوو و دواتریش بە هزۆی بەشزداریی 
درووشززمی "ژن، ژیززان، ئززازادی" ئەو بززبووتنەوەیە بە ببووتنەوەیەکززی ژنززانە زۆر و بەرفراوانززی ژنززان و هەروەهززا زاڵبززوونی 

ناسزرا، بەاڵم لەڕاسزتیدا ئەو بززبووتنەوە دەرئەنجزامی شکسززتی گشزتییەتیی سیسززتەمی حزوکمڕانیی ئێسززتەی ئێزرانە. نێززوەڕۆکی 
بگرێززت و هەر تاکێززک درووشززمی ژن، ژیززان، ئززازادیش بە جززۆرێکە کە دەتوانێززت زۆرێززک لە خواسززت و داواکارییەکززان لەخززۆ 

 .دەتوانێت چاوەڕوانی و بەرژەوەندییەکانی خۆی لەژێر ئەو دروشمەدا ببینێتەوە
 

ئەو ڕاپەڕینە چوارەمین حەوتووی خۆی تێاەڕاند، پێتان وایە دەستکەوتەکانی ئەو چوار حەوتزووە ڕاپەڕیزنە چزی  کوردستان:
 بوون؟
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مززانگێکە خۆپیشززاندانی سەرانسززەری و ڕاپەڕیززن لە ڕۆژهەاڵتززی هەر ئەوەی کە مززاوەی زیززاتر لە زادە:  د. محەمێێمەد حسێێێن
کوردستان و ئێران بەردەوامە، خۆی دەسزتکەوتە. دەسزەاڵتی سزەرکوتکەری ڕێژیمزی ئیسزالمی کە لەوە دڵنیزا بزووەتەوە خەڵزک 

ری کە وە  پێشززوو لە دامودەزگززا و مەکیززنە سززەرکوتکەرەکەی ناترسززن، دەسززتی کززردووە بە دروسززتکردنی چیززرۆ  و چەواشززەکا
گزززوایە ئەمە پیالنێکزززی نێزززودەوڵەتییە و لە چەنزززدین الوە کزززاری بزززۆ کزززراوە و دەکرێزززت. ئەمە نیشزززانەی الوازی و ترسزززی 
دەسەاڵتدارانی ڕێژیمی ئیسزالمی لە نەترسزی و بزوێریی خەڵزکە. بەاڵم بەگشزتی وەاڵمزی ئەو پرسزیارە بەسزتراوەی ئەوەیە کە 

ەبەسزتمە؟ ئەوە بزۆیە دەڵزێم چزونکە ڕەنزگە هەنزدێک شزت لە ڕۆژهەاڵتزی مەبەست لە دەستکەوت چییە و دەسزتکەوت بزۆ کز  م
کوردسزززتان وە  دەسزززتکەوت سزززەیر بکزززرێن بەاڵم لە ناوچەکزززانی تزززری ئێرانزززی سیاسزززی دەسزززتکەوت بە هەژمزززار نەیەن یزززان 

نەوەی ئەو بزوو بەپێچەوانەوە. لە ڕوانگەی تاکێکی ڕۆژهەاڵتی کوردسزتانەوە بە بزڕوای مزن یەکێزک لە دەسزتکەوتەکان پووچەڵ
سیاسەتەی ڕێژیمی ئیسالمی بوو کە سااڵنێکی زۆرە هەوڵی داوە هەر جزۆرە جینزایەت و تاوانێزک لە کوردسزتان ئەنجزام بزدات 
لەژێر ناو و ئێتیکێتی "تەجبیەتەڵەبزی"دا ڕەواییزی پز  بزدات. ئەم بزبووتنەوەیە کە دوابەدوای کوشزتنی ژینزا ئەمینزی سزەری 

ی نەتەوەکززان و ژمززارەیەکی زۆر لە فارسززەکانیش، شکسززتی ئەو سیاسززەتەی ڕێژیمززی هەڵززدا و بززوو بە هززۆی ڕاپەڕینززی بززاق
 .ئیسالمی بوو

 
هەر لە ڕوانگەیەکززی کززوردییەوە نبیکبززوونەوەی زیززاتر و هاوکززاریی چڕتززری حیززببە سززەرەکییەکانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە 

ەکانیزانەوە بزۆ مزانگرتن چزوون، ڕەنزگە بکرێزت چوارچێوەی ناوەندی هاوکاری و ئەوەی کە خەڵکی ڕۆژهەاڵت بە دەم داواکاریی
وە  دەسززتکەوتێک سززەیر بکرێززت. جززگە لەوە ئەم خۆپیشززاندانانە جززارێکی تززر هەسززتی نەتەوایەتیززی نەتەوەی کوردیززان لە 
ڕۆژهەاڵت بووژاندەوە، هەرچەندە تێچوویشی هەبووە و ژمارەیە  لە هاونیشتمانییان شەهید کزراون و ژمزارەیەکی زۆریزش تزا 

 .ەستبەسەر کراونئێستە د
 

لە ڕوانگەیەکززی سەرانسززەرییەوە لەم خۆپیشززاندانانەدا ئەگەرچززی بە بززبووتنەوەی ژنززان ناسززراوە بەاڵم وە  ئامززاژەم پێززدا، 
دەکرێت بڵێزین هەمزوو چزین و توێژەکزان کەم تزا زۆر تێیزدا بەشزدارن و هەمووشزیان بەو قەنزاعەتە گەیشزتوون کە سیسزتەمی 

رمێک هەڵناگرێت و مەرجی هەرجۆرە گۆڕانکارییەکی پۆزەتیز  ڕووخانزدنی ئەو دەسزەاڵتەیە، ڕێژیمی ئیسالمی هیچ جۆرە ڕێنۆ
ئەمەش لە دروشززمەکاندا ڕەنگززی داوەتەوە. ئەو پاڵاشززتییە بەرفززراوانە نێززونەتەوەییەش کە لە خۆپیشززاندەرانی ڕۆژهەاڵتززی 

تززاکوو ئێسززتە ڕێژیمززی ئیسززاڵمیی ئێرانززی کوردسززتان و ئێززران کززراوە سززەرمایەیەکی سیاسززیی گەورەیە. بەگشززتی ئەم ڕاپەڕیززنە 
بەرەو لێواری داڕووخان بردووە. النیکەم چزاوەڕوان ناکرێزت بەبز  گۆڕانکزاریی بنچینەیزی و لەم فزۆرمەی ئێسزتەیدا مزاوەیەکی 
زۆر بمێنێتەوە و بێگومان ئەگەر ڕاپەڕینی ئەم جارەش سەرکوت بکات، جارێکی تزر خەڵزک تونزدتر و بەرباڵوتزر و بەهێبتزر 

 .ڕادەپەڕنلەمە 
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لە مززاوەی دوو دەیەی ڕابززوودا چەنززدین جززار ڕاپەڕینززی لەو چەشززنە سززەری هەڵززداوە و پززاش مززاوەیە  سززەرکوت  کوردسێێتان:
 کراوە، بەاڵم وە  دەوترێت ڕاپەڕینی ئەم جارە جیاوازترە. بەبۆچوونی بەڕێبتان ئەم جیاوەزییەکەی لە چیدایە؟

 
جزارە هەرچەنزدە درێزژەی خۆپیشزاندان و ڕاپەڕینەکزانی پێشزووترە، بەاڵم لە ڕاسزتە ڕاپەڕینزی ئەم زادە:  د. محەممەد حسێن

هەنززدێک الیەنەوە زۆر جیززاوازترە. ئەگەر بمەوێززت زۆر بەکززورتی و وە  سززەردێڕ ئامززاژە بە چەنززد خززاڵی جیززاکەرەوە بززکەم 
  هونەرمەنزززدان و بزززریتین لەمزززانە: ئەو کزززاردانەوە بەرفزززراوانەی کزززۆمەڵگەی نێزززونەتەوەیی لەالیەن کەسزززانی ئاسزززایی وە

وەرزشکاران و نووسەران و باقی چزین و توێژەکزانەوە، هەم لەالیەن کەسزایەتییە سیاسزییەکان و ڕێکخزراوە نێونەتەوەییەکزان 
بەرانزززبەر بە ڕووداوەکزززان و پاڵاشزززتیی بەرفزززراوان لە خۆپیشزززاندەران و ئیزززدانەکردنی جینایەتەکزززانی ڕێزززژیم. جیزززاوازیی 

جزززارە ژمزززارەیەکی زیزززاتر لە هاوواڵتییزززانی ئێرانزززی سیاسزززی و بگزززرە نەتەوەکزززان دەتزززوانن دروشززمەکان بەو مانزززایە کە ئەم 
داخوازییەکانیان لەناو دروشمەکاندا ببینزنەوە. بەروپێشزچوونی هاوکزاریی ئۆپۆزیسزیونی بەنزاو سەرانسزەری و ئەو حیببزانەی 

نییە کە چاوەڕوان دەکرێت، خۆپیشزاندانی  کە خۆیان بە نوێنەری نەتەوە جیاوازەکان دەزانن، هەرچەندە هێشتا لەو ئاستەدا
هاوواڵتییززانی ئێرانززی سیاسززی و دیاسززاۆرای کززورد بە شززێوەیەکی هاوکززات و هەماهەنززگ لە واڵتززانی ئورووپززا و ئەمریکززا و 
بەشززداریی بەرفراوانززی ژنززان و پێشززەنگایەتیی گەنجززان لە خۆپیشززاندانەکان و هەروەهززا هەڵوێسززتی تونززدیان بەرانززبەر بە 

 .حکوومەت
 

پێتان وایە ڕەوتی ئەو ڕاپەڕیزنە جەمزاوەرییە بەرەو چ ئاقارێزک دەڕوات و داهزاتووی ئێرانزی سیاسزی بەگشزتی و  کوردستان:
 بەتایبەت بۆ کوردستان چۆن دەبینن؟

 
کردنی داهاتووی ئەو ببووتنەوە و بەگشتی داهاتووی ئێرانی سیاسی کزارێکی زۆر  لەڕاستیدا پێشبینیزادە:  د. محەممەد حسێن

ەتە. لە الیەکەوە ئەوە دەرکەوتزووە کە ڕێژیمزی ئیسزالمی الوازتزر لەوەیە کە هەنزدێک چاوەڕوانییزان دەکزرد، لەالیەکززی زەحزم
ترەوە هێشتا مەکینەی سەرکوتی ئەو حکوومەتە توانای سەرکوتکردنی تا ڕادەیە  هەر ماوە. ئەگەر بەو جۆرەی کە هەنزدێک 

وبەرەکزی لەنێزو هێزبە سزەرکوتکەرەکاندا ڕێزگەی ڕووخزانی سیسزتەمەکان لە تێئۆرییەکانی شزۆڕش بزا  دەکەن، لەتبزوون و دو
نبیکتر بکەنەوە، تاکوو ئێستە ئەوە لەنێو هێزبە چەکزدارەکانی ڕێژیمزی ئیسزالمیدا النزیکەم بە شزێوەیەکی دیزار و بەرجەسزتە 

کە لە خززوانی ئەو  ڕووی نەداوە. هەروەهززا هەنززدێک هەلاەرسززەت و لەوانە ڕینۆرمخوازەکززان و لەپززاڵ ئەوانیشززدا کەسززانێک
ڕێززژیمە سززوودمەند بززوون هەوڵ دەدەن بە شززێوازی جۆراوجززۆر خۆپیشززاندەران دڵسززارد بززکەنەوە و تەمەنززی ئەو ڕێززژیمە درێززژ 
بکەنەوە. خاڵێکی تر ئەوەیە کە هەرچەندە لە ئاستی نێونەتەوەییدا پاڵاشتییەکی زۆر لە خۆپیشاندەران کراوە، بەاڵم پێزی 

 خوازیاری ڕووخانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران نین یان النیکەم تاکوو ئێستە بە کردەوە ئەوەیان  دەچێت هێشتا واڵتانی زلهێب
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 .نیشان نەداوە
 

دەمەوێززت بڵززێم هەلززومەرجی شززۆڕش و خواسززتی گۆڕانکززاریی یەکجززارەیی لە ئێرانززدا هەیە، بەاڵم بەبۆچززوونی مززن هەنززدێک 
گۆڕانکارییزانەدا. پزێم وایە ئەگەر خۆپیشزاندان و مانگرتنەکزان فاکتەریش هەن کە ڕەنگە هێشتا ڕێگر بن لە بەدیهاتنی ئەو 

تا ماوەیەکی تر بەردەوام بن ئەو لەماەرانەش دەسڕدرێنەوە. سەبارەت بە کوردسزتان دەزانزین کە خەبزاتی ئزێمە تزا ڕادەیە  
سزیی نزوێش بێزت بزۆ جیاوازە و ڕەنگە ڕووخانی ڕێژیم هەنگاوی یەکەمی گەیشتن بە ئامانجەکان و هاوکات سەرهەڵدانی مەتر

نەتەوەی کورد. دەتوانم بڵێم ئەم ڕاپەڕیزنە و خەبزاتی هاونیشزتمانییانی کزورد لە نێوخزۆ تزا ڕادەیە  دەتوانێزت ببێزتە هزۆی 
نبیکبزززوونەوە و هاوکزززاریی زیزززاتری حیببەکزززانی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان و ئەمەش دیسزززان هاونیشزززتمانییان هزززان دەدات و 

 .خەبات بە دژی دەسەاڵتی داگیرکەرپێداگرتریان دەکات لە تێکوشان و 
 

خەڵززک لە شززەقامەکانن و چاویززان لە کززار و بەرنامەکززانی ئۆپۆزیسززیۆنە. ئەرکەکززانی ئۆپۆزیسززیۆنی ڕێژیمززی  کوردسێێتان:
 ئیسالمیی ئێران لەو دۆخە هەستیارەدا چین و دەبێت چی بکەن؟

 
بێگومان شزۆڕش لە واڵتێکزی فزرە نەتەوەی نزادێموکراتیکی ئێران واڵتێکی فرەنەتەوەی نادێموکراتە. زادە:  د. محەممەد حسێن

نەتەوەی نزادێموکرات سزەختر و قورسزترە. ئزێمە  نەتەوە یزان کەم وە  ئێرانی سیاسیی ئێستە لە بەراورد لەگەڵ واڵتانی تا 
م هاوکززات دەزانززین کە ڕێژیمززی ئیسززالمی هەمززوو هاوواڵتییززان و هەروەهززا نەتەوەکززانی ئێرانززی سیاسززی دەچەوسززێنێتەوە، بەاڵ

ئەوەش حەقیقەتززێکە کە ڕێژیمززی ئیسززالمی وە  فززۆرمی دەسززەاڵتی ئێرانززی نززوێنەرایەتیی بەرژەوەنززدییەکانی نەتەوەی فززار  
دەکزززات و سزززااڵنێکی زۆرە بە هەمزززوو شزززێواز و میکانیبمەکزززان بزززاقی نەتەوەکزززان دەچەوسزززێنێتەوە و زیزززاترین قزززازانج لەو 

ئەگەر تەنیا کوردستان لەبەرچاو بگرین، ڕێژیمی ئیسزالمی کە نزوێنەرایەتیی چەوساندنەوەش دەچێتە گیرفانی فارسەکانەوە. 
بەرژەوەنزززدییەکانی نەتەوەی فزززار  دەکزززات بە شزززێوازی جۆراوجزززۆر کزززورد دەچەوسزززێنێتەوە وەکزززوو: تزززااڵنکردنی سزززەرچاوە 

زیززن و تززااڵنکردنی ماددییەکززان و سززەرچاوەکانی وزە و ئززاو، تێکززدانی سززەرچاوە سروشززتییەکان و ژیززنگە و دارسززتانەکان، د
کەلەپوور و شوێنەوارە مێژووییەکان، دابەشزکردنی سزەرچاوەکان بە شزێوەی نایەکسزان وە  تەرخزانکردنی بزوودجەی سزااڵنەی 
کەم لە بەراورد لەگەڵ نزاوچە فارسنشززینەکان، قەدەغەکردنززی زمززانی کزوردی لە قوتابخززانە و زانکۆکززان، بەئەمنییەتیکردنززی 

وردستان، داسەپاندن و ئاساییکردنەوەی کۆڵبەری، گۆڕینی دێموگرافیای کوردستان و هەوڵزدان پرسەکان و بەسەربازیکردنی ک
 بەلزووچ و عەرە  وە  تزر نەتەوەی هەنزدێک بە  بۆ داسەپاندنی شوناسی فارسی و هتد. هەڵزبەت جزگە لە کزورد بەرانزبەر

 لەسزێدارەدان، نمزوونە بزۆ بگزرێتەوە، فارسزەکانیش ڕەنزگە کە تاوانانەی لەو جیاوازە ئەمە. کردووە پەیڕەو سیاسەتی هەمان
 .هتد و زۆرەم.  حیجابی و ئەشکەنجە
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لێزرەدا باسزەکە ئەوەیە کە زۆربەی ئەو تاوانززانەی بەرانزبەر بە کززورد و هەنزدێک نەتەوەی تزر ئەنجززام دراون و دەدرێزن، بززۆ 
گەوە تێکەڵبزززوونی فزززار  بە شۆڕشزززی چەسزززااندنی بااڵدەسزززتی و خبمەتکزززردن بە بەرژەوەنزززدییەکانی فارسزززەکانە. لەم ڕوانززز

سەرانسەری هەرچەندە نەلواو نییە، بەاڵم تاکوو ئێستە دەرکەوتزووە کە قزور  و زەحزمەتە. هەر بەو جزۆرەش ئۆپۆزیسزیونی 
فار  ئامادە نییە کە لەگەڵ نزوێنەرانی بزاقی نەتەوەکزان لەسزەر پرسزە سزەرەکییەکان بە شزێوەی پێشزوەختە ڕێزک بکەوێزت. 

کە ڕوانگەی ئۆپۆزسیونی فار  بەرانبەر بە باقی نەتەوەکان یان هەمان سیاسەتی ڕێژیمی ئێسزتەیە یزان  هۆکارەکەی ئەوەیە
جیاوازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ ئەو ڕێژیمە نییە. هەڵزبەت ئەگەری ئەوەش هەیە کە بە شزێوەی هێبەکزی و شزاراوە ڕوانگەیەکزی 

ناچار دەکزات هەوڵزی زیزاتر بزۆ ڕازیکردنزی ئۆپۆزیسزیونی توندتریان هەبێت. ئەمە نوێنەرانی باقی نەتەوەکان )وە  کورد( 
 .فار  بۆ هاوکاری بدەن و هەموو میکانیبمەکان تاقی بکرێنەوە

 
ئەمانەم گوت کە بڵزێم ڕەنزگە هاوکزاریکردنی ئۆپۆزسزیون بە شزێوەیەکی هاوئاهەنزگ و سەرانسزەری تزا ڕادەیە  قزور  بێزت، 

ئەو هاوئزززاهەنگییەش نیزززیە، مەگەر ئەوەی کە هەر نزززاوچە یزززان  بەاڵم هزززیچ ڕێزززگەیە  جزززگە لە هەوڵزززدان بزززۆ پێکهێنزززانی
نەتەوەیە  بە شێوەی سزەربەخۆ و بزۆ خزۆی هەوڵ بزدات کە دیزارە ئەوەش هەم یارمەتیزدەری دەربزازبوونی ڕێژیمزی ئیسزاڵمی 

ڕەهززاییی  لەم قەیززرانە دەدات و هەم ئەو پێویسززتییە دێنێززتە ئززاراوە کە حیززببە کوردسززتانییەکانیش وە  ببووتنەوەیەکززی بە
کوردستانی و لە چوارچێزوەی شۆڕشزێکی کزوردی نە  سەرانسزەریدا لەو ڕاپەڕیزنە بزڕوانن، دیزارە ئەوەش پێویسزتی بەوەیە کە 
میتۆد و شێوازەکانی خەبزات بگزۆڕدرێن کە باسزێکی جیزاواز هەڵزدەگرێت. لەبەر ئەوەی کە هێشزتا کزۆدەنگییە  هەیە کە وە  

 .ێت پێویست ناکات من زیاتر سەبارەت بەو بابەتە با  بکەمشۆڕشێکی سەرانسەری خوێندنەوەی بۆ بکر
 

کزززاریگەریی ناوەنزززدی هاوکزززاریی حیببەکزززانی کوردسزززتانی ئێزززران لە دەرەوەی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان، واتە لە  کوردسێێێتان:
 ناوچەکانی تری ئێرانی سیاسی لەسەر ئەو ڕاپەڕین و ڕووداوانە چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

 
هزاتووە لە حیببزی دێمزوکرات و کزۆمەڵەی شۆڕشزگێڕ و  بزازنەی چزاالکیی ناوەنزدی هاوکزاری کە پێکزادە:  د. محەممەد حسێێن

کۆمەڵەی زەحمەتکێشان ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. سەرەڕای ئەوەی کە ڕۆڵێکی سەرەکییان لە گشتگیربوون و بەسەرانسزەریکردنی 
کوردسززتان تززوانی تززا ڕادەیە  پێشززەنگایەتیی  خۆپیشززاندانەکان گێززڕا. ناوەنززدی هاوکززاری بە ڕاگەیانززدنی مانگرتنەکززان لە

ڕووداوەکزان لە ئەسزتۆ بگرێزت. دوابەدوای ئەوەش لە خۆپیشزاندانەکان لە بزاقی ناوچەکزانی تزری ئێرانزی سیاسززی و دەرەوەی 
ئێززرانیش پشززتیوانی کززردووە. دەکرێززت بڵێززین کززاریگەریی ناوەنززدی هاوکززاری لە ڕۆژهەاڵت لەسززەر ڕاپەڕیززنەکە بە شززێوەیەکی 

وخۆ و بەرفراوان و لەسەر باقی ناوچەکانی تریش ناڕاستەوخۆ بووە. ئەمە پەیوەندی بە بزازنەی چزاالکیی حیببەکزانی ڕاستە
 .بەشدار لەو ناوەندەدا هەیە
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بەڕێبتززان هەڵوێسززت و کاردانەوەکززانی کززۆمەڵگەی جیهززانی لەسززەر ئەم ڕاپەڕیززنە چززۆن لێززک دەدەنەوە؟ ئایززا  کوردسێێتان:
 یست و چاوەڕوانکراودا بوون؟کاردانەوەکان لە ئاستی پێو

 
لە ئاسزتی جیهانیزدا وە  پێشزتر ئامزاژەم کزرد دەبێزت دوو ڕەهەنزد لەبەرچزاو بگزرین. بەگشزتی ڕای زادە:  د. محەممەد حسێن

گشتیی جیهان هاوسۆزی خۆپیشاندەران بوو. ژمارەیەکی زۆر لە کەسایەتییە ناسراوەکانی بزوارە جیاوازەکزان و سزێ.بریتییەکان 
ۆراوجززۆر پاڵاشززتیی خۆیززان بززۆ خۆپیشززادەران دەربززڕی. ڕێکخززراوە نززاحکوومەتییە نێونەتەوەیییەکززان ڕۆڵێکززی بە شززێوازی ج

گرنگیززان گێززڕاوە لە گواسززتنەوەی هەواڵەکززان و بەتززایبەت جینایەتەکززانی ڕێززژیم. بەاڵم لە ئاسززتی سیاسززی و دەوڵەتەکانززدا 
ی پێشزوو و ڕابەران و سیاسزەتوانانی واڵتزانی ئورووپزا و هەرچەندە پێشتر وتم تا ڕادەیە  جیاواز بوو لە خۆپیشزاندانەکان

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە لێدوانەکانیاندا بە شێوەیەکی توند و جددیتر سیاسەتی سزەرکوتی ڕێژیمزی ئیسزالمییان 
بای تونززدیان ئیزدانە کززردووە و پاڵاشززتیی خۆیزان لە خۆپیشززاندەران دەربڕیززوە، بەاڵم بە کزردەوە تززاکوو ئێسززتە گەمزارۆ و سزز

بەسەر ڕێژیمی ئیسالمیدا نەسەپاندووە. ئەم خۆپاڕێبی و نەرمینواندنەی واڵتانی ئورووپایی و ئەمریکا ڕەنزگە پەیوەنزدی بە 
دانوسززتانە ئەتۆمییەکززانەوە هەبێززت. بەداخەوە ئەمە ڕاسززتییەکە کە واڵتززانی زلهێززب زۆر جززار زیززاتر گرنگززی بە بەرژەوەنززدییە 

مززافی مززرۆڤ دەکەنە قوربززانیی بەرژەوەنززدییەکانیان. ئەوان هێشززتا بەئاشززکرا ڕایززدەگەیەنن کە  سززتراتیژییەکانیان دەدەن و
خوازیاری گۆڕانی ڕەفتار و هەڵسوکەوتی ئیرانن نە  گۆڕانی ڕێژیم. هەڵزبەت ڕەنزگە هەنزدێک نیگەرانیزی تریشزیان هەبێزت. 

ووەتە پرسززێکی ئەمنییەتززی بززۆ یەکیەتیززی بززۆ نمززوونە پرسززی کززۆچبەران و پەنززابەران دوای شززەپۆلی پەنززابەرانی سززووریە بزز
ئورووپززا و لەم دواییززانەدا وە  هەڕەشززەیەکی ئەمنززی سززەیریان کززردووە، بززۆیە ڕەنززگە زۆر خوازیززاری ئززاڵۆزی و بشززێوی لە 
ڕۆژهەاڵتزززی نێوەڕاسزززتدا نەبزززن، تەنزززانەت ئەگەر بە مزززانەوەی دیکتاتۆرەکزززانیش بێزززت. بەو حزززاڵەش وە  وتزززم لە ئەگەری 

یشاندانەکان لە ناوخۆ و چاالکییەکانی دیاساۆرای کورد و هەروەها باقی هاوواڵتییانی ئێرانی سیاسزی لە بەردەوامبوونی خۆپ
دەرەوە و دەرگیرکردنززی زیززاتری ڕای گشززتیی واڵتززانی ئورووپززا، دەوڵەتەکززان ناچززار دەبززن هەڵوێسززتی تونززدتر بەرانززبەر بە 

 .ڕێژیمی ئیسالمی وەربگرن
 

لەنێززوان ڕاپەڕینەکززانی خەڵکززدا جاروبززار لەسززەر داوای حیببەکززان مززانگرتنی سەرانسززەریی هەر وە  ئاگززادارن  کوردسێێتان:
 کوردستان و تەنانەت لە ئاستی ئێرانیشدا بەڕێوە دەچوون، پێویستی و کاریگەریی ئەو مانگرتنانە چی بوون؟

 
ێت. ئێمە دەزانین ڕێژیمزی ئیسزالمی تێچوو بەاڵم هاوکات زۆر کاریگەر ب مانگرتن ڕەنگە شێوازێکی کەمزادە:  د. محەممەد حسێن

بەرانزبەر بە خۆپیشزاندەران هەمزوو شززێوازێکی سزەرکوت بەکزار دەهێنێزت، مززانگرتن وێزڕای ئەوەی کە پەیزامی نززاڕەزایەتی بە 
گززوێی دەسززەاڵت و جیهززان دەگەیەنێززت، تێچوویشززی کەمتززرە. ئەمە ڕەنززگە وا بکززات ژمززارەیەکی زیززاتر لە خەڵززک تززێکەڵ بە 
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گشتی بەبۆچوونی مزن هزاوتەریببوونی مانگرتنەکزان و خۆپیشزاندانەکان هۆکزاری سزەرەکیی بەردەوامبزوونی ڕاپەڕینەکە بن. بە
 .هاوواڵتییان لە خۆپیشاندانەکان تاکوو ئەمڕۆ بووە

 
زادە، زۆر ساا  کە کاتتان تەرخان کزرد و لەم وتزووێژەدا هاوکارمزان بزوون، ئەگەر لە  بەڕێب د. محەممەد حسێن کوردستان:
 .هەر شتێک ماوە بۆ باسکردن و باسمان نەکردبێت، بنەرموون کۆتاییدا

 
 .ساا  بۆ ئێوە و هیوای سەرکەوتنتان بۆ ئەخوازمزادە:  د. محەممەد حسێن

 
 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٥ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٣ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 

 
 
 

 پێویستییەکانچییەتی و چۆنیەتیی سەرهەڵدانەکانی ئێران و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماردین بۆکانی

 
بە ڕای مززن ئەوەی کە تززا ئێسززتا لەو خەبززاتەی هەنززووکەی خەڵکززی ئێرانززدا کە بززۆ ڕزگززاری لە دەسززت ڕژێمززی ئایززدیۆلۆژیک و 

 :کۆنەپەرستی کۆماری ئیسالمی دەیکەن، ڕووی داوە، خاوەنی ئەو تایبەتمەندییانەی خوارەوەیە
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 هەبوونی پێشی؛ەی مێژوویی

 

کززردووە و گرینگتززرین خززاڵی بەرچززاوی ئەو دەسززاێکە، هەر ئەو سززاختەکارییە  ئەو بززبووتنەوەیە مززاوەیەکی زۆرە دەسززتی پزز  
ی هەتاویدا کردی و دوای ئەو خەڵک ناڕەزایەتییەکی زۆریزان دەربزڕی. ٨٨زەبەالحە بوو کە ڕێژێم لە هەڵبژاردنەکەی ساڵی 

اڕەزایەتییەکزان خێراتزر بزووە و مەودای نێوانیزان کزورتتر. دوای سزەرهەڵدانی دوای ئەو ڕووداوە، بەردەوام ڕیتمی دەربڕینی ن
و بەرینبززوونەوەی هەرچەنززد هاتنەئززارای نەخۆشززیی کڕۆنززا دەرفەتێززک بززوو بززۆ پشززوودان و هێبگززرتنەوە و  ٩٨خەزەڵززوەری 

 لەوە زۆر کوردسززتان لە خوازی دێموکراسززی پێشززینەی هەڵززبەت مززانەوەی دەسززەاڵت، بەاڵم ئەم ڕەوتە ئیززدی کەوتبززووە گەڕ. 
ئەوەی حکزززوومەتی شۆڕشزززگێڕی تزززازەدامەزراوی کۆمزززاری ئیسزززالمی دەسزززتی کزززرد بە لە نێزززوبردن و  دوابەدوای ڕێزززک و زیزززاترە

سڕینەوەی ئەویتزری ئزایینی، نەتەوەیزی و ئایزدیۆلۆژیکەکان، کوردسزتان دژی ئەمە هەڵوێسزتی گزرت و لەو ڕێگزایەدا هەزاران 
ط.بی(  ویسززتی)تجبیه درۆیینززی هەڵوەشان مززۆرکی بە بەردەوام دەسززەاڵت کە دایە حاڵێززک ەل ئەمە  قوربززانیی پێشززکەش کززرد.

هەوڵی ئەوەی دا هەموو ئێزران دژی کزورد یەکگرتزوو بکزات. بەاڵم ئێسزتا ئیزدی دەرکەوت کە چیتزر ئەو پیالنەیزان نزایگرێ و 
 .خەڵکی ئێران ڕاستییەکانیان بۆ دەرکەوتووە

  
 هەبوونی بواری یەکگری

 
یەکگرتنی نەتەوەیی، ڕەگەزی و تەنانەت ئزایینییش، یەکزێکە لە گرینگتزرین تایبەتمەنزدییەکانی ئەو سزەرهەڵدانە. خەڵزک 
بە وەرگرتنی دروشمی پێشزکەوتووی "ژن، ژیزان، ئزازادی" لە ڕاسزتیدا کۆمەڵێزک بنەمزای ئەخالقیزی گرینگیزان دۆزیزوەتەوە بزۆ 

 .ی بەها مرۆڤییەکاندامەزراندنی یەکگرتووییەکی مۆدێڕن لەسەر بناغە
  

 پێشەنگایەتیی کوردستان

 
کوردسززتان وە  پێشززەنگی خەبززات لەو ڕێگززایەدا یە  دوو هەنگززاو لەپززێش نەتەوە و پێکهاتەکززانی تززری ئێززرانەوە دەڕوات. 

پێکردنی دەربڕینزی ناڕەزایەتییەکزان، هەر لە کوردسزتانەوە  لەبیرمان نەچێت کە سەرچاوەی دروشمە هاوبەشەکەش وە  دەست
وە ئەویززش بە شززێوازێکی یەکجززار مەدەنییززانە، واتە مززانگرتنی گشززتی. لە ڕاسززتیدا هەبززوونی پێشززینەی ئززازادیخوازی و بززو

پێشززززخەرییەکی زۆر بەهێززززبە بززززۆ ڕێکخسززززتنی کززززردەوەی بەکززززۆمەڵ و توانیززززویەتی  دێموکراسززززیخوازی لەو نززززاوچەیەدا، دەست
 .یەکگرتووییەکی بەرچاو لەنێو خەڵکدا چ  بکات
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 ڕوانگەی فیمی؛یستیخاوەنێتیی 

 
ژنزان وە  پێشززەنگی سزەرهەڵدانێک کە خەریززکە بەرەو شزۆڕش و ئززاڵوگۆڕی بنەڕەتزی دەڕوات، وە  سززتەم.ێکراوترین بەرە لە 

وێنەیزان لەو ڕووداوانەدا گێزڕاوە و دەیگێزڕن. دەسزاێکی  بواری مێژوویی و فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی و سیاسییەوە، دەورێکزی ب 
ە سززتەمێکەوە هاتەئززاراوە کە لە خاتوونەکززان کززرا. شززەهیدکردنی ژینززا، تەنیززا بە هززۆی ئەوەی کە ئەو ناڕەزایەتییززانەش ل

حیجابەکەی لەگەڵ نۆڕمە چاوچنۆکانەکانی دەسەاڵتی دواکەوتزوو ڕێزک نەدەکەوت، شزتێک نەبزوو کە خەڵزک سزوو  و هاسزان 
دسزتانی برینزدار و ڕێزک لە شزارێکی وە  لێی خۆش بن و پۆلووی ژێر خۆڵەمێشی کۆمەڵگە دانەگیرسزێنێتەوەە ئەویزش لە کور

 .سەقب، کە لە باری پەرەسەندنی ڕێکخراوە مەدەنییەکانەوە یەکێکە لە پێشکەوتووترین شارەکان
 

هەڵبەت ڕوانگەی فیمینیستیی ئەو ببووتنەوەیە یەکجزار یەکسزانیخوازانە و مامناوەنزدە. هەر ئەوەش بزووەتە هزۆی ئەوەی کە 
ۆمەڵناسززان و چاالکززانی گەورەی جیهززان بززۆ الی خززۆی ڕابکێشززێت. بەاڵم واش نیززیە کە ئەو سززەرنجی زۆرێززک لە فی.سززووف و ک

ببووتنەوەیە تەنیا مۆرکی ژنانە و فیمینیسزتیی لز  بزدرێت. چزونکە بەو کزارە تایبەتمەنزدییەکانی دیزکەی ئەو بزبووتنەوەیە 
بایی و بە تزززایبەت چینزززایەتییش لەبیزززر دەکرێزززت. کۆمەڵێزززک سزززتەم وە  سزززتەمی قەومزززی، ئایزززدیۆلۆژیک، ئزززایینی و ئزززایین

 .کاریگەرییەکی زۆریان لەسەر ئەو ناڕەزایەتییە گەورەیە هەیە
  

 بەردەوامیی سەرهەڵدانەکە

 

وگزوڕێکی زیزاترەوە دێزنە پزێش و بە  پتر لە چوار حەوتوو لەو بەرخۆدان و بەشدارییە تێدەپەڕێت و خەڵزک ڕۆژبەڕۆژ بە تین
خۆڕێکخەری فێر دەبن. هەڵزبەت شزارەکانی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان، بەتزایبەت سزنە، لەو دەخەن و  شێوەی خۆڕسک خۆیان ڕێک

ماوەیەدا دەورێکی گرینگتریان هەبووە بۆ هەڵگیرساومانی مەشزخەڵی بزبووتنەوەکە. بێگومزان هەر ئەوەش خزۆی بزووەتە هزۆی 
ریش هەر بەمجزۆرە و بە زووتزرین دڵگەرمیی زیاتری شارەکانی دیزکە بزۆ بەردەوامیزی ئەو ڕەوتە. جێزی خزۆیەتی شزارەکانی تز

 .کات ببنە گۆڕەپانی ئەو خەباتە بەرینە و ببنە دۆزەخی بەکرێگیراوەکانی دەسەاڵتی دیکتاتۆر
  

 دواکەوتوویی مێژوویی دەسەاڵت وەک هۆکاری سەرەکی

 
هاکززان و ئایززدیۆلۆژیای ئەو حکززوومەتە لە سززەردەمێکدا هززاتووەتە سززەر دەسززەاڵت کە مەودای عەڕش تززا قورشززی لەگەڵ بە

جیهززانبینیی سززەردەمی مززۆدێڕن هەیە. نەوەی نززوێ، واتە مێرمنززدااڵن و الوەکززان و تەنززانەت بەشززێکی زۆر لە گەورەسززااڵنیش 
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بەهیچ شێوەیە  هاوڕێ و هاوڕای ئەو ئایدیۆلۆژیایە نین و جیهانی کۆمەاڵیەتییان یەکجار لێزی دوورە. هەر بزۆیە بەشزداریی 
 .ەو سەرهەڵدانەدا تا ئەو ڕادەیە بەرچاوەمێرمندااڵن و دەیەی هەشتاییەکان ل

 
کێشان و چەمۆکییە ، بووەتە هۆکارێکی تزر بزۆ ئەوەی  لەوالشەوە پێداگری و پێچەقاندنی دەسەاڵت لەسەر هیچ چەشنە نەوی

کە لێکززدژییەکان یەکجززار قززووڵتر بززن و بەریەککەوتنەکززان تونززدتر ببززنەوە. هەرچەنززد خەڵززک هەوڵێکززی زۆریززان داوە کە لە 
ئاشتیخوازانە و مەدەنییەوە وردە وردە کێشەکان چارەسەر بکەن، بەاڵم ڕەق و ویشکبوونی پێکهاتەی دەسەاڵت ئەوەنزدە  ڕێگەی

 .زۆرە کە ڕێگەی لە هەر جۆرە چاکسازییە  بەستووە
  

 پشتیوانیی جیهانی لە سەرهەڵدانەکە

 
تە لەو سزززەرهەڵدانە. سزززەیر ئەوەیە کە ئەوەی کە زۆر جێگزززای سزززەرنجە، پشزززتیوانیی بەرچزززاوی ئێرانییەکزززانی دەرەوەی واڵ

خەڵکزی ئاسزایی واڵتزانی جۆراوجزۆر، بەتززایبەت کزۆمەڵگەی مەدەنزی و سزێ.ێبریتییەکان، زۆر زۆر لە پزێش سیاسززەتمەدارەکان 
بزززووون. ڕێاێزززوانی دەیزززان هەزار کەسزززی لە ئەمریکزززا و ئورووپزززا و تەنزززانەت ئوسزززتڕاڵیا، چزززاوی خەڵکزززی جیهزززانی بەرەو 

انززززی ئەو شۆڕشززززە مێززززژووییە کززززردووەتەوە. جززززگە لەوەش، پشززززتیوانیی زۆری ئەو ڕێززززژێمە لە جززززووڵە بوونی ڕوود پێویسززززت
تیرۆریسززتییەکان و تێکززدانی هێمنززایەتی و سززەقامگیریی ڕۆژهەاڵتززی نێوەڕاسززت و پێکهێنززانی کۆمەڵێززک گرووپززی چەکززداری 

 .توندئاژۆ، هەموو نەتەوەکانی جاڕز و عاجب کردووە
  

 ؛دکارانی زانکۆبەشداریی قوتابییان و خوێ

 
هیزواییەکی زۆر کە نەوەی  بە هۆی مەودا و قەڵشزی زەبەالحزی بەهاکزان، لەنێزوان نەوەی نزوێ و بەسزااڵچووان و هەروەهزا ب 

نزززوێی گرتزززووەتە خزززۆ، ئەو دوو تزززوێژە کزززۆمەاڵیەتییە لەو خەبزززات و سزززەرهەڵدانەدا، یەکجزززار تزززووڕەترن لەوانزززی دیزززکە. 
بووری و کززۆمەاڵیەتی، پەرەپێززدان و داسززەپاندنی کۆمەڵێززک بەهززای یەکجززار نززامۆ و بززابەتگەلێکی وە  گەشەنەسززەندوویی ئززا

کززۆن بەسززەر چینززی الو و هەروەهززا هەوڵززی دەسززەاڵت بززۆ ڕاوەدوونززانی مێشززکەکان و ب.یمەتززان بززۆ دەرەوەی واڵت، بززوونەتە 
 .کۆمەڵێک هاندەری بەهێب بۆ بەشداریکردنی ئەو توێژە کۆمەاڵیەتییانە لە خۆپێشاندانەکاندا

  
 هەنگاوەکانی دواتر دەش  چی بن؟

 
 ڕژانی زۆر نەدەین، جگە لە  بە ڕای من بۆ ئەوەی ئەو سەرهەڵدانە بەرینە بب  بە شۆڕش و هاوکات ڕێگە بە لە خوێن
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بەردەوامبوون و مانەوەی پشتیوانی و چاالکییەکانی دەرەوەی واڵت، پێویسزتە دوو هەنگزاوی زۆر بنەڕەتیزی دیزکەش لە نێوخزۆ 
 :هەڵبگیرێت

 
توندوتیژی کە کار لە دەست دەسەاڵت دەترازێنێت و دەبێزتە هزۆی داڕووخزانێکی  خۆپێشاندان و ڕێاێوانی می.یۆنی و ب  یەکەم،

 .زۆر لە قەبارەی دەسەاڵتدا
 

مززانگرتنی بەربززاڵو و ڕێززژەزۆر لە بەشززە گرینگەکززانی ئززابووری و دواتززر بەشززی بززۆڕۆکڕاتیکی دەسززەاڵت کە بێگومززان  دووهەم،
فاتیحای ئەو دیکتاتۆرییە دادەدات. هەڵبەت خودی دەسەاڵتیش ئاگاداری ئەو مەترسزییە هەیە و هەمزوو هەوڵزی خزۆی بەکزار 
دێنێت کە نەهێڵێت ڕوو بزدات. دەسزاێکی ئەو مانگرتنزانە لە شزاری عەسزەلوویە لز  درا و هیزوا ئەوەش زۆرە کە بە زووتزرین 

بگززرێتە خززۆ. خۆپێشززاندانەکانیش کە بەردەوام چ لە نێوخززۆ و چ لە کززات بەشززەکانی پیشەسززازیی پززۆاڵ و بەشززی هززاتوچۆش 
دەرەوەی واڵت بۆ پشتیوانی لە ڕاپەڕینەکە بەردەوامن. هەروەها لە کاتێکدا کە تا ئێستا ئۆپۆزیسیۆنێکی بەهێب کە هەمزووان 

وە  ئەنجززومەنی  قەبووڵیززان بێززت و ڕێبەریززی خەڵکززی هەمززوو ئێززران بکززات، بززوونی نەبززووە، هەنززدێک ڕێبەرایەتیززی خۆڕسززک
الوانززی گەڕەکەکززانی تززاران پێززک هززاتووە کە بە باڵوکززردنەوەی ڕاگەیەنززدراو زۆر بەباشززی خەریززکە خەڵززک ڕێززک دەخززا و لە 

 .ئێستادا بۆشایی ڕێبەرایەتی و ڕێکخستنی خۆپیشاندانەکان پڕ دەکاتەوە
 

هیزوا و بزڕوای زیزاتر بە خەبزات، دەسزت  بێگومان گڵۆڵەی تەمەنی ئەو ڕێژیم و دەسەاڵتە کەوتزۆتە لێزژی. کەوابزوو وەرن بە
بدەینە دەستی یە  بۆ لەنێوبردن و سڕینەوەی ئەو قاتڵە زگماکانە، بەڵکو وچەند ڕۆژێزک لەو ژیزانە کورتەمانزدا هەناسزەی 

 .ئازادی و ڕزگاری لە واڵتەکەماندا هەڵمژین و پتر لەوە شەرمەزاری داهاتووی منااڵنمان نەبین
 

 .زیاتر، با بچین بەرەو خۆپێشاندانی می.یۆنی و مانگرتنی گشتی و بەرباڵوبە یەکگرتوویی هەرچی 
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٦ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٤ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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ش؛ە دروودگەر: ژنان چەخماخەی ڕاپەڕی؛ی ئەم جارەیان لێی داوە و لە بەرنگاریبوونەوەی 
 پێشەنگ داگیرکەردا بوونەتە

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: کاروان مێراوی

 
سزززەرهەڵدانی ئەم جزززارەی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان و ئێرانزززی سیاسزززیی هەنزززووکە، هەر وە  لە هۆکزززار و دروشزززمی  ئامێێێاژە:

ڕاپەڕینەکەدا دیارە، ڕاپەڕینێکی ژنانەیە و ژنان پێشەنگ و ڕۆڵگێڕی سەرەکیی ئەو سەرهەڵدان و ڕاپەڕیزنەن، شزرۆڤەکارانی 
و بە شۆڕشزێکی ژنزانەی لەقەڵەم دەدەن و ئەمەش چوونەپێشزی  سیاسییش ژنان بە ڕێبەر و بەڕێوەبەری ئەو ڕاپەڕینە دەزانزن

 .قۆناغێکی تری خەباتی نەتەوەی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێرانی سیاسی بەگشتی ئەژمار دەکەن
 

ی زایینزیەوە( بە مەبەسزتی کزاری ٢٠١۵سزاڵە )لە سزاڵی  ٧ڕێکخراوەکانی تایبەت ژنانی ڕۆژهەاڵت کوردستان ماوەی نبیک بە 
ەش و کۆدەنگیی زیاتری ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ناوەندێکیان لەژێزر نزاوی "ناوەنزدی ژنزانی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان" هاوب

پێزززک هێنززززاوە کە هەم لە ئاسززززتی کوردسززززتاندا کۆمەڵێززززک کززززاری هاوبەشززززی باشززززیان کززززردووە و هەم لە ئاسززززتی دەرەوەی 
لێکی باشززیان نززاوە. لەم پێوەنززدییەدا و لەسززەر ئەم پرسززە، کوردستانیشززدا وەکززوو نززوێنەرایەتیی ژنززانی ڕۆژهەاڵت هەنگززاوگە

مززاڵاەڕی "کوردسززتان میززدیا" وتززووێژێکی لەگەڵ بەڕێززب شززنە دروودگەر، سززکرتێری یەکیەتیززی ژنززانی دێمززوکراتی کوردسززتانی 
 .ئێران، توێژەر و ڕێنوێنیکاری دەروونی لە قوتابخانە پێک هێناوە کە سەرەنجتان بۆ خوێندنەوەی ڕادەکێشین
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خززاتوو شززنە بززا سززەرەتای وتووێژەکەمززان بەم پرسززیارەوە دەسززت پزز  بکەیززنە ڕوانززگە و هەڵسززەنگاندنی  :روان مێێێراویکێێا
 بەڕێبتان لەسەر ئەم ڕاپەینەی کوردستان و ئێرانی سیاسیی هەنووکە چییه؟

 

بزووە لەگەڵ خەبزاتی سزاڵی ڕابزردوودا، هاوتەریز   ١٠٠مێژووی خەبزاتی ژنزان لە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان لە  ش؛ە دروودگەر:
نەتەوایەتیزززی نەتەوەکەمزززان. هەمیشزززە ژنزززان لە کوردسزززتاندا لەگەڵ ئەوەی تێکۆشزززاون بزززۆ مزززافی یەکسزززانیخوازیی خۆیزززان، 
خەباتیان بۆ مافی نەتەوایەتییش کردووە و کاریان بۆ کردووە. ئەوی کە ئێسزتە لە ئێزران بەگشزتی و کوردسزتان بەتزایبەتی 

اڵەی حزززوکمڕانیی ڕێژێمزززی ئاخونزززدییە بەرانزززبەر بە ژنزززان و خەباتەکەیزززان لە ئێزززران و سززز ٤٣ڕوو دەدات، ڕق و تزززووڕەییی 
کوردستاندا. هەر وە  باسم کرد، ژنانی کورد بەردەوام پێشزەنگ بزوون و ئەم جزارەش کزوژرانی حکزوومەتیی ژینایزان کزردووە 

وو ئێرانزی تەنزی و زیزاتر لە مزانگێکە بە دەرفەت بۆ بەرەنگاریی داگیرکەر و لە چەند کاتژمێرێکدا بوو بە شۆڕشێک کە هەمز
درێژەی هەیە و تا هەڵکەندنی ڕە  و ڕیشەی دەسەاڵتی ئاخوندی، دانامرکێت. بۆیە لێزرەدا و لەم قۆناغەشزدا، دەبینزین کە 

 .پێشەنگایەتییەکەی ئەم بباڤە سەرانسەرییەش هەر ژنانن و تا بەئەنجام نەگات، ئۆقرە ناگرێت
 

 بەتایبەت ژنانی کوردستان لەو ڕاپەڕینەدا چۆن دەبینن؟ڕۆڵی ژنان و  :کاروان مێراوی
 

هەر وەکوو پێشتر باسم کرد، ئەگەرچی ژنی کورد بە درێژاییی مێژوو هاوتەریز  خەبزات بزۆ مزافی یەکسزانی  ش؛ە دروودگەر:
ن رۆڵززی و نەتەوەییززی خززۆی کززردووە و لە هەمززوو ئەو خۆپێشززاندان و مانگرتنززانەی کە لە ئێززران و کوردسززتاندا بەڕێززوە چززوو

بەرچاوی گێڕاوە، بەاڵم ئەم جارە و لە شۆڕشی ژینادا، شریخە و چەخمزاقەی شۆڕشزەکە لەالیەن ژنزانی چاونەترسزی کزوردەوە 
 .لێی درا و بوون بە پێشەنگی ژنانی سەرانسەری ئێران

 
ژنزانی کزورد ڕێبەریزی دەزانین ئەم ڕاپەڕیزنە لە کوردسزتانەوە سزەرچاوەی گرتزووە، وە  دەوترێزت هەنزووکە  :کاروان مێراوی

 ڕاپەڕینێکی سەرانسەری لە ئێرانی سیاسیدا دەکەن، بۆچوونی بەڕێبتان لەم بارەیەوە چییە؟
 

ژینا ئەمینی کچە کوردێک بوو کە لە پێتەختی ئێران و لەالیەن پۆلیسزی بەنزاو ئەخالقزی ڕێزژیمەوە شزەهید  ش؛ە دروودگەر:
سەرەتا بە هزۆی "ژنز"ززبوونی و دواتزر بە هزۆی "کورد"بزوونیەوە )هۆکزارە  کرا. هۆکارەکەی بۆ هەموو الیە  ڕوون بوو کە، ژینا

سززەرەکییەکەی( شززەهید کززرا. بززۆیە هەر وە  لە ڕابززردوودا ئەزمززوون کززراوە، نەتەوەی کززورد بەرانززبەر بە پێشززێ.کردنی مززافە 
ژنززززانی دلێززززری  نەتەوایەتییەکززززانی بێززززدەنگ نەبززززووە. ئەم جززززارەش و بە هززززۆی ئەم غەدرە گەورەیەی کە لە ژینززززا کززززرا،

نەتەوەکەمان بێدەنگ نەبوون و هاتنە مەیدان. ئەویزش بە یەکگرتزوویی و پاڵاشزتیی نیزوەکەی دیزکەی کزۆمەڵگەی کوردسزتان 
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ڕۆژە بەردەوامە و هەتزا دێزت  ٣٢کە پیاوانن. ئەوەش بوو بە چەخماغەی سەرهەڵدانی ئەم ڕاپەڕیزنە مەزنە کە تزا ئێسزتە و 
 .ێژوو نیبیک دەکاتەوەزیاتر ڕێژیم لە لێواری زبڵدانی م

 
ئێززوە وە  ناوەنززدی ژنززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان پێوەنززدییەکی باشززتان لەتە  ڕێکخززراوە و ناوەنززدەکانی  :کێێاروان مێێێراوی

تززایبەت بە ژنززانی نەتەوەکززانی تززری چوارچێززوەی ئێرانززی سیاسززی هەیە و پێشززتریش چەنززد ڕاگەیەنززدراوی هاوبەشززتان بززاڵو 
 بەرنامەی هاوبەشتان بۆ ڕۆڵ و پێگەی ژنان لە بەردەوابوونی ئەو ڕاپەڕینەدا هەیە؟کردووتەوە، لە ئێستەدا 

 
سەبارەت بە رێکخراوەکانی تایبەت بە ژنانی نەتەوکانی دیکەی ئێران، پێویستە ئاماژە بەوە بکەم کە ئزێمە  ش؛ە دروودگەر:

پێوەندیززدار بووبێززت بە ژنززان و تەنززانەت مززژارە بەردەوام لەگەڵیززان لە پەیوەندیززدا بززووین و هەر پرسززێک و مژارێززک کە 
اوێژمززان کززردووە و ڕاگەیەنززدراوی هاوبەشززمان بززووە و بەردەوام پاڵاشززتیی یەکتززر و هاوئاهەنززگ ڕ پززێکەوە  گشززتییەکانیش،

بززووین. بززۆ ئەم ڕاپەڕیززنەش بەدڵنیززایەوە بەردەوام لە پێوەندیززداین و هەمززوو الیەکمززان لەسززەر خەتززین بززۆ هاوئززاهەنگی و 
 .رێکخستینی زیاتر لە ڕاستای بەرنامە و پالنە تایبەتەکانمان بۆ داهاتووی ڕاپەڕین و ئێران

 
ناوەنززدی ژنززانی ڕۆژهەاڵت چ هەنگززاوگەلێکی بززۆ ڕاکێشززانی سززەرەنج و پاڵاشززتیی ناونززدە جیهانییەکززانی  :کێێاروان مێێێراوی

 تایبەت ژنان بۆ ئەو ڕاپەڕینە ڕابکێشێت؟
 

ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەوڵی خۆمان داوە کە ببین بە دەنگی ژنزانی ڕۆژهەاڵت بزۆ ئێمە وەکوو  ش؛ە دروودگەر:
دنیززای دەرەوە و ڕێکخززراو و ناوەنززدەکانی تززایبەت بە مافەکززانی مززرۆڤ و ژنززان و لە ڕێززگەی نوێنەرەکانمززانەوە لە واڵتززان، 

کزی کوردسزتان و ئێزران، لەو پێوەندییەشزدا تزا ئەو هەروەها لە ڕێگەی نوسراوەوە داوای پاڵاشتیمان کردووە بۆ ژنزان و خەڵ
جزززێگەیەی کە لە توانامانزززدا بزززووە الیەنە پەیوەندیزززدارەکانمان لە شۆڕشزززی ژینزززا و دۆخزززی ئێزززران و کوردسزززتان، ئاگزززادار 

 .کردووەتەوە
 

 ئاسۆی ژنانی ئێرانی سیاسی و بەتایبەت ژنانی کوردستان لەم ڕاپەڕینەدا چۆن دەبینن؟ :کاروان مێراوی
 

ئەم ڕاپەڕیزنە لە سزەرەتاوە بە پێشزەنگایەتیی ژنزان بزووە. ئەو پێشزەنگایەتییەش بە دروشزمی "ژن، ژیزان،  ش؛ە دروودگەر:
ئززازادی" درێززژەی هەیە و بەخۆشززیەوە هەر زوو سززنوورەکانی کوردسززتان و ئێرانززی تەنززی و هەمززوو دنیززای گززرتەوە. چززونکە 

  و راپەڕینە ئەم سەرکەوتنی بە گەشبینم زۆر من بۆیە. نییە اتایو ئازادی بەب  ژینیش و ژینە سەرچاوەی لەڕاستیدا ژن
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 .داگیرکارییە و زوڵم بە کۆتاییهێنان
 

ئێوە وکوو ناوەندی ژنانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان توانیوتانە لە ئاستی پێویستدا هێب و چاالکیی ژنانی کزورد  :کاروان مێراوی
 لەم ڕاپەڕینەدا بە جیهانی دەرەوە بناسێنن؟

 
وەکزوو ناوەنززدی ژنززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسزتان هەر لە سززەرەتای سززەرهەڵدانی ئەم ڕاپەڕیززنەوە، پشززتیوانیی  دروودگەر:شێێ؛ە 

خۆمززان بززۆ ئەم شۆڕشززە مەزنە ڕاگەیانززد. هەر لە ڕاگەیانززدن و پسززتیوانیکردن لە مانگرتنەکززان بگززرە، هەتززا بەشززداریکردنی 
جزا چ لە نێوخزۆی واڵت و چ لە دەرەوەی واڵتزدا. هەمزوو ئەمزانەش بە ئەندامەکانمان لە مانگرتن و ڕژانە سەر شەقامەکان، 

 .ئامادەکاری و هاوئاهەنگی بووە لەگەڵ ناوەند و رێکخراوەکانی ژنانی نەتەوەکانی دیکەی ئێران
 

خزاتوو شزنە دروودگەر، سزاا  کە کاتتزان تەرخزان کزرد و لەم وتزووێژەدا هاوکارمزان بزوون، لە کۆتاییزدا  :کاروان مێێراوی
 .ەر شتێک ماوە بۆ باسکردن یان هەر پەیام و قسەیەکتان هەیە بنەرموونئەگ
 

 .ساا  بۆ ئێوە و بە هیوای سەرکەوتنی ئەم شۆڕشەمان بە پێشەنگایەتیی ژنانی بوێر و چاونەتر  ش؛ە دروودگەر:
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٦ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٤ ڕێکەوتی: –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ئێمە بۆ ناوی ئەو و ئااڵکەمان خەبات دەکەین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئێمە بۆ ناوی ئەو و ئااڵکەمان خەبات دەکەین: بۆچی کوردەکانی وەیڵز دەترسن پێ؛اسەکەیان لە ناڕەزایەتییەکانی ئێرانیدا ]
 ]پاک بکرێتەوە

 
 لوک جەیمز –نەیشن. کیمرۆ 

 
 پوور و لە ئی؛گلیزییەوە: کەما  حەسەن

 
سزااڵنەکەیە کە مزردنەکەی بە دەسزتی گەشزتی  ٢٢زۆرینەی جیهزان ئەو وە  مەهسزا ئەمینزی دەناسز . ئەوە نزاوی فەرمزی ژنە 

 .ئیرشاد بووە هۆی ناڕەزایەتی ب  وێنە بۆ مافەکانی ژنان
 بەاڵم بۆ بنەماڵەکەی، هەڤاڵەکانی و کۆمەڵگاکەی ئەو ژینا بوو، کە بە کوردی بە مانای "ژیانە". شوناسی دووانەی ئەو لە 
ئێززران، ئەو شززوێنەی نززاوی کززوردی و کەمینەکززانی دیززکە بەردەوام لە الیەن دەسززەاڵتدارانەوە ڕەت دەکززرێنەوە و بنەماڵەکززان 

 .جار ناوی فارسی بۆ کەڵکوەرگرتن لە بەڵگەنامە فەرمییەکاندا، شتێکی ئاساییە ناچار دەکرێن ناوی دیکە هەڵبژێرن، زۆر
 

شوناسزززی ڕاسزززتەقینەی ژینزززا لە باشزززترین حاڵەتزززدا پاشزززگوێ خزززراوە و لە خەراپترینیانزززدا، لە بەسزززەر هاتەکەیزززدا پزززا  
 .لە کوردانە کراوەتەوە، تا تێگەیشتنی ئێمە لەمەڕ هۆی کوژرانی تێک بدات، ئەوە بۆچوونی ژمارەیەکی زۆر
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دوکتززور فەرەنگززیس قززادری لە زانسززتگای ئێکززبێتەر بەشززی لێکززۆڵینەوەی عەڕە  و ئیسززالمی بە نەیشززن.کیمرۆی گززوت: "ئەوەی 
جێگززای ناهومێززدییە ئەوەیە کە ئەگەر، یززان شززیمانەی پەیوەنززدی کززورد بززوونی نززاوبراو بە تونززدوتیژییە کوشززندەکە هەر وا 

 ".پاشگوێ بخرێ
 
دەتززوانین بڵێززین ئەگەری ئەوە هەیە کە ئەو لەبەر ئەتنززیکەکەیەوە تووشززی ئەو بزز  بەزەیززیە بززوو. چززونکە النززی کەم ئززێمە "

پێویستە لەبیرمان ب  کە ئێمە توندوتیژیی گەشتی ئیرشزادمان دژی ژنزان بیسزتووە، ڕاپزۆرتی باسزکی شزکاو، القزی شزکاو لە 
 ".نی کردهێندێک دۆخدا، بەاڵم قەت تا ئەو ڕادەیە نەبووە کە ژینا ئەزموو

 
 دروشم

 
ژینززا، خەڵکززی سززەقب لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بززوو، کە بەشززێک لە ئێززرانە، و دەگەڵ بززرایەکەی خەریکززی هززاتنە دەر لە 
وێسززتگەی مێتززرۆ لە کززاتی سززەردانی تززاران بززوو، کاتێززک لە الیەن گەشززتی ئیرشززاد لەبەر لەسززەر کردنززی "لززێچکە" بە شززیوەی 

 ١٦هۆشزززیی بزززرایە نەخۆشزززخانەی دەوڵەتیزززی و لەوێ لە ڕۆژی  دواتزززر، ئەو بە ب  نەشزززیاو، دەستبەسزززەر کزززرا. دوو کزززاتژمێر
 .سێاتەمبەر گیانی ساارد

 
ناڕەزایەتییەکان لە دەرەوەی نەخۆشخانە دەستیان پێکرد و ڕۆژی دواتر کاتێک سەدان کە  لە ناشزتنی ژینزادا لە شزارەکەی، 

دار بزوون گڕوتێنێکزی نزوێی گزرتەوە. جزوواڵنەوەی نزاڕەزایەتی سەرەڕای هۆشداریی کاربەدەستان بۆ خۆ بواردن لەو کارە، بەش
 .زۆر خێرا بەسەرانسەری ئێراندا بە دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی"، ئاماژەیە  بە ناوە کوردییەکەی، باڵو بۆوە

 
منزززداڵ، تزززا ئێسزززتا لە سزززەرکوت  ٢٣کە ، لە ناویانزززدا  ٢٠١بە گزززوێرەی ڕێکخزززراوی مافەکزززانی مرۆڤزززی ئێزززران، النزززی کەم 

 ردنەکانی ناڕەزایەتییەکاندا لە سەرانسەری ئێران کوژراون، لەواندا دیتراوە ژنان و کچان وە  سەرپێچیکردن لەچکەکانیان ک
 .الدەبەن و دەیانسووتێنن

 
بە گززوتەی دوکتززور قززادری، سززەرۆکی پێشززووی ناوەنززدی کوردسززتان بززۆ لێکززۆڵینەوەی زایەنززدی کە پێشززدا لە ئێززران ژیززاوە، 
جززوواڵنەوەکە بززۆتە هززۆی یەکگرتززوویی "بزز  وێززنە" لە نێززوان کززوردان و ئێرانییەکززانی دیززکەدا. ئەو گززوتی، "ئەوەی ئززێمە لە 

لە پێناسززەی کززوردیی نززاوبراو ئاگززادارن و دانززی پێززدادەنێن. مززن  دەرەوەی ئێززران دەیبینززین، خەڵکززی ئێززران لە سززەر شززەقام
 پێموایە ئەوە بە هەڵکەوت نییە کە ئێرانییەکان بە شیوەیەکی بەرباڵو بڕیاریانداوە دروشمی 'ژن، ژیان، ئازادی' وەخۆ بگرن 
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 ".ەکە دروشمێکی کوردییە و یەکەم جار لە شاری ناوبراو و شارە کوردییەکانی دیکە بەرز کراوەتەو
 

بەاڵم ئەوەی پێمززوایە هیززوابڕ و زیانبەخشززە ئەوەیە کە مززن شززرۆڤەکاران، پسززاۆڕان و ئادێمیسززییەنی ئەوتززۆ دەبیززنم کە ئەو 
توخمە ئەتنیکییە ڕەت دەکەنەوە یان بە کەمی دەگرن، ئەو سەرکوتە ئەتنیکییە بەکەم دەگزرن. لەسزەر ئەو بزڕوایەم کە ئەوە 

 ".دروستیان کردووە، زیانبەخشە بۆ ئەو هاوپشتییەی خەڵک لە سەر شەقام
 

 تووڕە

 
ئەوە یارمەتیدەری شوناسی ژینا بووە و، ئەگەری کاریگەریی لە سەر ڕەفتاری گەشزتی ئیرشزادی ئێزران، تزا ڕادەیەکزی زۆر لە 

 .ئاستی ناونەتەوەییدا، لە ناویاندا لە وەیڵب، پاشگوێ خراوە
 

دانی هاوپشزتی لە دەروەی پارلمزان لە کزاردیف بەشزدار بزوون و چاالکان و ئەنزدامانی پارلمزان ئەم حەوتزوویە لە خۆپیشزان
ئەندامانی پارلمان وە  پشتیوانیی لە ناڕەزایەتییەکان لە پارلماندا قسزەیان کزرد و لێزدوانێکیان بزاڵو کزردەوە کە نزبیکەی 

، کە بە مەهسزا ناویزان نیوەی ئەندامان واژۆیان کرد. بەاڵم، هیچ باسێک لە کورد بوونی ژینزا لە الیەن ئەنزدامانی پارلمزان
 .برد، نەکرا

 
نوێنەرانی کۆمەڵەی کوردانی وەیڵب )کزاوا( گوتیزان ئەوان تەنزانەت پێیزان گوترابزوو ئزااڵی کزوردان دەگەڵ خۆیزان نەبەن بزۆ 

 .پارلمان. تەنیا ئااڵی دیار لە وێنەکاندا، ئااڵی ئێرانی پێش شۆڕشی ئیسالمی حەفتاکانی زایینی بوون
 

خەڵکی فزار  زمزان کە الیەنگزری ڕێژیمزی پێشزوون بە کوردەکانیزان گوتزووە نزاب  نەیشن.کیمرۆی گوت، "ێکی کاوا بە نوێنەر
ئززااڵی کززوردی بێززنن. لە بنەڕەتززدا، ئەوان ناڕەزایەتییەکززان بە قززازانجی خۆیززان بە بززارمتە دەگززرن." لە مززانگی ڕابززردوودا 

 .کوردەکانی وەیڵب دوو خۆپیشاندانیان لە کاریف بەڕێوە بردووە
 
بەوالوە لە کززاردیف دەژی، یەکێززک لەو کەسززانە بززوو کە  ٢٠١٤یززال حەسززەنبارە، کە خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتانە بەاڵم لە

بەشدار بوو بۆ نەیشن.کیمرۆ باسی چۆنیەتی سەپاندنی زۆرە م.یی حیجا  تەنانەت پزێش دروسزت کردنزی گەشزتی ئیرشزاد لە 
رسزاین. دەت پزۆلیس لە ئزێمە. دەپۆشزی حیجابمزان ئزێمە کاتێزک، هەموو دەرێ، لە قوتابخانە، لە" گوتی، ئەو ی کرد. ٢٠٠٥

 تەنانەت ئەو کاتەی گەشتی ئیرشادیش نەبوو، ئێمە هێشتا ناچار بووین وریا بین. بە تایبەتی لە قوتابخانە، ئەوان زۆر 
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 ".سەختگیر بوون
 

ت بززۆ مافەکززانی ژنززان و چاکسززازیی لەیززال گززوتی خەبززات بززۆ داناێززدانانی شوناسززی ڕاسززتەقینەی ژینززا هاوکززات دەگەڵ خەبززا
 ."دێموکڕاتیک "بەژانە

 
ئێمە تووڕەین چزونکە لێزرە دەیزانهەوێ دەممزان ببەسزتین و هزیچ شزتێک لەبزارەی کوردسزتاندا نەڵێزین. تەنزانەت ئە وگوتی: "

گێزین. لەبەر نەڵێین ژینا. ئەوە زۆر بەژانە. خەباتی ئزێمە دژوارتزرە چزونکە ئزێمە دەبز  بزۆ نزاوی ئەو و بزۆ ئااڵکەمزان بجەن
 ".ئەو هۆیەیە من تووڕەم و هەموو شەوێ ناتوانم بخەوم، تەنیا دەگریم

 
 داماڵین لە مرۆڤ بوون

 
م.یۆن کورد هەن کە زۆربەیان بە سەر چوار دەوڵەتی: تورکیە، ئێران، عێراق و سووریەدا دابەش بزوون. لە  ٢٥ - ٣٥نبیکەی 

لە حەشزززیمەتن. بزززێجگە لە جیزززاوازیی ئەتنیکزززی و نەتەوەیزززی، سروشزززتی زۆرتزززر سزززێکوالری  %١٠ئێززران، کوردەکزززان نزززبیکە 
 .کومەڵگای کوردەواری ئەوان هێندەی دیکەش دەگەڵ دەوڵەتی ئایین تەوەری ئێران نەیار دەکات

 
ی ئیعزدامیان بە گوێرەی ڕێکخراوی لێبوردنی ناونەتەوەیی، کەمینە ئەتنیکییەکزان، لە ناویانزدا کزورد، زۆرتزر وێزدەچی حزوکم

لەبەر تزززاوانی ئزززایینی وە  "دوژمنزززایەتی خزززودا" بەسزززەردا بسزززەپێنرێ. ئەو ڕێکخزززراوەی مافەکزززانی مزززرۆڤ هەروەهزززا دەڵززز  
 ".هەاڵواردنی ئەتنیکی "بەربەستە بۆ دەستڕاگەیشتن بە خوێندن، دامەزراندن و پ.ەوپایەی سیاسی

 
هەر ئێسزتا لە سەرانسزەری ئێزران لە ئزارا دایە، پێزداگریی  بە گوتەی دوکتور قادری، ب  دابڕان لە خەباتی مزافی ژنزان کە

 .لە داناێدانانی شیاو بە شوناسی ژینا بەشێکی گەلێک گرینگە بۆ ئەوان
ئەو گوتی، "ئەوە گرینگە کە هەاڵواردنی مێژوویی، سیستەماتیک و بەدامەزراوەییکراو دژی کوردان، دامزاڵین لە مزرۆڤ بزوونی 

 ".وە یەکەم هەنگاوە بۆ دروست کردنی واڵتێکی دێموکراتیککوردان، دانی پێدا بنرێت. ئە
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٦ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٤ ڕێکەوتی: –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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مستەفا هیجری بۆ هاواڵتی: لەبەر داخوازیی حکومەتی هەرێم ئاڵوگۆڕمان بەشوێ؛ی 
 هێزەکانمان لەس؛وور کردووە

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هاواڵتی

 
 :دەقی چاوپێكەوت؛ی مستەفا هیجری

 
ئایا ئێوە خۆپیشاندانەكانی ئەمجارەی خزۆرهەاڵتی كوردسزتان و ئێزران، بەجیزاوازتر لەخۆپیشزاندانەكانی پێشزتری  هاواڵتی:

 ئێران دەبینن؟
 

بەڵزززز ، خۆپیشززززاندانەكانی ئەمجززززارە لەبززززاری چەنززززدی و چززززۆنییەوە جیززززاوازی بەرچاویززززان لەگەڵ  مسێێێێتەفا هیجێێێێری:
خۆپیشززاندانەكانی پێشززوو هەیە، لەبززاری چەنززدییەوە ئەگەر پێشززتر هەرجززارەو لەشززارێك یززان چەنززد شززارێك ژمززارەیەا 

هزاتوونەتە سەرشزەقام یزان لەخەڵكی ناڕازی دژی رژێم دەهاتنە سەر شزەقام، ئەمجارەیزان لەدەیزان شزارو شزارۆچكە خەڵزك 
مانیانگرتووە، بەتایبەت لەپایتەخت و شارە گەورەكانی واڵتانی رۆژئاوا هەرجزارەو بەدەیزان و سزەدان هەزار كە  رژاونەتە 
سەر شەقامەكان و سزەرنجی میزدیاكان و دەوڵەتەكانیزان راكێشزاوە و شزوێندانەریان لەسزەر بەشزێك لەئەنزدام پەرلەمانەكزان 

 رپرسی حكومی واڵتانی رۆژئاوا داناوە سەبارەت بەهەڵوێست و بڕیارەكانیان لەپەیوەندی لەگەڵ تەنانەت هەندێك بە
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 .كۆماری ئیسالمی ئێران
 

خززاڵێكی دیززكە لەو پەیوەنززدییەدا یەكگرتززوویی و یەكززدەنگی خەڵكززی سززەر شززەقامە، لەهەمززوو ئەو خۆپیشززاندانانەدا، گشززت 
تزووێژە جیاوازەكزانی حەشزیمەتی ئێزران، هونەرمەنزدان، سزینەماكاران،  نەتەوەكان، هەڵگری بیروباوەڕی ئزایینی جۆراوجزۆرو

 .یاساناسان و ... بەیەكدەنگی دێنە سەر شەقام
 

بێجگە لەوانە دەكرێ ئاماژە بە بەردەوامبوونی ماوەیەكی زۆری بەشداری خەڵزكەكە بكەیزن لەمانەوەیزان لەسزەر شزەقامەكان، 
كە  و برینزداربوون و  ٢٠٠سەر شەقامن و سزەرەڕای شزەهیدكردنی زیزاتر لە ئێستا زیاتر لەمانگێكە بە بەردەوامی خەڵك لە

 .دەستبەسەركردنی هەزاران كە ، بەاڵم رژێم نەیتوانیوە خەڵك بنێرێتەوە ماڵەكانیان
 

بەاڵم گرنگترین خاڵ لەباری چزۆنی یزان چزۆنیەتی ئەو خۆپیشزاندانەیە، بەبۆچزوونی مزن لەو راسزتیەدا خزۆی دەبینێزتەوە كە 
ەخۆپیشززاندانەكانی پێشززوو، تززووێژە جیاوازەكززان دەهززاتنە سززەر شززەقام و داوای مززافە زەوتكراوەكانیززان دەكززرد وەا ئەگەر ل

مززووچەی دواكەوتوویززان، بێكززاری، گرانززی و ... ئەمجارەیززان دروشززمی خەڵززك بززۆ رووخززان و نەمززانی كۆمززاری ئیسززالمیە و 
ن ئەمجزززارە وێزززنەو سزززیمبولەكانی رژێزززم وەا خزززومەینی، داخوازیەكانیزززان تەنیزززا رووخزززانی رژێزززمەو هەر ئەوەشزززە كە دەبینزززی

 .خامنەیی، قاسم سولەیمانی لەدیوارەكان دادەگرن و دەیانخەنە ژێرپ  و دەیانسووتێنن و هەیكەلەكانیان دەڕووخێنن
 

ن ئەمانە و زۆر دیاردەی دیكە پێمزان دەڵزێن كەخەڵزك بەو راسزتییە گەیشزتوون كە تاكاتێزك ئەو رژێزمە لەدەسزەاڵتدایە ئەوا
 .بەهیچكام لەداخوازیەكانیان ناگەن، كەوایە بۆ گەیشتن بەخواستەكانیان لەپێشدا دەب  رژێمەكە البەرن

 
 حببی دیموكرات لەناو خۆپیشاندانەكاندا ئامادەیی هەیە؟ هاواڵتی:

 
 .دەگێڕێبەڵ ، حببی دیموكراتی كوردستانی ئێران لەخۆپیشاندانەكاندا ئامادەیەو دەورێكی چاالا  مستەفا هیجری:

 

لەدوای هێرشەكانی كۆتایی مانگی ئەی.ول بۆ سزەر حببەكزانی رۆژهەاڵتزی كوردسزتان، ژیزانی سیاسزی و كزۆمەاڵیەتی  هاواڵتی:
 ئێوە ئێستا چۆنە؟

 
لەدوای ئەم هێرشزانە، ژیزانی سیاسزیمان لەنزاوخۆی رۆژهەاڵت و شزوێنەكانی دیزكەی دنیزا ئێسزتا بەرباڵوتزر  مستەفا هیجێری:
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بۆمبزززارانەكە بەردەوامە. لەبزززاری ژیزززانی كۆمەاڵیەتیشزززەوە ئزززێمە بەو هێرشزززانە راهزززاتووین هەرچەنزززد ئەمجارەیزززان لەپزززێش 
هێرشەكە بەرباڵوتزر بزوو و ئەو چەكزانەی كە لەو هێرشزەدا لەدژی ئزێمە بەكارهزاتن زۆر پێشزكەوتووترو نزوێتر لەو چەكزانە 

 .بوو كەپێشتر لەدژی ئێمە بەكاریانهێناون
 

ەتی ئێران بەردەوام هەڕەشزە دەكزات، ئێزوە سزنورەكانی خزۆرهەاڵتی كوردسزتانتان چزۆڵكردووە؟ ئایزا حكزومەتی دەوڵ هاواڵتی:
 هەرێمی كوردستان داوای لەئێوە كردووە، لەسنوری خۆرهەاڵتی كوردستان دووربكەونەوەو چاالكییەكانتان سنوردار بكەن؟

 
ی و بۆمبزاران و تۆپبزارانكردنی سزنوورەكان، بەڵكزو لەبەر ئزێمە نەا لەترسزی هەڕەشزەكانی كۆمزاری ئیسزالم مستەفا هیجری:

 .رێبدانزززززان بزززززۆ داخزززززوازی حكزززززومەتی هەرێمزززززی كوردسزززززتان، ئاڵوگۆڕمزززززان بەشزززززوێنی هێبەكانمزززززان لەسزززززنوور كزززززردووە
 هاواڵتی: لەدوای سەرهەڵدانی خۆپیشاندانەكانەوە، دەوڵەتی ئێران داوای دانوستان و گنتوگۆی لەحببزی دیمزوكرات كزردووە؟

فا هیجری: لەدوای خۆپیشاندانەكان كۆماری ئیسالمی هیچ داوایەكی لەو شزێوەیەی لەحببزی دیمزوكرات نەكزردووە. ئەگەر مستە
بگەڕێیززنەوە بززۆ ئەزمززوونی دانوسزززتاندنەكانی پێشززووش، بۆمززان دەردەكەوێ كەمەبەسززتی رژێزززم لەهێنززانە ئززارای دانوسزززتان 

فكری و ئایدۆلۆژی رژێم سزەرچاوە دەگزرێ كە رێگاچزارەی پرسزەكان  پیالنگێڕی بووە لەژێر ناوی دانوستان، ئەوەش لەبنەمای
لەگەڵ خەڵكی ئازادیخوازی ئێران بەگشتی و كوردو باقی نەتەوە ستەم.ێكراوەكان بەتایبەتی، تەنیا لەپیالنگێڕی بەدژیان و 

 .سەركووت و تیرۆر دەزان  نەا دانوستاندنێكی راستەقینە بۆ چارەسەری كێشەكانیان
 

كو هێبە سیاسییە كوردییەكزانی خزۆرهەاڵتی كوردسزتان، هەمزاهەنگی و گنتوگۆتزان هەیە بزۆ ئامادەكزاری روودانزی وە هاواڵتی:
 هەر گۆڕانكارییەا لەئێران؟

 
ئێمە وەا ناوەندی هاوكاری حببەكانی كوردستانی ئێران هاوكاری و هاوفكریمزان هەیە لەپەیوەنزدی لەگەڵ  مستەفا هیجری:

ن دەكزززرێ لەئێزززران رووبزززدا. لەگەڵ بەشزززێكی زۆر لە حببەكزززانی دیزززكەی نەتەوە بندەسزززتەكان ئەو ئزززاڵوگۆڕانەی كەچزززاوەڕوا
هاوپەیمانی و هاوفكریمان هەیە، سەبارەت بەچۆنیەتی حكومەتێك كەدوای كۆماری ئیسزالمی لەئێزران دەبز  پێكبز  و لەگەڵ 

 .الیەنەكانی دیكەی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی دوورو نبیك لەپەیوەندیداین
 

خۆپیشاندان و ناڕەزاییەكانی خۆرهەاڵتی كوردسزتان بەجیزاوازتر لەناوچەكزانی تزری ئێزران دەبیزنن، یزاخود پێتزان  هاواڵتی:
 وایە خۆپیشاندانەكانی هەموو شارەكانی ئێران یەا خواست و ئامانجیان هەیە؟
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ۆماری ئیسزالمییە، بەاڵم ئامانجی خۆپیشاندانەكان لەسەرتاسەری ئێران بە خۆرهەاڵتیشەوە البردنی رژێمی ك مستەفا هیجری:
بۆ دوای كۆماری ئیسالمی جیاوازی بۆچوون لەنێو ئۆپۆزسیۆنی ئێرانیدا هەیە، گرووپ و حببی وا هەیە كە پێی وایە بۆ خزۆی 
بەتەنیززا حكززومەت دەرووخێنزز  و دەبێززتە جێگززرەوەی كۆمززاری ئیسززالمی، بۆچوونێززك هەیە كە الیەنگززری لەزینززدووكردنەوەی 

و جیاوازیانە ئەڵقەی الوازی ئۆپۆزسیۆنە كە بەقازانجی كۆمزاری ئیسزالمی تەواو بزووە، لەبەرامزبەردا پاشایەتی دەكاو ... ئە
ناوەنززدی هاوكززاری حببەكززانی كوردسززتانی ئێززران و بگززرە زۆرێززك لەحەشززیمەتی خززۆرهەاڵت خوازیززاری پێكهززاتنی حكززومەتێكی 

هززاتە نەتەوەییەكززانی كە لەسززەر جوگرافیزززای دیمززوكراتیی فیززدراڵ و سززیكۆالرین كەیاسززا سززەروەر بززز  و كززوردو بززاقی پێك
 .دیاریكراوی خۆیان دەژین بەپێی یاسایەكی دیموكراتی ناوچەی خۆیان بەڕێوەبەرن

 
بەاڵم سزززەركوتی رژێمزززی كۆمزززاری ئیسزززالمی لەخۆپیشزززاندانەكانی كوردسزززتان زۆر تونزززدوتیژترە لەسزززەركوتكردن لەنزززاوچە 

رینززدار، هەروەهززا زینززدانیە سیاسززییەكانی ئەو یەا مززانگەی دوایززی فارسنشززینەكان، بەجۆرێززك تائێسززتا ژمززارەی شززەهیدو ب
خۆرهەاڵت و باقی ناوچە غەیرە فارسنشزینەكان وەا ب.وچسزتان، نزاوچەی عەرە  و توركماننشزینەكان و ... زۆرتزرین ژمزارە 

 .پێكدێنن
 

ران و ئەو خۆپیشزاندانەش كە دروشمی هاواڵتی ژن، ژیان ئازادی( باڵی بەسەر سەدای خۆپیشاندانەكانی هەمزوو ئێز هاواڵتی:
بززۆ پشززتیوانی دەكززرێن لەدەرەوەی واڵت، ئاشززكرایە ئەمە دروشززمی پەكەكەو عەبززدواڵ ئززۆجەالنە، بەبززڕوای ئێززوە ئەمە چززۆن 

 بووەتە دروشمی هەموو خۆپیشاندانەكان؟
 

ا باو بووەو تەنزانەت ژن، ژیان، ئازادی چەمك گەلێكن كە لەمێژ ساڵە لەنێو ببووتنەوەی كوردی خۆرهەاڵتد مستەفا هیجری:
 :لەشیعری هەندێك لەشاعیرەكانیشدا رەنگیداوەتەوە. بۆ وێنە مەرحووم هێمن موكریانی لەشیعرێكیدا دەفەرموێ

 
 با هەزار زێ و گادەر و الوێنی رونیشمان هەب 
 تاكوو ژن ئازاد نەب  سەرچاوەكەی ژین لیخنە

 
بۆیە دەڵێم لە رابردوودا هەركە  ئەم وشزانەی بەكارهێنزا بز ، بەاڵم كاتێزك ژینزا ئەمینزی، كزچە كزوردی سزەقبی بەدەسزتی 

ی خەرمانززانی ئەمسززاڵدا شززەهیدكراو تەرمەكەیززان نززاردەوە بززۆ ٢٥گەشززتی ئیرشززادی كومززاری ئیسززالمی لەتززاران لە رێكەوتززی 
ێران لە راگەیەندراوێكدا داوای لەخەڵكی خۆرهەاڵتی كوردسزتان كزرد بنەماڵەكەی، ناوەندی هاوكاری حببەكانی كوردستانی ئ

ی خەرمانززان بەنیشززانەی نززاڕەزایەتی دەربززڕین بەشززەهیدكردنی ژینززاو هەمززوو الوەكززانی دیززكە، لەمززانگرتنێكی ٢٨كە رۆژی 
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بەگزوێی دنیزا  سەرتاسەری بەشزدار بزن و دوانیزوەڕۆكەی هەمزوو بەیەكگرتزوویی بێزنە سەرشزەقام و دەنگزی نزاڕەزایەتی خۆیزان
بگەیەنززن، خەڵكززی خززۆرهەاڵت پێشززوازییان لەو داخززوازیە كززرد، دروشززمی ژن ، ژیززان ، ئززازادی گززوترایەوەو رۆژانززی دواتززر 
بەپشتیوانی لەخۆرهەاڵت شارەكانی دیكەی ئێزران رژانە سزەر شزەقامەكان و ئەو دروشزمەیان گزوتەوەو ئێسزتا لەخۆپیشزاندنی 

 .دروشمە یەكێك لەدیارترین دروشمەكانە ئێرانیەكان لەناوخۆ و دەرەوەیش، ئەم
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی١٦ ڕێكەوتی: –هاواڵتی سەرچاوە: ماڵاەڕی 
 
 
 

 ی شۆڕشگێرz  نەوەی
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەمزین ئەحمەدنەژاد

 
ژن ژیان ئازادی بە هێبی" نەوەی زێد"وە چوو لە قواڵیی هەموو کۆمەڵگە نەتەوەییەکانی نێو پێکهاتەی سیاسی ئێزران و هەر 

 .ئەوانیش کردویانە بە ئەسڵی نەگۆڕی هەموو ڕۆژەکانی ڕاپەڕین
 

، یززان نەوەی دیجیتززاڵ بە نەوەی دژە سززتەم ناسززراوە و پززێش ئەوەی بە دوای گۆڕانکززاری سیاسززیەوە بێززت بەدوای نەوەی زێززد
دەسزتێوەردانی دەسزەاڵت ئازادیەوە. ئەو نەوەیە وە  چۆن بەشی زۆری یاسا فەڕز کراوەکزانی بنەمزاڵە ڕەت دەکەنەوە، ئزاواش 

ئەوان لە هەمززوو نەوەکززانی دیززکەی  .لە ژیززانی تایبەتیانززدا ڕەت دەکەنەوە. نەوەی گۆڕانکززاری و خوڵقانززدنی بەهززای نززوێن
 کۆمەڵگە ئازادانەتر بیر دەکەنەوە و ئازادانەتر دەجوڵێنەوە. نەوەی زێد ئەو منااڵنەن نیوەی دوهەمی دەیەی حەفتای 
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 .هەتا پێش دەیەی نەوەدیش دەگرێتەوههەتاوی لەدایک دەبن و 
 

 .بۆ ئەوەی ببانن ئەم نەوەیە چ دەورێکی یەکالکەرەوەی لە ڕاپەڕینی ئەمجارەدا گێراوە، ڕەنگە ئەو ئامارانە گرینگ بن
 

کزوژراوی خۆپێشزاندانەکان ئاشزکرایە. لەکزۆی ئەو  240بەگوێرەی ئاماری ناوەندەکانی مافی مرۆڤ هەتا ئێستا النیکەم ناوی 
 .سااڵنن 13و  12ساڵە و دو کەسیان  18کەسیان تەمەنیان خوار  24رەیە ژما
 

  سزاڵ 25بزۆ  20کەسیان تەمەنیان لەنێوان  51ساڵ.  19بۆ  18کوژراو تەمەنیان  28سااڵن بووە و  18کوژراو تەمەنیان  19
 .ساڵ بووە 62بۆ  50بووە. ژمارەیەکی زۆریان، تەمەنیان نەگەیشتۆتە سی ساڵ و چوار کە  تەمەنیان 

 
 .ساڵ بووە 24بۆ  16لە زۆربەی گیان بەخت کردووان بەپێی ئەو ئامارانە تەمەنیان 

 
ئەو نەوەیە، ڕێک نەوەی قۆناغی دواناوەنزدی و ناوەنزدی و چوارسزاڵی سزەرەتای زانسزتگان. ئەو نەوەیەن کە دەسزەاڵت هزیچ 

. ئەو نەوەیە بزۆ ئازادیەکانیزان لە مەیزدانن و ئەو ژینزاش لەو تەمەنە بزوو .ئازادیەکی گشتی و تاکەکەسی پز  ڕەوا نەدیزون
ناب  بگوترێت لەکوردستان کێشزەی حیجزا  بزوونی . هێبە دەب  بخوێندرێتەوە، دەب  گرینگی پێبدرێت و ناب  سانسۆر بکرێت

 .نییە و ئەمە هەڵەیەکی ئانالیبی و خوێندنەوەیی زەقە بۆ ئەم ببووتنەوە شۆڕشگێرانەیه
 

کززۆمەاڵیەتیەکە، فەرهەنگێکززی نززیمچە سززکۆالری دێموکراتمززان هەیە بەاڵم ئەوە دیززوی ژورێززی ژیززانی  ئززێمە وەکززو کززورد لەڕووە
کۆمەاڵیەتیمانە. دیوی دەرەوەی کە دەبێتە بەستێنی گشتی و دەسزەاڵتی سیاسزی تێیزدا بزااڵ دەسزتە لە کوردسزتانیش بەهەمزان 

  بز  لەچزک و سزەرپۆش بچێزتە قوتابخزانە؟ یزان شێوەی تزاران و ئیسزنەهان و کزوێ و کزوێیە. لەکوردسزتان قوتزابی دەتزوان
ژن ژیزان ئزازادی دروشزمێکی فرەڕەهەنزدە و ئەو شۆڕشزەی  .خوێندکاری زانکۆ بەهەمان شێوە؟ ئەدی لەشەقامەکان؟ نا بێگومزان

، ئەوەنزدە لە سرووشزتی ێمە پێمانخۆشزە شۆڕشزێکی سیاسزی بێزتئەمڕۆ، ڕوویەکی کزۆمەاڵیەتی بەهێزبی هەیە. واتە چەنزدە ئز
 .شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتییە و ناب  ئەو ڕویەی ل  سانسۆر بکەین یان گرینگی کەمتری پێبدەین خۆیدا

  
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٦ ڕێکەوتی: – دیواری فەیسبووکی نووسەرسەرچاوە: 
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 سیاسەتی حەکیمانەی ئێستای ناوەندی هاوکاری حیزبەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ کەریمی

 
سیاسەتی حەکیمانەی ئێستای ناوەندی هاوکاری حیببەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و، هەمو ئەو الیەنزانەی کە پێزان وایە لە 

گەڵ گەالنززی ئێززران بەگشززتی، بززۆ روخززانی ڕژیمززی ئاخونززدی، پززێم سیاسززەتێکی ئێسززتادا دەبزز  یە  دەنززگ و یە  ڕێززببین لە 
 ،دروست و ژیرانەیە

 
بەاڵم نابێت هێندە بە خۆشزبینیەوە بزروانینە دوای روخزانی رژیزم، کە پێمزان وابێزت زۆر بە ئاسزانی بە دیزالۆ  و گنزت گزۆ، 
وەاڵتێکززی فیززدڕاڵ پێززک دێنززین و، لەوێززدا مافەکانمززان دەسززتەبەر دەبززن، ئەوە تەنیززا خۆشززخەیاڵیە و هیچیتززر، بززۆیە ئەگەر 

ئامانجەکانمزان بکەیزن، بزۆ وەی نەکزا فوکوسزی ئێرانیەکزان لە سزەر یە  ئێستاش بە ئاشزکرا نەتزوانین وەکزو کزورد بزا  لە 
ئامزززانجی و یە  دەنگزززی و یە  هەڵوێسزززتی بزززۆ روخزززانی رژیزززم وەرنەگەڕێزززتەوە بەرەو کوردسزززتان و، وانەکەیزززن کە پزززان 

ەاڵم خززۆ ئێرانیسززتەکان لە ترسززی داوا نەتەوەیەکززانی کززورد دەسززت لە راپەریززن گەڵگززرن و، کۆتززای بەراپەریززنەکە بێززنن، ب
دەتواندرێت بە بێدەنگی و، ب  هەاڵو هەنگامە، نزاو مزاڵی کزورد قزایم و یەکگرتزو بکرێزت، وە هێبێکزی تزۆکمەی هزاوبەش و 
یەکگرتو پێک بێت، جا چ ناوێکی لێدەنێن گزرن نزیە، بەاڵم بزۆ وەی لە هەر ئەگەرێکزی ئینکزاری کزراوی دەسزەاڵتی داهزاتوی 

کززورد هێبێکززی یەگرتززو سززازماندراو نیشززتمانی بززۆ دینززاو لە کوردسززتان و لە مززافە ئێززران لە مززافە رەواکززانی نەتەوە کەمززان، 
 رەواکانی خۆی هەبێت، کە لەبەرانبەر هەر هێرشێکی داگیر کاریدا بەوەستێتەوە، 
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 ٥٧نە  بە هێبی پچر پزڕو هەر کە  لە گۆشزەیەوە، هەرکزات تینزیش هزات، هەر یە  بەالیەدا، وە  کە لە دوای شۆرشزی 
بینینززان، کە هززیچ الیەنێززک تێکشززکانەکانی وەخززۆ نەدەگززرت، کززۆمەڵە دەیگززوت دێمززۆکرات، فززالن شززوینی بەجزز  هێشززت، بززۆیە 

ۆیە تێک شکاین، هێبەکانی تریش هەروا، تا هەمزو کوردسزتان شکاین، دێمۆکراتیش دەیگوت کۆمەڵە، فالن شوێنی چۆڵکرد، ب
گیرایەوە، بۆیە دەب  ئەو راسزتیەی بزبانین کە هەمزو شزتێک بە دیزالۆ  و دانوسزتان مسزۆگەر نابێزت، بەڵکزو دەبێزت هێبێکزی 

 نیبامیش بۆ دفاو لە پشت ئەو دیالۆ  و دانوستانە هەبێت، 
 

ندە پێویستە هێبێکی نیشتمانیمانی و سازمان دراوی نیبامی هەبێزت، چزونکە چەندە بە دیالۆ  پێویستە کار بکرێت، دو ئەوە
لەوەاڵتێکززی وە  ئیرانززدا، کە تەنهززا نززاوی دێمۆکراسززی بیسززتراوە، کززوا باوەریززان بە دیززالۆ  گنززت گززۆ هەیە لەسززەر مززافی 

 نەتەوەکان، کە یە  لەوان کوردەو، بەدرێژای مێژو ژێردەستیان بوە، 
 

وانەی رۆژهەاڵتی ناوەراست دا، زیزاتر هێزبێ نیبامزی قسزەی یەکەم دەکزات، ئەو هێزبەش بە یەگرتزوی لەم وەاڵتە بەاڵ لێدرا
 دروست دەبێت، کە بەداخەوە نیمانە، 

 ئەوەی هەشە لە ق و لۆق و ب  گارانتیە،
 هیچ زەمانەتێک نیە کە پابەندمان کات بەیەکگرتوی،

 
 ئێستا دەیکەن تاکتیک بێت، نە ستراتیژی، دوبارە هیوا خوازم کە هێبە سیاسیەکانی رۆژهەاڵت ئەوەی

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٦ ڕێکەوتی: – دیواری فەیسبووکی نووسەرسەرچاوە: 
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 اڵتی ئێران سه شی؛ی ده  بێته رگی ژی؛ا ده ی مه چله
 
 
4  
 
 
 
 
 
 
 
 هاواڵتی

 
اڵتی كوردستان و ئێرانزی  رۆژهه  ی له و ناوچه  شار و شارۆچكه 120  مینی زیاتر له مینیی ژینا ئه ی ماته كانی چ.ه تییه زایه ناڕه
  كانیش لزه كییه ره سزه  قامه ی شه و زۆربه  وه اڵت وته سه دروشمیان دژی ده  و واڵته ری ئه رتاسه سه  رانیش له و خۆپیشانده  وه گرته
ركوت و رێگریزی  سزه  بون لزه وتو نزه ركه رهێنانی هێزب سزهكا ڕای بزه ره كانیش سه منییه ئه  كۆنتڕۆڵ كران و هێبه  وه نجانه ن گه الیه
 .كان خۆپیشاندانه  له
 
اڵتی كوردسززتان  رۆژهززه  قب لززه شززاری سززه  مینیی لززه مینیی بززۆ ژینززا ئززه ی ماتززه   چ.ززه زارن كززه شززداریی هززه به  ا بڕیززاربوو بززه وه
قب و گۆڕسززتانی  ناوشززاری سززه  كانی چونززه كییه ره رێگززا سززه ی دا زۆربززه ممه یانی چوارشززه بززه ره به  ی لززه وه ڕای ئززه ره چوو سززه ڕێوه بززه

  وی ئزاو و لزه رێزڕه  لزه  وه ڕینزه په  ت لزه نانزه ی تزر و ته رێگزه  ڵك لزه اڵم خزه خاكسااردنی ژینا داخرابزون، بزه ئایچی شوێنی به
 . كه گۆرستانه  یانده خۆیان گه  وه كییه رێگای الوه

 
  ڵك لززه باڵغ بززو و خززه ره قب قززه شززاری سززه  چنززه ی ده و رێگایانززه م ئززه رجه وێت سززه كززه رده ده كانززدا ڤیدیۆییه  و تۆمززاره  وێنززه  لززه

  ر بززه مینی كززرد و میززدیاكانی سززه مینی ژینززا ئززه ی ماتززه چ.زه  شززدارییان لززه اڵتی كوردسززتان و ئێززران به ی رۆژهززه كانی دیكززه شزاره
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و  خوازراو یززان كززوژران و برینززداربون لززه كززرد هززیچ روداوێكززی نززه  وه هیززان بزز و ئاماژه  وه یان گواسززته سززمه و رێوڕه اڵتیش ئززه سززه ده
 . داوه دا روی نه سمه رێوڕه
 

هاباد و جزوانڕۆ  و مزه  سزری شزیرین، سزنه كانی قه شاره  ، لهگۆڕستانی ئایچی  رگی ژینا له مه ی ڕێوچونی چ.ه ڵ به گه هاوكات له
م  شززته هه  ش بززوه وه ئززه  وه كرانززه تیی نه زایززه ربڕینززی ناڕه ا ده كززان وه بازاڕهدوكززان و   یززان شززاری دیكززه و ده  شززت و بانززه رده و سه

 .مینیدا رگی ژینا ئه ی مه ماوه  كوردستان له  له  شه و به مانگرتنی ئه
 

نیش نجا نرا و گززه تززه  وه كانززه منییه ئه  ن هێززبه الیززه  قب لززه كانی شززاری سززه گشززتییه  قام و شززوێنه شززه  كززه سززمی چ.ه دوای رێوڕه
 .سوتێنرا  و شاره كی پۆلیس له یه و بنكه  وه بونه  و هێبانه نگاری ئه ره به
 

  شزاری تزاران و لزه  و لزه  وه كرانزه كان نه هان دوكان و بازاڕه سنه شاری شیراز و ئه  اڵتی كوردستان له مانگرتنی رۆژهه  له  جگه
 .چوو ڕێوه كان به تییه زایه رانی ناڕه گی ژینا و خۆپیشاندهر سمی شینگێران بۆ مه ختی ئێراندا رێوڕه قی بازاڕی پایته چه
 
یان  قزه ته  و شزاره ڕیس لزه رزش و مزوده زانكزۆی وه  كان لزه منییزه ئه  چو و هێزبه ڕێوه تیی بزه زایه ی زانكۆكانی تاران ناڕه زۆربه  له
 .كارهێنا ر خوێندكاراندا كرد و گازی فرمێسكڕێژیان به سه به
 
د  مزه ش محه و روداوه ی پبیشكان و دوای ئه وه ر گردبونه سه  گازی فرمێسكرێژ هێرشیان كرده  كان به منییه ئه  هێبهتاران   ر له هه

پبیشزكان و   بزه  ی بێڕێبییزه وه و گردبونزه ر ئزه سزه  یان هێرشزكردنه ی پبیشزكیی ئێزران رایگزه زراوه ندی دامه رۆكی ناوه رازی، سه
 .یان راگه  كه واڵته  ندروستی له ا بااڵترین پۆستی پبیشكیی و ته ی خۆی وه وه ێشانهكارك ست.ه ده  و هۆكاره ر به هه
 

ری  رتاسزه سه  واتزه  ناوچزه 22  ش لزه ممه وی چوارشه یاند و شه ی تاران مانگرتنیان راگه ندانی پاالوگه هاوكات كرێكار و كارمه
كانی  كییه ره سزه  قامه نجان شزه رێوچو و گه تیی به زایه شاندان و ناڕهخۆپی  سه م.یۆن كه 18ی  ی نبیكه كه دانیشتوانه  خت كه پایته

 .تارانیان كۆنتڕۆل كرد
 
كانی رۆژی  تیی و مانگرتنززه زایززه ڵ ناڕه گززه سززاڵت له و خۆپیشززاندان و دروشززم دژی ده شززه  تی بززه زایززه رۆژ مززانگرتن و ناڕه  بززه

اڵتی كوردستان و ئێران خۆپیشاندان و دروشزم  ری رۆژهه رتاسه سه  له  شار و شارۆچكه 120  ویش زیاتر له شه  ، به  ممه چوارشه
 .چوو ڕێوه به  كه اڵتی واڵته سه دژی ده  وه وتنه
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  ا بزه تییزه زایه ا ناڕه كان وه قام و كۆاڵنزه ی شزه زۆربزه  اڵم لزه ڕێت بزه پزه مینیزدا تێده رگی ژینا ئه ر مه سه و به شه 40رچی  گه ئه
ی  زۆبزه    لزه زاران كزه شزداریی هزه به  و بزه  وره تیی گزه زایزه ر، ناڕه خۆپیشزانده 255م  رگی النیكه و مه  ردهكو  و كچه رگی ئه مه

 .چو ڕێوه كان به شاره
 

 اڵتی كوردستان رۆژهه
 

 .یان گرت- بۆ سنه  كه نجانی كامیارن رێگای نێوان شاره بون و گه  وه كه نجانی شاره ست گه ده ریوان به كانی مه قامه ی شه زۆربه
 

و  ی قوربانییززانی ئززه اڵم ژمززاره نجان كززرد بززه گززه  یان لززه قززه و كامیززاران ته  قب و سززنه ریوان و سززه مززه  كان لززه منییززه ئه  هێززبه
 . وه ته كراوه باڵو نه  كردنانه قه ته
 
 و كزرد كانیان تییزه زایه ناڕه شزداریی به نجان گزه كان شزاره ی زۆربزه و  سری شیرین و ئزیالم و كرماشان و قه  هاباد و بانه مه  له
 . وه بونه كان منییه ئه  هێبه نگای ره به
 
  قامه ی ئزاگر شزه وه كردنزه  نجان بزه چو و گزه رێوه رفراوان بزه تیی بزه زایه خۆپیشاندان و ناڕه  كانی شاری سنه كه ڕه ی گه زۆربه  له
 .سوپای پاسدارانی ئێرانیان سوتاند  ر به سیج(ی سه ی )به یه ان بنكهنج گه  و شاره ر له كانیان كۆنتڕۆڵ كرد و هه كییه ره سه
ر   دروشزمی مزه  بۆكزان بزه  سزوتێنرا و لزه  و شزاره قامێكی ئه شه  یی له ی خامنه و ێنه  ورم  دروشمی ژن ژیان ئازادی وترایه  له

 .ڕێوچوو ستان بهاڵتی كورد ی رۆژهه و دو شاره كانی ئه قامه شه  تیی له زایه بۆ دیكتاتۆر ناڕه
 

ر   ڕێوچو و دروشمی "مزه پارێبگای لوڕستان به  رد له شاری )خورم ئاباد( و بروجه  مجار له كه دوای چ  رۆژ خۆپیشاندان بۆ یه
و  اڵم ئزه ڕێوچوبو بزه پارێبگزای جوگرافیزای ئێزران خۆپیشزاندان بزه 31كزۆی   پارێبگزا لزه 30  ، پێشتر له یی" وترایه بۆ خامنه
 .چووبوو نه ڕێوه خۆپیشاندان تێیدا به  كرا كه ژمار ده ئه  و واڵته اڵتی كوردستان و ئه نها پارێبگای رۆژهه ته  به  پارێبگایه

 
 ریی رتاسه ی سه چله

 
قامی  شززه  رد و شززیراز، خۆپیشززانداران كززرا و لززه و بروجززه  اڵتی ئێززران و لززه بززاكوری رۆژهززه  لززه  شززهه مه  لززه  مه وی چوارشززمه شززه
 . وه یی" وترایه ر  بۆ خامنه ر  بۆ دیكتاتۆر و مه تاران دروشمی " مهجریشی  ته
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كززان خۆپیشززاندان و رێاێززوانی  ی چززین و توێژه نجان و زۆربززه شززداریی ژنززان و گززه به  سززنهان بززه ئه  ی چواربززال لززه ناوچززه  لززه
 .ی ئێران زیاتر بو كانی دیكه ناوچه  زۆربه  ران له ی خۆپیشانده جۆرێك ژماره  ڕێوچو به ریی به ماوه جه
 
نجان و ژنززانی  گززه  كی زۆر لززه یززه ژماره  بززاكوری رۆژئززاوای ئێززران  نززدی پارێبگززای خوزسززتان لززه ندیمێشززك(ی ناوه شززاری )ئه  لززه

 . وه اڵت وته سه كییان گرت و دروشمیان دژی ده ره قامی سه شه  كه شاره
 

كانیش  منییززه ئه  ی هێززبه قززه هۆی ته نجام درا و بززه یشززاندان ئززهتی و خۆپ زایززه بززاكوری رۆژئززاوای ئێززران ناڕه  نجززان لززه شززاری زه
 .ست دا ده گیانی له  كه نجێكی شاره گه
 
  تیی لزه زایزه خۆپیشزاندان و ناڕه  كانی دیكزه ی شزاره ی زۆربزه ری(ین هاوشێوه كانی )توركی ئازه دانیشتوانه  برێب كه شاری ته  له
كانی  تییزه زایه ناڕه  كزان لزه ی چزین و توێژه شزداریی زۆربزه ران و به زۆری خۆپیشزانده ی ڕێوچو ژمزاره بزه  و شزاره كانی ئه قامه شه

ی  كزه كۆڵه  به  وه رپرسانه ن به الیه  له  و شاره كاتێكدا ئه  له  وه یی وترایه ر  بۆ خامنه رنج بو و دروشمی مه ی سه دا مایه كه شاره
 .هێنرێت كۆماری ئیسالمیی ئێران ناو ده

 
خۆپیشزاندانی   كزه باشزوری واڵته   (ن لزه ره ی )عزه وه تزه نه  لزه  ئابزادان كزه  بزاكوری ئێزران و لزه  بزابۆل و ئزامۆڵ لزهشاری   له
 .چو ڕێوه رفراوان به به
 .هێڵن جێده  كه ن و شوێنه ده رده ا به خانویه  كان ئاگر له منییه ئه  هێبه  وتوه ركه مڕۆدا ده تۆمارێكی ڤیدیۆیی ئه  له
 
اڵتی كوردسزتان خۆپیشزاندان و  ری جوگرافیزای ئێزران و رۆژهزه رتاسزه رگی ژینزا سه ی مزه چ.زه  و له  ممه وی چوارشه شهگشتی   به

و  ی ئزه ئێزواره  وه واڵی ئێزران باڵویزان كزرده كانی هزه ش ئاژانسزه وه ڕای ئزه ره ڕێوچو و سه به  كه اڵتی واڵته سه تیی دژی ده زایه ناڕه
  كزوژراون و  كزه 13  وه هۆیزه ڕاسزتی شزاری شزیراز و به ناوه  ی )شزاچرال( لزه زارگه ر مه سه  ته كردوهكدار هێرشیان  س  چه  رۆژه
هزۆی   تزه بوه  و بارودۆخزه ی ئزه وه ن بزه كزه تبار ده كان تۆمزه تییزه زایه اڵتیش خۆپیشزاندان و ناڕه سه سیش برینداربون و ده كه 40

ركوت و كۆتزایی  بزۆ سزه  اڵته سزه سزیناریۆی ده  و روداوانه ئه  یاندوه الكوانان رایانگهردا چا رامبه به  منی له دروستبونی بۆشایی ئه
 .كان خۆپیشاندانه

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٦ ڕێکەوتی: – هاواڵتیسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 ئێران: لە ڕاپەڕی؛ێك زیاتر!..
 

 
 

 عدنان کریم

 
 ١٩٥٧لەخۆوە نەیانتوانی بەئاسزانی سزواری شزەپۆلی شۆڕشزی سزاڵی هێبە ئیسالمیەکانی ئێران بەڕابەریی ئایەتوڵاڵ خومەینی 

ی ئێران ببن. نەفرەتی گشتیی خەڵك لە ڕژیمی شای ئەو سەردەمە، پایگای تاڕادەیەا بەهێزبی ئایەتوڵاڵکزانی ئەوکزاتە لە 
اپەڕینزی گەالنزی کۆمەڵگای ئێران، ڕەخنەنەکردنی ئەو ڕەوتە دینیە لەالیەن هێزبە دیمزوکرات و چەپەکزانەوە لە دوو سزاڵی ڕ

و ستراتیجیەتی هەموو پێکەوە و دە  لەناو دەست بۆ ڕووخاندنی شا وزۆر هۆکاری تزری هاوچەشزن توانیزان  ٧٩ - ٧٧ئێران 
ژینگەیەکی سیاسیی گونجاو بەرهەم بهێنن کە لەئاکامدا لە مناڵدانی شۆڕشی ئەو کزاتەوە، کۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران لەدایزك 

ی بەشداربووانی ڕینراندۆمێك کە بۆ هەڵبژاردنی جۆری سیسزتمی سیاسزی  %98دا  ١٩٨٠ساڵی  بوو. هەربۆیە لە ڕینراندۆمی
 .ڕێکخرا، دەنگیان دا بە بژاردەی کۆماری ئیسالمی

 
ڕاپەڕینی سەراسەریی ئێستای گەالنی، بەمانایەا لە ماناکان، لەناوەڕۆکی خۆیزدا بزۆ ڕاسزتکردنەوەیەکی درەنزگ وەختزی ئەو 

ینی بەهاوکززاریی هێبەکزانی وەکزوو بەرەی می..ززی و نەهبەتزی ئزازادی و تەینێززك کەسزایەتیی نززیمچە هەڵە مێزژووییەیە. خزومە
لیبرالی وەکوو کەریم سنجابی و حەسەنی بەنی سەدرو مەهدی بازرگان و سزادقی قوتز  زادە، کە سزەرانی ڕەوتزی نیشزتیمانی 

ێرانززدا دابمەزرێنزز . بەاڵم ئەوە هەڵەیەکززی لیبرالززی ئەو سززەردەمەبوون، تززوانی پایەکززانی نیبامێکززی فاشززیی دینززی لە ئ -
مێژوویی گەورەیە گەر پێمان واب  تەنها دیماگۆجیەتی ئایەتوڵاڵکزان و دەسزتگرۆیی لیبرالەکزان و دەسزتەپاچەیی و گزومڕایی 
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چەپەکان و دەستسزووککردنی ڕۆژئزاوا بزوو کە بزواری گونجاویزان ڕەخسزاند بزۆ ئەو وەرچەرخزانە مێزژووییە و تێاەڕانزدنی ئەو 
اسزی کە ی لزێکەوتەوە وەکزوو نیبامێکزی سیتزالە کە ئاکزامەکەی دامەزرانزدنی )جمهزوریی ئیسزالمیی ئێزران(راجیدیە سیاسزیە ت

( و هەژمزوونیی ئایەتوڵاڵکزانی ئەو واڵتە و جێبەجێکردنزی حزوکمی شزەریعەتی لەسەر بنزاغەی دەسزتووریی )ویالیەتزی فەقیزه
 .ئیسالمی ڕاوەستاوە

 
دەسەاڵتی ئەم )جمهوری(ە نەا تەنها گێڕانەوەی ئێران بوو وەکوو واڵتێکی خاوەن ڕابزوردووی  ساڵ ٤٣کاریگەریە قووڵەکانی 

( یەی بەسزەر گەالنزی ئێرانزدا تێزاەڕی ی بۆ دواوە، بەڵکوو پریشکی ئەم )غەفڵەتە مێژووییشارستانی و پایگایەکی ڕۆشنبیر
ی زۆربەی واڵتزانی نزاوچەکە و قەیزرانە سیاسزی و هەر زوو سنوورەکانی ئەو واڵتەی بەزانزد و ئاخونزدەکانی جمهزوری ئیسزالم

( یەی کە هەمزززوو توانزززا ئزززابووری و ەرەوەی ئەو )فاشزززیبمە ئیسزززالمیئابووریەکزززانی ناوچەکەیزززان کزززرد بە شزززانۆی نزززاردنە د
 .جیۆپۆلیتیکی و شارستانی و بەها مێژوویەکانی ئێرانی لەو کارزارە دا خستەگەڕ و زۆریش سەرکەوتوو بوو تیایدا

 
سزززاڵ لە حزززوکمڕانیی ئیسزززالمیەکان لە ئێرانزززدا نەیزززانتوانیب  میزززباج و عەقڵزززیەت و فەرهەنگزززی ژیاندۆسزززتی و  ٤٣پێئەچززز  

ئازادیخوازی و پێشکەوتناەروەری و ئاواتی دەسگەیشتن بە جیهزانێکی شزکۆفا و سزەردەمیانە لەنزاو خەڵکزی ئێرانزدا بچەپێزنن 
یی جێندەری و حوکمی شزەریعەت، دەسزەاڵتی دەیزان دامودەزگزای وخەفەی بکەن. کوشتن و زیندان، سەپاندنی زۆرەم.ێی جیاواز

 فەرهەنگیزی و شارسزتانی ڕەوڕەوەی و خواسزت ئاراسزتەی وەرچەرخانزدنی لە هێنزا شکسزتیان تزاد، و....سەرکوت و خەفەقزان 
سزاڵەدا  ٤٣ەکانی ناوەڕاسزت لەو سزەد ئەجینزدای خزاوەن ئیسزالمیی دەسزەاڵتێکی بەڕواڵەت و لەسزەرەوە ڕاسزتە. ئێزران گەالنی

لەسەرکار بووە بەاڵم لەوالشەوە تەفاعوالتی شۆڕشگێڕانە و ئزازادیخوازانە و یەکسزانیخوازیی م.یۆنەهزا مرۆڤزی ئێرانزی لەنزاو 
ئەو مەنجەڵی ئیستیبداد و ستەمە هەمەالیەنەیەدا لە کواڵن و تەفاعول و ئامادەسزازیەکی بێزوێنەدا بزووە وبزۆ ڕۆژێزك گەڕاوە 

 .جی ئەوان بگۆڕێتکە تای تەرازوو بە قازان
 

خەڵکززی شۆڕشززگێڕی ئێززران لەم ڕاپەڕیززنەدا دژایەتیززی خۆیززان لەگەڵ جەوهەریتززرین بونیادەکززانی ئەم ڕژیززمە ئززاینیە فاشززیەدا 
ڕاگەیانززدووە. ئەوان نەخوازیززاری ئیسززالحی ڕژیمززی ئێسززتان نە الیەنگززری ئەم بززاڵ و ئەو بززاڵی دەسززەاڵت. ئەوە جیززاوازیی 

یززنە شۆڕشززگێڕانەیەی ئێسززتایە لەگەڵ ببووتنەوەکززانی سززەوزەکان یززا بززبووتنەوەی داخززوازیی چۆنززایەتیی سززەرەکیی ئەم ڕاپەڕ
دا. بەومانزززایە بە جیزززاواز لە هەمزززوو قۆناغەکزززانی پێشزززووتر، ئەم ڕاپەڕیزززنە بەرهەمزززی گەشزززەی ٢٠١٩خەڵکزززی لەسزززالی 

ی.یتززی الوانززی واڵتە بە کەڵەکەبززووی خودجۆشززی هۆشززیاریی فەرهەنگززی و سیاسززیی زۆربەی کۆمەڵگززای ئێززران و بەتززایبەتی ئ
 .تایبەتیش بەو ڕۆڵە مێژوویی و دەگمەنەی کە ژنانی ئێران ئەیگێڕن



٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

76 
 

جۆر و ناوەڕۆکی ئەو خودئاگاهیە سنووری نەتەوە و ئاین و مەزهەبەکان و نزاوچە جوگرافیەکزانی واڵتەکە تێئەپەڕێنێزت.هەر 
ەتیی شۆفینیبمدا ناخزاتە بەرانزبەر هزیچ پێکهزاتە و بۆ نموونە کوردی ئێرانی خواستەکانی لە بواری ستەمی نەتەوەیی و دژای

گەلێکی تری ئێران بەڵکزوو سزۆراغی ئەو ئامانجزانەی لەڕێزگەی ڕووخانزدنی ڕژیمزی ئێسزتا و خەبزاتی هزاوبەش ویەکگرتزووی 
 .خۆی لەگەڵ گەالنی تری ئێراندا ئەکات بۆ بەدیهێنانی ئازادی و دیموکراسی و فرەیی و یەکسانی لەهەموو ئێراندا

 
شززتی خودجۆشززی بززبووتنەوەی گەورەی جەمززاوەریی ئێسززتای ئێززران بەو مانززایە نززیە کە ڕەوت و بززاوەڕی فکززری و سیاسززی و سرو

مەی  و ئاراسزتەی کزۆمەاڵیەتی و چینزایەتی تیایزدا نزیە بەڵکزوو بزوونی ئەو ئاراسزتە و بیروبزاوەڕانە دیزاردەیەکی زینزدوو و 
بووتنەوە سەرتاسزەریە بەو مانزایەیە کە دروسزتکراوی هزیچ هێزب و پۆزەتیف و بەدیهیە. خودجۆشزی و سروشزتی بزوونی ئەم بز

حیزب  و ڕێکخراوێکزی نزاوخۆ یززا ئۆپۆزیسزیۆنی ئێرانزی دەرەوە نزیە بە چەپ و ناوەڕاسززت و سزەنتەرەوە. دروشزم و بززانگەواز و 
ەوە بە داواکزاریی سیمای سیاسی و فکریی ئەم ببووتنەوە شۆڕشزگێڕە ئەسزی.ە لە کتێبەکزان و بەرنزامەی حیببەکزان و وەاڵمزدان

هێبە سیاسیە تەق.یدیەکانەوە دەرنەکێشراوە بەڵکوو ڕەنگزدانەوەی خودهۆشزیاریی خەڵزك بەگشزتی و چاالکوانزانی نزاو شزار و 
واڵتەکە و تەفاعولی زیندووی ئەوان و تاقیکردنەوەی ساڵەهای ساڵ خەبات و بەرەنگاریی ئەوانە لە نزاوەوە. هزیچ یەا لە 

زی و تەکتیکەکززان و هززونەری خەبززاتگێڕی لەجەرگەی ئەم بززبووتنەوەیەدا لە دونیززای کتیزز  و شززێوازەکانی خەبززات و داخززوا
بەرنامەکززانەوە سززەری دەرنەهێنززاوە و بگززرە ئەسززاڵەتەکەی لەوەوەیە کە ڕەنگززدانەوە و بەرهەمززی دەسززتوپەنجە نەرمکردنززی 

سززەیە بەومانززایە نززیە کە بەرنززامە و ڕابەرانززی فیع.یززی نززاودڵی ڕاپەڕیززنەکەیە بە سززابیقەی سیاسززی و عەمەلیززانەوە. ئەو ق
هۆشززیاری و فکززر و تیززۆری کەم بززایەخە یززاخود الی ئەو چاالکوانززانە جێگەیەکززی نززیە بەرڵکززوو بەو مانززایەیە کە گشززت ئەو 
پێویستیانە بە پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ بە ئیمکانات و تواناییەکانی خزودی بزبووتنەوە شۆڕشزگێڕەکەوە گرێزدراوە و ڕاسزتی و 

 .ەکەیان بە پێوانەی پێویستیەکانی ئەو ببووتنەوەیە پێوانە ئەکرێتدروستی هەری
 

جززگە لەوانەش گززرێ و پرسززیاری وەکززوو ڕابەری و ڕێکخسززتن وهەروەهززا چززاوەڕوانی و سززۆراغکردنی ئەو جززۆرە مەسززەالنە بە 
ا بەو عەینەکزززی میتزززۆدی سزززواوی کالسزززیکی و ئایزززدیۆلۆجی ڕەنگبززز  تووشزززی جۆرێزززك لەگومڕاییمزززان بکزززات. بزززبووتنەوەیە

تایبەتمەندیانەوە، خۆی بەستەری دەرکەوتن و خەماڵندن و بەهێببوون و دەرکەوتنی چەندین شێوازە لە ڕێکخسزتی سروشزتیی 
وا کە لە تەفاعوالتی ئەم کردە شۆڕشزگێڕە گەورە و کەم وێزنەیەوە سزەردەردێنێت کە سزەرچاوەی سزەرەکی بەاڵم نەا تەنهزای 

 .ی ئێستایەهۆشیاریەکەی، خودی بۆتەی ئەم ڕاپەڕینە
 

لەالیەکززی تززرەوە کۆسززەرنجی تێکۆشززەرانی شۆڕشززگێڕی ئێسززتای نززاوخۆی ئێززران چەقبەسززتووە لەسززەر دروشززمێکی سززەنتراڵ کە 
بریتیە لە ڕووخانی ڕژیم بەهەموو بونیاد و ڕیشزە و دام و دەزگاکزانیەوە. ڕاسزتەر کە ڕووخزانی ڕژیمزی ئێسزتا دەرگزا ئەخزاتە 
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ژ سەبارەت بە کێشە قووڵەکان و مەسەلە ستراتیجیەکانی کۆمەڵگای ئێزران، بەاڵم ئەو سەرپشت لەسەر م.مالنێیەکی دوورودرێ
بەستەرە دیموکراتیکەی کە ڕووخانی ڕژیزم بەدەسزەتی خزودی خەڵزك و بەشزێوەی شۆڕشزگێڕانە فەراهەمزی دێنێزت، و مزانەوە و 

وبززارەبوونەوەی ئەو سیسززتمە درێززژەی حززوزوری خەڵززك لەدوای ڕووخززانی خەڵکززیش زامززن ئەکززات و بەوجززۆرەش ڕێئەگززرێ لە دو
، سزەریان (دا )بزۆ نمزوونە ٢٠٠٣وتزاینی لە عێراقزی دوای حیببۆکراتیەی کە لەسەر بنەمزای نەتەوەیزی و ئزاینی و مەزهەبزی 

 .دەرهێنا
 

ڕەوتی تا ئێستای ڕاپەڕینی ئێران پاکژی و خزاوێنیی خزۆی پاراسزتووە لە زۆرێزك لە خەوش ودەردەکزانی بزبووتنەوە سیاسزیە 
جەماوەریەکانی ناوچەکە بەتایبەتی ئەوانەی ناسزراون بەبەهزاری عەرەبزی. یەکگرتزوویی ئەوان، یەا ئامانجیزان، کالسیکیە 

گیزززانی هاوخەبزززاتی و هاوچارەنووسزززیی هاوبەشزززیان، یەکسزززانی و بزززرایەتیەا کە لەنزززاو پێکهزززاتە ئەسزززنی و نزززاوچەییە 
یی نێوانیزان، بەشزداریی فزراوان و کەم وێزنەی ژنزانی جۆراوجۆرەکاندا سەری دەرهێناوە، بەتەنگەوەهاتنی یەکتزری و هاوپشزت

هۆشیاری ئێران لە ڕیبی پێشەوەدا، ئازایەتی و جەسزووریان لەبەرانزبەر ڕژیمزی هزار و دیکتزاتۆری ئیسزالمیدا و خزۆدوورگرتن 
تن لە لەهەموو جۆرە دەمارگرژی و ناتەباییەکی نەتەوەیی و نزاوچەیی، یزا پێزداگریی بێمانزای فکزری یزا سیاسزی، خزۆدوورگر

پاڵەوانبززازیی ئایززدیۆلۆجی و بەرزەفڕیززی بێنززاوەڕۆکی سیاسززی و دەیززان دیززاردەی پرشززنگداری تززر، ئومێززدی سززەرکەوتن لەم 
 .قۆناغی یەکەمەدا، کە شتێک نیە جگە لەڕووخانی ڕژیم، بەهێبتر و ئاسۆدارتر ئەکەن

 
بەرینتزر ئەبێزتەوە لە جوغرافیزای هەمزوو  گرەوکردن لەسەر سەرکەوتنی ئەم ڕاپەڕیزنە لە ئێرانزدا لەوێزدایە کە چزۆن پزان و

ئێراندا. لەگرەوی ئەوەدایە کە چەند بەشەجۆراوجۆرەکانی تزری کۆمەڵگزای ئێزران پێزوەی پەیوەسزت ئەبزن و ئەبزن بە مزایەی 
هێب و وزەیەکی فراوانتزر. سزەرکەوتن لەئاسزۆی قزووڵکردنەوەی زیزاتری گیزانی خەبزات و تێکۆشزانی هزاوبەش و یەکازارچەی 

انزززدایە. لە ڕێبگرتنزززی جیاوازیەکزززان و چەسزززااندنی مزززافی هەمزززوو گەالنزززی واڵتەکە و یەکسزززانیی نێوانیزززان گەالنزززی ئێر
وبنەبڕکردنززی ئاکامەکززانی سیاسززەتی شززۆفینیی ڕژیززم و ڕەوتە دژی خەڵکیەکززان و جێخسززتنی شوناسززی دەوڵەتززی هززاواڵتی و 

ەسەر بنزاغەی ئەرا و مزاف وەکزوو کزۆنتراکتی نێزوان بنیاتنانانەوەی پەیوەندیی نێوان هەموو هاواڵتیانی ئێران و دەسەاڵت ل
دەوڵەت و خەڵکززززدایە. یەکسززززانیی جێبززززدەری و مززززافی تەواوی ژنززززان بەشززززێکی دانەبززززڕاو و پێززززوەرێکی گرنگیشززززە بززززۆ 
بەرجەستەکردنەوەی ڕەوت و ماناکانی سەرکەوتن و ماهیەتی دەسەاڵتی داهاتووش. جێگیرکردنی خواستی دادی کزۆمەاڵیەتی و 

و نزادادیی جینزایەتی وەکزوو نەخشزەی ئزااڵی ڕاپەڕینزی ئێسزتا، زامنزی ئەوەیە هەنگزاوێکی بزاش لەسزەرکەوتن  چاری هەژاری
نبیزك ببززنەوە. خەڵکززی شۆڕشززگێڕی ئێززران بەم ڕاپەڕینەیززان دەنگززی خۆیززان بەرزکززردەوە لەدژی هەر جززۆرە سیسززتمێکی سیاسززی 

 .کەلەسەر بناغەی نەتەوەیی یا ئاینی دامەزرابێت
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ئەوەش لەیززاد ببەیززنەوە کە هەرچززۆن دامەزرانززدنی کۆمززاری ئیسززالمی لە ئێرانززدا سززەرەتای وەرچەرخززانێکی  لەکۆتاییززدا نززاب 
نێگەتیف و کارەساتباربوو لە ئاستی ناوچەکە و جیهاندا و بەتایبەتیش ناوچەی ڕۆژهەاڵتزی نزاوینی تووشزی دەیزان کێشزەی 

ەیان مەسەلەی وەکزوو فەلەسزتین و بەرگریزی لەلوبنانزدا دینی و مەزهەبی و م.مالنێی تەسك و کۆنەپەرست کرد و ئاراستەی د
ئزززاوەژووکردەوە و ناوەڕۆکیزززانی لزززێخن کزززرد و بەگشزززتی دەسزززتێوەردانەکان و درێژکزززردنەوەی ک.کزززی لەنزززاوچەکەدا گەورەتزززرین 

کزی کارەساتی بەدواداهات، بەهەمان شێوە ڕووخاندنی لەپرۆسەیەکی سالمی شۆڕشگێرانە و لەخوارەوە و بەدەسزتی خزودی خەڵ
شۆڕشگێڕ و هۆشیاری خەڵزك، ئەتوانێزت یارمەتیزدەر بێزت لە گزۆڕینی ئاراسزتەی سیاسزەت و خەبزات وبەو جزۆرەش تیكۆشزانی 

 .خەڵکی ناوچەکەش بەرەو ڕەوتێکی ئازادیخواز و مەدەنی ئاراستەبکات
 

ەیەکززی فاشززی لە ( یەکێززك لەکۆڵەکەکززانی ئیسززالمی سیاسززی وەکززوو ببووتنەوەی )جمهززوریی ئیسززالمیبە ڕووخززانی شۆڕشززگێڕان
جیهززان و نززاوچەکەدا هەرە  دێنێززت و پایگززای ئیسززالمی سیاسززیش بەگشززتی الوازتززر و ناپززایەدارتر دەبێززت.هەر بززۆیە ئەمززڕۆ 
ئێران بەوەرچەرخانێکی گەورەی جارەنووسسازدا تێئەپەڕێ. سروشتی ئەو جوواڵنەوە شۆڕشزگێڕە، بزووە بە ئەڵزقەی مەرکەزیزی 

ادیخوازانەی ناوچەکە. لەم ڕووەوە، تەرخانکردنی هەمزوو تواناکزان بزۆ سەرخسزتنی ئەو لە پرۆسەی شۆڕشگێری و خەباتی ئاز
بززبووتنەوەیە و پاڵاێوەنززانی بەرەو ترۆپکززی شۆڕشززێکی سەرتاسززەری کە ئێززران لە سززەنگەری دەسززتێوەردانی کۆنەپەرسززتانە و 

زی لەنزاوچەکە و جیهانزدا، ئەرکززی قەاڵی فاشزیبمی ئیسزالمیەوە بگۆڕێزت بززۆ چزرای شزۆڕش و پەناگزای مەدەنززیەت و ئزازادیخوا
 .لەپێشەوەی هەموو کە  و ببووتنەوەیەکی ئازادیخواز و شۆڕشگێڕە

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٦ -سەرچاوە: ماڵاەڕی دەنگەکان 
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 ناسیی گرووپ و توێژەکانی بەشدار لە ڕاپەڕین ڕەچەڵەک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 *ماردین بۆکانی

 
گەالنززی ئێزران، بە گەورەتززرین و بەرباڵوتزرین و درێژمززاوەترین ڕاپەڕیزن بە دژی حکززومەتی ی ١٤٠١بێگومزان ڕاپەڕینززی سزاڵی 

دیکتززاتۆری کۆمززاری ئیسززالمی بە هەژمززار دێززت. هەمززوو ڕاپەڕینێززک لە چەنززد تززوێژ و چینێکززی کززۆمەاڵیەتی پێکززدێت و ئەم 
گززوێرەی ئاسززتی بەشززداریی ئەم چززین و ان کاتززدا بە هەمزز لە. دەکەن کززار ڕاپەڕیززن  بززبوێنەری هێززبی وە  وتززوێژانە  چززین

 .توێژانە، گرینگایەتی و بەرباڵوی ڕاپەڕینەکان جیاواز دەبێتەوە
 

لە ڕاپەڕینی ئەمجارەشدا، توێژ و گرووپی جۆربەجزۆری کزۆمەاڵیەتی بەشزدارن و ناسزین و پزۆلێنکردنی ئەم تزوێژ وگرووپزانە 
ە ڕوانززگەی نووسززەری ئەم بززابەتەوە، ئەو گرووپززانەی لە بززۆ تێگەیشززتن لە چییەتززی سززەرهەڵدانەکە زۆر بەقززازانج دەبێززت. ل
 :ڕاپەڕینی ئەمجارەدا بەشدارییەکی بەرفراوانیان هەیە بریتین لە
 
 ژنان

 
هەر وە  هەموو الیە  ئاگزادارن، چەخمزاخەی ڕاپەڕینزی ئەمجزارە بە کزووژرانی ژینزا ئەمینزی لەالیەن هێبەکزانی ناسزراو بە 
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ئەوەیکە ناڕەزایەتی بە هەبوون و کار و کردەوەکزانی گەشزتی ئیرشزاد لە نزاو ئێرانزدا، گەشتی ئیرشاد، دەستیاێکرد. بە پێی 
دەمێک سال بوو ناخی گەالنی ئازادیخوازی ئێرانی ئزازار دەدا، ئەم کزردەوەیەی گەشزتی ئیرشزاد) بخزوێنەوە کوشزتار(، زۆر بە 

 .خێرایی ڕووبەڕووی کاردانەوە جۆراوجۆر و بەرباڵوی کۆمەاڵیەتی بوویەوە
 
ۆڵەکەکززانی ئەم ڕژیززمە دیکتززاتۆرە لەسززەر بنەمززای ئیززدیۆلۆژییەکی کۆنەپەرەسززتانە و دژە گەلیززی بەنززاوی ویالیەتززی فەقززیە ک

 .بونیاد نراوە
 
لە ئیدیۆلۆژی پڕ لە کۆنەپەرەستی و خوڕافاتی ویالیەتزی فەقزیەدا، ژنزان بە ڕەگەزی دووهەم بە ئەژمزار دێزن و لە زۆربەی  

بێبەشن. دەگەڵ ئەوەشدا بەهۆی بەشداری بەرچاوی ژنان لە بەستێنە کزۆمەاڵیەتییە جیاوازەکانزدا، ماف و دەرفەتەکانی ژیان 
کە هززۆیەکەی دەگەڕێززتەوە بززۆ گەشززەی ئاسززتی خوێنززدەواری و هززبری کززۆمەاڵیەتی مززۆدێرن لە ئێرانززدا، ڕوانززگەی ئیززدیۆلۆژیکی 

بەگژداهززاتنەوەی ژنززان و تەنززانەت پیززاوانیش کۆمززاری ئیسززالمی بەرامززبەر بە ژنززان ڕووبەڕووی چەنززدین جززۆری م.مالنزز  و 
 .بووەتەوە

 
دیاریکردنی گەشتی ئیرشاد بزۆ دەستبەسزەرکردن و ئزازاردانی ژنزان، کۆمەڵێزک دیمەنزی بێزبارکەری لەنزاو کزۆمەڵگەدا درووسزت 

گرینگتزرین کردبوو و ویژدانی بەکۆمەڵی خەڵکزی برینزدار و ئزازار دابزوو. بە بنەمزاگرتنی ئەم خزاڵە، ڕەنزگە بتزوانین بڵێزین 
هێبی ببوێنەری ئەم ڕاپەڕینە، ئەو ژنانە بوون کە بە پەرەگرتنی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و چزوونە سزەری ئاسزتی خوێنزدن و 
وەرگرتنی بایەخە یەکسانیخوازەکان، بە "خۆئاگایی" گەیشتبوون و چیتر ئامادە نەبوون ستەمی سیستماتیک و بەردەوامزی ئەو 

 .ڕژیمە قەبووڵ بکەن
 
 تازەالوانالوان و 

 
یەکێکیتر لە هێبە ببوێنەرەکانی ئەم ڕاپەڕینە گشتگیرە کە هاوشێوەی نمونەی پێشوو واتە ژنان، هەمزوو سزنورە نەتەوەیزی و 

 .مەزهەبییەکانی بڕی، الوان و تازەالوانن
 

ی کزۆمەاڵیەتی ئە توێژە کۆمەاڵیەتیە زۆر بە خەستی لەژێر کزاریگەری بزایەخە دێموکراتیکەکزانی جیهزانی مۆدێرنزدان. جیهزان
ئەم تززوێژە مەودایەکززی بێسززنووری دەگەڵ ئیززدیۆلۆژی دەسززەاڵت هەیە و شززێوازێکی ژیززانی تەواو جیاوازیززان لەو شززێوازە ژیززانە 
هەیە کە نۆڕمە خوازراوەکانی دەسەاڵت پێکیزدێنن. لەالیەکیتزر بەهزۆی گەنزدەڵی سیسزتماتیکی ئزابووری و سیاسزی دەسزەاڵت، 



٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

81 
 

موو تاکەکانی کۆمەڵگە والوازی گەشەی ئزابوری، ئەم تزوێژە کزۆمەاڵیەتیە زۆر بە خەسزتی نەبوونی دەرفەتی وە  یە  بۆ هە
بێهیوا و دابڕاو بووە و بەشزێوەی بزاو هزیچ ڕێگەیەکیزان جزگە لە کزۆچکردن، گیرۆدەبزوون بە مزادە هۆشزبەرەکان و تزوانەوە لە 

 .گەندەڵیدا بۆ نەماوەتەوە
 

ی پەروەردەی تۆقێنەر و پڕ زەبروزەنگ، ناوەرۆکی فێرکزارانەی ناکزارامە و ئەم هۆکارانە دەگەڵ زۆر هۆکاریتری وە  سیستەم
بێکەڵک، ستەمی سیستماتیکی سیستەم بزۆ تزوێژە الوترەکزان کە مەودایەکزی زۆرتریزان دەگەڵ بایەخەکزانی دەسزەاڵت هەیە و 

بززات دژ بەو دەسززەالتە ڕووحززی ئززازادیخوازی لەناویانززدا زینززدووترە، بززوو بەهززۆی ئەوەی، ئەو تززوێژە کززۆمەاڵیەتیە لە خە
 .دیکتاتۆرەدا، یەکگرتوویی و تووندووتۆڵی و توانایەکی زۆرتر لەخۆی نیشان بدات

 
 دەوری یەکالکەرەوەی کوردستان

 

کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان وە  کەمینەیەکی سزتەم.ێکراو لە چەنزدین دەیەی ڕابزردوودا، دەورێکزی گەورەی لە درێژەکێشزان 
ڕاپەڕینانەدا هەبووە. کوردبوونی ژینا وێڕای پێشینەی خەباتی درێژماوە و پزڕ لە فێزداکاری کزورد و تەنانەت پێکهاتنی ئەم 

و هەبوونی ڕێکخراوەی چاال  و ڕیشزەدار لە کوردسزتان، ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتانی کزردووە بە قەاڵیەکزی پزتەوی خەبزات دژ بە 
ترسزی کزورد، شزوێندانەری یەکجزار گەورەی لە سزەر دیکتاتۆری و ئااڵهەڵگری دێموکراسی و هەروەها پێشزەنگ بزوون و چاونە

 .هەبوونی خەباتێکی تووندووتۆڵ بە دژی ئەم ڕژیمە سەرەڕۆیە هەبووە
 

هەڵبەت جگە لە کزورد لە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان، نەتەوە و کەمیزنەی مەزهەبیتزریش دەوری گرینگیزان لە ڕووبەڕووبزوونەوەی 
سیاسی کوردیان بۆ ڕێگەخۆشکردن و بەردەوامیدان بە خەبات لە دژی ڕژیزم  ئەم ڕژیمەدا گیراوە،دەگەڵ ئەوەشدا هیچیان کێشی

 .نەبووە
 

 پشتیوانیی جیهانی

 
پشزززتیوانیی جیهزززانی بەتزززایبەت ئێرانیزززی و کزززوردانیی ڕۆژهەاڵت لە دەرەوەی واڵت، دەورێکزززی گرینگیزززان لە روحیەپێزززدان و 

سەرکوتکاری کۆمزاری ئیسزالمی هەبزووە. ئەوان ئەو کەسزانەن درووستکردنی متمانەبەخۆیی بۆ درێژەدان بە خەبات دژی ڕژیمی 
کە بەهۆی گوشاری کۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابوری و فەرهەنگی ناچار بوون واڵتی خۆیزان بەجێبزێڵن و ڕوو لە غەریبزی بزکەن. 

 .ئەو کەسانەی لە هەر الیەکەوە لێیان دەڕوانی داخداری دەستی ستەمی کۆماری ئیسالمین
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 سلێبریتییەکاندەستەبژێر و 

 
دەستەبژێر، س.ێبرێتی و هەندێک گرووپی کۆمەاڵیەتی وە  فەرهەنگییەکان، بە نۆرەی خۆیان دەورێکی گرینگیان لە بزرەودان 
بە متمانەبەخۆیی و بەخشینی روحیەی خەبات بە خەڵک هەبووە. ئەم کەسانە هەر لە بژاردە زانستییەکانەوە هەتا بژاردەی 

ەیەکی بەرچزاو یارمەتیزدەربوون بزۆ درێژەکێشزانی خەبزات و پێزدانی ئەو هەسزتە بە خەڵزک کە فەرهەنگی و وەرزشزی، بەشزێو
ئەوانزززن خزززاوەن مزززافن. ئەم کەسزززانە لەو ڕێزززگەیەدا تێچزززووی قورسزززیان داوە و زۆربەیزززان لە گرتووخزززانەدان. هەرچەنزززد 

 کامیزان هزیچ کێشزی نووسزەر، وایبزڕ بە بەاڵم هەبزووە کاریگەریزان و بزوون بەشزدار ڕاپەڕیزنەدا لەو دیزکەش وتوێژی  گرووپ
 ئەوەشززدا دەگەڵ. پێکززرا ئاماژەیززان لەسززەرەوە کە نیززیە کۆمەاڵیەتیززانە وتززوێژە  گززرووپ ئەم کززاریگەری و کززێش بارتەقززای

 :یستە ئاماژەیە  بە گرووپ و توێژە پشتیوانەکانی دەسەاڵت بکەینپێو
 

 الیەنگرانی ئیدیۆلۆژیکی ڕێژیم
 

بززۆ نمززونە هێززبە چەکززدارەکانی کە بززریتین لە هێبەکززانی سززوپا، بەسززیج، هێززبە مەزهەبززی و الینەگرانززی ئیززدیۆلۆژیکی ڕژیززم، 
نەریتییەکززان. ئەم هێززبانە ئەگەرچززی لە ڕەوتززی ڕاپەڕینززی ئەمجززارەدا و بەهززۆی قەبززارەی پاسززاوهەڵنەگری سززەرکوتەکانی 

ی کۆمەڵگززا پێکززدێنن، بەاڵم دەسززەاڵت، تووشززی هەڵززوەرینێکی زۆری هێززب بززوونەوە و بەشززێوەی گشززتیش کەمینەیەکززی زۆر کەمزز
تاسەرئێسقان پۆشزتە بە چە  و لەالیەن ڕژیزمەوە پشزتگیری دەکزرێن. ئەم کەمیزنەیە هەر تاوانکزارییە  دەرحەق بە خەڵزک 

 .بکات، لەالیەن دەسەاڵتدارانی ڕژیمەوە کارەکەیان پەردەپۆش دەکرێت
 

 زۆری؛ەی بێالیەن

 
 ئاسززتی لە ئەگەرچزی ئەمزانە. هەڵوێسزتەیە بز  و  زۆریزنە کۆنسززێرڤاتخزاڵی هەرە الوازی کزۆمەڵگەی ئێزران، هەبزوونی ئەو 

 .ڕیسززک کردنێززک کززردن نززین و تیچززوو هززیچ وەخززۆگرتنی ئامززادەی بەاڵم دەدەن، نیشززان ڕژیززم دەگەڵ خۆیززان دژایەتززی قسززەدا
اییزدا نیزیە. ئەم زۆرینەی ئەوانە تووشی "داماوی فێرکراون" و باوەڕیزان بە دەرفەتزی درووسزتکردنی گۆڕانکزاریی لە دۆخزی ئار

کەسززانە دەورێکززی گرینگیززان هەیە لە دڵسززاردکردنەوەی خەباتکززاران و بە بەردەوامززی تززۆوی بێهیززوایی دەچێززنن. زۆربەی ئەم 
 .کەسانە، بەرژەوەندی ماددی خۆیان لە درێژەکێشانی دۆخی ئاراییدا دەبینن و ئامادە نین هیچ ڕیسکێک بکەن
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 گرووپە بریکارە ملیشیاییەکان

 
بریکزززارە م.یشزززیاییەکان، کە لە الیەن دەسزززەاڵتی ئێزززران بەهەمزززوو شزززێوە پشزززتیوانی دەکزززرێن و هەروەهزززا واڵتە  گزززرووپە

 .کۆنەپارێبەکانی جیهان بەشێکن لەو هێبانەی پارێبەری ڕژیمی کۆماری ئیسالمین
 

وخانززدنی کۆمززاری دەشزز  زۆربەی خەڵکززی ئێززران بە بیسززتنی هەڵوێسززتی دەوڵەتززی ئەمەریکززا لەمەڕ نەبززوونی ئەمەلیززان بززۆ ڕو
 .، بەداخەوە ئەمە ڕاستیەکەخەستی بێهیوا و تووڕە ببن، بەاڵمئیسالمی ئێران، بە 

 
لە ڕاستیدا تێکچوونی تەکووزی ئیسزتای سیاسزەتی نزاوچەیی، شزتێک نیزیە بەدڵزی زۆربەی سیسزتەمە سیاسزیەکان بێزت و ئەم 

ری بنەڕەتی بەفەڕمی بناسزن و جزگە لە سزەپاندنی چەنزد واڵتانە ئامادە نین ئیرادەی گەالنی ئێران بۆ درووستکردنی گۆڕانکا
 .گەمارۆیە ، کە ئەوانیش زیاتر هێمایی و سیمبولیکن، هیچ هەولێکی دیکە نادەن

 
لەالیەکیتززر، بەڵززگەی زۆر هەیە لەسززەر ئەوەی کۆمززاری ئیسززالمی ئێززران بە مەبەسززتی سززەرکووتی ڕاپەڕینززی گەالنززی ئێززران، 

حیببزوڵالی لوبنزان و حەشزدی شزەعبی عێراقزی وەرگرتزووە و ئەمەش دەرخەری هەبزوونی کەڵکی لە گرووپە م.یشیاکانی وە  
 .دەستێوەردانی دەرەکییە بۆ سەرکووتی ئیرادەی خەڵکانێکی بێبەرگری

 
پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت، بەردەوامی ناڕەزایەتی خەڵک لە ئێران و ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و هەروەهزا پشزتیوانی کزورد و 

دەرەوەی واڵت لە ڕاپەڕینی ناوخۆ، دەتوان  هەنزدێک گزۆڕانی بەناچزاریی بە سەرسیاسزەتی ڕۆژئزاوادا بەرامزبەر  ئێرانییەکانی
 .بە کۆماری ئیسالمیدا بسەپێنێت
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 چلەی شۆڕش و ژیانەوەی ژی؛ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا داشجوو

 
چ  ڕۆژ دوای کوشتنی ژینا لەالیەن حکوومەتی ویالیەتی فەقیهز، ژنان وپیاوانی شاری ژینا حەماسەیەکی دیکەیزان خوڵقانزد. 
ئەوان کە چزز  ڕۆژ پززێش ئێسززتا لە کززاتی ناشززتنی کززچە جززوانەکەی شززارەکەیان بە ڕەمززبی "ژینززا نامرێززت" و بە دروشززمی "ژن، 

شۆڕشزززیان لە ڕۆژهەاڵتزززی نێوەڕاسزززت دەسزززت پززز  کزززرد، لە چززز.ەی شۆڕشزززی ژینزززا لە مزززاراتۆنی ژیزززان، ئزززازادی"، گەورەتزززرین 
 .خۆشەویستی و ئازادیدا، خوێنێکی تازەیان لە دەمارەکانی شۆڕش گەڕاند

 
لە ماتەمینی ژینای کوردستان، سەقب، پڕ بوو لە سۆز، پڕ بوو لە خۆشەویسزتی و زانزین. ئەمزڕۆ جزارێکی تزر بکزوژانی ژینزا 

بەوە کززرد کە ئەو ئززاگرەی کە هاوشززارییانی ژینززا بززۆ تززۆڵەی خززوێنی بە نززاحەق ڕژاویززی دایانگیرسززاند تززا تەواوی درکیززان 
می درکیزان بەوە کزردووە کە ئیسزال کۆمزاری داگیرکەرانی ئێستا جەستەی لەرزۆ  و الوازی دیکتاتۆر نەسووتێنێت، ناکوژێتەوە.

 !  بوون، تێچووی کوشتنی ژینا هەموو ژیانیانەچ هەڵەیەکی گەورەیان کردووە و تووشی چ کاردانەوەیە
 

لە یەکێک لە جوانترین وێنەکانی ڕێوڕەسمی دڵسۆزی و وەفاداری خەڵکی سەقب لە چ.ەی شۆڕشی ژینزا، کچێکزی پزا  و جزوان 
بە قززژی پەرتەوازە لە ێززو خەڵکززانێکی زۆر وە  نیشززانەی سززەرکەوتن دەسززتی بەرز کززردۆتەوە، وە  ئەوەی ئەمە بیابززانی 

ر بێت، ئەم خەڵکەش هاتوون کە شایەدی بدەن، بەڵ  هاتوون بڵێن چزۆن دیکتزاتۆری دڕنزدە خەونزی کزچە جزوانەکەی مەحشە
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شارەکەی لەنێو برد، چۆن ژیانی خێبانێکی وێران کرد، ئەوان داوای سبای مردن دەکەن بزۆ هەمزوو بکزوژان و تاوانبزارانی ئەم 
 قززژی بە شززێرە.شم نە و دەمززانچەیە نە چەکەکەی بەاڵم وێنێتەوە،بخزز ڕسززتەکە بڕیززارە گەنززجە کززچە ئەم وادیززارە کارەسززاتە.
 گیزانی دێژەخیمزان کە قزژەی ئەو هەمزان بکزات، پزووچەڵ چیزرۆکەکە نێزو خراپەکانی کەسە ئەفسانەی دەیەوێت پەرێشانەوە

 ..گرت پێناودا لە ژینای
 

ئازادییزان خزۆش دەوێزت و لە پێناویزدا دەمزرن، ئەو ژینایەکی تزرە، ژیزن لەم واڵتەدا کۆتزایی نزایەت، لەنێزو ئەو کەسزانەی 
گێران هززیچ مانززایەکی نیززیە، ئەم  مززردن درۆیەکززی گەورەیە. بززۆ ئەو کەسززانەی کە بە ئززازار و دەرد ژیززاون، دانیشززتن و مززاتەم

 ،تێاەڕیزوە ئەژمزاردا ب  تەنگزانەیەکی بە خزاکە ئەم .سزەرکەوتن  خەڵکە فێربوون لە ئازارەکانیان ڕێگایە  دروست بکەن بزۆ
 .یانی داوە و ژیانی بەخشیوە، بەاڵم تەس.یمی داگیرکەر نەبووەدانەنواندووە،گ ستەمکارێک هیچ بۆ سەری هەرگیب بەاڵم

 
 خززاکە ئەم خەڵکززی  .فێربززوون وەسززتان وانەی شززاخەکان لە خەڵکززی ئێززرە پشززتیان بە شززاخەکان گەرمە نە  بە بێگانەکززان.

جززوانی  پززاییبی لە گززوڵکردنە وەرزی ئێسززتا ژینززایە، ژیززانەوە وەرزی ئێسززتا .بززن پززێکەوە ئەوەی بززۆ دەدەن شززتێک هەمززوو
 .کوردستاندا، ساڵی دوو بەهار، ئەمە سروشتی کوردستانە، هەندێک جار پاییب دەگۆڕێت بۆ بەهار، جوانتر و ڕەنگاوڕەنگتر
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پەیامی مستەفا هیجری، بەرپرسی ناوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حیزبی دێموکراتی )
 (کوردستان

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 !خەڵکی بەشەرەف و ئازادیخوازی کوردستان
 !کچان و کوڕانی بەهەست و شۆڕشگێڕ

 .ساڵوێکی گەرمی پێشمەرگەکانی شاختان پێشکەش

 
ڕۆژ بەسزەر ئەو ڕۆژەدا تێزدەپەڕێ. لە پێشزدا  ٤٠شەهیدبوونی ژینزا، ئێسزتا  ئێمە ئێستا پێمان ناوەتە قۆناغێکی نوێ. دوای

سزەعاتی  ٢٤شزەهیدی  ٨ئیجازە دەخوازم کە بەبۆنەی گیان.ەدەستدان و شزەهیدبوونی ئازیبانمزان لەو مزاوەیەدا و بە تزایبەت 
ئەندامانی و بنەماڵەکانیزان، ڕابردوو، لە کوردستانی خۆشەویستدا، سەرەخۆشی لە هەموومان، خەڵکی بەئەمەگی کوردستان، 

و هەموو دۆست و بزرادەران و هاوسزەنگەرانیان لەسزەر شزەقامەکانی کوردسزتان بزکەم. مانزدوونەبوونیتان لز  دەکەم بەبزۆنەی 
 .کار و فیداکاریتان لەو ماوەیەدا. جێگای ڕێب و شانازین بۆ هەموو گەالنی ئێران و دنیا

 
 !هاوڕێیانی خۆشەویست

 
ینززای خۆشەویسززتدا، خەباتەکەمززان پێززی نززایە قۆنززاغێکی نززوێ. وە  دەزانززن بە شززەهیدبوونی ژینززا لە چزز.ەی مززاتەمینی ژ

چەخماخەی، شۆڕشزێک لە کوردسزتانی خۆشەویسزتدا هەڵگیرسزا کە بە دوایزی ئەودا، هەمزوو ئێرانزی تەنیزیەوە و سزنوورەکانی 
ران هزاتە پشزتی ئەو ڕاپەڕیزنە. بەاڵم ئێسزتا تێاەڕاند و گەیشتە نێو هەموو ئێرانییەکزان لە سەراسزەری دنیزادا و دنیزا و ئێز
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قۆناغێکی نزوێ دەسزتی پز  کزردووە. قۆناغێزک کە هەسزتیارە و زۆر حەسساسزە، بزۆیە پێویسزتە هەنگزاوی ورد و حیسزابکراو 
هەڵگرین، بۆ ئەوەی کە لەوە بەدواوە تێچووی گیانیمان کەمتر بێت و دەسزتکەوتی سیاسزیمان زیزاتر. لەم ڕاسزتایەدا داواتزان 

ەکەم خۆ لە توندوتیژی باارێبن. کۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران بە هەمزوو توانزای خزۆی، لەپێنزاو ئەوەدایە کە ڕێاێوانەکزان ل  د
 .بکێشێتە توندوتیژی. بەاڵم ئێمە ناب  بکەوینە داوی پیالنەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران

 
ی بەسززراوەتەوە بەو ئززارامی و لەسززەرەخۆبوون و لەبیرمززان بزز  کە سززەرکەوتنی ئەو شززۆڕش و ڕاپەڕینەمززان، بەشززێکی گرینگزز

خزززۆبەدورگرتنی خەباتکزززاران لە تونزززدوتیژی. ئەوە تایبەتمەنزززدییەکی نزززوێ بزززوو کە ئێزززران و دنیزززای هزززاتە پشزززت. ئەوە 
 .دەستکەوتێکی سیاسیی زۆر گەورەیە کە دەب  قەدری ببانین و بەهێبتری بکەین

 
مەیزدانی تونزدوتیژی، بە ئێرانییەکزان نیشزان بزدا کە ئەوە لە کوردسزتان  کۆماری ئیسالمی ئێران دیەوێ بە کێشانی ئێزوە بە

خەریکززن واڵت تێززک دەدەن. بە دنیززا نیشززان بززدا کە ڕێاێوانەکززان کززراونەتە مەیززدانێک بززۆ هێرشززکردنە سززەر دامودەزگاکززانی 
ی ئەوڕۆیزززی و حکزززوومەت و سزززیمایەکی ناشزززیرین لەو ڕاپەڕیزززنە بە خەڵکزززی دنیزززا نیشزززان بزززدا. داواتزززان لززز  دەکەم سزززیما

شارستانییانەی ڕاپەڕینەکەمان باارێبن. مەکەونە داوی کەسانێک کە لە دوورەوە هانتان دەدەن، لە پەیجەکان، فەیسزبوو  و 
 .بە گشتی لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان

 
ە، مزاوەیەکی بەرژەوەندی و قازانجی شۆڕشەکەمان لە درێژەدانیەتی بە شێوەی هێمنانە. دەب  چاوەڕوان بین کە ئەو ڕێاێوانان

درێژتر درێژەیان هەبز . لەبیرتزان بز  کە شۆڕشزی ئزێمە دەبز  هاوشزان بز  لەگەڵ شۆڕشزی سەرانسزەریی گەالنزی ئێزران. نە 
وەدوا کەویززن و نە ئەوەنززدە وەپززێش کەویززن کە تووشززی خەسززاری زیززادی بززین. ئززێمە دەمززانەوێ لە درێززژەی ئەو ڕاپەڕیززنەدا، 

م ئەوە کە کوردسزتان بازارێبین، کوردسزتان مڵکزی ئزێمەیە، مزاڵی ئزێمەیە و دەبز  دوویە .یەکەم تێچووی گیانیمان کەمتزر بز 
بیاززارێبین لە هەمززوو حاڵەتێکززدا. یەکگرتززوویی کززۆمەاڵنی خەڵکززی کوردسززتان، وە  گ.ێززنەی چززاو باززارێبن. هەروەهززا ئەو 

ەرکەوتنی ئززێمە لە هززاتووە قەدری بززبانن و بەهێبتززری بززکەن. سزز یەکگرتززووییە کە لەگەڵ سەرانسززەری خەڵکززی ئێززران پێک
 .دایە یەکگرتوویی

 
خززاڵێکی دیززکە کە دەمەوێ ئامززاژەی پزز  بززکەم، ئەوەیە کە درێژەدانززی ڕاپەڕینززی کوردسززتان و ئێززران، بززۆتە هززۆی ئەوەی کە 

دان، نافەرمزانی دەکەن و  بەگوێرەی ئەو هەوااڵنە کە بە من دەگا، بەشێک لە چەکدارە تورکەکزان کە لەنێزو هێبەکزانی ڕێزژیم
وی ڕاپەڕینەکانی شار سەنگەر ناگرن. لە ئەرتەشدا هەر ئەو دیاردەیە وردە وردە دەرکەوتووە. ئەوانە جێگای ڕێزبن و بەرەوڕو

ئەمالوالی خۆشزک و بزرا  خۆشزە ئیشزارە بزکەم بە پشزتیوانی بز  ئێمە دەب  پێشزوازییان لز  بکەیزن. هەر لەو پێوەنزدییەدا پێم
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ران خەباتکاری تورکمان لە تەورێب بیست کە دروشمی "کوردسزتان، کوردسزتان تورکەکانمان لە ئازەربایجان. ئێمە دەنگی هەزا
 .چشم و چرال ایران"یان دەدا

 
ئززێمە ئەو پەیززامە وەکززوو پەیززامی دۆسززتایەتی و هاوپەیمززانی، هززاودەردی لەگەڵ گەلززی تززور  لە ئازەبایجانززدا و لە هەمززوو 

ڕوون و درەوشاوەمان هەیە لە پێکەوەژیزان، ئێسزتاش کە ئزێمە  ئێراندا وەردەگرین. لە مێژووی ڕابردووماندا، ئێمە خاڵی زۆر
شزان بە شزان و هاوپەیمززان لەگەڵ ئەوان بەدژی ڕێژیمزی کۆنەپەرسززتی کۆمزاری ئیسززالمیی ئێزران خەبززات دەکەیزنە دەمززانەوێ 

ەو دوای ئەو ڕیززززژیمە، چ ئەوانەی لەگەڵ یەکتززززر دەژیززززن لە شززززار و گونززززدەکان، چ ئەوەی کە دراوسززززێی یەکتززززر دەبززززین، ئ
هاوپەیمانییە حورمەتی بۆ دابنێین و ژیانێکی باشتر بۆ هەموو خەڵکەکەمان دابین بکەین. سەردەم سەردەمی ژیزانی بەئاشزتی 
و سەردەمیانەیە. ئزێمە ئەو پەیزامە دۆسزتانەیەمان وەرگرتزووە لە ئێزوە و ئێسزتاش داوا دەکەیزن لە ئێزوە ئزازیبان، هەروەهزا 

ن کە بە ڕێاێزوانی هێمنزانە، پشزتیوانی بزکەن لە خوشزک و براکانیزان لە کوردسزتان، هەموو خەڵکی ڕاپەڕیوی شارەکانی ئێرا
بە تزایبەت لە شزارەکانی مەهابزاد، بۆکزان، سزنە و شزارەکانی دیزکە کە کەوتزوونەتە بەر هێرشزی ڕێژیمزی کۆمزاری ئیسزالمیی 

ەماڵین و پێکەوە ئێران ئازاد دەکەیزن ئێران. ئێمە هەموومان پێکەوە شان بە شانی یەکتر ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕاد
 .و ئاوەدانی دەکەینەوە

 
لە دواییدا جارێکی دیزکە سەرەخۆشزیی خزۆم، لە هەمزوو خەڵکزی کوردسزتان و بەتزایبەت بنەمزاڵەی شزەهیدەکان ڕادەگەیەنزم. 

ێززتەوە و، ئززارەزوو دەکەم بە سززەدان کە  لە خەبززاتگێڕانی شززەقام کە برینززدار بززوون، هەرچززی زووتززر برینەکانیززان چززا  ب
 .بگەڕێنەوە مەیدانی شەقام. سەرکەوتن بۆ ئێمەیە و کۆماری ئیسالمی مەحکووم بە نەمانە

 
 .بژین و سەرکەوتوو بن بۆ ئازادیی ئێران و گەالنی ئێران

 مستەفا هیجری
 
 ی هەتاوی١٤٠١ی خەزەڵوەری ٦
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٨ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٦ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 !..لە بەهاری عەرەبیەوە بۆ پاییزی ئێرانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کامەران عەزیز
 

 :بەشی یەکەم

 
زۆربەی دەوڵەتە پاشززایی و کۆماریەکززانی ڕۆژهەاڵتززی ناوەڕاسززت هەمززان خاسززیەتی لێکچززوو هاوبەشززی پێکهاتنیززان هەیە، ) 

بنەمززای دروسززتبونی ئەم دەوڵەتززانەیە، کە بە)ڕێسززاو  و سززەرچەرەی بنەمززاڵەیی( و خێزز  ئززایین و بززاوەڕو نەریتززی عەشززیرەت
و  و گەنزدەڵی و دزی شەریعەت و دەستور(ی داخراو و کۆن، ئەم دەوڵەتانە بەڕێزوەدەبەن، وە لە ڕێگزای شزێوەکاری )پزاوەنخوازی

ی چەقبەسزتویان ی خوێنزاوی( دەسزتەاڵت و شزەڕو م.مالنز  و زیندانی گەورەو سزەرکوتکاری و کۆنەپەرستی و دواکەوتویی دیکتاتۆری
 !..بە سەر کۆمەڵگادا سەپاندوە و دەسەپێنن

 
و ڕاپەرینززی  و خۆپیشززاندان وە هەر چززۆنیەتی ئەم بنەمززاو خاسززیەتە هاوبەشززە حززوکمڕانیە، هۆکززاری سززەرهەڵدانی نززاڕەزایەتی

 .و کۆمەاڵیەتی توندو خوێناویە لە والتانی ڕۆژەهەاڵتی ناوەڕاستدا جەماوەی
 

 بە مێژووی روخاندنی ڕژێمەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بگەڕێینەوە، ئەوا ئەو ڕاستیەمان بۆ ئەگەر بۆ نبیکەی سەدەیە  

https://www.awene.com/article?no=19838&auther=1469
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دەر دەکەوێت کە ڕاپەڕین و خرۆشانەکانی ئەم ناوچەیە لەگەڵ ئەوەی بە ڕێگایەی توندوتیژی و خوێناویدا تێاەریزون، بەاڵم 
چودا خزوالونەتەوە، لە دوای هەر ڕاپەڕینێزک دیسزان لە دەرئەنجامدا لە نێو بازنەی هەمان )ئەڵتەرنزاتی (ی کزۆن و بەسزەر

 یزان دەسزتەالتێک و ڕژێزم  رژێمزێکی هاوشێوەی )ڕابزورد(و بەسزەر سزەری خۆیزانەوە دروسزتکردۆتەوە، لە دوای ڕوخانزدنی هەر
 دروسزت خۆیزانەوە سزەری بەسزەر سزەرکوتگەریان و داخراو توتالیتارو دینی ڕژێمێکی یان دیکتاتۆر، و گەندەڵ قەومی ڕژێمێکی

ی حزوکمڕانی یززان  ێنزو مزۆدێ.ێکی بزۆ حزوکمڕانیەوە کزۆنی مزۆدی.ێکی لە نەیزانتوانیوە سزەردەمدا و سزات کەمتزرین لە. کزردۆتەوە
 !..یەم( هەنگاو هەڵگرن و باەڕنەوە سیستەمێکی نوێ، یان بەرەو )ئەڵتەرناتیڤی س 

 
ی )ڕابززوردو(داو هەمززان )ئەڵتەرنززاتی (ی کززۆن و و سززەرهەڵدانەکانی ئەم دەڤەرە لە نێززو بززازنە بە دڵنیززاییەوە تززا ڕاپەڕیززن

 کۆنەپەرسزززتی و پیزززرۆزی وەهمزززی لە نەو  و پزززاوەنخوازی مێژوییزززدا بخزززولێنەوە، ئەوا نە دەتزززوانن لە کۆتوبەنزززدی دیکتزززاتۆری
 حزوکمڕانی عەقڵزی بیزرو هەمزان دوبزارەدا،لە و کزۆن ڕژێمێکزی و دەستەالت هەر دروستبونی هەناوی لە چونکە ببێت، ڕزگاریان
راتززی می بە خۆیززان لەگەڵ کۆنەکززان کولتززوریە و  کززۆمەاڵیەتی پێکهززاتە ئیززداری و سیاسززی و ئززابوری کێشززە هەمززوو کۆنززدا،

هەڵززدەگرن، بەم شززێوەیە کۆمەڵگززا لە نێززو بززازنەی ئەلتەرنززاتی  و حززوکمڕانیەکی )کززۆن و رابززوردو(دا دەمێنێززتەوە، واتززا لە 
ڕێنی بە دەستەاڵت و ڕژێمێکی قەومی یان گۆڕینی دەستەاڵتی قەومزی بە ڕوخاندنی هەر جۆرە دەستەاڵت و ڕژێمێکی دینی و گۆ

و سەرچەرەی بنەمزاڵەیی، بە مانزایەکی زانسزتی ئەم پڕۆسزەیە هەرگیزب پێزی  دەستەاڵتێکی دینی، یان گەڕانەوە بۆ کەسایەتی
بەڵکززو ئەمە )پززاش و ناوترێززت گارانکارکززاری و بەرەو پێشززچونی شززێوازی بەڕێززوەبردن، چززنکە هززیچ گززۆڕانیە  ڕوی نەداوە، 

یە و دوبززارە بززونەوەو زینززدوکردنەوەی هەمززان  پززێش( کردنززی جێگززاو پززێگەو کورسززی شززێوازی کززۆن و ڕابززوردوی حززوکمڕانی
 !..ئەڵتەرناتیڤی کۆن و بەسەرچوە

 
 زۆر نمزونەیەکی هەموانزدا زەینی و بەرچاو لە ڕاپەرینەکانی واڵتانی )عێراق و تونس و میسرو لیبیاو سوریاو یەمەن..هتد( 

ە، بە کەمتزرین یەو نزوێ روخسزارێکی بە تەنهزا( نزوێ ئەلتەرناتڤێکی) وە  کۆنیان حوکمڕانی و ڕژێم هەمان چۆن کە زیندون،
گاڕانکززاری شززکڵی،خۆیان سززەپاندەوە بەسززەر کۆمەڵگززادا، دوبززارە هەمززان پیززاوانی خززاوەن )بیززرو عەقزز  و نەریززت(ی کززۆن، 

 !..گەڕانەوە بۆ سەر کورسی دەستەاڵتداریەتی
 

ی نزززوخبە مەی.زززی و خواسزززت بە پەیوەنزززدی چەنزززد کۆمەڵگایزززانەدا لەم دوبزززارەبونەوەی هەمزززان ڕژێزززم و شزززێوازی حزززوکمڕانی 
و شزززێوازی پەروەردەیزززی مێژویزززی مرۆڤەکزززانی ئەم   دەسزززتەاڵتخوازانەوەیە ئەوەنزززدەش پەیوەنزززدی بە ئاسزززتی هزززبرو هۆشزززیاری

 .دەستەاڵتداریەتی و حوکمرانی شێوازی دروستبونەوەی کۆمەڵگانەوەیە، بۆ چۆنیەتی 
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ئەم دیدە جێگیر و نەگۆڕە بۆ حوکمڕانی، پەیوەندی بە زاڵبونی بیرکردنەوەی کۆنی باوکسزاالریەوەیە، پەیوەنزدی بە نەبزونی 
رۆحێکززی ئززازادانەوە لە مرۆڤەکانززدا، پەیوەنززدی بە ئیرادەیەکززی ڕوخززاو و ترسززێکی گەورەوەیە بەرامززبەر بە لە دەسززتچونی 

 !....! ترسە بەرامبەر هێرشەکانی دەرەوەو دوژمنی مێگەل تەاڵتی باو  و سەرۆ کاریبمای دەس
 

لەگەڵ ئەم بنەمزززا و هۆکزززارە هاوبەشزززانەدا، ئەگەر بەراوردکزززاریە  لە نێزززوان ڕاپەرینزززی )بەهزززاری عەرەبزززی( و )پزززاییبی 
جیاوازیە هەم ڕۆڵی ڕێکخراو و حیببزی ئێرانی(دا بکەین، ئەوا لە )ئێستا(دا جیاوازی گەورە دەبینین و دەخوێنینەوە، وە ئەم 

 !..ئیسالمی و سیاسی دوورخستۆتەوە، هەم ترسێکی گەورەی لە دەرونی نەوەی کۆنی ناسیۆنالیبمدا دروستکردوە
 

، وە لە واڵتێکزی وە  میسزردا  ئەگەر لە ڕاپەڕینەکانی بەهاری عەرەبیدا، ئیسالمی سیاسزیئئیخوانی ڕۆڵزی گەورەیزان هەبزوب 
و ئومێزدو خەونزی خەالفەت لەسزەر ئەم خۆپیشزاندانانە هەڵچزنن تزا بتزوانن  ەرایەتزی خۆپیشزاندانەکان بزکەنتوانیبێتیان ڕاب

ڕێساو شەریعەتی ئیسالمی بۆ کۆمەڵگا بگەڕێننەوە، ئەوا خۆپیشاندانەکانی )پاییبی ئێران(ی لە)ئێسزتا(دا دژی ئەم خەونەی 
ژهەاڵتززی کوردسززتاندا بززوەتە کززابو  و مززۆتەکەو خەونززی لە یە، ئەم ڕاپەریززنە لە سەرتاسززەری ئێززران و ڕۆ ئیسززالمی سیاسززی

ئیسالمی سیاسی و نەوەی کۆنی دەستەاڵتخوازان تێکداوە، لەبەرئەوەی لە خۆپیشانەکانەکانی پاییبی ئێرانیدا، ژنزان زۆربەی 
 ژن،) شزیعاری بە هەیە، گەورەیزان ڕۆڵزی ئیزرادەوە خزاوەن جەسزتەیەکی و فیبیکزی بە سنورە کولتوری و ئایینەکانیان بڕیوەو

 پززاییبی) ڕاپەرینزی سزەرەتایەی دۆخە لەم دەتززوانین بزۆیە پێکزردوە، دەسززتی( ژنزان بزۆ ئززازادی) تزایبەت بە( ئزازادی ژیزان،
 .(یاوازیەکی ڕیشەیی ببینین بەراورد بە ڕاپەڕینەکانی )بەهاری عەرەبیج دا(ئێرانی

 
یە، کە  دەسززتەاڵتێکی دینززی و نەریتززی و سززونەتی ئەم خرۆشززان و نززاڕەزایەتیەی پززاییبی ئێرانززی لە هەنززاوی خۆیززدا دژی 

 ...پەیوەندی بە کاریگەریەکانی تەکنەلۆژیاو پەیوەندی کراوەی دیگیتاڵی ئەم سەردەمەوە هەیە
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٧ڕێکەوتی:  -  سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە
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 "ب؛ەچەی دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گۆران هەڵەبجەیی
 

 هێڤار حەسەن / بی بی سی نیوز عەرەبی

 
درووشمی }ژن،ژیان،ئازادی{ لەپاش کووشتنی کیزژە گەنجزی کزورد} ژینزا ئەمینزی{ بزووەتە درووشزمی سزەرەکی خۆپیشزاندەرانی 

 .ئێران و زۆرێک لە باژێڕەکانی جیهان
 

کزات وە  هاوسززۆزیە  بزۆ ژنززانی زۆری نەبزرد ئەم درووشزمە ڕووپەری زۆر لە ڕۆژنززامەو گۆڤارەکزانی جیهزانی داگیززر کزرد. هاو
 هزاوژینی{ مارکز  میگزان}نێویانزدا لە بینزرا، جیهزان خانمزانی لە زۆرێزک تیشزێرتی لەسزەر فارسزی بە درووشزم هەمزان ئێران
 .هاری شازادە

 
 جێگەی خۆیەتی بارسین سەرچاوەی ئەم درووشمە چیەو ک  بۆیەکەم جار بەکاری هێناوە؟

 
 دەرەوە، دەچزززوونە  لە تورکیزززا کاتێزززک بزززۆ خۆپیشزززاندان و نزززاڕەزایەتی دەربزززڕین سزززاڵ لەمەوبەر ٢٠ژنزززانی کزززورد نزززبیکەی 

 ئزززازادکردنی و یەکسزززانی و کزززوردی زمزززانی بە پەروەردە وە  واڵتە، لەو نەتەوەییەکانیزززان مزززافە داواکردنزززی بەمەبەسزززتی
 کورد، ئەم دروشمەیان بەکارهێناوە سیاسیی زیندانیانی
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شززێوەیەکی بەرفززراوان لە سەرانسززەری جیهانززدا دەنگززی دایەوە، دەمێززک شززەڕ لە نێززوان بەنززاو بەاڵم ئەو دروشززمە ئەوکززاتە بە 
 .دا هەڵگیرسا٢٠١٤دەوڵەتی ئیسالمی و هێبە کوردییەکان لە شاری کۆبانی لە باکووری سووریا لە ساڵی 

 
 سز  کزوژرانی  بەبۆنەی یادکردنەوەی رانی کورد لە با ژێڕی ]بۆڵۆنیا[ لە ئیتالیا  دەمێک خۆپیشانده ١١.١.٢٠٢٠  ڕێکەوتی  لە
 بەدەسززتەوە الفیتەیەکیززان خۆپیشززانداندەران دۆغززان، فیززدان سززۆی.مێس، یال لززه جانسززب،  کینه سززه کە، کززورده چززاالکوانە ژنە
 . (ئازادی ژیان، ژن،) نووسرابوو لەسەری بوو
 

 بەتزایبەت كزۆنترۆڵكرد، سوریا باكووری لە فراوانی ناوچەیەكی و داگیركرد سوریای خاكی لە زۆرێک كاتێك رێكخراوی داعش
 لە بەرگریكزردن بەمەبەسزتی یەكێكیزان دەكزرد، شزەڕیان دوو ژنزان دەژیزن، تێدا سوریای كوردەكانی زۆرینەی كە دەڤەرەی ئەو

كردن لە كەوتنیان ژێر ڕەحمەتی ڕێکخراوە توندڕەوەکە، کە قوربانی رێگری و م  ڕەگەزی پاراستنی بۆ دیكەشیان ئەوی خاا،
 .یەکەمی ئەو تەرۆریستانە ژنانن

 
 [لە ئەوروپا بە ]بی بی سزی عەرەبزی دڵشاد عوسمان، چاالكوانی سیاسی كوردی سووری و ئەندامی رێكخەری كۆننرانسی ژنان

راگەیاند: لەسزەرەتادا پیزاوان ئەو دروشزمەیان قبزوڵ نەدەكزرد، بەاڵم ژنزان پێیزان چەسزااند و هەوڵێكزی زۆریزان دا تزا ئەو 
 . جێبەجێكرا دا2017ەندكرا و لە ساڵی دروشمە پەس

 
دڵشززاد ئامززاژەی بەوەشززکردووە، ئەمززڕۆ دروشززمەکەمان لەڕێززگەی ژنە کززوردەوە، لەگەڵ ژنززانی جیهززان، و ژنززانی ئێززران دەنگززی 

 .داوەتەوە ، بە زمانە جیاوازەکان و لەالیەن ڕەگەز و ئایین و پاشخانی کۆمەاڵیەتی جیاوازەوە وتراوەتەوەو دەوترێتەوە
 
لە درێززژەی قسززەکانیدا دەڵێززت: ئێسززتا بەرخززۆدانی ژنززان لە ئێززران بەرەو پێشززەوە دەچێززت، ژیززان و ئززازادی ژنززان بززۆتە  ئەو

 .شوناسێک بۆ خەبات، تەنانەت یاخیبوون لە دژی زوڵم و ستەم و نایەکسانی هەست پێدەکرێت
 

 چۆن ئەم درووشمە گەیشتە ئێران؟

 
كاتی وەاڵمدانەوەیان بەرامبەر بە هێرشەكانی دەوڵەتزی ئیسزالمی بزۆ سزەر نزاوچە ژنە چەكدارانی كورد لە باكووری سوریا لە 

 یزان”ئزازادی ، ژن،ژیزان" وشزەی جەنزگ بەرەكزانی بەرەو  كوردییەكان ،بەرخۆدانێكی بەهێبیزان نیشزان دا و لە كزاتی ڕۆشزتن
  و نەبێت ئازاد ژن تا یەن پیاو بۆ شکۆمەندانە ژیانێکی و ئازادیە  هیچ كە بەوەی بوو پەیامێک ،ئەمەش دەوتەوە



٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

94 
 

 .ەکی ئازاد بەب  ڕزگاری ژنان بوونی نابێتکۆمەڵگەی
 

 تززا، کززرد ڕێکخززراوەکە دژی لە  شززەڕی خوێنززاوی و بەرخززوردانی مەزنیززان ٢٠١٩بززۆ  ٢٠١٤شززەڕڤانانی ژن لە نێززوان سززااڵنی 
 و بەکزۆی.ەکردن هەوڵزی کە تاریکزانەی هێزبە ئەو بزۆ بزوو شکسزتێک سزەرکەوتنە ئەو ئەوان بزۆ. هێنا ڕێکخراوە بەو شکستیان
ندنەوەی ژنززان دەدەن، هەروەهززا پەیامێززک بززوو بززۆ هەمززوو ژنززانی جیهززان کە ژنززان توانززای ئەوەیززان هەیە هەمززوو ئەو چەوسززا

 .شتانە بەدەست بهێنن کە ئاواتەخوازین ،ئەگەر ئیرادەی ئازادیان هەبێت
 

دەرکەوتووە کە شزەڕڤانانی ژنزی کزورد لە دژی داعزش دەجەنگزن، نە  تەنیزا ئەو دروشمە لە گرتە ڤیدیۆییە بەرفراوانەکاندا 
 .لە هێڵەکانی پێشەوە، بەڵکو لە توندترین شەڕەکانیشدا، وە  شەڕی رزگارکردنی ڕەققە ئەو درووشمەیان دەگووتەوە

فززی.م و فی.مززی  شززەڕڤانانی ژن بززوونەتە جززێگەی سززەرنجی سززینەماکاران و هونەرمەنززدان لە سەرانسززەری جیهانززدا و چەنززدین
 .دیکۆمێنتاری لەسەر ئەم ئەزموونە بەرهەم هێنراون

 
 ئیتزاڵی و کزوردی زمزانی هەردوو بە کە کتێبێزک ناونیشزانی بزۆ گۆڕدرا کوردی زمانی بە" ئازادی  هەروەها دروشمی "ژن، ژیان

 ژنزان جیهزانی ڕۆژی ئزاهەنگی و ،٢٠١٧ سزاڵی لە ڕۆمزا لە کزورد ناڕەزایەتییەکزانی ڕێاێوانە میانی لە دروشمەکە چاپکرابوو،
 .و بە ناونیشانی چەندین بابەت و گۆرانی و شیعربو و بەرزکرایەوە،

 
 نززاوی بە هێنززراوە، بەرهەم ٢٠١٨ سززاڵی لە کە فی.مێکززدا لە  خززانمە ئەکززتەری ناسززراوەی ئێرانززی ] گۆڵشززینتا فەرەحززانی[،

ڕڤانانی شزە ئەزموونی لە وەرگرتن  ئی.هام بە ،کە گێڕاوە ژنان پاراستنی یەکینەکانی  ژنی فەرماندەیەکی رۆڵی" خۆر کچانی"
 .کورد لە باکووری سووریا بەرهەم هێنراوە

 
 چۆن ئەم درووشمە گەیشتە ئێران؟

 
 پارێبگززای لە سززەقەز شززاری لە خززۆی زێززدی لە ئەمینززی، ژینززا ئێرانززی کززوردی کززچە بەخاکسززااردنی  لە میززانی ڕێوڕەسززمی

بززۆ هەمززان مەبەسززت زۆربەی  نززاڕەزایی خۆپیشززاندانی دواتززر.  وتەوە دروشززمیان هەمززان بەکززۆمەڵ ئامززادەبووان کوردسززتان،
. دەگززووترایەوە بڵنززدی و چززڕی بە خۆپیشززاندەراندا نێززو لە بەخێرایززی دروشززمە ئەو  باژێڕەکززانی ئێرانززی گززرتەوە ،ئەوە بززوو

 ..بەرزدەکرایەوە دیکە زمانی وهەندێک کوردی و فارسی بە ، دایەوە دەنگی جیهاندا لە ئێران ناوخۆی  وێرای
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٧ڕێکەوتی:  -  سەرچاوە: ماڵاەڕی سای میدیا
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 ژی؛ا ئەمی؛ی بڵێسەی ڕاپەڕین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەسرین عاسی شوانی

 
دوای ئەوەی ژینززا ئەمینززی لە تززارانی پززایتەختی ئاخونززدەکانی ئێززران بە شززێوەیەکی گومانززاوی کۆتززای بە ژیززانی هێنززرا،دوا 
هەناسەو جوڵەی خوێنی دەمارەکانی بزوە بورکانێزک و خەریزکە جەسزتەی ئاخونزدەکان دەسزوتێن  و،دەبینزین ئەمزڕۆ ڕاپەڕینزی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و گەالنی ئێران تەنگیان،بە ڕژێمی دارو ئاسن هەڵچنیوەو خەریکە سزەریان دەخزوات،بە جۆرێزک زۆربەی 

، ژیززززان، ئززززازادی، بەرامززززبەر چەوسززززانەوەی گەالنززززی ئێززززران فی ژنجیززززاوازی نەتەوەشززززەوە،بە هوتززززاشززززارەکانی ئێززززران بە
،سززەرەڕای تونززدو تیززژی هێززبە ئەمنززی و داپڵۆسززێنەرەکانی ئێران،واتززا کززاتی خززوێنی ژینززا ئەمینززی شززاری سززەقب  وەستاون

ئەهەژێن ،تەنها سزەقبو ڕۆژهەاڵتزی ئێزران نزاگرێتەوە،ئەو بڵێسزەی تزوڕەییە سزەرجەم شزارو تەنزانەت ئەوروپزاو ئەمریکزاش 
گەڵ گەالنی ئێران لەسەر خەتن و پشتیوانی ئازادی بۆ گەالنی ئێران دەکەن،کەواتە ڕژێمزی ئاخونزدی لەسزەرەمەر  نبیزک لە

بوەتەوەو،بۆیە دەبینین بۆ شاردنەوەی شکستەکانی پەالماری باشوری کوردستان دەدات وخەڵکزی سزیڤ  حیزببە ڕۆژهەاڵتیەکزان 
و بزۆ ئەوەش تزا زیزاتر پەالمزاری شزەقامی ڕاپەڕیزو بزدات و شزەرعیەت بە دەکاتە ئامانج،تەنها بۆ شاردنەوەی شکسزتەکانی 

دڕندایەتیەکەی خۆی بدات،بەاڵم مەر  لەبەر دەرگایانەو ئزازادیش لە ئاسزۆ.چونکە تەنهزا مەرگزی ژینزا ئەمینزی تزوڕەیی ئەو 
یسززالم سززەدان و هەزاران واڵتەی نەتەنیززوە،ڕۆژانە دەیززان و سززەدان ژینززا ئەمینززی ئەژاکێنززدرێت، بە بەهززانەی ئززاین و دینززی ئ

کزاری نززاڕەوا بەرامزبەر بە خەڵکززی ئێزران دەکرێززت،هەرچی ئزازادی هەیە بەنززدو تەوق کراوە،بز  کززاری و نەهزامەتی خەریززکە 
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گەالنی ئێران دەخنکێنێت،مادەی هۆشبەر هۆشی لەسزەرجەم دانیشزتوان داگیرکزردوە،کە خزودی جومهزوری بەنزاو ئیسزالمی ئێزران 
ی پێززوە ئەکات،تەنززانەت هاوسێکانیشززی گرتۆتەوە،واڵتێززک مەڵبەنززدی بازرگززانی کززردن بە مززادەی بززڕەوی پزز  ئەدا و بازرگززان

هۆشززبەر بێززت و ،بێکززاری و نەداری تەنگززی بە خەڵززکەکەی هەڵچنیبزز  و،بە حیجززا  و سززەرپۆش ژنززانی لە ژیززان و دەوروبەر 
وەی خزۆی بزدات، ووتەیەکزی جزوانە کە دابڕیب  وڕۆژانە دەیان کزۆڵبەر خڵتزانی خزۆین بکرێزت،ئەب  تزا کەی ئیزدامە بە مزانە

دەوترێ جام کە پڕ بوو لێی دەڕژێت،بەڕاستی ئێرانیش بوەتە ئەو جامەو لە هەموو سزوچێکەوە لێزی دەڕژێ و لە تەقیزنەوەی 
یەکجارەکی نبیک بوەتەوە،چونکە ئێزران وواڵتزێکە هزیچ بزڕوای بە ئزازادیە تاکەکزان نزیە بە نزاوی ئزاینی ئیسزالمەوە کزۆت و 

و کزۆمەڵ کراوە،دەسزەاڵتدارن لەوپەڕی ڕەفزاهیەت دا دەژیزن و گەاڵنزی ئێزرانیش لە برسزێتی و بز  کزاری و قزات بەندی هەمزو
وقززڕی و ژێرچەپززۆکی یاسززای ئززاژەڵ ئاسززاکانیان،بۆیە ناکرێززت دەسززەاڵتداران بە زمززانی جەنگەڵسززتان هەڵسززوکەوت بززکەن و 

اوە،تەنهززا شززەهید کردنززی ژینززا ئەمینززی نززیە،ئەوەی ڕوو چززاوەڕوانی نززاڕەزایی ژیناکززان نەبنەوە،چززونکە ئەوەی ئەمززڕۆ ڕووی د
ئەدات بورکززانی تززوڕەیی چەنززدین سززاڵەی حززوکمڕانی جمهززوری بەنززاو ئیسززالمیەو،لەوە زیززاتر گەالنززی ئێززران وە  دەبینززین،بە 

ادی دا نن،یزان لە پێنزاو ئزازکوردو فار  و عەرەبو ب.وجەوە،ئیتر بەرگەی ئەو نەهامەتیانە ناگرن یان ئزازادی بەدەسزت دەهێ
لەو نێوەنززدەش دا گززۆڕێکی قززوڵ بززۆ ئاخونززدەکان دروسززت دەکەن کە تونززدو تیززژی و داپڵۆسززین و کوشززت و بززڕ دادیززان  ،دەمززرن
 .نادات

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٨ڕێکەوتی:  -  ریکخراوی قەالی دم دمسەرچاوە: 
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 دەستێ؛ین تۆڵەدایە مەگری بو ڕوڵە شەرتە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نجم الدین محمد قەراجی

 
دوا ئەوەی چ  ڕۆژ لەمەو بەر ژینا ئەمینیزان شزەهید کزرد، دەنگزی نزاڕەزایی لەهزه مزوو کزوچە شزەقامەکی ئێزران بەرز بزۆوە، 

باشززوری ئیتززر کۆمززاری بەنززاو ئیسززالمی کززوێرانە نززامەردانە بارەگززای حببززی دیمززوکرات و خەڵکززی سززڤی.ی بۆردومززان کززرد، لە 
کوردستان ئەوەش نیشانەی ترسزنۆکی بز  دەسزەاڵتی بەرامزبەر خۆپیشزاندەران نیشزان دەدات ئزێمە، دڵنیزاین کە ئەو شزەپۆلە 
فراوانەی دوای شەهید کردنی ژینای جوانەمەر ، لە کوردستانەوە کەوتە جولەو تەواوی ئێرانی گزرتەوە، بەم هەوڵە الواز و 

گززرن، بە گززوتنەوە )ژن ژیززان پەرەی سززەندووە ڕۆژانە جەمززاوەر زیتززر شززەقامەکان دەبزز  ئاکامززانە، دانززامرکێتەوە ڕاپەریززن 
ڕی  ماوه م تاوانانە دەداتەوە، کە دەنگی ناڕەزای زیاتر جزه ( دوژمن کەوتوتەلەرزە، ب  گومان كۆماری ئیسالمی واڵمی ئهئازادی

 . وه گرێته ڵك وەرده بوونەوە و بەرزتر بوونەوەی هاواری ئازادیخوازانەی خه
 

ئێستا لە هەموو شتێک پیرۆزتر ئەوەیە کە گەالنی ڕاپەڕیزوی ئێزران یەکگرتزووبن نەهزێڵن جاشزەکان درز بزخەنە نێوانتزانەوە 
پاراسززتنی یەکگرتززوویی، ڕیبەکانیززان بەتززایبەتی گەلززی کززوردی ڕۆژ هەاڵت دەبێززتە سززەکۆیە  بززۆ سززەرکەوتنە کانتززان دژ بە 

 ڕژێمە بۆ گەنە بۆیە یەکڕیبی و یەکگرتوویی گەالنی ئێران پێوستیەکی حەتمیە کۆماریی نا ئیسالمی ئێران، پیالنەکانی ئەو 
 .بۆ ئەوەی هەوای ئازادی هەڵمژن

  

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٨ڕێکەوتی:  -  ریکخراوی قەالی دم دمسەرچاوە: 
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 رۆژهەاڵتی کوردستان لە ناڕەزایەتییەوە بۆ شۆڕش
 

 
 
 هاواڵتی

 
 90کە  کزوژراون و زیزاتر لە  10کاتژمێری رابزردودا النزیکەم  24رۆژهەاڵتی کوردستان بوەتە گۆڕەپانی جەنگ و تەنها لە 

 .کە  برینداربون
 

تەنها لە خۆپیشاندانەکانی ئەمزڕۆ پێنجشزەممەی مەهابزاد سز  گەنزج و ژنێزک کزوژران و لە بزانە دو گەنزج کزوژراون و دۆخزی 
رۆژی تێاەڕانزد و زیزاترین  41چوار برینداریش ناجێگیر. لە لوڕستان تا زاهیزدان و تزاران خۆپیشزاندان و ناڕەزایەتییەکزان 

کوژا و برینزداریش لە رۆژهەاڵتزی کوردسزتان تۆمزارکرا. پەیزامی جەنزگ لە لوڕسزتان تەلەفیبیزۆنی )سز  ئزین ئزێن( ئەمریکزا 
تۆمزاری ڤیزدیۆی تزایبەت کە دەسزت  50نهێنی مەرگی نیکا شاکەرمی لە چ.ەکەیدا ئاشکرا دەکات و باڵوی کزردوەتەوە بە پێزی 

سززااڵنە کەوتززوەتە دەسززت هێززبە  16تززوە، دەردەکەوێززت کاتژمێرێززک پززێش مەرگززی ئەو کززچە لززوڕە تەمەن ئەو تەلەفیبیززۆنە کەو
ئەمنییەکانی ئێران لە کاتێکزدا پبیشزکی داد پێشزتر رایگەیانزدبو نیکزا بەهزۆی کەوتنەخزوارەوە لە نهزۆمی چزوارەمی بینزایە  

 .گیانی لەدەستدابو
 

 ئەمڕۆ چ.ەی مەرگی نیکا شاکەرەمی بە بەشداریی و ئامادەبونی هەزاران کە  لەسەر گۆڕەکەی لە خوڕەمئابادی لوڕستان 
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بەڕێوەچززو و ژنززان بە بڕینززی پرچززی خۆیززان لەسززەر گززۆڕەکەی ناڕەزایەتییززان دەربززڕی و کچززانیش دروشززمی )تززۆپ و تانززک 
وە. بەشززداربوانی رێوڕەسززمەکە گززۆڕانیی بەناوبززانی " دایە دایە کززاریگەریی نیززیە، بە دایکززم بڵززێن چیتززر کچززی نییە(یززان وتە

وەختززز  جەنگە"یزززان وتەوە کە گرێزززدراوی مێزززژو و شۆڕشزززی نزززاوچەی لوڕسزززتانە لە رۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان. دایکزززی نیکزززا لە 
روبزاوڕ رێوڕەسمەکەدا وتی: دەستی رەشی ستەم و جەهالەت خەون و ئاواتەکانی تۆی خستە ژێر خزا  و خزۆڵەوە بەاڵم کە بی

ی لوڕسززتانیش دروشززم مەر  بززۆ دیکتززاتۆر -و پززاکی و ئازایەتیززت لە گەنجززانی دیززکەدا بەدی دەکەم خۆشززحاڵم. لە بززروجەرد
 .وترایەوە

 
کاتژمێری خوێناوی لە دوای چ.ەی ژینزا ئەمینزی تزا ئێسزتا نزاوی نزۆ کزوژراو لە خۆپیشزاندانەکانی رۆژهەاڵتزی  24رۆژهەاڵت 

ئیسماعی  مەولودی ناسزراو بە سزمکۆ کە لە شزەوی چز.ەی مەرگزی ژینزا، لە ناڕەزایەتییەکزانی کوردستان تۆمار کراوە. تەرمی 
شەوی چوارشزەممە گیزانی لەدەسزت دابزو رۆژی پێنجشزەممە بە دروشززی کوردسزتان گۆڕسزتانی فاشیسزتان بە بەشزداریی هەزاران 

ە و ناوچەکزززانی دیزززکەی رۆژهەاڵتزززی کە  لە ماهابزززاد بەخزززا  سزززاێردرا و داواتزززر ناڕەزایەتییەکزززان سەرتاسزززەری ئەو شزززار
کوردسزززتانی گزززرتەوە. رۆژی پێنجشزززەممە سزززەرەڕای تەقەی هێزززبە ئەمنییەکزززان، خۆپیشزززاندەرانی مەهابزززاد چزززونە بەردەم 
قائیمقزززامیەتی شزززارەکە و هاوکزززات لە شزززاری سزززەقب ناڕەزایەتییەکزززان بەرفزززراوان بزززون و هێزززبە ئەمنییەکزززان تەقەیزززان لە 

 .خۆپیشاندەران کردوە
 

ناڕەزایەتییەکانی دوای مەرگی سمکۆ لە مەهابزاد دو گەنزج بە ناوەکزانی زانیزار ئەبزوبەکری و شزاهۆ خزبری ژنێزک بە  هەر لە
سزاڵ لە خۆپیشزاندان و ناڕەزایەتییەکانزدا بە گولزز.ەی هێزبە ئەمنییەکزان کزوژران و گەنجزانی  52ناوی کزوبرا شزێخی تەمەن 

ە بڵندگۆی مبگەوتی سەعدی لەو شارە سرودی "شەهید" پەخش کزرا و شاریش بەڵێنی تۆڵەکردنی خوێنی شەهیدەکانیان دا. ل
ئززااڵی ئێززران لە گۆڕەپززانی سززەرەکیی شززارەکە هێنززرایە خززوارەوە و سززوتێنرا. بە پێززی زانیارییەکززانی سززەرچاوەکانی هەواڵززی 

 .مەهاباد النیکەم نۆ کە  لە خۆپیشاندانەکاندا بە سەختی برینداربون کە زۆربەیان بە گولز.ە پێکراون
 

پبیشکانی مەهاباد بە بەیاننامەیە  داوایان لە هێبە ئەمنییەکان کرد گەنجان باارێبن و رێگە بدەن با ئاشتی خۆپیشزاندان 
و ناڕەزایەتیی بەرێوەبچێزت و رێزگە بزدرێت برینزدارانی ناڕەزایەتییەکزان چارەسزەر بکزرێن. گەنجزانی بزانە لە ئێزوارەی رۆژی 

ڕەزایەتی و بە شززێوازی جیززاواز بەرەنگززاری هێززبە ئەمنییەکززان بززونەوە، دو گەنززج بە پێنجشززەمە دەسززتیاکرد بە دەربڕینززی نززا
ناوەکزانی سزەعید پیززرۆ و فەرەیزدون فەرجزی بە گول.زززەی هێزبە ئەمنییەکزان گیززانی لەدەسزتدا، سزەرچاوەکانی هەواڵ باڵویززان 

ارە برینززداربون و دۆخززی چززوار کززردوەتەوە دەیززان کە  بە تەقەی هێززبە ئەمنییەکززان و چەکززدارانی سززوپای پاسززداران لەو شزز
برینززداریش لە نەخۆشززخانەی )سززەاڵحەدین ئەیززوبی( شززارەکە نززاجێگیرە. لە شززاری سززنە دەنگززی تەقەیەکززی زۆر بیسززترا لە 
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زۆربەی کۆاڵنەکانززدا روبەڕوبززونەوە لە نێززوان گەنجززانی شززارەکە و هێززبە ئەمنییەکززان رویززدا. لە بۆکززان مەر  بززۆ دیکتززاتۆر و 
بە شەو لەسەر شەقامەکان مانەوە . شەوی پێنجشەممە لە شزاری پیرانشزار هاوشزێوەی شزارەکانی دیزکە ژمارەی زۆری گەنجان 

گەنجان بە ئاگرکردنەوە زۆربە شەقامە سەرەکییانی شاریان کۆنتڕۆڵ کرد. شەویش هاوشێوەی رۆژ ناڕەزایەتییەکزانی مەریزوان 
سزززەرەکییەکاندا دروشزززمیان دژی دەسزززەاڵت وتزززوە. بەردەوام بزززو و گەنجزززانی ئەو شزززارەش بە کزززردنەوەی ئزززاگر لە شزززەقامە 

رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ئاماژەیان بەوە کردوە کە بەهۆی ئەوەی دەسەاڵت بۆ سزەرکوتی خۆپیشزاندانەکانی رۆژهەاڵت سزودی 
لە چەکززدارانی سززوپای پاسززداران وەرگرتززوە ژمززارەی کززوژراوان بەرز بێززتەوە ناڕەزایەتییەکززان لە زۆربەری شززارەکانی ئێززران 

 .بەردەوامە
 

رۆژ لە ئێززوارەی پێنجشززەممە خۆپیشززاندان لە شززاری ئاسززتار لە بززاکوری رۆژئززاوای ئێززران بەڕێوەچززو و  41بززۆ یەکەمجززار دوای 
دروشمی " نامانەوێت کۆماری ئێسزالمی" لە الیەن خەڵزکەوە وتزرایە. ناڕەزایەتییەکزان لە زۆربەی نزاوچە جیاوازەکزانی تزاران 

زانکزۆی زانسزتی لێکزۆڵینەوە لە تزاران وێزنەی هەڵواسزراوی روحەڵزال خزومەینی دامەزرێزنەری  بەردەوام بو کچزانی خوێنزدکاری
کۆمززاری ئیسززالمی ئێززران و قاسززم سززولەیمانی، فەرمانززدەی پێشززوی فەی.ەقززی قودسززی سززوپای پاسززدارانیان دڕی. مەولەوی 

ەیاندە دەبێزت وتزارخوێن و زانایزانی نەقشبەندی، پێشەوای )سوننە(کان لە شاری زاهیدان لە باشوری رۆژهەاڵتی ئێران رایگ
سوننەی بەلوچستان بەرەی خۆیان دیزاریی بزکەن ، یزان لەگەڵ خەڵکزی نزاوچەکەن یزان دژ، چزونکە چارەنوسزی مزافی خزوێنی 
رژاوای خەڵکی سیستان و بەلوچسزتان نەسزێنراوە بزۆیە هەر زانزایە  بەشزداریی لە کزۆڕ و کۆبزونەوەی دەسزەاڵتداراندا بکزات 

بەلوچە. دوای وتارەکەی مەولەوەی سەدان ئۆتۆمبێ  و هێبی سەربازیی رەوانەی شاری زاهیدان کزراوە چزونکە ئەوە دژی گەڵی 
بڕیززززارە دوای نززززوێژی هەینززززی نززززاڕەزایەتیی بەرفززززراوان لەو شززززارە بەڕێوەبچێززززت بە تززززایبەت کە لە هەفززززتەی یەکەمززززی 

وژران. لە شزاری مەشزهەدا لە بزاکوری رۆژهەاڵتزی کە  لە پارێبگای سیستان و بەلوچسزتان کز 92ناڕەزایەتییەکاندا النیکەم 
ئێززران و قززوم کە بە کززۆڵەکەی ئززاینیی دەسززەاڵتی کۆمززاری ئیسززالمی لەقەڵەم دەدرێززن نززاڕەزایەتیی بەڕێوەچززو و دروشززم بززۆ 
روخزانی دەسززەاڵتی واڵتەکە وتززرایەوە. لە کەرەج و خوزسزتان و تززاران خۆپیشززاندان و ناڕەزایەتییزان هاوشززێوەی رۆژهەاڵتززی 

 .ردستان بەردەوام بو و ئەفسەرێکی سوپای پاسدارانیش لە تارانی پایتەخت کوژراکو
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی هاواڵتی 
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 هاواری ئازادیخوازی بەرزتر لە جاران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەلبورز ڕۆئین تەن

 
بەردەوامە، شۆڕشێکی پڕ لە مانای ئازادی خواستنە بۆ ڕزگزاربوون ئەوەی لە ماوەی پێنج حەوتووی ڕابردوو لە نێوخۆی ئێران 

 .لە یەکێک لە خوێنڕێژترین و دڕندەترین دیکتاتۆری ئێستای دونیا
 

ئەو شۆڕشە کە بە بانگەوازی مانگرتنی ناوەندی هاوکاری لە کوردستان دەستی پ  کرد، بە خۆپێشزاندان لە کوردسزتان خزۆی 
شارەکانی دیکەی ئێران بەرفراوان بوو، بە هاتنە سزەر خەتزی چزین و تزوێژی جیزا جیزا بەردەوام نیشان دا، بە وەدەنگهاتنی 

بززوو، بە خززاوەن دەرکەوتنززی کوردسززتان لە هێبەکززانی سیاسززی دوای هێرشززی مووشززەکی بەرگززری لە مززانەوەی خززۆی کززرد، بە 
سیاسزززەتوانانی ڕۆژئزززاوای، بە خۆپێشزززاندانەکانی لە واڵتەکزززانی جیزززاوازی دونیزززا دەنگزززی گەیانزززدە گزززوێی ڕای گشزززتی و 

خۆپێشاندانەکانی بڕلین ئیتر بووە شۆڕشێک کە هیچ کاتێک بەرەو دواوە ناگەڕێتەوە و بەڵکوو زیزادتر لە هەمزوو کاتێزک لە 
 .سەرکەوتن نبیکە

 
ە ئەوەی لە مونتڕاڵ و لە بڕلین بە بەشزداریی سزەدان هەزار کە  کە بەڕێزوە چزوو، ڕەنگزی سیاسزیی الیەنێکزی تزایبەتی پێزو

 دیار نەبوو، بەڵکو ویستی خەڵک بۆ ئازادیخوازی بوو، کە بە ئەرکی خۆیان دەزانی بەشدار بن تا نیشان بدەن کە دژی 
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 .کۆماری ئیسالمین و دەیانهەوێ نەمێن 
 

هەر ئەو خەڵکەی کە بەردەوام ڕەخنەی ل  دەگیرا کە بەرژەوەندی خزۆی ناخزاتە مەترسزی و لە بەرانزبەر ڕێزژیم ڕاناوەسزت ، 
ۆی ئەو ورەیەی کە لە نێوخۆی واڵت وەری گرتووە ئیتزر پایتەختەکزانی دونیزا دەلەرزێنز  لە هەمزوو شزوێنێکی دونیزا بە بە ه

 .بڕینی هەزاران کی.ۆمەتر بەرەو شوێنی خۆپێشاندان دەڕوات و هاواری ئازادیخوازی هەڵدەدات
 

دەخرێززت، بە جورێززک  و ڕێززبەری سیاسززی ڕێکڕێکخززراو  ئەو خۆپێشززاندانە گەورانە کە بە هەوڵ و پێشززەنگایەتی کەسززانی ب 
میدیا و ئایدۆلۆژیکی فارسی پێیە، کە نەیاتوانیوە پێگەیەکی جەماوەری دروسزت بزکەن و  پەیامی شکستی ئۆپۆزیسیونی خاوەن

بە شێوەیە هاواری نێوخۆ بە دونیای دەرەوە بگەیەنن و تەنانەت ئێسزتاش لە جیزاتی داهێنزان کە چزۆن هاوکزاری شزۆڕش بزن 
سواربوون لە شەپۆلەکانی شۆڕشی خەڵکن. لەالیەکزی دیزکە دەرخەری ئەو ڕاسزتییەن کە تێزبە سیاسزییەکانی ئەوان کە  بەدوای

ئێستاش خۆیزان لە پاراسزتنی تەواویەتیزی خزاکی ئێزران و نەدیتتنزی ڕاسزتیی فزرەنەتەوە بزوونی ئێرانزدا دەبینێزتەوە، لەنێزو 
 .وکراتتر بیر دەکاتەوەخەڵک شوێنی ئەوتۆی نابێتەوە بەڵکوو خەڵک لەوان دێم

 
بەڵزززگەی ئەو ڕاسزززتییەش وتەکزززانی حامیزززد ئیسزززماعی.ون، ڕێکزززخەری ئەو خۆپێشزززاندانانە بە دژی کۆمزززاری ئیسزززالمیە کە بە 
"خەونێکمززان هەیە" دەسززت پزز  دەکززات، کە لە وتەکززانی ڕێززبەری خەبززاتی ڕەشاێسززتەکانی ئەمریکززا مززارتین لززوتر ئی.هززامی 

ئزازادی دەکزرد و جەختیشزی کزردەوە کە بزۆ بەدیهزاتنی ئەو ئزازادییەش دەبز  کۆمزاری  وەرگرتووە و هەروە  ئەویزش بزا  لە
 .ئیسالمی نەمێن 

 
ڕاستییەکی دیکەی ئەو خۆپێشاندانە ڕاستیی هێبی کوردییە، کە بە هێمای کورد واتە ئزااڵی کوردسزتان دەردەکەوێ و نە  لە 

بەرچززاوە، ئەو هێززبە کە هەر لە سززەرەتاوە بە خەبززات دژی نێززو حەشززیمەتی سززەدان هەزار کەسززی ون نیززیە، بەڵکززوو زەق و 
ڕێژیمەوە سەرقاڵە و قوربانیی داوە و بە هێمزای خزۆیەوە دیزارە و پەراوێزب نزاخرێ، هەر چزۆن ڕێکزخەران و بەشزدارانی ئەو 
ی خۆپێشززاندانانەی بە تززایبەتی لە نەتەوەی فززار  جیززاوازن و نەرمتززر لە ئۆپۆزیسززونی فززار  واتە دێمززوکراتترن، هێززب

کززوردیش سززوورتر لەسززەر پرسززی نەتەوەیززین و ئامززادە نززین هێمززا و پرسززەکەیان بززکەنە قوربززانیی پڕۆپاگەنززدەی ڕێززژیم و 
دان و بە ئززااڵی بەرزی کوردسززتانەوە خززۆری درەوشززاوەی  نززاحەزانی مززافی کززوردان، بەڵکززوو شززێ.گیرتر لە جززاران لە گۆڕەپززان

امی حیببزی دێمزوکراتی پێشزەواو و قاسزم.وو و شزەڕەفکەندی نەمزرە خۆپێشاندانەکانن، ئەو هێبە کە بەشزێکی بەرچزاوی ئەنزد
خاوەن ئایدۆلۆژی کوردایەتی خۆیانن و زیزادتر لە هەر کاتێزک هەڵگزری پەیزامی کزوردایەتی و دێموکراسزی و ئزازادیخوازی و 

 .سەربەستی نەتەوەکەی خۆیان و نەتەوەی دیکەن



٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

103 
 

بەرزە و بەرزتریش دەبێت، ئەو هاوارە بە گزوێی نێوخزۆش گەیشزوتوە ئەمڕۆ زیاتر لە هەر کاتێکی دیکە هاواری ئازادیخوازی 
و هاواری می.یۆنی ل  هەڵدەستێتەوە کە تەختی زۆردار لە بن هەڵدەقەن  و ئازادی بەدی دێنز ، بەاڵم بزۆ ئەوەی ئازادیمزان 

نەمانهێشززت ئززااڵی  باشززتر لە جززاران باززارێبین و نیشززتمان بززۆ ژێردەسززتەی نەگەڕێنیززنەوە پێویسززتە هەر چززۆن بە خەباتمززان
ئازادیخوازی بکەوێ و هەر شەکاوە بوو، بە خوێندنەوەمان بۆ هێبی کوردی و بە ئامادەییمان و بەرنامە و پالنمان بزۆ هەمزوو 

 .ئەگەرەکانی داهاتوو ئازادی کورد و کوردستان بۆ هەمیشە مسۆگەر بکەین
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٧ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
 

 
 بەرهەمی خەباتێکی ڕەوا و بەرحەق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەشکان محەممەدی

 
حیببی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران لە سەرەتای دامەزرانزیەوە تزا ئەمزڕۆ یەکێزک لە ئەرکەکزانی، هەروەهزا ئامزانج و بنەمزا 

دانەبڕێ. ئەگەرچی هەلومەرجی سیاسی وای خواسزتووە کە سەرەکییەکانی خەباتی ئەوە بووە، لە کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان 
حیززب  شززێوازی جۆراوجززۆری خەبززاتی سیاسززی و پێشززمەرگانە بگززرێتە بەر، بەاڵم لە هەر بارودۆخێکززدا بەرژەوەنززدی خەڵکززی 

 .کوردستان فاکتەری سەرەکیی هەر بڕیارێکی ڕێبەریی ئەم حیببە بووە
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ئیسالمیی تازە بە دەسەاڵت گەیشتوو حاشای لە بیستینی دەنگی مزافخوازانەی کزورد و دوای ئەوەی کۆماری  ١٣٥٧دوای شۆڕشی 
و حیببززی دێمززوکرات کززرد، و شززەڕی بە سززەر کوردسززتاندا سززەپاندە حیببززی دێمززوکرات لەگەڵ ئەوەدا هەمززوو هەوڵێکززی دا ئەو 

ری لە مزاف و کەرامەتزی گەلزی شەڕە لە کوردستان دوور خاتەوە، بەاڵم کاتێک هیچ ڕێگەیە  نەما قزۆڵی هیممەتزی لە بەرگز
کورد هەڵکرد. ڕێبەریی حیببی دێموکرات لە قۆناغی بەرگریزی چەکدارانەشزدا هەمزوو کزات لەسزەر ئەو بزاوەڕە بزووە کە شزەڕ 
وە  ئامرازێکی سیاسی چاو ل  دەکا بۆوەی کۆمزاری ئیسزالمی ئەو پرسزیارەی ال دروسزت بێزت و دان بە پرسزی کزورددا بنێزت و 

 .شتییانەی ئەو پرسە بگرێتە بەرڕێگای چارەسەری ئا
 

دروشمە ستراتیژی و درێژخایەنەکانی حیببی دێموکڕات ڕەنگ و مۆرکی خەڵکزی و کوردسزتانیان پێزوە دیزار بزووە و حیزب  بزۆ 
هززیچ الیەنێکززی دەرەکززی و ئایززدۆلۆژییەکی تززایبەت و دیززاریکراو دروشززمی هەڵنەگرتززووە. بەڵکززو پێززوانە و ڕێوشززوێنەکانی 

تاکی کورد، خەڵکی کوردستان و پێکهاتەی گشتی کورد بووە، ئەوەش لەو پێناوەدا بزووە کە کزورد خەبزات دروشمەکانی ناخی 
دەکا بۆ دامەزراندنی کیانێکی سەربەخۆی کوردی. بەاڵم سروشتی کۆماری ئیسالمی ئەوەیە کە نزاتوان  خزاوەن عەقاڵنییەتێکزی 

ی و زەبر و زەنگ دەیەوێ هەموو دەنگێکی جیاواز لەنێو بەرێ. ئەوتۆ بێت مافی گەالنی دیکە دابین بکا، بەڵکوو بە سەرەڕۆی
سزاڵەی کۆمزاری ئیسزالمیدا بە دەیزان  ٤٣کردنی ئەو ڕاسزتییە زۆر سزانایە چزونکە لە مزاوەی تەمەنزی  هەوڵدان بزۆ دەستنیشزان

زینززدانەکانی  هەزار کە  لەوانەی داوای مززافە ڕەواکززانی خۆیززان دەکەن ئێعززدام و تێززرۆر و بزز  سەروشززوێن کززراون و ئێسززتاش
 .ڕێژیم پڕن لە کەسانی جیابیر

 
زەبر و زەنگی کۆماری ئیسالمی تەنیا نەبەستراوەتەوە بە کوردستان بەڵکوو ب.وچەکان، تورکەکان، عەڕەبەکزان، ئازەرییەکزان 

ەرکوت و تاکە کەسەکانیش کەوتوونەتە ژێر ئەو زەبر و زەنگەوە. ئاماری ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ ئەوە نیشزان دەدەن کە سز
کردنزدا بە  و زەبر و زەنگ و ئێعدام لە کۆماری ئیسالمیدا بە شێوەیەکی سیستماتیک بەڕێوە دەچز  و ئێزران لە ئامزاری ئێعدام

بەراورد لە گەڵ ڕێژەی حەشیمەتی واڵت پ.ەی یەکەمی هەیە لە دنیادا. تیرۆری کەسایەتییەکانی دژبەری کۆماری ئیسزالمی چ 
وەدا یەکێزک لە کزارە قێبەونەکزانی ڕێبەرانزی کۆمزاری ئیسزالمییە کە سزەدان نمزوونەی دیزاری لە نێوخۆی ئێرانزدا و چ لە دەرە

 .هەیە
 

بە درێژایی مێژووی کۆماری ئیسالمی گەلی کزورد قوربزانییەکی گەورەی دەسزتی کۆمزاری ئیسزالمی بزووە. سیاسزەتی داگیرکزاریی 
سززەدان تێکۆشززەری دژبەری کۆمززاری ئیسززالمی لە  ڕێززژیم لە کوردسززتان، تێززرۆری دوو ڕێززبەی حیززب  و هەروەهززا تیرۆرکردنززی

کردنی تێکۆشززەران و چاالکززانی کززورد لە زینززدانەکانی کۆمززاری ئیسززالمیدا نمززوونەی دیززار و بەرچززاوی  دەرەوەی ئێززران، ئێعززدام
دوژمنایەتی ئەو ڕێژیمە دەرحەق بە خەڵکی کوردستانن. حیببی دێموکراتیش لە خەباتی نەتەوایەتیزی خۆیزدا چیزی لەدەسزت 
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خەبززاتی حیززب  بە دژی کۆمززاری ئیسززالمیدا وە  حیببێکززی پێشززکەوتووی  ٤٣اتووە بززۆ شۆڕشززی کززردووە و لە هەمززوو مززاوەی هزز
سەردەمیانە دەرکەوتووە. هیچ کات پەنای نەبردووە بزۆ تیزرۆر و ڕەشزەکوژی و کولتزووری سیاسزیی ئەم حیزببە شۆڕشزگێڕە وای 

نێززو خەڵکززی کوردسززتان و هەم لە کززۆمەڵگەی نێززودەوڵەتی بێززت. کززردووە حیززب  بتززوان  خززاوەنی پێگەیەکززی گەورە هەم لە 
وەاڵمززدانەوەی خەڵززک بە بانگەوازەکززانی مززانگرتن و خۆپێشززاندانەکان و هەروەهززا داخززوازە سیاسززییەکانی حیززب  لەالیەن 

نێزو خەڵکەوە لە هەموو ماوەی ژیانی سیاسیی حیببزی دێموکراتزدا بەڵزگەی ڕوون بزۆ پزێگەی قزور  و قزایمی ئەم حیزببە لە 
 .کۆمەڵگەی کوردستانن

 
لە ئێستاشدا کە خەڵکی کوردستان بە لە بەرچاو گرتنی سیاسەتی حیزب  و هەروەهزا کزارە دژی گەلزی و دژە ئینسزانییەکانی 
کۆماری ئیسالمی هاتوونە سەر ئەو باوەڕە کە تاکە ڕێگزای دەربزاز بزوون ئەوا نەمزان و ڕووخزانی کۆمزاری ئیسزالمییە، حیببزی 

ئەو دروشمە بەرز دەکاتەوە و ئەو ڕاستییە با  دەکا کە تەنیا ڕێگەی ڕزگزاری خەڵکزی کوردسزتان نەمزانی  دێموکڕات لە مێژە
ئەو ڕێززژیمەیە. دروشززمێکی ڕەوا و بەرحەق کە بززاجێکی زۆری لە پێنززاودا دراوە. ئەوەی کە ئەمززڕۆ حیببززی دێمززوکڕاتی هەروا 

انی خەڵکززی کززوردە و هززیچ کززات حیززب  نەیهێشززتووە لە بەهێززب و چززاال  هێشززتۆتەوە ئەو کولتززوورە بەبززایەخەیە کە ئززاوێب
 .کۆمەاڵنی خەڵک داببڕێ

 
ئەوەش کە کۆماری ئیسالمی دەب  بڕوا و بڕووخ ، ئەنجامی بیرکردنەوەی ژیرانە و سەردەمیانە و مۆدێڕنی حیببی دێمزوکراتە 

کی زینزدوو و پێشزکەوتوو ئەوەیە کە کە ئێستا دەبینین خەڵکی ئێران یەکاارچە داوای نەمانی کۆماری ئیسالمی دەکەن. حیببێ
بتوان  سەردەمیانە بیر بکاتەوە و کۆمەڵگەی خۆی باش بناسز  و ئەگەرچزی حیزب  لە خەبزاتێکی دوور و درێژیزدا قوربزانیی 
زۆری داوە، بەاڵم بەرهەمی ئەو خەباتە ئەوەیە کە خەڵکی کوردستان بە هیوا و ئومێدەوە ناوی حیببزی دێمزوکرات دەهێزنن و 

انیش بەو ئاکامە گەیشتوون کە ئەوەی حیزب  چەنزدین سزاڵە خەبزاتی بزۆ دەکزا و هزاواری بزۆ دەکزا هەڵوێسزتێکی خەڵکی ئێر
 .عەقاڵنی و ژیرانە بووە

 
شۆڕشی خەڵکی ئێران لە ئەمڕۆدا هەڵقواڵوی بیر و ئەندێشەیەکە کە حیب  لەسزەر ئەو بنەمزایە دامەزراوە کە ڕێزب گزرتن لە 

ە، شۆڕشزێک کە کۆمزاری ئیسزالمی نزاتوان  سزەرکوتی بکزا و ئاکزامەکەی سزەرکەوتنی هێزبی ماف و ئازادیی گەالن و مرۆڤەکزان
 .گەلە

 
 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٧ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 و خۆپیشاندانەکانی ئێران هەرێمی کوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ریف هاوژین شه

     
 

ئێران خۆپیشزاندان و نزاڕەزایەتی بەخزۆیەوە دەبینێزت و ئەو حکزومەتەی کە لەنزاوچەکەدا خزۆی بەهێبێکزی رۆژە  ٤٠زیاتر لە 
ژمارە یە  دەزانی و دەستی لەکاروباری چەندین واڵت وەردەدا، ئێستا گیرۆدەی خۆپیشاندەرانی توڕەی بز  چەکەو پایەکزانی 

 .کەوتوونەتە لەرزین
 

و هەرێزم، خۆپیشززاندانەکانی  ەروەهزا دەستڕۆیشزتوویی کۆمزاری ئیسزالمی لەعێزراقو ه بەهزۆی هاوسزنووری هەرێزم لەگەڵ ئێزران
 .ئێستای ئەو واڵتەو دەرەنجامەکەی کاریگەرییان لەسەر هەرێم و عێراق دەبێت

 
ئێران الواز بێزت یزان بەهێزب، کزاریگەری و رەنگزدانەوە لەسزەر سیاسزەتی ئەو واڵتە لە نزاوچەکە، بە عێزراق و هەرێمیشزەوە 

اڵم جیا لەو کاریگەرییانە، ئەم پێشهاتانەی ئێستای ئێران دەشزێت لەالیەن کاربەدەسزتانی هەرێزمەوە بکزرێنە وانە دەبێت. بە
 .و پەندی لێوەربگرن

 
 راستە هەرێمی کوردستان و ئێران دوو ژینگەی جیاوازن و تایبەتمەندی خۆیان هەیە، بەاڵم لێکچوونیشیان هەیە و خاڵێکیش 

https://www.awene.com/article?no=19840&auther=2701


٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

107 
 

وەربگیرێززت ئەوەیە، کە نیگەرانززی، تززوڕەیی، نززاڕەزایەتی و خۆپیشززاندانی خەڵززک لە هەر شززوێنێک بێززت کە دەبێززت بەهەنززد 
 .جیاوازی نییە

 
ساڵە بە پشتبەستن بە شەرعیەتی شۆڕشگێڕی حوکمی ئێران دەکات، خەڵک لە دەرەوەی کایەی  ٤٣کۆماری ئیسالمی زیاتر لە 

هەڵبژاردن و بەشداریشیان لە دەنگدان تەنیزا رواڵەتزی و نمایشزێکی سیاسی و لە کەشێکی تر  و تۆقاندندا هێڵرابوونەوە، 
دا بینزرا، ئەو ئەنجزامەی لە سزندووقەکانی دەنگزدان دێزتە ٢٠٠٩دیموکراسی بزوو، چزونکە دواجزار وە  ئەوەی لە هەڵبژاردنزی 

 .دەرەوە ئەگەر بە دڵی دەسەاڵتداران نەبێت، رەتدەکرێتەوە و دەستوەردانی تێدا دەکرێت
 

ەوە لە هەڵبزژاردن و رینزۆرم ٢٠٠٩وداوەکانی ئێستا بەشزێکی گرنگزی پەیوەنزدی بەوەوە هەبێزت کە خەڵکزی ئێزران لە رەنگە رو
بێهیوابوون و لە هەڵبژاردنەکانی ئەم دواییەی سەرۆ  کۆماریزدا رێزژەی بەشزداریی هاوواڵتیزان لە دەنگزدان کەمتزرین ئاسزتی 

 .تەمەنی کۆماری ئیسالمی تۆمار کرد
 

وواڵتیززانی ئێرانززی لە رینززۆرم و بێمتمانەییززان بە هەڵبززژاردن و لەگەڵیشززیدا نەبززوونی ئززازادی و خراپبززوونی بێهیوابززوونی ها
لە دژی  ٢٠١٩دۆخززی ئززابوری وایکززرد دەرگززا بە رووی داواکززاری رووخانززدن بکززرێتەوە، داواکززارییە  کە لەخۆپیشززاندانەکانی 

ایەوە. ئەگەر چی ئەو خۆپیشاندانانە بە شێوەیەکی خوێنزاوی بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنی بۆ یەکەم جار لە ئێران بەرزکر
سززەرکوت کززران، بەاڵم نەبززوونە هززۆیە ئەوەی بە یەکجززاری دابمززرکێنەوە و وە  ئززاگری ژێززر خززۆڵەمێش رۆحززی نززاڕەزایەتی بە 

 .زیندوویی مایەوە
 

سەرتاسزەری ئێرانزی بە جۆرێزک مانگی ئەی.ولی ئەمسزاڵ و لە دژی کزوژرانی ژینزا )مەهسزا( ئەمینزی، ئەو ئزاگرە گەشزایەوە و 
رۆژ لە سززەرکوت و کوشززتار، گززرتن و پچڕانززدنی تۆڕەکززانی پەیوەنززدی و ئینتەرنێززت دەوڵەتززی ئێززران  ٤٠گززرتەوە کە دوای 

 .نەیتونایوە کۆتاییان پێبهێنێت و ئێسا لە هەموو کات زیاتر با  لە ئەگەری رووخانی کۆماری ئیسالمی دەکرێ
 

اڵە بە شەرعیەتی شاخ و شۆڕشزگێڕی دوو حزب  چارەنوسزی هەرێمەکەیزان گرتووەتەدەسزت، س ٣١لەهەرێمی کوردستانیش، کە 
گەر تا چەند ساڵێک بەر لە ئێستا ئومێزدێک بە گۆڕانکزاری و رینزۆرم هەبووبێزت، ئەو ئومێزدە ئێسزتا زۆر الوازە و ئەنجزامی 

 .ەڵبژاردن بۆ نبمترین ئاست داکشاوەدوایین هەڵبژاردنیش دەریدەخات متمانەی هاوواڵتیان بە سندوقەکانی دەنگدان و ه
 

 خراپی ئیدارەدان و کەمی خبمەتگوزارییەکان و مەی.ی دەسەاڵت بەرەو سەرکوتی رەخنەگران و گرتنی رۆژنامەنوسان و 
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چاالکوانان و بەرتەسک کردنەوەی مەودای ئازادی دەربزڕین، لە پزاڵ ئەو بێهیزوایی و بز  متمزانەییە بە رینزۆرم و گۆڕانکزاری 
 .وە، بژاردەی روخاندن و البردنی حکومەتی ئێستای هەرێم لەم چەند ساڵەی دواییدا وە  بژاردەیە  باسی لێبکرێتوایکردو

بزۆیە لە دۆخێکززدا کە واڵتێکززی خزاوەن هێززب و هەژمززونی وە  ئێزران کە هێبێکززی نززاوچەییە ئێسزتا بە دەسززت خۆپیشززاندەرانی 
پێناخوازێززت، بززۆ حکززومەتێکی وە  هەرێمززی کوردسززتان، کە ئەو هێززب و مەدەنیززیەوە کەوتززووەتە دۆخێززک کە کە  خززۆزگەی 

پێگەیەشززی نیززیە، لە ئەگەری بەردەوامبززوونی لەسززەر سیاسززەت و مامەڵەکردنەکززانی ئێسززتای درەنززگ یززا زوو بکەوێززتە بەر 
 .شەپۆلی توڕەیی هاوواڵتیان

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٩ڕێکەوتی:  – ئاوێنەسەرچاوە: ماڵاەڕی 

 
 
 

 ئێستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئەرکی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤبارودۆخی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیبەیت: کاروان مێراوی

 
بەرایززی: لە مززاوەی ڕاپەڕینززی خەڵکززی شۆڕشززگێڕی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و نەتەوەکززانی تززری چوارچێززوەی ئێرانززی سیاسززیی 
هەنووکە کە زیاتر لە چ  ڕۆژی تێاەڕاندووە، ڕێژیمی داگیرکەری ئێران دەستی لە هیچ جزۆرە جینزایەت و تزاوانێکی دڕنزدانە 
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ن و ئێرانیشززدا زیززاتر لە سززەدان کەسززیان شززەهید و هەزاران کەسیشززیان نەپاراسززتووە و لەم مززاوەیەدا لە شززارەکانی کوردسززتا
بریندار کردووە، هەروەها دەیان هەزار کەسیشیان دەستبەسەر یان بێسەروشوێن کزردووە. لەم پێوەنزدییەدا تزۆڕی ڕاگەیانزدنی 

ۆڤزی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان حیببی دێموکراتی کوردستانی ئێران، بۆ تاوتوێکردنی ئەم پرسە و ئەرکی ڕێکخراوەکانی مزافی مر
لەم بززارودۆخەی ئێسززتەی کوردسززتان و ئێرانززدا، دیبەیتێکززی لەنێززوان چززوار ڕێکخززراوی چززاالکی تززایبەت بە مافەکززانی مرۆڤززی 

 .ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێک هێناوە
 

   ەلەم دیبەیتەدا
 ژنێ  لە ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان،  -تەیموور ئەلیاسی، نوێنەری کۆمەڵەی مافی مرۆڤی کوردستانی ئێران  -
 ئاویەر شێخی، ئەندامی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هەنگاو،  -
 زادە، وتەبێژی ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هانا  د. هادی ڕەسووڵ -
زادە، بەرپرسززی ناوەنززدی مززافی مرۆڤززی بززۆ ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان )چززاونیوز( بە نززوێنەرایەتیی  و هەروەهززا شززاڕۆخ حەسززەن -
 .کخراوەکانی خۆیان بەشدارییان کردووەڕێ
 

بەڕێبان سەرەتا ساا  بۆ بەشداریتان لەم دیبەیتەدا. با بەم پرسیارەوە بچیزنە نێزو باسزەکانمانە جیزا لە  کاروان مێراوی:
ڕوومززاڵی هەواڵززی پێوەندیززدار بە مافەکززانی مززرۆڤ، لەم بززارودۆخەی ئێسززتەی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتاندا ئەرکززی ڕێکخراوەکززانی 

 مرۆڤی ڕۆژهەاڵت چییە؟ مافی
 

بەپێی جزێگەی و هەڵکەوتنزی ڕێکخراوەکزان ئەرکەکزان جیزاوازن، بزۆ نمزوونە ئزێمە وەکزوو کزۆمەڵەی مزافی  :تەیموور ئەلیاسی
مرۆڤی کوردستان زز ژنێ  لە نەتەوە یەکگرتووەکان، جێگە و پێگەی ئێمە وای کردووە کە کاری دادخزوازیی ئزێمە بریتزی بێزت 

پێشێ.کارییەکانی مافەکانی مرۆڤ، کوشتنی خەڵکی کوردستان و نەتەوەکانی تری ئێران بە بەردەنگەکانمزان لە لە گەیاندنی 
نەتەوە یەکگرتووەکززان، لە پارلەمززانی یەکیەتیززی ئورووپززا، بە واڵتززانی ئورووپززایی و پارلەمززانی واڵتززانی ئورووپززایی، بە 

لەبەر ئەو بارودۆخەی کە هەمزانە پێوەنزدیمان هەیە لەگەڵ میزدیا ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. لە هەمان کاتدا ئێمە 
جیهانییەکززان کە ناوەنززدەکانی زۆربەیززان لە ژنززێڤە، بززۆ نمززوونە ڕویتێززرز و ... چەنززد ناوەنززدی هەواڵززدەری کە لززه ژنێزز  

تاێڕاگەیشزتنی بنکەیان هەیە، ئێمە هەواڵەکان پێیان دەگەیەنین. بزۆیە بەپێزی بزارودۆخی هەڵکەوتزووی ڕێکخراوەکزان و دەس
ئەو ڕێکخززراوانە، ئەرکەکانیززان جیززاوازن. ئززێمە ئەو شانسززەمان هەیە کە لە ژنێڤززین و دەتززوانین لەو بززارودۆخەکە کەڵززک 
وەرگرین و پەیامی خەڵکی کوردستان بگەیەنین بە گوێی ناوەندە جۆراوجۆرە جیهانییەکزان، کزۆمەڵگەی مەدەنزی و کزۆمەڵگەی 

 .نێونەتەوەییی دنیا
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بێگومان تەنیا ئەرکی ڕێكخراوەکانی مافی مرۆڤ ڕووماڵی هەواڵە پەیوەندیدارەکان بە مافەکانی مزرۆڤ نیزیە،  :ئاویەر شێخی
ئەرکێکی دیکە، بەتایبەت لە کزات و سزاتی ئەمزڕۆی کوردسزتان و ئێزران دەکەوێزتە سزەر شزانی ئەم ڕێکخروانزانە، گەیانزدنی 

اوەندە پەیوەندیدارەکانە، بەتایبەتی کە بەهزۆی پچڕانزی هێڵزی دەنگی خەڵک و داواکارییەکانیان بە میدیا جیهانییەکان و ن
ئینتەرنێت و پەیوەندییەکان، ڕێگەکانی پەیوەندیگرتنی خەڵکی نێوخۆ و چاالکان بە جیهانی دەرەوە دژوارتر دەبێت. کارێکی 

و ڕێکخززززراوە گرتنە لە ناوەنززززد  دیزززکە کە ئەم ڕێکخززززراوانە ئەتززززوانن بززززیکەن پێشکەشزززکردنی داوای هاوکززززاری و هەڵوێسززززت
جیهانییەکززانی مززافی مززرۆڤ. لەم ڕاسززتایەدا ڕێکخززراوی مززافی مرۆڤززی هەنگززاو، لە چەنززد ڕۆژی ڕابززردوودا ڕاگەیانززدراوێکی 

ڕێکخززراوی مززافی مرۆڤززی ڕوو لە ڕێکخززراوی نەتەوە یەکگرتووەکززان لەمەڕ پرسززی پێشززێ.کارییەکانی مززافی  ٤٢هاوبەشززی لەگەڵ 
 .مرۆڤ لە کوردستان و ئێران باڵو کردەوە

 
ئامززانجی ڕێکخززراوی مززافی مرۆڤززی لە چززاودێریکردن و بەدواداچززوونی ڕاپۆرتەکززانی پێوەندیززدار بە  :زادە د. هێێادی ڕەسێێوو 

پێشزززێ.کارییەکانی مزززافی مزززرۆڤ، ئاگزززادارکردنەوەی کزززۆڕ و کزززۆمەڵە نێونەتەوەییەکزززانە وە  ڕێکخراوەکزززانی مزززافی مزززرۆڤ، 
تەنزانەت بردنزی سزکااڵ بزۆ ناوەنزد و ئۆرگانەکزانی وە  دیزوانی مزافی تێگەیاندنی ڕێکخراوگەلی جیهانیی مافەکانی مزرۆڤ و 

مرۆڤی ئورووپا و شۆڕای مافی مرۆڤی ڕێکخراوی نەتەوەکان. لەم قۆناغە هەستیارەی ئێستای ئێزران و بەتزایبەت کوردسزتاندا 
کانی مززافی مززرۆڤ بە ئەرکززی ڕێکخراوەکززانی مززافی مززرۆڤ جززگە لە ئاگززادارکردنەوە و دانززی زانیززاری و ڕاپززۆرتی پێشززێ.کارییە

ئۆرگززان و دەزگاکززانی بڕیززاردەرە نێودەوڵەتییەکززان و ڕێکخززراو و ناوەنززدە جیهانییەکززانی مافەکززانی مززرۆڤ، ئاگززادارکردنەوەی 
بیروڕای گشتیی جیهانە تاکوو داوا لە دەوڵەتەکانی خۆیزان بزکەن لە پێوەندییەکانیانزدا لەگەڵ حکزوومەتی ئیسزالمیی ئیزران 

 .ێران نەکەنە قوربانیی بەرژەوەندیی واڵتەکەیان و ساتوسەودای بەسەرەوە نەکەنپرسی مافی مرۆڤە لە ئ
 

ئززێمەوە وە  ناوەنززدی مززافی مززرۆڤ بززۆ ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان "چززاونیوز" پێشززتریش بەردەوام هەواڵ و  :زادە شێێاڕۆخ حەسێێەن
، وە  بەڵزززگە بزززۆ ڕێکخزززراوە پێشزززێ.کارییەکانی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتانمان کە لەالیەن کۆمزززاری ئیسزززالمی ئێزززرانەوە دەکزززرا

جیهانییەکانی داکۆکیکاری مافی مرۆڤمان دەنزارد، بەاڵم ئیسزتە کە ڕەوشزی ئێزران و کوردسزتان بەتزایبەت بەهزۆی مزانگرتن و 
خۆپێشززاندانەکانی سززەرجەم چززین و توێژەکززانی کززۆمەڵگە زیززاتر لە جززاران بەهززۆی دەسززتێوەردانی الیەنە ئەمنییەتییەکززانەوە 

ام هەوڵمزززان داوە لەگەڵ ڕێکخراوەکزززانی دیزززکە لەسزززەر خەت بزززین و هەواڵ و ڕووداوە جۆراوجۆرەکزززانی ئزززاڵۆز بزززووە، بەردەو
کۆمەڵگە بخەینە بەر دەستی ئەو الیەنانەی ئەم دۆخەیان بۆ گرنگە. کەواتە ئێمە جیا لە ڕووماڵ و گواسزتنەوەی هەواڵەکزان 

گززرتن و برینززدارکردنیان کە زۆربەیززان بە تەقەی  لە تززۆڕی کززۆمەاڵیەتی، پێشززێ.کارییەکانی وە  کوشززتنی خۆپیشززاندەران،
ڕاستەوخۆی هێبە ئەمنییەتییەکانەوە دەپێکرێن، وە  بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگر و ئاشکرا لە پێشێ.کارییەکان دەدەیزنەوە ئەو 

 دەکەین،  ڕێکخراوە جیهانییانە و پێیان دەڵێین ئێمەوە وە  دەنگی ئەو خەڵکە مافخوراوە داوای پشتیوانی و هاوکاریتان ل 
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 .بەڵکوو خەڵک لەدەست ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆ و دیکتاتۆرە ڕزگاری بێت
 

ئەو ڕێکخززراوانە تززا چ ئاسززتێک توانیویززانە پرسززی پێشززێ.کردنی مافەکززانی مززرۆڤ و ئەو کۆنڤانسززیۆنە  کێێاروان مێێێراوی:
دەکززات، بە ناوەنززدی پێوەندیززدارە نێونەتەوەیییززانەی کە ڕێژیمززی ئێززران پێشززتر واژۆی کززردوون و لەم بززارودۆخەدا پێشززێ.یان 

 جیهانییەکان بگەیەنن؟
 

هەر ئەوەی کە هەتا ئیستا بەشێک لە واڵتانی ڕۆژاوایی بەناوی پێشێ.کردنی مافی مرۆڤ چەنزدین کە   زادە: شاڕۆخ حەسەن
مرۆڤییەکزان  و الیەنی نیبام بخەنە نێو لیستی ڕەشی خۆیان و گەمارۆیان بخەنە سەر، ئەمە ڕێک کزاریگەریی ڕێکخزراوە مزافی

دەسززەلمێنێت. لە دواهەمززین هەڵوێسززتدا یەکیەتیززی ئورووپززا بززۆ یەکەم جززار و ڕاسززتەوخۆ بەرپرسززانی هێززبە نیبامییەکززانی 
)انتظامی( شارەکانی بۆکان، سەقب و سنەی خستە نێو لیستی ڕەشی خۆیزان کە ئەمە هەم بزۆ ئێمەمانزان دڵخۆشزکەرە کە ئەو 

ئزززێمەوە ئەو کەسزززانە دەناسزززن و لە چزززۆنیەتیی هەڵسزززوکەوتی ئەوان ئاگزززادار  ڕێکخزززراو و واڵتزززانەی جیهزززان بە واسزززیتەی
کراونەتەوە. جیا لەمەش، لە ئاستی هەمزوو ئێرانیشزدا کزاری لەم چەشزنە کزراوە، هەڵزبەت ئەمە زۆر کەمە لە ئاسزت هەمزوو 

ەسززتاێک دەکرێززت وە  ئەو پێشززێ.کارییانە و ڕەنگبێززت ئەم هەڵوێسززتەش زۆر کەمتززر لە چززاوەڕوانیی ئززێمە بێززت. بەاڵم بززۆ د
کززارێکی بززاش چززاوی لزز  بکەیززن کە هیززوادارم لە داهززاتوو و لە ئەگەری بەردەوامبززوونی خۆپێشززاندانەکان کە دڵنیززام بەڕێززوە 
دەچێت و بەئاکام دەگات، سەرجەم واڵتانی دێموکرات و الیەنگزری مافەکزانی مزرۆڤ سزوورتر دێزنە سزەر خەت و پێشزێ.کارانی 

 .مافی مرۆڤ باشتر سبا دەدەن
 

لە وەاڵمی ئەم پرسیارەدا دەبێت بڵێم، ئەو ڕێکخراوانە کاریگەرییان لەسەر ڕێکخراو و کزۆڕ و کزۆمەڵە  زادە: د. هادی ڕەسوو 
جیهانییەکانی مافی مرۆڤ و ناوەندەکانی بڕیاردەری دەوڵەتزان و کاریگەرییزان لە پێوەنزدییە نێودەوڵەتییەکزان بزووە، بەاڵم 

 ٢٢٤زەمانی جیاوازدا گۆڕانی بەسزەردا هزاتووە. بزۆ وێزنە هەر لەم چەنزد ڕۆژەی ڕابزردوودا، ڕادەی ئەم کاریگەرییە لە کات و 
کەسزززایەتیی سیاسززی و مەدەنززی داواکارییەکیزززان واژۆ کززردووە کە داوا لە شززوڕای ڕێکخزززراوی  ٦٧ڕێکخززراوی مززافی مرۆڤززی و 

و ئەشکەنجەی خەڵکی ناڕازی ڕاگرێزت، کە نەتەوەکان کراوە کە گوشار بخەنە سەر حکوومەتی ئیسالمیی ئێران کوشتار، گرتن 
"ڕێکخراوی مافی مرۆڤی هانا"ش یەکێک بزووە لەو ڕێکخزراوانەی واژۆی کزردووە. بە لەبەرچزاوگرتنی ڕادەی بەشزداریی بەرینزی 

 .خەڵک لە ناوخۆ و دەرەوەی ئێران لەم ناڕەزایەتییانەدا، پێم وایە کاریگەریی زۆری دەبێت و گەشبینم
  

مان دەتوانین بڵێزین کە ڕێکخراوەکزان و بەتزایبەتی هەنگزاو، لەم ڕاسزتایەدا ئەرکزی سەرشزانی خزۆی وە  بێگو ئاویەر شێخی:
پێویسززت بەئەنجززام گەیانززدووە و لە ڕێززگەی چەنززدین ڕاگەیانززدراو و خسززتنە ڕووی بەڵززگەی پەیوەندیززدار توانیززویەتی پرسززی 
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ن بگەیەنزن، بەتزایبەت لەم ناڕەزایەتییزانەی دوایزدا. کورد و سەرکوتکارییەکانی ڕێژیمزی ئێزران بە میزدیا گەورە جیهانییەکزا
ئەگەر هەوڵززی ئەو ڕێکخززراوانە بززۆ گەیانززدنی دەنگززی خەڵززک و ئاشززکراکردنی زوڵززم و پێشززێ.کارییەکانی کۆمززاری ئیسززالمی 

ە، کە نەبوایە، ئەوە دەستی حکوومەتی ئێران بۆ کوشتاری خەڵکی کورد ئاوەاڵتر دەبوو. ئزێمە لە سزااڵنی ڕابزردوودا بینیومزان
لە ڕاپۆرتی سااڵنەی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و ڕاپۆرتی سااڵنەی سکرتێری ئەم ڕێکخراوە بە پشتبەستن بە ئامار و 
ڕاپۆرتەکززانی ڕێکخراوەکززانی مززافی مززرۆڤ، باسززیان لە پێشززێ.کاری و سززەرکوتەکانی حکززوومەتی ئیسززالمیی ئێززران کززردووە و 

نی دەکەیززن کە لە ماوەکززانی داهززاتوودا هەر بە پشتبەسززتن بە ئامارەکززانی ئەم مەحکوومیززان کززردووە. هەروەهززا ئززێمە پێشززبی
ڕێکخراوانززانە ڕێکخززراوی نەتەوە یەکگرتووەکززان و ڕێکخززراوە پەیوەندیززدارەکان هەڵوێسززتیان هەبێززت. خززاڵی گرینززگ لێززرەدا 

یهانییەکزززانە، کە ئەم گواسزززتنەوەی هەواڵ و سزززەرکەوتکاریی خەڵکزززی ڕاپەڕیزززوی ئێزززران و کوردسزززتان بە میزززدیا گەورە و ج
ڕێکخراوانە بەتایبەتی هەنگاو بە شێوەیەکی بەرچاو توانیزویەتی دەنگزی خەڵزک بزن و زوڵزم و پێشزێ.کارییەکانی حکزوومەتی 

 .ئیسالمی لەقاو بدەن
 

لە پێوەندیی لەگەڵ ئەم پرسیارەدا، دەتوانم تەنیا باسزی کزۆمەڵەی مزافی مرۆڤزی کوردسزتان ززز ژنێز  لە  تەیموور ئەلیاسی:
نەتەوە یەکگرتووەکان بکەم. ئێمە وەکوو کۆمەڵەی مافی مرۆڤزی کوردسزتان توانیومزانە بزۆ نمزوونە لزه دواهەمزین بڕیارنزامەی 
پارلەمززانی ئورووپززادا دەور و ڕۆڵێکززی سززەرەکی بگێززڕین و پێشززنیارمان کززرد بە دوو فراکسززیۆنی پارلەمززانی ئورووپززا وەکززوو 

اڵەکززانی پارلەمززانی ئورووپززا پێززک هززاتبوون و هەروەهززا گرووپززی سۆسززیال ڕادیک  گرووپززی ڕینیززوی ئورووپززا کە لە لیبززراڵ
دێموکراتەکان، کە لە ڕێگەی ئەو دوو فراکسیۆنەوە کەڵک وەرگرین و پیشنیاریان پ  بکەین کە بڕیارنامەیە  لەسزەر ئێزران 

کی لەو بڕیارنززامەیەدا بززخەنە پززێش پارلەمززانی ئورووپززا کە ئەوانززیش ئەو کارەیززان کززرد. ئززێمە توانیومززانە دوو خززاڵی سززەرە
زز دەبێت ئاماژە بەوە بکرێزت کە کزورد و ٢زز ژینا ناوی ژینایە نە  مەهسا و خەڵکی کوردستانی ئێرانە. ١بچەساێنین، وەکووە 

بەلووچ زوڵم و ستەمی زۆرتریان ل  دەکرێت. هەروەها لە بڕیارنامە و ڕاگەیەندراوەکانی نەتەوە یەکگرتووەکزان، کۆمیسزێری 
ۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان، جاوید ڕەحمان نوێنەری مافی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکزان بزۆ ئێزران، هەروەهزا پرسی مافی مر

لەگەڵ واڵتانی ڕۆژاوا و بەتایبەت میدیاکانی ڕۆژاوا توانیومانە ئەو خاڵە بچەساێنین کە کوردستان ڕۆڵی یەکەم و سزەرەکیی 
رەیشزەوە کوردسزتان زۆرتزرین زوڵزم و سزتەمی لز  ئەکرێزت. هەر بزۆ هەیە و کوردستان ڕێبەریی ئەو شۆڕشە دەکزات، بەو هۆکا

نموونە لە تەلەفبیۆنەکانی سوئیس و لە هەندێک میدیای گەورە، لە ڕویتێرز، هەروەها بڕیار وایە لەو ڕۆژانەدا لە ئیسزکای 
 .نیوز ڕاپۆرتێک لەسەر ڕەوتی خۆپیشاندانەکان لە ئێران و بەتایبەت لەسەر کوردستان پێشکەش بکەم

 
بززابەتێکی تززر کە زۆر گززرنگە، ئززێمە وەکززوو کززۆمەڵەی مززافی مرۆڤززی کوردسززتان زززز ژنێزز ، لەگەڵ چەنززد ڕێکخراوێکززی تززر 
هاوپەیمانییەتییەکی نێونەتەوەییمان لە ڕێکخراوەکان دروسزت کزردووە کە زیزاتر لە بیسزت ڕێکخزراوی نێزونەتەوەیی ئەنزدامی 
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مان بزاڵو کززردووەتەوە کە زیزاتر لە چزز  ڕێکخزراو واژۆیززان کززردووە، ئەو هاوپەیمزانییەن و چەنززدین ڕاگەیەنزدراوی هاوبەشیشزز
 .لەوانە ڕێکخراوەکانی لێبوردنی نێونەتەوەیی و چاوەدێری مافەکانی مرۆڤ

 
ئێمە توانیومزانە کە لە چوارچێزوەی ڕێکخراوەکانزدا هەنزدێک داواکزاریی بخەیزنە پزێش کزۆمەڵگەی نێزونەتەوەیی و بەتزایبەت 

لەو پێوەندییەشزدا بڕیزارە بە ڕێبەریزی واڵتزی ئاڵمزان لە حەوتزووی یەکەمزی مزانگی نۆڤزامبردا لە نەتەوە یەکگرتووەکان کە 
چواچێوەی کۆبوونەوەیەکی نائاسایی، شۆڕای مافەکانی مزرۆڤ کۆبزوونەوەیەکی تزایبەت لەسزەر پرسزی ئێزران بگیزرێ کە داوای 

ۆ دادگززاییکردنی بەرپرسززانی کۆمززاری ئیسززالمیی سززەرەکیی ئززێمەش لەو کۆبززوونەوەیە ئەوەیە کە میکززانیبمێکی نێززونەتەوەیی بزز
 .ئێران دروست بکرێت کە لە کوشتنی خەڵکی ئێراندا دەستیان هەیە

 
تززاکوو ئێسززتە ئەو ڕێکخززراوانە توانیویززانە لەسززەر بڕیززاری ناوەنززد جیهانییەکززان و هەروەهززا ناوەنززدە  کێێاروان مێێێراوی:

 بڕیاردەرەکانی دەوڵەتەکان کاریگەرییان هەبێت؟
 

ڕێکخزراوە ناحکوومییەکزانی مزافی مرۆڤزی چزاال  لە ئێزران و کوردسزتان ئەرکزی سەرشزانی خۆیزان بە  زادە: ڕەسێوو  د. هادی
باشی بەڕێوە بردووە و هەموو پێشێ.کارییەکانی مافی مرۆڤ کە لە پێوەند لەگەڵ کۆنڤانسیۆنەکانی پێوەندیزدار بە مافەکزانی 

بەڵێننامە نێودەوڵەتییەکانی مافە مەدەنییەکان کە حکوومەتی ئیسزالمیی پەنابەران، مافەکانی مندااڵن و هەروەها پەیمان و 
ئێران واژۆی کردوون، بە ئاگاداریی شزۆرای مافەکزانی مرۆڤزی ڕیکخزراوی نەتەوەکزان و ڕێکخزراو و ناوەنزدگەلی جیهزانی مزافی 

کززانی مرۆڤززی ڕێکخززراوی ی زایینززی، شززۆرای مافە٢٠٢٠ی نوڤززامبری ١٨مززرۆڤ گەیانززدووە. تززا ئەوە جێگززایەی کە لە ڕێکەوتززی 
نەتەوەکان حکوومەتی ئیسالمیی ئێرانزی وە  پێشزێ.کاری هەمزوو بەنزدەکانی جاڕنزامەی جیهزانیی مافەکزانی مزرۆڤ دانزا و بە 
پێشزنیاری کانزادا لە دژی حکزوومەتی ئیسززالمیی ئێزران بڕیارنزامەیە  پەسزند کززرا، بەاڵم ئەم بڕیارنزامەیە تزا چەنزدە دێززتە 

ڵززدەگەڕێتەوە بززۆ شززێوەی کززاردانەوەی واڵتززانی ئەنززدام لە شززۆرای مافەکززانی مرۆڤززی ڕێکخززراوی بززواری جێبەجێکززردنەوە، هە
 .نەتەوەکان

 
کۆنڤانسزیۆنە  ٩لە پێوەندیی لەگەڵ ئەو کۆنڤانسیۆنانەی کە ڕێژیمزی ئێزران واژۆی کزردوون، لە کزۆی ئەو  تەیموور ئەلیاسی:

نەیانی واژۆ و پەسەند کزردووە. بزۆ نمزوونەە کۆنڤانسزیۆنی مزافە پەیماننامە نێونەتەوەیییە، کۆماری ئیسالمیی ئێران پێنج دا
مەدەنی و سیاسییەکان، کۆنڤانسیۆنی مافە کۆمەاڵیەتی و کولتووری و ئابوورییەکان، کۆنڤانسیۆنی مافەکزانی منزدااڵن. دیزارە 

ی مرۆڤزی کوردسززتان ئزێمە لە کزۆی کۆمیتەکززانی مزافی مرۆڤززی ئەو کۆنڤانسزیۆنانە بە شزێوەیەکی سیسززتەماتیک، کزۆمەڵەی مززاف
توانیززویەتی ڕاپززۆرتی سززااڵنەی خززۆی پێشززکەیان بکززات و لە هەمززوو ڕاسززااردنامەکانی ڕاپۆرتەکززان و ڕاسززااردنامەکانی ئەو 
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کۆمیتانەی کۆنڤانسیۆنەکان، ئێمە توانیومانە پرسی مزافی مزرۆڤ و بەتزایبەت پرسزی پێشزێ.کاریی مزافی مرۆڤزی نەتەوەکزانی 
 .د لە ناوەڕۆکی ئەو کۆمیتانەی نەتەوە یەکگرتووەکان ئەو کۆنڤانسیۆنە پچەساێنینئێران و بەتایبەت نەتەوەی کور

 
بە پێوەنززدیی بەردەوام و زانیززاریی ڕاسززت و دروسززت هەروەهززا دانززی ئەو بەڵززگە و نززاو و ئادرەسززە  زادە: شێێاڕۆخ حەسێێەن

کە لە ئاسزتی نێودەوڵەتیزدا کزار و جۆراوجۆرانەی ڕۆژانە بەدەسزتمان دەکەوێزت و دەیانزدەینەوە بە الیەنەکزانی مزافی مرۆڤزی 
چززاالکی دەکەن، هەروەهززا ڕوومززاڵ و هەواڵ و زانیززاریی بەردەوام دەتززوانین جیهززان لە هەمززوو ئەو پێشززێ.کاری و کارەسززات و 
جینایەتززانەی ڕێژیمززی ئیسززالمیی ئێززران دەرحەق بە نەتەوەی کززورد دەکززات، ئاگززادار بکەیززنەوە و وە  پرسززێکی هەنززووکەیی 

 .بیخەینە بەربا 
 

ڕێکخراوەکزززانی مزززافی مزززرۆڤ لە کوردسزززتان توانیویزززانە لە کزززاتی خۆپیشزززاندان و ڕاپەڕینەکزززانی خەڵزززک  ئێێێاویەر شێێێێخی:
سەرکوتکارییەکانی کۆماری ئیسالمییان بە میزدیا گەورە جیهانییەکزان گەیانزد، بێگومزان ئەگەر هەوڵزی ئەم ڕێکخراوانزانە بزۆ 

سزەرکوتکەرەکانی حکزوومەت نەبزوایە، هزیچ دوور نەبزوو لە کوردسزتانیش کوشزتارێکی کردنی پێشێ.کارییەکانی هێبە  بەمیدیایی
دیززکەی هاوشززەی زاهیززدان لە بێدەنگیززدا ڕووی بززدایە. هەروەهززا گەمارۆکززانی ئەم دوایززیەی بەرپرسززانی حکززوومەتی ئیسززالمیی 

مزان بە پشتبەسززتن بە ڕاپززۆرت و ئێزران لە واڵتززانێکی وە  کانزادا و ئاڵمززان و هەروەهزا گەمارۆکززانی سزااڵنی ڕابززردوو، بێگو
ئامززارە باڵوکراوەکززانی ڕێکخراوەکززانی مززافی مززرۆڤ لەسززەر پێشززێ.کارییەکانی مززافی مززرۆڤ بززووە. دیززارە تەنیززا ئەمە فززاکتەر 
نەبووە، بەاڵم دەتوانین بڵێین کە ڕۆڵێکی گرینگیان گێڕاوە. ئەگەر ڕاپۆرت و ڕاگەیانزدنەکانی ئەو ڕێکخزراوانە و بەتزایبەتی 

اوانەی توانیویززانە بێالیەنیززی خۆیززان لە گواسززتنەوەی هەواڵەکززان باززارێبن نەبززوایە، لەوانەبززوو گوشززارەکانی سززەر ئەو ڕێکخززر
 .ڕێژیمی ئێران لە ئەمڕۆدا بەو ڕادە بەرچاوە نەبوایە

 
هاوڕێیزززانی هێزززژا، سزززاا  کە لەم دیبەیزززتەدا بەشزززداریتان کزززرد. وێزززڕای مانزززدوونەبوونی لە ئەر  و  کێێێاروان مێێێێراوی:

 .یەکانتاندا، هیوای سەرکەوتنی زیاترتان بۆ دەخوازینچاالکی
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆکتۆئ ی٢٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٧ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ...جیاوازی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەگە  باشوور و ڕۆژئاوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رەن  نەوزاد

 
رۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان، جیزززاواز دەبزززن لە دەسزززتکەوتەکانی باشزززوور و رۆژئزززاوا. ئەگەر سزززەرکەوتوو بێزززت، دەسزززتکەوتەکانی 

بە هزۆی پەالمزاردانی کوێزت  ٩١دەستکەوتەکانی باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان زیاتر فاکتەری دەرەکی ڕۆڵی تیا دەبینێزت، لە 
بە هزۆی ڕووخانزدنی  ٢٠٠٣زرا، لە و ویستی ئەمریکا و ڕۆژئاوا بۆ الوازکردنزی عیزراق، هەرێمزی کوردسزتان وە  دینزاکتۆ دامە

عیززراق لە الیەن ئەمریکززاوە، ئەو هەرێززمە بە دەسززتووری کززرا. لە ڕۆژئززاوا بە هززۆی شززەڕی نززاوخۆی سززووریا و پاشززان لەبەر 
ئەوەی ئەمریکززا ئامززادەیی هەبێززت لە سززووریا بەرامززبەر بە ڕووسززیا، ڕۆژئززاوای کوردسززتان هەنززدێک دەسززتکەوتی مێژووییززان 

   .سەربازی ئەمریکی لەوێ ٩٠٠ەمرۆش مانەوەی رۆژئاوای کوردستان بەندە بە هەبوونی بەدەست هێنا، تا ئ

 
ب  گومان چ لە باشوور و چ لە رۆژئاوا فاکتەری ناوخۆ، ویسزت و ئامزادەیی کزورد و هێزبە کوردییەکزان، ڕۆڵیزان هەبزووە. بە 

. مەبەسزت ئەوەیە فزاکتەری دەرەکزی ڕۆڵزی ب  فاکتەر و ویستی ناوخۆ، فاکتەری دەرەکزی بە تەنیزا ڕۆڵێکزی سزنوورداری هەیە
سەرەکی هەبزووە و دەرەفەتەکەی رەخسزاندوە. ڕووداوەکە فزاکتەری دەرەکزی درووسزتی کزردوە، نە  خزودی کزورد. تزا ئەمزرۆش 

 .مانەوەی هەرێمی کوردستان و ڕۆژئاڤا بە تەواوی بەندە بە ویست و سیاسەتی ئەمریکاوە
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ێت فاکتەری ناوخۆ، خودی کورد، ڕۆڵزی سزەرەکی هەبزووە و هەیە لە درووسزتکردنی لە رۆژهەاڵتی کوردستان، دەتوانرێت بوتر
ڕووداوەکە. هەر بۆیە ڕێگایەکی زۆر سەخت و قوورسزیان لەبەردەمە، قووربزانی زۆری دەوێزت. تەنزانەت ئەگەر هەیە ویسزت و 

سزت و بەرژەوەنزدی زلهێبەکزان و فاکتەری ناوخۆ، لەگەڵ ویست و فاکتەری دەرەکی یە  نەگرێزت و ئیزرادەی رۆژهەاڵت بەر وی
هاوکێشززە نێزززودەوڵەتی و هەرێمززایەتی و جیوپۆلەتیکیەکزززان بکەوێززت. ئەمەش لەوانەیە ببێزززتە هۆکززاری ئەوەی ڕۆژهەاڵتزززی 

 .کوردستان نەگات بە دەستکەوتە سیاسی و نەتەوەییەکان و قوربانییەکی زۆر بدات
 
کۆتاییزدا هاوکێشزە جیوپزۆلەتیکی و بەرژەوەنزدی زلهێبەکزانیش هاوکات ئەگەر هەیە ڕۆژهەاڵت سەرکەوتوو بێزت، یزاخود لە  

لەگەڵ ویسزززتی ڕۆژهەاڵت کزززۆ  بێزززت. لە هەر دۆخێکزززدا بێزززت، ئەگەر ڕۆژهەاڵت بگزززات بە دەسزززتکەوت و خەونەکزززانی، ئەوا 
ی خزودی دەستکەوتەکانی پتەوتر و پارێبراوتر و ڕەسەنتر دەبن بە براورد بەوانەی باشوور و ڕۆژئاڤا. چزونکە بزکەری سزەرەک

ڕۆژهەاڵتە، خززززوڵقێنەری ڕووداوەکەیە. لە ئەگەری ڕووخانززززدنی ئاخونززززدەکان، ئەوا لە دانوسززززتانەکاندا ڕۆژهەاڵت بززززکەری 
سەرەکی و بەهێب دەبێزت، لە دەرەوەی دانوسزتانیش، ڕۆژهەاڵت هێزب و پێگەیەکزی، تزا ڕادەیەکزی زۆر، سزەربەخۆ و کزاریگەری 

 .دەبێت
 

ەش توانیان زاڵ بن و کزۆنتڕۆڵی شۆڕشزەکە بزکەن و کۆتزای پز  بهێزنن، ئەوا ڕۆژهەاڵتزی تەنانەت ئەگەر ئاخوندەکان ئەمجار
کوردستان دەستکەوتێکی گرنگ و ئەزموونێکی نایابی بەدەسزت هێنزا، ئەویزش ئەوەیە کە کزوردانی ڕۆژهەاڵت ترسزیان شزکا لە 

لە زۆربەی شززارەکانی رۆژهەاڵت،  ئێرانززی داگیززرکەر. ژێززر پزز  خسززتنی وێززنەی خززومەینی و خززامنئەی و داگرتنززی ئززااڵی ئێززران
 و گەنزج لەبەردەم بزوو ئێزران وترسزناکەی  متمانە و ئەزموونێکی گەورەیە بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان، شکاندی ئەو وێنە بەهێب

وەی نزززوێی ڕۆژهەاڵت، کە وێنەیەکزززی وەهمزززی و درۆینزززانەیە. ڕسزززوابوونی ئێزززران و هێزززبە تیرۆریسزززتەکانی لە رۆژهەاڵتزززی نە
ەر لە هەر دەرئەنجامێک، خۆی لە خۆیدا دەستکەوتێکی گرنگە، بە تایبەت بۆ ئەم نەوە تازەیەیی رۆژهەاڵتزی کوردستان، بەد

کوردستان، کە لەگەڵ یەکەم چاالکیان، بە ب  چە  و پشتگیری، تەنیا بە شەق و زلە و بەرد، توانیان ئێران سو  و ڕسزوا 
  .گززات بە ئامانجەکزانی، دەرەفەتززی تززر هەر درووسززت دەبێززتەوەبزکەن. ئەم نەوەیە کززاتی زۆر لەبەردەم مززاوە، ئەمجززارەش نە

 ...خەونە و چاالکی و وزە لە  ئێران پیر و ماندوو و الواز بووە، رۆژهەاڵتی کوردستان گەنج و پڕ
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٩ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕوانگە و ڕەخنە 
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 !شۆڕشەکانیش گۆڕاوەمرۆڤ گۆڕاوە"، کەواتە جیهان و سروشتی "
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قەرەنی قادری

 
پێم وایە هەموومان لەسەر ئەو بڕوایەین کە دەڵێن: "جیهان گۆڕاوە"ە ڕووخانی یەکێتیزی سزۆڤیەت و کۆتزاییی جەنگزی سزاردی 

 و ورد ئززاڵوگۆڕی دەیززان و، عەرەبززی بەهززاری ،٢٠٠١ ری مبه سززێاته ی١١ نێززوان دوو جەمسززەری "سۆسززیالیبم" و "سززەرمایەداری"،
، سەرهەڵدانی داعش، کۆرۆنا، بەهێببزوونی ڕاسزتڕەوە تونزدئاژۆکان لە ٢٠٠٨اییی دار قەیرانی وەکوو بوارەدا، لەو تر درشتی

پاش هاتنەسەرکاری ترامم لە ئەمریکا و جەنگی ڕووسزیا و ئۆکراینزا، بزا  لە گزۆڕینی ئەو جیهزانە نزاڕێکە دەکەن. کەواتە 
ئززاڵوگۆڕی بەسززەردا داهززاتوو، بزز  شززک دەبزز  ئەو گززۆڕانە شززۆڕش، هێززبی بززبوێنەر و  بەپێززی ئەوەی جیهززان لە گشززت بوارانززدا

سروشززتی شۆڕشززەکانیش بگززرێتەوە، چززونکە ناکرێززت جیهززان لە هەمززوو بوارەکانززدا کێزز  درابێززت، بەاڵم شۆڕشززەکان، هێززبی 
 جووڵێنەر، دروشم و سروشتیان هەروا بە "بەیار"ی بمێننەوە!

 
یگززوت: سززوپای پڕۆلیتاریززا و سززەرمایەداری )دووو بەرە( ڕووبەڕووی یەکتززر دەبززنەوە و ( دە١٨٨٣ - ١٨١٨جززاران "مززارکس" )

شززوڕش )شۆڕشزززی پڕۆلیتێزززریئ کۆمۆنیسززتی( ڕوو دەدات. "مزززارکس" بزززۆ ئەو شۆڕشزززە و هێززبە جزززووڵێنەرەکەی، باسزززی لە سززز  
 تایبەتمەندی دەکرد:

http://penus.krd/media/k2/items/cache/d3a6ffb9fa95acd07ae12a9b3648acf3_XL.jpg
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  . وه کانه تییه چینایه ڕژێمه واوی ته ینبردنی به له ی ڕێگه  به ویش ئه بێت، خۆی ستی ده به ب  ده کرێکار چینی ڕزگاریی" -١

 ی سزه ره که نی خزاوه کزه چزن ده  ڕێوه بزه( سزەرمایەدار)  وه سزانه که و ئزه ن لەالیزه ئابوورییەوە بەهۆی کرێکاران کۆنتڕۆڵکردنی -٢
  .کرێکارانن کردنی کۆی.ه به ی رچاوه سه یش مانه ئه مهێناننە رهه به

ویی لز   یڕه ی سیاسزی پزه وه واوی جوواڵنزه دەبز  تزه و، کییه ره سزه ئامزانجی کرێکزار چینزی ئابووریی ڕزگاریی ئاکامدا، له -٣
 بە ئەویززش یە،(کۆمۆنیسززتی شۆڕشززی) پڕۆلیتێززری شۆڕشززی لە بززا  پێناسززەیەدا لەم! پێشززڕەوە کرێکززار چینززی واتە  "بکززات.

وی لە  یڕه ی سیاسززی پززه وه واوی جوواڵنززه مززارکس، "دەبزز  تززهلە کۆتاییززدا بە قسززەی  .دەبێززت کۆمۆنیسززت حببززی سززەرکردایەتیی
"ڕزگاریی ئابووریی چینی کرێکار" بکزات. لێزرەدا بزا  لە شۆڕشزی چینێزک و هێزبێکە، ئەویزش کرێکزارانن! واتە شۆڕشزی یە  

 چین، یە  حب  و شۆڕشێکی ئایدیۆلۆژیایی.
 

 هێززبی چززونکە بێززت، پڕۆلیتاریززا هززی دەبزز  دەسززەاڵت کە کززرا، تێززبە ئەو لەو پەیززڕەوی دا(١٩١٧) ریش  لە شۆڕشززی ئۆکتۆبززه
، زەحمەتکێشان )پڕۆلیتاریا، جووتیاران و هەژاران(نە واتە شۆڕشزێک بە سروشزتێکی بەهێزبی ئایزدیۆلۆژیا. شۆڕش ببوێنەری

 ( لە نێزززوان دوو دەسزززتەواژەی١٩٢٤ - ١٨٧٠ر ڕووی دا، "لێنزززین" ) ( کە شۆڕشزززی ئۆکتۆبزززه١٩١٧(ەوە تزززا )١٩٠٥هەر لە سزززاڵی )
شۆڕشگێڕیدا لە هاتوچۆدا بوو و بڕیاردانی بۆ زەحمەت بوو. "ئایا ئەوە دروشزمەکانن کە چەشزن و قۆنزاغی شزۆڕش دەسنیشزان 
دەکەن، یان ئەوەتا هێبی ببوێنەری شۆڕشە )ئەو چین یان ئەو چینانەی کە لە شۆڕشزدا بەشزداری دەکەن( چەشزن و قۆنزاغی 

ردا، دروشمەکەیان "نزان،  ەتییەکانی ئەوسەردەمی ڕووسیا و لە شۆڕشی ئۆکتۆبهشۆڕش دیاری دەکەن؟" بەاڵم داواکاری و ناڕەزای
زەوی و ئززازادی" )داواکززاری و هێززبەکە گونززدی( بززوون، بەاڵم لە مۆسززکۆ بە ڕێبەرایەتیززی کۆمەڵێززك ڕۆشززنبیر و خوێنززدەواری 

کززرد و دروشززم و داواکززاریی مارکسیسززت، شۆڕشززی "نززان، زەوی و ئززازادی" کە بەشززێکی زۆری جووتیززاران پشززتیوانییان لێززی دە
وخۆیشززی بە ژیززانی ئەوانەوە بززوو، کززرا بە "شۆڕشززی سۆسیالیسززتی"، ئەویززش لەژێززر ڕاستە پەیوەنززدیی هەروەهززا بززوو،  ئەوان

 لە %٩٠ بە نبیزک و، بزوون گوند خەڵکی بااڵدەست  و ببوێنەر هێبی بەاڵمڵشەڤیک"دا،  سەرکردایەتیی حببی کۆمۆنیستی "به
دا ١٩١٧هەروەهزا هەر لە سزاڵی  بزوونە نەخوێنزدەوار لێنزین سزەرکردایەتیی بە یزش"ڵشزەڤیک به" کۆمۆنیستی حببی ئەندامانی

، شۆڕشززێکی ١٩١٧ری سززاڵی  ی کززۆمەڵگەی ڕووسززیا هەژاران و زەحمەتکێشززان بززوون." دەکرێززت بڵێززین شۆڕشززی ئۆکتۆبززه%٨٠"
 ئایدیۆلۆژیکی، بەاڵم سروشتی بەهێبی گوندیش دەوری تێدا هەبوو.

 
داگیرکردنزی شزار لەالیەن ۆڕشی چین"یشدا ئەو تێزبە دووبزارە بزووەوە و شۆڕشزێکی گونزدی وەڕێ خزرا، بەاڵم بە تێزبی "لە "ش

" لەو شۆڕشدا جووتیاران دەستیان بەسەر شاردا گرت. واتە هێبی شۆڕش لە واڵتی "چین"دا گوند بزوو بە گوندەوە سەر کەوت.
گی دایەوە. بۆ ئەمەیش ئایزدیۆلۆژیا پاڵاشزتی سزەرەکیی دەسزەاڵت بزوو لە سروشتی خۆیەوە، کە لە دواییدا لە دەسەاڵتدا ڕەن

دا کە مەالکززان بە دەسززەاڵت گەیشززتن، ئایززدیۆلۆژیای ئیسززالمی دەوری هەرە ١٩٧٩چینززدا. هەر بززۆ وەبیرهێنززانەوە، لە سززاڵی 
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یزززدیۆلۆژیایە  کیی گێزززڕا. ئەزمزززوون پێشزززانی دا، لە هەر شزززوێنێکدا کە شزززۆڕش بە پشزززتوانیی تەنیزززا حزززب  یزززان ئا سزززەره
)کۆمۆنیستی، ئیسالمی، فاشیسزتی، نزازیبم و...( کزرا، ئەوە بز  شزک کارەسزات دەخوڵقێزت و ڕەوتزی ڕووداوەکزانیش بەالڕێزدا 

 دەبرێن!
 

بەاڵم لەم سەردەمەدا، جیهان ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتیی بەخۆیەوە بینیوە، بزۆیە دەبز  بە تێڕوانینێکزی وردەوە سزەیری ئزاڵوگۆڕە 
ئێستا بکەین، کە کاری لەسەر هەسزت و نەسزتی گشزت چزین و تزوێژە کۆمەاڵتییەکانزدا کزردووە. ئەگەر جزاران بنەڕەتییەکانی 

بززا  لە پڕۆلیتاریززا یززان پڕۆلیتاریززای یەخە شززین دەکززرا کە هێززبی ماسززوولکەیان دەفرۆشززت، ئەمززڕۆ بززا  لە کرێکززار و 
( لە Generation Zبوونی هێزبی نەوەی زێزد )کارمەندانی ئەلیکترۆنی دەکەن، کە هێبی مێشکی دەفرۆشێت، هەروەها بە 

(، کە پەیوەندیی ڕاستەوخۆی بە شۆڕشی دیجیتزاڵییەوە هەیە و لەگەڵیزدا گەورە بزووە و، کەڵزک ٢٠١٠ - ١٩٩٥نێوان سااڵنی )
لە کەرەسززە دیجیتززاڵی و زیرەکەکززان وەردەگرێززت و تەنززانەت بە "نەوەی ئینترنێززت"یش باسززی لێززوە دەکرێززت، هێززبی نززوێی 

ڕاپەڕیززن و شۆڕشززەکانە. بڕینززی ئینترنێززت یززان خززاوکردن و کززۆنتڕۆڵکردنی هێڵززی ئینترنێززت لە الی ئەو نەوەیە  بززبوێنەری
(Generation Z وەکززوو ئەوە وایە کە گەرووی بگوشززی و بەرەو خنکززانی بەریززت. بەپێززی ئەوەی کە ئینترنێززت و ڕایەڵە )

راوان دەکەن و گەشززەی پزز  دەدەن، لە هەمززان کاتیشززدا کۆمەاڵیەتییەکززان سززەرچاوەی زانیززارین و جیهززانی زەینززی مززرۆڤ بەرفزز
 ئاستی داواکاری و حەز بەرز دەکەنەوە و جیهانی زەینی مرۆڤ دەگۆڕن!

 
هێبی سەرەکیی ڕاپەڕینی ئەم جارەی ئێران "نەوەی زێد"ە، کە داوای ئازادی دەکات و کۆماری ئیسالمی و یاساکانی بزۆ هەر  

ی کۆمززاری ئیسززالمیدا لەدایززک بززووە و گەورە بززووە، شززارەزای کۆمززاری ئیسززالمی و نابێززتە گەرچززی ئەو هێززبە هەر لە سززەردەم
 ( لە جیهانێکی تەواو جیاوازدا دەژین!Generation Zسروشتی سیستەمەکەیتی. ئەوان )

 
( دەیەوێززت سززەربەخۆ بێززت، واتە خززۆی خززۆی بەڕێززوە بەریززتە کەواتە Generation Z) نززوێیە ە(جیزز " )نەوە" ئەم -١

 ببی پێشڕەو و ڕێبەر نییە.پێویستی بە ح
بە ڕابردوو لە چەشزنی جیزاوازن و، کزارەکتەر و کەسزانی ناسیاسزی بزۆ ئەم  بەراورد بە یش یه وه نه ئەم ڕێبەرانی تەنانەت -٢
زۆر گوێ بە فەرمزانڕەوا و سیاسزییە   یه وه زۆر بەسانایی دەتوانن ئەم ڕێبەرایەتییە لە ئەستۆ بگرنە هەر بۆیە ئەم نه  یه وه نه

 کالسیکییەکان نادات.
بە هەمزززوو بزززوار و   هتەوەر - ژیزززان ی نیزززیە، بەڵکزززووسزززسیا تەنیزززا داواکارییەکانیشزززیان کە دەڵێزززت پێمزززان ئەمەیزززش -٣

 ڕەهەندەکانییەوە و، هەر ئەمەیش وا دەکات سروشتی شۆڕشەکەیشی جیاواز بێت.
  و دەژیت ئایدیۆلۆژیا-پاش سەردەمی لە بەڵکوو ناکات، سیاسی دیاریکراوی فۆڕمێکی و ئایدیۆلۆژیا بۆ شۆڕش  یه وه نه ئەم -٤
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راز و ئامانجەکانی شۆڕشەکەی هەیە. بۆیە بەپێزی پێزوەر و تیزۆرییە کالسزیک و تەنزانەت ئام لەسەر کاریگەریی ئەمەیش هەر
 دا شرۆڤە بکرێت. یه وه كانیش ناتواندرێت شۆڕش لەم نه مۆدێرنه

 و دانانێزت خزۆی بزۆ سزنوور ئەویزش نیزیە، سزنووری ئینترنێزت چزونکە. دەناسرێت یش"ئینترنێت ی وه نه" بە نوێیە  وه نه ئەم -٥
بەردەوام بەراوردی خززۆی لەگەڵ شززوێن و کەسززانی تززری کۆمەڵگەکززانی تززردا دەکززات و، بززۆیە ناتوانززدرێت لەقاڵزز   بززۆیە هەر

 بدرێت و ئەمەیش وا دەکات، کە ڕوانگەی بۆ شۆڕش جیاواز بێت لە شۆڕشە کالسیکییەکان.
ێیە ئامرازە نە  ئامزانج، هەر نو  هو نه ئەم بۆ جێگیرەکان و چەقبەستوو ناسنامە هەموو بەگشتی... و مەزهە  و نەتەوە -٦

ئەمەیش تەواوی بنەماکانی شۆڕشی کالسیک و پاڵنەرەکانی شۆڕش لەم جیهزانە نزوێیەدا هەڵزدەتەکێنێت. بەم واتزایە کە ئەم 
فرەناسزنامەیە. بزۆیە دەتزوانین بڵێزین لە ئێرانزدا نە  "ئزایینبا" )مەزهە (، بەڵکزوو سزەرکوتی مەزهەبزی، هەروەهزا   یه وه نه

شزۆڕش بکزات و ئەمەیزش هەمزوو   یزه وه یتنیک و نەتەوە، بەڵکزوو سزەرکوتی ئیتنیکزی و نەتەوەیزی وا دەکزات کە ئەم نهنە  ئ
 هاوکێشەکانی شۆڕش پێچەوانە دەکاتەوە.

 
پرسەکان یەکال دەبوونەوە، بەڵکوو بزا    وه ئێستا باسی شۆڕشە کالسیکەکان ناکرێت کە بە ڕێگەی چە ، حببێک یان چینێکه

ڕەنگی، نەرم و نارنجییەکزانە کە لە کۆمارەکزانی سزۆڤیەتی پێشزوو و ئەوروپزای ڕۆژهەاڵتزدا ڕوویزان دا، دەکرێزت. لە شۆڕشە 
شۆڕشززەکانی سززەردەم واتاسززازی دەکەن و هەر بەدوای ئەودا بززبووتنەوە و ڕاپەڕیززن سززەر هەڵززدەدەن و، جیهززانیش بەخززۆیەوە 

شززار و شززۆڕش بززوونەتە دووانە. جززاران برسززێتی و قەیززران  سززەرقاڵ دەکەن. شۆڕشززە نوێیەکززان تەواو بەشززاری کززراون، واتە
دەبوونە سەرچاوەی شۆڕش، بەاڵم ئێستا شەهیدکردنی "مەهسا ئەمینزی" )ژینزای کوردسزتان(، ئێزران و ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتانی 

ی ئامزاژەیە " شەقامی لەژێر پێی هێبەکزانی حکوومەتزدا گەرم کزردووە. جێزژن، ژیان، ئازادیکاند و بە دروشمی " تەواو ڕاچڵه
کە بزارا  ئۆبامززا، سززەرۆککۆماری پێشززووتری ئەمریکززا سززەبارەت بە نززاڕەزایەتی، خۆپێشززاندان و دروشززمەکانی ئەو ڕاپەڕیززنە 
گززوتی: "دروشززمەکان جیهززانین"ە هەر بە دوای ئەودا جززۆ بایززدن، سززەرۆککۆماری ئەمریکززا بە چەشززنێک هەمززان ڕای ئۆبامززای 

 دووبارە کردەوە.
 

" مانزا نابەخشزن. بزۆیە لەژێزر حزوکمڕانیی "ئزازادی"دایە کە "ژن" و "ژیزان" ئزازادی" بەبز  "ژن" و "ژیزانشک لەوەدا نیزیە کە "
گەشە دەکەن و ڕێک دەخرێن. دەوری ئازادی لێرەدا ئەوەیە کە دەرفەت بۆ ڕەنگەکان دەڕەخسێنێت تا گەشە بکەن و ئازاد بزن، 

خززاتە هەروەهززا ژیززانێکی چززونکە لە "ئززازادی"دایە کە ژن سەربەسززت دەژیززت و بە گززوێرەی حەزی خززۆی ژیززانی خززۆی ڕێززک دە
مرۆڤانە و سەردەمییانە لە ئازادیدا ڕێك دەخرێزت. بزۆیە ئزازادی لەو دروشزمەدا تەوەرە، چزونکە "ژن" و "ژیزان" بەبز  ئزازادی 

 و سیاسزەت پزێچەوانەی ڕێزک ئەمەیزان ناتوانن بژین. "ئازادی" لە ئێراندا، دەب  با  لە فرەڕەنگزی و فرەچەشزنی بکزات کە 
 ئیسالمییە، کە هبرێکی یەکدەستی بۆ کۆمەڵگەیەکی یەکدەست )خنکاندنی دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان( تێڕوانینی کۆماری 
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 ژیانەیە! -کۆمەڵگەیەکی یەکدەست و ڕەشاۆش-هەیە و زیاتر لە چ  ساڵە بە هەموو شێوەیە  خەریکی سەپاندنی ئەو شێوە
و، هەر لە ئێسزتاوە هەنزدێک لە بنەماکزانی کۆمزاری هەر بۆ وەبیرهێناوەە ئەم ڕاپەڕینە سروشتێکی بەهێبی شۆڕشزی پێزوەیە 

لە ئزاڵوگۆڕی ڕۆژانەی ژیزانی   دەڵێزت: "شزۆڕش شزتێک نیزیە، جگزه  مزه ت به باره ئیسالمیی هەڵتەکاندووە. "سزاڵڤۆی ژیزژە " سزه
بزوێری  خەڵك." بەشێک لەو ئاڵۆگۆڕە لە کۆمەڵگەی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا ڕووی داوە. نەمانی تر  و سەرهەڵدانی

و ئازایەتی کە لە پبدانی ترسزدا خزۆی ئاشزکرا و بەهێزب کزرد و ترسزی بزۆ بەرەی حکزوومەت گواسزتەوە، هەروەهزا فڕێزدان و 
 سووتاندنی لەچکەی ژنان، دوو نموونەی بەرچاوی "ئاڵوگۆڕە لە ژیانی ڕۆژان"ەدا!

 
بەڕووی دەسزەاڵت دەبزوونەوە، بەاڵم لە بەپێی هەندێک تیۆری، جاران چینێک هێبی چەکدار و چینێزک "پێشزڕەو" بزوون و ڕوو

جیهانی ئاڵوگۆڕبەسەرداهاتوو، هێبی ببوێنەر تەواو کۆمەاڵیەتین )گشزت چزین و تزوێژە کۆمەاڵیەتییەکزان تێیزدا بەشزدارن(ە 
واتە "شۆڕشی کۆمەاڵیەتی" و ناچەکدار، بەاڵم بە هێبی تەواو جیاواز و "جووڵێنەری نوێ"وە کە گەنج و ژنانن، هەروەهزا بە 

وشززم و داخزززوازیی تەواو نوێززوە، سیسزززتەمەکان دەهەژێززنن. دەکرێزززت لە ڕۆژهەاڵتززی ناوەڕاسزززتدا ئەو بززبووتنەوانە نزززیمچە در
 ڕێنێسانسێک وەڕێ بخەن.

 
جززاران بززا  لە شۆڕشززی پڕۆلیتاریززا دەکززرا، ئێسززتا بززا  لە شۆڕشززی "کززۆمەاڵیەتی" و چەشززنەکانی تززری شززۆڕش دەکرێززت، کە 

ی تزرن و بە هەمزان تەقەڵ نەدرواون. ئەو شۆڕشزانە سزەرکردایەتیی چزڕ و یەکدەسزتیان لەگەڵ ئەوانەی پێش خۆیدا چەشنێک
نیززیە، بەڵکززوو بززا  لە خەبززاتی فرەڕەهەنززد دەکرێززت و، لە بززواری سەرکردایەتییشززەوە هەر شززارە و چەنززدان ڕێنززوێنیکەر و 

گوشزاری بزۆ بێنزی، لە سزەرێکی  لی( وایەە کاتێزک لە سزەرێکەوە ڕێکخەری خۆی هەیە و، بزبووتنەوەکەیش وەکزوو "ژێز.ە" )جزه
تززرەوە خززۆی دەردەخززات. ئەوە شززار و هێززبە مززودێڕنەکەیتی کە گونززد و دەڤەرە پەراوێبنشززینەکان بەدوای خۆیززدا ڕادەکێشززێت. 

کان بەرەو شزارەکان شزۆڕ دەبزنەوە" و، هەر بەو پێزیە هێزبی ڕەقزی شۆڕشزگێڕی )خەبزاتی چەکزداری( ئەو  ئێستا "تەواوی ڕێگه
وە و، "ناکرێزت لە لزوولەی تنەنزگەوە سزەیری ڕووداوەکزان بکرێزت." بزۆیە سزەردەمی ئێسزتا، سزەردەمی ئەو دەوری جارانی نەما

بززبووتنەوە و شۆڕشززانە دەبێززت، کە ناچەکززدارن و بە کەمتززرین تێچززوو بە ئاکززام دەگەن، چززونکە خەبززاتی فرەڕەهەنززد بەڕێززوە 
 ٥٤٤)چەکدار( وەکوو زەبری خێزرا، یزان "سزوون تزبوو" )دەبەنە بەاڵم دەکرێت تەنیا لە كاتی گونجاو و پێویستدا هێبی ڕەق 

 ( بگێڕێت. وه ره كالكه پ. ز( گوتەنی: هێبی چەکدار دەب  دەوری زەبری کۆتاییاێهێنەر )یه ٤٩٦ -
 

هەر بزۆیە بزۆ ئەوەی سززەرکەوتوو بزین و بە کەمتززرین تێچزوو دۆخزی ڕاپەڕیززن و شزۆڕش دەربززاز بکەیزن، پێویسززتە زۆر بەوردی 
كانی کززۆمەڵگەی ئێززران ببینززین، تێززی بگەیززن و هێززب و  یەتی، سیاسززی، ئززابووری، چینززایەتی و کەلتوورییززهئززاڵوگۆڕە کززۆمەاڵ

 دروشمەکانی بناسین و، هەر بەو پێیەیش ستراتیژی و تاکتیکی بۆ دابڕێژین!
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 هەندێک لەو سەرچاوانەی کە بۆ ئەم نووسینە سوودی ل  وەرگیراوە: 
 
 http://penus.krd  
 http://penus.krd  
 https://www.rouydad24.ir  
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٢٩ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پێنوو  
 
 
 
 

 دۆخی پێشوو ڕادیکالترە؟بۆچی خەباتی ژنانی ڕۆژهەاڵت بە بەراورد بە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هێرۆ خوسرەوی

 
دەسەاڵتی ستەمکار و داگیرکاری ڕژێمزی ئێزران لەسزەر بنەمزای جیاکزاریی و سزتمەکاریی ڕەگەزیزی، ڕەچەڵەکیزی و چینزایەتیی 
پێکهززاتووە، لەم جیاکارییانەشززدا بەشززێوەیەکی گشززتی کۆمەڵێززک گرووپززی دیززاریکراو بززوونەتە بەرکەوتەی ڕاسززتەوخۆی ئەم 

ییان ئاڕاستە دەکرێت. بەاڵم لەم نێوەندەشدا کە کزۆی سیسزتەمەکە لەسزەر جیاکارییانە و ڕۆژانە لە فۆڕمی جیاوازدا توندوتیژ
چەنززد پۆلێنبەنززدیی و قوچەکییەتێززک )هیرارکززی( بەنززدە، ئاسززتی جیاکززاریی و تونززدوتیژییەکانیش دەکرێززت پۆلێنبەنززدیی 

یەوە دەکزرێتە پز.ە بکرێن. ژنانی ڕۆژهەاڵتیش وەکو گرووپێکزی نێزو ئەم پۆلێنبەنزدییانە، جارێزک بە هزۆی جیاکزاریی ڕەگەزیز

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-13-55/item/2030-z
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-13-55/item/2030-z
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-13-55/item/2026-2022-10-14-10-11-15
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-13-55/item/2026-2022-10-14-10-11-15
https://www.rouydad24.ir/fa/news/316433/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
https://www.rouydad24.ir/fa/news/316433/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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دوو، و جارێکی دیزکە بە هزۆی کوردبزوونەوە لە بەرامزبەر پیزاوی فزار ، ژنزی فزار  و دواتزر پیزاوی کزورد ئینجزا ژنزی کزورد 
چەندین پ.ە دەهێنرێتە خوارەوە. لەگەڵ ئەمانەشدا ئەو دۆخە ئەستەمە ئابوورییە نالەبارەی کە بەهۆی سیاسەتی داگیرکزاری 

یرکراوەکانی ڕەخساندووە، ژنزانی کزورد لە نێزو دۆخزی کەمزدەرامەتیی و ناسزەربەخۆیی ئزابووری لە ڕژێمی ئێران بۆ ناوچە داگ
ژێرسێبەری پیاودا قەتیس دەکرێن. لەمەشەوە دەکرێت ئاستی قورسایی و توندوتیژییەکانی ژنی کوردی ڕۆژهەاڵت دەستنیشزان 

وپێکززی پەراوێبخززراو هەم لە نێززو دەسززەاڵتی بکرێززت، کە بەچەنززدین فززۆڕمی جیززاواز دەچەوسززێنرێنەوە و دەکرێززت وە  گرو
سەردەسززت )ژنززان وپیززاوان(، هەم پیززاوانی ژێردەسززتەوە بخوێنززدرێنەوە. ئەمەش ئەو پۆتێنشززەڵەیە لە ژنززانی ڕۆژهەاڵتززدا کە 

 .خاوەنی هیچ نین بێجگە لە کەلەپچەکانی دەستییان و ڕادیکالبوونیان بەرامبەر هەر جۆرە ڕینۆرم و سازشکردنێک
 

وە پیاوان)سەردەسززت و ژێردەسززت( لەنێززو ئەو سیسززتەمە پیاوسززاالرییەدا بەچەنززدین شززێوە سززودمەندن، هەر لە بەدڵنیززاییە
پێگەکانی یاساوە بگرە تاکو بەردەستبوونی دەرفەتەکان. ژنزانی سەردەسزتیش بەهزۆی ئەو پۆلێنبەنزدیی و جیاکارییزانەی نێزو 

ن. ئەم سزززودمەندبوونانە و ترسزززان لە لەدەسزززتدانی ئەو ئەو سیسزززتەمە لە چەنزززدین الیەنەوە سزززودمەندن و خزززاوەن ئیمتیزززاز
ئیمتیززازانە وایکززردووە کە بەردەوام لەچەنززدین ڕێززگەی جیززاوازەوە سززازش بززۆ ئەو سیسززتەمە فرەجیاکززاریی و تونززدوتیژییانە 
بکرێزززت و هەوڵ بزززۆ ڕینزززۆرم بزززدرێت، نە  گزززۆڕینی سزززەرتاپای کۆڵەکەکزززانی ئەو سیسزززتەمە. لەبەرئەمەشزززە ئەم سیسزززتەمە 

یززویەتیی باشززتر خززۆی نززوێ و پززتەو بکززاتەوە، چززونکە ئەم فززۆڕمی سززودمەندبوونانە لە نێززو ئەم سیسززتەمەدا بەشززێکی توان
 .بەشداریاێکەربوون لە بەپێوەمانەوەی ئەم سیستەمە

 
ژنززانی کززورد لە ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان کە ژێردەسززترینی ژێردەسززتەکانن چیتززر نایانەوێززت فۆرمەکززانی سززتەم دووبززارە ببززنەوە. 

کاڵیبمی ژنان لە کۆمەڵگەدا، بەتایبەت ڕادیکاڵیبمی ژنانی ژێردەسزت، زۆر ڕاسزتەوخۆتر و بنچینەییتزرە لە ڕادیکزاڵیبمی ڕادی
ژنززان و پیززاوانی مرۆڤززی کززۆمەڵ و نەتەوەی سەردەسززت. ئەگەر، وە  بێزز  هززوکس، فیمینیسززتی شۆڕشززگێڕی ڕەشاێسززت باسززی 

 (Exploitation ،Oppression ،Sexism)ردن، چەوساندنەوەسێکسیبم، ستەمک»دەکات، فیمینیبم کۆتاییهێنان بێت بە 
ئەوا بە گشززتیی الی مرۆڤززی سەردەسززت هەمیشززە ئەگەر بەرەو ڕادیکززاڵیبەبوونیش بززڕوات، یەکێززک لە فۆرمەکززانی ئەم سزز   

 .فۆرمەی چەوساندنەوە بە ئامانج دەگرێت و ترسی بەرانبەر بە فۆرمەکانی دیکە بۆ دروست دەبێت
 

بززا نموونەکانمززان کززۆنکریتیتر و بەرجەسززتەتر بکەیززنەوە: ناسززیۆنالیبمی مرۆڤززی سەردەسززت بززڕوای وا نیززیە هززیچ یەکێززک لەم 
فۆرمانە بوونیان هەبێت. بەاڵم هێبە ئۆپۆزیسزیۆنەکانی مرۆڤزی سەردەسزت، ئەگەر بەتزایبەت لە بەرەی چەپ بووەسزتن، یە  

ینایەتیی. ئەم ئایدیۆلۆژییە پەڕیوەتەوە ناو مرۆڤی ژێردەسزتیش کە بە فۆرمی ئەم س  فۆرمە ڕەچاودەکەن: چەوساندنەوەی چ
گشزززتیی دابەش دەبزززنە سزززەر دوو ئایزززدیۆلۆژیای ناسیۆنالیسزززتیی و سۆسیالیسزززتیی و بە ڕێژەیەکزززی کەمتزززر، ئیسالمیسزززتیی. 



٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

124 
 

ە بە کۆتاییهزاتنی چەپەکانی کۆمەڵگەی ژێردەست تەنها بە دووبارەکردنەوەی هەمان ئایدیۆلۆژیای چەپی سەردەسزت پێیزانوای
سززتەمی چینززایەتیی هەمززوو شززتێک بززاش دەبێززت، بەاڵم ڕەگززداکوتانی هەزاران سززاڵەی سێکسززیبم الی پیززاوان، بە کرێکززاران 

 .خۆشیانەوە، لەبیر دەکەن
 

ئایدیۆلۆژیا شتێک نییە لەگەڵ کەوتنی فۆرمی حوکمڕانیی، کۆتایی بێت. ناسیۆنالیبمی مرۆڤی ژێردەسزتیش کە بەگشزتیی هەر 
ان نوێنەرایەتیی دەکەن، تەنها یە  فۆرمی ئەم س  فزۆرمە ڕەچزاو دەکەن: کۆتاییهزاتن بە سزتەمی نەتەوەیزی و پێیزوایە پیاو

کە نیشزززتمان ڕزگزززار بزززوو هەمزززوو شزززتێک خۆبەخزززۆ بزززاش دەبێزززت. بەاڵم لە ڕاسزززتیدا مێزززژووی خەبزززاتی مرۆڤزززی ژێردەسزززت 
بەو ساناییە کۆتایی بێزت و کۆتاییهزاتنیش بە سێکسزیبم  سەلماندوویەتی کۆڵۆنیبەکردنی مێشکی مرۆڤی ژێردەست شتێک نییە

 .لەوالوە بووەستێت
 

کەواتە ئەو فۆرمی خەباتەی هیچ ترسێکی لەوە نییە هەرس  فۆرمەکانی چەوساندنەوە بکزاتە مانینێسزت و دروشزمی خەبزاتی 
ژهەاڵتززی کوردسززتاندا خززۆی، بێگومززان لە هەمززوو ڕەوتەکززانی دیززکە ڕادیکززاڵتر دەبێززت، بەو چەشززنەی ئێسززتا لە ژنززانی ڕۆ

 ڕەنگدەداتەوە: کۆتاییهێنان بە 
 ( سێکسیبم و پیاوساالریی، ١
 ( ستەمی نەتەوەیی فار  لەسەر کورد و ٢
( خەبات بۆ کۆمەڵگەیەکی یەکسانی دوور لە ستەمی چینایەتیی. ژنێکی فار  کێشزەی سزتەمی نەتەوەیزی نیزیە، کە ژنێکزی ٣

سێکسزززیبمی نیزززیە کە ژنێکزززی فزززار  و کزززورد هەیزززانە. چیزززنە سەردەسزززتەکان و کزززورد هەیەتزززی، پیزززاوێکی فزززار  کێشزززەی 
ئایدیۆلۆژیستە لیبڕاڵەکان گرنگیی بە پرسزی چینزایەتیی نزادەن. کەواتە خەبزات و پێشزڕەویی شۆڕشزی ژنزانی ڕۆژهەاڵت لەم 

 .ڕووەوەیە کە ڕادیکاڵترین فۆرمی خەباتە تا ئەمڕۆ بینیبێتمان
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٣٠ڕێکەوتی:  –ە سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕونگە و ڕەخن
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 پەیامی خاتوو ئان؛الێ؛ا بێربۆک لەمەڕ دۆخی ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دۆخی مافەکانی مرۆڤ لە ئێران ڕۆژ لە دوای ڕۆژ بەرەو خراپتر بوون دەچ ، بە دڕندەیی پەرەئەستێنی هێبە ئەمنیەتییەکزان 
 ١٣زیاتر لە ماڤەکانی گەردوونیی مرۆیی خۆیان ناکەن. دەڵین زیزاتر لە دژی ژنان و پیاوانی سەر شەقام، کە داوای شتێکی 

کە  بە گولززز.ە یززان بە لێززدان کززوژراون. سززەرکوتی سیسززتەماتیکی ژنززان و  ٢٥٠هەزار کە  دەستبەسززەر کززراون و زیززاتر لە 
ب  وێنە. دۆخی نزاوخۆی  کەمینە ئەتنیکی، ئایینی و سێکسییەکان لە ئێران شتێکی نوێ نییە، بەاڵم ئێستا گەیشتۆتە ئاستی

 .ئێران بە شیوەی پەرە ئەستێن بۆ شارۆمەندانی ئاڵمانیش مەترسیدار بووە
 

لە پەیوەنززدییە دووالیەنەکانمانززدا دەگەڵ دەوڵەتێززک کە گیززانی شززارۆمەندانی خززۆی هێنززدە لەال سززووکە، چیززدیکە نززاتوانین 
ئززێمە دەگەڵ هابەشززە ئورووپاییەکانمززان سززەپاندمانن  بڵێززین "نە بززای هززاتووە نە بززاران". ئاب.ۆقەکززانی مافەکززانی مززرۆڤ کە

یەکەم هەنگززاو بززوو. ئێسززتا ئززێمە بە پەیوەنززدییە دووالیەنەکانمانززدا دەچیززنەوە دەگەڵ هەنگززاوی زۆرتززر بە گشززتی لە چززوار 
 .بوردا

 
یە، کە ئزێمە وە  پێشتر ڕاگەیەنرا، پاکێجێکی دیکەی ئزاب.ۆقەی مافەکزانی مزرۆڤ لە الیەن یەکیەتزی ئورووپزاوە هە یەکەم،

هەر ئێستا سەرقاڵی ئامادە کردنزی ئەویزن. هاوکزات، ئزێمە هەروەهزا دەڕوانیزنە خسزتنە نزاوی ئەنزدامانی بنەماڵەکانیزان لە 
لیستەیەکدا. لە کاتێکدا ئاب.ۆقەکزان وە  پرینسزیم لە ئاسزتی یەکیەتزی ئورووپزادا، بە هزۆی باشزەوە، ئامزادە دەکزرێن، بزۆ 
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، بززێجگە لەوە ئززێمە هەروەهززا هەنگززاوی تایبەتیمززان هەڵگرتززووە تززا بە هەمززوو بززژارە ئەوەی ئەوپەڕی کاریگەرییززان هەبزز 
نەتەوەییەکانیش دا بچینەوە. بۆ وێنە، ڤیبای نەتەوەیی لە داهاتوودا تەنیا کاتێزک دەدرێ بە خزاوەن پاسزاۆرتی فەرمیزی و 

سززەر ئەنززدامانی ئەو گرووپززانەدا دیا.ۆماتیززک کە زۆر پێویسززت بزز . سززنووردار کردنززی سززەفەر لە ئاسززتی نەتەوەییشززدا بە 
 .دەسەپێنرێ کە لە لیستەی یەکیەتی ئورووپا دان

 
توندوتیژیی دڕندانە و سەرکوت ناتوان  بۆ ئەو کەسانەی بەرپرسن ب  کاردانەوە ب . مافەکزانی مزرۆڤ گەردوونزین  دووهەم،

دگایی کران ب . بایە ئزێمە دەبز  دڵنیزا و، هەر کەسێک بە شێوەی بەراڵو پێشێ.یان بکات دەب  درەنگ یان زوو چاوەڕوانی دا
بین کە دۆخەکە لە ئێران لە ئاجێندای جیهانیدا بمێنێتەوە و بەڵگە کۆ بکزرێنەوە و تۆمزار بکزرێن. ئەوە لە ڕاسزتیدا ئەرکزی 
 پێکهاتە ناونەتەوەییەکان وە  ئەنجزومەنی مافەکزانی مرۆڤزی نەتەوە یەکگرتووەکزانە، بەاڵم لەو دواییزانەدا ئەو پێکهاتزانە
بەردەوام لەمەڕ پرسی گرینگ بەربەستیان بۆ دروست کراوە. بۆیە ئێمە هەڵوێستی دوو هێڵی ڕەچاو دەکەین. ئێمە پشزتگیریی 
لە ئەنجززومەنی تززایبەتی مافەکززانی مززرۆڤ لە ژێنێزز  دەکەیززن، کە خەریکززی کززار کززردن لەسززەر بڕیارنززامەیەکی بەهێززب لە 

تی نەتەوە یەکگرتووەکززان لەمەڕ دۆخززی مافەکززانی مززرۆڤ لە ئێززران ئەنجززومەنی گشززتین و پشززتگیریی لە ڕاپۆرتززدەری تززایبە
دەکەن. بەاڵم، تا مێکانیبمێکی نەتەوە یەکگرتووەکان دادەمەزرێ، ئێمە بەتەماین پشتگیریی لە رێکخراوە نزا حوکوومییەکزان 

 .بۆ بەڵگەمەند کردن و کۆ کردنەوەی بەڵگە لە سەر تاوانەکان دژی مافەکانی مرۆڤ، بکەین
 

کۆمەڵگززای ئێززران، کە ڕۆژانە سززتانداردی نززوێ بززۆ پێناسززە کردنززی بززوێریی دەخززولقێنن، پێویسززتییان بە پشززتیوانیی  سێێێهەم،
ئێمەیە. ئەگەرچی هەنووکە بۆ ئێمە نبیکەی نامومکینە پشتیوانیی لە پرۆژەکانی مافەکانی مزرۆڤ لە خزودی ئێرانزدا بکەیزن، 

شەقامەکانی ئێران ئاکزامی هەسزتاێکراوی لز  بکەوێزتەوە. بزۆیە ئزێمە ئەوە گرینگە کە پشتگیریی ئێمە لە خۆپیشاندەران لە 
داوای پرۆژەی مافەکانی مرۆڤمان لە کۆمەڵگزای ئێرانییەکزانی دەروەی ئێزران لە واڵتزانی درواسزێی ئێزران کزردووە و هەروەهزا 

ای دیزکە بزۆ باشزتر کردنزی دەگەڵ نووسینگەی کۆمیسیۆنی بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مافەکانی مرۆڤ کار دەکەین تا ڕێگ
دۆخی مافەکانی مرۆڤ ببینێتەوە. ئێمە لە بەرنامەی تایبەتیدا، شزوێن بزۆ پارێبگزاریی لە بە تزایبەتی ئەو کەسزانەی کزاری 

 .کولتووری، زانستی، مێدیا و کۆمەڵگای مەدەنیدا دەکەن، تەرخان دەکەین
 

ئێمە هەروەهزا هەنگزاوی پێویسزت لە پەیوەنزدی دەگەڵ پەیوەنزدییە دووالیەنانەکانمانزدا هەڵزدێنین. ئاب.ۆقەکزانی  چوارەم،
هەنووکەیی بەو مانایەن کە پەیوەندییە ئابوورییەکانمان، هەر ئیستا زۆر سزنووردار کزراون. لەو چەنزد حەوتزوویەی دواییزدا 

رازی هەبززوو لە بززواری بازرگززانی و داراییززدا تەرخززان کززران، لە هەوڵززی چززڕ بززۆ پێززداچوونەوەی ڕەخنەگززرانە بە چەنززد ئززام
ناویاندا لە پەیوەندی دەگەڵ پەیوەندییە بازرگانییەکان کە هێشزتا دەگەڵ بانکەکزانی ئێزران لە ئزارادان. لەو شزوێنانەی کە 
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سززێرین. هەمززان شززت هێشززتا دیززالۆگی دووالیەنززانە لە ئززارا دان، بززۆ وێززنە لە بززواری ئززابووری و وزە، ئززێمە ئەوان هەڵدەپە
دامەزراوە کولتوورییەکززانی ئاڵمززانی و ئەو مامۆسززتایانەی لە ئێززران کززارد دەکەن دەگززرێتەوە و بوونیززان بە شززیوەی بەرچززاو 

 .سنووردار دەکرێ
 

لەو فززازەدا، ئززێمە هەروەهززا بە تززایبەتی بە وردی چززاوەدێریی پاراسززتنی شززارۆمەندانی ئاڵمززانی و هەمززوو ئەوانەی کە لە 
 .ین دەکەین و هەنگاوی زۆرتر لە شوێنێک پێویست ب  دەنێینئاڵمان دەژ

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٣٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی کەمان حەسەن پوور 

 
 
 

 كان كگرتووه یه وه  ته وزی نه گڵۆپی سه
 
 
 
 
 
 
 
 

 عارف قوربانی

  
  و زۆر رووداویزش لزه  كزه نێوخزۆی واڵته  ئیسالمیی ئێرانزدا، چزی لزهاڵتدارێتیی كۆماری  سه نی ده مه ی رابردووی ته یه چوار ده  له
رانیی  پشززتی روودانیززان بززوون و جێززی نیگززه  اڵتدارانی كۆمززاری ئیسززالمی لززه سززه سززتی ده ده  ، كززه ی ئێززران روویانززداوه وه ره ده

  وه تزه ی نه زراوه رانیی دامزه كان و نیگزه یزهتی وڵه نێوده  راپۆرتزه  اڵم هزیچ كزات ئێزران گزوێی بزه ، به تی بووه وڵه ی نێوده ڵگه كۆمه
ی پێزی  وه هۆی ئزه بزه  پاراسزتووه سزتی نه ، یزان ده وه كردووەتزه نجامزدانی هزیچ تاوانێزك نه ئه  و، سزڵی لزه  داوه كان نه كگرتووه یه

  دوای خۆیدا دێنێت. ی جیهانی به وه كانی كاردانه فتاره وابووبێت كار و ره

https://www.rudaw.net/s3/rudaw.net/ContentFiles/694497Image1.jpg?version=3901800
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  النی ئێزران بزه ، گه هۆی كوشتنی )ژینا(وه به  شدا، كه مجاره كانی ئه تی و خۆپێشاندانه زایه بردووی ناڕهرۆژی را 45ی  ماوه  له 
می  قام، كزه ر شزه سزه  تزه ری ئێزران رژاونه رتاسزه سه  درووشزمی "ژن. ژیزان. ئزازادی" لزه  بزه  وه به ره ری و كورد و عه فار  و ئازه

كزونجی   تزه تانیان خراونه سزه  ڕێژرێزت و بزه خزوێنی هزاوواڵتیی نزاڕازی ده  كان رۆژانزه نهجێمتما  پێی راپۆرته كردوون و به پێنه
  واڵتزانی جیهزان دژ بزه  نزدی ئێرانزی لزه وه وروپا و ره مریكا و ئزه جیاجیاكانی ئه  وه تی و كاردانه زایه ڕای ناڕه ره . سه وه زیندانه

 كان. تییه زایه ركوتكردنی ناڕه سه  وەتهوتو كه  كانی كۆماری ئیسالمی، بێباكانه تووندوتیژییه
  

كززی"  ره سززتی ده ر و ده شززێوێن و تێكززده "گێره  رانیان بززه ، خۆپێشززانده كززه اڵتدارانی واڵته سززه ئاسززتی بززااڵی ده  نززد جارێززك لززه چه
مڕۆ  ئزه  ران، كزه خۆپێشزانده  ی دا بزه وه و هۆشزداری ئزه شزه  ڕه هه  وه ی سزوپای پاسزدارانه رمانده زاری فه  ، دوێنێش له ناوبردووه

ر  ماوه خواست و داخزوازیی جزه  به  ا گوێ اڵتدارانی ئێران نه سه ده  یه وه ی ئه ش ئاماژه مه قام. ئه ر شه سه  وه بێنه  دوایین رۆژیانه
و  النی ئزه ی گزه وه دنهوسزان كان و چه ركوتكردنی ئازادییزه سه  وه ونه جاران بكه  كرێت تووندوتیژتر له ڕوان ده ڵكو چاوه ن، به ناده
  . واڵته

  
تی  تایبززززززه ، به كانززززززه تییه وڵه نێوده  نززززززده ڵوێسززززززتی ناوه ، هه ركردنه سززززززه له سته ڵوه رنج و هه دا جێززززززی سززززززه ی لێززززززره وه ئززززززه
ی  تووندوتیژییانزهفتزار و  و رووداو و ره ر كزۆی ئزه رامبه به  تییه وڵه نێوده  نده م ناوه رابردوودا ئه  له  كان، كه كگرتووه یه وه  ته نه

اڵتدارانی  سزه ده  یزان داوای لزه  بووه ڵوێسزتی هزه ، الوازتزرین هه نجامیان داوه النی خۆیزان ئزه گه ر به  رانبه مكار به واڵتانی سته
 م سزت بزه یوه . په كانی كزردووه ركوتكارییه ی سزه ركۆنه باشزترین دۆخزدا سزه  مزافی مزرۆڤ بگزرن، یزا لزه  رێب لزه  كردووه  كه واڵته

  رمنانه ی شززه یاننامززه به  كان لززه كگرتووه یززه  وه تززه ڵوێسززتی نه ی رابززردوودا هه فتززه ش هه شززه  ی ئێسززتای ئێززرانیش، لززه رووداوانززه
بێژی  زاری جێگززری گوتززه  كانززدا لززه تییه زایه می ناڕه وتززه ی حه فتززه نززاو هه  ڵ چوونززه گززه له  ی دوێنزز  وه اڵم ئززه ، بززه ڕیوه پززه تێنه
ت  نانزه كان و ته ڕوانییزه موو چاوه ی هزه وانزه گوێی جیهانزدا درا، پێچه بزه  وه ڕێگەی کەنزاڵی رووداوه له  وه كانه رتووهكگ یه وه  ته نه

  میشزه كان هه كگرتووه یزه  وه تزه ی نه وه به  ری راهاتووه سه تی له مرۆڤایه  ی خۆیشیان بوو، كه وامه رده به  ق.یده و ته ی ئه وانه پێچه
دژیززان   ران بگززرن، یززاخود هێززب لززه خۆپێشززانده  كززات رێززب لززه اڵتداران ده سززه ده  داوا لززه  وه رمنانه ی الواز و شززهربڕینێكزز ده  بززه
ران  پێویسزت دژی خۆپێشززانده ئێزران كزرد "هێزبی زیزاد له  دا داوای لزه ڵوێسزتێكی بێاێشزینه هه  لزه  چی دوێنز  هێنن. كزه كارنزه به
 هێنن." كارنه به
  

  كززززه  یززززه وه ربڕینززززی ئه ، ده ترسززززیداره كی مه یززززه زمززززانی دیا.ۆماسززززیدا ئاماژه  لززززه  ربڕینززززه شززززێوازی دهو  واژه  سززززته م ده ئززززه
  تی و كۆتاییهێنزان بزه زایزه ركوتكردنی ناڕه دات بزۆ سزه اڵتی كۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران ده سزه ده  ق بزه كان هزه كگرتووه یه وه  ته نه

ن،  كزه ڵك ده ركوتی خزه ی تزاوەکو ئێسزتا سزه و هێبانزه ر به هه  كه  یه وه ئێران ئه  نیا رێنمایی و داواشی له كان، ته خۆپێشاندانه
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تی  ری تایبززززه ربڕینززززی لێكۆڵززززه اڵمززززی ده ركوتكردنیان. كاتێززززك وه بات بززززۆ سززززه كۆتاییززززان پێبهێنێززززت و هێززززبی زیززززاتر نززززه
  وه ئزه  كزه  وه داتزه ده  وه بات، بزه ران ناو ده ندهكوژرانی خۆپێشا  رپرسیار له به  تی ئێران به حكومه  كانیش كه كگرتووه یه وه  ته نه

دا  وه ، هززیچ گومانێززك لززه كانززه كگرتوه یه وه  تززه سززتی نه به مه  یانززد كززه ڵوێسززتی خۆمززانم راگه تی و مززن هه تی خۆیززه رای تایبززه
  ركوت بكات. كان سه هتیی زایه ا ناڕه یه موو شێوه هه  به  بۆ ئێران كه  وزه ڵكردنی گڵۆپی سه هه  مه ئه  وه نامێنێته

  
شزی زۆری  ڕین، به النی عێراق راپزه ركرا و گه كوێت ده  كاتێک سوپای عێراق له 1991ساڵی   نداودا له نگی كه جه  ا چۆن له وه

  دام بهێنززدرێت. كۆشززكی سززای لززه اڵتی سززه سززه ده  مابوو كۆتززایی بززه ی نززه ر و هێنززده ماوه سززتی جززه ده  وتنززه كانی عێززراق كه شززاره
  ربڕینزه م ده ر. كزۆدی ئزه رێت بزۆ هێ.یكۆپتزه كاربزه ی به كزه درێزت ئاسزمانی واڵته عێزراق ده  بزه  دا رێگزه وه ی بزه وانێكدا ئامزاژهلێد
ند رۆژێكزدا  ی چه ماوه بوو له  وه كان بهێنێت. ئه ڕینه راپه  دات كۆتایی به ی پێده مریكا رێگه ئه  دام كه مریكا بوو بۆ سه ی ئه ئۆكه
كززانی خززوارووی عێززراق و كوردسززتان  رزگاركراوه  ڵك و دەسززتی بەسززەر شززاره ركوتکردنی خززه سززه  وتززه رین شززێواز كهتوونززدت  بززه

 . وه گرته
   

م  نززد کاژێرێززک دوای ئززه چه  متر لززه كززه  ، بۆیززه یه مان شززێوه هززه  كانیش بززۆ ئێززران بززه كگرتووه یززه وه  تززه ی نه م لێدوانززه كززۆدی ئززه
ی  شزه ڕه ی شاهیجرانی شزیراز كوژرابزوون، هه كه هێرشه  ی له وانه رێوڕەسمی ناشتنی ئه  پاسداران له ی سوپای رمانده ، فه لێدوانه

توونززدوتیژی و   مڕۆوه ئززه  كرێززت لززه ده  وه ڕوانی ئززه كان بێززت. چززاوه مڕۆ دوایززین رۆژی خۆپێشززاندانه بێززت ئززه ده  ی كززرد كززه وه ئززه
 . وه قۆناخێكی دیكه  كانیش پێبنێنه ركوتكارییه سه
  

اڵتدارانی  سزه بزۆ ده  و كزۆده كان ئامزاژه  كگرتووه یزه وە  تزه ی نه كزه بێژه ربڕینزی جێگزری گوته شزێوازی ده  دا نییزه وه هیچ گومزان لزه
  م لێدوانزه ی ئزه وه سزت و پشزته به اڵم مه كان، بزه تییزه زایه ركوتکردنی ناڕه كاربردنی هێزب بزۆ سزه بزه  ن لزه سزتكراوه ده  ئێران، كزه
م  ی ئززه ا ئامززانجی شززاراوه ر وه گززه توانززدرێت دوو ئه ڕوانی رۆژانززی داهززاتوو بززین. ده بێززت چززاوه یان ده وه ، ئززه انجێكززهبززۆچی ئام
كان  تییزه زایه ندنی ناڕه سزه ره بێت زیزاتر په ی هزه وه ترسزی ئزه كان مه كگرتووه یزه وه  تزه نه  كه  یه وه كیان ئه ببیندرێت، یه  لێدوانه

دواداهات و  تراژیزدی بزه  وشزێكی مرۆیزی پزڕ لزه و ره  وه وتزه ی لێكه م.یۆنزان ئزاواره  به  وریا لێبكات، كها سو دۆخی ئێرانیش وه
رگزرتن  ڵك وه كزه  و بزه هێبتره  سزووریا بزه  اڵت لزه سه ده  اڵتی ئێران له سه ده  تیش كه تایبه ، به وه ر حوكم مایه سه ش له كه رژێمه
دژی  تی لزه وڵزه كی نێوده نگییزه و ناتوانزدرێت كۆده  یزه وره رێكی گه مسزه كان، ئێزران جه تییه وڵه تی و نێوده رێمایه هه  هاوكێشه  له

مانزای خراپتربزوونی  كان، بزه  تییزه زایه وامی ناڕه رده هێبی و بزه بزه اڵت بزه  سزه ی ده وه مانزه  دروستبكرێت بزۆ رووخانزدنی، بۆیزه
  . وه وێته كه وشی مرۆیی ده ره
  
 ی  تۆمی، گریمانه كی ئه چه  یشتنی ئێران به ستڕاگه ترسیی ده مه  كانی رۆژئاوا و ئێران و هۆی ناكۆكییه ، بهم ری دووه گه ئه
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نجامزدانی  هانزدانی بزۆ ئه كان بۆ خباندنی ئێران بێزت بزه  كگرتووه یه وه  ته بێژی نه ی جێگری گوته و لێدوانه كرێت ئه ش ده وه ئه
سزتی زیزاتر  به مه بسزتێنن به ره ڕ و كوشزتار زیزاتر په ، شزه وه كانی قزوڵتر ببنزه ناوخۆییزه  ی كێشزه وه تووندوتیژیی زیاتر بزۆ ئزه

  ناوخۆی ئێران.  ردان له ستوه ت بۆ ده رفه خساندنی ده ری و ره رامبه به  ورووژاندنی جیهان له
  

ی  كه بێاێشزززینه  ی لێدوانزززه وه شزززتهی پ ئامزززانجی شزززاراوه  ره، سزززەرەڕای ئەوەی کزززارێکی نزززائەخالقییە، گزززه م دوو ئه ركام لزززه هزززه
ركوتكردنی ئزازادی،  م و سزه ئێران تووندوتیژیی و زووڵم و سزته  له  یه وه ی ئه كه روونه  نجامه رئه كان بێت، ده كگرتووه یه وه ته نه

  نزده ا په ر، وه سزه ته وهچو   نه ر بزۆ كزه زووڵزم تاسزه  كزه  ا روونه موو الیه ش بۆ هه مه نجامی ئه رئه ستێنێت. ده ده  ره زیاتر په
 ستوریدا." ئه  نیا زووڵم له پچڕێت، ته باریكیدا ده  موو شت له ڵێت "هه ده  كه كوردییه
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 بەهاری ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەردەاڵن عەبدوڵاڵ

 
ناڕەزاییەکان تەواوی ئێرانی گرتۆتەوە، ئەمەش بۆتە وێردی سزەر زمزانی میزدیاکان و هەرکەسزە بە ماوەیەکە خۆپیشاندان و 

پێی تێڕوانینی خۆی قسەی لەبارەوە دەکات. پێش هەموو شتێک گرنگی ئەم خۆپیشاندانە لەوەدایە، هەڵگری مەشزخەڵی ئەم 
وڵی راپەڕیززن یززان شۆڕشززێک. خززۆی لە خۆیززدا ژن خۆپیشززاندانانە، " ژن" ە، ئەمەش یەکەمجززارە لە ئێرانززدا، ژن ببێززتە سززیمب

مانای ژیاندۆستی دەگەیەنێت، لەپەنا ئەوەشدا تەواوی دروشزمەکانی تزریش بەهەمانشزێوە گوزارشزت لە ژیاندۆسزتی دەکەن لە 
پزززێش هەموویزززانەوە " ئزززازادی" هەربزززۆیە دروشزززمەکانی ئەم خۆپیشزززاندانانە، گوزارشزززت لە ژیاندۆسزززتی دەکەن و مزززوژدەی 

ەکی پرشنگداریشیان پێیە، هەرچەندە بەداخەوە لێرەو لەوێ هەڵسوکەوتی نامرۆڤانە کراوە، بەتزایبەتی بەرامزبەر داهاتوویی
 .بە هێبە ئەمنییەکان

  
 گرنگی شەقام لە ئێران

 
 بە پێچەوانەی واڵتانی تری خۆرهەاڵتەوە، هەمیشە شەقامی ئێران رۆڵی گرنگی لە مەیدانی سیاسییدا بینیوە، بەتایبەتی 

https://www.awene.com/article?no=19844&auther=73
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سەد ساڵەی پشوودا. سەرەتا پیاوانی ئایینی رۆڵی سەرەکییان دەگێڕا لە جوواڵندن و ئاڕاسزتەکردنی شزەقامی ئێرانیزدا، لەم 
دا گەورەتزززرین بزززبووتنەوەی جەمزززاوەری کە بە شۆڕشزززی " تەبزززا " ناسزززراوە، لەالیەن ئزززایەتواڵ  19بزززۆ نمزززوونە لە سزززەدەی 

شززیرازییەوە شززەقامی ئێرانززی لە دژی دەسززەاڵتدارای نززاوخۆیی و بیززانی جززووڵێنرا. پاشززانیش لە سززەدەی بیسززتەمدا، چ لە 
ان، پیاوانی ئایینی رۆڵزی بەرچاوییزان شۆڕشەکەی موسەدەق بۆ خۆماڵیکردنی نەوت و چ دژایەتییکردنی شۆڕشی سای شای ئێر

هەبززوو. دواجززاریش لە شۆڕشززی گەالنززی ئێرانززدا دژ بە رژێمززی شاهەنشاییشززدا، پیززاوانی ئززایینی رۆڵیززان هەبززوو، هەرچەنززدە 
 ئێرانزی  شزەقامی یەکەمجزارە بزۆ   ئەمجزارە بەاڵم. هەبوو رۆڵیان گەنجان و  لەوکاتەدا زیاتر رێخکراوە چەپ و خوێندکاران

 کە ئەوانەی ئەمززڕۆ. ئێرانیززدا شززەقامی لە ریشززەییە ئێجگززار جیززاوازیییەکی ئەمەش دەجوڵێنرێززت، ئززایینی پیززاوانی دژی لە
 .بەزن، دژی حوکمی پیاوانی ئایینین و داوای ئازادیی و باشترکردنی بژێویی ژیان دەکەندادە رۆژانە

  
 کورد و شەقامی ئێران

 
 هەمزوو  سیاسزییەکانی ئێرانزدا، بەاڵم هزیچ کاتێزک وەکزو ئەمجزارە نەبزۆتە پێشزەنگیهەمیشە کورد رۆڵی هەبووە لە رووداوە 

ا ژنێکی کورد دەبێتە سیمبوڵی شۆڕش و راپەرینێک بۆ هەمزوو گەالنزی لێرەد. دەست گرتۆتە شۆڕشی مەشخەڵی و ئێران گەالنی
ردەوە دانزززراوە. لە هەمووشزززی ئێزززران، لەهەمانکاتیشزززدا ئەو دروشزززمانەی کە ئەمزززڕۆ بزززۆتە دروشزززمی شۆڕشزززەکە، لەالیەن کزززو

لەم رووداوە  هەبززووە بەرچاویززان رۆڵێکززی" کوردسززتانییەکان حززببە ناوەنززدی"  رێززگەی لە کوردسززتانییەکانیش حززببە گرنگتززر 
 .نییە بەهێبیان رۆڵی ئێرانی سیاسیی الیەنێکی هیچ ئێستا تاوەکو  سیاسییە گەورەدا. لەکاتێکدا لە ناوچەکانی تری ئێران

ئەو ناوەنززدە هەمززوو حززب  و الیەنە کوردییەکززان بگززرێتەوە، هەروە  چززۆن لە سززەرەتای راپەرینززدا بەرەیەکززی لێززرەدا گززرنگە 
کوردسززتانی فززراوان هەبززوو، هەرچەنززدە بەداخەوە دواتززر ئەم بەرەیە نەیتززوانی حززوکمێکی دادپەروەرانە و ئززازاد و بززاش بززۆ 

 .باشووری کوردستان بەرهەم بهێنێت
  

 دیاردەی دزێو و خراپ

 
داخەوە وەکززو هەمززوو شۆڕشززێک کۆمەڵێززک رووداوی نززاخۆش و دزێززویش لەم راپەریززنە جەماوەرییززانەدا بینیمززان، بەتززایبەتی بە

ئەوەی پەیوەندی بە مامەڵەی خراپی خەڵکیە لەگەڵ هێبە ئەمنیەکانەوە هەیە، ئەم دیاردەی تۆڵەسزەندنەوەو رشزتنی خزوێن 
 البردنززی بززۆ بززۆ سززەر بززبووتنەوە جەمززاوەرییەکە، نابێززت خەڵكززی و رق و کیززنەیە، لە جیززاتی سززوود بە خززراپ دەشززکێتەوە 

ە رێب و شكۆی مرۆڤ بشکێنێت، بە خراپ بۆ سزەر ک دیاردەیە  هەموو چونکە بەکاربهێنن، خراپ شێوازی  خراپ، دەسەاڵتێکی
دەدات، کە بزبووتنەوەکە دەشززکێتەوە، چززونکە سزبەی هێبێکززی تززر دەسزەاڵت دەگززرێتە دەسززت، شزەرعیەتی شۆڕشززگێری بە خززۆی 

 .هەموو نەیارانی لەناوبەرێت
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 شۆڕش یان چاکسازی؟

 
ێرانزدا، قسەوباسزی زۆر لە بزارەی چاکسزازیی و ئ حکزومەتی دەزگاکزانی و دەسزەاڵتداران لەنزاو چ و خەڵکی لەناو چ  لێرەدا

بەشێکیش لەو بزاوەڕەدان گۆڕانکاری ریشەیی دەکرێت. لەناو خەڵکیدا قسەوبا  تەنها لە رووخانی ئەم رژێمەیە، هەرچەندە 
کە دەکرێت چاکسزازی لەم رژێزمەدا بکرێزت، ئەمەش لە ترسزی دروسزتنەبوونی پشزێویی و نائزارامی، یزان تزر  لە داهزاتووی 

 چ و خەڵکزززی چ گززرنگە زۆر مززن بززڕوای بە لێززرەدا. دەسززەاڵت سززەر بێززتە دیکتززاتۆری  خراپتززر کە حززوکمێکی سززەربازیی و
 و مەدەنییەکزان و سیاسزی ئازادییە بە پەیوەندیی ئەوەی بەتایبەتی بددەن، چاکسازی یهەوڵ بتوانن ئەگەر دەسەاڵتدارانیش

تێک داواکززارییە نەتەوەییەکززانی لەپززێش هەموویززان مززافە شزز هەمززوو پززێش گززرنگە کززوردیش بززۆ. ژیززانە بژێززویی باشززترکردنی
لەهەمانکاتیشززدا چ لەگەڵ دەسززەاڵت و چ لەگەڵ کەلتززووریی و سیاسززیی و ئابوورییەکززانی لە ئێرانززی داهززاتوو دیززاری بکززات. 

 .هێبە ئۆپۆزسیۆنەکانی تری ئێران، هەماهەنگیی و پەیوەندی هەبێت
 

 هەنگاونانیشزە ئێرانەوەو گەالنی هەموو بەسەر دەبێت گەورەیان کاریگەری و  بەدڵنیاییەوە ئەم خۆپیشاندانانەی ئێران، رۆڵ
 .پێشتر لەوەی دەبێت جیاواز تەواو کە تر، نوێ قۆناغێکی بەرەو
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 بۆچی ناڕەزایەتییەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران جیاوازە؟
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەن  نەوزاد

 
شزەپۆلی نزوێ بزوونەوە و داواکزاری بزۆ ئەوەی لە ئێران ڕوودەدات بە سەرکردایەتی رۆژهەاڵتی کوردسزتان، دەکرێزت بە یەکەم 

ئززازادی دابنرێززت لە نززاوچەکەدا. یەکەم بززبوتنەوەی کززۆمەاڵیەتی و نززاڕەزایەتییە لە ڕۆژهەاڵتززی ناوەڕاسززت کە داواکززاری و 
خەونی ئازادیان هەبێت بە مانا فراوانەکەی، نە  تەنیا هەندێک داواکاری سیاسی سزنووردار کە خزۆی لە دەستاودەسزتکردنی 

سیاسی دەبینێتەوە. هۆکاری سەرەکی بۆ شکستهێنانی ئەوەی پێی دەوترا بەهاری عەرەبی، بریتی بوو لە سزنورداری  دەسەاڵتی
و ڕووکەشی خەون و داواکارییەکانی ببوتنەوە ناڕازییەکان. هەر بۆیە دەرئەنجامەکەی تەنیا شەڕی ناوخۆ و تیزرۆر و وێرانزی 

 .ی و ناڕەزایەتییەکانی تری ناوچەکە هەمان هۆکار ڕاستەو ئاوارەیی بوو. بۆ زۆربەی ببوتنەوە کۆمەاڵیەت
 

خۆپێشاندەرانی رۆژهەاڵت و ئێران، داواکاری و چاالکی و هەوڵەکانیان بۆ گۆڕینی پایە سەرەکییەکانی سیستەمی ئەخالقزی و 
  تەنیا گزۆرینی بەهاکانە، تا ڕادەیەکی زۆر، خەون و سیستەمێکی کۆمەاڵیەتی و ئەخالقی و بەهای نوێ دەکەنە بەدی ، نە

 حکومەت و هەندێک گۆڕانکاری سیاسی سادە. کاتێک پایە سەرەکیەکانی تێڕوانین بۆ ژیان، بۆ ژن، بۆ ئەخالق و حەرام و 
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 .حەالل و موقەدە ... دەگۆردرێت، گۆڕانکاری سیاسی دەبێتە پرۆسەیەکی سروشتی و چاوەڕوانکراو
 

سیاسززی و لە ئاینززدەیەکی نبیززک، کززارێکی قوورسززە و، وردبینززی و لێززرەوەیە سززەرکەوتنی ئەم بززبوتنەوەیە، لەسززەر ئاسززتی 
دووربینی و پاڵاشتی و هەوڵی جدی دەوێت، چزونکە زۆرتزرین بەربەسزتی لەبەردەمە. دەکرێزت بوترێزت، زۆربەی هەرە زۆری، 

ۆڕانکزارییە ئەگەر هەمووی نەبێت، حکومەتەکان و گزروپە کزۆمەاڵیەتی و سیاسزیەکانی رۆژهەاڵتزی ناوەڕاسزت دژی ئەو جزۆرە گ
ڕیشززەییانەن. چززونکە گۆڕانکززارییەکە ڕووی لە پززایە سززەرەکیەکانی سیسززتەمی ئەخالقززی و کولتززوری کززۆمەڵگەیە، نە  تەنیززا 
حکززومەت و سیاسززەت. ئەم بززبوتنەوەیە تززر  دەخززاتە دڵززی عەلمززانی و ئیسززالمیەکانی نززاوچەکە، عەلمانیەکززانی نززاوچەکە، 

دیموکراسززی و ئززازادی کززۆمەاڵیەتیش بە هەڕەشززە دەبیززنن. ئەم بززبوتنەوەیە دیموکراسززی بە هەڕەشززە دەزانززن، ئیسززالمیەکان 
 .هەڵگری هەردوو بەهاکەیە، الیەنی کەم تا ئێستا و لەسەر ئاستی گوتار و تەنانەت رەفتاریش

 
زۆربەی هەرە زۆری حیززب  و حکومەتەکززانی ئەم نززاوچەیە، بە ئیسززالمی و عەلمززانی، بە چەپ و ڕاسززت، پشززت بەو کولتززورە 

یەتییە دژە ئازادی و دژە دیموکراسی و دژە ژیانە دەبەسزتن کە لەم کۆمەڵگزانەی رۆژهەاڵتزی ناوەڕاسزتدا هەیە. کاتێزک کۆمەاڵ
زۆربەی گەنجی کۆمەڵگەیە ، وە  کۆمەڵگەی باشوور بۆ نموونە، دژی ماچ و دژی سزەما و دژی ئزازادی ژیزان کزردنن، زەمیزنە 

ە، هەر چەن بە ڕووکەش هەمیشە ڕەخنە دەگزرن و دژی دەسزەاڵتی سیاسزین، دەرخسێنن بۆ ئەم حیببە گەندەڵ و نادیموکراتان
بەاڵم ئەخززالق و فکززری ئەو جززۆرە مززرۆڤە، جززگە لە حکززومەتە عەلمززانیە دیکتاتۆرەکززان و ئیسززالمییە ئیخززوانی و داعشززیەکان، 

القێکزززی نزززوێ بەرهەمزززی تزززری نابێزززت. لە رۆژهەاڵت و ئێزززران، سزززەرەتای نەوەیەکزززی نزززوێ، بە جیهزززانبینیەکی نزززوێ و ئەخ
دەرکەوتووە، کە چاوەڕوان دەکرێت لە ئایندەدا لە دەرەوەی ئەو دوو مودێ.ە )عەلمانی دیکتاتۆر و ئیسالمی داعشی( مزودێ.ێکی 

 .نوێ پێشکەش بکەن
 

پۆلیسی ئەخالق، لە ئێران بە یاسای و فەرمی هەیە، بەاڵم ئەمە مانای ئەوە نییە لە واڵتانی تری ناوچەکە ئەو دەزگزا دژە 
نە نیززیە. بززۆ نمززوونە لە باشززووری کوردسززتان، ڕاسززتە بە پێززی یاسززا و بە فەرمززی ئەو دەزگززایە نیززیە، بەاڵم لە هەمززوو ژیززا

گەرەکێززک، لە زانکۆکززان، حیززببە ئیسززالمیەکان، مەال و بانگخوازەکززانی فەیززس بززوو، لەگەڵ زۆربەی الینگززران و هەوادارانززی 
بینن، هەندێک کزات بە شزێوەیەکی فراوانتزریش، تەنیزا ئەوەیە جزارێ ئەوانە، هەمان ڕۆڵی ئەو پۆلیسی ئەخالقەی ئێران دە

دەسزززەاڵتی سیاسزززیان نیزززیە بزززیکەنە یاسزززایی و خەڵزززک بکزززووژن و بتزززوقێنن. بەشزززێکی زۆری گەنجزززی باشزززوور، بە تزززایبەت 
دی هەیە ئیسالمییەکان، پۆلیسی ئەخالقن. لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران، بۆ یەکەم جزارە لە نزاوچەکەدا، پڕۆژەیەکزی جز

بززۆ البردنززی دەزگززای پۆلیسززی ئەخززالق، کە سززەرەکیترین پززایەیی کولتززور و کۆمەڵگەکززانی نززاوچەکەیە، کولتززور و کززۆمەڵگەش 
 .سەرەکیترین پایەیی دەسەاڵتی سیاسی و حکومەتەکانی ئەم ناوچەیەن
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سزززەرنەکەوێت، ئەوا لەبەر ئەوەی بزززبوتنەوەکە هەڵگزززری فکزززر و بەهزززای ئەخالقزززی نزززوێیە، ئەگەر لە ئاینزززدەیەکی نزززبیکش 
کاریگەرییەکانی باڵودەبێتەوە و دەگوازرێتەوە. دەکرێزت بە یەکەم بزڕۆژەی کزۆمەاڵیەتی و فکزری دابنرێزت کە بەڕاسزتی بەدی.زی 
مودێ.ەکانی ترە لە ناوچەکەدا. تیۆریبە کردن و لێکۆلینەوەی ئەکزادمی لە الیەن نووسزەر و توێژەرەکزان، شزوێنکردنەوەی ئەم 

 .و سینەمادا، دەکرێت پرۆژەکە ڕوونتر و بەهێبتر بکاتپڕۆژەیە لە هونەر 
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٣٠ ڕێکەوتی: –سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕوانگە و ڕەخنە 
 
 
  

لە چلەی شەهید کردنی ژی؛ا ئەمی؛ی بە دەستی ئی؛سان کوژەکانی کۆماری سێدارەی ئیسالمی 
 ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رەحمان ئیبراهیم زادە
 

 .بابەتە لە نوسی؛ێکی برای بەرێزم کاک د.مەحەممەد خدر مولود کەڵکم وەرگرتووەبۆ نوویس؛ی ئەو 
 
 زن زنگی ازادی - ژن ژیان ئازادی

 
بە پاسززاوی دوای شززەهیدکردنی کززچە کززوردی سززەقبی ژینززا ئەمینززی لە الیەن هێززبە ئەمنییەکززانی ئێززرانەوە لە شززاری تززاران، 

ندەکان خبانی یا الچزوونی چەنزد سزانتیمەترێکە لە سەرپۆشزەکەی بە ، بە پێوەر و سیستەمی ئاخوسەرپێچی لە سەرداپۆشین
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سەر قژ و زولنی دا و بە دیارکەوتنی زولف و کەمێک لە سەروچاوی بە پێوەری خیالفەتی موعتادی دینزی لە ئێزران کە ئەوە 
ەب  لە قەرنی بیسزت بە پێچەوانەێ هەموو عورف و قانوونەکانی پارێبەری مافی مرۆڤ و ئازادی کەسی ئینسانەکانە، چۆن د

 ٤٣و یەکەم دا ژن نەتوان  خۆی دەست نیشانی سادەترین شت واتا لێچکە لەسزەرنان بکزات. کۆمزاری سزێدارەی ئیسزالمی ئەوە 
 .ێ ساڵە هەموو ئازادیەکی لە گەروی گەالنی ئێران دا خەفەکردووە

 
ژینززای کززچە قارەمززانەی شززاری سززەقبی  ئەمززرۆکە لە نێززو چزز.ەی ئەو ڕووداوە دا دەژیززن، ئەم وتارەمززان شززینگێڕی نیززیە بززو

 .رۆژهەاڵتی گڕگرتووی کوردستان، بەڵکو بینین و خوێندنەوەیەکی ژیرانە و راستەقینەیی رووداوەکەیە
 

لە کاتێکدا دەسەاڵتدارانی ئێران باش ئاگاداری کەلتور و مێژووی کوردستان و گەلی کوردن و لە هیچ سەردەمانێکدا ئزافرەتی 
نی دابونەریت و پیرۆزییەکانی ئاین نا )موحەجەبەی الدەر و تێکدەر..!( نەبزوون وە  هەنزدێ کە  و کورد بە مانای پاراست

الیەن بانگەشەی ئەوە دەکەن، بەڵکو نموونە و وێنەی جوانی کۆمەڵگا بوون و شەرمیشیان لە فرێزدانی سەرپۆشزی نەکزردووە، 
و فێربزوون و پێشزکەوتنەکانی سزەردەم و ئازادییەکزانی  بەڵکو بە حەز و ویستەوە تێکۆشاون بۆ هێنانەدەی وەرگرتنی زانسزت

تززا  و کۆمەڵگززای کززوردی.. لەو پێناوەشززدا هەنگززاوی هززێمن و ئاوریشززمی نززاوە و دوور لە دەنززگ و دۆر و پرۆپاگەنززدەیی 
 .فابریقەچیەتی فابریقەکان

 
 هەراسززان دەسززەاڵتدارانی کۆماریززانئەم ڕووداوە کە لەوسززاوە تززا ئێسززتا تەخززت و تززاراجی تززارانی هەژانززدووە و سیسززتەم و 

کردووە، چۆن لە سەرەتا دا ویسزتیان ڕووداوەکە لەسزەر رێچزکە و راسزتەرێی روودانزی دا بەالرێزدا بزبەن لە روانزگەی میزدیای 
سیاسززی بززۆ خززوڵ کززردنە چززاوانی وەرگززر و جەمززاوەری نززاوەوەو دەرەوەی ئێرانززی پزز  فیززرودەن. هەروا دەسززەالتدارانی تززاران 

بۆیان نەچووە سزەر، تزا سزەر لەبەری روودانزی رووداوەکە و هێزرش و لێزدان و سزووکایەتی پێکزردن بە کچێکزی  نەیانتوانی و
سنی.ی ب  کەسی کوردی سەقبی نا بەلەد و نا شارەزا بە شاری تاران بە بیانوی حیجا  لە بەرچزاوی بزرایەکەی و خەڵزک و 

ێچکردنی بە شێوەیەکی دڕندانە بزۆ گرتوخزانەی وزەڕا لە جەماوەری نبیک وێستگەی شەقامی دووسایدی شەهید حەقانی و راپ
شەقامی وزەڕای تاران تا گواستنەوەی بە پەلەی بۆ نەخۆشخانە لە بەرکاریگەری لێدان لە سەری و خوێن بەربوون لە مێشزک 
و جەڵزززتەی مێشزززک و دڵزززی.. چزززۆن چزززۆنی ئەم رووداوە درێزززژ خزززایەنە بە هەڵە و هەڵچزززوون هەڵەشزززەیی پزززۆلیس و هێزززبە 

  .نییەکان و رووداوی سوتنە و رێکەوت..!! لە قەڵەمی بدەنئەم
 

ئەو پر  و ڕووداوە لە سزاتی روودانزیەوە بزۆتە رەمزب و سزیمبوڵی ئزازادی و دژی چەوسزانەوەی گەالنزی ئێزران و لەوانیشزەوە 
قامی نزارازی و گەلی کورد و کوردسزتانیانی رۆژهەالت ئێسزتا بزابەت و رووداوی ژینزا ئەمینزی رۆژەڤزی سیاسزییە و تەواوی شزە



٥ -ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

138 
 

ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە شارەکانی ئێران بە زانکزۆ و ناوەنزدەکانی خوێنزدن تەنیزووە بزۆیە پێویسزتە دەسزەاڵتدارانی تزاران و 
حکومەتی ئێران لەو راستییە دڵنیابنەوە کە چیتر چەوسانەوەی گەالن و نەتەوەکانی ئێران، لەوانیشەوە چەوسزانەوە و زوڵزم 

سەرکوتکردنی داخوازی گەالن و می..ەتان بۆ ئازادی و سەربەخۆیی بزۆ نزاچێتە سزەر و هەروا چیتزر  و ستەمی لە گەلی کورد و
  .ناتوان  هەژموونی خۆشی بسەپێنێتە سەر واڵتانی دراوس  و دەوروبەری

 
اتی لە مانگرتنی گشزتییەوە و پێشزتریش لە روودانزی کارەسز 2022 - 9 - 19لە ماوەی ئەو چ  ڕۆژە دا تاران هەر لە رۆژی 
و شزەهید بزوونیەوە تزا هێرشزی چڕوپزڕی بزۆ سزەر هەرێمزی  2022 - 10 - 16لێدان و ئەشکەنجەدانی ژینزا ئەمینزی لە رۆژی 

ئەمزززرۆ زەنگزززی ئاگزززادارکردنەوە بزززۆ تزززاران لە کۆشزززکی سزززای ئەمریکزززاوە، لە بارەگزززای  تزززا 2022 - 9 - 28کوردسزززتان لە 
نەتەوەیەکگرتووەکانەوە لێدراوە تەواوی دونیای ئازادیخوازان لە رۆژهەاڵت و رۆژئزاواوە لە هەر حەوت کیشزوەری دنیزاوە، تزا 

نززدەکانی خوێنززدن و هززونەر و رۆشززنبیری و کززوچە و کززۆاڵن و خیابززانی شززارە کوردسززتانییەکانی رۆژهەاڵتەوە، بە زانکززۆ و ناوە
شەقام و خیابان و دوکاندارانی تاران و شارەکانی سەرتاپای ئێرانەوە لە گەڵ ژینا ئەمینزی و پرسزی ئزازادی و سزەربەخۆیی 

 .هاودەنگ و هاوسۆزن
 

ئێستا ژینا ئەمینی بە زوڵف و ئەگریجەی تەخت و تاراجی تارانی هێنزاوەتە هەژان و وە  کزچە کزوردێکی نەشزمی.ی سزەقبی 
ناو و ناوبانگیشی جیهانی تەنی و چۆن خۆی بۆتە ئەستێرەیەکی درەوشاوەی دونیای ، ئاواش پزر  و دۆزی نەتەوەیزی کزورد 

 -و دۆزی نەتەوە و گەلزززی ژێردەسزززتەکەی کوردسزززتانی رۆژهەاڵت  و نەتەوەکزززانی ئێزززران و لەوانیشزززەوە تززز  پەری و پزززر 
 .کوردستانی ئێرانی هێناوەتەوە سەر مێبی ناوەندەکانی سیاسیی و رێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و واڵتانی بڕیار بەدەست

 
کززانی وا بە هززۆی زولززف و ئەگززریجەی ژینززا ئەمینززی کززچە کززوردی شززۆخ و شززەنگی سززەقبی لە نێززو هززۆڵ و کەۆریززدۆر و ژوورە
 .نەتەوەیەکگرتووەکانیش رۆژانە گنتوگۆ و پەیڤین و لێدوانی گەرم لە بارەی ئێران و کورد و چەوسانەوەی گەالن دەدرێ

 
 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٣٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 شۆڕشی ئەمجارە شۆڕشی ژی؛ا درەنگ یا زوو سەردەکەوێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 کەریمیحەمەڕەسوو  

 
دیتمزان  ئەمینزی ژینزاو خۆ بە خاوەن کردنی گەلی کورد لە  ئەمینی ژینا ڕۆژی ڕابردوو دا و دوای شەهید بوونی ٤٦لە ماوەی 

 .دێوەزمەی کۆماری ئیسالمی ئێران داکە یەکریبی و یەکگرتوویی گەل بۆتە هۆی سەرکەوتنی گەل بە سەر 
 

دا ئزاپۆرای وەزاڵە هزاتووی خەڵزک و راپەریزن لە  ئەمینزی ژینزاڕۆژی ڕابردوو دا و بە تایبەت لە چ.ەی شەهید  ٤٦لە ماوی 
یەکگرتوو بین هیچ هەڕەشە و هێبێک ناتوان  ڕێگزا لە هەنگاوەکانمزان  شاری سەقب و گۆرستانی ئایچی نیشانی دا کە ئەگەر

 .بۆ سەرکەوتن بگرێ
 

لە شۆڕشززی ژینززا دا تززاکوو ئێززرە دەیززان گەنززج و الوی کززورد لە ژن و کززچ و کززوڕ و مێرمنززداڵ و الو بە دەسززتی ڕەشززی کۆمززاری 
دێززوەزمەی شززەڕ، شززەهید بززوون و بە سززەدان کە  و بگززرە بە هەزاران مرۆڤززی وەزاڵەهززاتوو لە الیەن رژێززم و چڵکززاوخۆرانی 

 نەکان دا بە تووندترین شێوە ئەشکەنجە دەکرێن و بەشێکیان بەداخەوە کۆماری پەت و سێدارەی ئێران گیراون و لە گرتووخا

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D8%A6%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D8%A6%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%98%DB%8C%D9%86%D8%A7_%D8%A6%DB%95%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
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هەر لە ژێززر ئەشززکەنجە دا گیانیززان پێشززکەش بە بارەگززای گەل و نیشززتمان کززردووە و بە سززەدان برینززداری خۆپێشززاندانەکان 
 .ئێستا لە مااڵن دا زامەکانیان دەرمان دەکرێن

 
شەهید بوونی پۆلێک لە جوانترین مرۆڤەکانی گەلزی کزورد، هێنزدە نزاخهەژێن و دیمەنەکانی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردوو، دوای 

 .خەمهێنەرن، کە مرۆڤ تەنیا بۆ گەورەیی ئەو کەسانە دەب  سەری کڕنۆش نەوی بکا
 

و ناڵەی نزاخهەژێنی، ئەم کیزژۆڵە چزاو پزڕ لە فرمێسزکە، مزرۆڤ دەبزاتەوە سزەردەمی  ەدیئەحم فریشتەدیمەنی کچی شەهید 
 .قەاڵچۆ کردنی قاڕن  و قەاڵتان و سەوزی و سەرچنار بە دەست ئەهریمەنانی کۆماری ئیسالمی ئێران

 
لە کاتی بە خاکسااردنی ڕۆڵەی چاونەترسی دا، پێمان دەڵ  کە دڵسۆزانی نێوخزۆی  دەرئوفتادە کۆماردیمەنی باوکی شەهید 

ساڵ لەمەوبەردا لە ڕێکەوتێکزی دیزاری کزراوی مێزژووی گەلزی کزورد دا شزەهید  ١٦واڵت زیاتر لە بیری ڕزگاری گەل دان، لە 
بانززگ و هززاواری بززاوکی شززەهید کۆمززار مانینێسززتێکی سززەردەمیانە و پززڕ لە پەیززامی ی گەالوێززژ(، ٢٥کۆمززار لە دایززک دەبزز  )

سززەرکەوتن بززوو، کەمتززر لە یە  خززولە  قسززەی کززرد، پەیززامی یەکەمززی گززووتی کە ڕێبززازی کۆمززاری کوردسززتان و حیززببەکەی 
یە و شزانازی دەکەم  مانیکۆمار درێژەی هەیە، پەیامی دووهەمی بە کورتی گووتی کە پاراستنی ئەم خا  و ئاوە ئەرکی نیشت

کە کوڕەکەم لە پێناو پاراستنی ئەو خاکە دا شەهید بووە و ئەگەر لە مەیدان دانەبین هەموومان دەکوژرێین، پەیزامی سزێهەم 
 .ڕوو لە خۆفرۆش و جاش و بەکریگیراوان گووتی بەسە نۆکەری مەکەن و خەڵکەکەتان مەفرۆشن

 
و پەیزامی سزەلیم حەقیقزی بزاوکی  ئەحزمەدی فریشزتەو پەیامی هاوسەری شەهید  کۆمار پەیامی یە  خولەکی باوکی شەهید

 ١٥و چەنزدین پەیزامی کزورتی بنەمزاڵەی شزەهیدانی شۆڕشزی ژینزا، زۆر لەو پەیامزانەی کە زیزاتر لە  حەقیقی میالنشەهید 
تر بزوون، پەیامێزک کە هەڵگزری ڕاسزتی دەروونزی خۆیزان و کۆمەڵگزا بزوو.  تر و پزڕ نیزوەرۆ  خولەکن، کوردانەتر، بە هەست

بە ئاگاداری پرسەی بنەماڵەی شەهید کۆمار دا بخشزێنین، بە جزوانی دەیبینزین کە دوای شەهید بوونی کۆمار، ئەگەر چاوێک 
یەکی پاراو و بە ڕێکەوتی کوردی نووسراوە، ناوی منداڵەکانی هەڵقواڵوی بیزری نەتەوەیزی و  هەر هەموو دێرەکانی بە کوردی

 . (یە )کۆمار، ژێکاف، مێدیا، ماردین و ئەفسانە نیشتمانی
 

 .بە بوونی ئەم بنەماڵە کوردپەروەر و چاونەتر  و بوێرانە و درەنگ یا زوو ئەم شۆڕشە سەردەکەوێگەلی کورد سەربەرزە 
لە ماوەی شەش حەوتوو و چەند ڕۆژی رابردوو دا پۆلێک لە باشزترین ڕۆڵەکزانی کزورد شزەهید بزوون، هەوڵزم دا وێنەکانیزان 

نی سوورخەالتی گەلەکەمان لە چەنزد الفیزتە و بانزدرۆڵ کۆ بکەمەوە بۆ ئەوەی لە داهاتوو دا لە خۆپێشاندانەکان دا شەهیدا

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%95_%D8%A6%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%DB%86%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%DB%95%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%95?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%DB%86%D9%85%D8%A7%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%95_%D8%A6%DB%95%D8%AD%D9%85%DB%95%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%AD%DB%95%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWAeZXsx2W1Ix5JpBW2sT66WViSbNKhmrgj6pNkPcf9sKWr99Xe9wdxwkipepqHFFRVyOrpjU9Fut7mEeDWZhkuJaNDjAD6zooYekHdaaZK6hLXvrLBQ_0wOfCWfIhOCjfgiiZDfv2X8zkG6Jf0D1qvkE8uuNPV_HP9V9IKrgLm5A&__tn__=*NK-R
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دا بە گەورەیززی بە دەسززت خۆپێشززاندەرانەوە بزز  و بززبانن کە ئەوانەی شززەهید کززراون هیچیززان چەکززدار نەبززوون و بەڵکززوو 
 .ساڵ بوون ١٨زۆرینەیان منداڵی خوار 

 
بززکەنەوە و لە نززاردنی وێنەکززانیش بزز   تکززایە ئەگەر وێززنەی شززەهیدێک کەمە و یززا بە هەڵە نززاوەکەی نووسززراوە ئاگززادارم

 .بەشمان مەکەن
 

 .بە هیوای ئەوە چیدی شەهیدمان نەبن و گەلەکەمان بە سەر دوژمن دا سەربکەوێ
 

ڕووحی شەهیدانی ئەمجارەی شۆڕشی ژینا چ ئەوانەی لە شار شەهید بوون و چ ئەوانەی بە مووشەکی بالسزتیکی رژێزم شزەهید 
 .بوون شاد

 
 .ان و جاش و بەکرێگیراون و لە ئازادی کوردستان دا بەرەی گەل سبای کردەوە خائینانەکانیان دەداڕوو ڕەشی بۆ خۆفرۆش

 .تۆڵە بە سەبرە بەاڵم بە زەبرە
 

 ٢٠٢٢ی ئۆکتۆبەری ٣١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 شۆڕشی ژنانی ئێران: ژن، ژیان، ئازادی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پەرویز ڕەحیم

 
 زانکۆ مامۆستای و نەتەوەیی ئاسایشی لە دکتۆرا د. پەرویز ڕەحیم قادر،

 
ی ئێرانییەکزان بە دروشزمی ڕەچەشزکێنی "ژن، ژیزان، ئزازادی" جزگە لەوەی کە دەسزەاڵتی ٢٠٢٢نزاڕەزایەتی و ڕاپەڕینزی سزاڵی 

نزاوخۆیی و دەرەکیزی بەدوای ئایەتۆڵاڵکانی لە ئێران شۆ  کزردووە، لە هەمزان کاتیشزدا شزەپۆلێکی هزاوخەمی و پشزتیوانیی 
خۆیززدا هێنززاوە، کە وای کززردووە بەهززۆی تززۆڕە کۆمەاڵتییەکززانەوە، تززوێژەر و ئەکززادیمی و سیاسززییەکان لە نززاوخۆی ئێززران، 
نززاوچەکە و جیهززان هەوڵ بززدەن لەوە تزز  بززگەن، کە لە ئێرانززدا چززی ڕوو دەدات و، ئایززا ئەم جززارەیش بە هەمززان چەشززنی 

ان ڕاپەڕینەکانی دەیەکانی ڕابردووە و، پاش مزاوەیەکی تزر کۆتزاییی پز  دێزت، یزان جیزاوازە و خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی ی
ئەم جارە دەگاتە ئامانجەکانی و تەنانەت ڕووخانی ڕژێمی کۆمزاری ئیسزالمیی لز  دەکەوێزتەوە؟ بزۆیە لێزرەدا پرسزیار ئەوەیە 

انی لە چیززدایە و پززاش ئەوەیززش سززیناریۆکانی ئەم کە ئەگەر ئەم ڕاپەڕیززن و شۆڕشززە جیززاوازە لە ڕابززردوو، ئەوە جیاوازییەکزز
 ڕاپەڕین و شۆڕشە بەرەو چ ئاراستەیە  دەڕوات و چیی ل  دەکەوێتەوە؟

 
 پەراوێبییەکزانی یزاخود شزاراوە ڕەهەنزدە خسزتنەڕووی و نیشزاندان و پرسزە ئەم سەر تیشکخستنە بۆ هەوڵێکە نووسینە ئەم 

   شیمانەکراو ئەنجامە و لێکەوتە و ناوەڕۆ  و سروشت لە پێیەیش بەم و ببینین جیاوازییەکانی دەکات وا کە شۆڕشە ئەم
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 ریمانەیییەکانی باشتر ت  بگەین.گ یاخود
 

 چوارچێوەیەکی تیۆریی کورت و پێویست

 
ئەم نووسززینە هەوڵززێکە لە چوارچێززوەی بیززرۆکە و تیززۆرییە نززوێیەکەی مززار  بایسززینگر، مامۆسززتای زانسززتە سیاسززییەکان لە 

 مزار  [١]"دا.شزاری شۆڕشزگێڕ: بەشزاریبوون و گزۆڕانی جیهزانیی نافەرمزانیپرینستۆن، لە کتێبە نوێیەکەیدا بە ناوی "زانکۆی 
نگزاری ئەو ئالینگزارییە بزووەتەوە و، بززۆ یەکەمزین جزار کۆمەڵێزک داتزای دەسزتی یەکەمززی لە بەرە کتێبەکەیزدا، لە بایسزینگر

وە تزا ئێسزتا کزۆ کزردووەتەوە و، بە شزیکردنەوەی ئەو داتایزانە نیشزانی  (ه١٩٠٠هەموو جوواڵنەوە شۆڕشگێرییەکان لە سزاڵی )
یزۆرییەکی نزوێ بزۆ ڕوونکزردنەوەی هەاڵییسزانی دەدات، کە شۆڕشەکان هەم لە فۆرم و هەم لە ناوەڕۆکدا گزۆڕاون. بایسزینگر ت

شۆڕشەکان، سەرکەوتن و ئەنجامەکانیان دەخاتە ڕوو. چوار دەیە بەر لە ئێسزتا، کتێزبە گزرنگەکەی تێزدا سزکۆچاۆڵ بە نزاوی 
ی یەکی نوێی بەڕووی تیۆری و توێژینەوەکانی شۆڕشدا کزردەوە: کتێزبە نزوێیەکە "دەوڵەتان و شۆڕشە کۆمەاڵیەتییەکان"، دەرگه

بایسینگریش لە ڕووی هەڵسەنگاندنی چەندێتی و ئاماری و، بەرینزاییی تیزۆری و توانزای شزیکارییەوە، پ.ەیەکزی هاوسزەنگی 
ی نوێ بەڕووی توێژینەوە دەربارەی شۆڕشدا دەکاتەوە. کۆی داتاکانی بایسینگر  کتێبەکەی سکۆچاۆڵی هەیە و کۆمەڵێک دەرگه

مەوە تزا ئێسزتا وەخزۆ دەگرێزت. لەو  واڵتانی جیاجیا و لە سەرەتای سەدەی بیسزتهببووتنەوەی شۆڕشگێڕانە لە  ٣٠٠زیاتر لە 
داتایززانەدا بززۆ هەر ئیایززبۆد )بززڕگە، بەش(ێکززی شۆڕشززگێڕانە، ئامانجەکززانی شززۆڕش، تاکتیکەکززانی شززۆڕش و مێززژووی شززۆڕش 

( و شۆڕشززی ٢٠٠٥قاڵی ) هتۆمززار کززراوە. بە پشتبەسززتن بەو داتایززانە و وردبززوونەوە لە هێنززدێک بززابەتی وەکززوو شۆڕشززی پرتزز
( و چەنزد بزابەتێکی دیزکە، ٢٠١١( لە ئۆکراینزا و، شۆڕشزەکانی میسزر و تزونس )٢٠١٤( Revolution of Dignity) شکۆ 

 [٢]بایسینگر شۆڕشەکانی زیاتر لە یە  سەدەی ڕابردوو تاوتوێ و شرۆڤە دەکات.
 

لە ڕابردوودا "حببی سیاسی" تاكە ڕێكخراو یاخود میكانیبم و دەرفەت و چوارچێوەیەا بوو، كە وای دەكرد تاكەكان سزەرەڕای 
ناسنامە جیاوازەكەیان خۆیزانی تێزدا ببینزنەوە و داواكزاری و بەرژەوەنزدییەكانیان لە ڕێزگەی گەیشزتنە دەسزەاڵت یزاخود -وردە

ەر بززكەن یززاخود لە چوارچێوەیززدا دووبززارە ناسززنامەیەكی نززوێ وەربگززرنەوە. بەم هەوڵززدان بززۆ گەیشززتن بە دەسززەاڵت دەسززتەب
دیموكراتییەكزان( تزاكە ئزامرازی دەسزتەبەركردنی ویسزت و داواكزاری و -واتایە كە حببە سیاسییەكان )بەتایبەت لە واڵتە نا

ن چارەسزززەری گونجزززاوی بزززۆ پاراسزززتنی ناسزززنامەكان بزززوون و، هەوڵ دەدرا كە لەم چوارچێوەیزززدا هەمزززوو كێشزززە و گرفتەكزززا
بدۆزرێتەوە. بۆ نموونە حببە چەپ و كۆمۆنیستەكان بە پێناسەكردن و چوارچێوەیەكی ناسنامەیی بۆ چینی كرێكزاران، هەمزوو 
كێشززە و گرفتەكانیززان لەم چوارچێززوەیەدا پێناسززە دەكززرد و ڕێگەچارەیززان لە ڕزگززاریی ئەم چیززنە و گرتنەدەسززتی دەسززەاڵت 

ەكانی دیكەیان بە پەراوێبی و الوەكی دەزانی یزاخود پێیزان وابزوو كە پزاش گرتنەدەسزتی دەسزەاڵت دەبینی و، پر  و بابەت

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691224763/the-revolutionary-city
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2033-2022-10-31-07-44-51#_ftn1
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2033-2022-10-31-07-44-51#_ftn2
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لەالیەن پرۆلیتاریزززاوە هەمزززوو ئەم پزززر  و بزززابەت و كێشزززانە چارەسزززەر دەبزززن. كەوابزززوو، لە ڕوانزززگەی ئەوانەوە پرسزززە 
 ئابوورییەكان كرۆكی هەموو پرسەكانی دیكە بوو.

 
زایینززززی سززززەدەی ڕابززززردوودا لە بززززری  ی60ەاڵیەتییەکززززان، بەتززززایبەتی لە پززززاش دەیەی بەاڵم ئێسززززتا بززززبووتنەوە کۆم

- ناسزززززنامە ی حزززززببە سیاسزززززییەكان، زیزززززاتر ڕوانگەیەكزززززی(Strategy Oriented)تەوەر - سزززززتراتیژی ڕوانزززززگەی
ببووتنەوەكزانی مزافی (یان هەیە. باشترین نموونەیش ببووتنەوەكزانی مزافە مەدەنییەكزان و identity Oriented) تەوەر

دەنگدانی ژنان لە ڕابردوو و ببووتنەوەكانی كەمینە نەتەوەیییەكان، ئزایینی و مەزهەبزی و ژنزان و ببووتنەوەكزانی ژینگەیزی 
یززاخود سززەوزەكان و ئاشززتی و دژایەتیززی باڵوبززوونەوەی چەكززی ئەتززۆمی و، هەروەهززا بززبووتنەوە جیاوازەكززانی ناسززنامەیی 

 ئەم. هتزززد و هاوڕەگەزخوازەكزززان یزززاخود دووڕەگەز ڕەنگیناێسزززتەكان، یزززاخود ڕەشاێسزززتەكان كزززۆچبەران، گەنجزززان، وەكزززوو:
 هززیچ گرێززدراوی و بززكەن ڕێكخسززتن خۆیانززدا مەدەنیززی خەبززاتی پرۆسززەی لە خۆیززان تاكەكززان كە دەكززات، وا تایبەتمەنززدییە
 .نەبن دیكە ڕێكخستنێكی

 
ڕووداوەكززانی ئەم دواییززیەی شززارەكانی ئێززران و بەپێززی سروشززتی لە چوارچێززوەی كۆمززاری ئیسالمییشززدا بەهززۆی نززاڕەزایەتی و 

-سیاسی و یاساییی ئەم سیستەمە سیاسییەی ئێسزتای ئێزران، هەروەهزا كۆتزاییی پزرۆژە یزاخود گەمەی سیاسزیی ڕینۆرمخزوازی
ئەم بنززاژۆخوازی، ڕەوایەتززی و مززانەوەی ئەم سیسززتەمە سیاسززییە كەوتززۆتە ژێززر هەڕەشززە و مەترسززیی جززددییەوە. لێززرەوە 

 ببووتنەوە نوێیانە فۆرم و شێوازی ڕووخێنەر وەردەگرن.
 

بۆ نموونە، بەپێی ئاماری ناوەندی لێکۆڵینەوەی پەرلەمانی ئێران، پشتیوانی لە حیجابی ئیجباری لە سزەرەتای هەشزتاکانی 
ێززک لەو . لێززرەدا پرسززی حیجززابی زۆرەم.زز ، یەکدابەزیززوە 2018سززاڵی  % لە35بززۆ نززبیکەی  %85سززەدەی ڕابززردوودا لە 

پرسانەیە کە دەتوانێت ببووتنەوەیەکی گەورەی کۆمەاڵیەتی وەگەڕ بخات، چونکە حیجا  بەشێکە لە ناسزنامە ئیسزالمییەکەی 
کۆماری ئیسالمی و، دژایەتیکردنی لە الیە  بەشزێکە لە دژایەتیکردنزی مۆدێز  و سزتای.ی نەریتخزوازانەی کۆمزاری ئیسزالمی لە 

ژنانی ئێرانی و، لە الیەکی تریشەوە بەهۆی ئەوەی کە یەکێک لە کۆڵەکەکانی ناسزنامەی هەمبەر ستای.ی مۆدێرنی ویستراوی 
کۆماری ئیسالمی لەسەر پیاوساالری و نەریتی فیقهی دامەزراوە و لەسەر ئەو بنەمایەیش یاسا و سبای بۆ دیاری کزراوە، ئەوە 

چززونکە حیجززا  وەکززوو بەشززێک لە ناسززنامەی  پرسززێکی سیاسززی. لە ڕوانگەیەکززی تززرەوە،  ئەم دژایەتیکززردنەی حیجززا  دەبێتززه
یش الچززوونی ئەم یاسززا و ڕێسززایانەی  ر بۆیززه سیسززتەم و کززۆمەڵگەی وێنززاکراوی ئێسززتای کۆمززاری ئیسززالمی پێناسززە کززراوە، هززه

ئەکتێکزی سیاسزی و بزۆیە کۆمزاری ئیسزالمی بەتونزدی دژی دەوەسزتێتەوە و تەنزانەت ئامزادەیە بزۆ   تایبەت بە حیجا ، دەبێته
نی، مرۆڤ بکوژێت و دەست بۆ سزەرکوت ببزات. لێزرەوە دەردەکەوێزت لەم سیسزتەمەدا هەر پرسزێک کە هەڵگزری ڕەگەزی پاراست
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" لە ژن، ژیزان، ئزازادیدژایەتیی ناسنامەیی بێزت، پرسزێکی ئاسایشزییە بزۆ کۆمزاری ئیسزالمی لە ئێزران. هەر بزۆیە دروشزمی "
-ناسززنامەیییەکانی کۆمززاری ئیسززالمی، دەتوانێززت ڕۆڵززی نززا ( و ڕەگەزەmetanarrativeبەرامززبەر گێززڕانەوەی بااڵکززان )

 ئاسایشی ببینێت و لە پاڵ فاکتەرەکانی تر، شۆڕشێکی جەماوەریی ل  بکەوێتەوە.
 

 "ژن، ژیان، ئازادی": کورتمەودا و هەنووکەیی، نێونجی و درێژخایەن یان شۆڕشی "شۆڕشی ژنان" هۆکارەکانی سەرهەڵدانی
 

 پزاش بەتزایبەتی و ڕابزردوو دەیەکزانی درێژاییزی بە کە سیاسی سیستەمی لە چاکسازی و شکستی هەوڵەکانی ڕینۆرم :یەکەم
، ڕۆشززنبیران و چاالکڤانززانی مەدەنززی و قوتابیززان گەنززج، ی وه نززه لەنززاو هیززوای سززەرۆککۆمار، وەکززوو خززاتەمی هاتنەسززەرکاری

پیشەیی و ژنان و بەگشتی تزوێژە جیاجیاکزان و بەتزایبەتی چینزی ناوەڕاسزتی ئێزران دروسزت کردبزوو. ئەم هەواڵنە تزاوەکوو 
( بەردەوام بوو، بەاڵم هەر جزارەو زیزاتر لە ڕابزردوو ٢٠٢١ - ٢٠١٧دەنگدان بە خولی دووەمی سەرۆکایەتیی حەسەن ڕۆحانی )

پاشەکشە بە داواکاری و ئەکتەرەکان و خەڵک بەگشتی دەکرا. هەر ئەمەیش وای کرد خەڵک بەگشزتی و ئەو چزین و تزوێژانە 
ناسزنامەیییەدا گۆڕانکزارییەکی ئەوتزۆ و  - دەستووری و ئایزدیۆلۆژیایی - بێهیوا ببن لەوەی کە بتوانن لەم چوارچێوەی سیاسی

ی کرد کە ئەکتی شۆڕشزگێڕانە و داواکزاری بزۆ گزۆڕانی ڕیشزەیی و بەم پێزیەیش تەنانەت بچووکیش بێننە دی. هەر ئەمەیش وا
 فیقهییە، ببێتە دروشم و داواکاریی سەرەکیی ناڕەزایەتییەکان. - ئایدیۆلۆژیایی - ڕووخانی کۆی ئەم سیستەمە تیۆکراسی

 
داخرانزی سیسزتەمە سیاسزییەکەی  هەر پەیوەندیدار بە خاڵی یەکەم و وەکوو لێکەوتەیە ، سەرکوتکردنی بەردەوام و :دووەم

ئێستای ئێران یەکێک لە هۆکارە هەرە سەرەکییەکانەە بەم واتایە کە قۆنال بە قۆنزال ئەم سیسزتەمە بەرەو یەکدەسزتچوون و 
داخران ڕۆیشتووە و تا دوایین جار کە بە هاتنەسەرکاری ئیبراهیم ڕەئیسی کۆتاییی پ  هات و هەمزوو جومگەکزانی دەسزەاڵت 

ئوسزوولگەراكانەوە )ئوسزوولگەرای  - ماخواز( و نیزۆ را )بنزه نەیەکی بچوو  و جێگەی متمانە، ناسراو بە ئوسزۆڵگهلەالیەن باز
نوێ( کۆنترۆڵ کرا و ئەکتەرەکانی تریش کە پابەند بوون بە چوارچێوەی ئێسزتای سیسزتەمە سیاسزییە ئیسزالمییەکە، وەکزووە 

 د. بەم واتایە پێشووتر کە ڕکابەرایەتییەکان لە نێزوان ڕینۆرمخزوازڕەفسەنجانی، خاتەمی و ڕۆحانی و ئەحمەدی نەژاد و هت
نیۆئوسززوولگەراکان گززۆڕاوە و بززازنەی یززارییە  - ئوسززۆڵگەراکان بززوو، ئێسززتاکە ئەم ڕێسززایە بززۆ گەمەی نێززوان ئوسززوولگەرا -

ناڕەزایەتییەکانی ڕابردوودا، نە  تەنیزا سیاسییەکان بچووکتر و تەسکتر کراوەتەوە. لە الیەکی تریشەوە لە خۆپیشاندان و 
و بە تونزززدوتیژییەکی   اڵمزززی داواکزززارییە سیاسزززی و ئزززابووری و کۆمەاڵیەتییەکزززان نەدرایەوە بەڵکزززوو بە تونزززدترین شزززێوه وه

 لەڕادەبەدەر و کوشتن و گرتن و هەاڵتن و ئاوارەبوونی ناڕازی و خۆپیشاندانەکان، کۆتاییی پ  هاتووە.
 

 لە پاش سەرهەڵدانی  گەمارۆکانی ئەمریکا بەتایبەتی و جۆراوجۆر هۆکاری بە ئاب.وقە و سباکانی سەر ئێران :سێیەم

http://kazemalamdari.com/wp-content/uploads/Book-why-reforms-failed.pdf
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/iran-sanctions
https://www.state.gov/iran-sanctions/
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ڕۆژ دەسززتی پزز  کززردووە و بەهززۆی چززاالکییە  ٤٤٤و بەبززارمتەگرتنی دیا.ۆمززاتە ئەمریکییەکززان بززۆ مززاوەی  ١٩٧٩شۆڕشززی سززاڵی 
سەربازییەکانی دەرەوەی سنووری سوپای پاسداران و پرسەکانی مافی مرۆڤ و بەتایبەتی بەرنامەی ئەتزۆمیی ئێزران تزاوەکوو 

دابینکردنزززی  ئەمەیزززش کزززاریگەریی ڕاسزززتەوخۆی لەسزززەر توانزززای واڵمزززدانەوەی حکزززوومەت بزززۆئێسزززتا بەردەوامیزززی هەیە. 
 لەم کە کززردووە وای ئەم دۆخە نالەبززارە ئززابوورییە هەر. هێشززتووە بەجزز  پێداویسززتیەکانی هاواڵتیززان و ژیززانی تاکەکززان

 و پەراوێبخززراو چیززنە و تززوێژ لە زۆر بەشززێکی یززان بێززت ئززابووری هۆکززارەکەی نززاڕەزایەتییەا موو هززه دواییززدا سززااڵنەی
نزی کزردۆتە بەسزتێنێکی گونجزاو بزۆ سزەرهەڵدانی ئێرا کزۆمەڵگەی ئەمزانەیش هەمزوو. بزن بەشدار ڕاپەڕینەکان لە بێبەشەکان

پسزززۆران و ئابووریناسزززان بەردەوام هۆشزززداری بززززدەنە  نزززاڕەزایەتی و شۆڕشزززی جەمزززاوەری. هەر ئەمەیزززش وای کزززردووە کە
 .لێکەوتەکانی ئەم دۆخە ئابورییە بە سەبارەت دەسەاڵتداران

 
یززی مێززژووی کۆمززاری درێژای بە  ناسززنامە ئەتنیکززی و مەزهەبززی ئززایینی و ڕەگەزییەکززان گوشززار و پەراوێبخسززتنی :چێێوارەم

ناسزززنامە فەرمززززی و  ئیسزززالمی، بززززۆتە هۆکزززاری ئەوەی کە بەردەوام لەالیەن نەتەوە و ناسززززنامە جیاوازەکزززانەوە دژایەتیززززی
و جوگرافیززایەوە سززەر هەڵززدەدات کە  نززاوچە لەو یززان ناڕەزایەتییەکززان زۆربەی بززۆیە هەر. بکرێززت سیاسززەتەکانی ئەم ڕژێززمە

شوێنی نەتەوە و ئیتنیک و مەزهەبە جیاوازەکانی ئێزرانە یزان ئەوەی کە ئەو ناسزنامانە بەشزداریی کزاریگەر و ڕاسزتەوخۆیان 
تیایدا هەیە. ئەمەیش وا دەکات کە ببووتنەوە و داواکاری دژی سیستەم لە ئێزران، ببووتنەوەیەکزی بەهێزب و ڕیشزەدار بێزت. 
هەر بزززۆیە لەو شزززوێنەی کە پەراوێبخسزززتن و سزززەرکوتکردنی ناسزززنامە ئیتنیکزززی و مەزهەبییەکزززان تونزززدوتیژ بزززووە، ئەو 

چەکزدارییەکانی  - چەکزداری بزوونە، بزۆ نمزوونە: حزب  و بزبووتنەوە سیاسزی - ناسنامانەیش خاوەن ببووتنەوەیەکی سیاسزی
 کوردەکان، بەلوچەکان و عەرەبەکان.

 
-ئایزدیۆلۆژیایی ناسزنامەی جێگیرکردنزی و چەسزااندن لە سزەرەکیی ڕۆڵزی سەرکوتکردن و پەراوێبخسزتنی ژنزان نێوەیشدا لەم

یەکێزک لە بزبووتنەوە بەهێبەکززان لە  کە،  یززه وه ئه ێشزەسەرنجڕاک کە ئەوەی بەاڵم هەبزووە، ئێززران ئیسزالمیی کۆمزاری فیقهیزی
 لە ناڕەزایەتییەکزان و خۆپیشزاندان تەنزانەت و ئیسزالمی کۆمزاری دژبەرەکزانی ببووتنەوە یەکەمین تەنانەت و مێژووی ئێران

 و ئزازادی پرسزی کە بزوو ژنزانەوە لەالیەن ئێران لە ئیسالمی شۆڕشی لەپاش چەند ڕۆژێک لە سەرکەوتنی نوێ سیستەمی دژی
 یززان" ژنززان شۆڕشززی" بە ناسززراو شۆڕشززی سززەرهەڵدانی و ئێسززتا تززاوەکوو ئەمە و، بززوو سززەرەکی تەوەری زۆرەم.زز ، حیجززابی

 ۆراوجۆر بەردەوام بووە.ج شێوازی بە  (2022) ساڵی لە" ژینا شۆڕشی"
 

جززگە لە هۆکززارە جێگیززرە سیاسززییەکان، ناکززارامەییی حکززوومەت وای کززردووە کە لە ئێززران چەنززدان کێشززە و گرفتززی  :پێێێ؛جەم
بەرزبزوونەوەی هەاڵوسزانی  ،بەرزبوونەوەی ڕێزژەی بێکزاری و بەرزبوونەوەی ڕێژەی هەژاری ،جیاوازیی چینایەتی گەورە وەکووە

https://ir.voanews.com/a/iran-economy-past-year/6489589.html
https://ir.voanews.com/a/iran-economy-past-year/6489589.html
https://ir.voanews.com/a/iran-economy-past-year/6489589.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_iran_economy_40_years_graphs/29783484.html
https://aftabnews.ir/fa/news/775987/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B6%DB%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B3-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C%7C-%DB%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/775987/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B6%DB%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B3-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C%7C-%DB%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://aftabnews.ir/fa/news/775987/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%DB%B6%DB%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DB%B3-%D8%B1%D9%82%D9%85%DB%8C%7C-%DB%B5-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA
https://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/38631-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://academic.oup.com/book/3677/chapter-abstract/145038306?redirectedFrom=fulltext
https://www.refworld.org/docid/3ae6a8240.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6a8240.html
https://www.refworld.org/docid/3ae6a8240.html
https://per.euronews.com/2019/03/08/iran-women-rights-movments-always-victims-of-politics
https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/1795
https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/1795
https://www.aasoo.org/fa/multimedia/videos/1795
https://www.aasoo.org/fa/articles/1767
https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/98546/
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-22/578469-%D8%AE%D8%B7-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/news/1677957/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%B1%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/529568-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/529568-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
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هەاڵتنی مێشکەکان و پسزاۆر و شزارەزایان و خزاوەن  ،کۆچی بەکۆمەڵ ،پیسبوونی ژینگە و کەمئاوای و بەبیابانبوون ،ئابووری
بەرزبززوونەوەی تەمەنزززی  و جیززابوونەوەی ژن و پیزززاو بەرزبززوونەوەی، بەرزبزززوونەوەی دیززاردەی کوشزززتن ،بڕوانززامە بەرزەکززان

قاچززاخ و بەکارهێنززانی مززادە  و نرۆشززیلەش وەکززووە کێشززە کۆمەاڵیەتییەکززان بەرزبززوونەوەی ڕێززژەی تززاوان و، هاوسززەرگیری
، بەگشززتی نائاسایشززیی کززۆمەاڵیەتی و ئززابووری و گەنززدەڵیی ئززابووری و ئیززداری و تونززدوتیژیی کززۆمەاڵیەتی و هۆشززبەرەکان

ژینگەیی لە ئێران بگاتە لووتکەە ئەمانەیش وای کردووە کە کۆمەڵگەی ئێران لە بەردەم تەقینەوەیەکی گەورەی جەماوەریزدا 
 بێت.
 

 لە ئێران "ژن، ژیان، ئازادی" یان شۆڕشی "شۆڕشی ژنان" و تایبەتمەندییە سەرەکییەکانی ڕاپەڕی؛ی جیاوازی

 
 (Z- Generationنەوەی زێد) یەکەم؛

 
ی نوێ )جی.ی نوێ( و گەنجان لەم شۆڕشە، یەکێزک لە خزاڵە بەرچزاو و سەرنجڕاکێشزەکانی ئەم شۆڕشزەی ئێسزتای  وه ڕۆڵی نه

سززاڵن کە بە جیزز  یززان  ٢٥، کە زۆریززنەی بەشززداربووان لە نززاوچە و شززارە جیاجیاکززان جی.ززی گەنجززانن و خززوار  ئێرانییەکانززه
نززاوخۆیی و دەرەکییەکززان، هەروەهززا   جی چززاودێر و ئەکادیمییززه( دەناسززرێنە ئەمە سززەرنGEN-Z) یززان  zoomerنەوەی 

ی کە پەروەردەی کۆمززاری ئیسززالمییە و بە نەوەی سززێیەمی ئێرانییەکززانی  یززه وه کاربەدەسززتانی ئێرانیشززی ڕاکێشززاوە کە ئەم نه
ی ئیسزالمیی ئێزران دادەنرێزت، بەاڵم ئێسزتا لە دژی ئەم ڕژێزمە و بەرپرسزانی بزااڵ و یاسزاکان ١٩٧٩لەدایکبووی پاش شۆڕشی 

توندترین کاردانەوەیان هەیە. هەر ئەمەیزش وای کزردووە کە داواکارییەکانیشزیان بەپێزی تایبەتمەنزدییە جیهانییەکزانی ئەو 
 ، مۆدێرنتر و ڕادیکاڵتر بێت. یه وه نه
 

 ژن، ژیان، ئازادی دووەم؛
 

ەنزدیی سزەرەکیی ئەم ڕاپەڕیزنەیە کە وا دەکزات تایبەتم خۆپیشاندانانە، لەم ژنان و کچان دیاری و بەرچاو و کاریگەر ڕۆڵی
بە "شۆڕشی ژنزان" بناسزرێتە هەر بزۆیە ئەم خزولە لە شۆڕشزی ئێرانییەکزان بەهزۆی لەخزۆگرتنی داواکارییەکزانی ژنزان، بزۆتە 

وەهزا هۆکاری بەشداریی ژنان و کچان و، هەروەهزا سزەرنجی ڕای گشزتیی واڵتزان و میزدیا نێوەدەوڵەتییەکزانی ڕاکێشزاوە. هەر
ژن، ژیزان، ئەمە بۆتە هۆی بەرفراوانبوون و بەشداریی هەموو چین و توێژەکان. بۆیە لە هەموو ناوچەکزانی ئێزران دروشزمی "

" دەگززوترێتەوە. بززۆیە چ لە شززەقام و چ لە زانکززۆ و ڕاگەیانززدن و تززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکززان، ژنززان و کچززان ئەکززتەری ئززازادی
سووتانی چەفییە و لەچک و حیجزا  و چزوونەدەرەوە بەبز  حیجزا ، بەبەرفراوانزی سەرەکیی ئەم خۆپیشاندانانەن و دیمەنی 

https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/529568-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://www.eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-67/529568-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://karayionline.com/irans-environmental-crisis/
https://www.salamatnews.com/news/312327/%DA%A9%D9%88%DA%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8
https://kayhan.london/fa/1401/06/31/299466/
https://kayhan.london/fa/1401/06/31/299466/
https://kayhan.london/fa/1401/06/31/299466/
https://www.sobhshod.ir/news/7681/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.imna.ir/news/596392/%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-199/710679-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-199/710679-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-199/710679-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://www.khabaronline.ir/news/654454/%DB%B5%DB%B2-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B0%D9%87%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://farsi.alarabiya.net/2021/04/13/%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%BA%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%9F
https://www.hamshahrionline.ir/news/701641/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/701641/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.hamshahrionline.ir/news/701641/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/news/83791269/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF
https://www.khabaronline.ir/photo/402210/%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B9%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1
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دەبینرێززت. ئەمەیززش جزززگە لەوەی مانززایەکی کزززۆمەاڵیەتی و کەلتززووریی هەیە، لە هەمززان کاتیشزززدا لە کۆمززاری ئیسزززالمیدا 
 ڕەهەندێکی گەورەی سیاسیی هەیە.

 
 گەل لە دوو بەرەدائاشکرابوون یان بەرجەستەبوونی سنووری دەسەاڵت و  سێیەم؛

 

 ئێزرانە، ی٢٠٢٢ ڕاپەڕینزی گرنگزی تایبەتمەنزدیی کەلتوورییەکزان، و مەزهەبزی و ئیتنیکزی لێکتزرازانە و کەلزێن پڕکزردنەوەی
 و کەلتززوور و ئیتنیززک و نەتەوە هەمززوو سززەروو لە سەرتاسززەری هاوسززۆزییەکی و هززاودەنگی جززارە، ئەم شۆڕشززەی لەم چززونکە

كاندا  ئەوە نەدەبینزرا و، لە کزاتی خۆپیشزاندانه  وه یاسەتەکانی کۆماری ئیسزالمییهس بەهۆی پێشووتر کە دەبینرێت ناوچەکان
لێکترازانێک لە نێوان نەتەوە و مەزهە  و ناوچەکانی ئێزران لە ئزارادا بزوو، بەتزایبەتی لە نێزوان کوردسزتان و ناوچەکزانی 

اڵم لەم گەڕەی  شارە پەراوێبییەکانی ئێران. بزه و گەورەکان ارەش نێوان  له هەروەها کوردە و تور  نێوان لە تەنانەت  تر و
ناڕەزایەتییەکان ئێمە هاوشێوەیی و لێكچزوون لە داواکارییەکزان لەالیەن خۆپیشزاندەران و، هەروەهزا تێزاەڕین لە داواکزاریی 

ئەم ناڕەزایەتییززانە سززنوورداری نززاوچەیی و پیشززەیی یززان تەنززانەت ڕەگەزی، دەبینززین. لە ڕوانگەیەکززی تززرەوە، ئەم جززارە 
هەڵوێستیی نەتەوەکانی ئێران، بۆتە کێشزەیەکی گەورە بزۆ حکزوومەتی ئێزران و بەم پێزیەیش زیزاتر لە ڕابزردوو -بەهۆی هاو

 هەست بە مەترسیی ئاسایشی دەکات.
 

 ڕووخێنەر ئۆپۆزیسۆنی یەکگوتاریی و دەرەوە و ناوخۆ لێکترازانی و کەلێن پڕکردنەوەی چوارەم؛
 

لە سزززیما   پاڵاشزززتیی بەرفراوانزززی هزززاوواڵتی و حزززب  و الیەنەکزززانی ئۆپۆزیسزززیۆنی دەرەوەی ئێزززران، یەکێکزززهپشزززتیوانی و 
ئێزران و، بە ڕێژەیەکزی زۆر بەرفزراوان لە دەرەوەی ئێزرانیش لە شزار و  ٢٠٢٢جیاوازەکان و تایبەتمەندیی ناڕەزایەتییەکانی 

ناوخۆیییەکززززانی ئێززززران بەڕێززززوە دەچێززززتە تەنززززانەت  واڵتە جیاوازەکززززانی جیهززززان پشززززتیوانی لە شززززۆڕش و خۆپیشززززاندانە
. لەم نێوەندەیشدا کەسزانی  خۆپیشاندەران هێرش دەکەنە سەر باڵۆێبخانە و ناوەندەکانی کۆماری ئیسالمی لە واڵتانی بیانی

هەروەهزا ناسراو و هونەرمەند و ئەکادیمی و ڕۆژنامەڤان و کەسانی سیاسیی بەناوبانگ تاوەکوو کەسانی ئاسایی، دەبینرێت. 
 تەنزانەت  ئەوەی کە جێگەی سەرنجە، ئۆپۆزیسیۆنی دەروەی ئێران کە پێشووتر هیچ کات لەگەڵ یەکتر و لەسەر ڕێکخستن و

 سزەرکەوتنی ئەویزش کە هەیە داواکارییزان یە  پێکەوە جارە ئەم نەبوون، هاوهەڵوێست و یەکگرتوو داواکارییەکان و دروشم
جیزاوازی و ناکۆکییەکانیزان وەالوە نزاوە و پزێکەوە پشزتیوانی لە هاوواڵتیزانی ئێرانزی ەمەیە و، سیست ئەم ڕووخانی و شۆڕش

اڵمی ئەرێنزی لە نزاوخۆ بزۆ داواکزاری و  دەکەن و تەنانەت هاوکاری لەگەڵ یەکتری دەکەن و، هەر ئەمەیش وای کردووە کە وه
 رز ببێتەوە.ندەران بەخۆپیشا و ناڕازییەکان ورەی و ئیرادە  بانگەوازەکانیان وەربگرن و
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لە خزززاڵە   ە پشزززتیوانیی ڕای گشزززتی لە واڵتزززانی ئزززازاد و دیموکراسزززی لە ڕاپەڕینزززی ئێرانییەکزززان، یەکێکزززی تزززرهپێێێێ؛جەم
جیاوازەکززانی ئەم ناڕەزایەتییززانە و شززەپۆلێکی پشززتیوانی لە نززاڕازی و خۆپیشززاندەران و مززانگرتووان و گیراوانززی ئێرانززی لە 

ی بیانی دەبینرێت و، ئەمەیش وای کزردووە کە ڕای گشزتیی ئەو واڵتزانە و، لە میزدیا و ئاستی دەرەوەی ئێران لەالیەن کەسان
ڕاگەیانزدن و سۆسزیال میزدیاوە پشزتیوانی لە ناڕەزایەتییەکزان بکرێزت و، هەروەهزا داوای پاراسزتنی گیزانی خۆپیشززاندەران و 

گززززانە گوشززززاریان خسززززتۆتە سززززەر گززززوێگرتن لە داواکارییەکززززان بکرێززززت. تەنززززانەت بەشززززێک لەو کەسززززە بیززززانییە بەناوبان
سیاسەتمەدارانی واڵتەکانیان بۆ ئەوەی گوشار بۆ سەر ڕژێمی ئێران دروست بکەن، یزان بەهزۆی پێشزێ.کردنی مافەکزانی مزرۆڤ 

سبا و ئابڵووقەی توند بخەنە سەر کۆماری ئیسالمیی ئێران. بەاڵم لە ڕابردوودا ئەمە هزیچ   وه و سەرکوتکردنی خۆپیشاندەرانه
اسززت و بەرفززراوانییە نەبینززراوە و، دەکرێززت بڵێززین هۆکززارەکەی بززۆ داواکززاری و دروشززمە پێشززکەوتنخوازەکانی "ژن، کززات بەم ئ

 ژیان، ئازادی" و، هەروەها بەشداریی ژنان و پاڵاشتیی هەموو ئێرانییەکانی ناوخۆ و دەرەوە لەم ڕاپەڕینە دەگەڕێتەوە.
 

ربزوونی ناڕەزایەتییەکزان لە شزارەکان، دروشزمدانی شزەوانە  تەوه - گەڕە ڵێك تایبەتمەندیی تریش وەکزوو،  هەرچەندە كۆمه
لە شوقە و ماڵەکانەوە، دروشمنووسین لەسەر دیوارەکان و شوێنە گشتییەکان، سزەرهەڵدانی نزاڕەزایەتی لەنزاو خوێنزدکارانی 

انگرتن و ناڕەزایەتیی کرێکارانی قوتابخانەکان و، هەروەها ناڕەزایەتیی بەردەوامی زانکۆ جیاجیاکان لە شارەکانی ئێران، م
کەرتە جیاجیاکززان، بەکارهێنززانی بەرفراوانززی تززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکززان، گوشززار و سززبا و سززەرکۆنەکردنە نێودەوڵەتییەکززان 
سەبارەت بەم خۆپیشاندانانە، بەرهەمهێنانی سەدان بەرهەمی هزونەری لە شزێوازی جۆراوجزۆر و بە زمزانی جیزاواز، چزاالکیی 

کخزراو و چاالکزان و پسززاۆرانی مزافی مزرۆڤ لە دەرەوە و نزاوخۆ، بززۆ ئاگزادارکردنەوەی ڕای گشزتیی جیهززانی لە بەرفراوانزی ڕێ
هەمزززبەر تاوانەکزززان بەرامزززبەر بە ڕاپەڕیزززوان و گیزززراوان و کزززوژراوان و دۆکیزززۆمێنتکردنی تونزززدوتیژییەکان، سزززەرهەڵدانی 

یکردنی گرووپە هاکەرییەکان یان ئاکتیڤیسزتە نەناسزراو بەاڵم نافەرمانیی مەدەنی لەنێو ئێرانییەکان، یارمەتیدان و پشتیوان
بەناوبانگە نێودەوڵەتییەکان، کاراکردنی "ئینترنێتی ستارلینک" بۆ ئێران لەالیەن ئەمریکا و "ئزیالن ماسزک"ەوە بە مەبەسزتی 

ە فارسزبمانەکانی دەرەوەی دەربازبوون لە پچڕاندنی هێڵەکانی ئینترنێت و سانسۆری ئێران و چزاالکبوونی بێزوێنەی ڕاگەیانزدن
ئێززران و گواسززتنەوەی هەواڵ و زانیارییەکززان وای کززردووە کە، ئەم ڕاپەڕیززنە سززیما و تایبەتمەنززدیی شۆڕشززێکی جەمززاوەریی 
هەبێت کە سەرکوتکردن و دامرکاندنەوەی ئەستەم بێزت و ئاسزۆی گۆڕانکزاری لە سیسزتەمی سیاسزیی ئێزران ئەگەرێکزی حەتمزی 

 بێت.
 

 کۆبەند

 
 سەرکەوتنی ئەم ڕاپەڕینە بەهێب دەکات، جگە لە پاڵاشتیی واڵتانی ئەوروپی و ئەمریکا، پەیوەستە بە  ئەوەی کە
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بەردەوامززززی و بەهێببززززوونی خۆپیشززززاندانەکان و بەشززززداریی زۆریززززنەی چززززین و توێژەکززززان لەم خۆپیشززززاندانانەدا. بەاڵم 
ە و ئیززرادە و ورە بززداتەوە بە هێززبە ئاسایشززی و بەپززێچەوانەوە دەتوانێززت بززۆ مززاوەیەکی کززاتی ئەم ڕاپەڕیززنە دامرکێنززرێتەو

سەربازییەکانی ئێزران کە بە کەڵکزوەرگرتن لە بێزدەنگیی کزۆمەڵگەی نێزودەوڵەتی، نزاڕازی و ڕاپەڕیزوان بزۆ مزاوەیەکی کزاتی 
سەرکوت بکات. هەرچەنزدە زانیزاری و ئاماژەکزان لە پزاڵ گۆڕانکارییەکزان و واقعزی کزۆمەڵگەی ئێرانزی و سروشزتی سیسزتەمی 

یاسززیی ئێززران لە پززاڵ ڕەفتززار و سیاسززەتی ئەم ڕژێززمە لە نززاوخۆ و دەرەوە پێمززان دەڵززێن کە، ئەگەری ڕووخززانی کۆمززاری س
 . وه ئیسالمی زۆر بەرزە و تەنیا پەیوەستە بە کاته

  
[١] - Beissinger, Mark. The Revolutionary City: Urbanization and the Global Transformation of 

Rebellion. Princeton University Press, 2022 
 :بڕوانە زیاتر زانیاریی بۆ - [٢]
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