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 (نامیلکەی) ژن، ژیان، ئازادی
 

  ٦ ؛بەشی

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

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

شاد و سزاا  و پێزباین بزۆ نووسزەرانی ئەم نزامی.کەیە.  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 بابەتن٤٦الپەڕوەو  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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 راپەڕینی جەماوەری رۆژهەاڵتی کوردستان و دووڕیانی بەردەم ئۆپۆزسیۆن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 هیدایەت جان
 

نبیکەی دوو مانگە لە رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران راپەڕینێکی بەرفراوانی جەماوەری سەریهەڵداوە، دەرفەتێکزی زێزڕینە بزۆ 
ئەوەی ئۆپۆزسززیۆنی رۆژهەاڵت ئاشززنابێ بە رێکخسززتنی نززوێی جەمززاوەری و کززارکردن لەسززەر شززێوازی خەبززات و نافەرمززانی 

شززێوازی خەبززاتی چەکززداری گرتززووەتە بەر، لە سززەردەمێک کە تززا رادەیەک مەدەنززی. کززورد لە رۆژهەاڵت زیززاد لە سززەدەیەکە 
هاوسززەنگی هێززب هەبززوو، دەسززتکەوتی گرنگمززان لەو شززێوازە خەبززاتە بززۆ دۆزی نەتەوەییمززان بەدەسززتهێنا کە گرنگترینیززان 

ۆمەاڵیەتی و چەسااندنی کورد وەک نەتەوە بوو لە نەخشەی سیاسزیی ئێزران، ئەو دەسزتکەوتە تزوانی حزورمەتێکی سیاسزی، کز
 .فەرهەنگی بۆ کورد لەناو نەتەوەکانی ئێراندا دروستبکات

 
بەاڵم ئەوەی ئێسزززتا لە رۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان و ئێزززران روودەدات، هەمزززوو ئاماژەکزززانی پێمانزززدەڵێ، نەوەی تزززازە دەیەوێ 

تووە کە شززێوازی شززێوازێکی دیززکەی خەبززات بززۆ گەیشززتن بە مززافە سیاسززی و نەتەوەییەکززانی ئەزمززوون بکززات، لەوە تێگەیشزز
خەبززاتی سیاسززی دروسززتکەری فەرهەنگززی سیاسززییە لە کۆمەڵگززا، بەوە گەیشززتووە کە دەسززەاڵت لە هەر ڕێززگەیەکەوە بەدەسززت 
بهێنیززت، دەبززێ بە هەمززان رێززگە بیاززارێبی، بەو واتززایەی، دەسززەاڵتێک لەڕێززی چەکەوە بەدەسززتهات، دەبززێ هەر لە رێززگەی 

لەوەدایە، دیزوی نزاوەوەی دەسزەاڵتێک هەڵدەسزەنگێنێت کە لە داهزاتوودا دەیەوێ  چەکەوە بیاارێبی، ژیزری ئەو نەوە تزازەیە
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دروسززتی بکززات، ئەوە فززۆڕمێکی نززوێ و ئاپززدەیتکراوەی ناسززیۆنالیبمە و چیتززر نززایهەوێ ئەو رەخززنەیەی لززێ بگیرێززت، کە 
ناوەکی" هەمیشزە دێوەزمەیەکزت "ناسیۆنالیبم بەردەوام چاوی لە دوژمنی دەرەکییە و رێگە نادات سەرنجت بخەیتە سەر دوژمنی 

لە دەرەوەی سنوورەکان بۆ درووستدەکات و فۆبیای پەالماری ئەو دێزوەزمەیە لەنزاو کزۆمەڵگەدا بەودەکزاتەوە بزۆ ئەوەی زاتزی 
ئەوەیززان نەبززێ بیززر لە دێززوەزمە نززاوەکییەکە بززکەنەوە و رەخززنە لە شززێواز و مززۆدێ.ی حززوکمڕانیی بگززرن، نەخاسززمە ئەوەی 

 .رێگەی چەکدارییەوە بەدەستهاتبێ حوکمڕانییەکە لە
 

دابڕانی ئۆپۆزسیۆن لە کۆمەڵگەی رۆژهەاڵتی کوردسزتان پێزی نزاوەتە دەیەی چزوارەمەوە و لەو مەودایەدا زیزاتر لە سزێ نەوە 
لەدایکبوون، ئەو دابڕانە جەستەییە تا ڕادەیەک دابڕانی فەرهەنگیشی لێ کەوتووەتەوە، تێڕوانینی سزەردەم، بەهزا، خواسزت 

چەمزززک و سزززێکتەرەکانی ژیزززانی کزززورد لە رۆژهەاڵت گزززۆڕانی ریشزززەییان بەسزززەردا هزززاتووە و ئاسزززتەنگەکانی بەردەم  و کزززۆی
 10ئۆپۆزسیۆن فریای ئەوەی نەخستووە لێیان تێبگات بزۆ ئەوەی خزۆی پزێ نوێبکزاتەوە و لەگەڵزی بگونجێزت، بەتزایبەت ئەم 

ە مززاڵی سززەرجەم چیززنە کۆمەاڵیەتییەکززانەوە. لە مێززژووی سززاڵەی دوایززی کە تەکنەلۆژیززا بە خێراییەکززی زۆر گەیشززتە مززاڵ ب
جوگرافیای ئێراندا هێندەی دوو دەیەی رابردوو نەتەوەکانی ئێران پەیوەندی و تێکەاڵوییزان بەهزۆی فراوانبزوونی زانکۆکزان و 

 .نیمچە کرانەوەی ئابووری و دواجار تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان، بۆ دروستنەبووە
 

رووەوە لە بەرژەوەن کزززززورد وەک نەتەوەیەکزززززی پەڕاوێبخزززززراو بزززززوو کە بەردەوام دەزگزززززای ئەو تێکەڵبزززززوونە لە چەنزززززدین 
پڕوپاگەندەی دەسەاڵت لە فەزای گشتی ئێراندا خەریکی بەدێزوکردنی بزوو، کوردسزتان وەک دوورگەیەکزی حەرام پێشزاندرابوو 

دیزکە، بەاڵم بەرەو زانکزۆ رۆیشزتنی بە کۆمەڵێک بوونەوەرەوە کە مزرۆ  بە تەنەکە سزەردەبڕن و دەیزان ئەفسزانە و چیرۆکزی 
گەنجانی کورد و تێکەڵبوونیان لەگەڵ نەتەوەکانی ئێران هەموو ئەو سزیحرانەی بەتزاڵکردەوە و رۆژهەاڵت بەهزۆی ئەزمزوونی 
خەبات و فەرهەنگی سیاسی کە دووربوو لە هەموو چەشنەکانی فاشیبم و ئەویتر قبوڵنەکردن، بوو بە کانێکی دەوڵەمەند تزا 

 .ئێرانی لێیەوە خەباتی مەدەنی و نافەرمانی و م.نەدان هاوردە بکەن کۆمەڵگەی
 

ئەو دەرفەتەی ئێسززززتا بززززۆ ئۆپۆزسززززیۆنی رۆژهەاڵتە رەخسززززاوە خسززززتوویەتە بەردەم دووڕیززززانییەکی چارەنووسسززززاز، بەوەی 
تەرنزاتیڤە شزیاوەیە پێداچوونەوەیەک بە شێوازی خەباتیدا بکات. لە کۆنەستی ئەو نەوە تازەیە، هێشتا ئۆپۆزسزیۆن ئەو ئەل

کە دەتزززوانێ دەسزززەاڵتی دوای کۆمزززاری ئیسزززالمی لە رۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان بگزززرێتە دەسزززت، بەاڵم بە یەک جیزززاوازی ورد کە 
ئۆپۆزسیۆنی خستووەتە سەر دووڕیانییەکە. چەندە ئۆپۆزسیۆن بەهۆی دابڕانەوە نەیتوانیوە لە روانینی ئەو نەوەیە تێبگزات و 

ویش بە هەمان شزێوە لە ئۆپۆزسزیۆن تێنەگەیشزتووە و لە نەسزتیدا رۆئیزایەکی هەڵچنیزوە کە ئەو خۆی لەگەڵ بگونجێنێت، ئە
ئۆپۆزسیۆنە هاوتەریبە لەگەڵ بیر و تێڕوانینەکانی بەرامبەر ئەو خەبزاتە جەمزاوەرییەی هەڵگیرسزاوە، ئەوەش ئۆپۆزسزیۆنی 
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اوەی چەنززدین دەیەیە دەقززی پززێ گرتززووە، خززۆی لەبەردەم دوو بززژاری چارەنووسسززاز دانززاوە. بەوەی کە ئەگەر لەو نززۆڕمە بزز
دەربززاز نەکززات، ئەو هەلەی لەدەسززتدەچێت و هەمززوو ئەو روئیززایەی لە نەسززتی ئەو نەوەیەدا دروسززتبووە، دادەڕمێززت. لەبیززری 
نەکەیززن، بززبووتنەوە جەماوەرییەکززان یەک تایبەتمەنززدییان هەیە کە رێززبەر قبززووڵ نززاکەن، بەڵکززوو خۆیززان لەنێززو خۆیانززدا 

 ایەتی ببووتنەوەکە بەرهەمدەهێنن، ئەوەش بەو واتایەی دەبێ ئۆپۆزسیۆن بەدەر لە گۆڕینی شێوازی خەبات، رێبەر
 

 دەستبەرداری چەمکی رێبەر بێت و بەرەو چەمکی رێبەرایەتی
 

 .هەنگاو بنێت. رێبەرایەتییەک کە کۆمەڵگە تێیدا هاوبەشبێت
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١ڕێکەوتی:  – وکراتمێد یکانەنیرێد ەرگەشمێپ ییندەناوسەرچاوە: ماڵاەڕی 
 
 
 
 

 د. فەراز فیرووزی: ڕێژیمی ئێران لە کوردستان و ئێراندا تاوانی دژی مرۆڤایەتی دەخولقێنێت
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: کاروان مێراوی
 

 :بەرایی

 
ڤەکارانی سیاسی پێیزان ڕاپەڕینی ڕۆژهەاڵتی کوردستان نبیک بە دوو مانگ بووەتەوە و قۆناغێکی نوێی تێاەڕ دەکات کە شرۆ

وایە کە لە چوارچێوەی ناڕەزایەتی و خۆپیشاندان تێاەڕ بووە و چووەتە قۆناغی شۆڕشە و بەم هۆکارەشەوە بە شۆڕشی نزوێی 
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نەتەوەکززانی ئێرانززی لەقەڵەم دەدەن. لە مززاوەی ئەم دوو مانگەشززدا ڕێژیمززی ئێززران لە کوردسززتان و بەلووچسززتان بە چەکززی 
کۆمەڵێک تزاوانی دژی مرۆڤزایەتی خولقانزدووە، کە دەکرێزت ئەم تزاوان و جینایەتزانەی ئەو ڕێزژیمە نیوەقور  و گول.ە شەڕ 

 ی هەتاوی بە دژی نەتەوەی کورد ئەژمار بکرێت١٣٥٨لە کوردستان بە درێژەی فتوای خومەینیی جەالد لە ساڵی 
 

نێونەتەوەیییەکززانەوە، هەڤاەیڤینێکززی  کۆنڤانسززیۆنە و یاسززایی بززواری لە  مززاڵاەڕی "کوردسززتان میززدیا" لەسززەر ئەم پرسززە و
لەگەڵ د. فەراز فیرووزی، مافنزا  و تزوێژەری یاسزا و هەروەهزا ڕاوێژکزاری یاسزاییی ڕێکخزراوی مزافی مرۆڤزی هەنگزاو پێزک 

 .هێناوە
 

بەڕێب فیرووزی سزەرەتا سزاا  بزۆ ئەوەی کە لەم وتزووێژەدا هاوکارمزان بزوون. باسزەکەمان بەم پرسزیارەوە  :کاروان مێراوی
 هەڵدەسەنگێنن؟ چۆن بەگشتی دەست پێ بکەین؛ بەڕیبتان ئەم ڕاپەڕین و ناڕەزایەتییانەی خەڵکی کوردستان و ئێران

 

لەڕاستیدا ئەو شتەی کە من ئەیبینم وەک خزۆم، وەکزوو کەسزێک کە سزااڵنێکە لە ئێزران مامۆسزتای زانکزۆ  د. فەراز فیرووزی:
ە کە پێوەنززدیی بە دەزگززای دادی ئێززران بززوو واتە ڕێکخززراوی بازڕەسززی بززووم لە بەشززی یاسززا و لە ڕێکخراوێکززدا کززارم کززردوو

گشتیی واڵت، بە ئیستەح فارسییەکەی ئەوەی کە ئەیبینم، جورێک لە پزوختەگیی سیاسزییە، شزێوازێک لە تێگەیشزتنی کزامڵی 
می هەیزانە. ئەوەی سیاسییە کە خەڵک و بەتایبەت لە کوردستاندا سەبارەت بە حاکمییەت و دەسەاڵت سیاسیی ڕێژیمی ئیسال

کە هەموو چینەکان بەبێ جیزاوازی یەکیزان گرتزووە، وەکزوو زنجیرێزک هەر لە سزەندیکای مامۆسزتایانەوە بگزرە تزاکوو تزاکوو 
ژنززان و ... لە بەشززی ئززابوورییەوە بگززرە هتززد، تەنززانەت دەبینززین بززۆ یەکەم جززارە کە مززافی منززدااڵن دێززتە ئززاراوە، هەمززوو 

ڕژانە سەرشزززەقام و ئەمە دەبێززت زۆریزززش لەبەرچززاو بێزززت، چززونکە ئەمە تزززایبەتییەکی زۆر  قوتابخانەکززان و قوتابییەکززان
بێوێنەی بەم جزوواڵنەوە و بزبووتنەوەیە دەبەخشزێت کە بەڕاسزتی لە خزۆ پێشزاندانەکاندا جزگە لەو دروشزمانەی کە ئەدرێزت، 

ێگەیشزتوویییەکی سیاسزییە لە پشزت جگە لە جووڵە فیبیکییەکان، جۆرێک عونسوری مەعنەوی کە تێگەیشزتنە لە ئەوەی کە ت
جوواڵنەوەکەوە هەیە. ئەمە بە ڕای من ناهێڵێت بەم زوویییە ئەم ڕاپەڕینە کپ بکرێت. با بڵێین ئاکامی نەبێت، بەاڵم وەکزوو 
جوواڵنەوەکانی دیکە نییە کە بە  بۆ بێنبین یان شتێکی تری هاوشێوە بوو، جوواڵنەوەی ئەم جارە هەموو شتێکی لە خۆیزدا 

 .ردووەتەوە و ئەم بەم هۆیەشەوە ئەم جوواڵنەوەیە زۆر بەخێرا دەچێتە بێشەوەکۆ ک
 

لە ڕووی یاسایی و کۆنڤانسیۆنە نێونەتەوەیی و نێودەوڵەتییەکان و هەڵسزوکەوتی ڕێژیمزی ئێزرانەوە چزۆنی  :کاروان مێراوی
 هەڵسەنگاندنی بۆ دەکەن؟

 
 ی بابەتەکەیە کە من زۆرم لەسەری نووسیوە و کارم لەسەر سەبارەت بەم پرسیارە کە باری یاسایی د. فەراز فیرووزی:
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کززززردووە، ئەوەیە کە لەڕاسززززتیدا ڕێژیمززززی ئێززززران هەمززززوو ئەو پێبەنززززدبوونانە و بەگشززززتی ئەوەی کە دەروەسززززتیی هەیە بە 
کە  ١٩٦٦یۆئێن، کۆنڤانسیۆنی ئابووری و کزۆمەاڵیەتیی  ١٩٦٦کۆنڤانسیۆنەکان، وەکوو کۆنڤانسیۆنی مافی مەدەنی و سیاسیی 

ئەویش هەر یوئێن، کۆنڤانسیۆنی مافی مندااڵن کە ئێران پەسەند و واژۆی کزردووە و هەمزوو ئەو کۆنڤانسزیۆنانە و بڕێزک لە 
کۆنڤانسیۆنەکان کە پێوەندی بە ڕێکخراوی جیهانی کارە کە هەمووی پێشزێ  کزردووە. خۆپێشزاندان مزافێکی بنەڕەتیزیە کە لە 

کراوە و ئێرانیش پەسەندی کزردووە و تەنزانەت لەو یاسزا ناتەواوەشزەوە کە لە ئێرانزدا گشت کۆنڤانسیۆنەکاندا ئاماژەی پێ 
دا کە پێشزبینی کزراوە لە ئەو بەنزدە، ئەوەنزدە ٢٧هەیە، ئەو یاسا بنەڕەتییە ئەمە پێشبینی کردووە و بەتایبەت لە بەندی 

ئەدرێزت و ئەو   ڤەگەلێکی جۆراوجزۆری لزێگشتی و ناڕوون لە بابەتەکە قسەی کردووە و جێی دەستی کزراوە هێشزتەوە کە شزرۆ
مافە پێشێ  دەکردرێزت. لەو بەنزدەدا تەنیزا پیشزبێنی ئەوە کزراوە کە ئەگەر دژبەری ئیسزالم نەبێزت و چەکزی لەگەڵ نەبێزت، 
تەنززانەت مززۆڵەتی ناوێززت. واتە بەپێززی ڕەوایززی )مشززڕووعییەت( مززوزاکراتە کە ئەیبیززنن لەو کززاتەدا ب.یمەتەکززانی یاسززای 

پێزن  الپەڕەی ڕەوای دانوسزتانەکە تۆمزار کزراوە و هەیە.  -ناو لەسزەر ئەو بزابەتە کە قسزەیان کزردووە و چزوار بنەڕەتی بە
دەرکەن، چەکززی پێززی نەبێززت و دژبەری ئیسززالم  تەنززانەت مززۆڵەتی فەرمیشززی ناوێززت، هەر ئەوەی کە ئەو دوو شززەرتەی لززێ 

یاسزای نێوخزۆ کە بە تەواوەتزی پێشزێ  دەکردرێزت و هزیچ نەبێت، هەموو کە  دەتوانێت خۆپێشاندان بکزات. ئەمە لە بزواری 
ڕێبێک بۆ یاسای خۆشیان دانانێن. لە بواری نێونەتەوەیییەکەیەوە کە ئێران بەپێزی یاسزای مەدەنیزی خزۆی دەروەسزتی هەیە، 

ەکە و تزا بە ڕەچاوی ئەو کۆنڤانسیۆنە بە تەواوەتی ئەو کۆنڤانسیۆنە پێشێ  دەکرێت. زۆر ڕیازۆڕت کزراوە لەسزەر ئەو بزابەت
ئەو جزززێگەیە کە بەرچزززاو و ئامارەکزززان دەبینزززین ئەوەیە کە دەتزززوانین بە سزززراحەت بێزززژین لە کەیسزززی شزززارە کوردەکزززان لە 
کوردستاندا و بەتایبەت لە سەقب و شزنۆ و ورمزێ و سزنە بە شزێوازێکی زۆر دڕنزدانە لەگەڵ خەڵزک هەڵسزوکەوت دەکەن و لە 

ەوە دەتوانێت تاوانی دژە مرۆ  بە ئەژمار بێزت، تەواو بێزت و دادگزاکەر بێزنن. بواری یاسای نێودەوڵەتی و یاسای مافی مرۆڤ
واتە سززەاڵحییەتی پێڕاگەیشززتنیان هەیە و زۆر لە دادگززا نیشززتمانییەکاندا وەکززوو دادگززای ئەڵمززان، سوید،سززوئیس و ب.ژیززک 

پیشە کاریزان کزردووە، بزۆ نمزوونە یاسایەک هاتووەتە نێو دەسەاڵتی دادوەرییەکەیان ئەو مافە دەدات کە ئەگەر کەسێک لەو 
سەرانی بان، فەرماندە بااڵ سەربازییەکان بێنە ناو خزاکی یەکیەتیزی ئورووپزا بۆیزان فەرمزانی دەستبەسزەرکردن دەر بزکەن و 
پەروەنززدەکە بە شززیوەیەکی کەیززخەری بخززرێتە بەربززا . ئەمە لە بززوار یاسززایییەکەیەوە کە ڕەنززگە لە پرسززیارەکانی تریشززدا 

 .ڕیبتر بمەوەتۆزێ لەسەری 
 

وێڕای ئەوەی کە خەڵکی کوردستان و ئێران بە شێوەیەکی هێمنانە و ئاسایی داوای مافی سەرەتاییی خۆیزان  :کاروان مێراوی
دەکەن، بەاڵم ڕێژیم یەکالیەنە بە دژی خەڵک و بەتایبەت لە کوردستان و بەلووچستاندا شەڕی ڕاگەیاندووە و لە جۆرەکزانی 

 ک وەردەگرێت. ئەو پەالمارە دڕندانەی هێبە سەرکوتکەرەکانی ڕێژیم بۆ سەر خەڵکی ڕاپەڕیو چەک بۆ سەرکوتی خەڵک کەڵ
 بە تاوانی دژی مرۆڤایەتی ئەژمار دەکرێن یان تاوانی شەڕ؟ هەروەها جیاوازیی نێوان ئەو دوو تاوانە لە چیدایە؟
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و بە وردی شززرۆڤەم کززردووە و لێرەشززدا لەبززارەی پرسززیارە مززن لە بابەتێکززدا ئەوەم شززی کززردووەتەوە  د. فەراز فیرررووزی:
دووپاتی دەکەمەوە. کاتێک ئەوترێت تزاوانی دژە مزرۆ  جیزاوازیی لەگەڵ تزاوان لە کزاتی شزەڕ یزان جینزایەتی شزەڕ چیزیە، 
پێوەندییەکە ئەوەیە کە تاوانی کاتی شەڕ تایبەتە بە دەورانی ئەو شەڕە چەکدارییەیە کە ڕەنگە نزاوخۆیی بێزت یزان شزەڕ و 

نێکی نێودەوڵەتی بێت لە نێزوان دوو واڵتزدا. لە شزەڕ و تێکهەڵچزوونی ناوخۆییزدا لەوانەیە بزۆ نمزوونە گرووپێزک تێکهەڵچوو
یزززان حیببێزززک یزززان جزززوواڵنەوەیەک لەگەڵ دەوڵەتزززی ناوەنزززدی دەسزززت بە شزززەڕی چەکزززداری بکزززات، ئەمە تێکهەڵچزززوونێکی 

شەڕێکی نێوان دوو دەوڵەت ئەژمار دەکرێزت، بزۆ نمزوونە ناوخۆیییە. ئەو جۆرەکەی دیکە پێوەندیی نێوان دوو دەوڵەتە کە بە 
وەکوو دەوڵەتانی ئێران و عێراق. چۆن شەڕ لە یاسای نێودەوڵەتیدا بەداخەوە تاکوو ئێستاش ناڕەوا ڕانەگەیەنزدراوە و شزەڕ 

ئەوەی کە زۆر بوونی هەیە. بەاڵم تا ئەو جزێگەیەی کە بۆیزان کزراوە لە یاسزای نێودەوڵەتیزدا سزنوورداریان کزردووەتەوە بزۆ 
تاوان و جینایەتەکە بەربەوتر و گەورەتر نەبێت. ئەو شزتانە باسزگەلێکیان بزۆی گونجانزدووە وەکزوو مزافی مرۆڤدۆسزتانە کە 
جیاوازە لە مافی مرۆ . ئەو مافی مرۆڤدۆستانە تایبەتە بە کاتی شەڕ وەکوو قەدەغەبوونی چەکی قەدەغەکراو، چەکگەلێزک 

یەکی یەکجزززار زۆری هەیە و نابێزززت لە جزززێگەیەک لە خەڵکزززی سزززڤی.ی زۆری لێزززیە بەکزززار کە هێزززبی تەقیزززنەوە و کاولکزززاری
بهێنززدرێت. بززۆ نمززوونە ئەمە تززاوانێکی شززەڕە. یززان بززۆ نمززوونە هێرشززکردنی هێبێکززی سززەربازی بززۆ سززەر کززۆمەڵێکی زۆر و بە 

مزاوەیە کە ڕێژیمزی ئێزران کزردی تەواوەتی سڤی  وەکوو نموونە دەتوانین جۆرێک لە جۆرەکان هێرشی مووشەکی و دڕۆنیی ئەم 
بۆ سەر کەمای ڕۆژهەاڵتییەکان لە باشووری کوردستان، ئەمە بە جینزایەتی شزەڕ یزان جینزایەتی کزاتی شزەڕ ئەژمزار بکرێزت، 
چون بە تەواوەتی شەڕێک دەستی پێ کردووە و هەر کەسێکیش شزەڕەکە دەسزت پزێ دەکزات، دەبێزت و ناچزارە کە ڕایگەیەنێزت 

ڤدۆستانە دێتە ئاراوە، چون کاتێکی تایبەت بە شەڕە. هەر چەند کە ئێران هیچ کزام لەمزانە تەنزانەت لەو کاتەدا مافی مرۆ
لە هێززرش بززۆ سززەر فززڕۆکە مەدەنیززیەکە کە ئەو مووشززەکانەی ئامززادە کردبززوو بەرەو عێززراق، ئەمەی ڕانەگەیانززدبوو کە کززاتی 

 .و موسافرهەڵگرەکەی داشەڕە و دەبێت مافی مرۆڤدۆستانە ڕەچاو بکرێت و لە فڕۆکەی مەدەنی 
 

ئێستە بێینەوە سەر تاوانی دژە مرۆ ، تاوانی دژە مرۆ  تایبەت بە دەورانی ئاسایش و ئاشتی لە کاتێکزدا کە هزیچ شزەڕێک 
لە ئززارادا نیززیە و ئەو دەوڵەتە ناچززارە بە تەواوەتززی یاسززا و بەنززدەکانی مززافی مززرۆ ، ئززازادیی ڕادەربززڕین، مززافی ژیززان، 

، دەستاێراگەیشززتن بە پززارێبەر لە کززاتی دادگاییکردنززدا کە هەمززووی ئەمززانە دەبێززت ڕەچززاو بکرێززت. ئەشززکەنجەنەدانی خەڵززک
بەاڵم کاتێک کە سەیر دەکەین لە سەرەتای خۆپێشاندانەکان و لە دوای بەخاکسزااردنی ژینزا لە سزەقبەوە دەسزتی پزێ کزرد، 

ێوازێکی زۆرەم.زێ ئەمزانە دەستبەسزەر دەکزرێن و دەبینین بە شزێوازێکی دڕنزدانە لەگەڵ خەڵکزدا هەڵسزوکەوت دەکرێزت و بە شز
ئەوانە هەمووی جینایەتە و دەچێتە بواری جینایەتی دژی مرۆڤایەتییەوە. پێم خۆشە جەخزت لەسزەر ئەوە بزکەمەوە کە ئزێمە 
بۆ جەختمان لەسەر ئەوەیە کە لەنیوان ئەم جینایەتانە )جینزایەتی شزەڕ و جینزایەت دژی مزرۆ ( جیزاوازیی دابنزین. ئەگەر 

بکەیزن یزان سزبای  لە بوارە یاسایییەکەیەوە ئێمە بە جینایەتی شزەڕی ئەژمزار بکەیزن، زۆر لە شزتەکان دەتزوانین نکزۆڵی لزێ 
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)موجززازات( تززاوانی کەمتززر بەسززەر ئەو تززاکە دەسززەپێندرێت، بەاڵم لە جینززایەتی دژی مرۆڤایەتیززدا کە بەهێبتززرە لە بززواری 
شزززدا ناچزززار و ئەرکزززدارە پێبەنزززدی بێزززت و ڕەچزززاوی بکزززات. بەو هەمزززوو یاسزززایی و دەوڵەتەکەدا لە کزززاتی ئاشزززتی و ئاسای

پیشززێ.کاریگەلە سززبا و موجززازاتێکی قورسززتر بەسززەر ئەو تاوانبززارە ئەسززەپێت، لەبەر ئەوە زۆر زۆر گززرینگە کە تەنززانەت لە 
ری ئیسززالمی لە نووسززینی ژورناڵیسززتەکاندا بەو بززابەتە سززەرەن  بززدەن و بەرچززاو بێززت کە ئەم جینززایەتە لەم کززاتەدا کۆمززا

شارەکانی کوردستان و لە شارەکانی دیکەی ئێران دەیکات، جینایەتی دژی مرۆڤایەتی یان تاوانی دژە مرۆڤە و تزاوانی کزاتی 
شەڕ یا جینایەتی شەڕ نییە. ئامزاژە بەمەش بزکەم کە لە بزواری یاسزایییەوە ببەسزتین؛ ئەگەر ئێزران بەپێزی مزاددەی چزواری 

ی ڕایگەیاندبا کە لە بواری بارودۆخی نائاسایی من پێبەنزدی بڕێزک لە کۆنڤانسزیۆنەکان نزابم، کۆنڤانسیۆنی مەدەنی و سیاس
بزارودۆخەکە نائاسززایییە و نززاتوانم، دیسزان دەمززانتوانی لەسززەر جینززایەتی شزەڕ قسززە بکەیززن. بەاڵم ئێززران لەبەر ئەوەی کە 

هەیەتزی مزاددەی چزواری ئەم کۆنڤانسزیۆنە کە  ڕاینەگەیەنێت بە کۆمەڵگەی نێزودەوڵەتی، هزیچ کێشزەیەک نیزیە لەو مزافە کە
هەڵیدەپەسێرێت، بڕێک لە ماددەکان ئەم کۆنڤانسیۆنە چۆن کاتی شەڕە هیچ لەسەر هیچ نییە، ئێران تا ئەو کزاتە ئەوەشزی 
ڕانەگەیاندووە. کەوابوو هەموو بەڵێنەکانی هەیە و چونکە پێشزێ.یان دەکزات، تزاوانی دژە مزرۆ  بەسزەر ئەو کەسزانە هەیە، 

 .ەم فەرماندەکان و ژێردەستەکانیان و تەنانەت لە دادگا ئورووپایییەکاندا دەکرێت بەدواداچوونی بۆ بکرێته
 

ئەو تاوانززانەی هێززبە سززەرکوتکەرەکانی ڕێززژیم ە لێکەوتەگەلێکززی نەرێنیززی نێززودەوڵەتی بززۆ ڕێززژیم لززێ  :کرراروان مێررراوی
 دەکەوێتەوە؟

 
سای نزاوخۆی هەر واڵتێزک هێزبی یاسزایی هەیە، هێزبی بەڕێزوەبەریی هەیە، بەداخەوە ئەو جۆرەی کە یا د. فەراز فیرووزی:

بەداخەوە یاسای نێودەوڵەتی ئەو هێبەی نییە و زۆر دەبینین کە پێشێ  دەکرێت. بۆ نمزوونە دەبینزین کە هێرشزی ڕووسزیە بزۆ 
ەکرێزت و تزاکوو ئێسزتەش سەر ئۆکراین هەموو یاسا مرۆڤدۆستانەکان پێشێک دەکرێن، جینایەتی شزەڕ و هەمزوو ئەو شزتانە د

هەتا شۆرای ئەمنییەتی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکزان نەیتوانیزوە لەسزەری تەنزانەت بڕیارنزامەیەک بزەو بکزاتەوە. ئەمە 
لەو بوارەوە کە یاسای نێودەوڵەتی نیسبەت بە یاسای نێوخۆی واڵتەکان زۆر زۆر لە بزواری جێبەجێکزردنەوە و هێزبی کەمتزرە 

تی نێزودەوڵەتی و بەداخەوە ئەوە ڕاسزتییە. بەاڵم بە لە بەرچزاوگرتن ئەمزانەش زۆر ئاسزارێکی نەرێنزی و تابعێکە لە سیاسە
بززۆ ئێززران بززووە، ئەوی کە دەبینززین ئێسززتە پیشززنیار کززراوە کە ڕەشنووسززێک ئامززادە بززووبێ لەسززەر ئەوەی کە ئێززران ئەنززدامی 

نزدا کە وابزبانم یەک سزاڵە دەسزتی بەم کزارە کزردووە و کۆمیسینۆنی بااڵی مەقزامی ژنزانە لە ڕێکخزراوی نەتەوە یەکگرتووەکا
ئەنزززدامە. ئێسزززتە ئەو درفزززتە و ئەو ڕەشنووسزززە ئامزززادە بزززووە کە دەربکرێزززت. ئەمە جۆرێزززک لە پرسزززتیژی نێزززونەتەوەیی و 
ە نێودەوڵەتیی ئەو واڵتە لەنێو دەبات، کە  حیسا  ناکا لەسەر قسەی. لەوالوە دەبینین کە کانادا دەسزتی بە گەمارۆخسزتن

سەر ڕێژیمی ئێران کردووە و من زۆرتر لە گەمارۆکانی کانادا، گەمارۆکانی یەکیەتیی ئورووپا زۆر بەهێبتزر دەبیزنم، چزونکە 
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هێبێکی جێبەجێکاریی هەیە وەکزوو یاسزا لە هەمزوو واڵتە ئورووپایییەکانزدا بەڕێزوە دەچێزت و ئاسزەوارێکی مزاڵی و سیاسزیی 
شێوازێکی قۆناغ بە قۆناغ دەچێزتە بەرەوە و هەنگزاو بە هەنگزاو جێبەجزێ دەبێزت.  یەکجار لەسەر کۆماری ئیسالمی هەیە، بە

ئەمە پارتی یەکی بووە واتە هەنگاوی یەکەم بووە کە دەست پێ دەکات و ئەمە بەڕاسزتی لە بزواری مزاڵییەوە دەسزت و بزاڵی 
 ڕێژیم بە توندی دەبەستێت. 

 
دەسزتیان بە ئەو سزەرچاوەی مزاڵییە نیزیە. لە بزواری ئەرزیزیەوە  دەزانم کە گەمارۆکزان گوشزارێکی زۆری خسزتووەتە سزەریان،

بەهۆی ئەوەی کە لە پارێبراویی دیا.ۆماتیک کەڵزک وەردەگزرن و دێزن کزاری ڕەش دەکەن، واتە لە بزازاڕی ڕەشزی ئەرزدا کەڵ 
مەسزەلەیە هەیە.  وەردەگرن و بۆ کڕینەکانیان لە چەک و لە هەموو شتێک کەڵک وەردەگرن، بەاڵم زۆر کاریگەری لەسەر ئەو

ئەو گەمارۆیانە کە کانادا ئێستە سەپاندوویەتی، یەکیەتیی ئورووپا سەپاندوویەتی و چەند واڵتی تزریش بە جیزا خەریکزن 
 .لەسەر ئەو بابەتە کار دەکەن

 
 ێنیزتدەخوڵق ڕێژیمی ئاخوندیی ئێران لە کوردستان و بەلووچستان تاوانی زیاتر لە ناوچەکانی تری ئێزران :کاروان مێراوی

 ئەو بەرانززبەر لە جیهانییەکززان کززاردانەوە وایە پێتززان دەکززات، کۆمەڵکززوژ خەڵززک و ناکززات منززدااڵنیش بە ڕەحززم تەنززانەت و
 (ون؟ )ئەگەر نە، بۆچی نە؟بو پێویستدا ئاستی لە ڕێژیم تاوانانەی

 
ەڵگەی نێززودەوڵەتی و زۆر بەداخەوە ئەمە ڕاسززتییەکە، کە نەک لە بززواری یاسززای نێززودەوڵەتییەوە کززۆم د. فەراز فیرررووزی:

سەرەن  بەمە نادات، هەر لە ناوخۆش وایە و هەر لە ناوخۆش ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیش بە بیانووی ئەوەی کە ئەمزانە ئەگەری 
هەیە )تەجززبیە تەڵەبززن( واتە جیززاییخوازن. ئەم پرسززە کە زۆر لەمێززژە لە ئززارادایە و دەبینززین کە هەواڵەکززان کوردسززتان و 

یان بەلووچستان بەرچاو نییە، ئەوەندە ڕۆڵێکی گرینگ لە هەواڵەکانی ئێزران نیزیە و بەداخەوە ئەوەش شارەکانی کوردستان 
ڕاسززتییەکە کە زۆر پێویسززتە کە حیززببە کوردسززتانییەکان لەسززەری کززار بززکەن، ڕێکخززراوە کوردییەکززان و ڕێکخراوەکززانی مززافی 

کە یەکێزک لە ڕوکنەکزان  -و عونسورە مەعنەوییە، تزاوان مرۆ  لە کوردستان کە ئەم پێشێ.کارییە مافی مرۆڤە و تایبەتە ئە
ئەو عونسززور مەعنەویززیە کە لە کوردسززتان دەیبینززین زۆر زۆر بەهێبتززرە ئەو  -ئیرتکززابی جززورم یەکیززان عونسززور مەعنەویززیە

بزززواری ڕووداوە کە لە دەورەی فەتزززواکەی خزززومەینی بەروالدا هەیە لەسزززەر کوردسزززتان، هەروا بەردەوام بەکزززار دەبرێزززت و لە 
یاسززززایییەوە هەر لەژێززززر کززززاریگەریی ئەو فەتززززوایەدا ئەو دڕنززززدەیییە چززززڕە زۆرتززززر لە کوردسززززتان هەیە و ئەبینززززین لە 
بەلووچستانیش وا بووە. ئەو کۆمەڵەکەسزە کە ژمزارەیەکی بەرچزاو لە زاهیزدان کزوژران، بەداخەوە ئەو ڕەنگزدانەوە لە بزواری 

گزرت   لەسەر ئەمانەشم نووسیبوون کە ئەوەندە بەرچاو و ڕەخنەیەکزی زۆرم لزێیاسای نێودەوڵەتییەوە نەبوو و من لە تویتێر 
لە کەسانێک کە لە لەو بوارەوە کارە دەکەن وەکوو ڕێاۆڕتێری تایبەتی مافی مرۆ  بزۆ ئێزران، باسزم ئەوە بزوو کە لە سزاڵی 
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واتە ڕێژەیەک وەکزوو زاهیزدان بە  کەسیان کوشت ١٠٨ی زایینییەوە لە گوندێک لە سووریە هێبە ئەمنییەتییەکان یەکجار ٢٠١٢
فەورییەت بەخێرا هەموو واڵتەکان کۆ بوونەوە و تەواو واڵتە ئورووپایییەکان لە زۆرتزر و گرینگەکەیزان ئاڵمزان، فەڕانسزە، 
 ئیتالیا بوو و ئوسترالیا لەوال بوو کانادا و ئامریکا لە ئامریکزا بزوو، ئەمزانە کزۆ بزوونەوە و بەیاننزامەیەکی سیاسزییان دا و
بە خێرا باڵوێبی سووریەیان لە واڵتەکانیان دەرکرد و دواییش قۆناغ بە قۆنزاغ کارێکیزان کزرد کە باڵوێبخانەکزان بەسزتران 
و پێوەندیی دیا.ۆماتیکیان تەک سووریەشدا پچڕاند کە تزاکوو ئێسزتەش لە زۆر واڵتەکانزدا بەردوامە. بەداخەوە کە دەبینزین 

، لەسەر کەیسی ئێران جێبەجێ نابێت و پشزت ئەمەوە بزابەتێکی سیاسزیی هەیە. مزن ئەو چاوە کە لەبەر چاوگریا بۆ سووریە
پێم وایە کە یەکیەتیی ئورووپا و ئەمریکا لەوە دەترسن کە دیسان شەپۆلێکی پەنزابەر بەرەو بێزتەوە لە ئێزران بزۆ ئورووپزا 

 .ابەتەکە سەیر کەنو زۆر شتەکان لە بواری ئابوورییەوە دەبینن تاکوو مافی مرۆڤیتر و مرۆڤایەتیتر ب
 

الیەنە سیاسییەکان و هەروەها ڕێکخراوەکانی مافەکانی مرۆڤی کوردستان دەبێزت ە ڕێکارێزک بگزرنە بەر بزۆ  :کاروان مێراوی
 ئەوەی کە ئەو تاوان و سەرکوتانەی ڕێژیم لەسەر خەڵک ڕابگیردرێت؟

 
ی یاسای نێودەوڵەتی و مافی مزرۆ  کزار دەکەم و من وەکوو خۆم، وەکوو پارێبەرێک کە تایبەتی لە بوار د. فەراز فیرووزی:

ئێسززتاش لەگەڵ ڕێکخراوێکززی بەناوبززانگی کوردسززتان )ڕێکخززراوی مززافی مرۆڤززی هەنگززاو( لە مززافی مرۆڤززدا وەکززوو ڕاوێژکززار 
ێزک یارمەتییان دەدەم و کار دەکەم، بەردەوام ئێمە پێوەندیمان هەیە و لە ڕیازۆڕتەوە و بەدواداچزوونەوە بگزرە ... ڕیاۆڕتگەر

کە بە شێوەی لێکۆڵینەوە لەسەر پرسەکە وەکزوو چەکناسزی، بزۆ نمزوونە وەکزوو ئەو چەکزگەلە کە لەنزاو فی.مەکانزدا بەڕوونزی 
دیارن و بەکار هێراون، لەسەری کار دەکرێت و لە پساۆڕی جیاواز بۆچوون وەردەگزرین کە ئەم چەکە ە چەکزێکە و چزون ئەم 

کراوە. لە یاسزای نێودەوڵەتیزدا زۆرتزر لەسزەر ئەو بابەتزانە کزار دەکەیزن و  چەکانە هەمووی بۆ کاتی خۆپێشاندان قەدەغە
پێوەندییەکی یەکجار زۆرمان گرتووە لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان کە لەسەر بزابەتەکە لێکزۆڵینەوە دەکەن. لەگەڵ چز  

بەیانییەکمان ڕوو بە لێژنەی مزافی ڕێکخراوێکی نێودەوڵەتی و کوردستانی و نەتەوەکانی تر وەکوو بەلووچەکانو و تورکەکان 
مرۆڤززی نەتەوە یەکگرتووەکززان پەسززەند و واژۆ کززرد کە سززەبارە بەو جینایەتززانە داخززوازیی لێکززۆڵینەوەیەکی سززەربەخۆمان 
کززردووە و بەردەوامززیش لەسززەری کززار دەکەیززن، لەسززەر فی.مەکززان کززار دەکەیززن. ئەوەی کە وەک ڕێکخراوێکززی سززەربەخۆ بە 

ووی ئێمە بە شێوەیەکی خۆبەخشزانە و بۆخۆمزان لەسزەر بابەتەکزان کزار دەکەیزن، تزاکوو ئێسزتا بزاش پارەیەکی هیچەوە هەم
چووینە پێش و دەبینین ڕیاۆڕتەکانمان لە زۆربەی ئەو ڕۆژنامە بەناوبزانگە نێزودەوڵەتییە بزەو کزرانەتەوە و ڕیاۆڕتەکانمزان 

زۆربەی بەیاننامەکززان کە وزارەتززی دەرەوەی واڵتەکززان سززەرچاوەن لە نەتەوە یەکگرتووەکززان و لە یەکیەتیززی ئورووپززا و لە 
بەوی دەکەنەوە، ڕیاۆڕتەکانی ئێمە هەیە و تاکوو ئەو جێگەیە کە بۆشمان بکرێت پالنێکمان هەیە لەسەر ئەوەی کە بتزوانین 

 انیش سکااڵ لە بواری یاسیییەوە بە شێوەیەکی کردەوەیی بتوانین لەسەر پێشێ  کارانی مافی مرۆ  لە کوردستان و لە ئێر
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 .تۆمار بکەین
 

ڕێژیمززی ئاخونززدی وەک پیشززەی هەمیشززەییی خززۆی لە هەر ئەگەرێززک کە لە ئێرانززی سیاسززیدا هززاتووەتە  :کرراروان مێررراوی
ئززاراوە، سززیناریۆیەک دادەتاشززێت. ئەم جززارەش سززیناریۆی بەنززدیخانەی ئێڤینززی داتاشززی، پێتززان وایە ئەم سززیناریۆیە لە 

 یاواز لە تاوانەکانی تر بۆ ڕێژیم لێی دەکەوێتەوە؟کۆمەڵگەی جیهانیدا لێکەوتەی ج
 

سززززەبارەت بە بەنززززدیخانەی ئێڤززززین، بەڕاسززززتی بەنززززدیخانەی ئێڤززززین یەکێززززک لە مەترسززززیدارترین  د. فەراز فیرررررووزی:
بەندیخانەکانە کە لە کزاتی حەمەڕەزا شزادا دروسزت بزووە و دەستاێڕاگەیشزتن بەو بەنزدیخانەیە زۆر دژوار و ئەسزتەمە، واتە 

جززۆرەی کە لە بززواری ئاسایشززی کززۆنترۆڵ دەبێززت، دەستاێراگەیشززتن زۆر زۆر ئەسززتەمە و تززاکوو ئەم کززاتەش ڕیاززۆڕتێکی  ئەو
سەربەخۆ لەسەر ئەو بەنزدیخانەیە نزابینین. ئەبینزین دەوڵەتزی ئێزران تاوێزک لەسزەر بابەتێزک بە شزێوازێک قسزە دەکزات و 

کردووەتەوە و داوای لێکۆڵینەوەی سزەربەخۆ کزراوە کە تزاکوو ئێسزتا  ئەوەی گرینگە هەر لەو بەیانییامەیەدا کە ئێمە بەومان
دەسەاڵتی ڕێژیمی ئیسالمی لە ئێران لەسەر کار بوو، یەک جزار ڕیازۆڕتێری مزافی مرۆڤزی نەتەوە یەکگرتووەکزان توانیزویەتی 

واو نەیتوانیوە ڕیازۆڕتێکی سەردانێکی بەندیخانەی ئێڤین بکات، "گالیندۆ پۆل" بوو و ئەو کاتە کە ئەویش بە شێوازێکی ناتە
 مزافی کزاری کەسزەی ئەو بزۆ و گونجاو لەسەر ئەو بەندیخانەیە بنووسێ و ئامادە بکات. ئەم بەندیخانەیە بزۆ یاساناسزەکان 

یبەت بەتزا و بەنزدیخانەکە لەنێزو بزووە سزەرهەڵدانێک کە دیزارە وا و بووە شۆڕشێک کە دیارە وا. نەناسراوە زۆر دەکا مرۆڤی
یاسززییەکاندا کە لەنێوانیانززدا لەگەڵ هێززبە ئەمنییەکززان تێکهەڵچززوون دروسززت بززووە کە بەداخەوە لە چەکززی لەنێززو بەنززدی س

قور  کەڵکیزان وەر گرتزووە و بڕێزک تەقیزنەوە و شزتیش بزووە کە تزاکوو ئێسزتە ڕاسزتییەکەی کە  ناتوانێزت بە تەواوەتزی 
ن و برینززدارەکان تززا ئەم کززاتە نادیززارە و ئەمە لەسززەری قسززە بکززات کە بە ە شززێوازێک بززووە، تەنززانەت ڕێززژەی کوژراوەکززا

بەڕوونزززی تزززاوانی دژە مزززرۆڤە و هەمزززوو کزززۆمەڵگەی مزززافی مرۆڤزززی نزززیگەران کزززردووە. لەسزززەر ئەو بابەتزززانە بەداخەوە ئەو 
دەستاێڕاگەیشززتنانە نیززیە و دەوڵەتززی ئێززران ئەو ڕێززگەیە نززادات، بەاڵم بەردەوام دەبیززنم کە ڕێکخززراوە نێودەوڵەتییەکززان و 

بین ببانین کە چی دەبێت، بەڕاسزتی تزاکوو  اراتی دەرەوەی واڵتانی ڕۆژاوایی لەسەر بابەتە قسە دەکەن. دەبێت چاوەڕوان وەز
ئەو ڕوون و دیززار نەبێززت کە چززی بززووە و چززی ڕووی داوە و ە خوڵقززاوە لەوێ، نززاتوانین لە بززواری یاسززای نێززودەوڵەتی و 

 .یاساکانی دیکەوە لەسەری قسە بکەین
 

سەرەڕای ئەو گشتە تاوان و جینایەتانەی ڕێژیمزی ئێزران لە مزاوەی سزااڵنی ڕابزردوو و بەتزایبەت لەم یەک  :راویکاروان مێ
مززززانگەدا لەسززززەر خەڵکززززانی نززززاڕازی و ڕاپەڕیززززو، بززززۆچی ئەو ڕێززززژیمە لە کۆنڤانسززززیۆنە نێودەوڵەتییەکززززان و بەتززززایبەت 

 ژنان دەر ناکەن؟کۆنڤانسیونەکانی مافەکانی مرۆ ، مافەکانی مندااڵن و مافەکانی 
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زۆر سززاا  بززۆ پرسززیارەتان. زۆر بەرچززاوە ئەم دەرکززردنە لە کۆنڤانسززیۆنەکاندا بەخۆشززییەوە پێشززبینی  د. فەراز فیرررووزی:
کززراوە. ئەڵززبەت جززێگەی ئامززاژەیە کە ئێززران تززاکوو ئێسززتەش کۆنڤوانسززیۆنی مززافی ژنززانی نە واژۆ کززردووە و نە پەسززەندی 

ن و ئەو دوو کۆنڤانسززیۆنەکەی تززری واژۆ و پەسززەند کززردووە و بەپێززی یاسززای نێوخززۆییش کززردووە، بەاڵم کۆنڤانسززینی منززدااڵ
دەبێزززت پێبەنزززدی بێزززت و پێشزززێ.ی دەکزززات. ئەو پێشزززێ.ەکردنەیش پێشزززبینی کزززراوە لە کۆنڤانسزززیۆنەکە و لە ڕێککەوتننزززامە 

ێززززرە بە ڕوونززززی تیشززززکی نێززززودەوڵەتییەکەدا کە ئەگەر هەر واڵتێززززک بە شززززێوەیەکی زەق بە تەواوەتززززی ئەم مافززززانە کە ل
ێشێ  بکرێت. ئەوە واڵتەکانی دیکە دەتوانن لە ڕێگەی میکزانیبمی تزایبەتی هەر کۆنڤانسزیۆن بە خزۆیە کزۆ پ سەر،  خراوەتە

ببنەوە و لە نەتەوە یەکگرتووەکاندا لەسەری قسە بکردرێت و تا ڕادەیەک دەرکردنی ئەو واڵتە لەو کۆنڤانسزیۆنە. بەداخەوە 
رادە سیاسییە نابینین کە تەنانەت لە بواری یاسایییەوە کە واڵتەکان ئەو مافەیان هەیە پرسیار بزکەن. تاکوو ئێستە ئەو ئی

وەک ڕێککەوتننامەی نێوان دوو کە  کاتێک یەکێک لە کەسزەکان پێشزێ.ی دەکزات، ئەوەی دیزکە مزافی هەیە پرسزیار بکزا بزۆ 
و کەسززە لەو کۆنڤانسززیۆنە دەربکرێززت. بەداخەوە تززاکوو پێشززێ  دەکرێززت و سززاز و کززارەکەی ڕەچززاو بکرێززت کە لە کۆتاییززدا ئە

ئێستەش ئەو ئیرادە سیاسییە نابینین و جێگە ئاماژەشە مزن ئەو جزۆرە کە لەگەڵ یاساناسزانی ڕۆژاوایزی یزان ژۆرناڵیسزتەکان 
ۆر گرینزگ و ئەم بەینە پێوەندیم بووە، بەداخەوە ئەوان بە  حیجا  وەکوو داواکاریی خەڵکی ئێران و ڕۆژهەاڵت دەبینن و ز

بدرێت کە حیجا  تەنیا بەشزێک  پێویست لەسەری قسە بکرێت کە ڕۆژاواییگەلە ئاگادار بکردرێنەوە و زانیاریی زۆرتریان پێ 
لە داواکززاریی ژنززانی کوردسززتان و ئێززرانە و داواکززاریی خەڵکززی ئێززران زۆر زۆر لەم بابەتززانە فرەتززر و گەورەتززرە. خەڵززک 

ن کە بەداخەوە هێشزتا ڕۆژاواییەکزان لەسزەر ئەوە گومانیزان هەیە و بەپێزی ئەوە دەبینزین خوازیاری گۆڕانی دەسەاڵتی سیاسزی
ئەو سیاسززەتە و ئەو ئیززرادەی سیاسززییە بززوونی نیززیە کە ئەو سززاز و کززارە مززافی مززرۆڤگەلە کە تززایبەت بە خززۆی لە هەر 

ن و سزازوکار یاسزاییەکەیان گەرەک جێگەیەکدا لە هەر کۆنڤوانسیۆن و ڕێککەوتنامەیەکزدا هەیە، تایزپ بزکەن و پرسزیار بزکە
 .بێت
 

 داهاتووی ئەم ڕاپەڕینەی خەڵکی کوردستان و ئێران و هەروەها ئاسۆی کورد چۆن دەبینن؟ :کاروان مێراوی
 

هەر ئەو جززۆرەکە لە وەاڵمززی پرسززیاری یەکەمززدا جززوابم داوە، مززن زۆر خۆشززبینم بەو جززوواڵنەوە و بەم  د. فەراز فیرررووزی:
ەروا کە ئامززاژەم پززێ کززرد، جززۆری عونسززۆر مەعززنەوی کە ئەو تێگەیشززتنە سیاسززییە و ئەو پززوختەگییە خۆپێشززاندانە. چززون ه

سیاسییە لەناو خەڵکدا دروست بووە، دەبینین لە منداڵێکی قوتزابیی هەشزت و نزۆ سزاڵەوە ئەو تێگەیشزتنە سیاسزییە دەسزتی 
بززوونەتەوە جززار بە جارێززک کە مززن لەگەڵ پززێ کززردووە تززا پیرپیززاوێکی هەشززتا سززاڵە. واتە ئەوەنززدە خەڵززکەکە ئاگززادار 

کەسززانێک قسززە دەکەم، بەڕاسززتی سززەیرە بززۆم لە تێگەیشززتنی سیاسززییان، زۆر زۆر سززەرم سززوڕ دەمێنێززت کە ئەوەنززدە خەڵززک 
ئاگادارە و ئەوەندە زانیاریی بەو هەیە سەبارەت بە بوارگەلی جۆراوجزۆری یاسزایی، ئزابووریی، سیاسزی و ...، ئەمە جزێگەی 
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و هەر ئەوە ناهێڵێت کە ئەم جوواڵنەوەیە بخەوێت، یانێ من زۆر زۆر خۆشبینم بەو جزوواڵنەوەیە. هەر چەنزد کە خۆشحاڵییە 
ناتوانین کاتێکی بۆ دیاری بکەین بێژین کە ئەم کاتە بە ئاکام دەگات و ئاکزامی لەو کزاتە دەبێزت، بەاڵم ئەو جزوواڵنەوەیە 

هەیەتزی و ئەو تێگەیشزتنە سیاسزییە کە پێزی گەیشزتوون و لەسزەری کزار کە هاتووەتە ئاراوە و ئەو زانیارییانەی کە خەڵک 
دەکەن، هەر ئەوەیە کە خەڵک دێنێتە سەرشەقام و خەڵک دێنێتە سەر خەت و بەم ڕاحەتییزیە هەر چیزیش کۆمزاری ئیسزالمی 

سیاسییە ڕێزگە  وەحشییانەتر و دڕندانەتر لەگەڵ خەڵک هەڵسوکەوت بکات. دیسان ئەم عۆنسۆرە سیاسییە و ئەم تێگەیشتنە
 .نادات ئەم حەرەکەتە بەم ڕاحەتییە بخەوێت

 
سەبارەت بە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێم خۆشە جەخت لەسەر ئەو بزابەتە بزکەمەوە کە دەبینزین ئێرانییەکزان تەنزانەت لەسزەر 

ی دەکزات، بە ژینزا ناوی مەهسا و ژینا کە دایکی وەکوو ژینا قاوی لێ دەکات، لەسەر مەزارەکەی دەبینین دایکی بە ژینا بانگ
دەیناسێنێت. تەنانەت لەسەر ئەوەش حەساسییەتیان هەیە بە جۆرێک دەتوانین بڵێین ناو کڵۆنیالییەکەی زیزاتر بەکزار دێزنن 
و زۆریان پێ خۆشە هۆڤییەت کوردی لەبەیزن بچێزت و ئەمە شزتێکی بەرچزاوە. تەنزانەت لە هەواڵزی کانزاڵە فارسییەکانیشزدا 

بەستووە بە ڕەگبار و بۆ نموونە لە تەلەفیبیۆنە فارسییەکان دەبینزین دەڵزێن لە شزەقامی هزین  دەیبینن کە لە سنە خەڵکیان
مەرگ بەر دیکتزاتۆر دراوە، لە کاتێکززدا کە هززیچ پێوەنزدییەکیان بە یەکتززرەوە نیززیە. لەوێ خەڵزک بە چەکززی قززور  و نیززوە 

بەسزەر نزایەت، ئەمە بەراورد ناکرێزت و مزن قور  بە ڕەگبزار دەبەسزتێت لەگەڵ ئەوەی کە کەسزێک دروشزم دەدات و هیچیزان 
وەکوو خۆم پێم وایە کە تزر  لەم شزتە هۆکزارێکی سیاسزی لە پشزت ئەم بزابەتەوە هەیە کە پێیزان وایە زۆربەی ئەوانە کە 

ئێرانیبم و ئەوانە وا دەزانزن کە لە قۆناغێکزدا بابەتەکزان نزوێتر و لێبڕاوانەتزرە دەبێزت، ڕۆژهەاڵت  هەڵدەگەڕێنەوە بزۆ پزان
ەکوو ڕۆژاوا ڕێگەی خۆی ئەچێ بەر لە ئەوال دەچێت، ئەمە تۆزێک ترساندویانییە کە بە شێوازێکی سیسزتماتیک و زیرەکزانە و

 قەسززت بە ئەمە مززن کە ناکرێززت، ڕۆژ بە زۆر هەواڵەکززان. نززاکەنەوە بززەوی و هەواڵەکززانی کوردسززتان نکززۆڵی لززێ دەکەن 
 جزا. هەیە بابەتەوە ئەو پشت لە خراپ مەبەستێکی بێژم باشتر یا یەهە بابەتەوە ئەم پشت لە نییەت جۆرێک بە دەیبینم،

ارم ئەوەیە دەسەاڵتە سیاسییەکانمان حیببەکانمان، حیببە کوردستانییەکان زۆرتر لەسەر ئەو بابەتە کزار بزکەن و پێشنی من
اسززیی خۆمززان، شوناسززی ئاگززاداری ئەو بززا  و بابەتززانە بززن لە دانوسززنانەکاندا زۆر پێویسززتە پتززر بەرگززری لە هززۆڤیەتی سی

سیاسیی خۆمان، داخوازی سیاسیی خۆمزان بکەیزن و بە هەر نرخێزک بزوو پزارێبراو بێزت. بە بۆچزوونی مزن لەسزەر هەر شزتێک 
وتووێژ و دانوستان لەگەڵ ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی ناکرێزت تزا ئەو ناسزینە لە داخوازییەکزانی کزورد لە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتاندا 

خوازین یززززان  لەسززززەر ئەوە قسززززە نززززاکەم کە ئززززێمە سززززەربەخۆییخوازی تەواویززززن و فیززززدراڵی نەیەتە ئززززاراوە. مززززن لێززززرەدا
کۆنخززدراڵخوازین یززان هەر شززتێکی تززر، مززن وەک یاساناسززێک ئەمە مززافی بنەڕەتیززی کززوردە لە ڕۆژهەاڵت و لەم کززاتەدا لە 

ت، ئەو جززوواڵنەوەیە کە لەگەڵ چوارچێززوەی سیاسززی ئێرانززدا هەیززن دەبێززت مافەکانمززان پززارێبراو بێززت. ئەو دانوسززتانە دەکرێزز
ئێرانییەکان دەکرێت لە داهاتوودا دەبێت ڕوون بۆ خەڵکی ڕۆژهەاڵت، دەبیت بەرچاو بێزت و شزێ بزکەنەوە چزی ئەدەیزن و چزی 
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دەگززرین، ئەوە زۆر گززرنگە و بە تەواوەتززی لەگەڵ دانوسززتان لەگەڵ ئۆپۆزیسززیۆنی فارسززدا هەم و هەمززوو باڵەکززان )جینززاح( 
، بەاڵم بە مەرجێززک کە شناسززایی یاسززایی سززەبارەت بە مززافی کززورد شززی بکززرێتەوە. زۆر پززێم خۆشززە کە گشززت ببووتنەوەکززان

حیببە کوردستانییەکان ڕەشنووسێکیان هەبێت، ناوی هەرچزی دەنزێن، نزاوی دەنزێن یاسزای کزاتیی بنەڕەتزی یزان هەرچێزک کە 
ڵ ناوەندی هاوکاریی حیزببە کوردسزتانییەکان ئەم ناوی دەنێن، کە لێرە لێژنەیەکی یاسایی بەهێب لەگەڵ هاوپارالێ.ێک لەگە

دەرفتە بێننە ئاراوە و لە هەموو دانوستانەکاندا وەکوو ڕێکەوتننزامەیەکی یاسزایی بەرچزاو بێزت کە لە هزێڵە سزوورەکانمان ال 
وشزار و نەدەن. ئەوە خەڵکی کوردستان هاتوونە سەر شەقام، خەڵکی کوردستان کوژران، خەڵکی کوردستان لە ناوخۆ لەژێر گ

ئەشززکەنجەدا مززافی ئەوەی هەیە کە ببانێززت بەنززدکراوە سیاسززییەکانمان چززی دەکەن، حیززببە کوردسززتانییەکان پیالنیززان بززۆ 
داهاتوو چییە. ئەو کاتە کە بانگەواز دەکەن و خەڵک بانگهێشزت دەکەن بزۆ سەرشزەقام بزۆ مزانگرتن ،ئەو الی ئەو مزافە کە 

؛ دەی باشە پالنی ئێزوە چیزیە بزۆ داهزاتوو؟ لە ئەگەری هەر گۆڕانێکزدا چزۆن خەڵک هەیەتی ئەوەیە کە خەڵک پرسیار بکات
 مافی ئێمە پارێبراو دەبێت لە داهاتووی ئێراندا؟

 
کززاک د. فەراز زۆر سززاا  بزۆ ئەوەی کززاتی پڕکزاری خۆتززان تەرخززان کزرد و لەم هەڤاەیڤیززنەدا هاوکززاریی  :کراروان مێررراوی

 .ئێمەتان کرد
 

 .ئێوەش و هیوای سەرکەوتنتان بۆ ئەخوازم ساا  بۆ د. فەراز فیرووزی:
 

 دابەزاندنی دەنگ: ئارەزوو ئەندوودە
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی١ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٠ ڕێکەوتی: –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 بازرگانان پشت لەبۆرسەو بانكەكانی ئێران دەكەن
 

 دەبێت پشتگیریی نێودەوڵەتی بۆ خۆپیشاندانەكان زیاتر

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هاواڵتی

 
سززەرەڕای هەڕەشززە بەردەوامەكززانی بەرپرسززانی ئێززران لەخەڵززد و سززەركوتكردنی بەردەوامززی هێززبە ئەمنییەكززان، كەچززی ڕۆژ 
لەدوای ڕۆژی بزازنەی ناڕەزایەتییەكزانی ئێززران فراوانتزر دەبێززت و تزوێژ و چیززنە جیاوازەكزانی كۆمەڵگززا زیزاتر بەشززداری لەو 

ەن كە لەدوای كززوژرانی ژینززا ئەمینززی كززچە كززوردی خەڵكززی سززەقبەوە بەبیززانوی نەبەسززتنی لەچززكەوە سززەرهەڵدانانەدا دەك
ڕۆژەی تێاەڕاندووە، هاوكزات جزگە لەڕووە نزاوخۆییەكەی، لەئاسزتی دەرەوەو واڵتزانی ڕۆژئاوایشزدا تزا دێزت  ٤٠سەریهەڵداوەو 

ەزیرانززی كەنەدا خززودی خززۆی بەشززداری پشززتگیری خۆپیشززاندەران زیززاتر دەبێززت، تەنززانەت )جەسززتن تززرودۆ(ی سززەرۆ  و
خۆپیشزززاندانێكی ئێزززرانییە ناڕازییەكزززانی دانیشزززتووی ئەو واڵتەی كزززردو ڕایگەیانزززد لەدوای ڕووخزززانی ڕژێمزززی ئێزززران كەنەدا 
شزززوێنێد نیزززیە بزززۆ پاراسزززتنی بەرپرسزززانی كۆمزززاری ئیسزززالمی ئێزززران، هاوكزززات ئیزززدانەی سزززەركوتكردنی خۆپیشزززاندانەكانی 

 .كردووە خۆپیشاندانەكەی بەشداری ئێرانییەكان لە پشتگیری بۆ ئەو ڕایگەیاند  كردو
 

ی تشززرینی دووەم حكززومەتی ئەمەریكززا پرسززی خۆپێشززاندانەكانی ئەمززدواییەی ئێززران ببززاتە ٢بڕیززاروایە ڕۆژی چوارشززەممە 
تزایبەت بە  ئەنجوومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی و هەریەكە لە جاوید رەحمان نێردەی ئەنجزوومەنی مزافی مرۆڤزی نێزودەوڵەتی
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غەری، ئەكزتەری سزینەما و چاالكڤزان، لە كۆبزوونەوەكەدا ئێران، شیرین عەبادی براوەی خەاڵتزی نزۆبڵی ئاشزتی و نزازەنین زا
 قسە بكەن.

 
لە »سزززەبارەت بە نزززاوەڕۆكی كۆبزززوونەوەكەی ئەنجزززوومەنی ئاسایشزززی نێزززودەوڵەتی بەویكزززردووەتەوە،  ئاژانسررری رۆیرررتەرز

 «لە سەركوتی ئەمدواییەی كچان و ژنان و پێكهاتە ئایینی و نەتەوەییەكانی ئێران دەكرێت. كۆبوونەوەكەدا بە وردی با 
واڵت، كە هەموویان ژنن و بریتین لە وەزیرانزی دەرەوەی ) فەرەنسزا، ئەڵمانیزا،  12لەڕاگەیەندراوێكیشدا وەزیرانی دەرەوەی 

ن، نەمسززا، ئەنززدۆرا و ئەلبانیززا( سززەركۆنەی مززامەڵەی كەنەدا، نیوزلەنززدا، نەرویزز ، ئایسزز.ەند، كۆسززۆڤۆ، لیبیززا، لیختنشززتای
وەكزو خزانمە وەزیرانزی »تۆمەتبزاری دەكەن و دەڵزێن: « سەركوتكردنی مافی ژنان»ئێران لەگەڵ خۆپێشاندەران دەكەن و بە 

 «دەرەوە، هەست بە بەرپرسیارێتیی هاودەنگبوون لەگەڵ ژنانی ئێران دەكەین.
 

انیا و فەرەنسا و ئەڵمانیا و ئیسرائی  و ئیتاڵیا و چەنزدین نزاوچەی دیزكە بەهەزاران هاوكات لەهەریەكە لە واڵتانی بەریت
كە  بززۆ پشززتیوانی لەخۆپیشززاندەرانی ئێرانززی هززاتنە سززەر شززەقامەكان و داوای ڕووخززانی كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران و بەسززبا 

 ە.گەیاندنی بەرپرسانی ئەو كۆمارەیان كرد كە دەستیان بە خوێنی خۆپیشاندەران سوور
كەسایەتی و سزێ  14ئەمە لەكاتێكدایە لە چ.ەی ماتەمینیی ژینا ئەمینیدا، ئەمریكا سبای نوێی بەسەر ئێراندا سەپاند كە 

دامەزراوە دەگززرێتەوە و بەرپرسززن لە سززەركوتكردنی خۆپێشززاندەرانی ئێززران و رۆژهەاڵتززی كوردسززتان. لەوبززارەیەوە ڤیززدانت 
بەرپرسززانی ئێززران رووبەڕووی كێشززەكانی دەسززتی خۆیززان »ئەمریكززا دەڵێززت، پاتێزز ، جێگززری وتەبێززژی وەزارەتززی دەرەوەی 

بززووەنەتەوە، و بەردەوامیشززە لە تۆمەتبززاركردنی ئەمریكززا بە هانززدانی خۆپێشززاندەران. بززا روونبززین، ئەم خۆپێشززاندانانە 
ەكەویزنە داوی زانیزارییە لەبارەی خەڵكی ئێران و داواكارییەكانیانە، هاوكات ئزێمە لە هەوڵزی ئەوەشزداین زۆر هۆشزیاربین ن

 «هەڵەكانی ئێران كە گوایە ئەمریكا لە پشت خۆپێشاندانەكانە.
 

ئەمریكزززا مەترسزززی ئەوەشزززی خسزززتۆتە ڕوو كە ڕەنزززگە ئێرانییەكزززان سزززود لەئەزمزززونی ڕووسزززەكان ببیزززنن بزززۆ سزززەركوتكردنی 
كە لەوانەیە مۆسزكۆ راوێزژ بزداتە  ئێمە نیگەرانین لەوەی»خۆپیشاندەران و كارین جین پیەر، وتەبێژی كۆشكی سای دەڵێت، 

ئێران لەسەر باشترین شزێوازی ئیزدارەدانی خۆپێشزاندانەكان. ئەزمزوونی فراوانزی رووسزیا لە سزەركوتكردنی خۆپێشزاندانەكان 
 «بەكاربێت.

 
و لەبەرامبەریشدا وتەبێژی وەزارەتزی دەرەوەی ئێزران، ناسزر كەنعزانی رایگەیانزدووە، بە سزەپاندنی سزبا بەسزەر كەسزایەتی 

 دامەزراوە ئەمریكی و كەنەدییەكان وەاڵمی ئەو سبایانە دەدەنەوە كە لە الیەن ئەمریكا و كەنەدا سەبارەت بە 
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گیان.ەدەسززززتدانی مەهسززززا ئەمینززززی و ئەو ناڕەزایەتیززززانەی كە دواتززززر لەو واڵتە دەسززززتییان پێكززززرد، بەسززززەر واڵتەكەیززززدا 
 سەپێندراون.

 
زی تشرینی یەكەم( حكزومەتی ئێزران چەنزد كەسزێكی لە ٢٩شەممەی ڕابووردوو ) سەرەڕای بەردەوامی خۆپیشاندانەكانیش رۆژی

 ،«ئیسزالمی حكزومەتی بەرەنگزاربوونەوەی و دژایەتزی زەوی، لەسەر فەساد»  چاالكانی نارەزاییەكان دادگاییكردووەو تۆمەتی
 بززۆ یاسزاییەكدا پزرۆژە ەسزەرل دەنگزی(  یەكەم تشزرینی ی٣٠) یەكشزەممە ڕۆژی ئێزران پەرلەمزانی هاوكزات ، پاڵیزان داوەتە

ئەمەش وە  ئامززاژەیە  بززۆ  ٢٠ان بەڕێززژەی لەسززەدا پۆلیسززەك و سززەرباز و خانەنشززینان و فەرمززانبەران مززوچەی زیززادكردنی
 كاكردنەوەی خۆپیشاندانەكان.

 
تە پزاڵ لەالیەكی ترەوە حكومەتی ئێران هەڵمەتێكزی دەسزتگیركردنی ڕۆژنامەنوسانیشزی دەسزتاێكردووە و تزۆمەتی ئەوەی داوە

ڕۆژنامەنوسزززززان كە لەدەرەوەی ئێزززززران خزززززولی ڕاهێنانیزززززان بزززززۆ چزززززۆنیەتی ڕووخزززززانی ڕژێزززززم بینیزززززووە، لەبەرامبەریشزززززدا 
ڕۆژنززززامەنو  هەڵمەتێكیززززان بززززۆ ئززززازادكردنی هاوپیشززززەكانیان دەسززززتاێكردووەو داوایززززانكردووە  ٣٠٠لەڕاگەیەندراوێكززززدا 

 ڕۆژنامەنووسی نەگرێت. دەسەاڵتداران دەستگیركراوەكان ئازادبكات و ڕێگە لەكاری
م.یزار تمەنزی ئێرانزی لە بۆرسزەكانی ئێزران  ٣٦٥٠بەپێی زانیارییە ڕۆژنامەوانییەكانیش لەچەند ڕۆژی ڕابزووردوودا زیزاتر لە 

 ڕاكێشراونەتەوەو تاوەكو ئێستا فرۆشتنی پشكەكەكان زیاتر لە پرۆسەی كڕێنی پشد و بازرگانان پشكەكانیان دەفرۆشن.
 

ژینزا ئەمینیزی « پابەند نەبوون بە یاسزاكانی ج.زوبەرگی ئیسزالمی»پۆلیسی ئیرشادی تاران بە پاساوی  ی ئەی.وول،١٣رۆژی 
ساڵی دەستگیر كرد، دوای دەستگیركردنیشی رەوشی تەندروستی ئەمینی تێكچوو و گوازرایەوە بزۆ نەخۆشزخانە و لە  ٢٢تەمەن 
 دوای و سزززاێردرا خزززا  بە سززەقب شزززاری لە ئەی.زززوول ی١٧ رۆژی  ی ئەی.ززوول لە نەخۆشزززخانە گیزززانی لەدەسززت دا و١٦رۆژی 

وو كە لە ماوەیەكی كەمدا، شەپۆلی خۆپیشاندان و ناڕەزاییەكزان زۆربەی ب دروست خۆپیشاندان بەخاكسااردنەكەش رێوڕەسمی
 شارەكانی ئێرانی گرتەوە.

 
 كە  كە  ٣٠٠كو ئێسزتا نزبیكەی بەپێی دوایین ئامارەكانی ڕێكخراوەكانی مافی مرۆ  لە سەرەتای خۆپێشزاندانەكانەوە تزاوە

ن گیانیززززان لەدەسززززتداوە و خۆپیشززززاندانەكانیش ئێززززرا ئەمنییەكززززانی هێززززبە تەقەی بە منززززداڵبوون كەسززززیان ٣٠ لە زیززززاتر
 بەردەوامییان هەیە.

 
 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٢ ریکەوتی: – هاواڵتیسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 خەریکی خوڵقاندنی مێژوویەکی تایبەت بە خۆمانین
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 س ج
 

کززون  شززۆڕش لە واڵت هەڵگیرسززاوە و هەنگززاو بە هەنگززاو و بە شززێوەیەکی مێژوویززی بەرەوپززێش دەچێززت. خۆڕاگریمززان لە کون
بزززوونی جەرگزززی بزززاوکی شزززەهید کۆمزززارەوە فێزززر دەبزززین کە هەمزززوو ئەم زامەی بزززۆ نیشزززتمان و ئزززازادیی ڕۆڵەکزززانی کزززورد 

ازیا و نۆستالژییەکی مێژوویزی، هێنزدە ئاسزتی جیهزانبینی و فانت بێ بە گەلێک نابێت کە ئەکات باسی دنیا هەموو  داپۆشی.
بڕوا بەخۆبوونی بەرز بێت؛ هێشتا زووە و لە کزاتی گەیشزتن بە سزەروەری، تاقوەسزانی کرماشزان و ئاسزەوارە مێژووییەکزانی 

دنی ە مێژووییەکزی ئورفایان پێ پیشان ئەدەیزن و باسزی پێشزەوایان بزۆ ئەکەیزن، هەتزا بزبانن داگیزرکەران خەریکزی کزاولکر
 .پڕشکۆ و پڕسەروەری بوونە و نەیانتوانیوە بیرەوەرییەکانی لە ڕۆحی گشتیی نەتەوەکەماندا بسڕنەوە

 
 لە نەتەوەکەمزززان کە زۆرن هێنزززدە چووەکان دەسزززت لە و دەسزززکەوتەکانلەم چززز  و چەنزززد ڕۆژە لە ڕاپەڕیزززن و بەرخودانزززدا، 

 .داین کە لەم هەلومەرجەدا شتێکی ئاساییەشۆک لە ەئێم و سایکۆلۆژیدان ئاڵۆزی بارێکی لە ڕۆژهەاڵت
 

ڕێگامان وا پێواوە کە بە ئاواتەکزانی سزەد سزاڵەمان بگەیزن و هێزورکردنەوەی مێشزکمان بزۆ گرتنزی ژیرانەتزرین هەڵوێسزت و 
 لە و کۆمارەکزانن  تێگەشتن لەم قۆناغە پێویستە. تزاک بە تزاکی کزورد لە ئزیالم هەتزا مزاکۆ، دڵسزۆز و خەمخزۆری کۆمزار و

شک تەنیا لە سەروەریی نەتەوەییمان پارێبراو دەبێت. گەلی سیاسزەتمەدار و ڕامیزاری  داهاتووی ڕوون بۆ ئەوانن کە بێ بیری
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کورد تێگەشتنیان هەیە و بڕوایان بە دەستەی ئێ.یت و حیببەکان هەیە و دەبێ گەل و ئێ.یت هاوهەڵوێست بزن و بزۆ داهزاتوو 
 .خۆ ئامادە بکەن

 
تر بێ هەڵە نین، بەاڵم گەل لە بیری نەچووبوو کە دەستەی ئێ.یت و حیببەکانیان  و حیببە سەرەکییەکانی ناوەندی هاوکاری

 .ژیرایەتیی قاسم.وو و دڵسۆزیی کاک فواد و کۆڵنەدەریی ڕێبان جاویدیان بۆ بە میرات ماوەتەوە
 

 .تر بەدەست بێنین حەیاتییە ی لەم هەلومەرجەدا ئاگابوون لەوەی کە دەبێ چی لەدەست بدەین بۆ ئەوەی هەندێک شت
 

دەسکەوتەکان هێندە زۆربزوونە کە بزۆ ئزێمە بزڕوا پزێ نەکزراوە و ئەمە مەترسزیدارە، بزارێکی دەروونیزی بزۆ ڕەخسزاندووین کە 
نامانهەوێت هەندێک لەم دەسکەوتە تازەپێگەشتووە ناسەقامگیرانەمان بۆ دەسکەوتی گەورەتر و سزەقامگیرتر خەرج بکەیزن، 

 زۆر بە و دڵزۆپ دڵۆپ کە نەچووە بیرمان لە مان بچێت کە گرینگترین شت گیانی ڕۆڵە ئازیبەکانی کوردستانە! نابێت لە بیر
 ورد لێکزۆڵینەوەی بە پێویسزتی دەسزکەوت، و تێچزوو کردنی بزااڵنس... ئەستاندووە ناوەند لە ئابوورییەمان بونیاتە تۆزە ئەو

ان ئزاواتە مێژووییەکانمزان، هێبمزان، تێچزووی شزۆڕش و نێزو بااڵنسزی بیری لە دەبێ. هەستیارەدا دۆخە لەم بەتایبەت هەیە
... بین. پالندانان بۆ داهاتوو و نان خواردنی پاروو بە پاروو، بەهێبمان دەکات بزۆ گەیشزتن بە ئزاواتە مێژووییەکانمزان و 

 .کەمکردنی تێچووی شۆڕش
 

مان ناچێزت، بزۆیە خەریکزی خوڵقانزدنی مێژوویەکزی باری ئێمە لە باری هیچ گەلێک و تەنانەت هیچ کاتێک لە مێژووی خۆشز
 .تایبەت بە خۆمانین

 
پرسزززیار ئەمەیە: ئێ.یتزززی کزززورد ئزززاگرهەڵگری ژیرایەتزززی کزززوردن کە بە بزززێ سزززەروەری و تەنزززانەت لە دەرەوە ئەو گەلەیزززان 

ەوتزووە؟ یزان ئەم پەروەردە کردووە؟ یان گەلی کزورد ئزاگرهەڵگری ژیرایەتیزی کزوردن کە ئەو ئێ.یزت و حیببانەیزان لزێ هەڵک
 دووانە هاوتەریبی یەک، ئاوا گەشە دەکەن؟

 
ئەمە ئەو پرسیارە گرینگەیە کە بێگومان ڕوانگە و لێکدانەوەی جیاوازی لە سەر ئەکرێ، دڵنیا بن دوای سەرکەوتنی شزۆڕش، 

 .لە زانستگەی کرماشان بە وردی لێکۆڵینەوەی لەسەر دەکەن
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٢ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١١ ەوتی:ڕێک -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 بەرەو ئازادی
 
 
 
 
 
 

 گرنگە چۆن بیردەکەینەوە
 

 حوسێن کوردنەژاد

 
ئەنجززام و ئاکززامی ئەم شۆڕشززە نە دەبێززتە ئەوەی کە مززن پێشززبینی دەکەم و نە پێشززبینی و تیۆرییەکززانی پێشززتر داڕێززژراوی 

ا داڕێژراوەوە بێزتە پزێش و بەشزدار بێزت و دەور بگێڕێزت، تەنیزا دەتزوانێ خەڵکانی تر. هەرالیەنێکیش بە بەرنامەی لەپێشد
 .ئەنجام و ئاکام الوازتر بکات

 
ئەنجام و ئاکام گرێدراوی گختوگۆ و لەیەکتێگەیشتنە، ئەو دەرئەنجامەیە دەبێتە سیاسەت لە داهاتوودا، ئەم ئەسزڵە هەم بزۆ 

 .ۆیدایەنێوخۆی ئێران و هەمیش بۆ ئاکتەرەکانی دەرەوە لەجێی خ
 

بززۆیە الیەنە سیاسززییەکانی ئێززران، کەسززایەتی و ئەحززبا  پێویسززتە؛ ژن، ژیززان، ئززازادی، بززکەنە بنەمززا بززۆ گختگۆکانیززان و 
هەرهەموویان گریمانەکانی ئایدۆلۆژیک و ڕابزردووی خۆیزان لەبیزرکەن. بنەمزای ئەم درووشزمە دیزاریکردنی مزافی چارەنووسزی 

ی..ەتزی جیزاواز، قبزووڵی بنەماکزانی مزافی بڕیزاردانی خەڵزک لەسزەر ئیزدارەدانی خەڵکە لە ئێرانزدا، جزا ە تزاک بزن یزان م
 سیاسەت و ئابووریی خۆیان ناوەرۆکی ئەم درووشمەیە. پرسیار بۆ هەموو الیەنەکان ئەوەیە داخوا ئەم ئەسڵەیان قبووڵە؟

یززان لەسززەر ئەم ئەسززڵە بززۆیە ئەگەر الیەنەکززانی می..ەتززی سەردەسززتی فززار  خوازیززاری ژیززانی هاوبەشززن، هەڵوێسززتی خۆ
دیمۆکراتیزک و ئینسززانییە ڕابگەیەنززن و بە دوور لە هەمززوو دیسکۆرسززە کززۆن و نادیمۆکراتیکەکززانی ڕابززردوو، بەرەو دیززالۆگ و 

 .گختوگۆ هەنگاو هەڵبێنن
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لە  کورد و می..ەتانی تری ئێرانیش، هەڵوێستی خۆیان سەبارەت بەم ئەسڵە دیاریبکەن و بە دوور لە پێشکەشکردنی پزاکێجی
 .پێشدا ئامادە کراو و بەم جۆرە بەرەو گختوگۆ و دیالۆگ هەنگاو هەڵبێنن

 
بۆ دیاریکردنی چارەنووسی سیاسیی داهاتووی ئێران، ئەم گختوگۆ و دیالۆگە گرنگ دەبزێ و خزودی ئەم دیزالۆگە بزۆ گختوگزۆ و 

ەکسزززانیی یەکتزززر پێشزززمەرجی دیزززالۆگ لەگەڵ هاوپەیمانزززانی نێزززودەوڵەتییش دەوری بڕیزززاردەری دەبێزززت. بزززۆیە قبزززووڵی ی
 .سەرکەوتنە

 
 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 

 
 
 

 چیمان بەسەر دێت؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دڵشاد هەورامی

 
ئەگەریش وای دابنین كە كۆماری ئیسالمی ناچار دەبێت بۆ مزانەوەی خزۆی سزازش لە گەڵ شزەقام بكزات، ئەوە شزەقامێد كە "

 "ە گەڵ دەكرێت شەقامی تارانە نە سنە و مەهابادسازشی ل
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 كودتای ساای پاسداران 
هاوخەباتی كورد و فار  تا كوێ 

 تر 
 نوسینی: دڵشاد هەورامی 

١١،٨،١٤٠١ 
 پێویست بە دووپات كردنەوەی ئەو ڕاستیە ناكات كە، دەمێد ساڵە ساای پاسدارانی كۆمزاری ئیسزالمی دەسزتی بەسزەر هەمزوو

 .ەئێراندا گرتوو
 ئەوەی ئێسزتا هەیە بااڵدەسزتی و خزاوەن بریزاری سزاای پاسزداران و فەرمانزدەكانیەتی، بە دیزاریكراوی لە كەرتزی ئززابوری و

 .نیبامی و دیا.ۆماسی وەاڵتدا


خزززامنەیی خزززۆی بەشزززێد و لە ئەسززز.دا خزززاوەنی ئەم دەوڵەتە سزززێبەرەیە كە، تەواوی سزززەرۆ  كۆمزززارانی ئێزززران لە دوای 
قۆناخێكدا لە گەڵی توشی كێشە بوون. تۆرانی ئەحمەدینژاد و فای.ە دەنگزیەكەی جەوادی زەریزد دوو لەو ڕەفسەنجانیەوە لە 

دەیان نمونانەن كە بااڵدەستی و خاوەن بریاری بەیتی خامنەیی و ساای پاسداران تەنانەت بەسزەر دەوڵەتزی هەڵبژێزردراوی 
 .خۆیاندا ئەسەلمێنن

 
كودتای سپا 

 
ەڵبژێردرانززی ڕۆحززانی بززۆ دەوری دووەمززی سززەرۆ  كۆمززاری، باسززی كودتززای سززاای پاسززداران بەسززەر بە دیززاریكراوی لە گەڵ ه

دەوڵەتی بە ناو شەرعی وەاڵتدا جار بەجار لە میدیاكاندا گەرم دەبێت. هیچ دوور نیە ە ئەوكزات ە ئێسزتاش بەوبزوونەوەی 
وە بۆ ڕووداوێكی لەو چەشزنە، لە داهاتویەكزدا كە وەها دەنگۆیە  بە مەبەستی ئامادە كردنی كۆمەڵگا بێت لە باری دەرونییە

 .لە ڕێگاكانی پاراستنی ڕژیم تەنیا دیكتاتوری چە  دەمێنێتەوە
 

كێ ناڵێت ئێستا كاتیەتی!؟ 


شۆرشی ژن ژیان ئازادی كۆمەڵگای ئێرانزی خسزتوەتە دۆخزێكەوە كە گەرانەوەی بزۆ نیزیە. هزاودەنگی خەڵزد، ڕوانەوەی ترسزی 
بوونی وەاڵت بە ڕێژەیەكزی زۆر، مقزاومەت و لە شزەقام مزانەوەی خەڵزد و لە پزاڵ هەمزوو ئەمزانەدا  فارسەكان لە لەت لەت

ئەو هززاودەنگی و هاوسززۆزیە جیهززانیە كە لە مێززژوودا كەمتززر بینززراوە، كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران ناچززار دەكەن كە لە نێززوان 
 .ڕۆیشتن و مانەوە بە قیمەتی وێران كردنی وەاڵت یەكیان هەڵبژێرێت
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ەزمززونی كۆمززاری ئیسززالمی لە سززوریە پێمززان دەڵێززت كە بززژاردەی ئاخونززدەكان شززەر كززردنە تززا ئززاخر فیشززە  و دوا كززۆاڵن، ئ
 .ئەڵبەت ئەگەر لە ناوخۆیاندا توشی چەند بەرەیی و لە كۆتایدا هەڵتەكانی گەورە نەبن

 
چی دەگوزەرێت 



 ن بۆ دەزگای ڕاگەیاندنی كۆماری ئیسالمی ئەكەن ئەبینن لە هەفتەی سێهەمی ڕاپەرینی ژیناوە، ئەو كەسانە كە بەدواداچوو
كە كززۆی قسززەی ڕژیززم لە كانززاڵ و زاری سززەرانی سززاای پاسززدارانەوە دەكرێززت، ئەمە لە حاڵێكززدایە تززا هەفززتەی سزززێهەم 

باسزی فەرماندەكانی هێبە ئینتیبامیەكزان و وتەبێزژی دەوڵەت و دەزگزای دادوەری و ...بزوون كە ڕۆژانە ڕاگەیانزدراو و قسزەو 
 .دەسەاڵتیان بە خەڵد ڕادەگەیاند



ئاشكرایە كە ئێستا زیاتر لە هەموو كاتێد وەاڵت لە دەستی فەرماندەكانی ساای پاسزداراندایە، چاوگێڕانێزد بە ڕۆژنزامە و 
ماڵاەر و تیڤیەكانی كۆمزاری ئیسزالمیدا بەسزە كە تێزبگەین كە خەریزكە وەاڵت دەكەوێزتە قۆنزاخی حكزومەتی نیبامیەكزانەوە، 

ۆناخێززد كە سززاای پاسززداران بە هێززرش بززۆ سززەر ئەحبابززی كززورد و دواتززر قەتززە و عززامی بەلوچەكززان دەیویسززت پاسززاوێكی ق
 .دەرەكیشی بۆ بدۆزێتەوە

 
 هەموو شت بە ڕادە و تا كوێ بڕ كردنی خەڵكەوە بەندە، ئەم هەموو شتێد لە ژیانی تاكەوە تا پشتیوانی زلهێبەكان لە خۆ

 .كە پێ ئێژن ئێران ئەگرێت لەو جۆغرافیایەدا
 

كوردستان 


بە پزززێ ئەو هەوااڵنە كە لە نزززاوخۆوە دێزززن، لە چەنزززد شزززارێكی كوردسزززتان سزززاای پاسزززداران ئەو كەسزززانە كە لە الیەن 
ئیتالعاتەوە )وەزارەتی ئیتالعات( گیراون و بە بارمتە ئزازاد كزراون بانزگ دەكزات، لە چەنزدین حاڵەتزدا بەرپڕسزانی سزاای 

بوردنیان لە گیراوەكان كردووە و تەنانەت پێیان وتون دەتوانن لە ڕێگزای ئەوانەوە شزكایەت لە ئیتالعزات پاسداران داوای لێ
بززكەن، لەوەش زیززاتر قەوڵیززان بە زۆرێززد داوە كە دوای ئززارام بززوونەوەی دۆخەكە دەسززتیان كراوەتززر ئەبێززت و وام و هەر 

 .كەنهاوكارییە  پێویست بێت ئەیدەن بە گەنجان كە كارێد دەست پێ ب


ئەمانە و زۆر وردە جوڵەی دیكەی ساای پاسداران بە تایبەت لە كوردسزتان و بەلوچسزتان، تەنیزا ئامزاژەی ئەوەن كە ئەگەر 
 ساای پاسداران نەتوانێت یا نەیهەوێت لە هەموو ئێران دەوڵەت ال بدات، ئەوە بە دیاریكراوی لەو دوو ناوچە الیدەدات و 
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 .بە ڕەسمی وە  زۆنێكی ئەمنیەتی بە یاسای نیبامی بەرێوەیان بباتخۆی دەبێتە حكومەت و دوور نییە 
 
 ئەم مەترسزززیە بە جۆرێزززد مامۆسزززتایانی ئزززائینی بەلزززوچی ڕاچڵەكانزززدووە كە بەشزززێكیان فتزززوای حەرام بزززوونی هەر جزززۆرە

سززززتا هاوكززززارییەكی خەڵكززززی بەلوچیززززان لە گەل دەسززززەالتدا ڕاگەیانززززدووە. بەداخەوە بە نیسززززبەت كززززوردەوە كە هەتززززا ئێ
مەرجەعیەتی سیاسی الی حیببەكانیەتی، هیچ كاردانەوەیەكی النیكەم ئاشكرا نابینرێت. ئەگەریش شتێد هەبێت كە بەعیزدە 

 .هەبێت لە ڕای گشتی و خەڵد شاراوەیە، كە ئەگەر وابێت جێگای خۆیەتی كۆمەڵگای كوردی لە داهاتوی خۆی بترسێت


 چی ئەبێت؟



ری و ئەزمونێد بێت كە لە گەل دەسزەاڵتی ئاخونزدەكان هەمزانە، ئەوە داهزاتو بزریتیە لە ئەگەر بنەمای لێكدانەوە وەحشیگە
 .شەرێكی درێژخایەنی بەرەی خەڵد و دەسەاڵت كە ئەنجامی بە دڵنیاییەوە ڕوخانی ڕژیم زیاتر نابێت



ئەوە شزەقامێد كە  ئەگەریش وای دابنین كە كۆماری ئیسالمی ناچار دەبێزت بزۆ مزانەوەی خزۆی سزازش لە گەڵ شزەقام بكزات،
سازشی لە گەڵ دەكرێت شەقامی تارانە نە سنە و مەهاباد. خۆ گێ  كردن و خوڵ كردنە چاوی خەڵكە ئەگەر بێژین ویسزتێد 
كە شەقامی تاران هەیەتی هەمان ویستی شزەقامەكانی پیرانشزار و شزنۆ و مەریزوانە، وەهزا ئەقڵیەتێزد جزگە لە مزایەپوچی 

 .هیچمان بە ئاقیبەت ناكات


ر كردنەوە لەو ئەگەرە كە كۆماری ئیسالمی، یاسزای بزااڵپۆش یزا هەمزان حیجزا  هەڵدەوەشزێنێتەوە، برێزد ئزازادی فەردی بی
ئەدات و لە گەڵ كۆمەڵگای نێودەوڵەتیش هاوكاری دەكات، تۆ نازانم بەاڵم من وە  كوردێد دەترسێنێت، چزۆن بزاش دەزانزم 

نی ڕژیم بە هیچیتزر ڕازی نیزیە، ئەوە بزاقی فزار  بە ئزازادی پوشزش و جیا لە بژاردەیەكی كەمینەی فار  كە جگە لە گۆری
 .ئازادیە فەردیەكان ڕازی دەبن و دەچنەوە ماڵی خۆیان، ئەڵبەت دوای بەرێوەبردنی كەرنەڤاڵی سەركەوتن

 
 جیزاوازیە ئەم جیاوازیە لە ویستەكان و داخوازیەكان ئەبێت بنەما و ئەس.ی نەگۆری گشزت بریزارێكی سیاسزی كزورد بێزت، ئەم

 .هەمان هۆكارە كە ڕۆژێد هاوپەیمانی ئەمرۆ دەخاتە بەرەی دوژمنەوە
 

كورد 


 كورد وە  می..ەت نە حیببێد یا شەخسێد یا ...تەنیا كاتێد ئەتوانێت ببێتە خاوەنی بەشێد یا گشت مافەكانی كە 
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 .كۆماری ئیسالمی بروخێت و تاران الواز بێت
 
تووێژمززان بززۆ دەمێنێززتەوە كە تززاقی كززردنەوەی بە نرخێكززی یەكجززار گەورە لە سززەرمان جززگە لە ڕوخززانی ڕژیززم ئززێمە تەنیززا و

 .وەستاوە
 
 هیچ ڕێگایەكی دیكە بوونی نییە جگە لە الواز بوونی تاران، ئەمە قەدەرە و كاری بەسەر جێگای نەرم و گەرمی منەوە یا 

 .ردە و دەرچون لێ تەنیا الوازی مەركەزەجێگای ڕەق و ساردی ئەوەوە نییە، ئەمە بۆنبەستە مێژوویەكەی پرسی كو


 ڕەساڵەتی كورد لەم پرسەدا تەنیا و تەنیا هەوڵدانە بۆ الواز كردنی تاران 
 بە قەڵەم 
  بە چە 
بە تد 
بە جنێو 
 بە سیاسەت 
 بە البی 
بە پارە 
 بە دار بە بەرد 


ەرەوەرزێزد كە جزگە لە جزاش هزیچ كزوردێكی لزێ زیزاد الواز كردن و خستنی تاران ئەبێت ببێزتە هەرەوەرزێكزی نەتەوەیزی، ه
 .نەبێت

 
ترس 



ی ئوكتوبر تا چەند كزاتژمێر ١٦ترسە گەورەكە دووپات بوونەوەی كارەساتە مێژوویەكەیە، خیانەت هاتنی خۆی جاڕ نادات. 
سزەر ئەوكزات دەزانزن پێش فرۆشران، فەرماندە و ڕێبەران دەیانوت: هیوادارین بەغداد ئەو هەڵەیە بكات و هێرشزمان بكزاتە 

 .هێبی كورد چییە


 یەكێكتر دەیوت: تا بەغداد ڕایاندەماڵین 
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 سەركردەیەكیتر دەیوت: بەیانی خەبەری خۆش دەبیسن 
دوو ساعەت دوای ئەم دەم گەرمیە، هیڤیدار ئەحمەد بەسەر تەرمی شەهیدەكاندا دەگریا و ئەیوت: فرۆشراین. 
 ئەمە ترسە گەورەكەیە 
 خۆی ئاشكرا ئەكات خیانەت كتوپڕ 
 وە  خوڕپە وایە 
لینكی بارزانی 
نامەوێت لەسەری بدوێم، چۆن دەترسم. 

 
ترسیشم لە بەر خۆم نیە، بەڵكو ئەم باسە وڕوژاندنیشی بەشەر دڵتەنگ ئەكات. 


ی دەرچێزت، ئەوەندە ئەڵێم، هیودارم بە دڵ ئاواتەخوازم كە هەرچی من بیزری لزێ دەكەمەوە لە سزەر ئەم لیزنكە پزێچەوانەكە
 !تەمەنب دەكەم لە سبەی ڕۆژی سەركەوتنتان ئێوە یەخەم بگرن و قامكم بە چاودا بكەن و بێژن: بینیت وا نەبوو

 
تا ئێرە بەس بێت 

 
تێبینی: ئازادیی ڕادەربڕین بنەمایەکە پشتیوانی دەربڕینی ئزازادانەی کەسزەکان دەکزات لە نزاو کۆمەڵزدا. کە هەمزوو تزاکێکی 

ۆر لێکردن، بێ تر ، بێ چاودێریی و سبای یاسایی، بێ چاوسزوورکردنەوە و تۆقانزدن، بەڵکزو ئزازادانە کۆمەڵ بتوانێ بێ ز
 . بۆچوونی دڵی خۆی دەربڕێ. مافی ئازادیی قسەکردن لەژێر سایەی یاسای نێودەوڵەتیدا زامنکراوە

 
 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 ان ناڕەزایەتیشۆڕش ی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراد میهرەبان

 
شۆڕشززی ژینززا ئێسززتا پێززی نززاوەتە دوو مززانگەی خززۆی و لەو مززاوەیەش دا ڕۆژ لە دوای ڕۆژیززش گەرم و گززوڕتر دەبێززت، هەم لە 
بزاری ڕێززژەی و هەمززیش لە بززواری جززۆری بەشززداربوان ئزاڵ و گززۆڕی سززرن  ڕاکێشززتری بەدوا دا دێززت. هەر چەنززد جێگززای داخە 

راوان و شززەهید و برینززداران دەچێززتە سززەر بەاڵم لە هەمززان کززات دا ئەزم و ئیززرادەی خەڵززک بززۆ ڕامززاڵینی ئەم ئاسززتی گیزز
 .دەسەاڵتە بەگشتی ڕۆژ بە ڕۆژ زیادتر دەبێت

 
ئەوەی جێگای ڕاوەستە کردنە، ئەوەیە ئێستاش زۆر بە وردی سرن  ناخرێتە سەر واتای وشەکان لە کاتی دەربڕینزی نەزەرات 

ر یەک لە الیەن و کەسایەتی دژ بەو ڕژیمە. دووپاتە بزوونەوەی وشزەی نزاڕەزایەتی لە هێنزدێک شزوێن و بزابەت لە الیەن زۆ
، سزاڵ لەمەوبەر هێنزدێکیان دا لە بایخی ئەم شۆڕشە کەم دەکاتەوە. ئەم خەڵکە تەنیزا نزاڕازی نزین، بەڵزێ لەوانەیە چەنزد

ئەو ڕژیزمە دەربڕیبێزت، بەاڵم ئێسزتا قۆنزاغی نزاڕەزایەتی تێزاەڕ  لە هێندێک بوار دا ناڕەزایەتی خۆیان لە کردار و ڕەفتزاری
 .کردوەو چۆتە قۆناغی ڕاپەڕین و شۆڕش

 
ئێستا ئەو کەسانەی دێزنە سزەر شزەقامەکان بە هزیچ شزێوازێک نزاکرێ نزاوی ناڕازیزان بە سزەردا بسزەپێنی، ئەوانە سزەرجەم 

سزاڵی ڕابزردوو لە سزەر یەک کەڵەکە بزوونەو هزیچ کزات  43ڕاپەریون لەو هەموو زووڵزم و زۆریەی کە لە مزاوەی  .ڕاپەریون
 چارەسەری ڕیشەیان بۆ نەکراوە، تەنانەت ئیرادەیەکی ئاواش لە ئارا دا نەبوە چارەسەری بۆ بدۆزنەوە، بۆیە ئیتر ناوی 
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 .ناڕەزایەتی نییە و شۆڕش و ڕاپەڕینێکی پاک و بێگەردە
 

سزەر بکزرێن، بەاڵم ئزێمە شزاهیدی ئەوە بزووین لەمزاوەی دەسزەاڵتی ئەو ناڕەزایەتەکان دەکرێ بە ڕێخۆرم لە زۆر بزواردا چارە
ڕژیمە دا تەواوی دەرگاکزان بەسزەر حەرەکەتە ڕێخۆرمیەکزان دا بەسزتراون و کزۆمەاڵنی وەزاڵە هزاتووی ژێزر دەسزەاڵتی خۆیزان 

دسززتان بززۆ گۆڕانکززاری بەرەو ڕاپەڕیززن هززان دا. هەر بززۆیە ئێسززتا دەبینززین هەمززوو چززین و توێژەکززانی کۆمەڵگززای ئێززران و کور
 .ڕیشەیی شۆڕشێکی پڕ لەوزەیان دەست پێ کردوە و تا ڕووخانی ئەم ڕژیمە لە خرۆشان ناکەوێت

 
لێرە دا کە لەسەر شۆڕش لە ئێران دژ بە کۆماری ئیسزالمی سزاغ بزووینەتەوە، پێویسزت دەکزات دەرحەق بە چەنزد شزت زۆر بە 

انە بۆ البردنی ئەم دەسەاڵتە نگریسە لە گوڕو خرۆشزان نەکەوێزت. لە هەستیاری ڕەفتار بکەین، بۆ ئەوەی ئەم حەرەکەتە جو
کززاتی ڕێخززۆرم دا دەکززرێ کززات بە دەسززەاڵت بززدرێت بززۆئەوەی بتززوانێ بە شززێوەیەکی جززوان و گونجززاو خواسززت و داخوازیەکززانی 

پێویسزتیان بە کۆمەاڵنی خەڵزک بەجزێ بێنێزت. تەنزانەت بەجۆرێزک دەتزوانین بڵێزین لە کزاتی ڕێخزۆرم دا خەڵزک و دەسزەاڵت 
هاوفکری و هاواهەنگی تەواوی یەکتر هەیە تزا ئەو ڕێخزۆرمە بە جزوانترین شزێواز سزەربگرێ و لە ڕێزڕەوی خزۆی دەرنەچێزت، 

 .نابێ لەبیرمان بچێ ڕێخۆرم پێویستی بە کات هەیە
 

اری دژبەری خززۆی بەاڵم لە کزاتی شززۆڕش و ڕاپەڕیززن دا پێوانەکززان بە تەواوی گۆڕانکاریززان بەسزەر دا دێززت، لە جیززاتی هاوکزز
دەسەپێنێت و دەسەاڵت بۆ خواسزتەکانی کزۆمەاڵنی خەڵزک مز  نزادات، لە هەمزان کزات دا شۆڕشزگێڕانیش چیتزر متمانەیزان بە 

 .ڕژیم نامێنێت و بە تەواوی تواناوە بۆ البردنی ئەو دەسەاڵتە هەوڵ دەدەن
 

دەرحەق بە دەسززەاڵت لە دەسززتی دەدات. ئەوەی کە شززۆڕش و ڕێخززۆرم لێززک جیززا دەکززاتەوە هەر ئەو متمززانەیەیە کە خەڵززک 
، نزابێ مەجزال بە دەسزەاڵت بزدرێت بیربکزاتەوە و کزاتی کە دەبزێ زۆر بەوردی ئاگزاداری بزینخاڵێکی گرینگی دیکەی شزۆڕش 

سەرکوت و قەاڵچۆ کردنی هەبێت. بە داخەوە لە شۆڕش دا حکومەت بۆ پاراستنی دەسەاڵت تەواوی توانزای خزۆی بکزار دێنێزت 
، شۆڕش تا کاتی دڕێژتر بێت لەوانەیە تێچزووی زیزادتر بێزت، ئەوەش دەتزوانێ بەرە دا بەش دەکات بەسەر دووو کۆمەڵگا دا

یان بە کپ کردن یان بە تەلەفاتی زیادتر کۆتایی پزێ بێزت. بەداخەوە هەمیشزە دەسزەاڵت دەیهەوێزت بەزەبزرو زەنزگ دەنگزی 
بززۆیە پێویسززتە زۆر وردبینززانە و خێززرا بززۆ ڕووخززانی  دژبەرانززی کززپ کززات هەر ئەوەیە زۆربەی زۆری شۆڕشززەکان خوێنززاوین

 .یەکجاری بەرنامەی تۆکمە دابڕێژرێت
 

 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 عەلی كەریمی لەچاوپێكەوتنێكیدا لەگەڵ هاواڵتی:
 

زموونی باشوور دووبارە نەكاتەوە سەركەوتوو رۆژهەاڵت ئە سەركردەكانمان لەئاست شۆڕشزی رۆژهەاڵتی كوردستاندا نین
 دەبێت

 
 

 
 
 
 
 
  
  

 هاواڵتی

  
عەلززی كەریمززی نووسززەر و سیاسززەتمەداری رۆژهەاڵتززی كوردسززتان لەچاوپێكەوتنێكیززدا لەگەڵ رۆژنززامەی هززاواڵتی رایگەیانززد: 

بزوڵكراوە، ئەمە نە لەئێزران و لەئەمڕۆی ئێراندا بەكوردستانیشەوە كێشەی گەورەی ئێمە كەكاریبماییەكی پا  و بێگەردو ق»
 «.نە لەكوردستاندا نیە

  
 دەقی چاوپێكەوتنی عەلی كەریمی؛

  
دوای زیزززاتر لەمانزززگ و نیوێزززد لەبەردەوامزززی خۆپیشزززاندانەكانی رۆژهەاڵتزززی كوردسزززتان و ئێزززران، بەڕای تزززۆ  هررراواڵتی:

 لێدەكەوێتەوە؟ ئەنجامێكی چی و دەڕوات خۆپیشاندانەكان لەئێران بەرەو كوێ
 
رۆژە دەستی پێكزردووە جیزاوازییەكی زۆر  ٤٥ئەوەی راستی بێت خۆپیشاندانەكانی ئەمجارەی ئێران كەنبیكەی  ەلی كەریمی:ع

ساڵە كە كۆماری ئیسالمی لەسەر دەسەاڵتە خەڵكی ئیزران بەردەوام نزاوە نزاوە نزاڕەزایەتی  ٤٤گەورەی هەیەو بەدرێژایی ئەم 
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یوە، بۆ نموونە لەو سااڵنەی دوایدا خۆپیشاندانی الیەنگرانی سزەوز دروسزتبوو و و بەربەرەكانی خۆی لەگەڵ ئەو رژێمە دەربڕ
م.یززۆن خەڵززد هززاتنە سززەر شززەقامەكان،  10ریخۆرمخوازەكززان هززاتن داوای هەڵبژاردنێكززی پززا  و بێگەردیززان كززردو زیززاتر لە 

جیززززاوازییەكە لەوەدایە كە بەاڵم ئەوەی ئەم جززززارە دەیبینززززین حەقززززیقەت ئەوەیە جیززززاوازی هەیە لەگەڵ ئەوانەی پێشززززوو، 
سززاڵەدا گەیشززتۆتە ترۆپكززی خززۆی و زۆر پەنگززی خززواردۆتەوە و  ٤٤بەڕاسززتی تززوڕەیی و ئیعتیرازاتززی خەڵززد لەمززاوەی ئەو 

 ئەم ئیتزر سزاڵ ٤٤ دوای كە قەناعەتەی ئەو گەیشتۆتە خەڵد ئیتر بكەین تێبینی ئەگەر  گەیشتۆتە ئەوەی كە بتەقێتەوە و
ی خێراو دونیای خێرایی ما  میزدیاو دنیزای مەجزازی وایكزردووە كە لەمسزەر میدیا دنیای ەروەهاه رۆیشتنیەتی، كاتی رژێمە

 ١٠و لەوسەری دنیادا زۆر بەخێرایی ئاگامان لەیەكتر بێت، بۆنمزوومە مەرگزی ژینزا ئەمینزی زۆر ئێشزێنەر بزوو، جزاری واهەیە 
كە  پزێكەوە لەسزێدارە دەدرێزن بەاڵم  ١٥تزا  ١٠و هەزار كە  لەجەنگێكدا دەمرن و هەشت تزا نزۆ هەزار كە  ئزاوارە دەبزن 

سزاڵە  ٢٢خاڵێد هەیە لەهەموو تراژیدیایەكدا كەزۆر هەژێزنەرە، مەرگزی ژینزا هەژێزنەر بزوو و زۆر مەزلومزانە بزوو، كچێكزی 
هززاتووە بۆیەكەمجززار بچێززتە تززاران و پززایتەختی واڵتەكەی خززۆی ببینێززت لەگەڵ كەسززوكاری و دەبینیززت زۆر بەنززامەردی و 

 ەداوە ئەو كارەساتەی بەسەردا هێنرا، ئەمە خەڵكی تووڕە كرد.تەح
 

خۆپیشاندانەكان سەرتاسەری ئێرانی گرتزووەتەوە، ئامزانجی خۆپیشزاندەرانی رۆژهەاڵتزی كوردسزتان جیزاوازی هەیە  هاواڵتی:
جیزان هەبێزت رای لەناوچەكانی تری ئێران، وا تێبینی دەكرێزت ئەم خۆپیشزاندانانە سەرتاسزەری بزن و هەموویزان یە  ئامان

 تۆ چیە؟
 

حەقیقەت ئەوەیە ئەم هەستان و خرۆشزانەی ئەمجزارەی ئێزران سزەرچاوەكەی لەكوردسزتانەوە بزوو و ئێسزتاش  عەلی كەریمی:
دەبینززین دروشززمەكان لەكوردسززتان و لەشززارێكی وەكززو سززەقبەوە هەمززوو ئێرانززی گرتززۆتەوە ئەمە بززۆ خززۆی جززێگەی تێڕامززان و 

م.یززۆنە چەنززدین نەتەوەن، نەتەوەی  ٩٠م.یززۆن خەڵكززی ئێرانززی، بەاڵم ئەو  ٩٠راسززتە دەڵززێن  تێخكززرینە و بەدڵنیززایی دەڵززێم
سززاڵەی ١٠٠ب.وچمززان هەیە نەتەوەی ئازەریمززان هەیە نەتەوەی عەرەبمززان هەیە نەتەوەی كوردمززان هەیە، كە لەمززاوەی ئەم 

ەتەوەكزانەوە نەتەوەی كزورد بزووە، ئزێمە رابردوودا گەورەترین كێشەی ئێزران لەبزارەی نەتەوەكزانەوەو لەبزارەی فەرهەنگزی ن
مێژوویەكی دوورودرێژمان هەیە هەر لەزەمانەی سمكۆی شكاكەوە تا دەگاتە كۆمەڵەی ژێ كزاف و تادەگزاتە كۆمزاری كورسزتان 

 وە ئێمە هەرگیباو هەرگیب لەگەڵ دەسەاڵتی مەركەزی ئێراندا نەمانتوانیوە هاوڕێگا بین.١٩٤٦لەساڵی 
 

 دەبینین نەتەوەكانی تریش بۆ مەرگی ژینا ئەمینی هاودەنگن؟ بەاڵم ئێستا هاواڵتی:
 

 حەقیقەت پێت بڵیم ویست و داخوازییەكانی كورد نەتەوەییە و ئەوەی دەڵێت داخوازی كورد نەتەوەیی نییە  عەلی كەریمی:
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یە بەاڵم راسزززت ناكزززات، راسزززتە ئزززێمە لەگەڵ هەمزززوو گەالنزززی ئێزززران ویسزززت و داخزززوازی فەرهەنگزززی و دژی گەنزززدەڵیمان هە
سزاڵی رابزردوو كە لەمێزژووی مزۆدێرنەوە دەوڵەت لەسزەر دەسزتی رەزا شزا دروسزت بزووە  ١٠٠لەسەرووی ئەوانەوە و بەدرێژایزی 

ئززێمە هەر ئەوكززات پێشززیان لێگززرتین كەبەزمززانی خۆمززان بنووسززین و بخززوێنین و پێشززیان پێگززرتین كەج.ززوبەرگی كززوردی 
 ایی مێژوو هەورێكی چڵكن بووە بەسەر گەلی كوردستاندا.لەبەربكەین، ئەم ستەمی نەتەوایەتییە بەدرێژ

 
بەاڵم لەخۆپیشزززاندانەكانی ئەمجزززارەدا وا دەردەكەوێزززت جیزززاوازی ئەتنزززی و ئزززاینی و مەزهەبزززی بزززوونی نەبێزززت،  هررراواڵتی:

 ناڕەزاییەكان سەرتاسەرییە؟
 

پێشززمەرگە و گەریززالو مەسززەلەی ئززێمە زۆر بەژیززرانە هەم نززوخبەو هەم حببەكززان وتیززان ئەمززڕۆ بززا كێشززەی  عەلرری كەریمرری:
نەتەوایەتی نوێ نەكەینەوەو لەگەڵ نەتەوەكانی ئێران بڕۆین بەڵكو دەستكەوتێكمان هەبێت لەگەڵ سەرجەم گەالنی ئێزران، 
ئەمە سیاسەتێكی ژیرانەبوو و ئێستاش سیاسەتێكی ژیرانەیە هەرچەنزد تمزوحی خەڵزد پزاش ئەو هەمزوو كوشزتارە لەسزەقبو 

 بزا جزارێ ئزێمە وتمزان داڕێزژراو بەسیاسزەتێكی كە ئەوەیە حەقیقەت  اوە،كر لەمهاباد دوێنێ و پێرێسنە بەتایبەت ئەوەی 
 ئێزران، لەگەالنزی گەورەتزرە ئێجگزار لەئێزران رۆژهەاڵت كزوردانی داخوازییەكزانی و ویسزت ئەگینزا بین، ئێران گەالنی لەگەڵ
ەو سزتەمێد هەیە بەدرێژایزی هەی می..زی ستەمیكی انەشەوەئەم لەسەروی بەاڵم دەكەین خەبات داپەروەری بۆ ئەوانیش و ئێمە

ساڵی رابردوودا خەباتی گەلی كورد لەرۆژهەاڵتی كوردسزتان و ئێزران یە  خزولەكیش  ٤٤ئەم سااڵنە لەكورد كراوەو لەماوەی 
 نەوەستاوە.

 
م بێت بۆ بەدەسزتهێنانی مزافە لەگریمانەی رووخانی رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێراندا، كورد پێویستە خەباتی بەردەوا هاواڵتی:

 نەتەوەییەكانی خۆی؟
 

ئەوە دەگەڕێززتەوە سززەر خۆمززان و دەگەڕێززتەوە سززەر ئەو هێززبو كە  و الیەنەی كەئەمززڕۆ سززەركردایەتی  عەلرری كەریمرری:
رۆژهەاڵتززی كوردسززتان دەكززات، كەئایززا ئەو سززەركردایەتی رۆژهەاڵتززی كوردسززتان دەكەن بززێ بنززاغەن یززان واقزززیعەن لەوە 

سزاڵەی  ١٠٠ن ستراتیژیەتی می..ەتی كورد بەرەو كوێ بەرن، بەرەو كەنارێكی ئزارام كەتەواوی داخوازییەكزانی ئەم تێگەیشتوو
رابزردووی تێزدا دەسزتەبەربكەن و مززن پێمزوایە ئەمە بەزوویزی لەنزاوجەرگەی ئەو شۆڕشززەی لەنزاو كوردسزتاندا دەسززتیاێكردووە 

 بەدیاردەكەوێت.
 

 دەسەاڵتدارو سیاسەتمەدارانی كورد چۆن بەرەو پیری ئۆپۆزسیۆن دەچن، ئایا لەڕووی هەروەها دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی كە 
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 دیا.ۆماسییەوە ئێمە لەو ئاستەداین كە ئەو شەڕەمان بۆ بكەن!.
 

حببەكزانی رۆژهەاڵتزی كوردسزتان هەمزاهەنگی و هاوكارییزان لەچزی ئاسزتێكدایە، وادەردەكەوێزت ناوەنزدی هاوكزاری  هاواڵتی:
پزژا  و سزازمانی كوردسزتان حببزی كۆمۆنیسزتی  -تی كوردسزتان لەگەڵ )پزارتی ژیزانی ئزازادی كوردسزتان حببەكانی رۆژهەاڵ

 ئێران( هەماهەنگیان نیە، بۆچی؟
 

كورد هەمیشە نیخاقی هەیەو هەمیشزە خزۆی دوژمنزی خزۆی بزووە و لەئاشزتیدا دۆڕانزدوویەتی و لەشزەڕدا ئزازا  عەلی كەریمی:
ع تائێسزتا نە  تەنیزا رۆژهەاڵتزی كوردسزتان هەر چزوار پزارچەی كوردسزتان بە تەحەداوە بووە ئەگەر بێینە سەر ئەرزی واقی

دەیڵزززێم تائێسزززتا سزززتراتیژێكی روون و واقعیزززان لەخەبزززاتی گەلزززی كوردسزززتان لەهەر چزززوار پزززارچەی كوردسزززتان نەبزززووە و 
، كە ئەمەش كێشززەی گەورەی نەیززانوێراوە یززان جوگرافیززای كوردسززتان وایكززردووە كەسززەركردەكانی كززورد لەخۆیززان رانەبیززنن

 ئێمەیە لەرۆژهەاڵت و باكورو باشورو رۆژئاوا.
 

تائێستا یە  حب  و رێكخراویش پێی نەوتووین كەستراتیژی می..ەتی كورد چییە، ئایا چوار پزارچە دەبێزتە یە  یزان چزوار 
و ریخرانزدۆمەی لە باشزوریش دەوڵەت دروست دەبێت؟ ئەسڵەن دەوڵەت و نەتەوە لەبەرنامەی هیچ حببێكزی كوردیزدا هەیە؟ ئە

 بەزۆر كردیان شتێكی زۆر رواڵەتیانەبوو، ئەوە نەبوو ستراتیژی می..ەتی كورد بكاتە نیبامێكی دەوڵەت نەتەوە.
 

پزژا  لەڕاگەیەندراوێكزدا لەبزارەی خۆپێشزاندان و ناڕەزاییەكزان لە رۆژهەاڵتزی  - پارتی ژیزانی ئزازادی كوردسزتان هاواڵتی:
 وەكزو مهابزاد لە كوردسزتان كۆمزاری ئزااڵی رایگەیانزد  «رێگەچارەی شۆڕشی نوێی گەالنزی ئێزران»اوی كوردستان و ئێران بەن

رۆژهەاڵتزی كوردسزتان قبزووڵ دەكزات، رای تزۆ لەسزەر ئەم هەنگزاوەی پزژا   بزۆ كوردییەكزان حببە لەگەڵ هاوبەش ئااڵیەكی
 چیە؟

 
ژێ كزافەوە ئەم ئزااڵیە هزاتۆتە نزاو ببافزی كزوردییەوەو ئەمە ئااڵیەكی نوێ نییە هەر لەسەردەمی كزۆمەڵەی  عەلی كەریمی:

ەوە ئەم ئااڵیە لەنەشیاتی كۆمەڵەی ژێ كافدا هەبزووەو ١٩٤٢لەسەر بناغەی ئەو ئااڵیەو لەسەر بنەمای كۆمەڵەی ژێ كاف لە
دا بزوو، هەموو ئاسمانی موكریان و رۆژهەاڵتی كوردسزتان لەژێزر هەژمزوون و دروشزمی كزۆمەڵەی ژێ كافز ١٩٤٦دواتر لەساڵی 

قازی محەمەد هات كۆماری كوردسیانی دامەزراندو ئەو دەمە كۆماری كوردستان فیزرقەی ئازەربایجزانیش لەتەورێزب دامەزرابزوو 
پێویستیان بەئااڵیە  هەبوو و كە رۆشزنبیرانی كزۆمەڵەی ژێ كزاف بەهزی خۆیانیزان دەزانزی و سزودیان لێوەرگرتبزوو و چەنزد 

 كردو بووە ئااڵی یەكەمین كۆماری كوردستان.گۆڕانكاریەكیان لەناوەڕاستەكەیدا 
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بەڕای من پژا  كارێكی باشی كرد لەبەرئەوەی ئەو هەموو بیزانوەی كەدەڵزێن پزژا  حببێكزی كزوردی نیزیەو حببیكزی بزاكوری 
كوردستانەو لەژێر كۆنترۆڵی عەبدواڵ ئۆجەالندا دروستبووە و هەژموونی پەكەكەی لەسزەرەو هزاتن وتیزان بزاهیچ نەبێزت ئەو 

اڵیە حببی دیمزوكرات بەهزی خزۆی دەزانێزت و هزی كۆمزاری كوردسزتانە كەحببزی دیمزوكرات پێشزەوایەتی دەكزرد ئیتزر بزۆچی ئا
 دژایەتی دەكەن؟

 
 حببی دیموكرات دژایەتی ئەو ئااڵیە دەكەن؟ هاواڵتی:

 
اهێنێزت و رۆژهەاڵتزیش ئەوان پێیان وایە كەدەبێت ئااڵكەی هەرێمی كوردستان بەكزاربێنین كە بزاكور بەكارین عەلی كەریمی:

دەبێت ئااڵیەكی هەبێت تا ئەو رۆژەی كەئێمە وە  نەتەوەیە  و خەبزاتێكی یەكگرتزووی نەتەوەیە  بچزین بەرەو پیزری ئەو 
 م.یۆنی دانیشتوانی و دووبارە خۆی نوێ بكاتەوە. ٤٠خەباتە ئەوكات دەبێت نەتەوەیەكی 

 
 نی پێ باشترە؟حببی دیموكرات بۆچی ئااڵكەی هەرێمی كوردستا هاواڵتی:

 
ئەو سزێ هێزبەی كە لەناوەنزدی هاوكاریزدان ناوەنزدی هاوكزاری شزتێد بزوو پزارو پێزرار دروسزتیانكرد بەاڵم  عەلی كەریمری:

تائێستا لەئەرزی واقعدا قاچی لەسەر زەوی نییەو هەریەكەو ئەسای خۆی تاودەدات واتە گختوگۆیەكی سیاسی و نەتەوەیزی و 
ئەم سززێ حززببەدا نیززیە كە تامانگێززد پززێش ئێسززتا چززوار حززب  بززوون )حززد  و حببززی  فەرهەنگززی و شۆڕشززگێڕانە لەنێززوان

كززۆمەڵەی زەحمەتكێشززان( ئەمززانە  -كززۆمەڵەی شۆڕشززگێڕ -حببززی دیمززوكراتی كوردسززتانی ئێززران حززدكا -دیمززوكراتی كوردسززتان
ناوەنزدا هاوكزاری و ئەم لەڕووی ناچاری و ویست و داخزوازی الیەنگزرو ئەنزدامەكانیان هزاتن شزتێكیان دروسزتكردووە بەنزاوی 

 ناوەندی هاوكارییە چەند قاچی لەعەرزە؟؟ من دەڵێم هیچ.
 

خۆپیشزززاندانەكانی سەرتاسزززەری ئێزززران بەڕۆژهەاڵتزززی كوردستانیشزززەوە رابەرێكیزززان نیزززیە، ئێزززوە ئەمە بزززۆچی  هررراواڵتی:
 دەگەڕێننەوە؟

 
 و تاڵەبززانی جەالل هەبززوایە، مانززدێالیە  هەبززووایە كاریبمززایە  رابەرو ئێسززتا  ئەگەر  بێگومززان وایەو عەلرری كەریمرری:

دیزار بێزت  خەڵكزدا لەنزاو جێاێیزان و بوایە هەژموونێد كەخاوەنی  كوردستان، لەڕۆژهەاڵتی هەبوایە مستەفایە  نەوشیروان
 كە مەف.زززوكە فاسزززیدو كەیەكێكیزززان هەیە دانەی دوو ئێزززران  ئەوەمزززان نزززیە، خۆپیشزززاندانەكانی تزززری ئێزززران هەر نییەتزززی،

 سزاتەدا لەم و نەیبات با گرتووە بەكەوەكەیانەوە دەستیان هەیەو خراپیان و پیس زۆر رابردوویەكی كە خەلقە یموجاهیندن
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ت لەئێسززتادا وە  ئۆپۆزسززیۆن كززوڕی مززحەمەد رەزا شززایە ئەمززیش لەگەڵ ئەمززڕۆی هەبیزز ئیززدعای ئەوەشززی  نززیە، هەڵوێسززتیان
كورسزی بهێنێزت بەاڵم  ١٥ - ١٠ەر ئەوەی لەهەڵبژاردنزی ئێزرا گەنجی ئێران مەگەر بەحاڵە حاڵ بگزاتە هەڵبزژاردن و بێزتە سز

 ئەوە نییە بڵێن كە كاریبما دروستبووە.
 

لەئەمڕۆی ئێراندا بەكوردستانیشەوە كێشەی گەورەی ئێمە كەكاریبماییەكی پا  و بێگەردو قبوڵكراوە، ئەمە نەلەئێزران و نە 
 لەكوردستانی ئێران نیە.

 
زادی( كە دروشمی پەكەكەو عەبدواڵ ئۆجەالنە باڵی بەسەر ناڕەزاییەكانزدا كێشزاوە، بە رای دروشمی )ژن، ژیان، ئا هاواڵتی:

 تۆ ئەمە ئاماژەی ئەوە دەدات هەژموونی پەكەكە باڵی بەسەر ناڕەزاییەكاندا كێشاوە؟
 

ئەم دروشزمە ناڵێم هەژمزونی پەكەكە هەبێزت یزان نزا و ئەمە دواڕۆژ دیزاری دەكزات، بەاڵم ئەوەی كەزانزراوە  عەلی كەریمی:
م.یۆن خەڵكی ئێران دەیڵێتەوە و خۆشزییەكەی لەوەدایە بەزمزانی كزوردیش  ٩٠ - ٨٥دروشمێكی ئەوەندە جامع و فەلسەفییە كە 

دەیڵێنەوە و هاوكات بەزمزانی فارسزی و زمانەكزانی دیزكەش، راسزتییە  لەوەدایە كەئەم دروشزمە ئەوەنزدە بزاڵی فەلسزەفی و 
كێشزاوە كەئزێمە نزاتوانین ئینكزاری بزین و بە رای مزن زۆر گرنزگ نیزیە ئەم دروشزمە كزێ  كۆمەاڵیەتی بەسزەر هەمزوو جیهانزدا

داینززا بەاڵم ئەم دروشززمە كاتێززد گەورە بززوو كە لەنززاو كززۆمەڵگەی خەتێززد بەنززاوی خەتززی پەكەكە و خەتززی ئززاپۆچی هززاتە 
 لێبزووە، پزا ئەو دروشزمەمان گزوێببافی شۆڕشەكەی رۆژئاوا بەتایبەت لە هەموو كۆبوونەوەكانی پەكەكە لەشاخ و شزارو ئەور

 خزۆی شزوێنی مەكزان و زەمان دیاریكردنی دروستبوو، كاتێكی وت دوروشمەی ئەو ئەمینی ژینا گۆڕی لەسەر كە خۆیشی لەكاتی
 فارسزی بەشی ئەمریكا لەدەنگی و دێت عەزیبی خالیدی كا  ئەوەی هەیە،  وشمەی كردە ئەوەی كە لەهەموو شوێنێكدادر ئەو

 بەشزێكی سزەركردەی ئزۆجەالن كزوردییە، شزیعارێكی ئەمە بڵیزی دەبێزت عەیزبەیە ئەمە نیە، ئۆجەالن عەبدواڵ یه ئەوە دەڵێت
 و دەبێت لە رووی سیاسی و فەلسەفیەوە بیبینین.سیاسییە  (ئازادی ژیان ژن،) دروشمی كوردستانە، زۆری
 

اوەندی بەڕێوەبەریی گشتیی حببی دیمزوكراتی لەسەر ئەو قسەو لێدوانانەی ئەمدواییەی مستەفا هیجری بەرپرسی ن هاواڵتی:
 كوردستانی ئێران سەبارەت بە گۆڕانكارییەكانی ئێران كردوویەتی، رای تۆ چیە؟

 
دیززارە ئەمززڕۆ سززەركردەكانمان هیچیززان لەمسززتەوای ئەمززڕۆی شۆڕشززی رۆژهەاڵتززی كوردسززتاندا نززین و ئەوان  عەلرری كەریمرری:

ت زۆر شۆڕشگێڕانەتر دەڕواتە پێشەوە، سەركردەكان بەهەموویانەوە لەشۆڕشزەكە بەدەیان هەنگاو لەدوای می..ەتەكەوەن، می..ە
دووركەوتززوونەتەوەو بەتەواوی لەنززاوەڕۆكی خواسززت و ویسززتی خەڵززد تێنەگەیشززتوون، حەقە پززێش ئەوەی لێززدوان بززدەن و 
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دواتزر لێزدوان بزدەن خەڵد خەتابار بكەن كەتوندوتیژی نەكەن دەبێت ئاگزاداری ویسزت و داخوازیەكزانی خەڵكزی خۆیزان بزن 
بەداخەوە سززەركردەكانی ئەمززڕۆی هەم دیمززوكرات و هەم كززۆمەڵەش بەتززایبەت نززاوەنی هاوكززاری حببەكززانی رۆژهەاڵت زۆر 

 .لەڕۆژهەاڵت  لەدواوەوەی می..ەتن و تێنەگەیشتوون لەداخوازییەكانی گەلی كوردستان
 

 ژهەاڵتی كوردستان دووبارە دەبێتەوە؟پێتوایە ئەزموونی باشوور یان رۆژئاوای كوردستان لەڕۆ هاواڵتی:
 

ئێزران سززوریا نیزیەو رۆژهەاڵتزیش رۆژئزاوا نیزیە، رۆژئززاوا لەڕووی مێزژووییەوە خەبزاتی تێزدا نەبززوو، بەاڵم  عەلری كەریمری:
بەهۆی ئەم شێوە سیاسەتەی پەكەكەوە لەسوریا بەشی زۆری شۆڕشگێرانی رۆژئزاوا حكومەتەكزان پێیزان نزاخۆش نەبزوو لەكزۆڵ 

نەوە بچززن لەنززاو پەكەكەدا بززن، بززۆیە نیززوە زیززاتری سززەركردەو فەرمانززدە سززەربازیی و سیاسززییەكانی پەكەكە خۆیززان ببزز
لەڕۆژئززاواوە هززاتوون و جوگرافیززا و سیاسززەت و كەلتززوری رۆژئززاواو بززاكوور لززێكەوە نززبیكە، بەڕاسززتی لەگەڵ هززاتنی بەهززاری 

ێبێكی زۆریان بزردو خۆیزان تەركیبیزان خستەسزەر رۆژئزاوای عەرەبی پەكەكە زۆر زوو فریای براكانیان لەخۆرئاوا كەوتن و ه
كوردستان ئەمە جیاوازییەكی زۆر گەورەیە، ئەمڕۆ مزن پێمزوایە جیزاوازییەكی زۆر هەیە بەاڵم ئایزا ئەزمزوونی كزوردی باشزوور 

انتۆنەكززان و سززاڵەیدا؟ ئایززا ئەزمززوونی رۆژئززاوای كوردسززتان و ك ٣٢ناشززیرینترین و نززاحەزترین ئەزمززوونی كززوردی نیززیە لەو 
 خۆسەری دیموكراتید ئەزموونێكی جوان نییە؟ دەبێت ئێمە هەوڵبدەین ئەزموونێكی جوان پیادەبكەین.

 
 پێشبینی دەكەی ئەزموونی باشوور یان رۆژئاوای كوردستان دووبارە ببێتەوە یان جیاوازتر دەبێت؟ هاواڵتی:

 
ەتزی نەیكزات ئززێمە سزەركەوتوو دەبزین هەم لەبززارەی مززن دەخزوازم خەڵزد بەڕاسزتی هەرچززی باشزوور كردووی عەلری كەریمری:

كاریبمای سەركردەكانەوە و لەڕووی بەڕێوەبردنی واڵتەوە و هەم لەڕووی سیسزتەمی پەرلەمزانییەوە، هەرچزی باشزوور كزردی و 
 رۆژهەاڵت دووبارەی نەكاتەوە باش دەبێت.

 
وخززانی كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران، یززاخود نەخێززر لەڕووی هەرێمززی و نێززودەوڵەیتیەوە، بززارودۆخەكە گونجززاوە بززۆ رو هرراواڵتی:

 رووخانی رژێمی ئێران ئەگەرێكی نبید نیە؟
 

رۆژەدا ئێزران كەوتزۆتە قۆنزاغی شۆڕشزەوە واتە سزەرهەڵدان و خۆپیشزاندانی  ٤٥بەدڵنیاییەوە لەمزاوەی ئەم  عەلی كەریمی:
 راپەڕیزنەش و شزۆڕش ئەم و راپەڕیندان  وبەجێهێشت، ئەمڕۆ گەالنی ئێران بە رۆژهەاڵتی كوردستانیشەوە لەقۆناغی شۆڕش 

 ئیسزالمی كۆمزاری ئەگەر و بڕووخێزت ئیسزالمی كەكۆمزاری دەبێزت تەواو بەوە و سزەردەكەوێت شۆڕشزە ئەم پێموایە ناكوژێتەوەو
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ت، وەكوو پولی دۆمینە بەدوایزدا عێزراق و سزوریا دەڕووخزێن و لوبنزان و ئیسزرائی  دەكەونە قۆنزاغێكی تزر، یەمەن و برووخێ
یززاو حببزززواڵش دەڕووخززێن و هەمزززوو رۆژهەاڵتزززی ناوەڕاسززت دەگزززرێتەوە و پاشزززان حززببە دەسزززەاڵتدارەكانی كوردسزززتانیش لیب

دەڕووخززێن، رووخززانی ئێززران زۆر شززتی باشززی بەدوادا دێززت و نەمززانی ئیسززالمی سیاسززی لەڕۆژهەاڵتززی ناوەڕاسززت خۆشززبەختی و 
 ئاسوودەییە بۆ گەالنی رۆژهەاڵتی ناوەراست.

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢ڕێکەوتی:  –اەڕی هاواڵتی سەرچاوە: ماڵ

 
 
 

 !..لە بەهاری عەرەبیەوە بۆ پاییزی ئێرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کامەران عەزیز

  
 :بەشی دووەم

  
 ..ئەڵتەرناتیڤی سێیەم لە ڕاپەڕینی پاییزی ئێرانیدا

 

 رناتیڤەیە کە بە دوور بێت لە لە بەشی یەکەمی ئەم نوسینەدا باسی )ئەڵتەرناتیڤی سێیەم(م کرد، مەبەستم لەو ئەلتە

https://www.awene.com/article?no=19846&auther=1469
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عەقڵی سیاسی کۆن و بەسەرچوی باوی تاقیکراوە، مەبەستم ئەڵتەرناتیڤێکە لە دەرەوەی حزوکمڕانیەکی ئزایینی و ئایزدۆلۆژی 
 کە ئەڵتەرناتیڤێزک نەک بێزت، مەهزامی نزوێ بەڕێزوەبردنێکی و ڕەگەزپەرستی، ئەڵتەرناتیڤێک کە بیری گؤڕانکزاری ڕیشزەیی

 هەرەمززی هەیمەنەیەکززی و هەژمززون دیززدی لە بێززت دور بە ئەڵتەرناتیڤێززک بێت،واتززا پەتززی دەسززتەاڵتێکی ئامززانجی هەمززوو
 ..دەستەاڵتخواز نوخبەیەکی

 
 بێکەرامەتزززی و بێمزززافی چەوسززاندنەوەو ئزززازاری زەبززری ژێزززر لە ناوەڕاسزززت، رۆژهەاڵتززیکۆمەڵگاکززانی ئەم دەڤەرەی ئزززێمە، 

 .دەناڵێنن انتاریکەک و کۆن سەردەمە مێژویی حوکمڕانیەکی
 

بۆ ئەوەی مرۆڤەکانی ڕۆژهەاڵت لەم ئازارو چەوساندنەوە کزۆن و مێزژووییە ڕزگاریزان ببێزت، ئەوا لە ڕوخانزدنی هەر دەوڵەت 
..بیر لە ئەڵتەرنززاتیڤێکی نززوێ بززکەنەوە، بەدوای )ئەلتەرنززاتیڤی  و ڕژێمێکززی ئەم دەڤەرە، پێویسززتە مرۆڤەکززان هەوڵ بززدەن

..بە کەرامەت..بە  ..بە مزززاف ی بەڕێوەبردنزززدا بگەڕێن..تزززا بزززگەن بە ئزززازادی ێوازێکی نزززوێسزززێیەم(دا بگەڕێزززن..بە دوای شززز
 .و گوزەرانێکی باشتر و باشتر..تا بگەن بە بەهای ئینسانی خۆیان لە نێو کۆمەڵگایەکی ئازادا دادپەروەری..بە ژیان

 
ەڵبژاردنززی شززێوازی بەڕێوەبردنززدا نەک ئەلتەرنززاتیڤی سززێیەم( بە مانززای بەشززداری ئززازادانەو راسززتەخۆی مرۆڤەکززان لە ه)

سەپاندنی دەستەاڵت و حکومڕانیەکی بنەماڵەیی و حیببی.. بە مانای پاراستنی مزاف و ئزازادی..بە مانزای گەڕانەوەی هێزبی 
و کززردنە دەرەوەی بیززرو عەقڵززی نەرجسززیەتی دەسززتەاڵتخوازی لە دەزگاکززانی بەڕێوەبردنززدا..بە مانززای  سززەربەخۆی هاواڵتیززان

وەی نزززوخبەی دەسزززتەاڵتخوازی کزززۆن و مێژوویزززی خێڵەکزززی و بنەمزززاڵەیی و لە پڕۆسزززەی بەڕێوەبردنزززدا، بە مانزززای جیزززاکردنە
ی بەڕێوەبردن، کە تێیدا بەهای مرۆ  و ژینگەی سروشتی بەهاتر بێزت لە بەهزای مزاددی  دونیابینیەکی نوێ بۆ فۆرمێکی نوێ

 و نزاوخۆ دەستەاڵتی داگیرکاری و پاوەنخوازی دەستی لە واڵت گشتی و هاوبەش داهاتی ئازادکردنی مانای بە..ئابوری  ڕوتی
 ..دەرەکی

 
و سیسزتەمی پاشزایەتی و دەسزتەاڵتی  و حزوکمڕانی هەر وەک لە دوای دەستاێکردنی شۆڕشی پیشەسازی، لە دوای ئیمبراتۆرەکان

هەڵدانی  لۆژیزززاو سزززەرو گەشزززەی هەمزززوو جۆرەکزززانی زانسزززت و تەکنە و تێاەڕینزززی ڕێنیسزززانس فێنزززدەمینتالیبم دینزززی کەنیسزززە
ەم ئ ڕێگزای لە فەسزادی، و توندوتیژیو ببوتنەوەی دژی دیکاتاتۆری و نادادپەروەری و  ئازادیخوازی  ببووتنەوەی کۆمەاڵیەتی

پڕۆسززەوە حززوکمڕانی لە ئەوروپززا بززازی گەورەیززدا بەرەو سییسززتەمێکی نززوێ، بەرەو شززێوازێکی دیززی بەڕێززوەبردنی مەدەنززی و 
یبرالیززبم و ئززازادی تززاک و کززۆمەاڵیەتی، ڕێززبی جەنززدەری و مرۆڤدۆسززتی و ژیززان و ژیززنگە دۆسززتی، دیموکراسززی، سززکوالری، ل

ەرنزاتیڤی سزێیەم( لە دایزک بزو، بە کزورتی پڕۆسزەی گەشزەکردنی بیزری ئەڵت) گەورەیە پڕۆسزە ئەم بەڕێکردنی ئەنجامی  لە
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 دەوڵەتێکزی چوارچێزوەی لە گشزتی ێکخسزتنیڕ بۆ بگۆڕێت پەتی دەستەاڵتداریەتی داخراوی سیاسی تا ئاستێک توانی عەقڵی 
 ...مەدەنیدا

 
ئەلتەرنززاتیڤی سززێیە(م لە ڕۆژئززاوادا بەرهەمززی بیززری ڕەخنەیززی ئززازادنەی بیرمەنززدو ڕوشززنبیرەکانی ئەوروپززایە، بەرهەمززی )

یە لەڕێگزززای هەڵبزززژاردن و پەرلەمزززان، پێکهزززاتنی دادگزززایەکی سزززەربەخۆ و  چاکسزززازیەکی بەردەوامزززی دەسزززتورو حزززوکمرانی
اکردنەوەی سززوپایە لە ژێززر دەسزززتەاڵتی حیببززی سیاسززی، بەشززداری ڕای گشزززتی ئززازادانەی هاواڵتیززانە لە ڕێکخسزززتن و جیزز

و پەروەردەیزی  ئابوری و سیاسزی و کزۆمەاڵیەتیەکەی بەڕێوەبردنی وەک دەزگاکانی)نوێبونەوەی فۆرمی هەر پێن  دەزگا سەرەکی
 .(و تەندروستی

 
سززززتدا، خەڵززززک بە گشززززتی و نززززوخبەی دەسززززتەاڵتخوازی، لە دوای ڕوخانززززدنی هەر بەاڵم تائێسززززتا لە ڕۆژهەاڵتززززی ناوەڕا

حززوکمرانیەکی دیکتززاتۆرو فەسززادا، هەر ئەڵتەرنززاتیڤە کززۆن و مێززژویە بەسززەڕچوەکان دوبززارە دەکەنەوە بە ئەڵتەرنزززاتیڤی 
 و خێ.ەکززی و مززیقەو و دینززی دەسززتەاڵتی بززازنەی لە هەر خەڵکززی دەسززتەاڵتداری و حززوکمڕانی، تززا ئێسززتا لەم دەڤەرەدا 

 و سیاسزی نزوخبەی و بنەمزاڵەیی  و خێزە سزەرۆکی و دەوڵەت دەڤەرەدا لەم ئێسزتا تزا دەخولێنەوە، مێژوویدا کۆن بنەماڵەیی
 !..دەستەاڵتی بااڵو تاقانەی حوکمڕانین حیببی،

 

نیوسەدەیی بە نزاو  ساڵەی چەقبەستوی دەستەاڵتداریەتی، حیببێکی کۆنی مێژویی ٤٠بۆ  ٣٠لە دوای ڕوخاندنی هەر ڕژێمێکی 
 و نزاڕەزایەتی ڕێگزای لە ئەویزش ، هەیە دەسزتەاڵتخوازی جەوهەری هەمزان و کزۆن ئەجندای و عەقە هەمان )شۆڕشگێڕ(، کە 

 !..ی خەڵکەوە، )دوبارە( هەمان دەستەاڵت بەسەر کۆمەڵگادا دەسەپێننتوڕەی
 

و سەرتاسززەری شززارو دێکززان و تەواوی کۆمەڵگززای ئەگەر ئەم خۆپیشززاندان و ناڕەزایەتیززانەی پززاییبی ئێززران بەردەوام بێززت 
ئەم حزوکمڕانیە، دیسزان  جێگزای لە ئێران بگرێتەوەو، لە ئەنجامدا خەڵکی ئێران بتوانن کۆماری ئیسزالمی بزڕوخێنن، ئەگەر 

 کوردسززتان ڕۆژهەاڵتززی لە یززان..حززوکمڕانی  بنەمززاڵەی بەسززەرچوی پاشززایەتی ئێززران بگەڕێززنەوە و ببززنەوە بە ئەڵتەرنززاتیڤی
 سزونە،/ئیسزالمی حیببێکزی یزان..کوردسزتان باشوری گەندەڵەکانی دەستەاڵتخوازو هەمان لێکچوی کوردی قەومی حیببی ەمانه
ری ئیسززالمی دەسززتەاڵت بگززرنە دەسززت..!، ئەوا لە ڕوی زانسززتی سیاسززیەوە، نززاتوانین بڵێززین کۆمززا دەسززتەاڵتی  جێگززای لە

 و  مرانی لە ئێرانززدا دروسززتبوە، نززاتوانین بڵێززین خەڵکززی ئێززرانگؤرانکززاری ڕیشززەیی لە شززێوازی دەسززتەاڵتداریەتی و حززوک
نی سەرتاسززەری ئێززران و ڕۆژهەاڵتززی حیببەکززا زۆریززنەی چززونکە..! گەیشززتون نززوێ باشززترو ئەلتەرنززاتیڤێکی بە  هاواڵتیززان

 و کزۆن ەرینزادادپەرو و گەنزدەڵ و ودەسزتەاڵتخوازی پزاوەنخوازی  کوردستان، لە جەوهەردا خاوەنی هەمان عەقڵزی سیاسزی و
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 ئەوەنززدە..خۆیززانە بنەمززاڵەی و خێززە پەتززی و تززایبەتی دەسززتەاڵتی لە چاویززان ئەوەنززدەی حیببززانە جززۆرە ئەم بەسززەرچون،
هاوبەش و گشتی هاوالتیان نییە..وە بەهای مرۆ  و ئازادی و مافی مرۆڤەکان بە تاک و کۆوە لە بیر و  ژیانێکی لە چاویان

یە، ئامزززانجی سزززتراتیژی ئەم حیزززببە دەسزززتەاڵتخوازانە،  حیببزززانەدا بزززونی نزززیعەقڵزززی سیاسزززی و دەسزززتەاڵتداریەتی ئەم 
 !..بەدەستهێنانی بەشە دەستەاڵتی خۆیانە، لە هەمان فۆرم و شێوازی دەستەاڵتداریەتی و حوکمڕانی کۆن و مێژویدا

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 

 
 
 
  

 و نەتەوەکانە شگێڕانە لەئێران، بەزێنەری سنووری واڵتانەریریەکانی ڕاپەڕینی شۆڕکاریگ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موئەیەد ئەحمەد

 
ڕاپەڕینی شۆڕشگێڕانەی جەمزاوەری ئێسزتا لەدژی سزەرکوتی ژنزان و حیجزابی زۆرەم.زێ و ڕژێمزی ئیسزالمی سیاسزی لە ئێرانزدا، 

 .ازان لە عێراق و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستداپاڵنەرێکی بەهێبە بۆ خەباتی ژنان، چینی کرێکار، کۆمۆنیستەکان و ڕزگاریخو
 

 (وە، سەرەڕای هەموو ئەو پاشەکشە و سەرکوتە دڕندانەیەی کە ٢٠١١لە شۆڕشەکانی میسر و تونسەوە و لە ساڵی )

https://www.awene.com/article?no=19849&auther=2717
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ڕووبەڕووی هەوڵ و تێکۆشززانی م.یۆنززان کرێکززار و زەحمەتکززێش و خەڵکززی نەدار بززۆتەوە، بززۆ ڕزگززاربوون لە چنگززی ڕژێززمە 
یسالمی و ناسیۆنالیستی بۆرژوازی؛ پارێبەران و نوێنەرانی سیسزتەمی سزەرمایەداری و بەربەریزی سزەرمایە، سەرکوتکەرەکانی ئ

نەک هەر ئەم خەبات و هەواڵنە نەوەستا، بەڵکو دووپاتیان کردەوە کە سیمایان شۆڕشزگێڕ و چینزایەتییە و سزنووری واڵتزان 
 .پەڕێنێننو نەتەوە و مەزهە  و ئایین و ڕەنگ و ڕەگەز و جەندەر تێدە

 
كانی لوبنزان و خۆپیشزاندانی  ڵیزدا بەردەوامزی خۆپیشزاندانه گه ( لە عێراق و هاوكات له٢٠١٩ری ) ڕینی ئۆكتۆبه ها ڕاپه روه هه
ڵكی كرێكزار و  ری خزه ماوه باتی جزه سزتراوەکانی خزه كتر به نبین، وێسزتگە بەیزه گرانبزوونی نرخزی بزه  ئێران دژ به  ر له ماوه جه
ئەم واڵتانە بزوون. ئەوەی ئێسزتاش لە ئێرانزدا دەگوزەرێزت، قۆنزاغێکی دیزکەی پێشزکەوتووی ئەم  وساوەی  چهتكێش و  حمه زه

خەبزززاتەیە، بەو پێزززیەی کە ڕاپەڕینێکزززی شۆڕشزززگێڕانەیە لەدژی بەکزززۆی.ەکردن و سزززتەمی ژنزززان، و بەم مانزززایەش پرۆسزززەی 
 .و قووڵ دەوڵەمەند کردووە شۆڕشگێڕانەی لە هەموو ناوچەکەدا بە ناوەڕۆکێکی کۆمەاڵیەتی فراوان

 
بززۆ یەکەمجززارە دوای سززااڵنێکی دوورودریززژ لە کززۆنترۆڵی ئیسززالمی سیاسززی بەسززەر ژیززان و گززوزەرانی جەمززاوەر لە ڕۆژهەاڵتززی 
ناوەڕاسززتدا، خرۆشززانێکی لەم چەشززنە و بەرپەرچززدانەوەیەکی بەهێززبی ئززاوا دێتەمەیززدان بززۆ ڕووخانززدنی دەسززەاڵتی ئیسززالمی 

چارەنووسززی ژنانززدا. ئەمە جززگە لەوەی کە یەکەمجاریشززە چززاالکی سیاسززی شۆڕشززگێڕانەی جەمززاوەری  سیاسززی بەسززەر ژیززان و
کرێکززار، ە ژن و ە پیززاو، لە نززاوچەکەدا بەجۆرێززک سززەرهەڵدەدات کە چەقززی ئەم چاالکیزززیە لەسززەر ڕووبەڕوبززوونەوە دژی 

 .وونی ژنان و یەکسانیان وەربگرێتسەرکوتی ژنان و حجابی زۆرە م.ێ ڕاوەستابێ، و هیب و تواناش لە پرسی ڕزگارب
 

وەک هەمزززوو پرسزززێکی گەورەی کزززۆمەاڵیەتی دیزززکەی مێزززژوو، ئەوەی چارەنووسزززی ژنزززان و ڕزگزززاری کۆتایییزززان لە ڕەوەنزززدی 
پێشززهاتەکانی ئەم ڕاپەڕیززنە شۆڕشززگێڕانەدا دیززاری دەکززات، بە تززایبەت لە ئەگەری سززەرکەوتنیدا، پێشززڕەویی شۆڕشززە بززۆ 

ییەکەی، کە لە شۆڕشززی ئێسززتادا، لەنززاوبردنی ئەو كززۆڵەکە بنەڕەتیززانەیە کە کززۆی.ەکردنی ژنززانی گەیشززتن بە ئامززانجە کۆتززا
لەسززەر وەسززتاوە، کە ئەویززش سززەرمایە و سیسززتەمی سززەرمایەدارین، بەاڵم ئەم پێشززکەوتنە لە ڕەوتززی شۆڕشززدا، بێگومززان 

و هەژاران هەیە. کەواتە ڕوونە کە پێویسززتی بە پەرەسززەندنی خەبززاتی یەکگرتززووی چینززی کرێکززار و ژنززی چەوسززاوە و هەمززو
کاریگەرییەکززانی ئەوەی ئێسززتا لە ئێرانززدا ڕوودەدات، لە چوارچێززوەی ئەم واڵتەدا قەتززیس نززامێنێتەوە، نەک تەنیززا لەبەر 
فراوانی و گەورەیی ئەو گورزەی کە هەتا ئیستا ڕاپەڕین لە ڕژیمزی ئیسزالمی ئیرانزی داوە، بەڵکزو لەبەرئەوەی ئەم ڕاپەڕیزنە 

 ڕاوەسزتاوە، لەسزەر رییە شۆڕشگێڕانەیە لەسەر بنەمای خەبزات دژی بە کۆی.ەبزوونێکە، کە نەک هەر کۆمزاری ئیسزالمی جەماوە
 .کردووە بەرقەرار پێ خۆی ناوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی تەواوی واڵتانی و ئێران لە سەرمایەداری سیستەمی و سەرمایە بەڵکو
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یمی ئیسالمی ئێزران، لە مزاوەی چەنزد ڕۆژێکزدا، لە ویزژدان و هۆشزیاری کاریگەرییەکانی شۆڕش لە دژی حیجابی زۆرەم.ێ و ڕژ
م.یۆنان ژن و ئزازادیخوازانی واڵتزانی ڕۆژهەاڵتزی ناوەڕاسزتدا ڕەنگزی داوەتەوە. ڕووبەرووبزونەوەی ژنزان و ئزازادیخوازان دژ بە 

یمبولی ئەم دەسززەاڵتەدا؛ دەسززەاڵت و چەپززۆکی ئیسززالمی سیاسززی و ڕژێززمەکەی بەسززەر ژنززان لە ئیززران، و ڕاپەڕیززن بەسززەر سزز
حیجززابی زۆرەم.ززێ، واقیعێکززی نززوێ و قۆنززاغێکی پێشززکەوتووی لە خەبززاتی ڕزگززاریخوازانەی ژنززان و جەمززاوەری کریکززاران و 
خەڵکززی زەحمەتکێشززی ئەم واڵتەدا دروسززت کززردوە و بەمەش تززوخمێکی چۆنززایەتی بززۆ توخمەکززانی پرۆسززەی شۆڕشززگێڕی لە 

 .زیاد کردووە تەواوی ناوچەکەدا، بە عێراقیشەوە،
 

ئەم واقززیعە نززوێیە خززۆی دەسززەپێنێت بەسززەر کارنززامەی هەر هەڵچززوونێکی جەمززاوەری داهززاتوودا کە شززایەنی ئەوە بێززت بە 
شۆڕشزززگێڕانە وەسزززد بکرێزززت. ئەگەر لە ڕوانگەیەکزززی مزززاددی مێزززژووییەوە ئەم ڕووداوانەی ئێزززران هەڵسزززەنگێنین، دەبینزززین 

، یان گۆڕینی هاوسزەنگیی ئێسزتای هێزبی نێزوان جەمزاوەری شۆڕشزگێڕ و هێبەکزانی ئەگەرەکانی سەرکوتکردنی ڕاپەڕینی ئێستا
کسزانی ژنزانی، وە  ئەم ڕووداوانە پرسزی ئزازادی و یه  ناگۆڕێزت کزه  و ڕاستیه دژە شۆڕش بە قازانجی ئەمەی دووەمیان، هیچ له

 .دا که ناوچهلە   ی شۆڕشگێڕانه پڕۆسه  کی ره شێکی سه ی کردارێکی جەماوەری، کردە به بە شێوه
 

ئەمەش، بە سادەیی، بەو مانایەیە کە ناتوانرێت نە ڤێرژنێکی سەرکەوتووی نوێی شۆڕشەکانی میسزر و تزونس لە نزاوچەکەدا 
دووبارە بکزرێتەوە، وە نە ڤێرژنێکزی نزوێی سزەرکەوتووانەی ڕاپەڕینزی ئۆکتزۆبەری عێزراق، بەبزێ تێزاەڕین و زاڵبزوون بەسزەر 

ەکانیاندا، کە ئەویش جێگیرکردنزی ڕزگزاری و یەکسزانی ژنزانە لە تەوەرەی ئەولەویەتەکزانی یەکێک لە خاڵە الوازە سەرەکیی
 .ئەم شۆرش و ڕاپەرینانەدا

 
ڕژێمززی خززوێنڕێژی ئیسززالمی لە ئێززران ڕۆژانە تززاوان لە دژی ڕاپەڕیززن ئەنجززام دەدات و تززا ئێسززتا دەیززان کەسززی کوشززتووە و 

ئیماریالیسزتی و   ره مسزه وت و جه كان؛ دەوڵەتزان و حببەکزان و ڕه بۆرژوازییزه  شۆڕشزه  دژه  ها هێزبه روه بەردەوامیش دەبێت. هزه
   یزه موو ڕێگه هزه  دا و به كه ناوچه  ركوتكردنی ئەو ڕاپەڕینە شۆڕشگێڕ و جەماوەریانە له بن بۆ سه كگرتوو ده كان، یه ییه ناوچه

ن  ده وڵ ده و شێوازی جۆراوجزۆر، هزه  ڕێگه  گێڕانەدا، بهڵ پەرەسەندنی دۆخی شۆڕش گه لە هەوڵدا دەبن بۆ لەباربردنیان، وە له
کە واڵتانی ئەم ناوچەیە نوقم بکەن لەنێو شزەڕ و می.یتزاریبم و شزەڕی بەوەکزالەت و تاوانەکزانی دیزکەدا، بەاڵم کرێکزاران، 

 و سیاسزی و یکزۆمەاڵیەت خەڵکی زەحمەتکزێش، بێبەشزان، ژنزانی چەوسزاوە، الوانزی کرێکزار و ئزازادیخواز، هێبێکزی گەورەی 
 .نگی پێکدەهێنن کە دەتوانن سەربکەونفەرهە

 
 هێبە چیانیەتیەی کرێکاران و زەحمەتکێشان ئەوەیە کە هەمان ئەو  یەکێک لە فاکتۆرە هەرە گرنگەکانی سەرکەوتنی ئەم 
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ی گیززانی سیسززتەمەی کە زوڵمیززان لێززدەکات و ئززازادی و ژیززانێکی ئاسززوودە و خۆشززگوزەرانی لێززی زەوت کززردوون، لەسززەر شززی.ە
هەمان ئەم هێبە بنیات نراوە و لە سەر بەرهەمی کار و زەحمەتی ئەو بەرێزوە ئەچزێ. ئەم واقعزیەتەش بزۆ خزۆی سزەرچاوەی 
سەرهەڵدانی خەباتی چینایەتی کریکاران و زەحمەتکێشانە بە بەردەوامی، نەک تەنهزا لەنزاو واڵتێکزی دیزاریکراودا، بەڵکزو 

 .وی سەرمایە و پەیوەندییەکانی بەرهەمهێنانی سەرمایەداریدالەناو سیستەمێکی جیهانی پێکەوەگرێدار
 

ئەنجامززدانی خەبززات لە دژی ڕەهەنززدە جۆراوجۆرەکززانی سززتەم و هەاڵواردن و پەراوێبخسززتنی چینززی کرێکززار و ژنززان و هەمززوو 
سززەر ئاسززتی تززۆێژە هەژار و بێبەشززەکان، و یەکخسززتنیان لە یەک خەبززاتی چینایەتیززدا، لەنززاو واڵتێکززی دیززاریکراودا و لە

واڵتززانی جیززاواز، و بەرزکززردنەوەی ئززااڵی شۆڕشززگێڕ و سۆسیالیسززتی وئینترناسێۆنالیسززتی لە الیەن حیببەکززانی کرێکززاران، 
 .گەرەنتی سەرکەوتنی خەباتی ئەم چین و گروپە کۆمەاڵیەتییانەیە

 
ت، و لەدژی فزۆرمی ئیسزالمی و خەبات لەدژی بەکۆی.ەکردنی ئێستای ژنزان لە ئێزران و عێزراق و نزاوچەی ڕۆژهەاڵتزی ناوەڕاسز

ناسیۆنالیسززتی پیاوسززاالری ئەم بەکززۆی.ەکردنە و دژی ئەو ڕژێززمە سیاسززییەی کە بەرجەسززتەی دەکززاتەوە، هەنگززاوێکی گەورەی 
شۆڕشزززگێڕانەیە لەسزززەر ڕێگزززای خەبزززاتی شۆڕشزززگێڕانە لە دژی تەواوی ئەو سیسزززتەمە ئزززابووری و کزززۆمەاڵیەتی و سیاسزززی و 

 .کردنە بەرهەم دەهێنێتەوەکولتووریەی کە ئەم بێبەش
 

بزززا بەهەمزززوو هێبوتوانزززاوە پشزززتیوانی لەو خەبزززاتە شۆڕشزززگێڕانەیە بکەیزززن کە لە ئێرانزززدا دەگوزەرێزززت لە دژی زوڵزززم و 
چەوساندنەوەی ژنان و حیجابی زۆرە م.ێ و لەدژی ڕژێمی ئیسالمی سیاسیی دەسزەاڵتدار، بزا بوەسزتینەوە بە ڕووی هەمزوو ئەو 

اوخۆیی و دەوڵەتە ئیماریالیسززت و ناوچەییززانەی کە دەیانەوێززت ئەم ڕاپەڕیززنە شۆڕشززگێڕانەیە بززۆ ڕەوت و حیززببە بززۆرژوا نزز
 .بقۆزنەوە ئابوری جیۆ و سیاسی جیۆ ئامانجە سیاسیەکانی خۆیان و بۆ بەرژەوەندیەکانیان لە م.مالنێی 

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 
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 ی اڵتی كوردستان و ئێران و ئاینده م شۆڕشی رۆژهه رده ی بهكان كۆسپه

 

 
 

 رەحیم هاشمی ئەمجەد

 
 ،  زهززه ڕی و مه زی نێززر و مززێ و ئززاین و بززاوه گززه بێ جیززاوازی چززین و تززوێژ، ره اڵنی ئێززرانین، بززه ی شۆڕشززی گززه دوو مانگززه  لززه
و  ئزه  وه چێزت. بزێ پسزانه ده  ڕێوه تی ژنزان بزه نگایه پێشزه  ری بزه ماوه اڵتی كوردستان و ئێران شۆڕشێكی جه ری رۆژهه رتاسه سه له

وتووی قۆناخێكیززان بززڕی و  ركه سززه به  ئێسززتا ڕینززدا بززوون، له ئاسززتی راپه  لززه  ی كززه ریانززه ماوه جه  تیززه زایه خۆپیشززاندان و ناڕه
 . مێكی نوێ بوونه رده ربازی سه ده
 

  چزۆن  وه  ، بۆیزه ن جموجزۆڵی سیاسزی و دیموكراتیزه كی زینزد و خزاوه یزه ڵگه اڵتی كوردسزتان، كۆمه ی ئێزران و رۆژهزه ڵگه كۆمه
  ڵگزه قام و خزودی بڕیزاری كۆمه ی شزه ئیراده نها بزه ، تائێستاش ته ستیاێكردووه كانیان ده تیه زایه خۆپیشاندان و ناڕه  خۆڕسكانه

 .تنو ركه كانی سه نیشانه له  كێكه ش یه مه وامن، ئه رده كان به تیه زایه ناڕه
 
 زووی  ئاره  كان به وتی خۆپیشاندانه كان ویستیان ره كالسیكه  ئۆپۆزسیۆنه  اڵتی ئێران و ە هێبه سه ی رابردوو ە ده ماوه  له
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ش  اڵت و ئۆپۆزسززیۆنی كالسززیكیان بینززی، بۆیززه سززه كانی ده ران زوو فڕوفێڵززه   بینیمززان خۆپیشززانده اڵم وه خۆیززان بسززوڕێنن، بززه
 . وام كردووه رده یان به وه ئه  یه یان پێ ههڕ ی باوه وه نها ئه ته
 

باكووری  لزه 2011  لزه  الن كزه هاری گزه بزه  بزه  م گۆڕانكاریانزه شێد لزه ، به دایه وره م گۆڕانكاری گه رده به ڕاست له اڵتی ناوه رۆژهه
ی خۆیزان  وه ر ئزه بزه بی له ره عزه اڵتی نیشزتمانی فریقیا و رۆژهزه ی بزاكووری ئزه ڵگزه ستی پێكرد دروسزت بزوون. كۆمه فریقیا ده ئه
پارێب  واره قزه  كان و هێزبه جیهانیزه  ن زلهێبه الیه الن له وتی شۆڕشی گه زوو ره  بوو، بۆیه نه  باش ئاماده   وه نی جیهانبینیه الیه له

تا  ی لیبیا، تزونس، میسزر و هزهمڕۆ وشی ئه ره  كی نادیار بردرا، نمونه یه شێوه ی به كه كان دزرا و ئاراسته ئاینیه  رسته په و كۆنه
كانی  ردانه سزتتێوه ده  توانێ رێگری بكزات لزه ل ده هۆشیاری گه  ناو ئۆپۆزسیۆنی سوریاش. بۆیه د و به سه اڵتی ئه سه سوریا ژێر ده

وردسزتان و ، شۆڕشزی رۆژئزاوای ك كانیش، نمونزه رسزته په كالسید و كۆنه  پاندنی هێبه خۆسه  مانكات رێگری بكات له ، هه وه ره ده
النی  ی شۆڕشززی گززه وتنخوازانه وتززی پێشززكه ره  وامیززدان بززه رده به  لززه  وتوو بززووه ركه اڵتی سززوریا تائێسززتا سززه بززاكوور و رۆژهززه

 .دیموكراتی
 

  و درووشزمه چزێ ئزه پزارێبرا و تزا ده  وتووانه ركه سزه ، به ژن، ژیزان ، ئازادیزه  ئێزران كزه -اڵت  النی رۆژهزه درووشمی شۆڕشی گزه
و  ئزه  وه ڕیانزه موو باوه هزه بێ جیزاوازی و به كان بزه نزه مه ته به  ن  و منداڵ و مرۆڤه ستێنێ و ئیتر ژن و پیاو و گه و ده اتر برهزی

ر یزان لزێ زیزاد  مكار ە شاه بێ یان رابزه سته  ش درووشمی مردن بۆ دیكتاتۆر و جیاوازی نییه وه ڵ ئه گه ، له وه ڵێنه ده  درووشمه
 .ری رتاسه ری سه ماوه كرد بۆ شۆڕشێكی جه نگاو خۆیان ئاماده هه  نگاو به ران هه خۆپیشانده . واتا كردووه

 
 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 

 
 
 

 (ARRIAلە کۆبوونەوەی ئاریا )
 

ندا هەمزوو ئەو نزوێنەرانەی قسزەیان لە ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکا (ARRIA) لە کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئاریا
کرد پشتوانییان لە مافەکانی مرۆڤی خەڵکی ئێران کرد، بێجگە لە نزوێنەری چزین و ڕووسزیە. لێزرە دەقزی قسزەکانی ئەو دوو 

 .نوێنەرە دەبینن. با بمێنێ بۆ مێژوو
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 :وتەکانی باڵوێزی چین

 

 
 
 
 
 
 
 

 کەماڵ حەسەن پوور

  
ئەوەیە لە چاوپێکەوتنی ناڕاسزتەوخۆدا باسزی پرسزی وا بکزات کە پەیوەنزدی بە ئاشزتی و  کارکردی کۆبونەوەکانی ئاریا"... 

ئەوەی لەو دواییززانەدا لە ئێززران قەومززاوە بە تەواوی لە چوارچێززوەی پرسززی نززاوخۆیی  .ئاسایشززی نززاونەتەوەییەوە هەیە
و ببێتە باسێک لە کۆبوونەوەی ئاریزادا. ئێراندایە و هیچ پەیوەندییەکی بە ئاشتی و ئاسایشی ناونەتەوەییەوە نییە و نەدەبو

پێمخۆشە ئەوە دووپزات بزکەمەوە کە چزین هەمیشزە دژی دەسزتێوەردانی کاروبزاری نزاوخۆی واڵتزانی دیزکە بە هەر بیزانوویەک 
بووە و دژی بە ناو شۆڕشی ڕەنگی بە پاڵاشتی چەند واڵتێک لە واڵتانی دیکەدایە کە لە ژێر ئزااڵی دێموکراسزی و مافەکزانی 

بەڕیززوە بچززێ. چززین لەسززەر ئەو بززڕوایەیە کە دەوڵەتززی ئێززران بۆخززۆی توانززایی هەڵسززوکەوتی شززیاوی دەگەڵ پرسززە  مززرۆ 
پەیوەندیدارەکان هەیە. واڵتزانی دەرەوەی ئەو نزاوچەیە دەبزێ وزەی ئەرێنزی بە ئاشزتی و سزەقامگیریی ئەو نزاوچەیە بزدەن، 

 ".نەوەک بە پێچەوانە
 

 :وتەکانی باڵوێزی ڕووسیە
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لەبەر ئەوە کە ئەو دانیشتنە لە الیەن ئاڵبانی و ئەمریکا، لە ژێر فۆرمی ئاریادا ڕێکخزراوە، ئزێمە پێمزان وابزوو دەکزرێ لە "
چوارچێوەی ڕێککەوتنی ئەندامانی ئەنجومەنی ئاسایشزدا تێیزدا بەشزدار بزین. ئزێمە ڕاسزتگۆیانە لە مردنزی کزچە ئێزرانییەکە، 

شزە سەرەخۆشزی خۆمزان پێشکەشزی بنەمزاڵەکەی بکەیزن و گومانمزان لەوەدا نیزیە کە مەهسا ئەمینی، بەداخزین. ئزێمە پێمانخۆ
کاربەدەستانی ئێرانی لێکۆڵینەوە لە مردنەکەی دەکەن. بەاڵم با وەاڵمی ئەو پرسیارە بدەینەوە. ئەمڕۆ ئێمە بزۆ لێزرەین؟ بزۆ 

روکسێ ، پاریس، بەرلین؟ ئزێمە دەمزانهەوی دەربڕینی نیگەرانیی لەبارەی ناڕەزایەتییەکان لە ئێران و هەروەها ناڕەزایەتی ب
بێبەزەیززی هێبەکززانی سززەپێنەری یاسززا مەحکززوم بکەیزززن؟ دەمززانهەوێ کززوژرانی جززۆرج ف.ۆیززد لە الیەن پززۆلیس و شزززەپۆلی 
ناڕەزایەتییەکان دوای ئەو وەبیر بێنینەوە، دەمانهەوێ ... ئەدی ئەش.ی بابۆت کە بە تەقەی هێبی ئاسایشی پایتەخزت دوای 

ی سززاڵی ڕابززردوو کززوژرا؟ دەمززانهەوێ باسززی ئەو بکەیززن؟ ئززێمە زۆر لە بززارەی فرەالیەنززی و متمززانە دەبیسززتین، لە نززاڕەزایەت
کاتێکدا کە پرینسیاە سزەرەکییەکەی فرەالیەنزی لە پێزڕەوی نزاوخۆی نەتەوە یەکگرتووەکانزدایە، ئەوان پرینسزیای یەکسزانی 

روباری ناوخۆیە، لە نزاو لیسزتەی پرینسزیاەکاندا مافەکزانی مزرۆ  لە نێوان دەوڵەتانی سەربەخۆدا، دەست تێوەرنەدان لە کا
دەوری سززەربەخۆ و ڕەنگبززی گرینگتززرین کێشززی هەبززێ، یززان دەبززوو هەیبززێ ئەگەر هەمززوو دەوڵەتززان ڕاسززتگۆیانە و بێالیەنززانە 

  سزاوی.کە نیزیە، ئامادە بان پشتگیریی یەکتر بکەن و گرینگییان بە چارەسەر کردنی کێشەکانی ڕۆژانە دابزا. لێزرە هزیچ کە
بیرۆکەی پشت ئەو کۆبوونەوەیە تەواو جیاوازە. ڕێگا بدەن تەنیا وەبیر بێنمەوە کە هزیچ ئزامرازێکی نزاونەتەوەیی لە بزواری 
مافەکانی مرۆڤدا رێگا بە ئەنجزومەنی ئاسزایش نزادا دەوری چزاودێریی بەسزەر کزارکردی مافەکزانی مزرۆڤەوە هەبزێ، ئامزانجی 

، هێرشێکی دیکەی سیاسی بۆ سەر ئێرانە. ئێمە پێویسزتیمان بە بەهێزب کردنزی دەسزەاڵتی چەمکزی سەرەکی کۆبوونەوەی ئەمڕۆ
  ".پرینسیای مافەکانی مرۆڤە، ئەو لە دەیەکانی ڕابردوودا بە کۆبوونەوەی وەک ئەو یەکە بێ ئیعتیبار کراوە

 
 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٤ڕێکەوتی:  – کەماڵ حەسەن پوورسەرچاوە: دیواری فەیسبووکی 
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 کوردستان لە قوربانی دان و خەباتدا لە پێشە
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا شڵماشی

 
خۆپیشاندان و ناڕەزایەتییەکان لە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێزران پەنجزا ڕۆژیزان تێاەڕانزد و هێشزتا بە گزوڕ و تینێکزی بزێ 

مەزن کە بتززوانێ نیبامززی  وێززنەوە، درێژەیززان هەیە. بە هەمززو پێوەرەکززان ئەم ڕاپەڕیززنە مەزنە بەرەو شۆڕشززێکی جەمززاوەری
مرۆڤکوژی کۆماری ئیسالمی بەرەو زبڵدانی مێژوو پاڵ پێوەنێ، لە حاڵەتی گەشەکردن دایە. ئەوەی کە تزا ئێسزتا هەسزت پزێ 
دەکرێ، جگە لە کوردستان هیچ بەشێکی دیکەی ئێران، لە الیەن حیب  و ڕێکخراوەکزانی ئۆپۆزیسزیۆنی ئێزرانیەوە ڕێنزوێنی و 

پۆزیسیۆنی ئێرانی نەیتوانی و ئەوەندە پایەگای نەبو لە نێو کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران دا کە جزڵەوی ئەو هیدایەت ناکرێن. ئۆ
ڕاپەڕینە گەورەیە بەدەستەوە بگرێ و بە تێچویەکی کەمترەوە بەرەو سەرکەوتن ڕێزبەری بکزا. لە کوردسزتان بە پزێچەوانەوە، 

پززێگەی سیاسززین لە کوردسززتان دا. بەتززایبەت دەرکەوت کە  ناوەنززدی هاوکززاری و حیببەکززانی دیززکەش نیشززانیان دا کە خززاوەن
 .حیببی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران خاوەن پێگەیەکی بەهێبە لە گۆڕەپانی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دا

 
ئێسززتا کززاتی ئەوەیە کە حیززب  و ڕێکخراوەکززانی ڕژهەاڵتززی کوردسززتان، بەتززایبەت حیببززی دێمززوکڕاتی کوردسززتانی ئێززران و 

ی هاوکززاری ڕۆڵززی پێشززەنگ بگێززڕن لە ڕاگەیانززدنی ئاڵتەرنززاتیئ بززۆ کۆمززاری ئیسززالمی. هەروەک کززۆمەاڵنی خەڵکززی ناوەنززد
ڕۆژهەاڵتزی کوردسززتانیش ڕۆڵززی پێشززەنگ دەگێززڕن لە گەشززە پێززدان و بەرفززراوان بززونەوەی شززۆڕش دا. کززاتی ئەوە هززاتووە کە 

 .ک بێپەیوەندیی پتەو لە گەڵ ڕێبەرانی شەقام لە نێوخۆی ئێران دا پێ
 

 کاتی ئەوە هاتووە بە مەشوەڕەت لەگەڵ ڕێبەرانی شەقام و ئۆپۆزیسیۆنی کاریگەر دەوڵەت لە تاراوگە پێک بێ. کاتی ئەوە 
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هاتووە دەوڵەتی فیدراڵی کوردسزتان لە تزاراوگە پێزک بزێ و هەر لە تزاراوگە بیزر لە داڕشزتنی یاسزای بنەڕەتزی بزۆ ئێرانزی 
. نەتەوەی کزززورد و نەتەوەکزززانی دیزززکەی ئێزززران پێویسزززتە هەوڵ بزززدەن کە پزززێش دوای ڕژیمزززی کۆمزززاری ئیسزززالمی بکزززرێتەوە

 درووستکردنەوەی ئێران مافەکانیان بە شێوەی تەوافوقی بەڕەسمی بناسرێن. 
 

کوردستان لە قوربانی دان و خەباتدا لە پێشە، هەر بەوڕاددەیەش دەبێ لە بڕیاردان دا لە پێش بێ. ئەوە ئەرکی ڕێبەرانزی 
 .و مافە دەستەبەر بکەن. لە غەیری ئەوەدا ئێمەی کورد دیسان ڕەن  بەخەسار دەبینسیاسیە کە ئە

 
 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 

 
 
 

 خۆپێشاندەر گیانیان لەدەستداوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خۆپێشاندان و ناڕەزایەتی و رووبەڕووبوونەوەی هێبە ئەمنییەکان
 

 سیروان عەباس

 
 خۆپێشاندەر گیانیان لەدەستداوە.  300خۆپێشاندانەکانی ئێران پێدەنێتە هەفتەی حەوتەم تاوەکو ئێستا نبیکەی 

https://www.rudaw.net/sorani/authors/sirwanabbas
https://www.rudaw.net/sorani/authors/sirwanabbas
javascript:;
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مینززی دوای دەسززتگیرکردنی گیززانی خۆپێشززاندانەکان دوای ئەوەی دەسززتیاێکرد کە کچێکززی خەڵکززی سززەقب بە نززاوی ژینززا ئە
 .لەدەستدا کە بە گوتەی باوکی کوژراوە

  
باوکی کۆمار، ئەو گەنجەی لە خۆپێشاندانەکانی رۆژهەاڵتی کوردستاندا بە گولزز.ە گیزانی لەدەسزتدا  2022 - 10 - 31رۆژی 

ایکبززوو نێززوم لێنززا کۆمززار، گەالوێززژ لەد 25لەکززاتی بەخاکسززااردنی تەرمززی کززوڕەکەی بە گریززانەوە گززوتی، "ئەو کززوڕەی مززن 
خۆشززبەختم ئەگەر لەسززەر هززیچ نەکززوژراوە لەسززەر ئززازادی و خززاک شززەهید بززووە خۆشززبەختم کە شززەهید بززوو، جەرگبززڕی زۆر 

 ".ناخۆش، نەودیوە.. جەرگم کون کون بووە، بەاڵم با فیدای ئەو خاکەی بێ
  

، کە بزاوکی دەڵێزت: دوای دەسزتگیرکردنی کزوژراوە. ئەو ناڕەزایەتییەکان لە گیان.ەدەستدانی ژینا ئەمینییەوە دەسزتیان پێکزرد
  .بەتۆمەتی پەیڕەونەکردنی بااڵپۆشی لەالیەن پۆلیسی رەوشتی تاران دەستگیرکرابوو

  
ناڕەزایەتییەکزززان بەشزززێوەیەکی کەمزززوێنە زانکزززۆ و تەنزززانەت قوتابخانەکانیشزززی گرتزززووەتەوە؛ هێزززبی ئەمنزززیش هەوڵزززی 

 .سەرکوتکردنی خۆپیشاندانەکان دەدات
  

ئەوین مستەفازادە، چاالکڤانی خەڵکی رۆژهەاڵتی کوردستان گوتی، لە شارەکانی دیکەوە هێبی ئەمنی هێنراون بزۆ شزارەکانی 
 ."رۆژهەاڵتی کوردستان، تەنانەت خەڵک باسی ئەوە دەکەن کە بەشێک لە هێبەکان "خەڵکی ئێران نەبوون

  
لە ئێززران، هێشززتا ژی.ەمززۆی خۆپێشززاندانەکان، نەکززوژاوەتەوە و  خۆپێشززاندەر 300بەاڵم سززەرەڕای گیان.ەدەسززتدانی نززبیکەی 

 .زیاتر کڵاە دەسێنێت
  

رۆژی خۆپێشزاندانەکان لە رۆژهەاڵتزی کوردسزتان، زیزاتر لە  50بەپێی بەدواداچوونەکانی تۆڕی میزدیایی رووداو، لە مزاوەی 
رۆژانە ژمززارەیەکی زۆر هاونیشززتمانیش هاونیشززتمانی گیانیززان لەدەسززتداوە و سززەدانی دیززکەش برینززداربوون، هەروەهززا  60

 .دەستگیر دەکرێن کە ئێستا ژمارەیان نبیکەی هەزاران کەسە
  

 .دەسەاڵتی ئێران بۆ کۆتاییهێنان بە ناڕەزایەتییەکان، سەرەتا دەستی بۆ بڕینی هێڵەکانی ئینتەرنێت برد
  

گزوتی، ئینتەرنێزت لە شزارەکانی ژۆژهەاڵتزی  موستەئجر، ئەندامی بەڕێوەبەری رێکخراوی هەنگزاو ژیال 2022 - 09 -17رۆژی 
 .کوردستان داخراوە، بەو هۆیەشەوە هیچ زانیارییەک لەبارەی ناسنامەی ئەو کەسانەی دەستگیرکراون لە بەردەست نییە
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وەکززو لە ڤیززدیۆکەدا دەردەکەوێززت لە دیوانززدەرە، هاونیشززتمانییان چززوونە سززەر شززەقام، هێززبە ئەمنییەکززانیش رووبەڕوویززان 
 .وە. لە رێوڕەسمی بەخاکسااردنی ئەو خۆپێشاندەرانەی گیانیان لەدەستداوە، درووشمەکان تووندتر بوونبوونە

  
 .دوای مەرگی ژینا ئەمینی، خۆپێشاندانەکانی سەقب بە شار و شارۆچکەکانی رۆژهەاڵتی کوردستاندا تەشەنەیان سەند

  
ن چززوونە سزەر شزەقامەکان، لە پارێبگززای ورمزێ، ناوەنززدی لە هەر پێزن  پارێبگاکزانی رۆژهەاڵتززی کوردسزتان هاونیشزتمانییا

 .ورمێ و شارەکانی مهاباد؛ پیرانشار؛ بۆکان، نەغەدە، شنۆ، سەڵما ، خۆی و چەندین شار و شارۆچکەی دیکە
  

 لە پارێبگای سنە، لە شاری سنە، سەقب، مەریوان؛ بیجاڕ، بانە، قوروە، دێوالن، دیواندەرە، کزامێران و ناوچەکزانی دیزکەی
 .سەر بەو پارێبگایە خۆپێشاندان دەکرێت

  
لە پارێبگززای کرماشززان، ناوەنززدی کرماشززان، سززەرپێە، قەسززری شززیرین، جززوانڕۆ و شززارەکانی دیززکەی خۆپێشززاندان دەکرێززت. 

 .هەروەها لە پارێبگای ئیالم، لە خودی شاری ئیالم، ئاودانان، دەڕە، شار و شارەکانی دیکە خۆپێشاندان دەکرێت
  

ی لوڕسزتانیش، ناوەنزدی لوڕسزتان، خوڕەمازاوا، بروجزرد و شزار و شزارۆچکەکانی دیزکەی پارێبگزاکە خۆپێشزاندان لە پارێبگا
 .دەکرێت

  
 .حیببەکانی رۆژهەاڵتی کوردستانیش، رۆژانە پەیام و داواکاریی ئاراستەی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان دەکەن

  
تیی حیببززی دیمززوکراتی کوردسززتانی ئێززران دەڵێززت، "هەمززوو خەڵکززی مسززتەفا هیجززری، بەرپرسززی ناوەنززدی بەڕێززوەبەریی گشزز

راپەڕیززوی شززارەکانی ئێززران بە رێاێززوانی هێمنززانەوە پشززتیوانی بززکەن لە خوشززک و براکانیززان لە کوردسززتان بەتززایبەت لە 
 ."شارەکانی مهاباد بۆکان و سنە و شارەکانی دیکە کە کەوتوونەتە بەر هێرشی کۆماری ئیسالمیی ئێران

  
ڕای گەورەیزززی خۆپێشزززاندانەکان، بەرپرسزززانی ئێرانزززی نزززاوی "ئاژاوە"یزززان لێنزززاوە و الیەنزززی دەرەکزززی بە ورووژانزززدن و وێززز

 .هەڵخەڵەتاندنی ئێرانییەکان تۆمەتبار دەکەن
  

حوسزێن سززەالمی، فەرمانززدەی گشززتیی سززوپای پاسززدارانی ئێززران رایگەیانززد، "بە گەنجەکانمززان، بەو  2022 - 10 - 27رۆژی 
مەی کە فریززودراون جززارێكی دیززکە دەڵێیززنەوە، واز بێززنن لە ئاژاوەنززانەوە، ئەمززڕۆ دوا رۆژی ئاژاوەکززانە، چززی دیززکە ژمززارە کە

 ."مەچنە شەقام
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شەپۆلی فراوانی ناڕەزایەتیی دژ بە دەسەاڵت سزەریان هەڵزداوە، بەاڵم  3ساڵەی حوکمڕانی کۆماری ئیسالمیی ئێران،  43لە 
ریی چززززین و تززززوێژە جیاوازەکززززان، بەرفراوانیززززی جوگرافیززززایی و زۆریززززی ژمززززارەی سززززەرهەڵدانی ئەمجززززارە لە رووی بەشززززدا

رابزردووی خەڵکزی رۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێزران دژ بە  سزاڵی 43بەشداربووانەوە یەکێکە لە گەورەترین ناڕەزایەتییەکزانی 
 .دەسەاڵتی ئەو واڵتە

  
ان خۆپێشززاندان کززراوە. دوایینیززان خۆپێشززاندانی لە ئاسززتی نێززودەوڵەتی و رای گشززتیی جیهانیشززدا، لە دەیززان شززاری جیهزز

 .زنجیرەیی بوو کە لە ئاسیاوە دەستی پێکرد و بە ئەوروپا و ئەمریکا تێاەڕین و بە ئەمریکای باشوور گەیشتن
  

سارا مورادی، هاوواڵتییەکی ئێرانی دانیشتووی ئیتاڵیزا دەڵێزت، "ئزێمە بزۆ خۆمزان شزەڕ نزاکەین، بەڵکزو لە بزری رۆژهەاڵتزی 
ڕاست و هەروەها جیهزانیش شزەڕ دەکەیزن. حکزومەتی ئێزران کزار لەسزەر بەوکزردنەوەی درۆ دەکزات و دەیەوێزت بە جیهزان نێوە

 ".بڵێت کە گوایە ئەم بااڵپۆشییە کولتووری ئێمەی ئێرانییە، ئێمە شەڕی ئازادییەکانمان دەکەین، ئەمە درۆیەکی گەورەیە
 

 ٢٠٢٢ەری ی نۆڤەمب٤ ڕێکەوتی: – رووداوسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 نەوەی ژینا .... ناسنامەی گەڕۆک و ڕیشەدار
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەفراسیاب گرامی

 
هەر نەوەیەک ڕۆڵەی سزززەردەمی خزززۆیەتی، ئەم دێزززڕەم لە بزززاوکم وەرگرتزززوە. ئەم نەوەیە ڕزگزززاری دەوێ. نەوەی ئزززێمە، لە 

خشزێ بە دەروون و هیوامزان. درزمزان دەخسزتە تزاریکی دایکبوانی دەیەی شەست، بە دوای چرایەکدا دەگەڕاین کە ڕووناکی ببە
بۆ ئەوەی ڕووناکی بێتە ژیانمانەوە. سەردەمی تاریک، سەردەمێک کە پێمان وابوو ڕێخزۆرم گزۆڕانێکی گەورەیە. تەلەفیبیزۆن و 

دەیزان کە  ڕادیۆ دەروویەکی گەورەیە. پێمان وابوو لەبەر کردنی شێعرەکانی قانع، هەژار و هزێمن، شۆڕشزێکی نەتەوەیزیە و 
بە الپەڕە شێعرێکی قانعەوە دەستبەسەر دەکرا. تزر  هەبزوو لە خوێنزدنەوەی شزێعر. نەوەکزان پزێش ئزێمە تێکزدەری خەونزی 
تاریکی بوون، تێکدەرێک کە دەیانویست ڕووناکی لە ناخی ئزێمەدا بچێزنن و ڕوونزاکی فەرامزۆش نەکزرێ. بزۆیە هەر نەوەیەک 

ەیە. بەاڵم ئەم نەوەیە، نەوەیەکە دەنگززی دەبیسززترێ، لە دنیززای تێکنۆلززۆژیی سززەردەمی خززۆی و ژیززان و بەرخززۆدانی خززۆی ه
ئەمڕۆدا کات و شوێنی پێکەوە گرێ داوە. نەوەیەکە ئەیهەوێ پانتایی ژیانی ڕووناک بێت، ڕۆژی ڕوون و خۆری نزوێ لە واڵت 

ە. نەوەیەکە وەک کززۆترێ بەسززەر و لە ژیانیززدا هەڵ بێززت. نەوەیەکە لە دایکبززووی ئایززدۆلۆژیا و خەونە گەورەکززانی دنیززا نززی
باڵی زراڤی ئەنتزرنێتەوە دەگەڕێ و دنیزا دەپشزکنێ بزۆ ئزازادی و خەونەکزانی. ناسزنامەی ئەم نەوەیە پەیوەسزتە بە جیهزانی 

 .ئاڵۆزەوە کە ئازادی و دێموکراسی بنەماکەیەتی و خۆشبژێوی ترۆپکی ئازادیەکەیەتی
 

نزدە ژیزانی تزاریکی بەخشزیوە بە خەڵزک، بە درزێزک شزەقی تزێ دەکەوێ. هەمە هیوای ڕزگاری، چونکە کۆماری ئیسالمی ئەوە
 وەک مەسێح عالی نەژاد وتی، حیجا  دیواری بەرلینی کۆماری ئیسالمییە، حیجا  نەمێنێ کۆمارێ بە ناوی کۆماری 
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 .ئیسالمیش نامێنێ
  

 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
 
  

 
 

 ،کردنی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وریەییبە س
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەفراسیاب گرامی

 
بەڕای من زیزاتر لە روانزگەی تیزۆری تزوواە و پیالنگێزڕییەوە سزەرچاوە دەگزرێ. ڕۆژهەاڵت و سزوریا دوو ژیزنگەی سیاسزیی و 

ی نززاتۆدا کززۆمەاڵیەتی جیاوازییززان هەیە. لە ئەگەری ڕووخززانی رێژیمززی ئیسززالمی، قەڵەمبززازیی ژیۆپۆلیتیززک بە بززاری بەرە
دەسززووڕێ و شززوێن و پززێگەی ڕووسززیا دەکەوێززت. بە جۆرێززک کە دەروویەکززی تززری ڕووسززیا لە ڕێگززای سززنووری ئززاوی خەزەرەوە 
دائەکەوێ و ناتۆ نبیک دەبێتەوە، چونکە جێگرەوەی ئێران نبیکترین هێب دەبێ لە ناتۆ و ئەمریکا. تورکیا زۆر جزار بێگزوێی 

انی بێگومان چارەنووسی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەگۆڕێ. هاوکاتیش دەبێ بیزر بکەیزنەوە ناتۆ دەکات، بەاڵم دەوڵەتی نوێی ئێر
کە یەکێ لە دوژمنەکانی کورد، تورکیایە. تایم مارشاڵ، زانزای ژیۆپۆلیتیزک دەڵزێ کوردەکزان لە زینزدانی ژیۆپزۆلیتیکی دان، 

کززردوون، ئەگەر پشززتی تززێ بززکەن ئەوا  ئەگەر نبیززک ببززنەوە لە نززاتۆ، دەبززێ دۆسززتی تورکیززا بززن کە نززین و تورکیززا داگیززری
زیندانەکەیان بەرتەسکتر دەبێتەوە. لەم روانگەوە خوێندنەوەی دۆخی جوگرافیای سیاسیی کوردسزتان و رۆژهەاڵتزی کوردسزتان 
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بە تایبەت، م.مالنێی سەرەتا زلهێبەکانە، دواتر واڵتانی ناوچە و دواجار کورد بزۆ خزۆیەتی. مارشزاڵ دەڵزێ فزاکتەری هێزبی 
کی بەهێبە، دەتوانێ وەک ئورووپای سەدەی پێشزوو دەیزان واڵت درووسزت بزن کە نە سزنووری ئاویزان هەیە و نە بەسزەر ئیتنی

زلهێبەکاندا دابەش بوون. ئەو پێزی وایە کوردسزتانی گەورە نزامومکینە و نزایەتە دی. چونکزا ژیۆپزۆلیتیکی کزورد دوای شزەڕی 
کانیش سەختی دەکاتەوە. بۆیە زۆر کە  پێیان وایە پژاک دەبێزتە هزۆی حیهانی یەکەم دابەش بووە و تێکدانی بەرژەوەندییە

ئەوە تورکیا هێرش بکزاتە سزەر ورمزێ و دەورووبەر کە بە ڕای مزن هیچکزات روو نزادات و سزنووری تورکیزا و ئێزران، سزنووری 
 .سوریا و تورکیا نیە و تورکیا دەخاتە مەترسییەوە

 
نێ دەوڵەتێکی سەربەخۆ و کارامەی هەبێ. بۆ ئێزران دەڵزێ، ئێزران واڵتزێکە کە مارشاڵ پێی وایە درووستبوونی هەرێم، دەتوا

هەڵناوەشێتەوە و فاکتەری هەڵوەشاندنەوەی تێدا نیە، هەرچەند فرە ئیتنیکیشە. سەرەڕای ئەم فەزایە بەسەر کوردسزتانەوە، 
ازن، بەرژەوەنززدیی نززاوچەیی و بە سززووریەیی کردنززی رۆژهەاڵت بەڕای مززن تیززۆرییەک کە نززایەتە دی. یەکەم هێبەکززان جیززاو

ناوخۆیی ناگاتە ئەو قۆناخە. هەڵبەت ئەگەری شەڕی ناوخۆیی هەمیشە بەهێبە و کورد هەتزا ئێسزتاش زەرفیەتزی بزۆ شزەڕی 
نززاوخۆیی هەیە و ئامززادەیە بیکززات. )هەڵززبەت ئەوەی ئێسززتا لەسززەر شززەقامە، بیززر لە هززیچ کززام لەم دەرفەت و هەڕەشززانە 

 (.ڕێژیم ناکاتەوە جیا لە ڕووخانی
 

کۆتایی قسە ئەوەیە، هیچ پالتخۆرمێکی سیاسی لە بەینی هێبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا نیە. تەنانەت ناوەندی هاوکزاری 
لەسەر هیچ خاڵێکی هاوبەش رێنەکەوتوون جیا لەوەی کە پێکەوە بەیننامە یان کۆدەنگییان هەیە. کەواتە شزەڕی نزاوخۆیی، 

ناو ناوەندی هاوکارییەوە دزە ئەکات و هێبێ وەک پژاک دەتوانێ بیقۆزێتەوە بۆ بەرەیەکزی پیالنگێڕی تێکدەرانە سەرەتا لە 
 .دژبەرانە

 
بەڕای من کاتێ نکووڵیش بکرێ لە هێبێک، سا بە هەر ئایزدۆلۆژییەکەوە حزبووری هەبزێ، ئزاڵۆزیی خزۆی درووسزت دەکزات و 

ت، گختوگززۆ و دیززالۆگی ڕەخنەگززرانە نێززوان هێبەکززان، ئەگەری گرفززت و پێکەوەنەسززازانی لززێ دەکەوێززتەوە. بەر لەوەی ڕوو بززدا
چاالکانی سیاسی، تا ئاستی ب.ۆککردنی یەکتریش پێویسزتە بزۆ ئەوەی ئەگەرەکزان کەم بێزتەوە و کۆمەڵگزا نەکەوێزتە گێزژاوی 

 .شەڕی ناوخۆیی
 

 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 بااڵدەستینلە بیری ئازادیدا ئێمە 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوسێن کوردنەژاد

 
ژن، ژیان، ئازادی، بەو واتایە دێت کە تزاک، سزەرەڕای ڕەگەزی، پێویسزتە حسزابی بزۆ بکزرێ؛ ئەم حسزابکردنەش لە دنیزای 

 .ئەمڕۆدا یانی وەک "هاوواڵتی" ببینرێت
 

مەاڵیەتی و ئززابووری و سیاسززی ژیززان بە واتززای هەبززوونی ئاسایشززی مرۆیززی )هیززومەن سززێکوریتی(، کە خززۆی لە ئاسایشززی کززۆ
دەبینێززتەوە. ئززازادییش یززانی ئززازادی لە سەردەسززتی خەڵکززی تززر و ئززازادی بززۆ بەشززداریی لە دیززاریکردنی چارەنووسززی ژیززانی 

 .سیاسی و ئابوریی خۆیدا
 

ەن و ئەورووپززای بەرەو مززۆدێرنیتە، بە سززااڵن مززاڵی خززۆی وێززران کززرد و لە کۆتاییززدا بڕیززاردرا کە هەمززوو یەکتززر قبززووڵبک
 .هەرکەسە سەروەریی خۆی بۆ ئیدارەدانی ژیانی سیاسی و ئابووریی خۆی وەدەستبێنێت

 
 .لەو دەمەوە ئەوروپا بەرەو پێش ڕۆیشتووە و واڵتانی گەورە و بچووک بە گشتی لە ئاسایش و پێشکەوتندا دەژین

 
ا سنووری ئەوروپای دێمۆکراتیکە؛ هەسزت لە باکووری ئەوروپاوە وەڕێدەکەوی تاکوو دەگەیە سنووری یۆنان و تورکیا، کە کۆت

 .ناکەی کە سنووری ئەو هەموو واڵتانەت تێاەڕاندووە
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 .هەر می..ەتە سنوور و ئااڵ و سەروەریی خۆی هەیە و سەروەریی هیچیان نەبووەتە هۆی شکستی ئەوی تر
 

اوە، ڕووبەرووی تززاریکبینی و می.یززۆنی کە لە دژی ویسززت و ئیززرادەی خززۆی دابەشززکر ٥٠تززا  ٤٠لە نززاوچەی ئززێمەدا می..ەتێکززی 
دواکەوتوویی سیاسەتی سێ می..ەتی تورک و فزار  و عەر  بزووەتەوە. نەک هەر کوردیزان لە ژیزان بێزبەش کزردووە، بەڵکزو 

 .گەشەی واڵتانی خۆشیان قوربانی ئەم تاریکبینییە کردووە و ڕووی گەشە و ئازادی نابینن
 

سی و زانستیی ئەم سێ می..ەتە لەو تاریکایەتییە ڕزگاریان بێزت و تێزبگەن کورد زیاتر لە سەد ساڵە چاوەڕوانە نوخبەی سیا
کە کززورد ئەگەر سززەروەریی خۆشززی بە دەسززتبێنێت، هەر لە شززوێنی جوگرافیززایی خۆیززدا وەک جیززران و هاوکززار لەگەڵیانززدا 

 .دەمێنێتەوە
 

هەزاران سزاڵی تزریش هەر لێزرەین و ڕزگاریی کوردستان شتێک نییە کە بیخەینە نێو کۆڵەپشزت و بزۆی بزڕۆین، ئێززمە هەتزا 
هەر پززێکەوەین. گوتارێکیززان سززاز کززردووە کە هەرکززات باسززی کززورد هززاتە گززۆڕێ، بززا  لە جیززابوونەوە و لەنێززوبردنی واڵت 
دەکەن. بۆ ئەوەش هەمزوو کاتێزک خەڵزک کزۆدەکەنەوە و بە گزژ کزورددا دەچزنەوە و لە ئاسزتانەی هەر گۆڕانکارییەکیشزدا ئەم 

نەوە کە داخوا کورد جوداییخوازە؟ کوردیش دەبێ بە جۆرەها شزێوە بیسزەلمێنی کە جوداییخزواز نیزیە. پاشزان پرسیارە دەوروژێن
 .ئەگەر مومکین بوو کەمێک دەستەاڵت بەرەو کورد شۆڕدەکەنەوە

 
بە و ئەم تاریکبینییە نەگەیشتووەتە هیچ کوێ و ناگاتە هیچ کوێش، ئەوەی پێویسزتە وەاڵم بزدرێتەوە ئەوەیە کە داخزوا نزوخ

 سیاسەتی ئەم می..ەتانە حەقی کوردی بۆ بڕیاردان لە ژیانی سیاسی و ئابووریی خۆی دەسەلمێنن یان نا؟
 

ئەگەر سەلماندیان ئەوجا بەشداریی هاوبەش لە پڕۆسەی سیاسیی هاوبەشدا مانای دەبێ، دەنزا دیسزان دەبزێ سزەدەیەکی تزر 
 .دەردێن چاوەڕوان بین تاکوو ئەمان لە تاریکبینیی مێژوویی خۆیان

ئەزموونگەلی ڕابردوو سەلماندویانە و هەڵویستی هەنووکەیی کوردیش دەیسەلمێنێت کە لە بیری ئازادی و قبووڵی سزەروەریی 
 .می..ەتاندا، ئێمە بااڵدەستین

  
 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 کۆتایی ئێرانی پێش ژینا ئەمینی
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەجید نیزامەدین گلی

  
بەڵێ، ئەمە سەرەتای کۆتزاییە. ئیزدی گەڕانەوە بزۆ دۆخزی پزێش خۆپێشزاندانەکان ئەسزتەمە. بە رێزکەوت نیزیە کە سزەرۆکی 

ران مەبن، ئێران ئازاد دەکەیزن. بەمزبووانە ێئێرانیەکزانۆ خۆیزان ئزازاد دەکەن." مزن لێزرە ئەمریکا جۆ بایدن رایگەیاند "نیگە
باسی ئەوە ناکەم کە ئەو پێشبینییەی جۆ بایدن راستە یان نا، بەڵکزو باسزی ئەو راسزتییە نوێیزانە دەکەم دەربزارەی پزێگەی 

 .ریکا بتوانێت بەو جۆرە باسی ئێران بکاتنوێی ئێران لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و ناوخۆش کە وایکردووە سەرۆکی ئەم
 
  

باسزی ئامززاژەی نێززودەوڵەتی دەکەم کە رەنگززدانەوەی بزاوەڕی نززوێی بڕیاربەدەسززتانی واشززنتن و تارانیشززە کە ئەمەی روودەدات 
گۆڕانکززارییەکی گەورەیە. لە کاتێکززدا زەحززمەتە بە وردی بززبانین لە نززاو ئێززران چززی روودەدات، سززێ پێشززهاتی دەرەکیززی ئەم 
هەفتەیە ئاماژەی بەهێبن کە ئێرانزی پزێش ژینزا ئەمینزی کۆتاییهزاتووە و تزاران و واشزنتن بەگزوێرەی ئەو راسزتییە دەسزتیان 

 :کردووە بە رەفتارکردن لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی
  

راپززۆرتی هەواڵگریززی ئەمریکززا و سززعودیەیە لەبززارەی ئامادەکززاریی ئێززران بززۆ هێززرش لە دژی سززعودیە و هەرێمززی  :یەکەم
 .کوردستان

  
 ".ئەم هەفتەیە بۆ یەکەم جار ئیدارەی بایدن بەئاشکرا دەڵێت، "ناگەڕێینەوە دانوستاندنی ئەتۆمی :دووەم

https://www.rudaw.net/sorani/reporters/abdulmajidnizamadin
https://www.rudaw.net/sorani/reporters/abdulmajidnizamadin
https://www.rudaw.net/s3/rudaw.net/ContentFiles/695465Image1.jpg?version=3916931
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لەم هەفتەیە، گومان الی ئەمریکا و ناتۆ نەما کە ئێران بەتەواوی لەبزارەی مۆسزکۆیە و قەبزارەی پابەنزدیی ئێزران  :سێیەم 
 .کاریگەرترە لەوەی پێشبینی دەکرابە پشتگیریی سەربازیی رووسیا گەورەتر و 

  
خۆکزوژییە. تەنهزا کەسزێک بیزر  - ئاماژەیە بە شارزەیی تاران. هێرشزکردنە سزەر سزعودیە بژارەیەکزی نزیمچە پێشهاتی یەکەم

لەو جۆرە بزژارەیە دەکزاتەوە کە هەسزت بکزات بزژارەی دیزکەی لە پزێش نەمزاوە و نەخێزر، ئەوە تەنهزا هەڕەشزەیەکی ئێرانزی 
سەرچاوەیەکی ئەمریکی دەڵێت، ئێرانیەکان ئامادەکارییزان کزردووە و هزیچ ئامزاژەیەک نیزیە لەو ئامادەکارییزانە  بەتاڵ نییە.

پەشزیمان بزووبنەوە. هەولێزر و سزعودیە ئامزانجی گزورزێکی سزەربازیی ئێرانزی چزاوەڕوانکراوە و، لێزرە گومزان نیزیە کە بززاجی 
 .لێدانی سعودیە لە لێدانی هەولێر زۆر زیاتر دەبێت

  
رەنگززدانەوەی بززاوەڕی واشززنتنە کە ئەمەی لە ئێززران روودەدات کززاتی نیززیە و دەکرێززت دەرئەنجززامی گەورەی  پێشررهاتی دووەم

هەبێززت. پززێش ئەم هەفززتەیە بەرپرسززانی ئیززدارەی بایززدن بە دوودڵززی باسززی ئەگەری نەگەڕانەوەیززان دەکززرد بززۆ دانوسززتاندنە 
دانوسزززتاندنە ئەتززۆمییەکە هەر ئەولەویەتززی سیاسزززەتی دەرەوەی  ئەتززۆمییەکە. لەوە گرنگتززر، تزززاوەکو پززێش ئەم هەفززتەیە

ئەمریکا بوو لەبارەی ئێران. بەاڵم ئەم هەفتەیە ئەوە گزۆڕا. بەرپرسزی یەکەمزی فزای.ی ئێزران لە ئیزدارەی بایزدن بە ئاشزکرا 
 .دەڵێت، "ئێمە کات بەفیڕۆ نادەین" بە دانوستاندنی ئەتۆمی

  
ێ ئەوەی نززاوی ئاشززکرا بکرێززت بە رۆژنززامەی )وۆڵ سززتریت جێرنززاڵ( دەڵێززت، تەواو بەرپرسززێکی بززااڵتری دیززکەی ئیززدارەکە بزز

ئیدی سەرنجی ئەمریکا لەسەر دوو خاڵە: خۆپێشاندانەکان و رۆڵی ئێران لە شەڕی ئۆکرانیا. بە منیان گزوت، ئەو بەرپرسزە 
نی ئەمریکزا چیزیە بزۆ رێگەگزرتن کێیە و بۆچی ئێستا ئەم قسەیە دەکات. ئەگەر دەپرسیت بەبێ رێککەوتننامەی ئەتۆمی، پال

لە دروسززتبوونی بززۆمبی ئەتززۆمیی ئێرانززی؟ وەاڵمەکە: سززەربازییە. بەڵززێ، ئیززدارەی بایززدن خەریکززی پالنززدانانە بززۆ گززورزی 
سەربازی، ئەگەر ناچار بکرێت. ئەمەش ئامزاژەیە کە ڕادەی بێمتمزانەیی ئەمریکزا بە کۆمزاری ئیسزالمی و هەروەهزا داهزاتووی 

 .کی زۆر کەمگەشتووەتە ئاستێ
  

ئەمەش دەمهێنێتە سەر ئەوەی بۆچی پێشهاتی سێیەم گرنگە کە لە سەرەوە ئامزاژەم پێکزردووە. لەوانەیە پێتوابێزت کە ئێزران 
و رووسززیا هەر لە زووەوە بەهەمززان ئاسززت هاوپەیمززانن و ئەم پشززتگیرییەی تززاران بززۆ مۆسززکۆ لە شززەڕی ئۆکراینززا هەر لە 

اڵم وا نییە. نزاردنی فزڕۆکەی بێخزڕۆکەوان و پشزتگیریی لۆجسزتی شزتێکە، پابەنزدبوون بە سەرەتاوە بەهەمان ئاست بووە، بە
 .ناردنی مووشەکی بالیستی و چەکی ستراتیژیی یارییەکی دیکەیە

  
 ئەم پابەندبوونە قووڵەی ئێران بە مۆسکۆ تەمەنی لە چەند هەفتەیەک زیاتر نییە. سەرچاوەیەکی ئەوروپی ئەنجوومەنی 
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ڵەتی دەڵێت، زۆر روونە کە پابەندبوونی تاران بە مۆسکۆ بەم رادەیە پێشزهاتێکی نزوێیە و، تزاران دەزانێزت ئاسایشی نێودەو
باجی ئەم پابەندبوونە بە مۆسکۆ گزورزێکی بەهێزب دەبێزت لە پەیوەنزدییەکانی بەتزایبەتی لەگەڵ ئەڵمانیزا و بەریتانیزا کە 

 .ەوتننامەی ئەتۆمی و دەستکەوتنی م.یاران دۆالری ئەمریکیتاوەکو ئێستا دوا هیوای تارانن بۆ زیندووکردنەوەی رێکک
  

ئێرانییەکان باش دەزانن کە ئامادەکزاری بزۆ نزاردنی مووشزەکی بالیسزتی بزۆ رووسزیا ە بزاجێکی قورسزی دەبێزت و دەبێزتە دوا 
ردەوامزززن لە ببمزززار لە تزززابووتی رێککەوتننزززامەی ئەتزززۆمی، بەاڵم وا دیزززارە سزززوورن لەسزززەر ئەنجامزززدانی ئەو هەنگزززاوە و بە

ئامادەکاری. بۆچی؟ تاوەکو ئێستا روون نییە. ئایا تاران لەو باوەڕەیە کە وەکو بەشار ئەسزەد لەوانەیە پێویسزتی بە مۆسزکۆ 
بێززت بززۆ سززەرکوتکردنی شۆڕشززێکی سەرتاسززەری لە ئێززران؟ جززگە لەوە مۆسززکۆ هززیچ شززتێکی دیززکەی نیززیە کە تززاران ئەوەنززدە 

 .شکرا خۆی بخاتە بەرەی رووسیاوەپێویستی بێت کە ئاوا بەتەواوی و ئا
  

هۆکارەکەی هەرچی بێت، دەرئەنجامەکەی روونە، تاران بەتەواوی دەچێزتە بەرەی رووسزیا لە شزەڕێک کە ئەمریکزا و نزاتۆ بە 
کزاژێرەی رابزردوودا خەزانەی ئەمریکزی و ئەڵمزانی پزێکەوە دەسزتیان  24"مان و نەمان" دەیبینن. خۆ رێزکەوت نیزیە هەر لەم 

ە هاوئزاهەنگییەکی فزراوان بزۆ زیزاتر سزبادانی ئێزران؟ یزان نزوێنەری بەریتانیزا لە پزڕ لەم هەفزتەیە هاوسزۆزی بزۆ کردووە ب
خۆپێشززاندەران دەربزززڕی و دەیەوێززت لە نەتەوە یەکگرتووەکزززان بززابەتەکە زەقبکزززرێتەوە؟ ئەمە گۆڕانکززارییەکی گەورەیە بزززۆ 

 .ڵی بەهێبکردنی پێگەی نێودەوڵەتیی ئێران دەداتساڵە لە پشت کامێراکانەوە هەو 20ئەوروپایەک کە نبیکەی 
  

تاوەکو ئێرە شرۆڤە بوو بە پشتبەستنی راستەوخۆ بە زانیارییەکان. ئینجزا بزا مزن بۆچزوون و پێشزبینی خزۆم بڵزێم بەگزوێرەی 
رە دێزت. ئەوەی لێرە لە ناوەندە نێودەوڵەتییەکان دەیبیسزتم و گزوێم لێزدەبێت و هەسزتی پێزدەکەم. بزۆنی گۆڕانکزارییەکی گەو

هیچ نەبێت، ئەمە سزەرەتای کۆتزایی ئەو کۆمزاری ئیسزالمییەیە کە سزێبەری بەسزەر بەغزدا و بەیزرووت و دیمەشزو و سزەنعاوە 
زاڵە، ئەگەر نەشززڕووخێت، ناچززارە ریخززۆرمی گەورە بکززات و الواز دەربکەوێززت و هەر سززەرقاڵی دۆخززی نززاوخۆی بێززت، ئەگەر 

شزەڕێكی دەرەکزی هەڵبگیرسزێنێت و قەیزرانەکە بگزوازێتەوە بزۆ دەرەوە، ئەگەر ریخۆرمی گەورەش نەکات، ناچزارە هەوڵ بزدات 
ئەوەش نەکزززات، ئەوە ناچزززارە دەیزززان هەزار ئێرانزززی بکوژێزززت کە دەرئەنجزززامەکەی مەترسزززیی شۆڕشزززی سەرتاسزززەری و بە 

 ."سووریاکردنی" ئێران دەبێت. هەر سێ سیناریۆکە پڕە لە مەترسی بۆ مانەوەی سیستمەکە وەکو خۆی
  
اڵم ئەوانەی شززارەزای دۆخززی نززاوخۆی ئێززرانن و فارسززی دەزانززن پززێم دەڵززێن یەک شززت هەیە کە ئەگەری نیززیە و مەحززاڵە بە

بگەڕێززتەوە دۆخززی پززێش ژینززا ئەمینززی: گەڕانززدنەوەی ترسززە بززۆ دڵززی چینززی ناوەنززد لە ئێززران. تەواو ترسززەکە شززکاوە و 
دی بەهاکانی کۆمزاری ئیسزالمین، ئەگەر ئەم خۆپێشزاندانەش داواکارییەکان تەنیا ئابووری و سیاسی نین، بەڵکو لەبارەی خو

 .ئەمڕۆ سارد بێتەوە، سبەی سەرهەڵدەداتەوە. کۆماری ئیسالمی پێش ژینا ئەمینی کۆتاییهات و ناگەڕێتەوە
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ەت وەکو لە سەرەوە باسم کرد و دەبینن، وا دیارە بڕیاربەدەستانی تاران و واشنتن لەسەر بنەمای ئەو راسزتییە نزوێیە سیاسز 
دەکەن. کززاتی ئەوەیە سززەرکردایەتیی کززوردیش زوو درک بەو هاوکێشززە نززوێیە بکززات کە خەریززکە دروسززتدەبێت. گۆڕانکززاری 

 .بەڕێوەیە
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی رووداو 
 
 

 
 !ژینا کیژی چاوکراوەی فێرە زانینی کورد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محەممەد بایزیدی

 
پەیامێکی شاراوەی پێ بوو تا لە شاری شەهیدانەوە بەرەو پێتەختی بێدادی هەڵتگرێ؟ ئاگزات لێزیە، تاڵی پەرچەمی تۆ ە 

پززارێبەرانی تززاریکی چززاوی دیتنززی جززووتێ پەرچەمززی دەرکەوتززوو لە ژێززر حیجززابی زەۆرەم.ززی کیژێکززی دڵ پززڕ لە هیززوای ئەم 
دڵززدا بززوو تززا ڕاسززت لە پێتەختززی تززاوان و درۆ و  کوردسزتانەیان نەبوو...بززۆیە وا دڕنززدانە زاماریززان کززردی. ە ئی.هامێکززت لە

زوڵمەوە خوێنی خۆت بکەیە هەوێنی ڕاپەڕینێکی گشت گیر. تەخت و بەختی ئاخونزدەکان بێنێزتە لەرزیزن. سزنورەکانی جزارێ 
تێاەڕێنێ. دڵۆپەی خزوێنی تزۆ بزوونە نەوت و ژی.ەمزۆی ڕقزی پەنگخزواردووی شزار و گونزدی کورردسزتانیان گزڕ دایەوە. زۆردار 

 ەموو شەوێ زڕە خەون بە زولخی پەرێشانی تێکەڵ بە خوێنی تۆوە دەبینێ و وەک پەتی سێدارەی گەردنی خۆی دەشوبهێنێ. ه
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وایان زانی تۆش وەک زۆر کیژی الوی دیکە خێرا لە بیر دەچیەوە...نەیزانبانی تزۆ کێزژۆڵەی نێزو باوەشزی شزاری شزەهیدانی، 
چێتە ژێززر گززڵەوە. هێشززتا جەسززتەی خوێناویززت بەرەو شززاری بززاوان جەسززتەی کززوتراو و لە خوێنززدا شززەاڵڵت بززێ دەنززگ نززا

نەگەڕابززۆوە، بززۆنی ڕاپەڕیززن لە کوردسززتان دەهززات. هەر ئەو ڕۆژە تززۆ لە نێززو گززۆڕدا ئارامززت گززرت، سززروودی "بە تەنیززا جززێم 
شزدار لە سزەر مەهێڵن، ئەمشەو زریان دەمچێنێ، تەم و مژ دام دەپۆشزێ مانگەشزەو دەم ڕفێنزێ" بە کۆڕسزی هەزاران مرۆڤزی بە

مەزارت گوترایەوە. هەر ئەو ڕۆژە لەسەر کێ.ی گۆڕت نوسرا "ژینا تۆ نامری، ناوت دەبێتە ڕەمب" هەر لەوێ بزوو، "ژن، ژیزان، 
ئازادی" عەرشی داگیرکەری هێنایە لەرزین. کوردسزتان هەمزووی مزانی گرت."دیوانزدەرە و سزنەی" خوێنزاوی نێزوی تۆیزان کزردە 

"ژن، ژیان، ئازادی"شەقام و کۆاڵنی شاریان کردە سزەنگەری بەگژداچزوونەوەی هێبەکزانی جەهز   ڕەمبی ڕاپەڕین و بە دروشمی
و نەزانززی. لەو ڕۆژەوە کیززژان و کززوڕانی تینززووی ئززازادی شززەقامیان کززردۆتە گۆڕسززتانی بەکرێگیراوانززی پززارێبەری دڕنززدەترین 

و ڕاوەدوونززانی بززێ ئەژمززار دەتززوانێ ورەیززان دەسززەاڵتی سززەردەم. نە شززەهیدبوونی هاوڕێیانیززان دەیززان ترسززێنێ، نە گززرتن 
دابەزێنێ. الوان بە خوێنی خۆیان ئزاگری کڵاەسزەندووی خزوێنی پاکزت بەتینتزر دەکەن و تزا کزات زیزاتر تێزدەپەڕێ، زیزاتر 
دوژمن و چڵکاوخۆرانی دەبنە خۆراکی ئەو ئاگرە. ڕقی شۆڕشگێڕانەی الوان هەموو ئەوانە تەمبێ دەکات کە هێشتا بڕوایزان بە 

 .ەسەرپێ وەستانی ڕێژیم ماوە و خوێنی الوان دەڕێژنل
 

دە ڕابەوە و سزەیری کیزژ و کزوڕی شزنۆی جزوان و ڕەنگزین بززکە چزۆن چۆکیزان بە دوژمزن دادا و دەسزتیان بە سزەر شزاردا گززرت. 
و زەبزر هەستەوە و گەڕی دیالنی الوە خوێنگەرمەکانی سنەی خوێناوی ببینە، چۆن لە نێو شارێکی موڵدراو بە هێبی سەرکوت 

و زەنگدا گەڕی ڕەشبەڵەک هەروا درێژتر دەبێتەوە. سروودی "سەرهەڵدان ژیانە، بەخۆدان ژیانە" گوێی ماندوو و ڕاهزاتوو بە 
درێژدادڕی هێبی سەرکوتکەر کەڕ دەکات. ئاخر سزنە یەکەم قوربزانی دڕنزدەیی دوای ڕوخزانی ڕێژیمزی حەمە ڕەزا شزا بزوو. بە 

لەو سزاوە پاشزکۆی خوێنزاوی بە دوادا دێزت. قەت خزوێنی کزۆنی قەتمزاغەی نەبەسزت کە نەورۆزی خوێناوی دەستی پێ کرد و 
دووبارە خوێنی تازەی الوانی بەسەر دا کرایەوە، بەاڵم سنە هێشتا هەر خۆڕاگرە، سنە ئێستا لە هەموو کاتێک سزەربەرزترە. 

ن نیززیەری شززەهیدانی مینبەریززان لە کیززژان و کززوڕانی سززنە پشززت ئەسززتوور بە ورەی کە  و کززاری شززەهیدانی ئەمجززارەن. ئەوا
پشتە، چۆک بۆ دوژمن دانادەن. کە  و کاری شەهیدانی ئەمجارە کزچ و کوڕیزان هزی نیشزتیمانە و هەمزوو داوایزان درێژەدانزی 

 .ڕێگایانە
 

 !ژینا گیان
 

ا گزوڕ و ڕەمبی ڕاپەڕینزی خزۆت و گ.ێزنەی چزاوی کزوردان، ئزاپۆرای خەڵکزی سزەربەرزی شزارەکەت لە چز.ەی مەرگزی نزاوادەت د
تینێکی دیکەیان بەبەر ڕاپەڕیندا کردەوە و بوونە کێوێک لە ورە و خۆڕاگری و مەشخەڵی داگیرساوی دەسزتی کیزژان و کزوڕانی 



٦ی ژن، ژیان، ئازاد  
 

 

65 
 

سنە یان ڕووناکتر کردەوە. وەک چۆن مەرگی نزاوادەت بزوو بە چەخمزاخە ڕاپەڕیزن، چز.ەی شەهیدبوونیشزت بزۆ جزارێکی دیزکە 
تۆ بوو بە دەساێکی چ  چ.ەی گواڵنی پەڕپەڕبزووی ڕاپەڕیزن و خرۆشزانی دەریزای ڕق و هێبی بەبەر ڕاپەڕیندا کردەوە. چ.ەی 

  .بێباری خەڵک لە دەسەاڵت
 

ژینا گیزان! تزۆ بە خزوێنی خزۆت بزوویە ئزاودێری نەمزامی ئزازادی و هەوێنزی شزڵەقاندنی گزۆمی مەنگزی بێزدادی. نێزوت هێنزدە 
 .ردانەت لێ دەدا، ئێستا شانازی بە تۆ وە دەکەنگەورەیە تەنانەت ئەوانەش کە چەپڵەیان بۆ دزینی ناوی کو

 
 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 

 
 
 

 شۆڕشی ژینا، شۆڕشی هەمووان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رەند زارعی

 
ەنگە و زۆربەی بەرچاوترین تایبەتمەندیی ئەم شۆڕشە کراوەبوون و ڕادیکاڵبوونییەتی. بە واتزایەکی سزاکار، شۆڕشزێکی فزرەڕ

 .هەرەزۆری کۆمەڵگا تێیدا جێیان دەبێتەوە و جێی هەمووان دیارە
 

 هەروەک دەزانین و دەرکەوتووە کورد لەم شۆڕشەدا بە ڕەنگ، ڕۆڵ و داخوازی خۆیەوە بەشدارە. هەربۆیەش شتێکی سەیر نییە 
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بێزت. ئەوەی لە دەنگزی کوردانزدا تزایبەتە کە دەنگی کورد لەوانی تر لە ئێرانزدا جیزاواز و هەڵگزری مانزا و نێزوەرۆکێکی تزر 
فرەچەشززنی و جۆراوجۆربززوونە کە هێنززدێک بە خززاڵی الواز و هێنززدێکیش بە دەرفەت و نیشززانەیەکی ئززازادیخوازانەی دەزانززن. 
هەرچۆنێکی لێک بدەینەوە، کورد لە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان نیشزانی دا کە یەکگرتزووە و بە شزێوەیەکی ڕێکخزراو و جیزددی بە 

 .افەکانی خۆیەوەیەتیدوای م
 

لە نێو فرەچەشنی و ڕەنگاڵەبوونی دەنگ و ڕۆڵی کزورددا کە بە بزڕوای مزن کراوەتزرین بەش و دیزوی شۆڕشزی ژینزایە، دەنگزی 
ئززایینی و دژەئززایینی، دێمۆکڕاسززی و پززاوانخوازی، فێززدڕاڵی و سززەربەخۆیی، پیاوسززاالری و ژنسززاالری هەن و دەبیسززترێن و 

جێی خۆیان لە کراوەبوونی ئەم شۆڕشەدا گرینگن و پێویستە وەک خۆیزان مامڵەیزان لەگەڵ بکزرێ  دەبیندرێن کە هەموویان لە
 .تا ئەو جێگایە کە لە دژی بەرەی ئازادیخوازاندا نەبن

 
لەم نێززوەدا دەرکەوتنززی مامۆسززتایانی ئززایینی کززورد لە پشززتیوانی بەرەی خەڵکیززدا لەگەڵ ئەوەدا کە مززافی خۆیززانە بەپێززی 

ۆنەپێش، هاوکاتیش کارێکی پیزرۆز و پێویستیشزە. چزونکە بەشزێکی بەرچزاو لە خەڵکزی کوردسزتان بزاوەڕی باوەڕی خۆیان بڕ
تا ئەو جێیە کە نەبێتە هۆی ئازاردان و زەوتکردنی ئازادی کەسانی  -ئایینی خۆیان هەیە و هەرکە  بەو باوەڕەی هەیەتی 

 .مافی دەربڕین و ژیانێکی ئاسایی هەیە -تر
 

دا وا باشە وەبیر خۆمان بێنینەوە کە یەکەم؛ شۆڕشی ژینا لەگەڵ ئەوەدا کە هەڵگری هیچ ئایزدیۆلۆژی و هەر لەم پەیوەندییە
ئایینێک نییە، دژی هیچ ئایین و ئایدیۆلۆژییەکیش ڕانەوەستاوە )جیاوازی هەیە لە نێزوان دەسزەاڵتی ئزایینی و خزودی ئزایین 

گەڕانزززدنەوەی سزززەروەری مزززرۆ  و ئزززازادی؛ واتە مەال و کە نزززابێ لێمزززان تێزززک بچزززێ( و دووهەم؛ شۆڕشزززی ژینزززا هەوڵە بزززۆ 
ئیماندارانیش مافی خۆیانە وەک مرۆڤێکی ئازاد بە باوەڕی خۆیانەوە بژین، سێهەم؛ جیاوازی هەیە لە نێزوان مامۆسزتایەک و 

ییە )دیتمزان ئاخوندێکی ئایەتۆڵەهی و چوارەم؛ لێدان لە بەهاکانی هەر ئایینێک لەم شۆڕشەدا لە بەرژەوەندی شۆڕشەکەدا ن
ڕژیم لە شوێنە ئایینییەکان کاری ترۆریستی کرد و مەبەستەکەش دیارە کە ڕووبەڕووبوونەوەی ئایینە لەگەڵ ئزازادیخوازان( و 
خززاڵی کۆتززایی؛ مامۆسززتایانی ئززایینی لە کوردسززتانیش )بەشززی هەرەزۆریززان( لە ڕژیمززی نگریسززی فاشززیبمی ئایینیززدا وەک 

 .گەڵ شێعەدا چەوسێندراونەتەوەزۆربەمان لەبەر باوەڕی جیاواز لە
 

 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 بۆ هاوڕێ نووسەر و بیرمەند و خەباتكارە ڕۆژهەاڵتییەكانم
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یلی ڕێبوار سیوه

 
كواڵن و دانبەخۆداگرتن و خەبزات و هیچ شتێد لەوە بەختەوەرانەتر نییە مرۆ  لە خبمەت و كەناری ئێوەدا بێت. لەگەڵ  -١

شەهیدبوون و برینداری ئێوەدا بریندار و برژاو و شزەهید بێزت. دەزانزم ئێزوە لە هەر شزوێنێكی ئەم جیهزانەدا بزن، دڵتزان بە 
نەزمززی شززەقام و ترپەتززان لەگەڵ فڕكززانی شززەقام و خوێنتززان لەسززەر شززەقامی ڕاپەریززن دەڕژێززت. مززن كە هززیچم پێناكرێززت، 

 .انە، بێدەسەاڵتانە بچمە پاڵ هەستی ئێوە و گوێ لە دەنگی حەماسەتان بگرمدەمەوێ بەم وش
 
ڕەنززگە ئەوە چارەنووسززی كوردبززوون بێززت، كە ئززاوا پێكەوەمززان كۆدەكززاتەوەو هەر ئززاواش لیكترمززان دابززڕ دەكززات. میززژووی  -٢

ەكزان هاوهەسزت بزوون و هەر هەست و شعووری كوردیش لە ئەدەبیزات و شزیعر و هبرینزدا هەر بەم جزۆرە بزووە: هەمیشزە كورد
یەكەشززیان بە جیززا و لە پززێگەی جززوگرافیی و مێژوویززی خۆیانززدا بەرخۆدانیززان كززردووە. ئێززوە ئێسززتا ئااڵكەتززان لەدەسززت و 
پێشمەرگەی شەقام و هەستی ئێمەشتان بۆخۆتزان بزردووە. زمزان لە ئاسزت خزۆڕاگریی و بزوێریی ئێزوەدا دەستەوەسزتان و هزبر 

 .دۆشداماو و هەست خرۆشاو
 
 جوانترین دیمەنەكان لە ناو ئەو داستانە مرۆییەدا ئەو خرۆشە جەماوەرییەی كوردستانەكەمانە، كە هەر ڕۆژەی لەگەڵ  -٣
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سیسبوونی گەاڵیەكیدا، لەگەڵ شەهیدبوونی ڕۆحێكیدا، شزارێد، شزارەدێیە  و گونزدێد لقیزی خۆیزان دەبەخشزنەوە شزەقام و 
و تزازییە و مەرگەسزات بە كەرنەڤزاڵی تێكۆشزان وەاڵم دەدرێزتەوە. ئەو مزاوەیە ویستی بەردەوامی گوڕ دەداتەوە بەر تێكۆشان 

دەبینم ئێوە لەناو زمانێكی قەتیسماودا لە ناو شیعرر و پۆستی فەیسزبووكی پزڕ ڕەمزب و ڕازی دەربڕینزدا خۆتزان دەخزۆنەوە و 
". بزۆیە پێشزبینی دەكەم ئێزوە دەتانەوێ "هەرچەند ئەكەن ئەو خەیاڵەی پێزی مەسزتن، بزخەنە نزاو چوارچێزوەی هەڵبەسزتەوە

هەر تەنیا حەماسە ناخوڵقێنن، بەڵكو شۆڕشزەكەش هەڵزدەگێڕنەوە بزۆ شۆڕشزێكی هزبری و ئەدەبزی و ئێسزتاتیكی ئەوتزۆ، كە 
ببێتە بەشێد لە ویردی زانەوەی داهێنزان. لەوەدا حەسزوودیتان پێزدەبەم، كە هێشزتاش گزوڕی داهێنزان لە خوێنتانزدا هزاژەی 

 .ی من لە نێو دنیای مادییگەرایی و خەسانی دنیاپەرستیدا گیرتان نەخواردووەدێت و وە  من و بەرە
 
گرنگتززرین شززت لەم داسززتانەدا ئەوەیە، كە هەرگیززب بەوجززۆرە بززۆ خەڵززد نەدوێززین كە دەسززتێكی فەریززادڕە  لە دەرەوە  -٤

وور، ئەوەی هەشزمان بزوو لە فریامان دەكەوێزت. قێبەونتزرین دەسزتی فەریزادڕە  ئەوەیزانە كە لە دەرەوە دێزت. ئزێمە لە باشز
چززاوەڕوانیی ئەو دەسززتە فەریادڕەسززەدا، لە دەسززتماندا و ئەوەی هیززی خۆمززان بززوو، ئەو دەسززتە هززات و بززردی و دزی و لێززی 
سززەندین. بززۆیە نابێززت ئەم دەسززتە ڕەشززە، ئەم هاوپەیمززانێتییە درۆزنززانەیە، ئەم پشززكدارییە سززاختەیە لە خەبززاتی ئێززوەدا 

ە ئێسززتاوە دەبێززت دژی ئەو دەنززگ و ڕایەاڵنە بوەسززتینەوە، ڕێخۆشززدەكەن بززۆ بەهاناوەهززاتنی وەهززا دووبززارە بێززتەوە و هەر ل
دەستێد، كە جگە لە چەپەڵی و دزی و بەرژەوەنزدی خزۆی، بیزر لە هزیچ شزتێكی دیزكە ناكزاتەوە. ئەگەر دەسزتێكی وا هەیە، 

ێمێزد، كە ئێزوە لە ئێسزتادا خوێنتزان لەسزەری دەبوو لە چز  سزاڵی ڕابزردوودا ئەوەنزدە ئاسزانكاری نەكزردایە بزۆ مزانەوەی ڕژ
 .دەڕژرێت

 
كورد لە مێژووی خۆیدا ئەوەی هەیبووە و بەدەستی هێناوە، بەرهەمی دەست و بیری خۆیەتی. مانەوەی لەسزەر خزاكەكەی،  -٥

تە داهێنزززانە ڕۆحزززی و مادییەكزززانی، بەردەوامیزززیەكەی و سزززووربوونی لەسزززەر بەردەوامزززی، هیچكامیزززان بەرەنجزززامی ئەو دەسززز
چاوەڕوانكراوە دەرەكییە بەناوی هاوپەیمانی و دۆستایەتی و شزتی سزاختەی لەو جزۆرەوە نەبزووە. بزۆیە لەم خەباتەشزدا هەر 
جۆرە چاوەڕوانییە  لە دەستی میهرەبانی دەرەكزی، بەفیڕۆدانزی ئەو وزە و ویسزتە نزاوەكییەكەیە كە خزۆت هەتە. دەبێزت لەم 

ی و دەستە بیناكەرەی كە چۆن ڕۆژانە خۆی لە مەیزدانی خەبزات و تێكۆشزاندا نزوێ خەباتە بگەڕێینەوە بۆ ئەو هبرینە نەریت
دەكززاتەوە، ئززاواش بیكەیززنە پاڵاشززتێد بززۆ بینززاكردنی داهززاتوو، نە  تەسزز.یمی هاوپەیمززانێتی و تەوقەیەكززی دۆسززتانەی 

و مرۆیززی لە ڕۆحززی  سززاختەی بكەیززن، تززا ئەوەی بیناشززمان كززردووە، بە هەر نززاوێكەوە لێمززان بززدزێت. خەبززاتی نەتەوەیززی
نەتەوەو تززا  تززاكی ئەو مرۆڤززانەدا سززەرچاوەی گرتززووە، كە بەشززدارن لەو خەبززاتەدا، نە  ئەوانەی پاشززان دێززن و وە  

 .ڕزگاركەر لە دوا ڕۆژەكانی حەماسەدا لێمان دەبنە قارەمان
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فەریادڕەسزە دەرەكییەكزان بە بۆیە دووبارەكردنەوەی خەبات و تێكۆشانی هەرێم و باشووری كوردسزتان و جزڵەودانە دەسزت  -٦
هەر نززاوێكەوە، چارەنووسززتان لە باشززوور جززوانتر و دیا.ۆماسززیتر ناكززات، كە كۆماانیززا زەبەالحەكززان بززوونەتە حززاكم بەسززەر 
ڕۆحی ئەم مرۆڤەوە؛ كە لە ئێستادا هیچ بەهایەكی نەتەوەیی و هیچ شوناسزێكی بزۆ نەمزاوەتەوەو لەسزەر خزاكی خزۆی دەبێزت 

كە سززەرمایەدارییەتی مززۆدێرنی مشززەخۆر، بەسززەرییەوە كززردوونییەتە مززاڵ و زمززانی زگمززا  و دایكیززی  ئەو زمانززانە ببانێززت
 .خستۆتە كونجی عوزلەت و تەنیایی و گۆشەگیرییەوە

 
ئەگەر بمانەوێت ئەم خەبات و داسزتانەی شزەقام كە بە )ژینزا( دەسزتی پێكزرد و هەزارانزی لە خزۆیەوە ئااڵنزد، هەر بەو  -٧

ایكانەیەوە بمێنێتەوە، ئەگەر بمانەوێت ئەو ڕۆحە دایكانەیە بەردەوامی وەربگرێزت، نابێزت زاری ئەم زارۆی ڕۆحە ژنانەیی و د
تێكۆشززانەی شززەقام لە مەمكززی دایكززانەی خززۆی لە پززای هززاتنی دەسززتی فەریادڕەسززی بێگززانەدا، بگززرینەوە. پێویسززتە ئەو 

وەی سرووشتییانەی خۆی بەردەوام بێت و ڕێگە نەدەین هزیچ پەیوەندییە سرووشتییە لە نێوان كۆرپە و داییكدایە تا جیابوونە
وادەیە ، چاوەڕوانییە ، پەیمانێكی درۆزنانە ئەو پەیوەندییە بشزێوێنێت و ئەو كزۆرپەیە لە سزەرچاوەی خزۆرا  و مزانەوەی 

هەمزیش لە  خۆی دابڕ بكات. چونكە ئەو دەم هەم كۆرپەكەی شۆڕش لە ڕووی ڕۆحییەوە بە دایكی ڕەسەنی خۆی نامۆ دەبێزت و
ڕووی جەستەییەوە پەككەوتە و نوقستان و بزێ بڕسزتی لێزدەردەچێت. كەوایە هەر لە ئێسزتاوە پێویسزتە ئەو بەردەوامیزیە لە 
نززاخ و نززاوخۆی خززودێكەوە بێززت، كە هەم بە كززردە و هەم بە ئیززرادە مززاوەی مانگێززد زیززاترە خززۆی لە بەرامززبەر دڕنززدەترین 

دەوامززی لەو توانززاییە شززاراوەیەی كوردبززوون و مرۆڤبززوونەوە بێززت، كە بززۆتە هۆكززاری ڕژێمززدا سززەلماندووە. پێویسززتە وزەی بەر
مزززانەوەی هەزاران سزززاڵەی، كە وێزززڕای لەت.ەتبزززوونی جوگرافیزززا و زار و زمزززان، لە ئێسزززتادا خەریكزززی خزززۆیەگرتنەوە و خزززۆ 

و خودەیە كە )نالی( دەیخەرمزوو: كۆكردنەوەیە. ئێمە پێویستیمان بە زیندووكردنەوەی بەرزەمرۆیی و سوپەرمانە ناخەكیی وئە
 .كاری خۆكردی دەكا

 
ئەم )خود(زە هەر ڕۆژەی لە دەڤەر و شار و گوند و شزەقامێكەوە خەریزكە لەتبزوون و پارەچەكزانی خزۆی كۆدەكزاتەوەو لە  -٨

زاڵ دەبێزت  هەر پەرتبوونێكی خۆی ڕزگار دەكات و دەبێتەوە ئەو یەكایەتییەی كە بەسەر دابەشبوونە دەستكرد و بەزۆرەكانزدا
و دەیەوێت لە دایید بێتەوە. دوێنی كرماشان، پێرێ سنە و سابەخ و جزوانڕۆ و بزانە و ئەمزڕۆژ شزوێنەكانی دی لقزی خۆیزان 
باێشزكەش دەكەن و زینززدوویی بە بەردەوامززی دەبەخشزن. بززۆیە نابێززت چارەنووسزی ئەم لەدایكبززوونەوەیە بززدەینەوە دەسززت ئەو 

رەوە، بە نییەتی جیاواز و بە ئامانجی جیاواز دەیانەوێت كزۆرپەكە لەگەڵ لەداكیبوونیزدا مامانە ساخاتانەی كە لە دنیای دە
بخنكێززنن. چززونكە، كە ئەوەیززان بززۆ سززەر چززوو، كە وایززانكردن بمززانهێننە سززەر ئەو بززڕوایەی كە ئەوە ئەوانززن بە هەناسززەی 

ئەگەر ئەوان نەبن، ئێمە دەمرین و لەنزاو دەستكرد و بە حیكمەتی خۆیان كۆرپەی ناخی ئێمەیان بە زیندوویی هێشتۆتەوە و 
دەچین، ڕێد ئەو مێژووەی )نیتشە( دەیگزوت: بەرەنجزامی دووبزارەكردنەوەی )درۆیە(كە، دێزتە دی و ئیزدی ئێزوەش وە  ئزێمە 
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لە باشوور بۆ ئەبەد دەبێت بڕوا بەو مێژووە بكەین و تا هەین مننەتباری بین. هەر كات گەالن ویستی خۆیزان دابێزتە دەسزت 
رەمانە دەرەكییەكزان، هەركزات نەتەوەیە  هەمزوو هێ.كەكزانی خزۆی خسزتبێتە سزەبەتەی یە  فەریادڕەسزەوە، وە  ئزێمەی قا

لێدێت كە لە باشوور بۆ هەر شتێد، دەبێت چاومان لە لوتد و خێر و بێزری دەسزتە بێگانەكزان بێزت و لە پێنزاوی ئەمەشزدا 
 .هەموو شتێكی خۆمان لەدەستداوە

 
ی ڕەسەن و سووربوون لەسەر ئەوەی خودی خۆمان بین، وزەیەكی ناخەكی و خودییە لە نزاوەوەی خۆمانزدا بەردەوامی و وزە -٩

و دەبێت لەم دۆخی تەنگانەیەدا پەنا بۆ ئەو وزەیە بەرینەوە، نە  لە چاوەڕوانیی هیچكە  و الیەنێكدا وزەی داهێزنەرانەی 
ات. هزیچ الیەنێزد و دەسزتێد لە ئزارادا نیزیە، تزا ئزێمە لە ساردبكەینەوە. كە  لە دەرەوە نزایەت تزۆ لە ناختزدا ڕزگزار بكز

چاوەڕوانییدا ئەو ویسزتە دوابخەیزن كە لە مەیدانزدا بەردەوامیمزان پیدەبەخشزێت. ئزێمە لە دنیزای دەرەوە، ئزێمە لە باشزوور، 
نەوە، وە  ئەو ئێمە لە هەر شوێنكی جیهان تەنیا تەماشاكەرین و هیچیتر. هەمزوو ئەو هێزب و الیەنزانەش كە نزایەنە مەیزدا

سوختە و فەقێیانەیان لێهاتووە كە چاولەبەری نانی مامۆسزتاكەیان بزوون و خەریكزی پاسزاوهێنانەوە و ئامۆژگزاریی بێمانزان 
تزا خۆیززان لەگەڵ نەزمزی جیهانیززدا بگزونجێنن بززۆ ئەوەی لەو دەسزتكەوتانەیان بەركەوێ؛ كە لە دۆخززی پزاش دیكتززاتۆردا لە 

 .بەش دەكرێتنێوان قارەمانە ساختەكاندا دا
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٤ڕێکەوتی:  -سەرچاوە: ماڵاەڕی هاواڵتی: 
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 .مامۆستایانی ئایینیی کوردستان نابێ بە فیتی ڕێژیم دژایەتیی مەولەوی عەبدولحەمید بکەن
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 .بدولحەمید لە بەلووچستان بە کار بێنێڕێژیم دەیهەوێ مامۆستایانی ئایینیی سوننیی کورد بۆ دژایەتیی مەولەوی عە

 
مەولەوی عەبدولحەمیززززد بەو هززززۆیەوە کە لەم ڕاپەڕیززززنە سەرانسززززەرییەدا، لێهززززاتووانە و بززززوێرانە بەرگززززری لە خەڵکززززی 
سززتەم.ێکراوی بەلوچسززتان کززرد و لە ئاسززت تاوانەکززانی سززوپای پاسززداران و هێززبە سززەرکوتکەرەکانی دیززکە دژ بەو خەڵززکە 

ە بە چەقڵززی چززاوی خززامەنەیی و دام و دەزگززا دڕنززدەکانی. ئێسززتا دەیززانەوێ لە ڕێززگەی مەال کززوردە بێززدەنگ نەبززوو، بززوو
سوننییەکانی سەر بە کۆماری ئیسالمی، مەولەوی بە تێکدانی برایەتیزی شزیعە و سزوننی و مەترسزیخوڵقاندن بزۆ یەکازارچەیی 

بزززخەن. گومزززانی تێزززدا نیزززیە هەر مەال و  خزززاکی واڵت تاوانبزززار بزززکەن و هێرشزززێکی تەب.ی زززاتیی بزززۆ سزززەر نزززاوبراو وەڕێ
کەسززایەتییەکی ئززایینی بڵززێ لە ئێززران هەاڵواردن بە نیسززبەت سززوننی مەزهەبەکززان و هەر وەهززا هەاڵواردن بەرامززبەر نەتەوە 
نافارسەکان بە تایبەتی بەلووە و کزورد نیزیە، درۆیە دەکزا. هەاڵواردنەکەش ئەو رێزژیمە لێزی بەرپرسزیار و تاوانبزارە نەک 

ئێززران. ئەو ڕێزژیمە تەنززانەت بززاری قزانوونیی بە هەاڵواردنززی نەتەوەیززی و ئزایینیی داوە و بە کززردەوەش هەتززا ئەو  خەڵکزی
دەیەی ڕابزردوو  ٤پەڕی خۆی جێبەجێی کردووە. هەر ئەوە کە لەو دوو بەشەی ئێزران ) بەلووچسزتان و کوردسزتان( لە مزاوەی 

ێ پەروایانە کوشتاری کردووە، بەڵگەیە بۆ بزوونی سیاسزەت و ڕەفتزاری ڕۆژی ڕابردوودا، بێڕەحمانە و ب ٥٠و بە تایبەتی لە 
 .تێکەڵ بە هەاڵواردن و سە نەکردن لە هەر چەشنە تاوانێک بەرامبەر ئەو دوو نەتەوەیە
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دەنگهەڵبززڕین دژی ئەو هەاڵواردنە حکززوومەتی و دەوڵەتززی و "قززانوونی"یە و تاوانەکززانی دام و دەزگادڕنززدەکانی ڕێززژیم لە 
بەلووچستان، کە مەولەوی عەبدولحەمید کردوویەتی و دەیکا، نزابێتە هزۆی دووبەرەکزی لە نێزوان شزیعە و سزوننی.  شارەکانی

هەر وەک لەم ماوەیەشزززدا دیتوومزززانە نەتەوەکزززانی کزززورد و بەلزززووە خۆیزززان لە خەڵکزززی بەشزززەکانی دیزززکەی ئێزززران جیزززا 
یززانە هاوسززۆز و پشززتیوانی خەڵکززی بەلووچسززتان و نەکززردووەتەوە و خەڵکززی ئێززرانیش بە هەر زمززان و مەزهەبززێکەوە کە هە

کوردستان بوون. با مامۆستایانی ئایینیی کوردستان، وشزیاری ئەو پزیالنەی ڕێزژیم بزن و نەکەونە داوی. برایەتزی و یەکێتیزی 
تن نێوان پێکهاتەکانی ئێران بە هاوخەمبوون و هاوسۆزبوون و هزاودەنگی و پشزتی یەکترگزرتن دەپزارێبرێ نەک بە وەدەنگهزا

لە هەاڵواردن و تاوانەکان. ئەم هاودەنگی و پشتی یەکگرتنەش بە خۆشییەوە و بە کوێرایی دەسزەاڵتدارانی ماوەبەسزەرچووی 
 .ئێران، لە هەموو کات زیاتر خۆی دەرخستووە
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 ئێران  ی لهكان وته كان و لێكه لێدوانی رۆژئاواییه
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قب )ژینزا  كزوردی سزه  نیشزكه توانرێت كوشتنی كه وشی سیاسیی ئێرانیان كردبێت، بەئاسانی ده ر چاودێریی ره گه سانێد ئه بۆ كه

خی دوای سزتاێكردنی قۆنزا ستنیشان بكرێزت. ئێرانزی پزێش كوشزتنی ژینزا و ده ی دوو قۆناخ ده وه   خاڵی جیاكردنه مینی( وه ئه
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ئێزران   ر بزه رانبزه ی واڵتانی جیهانیش به وه ڵوێست و كاردانه بۆ هه  مه ت ئه نانه ئاستی ناوخۆ، ته  نیا له   ته رگی ژینا. نه مه
 . ر راسته هه
  

نجامززدراون، كوشززتنی پیززر و الوی بێتززاوان،  لی جۆراوجززۆر ئه سززاڵی رابززردوو تاوانگززه 43  الكانززدا لززه مێززژووی حززوكمی مه  لززه
  ڕه الپززه  ی كوشززتنی ژینزا، لززه زاران تززاوانی هاوشزێوه (. هزه ی )قززاڕنێ   نموونزه ڵكوشزتنی ژن و منززداڵیش وه كۆمه  ت بززه نانزه هت
تی، هزیچ  وڵزه ئاسزتی نێوده  لزه  ئاسزتی نزاوخۆ و نزه  لزه  اڵم نه ی رابردوو تۆمار كراون، به یه یه م چوار ده كانی مێژووی ئه شه ره

نێزوان   كڕیبیی لزه ی كوشزتنی ژینزا یزه . هیچ تاوانێكیان هێنده وه وتووەته كه ی لێنه وه رگی ژینا كاردانه مه ی تاوانێكیان هاوشێوه
ر  گزه ئێزران، جزا ئیزدی ئه  لزه  ڵگیرسزاندنی شۆڕشزێكی نزوێ ی هه وزه  . خوێنی ژینا بزوو بزه كردووه كانی ئێراندا دروستنه وه ته نه
النی  مێزژووی گزه  رخان لزه رچزه خزاڵی وه  بێتزه ژینزا ده  ناگۆڕێت كه  وه ، هیچ له وه بكرێته ی كوێر ئامان  بگات یا سبه  مڕۆ به ئه

 .ئێراندا
  
رگ،  ترسزی سزبای مزه النی ئێران له  ر رۆژگار و سااڵنێد گه گه ئه  یه، وه ئه  کردن و جێی تێڕامانه سته ڵوه دا جێی هه ی لێره وه ئه

  بوو كزه چزی هزه تی ترسزی لزه  وڵزه ی نێوده ڵگزه اڵم كۆمه دران، بزه نجام ده ی ئزه و تاوانانزه هر بز رانبزه ڵبژاردبوو به نگیان هه بێده
ر حزوكمی كۆمزاری ئیسزالمی  سزه  ی نێوان هاتنه ماوه  اڵتدارانی ئێران؟ له سه ی ده یه می چوار ده زوڵم و سته  ڵوێست بوون له بێهه

  یمانزززه مریكا و هاوپه ئزززه( 2011بزززۆ  1991سزززاڵ ) 20ی  م مزززاوه ری، النزززی كزززه مسزززه هۆی كۆتاییهزززاتنی دووجه بزززۆ ئێسزززتا، بزززه
یزانتوانی پشزتیوانی بزۆ  ئێزران بزدات، بەئاسزانی ده  ر بڕیارێزد دژ بزه تی هزه وڵه ی نێوده ڵگه كانی بیانویستایا كۆمه رۆژئاواییه

، خزودی  هێبكردووه اڵتی بزه كانی رۆژهه وتكارهرك سه  موو رژێمه اڵتدارانی ئێران و هه سه ی باسكی ده وه اڵم ئه ن. به ر بكه به سته ده
 .كانی بوون رۆژئاواییه  یمانه مریكا و هاوپه ئه
  

  و فزار  و  ره ب.زوە و عزه  النی ئێزران بزه ڕژێزت(، گزه پزڕ بزوو لێزی ده  نی )جزام كزه ، وا كورد واتزه یه وه دا ئه لێره  كه پرسیاره
ور و  گژ جزه نگخواردوویان و بزه تی پزه ینزه ی ئزازار و مه وه قینزه ت بزۆ ته رفزه ده  ، ئازار و سوێی برینی كوردیان كرده وه رییه ئازه
كزوردێكی بزێ   كوشزتنی كچزه  لزه  نگی واڵتزانی رۆژئزاوا چییزه ده  ، هۆكاری هاتنه وه قینه اڵتی كۆماری ئیسالمیدا ته سه می ده سته

  كان و لزه وروپا، رۆژئاواییزه كێتیی ئزه كان و یزه كگرتووه یزه وه  هتز   نه كانی وه گرنگزه  نده ڕاست ناوه ر به نا؟ ئایا هه پشت و په
رۆكی  زاری جزۆ بایزدن، سزه  اڵتی كۆمزاری ئیسزالمیی ئێزرانن، وا لزه سزه دژی ده  یه ندازه و ئه مریكا، به ئه  وه مووشیانه رووی هه سه
 ."ین كه ده "ئێران رزگار  دات كه ناڕازییەکانی ئێران ده  به  وه ی ئه مژده  مریكاوه ئه
  

دا  وه وسزانه ژێر زوڵزم و چه نگێزد لزه ر ده پاڵ هزه  ته كی داوه ره ستی ده تی ده وام تۆمه رده  ، به یه ڵگه بوونی هیچ به  بێ ئێران به
و ندیكا و چزین  ت سزه نانزه بی، ته زهزه ر گرووپێكزی مه یی، یزان هزه وه تزه كی نه یزه ركاتێد پێكهاته هاتبێت. هزه  كی لێوه یه نوزه



٦ی ژن، ژیان، ئازاد  
 

 

74 
 

شززیان  كانی رۆژانه كانی ژیززان و پێویسززتییه تاییه ره سززه  ربڕیبێززت یززاخود داوای مافززه تییان ده زایززه تیش ناڕه اڵیززه تززوێژێكی كۆمه
تباركردنی  تۆمزززه  وتووەتزززه . كه وه مریكا و ئیسزززرائی.ه تی ئزززه سیاسزززه  بزززه  وه تییه سزززتویه دیاریكراویی به اڵت بزززه سزززه كردبێزززت، ده

  ی نزه وه ن. بێازه ئاسایش و ئارامی ئێران تێد بده  وێ یانه كانی كۆماری ئیسالمی ده یاره ستی نه پیالن و ده به   ی كه كه ره ماوه جه
 .ڵكی ناڕازی ئێران كردبێت خه  كێكیان به ئیسرائی.یش هیچ كۆمه  مریكا و نه ئه  و نه وه  ره ی ده ستانه و ده ئه
  
نزدیی  یوه ، په النی ئێرانزه ی نزاوخۆیی گزه كی خۆڕسزكانه یزه وه قینه تی ته واوه تزه ت، بهرێز گوزه ناوخۆی ئێزران ده  ی ئێستا له وه ئه
ی  رگزه ڵكی ئێزران و چیزدی به ر خه سه له  بووه  كه ڵه كه  كه  یه، هه  وه اڵته سه ی چ  ساڵی رابردووی ده مكارییانه و زوڵم و سته به

ی  وه تی ئزه تۆمزه  كزه اڵتدارانی واڵته سزه ، ده وه م شۆڕشزه ی ئزه ئزاگر و بڵێسزهندنی  سزه سزاتی كڵاه م چركه كزه یه  اڵم لزه ناگرن. بزه
ڵد و  ركوتكردنی خزه سزه  وتووەتزه كه  كی دڕندانزه یه شزێوه  یارانی كۆمزاری ئیسزالمین. بزه مریكا و نزه سزتی ئزه ده  پاڵ كه ته داونه

 300  رۆژدا زیززاتر لززه 45ی  ماوه كان لززه یدانییززه مه  هپێی راپۆرتزز ڕژێنززدرێت، بززه سززی بێتززاوان خوێنیززان ده نززدین كه چه  رۆژانززه
مریكا و  تی و ئززه وڵززه ی نێوده ڵگززه قوربززانی. كۆمه  تززه فت كراونه نززه ت پیززر و كه نانززه ژن و منززداڵ و الو و ته  هززاوواڵتی لززه

ران  ركوتكردنی خۆپێشزانده ۆسین و سهی داپڵ وینه دوای رۆژ زه كانیان رۆژ له یێندراوه لێدوان و راگه  كانیش به كگرتووه یه وه  ته نه
  .بێت ڵوێستێكی كردارییان هه   یاخود هه یه وه ی هیچ كاردانه وه ن، بێ ئه كه خۆش ده

  
وتێكی نابێزت،  سزتكه النی ئێزران هزیچ ده دات، بزۆ گزه گوێزدا ده ی رزگزاركردنی ئێرانمزان به مزوژده  ی )بایدن(یش كزه و لێدوانه ئه

اڵتدارانی  سزه ده  داتزه . پاسزاوی زیزاتر ده وه" گیرفانه  ناچێته  نیش "قسه د موختار جاف واته حمه و ئه  ی رووته ر قسه هه  چونكه
سززتی  مانگووت ده ها نززه ن و بڵززێن )ئززه كززان سززوور بكززه خوێنی الوه كان بززه قامه و شززه  سززابخانه قه  ن بززه كان بكززه شززاره  ئێززران كززه

زانزن  ن، ده ئێزران رزگزار بكزه  وێ یانزه ن و ده كه ر راست ده گه مریكا و رۆژئاوا ئه ئه بۆ رووخاندنی كۆماری ئیسالمی(.  مریكایه ئه
ی هزززیچ  وه كان بزززدرێت، بززێ ئزززه تی و خۆپێشزززاندانه زایززه ناڕه بزززه   ره پزززه  وه ناوه نها لززه تزززه  ناڕووخێززت كزززه  و جزززۆره ئێززران بزززه

 .ڕێژێت خوێنی زیاتر نه  ران كهم بۆ ترساندنی ئێ بێت النی كه تی هه وڵه كی نێوده یه وه كاردانه
  

ر  نزگ هزه وام بێزت، زوو یزان دره رده مكار ناتوانێزت بزه اڵتێكی سته سه هیچ ده  كه  حوكمی مێژووه  وه و ئه  دا نییه وه هیچ گومان له
ی  دێزت هاوشزێوهر. رۆژێزد  سزه  الكانی ئێزران بچێتزه ر تزا بزۆ مزه سزه  تزه چووه   نه ر بزۆ كزه دونیزادا تاسزه ڕووخێت. زوڵم لزه  ده

زانزن    باشزتر ده موو كزه هزه  كان لزه اڵم رۆژئاواییزه ڕووخێزت. بزه ی ئێزرانیش ده اڵته سزه م ده ، ئه كه ی ناوچه كانی دیكه مكاره سته
بزۆ   سزت نییزه رده به  خسزاو، جزارێ رجێكی ره لومه زانن هه كانی ئێستای جیهان چۆنن و ده تییه رێمایه تی و هه وڵه نێوده  هاوكێشه

  نها بزه دام بیزڕووخێنن. ئێزران تزه ی سزه كه ی رژێمه ئێران دروستبكرێت و هاوشێوه  تی دژ به وڵه كی نێوده یمانێتییه ی هاوپه وه ئه
  رێززب لززه  كززان ناڕووخێززت. رژێمززی ئێززران رژێمێززد نییززه داخسززتنی دووكززان و بازاڕه  و گززۆرانی، بززه  ڕكێ ڵاززه خۆپێشززاندان و هه

 . وه خواره  اڵت بێته سه ده  ر له ماوه خرۆشانی جه  نها به ته كانی بگرێت تا هاوواڵتییه
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، بزا واڵتزانی  ئزاراوه  ی گۆڕانكاری بێنێتزه وینه رییان زیاتر بێت و زه كان كاریگه تییه زایه خۆپێشاندان و ناڕه  وێ یانه ر ده گه ئه 
نها بزا  كزات، هزیچ نزا تزه النی ئێزران ده ی پشتیوانیی گزه ر واڵته ن و هه روودا دابخه  تی به وڵه رگەی نێوده م ده رۆژئاوا النی كه

ی ئێسزتای  اڵته سزه و ده ر بزه رانبزه   به تییزه زایه   و ناڕه یه   ئاماژه ن وه كانیان دابخه واڵته  كانی ئێران له رگەی باڵیۆزخانه ده
پێكبهێزنن بزۆ   و لیژنزه  وه نزه رمی بەوبكه راوێكی فزهیێنزد راگه  راسزتیانه  مریكا بزه كان و ئزه كگرتووه یه وه  ته ر نه گه ئێران. با ئه

دادگەی دادی   درێنززه اڵتدارانی ئێززران ده سززه ده  ن كززه كانی ئێززران و بڕیززار بززده ر تاوانززه سززه له  ڵگززه ی زانیززاری و به وه كۆكردنززه
 .كانیان نجامدانی تاوانه ر ئه سه تی له وڵه نێوده

  
م دادگە  رده لكێشزی بزه ران بێزت، په پشتی بڕیار و كزرداری كوشزتنی خۆپێشزانده  ی له وه هر ئاستێكدا بێت ئ هه یێنن له با رایبگه

كی  دادگەیزه  نییزه  وه شزی ئزه یكزات، به تی و ده ی ئێزران كردوویزه موو تزاوان و كوشزت و بزڕه و هه ڕاستی ئه ر به كرێت. ئایا هه ده
ترسزی  و مه  ی كێشزه رچاوه سزه  بووەتزه ڕاستی ئێزران نه ر به ؟ ئایا ههاڵتدارانی پێكبهێندرێت سه تی بۆ دادگاییكردنی ده وڵه نێوده

كانی بزززۆ  نگاوه پێزززدانی و هزززه ره كانی، په وتووه پێشزززكه  كزززه كی بالیسزززتی و چه ر ئاسایشزززی جیهزززان؟ درۆن و مووشزززه بزززۆ سزززه
ڵوێسزتی  كانی ئێزران هه ترسزییه كاری و مهم ر سزته رانبزه به ر له گزه سزتێندرێت؟ ئه نین رابوه  وه تۆم، هی ئه ئه  یشتنی به ستڕاگه ده
كانی زۆر  وتزه و لێكه  وه كاردانزه  وه ی بایزدن كزردی، ئزه و راگەیێنزدراوانە و لەو قسزانه ر بریتزی بێزت لزه مریكا و رۆژئاوا هزه ئه

  ، كزه وه درێنزه م دهاڵ ئیسزی وه ی ئیبزراهیم ره و زمانزه ر بزه رۆژ لەدوای رۆژ ژمزارەی قوربانییەکزان زیزاتر دەبزن و هزه  روونن، كزه
 ." گوتی "بایدن خەڵەفاوه
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 .تا زووتر بەدیلی ڕێژیمی ئاخوندان پێک بێ درەنگە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بێبەش پیرۆتی

  
ە مزان گزرتن و رژانە سزەر شزەقامەکان لە ئازادیخوازانی رۆژهەاڵتی کوردستان بە تزایبەتی و سەرانسزەری ئێزران بە گشزتی ب

پێناو رووخاندی رێژیمی ئاخونداندا دەوری خۆیان قارەمانانە دیتووە و دەیبینن کە جێی فەخر و هیوایە. ئەو سزەرهەڵدان و 
ڕاپەڕینانەش لە جیهاندا دەنگیان داوەتەوە وهەتا ئێستا زۆر شزوێنەواری بەرچاویشزیان لە سزەر روانزگەی بیزر و رای گشزتیی 

 .جیهان و تەنانەت هەڵوێستی دەسەاڵتدارانی ئەمریکا و واڵتی ئورووپاش داناوە
 

یەکێک لە تایبەتمەندیە گرینگەکانی راپەڕینەکە ئەوەیە کە رێکزخەر و رێبەرایەتزیەکەی هەر ئەو خەڵزکەن کە هزاواری مزاف 
دەچنە پێش.ئێستا ئیزدی قۆنزاخەکەدا  و ئازادی دەکەن و لێبانانە قۆناخ بە قۆناخ لە رووخاندنی ئەو دەسەاڵتە ناشەرعییە

کەوتۆتە دۆخێکی ناسک و هەستیار، نیبیک دوو مانگە درێزژەی هەیە و شزەقامەکان بە خزوێنی رۆڵەکزانی ئەو واڵتە رەنگزین 
بوونە و رۆژانە شاهیدی شهید بوونی کیژ و کوڕەکانمان دەبین.لەوالش دژی گەلییەکان بزۆ مزانەوەی دەسزەاڵتەکەیان پەنزا بزۆ 

 .نێکی جینایەتکارانە دەبەنهەر پیال
 

 نابێ ئەو راستیە وەبەرچاو نەگیرێ کە بۆ سەرکەوتنی شۆڕشەکە هاوکاری و پشتیوانیی دەرەکی بە تایبەت واڵتانی زلهێب و 
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پێشکەوتوو پێویستە و، ئەوانیش بەوەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیەکانی خۆیان هەڵوێست دەگرن، بۆیە دەڕوانە داهاتووی دوای 
ێژیمی کۆماری ئیسزالمی و جێگزرەوەکەی و بە وەبەرچزاوگرتنی قازانجەکزانی خۆیزان بزۆ هەڵگرتنزی هەنگاوەکانیزان رووخانی ر
 .بڕیار دەدەن

 
وەک ئامززاژەی پێکززرا هێشززتا ناوەنززد یززان ئێعززتالف یززان دەسززتەیەکی نززوێنەرایەتی و لە یەک وتەدا بەدی.ێززک بززۆ ئەو رێززژیمە 

مانجەکانی پشتیوانیی نێودەوڵەتی بۆ الی خزۆی رابکێشزێ.ئەو هێزب و الیەنزانەی وەبەرچاو ناکەوێ هەتا بەدیتنی بەرنامەوئا
دژی رێژیمن و لە تاراوگەن تا ئێستاشی لە گەڵ بێ هەرکامەی بەداخەوە بە ربەی خۆی دەیاێزوێ و بەو ئاکزامە نەگەیشزتووە 

 .رێکە بێ الیەنەکانی دی و بەتایبەت گشت شەقامەکانی نیوخۆی واڵت، هیچ حیسابێکی بۆ ناک
 

 .لەو قۆناخە هەستیارەدا هەتا زوو بەدی.ێک کە نوێنەری هەموو نەتەوە و پێکهاتەکانی ئێران پێک بێ هەر درەنگە
 

کەوابوو پێویستە الیەنە ئۆپۆزیسیۆنەکانی نێو خۆ و دەرەوەی ئێران بە وەالنانی باوەڕی پاوانخوازی و بەرتەسزکانەی خۆیزان 
ویست و دەخوازیەکانی هەموو خەڵکی دانیشتووی ئێرانی تێیزدا رەنزگ بزداتەوە کزۆ لە دەوری بەرنامەیەکی جێگەی پەسند کە 

ببنەوە و ببنە بەدی.ێک بزۆ رێژیمزی کۆمزاری ئیسزەمی و بەرچزاوروونیەک بزۆ دەوڵەتزانی دەرەوە و هیزوایەکی هەرچزی زیزاتری 
 .خەڵکی دانیشتووی ئێران

 
 ٢٠٢٢ری بەنۆڤەمی ٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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ئەمنستی ئینتەرنەشناڵ بۆ رووداو: حکومەتی ئێران تووندوتیژیی زۆر بەرامبەر خەڵکی شارە 
 کوردنشینەکان بەکاردەهێنێت

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 خۆپێشاندان و ئاڵۆزی لە ئێران
  

 داڕشتنەوە: دڵزار زوبێر و دانا عومەر

  
ن لە رێکخزراوی لێبزووردنی نێزودەوڵەتی دەڵێزت، لە خۆپێشزاندانەکانی رەها بەحرێنی، لێکۆڵەری تزایبەت بە کاروبزاری ئێزرا

کەسزیش  هەزار 13خۆپێشزاندەر کزوژراون کە شزەش ژنیزان تێزدایە و زیزاتر لە  200رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێزران زیزاتر لە 
 .دەستگیرکراون

  
ەوڵەتی لە کززاتی بەشززداربوونی لە رەهززا بەحرێنززی، لێکززۆڵەری تززایبەت بە کاروبززاری ئێززران لە رێکخززراوی لێبززووردنی نێززود

تزززۆڕی میزززدیایی رووداو کە هەوراز گزززوڵای پێشکێشزززی دەکزززات، ئەو زانیارییزززانەی خسزززتەڕوو کە  لە 8:00بزززوولتەنی کزززاژێر 
 .رێکخراوی ئەمنستی ئینتەرنەشناڵ لەبارەی خۆپێشاندانەکانی ئێران کۆیکردوونەتەوە

  
هەزار کە  دەسزززتگیرکراون،  13ئێرانزززدا زیزززاتر لە کوردسزززتان و بەگزززوتەی بەحرێنزززی، لە خۆپێشزززاندانەکانی رۆژهەاڵتزززی 

 ساڵ هەن؛ هەروەها رۆژنامەڤان، مامۆستا، پارێبەر و پبیشک هەن و رووبەڕووی  18لەنێویاندا ژن و منداڵی خوار تەمەنی 

javascript:;
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 .ئەشکەنجە و مامەڵەی خراپی دیکە بوونەتەوە
  

ۆڵەرەکەی تززایبەت بە کاروبززاری ئێززران لە رێکخززراوی لێبززووردنی نێززودەوڵەتی گوتیشززی، "حکززومەتی ئێززران هێبێکززی زۆر لێکزز
بەرامززبەر خۆپێشززاندەران لە شززارە کوردنشززینەکان بەکاردەهێنێززت و سززەربازی زیززاتری رەوانەی ئەو شززارانە کززردووە، بەاڵم 

 ".یستان و بەلوچستان بەردەوامەلەگەڵ ئەوەشدا خۆپێشاندان لە شارە کوردنشینەکان و س
  

 :دەقی هەڤپەیڤینی رووداو لەگەڵ رەها بەحرێنی
  

 لە خۆپێشاندانەکانی ئێران و رۆژهەاڵتی کوردستان چەند کە  کوژراون و برینداربوون؟ رووداو:
  

رخێززک بززووە هێززبە ئەمنییەکززانی ئێززران بەردەوامززن لە تەقەکززردن لە خۆپێشززاندەران بززۆ ئەوەی بەهەر ن رەهررا بەحرێنرری:
خۆپێشاندەران سەرکوت بکات. جگە لەوە، سزاچمە و گزازی فرمێسزکڕێژ بەکزاردەهێنن بزۆ سزەرکوتکردنیان. ئەم سزەرکوتکردنە 

پیاو، ژن و منداڵ و برینزداربوونی هەزاران کەسزی دیزکە. لەنێزو ئەوانەی کزوژراون النزیکەم  200بووەتە هۆی کوژرانی سەروو 
لەنێززودایە کە ناوەکانیززان ئاشززکراکراون. ئززێمە بڕوامززان وایە کە ژمززارەی ئەوانەی  انسززاڵی 18کززچ و کززوڕی خززوار تەمەن  30

کززوژراو و برینززداربوون زۆر لەوە زیززاترە و ئەمنسززتی ئینتەرنەشززناڵ بەردەوامە لە ئەنجامززدانی لێکززۆڵینەوە بززۆ ئەوەی نززاوی 
 .ئەوانە بە دۆکیۆمێنت بکات کە کوژراون و ئەو دۆخەش ببانێت تێیدا کوژراون

  
  ئەو ئامارانەتان چۆن دەستکەوتووە؟ رووداو:

  
هەمزوو هەوڵێزک دەدەیزن بززۆ دەسزتکەوتنی زانیزاری لە سزەرچاوە سزەرەکییەکان، لەنێویزدا، خزبم و کەسززانی  رەهرا بەحرێنری:

ی قوربانییان، هاوڕێکانیان، شایەتحااڵن، دراوسێکان. ژمارەیەکی زۆری خەڵک بەشێوەیەکی بوێرانە پەیوەنزدییان بە ئەمنسزت
ئینتەرنەشناڵ و داکۆکیکارانی دیزکەی مزافی مزرۆڤەوە کزردووە بزۆ ئەوەی ئەو زانیارییزانەی الیزانە هاوبەشزی پێزبکەن و نزاوی 
کززوژراوان و چززۆنییەتی کوژرانیززان بەوبززکەنەوە. لەگەڵ ئەنجامززدانی هەڤاەیڤینززی ورد، ئززێمە شززیکردنەوە بززۆ ئەو ڤیززدیۆیانە 

ەی بەکارهێنزززانی نزززاڕەوای چەک لەالیەن هێزززبە ئەمنییەکزززانەوە بەرامزززبەر دەکەیزززن کە دیمەنزززی نێوخزززۆی ئێزززرانن بزززۆ ئەو
خۆپێشزززاندەران بەدۆکیومێنزززت بکەیزززن. دەمانەوێزززت ئەم دەرفەتە بقزززۆزینەوە بزززۆ ئەوەی سوپاسزززی هەمزززوو تاکێزززک بکەیزززن کە 

وەی زانیارییەکزانی بەشێوەیەکی بوێرانە پەیوەندیی بە رێکخراوەکانی مافی مرۆ  و ئەمنستی ئینتەرنەشزناڵەوە دەکزات بزۆ ئە
هاوبەشززززی پێبکززززات. ئەو زانیززززاری و بەڵگززززانەی کە ئەوان لەگەڵ ئززززێمە بەشززززیان دەکەن، زۆر گززززرنگن نەک تەنیززززا بززززۆ 

 ئاگادارکردنەوەی جیهان، بەڵکو بۆ پاراستنی بەڵگەکان بۆ کاتێک کە ئەوانەی بەرپرسن لە کوشتن، ئەشکەنجەدان و 
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  .لێارسینەوەیان لەگەڵ بکرێت مامەڵەی نابەجێ، بەشێوەیەکی دادپەروەرانە
  

دۆخززی ئینتەرنێززت لە ئێززران چززۆنە؟ حکززومەت بەردەوامە لە بڕینززی ئینتەرنێززت بززۆ ئەوەی دەنگززی خەڵززک نەگززات بە  رووداو:
 جیهان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی؟

  
ن بززۆ ئەوەی بەشززێوەیەکی بەردەوام بەرپرسززانی ئێززران سززنووربەندی دەخەنە سززەر ئینتەرنێززت و دایززدەخە رەهررا بەحرێنرری:

خۆپێشززاندانەکان سززەرکوتبکەن و رێززگە لە گردبززوونەوەی خەڵکززی بگززرن. هەروەهززا ئەو هەنگاوەیززان بززۆ ئەوەیە رێگززری لە 
بەوبززوونەوەی زانیززاری بززکەن و رێگززری لە خەڵکززی بززکەن نەتززوانن ئەو بەڵگززانە بەوبززکەنەوە کە لەسززەر ئەم توونززدوتیژییە 

ئێززران هەوڵززدەدەن سززنوورداریی ئینتەرنێززت بەکززاربهێنن بززۆ ئەوەی ئەو تاوانززانە  خوێنززاوییە کۆیززانکردوونەتەوە. بەرپرسززانی
بشززارنەوە کە لەالیەن هێززبە ئەمنییەکانیززانەوە ئەنجامززدراون. سززەرەڕای ئەم هەواڵنە و شززاردنەوە و نکززۆڵیکردن، بەرپرسززان 

یەکی جیهزانی نیزیە کە سزەرکوتکردنێکی نەیانتوانیوە رێگری لە بەوبوونەوەی زانیارییەکزان بزکەن. لە راسزتیدا هزیچ ئاگزاداری
 .دڕندانە لە ئێران روودەدات و خۆپێشاندەران رووبەڕووی لێدانی تووند و تەقەکردن لەالیەن هێبە ئەمنییەکانەوە دەبنەوە

  
 لە خۆپێشاندانەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران چەند ژن گیانیان لەدەستداوە؟ رووداو:

  
تەرنەشزززناڵ بەردەوامە لە بەدواداچزززوون بزززۆ زانینززززی ژمزززارەی ئەو ژنزززانەی کە لەکززززاتی ئەمنسززززتی ئین رەهرررا بەحرێنررری:

ژنمززان تۆمززارکردبوو کە لەکززاتی  6خۆپێشززاندانەکان کززوژراون؛ دوایززین شززت دۆکیۆمێنتێکمززان بەوکززردەوە و نززاوی النززیکەم 
ۆمززارکراوە. بەهززۆی ئەو کەشززە خۆپێشززاندانەکان کززوژراون. لەو کززاتەوە، نززاوی ژمززارەیەکی زیززاتری ژنە خۆپێشززاندەرەکان ت

تۆقێنەرەی کە بەرپرسان دروستیان کردووە، ژمزارەیەکی زۆر ئاسزتەنگ لە دەستگەیشزتن بە زانیزاریی دروسزت بزووە. هەربزۆیە 
بەدواداچوونمززان بەردەوامززی پێززدەدەین بززۆ ئەوەی وێنەیەکززی باشززتر لەبززارەی کززۆی ژمززارەی ئەو ژنانەمززان دەسززتبکەوێت کە لە 

کززوژراون. زۆر روونە کە ژنززان و منززدااڵن ژمززارەیەکی بەرزی ئەوانە پێکززدەهێنن کە کززوژراون، بەراورد بە  خۆپێشززاندانەکاندا
 .خۆپێشاندانەکانی پێشوو. ژن و گەن  رۆڵێکی سەرەکییان هەیە لە خۆپێشاندانەکانی ئەم دواییە

  
 چەند کە  دەستگیرکراون؟ رووداو:

  
ەگزززوێرەی رێکخراوەکزززانی مزززافی مزززرۆ  کە لیسزززتی دەستبەسزززەرکراوانی هەزاران کە  دەسزززتگیرکراون. ب رەهرررا بەحرێنررری:

هەزار کە  تزززززاوەکو ئێسزززززتا دەستبەسزززززەرکراون. بەهزززززۆی چاوسزززززوورکردنەوە لە خێبانزززززی  13بەوکزززززردووەتەوە، سزززززەروو 
دەستبەسزززەرکراوان، بەشزززێکی زۆریزززان ترسزززیان لەوە هەیە قسزززە بزززکەن و زانیارییەکزززان لەبزززارەی دۆخزززی خۆشەویسزززتانیان 
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کەنەوە. ئززێمە دەزانززین کە بەرپرسززان دەیانەوێززت بە بەکارهێنززانی هێززب دەستبەسززەرکراوان بێسەروشززوێن بززکەن؛ ئەوەش بەوبزز
واتای ئەوەیە کە شوێنی مانەوەیان لە خێبانەکانیان دەشزارنەوە. هەروەهزا دەستبەسزەرکراوان بێبەشزدەکرێن لە دەستگەیشزتن 

راپزززی دیزززکە دەبزززنەوە لە گرتووخانەکانزززدا. هەروەهزززا راپزززۆرتی زۆر بە پزززارێبەر و رووبەڕووی ئەشزززکەنجەدان و مزززامەڵەی خ
دڵگزززرانکەر هەن کە دەستبەسزززەرکراوان رووبەڕووی لێزززدان دەبزززنەوە و لە شزززوێنە دوورە دەسزززتەکان جێیانزززدەهێڵن. ئەمنسزززتی 

کەیززن کە هەوڵززدەدات زانیززاریی زیززاتر بەدەسززتبخات لەبززارەی ئەوانەی کە دەستبەسززەرکراون. پێشززوازیی لە هەر کەسززێک دە
خۆشەویستەکانیان لە گرتووخانەکانزدایە بزۆ ئەوەی زانیزاری لەگەڵ ئزێمە بەشزبکەن. ئاسایشزی ئەوانە لەالیەن ئەمنسزتییەوە 

 .پارێبراو دەبێت و ناسنامەی سەرچاوەکان هەرگیب بەوناکرێتەوە
  

 دۆخی میدیا و رۆژنامەڤانان چۆنە؟ چەند رۆژنامەڤان کوژراون و دەستگیرکراون؟ رووداو:
  

ئەو سززەرکوتکارییەی لەالیەن بەرپرسززانەوە ئەنجامززدەدرێت، رۆژنامەڤانززان، داکۆکیکززارانی مززافی مززرۆ ،  رەهررا بەحرێنرری:
چاالکڤانانی مافی کرێکاران، مامۆستایان و داکۆکیکارانی مافی ژنزان و هەمزوو کەرتەکزانی دیزکەی واڵتزی گرتزووەتەوە. ئەمە 

ن لە سەرتاسززەری کززۆمەڵگەدا تێیززدا بەشززدارن و داوای داهززاتوویەکی دوور لە راپەڕینززێکە کە چاالکڤانززان و کەسززایەتییەکا
چەوساندنەوەی سیاسی و گزۆڕینی سیسزتمی ئێزران دەکەن. رۆژنامەڤانزانیش لەم سزەرکوتکارییەدا ئازاریزان چەشزتووە، چزونکە 

پێنەگەیشزتووە کە بزا  لەوە  بەرپرسانی ئێران دەیانەوێت بەوبوونەوەی زانیزاری رابگزرن. تزاوەکو ئێسزتا هزیچ راپۆرتێکمزان
 .بکات رۆژنامەڤانان کوژرابن، بەاڵم دەیان لەوان لەنێو ئەوانەدان کە لە ماوەی چەند هەفتەی رابردوودا دەستبەسەرکراون

  
 هێبە ئەمنییەکان لە زیندان چۆن مامەڵە لەگەڵ دەستگیرکراوەکان دەکەن؟ رەچاوی بنەماکانی مافی مرۆ  دەکرێت؟ رووداو:

  
نیگەرانیزی جیزدی هەن کە دەستبەسزەرکراوان رووبەڕووی ئەشزکەنجە و مزامەڵەی خزراپ ببزنەوە، ئەوەش بزۆ  ەحرێنری:رەها ب

هەبززوونی ئەشززکەنجەیەکی زۆر لە گرتووخانەکززانی ئێززران دەگەڕێززتەوە. جززگە لەوە، رێززگە بە دەستبەسززەرکراوان نادرێززت قسززە 
زۆر گزززرنگە نزززاوی ئەوانەی دەسزززتگیرکراون بزززۆ رای گشزززتی لەگەڵ پزززارێبەر و خێبانەکانیزززان بزززکەن. لەم هەلومەرجزززانەدا، 

رابگەیێندرێت و خێبانەکانیان پەیوەندی بە رێکخراوەکانی مافی مرۆ  و میدیاوە بکەن. بەهۆی نەبزوونی سیسزتمێکی دادوەری 
رێززک لە لە ئێززران، تەنیززا لە رێززگەی رای گشززتی و داکۆکیکززارانی مززافی مززرۆڤەوە دەکرێززت وابکرێززت کە دەستبەسززەرکراوان جۆ

  .پاراستنیان هەبێت و لەالیەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە ئاوڕێکیان لێبدرێتەوە
  

ئێستا لە چەند شاری رۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران خۆپێشاندان هەیە، بەراورد بە رۆژانزی رابزردوو فراوانتزر بزووە  رووداو:
 یان کەمتر بووەتەوە؟
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چەند هەفتەی رابردوودا گرژیزی زۆریزان بەخزۆوە بینیزوە. دەسزەاڵتداران چەک شارە کوردنشینەکانی ئێران لە  رەها بەحرێنی:
و هێبی زۆر دژی خۆپێشاندەرانی شارە کوردییەکزان بەکزاردەهێنن. ئەمەش بە داخەوە رەنگزدانەوەی ئەو توونزدتیژییە زۆرەیە 

شزیاندا کزورد. سزەرەڕای ئەو دۆخە، کە دەسەاڵتدارانی ئێران هەمیشە دژی کەمینەی سەرکوتکراوی ئێران بەکاریهێناوە، لەنێوی
لە پارێبگاکانی کوردستان، ئازەربایجانی رۆژئاوا و کرماشان خەڵک بەردەوامە لەوەی بڕژێنە سزەر شزەقامەکان بزۆ دەربڕینزی 
نزززاڕەزایەتی و داوای مافەکزززانی خۆیزززان دەکەن. ژمزززارەی گیان.ەدەسزززتدانیش لەنێزززو ئەم پارێبگایزززانەدا بەرزتزززرین بزززووە. 

ئۆکتزززۆبەردا هێزززبی زۆر لەالیەن هێزززبە ئەمنییەکزززانەوە بەکارهێنزززدرا و لە  ی27و  26لە هەفزززتەی رابزززردوو  شزززیان،دوایینی
خۆپێشزاندان لە مزاوەی کەمتزر لە  8پارێبگاکانی کرماشان، کوردستان و ئازەربایجانی رۆژئزاوا بزووە هزۆی کزوژرانی النزیکەم 

ەکزان بەردەوامزن لە کوشزتن و برینزدارکردنی خۆپێشزاندەران کاژێردا. ئەمەش ئەو راسزتییە پێشزاندەدات کە هێزبە ئەمنیی 24
 .بەبێ ئەوەی هیچ ترسیان لە ئەنجامەکان هەبێت

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی رووداو 
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 ٧ئێران و گرووپی 
 
 
 
 
 
 

 
 ر نوه و ئه یڕه په

 
 م كه یه

 
 تی وڵه ی نێوده ڵگه ئێران و كۆمه

 
و  . ئزه بووه ترسیدا نزه مه  ی له وه مڕۆ دۆخی ناوخۆیی و سیستمی ئاسایش و مانه ی ئه هیچ كاتێد كۆماری ئیسالمیی ئێران هێنده

   یزه  یرانزه بوون و قه كزه ڵه نجزامی كه ره ، دهر ئێزران سزه ته وتووه كه  وه ره ده  میش لزه و هزه  وه نزاوه  م لزه مڕۆ هزه ئه  ی كه فشارانه
  و سیسزتمه ئزه  وه دوای شۆڕشی كۆمزاری ئیسزالمیی ئێرانزه  له  ساڵی رابردوو، چونكه ٤٣درێژایی  به  یه كه كانی واڵته كه دوای یه له

كزانی  جیاوازه  ژادییزه نه  و گرووپزهنزدامان  و ئه  م پێكهاتزه رجه سزه له  بووه ، گوزارشزت نزه دروست بزووه  ی كه وییه زه سیاسیی و مه
وانی تزری  و ئزه  نیا گرووپێكزی كزردووه ته تی به رایه نوێنه  كه وییه زه مه  سیاسییه  سیستمه  وه وانه پێچه ی ئێرانی، به ڵگه ناو كۆمه

نگی و یاسزایی  رهزه ی و فهت اڵیزه كی كۆمه یه كی سیاسزی و ناسزنامه هایزه به  و هزیچ جزۆره  رامۆش كزردووه راوێب و فه واوی په ته به
ی هزیچ رۆڵ  وه بێ ئزه اڵم بزه ، بزه ی ئێرانییه ڵگه ی ناو كۆمه وره كی و گه ره رێكی سه پێكهێنه  ت كورد كه تایبه خشیون، به به پێ نه

 ی دروسززتكردنی ت و یاسززادانان و حزوكمڕانی و پرۆسزه سیاسزه  شززدار لزه ش و به هاوبزه  كی پزێ بزدرێت و بكرێززت بزه و پانتاییزه
 دا. كه واڵته  بڕیار له

 
رامۆشزكردن  نوو  و فه مان دۆخ و چزاره ڕووی هزه موویان رووبزه و هزه  كانی تزریش راسزته بزۆ گرووپزه  راوێبخسزتنه په  م شێوه ئه 

  بڕیزاره و  كه ناو سیسزتمه لزه  كزه یه  یزاریبانی ژمزاره  ی كزه وه كی سیاسی نین. ئزه یه ها و پێگه به  ن هیچ جۆره و خاوه  وه ته بوونه

https://wishe.net/wtars2.aspx?NusarID=65
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بێ  سززاڵی رابززردوو بززه ٤٣درێژایی  ، گرووپێكززی بچززووكن و بززه زگاكززانی نیگززار و دیززباین كززردووه دات و كززۆی ده كان ده كییه ره سززه
دا  كزه ڵگه ر كۆمه سزه وی به زه تی مه وی و سیاسه زه نی، یاسای مه ده ی مه ڵگه كانی دنیای دیموكراسی و كۆمه نسیاه بۆ پره  وه ڕانه گه
ن.  كزه كان پێشێ  ده نییه ده سیاسی و مه  ماكانی حوكمڕانی باش و ئازادییه كان و بنه سییه كه  تاكه  پێنن و ماف و ئازادییه سه ده
ژێری سیاسزیی  سزتبه یری ده سزه  وه و تێبینی و گومانزه  خنه چاوی ره وام به رده تی به وڵه ی نێوده ڵگه كۆمه  وایكردووه  یه م پرۆسه ئه

  ن.  ڵدا بكه گه ی له ڵه و مامهن  ئێرانی بكه
 

 م دووه
 
 كانی مرۆڤ ئێران و مافه

 
  تی لززه وڵززه ی نێوده ڵگززه كانی كۆمه رمززه گه  پرسززه  لززه  كێكززه ، یه وه كانیززه م لززو و پززۆپ و جۆره رجه سززه كانی مززرۆ  به پرسززی مافززه

كانی  ناویشزیدا مافزه كانی مزرۆ  و له ردنی مافزهپێشێ.ك  وخۆ با  له كرێت، راسته ركاتێد باسی ئێران ده ر ئێراندا. هه رانبه به
كانی ژنزان  نی و سیاسییه ده مه  بوونی ئازادی و پانتایی بۆ ژنان، دواتریش مافه ری و نه كسانی جێنده تان و نایه ژنان و ئافره

و   تی رێكخزراوه وڵزه ی نێودهی یاسزا گوێره بزه  كرێت كزه ڵێد مافی تر ده ربڕین و خۆپێشاندان و كۆمه تی ده زایه كانی ناڕه و مافه
  ند بن و رێبی لێ بگرن. ی پابه بێت پێوه كان ده دیموكراسییه  واڵته

 
بزۆ پرسزی   رخان كزردووه شزێكی زۆری گختوگۆكزانی تزه ی خۆیزدا به وه دوایزن كۆبوونزه  لزه  ی كزه و گرووپانه له  كێكه یه ٧گرووپی 

ڵ  گزه خالق له ناویشزیدا پۆلیسزی ئزه كانی ئێزران، له زراوه باز و سزوپا و دامزهر ی سزه ڵه ئێران و شێوازی مامه  كانی مرۆ  له مافه
دا،  نزه ریكا، كه مزه واڵتزانی ئه  لزه  كزه ٧ی ئێرانیزدا. گرووپزی  ڵگزه ر هاوواڵتییان و كۆمه رانبه به  و پێشێ.كردنی له  و مافانه ئه

خۆ پێكزززدێت، پاڵاشزززتی  ربه كی سزززه یزززه كه   یه روپا وهو كێتی ئزززه ریتانیا و ئیتاڵیزززا و یزززه ڵمانیا، بزززه نسزززا، ئزززه ژاپزززۆن، فڕه
ئێزران،   خالق لزه پۆلیسزی ئزه  ن كزه كزه مینی ده رگی ژینزا ئزه ی مزه ركۆنه ن و سزه كزه قامی ئێرانزی ده ی شزه رانی ئێسته خۆپێشانده

رپۆش و شزێوازی  اتێكزدا سزهك  رپۆش، لزه پۆشزینی سزه بیانووی نه هێزنن بزه ژیزانی ده  كۆتایی به  كجار نامرۆڤانه شێوازێكی یه به
ی ویسززتی  وه ره ده  لززه  ڵگززه كانی مززرۆ  و ناچززاركردنی ژنززانی كۆمه تاییه ره سززه  ره هززه  مافززه  لززه  كێكززه رگ، یه ركردنی ج.وبززه بززه له

دروسزت   كزه وییه زه سیاسزی و مه  كی ناشیرینیش بۆ كۆی سیستمه یه كانی مرۆ  و وێنه كانی مافه پێشێ.كارییه  له  كێكه خۆیان، یه
  كات. ده
 

 م سێیه
 

 ریكا و ئێران مه ئه
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ریكا  مزه كانی ئه كگرتووه یزه  تزه تی، ویالیه وڵزه ی نێوده ڵگزه كانی تزری كۆمه ندامزه و ئه ٧وروپا و گرووپزی  كێتی ئزه هاوشانی یزه
ركوتكردنی  كان و سزه ندانهمینی و دروسزتبوونی خۆپێشزا رگی ژینا ئزه ت دوای مه تایبه ، به ر ئێرانه سه زۆرترین فشار و چاوی له

ر هاوواڵتییزان و  رانبزه به  لزه  وه ربازی و سزوپای كۆمزاری ئیسزالمیی ئێرانزه ناهی و سزه تزه  ن هێزبه الیزه ران له مافی خۆپیشزانده
  راندا. خۆپێشانده

 
ڵ  گزه ی له ڵزه و شزێوازی مامه فتزار ئێزران ره  بكزات رژێمزی سیاسزی لزه  وه ر ئه سه چێت كار له مدا پێده كه قۆناغی یه  ریكا له مه ئه

ی  كززه واڵته  حزوكمڕانیی بززاش لزه  نێت، جۆرێزد لززه یززه ماكانی مزرۆ  رابگه بنززه  نزدبوونی خززۆی بزه هاوواڵتییزانی بگۆڕێززت و پابه
و   وه فتززار و بیركردنززه ربگرێت و رژێمززی ئیسززالمی ئێززران ره ئاسززانی سززه وا به  م سززتراتیجه اڵم پێناچێززت ئززه ، بززه وه كایززه  بێنێتززه
ب.زۆكی   بزه  سزتكردنه ئاسزتێكی زۆر خۆڕاده  ی خزۆی، بزه وه ره و ده  وه ناوه  فتار بۆ ئێران له گۆڕینی ره  كانی بگۆڕێت، چونكه پڕۆژه

رێمی و  ئاسزتی نزاوخۆ و هزه  تی لزه یه كه ستدانی ناسزنامه ده كانی، له وییه زه ها سیاسی و مه به  له  ی ئێرانه كشه خۆرئاوا و پاشه
خێكی  ی ئێرانززدا بایززه وه ره تی ده سیاسززه  لززه  ی هیاللززی شززیعی كززه ت پززڕۆژه تایبززه كززانی به پڕۆژه  بززه  تی و كۆتاهێنانززه وڵززه نێوده
یانی  كزه ی واڵته وه ره تی ده قزوواڵیی و نزاوكی سیاسزه  ئێزران بزه  بژێری سیاسزی لزه سزته درێزت، ده و گرنگی پێ ده  وره كجار گه یه

  نێن. ن و داده كه وێنا ده
 

ران بكزات  وخۆ پاڵاشزتی خۆپێشزانده راسزته  كات كزه ده  وه ی ئه مدا گریمانه قۆناغی دووه  ریكا له مه كانی ئه كگرتووه یه  ته ویالیه
چێت سیسززتمی  و پێزده  ریكا تێچزووی زۆره مزه بزۆ ئه  اڵم گزۆڕینی رژێزم ئێسزته كزانی، بزه فتاره   ره خزۆی نزه  كزه بزۆ گزۆڕینی رژێمه

ی،  كزه ناوبردنی رژێمه ئێزران و لزه  بژێری سیاسزی لزه سزته بن بزۆ البردنزی ده كزانی دنیزا هاوكزار نزه و رووداوه  كزه رێمی ناوچه هه
بززن و  بززن و ئززاڵۆز ده ده  كززه ڵه بززن و كه ڕاسززت رۆژ دوای رۆژ زیززاتر ده اڵتی ناوه كانی دنیززا و خۆرهززه یرانززه ت كاتێززد قه تایبززه به

  چاوێكی ناشزیرین لزه بزه  تی ئێسزته وڵزه ی نێوده ڵگزه كی گشزتی كۆمه یه شزێوه بێزت. به هخت و دژوار د ركردنیان سزه سه توانای چاره
 ی خۆیدا. وه ره ناوخۆ و ده  ڕوانێت له كانی ده وه ئێران و كرده

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی رووداو 
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 ئێرانی نوێ دروستدەکەن یان ئێرانێکی دیکە دەبینین؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆزان حەمەتاتە

 

لە هەر الیەکەوە لێزززی بڕوانزززی، بە ئەگەرێکزززی زۆرەوە کۆمزززاری ئیسزززالمیی ئێزززران بەو فزززۆرمەی ئێسزززتا نزززامێنێتەوە، ئەگەری 
 مانەوەشی وەکو ئەوەی ئێستا هەیە الوازە و دوورە لە پێشبینی سیاسییەوە. 

 
 ەگۆڕێت یان گۆڕانکاریی بەسەردادێت، بو نموونە:چەندین هۆکار هەیە وادەکات پێماوابێت کۆماری ئیسالمیی ئێران د

 
بۆ یەکەمینجارە سەرۆکێکی ئەمەریکی بە روون و راشکاوی بڵێت ئێران ئازاد دەکەیزن، ئەم قسزەیە هەروا سزادە نیزیە،  یەکەم:

 بەڵکو گۆڕانکارییەکی نەوعییە لە سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکا. 
 

سززانی بززااڵ دەبینززین کە بززا  لەوەدەکەن نززاگەڕێنەوە بززۆ رێککەوتننززامەی هەر تززایبەت بە ئێززران، لێززدوانی بەرپر دووەم:
 ئەتۆمیی ئێران، ئەمەش بۆ ئێران کاریگەریی نەرێنی دەبێت. 
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رایگەیانزد لووتکەکەیزان  G7 ئەنالینزا بیربزوک، وەزیزری دەرەوەی ئەڵمانیزا دوای تەواوبزوونی کۆبزوونەوەی واڵتزانی سێیەم:
 ر بەسەر ئێراندا بسەپێنن، ئەوەش گورزێکی دیکەی ئابووریی کوشندە دەبێت بۆ سەر ئێران. بڕیاریانداوە سبای نوێ و قورست

 
بەهززۆی بەخشززین و فرۆشززتنی فززڕۆکەی بززێ فززڕۆکەوان بە رووسززیا بززۆ شززەڕکردن لە دژی ئۆکرانیززا، کززۆدەنگییەکی  چرروارەم:

 نیودەوڵەتی دروستبووە بۆ زیاتر گۆشەگیرکردنی ئێران. 
 

امین نەتانیاهۆ و بوونەوەی بە سەرۆک وەزیرانی ئیسرائی  دیسانەوە پێشزهاتێکی خزراپە بزۆ ئێزران، سەرکەوتنی بنی پێنجەم:
چززونکە یەکززێکە لە سیاسززییە هەر توونززدەکانی جززولەکە بەرانززبەر کۆمززاری ئیسززالمیی ئێززران و هەڕەشززەی وەشززاندنی گززورزی 

ئێززران و رۆژهەاڵتززی  خەڵکززی ئێسززتای نەکانیخۆپیشززاندا ئەوەی سززەرەڕایسززەربازیی لە کززورە ئەتۆمییەکززانی ئێززران دەکززات. 
کوردستان و فراوانبوونی، پێشێ.کردنی مافەکانی مرۆ ، کوشزتنی خەڵکزی مەدەنزی و خۆپیشزاندەران، چەوسزاندنەوەی ژنزان و 
نەبززوونی ئززازادیی سیاسززی و رۆژنززامەوانی وایکززردووە جیهززان وردە وردە بززا  لە ئێرانێکززی نززوێ بززکەن، ئیتززر ئێرانێکززی بە 

ی نززوێ بێززت و سیسززتم و دەسززەاڵتی ئێسززتای ئێززران کۆتززایی پێبێززت و رژێمێکززی نززوێ جززێگەی بگززرێتەوە یززان لەژێززر تەواوەتزز
کاریگەریی فشارە ناوخۆیی و نێودەوڵەتییەکاندا کۆماری ئیسالمیی ئێران چاکسزازیی بنەڕەتزی بکزات و زۆریزنەی خەڵزک پێزی 

یزان دێزت و جیهزان سزوور نزین لەسزەر کۆتای یشزاندانەکانخۆپ کەوا لەوەدەکەن بزا  هەن تزریش بۆچوونی هەندێکرازی بن؟ 
گۆڕانکاریی لە ئێراندا، خۆ ئەگەر ئەمەش بێتەدی، بەاڵم راسزتیی تزر لیزرەدا هەیە کە بزریتییە لەوەی شۆڕشزە مەدەنیزیەکەی 

اپیزی دۆخزی ئێستای ئێران هۆکاری دەرەکیی لەپشتەوە نییە، بەڵکو دەرەنجامی ستەمی دەسەاڵت و نەبوونی ئازادییەکان و خر
ئابووری و وەڕسبوونی خەڵکە لەو جۆرە فەرمانڕەواییە، بۆیە لە هەمزوو ئەگەرەکانزدا کۆمزاری ئیسزالمیی ئێزران بەو شزێوەیەی 

 .پێش کوشتنی ژیان ئەمینی و خۆپیشاندانەکان نامێنێتەوە
 

 ئەم وتارە دەربڕی بۆچونی نووسەر خۆیەتی
 

 ٢٠٢٢بەری ی نۆڤەم٥ڕێکەوتی:  –شارپریس سەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 قۆناغی سێهەمی خۆپێشاندانەکان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 
ئەگەرچی خۆپێشاندانەکان بەڕواڵەت بڕێک سستی پێوە دیارە بەاڵم بێگومان دەوری سێهەم و یەکالکەرەوەی خۆپێشزاندانەکان 

ەڕ بزۆ ئەوەی شکسزت بەو خۆپێشزاندان و دووبارە دەست پێ دەکات و لەم دەورەیەدا ڕێزژیم هەمزوو تواناکزانی خزۆی دەخزاتە گ
ڕاپەڕینانە بێنێ. بەاڵم شک لەوە دانیە تێیدا سەرکەوتوو نابێ و خەڵک ڕێزڕەوی خزۆی دۆزیزوەتەوە و تزاکتیکی گونجزاوی بزۆ 

 .دایە درێژەدان بەو ڕاپەڕینە سەرتاسەرییە لەبەر دەست
ەراسزەری ئێزران کە بتزوانێ ئەو ڕاپەڕیزنە هیزدایت و بەداخەوە لە نەبوونی ئۆپۆزسیۆنێکی کارای یەکدەست و یەکگرتوو لە س 

ڕێبەری بکا هەندێ جار خەڵک بە تایبەتی لە تزۆڕە کۆمەاڵیەتیەکزان دەبینزی تووشزی ناهومێزدی دەبزن، بەاڵم ئەوان هێشزتا 
ێسزتا ئەو پوتانسیەل و هێبەیان دەرک نەکردووە کە لە نێوخۆدا لەنێو الوان و گەنجزانی سەراسزەری ئیزران کەڵەکە بزووە و ئ

 .بڕیاڕی گۆڕێنی دەسەاڵتی داوە
 
بۆ یارمەتیدان بەو ڕاپەڕینە و بە ڕیبی یەکگرتووی خەڵک دوای بانگەوازە بەجێیەکەی ناوەندی هاوکزاری، ئەو ناوەنزدە کە  

 :جارێ یەکگرتووترین ئۆپۆزسیۆنی کوردستانی و ئێرانیە دەبێ دووو شت لەبەرچاو بگرێ
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ی بەیاننزامە و قسزەو لێزدوانی ناوەنزد سزەبارەت بە خۆپێشزاندان و سزەرهەڵدانەکان زۆر زوو بە هەڵویست و دەرکردن یەکەم
خززۆی ئابززدەیت کززاتەوە و پێوەنززدییەکی چڕوپززڕ لە ڕێگززای مێززدیا و تززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکززان دەگەڵ خەڵززک پەیززدا بکززا و 

و شزەرم نەکزا و نەشزچێتە  ڕاوبۆچونی کەسانی دیاری نێوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش لەبەرچاو بگزرێ و ڕێنزوێنی تەواو بکزا
ژێززر گوشززاری ئەو قسززانەی لێززرە لەوێ دەکززرێ کە خەڵززک خۆیززان بڕیززاڕ دەدەن و دەزانززن ە دەکەن وچززی و چززی. بەڵززێ ئەوە 

 و زەبرەوزەنزگ ترسزی لە ڕەنزگە پێوەنزدییە و ئیرتبزاتی  هەمووی ڕاستە هەر خەڵک بڕیاردەری سەرەکییە بەاڵم ئەو ئیمکانە
 .کاتەوە پڕ کەلێنە وئەو بێ دەنگە ئەو دەبێ هاوکاری ناوەندی بۆیە نەبێ، اخەلکد لەبەردەستی تۆقاندن

 
ناوەندی هاوکاری و بەدیاری کراویش تەلەویبیۆنی کورد کاناڵ دەبوو وەک دەنگزوڕەنگی ناوەنزدی هاوکزاری دەرکەوێ  دووهەم

ا لەو بزززارەوە تزززا ڕادەیەک کە ئیسزززتا ئیزززدی بزززۆتە نزززوێنگەی خواسزززتەکانی خەڵکزززی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان کە لە ڕابزززردوود
کەمتەرخمی دیارە. بۆ نموونە دەبوو کوردکاناڵ کاریزان لەسزەر چز.ەی شزەهیدانی شزنۆ کردبزایە. دەبزوو ئەو ڕۆژەیزان کردبزایە 

 بززا وایە کە  ڕۆژی یەکگرتززوویی و هاوسززۆزیی سەراسززەری خەڵکززی ئێززران کوردسززتان، کە بەداخەوە لێززرە داکەمززتەرخەم بززوون،
یتەوە، بکزر کوردسزتان سەرتاسزەری لە شزارەکان بزاقی و بانە و مەهاباد و سنە شەهیدانی چ.ە یادی  ێبدر هەوڵ دوا لەمەو

 :داوا لەخەلک بکرێ مان بگرێ و ناڕەزایەتی دەر ببڕێ، دەبێ بە بەرنامە کار بۆ ئەمە بکرێ به دو هۆکار
 

 .خەڵک زیاتری یەکگرتووی و انەکانخۆپێشاند ڕاگرتنی زیندوو و شەهیدان لە ڕێبگرتن هۆی دەبێتە کارە ئەو یەکەم؛
دەبێتە هۆی ئەمە کە ڕێژیم لە ترسی چ.ەی شەهیدان کەمتزر خەڵزک بکزوژێ و ئەوەش خزۆی لەخۆیزدا دەسزکەوتێکی  دووهەم؛

 .گەورە دەبێ بۆ خەڵک و درێژدانی خۆپێشاندانی بەرینی جەماوەری
 

بکزززاتەوە و بەگزززوڕتریش بزززێ قۆنزززاغێکی خۆپێشزززاندانەکان کە بەزوویزززی چزززاوەڕی دەکزززرێ دەسزززت پزززێ  قۆنررراغی سررریهەمی؛
چارەنووسسازە، ناوەندی هاوکاری دەبێ هەموو تواناکانی خۆی بزۆ سەرخسزتن و گشزتگیرترکردنی ئەو خۆپێشزاندانانە بخزاتە 
گەڕ و لەو ڕێگززایەدا لە هززیچ هەوڵێززک کۆتززایی نەکززات، ناوەنززدی هاوکززاری کە ئیسززتا بززۆتە نززوێنگەی خواسززتەکانی خەڵکززی 

ان دەبێ هەنگاوێکی دیکە بەرەوپزێش بزاوێژێ کە دەگەڵ قۆنزاغی سزێهەمی چارەنوسزازی ڕاپەڕینزی گەالنزی ڕۆژهەاڵتی کوردست
 .ئێران یەک بگرێتەوە

 
 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٦ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٥ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 شەڕ لە دەورەی شۆڕشگێڕانەدا و کۆماری ئیسالمی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تی پەیامسای

 
شۆڕشی شکۆداری خەڵکزی ئێزڕان وەک گزورزێکی گزران بەسزەر سزەری دەسزەاڵتداران و بڕیزاردەرانی سزەرەکی کۆمزاری ئیسزالمیدا 

مزانۆڕە نیزبامیە پزڕ لە هەراو هوریاکانیزان لە سزنورەکانی عێزڕاق و کۆمزاری ئازەربایجزان و بڕیزار و  کەوتوە و کێژی کردون.
عێززڕاق، کۆمززاری ئازەربایجززان و واڵتززی عەرەبسززتان لەم کێززژ بززوونەوە سززەرچاوە  هەڕەشززەی هێززرش کردنەسززەر کوردسززتانی

ئەم دەسززەاڵتدارانە ئێسززتاش وەک سززاڵەکانی دەیەی شەسززتی هەتززاوی، واتە وەک کاتێززک بیززر دەکەنەوە کە چززوون  دەگرێززت.
 بەپیر شەڕ لەگەڵ عێڕاقەوە کە ئەویان بە بەرەکەتی ئیالهی دەزانی.

 
یان توشزی گومزان بزوون سزەبارەت بە ڕژیمزی تزازە بە دەسزەاڵت گەیشزتو ئەو وەعزدەو بەڵێزنە بزێ  لەم دەیەدا زۆربەی خەڵک

ئەو هێزب و  ناوەرۆکانەی کە تاقی نەکرابوونەوە و بە خەڵکی دابوو، یان ساڵێک شۆڕشەکەیانی ماندوو و بزێ کزردار کردبزوو.
دەسززتەبەر بززکەن تەنیززا کەمینەیەکززی چەپ و  واتە ئززازادی و ڕیخززاه ٥٧کەسززانەی کە دەیانەویسززت ئامززانجی سززەرەکی شۆڕشززی 

بە ناچزار لە بزارودۆخی سیاسزی و کزۆمەاڵیەتی نێوخزۆیی و  کومونیست و یزان نەیزاری شزێوازی حزوکمڕانی ڕژیمزی تزازە بزوون.
 نێونەتەوەیی ئەو دەیەدا شەڕی ئێران و عێڕاق هات بە کۆمەکی ڕژیمەوە و لە ژێر سایەی ئەودا شۆڕشی خەڵتانی خوێن کرد.
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پێشڕەوی خەڵکی ئێران ئێستا و لە بارەدۆخێکی بەتەواوی جیاوازدا لەگەڵ دەیەی شەستی هەتزاوی، لە شۆڕشزێکی ڕوو  بەشی
لە گەشە و پەرەسەندندا کە پایەکانی کۆماری ئیسالمی هێنزاوەتە لەرزە و مزانەوەیی خسزتۆتە مەترسزی جیزدیەوە هزاتونەتە 

جیززددی بززۆ ڕوخانززدنی کۆمززاری ئیسززالمی لەم شۆڕشززەدا بەشززدارییان ئەوان بززێ تززر  لە سززەرکوتگەران و بە بڕیززاری  مەیززدان.
لەم بارودۆخەدا سەرانی ڕژیم لەگەڵ ناردنی بنەماڵەکانیان بزۆ شزوێنێکی  کردوە و رۆژ لەگەڵ رۆژ ڕیبەکانیان پتەوتر دەکەن.

یەکێزک  ەتە مەیزدان.ئەمن و دیاریکردنی هێڵی پاشەکشە و هەاڵتنیان هەمزوو ئامرازەکانیزان بزۆ سزەرکوتکردنی شزۆڕش هێنزاو
سزەرانی  لەو ئامرازانە بەڕێوەبردنی مانۆڕی نیبامزی لە سزەر سزنورەکان، و ئەو هەڕەشزانەیە کە لەسزەرەوە ئاماژەمزان پێزدان.

گومانەدان کە هەڵگیرساندنی ئاگری شەڕ لە دەرەوەی سنورەکان زەینی خەڵک ئزاودیوی دەرەوە دەکزات و بە   داماوی ڕژیم لەم
 ێوخۆ ئیمکانی زیاتر بۆ سەرکوتی شۆڕشی ئێستا دەستەبەر دەکات.می.یتاریبە کردنی ن

 
ساای پاسداران سەرەتای مزانگی ڕەزبەری ئەمسزاڵ و لە گەرمەی دەسزتاێکی ئاخێبێزک کە بزوو بەم شۆڕشزەی ئێسزتا، هێنزدێک 

الیەن هێزبی بە پێزی ئەو زانیاریزانەی لە  شزوێنی لە نبیزک شزاری سزولەیمانیە کزردە ئامزانجی هێرشزی موشزەکی و پەهبزادی.
موشززەکی دوور هززاوێژی زەمززین بە زەمززین و دەیززان فززرۆکەی بززێ فرۆکەوانززی  ٧٣زەمینززی سززااوە بززەو کززراونەتەوە ئەو هێززبە 

بەاڵم ئەو کردارە ماجەراجویزانە بەجێگزای بەالڕێزدا بردنزی ڕای گشزتی خەڵکزی وشزیاری  خۆکوژیی لەو هێرشەدا بەکارهێناوە.
ەر بە ڕژیزم زیزاتر و ڕیسزوا بزوونی قزوڵتری جیهزانی کۆمزاری ئیسزالمی الی ڕای گشزتی ڕاپەڕیو قین و تزوڕەیی ئەوانزی بەرانزب

بەاڵم سەرانی لە داو کەوتوی ڕژیم توانایی دەر  وەرگرتنیان لەم شکستە نیزیە  خەڵکی پێشڕەو و ئازادی خوازی لێکەوتەوە.
 و دەیانەوێ ئاستی کردارە ماجەراجویانەکانیان بەرینتر بکەنەوە.

 
باسزی لە گەاڵڵەی هێرشزی حکزومەتی ئیسزالمی  ١٤٠١ی مزانگی خەزەڵزوەری  ١٠سزتریت ژورنزاڵ رۆژی سزێ شزەممە رۆژنامەی واڵ

هەواڵنێری سی بزی ئزێس لە پێنتزاگۆن،  سەرمایە بۆسەر چەند ئامانجێک لە عەرەبستان و هەرێمی کوردستانی عێڕاق کردوە.
هێبەکانی سزاای پاسزداران  ”ێک وێنەی ماهوارەیی کرد کەوەزاڕەتی بەرگری ئامریکا ش لە ڕاپۆرتێکدا باسی لە بوونی کۆمەڵ
 ”لە حاڵی ئامادە باشیدا نیشان ئەدات بۆ ئەنجامدانی ئەم هێرشانە.

 
بە ئززالی سززعود و ڕاگەیەنەرەکززانی ژێززر  ”ی خەزەڵززوەر وتززی: ٧حسززێن سززەالمی، فەرمانززدەی گشززتی سززاای پاسززداران رۆژی 

دێیززنە جەسززتەتان، ئێززوە کە وێززنە نیشززان ئەدەن و فیتززنە درسززت دەکەن،  دەسززەاڵتی و کززارگێڕانی فیتنەکززان ئەڵززیم وریززا بززن
 ”پێتانوایە ئیمکانی هەیە چیتان بەسەر بێت، بەاڵم زۆریش ئارخەیان مەبن، دڵنیایی و ئارامیتان لێ زەوت دەکەین.

 
 لە واڵم بە پرسیاری  سەرەڕای ئەم هەڕەشە ئاشکرایانە ناسر کەنعانی وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ڕژیمی ئیسالمی سەرمایە
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هەواڵنیران سەبارەت بە ڕاپۆرتی بەوکراوە لە رۆژنامەی وال ئیستریت ژورناڵدا وتی کۆماری ئیسزالمی ئێزران لەسزەر بنەمزای 
ڕێبی دووالیەنە و لە چوارچێوەی ئوسول و پڕەنسیای نێونەتەوەییدا، درێژە بە سیاسزەتی بەیەکەوە هەڵکزردن و هاوسزێیەتی 

 ئەدات.
 

ک وێژییززانە نیشززانی ئەدات کە لەنێززو دەسززەاڵتداراندا سززەبارەت بە هێززرش بۆسززەر ئەو ئامانجززانەی بززا  کززران لە ئەم نززاکۆ
کۆمەڵێزک لە دەسزەاڵتداران دەزانزن  عەرەبستان، وەک دامەزراوەی نەوتی و شیرکەتی گەورەی ئارامکۆ، نزاکۆکی بزوونی هەیە.

، لەالیەن ئەو واڵتە و دەوڵەتزی ئیماڕیالیسزتی ئامریکزاوە واڵی کە هەر جۆرە هێرشێک بۆسەر ئەو ئامانجانە لە عەرەبسزتان
ددان شکێن وەردەگرێتەوە و مەی  و پالنی هێندێک لە سەرانی ڕژیم بۆ بەالڕێدا بردنی زەینی خەڵکی شۆڕشگێڕ توشزی شکسزت 

سزێی ئێزران نرخزی هەر ئێستاش تەنیزا لەبەر ئەوەی هەڕەشزەی هێرشزی نیبامزی کزراوە بۆسزەر واڵتزانی دراو و ناکامی دەکات.
دراوی ئێران دابەزیوە و نرخی دۆالر بەرز بۆتەوە کە کارناسان ئەوە بە مەترسیەکی جیدی بۆسەر ئزابووری ڕوو لە وەرشکسزت 

 و داتەپیوی ڕژیم دەزانن.
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 
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 ٧وپی ڕاگەیەنراوی وزیرانی کاروباری دەرەوەی گرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کەماڵ حەسەن پوور

 
ی نۆڤەمبەر لە شاری مونستەر، ئاڵمان کۆبوونەوەیان هەبوو. من تەنیا بەشی پەیوەندیدار بە ئێرانم ٤کە ڕۆژی 

 .وەرگێڕاوەتەوە
 

ەتزی ، پشتیوانیی خۆمان لە ویستی بنچینەیی خەڵکی ئێران بۆ داهاتوویەک کە لەوێزدا ئەمنییG7 ئێمە، ئەندامانی گرووپی
مرۆ  و مافە گەردوونییەکانیان ڕێبی لێ بگیرێت و پارێبگاریان لێ بکرێت، دەر دەبڕین. ئزێمە کزوژرانی تونزدوتیژانەی ژنزی 
الوە ئێرانییەکە "ژینا" مەهسا ئەمینی دوای دەستبەسەر کران لە الیەن بەناو "پۆلیسی ڕەوشتیی" ئێران ئیدانە دەکەیزن. ئزێمە 

ادەبەدەری توندوتیژیی دژی خۆپیشاندەرانی ئاشتیخواز و منااڵن ئیدانە دەکەیزن. ئزێمە داوای هەروەها کەڵکی دڕندانە و لە ڕ
لە کاربەدەسزززتانی ئێرانزززی دەکەیزززن ڕیزززب لە ئەرکە ناونەتەوەییەکانیزززان لە ژێزززر یاسزززای نێزززودەوڵەتی بگزززرن، لە ناویانزززدا 

 .بگرێ (ICCPR) پەیماننامەی نێودەوڵەتی لەمەڕ مافە مەدەنی و سیاسییەکان
 

ئێمە داکۆلی لە مافی هەمزوو ئێزرانییەک بزۆ دەستڕاگەیشزتنی ئزازادانە بە زانیزاریین و، ئزێمە لە خەوشزدار کردنزی گۆڕەپزانی 
مەدەنی و ڕۆژنامەوانیی سەربەخۆ، بە ئامان  گرتنی داکۆکیکارانی مافەکانی مزرۆ ، لە ناویانزدا پسزاندنی هێڵزی ئینتەرنێزت 

ن بەداخین. ئێمە داوا لە دەسەاڵتدارانی ئێران دەکەین وەک یەکسزان مزامەڵە لەگەڵ و سۆشیال مێدیا لە الیەن دەوڵەتی ئێرا
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ژنان بکەن، ڕێب لە مافە گەردوونییەکانی دەستەبەر کراو بۆیان لە ڕێککەوتننامە پەیوەندیدارە نێودەوڵەتییەکانی مافەکزانی 
دەستبەسزەر کزراو بە شزێوەی نزادادپەروەرانە، لە  مرۆ  بگرێ. ئێمە هەروەها داوا لە دەسەاڵتدارانی ئێران دەکەین زیندانییە

ناویاندا خۆپیشاندەرانی ئەو دواییانە، منزااڵن، ڕۆژنامەوانزان و داکۆکیکزارانی مافەکزانی مزرۆ ، ئزازاد بکزات و دڵنیزایی لە 
 .لێارسینەوە لە تاوانبارانی پێشێ.کاری و تاوان دژی مافەکانی مرۆ  بدات

 
گزرتن لە سزەرجەم ئزامرازە سیاسزییەکانی بەردەسزت بزۆ بەرپرسزیار کردنزی دەسزەاڵتدارانی ئێمە بەردەوام دەبین لە کەڵک وەر

ئێززران. ئززێمە داوا لە ئێززران دەکەیززن ڕێگززا بە دەستڕاگەیشززتن بە واڵت لە الیەن خززاوەن ئیختیززاری پەیوەندیززدار بە ڕێکززارە 
 .تایبەتەکانی مافەکانی مرۆڤی نەتەوە یەکگرتووەکان بدات

 
تی ئێران لە دەستبەسەر کردنی ناداپەروەرانەی شزارومەندە بیزانییە خزاوەن شزارۆمەندیی دووانە دەکەیزن ئێمە بە توندی نەری

و داوا لە ئێران دەکەین کۆتایی بە نەریتی بێبراوی ئەو جۆرە زیندانی کردنانە بە هیوای وەدەسزتهێنانی دەسزتکەوتی سیاسزی 
 .بدات

 
 تییەکزان بزۆ بەرپرسزیار کردنزی ئێزران لە خسزتنە خزوارەوەی فزڕۆکەیئێمە پشتیوانیی بە هێزبی خۆمزان لە هەوڵە نێودەوڵە

PS752 خەڵکززی مەدەنەیززی بێتززاوان. ئززێمە داوا لە ئێززران دەکەیززن ئەرکە نێودەوڵەتییەکززانی  ١٧٦، کە بززووە هززۆی کززوژرانی
 .خۆی بێ دواکەوتن جێبەجێ بکات

 
رانسەری ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاسزت ئیزدانە دەکەیزن. ئەوە ئێمە بە توندی چاالکییە بەردەوامە ناسەقامگیرکەرانەکەی ئێران لە سە

چاالکییەکززانی ئێززران بە هززاژەکی بالیسززتیک و دەریززایی، هەروەهززا فززڕۆکەی بززێ فززڕۆکەوان، واتە درۆن و هەنززاردە کردنززی 
 چەکوچۆڵ بۆ ئەکتەرە ناحوکوومییەکان، دەگرێتەوە. ئەم چەشنە پەرە پێزدانە ناسزەقامگیر کردنزی نزاوچەکە و زیزاتر کردنزی
گرژییەکانی ئێستایە. ئێمە داوا لە ئێران دەکەین دەست لە پشتگیریی کردنی ئەکتەرە دەوڵەتی و نادەوڵەتییەکزان و تزاقمی 
بەکرێگیززراو بکززات و بە تەواوی م.کەچززی بڕیارنامەکززانی پەیوەندیززداری ئەنجززومەنی ئاسایشززی نەتەوە یەکگرتووەکززان، لە 

یوانیی لە هەوڵەکزانی نەتەوە یەکگرتووەکزان بزۆ بەرپرسزیار کردنزی ، بزێ. ئزێمە هەروەهزا پشزتUNSCR 2231 اناویانزد
 .، دەکەینUNSCR 2231 ڕووسیە و ئێران بۆ پێشێ.کارییە ئاشکراکەیان دژی

 
درێژە بە کزار کزردن   G7.ئێمە ئیرادەی ڕوونی خۆمان دووپات دەکەینەوە کە ئێران هەرگیب نابێت چەکی ناوکی پەرەپێبدات

تەوەییەکزانی دیزکە بززۆ چزارە سزەر کردنزی کێشززەی نزاوکی ئێزران و هاوکزارییە نززاتەواوەکەی دەگەڵ پزێکەوە و هاوبەشزە ناونە
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دەدات. ئزێمە هێشزتا بە قزووڵی  NPT ئاژانسزی نزاونەتەوەیی وزەی نزاوکی پەیوەندیزدار بە پەیماننزامەی پەرە پزێ نەدان
پاسزاوێکی مەدەنزی بزاوەڕپێکراوی نیزیە. ئزێمە نیگەرانین لە بەرفراوانبوونی بێ وەستانی بەرنامە ناوکیەکەی ئێزران کە هزیچ 

داوا لە ئێززران دەکەیززن ڕێچززکە بگززۆڕێ و ئەرکە یاسززایی و بەڵێززنە سیاسززییەکانی لە بززواری نەهێشززتنی چەکززی نززاوکی بززێ 
دواکەوتنی زیاتر جێبەجێ بکات. ئێمە سەرنجمان داوە کە سەرەڕای چەند مانگ دانوستانی چزڕ لەمەڕ گەڕانەوە بزۆ بەرجزام، 

 .ێشتا بڕیارە پێویستەکانی نەداوەئێران ه
 

 ٢٠٢٢بەری نۆڤەمی ٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
 

 
 
 كردن؟ چی نه

 

 
 

 رویزی ریم په كه

 
ڵكشزان بزوو،  هه  گشزتی ڕووی لزه  به  ڵكی ڕووسیه زایی خه خۆش بوو و خۆپیشاندان و ناڕه اڵتی تێباری نه سه ده  دا كه و كاته له

و  نێو ئزه ت لزه لییه قه ئه  ناحی بۆلشوید واته ری جه بوو و ڕێبه  ریی حیببی سۆسیال دێموكراتی ڕووسیه ندامی ڕێبه ئه  هلێنین ك
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كانی حیزب  و  نگاوه هزه  تێیزدا باسزی لزه  كزه  وه ناوی "چزی بكزرێ؟"، بزەو كزرده كی بزه یزه بوو، وتارێد و دواتزر نامی.كه  حیببه
كیی ڕوون  ره كورتی سێ شتی سزه دا به یه و نامی.كه اڵتی تێباری كردبوو. له سه وتن و ڕووخانی ده كهر ی كرێكاری بۆ سه وه ببووتنه
مڕۆیی بڵێزین  زمانی ئزه  و كات پێی دەگوت ئاژیتاسیۆنی سیاسی یان به زمانی ئه  به  ڕوانینی سیاسی كه  بریتین له  كه  كردبۆوه
یگززوت  كززوو خززۆی ده شززكیالتی وه ركی ته م پززر ، دیززاریكردنی ئززه ووهززهڕۆیززن. د بززۆ كززوێ ده  نی سیاسززی كززه و دیمززه  ڕوانگززه

 . شداری شۆڕشه به  ی كه و چینه بۆداڕشتنی ئه  رنامه م ڕێكخستن و به یی، و پرسی سێهه باتكارانی حیرفه خه
 

هززا  وه  یشززتۆته گهیی،  خامنززه -ینی وكاتی ڕووسززیەدا، ئێسززتا ڕێژیمززی خومززه ی ئززه و دۆخززه ر ئززه سززه د سززاڵ به سززه  دوای نبیززد بززه
قیهی  تی فزه اڵتی ویالیزه سزه قاقای ده بینزه  سزتی لزه و کزۆمەڵگە ده  دایه كی زۆر توندی مێژوویی یه م.ه  له  گۆڕانێد. ئێسته نوخته

وو م و هزه دوای ئزه  یی لزه اڵتی خامنزه سزه ر تاریكیدا زاڵ بكا. ده سه وێ، ڕووناكی به یه دروشی "ژن، ژیان، ئازادی" ده  ناوە و به
و  بززه  نووسززی خززۆی گززرێ داوه م چاره و هززه  م.ززه خۆش و الره م نززه هززه  ، ئێسززته كززه و ناوچه  وه ره نێوخززۆ و ده  لززه  گێڕییززه ئاژاوه

 .كا ژیان ده با و بێ  كاره ئاو و بێ  ڵكی ئۆكراینی پێ بێ  دا و خه ی ده ڕووسیه  به  كه  وه دڕۆنانه
 
  لزه  تییزه گبه م مزاڵوێرانی و نه وێ ئزه یانزه گزرن و ده ده  ڕۆژ زیزاتر وره  ڵد ڕۆژ بزه و خزه  دایه رگ مه ره سزه  خۆش له اڵتی نه سه ده

كززون  و قززوژبنی   رین لززه ڵد و ڕاپززه واڵ و ڤیززدیۆیی خۆپیشززاندانی خززه هززه  . ڕۆژانززه وه نززه و جیهززان بكه  كززۆڵی ئێززران و ناوچززه
كزانی  قۆناخی ترسزانی هێبه  یشتۆته و گه ریوه ڵد تێاه ڕژانی ترسی خهقۆناخی   و ئیتر له  وه بێته بەو ده  وه جۆری ئێرانه جۆربه
 .ڕێژیم

 
وه  ی ئزه ناسزه ڵد هه خزه  وانه و شزه  و ڕۆژانزه  ر ئێراندا زاڵه سه رین به وای شۆڕش و ڕاپه شوهه كه  دا كه م دۆخه له  كه  سروشتییه

دا بزێ  وه بیری ئه  كی سیاسی له یه وه ر بیركردنه   و هه ر الیه هبیسن، ه ی بۆنی مبگێنینی ئازادی ده كه  مژن تاكوو ببانن ڵده هه
 چی بكرێ؟  ڕینه م ڕاپه دان به رین و درێژه ینێی ڕاپه بۆ ئێستا و سبه  كه
 
گشزتی هزان بزدا یزان  کزۆمەڵگەی ئێزران به  كزه  یه ونه و خه نی سیاسی، یان ئه ی دیمه وه ، دۆزینه ماییه ی خاڵی گرنگ و بنه وه ئه

رانی  تێكۆشززه  كززه  كانه شززكیالتییه ته  ركززه ، ئه ری دیكززه یگززوت، فاكتززه   لێنززین ده روه . هززه وه ڵیززان بززێ و خززۆی تێززدا ببیننززهقبوو
شزوێن و   كزات و بزه  بزه  كه  قامه رشه ری سه ماوه رێژیی جه رنامه ن و خاڵی كۆتاییش ڕێكخستن و به ی ببه ڕێوه بێ به یی ده حیرفه

 .  چی بكا و چۆنی بكا ركه هه  ، لێییان ڕوون بێ كه اوهتوێژی جی  چین و به  به
 
 نجامدانیان  ئه  ی كه و شتانه له  بریتییه  ین كه ندێ شت بكه ر هه سه    له یه سته ڕاوه  ی ئێستادا پێویسته م دۆخه اڵم له به
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كان خزاڵی  كردنه اڵم چی نه ان ڕوون بێ، به  لێی زۆر كه  نگه كان ڕه ڕاستیدا چیكردنه  . له كردنیان باشتره و نه  یه ساری هه خه
 .دوور بگرین بێ خۆیانی لێ به ئێستا ده  له  گرنگن كه

 
  بزێ بزا  لزه ر، ده بزه  تزه داهزاتوو گرتوویه  ڕینیێد ڕوو بزه ڕاپه  پێشدا كه  و ره كی به یه وه وڕه ڕه  له  جێی پرسیار بێت كه  نگه ڕه

بزێ  رید ده ی خزه زێهنزت پێزوه  ی كزه وه و پێشزدا ئیزدی ئزه ره تی بباوتنزی بزه حاڵزه  و لزهكان بكزرێ  ییه كرده  نگاوه داهاتوو و هه
نزدێ  و هه  وه نزدێ كزرده باتزدا هه ر قۆناخێكی شزۆڕش و خه هه  اڵم له ڕۆیشتن! به و نه  شتی دیكه  له  وه   بیركردنه نه  ڕۆیشتنه

ش  وه نزدێ كزرده كزا. هه ده  وازه رتزه با و بیزرت په الڕێدا ده و هێبت به ینێ گه ت ده ساره خه  كه  یه و ال ڕۆیشتن هه ره ڕۆیشتن و به
 .بێ واو ده قازانجی دوژمن ته  ی، به نجامی بده ریدا ئه ماوه ستیاری جه دۆخی هه  بی و له ر وشیاری نه گه  كه  یه هه
 چین؟  كرێن باشتره، نه  ی كه و شتانه ئه
 
  ین كزه كی بكزه ره ئێسزتا دا باسزی سزێ خزاڵی سزه  لزه  چی بكرێ، پێویسزته  كه  كردبۆوهدا كورتی  و سێ خاڵه   لێنین له روه هه
 . وه دا كۆ بكرێنه و خااڵنه كان له كردنه نه
 

،  وه ینززه نی ترسززناكی ڕابززردوو. ڕوونتززری بكه ی دیمززه وه وێناكردنززه  بێ لززه نی سیاسززیی داهززاتوو بریتززی نززه م دیمززه كززه خززاڵی یه
نگزن و    ڕه زۆری یزه ره ی هزه مووی یزان زۆرینزه ڵد هزه خزه  كزه  سزته كده كی یه بینزین؟ ئایزا کۆمەڵگەیزه کۆمەڵگەی ئێران چۆن ده

ر  ؟ گزه ركار بزووه سزه ڕۆ له ره زان و سزه اڵتێكی نه سه ی ده وه له  نیا بریتی بووه ، ته ی ڕابردوودا ڕووی داوه ند ساڵه م چه ی له وه ئه
كار  سزانی زانزا و پسزاۆڕ بزه بینزێ و كه   ده كزوو یزه ڵد وه موو خزه اڵتی داهاتوو هه سه ده  هی ك وه نیا باسكردن له وابێ ئیدی ته

  ی كزه وه وڵزدان بزۆ ئزه نیا هه و تزه  یه كه ری پرسزه اڵمزده كزرێن، وه رپرسزانی واڵت دیزاری ده به  وه ڵبژاردنزه ی هه ڕێگه  دێنێ و له
 .كا ر ده سه كان چاره فتهبێ، گر واڵت هه  ڵبژاردنی ئازاد و دێموكراتید له هه
 
ی    ڕسزته یه  نیا به و ته  یه پێكهاته  نگ و فره ڕه كی فره کۆمەڵگەی ئێران بكرێ، کۆمەڵگەیه  وردی چاو له  ر به كاتێكدا گه له 
ی ڕابزردوو  ده ی سزهدرێژایز  كزان بزه جیاوازه  وه تزه . نه وه نادرێتزه  م کۆمەڵگەیزه كانی ئزه تییه هامه موو نه اڵمی هه و ساكار وه  ساده
.  وه وسزاندۆته كانیان چه فارسه  یره غه  وه ته موو نه یی، هه خامنه -ینی اڵتی خومه سه وی و ده اڵتی پاڵه سه . ده میان لێ كراوه سته

 ؟ یه وانه ته م نه كانی ڕۆحی ئه قووڵه  اڵمی برینه ڵبژاردنی ئازاد وه نیا هه ئایا ته
 

كی  كزوو كااڵیزه ڵكوو وه ، بزه كراوه ڵ نزه گزه تیان له ڵسزوكه كزوو جێنسزی دووهەمزیش هه قیهیزدا وه ی فهت اڵتی ویالیزه سه ده  ژنان له
بوونیشزیان   تی بزه و سزووكایه  ش بزێ هزیچ نرخێزد فزڕێ بزدرێ چاویزان لزێ كزراوه كار ببزرێ و دوایزه كزرێ بزه ده  ست كه رده به
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بززن و  خت ده كززا و ئیززدی ژنززان خۆشززبه ر ده سززه كززانی ژنززانن چاره ارهرد و ئاز موو ده نیا ئززازادكردنی حیجززا  هززه . ئایززا تززه كززراوه
  سزڵه كزان و نه جیاوازه  و ئزایین و ئایینباكزان و چزین و تزوێژه  كانی دیكزه ها پێكهاتزه روه بێ؟ هه ڵ دابین ده ختیاری بۆ كۆمه به

نززاكرێ   كی سززاده یه ڕسززته  راوێب خززراون. بززه و پززه  وه ته وسززێندراونه و چه  میان لززێ كززراوه ی جیززاواز سززته شززێوه  كززان بززه جیاوازه
كی  ریكن درۆیزه خزه  كزه  وه كاتزه یان ال دروسزت ده وه ئزه  كان، دووبزاره ی داخوازییزه ی ڕسته وه كردنه موویان تێراو بكرێن و ساده هه

.  وه هێنرێتزه بیزر ده ردوویزان وهی ڕاب كی تاوانبارانزه نی دڵڕفێنی داهاتوو، فریوكارییزه باتی دیمه كرێ و له ڵدا ده گه یان له دیكه
اڵم و  بزێ وه كان بزن، ده پۆله سزانێكی فێ.بزاز سزواری شزه وه تزاكوو كه بكرێنزه  كان ساده م و ئازاره نابێ ویست و داوا و سته  بۆیه
ری و  وه ختزه نگزی ئێزران پزێ بزێ و به ڕه  و فزره  وه تزه نه  ی کزۆمەڵگەی فزره موو پێكهاتزه اڵمی بۆ هزه نی سیاسیی داهاتوو وه دیمه
 .دیاری بێنێ  كان به موو پێكهاته كسانی بۆ هه یه
 

  کزۆمەڵگە بزه  دا كزه م دۆخزه . لزه وتنزه كه ی ڕێزژیم نه نزده داوی پڕوپاگه وه  لزه  كان، بریتییه كردنه چی نه  له  خاڵی گرنگی دیكه
ر  بزه  باته نا ده كا و په ترسی ده مه  ست به ژیمیش ههڕێ  كه  مان ناوێ، دیار و ڕوونه م ڕێژیمه ئه  ن كه كه   هاوار ده موو الیه هه
بزۆ   ستی هزاتووه ده  ی له وه ركوت دیارن و ئه كانی بۆ سه فیبیكییه  ی خۆی. ڕێكاره وه ركوت و فرتوفێڵێد بۆ مانه سه  موو جۆره هه

ڵدانی  رهه رین و سزه ێزدا بردنزی ڕاپزهالڕ كانی بزۆ به ڵزه په چه  اڵم تاكتیكزه ، بزه ر كردوویزه ترساندن و زاڵكردنی دۆخزی تۆقێنزه
 .قاو بدرێن ی له و تاكتیكانه موو ئه هه  وه وشیارییه  بێ به ڵكانی ئێران، زۆر و ئاڵۆزن و ده خه
 
و   كباران كردنززی بنكززه مووشززه  ر لززه . هززه یززه وردبینززی هه  كانی ڕژیززم زۆرن و پێویسززتیان بززه فریوكارانززه  قاودانی تاكتیكززه لززه
ن  و تاكتیكانزه ی نمایشیی شزاچراخ لزه وه بگرە تاكوو سووتاندنی زیندانی ئێڤین و تا كرده  وه كانه كوردییه  یببهكانی ح ماڵه بنه
  ڕێوه باتزدا بزه پزانی خه گۆڕه  لزه  كانی ئامزاده مینگیركردنی هێبه ت زه نانه و ته  وه نانه ڵد و ئاژاوه اڵڕێدابردنی ڕای خه بۆ به  كه

 . بردووه
 
ی  وه   و نیشزاندانی ئزه سزیجییه كان بزێ، یزان سزووتاندنی به جیاوازه  وه ته نێو نه  خستنه توانێ ئاژاوه ده  كتیكانهو تا كێد له یه
  یوانییزه نیا بۆ ئازادیی حه داخوازیی ئازدی ته  نێ كه یه كرێ ژنان وا تێ بگه دوورن یان ده تی به مرۆڤایه  ران له خۆپیشانده  كه
و   وه نانززه نیا بززۆ ئاژاوه نیا و تززه تززه  ی كززه یی وای گززوت؛ یززان زۆر تززاكتیكی دیكززه ری خامنززه هوی ئاخونززدێكی نوێنزز   ئززه وه
 .كان بێ مینگیركردنی هێبه كان و زه اڵرێدابردنی ویسته كداكردنیان و به گژیه كان و به كردنی هێبه وازه رته په
 

و   وه ر كزرده هزه  لزه  ر چزاو بگیزرێ كزه بزه كی له ره سزڵی سزه   ئزه بزێ یزه ی ڕێژیم، ده و تاكتیكانه   یان ئیخشاكردنی ئه بۆ پاته
بیزنن  سزاری تێزدا ده باتكاران خه كزا و خزه ئایا ڕژیم قازانجی تێدا ده  ببانین كه  و دوایه  وه پێشدا لێی وردبینه ربڕینێكدا له ده
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  وه بیانهێڵێتزه  ی دروست و شۆڕشگێرانه ر ڕێگه سه  خشێ وله باتكاران ببه خه  و بڕوا به    وره یه وه ر كرده ی؟ هه كه وانه پێچه یا به
وتنی  داوكزه ترسزیی له الڕێزدا ببزا مه بات به ن و هێزبی خزه كزانی ڕژیزم قزازانجی تێزدا بكزه   هێبه یه وه ر كرده و هه  قازانجه  به

 .كرێ دی ده  كانی ڕێژیمی لێ به تاكتیكه
 

.  وه ره ده  نێزو ئێزران و ە لزه  رین ە لزه ی شزۆڕش و ڕاپزه وه كردنزه تیس نه قه  له  كرێ. بریتیه ی چی نه وه م بۆ ئه ری سێهه فاكته
  ڕێوه مێزژوودا بزه  لزه  ین كزه ڵد بكزه كانی خزه ڵدانه رهه كزان و سزه ڕووداوه  ر چاو لزه   دێ؟ گه ە مانایه  به  وه كردنه تیس نه قه

شانسززی   وه نیا تززوێژێكی گرتبێتززه چززووبێ یززان تززه  ڕێوه هسززكدا بزز رته كی جوغرافیززایی به یززه نوخته  ڕینێد لززه ر ڕاپززه چززوون، هززه
یززدا بكززا، یززان  یتوانیبێ پشززتیوان په دا نززه كه ی جوغرافیززا سیاسززیه وه ره ده  ڕینێكیش لززه ر ڕاپززه . هززه م بززووه وتنی كززه ركه سززه
 . هێناوه ست ده وتنی به ركه سه  وه وداتره كجار زۆرتر و درێژمه ی یه زینه هه  و یان به  وتوه كه رنه سه
 

 :رچاو بگرین به بێ دوو شت له ده  سته به و دوو مه بۆ ئه
 
نیا ژن و  بێ و تزه شزدار نزه نیا كزورد تێیزدا به تزه  و بزۆ وێنزه  وه بێته سد نه رته یەكی جوغرافیاییدا به نوخته  وێ له مانه ر ده گه

بززۆ نێززو   كانی دیكززه نوختززه  ین كززه هامززان نیشززان بززده وهكی  یززه وه هززا و كرده نێكی وه یامێكی سیاسززی و دیمززه بززێ پززه بن، ده الو نززه
ڕوانیمزان بزێ  ون. نزاكرێ چاوه كزه دوامان ده وان وه پێمان وابێ ئه  وه راوێبخستنه تی په سیاسه  ڕابكێشین. ناكرێ به  كه ڕینه ڕاپه
رینمان  بزێ زمزانی ڕاپزه ده  وێ! بۆیزه بكزهفریامان  شدا وه نگانه كاتی ته ین و له شێد بكه   یان به یه پێكهاته  تی به سووكایه  كه

 .ت بن یوسه شی زیاتر په ڵی زۆرتر و به خه  ین كه بكه  كان جۆرێ پێناسه وه و كرده  وه   دوورخستنه زمانی ڕاكێشان بێ نه
و  ئزه  كزه  یزه وه ئه  كزه پانه باتكارانی نێزو گۆڕه ركی دیاسزاۆرا و خزه ڕێین و ئزه دوای پشتیواندا بگزه بێ به كیشدا ده ره ئاستی ده  له

ڵ  گززه نیا له و نزابێ تززه  وه مێنته مززان لزێ بسززڵه وه ره دونیزای ده  یامێكمان پززێ بزێ كززه و وپزه  وه . نزابێ كززرده وه بدۆزنززه  پشزتیوانیه
!  یزه هه كترمان یانزدنی یزه تزانی تێگه ره ده  بێ دوایزه كیشمان هزه ر ناڕوونیه   حاڵین! گه ی یه قسه  له  ین! ئێمه بكه  خۆمان قسه

تی خزۆی  یانزدنیش زمزانی سیاسزی و تایبزه نین. تێگه یزه وان تزێ بگه ن ئزه ناگه تێ  ئێمه  ی وا له وانه ئه  كه  یه وه كاتی ئه  ئێسته
 . یه هه
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 انازی و جاشایەتی و نۆکەرییش سەرشۆرییەشەهیدبوون لە پێناو ئازادیدا ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
ماوەی زیاتر لە نیو سەدەیە وشزەی جزاش هزاتۆتە نێزو ئەدەبییزاتی سیاسزیی بزبوتنەوەی مزافخوازانەی نەتەوەی کزوردەوە. لە 

کززوردن و کوردسززتان  فەرهەنگززی دەسززتەواژە سیاسززییەکانی بززبووتنەوەی کززورددا جززاش بەو کەسززانە دەگززوترێ کە بە ڕەگەز
نیشزززتمانیانە، بەاڵم بە دژایەتیزززی بزززبوتنەوەی نەتەوەیزززی و نیشزززتمانی دەکەونە بەرەی دوژمزززن و دەبزززنە چاوسزززاغی هێزززبە 
سەرکوتکەر و داگیرکەرەکزانی دوژمزن و لەپێنزاو کەمەپزارە و پزارووە نانێزک ڕەحزم بە بزرا و خۆشزکی هزاوخوێن و هاوزمزان و 

خۆیزان نزاکەن و تەنزانەت زۆر جزاران لە دوژمزن زیزاتر دەبزنە دوژمنزی گەل و نیشزتمانی هاوشار و هزاوگەڕەک و هاوگونزدیی 
 .خۆیان

 
دیاردەی جاشایەتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەداخەوە هەتا ئێستاشی لەگەڵدا بێت، هەر هەیە. لەو ماوەیەشدا کە بە هزۆی 

بەناو گەشتی ئیڕشزاد، شۆرشزێک لە کوردسزتان و شەهیدکرانی ژینا ئەمینی، کچە کوردی سەقبی لە تاران بە دەستی پۆلیسی 
وێنەیە  ساڵەی تەمەنی کۆماری ئیسزالمیی ئێرانزدا بزێ ٤٣ئێران بەدژی دەسەاڵتداریەتیی کۆماری ئیسالمی سەری هەڵدا کە لە 

شزمی و ماوەی زیاتر لە مانگ و نیوێکە سەرانسەری ئێرانی گرتووەتەوە و لەالیەن خەڵکی ناڕازی لە شزەقامەکانی ئێزران درو
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پێکهاتەشکێنی وەک مەرگ بۆ ڕێبەری نیبام و بڕووخزێ نیبامزی کۆمزاری ئیسزالمی لە پزاڵ دروشزمی ئەسز.ی ژن، ژیزان، ئزازادی 
 .دەگوترێنەوە؛ بەشی زۆری سەرکوتی خەڵک لە کوردستان لەالیەن هێبی جاشەکانەوە دەکرێت

 
وشززمانەی لە هەمززوو شززار و ناوچەکززان بەرز سروشززتی ڕاپەڕیززنەکە لە کوردسززتان جیززاوازترە، لە کوردسززتان بززیجگە لەو در

دەکززرێن، دروشززمی نەتەوەیززیش بە زەقززی دەبیسززترێت کە دەرخەری ویسززت و داخززوازە نەتەوایەتییەکززانی نەتەوەی کززورد لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانە. هاوکات لە پاڵ ئەو دروشمانەدا بە پانتایی ڕۆژهەاڵتی کوردستان دروشمی "جاشزی حرامزبادە، ڕەنجزی 

با دا" و زۆر دروشزمی دیزکە کە ئەوپەڕی بێزباری و نەفرەتزی خەڵزک لە کەسزانی جاشزیان لزێ دەخوێنزدرێتەوە، لە  کوردی بە
هەموو خۆپێشاندانەکاندا دەبیسترێت. ئەمە لەالیەک جزێگەی داخە کە بزۆ دەبێزت لەو هەلزومەرجە ناسزکەدا کە ورد و درشزتی 

نادادپەروەریی نیبامی کۆماری ئیسالمیی ئێزران ڕژاونەتە سزەر  خەڵکی ئێران بەگشتی و خەڵکی کوردستان بەتایبەتی بە دژی
شەقام، دەستەیەک خۆواڵتی لە ج.وبەرگی جاشایەتیدا ڕووبەڕووی خەڵکی خۆیان ببنەوە و سی.ە لە خەڵک بگزرن. لەالیەکزی 

وێززت پەیامێززک دیکەشزەوە جززێگەی تێڕامزانە کە خەڵکززی کوردسزتان وریززا و وشزیارن و بە بەرزکززردنەوەی ئەو دروشزمانە دەیانە
بززدەن بەو کەسززانە کە بە هەر هۆکارێزززک بززوونە هاوکزززاری هێززبە سزززەرکوتکەرەکانی حکززوومەتی کۆمزززاری ئیسززالمیی ئێزززران. 
شززیکردنەوەیەکی کززورتی ئەو دروشززمانەش کە ڕوو لە جاشززەکان و لەدژی ئەوان دەگوترێززت، هەڵگززری ئەو پەیززامەیە کە ئەی 

کانی دەسزەاڵت! ئەگەر بزاوەڕت بە ئەسزە و نەسزڵی خزۆت هەیە دەبێزت ڕیزبی ئەو کەسەی بوویەتە هاوکاری هێبە سزەرکوتگەرە
خۆت لە ڕیبی دوژمن پاک و جیا بکەیەوە، دەنا لەو نەتەوە بێبەریزت و حاشزات لزێ دەکرێزت. لەو بەشزەی دروشمەکەشزدا کە 

بەر بێنێزتەوە و بڵزێ،  دەڵێت "ڕەنجی کوردی بە با دا"، ڕاست دەیهەوێت وەبیر ئەو کەسزانەی بەرگزی جاشزایەتییان کزردووەتە
ئەگەر ئەتززۆ نەبززی بە کەواسززووری پززێش لەشززکر، هێززبی سززەرکوتکەری ڕێززژیم لە کوردسززتان ناتوانێززت بەرەنگززاری خەڵکززی 
وەزاڵەهاتووی سەرشزەقام بێزتەوە. واتە ئەوە ئەتزۆی کە سزیخوڕی بزۆ دەکەی و دوژمزن بە کەلزێن و کەلەبەری شزار و گونزد و 

 !ەکەیکوێستانەکانی کوردستانی ئاشنا د
 

ڕەنگە لە ماوەی ئەو مانگ و نیوەدا ئەو کوردانەی چەکی جاشایەتییان لە شاندا بووە بەو دروشمانە زۆر تووڕە بزووبن، بزۆیە 
واباشزترە بە جززێگەی تووڕەبززوون و هەڵکوتزانە سززەر خەڵززک و شززەهید و برینزدارکردنی گەنزز  و الوی ئەو کوردسززتانە، ڕیززبی 

ئەگەر لە کاتی ئێستادا بە هەر هۆکارێک ناتوانن ئەو بڕیارە قزور  و یەکزالکەرەوەی  خۆیان لە ڕیبی دوژمن جیا بکەنەوە و
ژیزان و چارەنووسزیان بزدەن، خزۆ دەتززوانن لە سزەرکوتی ناڕەزایەتییەکزانی خەڵکزدا بەشززدار نەبزن، تەنزانەت گەلێزک جززاران 

نززاتوانن چەک دابنززێن، بە کززردار و بتززوانن یارمەتیززدەری هززاوواڵتی و هاونیشززتیمانیی خۆشززیان بززن. واتە النززی کەم ئەگەر 
 .هەڵسوکەوتیان وا بکەن چەند خاڵێکی باش لە کارنامەی ژیانتاندا تۆمار بکەن کە لە دواڕۆژدا بەکاریان بێت
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ئەو کەسانە جا بە هەر هۆکارێک بوونەتە جاش و هاوکار و چاوساغی هێبە سەرکوتکەرەکانی کۆمزاری ئیسزالمی، دەبێزت بەو 
کە دەوڵەت و سیستمە سیاسییەکان ماوەی بەسەرچوونیان هەیە، جا دەرنزگ یزان زوو لەسزەر دەسزەاڵت  یاسا سروشتییە ببانن

نززامێنن و دەبززن بە بەشززێک لە مێززژوو، بەاڵم نەتەوە و خەڵززک دەمێززنن، ئەویززش لە سززەردەمی ئێسززتادا زەحززمەتە خەبززاتی 
بزۆیە ئەگەر بیزر لە خۆیزان و چارەنووسزیان  ڕزگاریخوازیی نەتەوەیەک لەنێو بچێت و لە ئاکامزدا سزەرکەوتن هەر هزی گەلە.

نززاکەنەوە، لە فکززری خێززبان و منداڵەکانیانززدا بززن. ئەو منززدااڵنە ناچززارن هەر لەنێززو ئەو نیشززتمانەدا بززژین و لەگەڵ ئەو 
خەڵکە هەڵسوکەوت بکەن، جا با لە ڕوویان هەڵبێت نازنزاوی باوکیزان هەڵبگزرن و بە ئاسزوودەیی بزژین، نەک هەتزا مزردن 

 .ونیشانە دزێوە بە ناوچاوانیانەوە بێتئەو نا
 

هەمززوو مرۆڤێززک بەشززی خززۆی هەسززت و سززۆزی مرۆڤززایەتی هەیە، ئەگەر لە بەرانززبەر خەڵکززی دیکەشززدا نەیبێززت و کززردەوەی 
دڕنززززدانە دەرحەق بە هاونیشززززتمانییانی بکززززات، لەو کززززاتەدا کە خززززۆی تووشززززی کارەسززززات دەبێززززت ئەو هەسززززت و سززززۆزە 

دات، باشە ئەو جۆرە کەسانە بۆ جارێکش بێ وێنەی ئەو هەموو گەنز  و الوە کەم تەمەنزانە کە مرۆڤایەتییەکان سەر هەڵ دە
لەو ماوەدا بەدەست و فیەشکی هێبە سەرکوتکەرەکانی کۆمزاری ئیسزالمی شزەهید و برینزدار و نقوسزتان بزوون، بێزنە بەرچزاوی 

و هاوشزاری و هزاوگەڕەک و هاومزاڵی چزاو لە  خۆیان و پرسیار لە خۆیان بکەن، چۆنیان لە ڕوو هەڵدێت وەک هاونیشزتمانی
چاوی بنەماڵەی ئەو شەهیدانە بکەن. پرسیارە و بەرەوڕووی ئەوان دەکرێ کە ئێوە چیتزان بەسزەر هزاتووە و دەسزکەوتتان ە 
بززووە کە بێززبەری بززوون لە هەسززت و سززۆزی مرۆڤززایەتی؟ بززۆیە بززا جززارێکی دیززکەش پێیززان بڵێززین کە ئێسززتا لە هەمززوو کززات 

وێژدانی نووستووتان وەخەبەر بێت و خۆتان لە شەرمەزاریی گەل و نیشتمان ڕزگار بکەن. بەڕاسزتی ئێزوەی چەکزی  گونجاوترە
دوژمززن لەشززان ئەو دەنززگە دلێززرانەی سززەر گززۆڕی شززەهیدە جوانەمەرگەکززانی دەسززتی زۆرداری نابیسززتن؟ نززابینن کە دایکززی 

گرتوو و و دڵ پڕ لە قینزدا هزاوار دەکەن  راوی خەڵکی ماتەمچوو چۆن لەنێو ئاپۆڕای هە سووتاو و باوکی ڕۆڵە لەدەست جەرگ
و دەڵێن شانازی دەکەین ڕۆڵەکانمان لە ڕێبازی بەختەوەریی خەڵک و نیشتماندا شەهید بوون! گوێتان لە هاواری ئەو پیزاوە 

کە تۆ چوویە نێزو  نییە لەسەر گوڕی ژنە شەهیدەکەی پڕ بە گەرووی هاوار دەکات و دەڵێت "فریشتە" ە شانازییەکی گەورەیە
کززاروانی شززەهیدانی کوردسززتانەوە! گوێتززان لە دەنگززی ئەو بززاوکە نیززیە کە لەسززەر گززۆڕی کززوڕە شززەهیدە جززوانەمەرگەکەی بە 

ی گەالوێزژ نزاوم نزاوبوو "کۆمزار".... . ئەگەر ئێزوەی نازنزاوی ٢٥شانازییەوە دەڵێت لە بەر خۆشەویستیی حیببی دێمزوکرات و 
ۆتززان بڕانززدووە تۆزقاڵێززک وێژدانتززان بجووڵێززت و گززوێی بیسززتنتان بکززرێتەوە، حەتززمەن ئەو جاشززایەتیتان بززۆ خۆتززان بە خ

دەنگززانە دەبیسززتن کە لە گەرووی تززاک بە تززاکی خەڵکززی وەزاڵەهززاتوو لە دەسززەاڵتدارەتی کۆمززاری ئیسززالمی لە ئێززران و 
دڵنیزززا بزززن ئەو ڕۆژەش دێزززت  کوردسزززتان دێزززنە دەرێ و نەک پانتزززاییی ئێزززران، بەڵکزززوو سەرانسزززەری جیهزززانی تەنیزززوەتەوە.

 .گەردەلوولی خەڵکی وەزاڵەهاتووی ئێران و کوردستان تاج و تەختی کۆماری ئیسالمی تێکەوە پێچێت
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لە کۆتاییدا بۆ ئەوەی دیاردەی جاشایەتی لە کۆمەڵگەی کوردستان و بەتایبەتی لە هەلومەرجی ئێسزتادا بنەبزڕ یزان ڕوو لە 
ان لە سەریانە لە هەموو ئەو کەسانە نبیک ببزنەوە کە کەوتزوونەتە بەرەی دوژمزن کبی بدات، تاک بە تاکی خەڵکی کوردست

و هەوڵیان لەگەڵ بدەن واز لەو کردەوە قیبەونە و دوژمنکاریی نەتەوەی خۆیزان بێزنن و النزی کەم ئەگەر نزاتوانن هزاوڕێ و 
میش نەبززن و بەشززداری ئەو هاوبەمەسززتی خەڵکززی خۆیززان بززن، هاوکززار و چاوسززاغی هێززبە سززەرکوتکەرەکانی کۆمززاری ئیسززال

جینایەتزززانە نەبزززن کە لە کوردسزززتاندا لەسزززەر دەسزززتی ئەو هێزززبانە دەرحەق بە خەڵکزززی کوردسزززتان لە ئزززارادایە. چزززونکە 
گەیشززتنیان هەوڵیززان داوە تززۆوی نیخززاق و دووبەرەکێززی لەنێززو  دەسززەاڵتدارانی کۆمززاری ئیسززالمی هەر لە سززەرەتای بەدەسەاڵت

و ئەگەر ئەو نیزبامە توانیزوویەتی ڕێژەیەکزی یەکجزار کەم لە خەڵکزی کوردسزتان بزۆ الی خزۆی  ڕیبەکانی گەلدا دروست بزکەن
ڕابکێشززێت و بە جۆرێززک لە نێززوان ئەو ڕادە کەمە و خەڵکززی کوردسززتان دوژمنززایەتی دروسززت بکززات، ئەو هەلززومەرجەی ئێسززتە 

 .ۆیان، چونکە سبەینێ زۆر دەرنگ دەبێتباشترین دەرفەتە بۆ ئەوانەی فریۆیان خواردووە تا بگەرێنەوە باوەشی خەڵکی خ
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان بەو کراوەتەوە٨٣٤ ئەم بابەتە لە ژمارەی
     

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٧ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٦ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
  
 
 

 ئەم بزوتنەوەیە جیاوازە
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ی مانگی خەزەڵوەر لە ئاماژە کزردن بە هەوڵەکزانی ڕژیزم بزۆ سزەرکوتی  ١٤ڕەحمان جەاللی، جێگری ئوستانداری کرمان رۆژی 
هەمیشە بەرتەسزک کزردنەوەی ئینتێڕنێزت، هزاتنی سەردەسزتەی گزوروپە ئاژاوەگێڕەکزان و خەڵکزی  ”یەکان وتویەتی:ناڕەزایەت

هەروەهزا  ”بۆسەر شزەقامەکان و ئزاژاوە گێڕیزی لەنێزوبردوە، بەاڵم جنسزی ئەم ئزاژاوەیە و بەردەنزگ و مخاتبەکزانی جیزاوازە.
نیزبام لەدەسزت نەچزووە بەاڵم ئزێمە گزورزی گەورەمزان  ”ەتی:ڕەسوڵ سزەنایی یەکێزک لە بەرپرسزانی دەفزتەری خزامنەیی وتزوی

ئەو دوو حززاڵەتەی ئاماژەمززان پێززدان، ڕەنگززدانەوەی و دەنگززدانەوەی ورەی الوازی بەرپرسززە پزز.ە دووهەمەکززانی  ”بەرکەوتززوە.
تی ئیسالمی ئیتزر کۆماری ئیسالمیە، کە دانیاێدا دەنێن، ببوتنەوەی ئەم دەورەیە جیاوازە و شێوازە باوەکانی سەرکوتی حکومە

 واڵمدەرەوە نییە.
 

لە خامنەییەوە تا فەرماندەکانی ساای پاسزداران، لە ڕەئیسزیەوە تزا ئاخونزدە وڕێنەکەرەکزان لە مزاوەی دوو مزانگی ڕابزردودا 
کەسززیان لەسزززەر  ٣٠٠هێززبە سززەرکوتەگەرەکانی حکززومەتی ئیسززالمی زیززاتر لە  گەلێززک جززار هەڕەشززەیان لەخەڵززک کززردوە.

بەاڵم رۆژ لە دوای رۆژ شززەپۆلی ناڕەزایەتیەکززان و  ە، بە هەزاران کەسززیان برینززدار و ئەشززکەنجە کززردوە.شززەقامەکان کوشززتو
 خۆپیشاندان و مانگرتن، ئاستێکی بەرینتر بە خۆیەوە دەگرێت.

 

و سەرجەم تاکتیک و سیاسەتەکانی ڕژیم بۆ ئەم ببوتنەوەی دوایی، کە بە کوشتنی حکومەتی ژینزا ئەمینزی دەسزتیاێکرد، بەرە
خەڵکززی نززاڕازی، ژنززان و الوان، خوێنززدکاران و قوتابیززان، هونەرمەنززدان و نووسززەران،  رووی شکسززت و ڕیسززوایی بززۆتەوە.

بەرەنگزار بزوونەوە  جەماوەری کرێکار و زەحمەتکێش لە بەلوچستان تا کوردستان، داهێنەرانە لە مەیدانی خەباتدا ئامزادەن.
کانی کۆمززاری ئیسززالمی توشززی نززاکۆکی دەرونززی و مانززدوو بززوون و فەرسززایش لەگەڵ ئەم جەمززاوەرە بەریززنە هێززبە سززەرکوتگەرە

 کردۆتەوە.
 

ئزازادی، مزردن بزۆ  ژیزان. ببوتنەوە و خەڵکی ناڕازی بە ڕۆشزنیەکی گەلێزک زیزاترەوە دروشزمە گرنزگ و ک.یزدیەکانی وەک ژن.
تیەکزان گەلێزک زیزاتر بزووە و ترسزی هاودڵی و یەکێتزی و یەکگرتزویی نێزوان هێزبە جۆراوجزۆرە کۆمەاڵیە دیکتاتۆڕ دەڵێنەوە.

خەڵزک لە حکززومەت تززا ئاسزتێکی زۆر جێگززای خززۆی داوە بە بززوێریەکی گشزتی و بززۆتە هێززرش کزردنە سززەر پایەکززانی نیبامززی 
 ئیسالمی.

 
لەم دەورەیەدا خەڵک لە خەباتی چوار دەیەی ڕابزردوی لەدژی کۆمزاری ئیسزالمی ئێزران گەلێزک دەر  و ئەزمزونی بە نرخیزان 

هاودڵی نێوان کوردستان و ئازەربایجان، نێوان شیعە و سوننی، یەکگرتویی نێوان خەڵکی نێوخۆ و دەرەوە پتەوتزر  وەرگرتوە.
بززبوتنەوەی ئەم دەورەیە زیززاتر لە هەمززوو کاتێززک بە ئامززادە بززوونی کززاریگەر و ڕێززبەری ژنززان لە الیەکەوە و پەڕاوێززب  بززووە.
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زانکززۆ و خوێنززدکار دوای دەورەیەک  ە ژیززانی خەڵکززدا مانززا دەکززرێتەوە.خسززتنی دامەدەزگززای ئززاینی و دەرکرانززی ئخونززدەکان ل
سستی، ئێستا چاالکانە لە بەرانبەر ڕژیمدا وێستاون، خەڵزک لێهزاوتویی و خەالقیەتزی زیزاتر لە شزکە و شزێوازی خەبزات و 

ئەدات کە گەیشزتن بە گشزت ئەمزانە نیشزانی  تێکۆشانی خۆیاندا نیشان ئەدەن و تاکتیکی جۆراو جۆر و جیزاواز بەکزار دێزنن.
 سەرکەوتن و ڕوخاندنی کۆماری ئیسالمی لە ڕابردو زیاتر بۆتە بابەتێکی مومکین و هاتۆتە بەردەست.

 
ئەنزدامانی هەیزاەت  خامنەیی ڕێبەری ڕژیم لەبەردەم ڕای گشتیدا هەموو ئیعتیبارە درۆینە و بێ ناوەرۆکەکەی لە دەسزت داوە.

تەب.ی زات و بزەو کزردنەوەی  سزتەکاندا، هزیچ ئیعتیبارێکیزان لەنێزو خەڵکزدا نیزیە.حاکمەی گەندەڵ و کۆنەپەرست لە گشت ئا
 درۆی ڕژیم هیچ کڕیارێکی نییە و تەنانەت کەسانی الیەنگری ڕژیمیشی پێ قانع نابێت.

 
لە هزیچ دەورەیەکزدا  تر  لە حکومەت جێگای خزۆی داوە بە هیزوا و بزوێری و ئەمجزارە ئەوە ڕژیزمە کە لە خەڵزک ئەترسزێت.

خێبی خەڵک بەم ڕادەیە بەرەو ڕووی پێشوازی ڕای گشزتی خەڵکزی دنیزا نەبزۆتەوە و لەم ئاسزتەدا لە الیەن هونەرمەنزدان، ئا
کۆمزاری ئیسزالمی ئیتزر نزاتوانێ بگەڕێزتەوە بزۆ قۆنزاغی بەر  وەرزشکاران، رۆژنامەنووسان و نووسەرانەوە پێشوازی لێنەکراوە.

ەڵێززک دەسززتکەوتیان دەسززتەبەر کززردوە کە وەرگرتنەوەیززان محززاڵە و بە لە دوو مانززگ لەوەپێشززی و خەڵززک تززا ئێززرەش کۆم
 پشتیوانی ئەم دەستکەوتانە بەرەو سەرکەوتنی نیهایی و یەکجاری دەڕۆنە پێشێ.

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 
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 قیی بۆ دنیای ڕۆژاوایەئازایەتیی بێوچانی خۆپێشاندەرە ئێرانییەکان، تاقیکارییەکی ئەخال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوور فریدا غیتیس/ و لە ئینگلیزییەوە: کەماڵ حەسەن -سی ئێن ئێن

 
چزززز  ڕۆژ دوای کززززوژرانی مەهسززززا ئەمینززززی دوای گیرانززززی لەالیەن گەشززززتی خۆتێهەڵقززززوتێنەری ئیرشززززادی ئێززززرانەوە، ئەو 

تر و بڕوابەخزۆتر بزووە. ئەوان هەروەهزا ئەرکزی خۆپیشاندانەی مردنی نزاوبراو چەخمزاخەکەی لێزدا، بەربەوتزر، سەرکێشزانە
 .ئەخالقیی دنیایان بۆ هەڵگرتنی هەنگاوی زیاتر قورستر کردووە

 
سزاڵەیە، هەزاران کە  سزەرپێچییان لە پزۆلیس  ٢٢لە شاری شوێنی لە دایکبوونی ئەمینی، سەقب، شوێنی ناشتنی ئەو کزچە 

ەکەدا تۆمار بکەن، ئەگەرچی هێبە ئەمنییەتییەکزان گولزز.ە و گزازی کرد و کۆ بوونەوە تا ڕۆژێکی گرینگ لە پرۆسەی ماتەمین
فرمێسززکڕێژیان پێززوە دەنززان. هەروەهززا خۆپیشززاندان لە ژمززارەیەک شززاری دیززکەش بەڕێززوە چززوون: لە ئیسززخەهان، ژنززان بە 

بە متمزانەوە بە  بڕوابەخۆبوونەوە لەچکەی ڕەشیان هەڵدەسزووراند و هاواریزان دەکزرد "ئزازادی، ئزازادی!". لە شزیراز ژنزی الو
پیادەڕۆیەکزززانی شزززاردا بە سزززەری ڕووت دەگەڕان و پرچەکانیزززان بە شزززنەی بزززا دەشزززەکایەوە کە ئەمە پێشزززێ.کردنی یاسزززای 
ئێززرانییە. لە ئززامۆل، شززوێنێک کە کاربەدەسززتان تەقەیززان لە خۆیشززاندەران کززرد و لێیززان کوشززتن، ژن و پیززاوی بەبززێ چەک 

دەڕۆیشتن، چۆکیزان دادەدا، دەسزتەکانیان بەرز دەکزردەوە و ڕایاندەگەیانزد ئامزادەن  ڕاستەوخۆ بەرەو هێبی ئەمنیەتی چەکدار
 .لەپێناو مافەکانیاندا بمرن
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لە کاتێکدا کوژرانی ئەمینی بۆتە چەخماخەی ئەو سەرهەڵدانە، ئەوە لەچکەی زۆرم.ێ، یان حیجابە کە بزۆتە سزیمبۆلەکەی، 
رەیەکی زۆر ژن ئاشززنا بززوو. ئەو مززانگی ڕابززردوو کاتێززک لە شززاری چززونکە تێکهەڵچززوونەکەی دەگەڵ گەشززتی ئیرشززاد بززۆ ژمززا

خززۆیەوە لە نززاوچە کوردییەکززانی ئێززران بە سززەردان چوبززوو بززۆ تززاران، بە بیززانووی دانەپۆشززینی خززۆی بە شززێوەی گونجززاو، 
تبەسزەر کزرا. سووکایەتییەک کە ژنانی ئێرانی بەردەوام لەبەر پێشێ.کردنی بچزووکی یاسزای حیجزا  بەرەوڕووی دەبزنەوە، دەس

دواتر کاربەدەسزتان ئیزدیعایان کزرد ئەمینزی، کاتێزک لە "ناوەنزدێکی ڕاهێنزانەوە" بزوو لەبەر نەخۆشزی مزردووە. بنەمزاڵەکەی 
 .خەوشی هەبوو دەڵێن ئەو تەندروستییەکی بێ

 
یەکی زۆر منزداڵ و لە حەوتووەکانی دوای ئەو ڕووداوەوە، ڕێژیم سەدان خۆپیشاندەری ئاشتیخوازی کوشتووە، لە نێویاندا ڕێژە

لەپێش هەمووانەوە ژنی الو. یەکێک لەو هەرزەکارانەی بوێرییەکەی و کوژرانەکەی بۆتە هۆی هزاواری خۆپیشزاندانەکان نیکزا 
سززاڵە کە مززانگی ڕابززردوو دوای ڕاوەشززاندنی لەچززکەکەی لە خۆپیشززاندانێکی تززاران و پاشززان  ١٦یە، کیژێکززی -شززاکەرەمی

 .چاوی تاقمێکی بچووک، بێ سەرو شوێن بووئاگرتێبەردانی لەچکەیەک لەبەر 
 

دواتر نیکا بە مردوویی دۆزرایەوە. ئەگەرچی مێدیاکانی دەوڵەتی ئێران ئیدیعایان کردووە مردنەکەی هزیچ پەیوەنزدییەکی بە 
خۆپیشززاندنەکانەوە نەبززووە، بەگززوێرەی لێکززۆڵینەوەیەکی سززی ئززێن ئززێن، گرتەیەکززی ڤیززدیۆیی و شززایەتیی کەسززێک ئاشززکرای 

ن ئەو دوای خۆپیشاندانەکە لەالیەن بەسیجی لیبا  شەخسییەوە، هێبی ئەمنیەتی کە ڕێژیم کەڵکزی لزێ وەردەگزرێ تزا دەکە
 .خۆپیشاندانەکان سەرکوت بکات، ڕاوەدوو نراوە

 
یان گوت ئەوان ئەو شەوی دوای خۆپیشاندانەکان نیکایان لەنێو تزاقمی خۆپیشزاندەراندا دیتزووە  شایەتحااڵن بە سی ئێن ئێن

ە دەستبەسززەر کززراوە. ئەوە دوایززین جززار بززوو کە نززاوبراو دیتززراوە، چەنززد ڕۆژ بەر لەوە جەسززتەی ئەشززکەنجە کززراوەکەی ک
 .بدرێتەوە بنەماڵە تازیەبارەکەی. ئێستا دایکی نیکاش دەچێتە خۆپیشاندانەکان

 
ئزززازادی، بەپزززێچەوانەی بزززوێریی ئێرانییزززان، الو و بەسزززاڵداچوو، کە هەمزززوو شزززتێکیان دەخەنە مەترسزززییەوە بزززۆ ئەگەری 

پێشبینییەکانی چاودێرانی بیانییە. بە وەبیرهێنانەوەی سەرهەڵدانە ناسزەرکەوتووەکانی پێشزوو، زۆریزان دەلی.یزان دەهێنزاوە 
کە هێزززبی ئەو یەکەیزززان، بە هزززاواری "ژن، ژیزززان، ئزززازادی،" کەمێزززک لە تزززراوی.کەی مەحکزززووم بە شکسزززتی سۆشزززیال مێزززدیا 

 .بەهێبترە
 

 کە  ١٩٧٩تییەکان بەردەوامن. دوای حەوت حەوتوو، ئەوان لە سەرجەم سەرهەڵدانەکانی دوای شۆڕشی ساڵی بەاڵم ناڕەزایە
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ڕێژیمزززی پەه.ەویزززی ڕووخانزززد و بزززووە هزززۆی هاتنەسزززەرکاری حکزززوومەتی ئزززایینیی هەنزززووکەیی، بەردەوامتزززر بزززوون و ئەو 
ز پشزتیوانیی لە کاندیزدایەکی ڕێخۆرمخزواز دەکزرد. ، جزوواڵنەوەی سزەو٢٠٠٩ناڕەزایەتییانە لە ئەوانی پێشووتر جیزاوازن. لە 

، خۆپیشاندەران باسی مەرجە دژوارەکانی ئابوورییان دەکرد. ئەمجارە، ژنان و ئەو پیزاوانەی تێکەڵیزان بزوون هزاوار ٢٠١٩لە 
 .دەکەن، "مردن بۆ دیکتاتۆڕ." ئەوە پرسی رێخۆرم نییە. ئەوە ئاڵوگۆڕێکی بنەڕەتییە

 
ەم ڕۆژی خۆپیشاندانەکانەوە، ئەوە ئی.هامدەر، بەاڵم هاوکات ترسێنەر بووە چزاوی لزێ بزکەی. ئزێمە با ڕووڕاست بین. لە یەک

نەماندەزانی کۆماری ئیسالمی توانایی ئەنجامدانی ە کارهایەکی هەیە. ئێمە بۆ سزەالمەتیی ئەو خەڵزکە ئزازایە بەپەرۆشزین 
رکەوتنیان زۆر نیزززیە. لەگەڵ ئەوەشزززدا، ئەوان و، هانزززدانیان نابەرپرسزززانە دێزززتە بەرچزززاو. هەر چۆنێزززک بزززێ شانسزززی سزززە

 .هەڵیانبژاردووە درێژە بە خەباتیان بدەن. ئەوان شایانی هاوپشتیی ئێمەن
 

ی ئۆکتززۆبر ڕایانگەیانززد، "ئززێمە ئەرکززی ٢٦کەسززیی وەزیرانززی ژنززی کاروبززاری دەرەوە لە لێدوانێکززدا لە  ١٢وەک تززاقمێکی 
ڕێبەریی ژنان بکەین. بەاڵم خەڵکی خوازیاری ئازادیی لە ئێران پێویسزتییان  ئەخالقیمان هەیە" پشتیوانی لەو جوواڵنەوە بە

 .بە شتێکی زۆرتر لە پشتگیریی سیمبۆلیک هەیە، ئەگەرچی سیمبۆلیش گرینگە
 

واڵتە یەکگرتووەکان و زلهێبەکانی دیزکەی ڕۆژاوایزی هەمیشزە لە پشزتگیریی خۆپیشزاندەرانی ئێرانزی نزیگەران بزوون، چزونکە 
ێستا ئەوانەی دژایەتی دەکەن ڕەت دەکزاتەوە و دەڵزێ ئەوانە دەسکیسزی ڕۆژاوان. بەڕێزوەبەرایەتی ئۆبامزا ئیبنزی ڕێژیم هەر ئ

بگزرێ. بەڕێزوەبەرایەتیی بایزدن هەوڵ دەدا  ٢٠٠٩دا نیگەرانییەکی ئەوتۆ پێشزی بە وەاڵمزدانەوە لە کزاتی ناڕەزایەتییەکزانی 
تا، واشینگتۆن چەنزد جزار پشزتگیریی خزۆی بزۆ جزوواڵنەوەی ئەمجزارە خۆ لە دووپاتکردنەوەی ئەو هەڵەیە ببوێرێ. هەر ئێس

دەربڕیزززززوە. ڕۆژی چوارشزززززەممە، وەزارەتزززززی کاروبزززززاری دەرەوە ئزززززاب.ۆقەی نزززززوێی دژی ئەو ئێرانییزززززانەی لە سززززززەرکوتی 
 .خۆپیشاندانەکانەوە تێوەگالون ڕاگەیاند

 
وپای پاسززدارانی شۆڕشززی ئێززران، کە دەسززتیان لە ئەوە دەسززتاێکێکی باشززە. هەر کاربەدەسززتێکی ڕێززژیم، می.یشززیای بەسززی ، سزز

سززەرکوتی خۆپیشززاندانەکاندا هەبززووە دەبززێ پێشززیان پززێ بگیرێززت بێززنە نێززو خززاکی ئەمریکززا. واڵتززانی دیززکەش دەبززێ ئەو 
 .هەڵوێستە بگرنە بەر

 
یکە نززاتوانن بەاڵم دەکزرێ زۆر کززاری دیزکەش بکززرێن. ئەو حەوتزوویە ئاڵمززان ڕایگەیانزد، بە لەبەرچززاوگرتنی دۆخەکە، چیزد

"وەک نە بززای هززاتبێ و نە بززاران" دەگەڵ ئێززران هەڵسززوکەوت بززکەن، بززۆیە وەاڵمێکززی بەربەرینززی دیا.ۆماتیززک دەداتەوە کە 
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پێداچوونەوە بە پەیوەندییە بازرگانی و دارایی دووالیەنە، پشتگیریی لە ڕێکخزراوە ناحوکوومییەکزانی چزاودێری تاوانەکزانی 
بە پارێبگزززاریی لە "ئەو ئێرانییزززانەی ئەگەری زەرەرمەنزززدبوونیان لە سزززەرێیە،" لەگەڵ  دژی خۆپیشزززاندەران و پەرەپێزززدان

 .هەوڵی دیکە، دەگرێتە خۆ
 

واڵتە یەکگرتووەکززان و هاوپەیمانەکززانی دیززکەی، دێموکراسززییەکان لە سەرانسززەری دنیززا و هەر واڵتێززک کە دژی ئاکارەکززانی 
اتیکەوە تەریزک بزخەنەوە. پەیوەنزدییە دیا.ۆماتیکەکزان دەبزێ درێژەیزان ڕێژیمن دەبێ یەک بگرن تا ئێران لە ڕوانگەی دیا.ۆم

هەبێ، بەاڵم تا ئەوکزاتەی ئێزران خۆپیشزاندەران دەکزووژێ، پەیوەنزدییەکان دەبزێ لە ئاسزتێکی نبمزدا بزن. هەروەهزا ئێزران 
 .اڵتەجاڕییەدەبێ لە کۆمیسیۆنی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ دۆخی ژنان وەدەر بنرێ، چونکی بوونی ئەو لەویدا گ

 
، بەرجزام، کە بەرێزوەبەرایەتیی بایزدن لە هەوڵزی زیندووکردنەوەیزدا ٢٠١٥ئەوسا دەگاتە پرسی وەالنانی ڕێککەوتنی نزاوکی 

بووە. هەنووکە، دانوستانەکان بۆ ژیانزدنەوەی ڕێککەوتزنەکە، کە بەمەبەسزتی وەدوا خسزتنی توانزایی ئێزران بزۆ دروسزتکردنی 
ڕاوەستاون چونکە ئێران بەردەوام مەرجەکان زیزاتر دەکزات. وەزیزری کاروبزاری دەروە، ئزانتۆنی چەکی ناوکی داڕێژراوە، بۆیە 

ب.ینکەن گوتوویەتی ئەو چاوەڕوانی گەڕانەوە بۆ بەرجزام لە "داهزاتوویەکی نبیکزدا" ناکزات. لێزدوانێکی ئەوتزۆ بەو مانزایەیە 
 .کە هەوڵی ژیاندنەوەکەی بەتەواوی کۆتایی نەهاتووە

 
ووەکان و هاوپەیمانانی دەیانهەوێ پێش بە ئێران بگرن تا دەسزتی بە چەکزی نزاوکی ڕابگزات، ئەوە شزتێکە کە واڵتە یەکگرت

پێکردنەوەی ڕێککەوتنەکە دەتوانێ سەدان می.یارد دۆاڵر بداتە رێژیمێک کە هەنزووکە  ناکرێ بخرێتە ژێر پرسیار. بەاڵم دەست
شززندە تەیززار دەکززات کە بززۆ کوشززتنی خەڵکززی بززێ تززاوانی ئززوکراین خۆپیشزاندەری ئاشززتیخواز دەکززووژێ، ڕووسززیە بە درۆنززی کو

کەڵکیان لێ وەردەگرێت و درێژە بە پشتیوانیی لە تاقمی تێرۆریست لە سەرانسزەری خزۆرهەاڵتی ناوەڕاسزت دەدا. النزی کەم، 
 .ئاقەنەبوونی زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنی ناوکی دەبێ دیسان هەڵسەنگێندرێتەوە

 
انی ئێرانی، خەڵکی ئێران، تاقیکارییەکی بەوەختە بۆ باقی دنیزا. ئەوان شزایانی شزتی زۆرتزر لەوەن ئازایەتیی بێوچانی ژن

 .کە تا ئێستا پێیان دراوە
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان بەو کراوەتەوە٨٣٤ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٧ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٦ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ئێرە خاکی کوردستانە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

 
شۆڕشیک کە کورد دیکتەی کرد بە هەموو ئێران و بووەتە مەکتەبێک بۆ وانەوەرگرتنزی گەالنزی ئێزران و قیزب.ەی ئزازادیخوازان 

 .شۆڕشەدالە ئێران و ناوچەکە و جیهان، چەند خاڵی سەرەکیی تێدایە کە خاڵی هەرە گرینگی هێب و ئیرادەی ژنە لەم 
 

بەرەو پەنجا ڕۆژ دەڕوات کە بە پێشەنگایەتیی کوردستان، هەموو نەتەوەکانی نێزو قەوارەی جوغرافیزای سیاسزیی ئێزران، لە 
 .وچان لە شەقام دان بۆ گەیشتن بە ئازادی خەباتێکی فرەڕەهەند و یەک ئامانجدا بەشدارن و بێ

 
دەکززاتەوە لە شززێوە نەریتیززیەکەی و هەر بەو شززێوە ڕوانیززنەی  ئززازادی بە واتززای مززودێرن، کە هانززا ئارێنززت لەیەک جیایززان

مونتێسززکیۆ دەتززوانین ببینززین کە ئززازادی بە پاراسززتنی مززاڵی و گیززانی دەزانێززت، بەاڵم لە شززێوازی مودێرنززدا ئززازادی هەمززوو 
لە دەسزەاڵتە و بەشەکانی ژیان لە خۆی دەگرێتەوە و بە نیسزبەت داخوازییەکزان بەشزداری لە دەسزەاڵت و ئزاڵۆگۆڕ پێکهێنزان 

 .حکوومەت و خەڵک لەیەک جیا ناکرێنەوە
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لەم ڕۆژانەدا کە دروشززمی ئززازادی دەدرێززت، ئەم ئززازادییە زۆر چەمززک و بززابەت لە خززۆی دەگرێززت وەکززوو: مززافی دیززاریکردنی 
ت و چارەنوو  ە لە بواری نەتەوەیی ە لە بزواری تزاک و خۆڵقانزدنی داهزاتوویەک کە کەرامەتزی مرۆیزی تێیزدا بەدی بکرێز

 .ئینسان بگاتە پ.ەی تەعالی، بەم هۆیەوە دەتوانین بڵێین لەنێو ئەم شۆڕشەدا دەیان شۆڕشی دیکە لە ڕسکاوە
 

شۆڕشززی نەتەوەکززان بززۆ دیززاریکردنی مززافی چززارەنوو ، شۆڕشززی ڕەگەزی و سززەرهەڵدانی ژنززان، شۆڕشززی نەوەی نززوێ، شۆڕشززی 
 قزازانجی بە ناتوانێزت دەسزەاڵتێک هزیچ دیزکە چیزی کە هێناوە پێک ڕەوتێکی  ئەندیشەیی و... ئەم گۆڕانکاری و هەڵتەکانە

 .دا بینیمان٥٧بەندانی ساڵی ڕێ لە ئەوەی چەشنی لە بچێت، بەالڕێدا و بکات قەببەی خۆی
 

لێرەدا کە ئاور دەدەیزنەوە بزۆ شۆڕشزی نەتەوەکزان بە تزایبەتی لە کوردسزتان، باشزتر بۆمزان دەردەکەوێزت شۆڕشزێکی دیزکە لە 
سەری هەڵداوە، کە بە دروشمەکانی خەڵکی بەئیرادەی سزەر شزەقامی کوردسزتانەوە دیزارە. کاتێزک دەبینزین  فۆڕمی نەتەوەیی

لە دێه.وڕانی ئیالم دروشمی "قاسم.وو، قاسم.وو ڕێگات دریژەی هەیە" یان لە شزابادی کرماشزان دروشزم دەدرێزت " ئێزرە خزاکی 
ە تەنیززا نیززیە، کرماشززان پشززتیوانییە"؛ بە ڕوونززی بۆمززان کوردسززتانە، گۆڕسززتانی فاشیسززتانە"، یززان کاتێززک دەگۆترێززت "سززن

 .دەردەکەوێت کە تەوەر و سەنگی کوردایەتی و پێشەنگایەتی لەو ناوچانەدا فورمی گرتووە
 

بەتەوەربوونی کوردایەتی چەندین زەروورەتی ستراتژیکی هەیە. کرماشان وەکوو شادەمارێک لە کوردستان، بەردەوام کزراوەتە 
نگریسزەکانی ڕێژیمزی پاشزایەتی و کۆمزاری ئیسزالمی و ئەوان بەباشزی دەیزانبانی کە ئەگەر ئەم شزادەمارە  ئامانجی سیاسەتە

 .الواز بکەن، خوێن بەباشی ناگەڕێتە جەستەی شۆڕشی نەتەوەیی کوردستانەوە
 

دانزان لەسزەر  بە شێوازێکی دیکەیش لە بواری هەڵکەوتەی جوغرافیایی، حەشیمەت، ئابووری و ڕابردووی سیاسزی و کزاریگەری
سیاسەتی ئێران، کرماشان دەبێ بکرێتە تەوەری سەرەکی و لە ئیستادا دەتوانین ئەم تەوارەیەتییە ببینین. کاتێک لەجیزاتی 
دروشمی "جاوید شاه"، دەگوترێت "ژن، ژیان، ئازادی" بەو واتایەیە کە بۆ خەڵکی ئەو ناوچزانە دەرکەوتزووە کە لە ناوەنزد و 

وەنززدگەرادا تەنیززا فەالکەت دەبێززتە بەرهەمززی و تەنیززا کززوردایەتییە کە هەمززوو مافەکززان بەدی چززاوڕوانی لە سیسززتمێکی نا
 .دێنێت

 
کردن لە خەبزات و  لەالیەکی دیکەشەوە لە بەشەکانی دیکەی کوردستان دەبێت بەو چاوکراوەییەوە بزڕواننە محزوەرییەت دروسزت

بە بەردەوامزی بە خوێنزدنەوەیەکی ورد و هەڵسزەنگاندنی  سەرهەلدان کە بە خۆشییەوە حیببی دێموکراتی کوردستانی ئێزران،
 .ستراتژیک بەردەوام لە هەوڵدا بووە کە سەنگەری سەرەکی بکاتە کرماشان کە ئەمڕۆ بەرهەمەکەی دەبینین
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لێرەدا دەبێت ئاماژە بەوە بکەین کە کاتێزک دەگوترێزت کرماشزان، تەنیزا جوغرافیزایەک و نێزوی پارێبگزایەک نیزیە، بەڵکزوو 
رێکی فەرهەنگززی و بەربززەوە کە باشززووری زاگززرۆ  لە خززۆی دەگرێززت و سززنوور و ڕەمززبی یەکگرتززوویی کوردسززتانە. لە مێحززوە

الیەکی دیکەشزەوە و لە ئاسزتی دەرەوەی کوردسزتان واتە ئێرانیشزدا، محزوەرییەتی کرماشزان چارەنووسسزازە بزۆ گەلزی کزورد و 
ێکی دێمۆکراتیزززک، ناوەنزززد ناتوانێزززت بەئاسزززانی هەوڵزززی پزززاش ڕووخزززانی ڕێژیمزززی کۆمزززاری ئیسزززالمی و دامەزرانزززی سیسزززتم

قەببەکردنی دەسەاڵت بدات، کە بەداخەوە لە وێژمانی بەشێک لە خەڵک و ئۆپوزیسیۆنی فزار  بەردەوام باسزی لزێ دەکرێزت 
 .کە ئەوانن دیاریی دەکەن کە دەسەاڵت چۆن دابەش دەکرێت

 
حزززوەری کرماشزززان بزززووە هزززۆی ئەوەیزززکە نە تەنیزززا کزززورد بە و نەبزززوونە مێ ٥٧ئەزمزززوونی شۆڕشزززی گەالنزززی ئێزززران لە سزززاڵی 

ئامانجەکززانی نەگززات، بەڵکززوو بە هەلززی دابڕانززی کرماشززان و پیالنگێززڕی ڕێززژیمەوە خەبززاتی نەتەوایەتززی لە ڕۆژهەاڵتززی 
ی کوردستان تا ڕادەیەکی زۆر سنووردار کرا و بە قەتیس مزانەوەی لە هەنزدێک نزاوچەدا لە فزورمی کەالنەوە گەیشزتە فزورمێک

 .ناوچەیی
 

کۆی ئەم باسە بۆ ئەوە بوو تا بگوترێ کە لە ئیستادا دەبێت بە پالنی تایبەت و وێژمانێکی کەالن و دیزاریکردنی محزوەرێکی 
 .سەرەکی بۆ ئێرانی پاش ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئامادە بین

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان بەو کراوەتەوە٨٣٤ئەم بابەتە لە ژمارەی 
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٧ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٦ ڕێکەوتی: -کوردستان میدیا  سەرچاوە: ماڵاەڕی
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 كانی هەتا ئێستای شۆڕشی ژینا وته سكه ده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لیمی حمان سه ڕه

 
  ئیسالمی لزهكانی كۆماری  ركوتكاره زگا سه سنووری داموده نگی بێ برو زه ركوت و زه ڕای سه ره ڵكی ئێران سه خه  ڕۆژه 50  زیاتر له

نگززی  بیسززتنی ده كان و نه تییززه زایه چوونی ناڕه ڕێوه نززدوچۆنیی بززه چه  ر لززه ده وامن. بززه رده وام و ئامانجززدار بززه رده ڕینێكی بززه ڕاپززه
ری  النی ئێزران داهێنزه ی گزه ڕینی شۆڕشزگێڕانه ڕاپزه  ڵزێن كزه مان پزێ ده وه كزان ئزه ، ئاماژه وه اڵته سزه ن ده الیزه  النی ئیران لزه گه

بی  ڕه ی ڕابزردووی واڵتزانی عزه یزه كانی ده شۆڕشه  له  وه كاته جیای ده  كرێ كه دی ده كولتووری جێگای هومێدی بۆ داهاتوو لێ به
  ر لزه ده بزه  سزڵێكه ، نه نگی شۆڕشزه ئێران پێشزه  له  ی ئێستاكه س.ه و نه . ئه وه ئێمه  كانن له نبیكترین شۆڕشه  وه ڕووی كاته  له  كه
   های كالسزیكی وه ڵێد بزه كۆمه  كانی پێش خۆی له س.ه ی نه وانه پێچه  س.ێكه . نه وداڵی ژیان و ئازادییه   عه یدئۆلۆژییهر ئ هه

  سزز.ێكه ، نه كانی ژیانززه سززته رهه ها واقعززی و به بززه  سزز.ه و نه . دیسكۆرسززی ئززه ڕیوه پ و ڕاسززت تێاززه ڕگیریی چززه ئیززدەئالیبم و پززه
 .ڕوانێ داهاتوو ده  وتوو له واڵتانی پێشكه  كانی خۆی له نه مه   هاوته ڕێ و وه گه ده دوای ژیانێكی ئاساییدا به
 
دایكبوون و  ین، لزه دی بكزه نێوخزۆی ئێزران بزه كان لزه  شۆڕشزگێڕانه  كتزه ئه  و لزه  ڕینزه و ڕاپه كانی ئزه یامزه په  كزرێ لزه ی ده وه ئه

 تیی مۆدێڕنی پێ  اڵتداره سه ده  بینرێن كه ده  هایانه و به دا ئه و كولتووره كۆنتێكستی ئه  له  كه  گرتنی كولتوورێكی نوێیه بیچم
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 : وه ناسرێنه ده
 
ركاری كۆمززاری  سززه  تای هاتنززه ره سززه  ر لززه كانی ئێززران هززه تییززه زایه ناڕه  وه م ببووتنززه رده كانی بززه نگه ئاسززته  كێد لززه یززه -

  اڵت بززه سززه ده  وایكردبززوو كززه  وه . ئززه یززه ئێرانززدا هه  لززه  كززه  بززووه  و ئایینباییززه یی و ئززایینی وه تززه نه  ییززه و فره ئززه  وه ئیسززالمییه
  قزازانجی خزۆی بقزۆزێتەوە. لزه  بزه  و پێكهاتانزه دڕدۆنگیزی نێزوان ئزه  دان بزه ره ڵگە و پزه كردنی كۆمزه تۆمیبه سانایی بتوانێ ئه

فراوانكردنززی   ی بززه ره لووچسززتان پززه به  ، لززه وه كززرده ق ده ی زهتی وایززه ته لێنی نه ڕێ خسززت و كززه ی وه ده غززه ڕی نه كوردسززتان شززه
 .دا كان ده نافارسه  وه ته تیی نه دژایه  ی به ره كان په نافارسه  ربایجان و ناوچه هواز و ئازه ئه  دا و له و سوننی ده  لێنی شیعه كه
  ڕ. لزه گه خسزته  و سزێناریۆیانه ی ئزه وه كردنزه ی بزۆ دووبارهوڵی خزۆ موو هزه اڵت هزه سه النی ئێراندا ده ی گه مجاره ڕینی ئه ڕاپه  له

جێی باشززووری كوردسززتان،  اڵتی كوردسززتانی نیشززته كانی ڕۆژهززه ساسززییه  كانی حیببززه ر بنكززه كززردن بززۆ سززه هێرش  كوردسززتان بززه
  گێڕی لزه ئزاژاوه  ربایجانیش بزه زهئا  ت له نانه لووچستان و ته به  . له وه ق بكاته ترسیی جیاییخوازیی كوردستان زه وڵی دا مه هه

بوو  وتوو نزه ركه نیا تێیانزدا سزه تزه دا نزه  و پیالنانزه موو ئه هه  اڵم له ی دا. به وڵی هاوشێوه ربایجان هه كانی واڵتی ئازه سنووره
  وه نزدی ئێرانزه ناوه  هلز  جۆرێد كزه بزێ. بزه وتر ده دوای ڕۆژ پتزه  كانی نێزو ئێزران ڕۆژ لزه جیاوازه  كگرتوویی پێكهاته ڵكوو یه به

كزانی  الن و ئزایینبا جیاوازه نێو گزه له  یه وێنه بێ  ندییه یوه و هاوپه درێ. ئه لووچستان ده كوردستان و به  دروشم بۆ پشتیوانی له
رای  ندگزه ئۆپۆزیسزیۆنی ناوه  شزێد لزه ی به وه ڕای ئزه ره سزه  وه كزرێ. ئزه دی ده ژیانێكی دێمزۆكراتیكی لزێ بزه وه ئێران هیوای پێكزه

  پاڵاشزتیی میزدیای فارسزی لزه  ی دروستكراوی ئێرانزی و بزه وه ته نۆستالژی نه  رگرتن له ڵد وه كه  ی واڵت به وه ره ده  ئێرانی له
شززبوونی ئێززران و  ترسززیی دابه مه  و و ڕۆژ بززا  لززه ن و شززه كززه زاخززانی ده ر شززۆڤێنیبمی ڕه سززه سززتی كززار له خه  ی واڵت بززه وه ره ده
ر  سزه ی له وه ن. ئزه كزه وتنی شۆڕشزدا ده ركه داهاتووی سزه  ت كورد له تایبه  كان به نافارسه  ته ومییه وان قه ی ئه وته  بهترسیی  مه
ریی  رابزه ڵكوو هزاواری ئزازادی و به نادا، بزه  و گوتاره خێد به نیا هیچ بایه ته  دا نه كانی ئێران ڕوو ده شاره وره كانی گه قامه شه
   نزه  ر ئێزران، كۆمزاری ئیسزالمییه سزه له  قینه ترسزیی ڕاسزته مه  كزه  یشزتووه گه  و ڕاسزتییه ڵكی ئێزران بزاش لزه هكا. خز الن ده گه
  لێنزه كه  بزه  مانبینی بچزووكترین ئامزاژه رگیب نزه كانزدا هزه تییه زایه ی خۆپێشاندان و ناڕه ڕۆژه 50ی  ماوه ئێراندا. له  یی له فره
 .كان بكرێ یی یان ئایینباییه وه ته نه
 
  یتوانیوه ریدا نزه راسزه ئاستی سه  نێكی سیاسی له هیچ هێب و الیه 57ی ساڵی  وانه كانی ئێراندا پێچه تییه زایه وتی ناڕه ڕه  له -

   مارگرژییزه ده  شزنه ر چه هزه  دوور لزه  كی خۆڕسزد و بزه یه شزێوه  ڵد به بكا. خه  ران ئاراسته كانی خۆپێشانده خواست و دروشمه
نگززدان و بێگومززان  كانی ده سززندووقه  اڵتداریی داهززاتووی ئێرانیززان بززه سززه النی ئێززران پرسززی ده بززڕن. گززه رده كانیان ده هویسززت

دی  راندا بزه فتاری خۆپێشزانده ڕه  له  یی، كه پ.ۆرالیبم و فره  ڕ به . باوه كان سااردووه سیاسییه  نه هێب و الیه  پێرساێكتیڤێد له
  ر لزه ڕا هزه وه ره ده  ت لزه تایبزه كان به سیاسییه  هێبه  شێد له به    بگرێ كه پاوانخوازییه  شنه ر چه هه  له  توانێ ڕێگه كرێ ده ده
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تزوانن زیزاترین  ی ده نانزه و الیه اڵت بزه سزه پێزدانی ده  لزه  بریتییزه  سز.ه و نه ت الی ئزه . سیاسزه ڵزدرووه یان بزۆ هه كیسه  ئێستاوه
كانی  تززوانین بڵێززین پایززه ده   . بۆیززه ئیدئۆلۆژییززه  شززنه ر چه هززه  ر لززه ده ن بززه لززد دابززین بكززه تگوزاری و ئززازادی بززۆ خززه خبمززه

  یه و ئاراسززته ر بززه رامبززه هێبێززد بتززوانێ به  مه سززته كززوترێن و ئه كان داده قامه شززه  داهززاتووی ئێرانززدا ئێسززتا لززه  دیمۆكڕاسززی لززه
  لزه  بزێ كزه  یزه ژیرانه  و یارییزه ڕێسزاكانی ئزه  بڕوایان بزه  ور بگێڕن كه نن دهتوا ئێرانی داهاتوودا ده  له  و هێبانه ستێ. ئه ڕاوه
رداگرتنی شززۆڕش  سززه به ست ڕا كێبڕكێززی ده وه ره ده  لزه  كززه  سیاسززییه  ندییه ربه مسززه و جه . كاتێززد ئزه وه نووسززرێنه ده  وه كانه قامه شزه
مان بزۆ  و ڕاسزتییه ڕوونی ئزه ، بزه وه نه كه رز ده ر به وبه ئه  ر و نه مبه ئه  نهو شۆڕشگێڕان دروشمی  وه  كرێنه ت ده واوی ڕه ته  دا به ده
یی  سزتراوه   به نزه  یانه كه سیاسزییه  رنامزه و به  كان پزڕۆژه سیاسزییه  نه الیه  ڵد بۆ پشتیوانی له كانی خه ره پێوه  وێ كه كه رده ده

 .ئیدئۆلۆژید
 
  نجام لززه ره ت و سززه سیاسززه  بیززاڤی گشززتی و لززه  خشززێكی دیززار و گرنگززی لززه رخی ئێرانززدا ئززایین نه مێززژووی هاوچززه  لززه -
كان،  ئیسزززالمییه  وتزززه ریی ڕه ها كاریگزززه روه كان و هزززه ئایینییزززه  تییه سزززایه ت و كه ی ڕووحانیزززه ، پێگزززه بووه اڵتداریدا هزززه سزززه ده

و  یڕه ر كزاری كۆمزاری ئیسزالمی و پزه سزه  دوای هاتنزه ت بزه تایبزه . به وه رییزه ژێزر كاریگه  واوی خسزتۆته تزه ڵگەی ئێرانی به كۆمه
ن  الیزه  كان لزه یی و سیاسزییه رده روه نگی و میزدیایی و پزه رهزه فه  م كایزه رجه ی ئیدئۆلۆژید و قزۆرخكردنی سزه رده روه كردنی په
ر  سز.ی نزوێی سزه نه  دایزه كاتێد  لزه  وه نگاوی نزا. ئزه و كۆنبێرڤزاتیبمی ئزایینی هزه ره   بزه یزه ڵگە تا ڕاده ، كۆمه وه ته ڕووحانییه

  یی و تززۆڕه مززاهواره  كاناڵزه  یشززتنی لززه كانی زانیزاری و تێگه رچاوه و سززه نززده هه ڕه كی فره یزه رده روه می په رهززه به  كان كززه قامه شزه
تی  ڕه كی بنزه یه شێوه و به وه  هسیی كه خسی و تاكه ی شه وزه حه  ئایینی خستۆته  ندبوون به ، بڕوامه وه ته كاندا دۆزیوه تییه اڵیه كۆمه
م.ززێ و بێبراوبززوونی  ی حیجززابی زۆره وه تكردنززه تیی ژنززان و پرسززی ڕه نگایه . پێشززه ماكانی سززێكۆالریبم هێنززاوه بنززه  ڕی بززه بززاوه

  وه لزه  یزه تزا دوو ده  یزه وانه له    كزه ن. گۆڕانكارییزه و گۆڕانكارییه كانی ئه ڕوونه  ئاماژه  اڵت، له سه ده به  ستراوه تی به ڕووحانیه
و  ئزه  كزه  نییزه  و مانایزه بزه  وه ڕووبزدا. ئزه  و خێراییزه م بزه بوو النیكه اڵتدارانیش پێیان وانه سه ده  ڵكی ئێران و نه خه  پێش نه

نای  پزه  لزهحیجزا  و بزێ حیجزا    بینین ژنزان بزه ده  سانی بڕوادار ناگرێ. ئێمه كه  یان ڕێب له  ماوه ئایین نه  بڕوای به  س.ه نه
وتززی  ر ڕه سززه رییان له اڵت كاریگززه سززه ده  بززه  سززتراوه به خۆ و نه ربه . پیززاوانی ئززایینیی سززه وه ڵێنززه كتر دروشززمی ئززازادی ده یززه

  كێد لزه   یزه بینرێن. سزێكۆالریبم وه كان ده ئایینییه  ممولی جیاوازییه حه ئاستی ته  ش له ی دیكه و زۆر ئاماژه یه كان هه ڕووداوه
 . یه و شۆڕشه كانی ئه دیاره  وته سكه ده  ژیان له وه كانی دیمۆكڕاسی و پێكه هپای
 

  ماكانی سێكۆالریبم و پ.ۆرالیبم لزه بوونی بنه  هادینه گوتاری پاوانخواز و شۆڤێنیستی، ڕێبگرتن و نه  له  س.ه و نه ڕینی ئه تێاه
  زامنزی پاراسزتنی  . دیمۆكڕاسزی وه النی ئێرانزه ی گزه مێژووییزه  غزهو قۆنا كانی ئزه گرینگزه  وته سزكه ده  دا لزه و شۆڕشه وتی ئه ڕه

ن  الیزه  لزه  وتزه و ڕه وام بزوونی ئزه رده دی. بزه ته  نایه  مایانه و بنه بێ بوونی ئه كان و هاوواڵتیان به جیاوازه  كانی پێكهاته مافه
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رچاو.  بزه  خاتزه نرخ بۆ داهاتووی ئێران ده تێكی به رفه ، ده تانه و واقعیه ری له راسه یشتنی ئۆپۆزیسیۆنی سه و تێگه وه س.ه و نه ئه
زرانززدنی  و دامه ره بززه  مبازێكی گرینگززی ئێرانززه ڵززه كی مێژوویززی و قه یززه روازه دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی ده  شۆڕشززی ژینززا بززه

 .اڵتێكی دیمۆكڕات و فیدڕاتیو سه ده
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٧ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٦ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
 
 

 چلەیەک بۆ کۆتایی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەلیم حەقیقی

 
ئێستاش هەر ئەو ڕۆژەیە کاتێک لە تاران سەفەرێک بوو بۆ ناسینەوە ژوانێکی پڕ دهۆ وەک یەکەم ڕۆژی وانیزار، دانیشزتنێک 

مەودایەکززی نبیزک لەوبەری ئاوەکززان هەتززا لە ڤیزیەن و میکۆنووسززی ئزازاد و سەربەسززت، دەیزان و سززەدان مەرگززی نزاوخەت بە 
هەتەر کا مەرگ و کوشتن و مووشەک بەسەر جەستەی نەچەماوی کورد، نامرێ قەت هەر زیندوو دەمێنێ لەنێزو گزڕ و ڕەشزاش 
و بەنزد و سزێدارە دەپچزڕێ، لە ترسززی سزەرهەڵدانەوەی ژیزانێکی بەخزتەوەر بەگززژم دادێ بەکزرە شزۆفارەی شزەوێکی مەیززو لە 

 .وچان ناکەوم، نانەوێ قەت ئەژنۆی ئااڵیەکم اڵێک و لە ڕۆژیی هەموو دەمێک بێوەرزی هەموو س



٦ی ژن، ژیان، ئازاد  
 

 

117 
 

تۆیی وەک ژنێکی تینووی خولیای ئازادی و سەوداسەری ئەوین لە پێدەشتەکانی ڕەشزماڵ و بێزر بە سزەر پشزتی  ئەو ڕۆژانە بێ
کزی نزامۆ بە پەڕۆکێکزی ڕەشزی چڵکزن هەساێکی قەدەم هەموو گەردوون و شارەکان دەپێوم. بە چ  ڕۆژ کۆشک و تەالری درونجێ

گززڕ دەگززرێ و بە چزز  کەزی و پرچززی هززۆنراوەی شززابەیتێکی وەکززوو ژینززا ژینززی نززوێ وێنززا دەکەم، ژان دەگززرێ نیشززتمان بە 
پێ بەسزەر کەالکزی بزۆگەنی ڕدێزن چەرمزووکی  کۆرپەیەک، لەسەر خزوانی ژنێکزی خولیزای ئزازادی، چزۆپییەکی چز  گەڕ بە سزێ

ئیتزر چز  مزۆم داناگیرسزێم، گەڕیزان دەگێزڕم بزۆ چز.ەیەک لە نەمزانی تەواری کوردسزتان کە بە  خەرفاوی سەرشێت و پزیس...
مەرگززی خززۆی ژن و ژیززان و ئززازادی دەهززۆنێتەوە بززۆ گەالنززی جیهززان؛ بززۆ مەرگێکززی پیززرۆز و ە بەخززتەوەر و ڕووسززوورە ئەو 

یزان دەیزانگرێ و هەدا نزادەن، ڕا دەبزن ژینایانەی ئاخ لە باوەش دەگرن و بە بۆنی پەرێب بەکاتی بزاران سەرمەسزتی بزۆنی ژ
سەر هەڵدەدەن. وەک ئاژێرێک دەژینەوە وەک شەتاو دەبنە خۆزگە و تینوایەتی دەشکێنن، دەبزنە تۆشزە ڕێگزا دەبزڕن و دەبزنە 

 ...ئاسمان بۆ فڕین و هەوایەکی ئازاد بۆ هەڵمژتن
 

هەناسە بۆ داگرتنزی چزاوێکی چزاوەڕێ، چەمەری  چ  سوار بەسەر خاکی نیشتمان دەئاژوون لە ڕۆژمێرێکی دژواری ڕابوون، چ 
دێتە گۆ چ  چەمە و چ.وورە و چزاوانی پزڕ لە خولیزای درێزژەدان بزۆ هەتزا گەیشزتن. هەر ئەو چزوارانەی دەبزنە یەک و چزڕ، 
چیا، چنار هەموو چێوێک بەدەسزت بۆسزەری هەژدیهزا لە زەماوەنزد و شزایی و هەڵاەرکێزی سەرشزەقام بەگزژ شزین و شزەپۆڕ و 

ەچینەوە. کاتێک لە شەقام هۆتا  و دروشمی ئازادی دەبێتە هەور و وەک ڕێژنەیەک بزاران بەسزەر شزار دادەبارێزت و شەو داد
نەمانی مرۆڤێکی دڵڕەشی گەنیزو دەبێزتە سزروودی پێکەوەبوونمزان هەتزا چوارسزووە دادەگزرێ و ڕزگزاری و سەربەسزتی دەبێزتە 

 .مبگێنیی چ.ەیەک لە نەمان و خەونێک بۆ ژیان
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٧ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٦ ڕێکەوتی: -: ماڵاەڕی کوردستان میدیا سەرچاوە
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 ژن، ژیان، ئازادی: بەرەنگراربوونەوەی باری باو
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئازادی حاجی ئاقای

 
 سێ میتافۆر لەجەستەی سیاسی

 
رسزیا بەرەو فەڕەنسزا، بەجێزدێڵێت. لەمزاوەی واڵتزی پێ ١٧١١لەساڵی  "ریكا"شازادەیەكی فارسەو لەگەڵ هاوڕێكەی ‹ ئۆزبە ›

مانەوەی نۆ ساڵەی ئۆزبە  لەفەڕەنسا، هاوسەرەكانی لەناو حەرەمسەراكەیدا رۆژ لەدوای رۆژ زیاتر یاخیتر دەبزن. سزەرەڕای 
وت ئەوەی ئۆزبە  كەسێكی رووناكبیرە، بەاڵم دوای بینینی ئەم یاخیبوونە رێگا دەدا سەرۆكی حەرەمسەراكەی، ژنەكانی سزەرك

بكات، ئەمەش وە  دەرەنجامێد دەرفەت بۆ ئاشتبوونەوەی نێوانیان لەناودەبات. سەرەڕای نامەی `رۆكسزانا` خۆشەویسزتترین 
هاوسەری ئۆزبە ، كەتێیدا، با  لەدروستبوونی دۆخێكی پڕ لەتر  و تاریكی و تۆقێنەر لەالیەن سزەرۆكی حەرەمسزەراكەی 

دەكەوێززت؛ ئەگەرچززی ئززۆزبە  وای بیردەكززردەوە كەپەیوەنززدیەكی مززۆدێرن و بززۆ تەواوی ژنەكززان دەكززات، لەم نززامەیەدا دەر
ئەڤیندارانەی لەگەڵ رۆكسانا هەیە، بەاڵم خۆی فریوداوەو رۆكسانای خستووەتە ناو جۆرێزد لەدی.زی و سزەركوتەوە. ئزۆزبە  

 لەم نامەیەدا تەنانەت تێدەگا رۆكسانا خۆشەویستێكی دیكەی بۆ خۆی هەڵبژاردووە.
 

ا رۆكسززانا بەتززوڕەییەوە هەسززتە درۆیینەكززان و ئززازادی سززاختەی تەواوی ژنززان و پیززاوان دەخززاتەڕوو كە لەژێززر لەنامەكەیززد
راسززززتە مززززن تززززۆم فریززززودا، مززززن كززززەوم نززززایە سززززەر سززززەری سززززەرۆكی "دەسززززەاڵتی رەهززززادان و بززززۆ ئززززۆزبە  دەنووسززززێت 

 بیزر ئزاوا دەتزوانی چزۆن بەاڵمن... كاخۆشزە چێزژە بزۆ بەشزوێنێد بزكەم تزۆ ترسزەكانی لە پزڕ ژوورە توانیم حەرەمسەراكەت،
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 ئەویززش تززۆ؟ چێژەكززانی و ئززارەزوو حەزو بززۆ تەنیززا كەسززێكم مززن جیهززانەدا، لەم كە ببانززی بەگەمززژەم ئەوەنززدە بكەیززتەوە
نكزۆڵی لەتەواوی ویسزتەكانی مزن بزكەی. بەاڵم نزا، رەنززگە  دا، بەخززۆت رێگزات. دا بەخزۆت شزتێكت هەمزوو رێگزای لەكاتێكزدا

م؛ بەاڵم هەمیشە ئازاد بووم، من یاساكانی ئێوەم بەپێی یاساكانی سروشت سەرڕاست كزردووەتەوە، بەردەوام لەكۆی.ەییدا ژیاب
 ."خاوەن سەربەخۆیی تێڕامان و بیركردنەوە بووم.

 
لەكۆتاییززدا رۆكسززانا بەكوشززتنی خززۆی لەدژی دەسززەاڵتی ئززۆزبە  رادەپەڕێززت. تەنیززا دوای ئەم رووداوە تززراژیكەیە ئززۆزبە  

ەڤین تێدەگا؛ چونكە تا ئەوكاتە وای زانیبوو خۆبەدەستەوەدانی ژن بەواتزای رەوشزتبەرزی و وەفزا بەواتزای حەیزاو لەواتای ئ
حەزو ئارەزووی ژنیش بەواتای بەرەنگاربوونەوەیە. ئۆزبە  لەوە تێنەگەیشتبوو بۆ هاوبەشبوون لەئەڤین، پێویستە بەهەمزان 

 .شێوە خۆشەویستی الیەنی بەرامبەر وەاڵم بدرێتەوە
 

 فەڕەنسزا، لەكۆمەڵگای رەخنەگرتن بۆ میتافۆرێد وە   دا،-(١٦١مۆنتێسكیۆ لە )نامەكانی پێرسیا( داو بەتایبەت لە)نامەی 
پێكراوەكەی سزەرەوە جیزا لەوانەی ئامزاژە نزامە بەاڵم خزۆی، رەخنەكانی تیشكی ژێر دەخاتە كۆمەڵناسی و سیاسی الیەنی زۆر

ی ژنزان پرسزێكی سەرەكیشزی لەنزاخی خۆیزدا حەشزارداوە كەپەیوەنزدی راسزتەوخۆی ئەخالقی سەبارەت بەئزازادی یزان سزەركوت
لەگەڵ پرسززی ئززازادی و ژیززان هەیە؛ ئاگززاداربوونەوەی ژنززان لەجززێگەو پززێگەی خۆیززان كەدەتززوانێ هەر چەشززنە دەسززەاڵتێكی 

گەیشززتنی ژنززان لەمەڕ رەهززاو بەپیرۆزكززراو بەرەو هەڵوەشززانەوە ببززات. بەاڵم تێگەیشززتن لەم دۆخەو ئەو رەوتەی بەسززەر تێ
جێگەو پێگەی خۆیان هاتۆتەدی، یەكسەر پەیوندی بەدەسەاڵتی سیاسی و دەركەوتەكانی نوانزدنەوەی هێزب لەسزیمای جەسزتە 
پیرۆزەكانی وە  شاو باو  یان خوا لەتیۆلۆژیزای سزەدەكانی ناوەڕاسزتدا لەنزاو ئزایینە ئیبراهیمییەكانزدا هەیە؛ كەچزۆن ژن 

وشی تەنگەژە بكزا یزان لەهەنزدێد حاڵەتزدا لەسزیمای دروشزمێكی سیاسزی وە  ژن، ژیزان، ئزازادی توانی ئەم ئیماژە زاڵە تو
 دەسەاڵتە سیاسییەكان تووشی قەیران بكات.

  
 ژن لەناو جەستەی سیاسی دەسەاڵتی رەها

 
ا مزززاف و بەرژەوەنزززدییەكانی نەتەوە كەهەنزززدێد دەیانویسزززت لەجەسزززتەی شززز“)لزززوییبی پزززازدە( شزززای فەڕەنسزززا پێیوابزززوو؛ 

هەروەهزا لزوییبی شزانبەش “ جودابكەنەوە، تەنیا لەژێزر دەسزتی ئەودایەو لەگەڵ بەرژەوەنزدییەكانی خزۆی هاوتەریزە و یەكە
لەفەڕەنسا نەتەوە جەستەیەكی جیا نەكراوەیەو بەتەواوی لەناو كەسایەتی و جەستەی شادا رەنزگ “لەسەر ئەم بڕوایە بوو؛ 

 میتززافۆرە ئەم ئەگەرچززی. رەهاكززانە دەسززەاڵتە سیاسززی دیسكۆرسززی نززاو سززەرەكی میتززافۆری سیاسززی جەسززتەی “…ئەداتەوە
 لەڕێگززای سیاسزیدا فەلسززەفەی لەنزاو بیركزردنەوەیە شززێوازە ئەم تێزدەچێت رێززی هەرچەنزد و یۆنزانی هززبری سزەر دەگەڕێزتەوە
سزالیببووریی(ەوە )تیمائو (ی )ئەفالتوون(ەوە هاتبێت، بەاڵم ئەم مزۆدێ.ە لەالیەن )جزۆن  لەسەر( كالسیدیو ) لێكدانەوەی
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بۆ یەكەمجار وە  تێگەیەكی سیاسی لەناو م.مالنێكانی كڵێسا بزۆ بااڵدەسزتی و نوانزدنەوەی هێزبی زۆرتزر پەرەی پێزدرا، هەر 
 بۆیەش ئەم مۆدێ.ە تێخكرینەو پەلهاویشتنەكەی لەسەر بنەمای تێخكرینی ئایینی دامەزرابوو.

 
ە بزززوو؛ جەسزززتەی سیاسزززی، وە  جەسزززتەی مزززرۆ ، پزززارچەنەكراوەو ئەم میتزززافۆرە لەبزززنەرەتەوە رەنگزززدرەوەی ئەم بیزززرۆكەی

لەئەگەری پارچەبوونیدا تەواوی جەسزتەی سیاسزی، واتە ژیزانی گشزتی تووشزی مەترسزی دەبێزت. یەكێزد لەپێشزگریمانەكانی 
ئاشزتی و دیكەی ئەم میتافۆرە ئەوە بوو كەتەنیا رێكخراوەیێكزی یەكگرتزوو و هیراركیكزاڵ لەنزاو كزۆمەڵگەدا دەتوانێزت بگزاتە 

سزززەقامگیری و خۆشزززبژێوی. ژیزززانی ئۆرگزززانیبم گرێزززدراوی یەكگرتنزززی بەشزززەكانەو هەربزززۆیەش چزززاكەی گشزززتی پێویسزززتی 
بەدەسززەاڵتداری تززاكە كەسززێد، تززاكە دەسززەاڵتدارێد وە  نززوێنەری خززوا لەسززەر زەویززیە. ئەم زنجیززرە گەورەیەی بززوون كە 

تنزززدا وە  رێكخسزززتنی خێبانزززی دەردەكەوت، لەالیەن بزززاوكێكی لەئاسزززمانەوە بەرەو زەوی درێزززژ دەبزززووەوەو لەیەكەم دەركەو
خێرخوازەوە یان دەسەاڵتدارێد یان شایە  سەركردایەتی دەكرا. باو  یان باوكە پیرۆزەكان یان شا، بەپێی دەركەوتەكزانی 

مزززاف و ئەم جەسززتە سیاسزززییە، پێزززداگرییان لەسزززەر هێزززب، مافەكززان و بەرژەوەنزززدییەكانی نەتەوە دەكزززرد كە لەگەڵ هێزززب، 
 بەرژەوەندی شا هاوتەریە بوون. سیاسەتی جەستە لەسەر جەستەی خودی شا نووسرابوو.

 
شزا دەكزا بەسزیمبولی وااڵی دەسزەاڵتە -بەدرێژایی مێژووی دەسەاڵتی رەها، لەالیە  )ویسزتی هێزب( شزانۆی رەهزاخوازی بزاو 

ئەم ئزاوێتەیە، هەربزۆیە جەسزتەی )شزا(  یزش رەوایزی سیاسزیی دەبەخشزێتە-سیاسییەكان. ئاوێتەبوونی شزەریعەت لەگەڵ هێزب
واتززایەكی دووانەی بەخززۆیەوە دەگرێززت. ئەگەرچززی شززا وە  تززاكەكە  دەهززات و دەڕۆشززت، بەاڵم جەسززتەكەی هاوكززات؛ وە  

 چەمكێد و وە  تاكەكە ، ئیماژی سیاسی ئەو جیهان و ئەم جیهانەی دەنەخشاند.
 

  جزززووڵەیەكی نەمزززری دەسزززەاڵتداری و سزززیمایەكی لێزززوڕێژ ئەم تزززێگەیە پردێكزززی لەنێزززوان جیهزززانی سروشزززتی و سیاسزززی وە
لەسززەپاندنی دەسززەاڵتی رەهززا پێكززدەهێنا. لەالیەكززی دیززكەوە؛ جەسززتەی شززا لەگەڵ سززیمبۆلەكانی تززر، لەڕێوڕەسززمی تززاج 
لەسەرنان، ناشتن دەگەیشت بە لووتكەی خۆی. بارەگای بنەماڵە، بارەگای شا و تەنزانەت وێزنەكەی لەسزەر دراوو پزارە وە  

 ەستەیەكی ئەفسوونگەر بۆ بەردەوامبوونی سەرچاوەكانی هێب دەنەخشاو دەنەخشێت.ج
 

پانتززایی گشززتی دەسززەاڵت بەهززۆی تایبەتمەنززدی كردەیززی خززۆی پێگەیەكززی پیززرۆز بززوو و بززۆ پاراسززتنی ئەم پیززرۆزییەش 
ئەم تایبەتمەنززدییە  لەهەوڵدانززدابوو. هەر ئەم تایبەتمەنززدییەی پانتززایی گشززتی دەسززەاڵتی رەهززاخواز بززوو؛ بەهززۆی ئەوەی

پێویستی بەدووبارە نواندنەوەی سەرچاوەو بەستێنەكانی هێبی گشتییەوە هەبوو؛ بەواتایەكی تر، تزۆپ و ئاهەنزگ و گزۆرانی 
 و سیمبۆلەكان ئەم دەسەاڵتەو ئەم هێبە رەهایەیان دووبارە دەنواندەوەو هێما ئایینیەكان، كۆبوونەوەكان بۆ نواندنەوەو 
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 بەردەوام دووبارە دەكرانەوە. -لەسەر بنەمای هەردوو جەستەكەدا -وبارەی هێبی شابەرهەمهێنانەوەی دو
 

ئەم جەستە خواییەی شا لەنزاخی خۆیزدا لەنزاو پانتزایی گشزتی نوانزدنەوەی هێبێزد بزوو كەهەوڵیزدەدا سزوبژێكتێكی نێزرینە 
انێد بززوو بززۆ نوانززدنەوەی تەواوی لەدەسززەاڵت لەنززاو كززۆمەڵگەدا بنەخشززێنێت. واتە ئەم نوانززدنەوەیە لەنززاخی خۆیززدا هەوڵززد

بازنەكززانی ئززارەزوو بەرەو ئاڕاسززتەی هێززبی رەهززای نێززرینەی شززا؛ بەم پێززیە نوانززدنەوەی هێززبی بااڵدەسززت بەسززەر تەواوی 
جۆرەكززانی تززری پەیوەندیكردنززدا زاڵ بززوو. ئززۆبژێكتی ئەم پێكهززاتە ئززایكۆنیكەی نوانززدنەوە لەیەكەم هەنگززاودا، شززاییەكی 

ا بززاو  بززوو. هێززب لەگرێززدانێكی تاكەكەسززی لە )شززا( وە، بەشززێوازێكی پ.ەبەنززدیكراو لەسززەرەوە بەرەو خززودایی و لەكۆتاییززد
خوارەوە سیستەمی پەیوەندییەكانی بەرهەم دەهێنایەوە، هەربزۆیە بایەخەكزانی پیاوسزاالری بەتوونزدی لەنزاو پراكتیكەكزانی 

 كۆمەڵگایەكی ژێر دەسەاڵتی رەها جێگیر دەبوون.
 

ێشكەشززكراو بززۆ كۆمززاری جێنێڤززا، لە دیسكۆرسززی دووهەمززی خۆیززدا، كە لەسززەرەتادا پێززدەچێت هەنگززاوێكی روسززۆ لەپێشززەكی پ
شەرەفمەندانە بۆ لەبیرنەكردنی ژنان وە  نیوە بەنرخەكەی كۆمار بێت، ئاماژە ئەكاتە سزەر نەرمزی و نیزانی و ئەقڵزی ژنزان 

 ژنان و ئەو كەسانەی سەرسامی ژنانن دەنووسێت: لەپێناوی پاراستنی ئاشتی و مۆراڵە باشەكان. روسۆ وە  ئامۆژگاری
 
ژنزززانی خۆشەویسزززت و رەوشزززتبەرز، داهزززاتووی رەگەزی ئێزززوە بەردەوام حزززوكمڕانی بەسزززەر رەگەزی ئزززێمەدا دەبێزززت. جێگزززای "

بەختەوەرییە دەسەاڵتی پاكیبەیی ئێوە، تەنیا لەیەكگرتوییەكی نزاو ژیزانی هاوسزەرگیریدا، تەنیزا بزۆ شزكۆمەندی دەوڵەت و 
 . *"شی گشتی بەكاربهێنرێتخۆ
 

واتە دەوتززرێتە ژنززانی جێنێڤززا، كەجززێگەو پززێگەی ئەوان لەنززاو مززاڵەوە، سززەرچاوەی هێززبی ئەوانە، هێززبی پززاكیبەیی ژنززانە 
دەرفەتی حكومەتكردن بەسەر پیاوانیان بزۆ دەڕەخسزێنێت. بەاڵم ئەم دەربزڕینە نیشزاندەری الیەنێكزی شزاراوەی دیزكەیە؛ واتە 

وە گشت ئەمانە تەنیا بۆ چاكەی گشتی و شادی زۆرتری گشتمانە، نە  تەنیا بۆ خۆشبژێوی پیاوان. ئەوە ژنان دڵنیادەكرێنە
بەم واتایە دێت ژنان هاندەدرێن تاكۆمەڵگە یان پێگەیەكی بەفەرمزی ناسزێنراو بزۆ خۆیزان بزدۆزنەوەو هاوكزات بە شزێوازێكی 

 ن. روسۆ لەبەردەوامی ئەم دیسكۆرسەیدا دەنووسێت:زمان لووسانە، لە گەڵ )ژنانی ساارتا(ی كۆنیش بەراورد دەكرێ
 

كام پیاوی بەربەر دەیتوانی لە هەمبەر دەنگی شەرەف و عەقە لەزاری ژنێكی ناسكدا بوەستێتەوە؟ و كێ بەبینینزی ج.زوبەرگی 
و پزاكیبە و سادە، سووكایەتی بەج.و بەرگە پۆشتە و گرانەكزان ناكزا؟ ئەوە ئەركزی ئێزوەیە بەردەوام بە بااڵدەسزتی دۆسزتانە 

بێتاوانتززززززان و بەژیززززززری پززززززڕ لەمەكرتززززززان، خۆشەویسززززززتی یاسززززززاكان لەواڵت و هززززززاودەنگی لەنێززززززوان هاوواڵتیززززززان 
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 بززززۆ هەمزززووانەوە لەسزززەرووی و دابەشزززكراوەكان خێزززبانە یەكگزززرتنەوەی لەپێنزززاوی شزززادەكان بەهاوسزززەرگیرییە بازززارێبن.
 و نەرم بەدیهێنەرانزی و ئەخزالق پزاكیبەی پزارێبەرانی ئێزوەن خۆتزانن، كە بزن شزێوەیە بەم هەمیشزە بزۆیە …ستكردنەوەیرا

 **…ئاشتی نیانیی
 

ئەم بزززڕگەیە لەزمزززانی روسزززۆ ئزززاوێتەیەكی بەرچزززاو لەزمزززانی زاڵبزززوون، چەوسزززاندنەوەو كزززۆیالیەتی لەگەڵ فەزی.ەتەكزززانی 
ەوێزت سززیخەتەكانی پەیوەندیزدار بەهەسزت و سزۆزی ژنزان، ناسزكی دایكززانە و ئەڤینزی رۆمزانتیكەو لەڕاسزتیدا بەڕوونزی دەردەك

 دووهەم بەمەبەستی خبمەتكردنی چەوساندنەوەو كۆیالیەتی و لەئاكامدا زاڵبوون بەكارهێنراون.
 

سززەرەڕای ئەوەی بە نیسززبەت یەكەم میتززافۆری سیاسززی، كە ژنززان لەناویززدا ئامززادە نەبززوون، لەدووهەم وێنززادا ژنززان سززەرەڕای 
پاسیئ بەمەبەسزتی خبمەتكزردن بەدەوڵەت یزان كۆمزار. واتە؛ ئەركزی  ئامادەبوونیان، دەكەونە ناو دۆخێكی كۆنسێرڤاتیئ و

ژن م.كەچكززردن و چاوپۆشززیكردن لەئامززان  و بەرژەوەنززدییەكانی خززۆی لەپێنززاو ئامززانجێكی وااڵتززر، واتە ژیززانی ئەخالقززی 
بەرژەوەنزدییە  كە روسزۆ بەنزاوی چزاكەی گشزتی خوازیزاری بەرزكزردنەوەی-كۆمەڵگادایە. بەاڵم بەپێچەوانەی هاوڕێ نێرەكەی 

 ژن بەتەواوی لەبەشداری چاالكانە كۆمەڵگا دەردەكرێت یان رێگای پێنادرێت. -تایبەتییەكانیەتی
 

ژنززانی رەوشززتبەرزی كۆمززار، بەپززێچەوانەی ئەو ژنززانەی روسززۆ لەنززاو پانتززای گشززیتی دەسززەاڵتی رەهززای سززەردەمی خۆیززدا 
ا دەكزرێنەوە و لەم پێنزاوەدا لە زمزانێكی ئەخالقیزانەی خزاوەن بینیبوونی، بە تایبەتمەندی پاكیبەیی رەگەزیی خۆیانەوە جی

ستانداردی دووانەی مێیینەی )پا /ناپا ( و ) پاكیبە/ ناپاكیبە( پەیوەندی سێكسی لەناو ئاپاڕاتوسی خێبان یان دەرەوەی 
ی گشززتی وە  خێززبان، نززاو مززاڵ یززان دەرەوەی مززاڵ كەڵززد وەردەگرێززت. لە ئاكامززدا قەتیسززمانەوەی ژن لە دەرەوەی پانتززا

 هێمایە  بۆ فەزی.ەی سیاسی دووبارە بەرهەم دێتەوە و تەنانەت دەكرێ بەپێوەرێكیش بۆ هەڵسەنگاندن.
  

 ژن لەناو جەستەی سیاسی كۆماریی

 
شۆڕشی فەڕەنسا كرانەوەیێكی نوێ بزوو بزۆ ئەوەی ژن وە  بەشزەكەیتری كزۆمەڵگە، بێزتە نزاو پانتزای سیاسزی. )مزاركویب دێ 

لیبراڵزی فەرەنسزی بە نزوێنەرایەتی لەالیەن ژنزانەوە، پرسزی نایەكسزانی مەدەنزی و سیاسزی ژنزان -ۆكراتكۆندۆرسێ( ئەریسزت
بەپێزززی پێوەرەكزززانی پانتزززای گشزززتی لیبڕاڵزززی دەخزززاتە ڕوو. تێڕوانینەكزززانی لەالیەن )شۆڕشزززگێرانی ژاكزززۆبەن( سزززەر راسزززت 

رەگەز و ئزایین، بەرەنگزاری مافەكزانی كەسزێكی هەر كەسێد بەهۆی رەنزگ و “دەكرێنەوە. كۆندۆرسێ لەسەر ئەم بڕوایە بوو؛ 
 “…بۆتەوە خۆی مافەكانی بەرەنگاری لەدژی ئەوە لەڕاستیدا بێتەوە،  تر
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هەربززۆیە كۆندۆرسززێ دژی الوازكردنززی مافەكززانی ژنززانیش بززوو. بەم حاڵەشززەوە كۆندۆرسززێ نیگەرانززی ئەوە بززوو ژنززان لەدوای 
ەوە. هاوكزات لەگەڵ سزەرلەنوێ دامەزرانزدنەوەی بونیاتەكزانی سیاسزەت، رزگاری، لەئەركەكانی تایبەت بەخۆیزان دووربزكەون

ش هێدی هێدی سەر بۆ دەمارگرژییەكانی پیاوانەی كۆماریخوازەكان دادەنەوێنزێ كە پێیزانوایە؛ دەكزرێ و ئەتزوانن -كۆندۆرسێ
 دۆخی كابانی ماڵ و ماڵداری لەپێناو خبمەتكردن بەسیاسەت زیاتر پەرەپێبدەن یان بیچەساێنن.

 
لەسەر ئەم بنەمایە بوو كۆندۆرسێ بەڵێنی ئەوەیدا؛ كە هەرچەند پێویستە مافە سیاسزییەكان بزۆ ژنزان دابزین بكرێزت، بەاڵم 
پێویست ناكات لەدەسەاڵتی راستەقینەو سەركردایەتی سیاسیدا بەشداربن. ژنان تەنیا بۆ پەروەردەكردنزی مناڵەكانیزان و بزۆ 

ێكی سروشتییە ژن شیر بدا بەمناڵەكزانی و لەسزاڵە سزەرەتاییەكانی ژیزانی منزااڵنی، مێردەكانیان باشترن. ئەوە تەواو بابەت
ئاگادارییززان لێبكززات. بەاڵم هەرچیززیە  بێززت ئەو ژنززانەی پێشززتر تەنیززا وە  ئززامرازو كەرەسززتەی نززاو مززاڵ وابززوون، دەبززن 

 بەخاوەن كەسایەتی و هەروەها هاوواڵتیانی دەوڵەت.
 

ەت وە  سیمای بزاوكی نزوێ بە تەواوی تایبەتمەنزدییە خواییەكزانەوە دەردەكەوێزت، ژن لەناو جەستەی سیاسی نوێ كە دەوڵ
ئەركێكی دیكەی پێدەساێردرێت. بەوتەی )وۆلستۆن كرافت( و وە  بەرسڤێد بۆ روسزۆ، لەم نەخشزە نزوێیە سیاسزیەدا؛ ئەگەر 

ە پێشزكەوتنی زانسززت و رەوشززتبەرزی ژنزان لەڕێگززای پەروەردەكززردنەوە بزۆ هاونشززینی و هززاوڕێی پیزاوان ئامززادە نەكززرێن، ئەو
رادەوسزتێت. لەنززاو جەسزتەی سیاسززی سزەردەمی شززۆڕش و دواتززر كۆمزاری فەڕەنسززاو تەنزانەت لەالیەن وۆڵسززتۆن كرافتیشززەوە، 
ژنززانی ڕەوشززتبەرز پێویسززتیان بەج.ززوبەرگی گرانبەهززا و خشززە نەبززووە؛ چززونكە ج.ززوبەرگی حەیززا جززوانترین جزز  وبەرگززی 

ئەو پۆرترێتەی وۆڵستۆن كرافت لەسیمای ژن لە سەردەمی شۆڕشی فەڕەنسادا دەیكێشزێتەوە بزریتییە  رەوشتبەرزانە بۆ ژن بوو.
لە )ژنایەتێیكی پاكیبە( و )ژنبزوونێكی رەوشزتبەرزانە( بەاڵم ئامزاژی بەوە دەكزرد، كەبەجێهێنزانی ئەم ویسزتە بەدڵنیزاییەوە 

 و هەوڵدان بۆ كۆنترۆڵی خۆی رادەكێشێت.كردەیەكی قور  و دژوارە. لەبەرئەوەی كەوزەی ژن بەردەوام بەرە
 

سەرەڕای ئەوەی لەسەردەمی شۆڕشی فەڕەنسا سیمبولیبمی نواندنەوەی ژن چاوپۆشزی لەدەسزەاڵتی پیاوانەشزی تێزدا دەبینرێزت، 
بەاڵم لەكردەوەدا، هێرشكردنە سەر پیاو یزان دەسزەاڵتی پیزاوانە لەڕێگزای گوشزارو هەمیشزە لەڕێگزای ئاڕاسزتەكردنی هەسزتە 

 ژنززانی كززۆمەڵەی  ەكززان وە  هێمززایەكی نززوێی ژیززانی خێبانیززانەی كۆمززاریخوازانەو ڕەوشززتبەرز گیززرا. وە  دەرەنجززامیشژنان
 مافە سیاسییەكانی ژنان كرا.لە نكۆڵی و هەڵوەشایەوە شۆرشگێڕ كۆماریی

 

 بزوو، ئزازادی وشزەی یئزایرۆنیكبوون بزوو، گرنگزی خزاوەن ناوەدا لەم ئەوەی فەرەنسا، شۆڕشی رادیكاڵەكانی دروشمە سەرەڕای
 لەنزاو ژن بەرتەسزككراوەی ڕۆڵزی سزەر لە داكزۆكیكردن نیشزاندەری گشزتیدا، پانتزای لەنزاو ژن نوانزدنەوەی كە ئەوەی بەهۆی
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 ئەو بەگشززتی چززونكە ناكرێززت، قسززە ژن وە  لەدادپەروەری چیتززر  وتەی `مارینززا وارنێززر` لەم مززاوەیەدا بە. بززوو ماڵززدا
 ت...بكرێ لەسەر باسی نەكراو چارەسەر پرسێكی وە  ئەمە نییە پێویست و ئازادە ئیتر ژن كە چەسااندبوو؛ باوەڕەیان

  
، بززۆ جززارێكیتر ژنززان ١٨٣٠سززەرەڕای كاكردنززی گشززتی دەنگززی ژنززان لە سززەردەمی شۆڕشززی فەڕەنسززادا، لەسززەرەتای سززااڵنی 

ەن. ڕەنگە بگوترێزت هەر ئەو كزاتە بزوو بەڕێكخراوە كران تاوەكو بۆ جارێكیتر لەدامەزراوە پیاوساالرەكان داوای چاكسازی بك
فێمینیزززبم وە  بەرسزززڤێد بزززۆ رەتكزززردنەوەی شزززێوە روانینزززی لیبەراڵەكزززان و كۆماریخوازەكزززان بزززۆ چارەسزززەركردنی كێشزززەی 

 ژێردەستەیی مەدەنی و سیاسی ژنان، شێوە هۆشیاریێكی مۆدێڕنی نبید لەڕۆژی ئەمڕۆكەی خۆی وەدەستهێنا.
 

ن كەوتبوونە ژێر كاریگەری داڕمانی پانتایی گشتی رەهاخواز؛ ئەگەر لەسەردەمی پێش شزۆڕش ژنان و نە  تەنیا فێمینستەكا
یززش ژنززان بەكززاراكتەری الوازو نەبززوونی پەروەردەی گوونجززاو یززان تەنززانەت سروشززتی تززایبەتیی -و تەنززانەت دوای شززۆڕش

ئەم بنەمزایە بزوو ژنزان بزۆ جزارێكیتر،  خۆیانەوە تاوانبار دەكران، بەاڵم لەم ماوەیەدا هەوڵێكزی تریزان وەگەڕخسزت. لەسزەر
لەدژی جیاكاری تووندو رەقی رەگەزیی كەخۆی لەناو جەستەیەكی یەكازارچەی یاسزاكاندا لەالیەن نزاپ.یۆنەوە جوومگەبەنزدی 

 كرابوو، چاالكیان دەستیاێكرد.
 

اتەی سزیمبولیكی نوانزدنەوەی وەرچەرخان لەسیمای ئایكۆنیكی رژێمی كۆن لەفەڕەنسا و دواتر لەتەواوی ئەوڕوپا، بەرەو پێكه
بزززورژوازی بەواتزززای خوڵقزززانی سیاسزززەتی مزززۆدێرن لەپەیوەنزززدی لەگەڵ پرسزززی جێنزززدەر بزززوو. بەاڵم هاوكزززات لەگەڵ ئەم 
پێشكەوتنە، ئامادەنەبوونی ژن لەناو پانتایی سیاسی مۆدێرن رووداوێكی بەڕێكەوت نەبزوو؛ و هاوكزات نیشزانەیەكیش نەبزوو 

وە لەپیاوساالری كزۆن. لەڕوانزگەی ژنزان و بەرژەوەنزدییەكانیانەوە، تەنزانەت رۆشزنگەری خۆیشزی لەبەردەوامیی پەشیمانبوونە
بەشێوازێكی گوماناوی وە  دژە رۆشنگەری لەقەڵەم دەدراو شۆڕشیش وە  دژە شۆڕش؛ وە  پیالنێكی نێرینە؛ ئەم پاڕادۆكسزە 

. بزوو سیاسزی گشتی پانتایی لەناو جێندەر پرسی بۆ گەورە  intersection لەسەردەمی مۆدێرندا بەدیهێنەری یەكتربڕێكی
 .بوو چارەسەرنەكراو رەگەزی و ناسنامەیی و كۆمەاڵیەتی سیاسی، پرسی چەندین هەڵگری هاوكات ژن پرسی واتە
 

وێنا ئاماژەپێكراوەكزانی سزەرەوە، نیشزاندەری دژواربزوونی جیزاكردنەوەی ژن لەژیزانی ناومزاڵ، هزاتنە نزاو پانتزای سیاسزی و 
ەئازادی و هاوكات خاڵە پارادۆكسەكانی ئەم مژارە لەناو بەستێنی جەستەی سیاسزی پیاوسزاالردایە. درووشزمی ژن، گەیشتن ب

 تەنزانەت The Political ژیان ئازادی وە  دابڕانێد لەجەستەی سیاسی رەهزاخوازی لەژێزر هەر ناوێزد، لەنزاو بەسزتێنی
 لەجەسزتەی نزوێ وێنایەكی بەنیشاندانی بەڵكو نییە؛ ۆرژوازییشب كۆمەڵگەی مۆدێرنی فێمینیبمی سیاسی لەژانرێكی دابڕانێد
 ە لەئازادیش ئەمێستاك وێنای بەڵكو سیاسییە، گشتی پانتایی لەناو ژن ئامادەبوونی خوازیاری تەنیا نە  سیاسی،
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 دەگۆڕێت؛ هەربۆیە وە  وەرچەرخانێكی پارادایمید لەتیۆری سیاسیشدا دەكرێ باسی لەسەربكرێت.
 

 ی نەخشەیەكی تر لەجەستەی سیاسیبەرەو كێشانە

 
بە لەبەرچاوگرتنی بەردەوامیی ئامادەنەبوونی ژن لەناو پانتایی سیاسی، یان دابەزانزدنی رۆڵزی ژن بزۆ سزیمایەكی دایكزانە، 
دایكی واڵت یان دایكی پاسەوانی واڵت، یان هاوسەرێكی بەحەیزاو رەوشزتبەرز، دەبینرێزت نێرینەبزوون لەجەسزتەی سیاسزیدا، 

ەمێد خوڵقێنەری چینی دەسزەاڵتدار، دەوڵەت یزان بەرهەمهێزنەرەوەی فۆڕمەكزانی دەسزەاڵت و زاڵبزوونە. هەر بزۆیە وە  سیست
ئەم دروشمە تێكدەرە بەرەنگزاری بزاری بزاو دەبێزتەوەو بەهەوڵزدان بزۆ لەنزاوبردنی جەسزتەی سیاسزی رەهزاخواز لەفۆڕمەكزانی 

هەر چەشنە م.كەچبوونێزد لەئاسزت هێزب خزۆی دەنزوێنێتەوە؛ هەر باوكی پیرۆز، شا، مێرد، وە  كوژەری هێبی بااڵدەست یان 
ئەو ئەركەی لەسززەردەمی شۆڕشززی فەڕەنسززا لەگەیشززتن بەئامانجەكززانی تووشززی شكسززت بززووەوە. واتە كوشززتنی بااڵدەسززتی یززان 

ەیوەنزدی زاڵێتی تا  ڕەهەندییانەی دیكتاتۆری و سزەرەڕۆیی. لەسزەر ئەم بنەمزایەیەو لەم دروشزمەدا، ژن دەبێزتە ئەڵزقەی پ
نێوان )ژیان و ئازادی(ە لەپانتایی گشتی، چونكە ئازادیی لەژیزان تەنیزا بەبەشزداربوونی كردەیزی ژن لەنزاو پانتزایی گشزتی 
سیاسی و لەناو شۆڕشێكی رادیكاڵی ژنانەدا، كە بتوانێ مێنتالیتی و هۆشی پیاوان بگۆڕێت، دەستەبەر دەبێت. لەڕوودانزی ئەم 

اوسزززاالر لێكزززدەترازێن و چیتزززر رێگایزززان پێنادرێزززت بەپاسزززاوی پیزززرۆزییە ئاسزززمانییەكان، ئەگەرەدا، ئەڵقەكزززانی هێزززبی پی
بنەمززایە  بززۆ شززەرعیەتی كززردەی سیاسززی خۆیززان دابززین بززكەن و هاوكززات هێززبی سیاسززی وە  ناوەنززدێد لەنززاو جەسززتەیەكی 

 سیاسی بەكاربێنن.
 

ایززدیالەكانی سززەردەمی مززۆدێرن، پیاوەكانیززان ئەگەر تەنززانەت لەسززەردەمی رۆشنگەریشززدا، فەی.ەسززوفە سیاسززییەكان وە  ئ
بەتەواو سیاسی لەقەڵەم دەداو ژنانیان وە  بابەتێكی سروشتی، وە  بزوونەوەرێكی ناومزاڵ سزەیر دەكزرد، ئەوە لەبنەڕەتزدا 

یشزززدا نوانزززدنەوە یزززان رێبلێنانێزززد لەهزززبری یۆنزززانی )كەڤنزززار( و -تەنیزززا لەنزززاو هزززبری كەسزززانێكی وە  هێگزززە و مزززاركس
یززای ڕۆم(بززوو. بززۆیە تێخكرینززی سززەردەمی رۆشززنگەریش دامەزرانززی جەسززتەیەكی سیاسززی ناوەنززدخوازی لززێكەوتەوەو )ئیماڕاتۆر

سیاسزییەكاندا بقزۆزێتەوە یزان تەنزانەت وە  تیزۆرێكی -نەیتوانێ هەلی جێگیربوونی ژن لەنزاو یەكتربزڕی كێشزە كزۆمەاڵیەتی
 مگەبەندی بكات.سیاسی لەپێناو هەڵوەشاندنەوەی جەستەی سیاسی ناوەندخواز جوو

 
ئەم دروشمە بەتێگەیشزتن لەڕۆڵزی وەچەخسزتنەوە وە  یەكەم دابەشزبوونی كزاری نێزوان ژن و پیزاو كەدەبێزتە هۆكزاری یەكەم 
پارادۆكسی چینایەتی، بۆ رەتكردنەوەی فۆڕمە جیاوازەكانی زاڵبوون و م.كەچی لەئاست هێزب، رزگزاری تەواوی كزۆمەڵگە وە  

كات. هەر لەسەر ئەم بنەمایە، بەپێچەوانەی شۆڕشی فەڕەنسا خولیای كێشانەوەی سزیمایێكی ئامانجی سیاسی خۆی پێناسە دە
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كۆمەاڵیەتییەكانزززدا -تزززری لەجەسزززتەی سیاسزززی هەیە، چزززونكە لەوە ئاگزززادارە پرسزززی ژن لەنزززاو یەكتربزززڕی كێشزززە سیاسزززییە
 زەقبووەتەوە.

 
نەی قززززووڵ لەپیاوسززززاالری و رێكخززززراوە لەسززززەر ئەم بنەمززززایەی ئەم دروشززززمە تەنززززانەت دێتەسززززەر ئەم بززززڕوایەش كەڕەخزززز

نێرسززاالرەكانیش نززاتوانێ رێگززایە  بەرەو چارەسززەری وەدەسززت بێنێززت، چززونكە لەبززنەڕەتەوە، خێززبانیش بەرهەمهێززنەرەوەی 
بااڵدەسززتی و زاڵبززوونی دەوڵەت یززان پیرۆزییەكززانی دیززكە بەئامززانجی پاراسززتنی بەرژەوەنززدییەكانی دەوڵەتە. لەسززەر ئەم 

بزۆ گزرتنەوەی پانتزای سیاسزی، بەواتزای هەوڵزدان بزۆ خوڵقانزدنی جەسزتەیەكی سیاسزی بەدوور لەچەمكزی  بنەمایە هەوڵدان
 زاڵبوون و بااڵدەستی، دروشمێكی بەرەنگاری باوو هەڵوەشێنەرە.

 
سززەرەڕای ئەوەی رەنززگە ئەم دروشززمە نیشززاندەری بااڵدەسززتی الیەنززی سززوبژێكتیئ بەسززەر الیەنززی ئۆبژێكتیززئ بێززت، یززان 

یۆتوپیزززایی بەسزززەردا زاڵ بێزززت. بەاڵم بەگرنزززگ بینینزززی كزززردەی سیاسزززی لەچوارچێزززوەی پانتزززایی سیاسزززی و رەهەنزززدێكی 
چزونكە لەبنەڕەتزدا پەیوەنزدی  -ر ویستێكی سۆشیالیستیشبەسە پازدانێكە كە لەوەی جگە رادیكاڵ، رۆژانەو كردەی  لەشێوەی

گەڕانەوەیەكە بزۆ چەمكزی  -ازی بچزوو  لەشۆڕشزەپیاوان و تەنزانەت چینزی كرێكزاریش لەگەڵ شزۆڕش، وە  پەیوەنزدی بزۆرژو
 )شا كوژی( وە  مێتافۆری بااڵدەستی هێب، نە  بەسەر ژنان، بەڵكو لەفۆڕمی هەر چەشنە بااڵدەستیە .

 
لەوانە بزززوو ئەگەر )ئزززۆزبە ( وە  دەركەوتەی بزززاری بزززاو، وە  شزززازادەیە ، زووتزززر لەهەسزززت و ویسزززتەكانی رۆكسزززانا 

سەراكەی بۆ خوڵقزانی دۆخێكزی تزۆقێنەر لەنزاو كۆشزكەكەی ئەركزدار نەكردبزایەو هاوسزەرەكانی تێگەیشتبایە، سەرۆكی حەرەم
بەردەوام حەیاو پاكیبەییان بەپێی باری باوی نەریت وە  رەوشزتبەرزی ژنزانە، پەیزڕەو كردبزایە بەاڵم كە ژنەكزان لەپزێگەو 

م بێززت. دروشززمەكان یززان ئایززدیاكان جەسززتەی دۆخززی خۆیززان ئاگززاداربوونەوە، چیتززر ئەو نەزمە هێمززایینە نەیتززوانی بەردەوا
سیاسززی وێنززادەكەن و ئەوكززاتەی دەكەونە نززاو پانتززایی گشززتی وە  چە  بززۆ گززۆڕینی بززاری بززاو دەردەكەون. دەبززێ چززاوەڕوان 

 بكرێت ئاخۆ تەنینەوەی ئەم دروشمە دەتوانێ لەكردەی رۆژانەی خۆیدا، جەستەیەكی سیاسی تر بخوڵقێنێت یان نا؟
  

 سەرچاوەكان:

  
Jean Jacques Rousseau, The Social Contract and The First and Second Discourses, Edited and 

with an Introduction by Susan Dunn with essays by Gita May Robert N. Bellah David Bromwich 

Conor Cruise OBrien, Yale University, Press ,2002, P :79 
*Jean-Jacques Rousseau, First and Second Discourses, p .89; 

**Rousseau, Second Discourse, p .89, emphasis added; Oeuvres completes, vol .3, pp .119-120. 
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 بۆ ژینای
 وژن

 وژیان
 ئازادی

  
 هات و نەڕۆیشت
 خۆرێكی نائاسایی

 ئەو هەڵدەهات، ئاوا دەبوو
 ئەم هەاڵت و ئاوا نەبوو

 د لە قژی "ژینا"ی كورد بووتاڵێ
 تێكیشكاند تەلیسمی دێوەزمەی

 ئایینی پیاو ساالری
 مەزهەبی بێ بنەمای ویالیەت و
 حەوزەی كوانووی هەڵخەڵەتان

 لەكاری خست جادووی
 چاو بەستن و فریودان و خۆ هەڵكێشان

 بۆیە هەتا دونیا مابێ
 بەردەوامە گەورەیی ژن و
 جوانی ژیان و داواكاری

 لەزیندانئازادی بوون 
***** 

 كیژێد نەبوو وەڕز ببێ لەم ژیانە
 بەدوای ئەستێرە تۆراوەكاندا وێە بوو

 بۆ ماڵی ببە و زەردەكاندا دەگەڕا
 بۆ چراداگیرسێنێ
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 دای لەشەقەی باڵ
 بەو هیوایەی خۆری ئەبەدی و سەرفرازی،

 تیشكی بەهەمو الدا گرشە بدا
 كەچی وا دوای چ  ڕۆژیش
 هەڵنەكەوت پێشكاروانێد

 گریان و خوێن  ا دەرگایدابخ
 سەرهەڵبدا گولێد

 لەناو خۆڵەمێشی ناو ئاگردان
 
 

 ئایا حزب و حكومەتی ئیسالمی شتێكی مومكینن؟

  
بەبۆچوونی من گەورەترین داهێنانێد لەدوای درۆزینەوەی كشتوكاڵ لەمێژووی مرۆڤدا ئەنجامدرابێت داهێنزانەكەی فەی.ەسزوفی 

ن دیدو جیهانبینیی مرۆڤی یەكاارچە بەرامبەر زانست گۆڕی. كاتێد زانسزت ئامزانجێكی ئینگ.یبیی فرانچیس بەیكن بووە. بەیك
كەشخیی هەبوو بۆ سروشت، ئەم هات ئامانجەكەی گۆڕی بزۆ دۆزیزنەوەی خزاڵە الوازەكزانی سروشزت و پاشزان بەكارهێنزانەوەی 

اتە ژێرڕكێخی خزۆیەوە. واتە سروشزت لەبەرژەوەندی ئەو ویستەی مرۆ  كەهەیەتی بۆ زاڵبوون بەسەر سروشتدا بۆ ئەوەی بیخ
لەوە كەوت پیززرۆز بێززت، بەڵكززو بززوو بەڕەقیبێززد بززۆ زانسززت تززامرۆ  بتوانێززت وە  بەردەبززاز بەكاریبهێنێززت بززۆ گەیشززتن بەو 

 ئامانجانەی كە دەیەوێت پێیان بگات.
 

یەتییكردن و زاڵبزوون بەسزەر ئیدی لەدوای سەرڕێخستنی ئەم دیدە هارمۆنی و پێكەوەژیانی نێوان مرۆ  و سروشت گۆڕا بۆ دژا
سروشزتدا. هەر ئەم گزۆڕینی قیزب.ەیە لەكەشزخییەوە بزۆ قیب.ەیەكززی دژوەسزتانەوەو بەكارهێنزانی سروشزت لەبەرژەوەنزدی مززرۆ  
وایكرد هەموو مێژووی مرۆ  لەسەر ئەم ئەستێرەیە هێندەی ئەم سەدساڵەی دوایی پێشزكەوتنی زانسزتیی و تەكنەلزۆژیی تێزدا 

 هەرگیب هێندەی ئەم سەدساڵە زەرەرمەند و دۆڕاو نەبووبێت لەبەرامبەر مرۆڤەوە. روونەدا و سروشتیش
 

ئەم دیدە گۆڕاوە بەتەنها زانستی نەگرتەوە، بەڵكو بووە هەوێنی دروستبوونی بۆچوونێكی فەندەمێنتاڵ بۆ شێوازی دینزداریی، 
كی ئەركسزەنتەرو خزاوەن واجبزاتەوە گزۆڕی بزۆ ژیان و سیاسەتكردن و كایە ژیارییەكانی دیكەی ژیانی مرۆ . مرۆڤی لەكزائینێ

 مزافی بزكەن لەمزرۆ  واجبزات داوای  مرۆڤێكی مافسەنتەر و بێ ئەر . دیزن و خزودا و پیرۆزییەكزانی وادار كزرد پزێش ئەوەی
 پێبدەن.
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بەهززاتنی كۆڵنیززالیبمی ئەوروپززی بززۆ سززەر میراتززی پیاوەنەخۆشززەكە و دابەشززكردنی ئەو ئیماراتززۆریەتە گەورەیە لەنێززوان 
خۆیاندا، ئەم دیدە بۆ دین زیزاتر پەرەی سزەند. لەبەرامزبەر داگیركزاریی ئەوروپزیەوە جزواڵنەوەی دینیزی جیزاواز دروسزتبوون 
كەپێیان وابوو دیزن و مەنزبومە دینییەكزان دەتزوانن سزنوورێد بزۆئەم داگیركارییزانە دابنزێن و دووبزارە نۆسزتالژیای خزیالفەت 

 وە واقیع.لەبەركی مەنبومەی سیاسیی دینییدا بكەنە
 

 -الحز  هزو الزدین» بیركردنەوەكزانی  دروستبوونی جواڵنەوەیەكی بێ پێشینەی سیاسیی دینیی وە  ئیخوان لەمیسر كە چەقی
تر لەمە ناسزەلمێنێت. دیزن دەبێزت چارەسزەری پێبێزت بزۆ كزۆژانە سیاسزیی و مێژووییەكزانی زیزا شزتێكی «چارەسەرە تاكە دین

الفەتێززد كە خۆبەخززۆ زەمەنەكەی تەواو بززووە. خززاڵی بەهێززبی ئەمززان ئەوەیە داوای ئەمززان دژی داگیركززاری و ڕووخانززدنی خی
مزززاف و چارەسزززەری كێشزززەكانیان لەدیزززن دەكەن. لێزززرەدا گواسزززتنەوە لەئەركسزززەنتەریی بزززۆ مافسزززەنتەریی بەڕوونزززی خزززۆی 

 نیشاندەدات.
 

نی حكزززومەت و مەنزززبومەی دینزززی و هەر ئەم گواسزززتنەوەیەی كە لەڕەحمزززی ئیسزززتیعمارەوە دەزێ، دەبێزززتە هەوێنزززی لەدایكبزززوو
دابەشززكردنی كۆمەڵگززاو سیاسززەت و تەواوی كززایە ژیارییەكززان بززۆ بەرەی ئیسززالم و كززوفر. كۆمەڵگززای ئیسززالمیی و كۆمەڵگززای 
جززاهی.یی، ئەمە بەڕوونززی لەمەعززالیمەكەی سززەید قوتبززدا دەركززی پێززدەكرێت. پززێش ئەم وادەیە لەهززیچ پززارچەیەكی مێژوویززی 

شززكارییەكی لەمجززۆرە نابینززدرێت، لەخەلیخەكززانی راشززیدین بززۆ عەبدولحەمیززدی دووەم، كۆتززا سززوڵتانی مێززژووی ئیسززالمدا دابە
عوسمانیی هیچ دەوڵەت و مەنبومەیەكمان نییە بەناوی دەوڵەتزی یزان خیالفەتزی ئیسزالمیی. تەنزانەت ئەو شزارەی لەمەدیزنە 

 ی حكومەتێكی دینیی نەبوو.دروستكرا شارێكی دینیی نەبوو حكومەتەكەش« د.خ»لەسەر دەستی پێ ەمبەر
 

 نزززالەخۆو تەواو مەنبومەیەكززی دینیززی حكزززومەتی و حززب  مەنززبوومەی بكەیززن قسزززە  گەر بەزمززانی هاوكێشززە كیمیاییەكززان
نی ئیسالمەوە هەڵناقوڵێت، پەرچەكرداری گۆڕانی دیدی موسوڵمانانە بزۆ زانسزت و سیاسزەت و ژیزان ئای لەهەناوی هاوردەیە،

 گەی لەبار سازاند تا لەداید ببێت.و ئیستعماری ئەوروپی ژین
  

 ئایا دەوڵەت یاحزبی دینیی شتێكی مومكینە؟

 
شتێكی ئاشكرایە دامەزراندنی دەوڵەت یا مەنبومەیەکی فاشیی، دیكتزاتۆریی و تۆتالیتزارو شزتێكی مزومكینەو مێزژووش ئەمەی 

  نبیكە.نیشانداوە. بەاڵم دامەزراندنی مەنبومەو دەوڵەتێكی دینیی شتێكە زۆر لەمەحاڵ 

 
 رەنگە لەڕووی تیۆرییەوە بتوانین نەخشەو پایەكانی لەمێكشی خۆماندا بكێشین، زۆریش نایا  و یۆتۆپیی دەركەوێت بەاڵم 
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لەسەر ئەرزی واقیزع دروسزتكردنی دامەزراوەیەكزی لەم شزێوەیە هێنزدەی مەحزاڵ نەكزردەو نزامومكینە، لەپراكتیكزدا ئەم پرسزە 
سەرەتاییترین پێناسە بۆ دەوڵەت و حكومەت كزۆنترۆڵكردن و جڵەوكردنزی كۆمەڵگزایە تزا پارادۆكس و دژیەكە لەگەڵ خۆیدا. 

نەهێڵێزت تاكەكززان بەیەكزدا بززدەن، مافەكزان بەیەكسززانی بزدات، كە  دەسززتدرێژی نەكزاتە سززەر مزافی ئەوی دیززكەو دەوڵەت 
 هەموان بەیە  ئاست كۆنترۆڵ بكات.

 
ەزۆرو زەبززر زۆر شززت بسززەپێنێت، بززاج بسززەنێت، كۆمەڵێززد جززووڵە دەوڵەت و هێززبە مززاددی و مەعنەویززیەكەی دەتوانێززت ب

قەدەغەبكات، یاسزا جێبەجزێ بكزات چزونكە لەبزنەڕەتەوە بزۆ ئەمە دروسزتبووە. بەاڵم شزتێد كە ناتوانێزت بیكزات ئەوەیە كە 
عیشززقە، ناتوانێزت ئیمززان بەزۆر لەدڵززی كەسزدا بچەسززاێنێت. چززونكە لەبزنەڕەتەوە بززۆ ئەمە دروسززت نەبزووە. ئیمززان لەجنسززی 

بەزۆر نەكردەیە لەدڵێكدا بچەساێت. دینەكانیش لەبنەڕەتەوە نەهاتوون ئیدارەی ژیزانی رۆژانەی سیاسزیی و ئزابووری خەڵزد 
 بەهزۆی  بدەن، ئەوا هاتوون پەیامێكی ئیمانیی و ئیالهی بەگوێی ئینساندا بچرپێنن، ئاسمان و زەوی پزێكەوە ئاشزتبكەنەوە.

 تێیانزززدا خەڵزززد رۆژانەی ئیزززدارەدانی رێوشزززێنی هەنزززدێ راسزززتە سروشزززتییەكان، ردەدیزززا بزززدەنە مانزززا یەكتاپەرەسزززتییەوە
اریی نزاكرێن، بەاڵم لەبزنەڕەتەوە هەروە  چزۆن قورئزان و ئینجیز  و تەورات كتێبزی مێزژوو و جوگرافیزا و فیبیزا ئینك  هەیە

سروشزت و زانسزتەكانی وە   نین، بەهەمان شێوە كتێبزی سیاسزەت و ئزابووریی و یاسزاش نزین. دەشزێت هەنزدێ ئاماژەیزان بزۆ
 فیبیاو جوگرافیا تێدا بێت بەاڵم هەر هێندەی فیبیاو جوگرافیا لەبارەی سیاسەت و یاساو ئابووریشەوە دەڵێن.

  
 ئەنجام

 
 لەبەر سێ هۆكاری سەرەكی ناتوانین حب  و حكومەتێكی دینییمان هەبێت:

 
دادا ناچەسززاێت، سززەرەكیتریین پززایەی هەر دەوڵەتێكززیش ئیمززان كە سززەرەكیترین پززایەی دیززنە بەهێززبو زەبززرو زۆر لە ؛یەكەم
 هێبە.

ئزززایینەكە لەهەناویانزززداو بەتزززایبەتیش ئیسزززالم باوەڕیزززان بە بەجێهێنزززانی واجبزززات هەیە، زیزززاتر ئەركسزززەنتەرن،  ؛دووەم
بززردوودا لەدونیززای نوێشززدا مززرۆ  بیركردنەوەكززانی گززۆڕاون و زیززاتر بەشززوێن مافەكززانیەوەیەتی وە  لەئەركەكززانی. گەر لەڕا

دامەزراندنی دەوڵەتێكی دینی مومكین بزووبێ تەنهزا لەبەرئەوە بزووە تاكەكزانی كۆمەڵگزا ئەركسزەنتەرو بەجێهێنەرێكزی باشزی 
ئەركەكانیان بوون، بەاڵم ئەمڕۆ كەمرۆ  لەهەموو چركەیەدا بەشوێن مافەوەیە دروسزتكردنی حببزی دینزی و حكزومەتی دینیزی 

 ەشێ بڕوامان پێی هەبێت.نبیكە لەمەحاڵ. تەنها لەتیۆرییدا د
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ئەمززڕۆ شززتێد نەمززاوە بەنززاوی دونیززای ئیسززالم، ئەوەی هەیە جوگرفیززایە  هەیە موسززوڵمانان تێیززدا زۆریززنەن و  ؛سررێییەم
جوگرافیایەكیش هەیە كە كەمینەن تێیدا. ئایا دەیانەوێت چۆن لەم دوو جوگرافیا جیاوازەدا تەلی سازەكەی خۆیان كزۆكبكەن 

 كەدا؟لەگەڵ سیستمە جیهانییە
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٧ ڕێکەوتی: - هاواڵتیسەرچاوە: ماڵاەڕی 
 
 

 
 چیاکانیش ئەوجار نابنە پشتیوانمان!؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گییفواد خاکی ب

 
گەر دەمزززانەوێ لەم چرکەسزززاتە هەسزززتیارە سیاسزززیەدا کە کوردسزززتانی رۆژهەاڵت پێزززدا تێزززاەر دەبزززێ و بە پێزززی هەمزززوو 

سەرجەم ئەو زانیاریانەی بەردەستن ببین بە هێبێکی شزوێندانەر و ژمزارەیەکی گەورە  هاوکێشەسیاسییەکانی ناوچە و ئێران و
 : لە داهاتوو و بە مافەکانمان بگەین

نابێ هەموو ئەوانەی دروشمی ئزێمە رۆلەی قزازین سزەرهەڵدەدەن بە دیمزۆکرات بزوونی هەموویزان بە الیەنەکزانی تزر  یەکەم:
 .بیخرۆشینەوە

 رەنگێکی سوریان لەبەردا بوو وەک کۆمەڵەیی ئەژمیار بکەیننابێ هەموو ئەوانەی  دوهەم:
 ....زۆر دروشم و حەرەکەتی نمادین و شۆرشگێرانەی دیکە سێهەم:
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نززابێ و نززاکرێ و رێززگە پێززدراو نززیە ئەزمززوون لە رابززردووی شززەری نززاوخۆ و کێشززەکانی نێوانمززان وەرنەگززرین و بە  چرروارەم:
 .ەیندەستی خۆمان بەنبین بە ئاگری دوژمن دا بک

 
، تەنیززا و نەر تززاکوو ئاسزانتر زەربەمززان لێزدادوژمزن دەیەوێ ئزێمە ئەتززۆمیبە بکزا و بمانکززات بە زەرەی بچزوک و بززێ شزوێندا

، با فێر بین و وەک هەموو ئەوانەی لە سیاسەتدا قزازان  و بەرژەوەنزدی خۆیزان زوو یا بە یەکگرتووی ئێمە سەردەکەوینتەن
 .و رێب لە دەنگی خەڵک لە داهاتوو بگریندەخوێنەوە ئێمەش لە ئێستا یەکگرتوو 

 
هەمززوو ئەو رۆڵە شۆرشززگێرانەی ئەمززرۆ لە شززەقامەکان بززوێرانە بززانگی ئززازادی سززەرهەڵدەدەن سززامان و پشززتیوانی کززۆمەڵە و 

 . دیمۆکرات و الیەنە شۆرشگێرەکانی دیکەی کوردستانن
 

گاهانە رقابەت لە گەڵ یەکتر کارێزک نەکەیزن سزەرمان ئاڵوگۆری گەورە بەرێوەیە تکایە بە پەرتەوازەیی و ئاگاهانە و نەئا
 .بێ کەو بمێنێتەوە

 
ب و یەکگوتزززار و مزززن مزززردوو و ئێزززوەی ئزززازیب زینزززدوو گەر بە دەمزززارگرژی کزززوێرانە رەفتزززار لەگەڵ یەکتزززر بکەیزززن و یەکریززز

 .یوانماندڵنیابن لە داهاتووی نەخشەی سیاسیی ئێران دا ئەو جار چیاکانیش نابنە پشت ،یەکهەڵوێست نەبین
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٧ڕێکەوتی:  – نووسەرفەیسبووکی دیواری سەرچاوە: 
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 هیچ دەرفەتێکیان پێ نەدەن
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەنسوور تەها

 
لەم سززززاتەدا نیشزززززتماناەروەرانی ڕۆژهەاڵتززززی کوردسزززززتان لە هەمززززوو گۆشزززززەیە لە واڵتە داگیرکراوەکەمززززان بە ئیزززززرادە و 

ۆ ڕزگزاری دەسزتیان داوەتە ڕاپەرێنێزک بزۆ سزڕینەوەی هێزبە دڕنزدەکان کە ڕاپەڕیزنەکە بە تەواوی پابەندبوونێکی دڵسۆزانە بز
ئێراندا بەوی پێکراو چەندین نەتەوەی ژێردەست هێنایە سەر شەقام. ڕاپەڕیوانی کوردستان خاوەنی هیچ چەک تەکنەلزۆژییە 

ربززانییەکی زۆر و تیچززوی مروڤززای لێکەوتززوەتەوە. پێشززکەوتووانە نززین کە هێبەکززانی دوژمززن خززاوەنیەتی. کە لە ئەنجامززدا قو
و و  خەڵززک بە شززێوەیەکی دڕنززدانە دەکززوژرین لە حززوکمی سززێداریان بززۆ دەردەچێززت کە مەبەسززت لێززی ترسززاندنی گەلززی ڕاپەڕی

 .م.کەچکردنیانە
 

لزی کزورد داوە کە بەڕاستی الیەنی دوژمن بە چەک تەیار بوو و هەروەها بۆ ماوەی زیاد لە چوار دەیە درێزژەی بە کوشزتنی گە
م چوار دەیەش زۆر کە  ژیان و خێبان و موڵزک و مزاڵی لەدەسزتداوەو و برینزدار ەبێباکانە دەستیان داوەتە جیهادێکی کە. ل

کەمەندامیان لێ کەوتوەتەوە. تەنانەت چەند سااڵنێک لە بارودۆخی سەختی ئاوارەی مزانەوە بزۆ ئەوەی هەڵێزک بزۆ شزەڕێکی 
 .ێنینڕاماڵێنی داگیرکەران برەخس

 
دوای خەبززاتێکی تززاڵی لەم شززێوەیە دەتززوانین تززامی سززەرکەوتنێکی شززیرین بچێززژین. هەر سززەرکەوتنێ بە سززەختی بەدەسززت 
دەهێنری کە نەوەی داهاتوو ئاهەنگ بۆ دەگێڕێت و دڵخۆشی دەکات. شایەنی ئەوەیە تەنانەت بۆهەتای ئاهەنگی بزۆ بگێزڕن. 
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کە ڕەمزبی سەرکەوتنیشزمان یەکگرتزوویی گەلە نەک هیچزی تزر. کە بە یەک لەبەر ئەوەیە کە ئەو نرخەی بزۆی دەدیزن زۆرە. 
 .ئامانجی گەورە کۆماندەکاتەوە کە دەستەبەرکردنی سەروەری، یەکاارچەیی خاکی نەتەوەکەمانە

 
هەرکەسززێک دەسززەاڵتی بەدەسززتەوە بێززت وگەڵززی کززورد لەو چوارچیززوەی سززنوورە داسززااوانەدا بمینێززتەوە بە هەر ئایززدۆلۆژیا و 

سەتی حکومەت هەرچییەک بێت؛ هەرگیب ناتوانێت لە پرسزی ئاسایشزی نیشزتمانی، سزەروەری نەتەوەی بزۆ گەڵێکزی خزاک سیا
داگیرکراو زیزاتر بێزت. ئەوانەی ئێسزتا لەدەرەوەی سزنوورەکان دانیزان بزۆ دەسزەاڵت تیزژ کزردوە زۆر فاشزیبمترن لە دەسزەاڵتە 

 .ئایینیەکەی ئیستا
 

بێززک ناتوانێززت لەبەردەم کەسززانێکدا بوەسززتێت کە ئەوەنززدە ئیرادەیززان هەیە کە گیززانی ئەمەش دەرخەری ئەوەیە کە هززیچ هێ
 .خۆیان لە پێناو می..ەتدا بدەن جا کە باسی قوربانیدان لە پێناوی می..ەتە با سەروەری گشتی کەینە ستراتیژی گشتیمان

و بەرژەوەنزدییە نزادادپەروەرانەی کزاتی  رێگە نەدەن بەم کەسانە کە دەیانەوێت بە قەڵ ان یان چەقۆکێش واڵت داگیر بکەن
 .کۆلۆنیالیبمی خۆیان بسەپێنن، یان ئەجێندایەکی نادادپەروەرانەیان لە بابەتی سیاسی ناوخۆیی واڵتدا هەیە

 
تاکە و باشترین ڕێگا بۆ ئەنجامدانی، تێکدانی یەکێتی نەتەوەیە لە ڕێگەی ڕوانگەی جیزاوازەوە و لە مزاوەی سزەدان سزااڵنی 

و ئێستاو دواتردا نیشانەکانی هەوڵدان بۆ یەکازارچەی خزاکی و جوغرافیزا سزاختەیان لەسزەر خزاکی نەتەوەکزانی  داگیرکاری
کە و بە هەر بەهزایی ڕێگززرن لە دابەشززکردنی واڵت بە نزاوی می.ەتێززک و ئززایین بە ڕوونزی بەدیکززراوە دەسززیان داوەتە سززەدان 

امگیرییانەی کە لە ئێستادا بەدی دەکرێن، بەڕاسزتی دەرئەنجزامی جیهاد و قەت  و عامی گەڵ . ئەو زنجیرە م.مالنێ و ناسەق
هەموو ئەم پیالنانەنەی ئەو فاشیبمانەن کەپاشماوەکانیان لەئێستا دانیزان بزۆ دەسزەاڵت تێزژ کزردوە. وەک دەڵزێن یەکگرتزوو 

ای ئەوان سزەرکوتی وەستاوین دابەشزبوونی بێزتە بزا  ئزێمە دەبیزنە ئەنزدامی سزازمانە ترۆریسزتیەکانی کۆمزاری سزێدارەو وێزر
 .خەڵکی ڕاپەریو دەکەین

 
خۆشززبەختانە گەلززی کززورد لەمە تێززدەگەن ونززاهێڵن خززوێنی قوربانیززانی سززەدان سززاڵەی ئەم گەلە و ئەمززڕۆش لە مەیززدانی 

 .بەربەرەکانین بە دەستی بەتاڵ بۆ پووچەڵکردنەوەی ئەم بیرو نەقشە مەترسیدارانەی دژی نەتەوەکەمان
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٧ڕێکەوتی:  –کورد  سەرچاوە: فەیسبووکی رۆژی
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بارودۆخی ڕاپەڕین لە پەنجاو هەشتەمین حەوتوودا 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 خالید حەسەن پوور



لە مێژووی كۆماری ئیسالمیدا بە سەدان ڕاپەڕین ڕویانزداوە، بەاڵم بەهزۆی ئەوەی نزاوچەیی بزوون و دەگەڵ یەكتزر هاوتەریزە 
. هۆكززاری سززەرەكی ئەوەش ئەوەبززوو كە پاشەكشززەی پێكززردوونبەسززەریاندا زاڵ بززوە و  نەبززوون، پززاش مززاوێكی كززوورت ڕێززژیم

لە حززاڵەتی پەرەگرتنززی  -گوتززاری رێززژیم و بەشززێد لە ئۆپۆزیسززیوونی تەوایەتخززواز، سززەبارەت بە دابەش بززوونی ئێززران 
ێچەوانەكەی كۆتاییززان یەكززانگیر دەبززووو و ڕاپەڕیززنە ناوچەێیەكززان بەبززێ پشززتگیری ناوەنززد یززان پزز -خۆپێشززاندانەكاندا 

. كۆمزززاری ئیسزززالمی لە مزززاوەی دەسزززەاڵتداری خۆیزززدا، بە چانزززدنی تزززۆوی دوبەرەكزززی ئزززاینی ئیتنێكێكزززی لە نێزززوان ێزززدهاتپ
، عەرە  و فزار ، تزوور  و كزورد و شزیعە و "مەركەز و حاشزییە"توانیبزووی مەحزبەین بخزاتە نێزوان پێكهاتەكانی ئێرانزدا، 

چەێززد لە حززاكمییەت ڕادەپەڕیززن، پێكهاتەكززانی دیززكە دەبززوونە تەماشززاچی هەتززا سززوونی، بەجۆرێززد كاتێززد خەڵكززی ناو
. لە ڕاپەڕینزززی ئەمجاریشزززدا ڕێزززژیم هەوڵیزززدا بە لێزززدانی بزززنكەی الیەنەكزززانی كزززوردی ڕۆژهەاڵت، پرسزززی سزززەركووت دەكزززرا

ەی پێشزززوو . بەاڵم بە پزززێچەوانپێشزززاندانەكان بە سزززوودی خزززۆی بگزززۆڕێسزززەربەخۆیی خزززوازی زەق كزززاتەوە و ئاراسزززتەی خۆ
 . و دەستی ڕێژیمییان باش خوێندەوە پێكهاتەكانی ئێران بەگشتی و فار  بە تایبەتی بە ئەقڵییەتێكی گشتی گەیشتن

 
بەوەش . نەتەنیززا واڵمززی ئززاژاوەگێڕی ڕێژیمییززان نەداوە، بەڵكززوو لە ڕێبێكززی یەكگرتززوودا ڕووبەڕووی دیكتززاتۆری بززوونەوە

یەكە هەر خززوودی كۆمززاری ن فرەنەتەویززی و فرەچەشززنێكە نیززیە، بەڵكززوو مەترسززینیشززانیاندا كە مەترسززی گەورە لەسززەر ئێززرا
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. واڵمدانەوەی بەشێد لە پەیام و سیگناڵەكانی ناوەندی هاوكاری لەالیەن ناوەندی ئێرانەوە، نیشانەی جیاوازی و ئیسالمییە
وونزی جیزاوزای كادرەكزانی خەبزاتی . و ئەوەش بەڕنەتەوە ژێزر دەسزتەكان لە ئێرانزدا ئینتیمای سیاسی جی.ی نوێیە بۆ پرسی

 .مەیدانی ئێستا دەگەڵ ڕێبەرانی بەشێد لە ئۆپۆزیسیوون فار  دەردەخا
 
دەسزتكەوتی دەسزتكەوتی گرینگزی بەدەسزت هێنزاوە بۆیە دەكرێ بڵێن هەتا ئێرە ڕاپەڕین لە هەشتەمین حەوتووی خۆیدا دوو .

ە چوارچێوەی كوردسزتان تزرازاوە و هەمزوو بەشزەكان بە گشزتی یەكەم ئەوەیە بە پێچەوانەی پێشوو خۆپێشاندان و مانگرتن ل
. دەسززتكەوتی ە لە گشززتگیری و بەردەوامێكەیززدایەو ناوەنززدی ئێرانیشززی تەنیززوەتەوە . گرینگتززرین تایبەتمەنززدی ئەوڕاپەڕیززن

هەشزتەمین دووهەمیشی ئەویە، سەرەڕای سەركووتی تووندو تیژ، ڕاپەڕینی شۆڕشزگێرانەی خەڵزد بەردەوامە و پزیەی نزاوەتە 
 .حەوتووی خۆی

   
 بەاڵم ئێستا پاش زیاتر لە پەنجا ڕۆژ، حەق وایە ئاوڕێكی ورد وەسەر پڕۆسەی ڕاپەڕینزی خەڵزد هەم لە ئاسزتی كوردسزتان

كاتێد خۆپێشاندان و مزانگرتنی ئێسزتای كزۆمەاڵنی خەڵكزی كوردسزتان دەگەڵ  .و هەم لە ئاستی سەرانسەری ئێران بدینەوە 
ەگززرین، دەبینززین خۆپێشززاندانەكان لە شززارە جۆراوجۆرەكززانی كوردسززتاندا، هەتززادێ لە رووی بەشززداری ڕۆژانززی یەكەم پێززد د

كانی ئەمزدوایانەدا زیزاتر الوان . بە جۆرێزد لە خۆپێشزاندانەرووی پێكهزاتەوە، سزنووردارتر دەبزنخەڵكەوە چكزۆڵەتر و ڵە 
. ئەوەش ئەوە نیشززان دەدا كەهەتززادێ حززاڵەتی تززووێژ و جی.ەكززانی دیززكە دیززار نززین ( بەشززدار دەبززن و چززین و)كززچ و كززووڕ

ەیزامی . بۆیە پێش دوو حەوتوو لەمەوبەر، هەم لە پبتر و ڕاوو ودوونان هاسانتر دەبێحكوومەتی نیبامی لە كوردستان بەهێ
( و هەم ناوەنززدی هاوكاریززدا داوا لە خەڵززد كززرا بززوو كە، پێویسززتە بززۆ الیەنە سیاسززییەكانی كززورد )كززا  مسززتەفای هیجززری

ئەوەنزدە شزز   ێشزاندان و مززانگرتن لە كوردسزتان، نە ئەوەنززدە توونزد بززڕۆین كە وەپزێش ناوەنززدی ئێزران كەویززنەوە و نەخۆپ
نگرتن. دژی كۆمزاری . بەاڵم ئەو هەڵوێستە بە هیچ جوور بەو مانایە نییە كە واز لە خۆپێشاندان و مابڕۆین كە بەجێبمێنین

تە چاوومززان لە هەڵززس و كەوتززی جززوواڵنەوەی سەرانسززەریبێ و پێبەپززیەی . بەڵكززوو لەو پەیوەنززدیەدا پێویسززئیسززالمی بێنززین
   ؛. هۆكاری ئەو نیگەرانییەش لە دوو خاڵدا كۆدەبێتەوەانەت هەنگاوێكیش لەپێش ئەوان بینئەوان و تەن

 
 كوردستان لە خانەی ئەمنییەتی رێژیمدایە و،  یەكەم

. بەاڵم بە هەمزووی ئەوانەشزەوە پەیزامی ناوەنزدی ەتنحەشزیمبەشێكی بەرچاووی شارەكانی كوردستان چكۆڵە و كەم دووهەم 
هاوكزززاری و هەروهزززا پەیزززامی ڕێبەرانزززی الیەنە سیاسزززییەكانی كزززوردی ڕۆژهەاڵت سزززەبارەت بە ڕێنزززوینی كزززۆمەاڵنی خەڵكزززی 

ژهەاڵت . الیەنەكزانی ڕۆرەوە جێگای شد و گومان نەهێڵزنەوەكوردستان، پێویستە شەفاف و ڕوون و یەكال كەرەوەبن و، لەو با
 و ڕێبەرانیان پێویستە خەتێكی ڕوونی سیاسی پێشانی خەڵد بدەن و، لە ڕاگەێندراوو و قسەكانیاندا، الزمە پێ لەسەر 
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 .درێژ پێدانی خۆپێشاندان و مانگرتن هەتا ڕووخانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی دابگرن
 

ن، بەاڵم لە حەینزی حاڵزدا الزمە پزێش لەسزەر دەگەڵ ئەوەی پێویستە پێداگرین لەسەر درێزژەدان بە ڕاپەڕیزن و خۆپێشزاندا
. بەاڵم ڕوون و ئاشززززكرایە كە هێززززبە ەی پێشززززكەوتوو و مەدەنززززی بەڕێززززوەبچنئەوە داگززززرین كە خۆپێشززززاندانەكان بە شززززێو

. بززۆیە خەڵززد و خۆپێشززاندەران مززافی اندانەكان بە توونززدو تێززژی دەكێشززنسززەركووتكەرەكانی كۆمززاری ئیسززالمین كە خۆپێشزز
. لەو پەیوەنزدییەدا كاتێزد هێزبە سزەركووتكەرەكان ڕاسزتەوخۆ بە نە كە بەرگزری ڕەوا لە خۆیزان بزكەنی خۆیابێاەمالو ئەوال

قەستی كووشتن تەقە لە خۆپێشزاندەران دەكەن، خەڵزد بزۆی هەیە بە كۆكتێز  مۆلۆتزۆف و ئزامرازی دیزكە بەرگزری لە خزۆی 
نە  لە نێززوو  - "هەڵۆكززانی زاگززڕۆ "لە شززێوەی  - بززێجگە لەوە لەو هەلززومەرجەدا زۆر گززرینگە كە گززاردێكی چەكززدار .بكززا

. كە ئەو كزارە یی بكا و لەسەر ڕێگا وەالیان ببابەڵكوو دواتر و بە شێنەیی، مۆرەكانی سەركووت شناسا -خۆپێشاندانەكاندا 
 .هەم تەلەسمی تر  خۆف دەشكێنێ و هەم كەشێكی لەبارتر بۆ خۆپێشانی جەماوەریتر پێكدێنێ

 
 پەیوەنززدی هەیە بە ڕاپەڕیززن لە بەشززەكانی دیززكەی ئێززران بەگشززتی و ناوەنززد بە تززایبەتی، پڕۆسززەی هەتززا ئەو جێگززایەی

. ئەو ڕەوتە دەكزززرێ بڵزززێن ەكان جەمزززاوەریتر و گشزززتگیرتر دەبزززنخۆپێشزززاندانەكان نیشزززان دەدا كە هەتزززادێ خۆپێشزززاندان
دیززارە ئەوەش دەبززێ بڵززێن كە ئەگەر  .دەبززنەوەپززێچەوانەی كوردسززتانە كە خۆپێشززاندانەكان لەڕووی حەشززیمەتەوە چكززۆڵەتر 

و خۆپێشاندانەكانی كوردستان بەهۆی م.ێتاریبم لەڕووێكەوە چكۆڵە بوونەتەوە، لە ڕووێكیترەوە لە چەند خاڵی هەر شزارێد 
. بەاڵم بە هەمووی ئەوانەشەوە دەور و نەقشی كوردستان لەو دەوریەدا لەسزەر درێژەپێزدانی بەشێوەی پارتیبانی دێنە كایەوە

 . ە هەروا بە ڕۆشەنی بمێنێتەوە "چشم و چراغ". بۆیە پێویستە ئەو ڕین لە بەشەكانیتری ئێراندا زۆرەڕاپە
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر  
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 ئازادکردنی "ژن ژیان ئازادی"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەهال دەباغی

 
کززوردانە برابزر اسزت بززا “گۆڤزاری تیشزکدا گززواڵڵە کەمزانگەر نووسزینێکی بە زمززانی فارسزی و لەژێزڕ ناونیشزانی  ٦٤لە ژمزارە 

بە ” ژن ژیززان ئززازادی“ێ هەم دروشززمی بززەو کززردووەتەوە. مززن لێززرە هەوڵ دەدەم پێشززانی بززدەم کە کەمززانگەر دەیززهەو” زنززانە
ئیدیۆلۆژییەکی تایبەت بەرتەسک بکا، و هەم ئانتاگۆنیسمێک ئاشت بداتەوە کە لە فکر و کردەوەدا ئیمکزانی ئاشزبوونەوەیان 
نیزیە، چززونکە تزا ئێسززتا هێژمززۆنی باالدەسزتی ئێرانززی دانززی بە مزافی نەتەوەکززانی ژێردەسززتی خۆیزدا دانەنززاوە. نووسززینەکەی 

ر بە فارسززییە. ئەم فارسززی نووسززینە خززۆی لە خۆیززدا بەشززێکە لە ئاشززتکردنەوەکە لە کاتێکززدا بەڕای مززن گرینگتززرین کەمززانگە
ئەرکززی چاالکززانی کززورد و ژنززان بەرهەمهێنززانی هەرچززی زیززاتری دەق و شززیکردنەوەیە بەکززوردی؛ چززونکە هەر وەک بیرمەنززدی 

گواستنەوەی ئایدیۆلۆژیای کۆلۆنیالیستییە و کزاریگەری لەسزەر  پۆست کۆلۆنیالیست نگووگی دەڵێ زمانی کۆلۆنیالیست ئامرازی
نووسەر بە دروستی بەوە دەست پێ دەکا کە لەم ماوەدا ناوی ژینزا بەخزاک سزاێردراوە و  .فامکردنی خودی کۆلۆنیکراو دادەنێت

ەند و فرەتوێ بە دنیادا وەک ناوی ڕەمبی شۆڕشێکی فرەڕەه” مهسا“کراوەتە فارسی و دوانەکەی ژینا واتە ” ژن ژیان ئازادی“
آیززا دوگززانە ژینا/مهسززا و “دەڕوا. کەچززی لە ئززاخری وتارەکەیززدا کەمززانگەر نووسززینەکەی بەم پرسززیارە کۆتززایی دێنززی کە 

 گەر کە دەداتەوە ”. …اگزر. …اگزر“و واڵمزی پرسزیارەکەی خزۆی بە چەنزد ” کورد/ایرانی میتوانند هماوشانی داشزتە باشزند
 شززکوفایی بە مهسززا/ژینززا انقززال  و باشززند داشززتە هماوشززانی میتواننززد( ایرانززی/کززورد) دوگززانە نایزز“ بززێن وەدی ئەگەرانە ئەو

https://govartishk.com/tag/%d8%b4%db%95%d9%87%d9%84%d8%a7-%d8%af%db%95%d8%a8%d8%a7%d8%ba%db%8c/
https://govartishk.com/tag/%d8%b4%db%95%d9%87%d9%84%d8%a7-%d8%af%db%95%d8%a8%d8%a7%d8%ba%db%8c/
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ژن “نووسززینەکەی کەمززانگەر وەک چززاالکێکی ژن چەنززد گرفتێکززی زەقززی تێززدایە. ئەو  (١٤٨ -١٤٣.ل. ٦٤. ژ تیشززک،) ”.برسززد
جزایی کە زن آزادیهزای “( و باکووری کوردسزتان ١٤٣تەنیا و تەنیا بە یەکینەکانی پاراستنی ژن لە ڕۆژاوا )ل. ” ژیان ئازادی

ف.سزخەی مبزارازاتی  زد اماریالیسزتی و  زد اسزتعماری “( دەبەستێتەوە و سەرچاوەی ئەم دروشمەش ١٤٤)ل.” اولیەاش را دارد
نۆن و کەمانگەر بە دروستی ئاماژە بە کاریگەریی بیری دژەکۆلۆنیالیستیی فزا (١٤٥دەناسێنێ. )ل. ” اوجالن رهبر زندانی کورد

ئینتێرسێکشززنال فێمینیززبم دەکززا بززۆ نیشززاندانی سززتەمەکانی چینززایەتی، ئیتنیکززی، زمززانی، جنسززییەتی، دینززی، داسززەپاندنی 
دەسەاڵت و چزۆنێتی پەیوەنزدی بااڵدەسزت و ژێردەسزت، بەاڵم هاوکزات هەوڵزی ئەوە دەدا کە بڵزی ئیمکزانی جۆرێزک لە ئاشزتی 

کزان هەر بە ”دوانە“هەیە دەبێ چۆناوچۆن خۆی نیشان بدا؟ بۆ ئاشزتکردنەوەی هەیە. پرسیار ئەوەیە کە ئەگەر ئەم ئیمکانە 
 la“ و وەک” زن زنزدگی آزادی“دەکزرێتە ” ژن ژیزان ئزازادی“سزەقامگیرکردنی هێژمزۆنی بااڵدەسزت تەواو دەبزێ؟ بزۆ دروشزمی 

bella ciao”  ە دنیززادا خۆیززان بە ئایززدێنتی سززەرەکیی نززامێنێتەوە؟ بززۆ نززوێنەرانی دەسززەاڵت و هێژمززۆنی بااڵدەسززت ل
نوێنەرایەتیی ژێردەستەکانیان دەچنە کۆبوونەوەی ڕێکخراوی نەتەوەی یەکگرتووەکان و ژنی کورد حەزف دەکزرێن؟ بزۆ مێزدیای 

لەسزەر گزۆڕی ” بزابی کۆمزار“ڕۆژەدا فاکتۆری لە دەنگی کورد و ژنزانی کزورد گرتزووە؟ بزۆ وتەکزانی  ٥٠ئێرانی لە تەواوی ئەم 
؟ ئەگەر ئززێمە مززافی بەرامبەرمززان هەیە بززۆ نەتەوەی بااڵدەسززت ”ووززن“دەکەنە ” خززاک“ن و وشززەی سانسززۆر دەکززرێ” کۆمززار“

قەبووڵی ناکا کە تۆکمەترین ڕێکخراوەکانی کوردی دژی حکومەتی ئێرانی ڕێبەری جواڵنەوەکە تا سزەرکەوتن وەدەسزت بگزرن؟ 
ان حەزف دەکزرێ، بەاڵم ژورنالیسزتەکانی سزەر بە بۆ فێمینیستە ڕادیکاڵە کوردەکان لە مێدیای ئۆپۆزیسزیۆنی ئێرانیزدا دەنگیز

الیەنێکزززی سیاسزززی لە مێزززدیای فارسزززیدا تەنیزززا دەنگزززی ئەم الیەنە کزززوردە بزززالو دەکەنەوە کە دەچێزززتە خزززانەی هێژمزززۆنی 
ئینجا کاتێک کەمانگەر دیسان بەدروسزتی بزا  لە هەلزی زۆر لە دنیزادا بزۆ فێمینیسزتەکانی سزای و لێبێرالزی  ئێرانیبوونەوە؟

دەکا کە دەتوانن خزۆ دەرخەن و ” فمنیسم نولیبرال کە فمینیسم هژمونیک و نبض فضای دیجیتال را هم در دست دارد“و  دنیا
خۆیان بکەن، و ئەو ئیمکانە بۆ ژنانی کەم داهات و بێسەواد و ژێردەستە کەمترە و یا هەر نیزیە  Represent نوێنەراتیی

کە کەمززانگەر خەبززاتی هەزاران ژنززی کززورد نززابینێ کە سززەرەڕای ئەوەکە کە دەنگززی خۆیززان بە گززوێی دنیززا بگەیێززنن، دیسززانە
ئیمکاناتیان کەمە و سانسۆری حکومەتی تاران و مێدیای ئێرانی و جیهانی یەخەی گرتزوون، بەاڵم ڕۆژانە بەڕێگزای دیجیتزال 

رانزی دەکەن. کەمزانگەر و ناردنی پەیام و وێنە و فی.م باسزی پرسزەکانی ژنزانی کزورد لە ڕۆژهەاڵتزی ژێردەسزتی حکزومەتی ئێ
باسی ئەوە ناکا کە چۆن ژنان بە دژواری هەلزی دیجیتزاڵ و ئێنتێرنێزت بەکزار دێزنن تزا ژێردەسزتیی ژنزی کزورد لە پێکهزاتەی 
ئێرانیدا نیشان بدەن و هاوکات دژی دەسەاڵتی داگیرکەر دەوەستن. کەمزانگەر لە نزاو دنیزای دیجیتزاڵی تزاراوگەدا کە هەمزوو 

مززوو خەبززاتی ڕۆژانەی ژنززانی ڕۆژهەاڵت زەربززی سززیخر دەکززا، و خەبززات و بەرخززۆدانی هەزاران ژن کە لە ئیمکززانێکی هەیە، هە
سززەر گززۆڕی ژینززا بززوون، هەزاران ژن کە لە شززەقامەکان برینززدار دەبززن، هەزاران ژن کە دەستبەسززەر کززراون، سززەدان ژن کە 

ژن “اتە داخڵەی فەلسەفەی یەک ڕێبەر. لە کاتێکزا منداڵەکانیان بە سەما بەخاک دەساێرن و یا شەهید دەبن، تەنیا دەیانخ
و بەرخززۆدانی ئەو ژنززانە دەبززێ لە پرۆسززەیەکی دوور و درێززژی مێژووییززدا ببینززین کە نە تەنیززا ژنززانی ڕۆژاوا، ” ژیززان ئززازادی
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.زی بەڵکوو خەباتی کورد بە گشتی و خەباتی ژنانی کزورد بەتزایبەتی لەم سزەد سزالەدا دەگەێنێزتە نزوختەیەک کە لەسزەر کێ
لە هزیچ کزوێی نووسزینەکەی کەمزانگەردا ئامزاژەیەک بە تزاوان و  .”ژینا گیان تۆ نزامری نزاوت ئەبێزتە رەمزب“ژینا دەنووسرێ 

وەحشیگەری حکومەتی ئێرانی ناکرێ و ڕووی نووسینەکەی ئەزقەزا ڕاست فێمینیستان و ڕووناکبیرانی دیجیتالیی ئیزرانییە کە 
راوی ژنێکزی نەتەوەی ژێردەسزت بزن یزا نەبززن. لە هزیچ کزوێ کەمزانگەر ئامززاژە بە ڕەنزگە خزوێنەری وتزارێکی بە فارسزی نووسزز

 ١٨٠٠خەباتی پێشتری ژنانی کورد، پێش ڕۆژاوا و پێش ئزاپۆ ناکزا. کەمزانگەر لەبیزری دەچێزتەوە کە مەسزتوورە ئەردەاڵن لە 
دا سزەما دەکزا، ١٩٠٠لە سزەرەتای کان شێعری ژنانەی نووسیوە، لەیال بەدرخان هەوەڵ کچی کوردە کە لەسەر ئۆپێرای پاریس 

لە کۆماری کوردستان و لە باکوورهەوەڵ ڕێکخراوەکانی ژنان دروست دەبزن، لەیزال قاسزم بە دەسزت بەعزس لە سزێدارە دەدری، 
هەوەڵ دەسزتەی ژنزانی پێشزمەرگەی کزۆمەڵە دروسزت دەکزرێ )کە ئەزقەزا سزێ رۆژ پزێش سزالوەگەڕی ” انقال  ایران“لە دوای 

ەگەڵ ڕۆژی کۆبززانێ(، ژنززانی کززورد لە ڕێکخززراوە سیاسززی و ڕێکخراوەکززانی مەدەنززی دا چززاالک دەبززن، ژنززان بززوو کە هاوکززاتە ل
دەکەونە زیندان و لە زیندان دا منداڵیان لە دایک دەبێ و مێرد و با  و برایان ئێعدام دەکرێ، ژنزانی دێمزۆکرات و کزۆمەڵە 

ژیال لە هەر چوار پارچەی کوردستان دەست بە نووسزین دەکەن دەچنە شاخ، ژنانی شاعیر و نووسەری وەک ئەحالم مەنسوور و 
و دیسکۆرسێکی تازە دەخوڵقێنن، کەسانی وەک لەیال زانزا دەکەونە زینزدان، ژنزان دەبزنە ئەنزدامی کزۆمیتەی ناوەنزدی حیزببە 

ە، هەمزووی ئەم کوردییەکان )گەرچی گێڕە و کێشەیان کەم نەبووە(، ژنان دەخوێنن و خۆ پێدەگەێنن وهتزد. و هەمزووی ئەوان
ڕاست لەم خەبزاتە هزاتۆتە ” ژن ژیان ئازادی“خەباتە لە پڕۆسەیەکی سەد ساڵەدا دارێکی لەسەر بەردێک داناوە. و دروشمی 

دەر نەک تەنیا لە فەلسەفەی تاکە ڕێبەرێک. ئەوە ڕاستە ئەم ڕێبەرە تزوانی لە ئەزمزوونی گەاڵنزی دیزکە کەڵزک وەربگزرێ و 
شززمە بزدا و دواتززر حیببێززک بیقزۆزێتەوە، کە ئەمە هززیچ کێشززە نیزیە و هەر ڕێززبەر و حیببێززک بە شزێوەی ئیززدیۆلۆژیک ئەم درو

مافی خۆیەتی. بەاڵم کێشەکە کاتێکە کە نووسەر، ڕێبەر یا حیببێک دروشمێک قۆرغ بکا و خەباتی ئەوانی دیکە بسزڕێتەوە، 
ەوە. هەر چززۆن کەمززانگەر خەبززاتی سززەد هەر چززۆن نەتەوەی بززااڵ دەسززت و کۆلۆنیالیسززتەکان نەتەوە و ژنززی ژێردەسززت دەسززڕن

ساڵی ژنانی سڕیوەتەوە و یا لە نووسینەکەیدا هیچ ئاماژەیەکی بە ژێدەرەکانی سەرهەڵدانی ئەم شۆڕشزە و دژی داگیرکەرانزی 
شیان ڕەچاو نەکردووە و هزیچ ئامزاژەیەکی ”زانستی“هەڵبەت نووسینەکەی کەمانگەر پێوەرەکانی نووسینێکی  .ئێرانی نەکردووە

ژێدەرکانی نووسینەکەی نەداوە. هەروەهزا هزیچ ئامزاژەیەک بەوە ناکزا کە پێشزترهێندێک لەو چەمکزانە، بزۆ وێزنە چەمکزی بە 
ئینێرسێکشززنالیتی لە دەقززی کوردیززدا هەوەڵ جززار لە کززوێ و چززۆن بەکززار هززاتووە )گۆڤززاری تیشززک و لەالیەن نووسززەری ئەم 

دروسزت هەمزان ڕەفتزاری فێمینیسزتەکانی سزای بااڵدەسزتی تزاکگەرا (، و لە بنەڕەتزدا کەمزانگەر خزۆی ٢٠٢٠نووسینە، هزاوینی 
دووپات دەکاتەوە کە ڕەخنەیان لزێ دەگزرێ. ئەو خەبزات و نووسزینی پزێش خزۆی و پزێش یەکینەکزانی ڕۆژاوا یزا نزابینێ، یزا 

رێزدراوی بە نەیخوێندۆتەوە و یا ئاگاهانە بەالری با  لەسەر خەباتێزک دەکزا کە زۆر پێشزتر بزوونی بزووە و ئەو بە هزۆی گ
بیرێک ئاگاهانە دەیانسڕێتەوە و یا پاوانخوازانە دەیانخزاتە بەرەیەک، یزا بێزدەنگیان دەکزا. ئەو هەزاران ژنزی سزەر شزەقام 
کە هەر ئێسزززتا بزززۆ مافەکانیزززان دەجەنگزززن دەخزززاتە تەنیزززا یەک چوارچێزززوە، یەک ئیزززدیۆلۆژی و لە بیزززری کزززوردایەتیی دژی 
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ئاشزتی و دیزالۆگ گەلێزک پیزرۆزە.  لە هزیچ کزوێی نووسزینەکەیدا ئاماژەیزان پزێ ناکزا؟ داگیرکەران دەیانسڕێتەوە. ئەگینزا بزۆ
ئاشزت دەدرێزنەوە کە بااڵدەسزت مزافی بەرامزبەر بزۆ ئەویتزری خزۆی قەبزووڵ بکزا و ” دوگانە کزورد/ایرانی“بەاڵم تەنیا کاتێک 

بەرامزبەرە کە سزەروەری خۆیزانن نەک  دەست لە هێژمۆنی خۆی هەڵگرێ. ئەو کات ئەم ئاشتدانەوەیە لە نێوان دوو سابجێکتی
گرفتێکزی بەوکزردنەوەی وتزارێکی وا پەرەپێزدانی دیسکۆرسزێکە کە لەو  .ئاشتبوونەوەیەک لە چوارچێوەی هێژمۆنی بااڵدەسزتدا

دیسکۆرسززەدا هەمززوو بززا  و ڕووداێززک بە یەک ژێززدەر، یەک ڕێززبەر، یەک حیززب ، یەک دیسززکۆر  تەواو دەبززێ و ئەوانززی دی 
بالو کردنەوەی نووسینێکی وەها لەکاتێکدا گۆڤاری تیشک وەک سزەرچاوە لە زۆر زانکزۆ کەڵکزی لزێ وەردەگیزرێ دەسردرێنەوە. 

کەمزززانگەر بە پێزززی هەمزززان ڕوانزززگەی ”. ژن ژیزززان ئزززازادی“دەبێزززتە هزززۆی بەوبزززوونەوەی بیرێکزززی تزززاک ڕەهەنزززدی لە سزززەر 
یەکتزززر داپۆشزززن و یەکتزززر بەهێزززب بزززکەن. بەاڵم ئینترسێکشزززنال فێمینیزززبم دەبزززوایە ببانزززێ کە فێمینیسزززتە کوردەکزززان دەبزززێ 

دوگزززانە “نووسزززینەکەی کەمزززانگەر تەنیزززا یەک ڕێزززبەر و یەک ڕەوت بە ڕەسزززمییەت دەناسزززێ، ئەویزززش بزززۆ ئاشزززت کزززردنەوەی 
ئەمە تاکدەنگییە، و گرێزدانی درووشزمێک کە بەرهەمزی خەبزاتێکی سزەت سزاڵەی ژنزی کزوردە نەک هەر لەگەڵ ”. کورد/ایرانی

کزپ بکزات و ” ژنزی کزورد“نامۆیە، بەڵکوو دژی وەها درووشمێکیشە و دەتوانێ یەکەمجزار دەنگزی ” و ئازادی ژن، ژیان،“خودی 
مززن ئززارەزوو دەکەم کە ژنززانی کززورد لە هەر چوارپززارچەی کوردسززتان ببززنە ئەکتەرێکززی  .بیکززاتە قوربززانیی دەنگێکززی پیززاوانە

ژن ژیزان “کزورد تزا ئەم سزاتە و گەیشزتن بە مانیخێسزتی  ڕاستەقینە، بەاڵم سڕینەوەی سەد ساڵ خەباتی الیەنەکزانی دیزکەی
لە ڕۆژهەاڵت هێنزدە پزڕ مێزژوو و مەزنە کە هەر ” ژن ژیزان ئزازادی“تەنیا کارەساتی بەدوادا دەبزێ. شۆڕشزی ژینزا و ” ئازادی

وە مزافی تاک و گرووپ و حیب  و ڕێکخراوێک دەیهەوێ تیتۆڵێکی لێ دابڕێ و بڵێ من ئەم شۆڕشەم بەرپا کرد. هەڵزبەتە ئە
هەمززوو الیەنەکززانە و لە ڕاستیشززدا هەمززوو بە پێززی ڕادەی توانززا و لە مەیززدان بوونززدا هەوڵیززان بززۆ داوە. لێززرەدا باسززی ئەم 

لەوەتززی ئینسززان هەیە  .حەقززیقەتە نیززیە. گرفززت کززاتێکە کە تەنیززا الیەنێززک بززیهەوێ زەوتززی بکززا، جززا هەر الیەنێززک بززێ
کۆشزان دابززووە: ئینسزان بەدوای نزان، جززوانی و ئازادیزدا وێززڵە. نزان بززۆ زگ و بزوونەوەرێکی خەباتکزار بززووە و لە هەوڵ و تێ

جوانی بۆ ڕووح و ئازادی بۆ کەرامەت. لەم گەڕان و گا گەیشزتن و گزا نەگەیشزتنەدا ئینسزانەکان لێزک فێزر دەبزن، هاوکزاریی 
ەوەسزتن. کۆمەڵگزای ئینسزانی یەکتر دەکەن و یا هێنزدێک بزۆ بەرژوەنزدیی تاکەکەسزیی خۆیزان لە دژی بەرژوەنزدیی گشزتی ڕاد

شۆڕشی مەزنی بەخۆوە دیوە. خۆ ڕەنزگە هەمیشزە ئاکزامی کۆتزایی شۆڕشزەکەکان ئەو شزتە نەبزووبێ کە لە سزەرەتادا مەبەسزت 
بووە، بەاڵم نەفزس و جەوهەری گەڕان بەدوای گەشزە دایە کە ئینسزان دەکزاتە بزوونەوەرێکی گەڕۆڵ بەدوای ئازادیزدا. چزونکە 

ە. هەسززت و بیززری شۆڕشززەکان وەک ڕووحێکززی گەڕۆل لەم واڵت بززۆ ئەو واڵت و لەم زار بززۆ ئەو زار ئززازادی بنززاخەی گەشززەی
شۆرشزی “دەگوازرێنەوە و لە قوواڵیی نەست و ناخوداگای ئینسان و کۆمەڵگاکاندا دەنیشن و لەپڕ لە گۆشەیەک سەر دەردێنن. 

تان بە ڕوانگەیەکززی ژنززانەوە لە دایززک دەبێززتەوە و لە ڕەوت و دۆنززادۆنێکی مێژووییززدا ئەمجززارە لە کوردسزز” مەزنززی فەرانسززە
ئەگەر ئزێمە کەڵکمزان لە شۆڕشزی مەزنزی فەرانسزە وەرگرتزووە، خەڵکزانی دیزکە لە ”. ژن ژیان ئازادی“دەبێتە شۆڕشی مەزنی 

 کەڵززک وەردەگززرن. ئەم گەڕانە بە دوای ئززازادی و ڕزگززارییەدا نززابێ بخززرێتە چوارچێززوە و” ژن ژیززان ئززازادی“شۆڕشززی مەزنززی 
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دیززالۆگی ” ژن ژیزان ئزازادی“دەسزتی بەسزەردا بگرتزرێ. دەسزت بەسززەرداگرتنی ئزازادی تەنیزا دەبێزتەوە دیکتززاتۆری. ئامزانجی 
و ” کوردانە برابزر اسزت بزا زنزانە“وتارێک لە چەشنی  .بەردەوامە بۆ ژیانی باشتری ئینسانەکان و پەرەپێدانی خودی ئازادی

ەم شۆڕشززە مەزنە ناکززا. ئەم شۆڕشززە دەیززان الیەنززی هەیە، و ئەزقەزا الیەنززی ئاشززتیدانەوەی دوگززانەی کززورد/ایرانی تێززری ئ
چارەسزەر نزابێ ” دوگانە کورد/ایرانی“ژنانەبوونی دەتوانێ زۆر دادپەروەرانە و پالتخۆرمێکی گونجاو بێ بۆ ئازادی و دیالۆگ. 
فکرێزک دەتزوانێ کزورد ڕزگزار بکزا کە هەتا ماڤی سیاسیی بەرامبەری نەتەوەکانی ژێردەست لە ئێزران دا قەبزووڵ نەکزرێ. وە 

ناسنامەخواز بێ. ئایزدێنتی خزۆی لەوانزی دیزکەدا نەتزوێنێتێەوە. فێمینیسزمێکی کزوردیش )بە ژن و پیزاوەوە( دەتزوانێ وەدوای 
با هزیچ کە  ”. ژن ژیان ئازادی“پرسی ژنی کورد بکەوێ کە پ.وڕالیسم ڕەچاو بگرێ تا بتوانێ هاوکارێکی ڕاستەقینە بێ بۆ 

 .ئازاد بێ” ژن ژیان ئازادی“زەوت نەکا. با ” ژن ژیان ئازادی“حیببێک و هیچ 
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٧ڕێکەوتی:  – ی٦٤ ەژمار "شکیت یارۆڤ"گسەرچاوە: 
 
   
 

 بێ هیوایی و بێ توانایی حکومەتی ئیسالمی ئێران و ناڕەزایەتی ڕوو لە پەرەسەندنی خەڵک
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
اڕەزایەتی بەرینزی جەمزاوەر لەدژی حکزومەتی ئیسزالمی سزەرجەم ڕێبەرانزی کۆمزاری ئاڵوگۆڕە سیاسیەکانی ئێران و خەبات و ن

 ئیسالمی لە عەلی خامنەییەوە تا ئەشکەنجەگەران و بازجوەکانی زیندانی توشی سەرلێشێواوی، ڕاچڵەکین و بێتوانایی لە 
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 هەست کردن و دەرکی قوڵی قین و نەفرەتی خەڵک لە ڕژیم ئیسالمی کردوە.
 

ەرغامی، وەزیری میراسی فەرهەنگی و یەکێک لە فەرماندەکانی ساا و بەرپرسی پێشوی دەنگ و ڕەنگزی کۆمزاری عیبەت ال.ە ز
ئیسززالمی وتززی کە بززازجوی سززەرەکی گیراوەکززانی دەیەی هەشززتا پێززی وتززم، مززن تەمەنێززک بززازجوییم لە کەسززایەتیە گەورە 

ن بوو، لەبەر ئەوەی نە من دەزانزم ئەوان چزی دەڵزێن و سیاسیەکان کرد بەاڵم ئەم چەند رۆژە دژوار ترین دەورەی بازجووی م
 نە ئەوان لەمن حاڵی دەبن.

 

هاسززان گرتنززی بە ڕواڵەتززی و زاهیززری " لە الیەکززی دیززکەوە ئەنززدامێکیمەجمەعی تەشخیسززی نیبامززی کۆمززاری ئیسززالمی دەڵززێ:
یچ شێوەیەک نزایەنە سزەر ڕێگزای و پەروەردە بوونی نەوەیەک کە بە ه  هێندێک لە دەوڵەتەکانی پێشوو بۆتە هۆی تەربیەت

تێگەیشزتین کە هزیچ " ئەو باسی لە پشکنینی بیروبۆچوونی نبیکەی هەزار کە  لە گیراوەکانی ئەم دواییە کرد وتزی: "ڕاست.
 نبیکایەتیەکیان.ەگەڵ فەرهەنگی دینی و می..ی ئێمەدا نیە و تەنانەت هیچ زانیاریەکیان سەبارت بە بنەما سەرکیەکانی وەک 

 "ا نییە.نوێژیش د
 

ناڕەزایەتیە سەرتاسەریەکان بە ڕێزبەری و بەشزداری بەرچزاوی ژنزان و پیزاوانی الو حکزومەتی کۆمزاری ئیسزالمی وەهزا توشزی 
ڕەسزول سزەنایی  سەرلێشێوای کردوە کە ناتوانێ هیچ نوسخەیەکی عەمەلیاتی بۆ تێزاەڕ بزوون لە ناڕەزایەتیەکزان بزدۆزێتەوە.

ی سیاسزی نیبامزی عەلزی خزامنەیی لە پێوەنزد لەگەڵ نزاڕەزایەتیە سەرتاسزەریەکانی ڕاد، جێگری سیاسزی دەفزتەری عەقیزدەت
خەڵکززی ئێززران دوای کززوژرانی نززاجوامێرانەی بەدەسەتبەسززەر کززراوی ژینززا و هەوڵززدان بززۆ گززۆڕینی حکززومەت کە بەرەو ڕووی 

 "نیبام لەدەست نەچووە بەاڵم ئێمە گورزی قورسمان بەرکەوتوە." سەرکوت بۆوە، وتی:
 

چەنززدرۆژەیاەم دوایززیەی خەڵززک لە  م ئەو ڕاپۆرتززانەی بززەو کززراونەتەوە سززەبارەت بە خەبززات و تێکۆشززانی پەنجززا وسززەرجە
کوردستانەوە تا سیستان و بەلوچستان، لە مازندەرانەوە تا تاران و لە هەرچوار کۆشزەی ئیزران دەرخەری بزارودۆخێکی تزازە 

نززان بەکززردەوە لە مەدرەسززە و زانکۆکززان، لە سەرشززەقام و شززوێنە ژ و پاشکشززە و بێتوانززایی هێززبە سززەرکوتگەرەکانی ڕژیززمە.
 گشتیەکان حیجابی زۆرەم.ییان تێکشکاندوە.

 

ئێسززتا کە فڕێززدانی مێززبەری ئاخەنززدەکان کەم لەم دوایززیەدا دەسززتی پێکززردوە، تەنززانەت مززوقتەدا سززەدر ڕێززبەری شززیعەکانی 
لە ئێسزتادا هزیچ ئاخونزدێک بە عەبزا و عەمزامەوە  رێتەوە.عێڕاقیشی نیگەران کردوە کە نەکا ئەم ببوتنەوەیە عێزڕاقیش بگز

ئەم  نززاتوانێ بززێ تززر  لە خززرانە خززوارەوەی عەمززامەکەی و فڕێززدرانە نێززو سززەتڵی زبززڵەوە لە شززوێنە گشززتیەکان دەرکەوێ.
ەوە بە ببوتنەوەیە بەرەو ئەوە دەچێت تا ئەم توێژە لە پێگەیەکی بااڵی کە دەستەبەریان کردوە بکێشزێتە خزوارێ و بیانکزات
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خەڵک لە کەمتر لە دوو مانگدا سوڵتەی حکومەتی ئیسالمیان بەرەو ڕووی هەڕەشزەی لێزک هەڵوەشزانی  شارۆمەندێکی ئاسایی.
سززەرجەم نیبامززی ئیسززالمی کززردۆتەوە و ئاخونەکززان و بە کرێگیراوانززی ڕژیززم، و ئەو شززوێنە حکومەتیززانەی کە بەشززدارن لە 

بززوێری پەرەی  تززر  و وەحشززەتی خەڵززک لە ڕژیززم تێکشززکاوە. بززوونەتەوە.سززەرکوت کردنززی خەڵکززدا بەرەو ڕووی نززائەمنی 
 سەندوە، لە ڕاستیدا حکومەت و هێبە سەرکوتگەرەکان توشی تر  و نا ئەمنی بوونەتەوە.

 
لەم رۆژ و مانگزانەی داهزاتودا  ئەم ببوتنەوەیە بە تەمزای سزازان و پاشکشزە نیزیە و رۆژ لەگەڵ رۆژ بزاڵا و بزاڵ تر دەبێزت.

ەوە دەبین کە ببوتنەوەی ڕوخاندن و بەرئەندازی لە ناوەندە گرنگ و ک.یزدەیەکانی بەرهەمهێنزان و خبمەتگزوزاری، شاهیدی ئ
یەکگرتزوتر بزوون و جەمزاوەری تزر بزوونەوەی  لە ناوەندەکانی کار و ژیان، لە ئیدارە و ناوەندە دەوڵەتیەکان پەرەدەسزتێنێ.

ڕوخزانی  ی سەرلێشێواوی و نائەمنی زیزاتری حکزومەت و بەکرێگیراوانزی.زیاتری ناڕيبایەتیەکان و خەباتی خەڵک دەبێتە هۆ
تێیدا ستەم و هەاڵواردن و نایەکسانی نەبێت، ئزازادی بزێ شزەرت مەرجزی  حکومەتی ئیسالمی و جێگرتنەوەی بە نیبامێک کە:

ەشززەی ئززابووری و سیاسززی ئاسززایی بێززت، هەمززوان وەک یەک لە کە ئیمکانززاتێکی لەبەردەسززت دایە بەهرەمەنززد بززن، ڕێگززای گ
 قەرەبووی دواکەوتوییەکان خۆش بکرێت و کۆمەڵگا بەرەو یەکسانی و ڕیخاه هیدایەت بکات.

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 
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 عبیردا ته ونێکی بێ کۆماری هەڵوەشاوەی ئیسالمی له خه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاکەڕەش

 
وای خزۆی، بزه بیزانوو و پاسزاوی ئزایین و دینزی ئیسزالم.  اڵتی نزاڕه سزه ستەوەگرتنی ده تای بەده ره هر له س کۆماری ئیسالمی هه

تی کزرده  ڵکی کزورد بزه تایبزه ڵکی ئێزران بزه گشزتی و خزه ر بزه خزه رانبه ی به ڵوێستی نامرۆڤانه زاران تاوان و هه دان و هه سه
نجزامی ژیزان  ره وامزه و، ده رده وجزۆر لەو کزردەوە دژەمرۆییزانەی بهی مێژوویی خۆی و تا ئێستاش بەشێوەی جۆرا هێما و پێناسه

یزان ڕێکخزراو و گرووپزی تیرۆریسزتی  ته لە سایەی ئەو دەسەاڵتە نگریسە، قوت و زەقبوونەوەی ده که ره وبه م واڵته پڕ پیت له
سزتانی دژه  ره په شزروعی کۆنه جی نامهم واڵتزه بزۆ پیالنگێزڕی و ئامزان ی ئێرانی لێ کەوتۆتەوە که ڕۆژانه سامانی ئزه وه ره له ده

نززد کززراوه و بێکززاری و  یززه به رچی ئززازادێی هه هێززنن. لەم واڵتە ئاخوندلێززداوەدا هززه تی کۆمززاری ئیسززالمی بە کززار ده مرۆڤایززه
تی و قزاتوقڕی دیزارییەکە کە کۆمزاری ئیسزالمی بزۆ خەڵکزی بە  نجه و برسزییه شکه تی و کوشتن و سێداره و گرتن و ئه هامه نه

خالقی  رچی ئزه ڵگای لزه هزه سزات بزردووه و کۆمزه ره و تەنزگەژە و کاره النی ئێرانزی بزه دیاری هێناوە و کۆی ئەم قەیرانانە گه
 .ڵگا یه و فرمێسک بۆته ساڕێژی کۆمه واڵی زام و برین هه نیا هه تییه داماڵیوە و ئیتر لەمڕۆژانەشدا ته ن و مرۆڤایه سه ڕه
ڵگای ئێرانزی کزردووه و  موو کۆمزه نزدی هزه وبه کان نییزه و بزه نزاوی ئزایین کۆت ئزازادیی تاکزهاڵتێک کزه هزیچ بزڕوای بزه  سه ده

 .ڵچنیوە ڵکی وەزاڵەهاتوو هه نگی به خه داری ته بێکاری و نه
 

 ڵتانی  ر خه ڵگا دابڕیوە، ڕۆژانه چەند کۆلبه جیا لەوانە لەم واڵتە بەاڵلێدراوەدا حیجابی زۆرەم.ی ژنانی له ژیان و کۆمه
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ریان  ندان له بەندیخانە دەپەسزتێورێن و ئزازادیخوازانی سزه رمه نووسان و هونه ران و شاعیران و ڕۆژنامه وێن دەکرێ و نووسهخ
ی  وه یی نییزه و ئزه وه تزه تێکی نزاوخۆیی و نێونه رعییه اڵته هیچ شه سه م ده بێ بڵێین ئیتر ئه بێ و ...، ده تی سێدارەوە ده به په

النی  وه زیزاتر گززه ی حززوکمڕانیی کۆمزاری هەڵوەشزاوەی ئیسززالمییه و لزه نزدین سزاڵه یی چه رکزانی تززووڕهدات بو ئێسزتاش روو ئزه
تییه ناگرن. بەم پێزیە بزه کزورد و  هامه و هەموو کوێرەوەری و نه ی ئه رگه تی به اڵت به تایبه ڵکی ڕۆژهه ئێران به گشتی و خه
مانی کۆمززاری  مززرین و نززه دا ده هێنززین یززان لززه پێنززاو ئززازادی سززت ده وه یززان ئززازادی بززه ده   و ب.ووچززه ره تززورک و فززار  و عززه

 .ساێرین عبیر ده ته ونێکی بێ د به خه به هەڵوەشاوە )منح.ە(ی ئیسالمیی ئێران بۆ ئه
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
 
 
 

 زانکۆکانی من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ڕەزا دانشجو

 
نووسززەری شۆڕشززگێڕ و بەناوبانززگ، دامەزرێززنەری ڕیاززالیبمی کززۆمەاڵیەتی لە ئەدەبززی ڕووسززیدا، یەکززێکە لە  ماکسززیم گززۆرکی،

نووسەرە کاریگەرەکانی مێژووی ئەدە  نەک تەنیا لە ڕووسیە، بەڵکوو لە جیهاندا. ڕوانینی قووڵ و ڕەخنەگرانەی گزۆرکی لە 
ی شزاردا ڕوو دەدات، وێنەیەکزی تەواو بزاوەڕپێکراو لە خزۆی و چینەکانی خوارەوەی کۆمەڵگە و ئەوەی لەڕاستیدا لەژێزر پێسزت
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کتێبەکانی دەخاتە ڕوو. بەبێ گوێدان بە مەکتەبی بیرکردنە گۆرکی، کە ڕەگ و ڕیشەی لە سۆسزیالیبمی کرێکزاری و خەبزاتی 
ی کزۆمەڵگەیە و بە دایە، نووسینەکانی گزۆرکی ڕەنگزدانەوەی ڕاسزتییەکان چینی خوارەوە دژ بە ڕووسیەی ژێردەسەاڵتی تبارەکان

 .دایە جۆرێک ژیان لە خودی ڕووداوەکان
 
دایە، ماکسززیم گززۆرکیی  زانکۆکززانی مززن" بەرهەمێکززی ماکسززیم گززۆرکییە کە دەرئەنجززامی ئەزموونەکززانی ئەو لە تەمەنززی گەنجززی"

ەواو بەجززێ گەنزز  کە بە هیززوای خوێنززدن لە زانکززۆ دەچێززتە "کززازان"، بەهززۆی بززارودۆخی ئززابوورییەوە خوێنززدنەکەی بە نیززوەت
دەهێڵێززت و ناچززارە دەبێززت وەک کرێکارێززک کززار بکززات. ئەوەی گززۆرکی لە مززاوەی ئەم سززااڵنەدا لەنێززو خەڵززک و لە پێوەنززدی 
لەگەڵ کەسانی جۆراوجۆر و لە دۆخی جیاوازدا فێر دەبێت، لەالی گزۆرکیی گەنز  گەورەتزرین زانکزۆیە. لە ڕاسزتیدا ئەم جزارە 

 جززارە ئەم دەبێززت، فێززر مززرۆڤەوە ئەزمززوونی ڕێززگەی لە ن لە زانکززۆ، گززۆرکی ڕاسززتەوخۆدوور لە ڕێکززارە ئاسززاییەکانی فێربززوو
 و شزەقام لەسزەر ڕاسزتییەکانە دیتنزی فێربزوون بەڵکزو نیزیە، کزۆمەڵگە ڕووداوەکزانی کزۆپیکراوی وەشزانێکی فێربزوون ئامرازی

لە سززەرەتای هززاتنی بززۆ "کززازان"، ێبەشززیی ئەو خێززبانەی کە ب و هەژاری گێززڕانەوەی لە نمززوونەیەک، وەک. شززار کۆاڵنەکززانی
گۆرکی لە گەڵیاندا دەژی، دەنووسێت: "پیرەژن ناچزار بزوو سزکی منزداڵەکانی کە هەمزوو بەیزانییەک بەبزێ بیرکزردنەوە داوای 
نانیززان لززێ دەکززرد، هەڵبخەڵەتێنێززت. هەر بیرکززردنەوەیەک، بە شززێوەیەکی سروشززتی هەر پززارووە نانێززک کە لەالیەن ئەم 

ا، کێشززی وەک بەردێززک لە سززکمدا بززوو، هەربززۆیە هەمززوو بەیززانیەک زوو بە بیززانووی دۆزیززنەوەی کززار لە خێززبانەوە پززێم دەدر
 ."!ماڵەوە دەهاتمە دەرەوە بۆ ئەوەی نانی بەیانی لەگەڵیان هاوبەش نەبم

 
بەڵززێ، گززۆرکی بەباشززی تززێ گەیشززت کە هەنززدێک جززار مززرۆ  ناتوانێززت ڕاسززتییەکان نە لە کتێبززدا بززدۆزرێتەوە و نە لە 

انکۆکانززدا، بەڵکززوو ڕاسززتییەکان لەنێززو شززەقامەکاندا دەژیززن، هەنززدێک جززار تززوێژینەوە کززۆمەاڵیەتی و کۆمەڵناسززییەکان ز
ناتوانان لە لێکدانەوەی ڕووداوەکان، تەنها بە چەند ژمزارە و ڕەقەم یزان گریمزانەیەکی ئەگەری قەنزاعەت دەکەن. هەنزدێک 

ات بۆ شزیکردنەوەی ئەکزادیمی نزاهێڵێتەوە، هەنزدێک جزار شزەقام خزودی جار ڕەوتی پێشهاتەکان ئەوەندە خێرا دەڕوات کە ک
 .زانکۆیە

 
شۆڕشززی ژینززا کە بە کوشززتنی کچێکززی بێتززاوان لەالیەن حکززوومەتەوە دەسززتی پززێ کززرد، ئێسززتا نە تەنیززا جوغرافیززای ئێززران، 

لە شززەقامەکان هززیچ شززن و فززراوانن کە جززگە هەمەچە ئەوەنززدە خاوەنەکززانی کە شۆڕشززێک بەڵکززوو جیهززانی داگیززر کززردووە.
 سزااڵنێکە کە دەردەیە و ئزازار ئەو شۆڕشزی شوێنێکی تر نیزیە بزۆ تێگەیشزتن لێزی. شۆڕشزی ژینزا شۆڕشزی ڕەنزگ و جیزاوازییە.

 کزردووە گەشزەیان هێنزدە کە دەردانەی و ئزازار ئەو  .سزەپاندوویەتی خەڵکزدا بەسزەر فەقیهزز ویالیەتی دیکتاتۆری دەسەاڵتی
 ان کردووە بە ڕەخنەگری سیاسی، ئەو کچانەی ئێستا با  لە مافی هەڵبژاردن دەکەن و ساڵی ١٦-١٥ێکی تەمەن کچ کە
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  !گەندەڵی و هەاڵواردن مەحکووم دەکەن

 
ئێسزززتە بە دڵنیزززایییەوە خوێنزززدنەوەی فەلسزززەفەی سیاسزززیی "هانزززا ئارێنزززت" یزززان خزززود بۆچزززوونە شۆڕشزززگێڕەکانی "کزززارل 

 ژینزا، شۆڕشزی لە تێگەیشزتن بۆ ژینا و ئەوەی لە شەقامەکان ڕوو ئەدات.شیکردنەوەی شۆڕشی  بۆ نابێت یارمەتیدەر  مارکس"
 سززاڵەی دەیززان ئززازاری و ژان گوێبیسززتی دەبێززت بگرێززت، زانکۆکززان و قوتابخانەکززان قوتابییززانی قسززەی لە گززوێ پێویسززتە
اوەر" نیزیە، مانزای روونییەکزانی "شزۆپنهدە تێازۆرییە بە پێویسزتی تزر ، شزیکردنەوەی بۆ. بیت" تاە هخت نیشکر" کرێکارانی

 فێرکارییەکزانی بە دەردانە و ئزازار  تر  دەبێت لەو کەسانە بارسیت کە بە ئاگایانە بەرەوپیری گزول.ە و مزردن دەڕۆن، ئەم
 و" خەزەڵزوەر دایکزانی" لە سزارینا، دایکزی لە ژان، و ئزازار مانزای بارسزیت ژینزا دایکزی لە پێویسزتە نزاکرن، دەرمزان مەسیح

 لە کەسززێک چەنززد کە تززا هەمیشززە دڵبرینززدارن. ئیتزر خوێنززدنەوەی نووسززراوەیەکی فێمینیسززتی لەالیەن هەمزوو ئەو دایکززانەی
 لە میززدیا و بێسززنوورەکان پێوەنززدییە سززەردەمی لە ئێسززتە نیززیە، ڕۆژانە ئەم ڕاسززتی وەاڵمززی ژن جیهززانیی ڕۆژی کۆبززوونەوەی

ەکانیززان لە جیززاتی قسززەکردن و دەرکردنززی چەنززد ەیشززتن بە داواکارییگ بززۆ کە بززوون فیززر کچززان بینیززنەوە و بیسززتن ڕێززگەی
نوسراوە، ڕەفتار بکەن. ئەوان بە ئاگادارییەوە ڕۆیشتوون بۆ شەڕکردن لەگەڵ هەمزوو نۆرمەکزانی ڕێژێمزی دەسزەاڵتدار، ڕەنزگە 

ەکردن یەی کە لە جیاتی قسزئازا نەوە ئەو  تەنانەت ناوی "کۆنڤانسیۆنی نەهێشتنی هەاڵواردن لە دژی ژنان"یان نەبیستبێت.
فێززری کززردار بززوون، دەزانززین دەبێززت بە زمززانێکی جیززاواز لەگەڵ دیکتززاتۆر قسززە بززکەی. بەڵززێ شۆڕشززی ژینززا زانکززۆیەکی 

 شزێوەیەکی بە بەڵکزوو نیزیە، دیزاریکراو فیکرێکزی یزان سیاسزی ببووتنەوەیەکزی بۆ تەنیا وشیاری تێدا کە زانکۆیەک تەواوە،
 .تەوەۆمەڵگەدا بەو بووەک سەرانسەری لە بەرفراوان

 
بەپززێچەوانەی پڕوپاگەنززدەی ڕێژێمززی ویالیەتززی فەقیهززز، ئەوەی کە ئێسززتە کچززانی بززوێری شززەقامەکان بەدوایززدا دەگەڕێززن، 
دووبززارە پێناسززەکردنەوەی ژنززان وەک هانززدەرێکی نایززا  و بەهێززبی کززۆمەڵگەیە بززۆ گەیشززتن بە کەرامتززی مرۆڤززایەتی، بەبززێ 

لەم زانکزززۆیەدا دەتوانیزززت هەمزززوو ڕۆژێزززک چزززاوەڕێی شزززتێکی تزززازە بیزززت،  گوێزززدان بە ڕەگەز و هەر فزززاکتەرێکی جیزززاکەرەوە.
جززوواڵنەوەیەکی نززوێ، کردەوەیەکززی چززاوەڕواننەکراو، داهێنانێززک بززۆ پێشززکەوتن. بەڵززێ، هەمززوو ڕۆژێززک دەتوانیززت چەکێززک 

دیکتاتۆریززان بززدۆزیتەوە بززۆ بەرەنگززاربوونەوەی دیکتززاتۆر. شززەقام پززڕە لەم کەسززانەی کە ڕێززگەی بەرەنگززاربوونەوەی لەگەڵ 
دۆزیوەتەوە، ڕێگەیەک کە نە لە نووسراوە زانستییەکان و نە لە هیچ زانکۆیەکدا ئاماژەی پێ نەکراوە، ڕێزگەیەک کە ئاکزامی 

 یەکسزانی وتەبێزژی ژن نیزیە، بەرانبەر ڕەگەزی ژن ژینا، شۆڕشی لە جیاکارییەوە، و ژان و ئازار لەگەڵ ساڵە چەندین ژیانی
یان بە هەموو دژواری و ئازارەکانییەوە بەردەوامە، ئێتر ئازادی تەنیا چەمکێکی فەلسزەفی و سیاسزی ەوەبوونە. لێرەدا ژپێک و

 .بۆ نووسین و خوێندنەوە نییە، ئازادی درێژکراوەی ژن و ژیانە، سێ وانەی ڕزگاری و پێکەوەبوون
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 .ڕاستییەکانئەمە شەقام نییە، ئەمە زانکۆیە، زانکۆیەکی بێسنوور بۆ فێربوون و دووپاتکردەوەی  
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان بەو کراوەتەوە٨٣٤ئەم بابەتە لە ژمارەی
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 بۆ خوێندنەوەی ئەم بابەته دەست بە چاوتانەوە بگرن
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دارسمە

 
ەی سزەپێنراوی شزاری ورمێزی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان، سزااڵنی ڕابزردوو خزومەینی وەک ئیمزام ڕەزا حەسەنی، ئیمزام جزومع غوالم

نیشززانی کردبززوو. حەسززەنی، چەنززد سززاڵ  جززومعەی ئززازەرییە شززیعەکان و نززوێنەری خززۆی لە نێوەنززدی ئەم پارێبگززایە دەست
تۆزقززاڵە خززۆاڵنەی لەسززەر  لەمەوبەر بە نەخۆشززیی شززێرپەنجە مززرد و تەمەنززی درێززژی دا بە تززۆی خززوێنەر و ئەوەنززدەی ئەو

 .گۆڕیەتی، تەمەنی پڕ لە شانازیی ئێوە درێژ بێت
 
 شڕ و هەموو گیانی "پێکەنینۆک" بوو. "پێکەنینۆک" ئەو دەستەواژەیەیە لە پەنا  توڵە" حەسەنی ئەوەندەی بڵێی دەم ئای"
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ینگ.یسزان و "لیزیخە"ی فارسزان و دا دەمهەوێزت وەک هاومانزای "جزۆک"ی ئ گێڕانەوەی بەسەرهاتی ئیمام جومعەی مزردووی ورمزێ
 ."ی عەرەبان دەرخواردی مێشکی خوێنەری هێژای بدەم، بەڵکوو جێ بە وشە هاومانا بێگانەکان لەق بکات "نکته

 
ئەم حەسەنییەی لێرەدا هاتە بەربا ، لە ژیانی ڕابردووی خۆیدا، دوای ئەوەی وازی لە نزۆکەری و خەزمەتکزاریی زیرۆبەگزی 

ری کوردستان هینا، پاش ڕووخانی ڕێژێمی پاشایەتی لە سایەی فەرمزانی خومەینزدا بزوو بە دەمڕاسزت ژەنراڵی سەردەمی کۆما
"ان و هەمزوو جزاران دوای ئەوەی خزوتبەی  و کەیخودای دەستەاڵت لە ورمێ و بۆ هەموو الیەک بزوو بە سزەرچاوەی "پێکەنینزۆک

 ژنامە و مۆژنامەی ئەوکاتی سەر بە دەستەاڵتدارانی نوێژی هەینیی دەخوێندەوە، فەرمایشتەکانی دەبوون بە گاڵتەجاڕی ڕۆ
 .ئێرانیش

 
حەسەنی ڕۆژێک لە خوتبەی نوێژی هەینیزدا داوا دەکزات بزۆ هەفزتەی دواتزر ژنزان بەشزداریی نزوێژی هەینزی نەکەن و دەڵێزت 

ەوێ جززوێنی داوا لە خوشزکان دەکەم هەفزتەی داهزاتوو نەیەنە نزوێژی هەینززی و تەنیزا پیزاوان بەشزدار بززن، چزونکە مزن دەمزه
 .نامووسی بە ئەمریکا بدەم

 
وایە دەبێززت هەر نەبێززت وەک حەسززەنی پابەنززدی بنەمززا ئەخالقییەکززان بێززت، بەاڵم  نووسززەری ئەم دێززرانەش لەکاتێکززدا پێززی

 .شڕی بێت دەترسێت لە درێژەی ئەم بابەتەدا دوو لەڕووی ئێوە تووشی زمان
 

ێشززاندەرانەیە لە ئێززران کە بە دەسززتی بەتززاڵ دەسززتەویەخەی خۆتززان بززاش ئاگززادارن دروشززمدان چەکێکززی گرنگززی ئەو خۆپ
نزاهێنن. ئەگەر خۆپێشزاندەر بە دەسزتی بەتزاڵەوە دروشزم  دەستەاڵتداران بوونەتەوە و دەڵێن هەتا نەیزانخنکێنن وازیزان لزێ 

سزەنی دەترسزم نەدات، چۆن دەنگی بە بەردەنگان و بە دۆست و دوژمنانی بگەیەنێت؟ منیش بە بیرهێنانەوەی تێبنیزیەکەی حە
لە درێژەی ئەم دێزڕانەدا لەکاتێکزدا بەتەمزام هەر نەبێزت لە بەر دڵزی ئەم هەمزوو خۆپێشزاندەرانەش بێزت، دژی دەسزتەاڵتی 
کۆمززاری ئیسززالمی دروشززم بززدەم، بە دووری نززازانم لە درێززژەی دروشززمداندا گەرم دابززێم و لە چەنززد دێززڕی داهززاتوودا خززوای 

ەبەر ئەمەشە لە سەرەتاوە گوتم، کاتی خوێندنەوەی ئەم بابەتە دەسزت بە چاوتزانەوە نەخواستە هێڵی سوور ببەزێنم. هەر ل
 .بگرن با دێڕەکانی نەبینن

 
ئەو کەسززانەی گززوێم پززێ نززادەن و هەرچززی مززن دەیڵززێم پززێچەوانەی دەکەن و بە چززاوی کززراوە و دەنگززی بەرزەوە ئەم بززابەتە 

وانن بە دوای مندا بە دەنگزی بەرز هەمزوو دروشزمەکان بڵێزنەوە. بزۆ دەستەاڵتیی خۆمەوە پێیان دەڵێم دەت دەخوێننەوە، لە کەم
نشزززین و  نشزززین و عەرە  نشزززین و بەلووە نشزززین و ئازەری کزززانی فار  نەزان و دانیشزززتووانی ناوچە ئەوەی دەسزززتەاڵتی کزززوردی



٦ی ژن، ژیان، ئازاد  
 

 

151 
 

زمززانی "کەڵەگززا"  بگەن، جززگە لە دروشززمی "ژن، ژیززان، ئززازادی" ئەوانززی دیززکە بە نشززینی ئێززران لە دروشززمەکانم تززێ تورکمان
 :دەڵێمەوە

 
الزدنگ مزا"، ای"، "ننزگ مزا، ننزگ مزا، رهبزر  ژن، ژیان، ئازادی"، "زن زندگی آزادی"، "مرگ بزر دیکتزاتور"، "مزرگ بزر خامنزه"

خور، آخرشه سیر بخور"، "تزوپ، تانزک فشخشزە،  امسال سال خونه، سەید ع.ی سرنگونە"، "بسیجی جیره"بجنگ تا بجنگیم"، "
 نەآن ور ایزن نە" ،"رهبزر... تزو سزه هزر نخربزر تانزک تزوپبشە"،" تزوپ تانزک فشخشزه، خامنەای...کشزە"، "آخوند باید گم 

 ."رهبر بیت تو.... ور
 

لەبەر ئەوەی خززۆ سانسززۆڕکردن لە سانسززۆڕی دیکتززاتۆڕ و میکتززاتۆڕ و زۆر تززۆڕی دیززکە بەرفراوانتززره و ئەم خۆسانسززۆرکردنە 
ر و مووسزەرانیش دەگزرێتەوە و تەنزانەت گێزڕانەوەی "پێکەنینزۆک"انیش زۆر جزار ئەوەندە بەهێبە، بەشی زۆری بابەتی نووسە

لە دڵی خۆیانیدا خۆیان سانسۆڕ دەکەن. هەر لەبەر ئەمە منیش ناچار بزووم لە جیزات هەنزدێک وشزەی نێزو ئەم دروشزمانەی 
 .سەرەوە سێ خاڵی لە دوای یەک یان وەک فارسان دەڵێن نوقتەچین دابنێم

 
بیرتززان لەوە کززردووەتەوە خۆسانسززۆڕکردنیش ئەگەر پەنگززی خززواردەوە، وەک بەنززداوی پززڕ دەتەقێززتەوە و ئەرێ هەتزا ئێسززتا 

سزاڵ خۆسانسزۆڕکردن هەرچزی لە دەمیزان  چۆڵیان و ئاوەدانیان دەگرێتە بەر؟ ئەوە نییە کچان و کوڕانی ئێرانیش پاش دەیان 
ای.ۆنەکەی کۆمزاری ئیسزالمییان گزوت؟ چاویزان نووقانزد و ن دەرچوو بە ئاخوندان و لە سەرووی هەموویزانەوە بە ڕێزبەرە دەسزت

 .سانسۆڕی دوندی دەستەاڵتدارانیان جنێوباران کرد دەمیان کردەوە و به بێ
 

لە کۆتاییدا پرسیارێک لەو خوێنەرانە دەکەم گوێیان بە فەرمایشتی من نەداوە و کاتی خوێندنەوەی ئەم دێڕانە دەسزتیان بە 
سانسزۆڕەی فارسزاندا هەسزت بە  ان دەپرسزم ئەرێ ئێزوەش وەک مزن لە بەرانزبەر ئەم دروشزمە بێچاوانیانەوە نەگرتزووە و لێیز

 کەمی و کووڕی ناکەن؟ ئەرێ ئێوەش وەک من پێتان خۆش نەبوو دروشمی جوێنی کوردیشمان بوایە؟
 

ەویزش "پێشزمەرگەی خۆم ئەوەندەی بیری لێ دەکەمەوە تەنیا دروشمێکی لەو شێوەیەی کۆن و تەنانەت مێژووییشم لەبیزرە و ئ
نێو تەاڵشان"ە و سەرواکەی دەگەڵ وشەی "جاشزان" دێزتەوە. مزن لەبەر ئەوەی لە ترسزی سیاسزتەتوانان خزۆم سانسزۆر کزردووە 

سانسۆڕە لە دڵی خۆمدا دەڵێمەوە و ئێوەش هیمەت بکەن و چەند دروشمی نوێی لەم شێویە بڵێنەوە بزا نزاوچە  ئەم دروشمە بێ
 .نشینەکان دوا نەکەون ناوچە فار کوردنشینەکانی ئێرانیش لە 
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 کۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەقشی
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