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 (نامیلکەی) ژن، ژیان، ئازادی
 

  ٧ ؛بەشی

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

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

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

 
 .ی بابەتن٣٧الپەڕوەو  ١٥٠کۆی نامی.کەکە 

 
 .ەڕۆکی بابەتە و نووسراوەکان راو بۆچوونی و تێبینیی نووسەران خۆیانن. بەندە لێیان بەرپرسیار نیمناو
 

وێنە الپەڕی سەرەکی لە کارە جوانەکانی هۆنەرمەنزدی نیگارکیشزی وەورەی کزورد کزاس ناسزری ززازی زادە دەسزتی خزۆ  هەر 
 بژی بۆ وەل و نیشتمان.

 
 یکۆکردنەوە و ئامادەکردنی: ڕەحمان نەزش
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تی  وڵه رنج و پشتیوانیی نێوده تا سه تێکی دەگمەن دروست بووه هه رفه زادە: ده د. ئاسۆ حەسەن
 باتی خۆمان ڕابکێشین بۆ الی خه

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: ئاڕمان حوسێنی
 

 :ئاماژە
  

ی خەزەڵوەر، لە ٤تایبەتیی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروباری مافەكانی مرۆڤ لە ئێران ڕۆژی  جاوید ڕەحمان، ڕاپۆرتنێری
پێنجەمین ڕاپۆرتی خۆیدا بۆ کۆڕی وشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان دۆخی پێشزێ.کردنی مزافی مزرۆڤ لە ئێرانزی بەهزۆی کۆمزاری 

ی كۆمزاری ئیسزالمی دژی ژنزان و هەروەهزا بێبەشزكردنی ئیسالمییەوە کارەساتبار ناو برد. ئەو لەبارەی یاساكانی پڕهەاڵواردنز
 نیشززانەی ئەمینززی  كززورد و نەتەوەكززانی تززر لە مافەكانیززان ڕاپززۆرتێکی پێشززکێ  کززرد. جاویززد ڕەحمززان وززوتی مردنززی ژینززا

مزززبەر ڕەفتارەکزززانی لەهە بەتونزززدی نێزززودەوڵەتی کزززۆمەڵگەی پێویسزززتە و ئێزززران لە مزززرۆڤە مزززافی بەربزززاڵوی پێشزززێ.کردنی
 .ارانی ئێران بەرامبەر بە ژنان هەڵوێستی هەبێتدەسەاڵتد

 
ڕاپۆرتنێری تایبەتیی نەتەوە یەكگرتووەكان بۆ كاروبزاری مافەكزانی مزرۆڤ لە ئێزران بە ئامزاژەدان بەوەی كە نزاوی ژینزا لە 

 کردووە و ناسنامەكەیدا بە "مەهسا" تۆمار كراوە، ووتی: حكوومەتی ئێران كوردەكانی لە شۆنا  و ناسنامەی خۆیان بێبە  
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 .هەر بەهۆی ئەو بێبەشكردنانەوەیە كە ناڕەزایەتییەکان لە کوردستان بەرفراوانترن
 
کوردستان" بۆ ڕوونبوونەوەی زیاتری الیەنە جۆراوجۆرەکانی ئەو ڕاپزۆریەی جاویزد ڕەحمزان وتزووێژێکی "کزورد کانزاڵ" لەوەڵ "

 .زادەی بۆ خوێنەرانی باڵو کردۆتەوە د. ئاسۆ حەسەن
 

وه  تز  تیی ن  حمزان ڕێازۆرتێری تایبز  ی جاویزد ڕه م ڕاپۆرتز  وه ورینگیزی ئز  ی  ر بۆمان ڕوون بک  و  دوکتور ئ  :ێنیئاڕمان حوس
 رجی ئێستادا ل  چیدای ؟ لوم  کان بۆ مافی مرۆڤ ل  ئێران ل  ه  کگرتووه ی 
 
تی کز   ی  ک  نووسزراوه   ی ڕاپۆرتز    و کورتز مین کی بوو و پێ  زه و ڕاپۆرت  ک  دیاره ڕاپۆرتێکی زاره ئ  زادە: د. ئاسۆ حەسەن 

کزرێ، لز   ی داهزاتووی شزووڕای مزافی مزرۆڤ ده وه   بز  کۆبوونز  کرێ و پێشزک  کمی.تر ده کانی داهاتوودا ت  فت  و مانگ  ل  ه 
س مانگ و نیزوی  ی ل  ی  وان و ڕوودا ڵ ئ  و  زانن هاوکات  ل  س ده روه وه ک  ه  نیی  م  باری زه م، ل  ک  : ی  وه ورینگ  دوو ڕوانگ 

  شز  ڵكی ب  وای خز  ڵدانی ڕه ره  تی و سز  زایز  کانی ڕێزژیم لز  واڵمزی ناڕه ره رکوتک  ڕابردوودا ل  ئێران ڕوویان داوه و هێبه س 
و  ن لزز کا كگرتووه وه یزز  تزز  هززاتنی ڕاپۆرتززۆری ن  نگ ده نجام داوه. وه تی نوێیززان ئزز  ڵێک جینایزز  کانی ئێززران کۆمزز  جۆره جۆربزز 
کی  مایز  تزوانێ ببێتز  بن  تانز  ده و جینای  یی بز  وه تز  لگای نێون  ی کۆمز  وه بواری جۆری دژکرده کانی ل  تان  و پێشنیاره جینای 

ڕێ  ودوا وه مزز  و ڕێژیمزز  ل  ر کۆمززاری ئیسززالمی و سززبادانی ئزز  ی بززۆ فشززارهێنان بززۆ سزز  ییانزز  وه ت  و کززارزاره نێون  ورینگززی ئزز 
وه کز  کۆمزاری ئیسزالمی کز  بۆخزۆی  رچاوورتنی ئز  بز  ل  یدایز . ب  ک  رۆک  ل  تزۆن و ناوه  ک  م، ورینگیی ڕاپۆرت  وهخرێن. دو ده
کززانی ئێسززتای  کان هاوکززاری ناکززا و ڕێکاره ندیززداره ییزز  پێوه وه ت  ڵ نیهززاده نێون  وزز  یزز  بێگومززان ل  و تاوانان  ری ئزز  نجامززده ئ 

رکی  یی ئزز  وه تزز  ڵگەی نێون  حمززان پێشززنیاری کززردوه کۆمزز  وه سززنووردارن، جاویززد ڕه ییزز  دهباری کر شززووڕای مززافی مززرۆڤی  لزز 
 .و کاره بکا رتر ئ  لێکی تازه و کاریگ  ستۆ بگرێ و ب  ڕێکارو  ئ   کان وه دادخوازی بۆ ئێرانیی 

 
 یی شورای مافی مرۆڤ ل  ئێستاوه زۆر دووره ی کاتی دانیشتنی ئاسا وه ر ئ  ب  ک  ل   وه م ئ  ک  : ی  ک  دوو شت  دا ئامانج  لێره

وه کز  کۆمزاری  ر ئز  بز  وه کز  ل  م ئز  ڕێوه بچزێ. دووه کی نائاسایی شزوڕا بەزوویزی بز  ی  وه )کۆتایی زستان(، پێویست  کۆبوون 
تی داوه و  وڵزز  دهڵکی ئێززران و کززۆمەڵگەی نێو حوی.ی خزز  وه تزز  مینییزز  ی کوشززتنی ژینززا ئ  باره ی لزز  ڵزز  تێكی ه  ئیسززالمی ڕیوایزز 

یی  وه تز  نجام داوه، پێویسزت  مێکزانیبمێکی نێون  ڵکی ئێزران ئز  ق ب  خ  ره  ی ده تی هاوشێوه دان جینای  یان و س  دواتری  ده
نگاوی سیاسزززیی  مای هززز  تزززوانێ ببێتززز  بنززز    کززز  ڕێکزززارێکی حهووزییززز  ده مززز  وه پێزززک بزززێ و ئ  دواداچوون و لێاێچینززز  بززز 

تی و خزودی کزۆڕی  اڵیز  نی ئزابووری و کۆم  نجومز  ڵکوو ئ  ر شزوڕای مزافی مزرۆڤ بز  س هز    نز کز زانین ده دیاره  یی. وه ت  نێون 
تززوانێ بڕیززارێكی  نی ئاسایشزز  کزز  ده نجومزز  نیا ئ  وه تزز  ن و ئزز  وسززی  بکزز  تززوانن ت  نیا ده تانززدا تزز  وڵ  ڕووی ده وشززتیی  بزز 
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م لز  دوو  وت  سڵی ح  مای ف  ر بن  س  بێ ل  ج ن  ل  هۆکاری سیاسی ف  تێکدا ک  ب  حاڵ  تی  ل  منی  ر بکا. شوڕای ئ  ئیجباری ده
و  وی دیکز  ئز  ر بزێ، ئز  سز  ی ل  شز  ڕه وه ک  ئاشتیی جیهانی پێشێل بکرێ یزان ه  کیان ئ  کرێ بڕیاری وا بدا: ی  تدا ده حاڵ 
  تێک کز  ئاکامز  ی پێداوه، وات  حاڵز  ره   پراکتیکی خۆیدا پ نشوور و ل زی م  ی ده وه ره نی ئاسای  ل  ده نجوم  ی  ک  ئ  شت 
زامگیریی  ر سزز  ترسززی بززۆ سزز  وه بزز  م  تزز  وڵ  و ده ن ئزز  الیزز  ی ل  کزز  ڵک  رکوتی خ  تێک و سزز  وڵزز  تی ده کانی سیاسزز  کییزز  ره ده

تی ڤێتزۆی  تایبز  هۆکاری سیاسزیی  )ب  ر ب  و   اڵم ئ کا. ب  ر ئێران سیدق ده س  مێژه ل    ل  وه وه. ئ  یی لێک بدرێت  وه ت  نێون 
نی  نجومز  کانی نێزو ئ  م بزۆ باسز  ی پێشزتر باسزمان کزرد هز  وه توانێ بڕیزار بزدا، ئز  نی ئاسزای  نز  نجومز  ڕووسی  و چین( ئ 

تیی  ێکی تایبزز بززواری دانززانی مێکززانیبم کان لزز   كگرتووه یزز   وه تزز  یززی ن  نگاوی کرده س بززۆ هزز  مایزز  س بن  م وه ئاسززای  و هزز 
بزێ.  ریی ده کانی دیکز  کاریگز  تییز  وڵ  تان و ڕێکخزراوه نێوده وڵز  نگاوی سیاسزیی ده ت ه  نان  ڵكی ئێران و ت  دادخوازی بۆ خ 

و کارانز  بکزا  توانێ بچێت  فازێكی دیک  و ئز  ی دۆخی نێوخۆی ئێران ده وه ڕووبوون  تی ل  ڕووب  وڵ  و کات  کۆمەڵگەی نێوده ئ 
تیی ئێزران لز  کۆمزاری ئیسزالمی و  وڵز  تیکردنی نێوده رایز  تی نوێن  رعی  ی شز  وه سزتاندن  ین واتز  ئ  کز    پێشزنیاری دهک  ئێم

ربگزرێ و  ڵکی لزێ وه ڵک کز  رکوتی خز  ی خزۆی و سز  وه س ک  کۆماری ئیسالمی بزۆ مانز  ندی و هاوکاریی  ر جۆره پێوه بڕینی ه 
تیی پاراسزتن و پێشزگرتنی کۆمزاری  رپرسزای  مکی ب  جێکردنی چز  وێنز  بزۆ جێبز  م گاوی ک ن ری هێنزدێک هز  بز  ت ورتن  نان  ت 

 .ڵک لێشاوی خ  رکوتی زیاتر و ب  ئیسالمی ل  س 
 

رانی کزورد و  یامێكیان بۆ خۆپێشانده کانی دیک  چ پ  یی  وه ت  ڵوێست  نێون  حمان و ه  ی جاوید ڕه ک  ڕاپۆرت  :ئاڕمان حوسێنی
 کانی ئێران تێدای ؟ ست  دهوه ژێر ت  ن 
 

ی ئێزران  کانی دیکز  سزت  وه ژێرده تز  ڵکی ئێمز  لز  کوردسزتان و ن  بزۆ خز   و ڕاپۆرتز  یامی ئز  مانزا و پز  زادە: د. ئاسۆ حەسەن
تیی  ت پێنج ساڵ پێ  ئێسزتا کاتێزك ڕاپزۆرتی ڕاپۆرتزۆری تایبز  نان  ر تا ده ساڵ یا ت  و  لوچستان ڕوون . ئ  تی ب  تایب  ب 
س دوو دێززڕدا  ی یزز  کزز  ڕه و پ  یززدا بززۆ ناوهێنززانی کززورد یززان ئزز  ک  ز  بززوو لزز  ده چززوو ده رده کان بززۆ ئێززران ده كگرتووه وه یزز  تزز  ن 
ی کۆماری ئیسالمیدا کرابوو. ئێسزتا  ژێر سای  مان ل  ک  ل  رکوت و دۆخی خراپی و  ودا ئاماژه ب  کوردستان و س  ڕێین ک  ل  بگ 

کزرێ،  جیا ئیشزاره بز  دۆخزی کوردسزتان ده تی و بز  تایب  ر ب  س ه  حماندا دیتمان ن  ی جاوید ڕه ک  ڕاپۆرت س ل   روه ئیدی ه 
تی  وڵز  زامێکی نێوده ربڕینی تا ئێستای مز  توانم بڵێم باشترین ده ی  ک  ده ک  کیی ڕاپۆرت  ره رێکی س  وه ت  ت  و باب  ڵکوو ئ  ب 

کانی مافی مرۆڤ چ لز  نێوخزۆی ئێزران   وام و شێ.گیریی ڕێکخراوه رده می کاری ب  ره    ب  وه ئ وه.  ی کورد ل  ئێران  باره بوو ل 
تییز  بزۆ دۆخزی کوردسزتان لز   رنج  تایب  م سز  ڵزێم. ئز  سخۆشزییان پزێ ده س خزۆم سزوپا  و ده ی واڵت  کز  وه وه ره و چ ل  ده

موو  یزامی هز  پ  بڵێم توانم ده دا زس  س ی  ل . ی  تازه شتێکی م  ئ  و دیاره ڕوونی ب  شدا دیک  کانی تیی  وڵ  نێوده  ڵوێست  ه 
 کانی ڕێژیم  رکوتکاره ر هێبه س  رامب  کاندا ل  ب  زام  ر ئێستا ل  ش  وان  بۆ الوان و ژنان و پیاوانی کورد ک  ه  و کاردان  ئ 
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 .وام بن رده بیسترێ و پێویست  ب  ا دهنگی وان ل  دنیاد نیا نین و ده وان ت  ی  ببانن ک  ئ  وه ستاون ئ  ڕاوه
 

یام و ویسزتی  یانزدنی پز  ت  بزۆ و  رف  و ده توانێ ل  کانی کوردستانی ئێران چۆن ده ندی هاوکاریی حیبب  ناوه :ئاڕمان حوسێنی
 ربگرێ؟ وه ڵك ک  کان یی  وه ت  نێون  ڵ  کۆم  و کۆڕ ب   ی ئێران ی دیک  ست  النی ژێرده لی کورد و و  و 
 
شزرووعترین  وەدا ک  تا ئێسزتا باشزترین و م  ڵ ئ  و  کانی کوردستانی ئێران ل  ندی هاوکاریی حیبب  ناوه زادە: . ئاسۆ حەسەند

باتززدا  کززانی خ  سززتێن  جۆراوجۆره تی لزز  ب  رفییزز  اڵتی کوردسززتان  و زۆر زه کانی ڕۆژهزز  نزز    بززۆ الی  ی کززاری هاوبزز  چوارچێززوه
نی سزازوکار و مێکزانیبمێکی تۆکمز  و کزارا نیز .  بواری دیاڵۆماسزیدا خزاوه وان لز  س ل  ر بواردا و ی زۆ  اڵم هێشتا ل  ی ، ب  ه 
نزده زیزاتر ززووڵ و فزراوان  و ناوه سزت  و ڕێکزاری ئز  ره وه کز  پێویسزت  ک  مز  ک  ی ده   دووبزاره میش  ووتووم  و لێره من ه  ئ 

 شزی هاوب  کزاری بزۆ کزان بواره ورینگتزرین لز  کێك یز   ی خۆشمان وه ره ای دهوه. بواری دیا.ۆماسی و مێدیایی ڕوو ب  دنی بکرێن 
ی  رنامزز  ب    و ب  كاربردنی هاوبزز  شززدا بزز  و نێوه مڕۆدا. لزز  ی ئزز  نووسسززازه سززتیار و چاره و زۆناغزز  ه  لزز  تی تایبزز  ب  یزز  ئێم 

تا  ر هز  وز  بێ بزبانین ئ  رنامان  بێ. ده م کار و ب  شێکی ئ  بێ ب  بواری مافی مرۆڤدا ده کان ل  یی  وه ت  نێون   ست  رده کاناڵ  ب 
وه کز  لز  ئێرانزدا  و دۆخ  دوای ئ  رماندا داخرابوون، ل  س  رواکانی دنیا ب  تی زۆر ل  ده ول  تی نێوده دوێنێ ب  هۆکاری سیاس 

تێکی بێوێنز  دروسزت بزووه  رفز  ردی  دهس کزو ڵکوو بزۆ ئێمز  وه ڵکی ئزازادیخوازی ئێزران، بز  ر بۆ کۆی خ  س ه  دروست بووه ن 
دا  یزز  و ماوه رکوتی کۆمززاری ئیسززالمی لزز  باتی خۆمززان ڕابکێشززین. سزز  تی بززۆ پرسززی خزز  وڵزز  رنج و پشززتیوانیی نێوده تا سزز  هزز 
کز  لێزی  ی تییانز  وڵ  ری و نێوده ماوه وه جز  و کاردانز  اڵم بز  سزتاندین، بز  نرخی لزێ ئ  رچی زۆر تاڵ بوو و زۆر ویانی ب  و  ئ 
ت بزۆ  وی  ول  ت و ئ  رعی  وه جۆرێك ل  ش  تی و مافی مرۆڤ  منی  نیگای سیاسی و ئ  ڕاستیدا ئێستا ل  زۆر وۆش  وه، ل  وتۆت  ک 
تی دروسزت  وڵز  ر ئاسزتی نێوده س  و واڵت  ل  ی ئ  ست  النی ژێرده رانی و  رورتن و ووێگرتن ل  ئازادیخوازانی ئێران و تێکۆش  وه

 .بووه
 
 زۆر ساا  دوکتور بۆ بەشداریت لەو دیمانەیەدا :اڕمان حوسێنیئ

 ساا  بۆ ئێوە  زادە: د. ئاسۆ حەسەن
 

 .وردستان باڵو کراوەتەوەک ڕۆژنامەی ی٨٣٤ژمارەی لە ئەم وتووێژە
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٨ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٧ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 خەڵکی کوردستان و ئێران بەگشتی بە سەرکەوتنی ئەم شۆڕشە هیوادارنوانیار ئەهوورایی: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: کاروان مێراوی

 
لە سەرەتای سزەرهەڵدان و ڕاپەڕینزی ئەم جزارەی خەڵکزی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئیزران کە بە شزۆڕ  و ڕاپەڕینزی  ئاماژە:

ەرچاو و جیاوازیان وێڕاوە و وەس ناوبانگی هەمیشەیی خۆی، جزارێکی ژینا ناوبانگی دەرکردووە، خەڵکی کوردستان ڕۆڵێکی ب
کوردسزززتان وەس سزززەنگەری خزززۆڕاوری لە ئێزززران و جیهانزززدا دەنگزززی دایەوە و چزززاو و زەڵەمزززی میزززدیا جیهانییەکزززان لەسزززەر 

 .کوردستانە
 

او خزوازراو( چزاالکی مەدەنزی و لەسەر ئەم ڕاپەڕینە ماڵاەڕی کوردستان میدیا وتووێژێکی لەوەڵ بەڕێب وانیار ئەهوورایی )نز
 :هێناوە کە سەرنجتان بۆ خوێندنەوە ڕادەکێشین یەکێک لە چاالکانی ئەم ڕاپەڕینە پێک

 
کززاس وانیززار سززەرەتا سززاا  بززۆ بەشززداریتان لەم وتززووێژەدا، یەکەم پرسززیارمان ئەوەیە؛ لە ڕوانززگەی  :کاااروان مێااراوی

ەڕین و سزەرهەڵدانە چەنزدە ئەوەری سزەرکەوتنی یەکجزارەکیی هەیە؟ بەڕێبتانەوە کە لەنێو جەروەی شۆڕشی شارن، ئەم ڕاپ
 دایە؟ یان بە واتایەکی تر سەرکەوتنی ئەو ڕاپەڕینە لە ورەوی چی
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خەڵکزززی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان و ئێزززران بەوشزززتی، چ ئەوانەی کە لە دەرەوەن و چە ئەوانەی کە لە  وانیاااار ئەهاااوورایی:
ە هیززوادار و دڵخوشززن و دڵخوشززکەرن. بەاڵم ئاکززامی ئەم ڕاپەڕیززنە بە ئیززرادە و نێوخزۆن، نیسززبەت بە سززەرکەوتنی ئەم شۆڕشزز

تێکوشززانی خەڵززک وززرێ دراوەتەوە. ئێسززتە کە خەڵززک لە دوخێکززی ئززابووریی نالەبززارن، خەڵززک دەبێززت هیززوادار بززن و بززۆ 
ۆڵ نەدەن. خوێنزدکاران و ئامانجەکەیان کە ڕزواریی نیشتمان و ئازادییە، هەست بە ماندووبوون نەکەن و تاکوو سەرکەوتن ک

بازاڕییان و هەموو ئەو کەسانەی کە لەم شوڕشەدا بەشدارن، دەبێت هەر دەم بیر لە ئزازادی و ژیزانێکی خزۆ  بزکەنەوە و بزۆ 
داهزززاتوویەکی بزززا  و وە  لە مانزززدووبوونی خۆیزززان تێزززاەڕن. خەڵزززک و بەتزززایبەت الوان زۆر پێویسزززتیان بە پاڵاشزززتی و 

ڕێاێززوان و ئاکسززیۆنەکان لە تززاراووە و دەرەوەی واڵت وەکززوو ئاکسززیۆنە پڕجەمززاوەری و هەزاران  دڵگەرمززی هەیە. کۆبززوونەوە،
 نزاوخۆ خەڵکزی بەردەوامبزوونی و دڵگەرمزی بزۆ هەبزوو باشزی  کەسییەکەی شاری بێرلین لە واڵتی ئاڵمان، کاریگەرییەکی زۆر

 بتزوانن کە شزتێک هەر ئەنجامزدانی و ئێران و تانکوردس خەڵکی لە دەوڵەتەکانە پاڵاشتیی لەوەی  ورینگتر. ڕاپەڕینە لەم
حیببەکززانە سززەرنجی کززۆمەڵگەی جیهززانی بززۆ الی ئەو ڕاپەڕیززنە و خەڵززک و  ئەرکززی زۆنززاغەدا لەم ئەمە  بکرێززت، بۆیززان و

 .شەزامەکان ڕابکێشن
 

ەرکەوتوویی و بەوشززتی بەردەوامبززوونی خەڵززک لە ناڕەزایەتییەکززان و سززەرهەڵدان و چززوڵنەکردنی شززەزامەکان دەتوانێززت سزز
 .ڕزواریی بەدواوە بێت و خەڵک دەتوانن چارەنووسی خۆیان دیاری بکەن و واڵتێکی ئازاد و دێموکراتیک پێک بهێنن

 
بە بۆچزوونی بەڕێبتزان هاوئزاهەنگییەکی ئۆروانیزک لەنێزوان سزەرهەڵدانی شزارەکان لەوەڵ یەکتزردا هەیە؟  :کاروان مێراوی

 دایە؟ ئەوەر هەیە لە چ ئاستێک
 

تززا ڕادەیەکززی زۆر ئەم هاوئززاهەنگییە لەنێززوان شززارە جۆراوجۆرەکانززدا دەبینرێززت. ئەم هاوئززاهەنگییە لە  ار ئەهااوورایی:وانیاا
شززارەکانی کوردسززتان و هەروەهززا لە زانکۆکانززدا زۆرتززر لە بەرچززاوە و ئەویزز  پاڵاشززتی و یەکززدەنگی و هززاودڵبوونی یەکتززر 

هاوئاهەنگ بوونە و ئەم ڕاپەڕینە هەر ڕۆژێزک لە شزارێکەوە دەبینرێزت. دەسەلمێنێت. بەاڵم بە جۆرێک وشت شارەکانی ئێران 
میدیاکان دەبێت هەوڵ بدەن هاوئاهەنگییەکی با  ڕێک بخەن تزاکوو لە هەمزوو جزێگەیەکەوە خەڵزک زۆرتزر لە جزاران بێزنە 

ایی خەڵزک سزەرکوت لە هەموو الیەکەوە سەرزاڵ بێت و نەتوانێت کزونتروڵی دۆخەکە بکزات و بە سزان  سەرشەزام و ڕێژیمی 
 .بکات

 
 مانگرتنەکان چ کاریگەرییەکان لەسەر خرۆشانی شەزامەکان هەبوو و ئەم کاریگەرییە چەندە بوو؟ :کاروان مێراوی
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بەشێکی زۆر لە خرۆشانی شارەکان ئاکزامی لە مانگرتنەکانزدا بزوو. بەاڵم بەداخەوە شزارە فارسنشزینەکان  وانیار ئەهوورایی:
ر پێشوازییان لە مانگرتنەکان دەکرد و بە ڕوونی دەرکەوت کە هەر کاتێک لە ڕۆژهەاڵتی کوردسزتاندا لە ناوەندی ئێران کەمت

مانگرتن هەبزووە، دواتزرەکەی خەڵزک بە حەشزیمەتێکی زۆرتزرەوە هزاتوونەتە سەرشزەزام و بە دوو شزێوە زەربەی زورسزی لە 
بەردەوامبززوونی ئەم ڕاپەڕیززنە هەبززووە و هەیە. ڕێززژیم داوە و ئەمە  بێگومززان کززاریگەرییەکی بززا  و شززوێندانەری لەسززەر 

 .هیوادارم ئەم ڕەوتە بەردەوام بێت
 

توندوتیژییەکانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە کوردستان و بەلووچستان یەکجار زۆرن. بزۆچی ڕێژیمزی ئێزران  :کاروان مێراوی
 لە کوردستان و بەلووچستاندا تاوان و جینایەتی زیاتر دەخوڵهێنێت؟

 
لێکراون و بزۆ مزافی خۆیزان زۆرتزر خەبزات و  نەتەوەکانی کورد و بەلزووچ لە ئێرانزدا دوو نەتەوەی سزتەم ەهوورایی:وانیار ئ

تێکۆشان دەکەن. خەڵکانی ئەو دوو هەرێمە  باوەڕ و غیرەت و هەستی ئازادیخوازییان زۆرترە و بە یەکجاری و هاوکزات بە 
ەکززان لە کوردسززتان و بەلووچسززتاندا بززوونەتە هززۆی ترسززی ڕێژیمززی یەکبززوون حەماسززە دەخززولهێن. الیەنە سیاسززی و ئایینیی

داویزززرکەری ئەو دوو هەرێزززمە و خەڵکزززی  بە جۆرێزززک پێبەنزززدی بیروبزززاوڕی الیەنە سیاسزززی و ئایینییەکزززانی کوردسزززتان و 
وان بەلووچسززتانن. ئەمە  بززووەتە هززۆی ئەوەی کە ڕێژیمززی داویززرکەر لە کوردسززتان و بەلووچسززتاندا زۆرتززر جینززایەت و تززا

بخوڵهێنێززت تززاکوو الوان لەو بیروبززاوڕەی کە لەسززەر نیشززتمان، لەسززەر الیەنە سیاسززی و ئایینییەکززان و بەوشززتی هەسززتی 
 .شۆڕشگێڕییان بە دوور بخاتەوە

 
ئەم ڕاپەڕیززنە دەتززوانین بڵێززین سەرانسززەرییە. چ وێکچززووییەس و جیززاوازییەس لەنێززوان ڕاپەڕینززی خەڵکززی  :کاااروان مێااراوی
 ەکانی تری ئێراندا دەبینن؟کورستان و ناوچ

 
بززۆ هەمززوو جیهززان سززەلمێندراوە کە کززورد و خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان چەنززدە پززێکەوەن و بە چە  وانیااار ئەهااوورایی:

یەکبززوونێکەوە خەریکززی ڕاپەڕیززنن. یەکەم هەنگززاوی  هەر لە کوردسززتانەوە دەسززتی پززێ کززردووە و دواتززر هەمززووی ئێرانززی 
ی شزەهیدکردنی شزەهید ژینزا و دواتزری  ئەشزکەنجە و شزەهیدکردنی خەڵکزی مزافخواز، خەڵزک ورتەوە. لە کوردستان بە هزۆ

تززووڕەتر بززوون و هەمززوو شززارەکان پززێکەوە بەشززداریی ئەم ڕاپەڕینەیززان کززردووە. باشززی  دەرکەوتززووە کە تونززدوتیژی لە 
 .کوردستان زۆرتر و بەرچاوتر لە ناوچەکانی تری ئێران بووە

 
 دایە. لە کوردستان هەموو شارەکان چە شارە وەورەکان و چە شارە  اوازی لە بەشداری خەڵکبەاڵم جیاوازییەکان. جی
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بچووکەکان بەشدارییان کردووە کە چی هێشتا زۆربەی شارەکانی تری دەرەوەی کوردستان تاکوو ئێستە یان بێزدەنگن یزان زۆر 
م لە کوردسززتاندا لە کززاتی سززەرهەڵدانی ئەم بە کەمززی دێززنە سەرشززەزام و مززاوەیەکی زۆر کەم لە شززەزام دەمێنززنەوە، بەاڵ

ناڕەزایەتییززانەوە تززاکوو ئێسززتە بەردەوام لە شززەزام، بززۆ نمززوونە  دەتززوانین ئامززاژە بە شززاری سززنە بکەیززن کە یەس ڕۆژیزز  
شەزامیان چۆڵ نەکردووە. ڕاپەڕینی خەڵکی کوردستان کاریگەریەکی زۆری لەسەر ناوچەکانی تزری ئێزران هەبزووە و بێگومزان 

کزززاریگەرییە  بەردەوامزززی  دەبێزززت. لە کوردسزززتاندا زۆربەی خەڵزززک بەبزززێ هزززیت جیزززاوازییەکی ڕەوەزی،تەمەن و ...، ئەم 
هززاوبیر، هززاوڕێ و بەشززدار بززوونە، بززۆیە ئەو چززاوەڕوەانییە کە لە شززارەکانی ناوچەکززانی تززری ئێززران هەیە هێشززتە سززەری 

 .نەورتووە و ئەنجام نەدراوە
 

نییەکان دەورێکززی سززەرەکییان لەو مززانگرتن و ڕاپەڕیززنەکەدا هەیە. لە ڕوانززگەی ئێززوەوە حیززببە کوردسززتا :کاااروان مێااراوی
 چاوەڕوانی و داخوازیی خەڵکی ڕاپەڕیوی ڕۆژهەاڵت لەم زۆناغەی ئێستەدا لە حیببە کوردستانییەکان چییە؟

 
دان. ئەوەی کە ئەوان دەبێزت ئێستە ئەوان نە ئەبێت بێدەنگ بزن و نە بە بەرنزامەی زۆریشزەوە بێزنە مەیز وانیار ئەهوورایی:

لە ئێسزتەدا بززیکەن، پاڵاشززتی لە خەڵکززی ڕاپەڕیزو و دڵگەرمیززدانە بەو خەڵززکە. دەبێززت شزارەزا ڕێنززوێنی خەڵززک بززکەن و بە 
باشزترین شززێوە ئامۆژوارییززان بززکەن تزاکوو کەمتززر خززوێن بڕژێززت و باشزترین دەسکەوتیشززمان بێززت. داواکززاری ئززێمە ئەوەیە کە 

کوردسززتانییەکان پززێکەوە هززاوبیری بززکەن بززۆ داڕشززتنی بەرنززامە و پززالن تززوکمە و ئەم ئەرکززر  لە  سززەرجەم حیززب  و الیەنە
 .ئەستوی ئەوانە. دەبێت هەموو بۆ یەس ئامانج تێ بکوشن و پێکەوە هاوئاهەنگ بین

 
اوە بززۆ بەڕیززب ئەهززوورایی، زۆر سززاا  بززۆ بەشززداریتان لەم هەڤاەیڤیززنەدا، لە کۆتاییززدا ئەوەر شززتێک مزز :کاااروان مێااراوی

 !باسکردن یان هەر پەیامێکتان هەیە بفەرموون
 

پەیززامی مززن ئەویە: ئێسززتا کززاتێکی بە نززرخە و هززیت کززات ئەم دەرفەتە نەڕەخسززاوە تززاکوو خەڵززک بەو  وانیااار ئەهااوورایی:
شززێوەیە بە یەکجززاری و بەوشززتی هاودەنززگ بززن. بززۆیە دەبێززت ئەوپەڕی هەوڵ و تێکۆشززان و خەبززات بکەیززن و هەوڵززی خۆمززان 

ەین تاکوو بگەین بە ئاوات و ئامانج. لە هەموو خەڵک و الیەنێک داواکارم کە ئەم جارە بە هیت شێوەیەس بێزدەنگ نەبزن بد
و تاکوو سەرکەوتن و ئازادیی هەمیشەییمان کۆتا نەیەن. ئەوەر وا نەبێیت دەبێت ئەم ڕێژیمە داویرکەرە مزرۆڤ و بەتزایبەت 

 !مناڵکوژە بە کارەسات دەڕووخێت
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٨ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٧ ڕێکەوتی: -ماڵاەڕی کوردستان میدیا  سەرچاوە:
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 مەرگی ژینا ڕوحی بەو ژیانە نوێیەدا کردەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مێنبەری

 
مەرگ، هەمیشە یەکێک لە وێستگەکانی ژیان بووە کە بۆ زۆربەی مرۆڤەکان لێوڕێژە لە پرسیار، پرسیاروەلی سەرسزووڕهێنەر 

ە زۆر جاری  ئاوێتەیەس لە تزر  و نیگەرانزی بزن؛ چزونکە لەو ڕووداوانەی ژیزانە کە ڕەنزگە کەمتزرین بزایەخی پزێ کە ڕەنگ
بدرێت و کەمترین زانیاریی ڕاستەزینەی لە سەر هەبێت، ڕووداوێزک کە وەکزوو ئەزمزوونێکی نەناسزراو بزۆ هەمزوو کەسزێک ڕوو 

 .دەدات و تەنیا شێوازەکەی جیاوازە
 

یین و کۆمەڵگەیەکیشدا بێگومان پێناسەکردنی مەرگ، خاوەن تایبەتمەندیی خزۆیەتی و هەر کزۆمەڵگەیەس لە هەر باوەڕ و ئا
بەپێی پارامێترە جیاوازەکانی خۆی پێناسەی بۆ دەکات. لە کۆمەڵگەیەکدا ڕەنگە وەکوو ڕووداوێکی سروشتیی ژیزان چزاوی لزێ 

ەکیشززدا ڕەنززگە وەکززوو حەق و سززەرەتای ژیززانێکی دیززکە هززاتنی ژیززان نززاوی لززێ ببردرێززت، لە کۆمەڵگەی بکرێززت و بە کۆتایی
ببیندرێت، بەاڵم لە هەر هەموویاندا نەمانی فیبیکیی مرۆڤەکزان و بەجێهێشزتنی جیهزانی مزاددی خزاڵی سزەرەکییە. زۆر کە  
لە سزززەر ئەو بزززڕوایەن کە بە مزززردن پێوەنزززدیی مزززرۆڤ لەوەڵ جیهزززان دەپچڕێزززت و ئەو بزززوونە لە جیهانزززدا بزززۆ هەمیشزززە 

 .ێتەوەدەسڕدر
 

 بەاڵم زۆرجار پێناسە و باوەڕ و بایەخەکانی کۆمەڵگە وا دەکەن کە هەندێک مەرگ جا بە هەر هۆکارێک بێت ببنە سەرەتا 
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 انێ مانای زۆر شت بگۆڕێ یان مانزابۆ ژیانێکی دیکە، نەس ژیانێکی نوێ بۆ خودی ئەو تاکە، بەڵکوو ژیانێکی مەزن کە دەتو
 !بێنێتە ئاراوەو پێناسەی نوێ بۆ هەندێ شتی تر 

 
لەم وۆشززەنیگایەوە ئەوەر لە مەروززی ژینززا بززڕوانین دەتززوانین ڕێززک ئەو پێناسززەیەی بززۆ بکەیززن کە تززوانیی وززۆڕانێکی ئێجگززار 
وەورە درووست بکات، مەروێکی جیاواز بوو کە ڕەنزگە ئەزمزوونەکەی بزۆ ژینزا ززور  و پڕئزازار بزووبێ و لە هەمزان کاتیشزدا 

بە بنەماڵە و دەوروبەرییەکانی وەیاندبێت، بەاڵم توانیی ببێتە خاڵێکی دەسزاێک، خاڵێزک بزۆ  نەمانی ئازارێکی زۆر وەورەی
کردنەوە لە داویزرکەردا کە ڕەنزگە ڕووداوێکزی تزر  سەرەتایەکی نوێ، خاڵێکی وەرچەرخزان لە مێژوویەکزی پزڕ لە تزر  و سز 

 .نەیتوانیبا بەو ڕادەیە ببوێنەر بێ و کۆمەڵگە بخاتە سەر هەست
 

ەفەی ژیاندا، مانەوە و هەوڵدان بۆ پاراستنی ئەم مانەوەیە، پارامێتری سەرەکین، هەموو کزردەوەیەس لەو پێنزاوەدا لە فەلس
دێتە ئاراوە کە بتوانێ مانەوە و ژیان مسۆوەر بکات، بۆیە لە چوارچێوەی ژیانی شۆڕشگێرانەشدا هەمیشزە بزا  لەوە دەکرێزت 

ە، بزۆیە زۆر بزوون و هەن ئەو کەسزانەی کە ئامزادەن لەپێنزاو ژیزانی بزا  و کە مردن لە پێناو ژیانی باشتر جێگای شانازیی
 .ئازادانەدا، ویان بساێرن و هەموو ویانفیداییەس بکەن

 
ژینا وەکوو هەموو کچەکانی ئەم نیشتمانە حەزی لە ژیان بزوو و بە خواسزتی خزۆی باوەشزی بە مەروزدا نەکزرد، بەاڵم مەروزی 

ان لە ژیززانی تاکەکززانی کززۆمەڵگەی کوردسززتان و ئێرانیشززدا، بە جۆرێززک کە سززەرەتا ژینززا تززوانی ببێززتە خززاڵێکی وەرچەرخزز
کوردستان و دواتر هەموو ئێران و دوای ئەوە  هەموو جیهانی بەنیسزبەت دۆخزی ئێزران و پێشزێ.کارییەکانی مزافی مزرۆڤ لەو 

 .جوورافیایەدا هەستیار کردەوە
 

وەی بززازی توێژەکززانی کززۆمەڵگە بززوو، نەوەیەکززی نززوێ کە ڕێژیمززی خززاڵی ورینززگ لە مەروززی تراژیکززی ژینززادا، هەسززتیارکردنە
ئیسالمیی ئێران سااڵنێکی زۆر پارەی بزۆ پەروەردەی ئیزدئۆلۆژیکی تەرخزان بزوو، بە دژی خزودی ئەو ڕێزژیمە هزاتە مەیزدان و 

بزوو، ژینزایەس کە ئەمە کاردانەوەیەس بوو بەرانبەر بە مەروی ژینزا، ژینزایەس کە نمزوونەیەس لە هەزاران کە  لەو نەوەیە 
پەنزا و دڕنزدانە و بزێ هزیت هۆکارێزک بە دەسزتی  نوێنەری هەموو خواست و ویستەکانی نەوەیەکزی سزتەم.ێکراو بزوو کە زۆر بێ

 .هێبەکانی ڕێژیم شەهید کرا
 

پیرۆزبززوونی ژیززان و ئامززادەبوونی تاکەکززانی کززۆمەڵگە بززۆ دانززی ورانتززرین نززر  بززۆ دەسززتەبەرکردنی ئززازادی، لەم زۆنززاغەی 
 !واییدا تەنیا یەس سەرەتای هەبوو، سەرەتایەس بۆ کۆمەڵگە کە هاوکات بوو لەوەڵ کۆتایی فیبیکیی ژیناد
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کاتێ لە سەر کێ.ی مەزاری ژینا نووسیان: ژینا ویان، تۆ نامری، ناوت دەبێزتە ڕەمزب، پەیامێکیزان بە وزوێی جیهزان وەیانزد، 
جار مەرگ جوانترین سەرەتا و دەساێکە؛ مەروزی ژینزا دەسزاێکی ئەوی  ئەو پەیامە ورینگە کە مردن کۆتایی نییە و هەندێ 

سززاڵی هێنززایە مەیززدانی بەرەنگززاربوونەوە لەوەڵ داویززرکەر و وای کززرد کە کۆمززار وا لە  ١٦شۆڕشززێک بززوو کە کۆمززاری تەمەن 
نەکەی خززۆی ژیزان بڕوانزێ کە لە هەر شزتێک زیززاتر ئزازادیی خزۆ  بزوێ! کەوایە ئەمە بەو مانززایەیە کە ژیزان مانزا ڕاسزتەزی

وەرورتززووەتەوە، چیززدیکە تاکەکززانی کززۆمەڵگەی کوردسززتان و ئێززران نایززانەوێ بە بززێ ئززازادی بززژین هەر بززۆیە ئامززادەن لەم 
 !پێناوەدا، واتە لەپێناوی ژیاندا، بمرن

 
م ڕۆژ، دیسززان بززرینەکەی تززازەیە، بززۆ سززاڕیژکردنی ئە ٥٠مەروززی ژینززا، لەو ڕووداوە ورینگززانە بززوو کە پززا  تێاەڕبززوونی 

بززرینە  هەر ڕۆژ لە شززوێنێکی ئەم کوردسززتانە ویانفیززداییەکی تززر ئەکرێززت و هەرجززار و لە هەر سززووچێکی ئەم نیشززتمانە 
چیرۆکێکزززی تزززازە لە زارەمزززانەتی و لەخۆبزززوردوویی تۆمزززار دەکرێزززت؛ ئێسزززتا چیرۆکزززی ژیزززان ئەو چیزززرۆکە مێزززژووییەیە کە 

ڕ بززووە لە وێززنەی لەبیرنەکززراوی تێکۆشززانی بززوێرانەی وەل و پێشززەکییەکەی بە مەروززی ژینززا تۆمززار کززرا و نێززوەڕۆکەکەی پزز
 .وومان کۆتاییەکەشی بەدەستی ئازادیخوازانی ئەم نیشتمانە بە براوەیی دەنووسرێتەوە بێ
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٤ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٨ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٧ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ژن، فەلسەفەی ئازادیی واڵت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاکام ڕۆژهەاڵت

 
مادام ڕەهەندی سەرەکیی تێکۆشان بزۆ ئزازادی بە ژن و پرسزی ژنەوە دەسزتی پزێ کزردووە، دەتزوانین لە هەمزوو بزوارێکەوە بە 

چەززززی پرۆسزززەکە بێزززت، ئیتزززر لە ڕەوتزززی  چزززاوی ئەرێنزززی و خۆشزززبینانە سزززەیری بکەیزززن. ئەوەر بەردەوام ژن ناوەنزززد و
چاالکییەکانززدا بززێجگە لەوەی وێسززمان و ڕاوەسززتان ڕوو نززادات بەڵکززوو دووپاتەکززاری و هەڵە و خەسززارەکان کەم و کەمتززر 

 .دەبێتەوە
 

هۆکارەکزانی تەندروسزتیی ئەو ڕاپەڕیزن و سززەرهەڵدانەی ئێسزتە ئەوەیە کە ڕەوەزێزک لە وۆڕەپانززدا نیزیە و ڕەوەزێکزی دیززکە 
یری بکات، بەڵکوو ژنان و پیاوان وەکوو یەس بەشدارن و هەروەها هەتزا کۆتزایی و پاشزان بەردەوامکردنزی ڕەهەنزدەکانی سە

 .دیکەی ژیان، ژنان شەریک و هاوبەشی پیاوان دەبن
 

ئەوەر بزززباڤ و بیزززرۆکە و فەلسزززەفەیەکی سیاسزززی لە زۆناغەکزززانی دووهەم و سزززێهەمدا ژنزززان بهێنزززنە نزززاو پرۆسزززەی کزززار و 
شززانەوە، ئەوە لەوێززدا پیززاو ئەسزز  و ژن فەرعە و هەروەهززا بۆشززاییی ڕەوەزایەتززی بە هەمززوو شززێوازێک بززۆ هەمیشززە لە تێکۆ

ئززارادا دەبێززت. شززکۆدان بە ژن و وەورە و بەڕێبکردنززی، چەنززدە پێوەنززدی بە پیززاوانەوە هەیە، ئەوەنززدە  ژنززان بززۆ خۆیززان 
   نێرینەدا ڕەوەزی بەرانبەر لە هەیمەنەیان و ستی شکۆڕۆڵیان هەیە؛ واتە ژنانی خۆبەکەمبان و تەمبەڵ، نەس ئا
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 .ی ڕابواردنی پیاوانهۆکار و داردەست دەبنە بەڵکوو دادەبەزێت،
 

ئەوەر بۆ یەکجار ژنان پ.ە و شکۆی ڕاستەزینەی خۆیان بە دەست بێنن ئەوە بزۆ هەمیشزە لە دەسزتی نزادەن، چزونکە بەردەوام 
درێژە دەکێشێت و سەزامگیری و ئاشتەوایی ڕەوەزی دابین دەبێزت. بیزرۆکەی ئزازاد و و نەوە بۆ نەوە پەروەردە و ڕاهێنانەکان 

لیبراڵی فمێنیستی وەس بەرباڵوترین و ڕێخکراوترین ڕەوتی ژنانە لە جیهاندا بەدوور لە هەر چەترێکی ئایزدۆلۆژیکی ڕۆژ بە 
و وازیعزی سیاسزی، فەرهەنگزی، کزۆمەاڵیەتی ڕۆژ لە وەشە و نەشەدایە، ئەو ڕەوتە لە کوردستان و ئێراندا بەپێی هەلومەرج 

 بە بزوو هەم بزباڤە، و بیزرۆکە  و هتد، بە شێوەی خۆڕسک و تەندروست لە کوردستانەوە دایزک بزوو. پشزتیوانیی پیزاوان لەو
 .دا نیشان پیاوانی پاڵاشتیی و وشیاری ئاستی هەم و ژنان دڵگەرمیی مایەی

 
اپەڕینە ئەوەیە کە ژنان بەشێکن لە بباڤ و ڕێکخستنەکان و چەنزدە پیزاوان یەکێک لە خاڵە ورینگەکانی هیواداربوون بەو ڕ 

زورساییان لەسەر شانە ژنانی  ڕاستەوخۆ، بگرە زیاتر زەخت و ئەرکیان لەسەر ئەسزتۆیە و بە کزردەوە لە وۆڕەپانزدان. ئەو 
سزەری. دەرەتزان و وۆڕەپانزدان بە تایبەتمەندییە پۆزەتیڤە هۆکارێک  بۆ بەالڕێدانەچوون و چەواشەنەبوونی ڕاپەڕینی سەران

ژن لە مێززززژووی ئێرانززززدا ئەوەنززززدەی ڕاپەڕینززززی ئەم جززززارە ڕاسززززتەزینە و بززززێخەو  نەبززززووە، چززززونکە لەالیەن پیززززاوان و 
ئایزدئۆلۆژیایەکی تزایبەتەوە شزرۆڤە و نەخشزەڕێگە بزۆ ژن دیزاری نەکزراوە، بەڵکزوو چەخمزاخەکە سزەرەتا لە هەنزاوی ژنەوە 

بززۆ هەتاهەتززایە پاشززگەزبوونەوە و وەڕانەوەی نیززیە. دەیززان سززاڵ مێززژووی چززاالکی سیاسززی و  دەسززت پززێ کززرد و بێگومززانی 
فەرهەنگززی چەو و الئیززک لە سززەردەمی شززا و حیببززی تززوودەدا نەیتززوانی چززین و بەرەیەکززی ژنززانە پەروەردە بززکەن کە لە 

دژی دەسزەاڵتی ڕێژیمزی ئیسزالمیی  دا بزۆ مزاوەیەکی کزورت لە شزەزامەکاندا لە١٣٥٧سەردەمی شۆڕشی وەالنی ئێران لە سزاڵی 
 .ئێراندا مانۆڕ و خۆپیشاندان بکەن

 
ورینگززی و بززایەخی پرسززی ژن دەکرێززت لەنێززو پرسززە سززتراتیژیک و هەرە بەرباڵوەکززانی ژیززانی مرۆڤایەتییززدا خوێنززدنەوە و 

 .حەسابی بۆ بکرێت
 

ە بێت، ئەوەندە جزێگە تێڕامزان و سزەرنجە ئەوەی پێوەندی بە پرسی ژن و ڕاپەڕینی نێوخۆی ئەم جارەی کوردستان و ئێرانەو
کە بێجگە لەوەی کە بووەتە تر  و دڵەڕاوکێی دەسزەاڵتی سیاسزیی واڵت، سەرسزوڕمانی جیهزانی لزێ کەوتزووەتەوە. بزێ هزیت 
دەمززارورژییەکی سیاسززی دەبززێ بوترێززت کە ئەوەر ڕووداوی کوشززتنی ژینززا لەنێززو شززارێکی دیززکەی دەرەوەی کوردسززتاندا بززوایە، 

ەو دەنگززدانەوە و هەرایەی لززێ نەدەکەوتەوە. کوردسززتان بە هززۆی پێشززینەی سیاسززیی ڕەسززەن و دیمززوکراتیکەوە، بێگومززان ئ
هەلومەرجی بۆ هەمزوو سزەرهەڵدان و بزباڤ و ڕێکخسزتنێک ئامزادەیە. سروشزتی کوردسزتان سروشزتێکە کە خزۆی یارمەتییزدەری 
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سروشزتییەکەیەوە بەبزێ جیزاوازی و هەاڵواردنزی ڕەوەزی، هەموو ڕەوتێکی دێموکراتیکە. لەمێژە کوردسزتان بە هزۆی جوورافیزا 
ژنانی لەنێو پرۆسەی ژیاندا وەکوو پیاوان بەشدار کردووە، هەر بۆیە دەتوانین بڵێزین کە ژن، هەم مزایەی ژیزان بزووە و هەم 

ی بە خزۆیەوە سیمبۆلی ئازادی. هەرێمی زاورۆ  ئەزموونی دەسەاڵتداریی دەیان ئایین و مەزهە  و شاخەی ڕەسەن و ناڕەسەن
 .دیوە و خەڵکەکەی بە ژن و پیاوەوە لەنێو کوانووی مێژوودا برژاوە

 
دروشززمی "ژن، ژیززان، ئززازادی"، دەبێززت بە حززورمەتی ژینززای کززوردەوە بززۆ بگۆڕدرێززت. وشززەی ژینززا لە زمززانی کوردیززدا مانززای 

م لە ئاسزتی جیهانزدا و هەم بزۆ مێزژوو نوێبوونەوە و نۆژەنبوونەوەی ژیان ئەدات و تۆمارکردنی ئەو دروشمە بۆ ژنی کورد، هە
بایەخێکی نەبڕاوەی مەعنەویی دەبێت. زامووسی ژنی کورد دەوڵەمەندە بە سزەدان شزانازی و ڕووداوی وەس مەروزی ژینزا، هەر 

 .بۆیە ژنی کورد دەبێت هەوڵ بدات ڕۆژبەڕۆژ شکۆ و مەزنایەتیی خۆی بەردەوام لە لووتکەدا بهێڵێتەوە
 

سززتی لەو چەنززد دەیەی دوایییززانەدا نەیتوانیززوە بەو شززێوەیە کززۆمەڵگەی ژنززان لە ئاسززتی جیهانیززدا هززیت فەلسززەفەیەکی فمێنی
بخرۆشێنێت و یەکڕیبیان بکات. فەلسەفەی فمێنیستیی ژنی کورد لەسەر بنەمایەکی ئازاد و دێموکراتیزک پێزی ورتزووە و هزیت 

دا ببات و نە ژێردەسزتەی بکزات. کۆتزا وتە ئەوەیە کە ئایدئۆلۆژی و بیرۆکەیەکی پیاوڕەهەند و دەرەکی ناتوانێت نە بەالڕێی
ئاسززۆی ڕزوززاریی ئززازادی واڵت ڕوون و ئاشززکرایە، چززونکە ڕێبەرایەتیززی ڕاپەڕیززن لە دەسززتی ژنززانی، بززوێر، کززوردپەروەر و 

 .ڕووناکبیردایە
 
 . ...ژن، ژینا، ئازادی 
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٤ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٨ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٧ ڕێکەوتی: -اوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا سەرچ
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سیامەند موعینی لەچاوپێكەوتنێكیدا لەگەڵ هاواڵتی: دەسەاڵتی ئێران مەجبورە تااەسلیم 
 بەئیرادەی گەل بێت

 ئامانجی ستراتیژی ئێمە دامەزراندنی كۆمەڵگایەكی ئازادو دیموكراتە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاواڵتی

 
   پژاك لەچاوپێكەوتنێكیدا لەوەڵ رۆژنامەی هاواڵتی،  - سیامەند موعینی هاوسەرۆكی پارتی ژیانی ئازادی كوردستان

  
 دەقی چاوپێكەوتنی سیامەندی موعینی:

 
نرێزت، لەدوای هاتنی كۆماری ئیسزالمی ئێزران ئەم خۆپیشزاندانانە، بەدوورودرێژتزرین خۆپیشزاندن و نزاڕەزایی دادە هاواڵتی:

 وۆڕانكزاری یزاخود دەبزن بەردەوام خۆیزان وەكزو ئایزا دەڕوات، بەبڕوای ئێوە خۆپیشاندان و ناڕەزاییەكانی ئەمجارە بەرەوكزوێ
 روودەدات؟ ناڕەزاییەكان لەشێوازی

 
تی راستە سەرهەڵدان و خۆپیشاندان لەدەستاێكی هاتنی كۆمزاری ئیسزالمی ئێزرن بەردەوام هەبزووە بەتزایبە سیامەند موعینی:

وەلی كورد لەسزەرتاوە ئەو سیسزتمەی زبزوڵنەكردووە، بەاڵم ئێسزتا دەبینزین هەمزوو وەالن و پێكهاتەكزانی ئێزران بەوشزتی و 
بەهۆكاری جیاوازو پەنگخواردوویی ئەو ویست و خواسزتانەی كەهەیزانبووەو كۆمزاری ئیسزالمی ئێزران نەیتوانیزوە وەاڵمزدەرەوەی 
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ەمجزززارە دەتزززوانین ئەو خۆپیشزززاندانانە نزززوێیە وەك رێنسانسزززێكی فیكزززری و وەك ئ بەاڵم لەخۆپیشزززاندان، بەردەوامزززن  بێزززت
ئاڵووۆڕییەكی بنچینەیی لەشێوازی خۆپیشاندان پێناسەی بكەین، ئەوەی ژن پێشەنگیەتی بۆخۆی دەتوانێتزت ببێزتە هۆكارێزك 

بزۆچی؟ چزونكە ژن بەدروشزمی كەبنكەیەكی ئەو رێنساسە فیكرییەی باسمكردو بنكەكەی سازبكات و پێكیبهێنێت، ژن پێشزەنگە 
)ژن، ژیان ئازادی( توانی پێشانگایەتی ئەو شۆڕشە بكات، بەاڵم ورنگی هەرەبەرچاوی ئەوەیە ئەو شۆڕشزە كەدەسزتیاێكردووە 

پێشزززەنگەكەی لەكوردسزززتانەوە بزززووە، بەشزززەهادەتی ژینزززا كە لەتزززاران بەشزززێوازێكی زۆر « وەك شزززۆڕ  پێناسزززەی دەكەم»
وەلی ئێمە لەڕۆژهەاڵتی كوردستان بەتایبەت لەشاری زارەمزانی سزنە خاوەنزدارێتیان لێیكزردو  وەحشیانە كە شەهیدیان كرد،

لەسەر وۆڕی ژینا دروشمی )ژن، ژیان، ئازادی( وترایەوەو هێندەی پێنەچوو ئەوە لەپرۆسەی خۆیزدا وەیشزتە شزارەكانی دیزكە 
وامبزوو لەهەمزوو شزارەكانی ئێزران، ئەوە نیشزانەی و لەتاران دەستیاێكردو خۆپیشزاندان لەدژی كۆمزاری ئیسزالمی كزرا و بەردە

ئەوەیە ئەو خۆپیشاندانانەی ئەم جارە لەبواری كارەكتەری خۆیدا جیاوازە، پێشزتر خۆپیشزاندان هەبزووە بەشزێكیان ویسزت و 
ئەو  خواستی جیاوازبووە، بەاڵم ئەمجارە خۆپیشاندانەكان ویست و خواستێكی سیاسییان هەیە و تەنانەت خوازیزاری البردنزی

سزاڵە حكزوم دەكزات، خزاڵێكی دیزكەی ورنزگ لەو شۆڕشزەدا ئەوەیە لەئازەربایجزانەوە،  40سیستمە دیكتاتۆرەن كە زیزاتر لە 
لەشاری تەورێبەوە پەیام دێت و دەڵێت ئازەربایجان وشیارەو پشتیوانی كوردستانە، لەالیەكزی دیزكەوە لەئەهزاوەزو تزارانەوە 

ە  رێنسانسزێكە و لەچوارچێزوەی ئەو ئزاڵووۆڕی فكزریەدایە كە سزەد سزاڵە سیسزتمی ، ئەوهەمان پەیام بزۆ یەكتزر دەنێزردرێ
داویزركەری كوردسززتان لەنزاوچەكە بەشززێوازی دەوڵەت نەتەوە، كۆمەڵگززای ئزێمە بەتززایبەت كوردسزتان و نەتەوەكززانی دیززكە  

وانیزوە سزەركەوتوو بێزت، ئەو دەچەوسێنێتەوە، هەوڵی ئەوان بۆ كێشە دروسزتكردن لەنزاو نەتەوەو پێكهزاتە جیاوازەكزان نەیت
 كە شۆڕشزە ئەو مزن بەبزڕوای و نزاخۆن ناوەنزد دەسزەاڵت فریزوی ئێزران وەالنزی ئیتزر و دێنزێ خۆی لەوەڵ ئاڵووۆڕ  پەیامانە

 .دەڕوات تاكۆتایی و دەورێت ئەنجام دەستیاێكردووە
 

ڵەژان و سەرلێشزێواوی پێزوە دیزارە، مزامەڵەی دەسزەاڵت لەوەڵ خۆپیشزاندان و ناڕەزاییەكزان چزۆن دەبینزی، ئایزا شز هاواڵتی:
 پێتوایە دەسەاڵت عەزاڵ و كۆنترۆڵی خۆی لەدەستداوە؟

 
خەس.ەتی دەسەاڵتی دیكتاتۆر هەمیشە لەسەر هێبو سزەركوتی بیزری جیزاوازە، هەركەسزێك دژی ئەوان بێزت  سیامەند موعینی:

مەوە دیززارە، چززونكە زەت چززاوەڕوانی ئەو بەشززێوازی فیبیكززی هەوڵززی لەنززاوبردنی دەدەن، بەاڵم ئەمجززارە شززڵەژانێك بەسیسززت
هێبەی نەدەكزرد لەپەنگخزواردووی كۆمەڵگزای ئێرانزدا هەمزوو بەدژی ئەو رابێزتەوە، ئێسزتا لەنێزو سیسزتمی پزووك و پزوچەڵی 
كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە وردە وردە هەڵزوەرین دەسزتیاێكردووە لەنێوخۆیانزدا، ئەوانەی كە باوەڕییزان پزێ هەبزووە، ئەوانەی 

ایەی سەرەكی و پارێبەری ئەو سیستمە بوون هێدی هێدی دەنگزی نزاڕەزایی دەردەبزڕن، ئەوە بزووەتە هۆكارێزك كە هێزبو كە پ
 توانای ئەو سیستمە ئەوەندە نیە كەبتوانێت هەموو كۆمەڵگا سەركوت بكات، بۆیە لەكۆتاییدا راستە ئەوان هەوڵی كۆتایی 
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ایەیززان نابێززت لەبەرامززبەر وەلززدا، چززونكە كاتێززك وەل راپەڕی هززیت خۆیززان دەدەن بەاڵم بەزەنززاعەتی مززن ئەو هێززبو توان
 دەسەاڵت و هێبو چەكێك ناتوانێت پێشی پێبگرێت و بەتەئكید سەركەوتن هەر بۆ وەل دەبێت.

 
چاودێران باوەڕیانوایە لەوەڵ شەهیدكردنی هەر خۆپیشزاندەرێك و رێورەسزمی ناشزتنیداو دواتزر لەڕێوڕەسزمی چز.ەی  هاواڵتی:

 شدا ناڕەزاییەكان فراوانتر سەرهەڵدەدەنەوە، رای تۆ چیە لەوبارەیەوە؟شەهیدەكە
 

ئەوە راستی تێدایە، سەرهەڵدان یان خۆپیشاندانەكان بەزۆناغێكی نوێدا تێدەپەڕین و دەوزاتە زۆناغێزك  سیامەند موعینی:
ی پێیوابێزت بزۆ مزاوەیەكی كزورت كە بەربەرەكانێكە دەستەویەخە دەبێت لەبەرامبەر دەسەاڵتدا، رەنگە دەسەاڵت بەبزاوەڕی خزۆ

سززەركوتی بكززات، بەاڵم ئەوانە تەنهززا فیكززرو خەیززاڵن دەسززەاڵت پێززوایە بتوانێززت سززەركەوتیان بكززات، بەاڵم هەر وەنجێززك 
كەویانی خۆی بەخت دەكات لەو رێگزایەدا بەدەیزان و سزەدان وەنزج و ئینسزانی تێكۆشزەری دیزكە جێگزای ئەوانە دەوزرێتەوە و 

 نەی ئەو سەرهەڵدانانە بەرفراوانتر بیت.دەبێتە هۆكار كە باز
 

لەپەیوەست بەشۆڕشی ژینا ئێمە راستەوخۆ دەبینزین هەمزوو وەالن و هەمزوو بیروبۆچزوونە جیاوازەكزان لەو شزەڕەدا بەشزدارن، 
هەزار كە  دەسززتگیركراون، بەسززەدان كە  ویززانی خۆیززان بەختكززردووە و بەهەزارانززی دیززكە  برینززدارن، بەاڵم ئەمززانە  20

ەنەتە هززۆی پاشەكشززەكردن، دەبینززین وەنجززان پێشززەنگی دەكەن، بەتززایبەتی ژنززان پێشززەنگی ئەو شۆڕشززە دەكەن، بە نەبززوو
زەناعەتی من ك.ی.ی لەناوچوونی ئەو سیستمە لێدراوە و درەنگ یان زوو ئەو دەسەاڵتە مەجبورە تەس.یم بەئیرادەی وەل بێزت 

 و ناتوانێت بەو شێوازە سەركوتكارییە بەردەوام بێت.
 

دروشمی )ژن، ژیان، ئازادی( چەمكێكە عەبدواڵ ئۆجەالن بزۆ یەكەمجزار بەكاریهێنزاوەو ئێسزتا بزاڵی كێشزاوە بەسزەر  هاواڵتی:
دەمززێكە ئززێمە كززار بززۆ ئەوە دەكەیززن هێززبی پشززتیوان بززۆ »سززەدای خۆپیشززاندانەكاندا، بەڕێبیشززتان لەلێدوانێكززدا دەڵێیززت: 

تززنەوەی دروشززمی )ژن، ژیززان، ئززازادی( لەهەمززوو ئێززران، مانززای وایە ، پێتززوایە ئێسززتا بەو«كوردسززتان دەسززتەبەر بكەیززن
 لەكاركردنتان بۆ كۆكرنەوەی پشتیوانی بۆ كوردستان سەركەوتوو بوون؟

 
بەتەئكیززد دروشززمی )ژن، ژیززان، ئززازادی( و دروشززمی )پێكەوەژیززانی وەالن( ئەوە دوو دروشززمی سززەرەكین  ساایامەند مااوعینی:

ەین، ئێسزتا  لەئەنجزامی ئەو سزەرهەڵدان و شۆڕشزەدا دەبینزین كە وەالنزی ئێزران بەوشزتی كەئێمە هەوڵمانداوە كاری بۆ بك
ئەو خواستەیان هەیە، )ژن، ژیان، ئازادی( تەنها دروشمێك نیە بەڵكو فەلسەفەیەكە كە چۆن مرۆڤەكان بەخواست و ویسزتی 

دان و دۆسززتایەتی و پززێكەوە خۆیززان ژیززان بززكەن، ئەوەی جەنابززت فەرمززووت بززۆ پشززتیوانی شۆڕشززی وەلززی كززورد سززەرهەڵ
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هاوخەباتبوونی وەالنی دیزكەی ئێزرانی  بزۆ وەلزی كزورد ورنگیەكزی سزەرەكی هەیە، چزونكە لەمێزژووی سزەد سزاڵەی ئێرانزدا 
داویركەرانززی كوردسززتان هەمیشززە كەڵكیززان وەرورتززووە لەو پۆتانسززێاڵنەی كە لەنەتەوەكززانی دیززكەن بەدژی وەلززی ئززێمەن، 

ێناوە بۆ ئەوەی دژی ئێمە شەڕبكەن و سەركوتی وەلی ئێمە بكەن، ئەمزڕۆ ئەو چەكە لەدەسزەاڵت نەتەوەكانی دیكەیان بەكاره
وەرویززراوەتەوەو ئەوە  هەنگززاوێكی وززرنگە كە وەلززی كززورد بتوانێززت بەشززێوازێكی باشززتر و بەهێبتززر رووبەرووی دەسززەاڵتێك 

ناسززەیەكن كە ئززێمە هەوڵمانززداوە كززاری بززۆ بێززتەوە كەواڵتەكەی و وەلەكەی داویركززردووە، ئەو دوو دروشززمەی كە دراون پێ
بكەین، ئەوەی ورنگی هەیە )ژن، ژیان، ئزازادی( ئەوەیە كە لەكوردسزتانەوە ژنزی كزورد پێشزەنگی ئەو دروشزمەیان كزردووە و 
لەبەشەكانی دیكەی ئێرانی  بگوترێتەوە، ئەو دروشمانە نەك تەنها لەئێران بەڵكو لەڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست دەتوانێزت ببێزتە 

 ەمایەك بۆ وەیشتن بەئازادی و بە دیموكراتیبەكردنی كۆمەڵگا كەئینسانەكان بتوانن بەئازادی ژیانێكی بەكەرامەت بژین.بن
 

پشتیوانی ئێوە بۆ خۆپیشزاندان و ناڕەزاییەكزان لەچزی ئاسزتێكدایە، میتزۆدی وونجزاوو زانسزتیانەی پزژاك چزیە لەو  هاواڵتی:
 ناڕەزاییانەی لەئێران سەریهەڵداوە؟

 
سززاڵی رابززردوو پززژاك  15رەنززگە نەتززوانم بەئاشززكرا بڵززێم پززژاك رۆڵززی ئەساسززی چززی بززووە، بەاڵم لە  مەند مااوعینی:ساایا

بەهەزاران ئینسانی تێكۆشەری پەروەردە كردووەو بەشێكی هەرەزۆری ئەوانە لەنزاو كۆمەڵگزادان و پزژاك ناكرێزت تەنهزا وەك 
لەسەر ئەو بنەما فەلسەفیە توانیوێتی بەشێكی زۆر لەكۆمەڵگزای  هێبێكی نیبامی سەیر بكرێت، هێبێكی سیاسی ئیدۆلۆژیكە و

خۆی ئۆروانیبە بكات و بەشێوازی جیاواز پەروەردەی بكات و بتوانێت كەرامەتی خۆی باارێبێت، ورنگ ئەوەنزیە حببێزك یزان 
ژیزانێكی ئزازاد،  رێكخستنێك چی كردووە یان چی نەكردووە، ورنگ ئەوەیە كەوەلزی ئزێمە هەنگزاوێكی بەرەوپێشزەوە نزاوە بزۆ

پژاك لەوبواردا بۆ ئازادی وەلەكەشی هەر هەنگاوێكی پێویست بێت دەینێت تزا وەیشزت بەسزەركەوتنی كۆتزایی وەلەكەمزان و 
پژاك پشتیوانی شۆڕشزی ئزازادییە، بەتزایبەت ئەو شۆڕشزە كەشۆڕشزی ژنە، شۆڕشزی كوردسزتان لەئێزران، ئەوە بەتەئكیزد هەم 

   .وانی سەرەكی و ببوێنەری سەرەكی لەو شۆڕشەدا هەر پژاك دەمێنێلەئێستاو هەم لەداهاتووشدا پشتی

 
ئێزززوە لەبزززارەی خۆپیشزززاندان و ناڕەزاییەكزززان لەڕۆژهەاڵتزززی كوردسزززتان و ئێزززران لە راوەیەنراوێكزززدا بەنزززاوی  هااااواڵتی:

بە  لەوەڵ حزببە دەڵێن: ئااڵی كۆمزاری كوردسزتان لەمهابزاد وەكزو ئزااڵیەكی هزاو« رێگەچارەی شۆڕشی نوێی وەالنی ئێران»
كوردییەكان بۆ رۆژهەاڵتی كوردستان زبووڵ دەكەن، لەسزەر چیزی بنەمزایەك ئەم بڕیارەتزان دا، لەكاتێكزدا حببزی دیمزوكرات 

 ئەو ئااڵیەی لەهەرێمی كوردستان هەڵدەكرێت بەوونجاو دەزانێت، رای تۆ چیە لەوبارەیەوە؟
 

 كەسایەتی هەیە، هەر ئینسان و هەر رێكخستنێك ئازادە چۆن ئێمە باوەڕمان بەپ.ورالیبم و ئازادی  سیامەند موعینی:
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بیردەكاتەوەو چی شتێك دەستنیشان دەكات بۆ سونبولێك بزۆ خزۆی، ئزێمە دوای مزاوەیەكی زۆر لە وفتووزۆو راوزۆڕینەوە لەنزاو 
ردسزتان دەستنیشزان خۆماندا لەكۆتاییدا بڕیارماندا كە ئااڵی سەردەمی كۆمار وەك ئااڵی سەردەمی تێكۆشان بۆ رۆژهەاڵتزی كو

بكەین، ئەوە  سروشتیەو مافی خۆمانە ئااڵیەك بۆ وەلی خۆمزان لەڕۆژهەاڵتزی كوردسزتان دەستنیشزان بكەیزن، هەر حببێكزی 
 تر  ئااڵیەكی تر بۆخۆیان دەستنیشان دەكەن ئەوە بابەتێكی سروشتییە.

 
ناسنامەی نەتەوەیی و دیموكراتیك ئزێمە خۆمزان ئەوەی بیروباوەڕی كۆمار درێژەپێدەدات لەبواری ئازادی كوردستان، لەبواری 

 كۆمزار ئزااڵی  بەخاوەنی دەزانین، ئەوەی كە ئزااڵی باشزور بەئزااڵی كۆمزار پێناسزەبكرێتەوە ئەوە نەوعزێكە لەچەواشزەكاری و
 .بەوشتی ئێمە لەوەلی دەبێت مێژوویی غەدرێكی تێكەڵبكەنەوە باشور ئااڵی لەوەڵ

 
انە تا كۆنگرەیەكی نەتەوەیی رێكدەخرێت كورد بەوشتی لەڕۆژهەاڵتزی كوردسزتان بەئزازادی ئێمە كە ئەو بڕیارەمانداوە وتووم

دەتوانێززت بۆخززۆی دەنگبززدات و بڕیاربززدات كە ئەو ئززااڵیە زبززواڵ دەكززات یززان زبززوڵی ناكززات، هەركاتێززك می..ەتززی ئززێمە 
وكزاتە ئزێمە بزۆ یەكگرتزوویی هێبەكزانی رەتیكردەوەو ئااڵیەكی نوێیان دانزا ئەوە مزافی وەلەو دەتزوانن بیگزۆڕن، بەاڵم تزا ئە

 رۆژهەاڵت ئەو ئااڵیە بەڕەسمی دەناسێنین و لەئێستا بەدوا ئێمە ئەو ئااڵیە هەڵدەكەین.
 

لەوەڵ كززۆمەڵە )سززازمانی كوردسززتانی حببززی كۆمۆنیسززتی ئێززران( لێكگەیشززتن و كززاری هاوبەشززتان پززێكەوە هەیە،  هاااواڵتی:
 هاوكزاری بەوشزتی تی كوردستان بزۆچی ئەم لێكگەیشزتن و هەماهەنگیەتزان نزیە،لەوەڵ ناوەندی هاوكاری حببەكانی رۆژهەاڵ

 هێبە ئۆپۆزسیۆنەكانی ئێران چۆنە؟
 

ئززێمە لەوەڵ هەمززوو حززببە ئۆپۆزسززیۆنەكان چززی ئێرانززی چززی كززوردی، پەیوەنیززدمان هەیە، بەاڵم ئەوەی  ساایامەند مااوعینی:
ووەتە زۆنززاغی پراكتیكززی و ئەنجززامی باشززی هەبززووە، بەاڵم هاوكززاری بێززت زۆرتززر لەوەڵ كززۆمەڵە هاكارییمززان هەیەو وەیشززت

ناوەندی هاوكزاری ئزێمە نە ئاوزاداری ناوەڕۆكەكەیزان و نە دەزانزین لەسزەر چزی بنەمزایەك ئەو ناوەنزدە كاردەكزات، سزەرەتا 
ێزت بزۆ باوەڕم وایە شە  حب  بوون ئێسزتا تەززریبەن سزێ حببیزان مزاوەتەوە، ئەوان پێویسزتە پالتفزۆرمێكی دروسزتیان هەب

شززێوازی تێكۆشززان و شززێوازی كززاركردن لەدژی كۆمززاری ئیسززالمی ئێززران، هەركەسززەو هەسززتا چوارچێززوەیەكی دانززا ئەوە نابێززت، 
پێویستە بۆ زۆناغی یەكەم لێكتێگەیشتن هەبێت، بۆزۆناغی دووەم پێویستە دانیشتن و سمینار هەبێت لەچوارچێزوەی پزرۆژەو 

ەوە، ئەوەر تەنیا یەك خاڵی  بێت پێویستە ئەو حببانە بەلێكگەیشتن بزگەن، تزۆ بەرنامەیەكی دیاریكراوو كۆنكرێتی بەیەك
 دانزانێن، ئاوا رێككەوتنێكی بۆ ئیعتیبارێك هیت شێوەیەك بەهیت ئێمە  ناتوانی وروپێك سازبكرێت و بڵێت تۆ  وەرە ناوی،

 كۆلەكتیز  بەشێوازێكی هاوكارییە ێوازەش ئەو پێویستە پێشەوە بێتە هاوكاری شێوازێكی لەداهاتوودا ئەوەر پێمانخۆشە ئێمە
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ی رۆژهەاڵتی كوردستان ئەكتیڤن بێن بەشدار بن، ئێسزتا پێویسزتە وەلزی كزورد لەهەمزوو لەوۆڕەپان هێبانەی ئەو هەموو بێت،
ساتێك زیاتر هەماهەنگ بێزت، چزونكە زۆنزاغێكی مێژوویزی و هەسزتیارە ئەوەر ئەو سیسزتمە تۆتالیتزارەی ئێزرانی  نەمێنزێ

تە  بكززات و لەداهززاتووی ئێززران و كززا ئەو بززۆ ئامادەكززاری كززورد پێویسززتە و دەمێنززێ هەر ناوەنززدوەرا شززۆڤێنیبمی مەترسززی 
رۆژهەاڵتی كوردسزتان رۆڵزی سزەرەكی هەبێزت، رێزگە نەدات ئیتزر داویركزاری بەرەو كوردسزتان بێزتەوە، رێزگە نەدات سیسزتمی 

بۆچززوونی ئززێمەیە، لەسززەر بنەمززای ئەو بۆچززوونە دیمززوكراتیكە دیكتززاتۆرو تۆتالیتززار دیسززان لەئێززران سززەرهەڵبداتەوە ئەوە 
هەوڵ و خەباتمززان دەبێززت و ئامززادەی هاوكززاری هەمززوو هێززبێكین بززۆ ئەوەی كۆمەڵگززایەكی ئززازاد لەڕۆژهەاڵتززی كوردسززتان 

 دابمەزرێت.
 

هێبەكززان خۆیززان داوا دەكەن « رێگەچززارەی شۆڕشززی نززوێی وەالنززی ئێززران»ئێززوە لەو راوەیەنراوەتانززدا بەنززاوی  هاااواڵتی:
 لەچەمكی )نەتەوەپەرستی و ئەتنیگەرایی( بەدووربگرن، مەبەستان لەم داواكارییە چیە؟

 
 ئزازادی بزۆ  هەڵە لەوە تێنەوەین كە باسی نەتەوەپەرستی یان نیشتماناەروەریی دەكرێت، ئزێمە كزوردین و سیامەند موعینی:

 دوای سزەریهەڵداوەو كۆتزایی سزاڵی لەسزەد ناوەڕاسزت هەاڵتزیلەڕۆژ رەوەزپەرسزتیەی ئەو بەاڵم دەكەیزن، تێكۆشان كوردستان
دەوڵەت نەتەوە كەپرۆژەیەكززی كۆڵۆنیالیسززتی ئەوروپززا بززوو بەسززەر كۆمەڵگززای رۆژهەاڵتززی ناوەڕاسززتدا  سیسززتمی دامەزرانززدنی

دژی سززەپێنرا، ئەو جززۆرە بیكززردنەوەیە كە رەوەزی خززۆت پێگەورەتززر بێززت لەڕەوەزی تززرو ئەوە  دەبێتەهززۆی ئەوەی كە بە
نەتەوەو پێكهاتەكانی دیكە هەوڵبدەی، بەاڵم لەبنەمادا پێناسەی سیسزتمی دەوڵەت نەتەوە كەڕەوەزپەرسزتیە، ئەو سیسزتمە 
سیستمێكی عەربی یزان فارسزی یزان تزوركی یزان كزوردی بێزت هزیت جیاوازییزان نزیە، لەكزارەكتەرو شزێوازی زڕكزردن و ئەوە  

روستدەكات، كەهەڵگری ئەو پێناسەیەیە، ئێمە ئەڵتەرناتیڤی ئەوەمزان وەك هەمیشە كێشەو بەربەرەكانی لەو كۆمەڵگایەدا د
كۆنفیدراڵیبمی دیموكراتیك دانزاوەو خۆبەرێزوەبەری دیموكراتیزك كە هەر پێكهزاتەو ئیتنیكێزك كخوازیزاری ئەو ئزازادییە بێزت 

ت لەئیززدارەكردنی واڵت و بتوانێززت لەچوارچێززوەی دیززاریكراوی خۆیززدا بەئززازادی بززژی، لەسیسززتمی كۆنفیدراڵززدا هززاوبە  بێزز
ڵدا پێشكەشمان كرد رێگاچارەیەك بۆ داهاتووی بارودۆخی ئێران بێزت، خا 11 لە كە ئێراندا شۆڕشی  سیستمدا، لەڕێگاچارەی

 بززۆ پالنێكززی پززرژەو  هەر حببێززك ئەوەر لێكززدانەوەیەكی دروسززتی نەبێززت بززۆ سیسززتمك كە تێكۆشززانی لەبەرامززبەردا دەكززات،
ە دەستكەوتی بنەڕەتزی نەیانتوانیو تائێستا كە كورد سەرهەڵدانانەی ئەو دووپاتدەكرێتەوە، بەسەردا مێژووی نەبێت داهاتوو

بەدەستبهێنن بۆ وەلەكەیان هۆكاری ئەوەبووە كە پرۆژەیەكی دروستیان نەبووە بۆ ئەوەی بتوانن لەداهاتووی كۆمەڵگاكەیانزدا 
 بەاڵم ناكززات، سززەركوت خززۆی هێززبی بەهەمززوو  ەخت نززیەوئیززدارەی خۆیززان بززكەن، ئەوە بەو واتززایە نززیە كە دووژمززن سەرسزز

، ئزێمە لەوچوارچێزوەیەدا دوژمنكزاریەی زیهنیەتزی نەتەوەپەسزتی پێویسزتە ئەو زیهزنەتە بگزۆڕدرێ و سزەركوت ئەو لەبەرامبەر
 ەمان دژایەتی ئەوە دەكەین، لەوەڵ ئەوە نین بەزیهنیەتی نەژادپەرستیەوە بكەوینە ناو م.مالنێیەك كەداهاتووی وەلەك
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 بخاتە مەترسییەوە.
 

ئایا هێبی چەكداری كوردی )وەریالو پێشمەروە( ئامادەن بۆ هەر رووداو و پێشزهاتێكی لەناكزاو، بزۆ نمزوونە ئەوەر  هاواڵتی:
دەوڵەت بڕیززاری بەكارهێنززانی هێززبی چەكززداری بززدات لەسززەركوتكردنی خۆپیشززاندانەكان و دەسززتنەپارێبێت، لەو حززاڵەتەدا 

 بی چەكدار بەكاربهێنن بۆ بەروری لەخەڵك؟ئێوە هەوڵدەدەن هێ
 

من دەتوانم وەك پژاك وەاڵم بدەمەوە، هێبی وەریال هێبی پاراستنەو پاراستنی وەل بەبنەما دەورێت و بزۆ  سیامەند موعینی:
پاراسزززتنی وەلەكەی دورسزززتكراوە، لەپێشزززووتری  پێشزززمەروە ئەو رۆڵەی هەبزززووە و وەلەكەی پاراسزززتوە لەبەرامزززبەر هەر 

كززی دوژمنكززارانەدا وەلززی خززۆی پاراسززتووە، دوژمززن ئێسززتا كەوتززووەتە شززەڕێكی دەسززتەویەخە لەوەڵ وەل، شززەڕی وەل و هێبێ
دەسەاڵت دەستیاێكردووە، وەل میكانیبم و شێوازی جیاواز بەكاردەهێنی بۆ ئەوەی ئەو دەسەاڵتە دیكتزاتۆرە بەچۆكزدا بزدات و 

موو هێبی داپڵۆسێنەری خزۆی نەیتوانیزوە ئەو شۆڕشزە سزەركووت بكزات، تا رادەیەكی  سەركەوتوو بووە، چونكە دەوڵەت بەهە
بەو واتززایە كەهێززبی وەل ئامززادەترە كە دەسززەاڵت بتوانێززت بەهێززب سززەركوتی بكززات، راسززتە ئێسززتا كۆمززاری ئیسززالمی هەمززوو 

مەیززدانی  هێززبەكەی نەخۆسززتووەتە مەیززدانەوە، بەاڵم ئەوە  بەو واتززایە نززیە كەوەلززی ئززێمە هەمززوو هێززبی خززۆی خسززتبێتە
 ئەوەی بزۆ شەڕەوە، وەختێك پێویست بێت بەباوەری من هەموو هێبێك هەموو مرۆڤێكزی بەویزژدان تواناكزانی خزۆی بەكزاردێنێ

، بزۆیە ئەوە بسزەپێ ئزێمە وەلزی بەسزەر دیزكە جینۆسزایدێكی كە بگرێزت لەوە پزێ  و بگرێزت خزۆی وەلی لەكۆمەڵكوژی پێ 
یززوادارم بەشززێوازێكی هێمنززانەتر چارەسززەری ئەو دۆخە بكرێززت، بەاڵم ئەوەر پرسززێكە داهززاتوو بۆخززۆی وەاڵمززی دەداتەوە ه

 نەشكرێت بەزەناعەتی من وەلی ئێمە النی كەم ئامادەی ئەوەیە دەستكەوتەكان و وەلی خۆی باارێبێت.
 

 رژێم دەكەن؟ئامانجی ستارتیژی پژاك لەبەرامبەر رژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران چیە، ئایا ئێوە كار بۆ رووخانی  هاواڵتی:
 

ئامززانجی سززتراتیژی ئززێمە دامەزرانززدنی كۆمەڵگززایەكی ئززازادو دیمززوكراتیكە، كۆمەڵگززایەك كەمرۆڤەكززان  ساایامەند مااوعینی:
بەپێناسززززەی خۆیززززانەوە ژیززززانێكی بە كەرامەت بززززكەن، ئززززێمە فۆرمۆلێكمززززان هەیە، پێیززززدەڵێین )دەوڵەت و دیموكراسززززی( 

 تاوەیشزتن بەاڵم «ناكەم دەوڵەتە ئەو پێناسەی ئێستا» دەوڵەتێك ەهەبوونیب لەچوارچێوەی دەوڵەت و دیموكراسیدا دەكرێ
ایەكی دیموكراتیك پێویستە ئەو فۆرمۆڵە كاری خۆی بكات، بنەمزای رێكخسزتنی كۆمەڵگزایەك كە دەیەوێزت ژیزانێكی بەكۆمەڵگ

ئێسزتا ئامزانجی سزتراتیژی  ئازادی هەبێت، تێگەیشتنێكی زیهنیەتی ئەوەی هەبێت ئازادی بنەمای كۆمەڵگزایەكی تەندروسزتە،
ئززێمە دامەزرانززدنی كۆنفیززدراڵیبمی دیمكززراتیكە، ئەوە  بەمانززای ئەوە نززیە دوای نەمززانی دەزوززا داپڵۆسززێنەرەكانی كۆمززاری 
ئیسززالمی لەكوردسززتان یززان لەئێززران بەو مانززایە بێززت كە كۆنفیززدرالیبم دامەزراوە، ئەوە پززرۆژەیەكە پێویسززتە كززاری لەسززەر 
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ن بەوشززززتی بەشززززێك بززززن لەو پرۆسززززەیە، چززززونكە لەپرۆسززززەدا یەكخسززززتنی خززززۆی پەیززززدادەكات، بكرێززززت، پێویسززززتە وەال
بەئیرادەوەراییانە ناتوانی كاری سیاسی بەریتە پێشەوە، لەچوارچێوەی ئەو پزرۆژانەدا ئزێمە هەوڵ و تێكۆشزان دەكەیزن، ئەو 

اتایەیە كە ئەو پرۆسەیە دەسزتیاێكردووە، سەرهەڵدان و شۆڕشە كەئێستا لەئێران دەستیاێكردووەو دەواتە ئەنجام ئەوە بەو و
 هیوادارین كە بەخەسارێكی زۆر كەم و مەودایەكی زۆر كورتتر بگاتە ئەنجام و خەڵك بەئاسودەیی و كەرامەتەوە بژین.

 
 بزریتیە ئێزران و كوردستان خۆرهەاڵتی  با  لەوەدەكرێت وەورەترین ورفت لەبەردەم ناڕەزایی و خۆپیشاندانەكانی هاواڵتی:

اڵتی كۆمزاری ئیسزالمی ئێزران، دەسزە رووخزانی لەئەوەری لەئێزران، دەسزەاڵت و حزوكم سیسزتمی بزۆ بەدیل پرۆژەی نەبوونیلە
 ئایا پرۆژەیەك بۆ سیستمی جێگرەوە هەیە؟

 
ئەوە حەزیهەتززێكە كەئێسززتا لەئێززران ئۆپۆزسززیۆنێكی هاودەنززگ و كززارا نززیە، ئۆپۆزسززیۆن هەیە بەاڵم  ساایامەند مااوعینی:

جیا و ئێستا هەوڵی ئەوە دەدرێت هەماهەنگی لەنێوان ئۆپۆزسیۆن دروسزتبكرێت، ئزێمە لەبەشزی خۆمزان كارمزان بەشێوازی جیا
بۆ كردووە، هەم لەوەڵ حببەكانی رۆژهەاڵتی كوردستان، هەم لەوەڵ حببەكانی تری ئێران لەچوارچێزوەی هەنزدێك پزرۆژەدا 

خاڵزززدا  10كزززانی رۆژهەاڵتزززی كوردسزززتان و تیایزززدا لە دا پرۆژەیەكمزززان پێشكەشزززكرد بەهەمزززوو حببە 2016كزززاربكەین، لە 
داوامزانكرد وەكززو پزرۆژەی پززژاك بزۆ رۆژهەاڵتززی كوردسززتان، هەم لەبزواری سیاسززی، هەم لەبزواری دیب.ۆماسززی، هەم لە بززواری 
ی جیاوازدا چی كۆمەاڵیەتی و چاالكی سیاسی و لەكۆتاییدا هەماهەنگی بەشی رێكخستن، كەئێمە لەشزكرێكی نیبامزی و هێبێكز

لەشكری بۆ رۆژهەاڵتی كوردستان كەپێكهاتووە لەهێبی شزەڕڤان و هێزبی پێشزمەروە و هێزبی وەریزال كەبتزوانن ئازادییەكزانی 
رۆژهەاڵتززی كوردسززتان باززارێبن، ئەوە پێناسززەیەكی كززوردیەو لەچوارچێززوەی رۆژهەاڵتززی كوردسززتاندا ئەو پززرۆژەیە پێشززكە  

رچێززوەی ئێرانیشززدا پرۆژەیەكززی بە دیمززوكراتیبەكردن پێشكەشززكراو درایە بەهەمززوو حببەكززانی رۆژهەاڵت كززرا، هاوكززات لەچوا
هەمززوو حببەكززان لەسززەر بنەمززای ئەوەی هەوڵززی ئەوەمانززدا كە بتززوانین لەژێززر چەترێكززدا بەشززێكی زۆر لەوەالنززی ئێززران 

ا رێكخسززت و هاوخەبززات بكەیززن، پالتفززۆرمی وەالنززی ئێرانمززان پێشكەشززكردو یەكەم كۆنفرانسززی خززۆی لە پەرلەمززانی ئەوروپزز
توانی تاڕادەیەك لەوەڵ هێبو وەالنی دیكە هەنگاو بەرەوپێشەوە بنێن، بەتایبەت ئێمە پرۆژەیەكی تایبەتمزان هەیە لەوەڵ 
وەلززی بەلززوچ و لەوەڵ وەلززی عەرە  و ئززازەری و هەوڵززدەدەین لەو چوارچێززوەیەدا خەبززات بكەیززن، ئەوەی كە هەمززوو ئێززران 

ن تەنها چارەسزەری كێشزەكان و نەمزانی ئەو كێشزانەی ئێسزتا لەئێزران هەیە، پێویسزتە دەورێتەوە پرۆژەی بەدیموكراتیبەكرد
سیستمی ناوەندوەرا نەمێنێت، سیسزتمی ناوەنزدوەرا بزووەتە هۆكزاری دوژمنزی و رزەبەرایەتزی لەنێزوان وەالنزدا، بەاڵم ئەوەر 

 باوەڕیززان رێكخسززتنانەی و مززرۆڤ ئەو بەدیموكراتیبەكردنیشززدا لەپرۆسززەی و دەبێززت زۆرتززر تێگەیشززتن ئەو سیسززتمە نەمێنززێ
 ازەوە بەرەوپێشەوە بڕۆن و كۆمەڵگای خۆیان دیموكراتیبە بكەن.جیاو بەپرۆژەی دەتوانن ئەوكاتە هەیە بەدیموكراسی
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ئایا پژاك لەناو لیسزتی تیزرۆردایە، مەبەسزتم لەم پرسزیارە ئەوەیە ئایزا لەزۆنزاغی داهزاتوودا دەتزوانن بەشزداری  هاواڵتی:
 نێودەوڵەتیانە بكەن كە بۆجێگرتنەوەی حكوم لە ئێران رێكبخرێت؟ لەو كۆنگرە

 

پژاك هزیت كاتێزك لەلیسزتی تیزرۆردا نەبزووە، ئەوە شزەڕێكی تزایبەتە كە بەدژی پزژاك دەكرێزت، مێبێكزی  سیامەند موعینی:
هەیە، هەمزوو هەوڵێزك تایبەت، هاوكارییەكی تایبەت لە نێوان ئیتاڵعاتی ئێران و میتی توركیاو پاراستنی ماڵی بارزانیزدا 

لزی كوردیشزدا وای نیشزانبدەن كە پزژاك لەوەڵ ئەو وە خزودی لەنزاو تەنزانەت  دەدەن پژاك لەڕوانگەی سیاسزی و دیب.ۆماسزی
وەلە نیەو ئەو بەشزێك نزیە لەو وەلە، ئەوە  لەچوارچێزوەی شزەڕی تزایبەتە، ئزێمە سزااڵنە بەدەیزان كزۆنفرانس و سزمینارو 

ربەی واڵتانی ئەوروپزا دەكەیزن، هزیت كاتێزك بەربەسزتمان لەالیەن هزیت واڵتێكزی ئەوروپزاو خۆپیشاندان بەناوی پژاك لەزۆ
 ئەمریكاوە تەنانەت هیت واڵتێكی دنیاوە نەبووە.

 
باسكردنی ئەوەی كە پزژاك لەلیسزتی تیزرۆردایە لەچوارچێزوەی ئەو شزەڕە تزایبەتەدایە، پزژاك لەلسزتی تیزرۆردا نزیە، بزۆیە 

هەر حبورێكی وشزتیدا بزۆ رێكخسزتنی ئۆپۆزسزیۆن لەئێزران پزژاك لەوەڵزی دەبێزت بەناسزنامەی لەوەڵ هەر دانیشتن و لەوەڵ 
خززۆیەوە، دەتززوانم زۆر بە راشززكاوی بڵززێم نەبززوونی پززژاك لەنێززو رێكخسززتنێكی وادا دەبێززتە هۆكززاری ئەوەی ئەو ئۆپۆزسززیۆنە 

دەسززتیاێكردووە ئەوە نیشززاندەری  نەتوانێززت سززەركەوتوو بێززت، چززونكە پززژاك هێبێكززی مەیززدانیە و ئەو شۆڕشززەی لە ئێززران
ئەوەیەو بۆ دۆست و دوژمن ئاشكرابوو كەهێبی ئەو فەلسەفەیە چەند بەهێبەو چەند دەتوانێت بەخێرایی بچێتە ناو جەمزاوەر 

 و دەتوانێت ئاڵووۆڕ دروست بكات.
 

تززایبەت لەڕۆژهەاڵتززی پززژاك ئەو هێززبەیە كە دەتوانێززت لەداهززاتوودا ببێززتە بەشززێك لەهێبێززك كە بززۆ ئززازادی لەئێززران و بە
كوردسزتان تێكۆشززان دەكززات، هززیت سازشززێك لەوەڵ هززیت هێبێزك ناكززات و ئەوەر بیەوێززت رۆژهەاڵتززی كوردسززتان و كوردسززتان 

 بەوشتی بەكۆی.ەتی بهێڵێتەوە، بەداویركراوی بهێڵێتەوە، بۆیە ئێمە شەڕو تێكۆشان بەدژی ئەو زیهنیەتە  دەكەین.
 

لەحببەكززانی رۆژهەاڵتززی كوردسززتان دەكززات، بەشززێك لەحببەكززانی رۆژهەاڵتززی  دەڵززێن: ئێززران بەردەوام هەڕەشززە  هاااواڵتی:
لەسەر داخوازی حكومەتی هەرێم هێبەكانیان لەسنوری ئێران وواستووەتەوە، ئایا ئێوە وەكو پزژاك داواتزان لێكزراوە ئزاڵووۆڕ 

 بەشوێنی هێبەكانتان بكەن؟
 

خۆیان بەرژوەندی خۆیزان دەزانزن، ئزێمە بە رووخسزەتی هزیت كە   حببەكانی تر چۆن هەڵسوكەوت دەكەن سیامەند موعینی:
نەهاتووین لەچیاكانی كوردستان جێگیر بین و بەهەڕەشەی هیت هێبێكی  پزێگەو چیاكزانی كوردسزتان بەجێنزاهێڵین، چزونكە 
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بیەوێزت بەهەر چیاكانی كوردستان بەشێكن لەناسنامەی ئازادیخوازی وەلی ئێمە، بۆیە ئێمە ئیبن بەهزیت هێبێزك نزادەین كە 
شززێوازێك فیكززری تەسزز.یمبوون و الوازبززوون بەسززەر هێززبی ئززێمەدا بسززەپێنێت، هززیت هێززبێكی  داوای لەئززێمە نەكززردووە بززۆ 
فۆرمززۆلێكی جیززاوازتر لەوەی ئێسززتا كەهەیە، ئامززانجی ئززێمە لەبنەمززادا جززگە لەوەی ئەو چیایززانە وەك بنكەیەكززی بنەڕەتززی 

ماندا لەڕۆژهەاڵتی كوردستان تەنانەت لە بزواری زیهنیەتزی فیكزریەوە لە هەر چزوار ئێمەیە، بەاڵم ئێمە لەنێو دڵی وەلەكەش
بەشززی كوردسززتان لەبززواری رووحیززیەوە لەوەڵ جززواڵنەوەی شۆڕشززگێری ئززێمە هززاوفیكرن و هاوسززۆزن، وەلززی شۆڕشززگێری ئززێمە 

ی وەلی ئێمە لەبەشزەكانی دیزكە لەبەشەكانی دیكەی كوردستانە، ئێمە هەمیشە بەهاو ئەرزشێكی زۆر زۆر وەورەمان داوە بەوە
پشتیوانی خەبات و تێكۆشزانی ئێمەبزوون، ئەوە  سزەرچاوەی فیكزری ئزێمە فیكرێكزی نەتەوەیە لەئەساسزدا، لەهەر خزاڵێكی 
كوردستان كەپێویسزتبووە، كۆبزانی پێویسزتی بزووە ئامزادەیی هەبزووە، بزاكوری كوردسزتان پێویسزتی بەهێزبی پزژاك هەبزووبێ

 تێكۆشزانێك و بەخەبزات پێویسزتی كوردسزتان رۆژهەاڵتزی ئەمزڕۆ شزێوە، بەهەمزان كوردستانی  اشوریلەب هەبووە، ئامادەیی 
هەیە ئززززێمە چززززاوەڕوانی ئەوە دەكەیززززن لەجیززززاتی ئەوەی بەشززززەكانی دیززززكە پشززززتگیری ئەو رەوتە پێشززززكەوتنخوازە بززززن، 

 ئزێمە یزانی كوردسزتان، ڕۆژهەاڵتزیلە ئزێمە وەلزی تێكۆشزانی و خەبزات بزۆ پشزتیوانییەك  بەپێچەوانەوە ئەوانە ببن بەهێبو
ەیززن كەوەك خەبززاتێكی سەرانسززەری وەلززی خۆیززان بیبیززنن، دەك لەڕۆژئززاوا لەبززاكورو لەباشززور، خۆمززان لەوەلززی چززاوەڕوانی

 هەموومان وەك وەلی كورد پێناسەمان یەكەو رووحمان لەیەك لەشدایە.
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٩ ڕێکەوتی: - هاواڵتیسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 "تەمەنەکانی شۆڕشی "ژینا کۆمار"ە کەم"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاهیر قاسمی

 
لە ڕۆژەکانی سەرەتای سەرهەڵدانی دوای مەروی ژینا، بابەتێکی سزەرنجڕاکێ  سزەبارەت بەو الوە بەشزدارانەی کە داینزامۆی 

ە نزاوی کەسزی بە سزەرەوە نەبزوو سەرەکیی ئەو خۆپێشاندانانەن، لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا دەستاودەسزتی دەکزرد. بزابەتەک
بەاڵم خۆی وەس بزاوکی الوێکزی هزاوتەمەنی ئەو الوانە ناسزاندبوو. بەڕواڵەت لێکزۆڵینەوەیەکی مەیزدانی بزوو. لە نێوەرۆکزدا 

 .ئەو الوانەی وەس وەچەی ئینترنێت و وەیم و یاریی کۆمایۆتێری پێناسە کردبوو
 

ڕۆح و وەس ڕۆبززززۆت بەشززززداریی لە  زیززززاتر وەس مرۆڤێکززززی بززززێبەپێززززی بززززابەتەکە ئەوان کەمتززززر وەس مرۆڤززززی ئاسززززایی و 
سەرهەڵدانەکاندا دەکەن و شەهیدبوونیشزیان لە ڕوانزگەی خۆیزانەوە هەروەس کزوژرانی کزاراکتەرێکی نزاو وەیزم و یزاری وایە. 

پێشزڕەوەی ڕەنگە هەر ئەو بابەتە و ئەو ڕوانینە بوو کە دواتر وەس ڕوانگەی حکوومەتی لەسەر کزۆی شۆڕشزەکە و ئەو تزوێژە 
خۆپێشززاندانەکان لە زمززان کاربەدەسززتانی ڕێززژیمەوە خززۆی نوانززد. یززان ڕەنززگە بززابەتەکە هەر لە بنەڕەتززدا لەالیەن دەزوززای 
پڕوپاوانززدای کۆمززاری ئیسززالمییەوە نووسززرابوو بززۆ ئەوەی خۆپێشززاندەران لە مرۆڤززی ئاسززایی و لە خەڵززک هەاڵوێززرێ و لە 

 .ئامانج لە زەڵەم بدا مندااڵنە، "ماجەراجوویانە" و بێئاکامدا سەرهەڵدان و شۆڕشەکە بە کارێکی 
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سروشتی سەرهەڵدان و شۆڕشەکان وایە کە الوان داینامۆی سزەرەکیی سزەرهەڵدان و بەرەوپێشزچوونن. لە ئاکامیشزدا زیزاترین 
ی زیزاتر دایە. تایبەتمەنزدیی مزرۆڤ وایە کە تزا تەمەنز خوێن و زوربانی پێشزکە  دەکەن. ئەوە  لە سروشزتی الوان خۆیزان

هەڵدەکشێ، خۆپارێبتر دەبێ و هاوکات هێب و وزەی الوانە ، بە هەڵکشانی تەمەن کب و کبتر دەبێتەوە. ئەوە  پێوەندی 
بە سەردەمی ئینترنێت یان وەیم و یاریی کۆمایۆتێرەوە نییە. پێشزتری  وا بزووە و دواتزری  هەر وا دەبزێ و شۆڕشزی ژینزا  

 .لەوە بەدەر نییە
 

ێسززتا لە شززەزامەکانی ئێززران و ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتاندا پێشززەنگایەتیی خۆپێشززاندان و ناڕەزایەتییەکززان ئەم وەچەیەی کە ئ
دایە و  دەکا وەچەی لە دایکبووی دەیەکانی حەفتا و هەشتای هەتاوییە کە تەمەنیان لە نێزوان پزازدە بزۆ بیسزت و پێزنج سزاڵ

نەورە کە ئەوان وەچەی سزەردەمی پەرەورتنزی کۆمایزوتێر ی  بە ناوبانگە. حاشزاهەڵZ ن لە باری کۆمەڵناسییەوە بە وەچەی
ڕۆح و  و وەیززم و ئینترنێززت و تززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکززانن، لززێ ئەو ئززامرازانە نەس هەر ئەو الوانەیززان نەکززردووە بە مرۆڤززی بززێ
ووە بە ڕۆبززۆت بەڵکززوو لێکززۆڵینەوەیەکی سززەرەتایی و لە دووریشززەوە ئەوە دەردەخززا کە بەپززێچەوانە ئەوانە ئەوانیززان کززرد

وەچەیەکی زۆر تێگەیشتوو و لە وادەی خۆیان پێگەیشتووتری . بە داخەوە بارە ئەمنیەتییەکە ئەوەنزدە زورسزە کە مزرۆڤ لە 
دوورەوە نزززززازانێ کزززززێ لەو خۆپێشزززززاندانانەدا بەشزززززدارە و پێکهاتەکەیزززززان چۆنزززززاوچۆنە بەاڵم هەر ئینترنێزززززت و تزززززۆڕە 

دوای شززەهیدبوونی هەر خۆپێشززاندەرێک، سززەرەتایەس لە بیرکززردنەوەی،  هێنززاوە کە کۆمەاڵیەتییەکززان ئەو ئیمکانەیززان پێک
سزاڵ کە لە بنەمزاڵەیەکی تێکۆشزەردا  ٢٥ئاستی زانیاری و چۆنیەتیی ژیانی ببانین. بۆ وێنە شەهید پەیمزان منزبەری تەمەن 

پزێ  ئەوەی کە ڕۆژی لەدایک بووە و لە کزاتی پشزتیوانی لە ڕێفرانزدۆمی باشزووری کوردستانیشزدا جارێزک دەستبەسزەر کزرا، 
ی ڕەزبەر لە خۆپێشززاندانەکانی سززنەدا شززەهید بززێ، لە ژێززر تیتززری "ئەوە دەبززێ بە باشززترین شززەممەی مێززژوو" لە ١٦شززەممە 

 :ستۆریی ئینستاورامەکەیدا ئاوای نووسی
 

 ناڕەزایەتی دەردەبڕین
 مان دەورین

 تەنانەت وەس خۆیان دەڵێن
 دەدەین تێک

 ئاژاوە دەوێڕین
 ەر ڕێمانکەسێ کە بێتە س

 بەرەنگاری دەبینەوە
 با بریندار بین
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 با شەهید بین
 شەزامەکانی شاریان لێ دەکەین بە دۆزە 

 تا وەیشتن بە سەربەستیی یەکجارەکیی خەڵکەکەم
 بنەماڵەکەم و شارەکەم

 .بەردەوام دەبم
 

ۆ بە جززێ دەهززێڵن. هێنززدێکیان پززێ  ئەوەی شززەهید بززن، هەسززتی خۆیانمززان بە شززێعری شززاعیرێک لە ئەکاونتەکانیانززدا بزز
سزاڵ  ١٦کۆپ.ەیەس لە شێعری "تا نیوەی ڕێگە هاتووین"ی عەبدوڵاڵ پەشێو، دوا ستۆریی شەهید زەکەریزا سزولەیمانی تەمەن 

 :پێ  شەهید بوونی بوو
 

 تا نیوەی ڕێگە هاتووین
 بیر لە چی دەکەنەوە؟

 ! تازە بۆ کوێ؟ بۆ دواوە؟
 دە تەماشای دواوە کەن،
 چ شوورەیەس بە هێسکی

 !هیدان هەڵچنراوەشە
 

 :شەهید شاهۆ خبری بە بەیتێک شێعری "لە بەندیخانە"ی زانعەوە بەرەو پێشوازی مەرگ چوو
 
 وەر بە ئازادی نەژیم مردن خەاڵتە بۆ لەشم"

 "نۆکەری و سەر دانواندن کاری نامەردانەیە
  

اڵم زۆربەی هەرە زۆریزان بە جۆرێزک دیارە هەموو ئەوانەی کە بەشزدارن یزان شزەهید دەبزن ئزۆوری شزێعر و ئەدەبیزات نزین بە
هەستی پاکیان لە ئەکاونتەکانیاندا ڕەنگزی داوەتەوە. شزەهید سزمکۆ مەولزوودی دوا جزار سزروودی "بە تەنیزا جزێم مەهزێڵن"ی 
هونەرمەند "عەلی عابدی" ووتەوە کە سروودی کاتی ناشتن و یادی چ.ەی ژینزا بزوو. شزەهید فەرجزاد دەروێشزی بە جامزانە و 

 .انەوە وێنەی بەجێ هێشتج.ی پێشمەرو
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شزززایەتیدانی بنەمزززاڵەی شزززەهید لەنێزززو ئەم دۆخە ئەمنیەتیزززیەدا کە کۆمزززاری ئیسزززالمی پێکزززی هێنزززاوە، ڕێگزززایەکە کە دوای 
 چز.ەی لە شەهاەرنیا ڕەزا شەهید باوکی. ببانین شەهیدەکان بیرکردنەوەی و ڕوانین لە سەرەتایەس بتوانین  شەهیدبوونیان،

وو و هەم حزافبی زورئزان. پزێم وزوت؛ مەچزووە نێزو ئەم ئزاڵۆزییە. خزۆ مزن بز زۆرانبزاز هەم ئەو ەوە؛وێڕای کوڕەکەیدا مەروی
کەسم نییە، تۆ لە جێگای باوس و برامی. پێی ووتم؛ بزاوکە! ئەمە چ زسزەیەکە تزۆ ئەیزژی؟ مەهسزا  هەر یەس دانە بزوو. 

 !ئەوەر خوێنێک نەڕژێ، شۆڕشێکی  ڕێک ناخرێ
  

هبر و بیری ڕۆڵەکانیانن. ئەوە تەنیا باوکی شەهید ڕەزا شەهاەرنیا نەبوو کە لە چ.ەی مەروزی  بنەماڵە زۆر جار سەرچاوەی
ئازیبترین کەسیدا شۆڕشگێڕانە هاتە سەر وۆڕی ڕۆڵە شەهیدەکەی. تا ئامادەکردنی ئەم بابەتە لە سەزب بنەمزاڵەی شزەهید 

لە زەسززری شززیرین بنەمززاڵەی شززەهید ئەفشززینی فەرەیززدوون مەحمززوودی، لە دیوانززدەرە بنەمززاڵەی شززەهید فوئززادی زەدیمززی، 
ئاشززام، لە سززنە بنەمززاڵەی شززەهید سززارینا سززاعێدی و لە شززائاباد بنەمززاڵەی شززەهید سززەعید میەمززمەدی شۆڕشززگێڕانەترین 

هێنززا و بۆنەکەیززان کززرد بە مەیززدانێکی دیززکەی  بۆنەیززان لە کززاتی ناشززتن یززان لە چزز.ەی شززەهیدەکانی ئەم شۆڕشززەدا پێک
لەوەڵ دەسەاڵتی کۆنەپەرەستی کۆمزاری ئیسزالمی. بنەمزاڵەی شزەهید پەیمزان مینزبەری لە سزنە بە سزروودی بەرەنگاربوونەوە 

ئەی ڕەزیب تەرمی ئازیبی ڕۆڵەکەیان ناشت. لە مەهاباد سەرجەم شەهیدەکان بە سروودی ئەی ڕەزیب نێزژران و بە سزروودی 
وبڕا شزێخە، سزروودی "شزەهید" لە بڵینزدوۆی مبوەوتزی ئەی شەهیدان مااڵواییان لێ کزرا. لە سزەر داوای بنەمزاڵەی شزەهید کز

سەعدیی مەهابادەوە باڵو کرایەوە. هاوسەری شەهید فریشتە ئەحمەدی بە شانازییەکی وەورەی زانزی کە ئیزدی ناویزان چزووە 
و  ڕیبی بنەماڵەی شەهیدانەوە و ماڵی باوکی شەهید فریشتە  الفیتەیەکزی وەورەیزان بە هەیزوانی ماڵەکەیزانەوە هەڵواسزی

 .شەهیدبوونی کچەکەیان لە خەڵکی سەردەشت و سەرجەم وەلەکەی پیرۆز کرد
  

بەاڵم لە نێو ئەو شەهیدانەدا، ناو، ژیان و شەهیدبوونی الوێکی مێرمنداڵ زۆر سزەرنجی ڕاکێشزا؛ شزەهید کۆمزار دەرئۆفتزادە. 
ەکەیدا زۆر زوو واڵمززی پرسززیاری نززاوی کۆمززار بە تەنیززا  جێگززای سززەرنج و تێفکززرین بززوو کە بززاوکی کۆمززار لە کززاتی ناشززتن

ی وەالوێژ لە دایک بوو، بۆیە ناوم لێنا کۆمار". کزاس حەسزەن دەرئۆفتزادە لە ٢٥نەکراوی خەڵکی دایەوە؛ "کوڕەکەم لە ڕۆژی 
خۆشەویسزتیی کۆمززاری کوردسززتاندا نززاوی لە کززوڕەکەی نزا. کۆمززاری  وەس کۆمززاری کوردسززتان تەمەنززی کەم و زۆر زوو شززەهید 

ەوی  لە دوای خۆی کۆمەڵێک یادواریی وردی.ە و شیرینی بۆ بە جێ هێشزتین. لە ئزاڵبۆمی وێنەکانیزدا، کزوڕێکی بوو. بەاڵم ئ
جوانی کورد و پڕ لە هەستی کوردانە دەبیندرێ. وێنەیەکی پێمان دەڵزێ کۆمزار هێشزتا دە سزااڵنەیە کە لە وونزدی زاسزم.وو، 

ە ڕاوەسززتاوە. وێنەکززانی دیکەشززی بە ج.ززی کززوردییەوە دەربززڕی لە نیبیززک مززاڵی بززاوکی زاسززم.ووی ڕێززبەر، بە ج.ززی کززوردییەو
شززززوێنەواری ئەو نززززاوەن کە بنەمززززاڵەکەی بۆیززززان هەڵبززززژاردووە و ئەو هەسززززتەن کە مززززام و ئامۆزاکززززانی لە ڕیبەکززززانی 

 پێشمەروایەتییەوە پێیان داوە و دایکی کە دواجار لە ڤیدیۆیەکیدا ئااڵ و جامانە بە سەر وۆڕی نەمامە شەهیدەکەیدا 
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 .دەکێشێ
 

کۆمززار لەو تەمەنە کەمەدا خززۆی فێززری نووسززینی کززوردییەکی پززاراو بە بنباراوەیەکززی دوورتززری  کززردووە. ستۆریەکانیشززی 
هەڵگززری ئەو هەسززتە پززاکەن. وەروێززڕاوی شززێعرێکی "نەزار زەببززانی" کە ڕەنززگە لە فارسززییەوە وەریگێڕابززێ لە یەکێززک لە 

 :ستۆرییەکانیدا سەرنج ڕادەکێشێ
 

  ناوەڕاستیان هاوشێوەی ڕۆژهەاڵتی
 چاوەکانی سەرنجڕاکێشی تۆ

 دروست کردووە 
 بە پەرۆ 

  خەمبار
 ماندوو
  و جوان

 
لە سززتۆرییەکی دیکەیززدا ڕەنززگە بە ئی.هززام لەو شززێعرەی نززبار، ئززازار و نەهامەتییەکززانی مرۆڤێکززی کززورد کە بەردەوام لە وەڵ 

روایەتی، بە دی.زززی، لە خۆپێشزززاندان، لە کزززاتی کزززۆچ و لە مەرگ بەرەوڕوویە ڕەنگزززی داوەتەوە. لەوێزززدا مەروزززی بە پێشزززمە
 :کۆڵبەریدا وێکڕا وێنا کراون و هەستی شۆڕشگێڕانە، ئازادیخوازانە و کوردانەی خۆی تێدا دەربڕیوە

 
 ئێمە خەڵکی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستین
 هێندێکمان لە جەنگ)دا( ئەکوژرێین

 هێندێکمان لە بەندیخانە
 هێندێکمان لە شەزام ئەمرین

 ێندێکمان لە دەریا)دا( نوزم ئەبینه
 تەنانەت کەژە بەرزەکانی 

 تۆڵەی تەنیاییان لە ئێمە ئەکەنەوە
 چون ئێمە کارمان مردنە
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ئەو نموونانەی کە لەم بابەتەدا باسیان کرا تەنیا مشتێ لە خەرمزانی دەوڵەمەنزدی ئەو الوە کەم تەمەنزانەن کە بە ئزازایی 
دەکەن و لە پێناویزززدا خزززوێن دەدەن و زوربزززانی دەبزززن. ئەوان نەس هەر لە نزززاو  و زانزززاییەوە پێشزززەنگایەتیی ئەو شۆڕشزززە

کۆمایززوتێر و وەیززم و یززاریی کۆمایۆتێریززدا نززوزم نەبززوون و نەس هەر شۆڕشززەکەیان بە وەیززم و یززاری نززازانن بەڵکززو ڕێگززای 
هێزبی بەرەوڕوو بزوونەوە لە وەڵ خەباتی خۆیان زۆر بە زانایی هەڵبژاردووە و زۆر بە ئازاییەوە بەرەو شەزام و ئەوەری بە 

مەرگ دەچززن. بۆیەشززە تززا کززاتی نووسززینی ئەم بززابەتە، ئەوە نیبیززک بە پەنجززا شززەو و پەنجززا ڕۆژە کە بەوززژ یەکێززک لە 
فێڵبززازترین، بززێ بەزەییتززرین و بززێ حەیززاترین دیکتاتۆرەکززانی سززەردەمدا چززوونەتەوە و کۆڵیززان نەداوە و شززەزامیان چززۆڵ 

ی ئەوان بۆمانیزان بە جزێ هێشزتووە پێمزان دەڵززێن کە بزۆ الوانزی ئێزران ئزازادی و بزۆ الوانزی کززورد نەکزردووە. ئەو یادوزارانە
دەکۆشزن. هەر بەو جزۆرەی کۆمزاری مێرمنزداڵ لە  ئازادی و مافی نەتەوایەتی لە سەرەوەی هەمزوو ئەو خواسزتانەن کە بزۆی تێ

  :سییەکێک لە دوا ستۆرییەکانیدا وەس مامۆستایەکی ئەم شۆڕشە بۆمانی نوو

 
 ."لە هەموو شت زیاتر، ئازادیتان خۆ  بوێ"

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٤ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٨ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 کوردستان ترپەی دڵی بزووتنەوەی بەرهەڵستیی ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )پرسی مافی نەتەوەیی و شارومەندیی لە پاش ڕووخانی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا(
 

 ئاوە د. کامران ئەمین

 
پرسزززی نەتەوەیزززی پرسزززێکی ورینزززگ لززز  واڵتێکزززی فزززرەنەتەوەی لە چەشزززنی ئێرانززز . لە درێژایزززی دوو سزززەدەی ڕابزززردوودا، 

تی ئیسزالمی، نکۆڵییزان لە فرەنەتەوەیزی بزوونی ئەم واڵتز  دەسەاڵتدارانی ئێران بهاێی باوەڕیان بز  یەس نەتەوە یزان ئزومە
کردووە. ئەم ڕێژیمان  ب  چەواشەکاری و بیزانووی ناڕاسزتی وەکزوو مەترسزیی تێکچزوونی یەکازارچەیی ئەرزیزی واڵتزی ئێزران، 

ە وەرورتن لە شزززێو خوازانەی ئەم کێشزززەیان بەربەسزززت کزززردووە و، بززز  کەڵزززک هەر لەجێزززدا ڕیگزززای چارەسزززەرکردنی ئاشزززتی
کردن، بزززبووتنەوەی نەتەوایەتییزززان بززز  تزززایبەتیی لززز  کوردسزززتان، ئازەربایجزززان، خوزسزززتان و  جۆراوجۆرەکزززانی سزززەرکوت

 .وبڕ کردووە بەلوچستان زەڵت
 

سززاڵ پزا  دامەزرانززی ڕێژیمزی ئیسززالمیی ئێززران، دەسزتاێکی کۆتززایی حکزوومەتی ئیسززالمی هەر لەو کوردسززتانەیەوە  ٤٣ئێسزتا 
کۆنەپەرەستی کۆماری ئیسالمی ئێران ب  سەرکوتکردنی خوێناویی خەڵکەکەی، ژیزانی سیاسزی خزۆی  سەرهەڵدەدات ک  ڕێژیمی

ی هەتززاوی بزز  بززایکۆتی وشتارسززیی "کۆمززاری ئیسززالمی ئەرێ یززان نززا؟" ١٣٥٨دەسززت پززێ کززرد. خەڵکززی کوردسززتان لە سززاڵی 
حیببزززی دیمزززوکراتی  -اسزززیی کزززورد ووت. دوو ڕێکخزززراوی سزززەرەکیی سی یەکازززارچە "نزززا"یەکی وەورەیزززان بززز  کۆمزززاری ئیسزززالمی
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هەر لە کززاتی سززەرکەوتنی شۆڕشززی وەالنززی  -کوردسززتانی ئێززران و کززۆمەڵەی شۆڕشززگێری زەحمەتکێشززانی کوردسززتانی ئێززران
ئێززرانەوە، خوازیززاری دابەشززینی دەسززەاڵت و دابینکردنززی مززاڤی نەتەوەیززی کززورد لە چوارچێوەی"خودموختززاری بززۆ کوردسززتان و 

وومزان ئەم ڕەوتز  نەس کوردسزتان بەڵکزوو تەواوی نزاوچە  ون. ئەوەر ئەم ویسزت  وەدی هاتبایز ، بێدێموکراسی بۆ ئێران" بزو
نەتەوەییەکانی دیکەی ئێرانیشی دەورتەوە. زەبووڵی ئەم خاڵ  لەالیەن حکزوومەتی ناوەنزدییەوە، بیویسزتبای  یزان نزا، بز  

 .مانای زەبووڵی دەسەاڵتی ناکۆجێیی بۆ وشت ئێران دەبوو
 

سزالمیی ئێزران وێزرای سزەرکوتی بەردەوامزی بززبووتنەوەی نەتەوەیزی کزورد، کوشزتاری بەکزۆمەڵی خەڵکزی کوردسززتان کۆمزاری ئی
بەتزززایبەتی لە ززززاڕنێ، زەاڵتزززان و ئینزززدرزا ، لەسزززێدارەدانی بەکزززۆمەڵی ئزززازادیخوازانی کزززورد لە دادوزززای سزززەرپێی و 

دستانییەکان لە ئێران و دەرەوەی واڵت و هتزد، هاوکزات بەندیخانەکانی ئێران، تێرۆری ڕێبەر، کادر و ئەندامانی حیببە کور
وتەڵەکە و تاوانبزارکردنی ناڕاسزتی هێزبە  کاربردنی فێزل پاڵاشت ب  سیاسزەتی "دووبەرەکزی بنێزوە و ئاغزا بمێزنەوە" و بز  بز 

بز  تزایبەتی خسزتنی لە نێزوان کزورد و نەتەوەکزانی دیزکەی ئێزران و،  نزانەوە و جیایی سیاسییەکانی کورد، هەوڵی دووبەرەکی
تززورکە ئازەربایجانییەکززانی دەدا. هەرچەنززد حکززوومەتی ئێززران لەم پێوەنززدییەدا بززۆ مززاوەیەکی  دەسززتکەوتی هەبززوو، بەاڵم 
ببووتنەوەی ئێسزتای خەڵکزی ئێزران کە بز  ڕاپەڕینزی زارەمانزانەی خەڵکزی سزەزب لە خەرمانزانی ئەمسزاڵ و، لە ڕێوڕەسزمی 

و، لەوەڵ پشزتیوانیی تەواوی نەتەوە و چزین و تزوێژە کۆمەاڵیەتییەکزانی ئێزران  ناشتنی نەمر ژینا ئەمینزی دەسزتی پزێ کزرد
هاوتزای نەتەوە و چزین و  بەرەوڕوو بۆوە، لە یەس ڕۆژدا ڕیسەکەی کۆمزاری ئیسزالمیی کزردە خزوری. یەکیەتزی و هزاودەنگی بێ

نانی سیاسززززەتە توێژەکززززانی ئێززززران پیشززززاندەری ئاسززززتی بەرزی ئاوززززایی و تێگەیشززززتنی سیاسززززیی خەڵززززک و هەرەسززززهێ
نانەوەی ڕێژیمی سیاسیی ئێران . ئەوەر بز  هەر هزۆیەکی ، ڕەوتزی ڕووخانزدنی ئەم ڕێزژمە درێزژە بکێشزێ، ئیتزر   دووبەرەکی

کۆمززاری ئیسززالمی زەت نززاتوانێ لەوە زۆرتززر درز بخاتزز  نێززو ڕێززبی خەڵززک. حززوکمی مێززژوو بەرەو پززێ  دەڕوا و خەڵکززی 
 .ب  ژیانی ئەم ڕێژیمە کۆنەپەرەستە دەهێنێ و لە وۆڕستانی مێژووی دەپەستێونیەکگرتووی ئێران درەنگ یان زوو کۆتایی 

وومان، پا  ڕووخانی ڕێژیمی کۆمزاری ئیسزالمی، خەڵکزی ئێزران و دەوڵەتزی نزوێ کزاتیی بەرەوڕووی کێشزەی دامەزرانزدنی  بێ
بەڵکوو پرسی نەتەوەیزی  بزێ.  سیستمێکی ناکۆجێیی دێموکراتیک دەبێتەوە کە دەبێ واڵمدەری نەس تەنیا مافی شارومەندی،

وەاڵلەکردنی دروست و چارەسەرکردنی دێمزوکراتیکی ئەم پرسز ، چارەنووسزی کزۆمەڵگەی داهزاتووی ئێزران و بز  می.یزۆن کە  
  بەاڵم، پێزداوریی .دیاری دەکات کە هەر لە ئێستاوە ڕەنگدانەوەی ئاوات  دێرین، ڕەوا و ئینسانییەکانی خۆیانی تێدا دەبینن

نززوێنەرانی سیاسززیی ئێززران لە داهززاتوو بززۆ چارەسززەرکردنی تەواوی پرسززە هەڵاەسززێرا و حاشززالێکراوەکان و یەس دەسززەاڵت و 
لەوان پرسی نەتەوەیی ب  دابینکردنی مافی شارومەندیی، ناتوانێ وەاڵمزدەری داخوازییز  مێژووییەکزانی کزورد و نەتەوەکزانی 

 .ستەم.ێکراوی ئێران بێ
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ەتادا پێویسززتیی بزز  داننززان بە بززوونی پرسززەکە هەیە. بەوشززتی، نەتەوە نافارسززەکانی چارەسززەرکردنی هەر پرسززێک لە سززەر
، بە دەسزت نیان لەالی حکزوومەتی ناوەنزدییەوەئێران وەکزو هەر ئێرانییەکزی دیزکە، وێزرای پێشزێ.کرانی مافز  شزارومەندییەکا

 ستەمێکی دووهێندەیی و چەندزاتی دی، وات  نەتەوەیی دەچەوسێنەوە
 

بێ لەبەرچاوورتنی می..یەتیزان ڕیزبە داخزوازییەکی هاوبەشزیان هەیە، وەکزوو ئزازادیی چزاپەمەنی و چزاالکیی خەڵکی ئێران، 
خوێنززدنی بزز  بەاڵ ، مززافی بەربژێززر بززوون و هەڵبززژاردن، کێشززەی   حیببزز  سیاسززییەکان، یەکسززانیی ژن و پیززاو، مززافی دەر 

یی، سزتەمێکی دووزاتز  و کەسزێک تووشزی ئەم هەاڵواردن بێکاریی، خۆشبژیویی و هەبوونی ماڵ و هتد. بەاڵم ستەمی نەتەوە
بکزات. هۆیەکەشزی سزادەی ، سزتەمی نەتەوەیزی و کزاردانەوەی  بگات یان هەستی پزێ  و دووچاوەکییە نەبووبێ، ئەستەمە تێی 

ززات، نەرێنیی ئەم چەوسانەوەی  زەت کێشەی و مەسەلەی ئەو نەبووە و نابێت. یەکێک لەم نموون  بەرچاوەکانی ستەمی دوو
 .فێرکاری و خوێندنی مندااڵن ب  زمانی زوماکیی وەکوو پێکهێنەری شوناسی نەتەوەیی و کۆمەاڵیەتیی ئەوان لە داهاتوودای 

زمززانەی کزز  یەکەم هەنگززاوی ئەزمززوونی فێرکززاریی لە زوتابخانزز  بزز  زمززانی زومززاکی خززۆیەتی،  بززۆ وێززنە، ئەو منداڵزز  فار 
ووحییە تێ بگات ک  ل  ڕەوانی منداڵی کورد، تزورکی ئازەربایجزانی، بەلزووچ و هتزد ناتوانێ لەو کێشەی  و، زەبر و ئازار ڕ

وبەرگ و هەبوونی زاراوە لە کزاتی زسزەکردن بز  فارسزی،  ل  کاتی هەنگاونانی لە زوتابخان  دەدرێ. ئەو زەت ب  هۆی جل
هەڵسزووکەوتی لەوەڵ نزاکرێ. ئەو لە ئێزران  ٢سووکایەتی پێ ناکرێ و، هەر لە کاتی منزداڵییەوە وەکزوو شزارومەندی پز.ە 

لەبەر زاراوە و هەڵە لە دەربڕینی وشەوەلی فارسی لەالیەن مامۆستای زمزان و ئەدەبیزاتی فارسزییەوە سزبا نزادرێ و لەالیەن 
وومان پانتایی ستەمی نەتەوەیی زۆر بەرفراوانتر لە مەسەلەی فێرکارییز  و، ڕیشزەی  ناکرێ. بێ ی پێ  کەسانی دیکەوە واڵت 

تمی حاکم بەسەر ئەو واڵت  فرەنەتەوەییەوە هەیە ک  نەتەوەی دەسزەاڵتدار بزۆ پاراسزتنی نیزبام و زاڵبزوونی بەسزەر لە سیس
تەواوی بوارە جۆراوجۆرەکانی ژیانی نێو کۆمەڵ، وێرای دووچاوەکیی کۆمەاڵیەتی، سیاسی، ئابووری و فەرهەنگی نەتەوەکزانی 

 .دیکە، ب  شێوەی جۆراوجۆر سەرکوتیان دەکات
 
ژووی ئێززران بهتززایبەتی لە سززەردەمی زاجززارەوە هەتززا ئێسززتا شززایەتی سززەرکوتکرانی هێززبە ئززازادیخوازە نافارسززەکانی مێزز

بەرهەڵستکار ب  ستەمی نەتەوایەتی ل  ئێران ب  وشزتی و، لە کوردسزتان بز  تایبەتییز . حکزوومەتە ناوەنزدییەکانی ئێزران 
ەرزی ئێران و، هەڵبەسزتنی تزاوانی ناڕاسزتی سزەر بز  بێگزانەبوونی هەمیشە ب  بیانووی پاراستنی یەکاارچەیی تەواویەتی ئ

نوێنەرانی بزبووتنەوەی ڕزوزاریخوازی کزورد و نافارسزەکانی دیزکە، هەر چەشزن  داخزوازی و بزانگی ئزازادیخوازی ئەوانیزان بز  
ی دیزکە ئێزران نەس  ، خەبزاتی کزورد و نەتەوەکزان زەبری زۆر سەرکوت کردووە. بەاڵم سەرەڕای تەواوی ئەم سزەرکوتکردنان 

 .کۆتایی پێ نەهاتووە، بەڵكوو بەهێبتر بووە و پەرەشی سەندوە
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کردن لە ڕاسزتییەکی بزڕاوە و، لەبەرچزاونەورتنی پرسزی نەتەوەیزی نەس  ئەزموونی دوو سزەدەی ڕابزردوو پێشزانی داوە نکزۆڵی
و ئزاڵۆزتربوونی ویرووزرفتەکە. یارمەتی بز  چارەسزەرکردنی ئەم پرسزە لز  کزۆمەڵگە نزادات، بەڵکزوو دەبێزتە هزۆی تونزدتر 

لەالیەکززی دیکەشززەوە ئەوەر دابینکردنززی مززافی شززارومەندیی وەاڵمززدەری ویسززت و داخوازییەکززانی تززاکی ئێرانززی بززێ، نززاتوانێ 
ڕێگاچارەیەس بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەیی وات  داخوازی کزۆی نەتەوەیەکزی چەوسزاوە بزێ کە دەیەوێ وەکزوو بەشزێک 

رینی ئێران مافی یەکسانی لە ژیانی سیاسی و فەرهەنگیی خۆی لە ئاسزتی می..زی بز  تزایبەتی و، ئاسزتی و بە لە واڵتی پان 
ئێززران بهگشززتی بززێ. نەتەوە و وەالنززی پێکهێززنەری ئێززران وێززرای هەبززوونی مێژوویەکززی هززاوبە ، هاوکززات تایبەتمەنززدیی 

و دەیزانەوێ لە چوارچێزوەی جوغرافیزای سیاسزی  نەتەوەیی وەکوو واڵت، زمان، فەرهەنگ و دا  و نەریتی نەتەوەییزان هەیە
ئێراندا بەشدار لە کاروباری ناوچەی خۆیان بن و، ب  هەبزوونی مزافی نەتەوەیزی و دەسزەاڵتی سروشزتی، لە واڵتێکزدا بزژین 

 .کردن ل  مافی پەراوێبییەکان بێ ک  بە دوور لە دەسەاڵتی تەنیا ناوەندێک و نکۆڵی
 

بنەڕەتیزی ئێزران کز  لە سزەردەمی مەشزروت  بز  نزاوی "بنەمزای ئەنجزومەنە ئەیزالەتی و ئەو دەسەاڵتە تەسزکەی نێزو یاسزای 
ویالیەتییەکان" بۆ بەڕێوەبردنی کاروباری ناوچەکان پەسەند کرا، لە ترسی تێکچوونی پێکهاتەی دەسەاڵتی ناوەند زەت بز  

ە زۆربەی واڵتززز  پێشزززکەوتوو و ئەیزززالەت و ویالیەتەکزززانی ئێزززران و زۆنزززاخی بەڕێزززوەبردن نەوەیشزززت، بەاڵم ئەمڕۆکززز  ل
ئەوەی یەکازارچەیی ئەرزیزی ئەوان خەوشزدار  فرەنەتەوییەکانی جیهان کە سیستمی فیزدرالیبم یزاخود کۆنفیزدرالیبم زاڵز ، بزێ

بچێ، نەتەوەکانیان لە چوارچێوەی جوغرافیزایەکی سیاسزیی هاوبەشزدا، بە چەشزنێکی چزاالس بەشزدارن لە ژیزان و  بێ و تێک
 .ئابووری، فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی خۆیانکاروباری سیاسی، 

 
هیجزری  ١٢٨٥-١٢٨٦نابێ لەبیر بچێتەوە کە یاسای بنەڕەتیزی ئێزران و یەکەم یاسزای هەڵبژاردنزی پەسزەندکراو لز  سزااڵنی 

زایینی( کە جاروبزار هێزبە مەشزروتە و سزەڵتەنەت خوازەکزانی ئێرانزی وەکزوو سزەرچاوەیەس بزۆ چارەسزەرکردنی  ١٩٠٦-١٩٠٧)
ەومی"ی ئاماژەی پێ دەکەن، بۆخۆی نیشانەی بەرچاوی ستەمی نەتەوەیزی و هەبزوونی سەرپشزکی تزایبەتی بەبزۆنەی پرسی "ز

کورسزی بز  تارانێزک  ٦٠کورسی بۆ تەواوی نوێنەرانی ئێران لە مەج.یسی ئێزران،  ١٥٦فار  و شیعەبوون . بۆ وێنە لە نێوان 
ڵێکدابوو، بە ئازەربایجان کە دانیشتووانی وەلێک زۆرتزر لە تزاران درابوو کە زۆرینەی دانیشتووانی فار  بوون. ئەمە لە حا

 ٦کورسی و، خوزستان، لوڕسزتان و بروجێزردی  لەسزەریەس  ٦کورسی درابوو. بۆ کوردستان و هەمەدان  ١٢بوون تەنیا مافی 
 .کورسی درابوو

 
هزا لەو یاسزا بنەڕەتییز  و، یاسزاکانی مافی بەربژێربوونی  تەنیا بە کەسێک دەدرا کە شزارەزای زمزانی فارسزی بزایە. هەروە

 دوایی ئێران ئایینی شیع ، هەمیشە وەکو ئایینی فەرمی ئێران پێناس  کراوە و، تەنانەت لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا 
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 .تەنیا کەسێک مافی سەرۆس کۆماربوونی هەیە ک  شیع  بێت
 

سززززازییە  کردنی دامەزراوە و پیشە هێنززززان و وەشززززەنەتەوە نافارسززززەکانی ئێززززران لە تەواوی بوارەکززززانی ژیززززان وەکززززوو وەبەر
ئابوورییەکززان تززا دامەزرانززی زوتابخانزز  و زانکززۆ، هەروەهززا ورنگیززدان بزز  زمززانی زومززاکی و هتززد بەر تیغززی دووچززاوەکی 
کەوتززوون. سززتەمی نەتەوەیززی و هەاڵوارنززی سیسززتماتیکی ڕێژیمەکززانی زاجززار، پەهزز.ەوی و ئیسززالمیی ئێززران هەمیشززە لەوەڵ 

و خەباتی نەتەوەکانی ستەم.ێکراو بەڕەوڕوو بوونەتەوە و نوێنەرە سیاسییەکانی ئەوان بۆ وەیشزتن بز  دێموکراسزی،  خۆڕاوری
ئازادی و مافی بەشداری لە چارەنووسی خۆیان و ئێرانێکزی بهزدوور لز  سزتەمی نەتەوایەتزی خەباتیزان کزردووە و، زوربزانیی 

ەی فززرەنەتەوەی ئێززران و تەیززارکردنی بززارودۆخی شززیاو بززۆ ژیززانی وومززان زەبززووڵی ڕەنگززاڵەیی کززۆمەڵگ زۆریززان داوە. بێ
ی نەتەوەکان پێکهێنەری بەستێنی شیاو بۆ وەشەسەندن و پێشکەوتنی ئابووری، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگزی تەواوی  خۆویستان 

یزاردەیە تەنیزا لە ناوچەکانی ئێران و بەشداریی خەڵکی ئەو ناوچانز  بز  هەر می..زیەت و ئزایینێکەوە لەم ڕەوتە بزێ. ئەم د
 .واڵتێک دەرفەتی سەرهەڵدانی هەیە ک  ناکۆجێی و دێموکراتیک بێ

 
 ٨کۆماری کوردستان نبیک بز   نەمر پێشەوا زازی میەممەد، یەکەم سکرتێری حیببی دێموکراتی کوردستان و هەوەڵین سەرۆس

ن لزز  ژیززانی نەتەوەکززانی یەکیەتیززی دا وێززرای باسززکرد١٣٢٥دەیە لەوەپززێ ، لە یەکێززک لە نوتهەکززانی خززۆی لە جززۆزەردانی 
سۆڤییەتی، واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و سوئیس، دەبێزژێ "ئەوەر بیتزوو ئزازادی لز  ئێرانزدا بەرزەرار بزێ، چز  مانعێزک 

 ."هەیە ئەوی لە ئێرانیدا دەژین تێکڕا دەستی برایەتی بدەن ب  یەکتری
 

ەت و ڕوونزز . هەر کاتێززک دەوڵەتززی ناوەنززدی پابەنززد بزز  ئەم وتززانەی پێشززەوا زززازی میەمززمەد هەڵگززری پەیززامێکی تززایب
دێموکراسی، ئازادی و مافی نەتەوەیی وەالنی ئێران بێت، ئەوان دەتوانن لە چوارچێوەی یەکێزک لە سیسزتمە ناناوەنزدییەکان 

ی بززۆ وومززان پێززداوریی دەوڵەتززی ناوەنززد وەس فیززدرالیبم یززان کۆنفیززدرالیبم بزز  هەبززوونی مززافی یەکسززان بززژین، بەاڵم بێ
درێژپێزززدان بززز  سزززەرکوتکردن و پێشزززێ.کردنی مزززافی نەتەوەیزززی وەاڵن، جیزززایی و دووربزززوونەوەی ئەوانزززی لە ناوەنزززد لزززێ 
دەکەوێززتەوە. نەبززوونی بەسززتێنی پێویسززت بززۆ ژیززانێکی خۆویسززتان  و بەشززداریی نەتەوەکززانی ئێززران بزز  مززافی بەرامززبەر لە 

و بەرینزی ئێزران، هەروەهزا نەبزوونی سزازوکاری   سزامانی واڵتزی پزاننەکردنزی دادپەروەرانەی سزەروەت و  دەسەاڵت و، دابە 
دێموکراتیززک بززۆ کززۆنترۆڵی دەسززەاڵتی ناوەنززد لەالیەن نززوێنەری نەتەوە و چززین و توێژکززانی خەڵززک، ڕێ بززۆ جززوواڵنەوە 

ەوە. ئەوانەی سەربەخۆییخوازیەکانی وەاڵنی ژێر ستەم وەکوو مزافێکی ڕەوای ئەوان بزۆ دیزاریکردنی چارەنووسزی خۆیزان دەکزات
بزز  درێززژەدان بزز  سیاسززەتی سززتەمی نەتەوەیززی دەیززانەوێ واڵتززی فززرەنەتەوەی ئێززران بەرێززوە بەرن، لە ڕاسززتیدا ڕێگززا بززۆ 

 .هەڵوەشانەوەی ئەم واڵت  ئامادە دەکەن
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لەم پێوەنزززدییەدا پێویسزززت  لە ئەزمزززوونی ڕابزززردوو بزززۆ سزززازکردنی ئێرانێکزززی نزززوێ کەڵزززك وەربگیزززرێ کە تەواوی نەتەوە 
.ێکراوەکان و چززین و توێژەکززانی کززۆمەڵگە وەدیهززاتنی ئززاواتە نەتەوەیززی، چینززایەتی و جنسززیەتی خۆیززان تێززدا ببیززنن. سززتەم
کردن لە کێشەی نەتەوەیی و چارەسەرنەکردنی دێموکراتیکی، ڕێگا بۆ دریژەپێدان ب  ویروورفتز  نەتەوایەتییەکزان لە  نکۆڵی

 .داهاتوودا دەکاتەوە
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٤ ئەم بابەتە لە ژمارەی
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٨ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
 
 
 
 

 کورد، بوونە نەک فۆرم
 

 
 

 کەیوان دروودی

 
ردە کە لە تززر بززۆ لەزاڵبززدانی کززورد و نززاپوختەییی بەشززێک لە کززو هززۆی خسززتنەڕووی ئەم بززابەتە، سەرلێشززێواویی ئەوانززی 

دەالزەی بەدەر لە خۆی، سەیری بوونی دەکات. الی نووسەری ئەم دێڕانە، کورد تەنیا هەزیهەتێکی زاتیزیە؛ واتە نە نکزۆڵی 
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هەڵدەورێت و نە ئەوەندە بەردەستە کە بیخەیتە چوارچێوەی ئایزدئۆلۆژییەکەوە. ئەوەی زۆرتزر حاشزا لە کزورد بکزات، زیزاتر 
 .ئەوەی دەیخاتە نێو ئایدئۆلۆژی و ڕێکخراوەوە، تەنیا پەرژین بەدەور خۆیدا ئەکێشێت ویرۆدەی هێبی هەزیهەتی کوردە و

 
وەس لەو ڕۆژانە دەیبینزززین، هەمزززوو پێکهاتەکزززانی نێزززو ئێزززران، هەر یەکە و بە جۆرێزززک ئەم وزە و وزززڕوتینەی کزززورد لێزززک 

امێب بزززۆ سزززەر خۆیزززان دەبیزززنن، ئەداتەوە. بەشزززێک لەوانەی سەرسزززامن، ئەم مەیززز.ە بزززۆ ئزززازادی وەکزززوو هەوڵێکزززی هەڕەشزززەئ
تززر، دەرفەتێززک بززۆ "ئێرانززی یەکاززارچە"! کەچززی کززورد نە هەڕەشززەی کززردووە و نە هززیت کاتێززک پێززی نززاوەتە مززاڵی  بەشززێکی 

تززر، لە هەمززان کاتززدا پێم.ززی ڕێسززای هێززبی پەتززی )زۆرداری(ی دەوڵەت نەبززووە تززا بە بیززانووی پاراسززتنی یەکاززارچە  ئەوی 
وشتی نەکزات. نە خزۆی بەرانزبەر بە کەسزێک دەناسزێنێت و ڕێزگە ئەدات کەسزێک بەو  و فرەیی ب پێداوری لەسەر بوونی خۆی 

جززۆرە پێززی خۆشززە یززان پێززی باشززە بیناسززێنێت، نە بەشززداریی دەسززەاڵتە و نە پشززکی لە داهززات دەوێززت. هاوکززات نە ڕووی 
ەم دینززامیبمە، تەنیززا لە خۆبززوونی دەسززەاڵتخوازیی پێززوە دیززارە و نە داوای ئززاوێتەبوونی بە سیسززتەمی ئززابووری دەکززات. ئ

کوردەوە سەرچاوە دەورێت. جۆرێک لە ڕوحی وشتی کە مەی.ی سەردەسزتبوون )زاڵیەتزی( پزێ نیزیە و ژێردەسزتبوون )کزۆی.ەیی( 
 .بە شوورەیی دەزانێت

 
و بزبانین. هەر ئەمە  کوردی کردووە بە چەزی ڕووداوەکزان، لە کاتێکزدا، بە هزیت شزێوازێک ناکرێزت ئەم دیزاردە بە داڕێزژرا
تزر مەی.زی  کورد بە هیت جۆرێک پالنێکی بۆ ئەوە نەبووە هەمووان لە پەراوێبی خۆی کۆ بکزاتەوە، کەچزی بزێ کزورد، ئەوانزی 

 .پەرتەوازەییان زاڵترە تاکوو خواستی پێکەوەبوونیان
 

کەوێزتە پەلەززاژەی ئەوە ئەویترە کە پێی ناوەتە خاکی کورد، کەچی دەرکەوتنی بزوونی هەزیهەتزی کزورد وای لزێ دەکزات، ب
دوورخستنەوەی کورد لە خۆی. ئەمە بە ڕێسا باوەکانی دیاردەناسی لێک نادرێتەوە، کە چۆنە کورد لە خۆیدا تەبایی دەوێزت، 
هەمووانی  بە ناوی تەبایی دەدوێن، بەاڵم تێگەیشتنێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی فۆرماڵیزان بزۆ ئەو تەبزاییە پێزیە. بزا هەر 

 .ا لەم هێبی هەزیهەتە بگەینباسی ئورمیە بکەین، ت
 

لە ڕۆژانززی ڕابززردوودا شززەهید و برینززدار و ویراوانززی کززورد لەو شززارە ئەو ڕاسززتییەی درخسززت کە لەوێ بززوونی کززورد خززۆی 
دەنوێنێت و بەوەشەوە کە دەزانین ئەوانەی دەستیان لە ورتن، کوشتن و ئەشکەنجەی کزورد لەو شزارە هەیە، بە زۆری هەر لە 

کە دژی کورد هەڵوێست دەورن، کەچزی ئەم شزوورەیییە لە خۆیزان دوور ئەکەنەوە. بەاڵم سزەیر دەکەیزن کە تۆرەمەی ئەوانەن 
کورد ناپەڕژێتە سەر ئەوەی تاوانباران کێن، چونکە لە بنەڕەتەوە بەالیەوە ورینگ نیزیە کزێن! ئەو تەنیزا خزۆی دەردەخزات و 

چزاوی لزێ سزوور دەکەنەوە! ئەی چزی وا دەکزات بە پشزتیوانیی تر بە شزاراوە چەکزی بەرانزبەر ڕادەکێشزن و بەئاشزکرا  ئەوانی 
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تززر، هێشززتا ئەوان کززورد بە مەترسززی بززبانن؟! سززەیر نیززیە کە کززوردی  هێززبی نێوخززۆی ئەو واڵتە و پشززتگیریی دو واڵتززی 
شزێک تر بە هەڕەشە نازانێت، کەچی ئەوان لە دەستی بەتاڵی کورد تووشی هیستریا ئەبزن! و تەنزانەت بە دەوڵەت، ئەوی  بێ

لە کوردەکززان بززێ ئەوەی بیززر بززکەنەوە و لە زززاڵبی فززۆرمە بززاوە ئایززدئۆلۆژیک و ڕێکخراوەیییەکانززدا، بززاوە  بززۆ مەی.ززی 
 !هێرشبەرانەی ئەوی تر ئەکەنەوە

 
لێرەوە پێویستە ئەمانەی بەناوی پێکەوەژیان، خەریکن دەسزت بە ڕووی کزوردەوە دەنزێن، بێزژین؛ کزامە کزورد ووتزوویە تزورس 

تزرەوە ناوهێنزانی بە کوردسزتان،   ۆچی ناوهێنانی ئورمیە بە ئازەربایجان بەئاسایی وەردەورن، کەچزی لەالیەکزیدەسڕمەوە؟ ب
وزززرێ دەدەن بە ڕێکخزززراو و ئایزززدئۆلۆژیی "سزززەرەڕۆیانە"وە! ئزززاخۆ باوەڕیزززان بە سزززنووردانانی تزززاران هەیە کە کوردسزززتانی 

خۆ دەبێت دەسزت لە کرماشزانی  هەڵگزرن، ئەی بزۆ دەسزتی لزێ  خستووەتە نێو چوارچێوەی پارێبوای سنەوە؟! جا ئەوەر وایە
هەڵنزاورن؟ بەدڵنیززاییەوە کزورد بززێ ئەوەی مەی.ززی وزرژی و بەریەککەوتنززی تێزدا بێززت، لە بززوونی کزورد لە ئززورمیە پاشەکشززە 

وەشزت ناکات، چونکە هەزیهەت پێڕەوی لە یاسای هێب ناکات. وەکوو خۆر چۆن هەر دەبێت هەڵبزێ و ورینزگ نیزیە، ئاسزمان 
تزر  بێت یان ساماڵ، سەرما بێت یان وەرمزا، هەر تیشزکی ڕۆشزنایی خزۆی دەرئەخزات، کزوردی  بزێ ئەوە بزۆ بەزانزدنی ئەوی 

 .هەنگاو هەڵبگرێت، ڕوووەی خۆی کە دەرکەوتنی بوونییە بەر نادات
 

لەسزززەر پزززێ  نەتەوەی ئێرانزززی و تزززورکی و سزززووریەی و عێراززززی، بە زێزززڕی ڕە  )نەوت( خزززۆی-کێزززیە نەزانێزززت، دەوڵەت
ڕاورتووە؟! ئەوەر ئەو داهاتە لە خەزێنەداریی واڵتزانەوە نەڕژێزتە ویرفانیزان و بەوە  هێزبی سزەرکوت دروسزت نەکەن، کزوا 

دایە. وەس چززۆن  پێیززان دەکرێززت درێززژە بەم فززۆرمە هەنززووکەییە بززدەن؟ هێززبی ئەوان لە زۆرداری و هێززبی کززورد لە هەزززیهەت
اسزای نادروسزتەوە تووشزی تزۆمەت بێزت، کزوردی  هزیت ترسزێکی لەوە نیزیە کە لەبەر کەسی بێتزاوان بێبزاکە لەوەی بەهزۆی ی

پێززداوری لەخززۆی لە بەرانززبەر فراوانخوازیززدا، زسززەی هەڵبەسززتراوی وەپززاڵ بخززرێ. چززونکە بە وردی لە خززۆی دڵنیززاییە و 
 .دەزانێت سنووری تۆمەت و تاوان چییە

 
و لە یاسا )کە هێب دروستی دەکات( ترسا، ئەوە دیزارە م.زی بزۆ ئەو  جا بۆیە هەرکات مرۆڤی تۆمەتبار لە خۆی دڵنیا نەبوو

یاسززا ڕاکێشززاوە و تووشززی سززبا  دەبێززت. بەاڵم ئەوەی م.مالنێززی هێززبی ڕەت کززردووەتەوە، یززان تووشززی تززاوان نابێززت، یززان 
 .ئەوەری  بەتاوانبار ناسێندرا، ئەوە دڵنیایە یاساکە ناڕەوایە نەس کردەوەی خۆی

 
تززر، بەڵکززوو ئەوە ئەوانززن لە سززەدان دامەزراوەی  ە دەسززتی داوەتە ناسززاندن و دابەزانززدنی بززوونی ئەوی ئەوە کززورد نیززیە ک

نەتەوەی سززەد -نیبامززی، سیاسززی، ئززابووری و .. بەکززار دێززنن تززاکوو بززوونی مێژوویززی کززورد لێززژ بززدەنەوە نێززو دەفززری دەوڵەت
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سادەیی، ڕاستەوخۆ مەترسیی لەسەر فۆرمی ساختەی هێزب ساڵەوە. بە دیوێکی تردا ئەوە کێشەی کورد نییە کە دەرکەوتنی بە 
دروست دەکات، ئەوە زۆردارییە کە دەبێت مل بۆ هێبی هەزیهەت ڕابکێشزێت! هەر بزۆیە لێزرەدا پێویسزتە دووپزاتی بکەیزنەوە، 

وە ئەوانزن کورد بوونێکە کە بەروەی فرەڕەنگی و فرەالیەنی دەورێت، بۆیە دەست نابات بۆ ناسنامە و سزنووری ئەوی تزر و ئە
و لەرزەوە چاویززان لەسززەر کززوردە،   دیززواری بوونیززان لەسززەر کززورد هەڵچنیززوە و بەر لەوەی خۆیززان بناسززێنن، بەوپەڕی تززر 

لەق و لە ڕواڵەتزدا ڕازاوەیە هەڵنەتێکێنێزت و لە بزوونی خزۆی پاشەکشزە  بەشکم بە م.دان بەهێزب و هەڕەشزە، ئەو کەالوە بزن
 .بکات

 
سوورپێستەکان بونیاد نرا، واڵتانی باکووری ئافریها بە ناسنامەی ساختەوە، حاشزا لە بزوونی ئەوەر ئەمریکا لەسەر تەرمی 

ئامازیغی دەکەن. ئەوەر چین هەمان هەنگاو دژی تەببەتییەکان هەڵدەورێت و دەنگێکی بەهێب ئەو ڕاستییە نادرکێنێزت، ئەوە 
ێ ، سزنوورەکان کزاڵ دەکزاتەوە و کزۆی ئەم نەزمە دەنگی کورد شەپۆلێکی دژەستەمە کە بزێ ئەوەی خزۆی وشزیارانە بزڕواتە پز

ئەبەدی و بززێ کەموکززورتی بززۆ حززاڵەتی ڕاسززتەزینەی خززۆی کە فززۆرمێکی سززاختەی هێززبە -داسززەپاوە لە چوارچێززوەی ئەزەلززی
دەوەڕێنێتەوە. ئەوەر ئەم هێبی هەزیهەتە ئەوەندە پێشخانی دەوڵەمەند و زووڵی هەیە، کەواتە دەبێزت بەدەمزیەوە بچزین و 

ئەوەی لە دەالزەیەکی تەسکەوە و لە دوورەوە سەیری بکەین، لە نزبیکەوە ڕێزگە بزدەین ڕەوایەتزی خزۆی، وەس ئەوەی بەجێی 
 .هەیە، بگێڕێت

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٤ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٨ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ئاوڕدانەوەیك لەسەر شۆڕشی ئێستەی نەتەوەکانی ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران شەمسی

 
شززۆڕ  دیززاردەیەکی مززۆدێرنە. لە بیروبززاوەڕی سیسززتەمی تەز.یدیززدا، ئەوەر بززارودۆخی ژیززانی مززرۆڤ لەبززار نەبێززت، دەکرێززت 

نرێززت بنووسززرێتەوە و بگۆڕدرێززت. بەاڵم لە پێوەنززدی بە سروشززتی وەردوون و چارەنووسززەوە هەبێززت، چارەنووسززێک کە ناتوا
دنیای مۆدێرنزدا ئەوەر بۆشزایییەکی ززووڵ لەنێزوان ئەوەی هەیە و ئەوەی خزوازراوە هەبێزت، ئەوا دەکرێزت "ئیزرادە" بکرێزت و 

 .هەلومەرجەکان بگۆڕدرێت بۆ ئاراستەی خوازراو
 

و سززەرکوتکردنی ناڕەزایەتییەکززان بێززت و ئەوەر ئەم ئیززرادەیە تەواوی چیززرۆکەکە نیززیە. ئەوەر ئیززرادەی حکززوومەتی دامەزرا
هەلززومەرجی ئەم سززەرکوتکردنە هەبززن، دەکرێززت ڕێگززری لە ڕوودانززی شۆڕشززێک بکرێززت، بەاڵم ئەوەی کە حکوومەتێززک هەم 
دەیهەوێزززت سزززەرکوت بکزززات و هەم توانزززای سزززەرکوتکردنی هەیە، شزززتێک نیزززیە کە بتوانێزززت پزززێ  سزززەرکەوتنی شۆڕشزززێک 

کۆمەڵە فاکتەرەکان بۆ پێکهێنان و سەرکەوتنی شۆڕشێکی سزەرکەوتوو باێزوین، دواجزار دەوەیزنە ئەو  پشتڕاستکرایەوە. ئەوەر
 .ئاکامەی کە ئەستەمە پێشبینی ڕوودان و کاتی سەرکەوتنی شۆڕشێک بکەین

 
 وە کە دایە یان نە، لەڕاستیدا وریمانەمان کردو بۆیە دەکرێ بڵێین شۆڕشەکان پێشبینی ناکرێن و ئێران لە لێواری شۆڕ 
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دڵنیا نییە کار دەکات. تەنانەت ئەوەر پێشبینیی ڕوودانی شۆڕشێک بکەین و شۆڕشزەکە ڕوو بزدات، هەر دەکرێزت بڵێزین ئزێمە 
تەنیزززا شانسزززی ئەوەمزززان هەبزززوو پێشزززبینییەس بکەیزززن کە ڕاسزززت دەرچزززوو. ڕزوزززارکردنی کوردسزززتان و ئێزززران لە خزززراپەی 

ەیوەستە بە پێکهێنانی ڕاپەڕینی ناڕەزایەتی و بە ڕێبەرایەتزی بزبووتنەوە دیکتاتۆریەتی مێژوویی و ستەمی ئایینیی ئێستە پ
 .الیەنگرەکانی دێموکراسی

 
بەبززێ پشززتیوانی و پشززتیوانیی چاالکززانەی دێموکراسززیخوازان بززۆ ڕاپەڕیززنە ناڕەزایەتییەکززانی داهززاتوو، ئەوەری ڕەوتززی دژە 

سززووڕی خززراپەی بەرهەمهێنززانەوەی دیکتززاتۆرییەکی نززوێ لە دێموکراسززی لە سززەرووی ئەو ناڕەزایەتییززانە و دووبززارەبوونەوەی 
 .ببووتنەوەیەکی شۆڕشگێڕانەی دیکەدا بە کەم سەیر ناکرێت

 
 لە کۆتاییدا وەاڵمی من بۆ ناونیشانی ئەم بابەتە بەم شێوەیەیە

 
ر لە خزوارەوە، ئێمە پێمان خۆ  بێت یان نا، ئەو پێکهاتە سیاسزییەی کە حزوکمڕانیی ئێزران دەکزات، بەبزێ ووشزاری کزاریگە

توانززای وۆڕانکززاری و چاکسززازیی لە سززەرەوە بەتەواوی لەدەسززت داوە. بەبززێ ڕاپەڕینێکززی نززاڕەزایەتیی وشززتی کە داواکززاری 
ئازادیخوازانەی توێژە کولتوورییەکان و چینی ناوەڕاست و کرێکزارانی پیشەسزازیی کوردسزتان و ئێزران لەوەڵ داواکارییەکزانی 

هێڵززی هەژاریززدا تززێکەڵ بکززات، حکززوومەتی ڕەهززا و سززەرکوتگەری ئززایینی یەس تززۆز لە خززۆی بژێززویی می.یۆنززان کە  لەژێززر 
 .پاشەکشە ناکات بۆ پۆستەکان

 
وەس با  کرا، ناڕەزایەتیی خەڵک بەبێ سەرکردایەتیی ببووتنەوە، الیەنگرانی دێموکراسزی دەتوانێزت ببێزتە هزۆی تێکشزکان 

ەکی نزوێ لەبزری ئەو سزتەمکارییە ئزایینییەی ئێسزتە. ئەوانەی ئەمزڕۆ بز  و دۆڕان یان دووبارە بەرهەمهێنزانەوەی دیکتزاتۆریی
جەختکردنەوە لەسەر مەترسی ب  سووریەکردنی ئێران، خەڵک ل  ناڕەزایەتی بەرباڵو و نافەرمانی مەدەنزی دەترسزێنن، جگز  

 .ل  درێژەدان ب  حوکمڕانیی ڕەهای فەزیهز، هیت بەدی.ێکیان نیی 
 

ییەکانی داهاتوو، واتە خواستی ئازادی و دادپەروەریی زۆرینەی ڕەهای خەڵک کە لە یاسزاوە تزا کێشەی ببووتنەوە ناڕەزایەت
ئەمڕۆ جەختیان لەسەر ئەو داواکارییە لەمێژینەیە کردووەتەوە، ناتوانرێزت بە هۆشزداری و ترسزاندنی خەڵکزی لە مەترسزیی 

ران، ئێزران زیزاتر ئاوزاداری کزاریگەریی کۆمزاری سزاڵ لە شۆڕشزی وەالنزی ئێز ٤٣وەهمیی ئەوەی واڵتەکە ببێزتە سزوریە. دوای 
ئیسالمی بووە. درەنگ یان زوو دوو داواکاریی سزەرەکی، واتە ئزازادی و نزان، چزین و تزوێژە کۆمەاڵیەتییەکزان لە شزەپۆلێکدا 

 .دەهێنێت کە بەردەوام دەنگ بەرزتر و بەهێبتر دەبن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی دیکتاتۆریی ئایینی
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ڕێگەی هاوسۆزی و هاوەڵیەتیی دێموکراسیخوازان و دادخوازانی ئێران لەوەڵ بزبووتنەوە ناڕەزایەتییەکزانی ڕزواریی ئێران بە 
 ...داهاتوودا تێ دەپەڕێت. با هەرچی پێمان خۆ  بێت ناوی لێ بنێین؛ شۆڕشی مەخمەلی، شۆڕشی ناتوندوتیژ، شۆڕ  و

ام بێهیوا بوون و ترسی حکوومەت بزۆ ئەوان بێمانزا بزووە و دایە و جەماوەری خەڵک لە نیب ئەمڕۆ کۆماری ئیسالمی لە بنبەست
زیاتر ئامادەن لە شەزامەکاندا لەوەڵ هێبە سەرکوتکەرەکان خەریک بن. کە  دڵنیا نییە کە ڕێژیمزی داهزاتووی ئێزران چزی 

 .دەبێت، بەاڵم خەڵکێکی زۆر بە تامەزرۆیییەوە تامەزرۆی بینینی وۆڕانی ڕێژێمن
 

ی ڕێژیم ئەوەندە وران نییە، بەاڵم پێویستی بە پالنێکی هەنگاو بە هەنگاو هەیە بزۆ یارمەتیزدانی مامەڵەکردن لەوەڵ وۆڕان
شززاراوەی ئەو تززوخمە دژبەرانەی ڕێززژیم لە کززۆمەڵگەی مەدەنیززی ئێرانززدا. ورنگترینیززان سززەندیکاکانن، وەس سززەندیکاکانی 

بە سیاسززەتەکانی حکززوومەت. هەروەهززا وززرووپە  کرێکززاران و مامۆسززتایان کە چەنززدین جززار مانیززان ورتززووە لە نززاڕەزایەتی
 .خوێندکارەکان کە ناڕەزایەتییان لە کەمای زانکۆکان ڕێک خستبوو

 
بزززارودۆخی شۆڕشزززگێڕانەی ئێسزززتە، بە ئامادەکزززاریی زیزززاتری عەزڵزززی و کردەیزززی وەالنزززی ئێزززران و پاڵاشزززتیی جیهزززانی بزززۆ 

وشزیانەوە ئزازادیی ژنزانی ئێزران کە لەوەڵیانزدا بزوونەتە ڕاپەڕینیان، دەبێزتە هزۆی شۆڕشزێک بزۆ ئزازادی و لە سزەرووی هەمو
شانازیی هەمووان خەبزاتی هاوبەشزیان و دێموکراسزی و یەکسزانی بە لەبەرچزاوورتنی ورنگزی کزاریگەریی هێزبە دەرەکییەکزان 

ی دۆخزی لەسەر دۆخی ناوخۆ، دەبێت بڵێین کۆماری ئیسالمی ئێستە لە خراپتزرین بزارودۆخی نێودەوڵەتیزدا دەژی و پێشزکەوتن
 .شۆڕشگێڕانەی ئێران بازنەی وەمارۆدانی دەوری سیستەمی ئیسالمی لەسەر توندتر دەکات، زۆناغی جیهانی

 
پشتیوانیی خەباتی زۆرێک لە هاوواڵتییزانی کوردسزتانی و ئێرانزی لە دەرەوەی واڵت کە لەم چەنزد حەفزتەیەدا لە زیزاتر لە 

وڕان، ژن و پیزاوانی واڵت، بێگومزان بە فرێکوێنسزیی زیزاتر بەردەوام شاری جیهان هاتنە مەیدان، شانبەشانی کچان و کز ١٥٠
داهززاتوودا. وەالنززی زارەمززانی ئێززران لە چززین و تززوێژە جیاجیاکززان و بەتززایبەت کچززان و ژنززان، زوتابییززان و   دەبێززت لزز 

بزابەت و ناسزاندنی  خوێندکاران لەم چەند حەفتەیەدا کارێکی مەزن و مێژوویییان ئەنجزام داوە، ئەمە  ئەوە دەردەخزات کە
هاوچەرخی ئێرانی بە ئااڵی "من". بیر بکەرەوە، دەمەوێت مامەڵە دەکەم "من" دەیکەم، بزۆیە "مزنم"، بە تونزدی لە وۆڕەپزانی 
فەرەخی ژیان و سیاسەتدا وەسزتاوە. بابەتێزک کە ڕەگ و ڕیشزەی لە شۆڕشزی دەسزتوری و وۆڕانکزارییە یاسزایی، ئایزدئۆلۆژی، 

سی و پێکهاتەییی ئابووریی سەد و بیست ساڵی ڕابردووی ئێرانزدا هەیە. هەرچەنزد پچڕانزی ناکزاتی زانستی، کولتووری، سیا
و دۆڕانی حوکمی چل ساڵەی ویالیەتی فەزیهز و کاردانەوەی ئیسزالمییەکان زیزانێکی زۆری پێزی وەیانزد، بەاڵم نەیتزوانی ئەو 

. ئەمزڕۆ ئەم فینیکسزە بە دروشزمی "ژن، ژیزان، ئزازادی" و بناغانەی کە لە سوژەی ئێرانییەتدا ڕەویان داکوتبوو، لەناو ببزات
بە هاوکاریی تۆڕی کۆمەاڵیەتی و جیهانی دیجیتاڵی، لە خۆڵەمێشزی ژیزان و کزات، سزەرکەوتووانە هەڵکشزاوە. دروشزمێک کە 
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مەتززدا تەعبیزر لە داواکزاریی مزۆدێرن و ڕۆشزنگەرانە و عەلمزانی دەکزات کە هزیت جزێگەیەس بزۆ بونیزادوەرایی ئزایین لە حکوو
نززاهێڵێتەوە و ڕەنگززدانەوەی ویسززتی جیززاکردنەوەی یەکززالکەرەوەی ئززایین و شززەریعەت لە حکززوومەت و سیاسززەتە. ڕاپەڕینززی 
ئززازادیخوازانەی ئێسززتەی وەالنززی ئێززران دەتوانێززت هەوراز و نشززێوی لەوەڵززدا بێززت، وەس هەمززوو وۆڕانکززارییە شۆڕشززگێڕییە 

ە کززاتێکی زیززاترە، بەاڵم پززێ دەچێززت ئەم ڕێززگەیە دەسززت پێززی کززراوە و ئاشززتیخوازەکان یززان نائاشززتیخوازانە پێویسززتی ب
 .کۆتایییەکی با  و سەرکەوتووانەی هەبێت

 
لەوەڵ تێکۆشانی هاوبەشی سەرانسەری و نەتەوەیزی بزۆ ئزازادی و لە سزەرووی هەمووشزیانەوە ئزازادی و ئزازادیی ڕادەربڕینزی 

و دادپەروەریی کزۆمەاڵیەتی بزۆ ژیزانێکی باشزتر و مزاف و کەرامەتزی ژنان و بۆ دێموکراسیی پەرلەمانیی عەلمانی و یەکسانی 
 .مرۆڤە

 
ی زایینززی تززاکوو ٢٠٠٨هیززوای باشززترکردنی بززارودۆخی سیاسززیی واڵت و بەتززایبەت دوای هەڵبززژاردنە مشززتومڕاوییەکانی سززاڵی 

کات خەریکە دەوۆڕێزت بزۆ  ئێستە  وەس سەرابێک بۆ چاالکانی سیاسیی چاکسازیخواز ماوەتەوە، سەرابێک کە بە تێاەڕبوونی
خەون. ئازادکردنی ژمارەیەس بەندکراوی سیاسزی لە سزەروبەندی جەژنزی زوربانزدا کە هەنزدێکیان سزباکانیان تەواو بووبزوو، 
بزززوو بە هزززۆی وروژانزززدنی بەشزززێک لە چاکسزززازیخوازانی حکزززوومەت و هیزززوای کزززردنەوەی کەشزززێکی سیاسزززی لە سزززەروبەندی 

ووەوە، بەاڵم زسەکانی ڕێبەری ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە کزاتی نزوێژی جەژن و زسزەکانی هەڵبژاردنی پەرلەماندا زیندوو ب
کە نابێزززت ڕێزززگە بزززدرێت هەڵبزززژاردن ببێزززتە تەحەدا بزززۆ ئاسایشزززی نیشزززتمانی، ئامزززاژەیە بزززۆ ئاسایشزززی هەڵبزززژاردن و 

ئومێزززدی. مێزززژووی مێزززوار و بەرتەسزززکبوونەوەی فی.زززتەری ئەنجزززومەنی پزززارێبەران. ئەم ئەمرەمیزززدە چاکسزززازیخوازانی کزززردە نا
بەتایبەتی لە هەشت مانگی ڕابزردووی بەهزاری عەرەبیزدا بە ڕوونزی ئەم پرسزەی نیشزان داوە: ئەو حکوومەتزانەی کە خۆیزان 
نەداوەتە چاکسازیی سیاسزی و ئزابووری و هەوڵزی بنبڕکردنزی وەنزدەڵی ئزابووری و سیاسزییان لە بەرزتزرین ئاسزتی خۆیانزدا 

 .کەوتنی کارەکە خێراتر دەبێت بە دەستێوەردانی واڵتانی دەرەوە نەداوە، مەحکووم دەبن بۆ
 

کەواتە لەم ڕۆژانەدا کە کۆمەڵگە بە زۆناغی دووویزانیی شۆڕشزدا تزێ دەپەڕێزت، دەبێزت فێزر بزین ئەم جزارە چزۆن منزداڵێکی 
ی شۆڕشزی ئیسزالمی، بزا ساڵ لەمەوبەر لەدایک بووە. ئەم جارە لەبزر ٤١جیاوازمان هەبێت لەچاو ئەو منداڵە وێرانکەرەی کە 

ئامانجمززان "شۆڕشززی مرۆیززی" بێززت. شۆڕشززێک کە لەبززری هەوڵززدان بززۆ سززەپاندنی ئیسززالم بەسززەر کززۆمەڵگەدا، هەوڵ دەدات 
 .کۆمەڵگە لەسەر بنەمای بەهاکانی ژیان و کەرامەتی مرۆڤ بنیات بنێت، ئەوەر بمانهەوێت دەکرێت

 
 کانی ڕێژیمی ئیسالمی لە دیوارەکانەوە دەدڕێن، ماشینەکان لە ئیسکارفەکان ئاوریان تێ بەر دەدرێت، وێنەی سەرکردە
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شززەزامدا بززۆ هاوسززۆزیی لەوەڵ خۆپیشززاندەران دەبڵززێن و لە حەفززتەی سززێهەمی ناڕەزایەتییەکززان دژی کوشززتنی ژینززا ئەمینززی، 
شززەزامەکاندا  الوانزی نززاڕازی هێشززتا هەر وا مززاون بەبزێ سززەرکردە، بەبززێ وتەبێززژ، بەبزێ ڕێکخززراو و بەبززێ ئایززدئۆلۆژی، لە

 .دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" دەڵێنەوە. بەاڵم ئەم "بێفۆرمز"زە، ڕێک هێبی ناڕازیی ئێرانییە
 
 .منداڵی بنەماڵەی ئایینی یان نائایینی، هەژار لە باشووری شار یان دەوڵەمەند لە باکوری شار 
 

سزتییەیە کە ڕێژیمزی ئیسزالمی هزیت داهزاتوویەکی ڤیدیۆی ناڕەزایەتیی خوێندکاران كە باڵو کزرایەوە، باشزترین هێمزای ئەو ڕا
 .نییە و مندااڵن زووتی شۆڕشی ئیسالمی دەدەن

 
کە ، بەاڵم لەوانەیە ئەم ژمزارەیە زیزاد بکزات. بەپزێچەوانەی  ٢٥٠تاکوو ئێستا ژمارەی زوربانییەکان وەیشتووەتە سزەرەوی 

بە بێززدەنگی ئەنجززام دەدرا، هەمززوو ڕێوڕەسززمێکی زۆناغەکززانی پێشززوو کە بە ئامززادەبوونی هێززبە سززەرکوتکەرەکان پرسززەکان 
 .پرسە، بڵێسەی دادواییکردنەکان سووتەمەنی دەدات

 
دواجار ئەوە کە ئەوەی شۆڕشگێڕان پێویستیان پێیەتی بۆ ئەوەی شۆڕشێک بەدەست بهێزنن، تەنیزا بزوونی نزاڕەزایەتیی وشزتی 

شێوەکانیدا نییە، بەڵکوو "هیوا" بزۆ ڕووخزانی حکزوومەت لە حکوومەتی دامەزراوە و بێهیوایی لە چاکسازی لە حکوومەت و هاو
 .و پەماکردنی ئەم ئومێدەیە بۆ جەستەی کۆمەڵگەی ناڕازی، ڕۆڵێکی ورنگ دەوێڕێت لە بەرهەمهێنانی شۆڕشێكدا
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رییەکانی مافی مرۆڤ لەالیەن هێزە ئەمنییەتییەکانەوە لە خۆپێشاندانە ئاماری پێشێلکا
 جەماوەرییەکانی کوردستانی ئێران

 
 (٢٠٢٢ی نوامبری ٦ی سێپتامبرەوە هەتا ١٣)لە 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لەالیەن پۆلیسزی ئەخالززی وەشزتی ٢٠٢٢ی سێاتامبری ١٣دوای کوژرانی ژینا ئەمینی کیژۆڵەی خەڵکی سەزب کە لە ڕێکەوتی 
ی سزززێاتامبر تەرمەکەی ڕادەسزززتی بنەمزززاڵەکەی کزززرایەوە، لە ١٦ئیرشزززادەوە لە تزززاران دەسبەسزززەر کزززرا و دوای سزززێ ڕۆژ لە 

کوردستان و دواتر سەرانسەری ئێران بە دژی کوشزتنی ئەوم کزچە کزوردە خۆپێشزاندان و مزانگرتن دەسزتییان پێکزرد بەجۆرێزک 
سززەزب، سززنە، مەریززوان، دیوانززدەڕە، شززنۆ، پیرانشززار، مەهابززاد،  ؛کە هەتززا ئێسززتا لە زۆربەی شززارەکانی کوردسززتان وەس

میەمەدیار، دێوالن، بیجزاڕ، بۆکزان، بزانە، کامیزاران، ئزیالم، ئاودانزان، کرماشزان، ززوڕوە، نەغەدە، ورمزێ، پزاوە، ڕەبەت، 
و مززانگرتن و سەردەشززت، جززوانڕۆ، سەالسززی باوەجززانی، شززاباد، سززەحنە، میانززدواو و... ڕۆژانە و بەشززێوەی جۆراوجززۆر و بززاڵ

 .خۆپێشاندان بە دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەردەوامە
 
 رۆژیی ئەم خۆپێشاندانانە کە بەشێوەیەکی ئارام و ئاشتیخوازانە بەڕێوەدەچوون و هێبە ئەمنییەتییەکان بەرەو  ٥٥لە ئاکام  

 ی مافی مرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی ی نوامبر ئەوەندەی بۆ ئێمە وەس ناوەند٥توندوتیژییان بردووە؛ هەتا ڕێکەوتی شەممە 
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هاونیشتمانی کزورد لە شزارە جۆراوجۆرەکزان بە تەزەی  ٥٦کوردستان ئاشکرا بووە و زانیاری تەواومان لەسەر هەیە، النیکەم 
 ؛ڕاستەوخۆ و تەنانەت چەکیی شەڕ، ئەشکەنجە و لێدان بە باتووم و کەرەسەی ڕەق ویانییان لەدەست داوە کە

کە هاونیشزتمانی دیزکە  برینزدار بزوون  ٢٥٠٠کەسیشییان ژنن. هەروەهزا زیزاتر لە  ٥ساڵە و  ١٨کەسیان تەمەنییان ژێر  ١١
بەشی هەرەزۆریزان لە ترسزی دەسبەسزەرکرانییان سزەردانی نەخۆشزخانەکان نزاکەن و لە ماڵەکزان و لەالیەن خەڵکزی ئاسزایی 

ر ناجێگیرە یان لەژێر چزاودێری چزڕی هێزبە دەرمان دەکرێن و ئەو بەشەی کە لە نەخۆشخانەن یان ڕەوشی تەندرووستییان زۆ
 .سەرکوتکەرەکان دان

 
لەالیەن هێزززبە ئیتالعزززاتی و ئەمنییەتییەکزززان هاونیشزززتمانی  ٤٠٠٠هەر لەو مزززاوەیەدا مەزنزززدە دەکزززرێ لە کوردسزززتان نبیزززک 

 ٩٠٠یززاتر لە دەسبەسزەر کزرابن کە ناوەنزدی مزافی مزرۆڤ بزۆ ڕۆژهەاڵتززی کوردسزتان"چاونیوز" توانیزوەتی هەتزا ئێسزتا نزاوی ز
کە بەشزی زۆریزان ساڵەن  ١٨لەو ویراوانە خوار کە   ٨٠، النیکەم کەسیان ژنن ١٢٠ئاشکرا بکا کە لەم نێوەدا هاونیشتمانی 

 ٦٥مامۆسزتای زوتابخزانەن و کەسزیان  ٢٠خوێنزدکاری زانکزۆن، لێنبیزک کە   ٨٠منااڵنی زوتابخانەن هەروەها لەو ژمزارەیە 
 .ی، زمانی و ک.تووری و ڕۆژنامەنووسنچاالکانی مەدەنی، ئەدەبکەسی  

 
ئاماری وشتی ئەو خۆپێشاندەرانەی لەالیەن هێبە ئەمنییەتییەکانەوە بە تەزەی ڕاستەوخۆ ویانییزان لەدەسزت داوە و شزەهید 

 :بوونە
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٨ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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هەنووکەی کوردستان و ڕۆڵ و بەرنامەی ناوەندی هاوکاریی حیزەکانی کوردستانی بارودۆخی 
 ئێران
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دیبەیت: کاروان مێراوی

 
لە پا  سەرهەڵدانی ئەم جارەی کوردستان و ئێزران کە نیبیزک بە دوو مزانگی تێزاەڕ کزردووە، شۆڕشزی نەتەوەکزانی  ئاماژە:

نەتەوەی کزززورد لە کوردسزززتانی داویرکزززراو لەالیەن ئێزززرانەوە چزززووەتە  ئێزززران و بەتزززایبەت خەبزززات و شۆڕشزززی لەمێزززژینەی
زۆناغێکی نوێترەوە. بێگومان لەم شۆڕشەشدا کە هەنووکە لە کوردستان و ئێراندا ڕێژیمی داویرکەری ئێرانزی وەزاڵە هێنزاوە، 

و ئێرانززدا ڕۆڵ و دەوری ناوەنززدی هاوکززاریی حیببەکززانی کوردسززتانی ئێززران، نەس تەنیززا لە کوردسززتاندا، بەڵکززوو لە هەمززو
سززەرەکیی هەبززووە و بەرچززاوترین بەڵززگە  بززۆ ئەم وابێززژییە ڕاوەیەنززدراوەکانی ناوەنززدی هاوکززاری بززۆ مززانگرتن و هززاتنە 
سەرشەزامەکان و پێشزوازیی خەڵکزی کوردسزتانن. لەسزەر ئەم پرسزە و کۆمەڵێزک پرسزیار و دەنگزۆ، لەم ژمزارەیەی ڕۆژنزامەی 

وەڵ بەرپرسزانی هەیەەتەکززانی حیببەکزانی ئەنززدام لە ناوەنزدی هاوکاریززدا پێزک هێنززاوە. لەم "کوردسزتان"دا دیبەیتێکمززان لە
دیبەیززتەدا بەڕێززب حەمەنەزیززف زززادری، ئەنززدامی ناوەنززدی بەڕێززوەبەریی وشززتی و بەرپرسززی هەیەەتززی حززدکا لە ناوەنززدی 

شزگێڕ لە ناوەنزدی هاوکزاری و هاوکاری، ئەبووبەکر مودەڕسی، جێگزری سزکرتێری وشزتی و بەرپرسزی هەیەەتزی کزۆمەڵەی شۆڕ
هەروەهزا عەتززا ناسززری، ئەنزدامی دەفززتەری سیاسززی و بەرپرسزی هەیەەتززی کززۆمەڵەی زەحمەتکێشزانی کوردسززتان لە ناوەنززدی 

 .هاوکاری میوانی "کوردستان" دەبن
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وون. کززاس هاوڕێیززانی بەڕێززب سززەرەتا زۆر سززاا  لەو دەرفەتەی کە بە ئێمەتززان دا و لەم دیبەیززتەدا بەشززدار بزز کوردسااتان:
میەممەدنەزیف، ناوەندی هاوکاریی حیببەکزانی کوردسزتانی ئێزران لە کزاتی شزەهیدبوونی شزەهید ژینزا بەدواوە بەردەوام لە 
ڕاوەیەندراوەکانیدا داوای لە خەڵک کردووە بڕژێنە سەرشەزام و شەزامەکان چۆڵ نەکەن، سیاسەتی ئێزوە لە ئێسزتەدا چیزیە 

 دانی ئەم ڕەوتە لە شەزامەکاندا چییە؟و بەرنامەی دیاریکراوتان بۆ درێژە
 

دوای ویرانزززی ژیناخزززان و بەرخزززوردی دژی مرۆڤزززانەی وەشزززتی ئیرشزززاد کە لەڕاسزززتیدا جزززگە لە   :محەممەدنەزیاااا قاااادری
بیانووورتن هیت هۆکارێک بۆ ورتن و ئازاردان و سزەرئەنجام بێبەزەیییزانە شزەهیدکردنی شزەهید ژینزا نەبزوو، باڵوبزوونەوەی 

کردنەکەی سەرانسەری ئێران، کوردستان و هەموو دنیای هەژاند و داکۆکیکارانی مافی مرۆڤ و بەتایبەت ژنزان هەواڵی شەهید
و کچززانی بززوێر و بەهەڵوێسززتی یەکززدەنگ هێنززایە سززەر خەت. ناوەنززدی هاوکززاریی حیببەکززانی کوردسززتانی ئێززران هەم وەس 

ەکزی دیزکەوە کزچە کززوردێکی بێتزاوان کە دەبێزتە زوربززانیی باوەڕمەنزدبوونی بە مزافی ژن و بەهزا مرۆییەکززان لەالیەس و لەالی
سیاسەتەکانی ڕێژیمی کۆنەپەرسزتی کۆمزاری ئیسزالمی و بە دوور لە هەمزوو یاسزا و ڕێسزایەکی مرۆیزی و نێزودەوڵەتی شزەهید 

النزی دەکرێت، ئەرکزی شۆڕشزگێڕانەی نەتەوەیزیە کە ئەم تزاوانە مەحکزووم بکزات و داوا لە کزۆمەاڵنی خەڵکزی کوردسزتان و وە
ئێران و ڕای وشتی بکات کە بێدەنگ و بێهەڵوێست نەبزن. بزۆیە هەر لەو پێوەنزدییەدا ڕاوەیەنزدراوێکی بزاڵو کزردەوە و داوای 
مانگرتن و خۆپێشاندانی لە ئێران و کوردستان و دەرەوەی واڵت کرد و بەخۆشییەوە بە وتنەوەی دروشمی "ژن، ژیان، ئزازادی" 

ڕاوەیەندراوەی ناوەندی هاوکاری کزرا. ئەم مزانگرتن و خۆپێشزاندانانە کە دەربزڕی دەنگزی  پێشوازییەکی بەرین و بێوێنە لەو
پێشێ.کراوی ئێران و شەهیدکرانی هەزاران خەڵکی مافخواز و ئازادیخوازی وەالنزی ئێزران بزوو، وەرزێکزی  می.یۆنان خەڵکی ماف

و یەکگوتاریی بۆ خەبزات دژی ڕێژیمزی ئیسزالمیی  نوێی لە خەباتی جەماوەری کردەوە و پەیامێکی یەکگرتوویی و پێکەوەبوون
 .ئێران لەوەڵ خۆی هێنا کە لە مێژووی ببووتنەوەی ئازادیخوازیی وەالنی ئێراندا کەموێنەیە

 
لەم خۆپێشزززاندانانەدا هەرچەنزززد مرۆڤکزززوژانی ڕێژیمزززی ئیسزززالمیی ئێزززران هەوڵیزززان دا بە هەڕەشزززە و ووڕەشزززە ئزززاوی چزززاوی 

نی هێزبە دژەوەلییەکانیزان ئاسزتەنگ بزۆ خۆپێشزاندەران دروسزت بزکەن، بەاڵم ئیزرادەی ژنزانی خۆپێشاندەران بگرن و بە هێنا
مافخواز و هەڵوێستی کوڕان و کچانی بزوێر و بەوشزتی وەالنزی ئێزران و خەڵکزی شۆڕشزگێڕی کوردسزتان و پێشزوازیی سزەرجەم 

ی ئێزران و دنیزادا تۆمزار کزرد. سیاسزەتی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانزی و کوردەکزانی دەرەوەی واڵت، مێژوویەکزی درەوشزاوەی لە ئاسزت
ناوەندی هاوکاری و دیاریکردنی دروشمەکان کە سیاسەتێکی ئەوڕۆیییانە و ئازادیخوازانە بوو، هانزدەر بزوو بزۆ ئەو یەکیەتزی 
و یەکگرتززوییە و هەر ئەوە  بززوو زۆربەی زۆری ئۆپۆزیسززیۆنی ئێرانززی و کوردسززتانی و کززۆمەڵە ئێرانززی و کوردسززتانییەکان و 

وەیانززدنەکان لە ڕۆشززنایی ئەو پەیززامەی ناوەنززدی هاوکاریززدا پشززتیوانییان ڕاوەیانززد و هززاتنە ڕیززبی خۆپێشززاندەران. ئەو ڕا
پەیزامەی ناوەنزدی هاوکزاری لەڕاسزتیدا پەیزامی پێکەوەژیززان و پزێکەوە بوونیادنزانی ئێرانزی داهزاتوویە. بەوشزتی سیاسززەتی 
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کەوە خەبززاتکردنە لەوەڵ هەمزوو حیززب  و الیەنە سیاسزییەکانی ئێززران ناوەنزدی هاوکزاریی حیببەکززانی کوردسزتانی ئێززران پزێ
لەسەر باوەڕمەندبوون بە ئازادی، دێموکراسی، مافی وەالنزی ئێزران و بەهزا مرۆیییەکزان، ڕۆڵزی زیزاتر بەخشزین بە ژنزان لە 

انززی سیسززتمێکی هەمززوو ڕەهەنززدەکانی سیاسززی، یاسززایی و... ئەم ئامززانجە  تەنیززا بە ڕووخززانی ڕێژیمززی ئێززران و دامەزر
 .دێموکراتیک و پێشکەوتوودا خۆی دەنوێنێت

 
وێززڕای تێاەڕبززوونی زیززاتر لە چززل ڕۆژی خرۆشززانی خەڵززک لە شززەزامەکانی کوردسززتان و ئێززران بە دژی ڕێژیمززی  کوردسااتان:

وەی ئاخوندی، ئێوە وەکوو ناوەنزدی هاوکزاریی حیببەکزانی کوردسزتانی ئێزران پێتزان وایە ئەم خرۆشزانەی خەڵزک لە چوارچێز
 .خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیدا ماوەتەوە یان چووەتەوە چوارچێوەی شۆڕشێکی سەرانسەرییەوە

 
بە بڕوای من بێگومان ئەم ئزاخێبە یزان بە وتەی جەنابتزان خرۆشزانە، هەر زۆر زوو پەرەی سزەند لە  :ئەبووبەکر مودەڕسی

سزەری. ئەوەنزدەی مزن ئاوزادار بزم بە ئێستاشزەوە نزاڕەزایەتیی سەران -سەرتاسەری ئێزران و بزوو بە جزوواڵنەوەیەکی سیاسزی 
کە  نییە لە ئێران و تەنانەت لە ئاستی نێونەتەوەییشەوە حاشا لەو ڕاستییە بکات کە ئزێمە لەوەڵ شۆڕشزێکی سەرانسزەری 
بەرەوڕوویزززن و وەلزززی کزززورد نەتەنیزززا دەسزززتاێکی ئەو شۆڕشزززە سەرانسزززەرییە بزززووە و وەس جەرەزەیەس بۆشزززکەی بزززارووتی 

 دەوری شۆڕشزە ئەو بزبوێنەری هێزبی وەس یی پەنگخواردووی خەڵکی ئێرانی تەزانزدەوە، بەڵکزوو لە درێزژەی خوێزداناڕەزایەت
 لە نەتەنیززا و کززراوە زەبززووڵ بززبووتنەویە ئەو ڕەمززبی و هێمززا وەس ئەمینززی ژینززا و" ئززازادی ژیززان، ژن،" دروشززمی. نوانززدووە
 پشزتیوانیی و بنەمزاڵەکەی خزۆڕاوریی و ژینزا ئەسزاەردەکردنی. وەسزەلما نێونەتەوەییشزدا ئاسزتی لە بەڵکزوو ئێراندا، ئاستی

 بە بزززوو چ.ەکەشزززی و بزززارووتەکە بۆشزززکە و بەردا ئزززاورەکەی کوردسزززتان دوایزززی  و( سزززەزب) شزززارەکەی خەڵکزززی بێزززوێنەی
 بزۆ ەیوەور دەسکەوتی کوردی  ببووتنەوەی ناوە، لەو هەڵبەت. ئاخێبەکە درێژەدانی بۆ ووڕتر و بەتین سەرهەڵدانەوەیەکی

د و لە ئاسززتێکی سەرانسززەری وەس ببووتنەوەیەکززی پێشززکەوتنخواز ڕەوایززی خززۆی سززەلماند. کززێ دەیتززوانی کززر دەسززتەبەر خززۆی
سززاڵێک لەوەپززێ  بیززری لەوە کردبززایەوە کە کززورد بە ئززااڵی خززۆیەوە و شززان بە شززانی وەالنززی دیززکەی ئێززران و بە هەر 

ئاخێبە وەورەیە و ئەو دەور و ڕۆڵەی کزورد وێزڕای، بەشزی هەرە زۆری  بیروباوەڕێک، لە خۆپێشانداندا بەشداریی بکات. ئەم
پروپاوەندە و تەب.یغاتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانی بەدژی کورد پزووچەڵ کزردەوە. هەڵزبەت دەبێزت بزبانین کە ئەو ڕاسزتییانە 

ەیە و هەمیشزە کەسزانێک بەو واتایە نییە کە هەموو کە  لە ئێران ئەوەی پێ خۆشە. ئاشکرایە کە دژایەتزی لەوەڵ کزورد ه
هەن دەیانهەوێزززت باوەشزززێنی بزززکەن. بزززۆیە  پێویسزززتە کە ئەو دەسزززکەوتە واتە ئەو یەکگرتزززوویە لە نێزززوان بزززبووتنەوەی 

 .سەرانسەری و ببووتنەوەی کورد دەبێت بەردەوام کاری بۆ بکرێت و باارێبرێت
 

 لەسەر خرۆشانی شەزامی شارەكانی دەرەوەی  ناوەندی هاوكاریی حیببەكانی كوردستانی ئێران تا چ ئاستێک کوردستان:
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 ڕۆژهەاڵتی كوردستان، واتە شارەكانی تری ئێران، كاریگەریی هەبووە؟
 

ناوەنزدی هاوكزاریی حیببەکزانی کوردسزتانی ئێزران هەر لە سزەرەتای دامەزرانزدنیەوە دەنگزدانەوە و كزاریگەریی   عەتا ناسری:
ا دروسزت كزرد. ئەوەی كە هاوكزاری و پێكەوەیزی دوو كۆنسزاێتی كزۆمەڵە و باشی لەنێو خەڵک و حیب  و الیەنە سیاسییەكاند

دێموكرات كە ئەوكات لە زاڵبی چوار حیببدا بوون و بەخۆشییەوە ئێستە و پزا  یەكگزرتنەوەی هەر دوو حیببزی دێمزوكرات، 
كۆڕییەكزان ناوەنزد هەم وەس دوو هێبی خاوەن جەماوەری لەنێو خەڵكی كوردستاندا دەنگدانەوەی باشی هەبوو. سزەرەڕای كەمو

لەنززاو خەڵكززی كوردسززتان و هەم لەدەرەوەی كوردسززتان و لەنێززو الیەنە سیاسززییەكانی كوردسززتان و ئێرانیشززدا تززوانی ببێززتە 
 .مەرجەعێک

 
پززا  سززەرهەڵدانی ئاخێبەكززانی ئەم دوایززیە و لە یەكەم هەڵوێسززتی ناوەنززدی هاوکاریززدا بەرانززبەر بە شززەهیدبوونی ژینززا 

مانگرتنی سەرانسەری لە هەموو خەڵكی كوردستان كرد، بەخۆشزییەوە خەڵكزی خەباتكزاری كوردسزتان بەدەم  ئەمینی كە داوای
بانگەوازەكەوە هاتن و وەس بینیمان مانگرتنێكی وشتیی سەرانسەری كوردستانی ورتەوە. دواتری  لە بەیاننامەكزانی دیزكەی 

كززی ناوچەكززانی ئێززران، زۆربەی شززارەكانی ئێززران بە شززێوازی ناوەنززدی هاوکاریززدا ڕوو لە الیەنە ئێرانییەكززان و ڕوو لە خەڵ
جۆراوجۆر ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانیان ساز كرد و پشتیوانییان لەكوردستان ڕاوەیاند. لە ئێستەدا كوردستان بووەتە مەكزۆی 

تان بە سززەنگەری هەمززوو ئززازادیخوازان، لەخززۆڕا نیززیە كە لە بززاكوور تززا باشززوور و لە ڕۆژهەاڵت تززا ڕۆژاوای ئێززران، كوردسزز
ئزززازادی و خزززۆڕاوری دەناسزززرێت. حیببەكزززانی ناوەنزززدی هاوكزززاریی  كە هەڵهزززواڵی هەر ئەو كزززۆمەڵگەیەن لە سزززەرهەڵدانی 
ببووتنەوەی نوێوە توانیویەتی چەندین بەرانبەر ببێتە جێگەی متمانە و بڕوای خەڵكی كوردستان و ناوچەكزانی تزری ئێزران. 

ئاكسیۆن و خۆپیشاندانەكانی تاراووە  بە ئاشكرا بەرچزاوە و كوردسزتانییانی تزاراووە  ئەمە لە دەرەوەی واڵت لە سازكردنی
پەنجەیان دیار و بەرچاوە. ئەوەرچی هەمزوو ئەو بزوارانە  و ئەندامانی ناوەندی هاوكاریی حیببەکانی کوردستانی ئێران شوێن

اغە هەسزتیارەدا متمزانەیەكی سەرانسزەری بەرەو بەبێ كەموكۆڕی نییە، بەاڵم بەوشتی ناوەندی هاوكاری توانیویەتی لەم زۆن
 .الی خۆی ڕابكێشێت و ببێتە مەرجعەعێک كە لە كاتە حەسا  و چارەنووسسازەكاندا جەماوەری خەڵک بجووڵێنێت

 
دەنگۆی ئەوە هەیە کە ناوەندی هاوکاری لە ماوەی ئەو ڕاپەڕینەی ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان و ئێرانزدا لەوەڵ چەنزد  کوردستان:
 ی و ڕێکخراوی ئۆپۆزیسیۆنی فارسدا کۆ بوونەتەوە و ڕێککەوتننامەتان واژۆ کردووە، ئەمە تاکوو چەندە ڕاستە؟کەسایەت

 
ئەو دەنگۆیززانە پێشززتر لە ڕاوەیەندراوێکززدا لەالیەن ناوەنززدی هاوکززارییەوە و هەروەهززا لە وتززووێژی  :ئەبااووبەکر مودەڕساای

هزززاوڕێ عەبزززدوڵاڵی مزززوهتەدی ڕەد کزززراوەتەوە، بزززۆیە  مزززن بە  کەسزززایەتییەکانی حیببەکزززانی ناوەنزززددا وەس یەس لەوانە
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پێویستی نازانم لێزرەدا زۆرتزری لەسزەر بزڕۆم. تەنیزا ئەوەی پزێ زیزاد دەکەم کە بزبووتنەوەی کزورد و ناوەنزدی هاوکزاری بە 
انسززەریی مززافی خززۆی دەزانێززت لە پێنززاوی بەرژەوەنززدیی بززااڵی نەتەوەی کززورددا لەوەڵ الیەنەکززانی دیززکەی بززبووتنەوەی سەر

 .ئێران و هەر کات پێویست بێت دیالۆگ و هاوکاری بێت
 

لە ئەوەری سەركەوتنی ئەم ڕاپەڕینە و ڕووخانی ڕێژیمدا، ناوەندی هاوكاریی حیببەكزانی كوردسزتانی ئێزران چە  کوردستان:
 ئامادەكاریگەلێكی كردووە و بەوشتی چ بەرنامەیەكی هەیە؟

 
دوو سززاڵە چەنززدین بەڵگەنززامە و وەاڵڵەی سززەبارەت بە تەعززامول و پێوەنززدیی  ناوەنززدی هاوكززاری زیززاتر لە :عەتااا ناسااری

ناوەندی هاوکاری بۆ نموونە لەوەڵ ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی، پێوەندیی نێودەوڵەتی، پێوەنزدی لەوەڵ حیزببە كوردسزتانییەكان و 
كێزک لەو بەڵگەنامزانە بزا  لە ... هتد ئامادە كردووە كە هەندێكیان پەسەندكراون و هەندێكیان كاری لەسزەر دەكرێزت. یە

پرسی كوردستان و ئێران لە پا  ڕووخانی ڕێژیم دەكزات و بزۆ پێشزگرتنە لە هەر ڕووداوێكزی نەخزوازراو لە داهزاتوودا. ئەم 
وەاڵڵەیە حیببەكانی ناوەندی هاوکاری بەرپرسیار دەكات و مەترسییەكانی شەڕی نزاوخۆیی ناهێڵێزت. كزۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتزی 

ر ڕووەوە پێشكەوتوو و ئەمزرۆیییە. هەر لە بزبوتنەوەكەی كە بباڤێكزی ئزازادیخواز و سزێكۆالر و پێشزكەوتووە كوردستان لە زۆ
هەتززا بەرزبززوونەوەی ئاسززتی رۆشززنبیریی خەڵززک بززۆ پاراسززتنی ژیززنگەی نیشززتمانەكەی و ئەو هاوكززاری و بەدەم یەكەوەبززوونی 

دا بەتزایبەتی لە دراوسزێیەكاندا بەرچزاو دەكەوێزت. بزۆیە خەڵک لە كاتی زەیزران و كارەسزاتەكاندا. ئەمە لە كەم كزۆمەڵگە
حیببەكانی  كە هەڵهواڵوی ئەو كۆمەڵگەیەن دەبێت لە ئاسزتی ئەو بەرپرسزیارەتییەدا بزن، نابێزت و بزۆ كە  هەزم ناكرێزت 

هەر لە  بازوەی حیببەكان، هەر حیببە و بۆخۆی دابنرێزت. 7 - 6كە لە پا  ڕووخانی ڕێژیمەوە لە شاری سنە تا مەهاباد 
ئێستەوە دەبێت بیر لە یەكخستنی هێبی پێشمەروە بكزرێتەوە و كزوردی رۆژهەاڵتزی  بە دەدری كزوردی باشزوورەوە نەچێزت كە 
هەر بەرپر  و دەسەاڵتدارێک بۆ خۆی فەوجێک پێشمەروەی هەبێزت. وەاڵڵەكە چەنزدین ڕەهەنزدی ورنگزی دیزكە وەس بزواری 

ەكانی ئەنزدامی ناوەنزدی هاوکزاری بەجیزددی سزەرزاڵی پێزداچوونەوەیەن و لە ئابووری، یاسایی و ... لەخۆ دەورێت و حیبب
 .داهاتوویەكی نبیكدا پەسەند دەكرێت

 
چززل ڕۆژ لە ڕاپەڕینززی خەڵکززی کوردسززتان و ئێززران تێززاەڕی، ناوەنززدی هاوکززاریی حیببەکززانی کوردسززتانی ئێززران  کوردسااتان:

 ۆ ئەو ڕاپەڕینە ڕابکێشێت؟چەندە توانیویەتی سەرەنج و پاڵاشتیی کۆمەڵگەی جیهانی ب
 

لە کە  شاراوە نییە کە ناوەندی هاوکزاری و پشزتیوانیی حیزب  و الیەنە سیاسزییەکانی ڕۆژهەاڵتزی  محەممەدنەزیا قادری:
کوردستان و پشتیوانیی ڕای وشتیی ئێران، کوردستان، کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و ڕۆڵی ڕێزبەران و نزوێنەرایەتی و ئەنزدامانی 
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کان و کەسزایەتییەکان، هونەرمەنزدان، ڕۆژنامەنووسزان، وەرزشزوانان و هەمزوو چزین و توێژەکزان بەتزایبەت تێکۆشەری حیببە
ڕۆڵی مێژوویی و چاالکزانەی ژنزان، ڕیژیمزی ئیسزالمیی ئێرانیزان ئەوەنزدەی تزر بێزبراو کزرد. ئەم خۆپێشزاندان و چاالکییزانە 

ۆی خزرایە سزەر و مەحکزووم کزرا و ژمزارەیەس لە بەرپرسزانی کاریگەریی بە ڕادەیەس بوو کە لەالیەن چەنزدین واڵتەوە وەمزار
سیاسزززی و ئەمنییەتزززی خزززرانە لیسزززتی وەمارۆکزززانەوە، هەر لەو پێوەنزززدییەدا کۆمیسزززیۆنی مزززافی مرۆڤزززی ڕێکخزززراوی نەتەوە 

 .یەکگرتووەکان و نوێنەری مافی مرۆڤ و نوێنەری تایبەتی ئەو ڕێکخراوە بەفەرمی ئەم تاوانەیان مەحکووم کرد
 

ڕووداوە بەوشتی ترسزی خەڵکزی لە ڕێزژیم شزکاند و زۆنزاغێکی نزوێی لە خەبزات دژی ڕێزژیم کزردەوە کە هیوابەخشزە بزۆ ئەو 
وەشەکردن و وشتگیربوونی خۆپێشاندانەکان. وەلزی کزورد و بزبووتنەوەی کوردسزتان ئەوەر لە سزەرەتای شۆڕشزەوە تزا ئێسزتە 

ری و کۆنەپەرسزتیدایە، لەم بزڕوەیە  لە خەباتزدا بزوونەوە بە سمبۆلی بەروری و خەبات و بەرخۆدان لە بەرانزبەر دیکتزاتۆ
هێمای یەکیەتی و یەکگرتوویی لە سەرانسەری ئێراندا. من لەو باوەڕەدام مێژوو ئەم ڕۆڵگێزڕانە بە شزانازییەوە بزا  دەکزات 

ەوە بە هاوکزاریی و ناوەندی هاوکاریی حیببەکانی کوردستانی ئێزرانی  وەس ئیزرادەی وەلزی کزورد بە بەرچزاو ڕۆشزنیی زیزاتر
حیززببە نیشززتماناەروەرەکانی کوردسززتان، وەلززی کززورد لە ڕۆژهەاڵت بە ئززاوات و ئامانجەکززانی دەوەیەنێززت. خۆپێشززاندانەکانی 
چزز.ەی شززەهید ژینززا ئەمینززی و بەپیرەوەهززاتنی خەڵززک بە بززانگەوازی ناوەنززدی هاوکززاری، جززارێکی تززر دەوری ناوەنززدی لە 

 .دەربڕینی ئیرادەی وەلدا دەرخست
  

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی٩ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ١٨ ڕێکەوتی: -سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ئیرادەی جەماوەر لە ئایندەی شۆرشی ئێراندا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عوسمانی حاجی مارف

     
سیستمە ئینسانەکان ناچزار بێەیرادەکردنی ئینسانەکان لە پێکهاتەو خەسڵەتەکانی سیستمی سەرمایەداریە، بەو مانایەی ئەم 

دەکات کێشبن بۆ بازاڕی کار تا هێزبی کاریزان بفرۆشزن، کرێکزارانی  تزا بتزواننهێبی کاریزان وەس کزااڵیەس لە بزازاردا سزا  
کەنەوە، وەبە ناچززاری بژێززوی ژیانیززان دابززین بززکەن،لە نززاو بززازاڕی سززەرمایەداریدا،هیت هەڵبژاردەیەکیززان نززیە کە ئززارەزوو 

چ کارێک ئەنجام بدەن.!، بەڵکو کارو مامەڵەی کار کە سزەرمایەداران پێویسزتیانە بڕیزار دەدات کرێکزاران  دەکەن یا دەتوانن
دەبێت چ کارێزک بزکەن، واتە چارەنوسزی بژێزوی کرێکزار لەژێزر سزایەو ڕەحمەتیمزامەڵەی بزازاڕدایە، نەس ئیزرادەو خواسزت و 

ەکانە کە دەچێززتە نززاو زززاڵبی چوارچێززوەیەکەوە، لە هەر ئززارەزوی کرێکززار خززۆی. ئەمە  ئەو پەڕی بززێ ئیرادەکردنززی ئینسززان
شوێنێکی دنیزای پەیوەنزدیەکانی بەرهەمهێنزانی سزەرمایەداریدا بێزت بێەیرادەیزی ئیسزانەکان و زەبزوڵکردنی کزاری نەخزوازراو 

و نزابەجێ  تزابڵێی ووشزەیەکی زۆر پزوچ دەکاتە حاڵەتێکی دیفاکتۆ، هەربۆیە "ئازادی" لەناواخنی کۆمەڵگەی سەرمایەداریدا،
دەمێنێززتەوە، دەسززتەواژەی "ئززازادی" لەبەردەم نەبززونی ئیززرادەو خواسززت بززۆ هەڵبژاردنززی کززارو ژیززان و وززوزەران، لەبەردەم 
چەوسانەوەی ئینسان لەسەر ئینسانتەنها مانای ئازادیە بزۆ بزازاڕو مزامەڵەکردن بە هێزبی کزار لەالیەن سزەرمایەدارانەوە.بەم 

ئینسززان تەنهززا لە ڕێززگەی هەڵوەشززانەوەی پەیوەنززدیەکانی بەرهەمهێنززانی سززەرمایەداری و جززۆرە  وەڕانەوەی ئیززرادەو شززكۆی 
 .بازاڕەکەیەوە دەستەبەر دەبێت و مانا پەیدادەکات

https://www.awene.com/article?no=19858&auther=2593
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هەر لەم ئاراستەیەوە دەتوانین بڵێین دەسزەاڵتی سیاسزی لە کزۆمەڵگەی سزەرمایەداریدا لە هەر فۆرمێکزدا رەنزگ بزداتەوە،ئەو 
ادەکردنی ئینسانەکان عەمەلزی وبەرجەسزتە دەکزاتەوە. دەسزەاڵتی سیاسزی لە هەر شزێوازو فۆرمێکزدا ماناو ئامرازەیە کە بێەیر

لەالیەن چینززی بۆرجززوازیەوە ڕێکخرابێززت و دامەزرابێززت تەنهززا ئەو دەزوززایەیە کە دەسززتورو یاسززاو بڕیارەکززانی بااڵدەسززتی 
 .تکەمینەیەس بەسەر زۆرینەی کۆمەڵگەدا بە هەند وەردەورێ و کاری پێدەکرێ

 
مەترسززیدارترین شززێوازی  لە جۆرەکززانی دەسززەاڵتی بۆرجززوازی بززۆ زیززاتر بەرجەسززتەکردنەوەی بێەیرادەیززی و وۆشززەویرکردنی 
خەڵک بۆ دەوریان لە هەڵسوڕانی سیاسی و دەسەاڵتی سیاسیدا، ئەو جۆرەیە لە دەسەاڵت کە ئایدۆلۆژیاژیەس دەکاتە هێمزای 

سی، جا ئەو ئایدۆلۆژیایە هەرچیەس بێزت ئزاینی بێزت یزا نەتەوەیزی، تزائیفی پیرۆزی بۆ دەوڵەت و پاراستنی دەسەاڵتی سیا
بێتیززان ڕەوەزی ...جیاوازیززان لە ڕادەی بێەیرادەکززردن و چەوسززانەوەی کرێکززاران و زەحمەتکێشززاندا نابێززت و چەنززدین پاسززاو 

 .دەکەنە مایەی رەسمیەتدان بە چەوسانەوەی ئینسان لەسەر ئینسان
 
سزاڵە کۆمزاری ئیسزالمی لە ئێزران پەیزڕەوی دەکزات،  ٤٣ت بچمە ناو جۆرێک لەدەسەاڵتی سیاسی کە لەم سەرەتایەوە دەمەوێ 

دەسەاڵتێک کەبە هیت جۆرێک ماناو فرسەتی بۆ ئیرادەی ئینسانەکان نەهێشتوەتەوە، دۆزەخێکی وەهای بۆ دانیشزتوانی ئیزران 
حمەتکزێ  تیزا بە ڕەسزمی ناناسزرێت، ئزاینی ئیسزالم و هێناوەتە وۆڕ، کە هیت جۆرە مافێکی بۆ ژنان و مندااڵن و کرێکارو زە

مەزهەبی شیعەیان کردۆتە ئایدیۆلۆژیەکی پیرۆز بۆ لە زاڵبدانی ژیان و ووزەرانی تەواوی دانیشزتوانی ئێزران، کە سزەرکوتی 
 .ئیرادەوهەموو بێمافیەس و بەرخوردی نائینسانی بە حوکمی کوتەس و سێدارە دەسەپێنێرێت

 
دەسزززەاڵتی کۆمزززاری ئیسزززالمی لە تەواوی ژیزززان و وزززوزەرانی ئینسزززانەکاندا چوارچێزززوەیەکی وەهزززای هێژمزززۆنی و دەخزززالەتی 

فەراهەمهێنزززاوە کە هەمزززوو جومگەکزززانی ژیزززانی خەڵکزززی کزززۆنترۆڵکردوە، هەرلە پۆشزززاس تزززا خزززواردن و بگزززرە پەیوەنزززدیە 
 مزامەڵەی لە تەعبیزر بەمانایەس ری زیات ئەمانەو هەموو  کۆمەاڵیەتیەکانیشی لەخواست و ئارەزوو ویستی خەڵک داماڵیوە،

 سزەرمایەداری، کزۆمەڵگەیەکی وەس ئێزران دەبێزت ئەوەدایەکە پێنزاو لە تەنها کە دەکات، ئینسانەکان بێەرادەکردنی ئەوپەڕی
یوەببرێزت، واتە ئززاینی ئیسززالم ئایززدیۆلۆژیایەکە دەتوانێزت بەکاربهینرێززت بززۆ رەخسززاندن و بەڕ تێززدا هەرزانززی بەکرێززی کزاری

ی هێبی کاری هەرزان، بۆ سەپاندنی بێەیرادەکردنی ئینسزانەکان، بۆسزەپاندنی دەسزەاڵتی کەمیزنە بەسزەر زۆریزنەی سەپاندن
کززۆمەڵگەدا، واتە دینززێکە وونجززاوە بززۆ دەسززەاڵتێکی سیاسززی کەدەسززتکراوەیە بەدڕنززدانە ترینشززێواز تەعبیززر لە خززۆی بکززات، 

و پەروەردە پێداویستیەکی حەیزاتی و ورنزگ و هەر ئێسزتایە بزۆ هەربۆیە روخانی کۆماری ئیسالمی و جیایی دین لە دەوڵەت 
 .دانیشتوانی ئێران
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تەنها ڕێگا بۆڕزواربوون لەم بارودۆخە پەردەهەڵماڵینە لەو بارودۆ  و ئایدیایانەی بێەیرادەکردنی ئینسزانەکان بەرجەسزتە  
بریززاردان لەسززەر دیززاریکردنی چارەنوسززی دەکەنەوە،هەوڵززدان و کززارکردن و خەبززاتە بززۆ وەڕانەوەی ئیززرادەی ئینسززانەکان بززۆ 

خۆیان و بڕیاردان لەسەر چۆنیەتی ژیان و ووزەرانی خۆیان. ئەمە  تەنهزا لەڕێزی جێگیربزونی دەسزەاڵتێکەوەیە مانزا پەیزدا 
دەکات کە تەعبیر لە زۆرینەی دەنگ و دەوری خەڵک بکات، دەسزەاڵتێک کە تەعبیزر لە دەورودەخزالەتی ڕاسزتەوخۆی خەڵزک 

 .نایەکی بەرجەستەتر واتا دەسەاڵتی شوراییبکات، بەما
 

دەسززەاڵتی شززورایی دەتوانێززت ئەو دەسززکەوەتەبێت بززۆ بەشززەریەت، کە تەواوی زۆریززنەی خەڵززك لەهەر شززوێنکی دنیززادا بززن، 
دەبێتتەعبیزر بێزت لەوەی کە ئینسززانەکان بە ئیزرادەی خۆیزان بڕیززار دەدەن لەسزەر ژیزانی ئززابوری و سیاسزی و کززۆمەاڵیەتی و 

گی خۆیان، دەسەاڵتی شورایی لەڕێگەی ئیرادەیەکی شۆرشزگێرانەی جەمزاوەریەوە بەدەسزت دێزت کە نەفزی هەمزوو جزۆرە فەرهەن
 .نمونەیەکی دەسەاڵتی بۆرجوازی و سەرو خەڵکی بکاتەوە

 
 یسیاسز دەسزەاڵتێکی جزۆرە هەر روخزانی بزۆ و سیاسیدا دەسەاڵتی بەرامبەر لە وەستانەوە بۆ  خرۆشان و ڕاپەڕینی جەماوەری

کززانی بەرهەمهێنززانە، ئەو سززاتەوەخت و هەنگززاوەیە کە جەمززاوەری تززورەو هۆ خاوەنززداریەتی و بەکززرێ کززاری پززارێبەری کە
ناڕازی دەیانەوێت رۆڵزی شزکۆی ئیزرادەی خۆیزان بگەڕینزنەوە، هەر بەم مانزایە خرۆشزان و ڕاپەڕیزنە جەماوەریەکزانی خەلکزی 

سزاڵەیان بسزڕنەوە، ئەم  ٤٣ بێەیرادەکردنزی بە تاکۆتایی بەرپابکەن  کئێران ئەو هەنگاوە پێشڕەوەیە کە دەیانەویت شۆرشێ
خرۆشانە هەنگاوێکە بەرەو شۆرشێک لەپێناو بەدەستهێنان و جێگیرکردنی ئیرادەی خەڵکی ئێران، بۆیە دەبێزت سزەربەخۆیی و 

کە هززیت هێززبو الیەنێززک شززکۆی ئەو ئیززرادەیە تەواو پارێبراوبێززت، پارێبراوبێززت بەو مانززایەی پێویسززتە بەر بەوە بگیرێززت 
نەتززوانن لەنززاو ئەم خرۆشززانە جەمززاوەریەدا کززاری پززاڵەوانێتی و سززەروخەڵکی بەهەر پاسززاوو بیززانویەس ئەنجززام بززدەن و 
بسزززەپێنێن، هەرهێزززبو الیەنێزززک وەر دەیانەوێزززت ببنەبەشزززێک لەمبزززبوتنەوە شۆڕشزززگێڕیە جەمزززاوەریە، پێویسزززتە پێشزززوەخت 

ونی ئیزرادەی خەڵزک بزۆ دەورو دەخزالەتی راستەوخۆی.ەدەسزەاڵتی سیاسزیدا، پابەنزد پابەندبێت بەمەرجی پاراستن و پەیگیرب
 .بێت بە جێگیر بونی دەسەاڵتی شوراییەوە

 
هەرهێبێک لەم چوارچێوەیە دەربچێت کە لەدەرەوەی ئیزرادەی خەڵزک و دەسزەاڵتی شزورایی هێژمزۆنی هێزبەکەی بکزاتە مەبنزا، 

یززززان بەڕێگززززایەکیتر لەبززززاری عەمەلززززیەوە ئەو هێززززبە هەوڵززززدەدات بززززۆ بەمانززززای ئەوە دێززززت کە جززززارێکیتر بە جززززۆرێکیتر 
 .بێەیرادەکردنەوەی خەڵکی ئێران و دەبێتە هێبێکی دژ بە شۆر 

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٠ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 
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 ڕوانگە جیاوازەکانی ئەمریکا بەرامبەر کورد: ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە نموونە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زوبێر ڕەسووڵ

   
 هەرێمییەکان پەیوەندییە و سیاسییەکان زانستە لە دکتۆرا د. زوبێر ڕەسووڵ،

 
ی ئێززران لە زۆنززاغێکی سززەرەتادا بززوون، هەر زوو سززەرکردە ئززایینی و سززەربازییەکانی ئێززران کەوتززنە هێشززتا ناڕەزایییەکززان

 ئەمەیشزیان کوردسزتانن؛ هەرێمزی لە بارەواکانیزان و بزنکە کە کوردسزتان ڕۆژهەاڵتزی ئۆپۆزیسیۆنەکانی هێبە تاوانبارکردنی 
ە لە پشززتی ناڕەزایییەکززانن. لەوەڵ دەسززتاێکردنی ڕژێمززی ئێززران ک دوژمنززی وەس ئیسززرائیل و ئەمریکززا پالنززی بە بەسززتەوە

، ڕای وەیانززد: "دژبەرانززی عەبززا  نی.فرۆشززان خۆپیشززاندانەکان، جێگززری فەرمانززدەی ئۆپەراسززیۆنەکانی سززوپای پاسززداران،
شۆڕشی ئیسالمی لەودیوی سنوورەکانی باکووری ڕۆژاوای ئێمەوە ]هەرێمی کوردسزتانی عێزراقه هێزر  و دزەیزان کزردووەتە نزاو 

 اڵتەکەمان بۆ دروستکردنی پشێوی و نائارامی."و
 

و "حیببززی دێمززوكراتی كوردسززتانی ئێززران" و "پززارتی ئززازادیی   ڵزز " واكززانی "كۆم  نی.فرۆشززان وززوتی کە بۆردوومززانکردنی باره
 ترین  وره دا و   م دواییی كانی ئ  ئاژاوه  "ل   ، لەبەر ئەوە بووە چونك  وه ن ئێران  الی  هەرێمی كوردستان ل   كوردستان" ل 

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/932-%D8%B2%D9%88%D8%A8%DB%8E%D8%B1%DA%95%DB%95%D8%B3%D9%88%D9%88%DA%B5
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/932-%D8%B2%D9%88%D8%A8%DB%8E%D8%B1%DA%95%DB%95%D8%B3%D9%88%D9%88%DA%B5
http://penus.krd/media/k2/items/cache/df487827f26ffe8a07a9609e61989e46_XL.jpg
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". پاشان نموونەی سووریای هێنایەوە، کە چۆن کزوردانی ڕۆژاوای کوردسزتان دوای زەیرانزی سزووریا، توانییزان  بووه ڕۆڵیان ه 
ئیززدارەیەس دابمەزرێززنن، بەاڵم دواجززار ئەمریکززا پشززتی تززێ کززردن و ئێسززتای  خەریززکە بەجێیززان دەهێڵێززت. مەبەسززتی لەمە 

ە دەکەن وەر بە دوای پەیامی ئەمریکا بزکەون! ئێزران، تورکیزا، سزووریا و عێزرازی ، ئێستایشزی پەیامێک بوو کە کورد هەڵ
کانیان، هەر زوو پەنزا دەبەنە  لەوەڵدا بێت هەمیشە بۆ هەر جزوواڵنەوە و نزاڕەزایەتییەکی کزورد دژی دەسزەاڵتە داپ.ۆسزێنەره

بەتززایبەتی  ئەمریکززا و ئیسززرائیل. ئەم چیززڕۆس و بەر تاوانبززارکردنی کززورد بە دەسززتێکەڵکردنی لەوەڵ واڵتززانی بیززانی، 
 زەوانەیە تا ئێستای  بەشێکی سەرەکیی سیاسەتی ئەم واڵتانەیە لە مامەڵەکردن لەوەڵ پرسی کورد.

 
هەرچەنززدە ئەسززتەمە بززبانین کە ئایززا سززەرکردەکانی ئێززران خۆیشززیان باوەڕیززان بەو زسززانە هەیە سززەبارەت بە سززەرچاوەی 

ی کە ئەمریکززا هەوڵ دەدات هاوکززاریی کززوردانی ڕۆژهەاڵت بکززات لەو  وه دەرەوەی ئێززران بززن، یززان ئزز ناڕەزایەتییەکززان کە لە 
ڕاپەڕینەی ئێستای دژی ڕژێمزی ئێزران. لە ڕاسزتیدا وەر وا بیزر بزکەنەوە، ئەوا بەهەڵەدا چزوون، چزونکە سزەرەڕای ئەوەی کە 

م لە ڕاستیدا ئیزدارە یەس لە دوای یەکەکزانی ئەمریکزا کوردانی ڕۆژهەاڵت سااڵنێکە لە دژی ڕژێمی ئێران خەبات دەکەن، بەاڵ
 هەرویب بیریان لە پشتیوانیکردنی کوردانی ڕۆژهەاڵت نەکردۆتەوە.

 
سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە کورد و بەتایبەت کوردی ئێران، زۆر جار بەهەڵە بە پشتیوانی لێک دەدرێزتەوە، لە کاتێکزدا 

یشی هەندێک جار پرسی پاڵاشتیی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ پرسی کزورد وەس پاسزاوێک ڕاستی وا نییە. لەوانەیە ئێران خۆ ب 
بززۆ دەستوەشززاندنی سززەربازی لەو بززبووتنەوانە بەکززار بهێنززی؛ لە الیەکززی تززری  بززۆ ترسززاندنی غەیرەکوردەکززانی ئێززران، بززۆ 

ە ئێززران زۆر هەوڵززی دا مززۆرێکی ئەوەی پاڵاشززتی لەو بززبووتنەوە کززۆمەاڵیەتی و سیاسززییانە نەکەن؛ وەس ئەوەی ئەم جززارە ک
 کوردانەی لێ بدات، بەاڵم لە ڕاستیدا سەرکەوتوو نەبوو.

 
 سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە کوردانی ڕۆژهەاڵت )ئێران(

 
دا، مایزک ٢٠١٨لە ڕاستیدا سیاسەتی ئەمریکا بەرامبەر بە کوردی ئێران بەردەوام نێگەتی  بووە. لە تشزرینی دووەمزی سزاڵی 

ری دەرەوەی ئەوکات، بابەتێکی وشتگیری لەسەر سیاسەتی ئێرانی ئیدارەی ترامز  بزۆ وۆڤزاری کاروبزاری دەرەوە پۆمایۆ، وەزی
(Foreign affairsنووسی بە ناوی "بەره ) ( " نگاربوونەوەی ئێران: سزتراتیژیی ئیزدارەی ترامزConfronting Iran: 

The Trump Administration’s Strategy ؛ بزززابەتەکە بەوشزززتی وێنزززاکردنی بۆچزززوونی واشزززنتۆن بزززوو. لە)
ئێزران دژی کزورد،  ئەمنییەکزانی  وتارەکەیدا کە نبیکەی چوار هەزار وشە دەبێت، سەرەڕای سزەرکوتکردنی درێژخزایەنی دەزوز 

لە بڕوەکانزدا  یەکێزک لە. ناکزات" کزورد" وشزەی باسی جاری  یەس تەنانەت پۆمایۆ،  بەاڵم وەزیری دەرەوەی پێشوو، مایکل

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/michael-pompeo-secretary-of-state-on-confronting-iran
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/michael-pompeo-secretary-of-state-on-confronting-iran
https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2018-10-15/michael-pompeo-secretary-of-state-on-confronting-iran
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دەڵێززت: "هەروەهززا ڕژێززم بەبەردەوامززی کەمیززنە ئایینییەکززان یززان نەتەوەیییەکززان، لەوانە بەهززایی، مەسززییی و دەروێشززەکانی 
کاتێک بۆ پشتیوانی لە مافی خۆیان زسە دەکەن." ئەم دوورخسزتنەوەیەی کزورد، وەس یەکێزک لە وۆنابادی، دەستگیر دەکات، 

کەمیزززنە وۆشزززەویرکراوەکان، شزززتێکی بەرچزززاوە؛ بەتزززایبەتی کە لە دوای ئازەرییەکزززان، کزززورد دووەم وەورەتزززرین ورووپزززی 
 کەمینەکانی ئێران پێک دەهێنێ.

 
کزی کەمزی بە کزوردی ئێزران داوە و ئەمە لە پەیامەکزانی ئەنتزۆنی ب.یزنکن ڕاستییەکەی ئیزدارەی ئێسزتای ئەمریکزا ، ورنگییە

وەزیززری دەرەوە و جززاس سززولیڤان ڕاوێژکززاری ئاسایشززی نیشززتمانیدا بەرچززاوە. کززوردانی ئێززران تەنیززا کاتێززک خززرانە بەردەم 
پارتی ژیانی ئزازادی  ورووپێکی شۆڕشگێڕی کوردی ڕۆژهەاڵت،  2009سەرنجی ئیدارەی سەرۆس باراس ئۆباما، کە لە شوباتی 
 ئۆکتزۆبەری ی١٤ ناڕەزایەتییەکزانی نزوێی کیخزولێ لە مانگێزک دوای کوردستان )پژاس(یان بە ڕێکخراوی تیرۆریسزتی ناسزاند.

ی بەوەدا نزا کە سیاسزەتی بێهەڵوێسزتیی دانز تەلەڤبیۆنیزدا، دیزدارێکی لە ئەمریکزا، پێشزووی سەرۆکی ئۆباما، باراس ئێران،
)کە بە "بززبووتنەوەی سززەوز" ناسززراوە(، سیاسززەتێکی هەڵە بززوو.  ٢٠٠٩ئیززدارەکەی بەرامززبەر بە ناڕەزایەتییەکززانی سززاڵی 

کی لە سیاسزەتی دەرەوەی  ساڵ، کە ئێستا هیت پۆستێکی سیاسی و بەرپرسزیارێتیی  ١٣ندە ئەو بۆچوونەی ئۆباما دوای هەرچە
 ئەمریکادا نییە، ناکرێت ئومێدی لەسەر هەڵچنرێت!

 
لەوانەیە بەشززێک لە تززوێژەران بڵززێن ئەی بززۆچی پەیوەنززدیی ئێززران لەوەڵ هەرێمززی کوردسززتان و کززوردانی ڕۆژاوا بە جززۆرێکی 
ترە؟ لە دۆسیەی ڕۆژاوادا، سوپای ئەمریکا تەنیا بڕیاری دا پشتگیری لە هێبەکانی سووریای دیمزوکرات )هەسزەدە( بکزات کە 

 بەرنامەکزانی ئەوەی دوای. هێنزا شکسزتیان تزر بژاردەکزانی هەمزوو کە هات ئەوە دوای ئەمەی  کورد سەرکردایەتیی دەکات؛ 
 ئەمریکزا کە جۆرێزک بە هێنزا، شکستیان خراو شێوەیەکی بە سووریا تری انییاخیبووەک ورووپە پڕچەککردنی و مەشهاێکردن

ا دەسزت نەکەوت، بزۆیە بەناچزاری ئەمریکزا بڕیزاری دا پشزتگیری لە سزووری لە کورد لە جگە ناوخۆییی تری هاوبەشێکی هیت
SDF ؛ ئەمە  تیانیشزی تێدایز بکات. وەس دەزانین هێبەکانی سووریای دیموکراتی  تەنیا کورد نین، بەڵکزوو عەرە  و کریس

هێززبانە کززرد کە بە سززەرکردایەتیی کززوردن، بەاڵم ئەم پشززتگیرییە  جززگە لەوەی هەرچەنززدە سززوپای ئەمریکززا پشززتگیریی لەو 
هەرویب نەوواسترایەوە بۆ پشتگیریی سیاسی و ئیزداری لە کزوردانی سزووریا. ئیزدارەی خۆسزەری بزاکوور و ڕۆژهەاڵتزی سزووریا 

(AANESهەرویب بانگهێش ) .ت نەکرابوو بزۆ هزیت پالتفزۆرمێکی نێزودەوڵەتی کە بزا  لە داهزاتووی سیاسزیی سزووریا بکزات
بۆیە کاتێک ئەمریکا هاوبەشیی لەوەڵ کوردانی سووریادا کرد، پرسەکە بەتەواوی سەربازی بوو و لەسەر یەس ئامانج بنیزات 

 نرابوو، کە بریتی بوو لە شکستاێهێنانی داع .
 

 بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان )کوردانی باشوور(، ئەوە دیسان هەڵبەز و دابەزی زۆری تێ  هەرچی سیاسەتی ئەمریکایە

https://www.forbes.com/sites/guneyyildiz/2022/10/26/day-40-of-the-protests-why-irans-fear-of-the-us-support-for-the-kurds-is-misplaced/?sh=2158ca93421d
https://www.forbes.com/sites/guneyyildiz/2022/10/26/day-40-of-the-protests-why-irans-fear-of-the-us-support-for-the-kurds-is-misplaced/?sh=2158ca93421d
https://www.forbes.com/sites/guneyyildiz/2022/10/26/day-40-of-the-protests-why-irans-fear-of-the-us-support-for-the-kurds-is-misplaced/?sh=2158ca93421d
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واشنتۆن تەنیا کاتێک پشتیوانیی سەربازیی بۆ كزورد لە عێزراق درێزژ  1972کەوتووە و بەردەوام لێكدژیی هەبووە. لە ساڵی 
ەیی، هێنری كیسنجەر، لەالیەن مزیەمەد ڕەزا شزای كردەوە، دوای ئەوەی سەرۆك ڕیچارد نیكسۆن و ڕاوێژكاری ئاسایشی نەتەو

ئێرانەوە داوای چەكداركردن و پاڵاشتیی داراییی یاخیبووانی كوردی عێرازیان كرد وەك خبمەتێزک بە ڕژێمزی شزای ئێزران لە 
 دژی عێراق.

 
(ی ٥١بە ویالیەتزی ) مەال مستەفا بارزانی، لەو كاتەدا دەڵێت كە ئەوەر پرسی کورد سەر بگرێت، ئامزادەیە كوردسزتان "ببێزت

ی لیزززژنەی ١٩٧٦ڕاپزززۆرتێکی سزززاڵی   ئەمریكزززا". بەاڵم ئەمریکزززا وەاڵمزززی ئەو هەڵوێسزززتەی بزززارزانیی نەدایەوە. دواتزززر، لززز 
 House Select Committee onكان ) هەڵبژێززززردراوی ئەنجززززومەنی نززززوێنەران بززززۆ چززززاالکییە هەواڵگرییزززز 

Intelligence Activitiesپێی  تیس پایزززک سزززەرۆکایەتیی دەکزززرد، دەرکەوت کە بززز (، کە ئەنزززدامی کزززۆنگرێس، ئزززۆ
کە مەبەسززتی کززوردی  -بەڵگەنامەکززانی بەردەسززتی لیززژنەکە، کیسززنجەر و شززای ئێززران هیوایززان خواسززتووە کە دۆسززتەکانیان

سەر نەکەون." دواتری  ئەو پشزتگیرییە ئەمریکزا بزۆ کزورد لە عێزراق لەناکزاو کۆتزایی هزات، کاتێزک شزای ئێزران  -باشوورن
ی  راسزیۆن  و ئۆپ  ر ئز  ەڵ بەغدا بۆ چارەسەرکردنی ناکۆکییە سنوورییەکانیان وەیشزتە ڕێککەوتزن. دواتزر هێنزری کیسزینج لەو

و دەڵێزت: "نابێزت کزردەوەی شزاراوە لەوەڵ بزانگەوازی دینزی تزێکەڵ بکرێزت. هەرچەنزدە   سف کردووه کورد وه  بە پشتیوانی ل 
ئەمریكا لە عێراق، بەاڵم ئومێدەكانیان بزۆ سزەربەخۆیی و پشزتیوانیی سیاسزییان كورد یەكێكە لە هاوپەیمانە سەرەكییەكانی 

کرا لە پاڵاشتیی ئەمریکا بزۆ هەرێمزی کوردسزتان، لە ڕاسزتیدا لە چوارچێزوەی  ١٩٩١لە واشنتۆن زۆر کەمە." ئەوەی لە ساڵی 
ئەمریکزا بەرامزبەر ڕووخانزدنی  یز  بە هەمزان فزۆڕم، بەشزێک بزوو لە سیاسزەتی٢٠٠٣دەرکردنی عێراق بزوو لە کوێزت؛ ئەوەی 

ڕژێمی سەددام و بنیاتنانەوەی دەوڵەتی عێراق لە فزۆڕمێکی تزردا. مەبەسزتم ئەوەیە بڵزێم کە پرسزەکە پاڵاشزتیکردن نەبزووە 
لە کزورد، بەڵکزوو پرسزە سزەرەکییەکە پرسزێکی تزر بزووە. پرسززی کزورد تەنیزا ئامرازێزک بزووە لە چوارچێزوەی پرسزێکی تززری 

نگی داعز ،  ردنی بەعس و ڕووخانی ڕژێمی سەددام بووە. بەاڵم ئەم زۆناغەی ئێستا، بەتایبەت دوای ج سەرەکیدا کە الوازک
پەیوەنزززدییەکانی هەرێمزززی کوردسزززتان و ئەمریکزززا لە ئاسزززتێکی تزززرن. بەرژەوەنزززدیی زیزززاتر لە نێزززوان ئەمریکزززا و هەرێمزززی 

پرسی وزە، پاراسزتنی بەرژەوەنزدییەکانی ئەمریکزا  کوردستاندا دروست بووە، لە شێوەی: دروستکردنی هاوسەنگی لە عێرازدا،
لە عێراق، هەوەها چاودێریکردنی نەیزارانی ئەمریکزا لە نزاوچەکەدا. لە هەمزوو ئەو پرسزانەدا ئەمریکزا دۆسزتێكی نیزیە، لە 

کزی هەرێمی کوردستان باشتر بێت. لە هەموویشی ورنگتر ئەوەیە کە ئێسزتا پرسزی کزورد و هەرێمزی کوردسزتان، بزووەتە وازعێ
 سیاسی و بە وران لەسەر ئەمریکا ناکەوێت.

 
سززەبارەت کززوردانی بززاکوور )کززوردی تورکیززا(، هەڵوێسززتی ئەمریکززا ڕوونتززرە؛ چززونکە تورکیززا هەمیشززە لە بەرەی دۆسززتەکانی 

 كاتێك ئەمریكا لیستی تیرۆری خۆی لە سەردەمی وەزیری دەرەوەی  1997ی ئەی.وولی 8ئەمریکا بووە. هەر بۆیە لە 
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مزززادلین ئۆلبرایزززت خسزززتە ڕوو، "پەکەکە"ی وەك ڕێكخراوێكزززی تیرۆریسزززتیی بیزززانی ناسزززاند. زۆر جزززار سزززەرچاوە ئەوكزززات، 
تورکییەکان کاریگەرییەکانی دەستنیشانکردنی پەکەکە لەالیەن ئەمریکاوە وەس ڕێکخراوێکی تیرۆریستی بەکەم دەزانزن، بەاڵم 

ەکە کە نەتوانێزت کزۆمەس بکرێزت، لە ئاسزتی نێودەوڵەتیزدا کزار لە ڕاستیدا ئەم هۆکارە کاریگەریی زۆری هەبووە لەسەر پەک
بکززات، چەکززی ئززاڵۆز و پشززتیوانیی نێززودەوڵەتی بەدەسززت بهێنێززت. کاتێززک سززەرکردەکانی پەکەکە خززرانە لیسززتی تیززرۆری 

تییەکزانی ئەمریکاوە، پەیوەندییەکانیان لەوەڵ جیهانی دەرەوە زۆر سنوردار بوون. ئەو دروشزمە سزەرەکییەی ئێسزتای ناڕەزایە
 ئەو بنەمزززای لەسزززەر ئەمەیززز . داڕێزززژراوە پەکەکەوە ژنزززانی بزززاڵی الیەن لززز   ئێزززران "ژن، ژیزززان، ئزززازادی"، لە بنەڕەتزززدا

الن دای ڕشتووە. بۆیە ڕژێمی ئێران با  دەزانێت کە زۆر ئەسزتەمە ڕۆژاوا لە دژی  لۆژیایە دامەزراوە کە عەبدوڵاڵ ئۆج ئایدیۆ
 ئێران پشتیوانی لە کورد بکات.

 
 سەرنجی کۆتایی

 
و وەڕانزدنەوەی سزبا ئابوورییەکزان و "سزتراتیژیی  ٢٠١٨کشانەوەی ئەمریکا لە ڕێککەوتنی ئەتۆمیی ئێزران لە مزانگی ئایزاری 

زۆرترین ووشار"ی ترام ، تا ڕاددەیەس توانای ئەوەیان هەبوو کە جۆرێک لە ناسەزامگیری بۆ ڕژێزم دروسزت بزکەن. ئەمەیز  
الیەنە سیاسزززییە کوردییەکززانی ڕۆژهەاڵت بڕەخسززێنێت تزززا چززاالکیی بەهێبتزززر ڕێززک بزززخەن.  دەتززوانێ دەرفەتززی زیزززاتر بززۆ

بەپززێچەوانەوەی ، ئەمە ڕەنززگە هانززدەری ئێززران بێززت بززۆ پەیڕەوکردنززی سیاسززەتێکی تونززدوتیژتر بەرامززبەر بە چززاالکییە 
، جارێکی دیزکە نیشزانی ٢٠١٨بەری ی سێاتەم٢٢سیاسییەکانی کورد لە ڕۆژهەاڵت. لە ڕاستیدا هێرشی چەکداری لە ئەهواز لە 

دا، کە ئێززران ڕووبەڕووی کێشززەی ئەمنززی بززووەتەوە؛ نەس لەالیەن کززورد بەڵکززوو لەالیەن زۆربەی کەمیززنە نەتەوەیییەکززانی 
. کورد مەوەر سوود لەو دەرفەتانە وەربگرێت، ئەوینزا پاڵاشزتیی ئەمریکزا لە ئێسزتادا ئەوەرێزک نیزیە کزورد بتزوانێ  وه ئێران 
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 زانکۆ و شۆڕش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
دامەزرا، ساڵێک دواتر بۆ یەکەم جار خوێنزدکارانی زانکزۆ بزۆ دابینکردنزی هەنزدێک پێداویسزتی  ١٣١٤زانکۆی تاران لە ساڵی 

ەوە تزا بە ئەمزڕۆ بزبووتنەوەی خوێنزدکاری بە شزێوازی جیزا هەبزوون، جزا هەنزدێک جزار زۆر ناڕەزایەتییان دەڕبری. لەو کات
بەهێززب و هەنززدێک جززار الواز. هەنززدێک جززار لە چەزززی وۆڕانکارییەکانززدا بززوون و هەنززدێک جززاری  لە پەراوێززبدا خۆیززان 

 .ڕاوەدیوەتەوە؛ بەاڵم هیت کات بەتەواوی لە دڵی ڕاستییەکان و ڕووداوەکانی کۆمەڵگە دانەب
 

وشزززیاری و هەبزززوونی هێزززبی پرسزززیار و لێارسزززینەوە لە خوێنزززدکاری زانکزززۆدا وای کزززردوە کە زانکزززۆ و خوێنزززدکار بزززۆ هەر 
دیکتاتورییەس پرسێکی ورینگ بێت، بە تایبەت ئەوەر ئەو دیکتاتورییە دیکتاتوریی مەالکانی جەمزاران بێزت، ئەو پرسزە بزۆ 

ی یەکەمەوە جێگای سەرنجی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی بووە و تەنزانەت هەر ئەوان ترسێکی وەورەشە. ئەو ترسە هەر لە ڕۆژ
وەیشتنیان بە پاکتاوکردنی زانکۆ کە ناوی "شۆڕشی فەرهەنگی"یان لەسەر دانا و بە وزۆڕینی  لە سەرەتای سااڵنی بە دەسەاڵت

ڕینی سزەرچاوەکانی خوێنزدن بە بەرپرسانی خوێنزدنی بزااڵ و زانکۆکزان، دەرکردنزی خوێنزدکارانی غەیرەخزۆیی و تەنزانەت وزۆ
تەواوی دانانی میکزانیبمی جیزاوازی ئیزداری و لەشزکری بزۆ کزۆنتڕۆلی زوتابیزان هەوڵیزان دا ئەو ناوەنزدە وزرینگە کە ڕۆڵزی 

 .بەرچاوی لە وۆڕانکارییەکاندا هەیە، کۆنتڕۆڵ بکەن
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تێزڕوانین و ترسزی کۆمزاری ئیسزالمی لە لەوانەیە هیت بەڵگە و فاکتێک لەو زسەیەی خومەینی دامەزرێنەری کۆماری ئیسالمی 
زانکۆ باشتر دەرنەخات کە بە ئاشزکرا لە تریبزونەوە دەیگزوت، "زانکزۆ لە بزۆمبی ئەتزۆم مەترسزیدارترە." بەاڵم سزەڕەڕای ئەو 
هەمززووە پززالن و پززیالن و کززۆنتڕۆڵکردنی بە زەبززری سززەرکوت، دیسززان نەتززوانرا دەنگززی زانکززۆ و زوتابییززان کزز  بکرێززت و 

و زانکۆ بەردەوام لە هەر وۆڕانکارییەکدا بە نرخی خوێن لە وەڵ ئازار و ویستە ڕەواکانی خەڵک بەشزدار بزوون.  خوێندکاران
وەس چۆن لەو خۆپێشاندانەشدا کە نبیکەی دوو مزانگە بەردەوامە، ڕۆڵزی بەرچاویزان وێزڕاوە تەنزانەت وەیشزتووەتە ئاسزتێک 

 .شۆڕ  زانکۆ، خوێندکاران و زوتابییانن دەتوانین بڵێین ئەمڕۆ یەکێک لە فاکتەکانی بەردەوامی
 

بززبووتنەوەی خوێنززدکاریی کززورد هەر لە سززەرەتاوە دو ڕێززگەی لە بەردەم بززوو، یززان دەبززوا ببززا بە بەشززێک لە بززبووتنەوە 
جیاوازەکانی خوێندکاری کە لەنێو نەتەوەی بااڵدەست هەبزوون و ئەوەر لەوەڵ ئەوان دژایەتزی دەستەاڵتیشزی کردبزا، نەدەبزا 

لە ڕاسززتی کززۆمەڵگەی کززوردی و بە تززایبەتی پرسززی نەتەوەیەکەی کردبززا. چززونکە هەمززوو ئاراسززتەکانی بززبووتنەوەی باسززی 
خوێندکاری بە چەو و ڕاستەوە نەس لەوەڵ داخوازییە ڕەواکانی وەلی کزورد نەبزوون، بەڵکزو زۆر جزاری  دژیشزی بزوون. یزان 

ی کززوردییەوە کە ڕۆڵێکززی تایبەتیززان لەو بززوارەدا بینیززوە، بوون بە شۆڕشزز دەبززوو ڕێززگەی دووەم هەڵبژێززرن، ئەویزز  پەیوەسززت
بوونی سززمایل شززەریفبادە و هاوڕێکززانی بە حیببززی دێمززوکرات بززوو کە لە  نمززوونەی ورینگززی ئەو شززێوازە چززاالکییە پەیوەسززت

 .هەبوو ماوەیەکی کەمدا کاریگەرییەکی زۆریان دانا و ئەو ڕەوتە لە کات و سەردەمی جیاوازدا هەر بەو شێوەیە درێژەی
 

ئەوەی ئێسزتا لە وۆڕەپزانی شۆڕشزدا دەبینزین وێززڕای ئەوەی کە سزەرکوتی ڕێزژیم لە زانکزۆ بە دڕنزدانەترین شززێوە بەردەوامە، 
 .بەاڵم هەر لە ڕۆژەکانی یەکەمی ئەو خۆپێشاندانانەوە زانکۆ لە شۆڕ  دانەبڕاوە

 
وززرینگە و دەبززێ بە وززرینگیەوە کززاری لە سززەر ئەوە  نیشززان دەدات کە زانکززۆ هەروەس پێشززتر تەنززانەت ئەو جززار زیززاتری  

هەزار خوێندکار لە زانکۆکانی پارێبواکانی کوردستاندا دەخوێنن، هەروەها ژمزارەیەکی زۆری  ١٥٠بکرێت، لە ئێستا زیاتر لە 
ە زۆرەی خوێندکارانی کورد لە زانکۆکاکی دەرەوەی کوردستانن کە باشتر پرسەکانی کورد بۆ ناوەند دەووازنەوە و، ئەو ژمزارەی

 .خوێندکاری زانکۆ ڕاستی ورینگی ئەو ناوەندە زیادتری  دەردەخات
 

ئەوەی تا ئێستا دەبینین چاالکییەکانی نێوخۆی زانکۆکان کە زۆرتر لە زانکۆکاندا ماوەتەوە زۆر و کزاریگەرن، بەاڵم بەباشزی 
ازرێنەوە بزۆ سزەر شزەزەم. وواسزتنەوەی بۆ شەزامەکان نەوزوازراونەتەوە و، دەبزێ کزار بزۆ ئەوەی بکرێزت ئەو چاالکییزانە بگزو

چاالکییەکانی نێوخۆی زانکۆ بە پ.ەی یەکەم دەبێتە هۆی پاراستنی زیاتری ویانی خوێنزدکاران، چزونکە لەنێزو زانکزۆ وەمزارۆ 
 .دەدرێن و باشتر دەبنە ئامانجی هێبەکانی ڕێژیم و ئەو بابەتە  زیانی ویانیی زیاتری لێ دەکەوێتەوە
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اسزززتنەوەی ئەو چاالکییزززانە بزززۆ سزززەر شزززەزام وێزززڕای پاراسزززتنی ویزززانی خوێنزززدکاران دەبێزززتە هزززۆی لە الیەکزززی دیزززکەوە وو
بززونەوەی خۆپێشززاندەران و کززاریگەریی زۆرتززر، بەتززایبەتی کە خوێنززدکاران لە هەمززوو بززوارێکەوە دەتززوانن لەوەڵ  بەرفراوان

بوونی زانکززۆ و شززەزام  بەکززردەوە پەیوەسززت وایە لە ڕۆژانززی داهززاتوودا خەڵززک ئەو خۆپێشززاندانانە بەڕێززوە بززبەن. بززۆیە پززێم
زیززادتری  دەبینززین. ئەو بززابەتە زیززادتر بززۆ زونززاغی ئێسززتایە بەاڵم لە داهززاتووی سززەرکەوتنی شززۆڕ  و بە تززایبەتی لە 
ئازادیدا دەبێ ئەو ببووتنەوە ڕۆڵی جیدی بگێڕێ بۆ ئەوەی دوای سەرکەوتنی شۆڕ  شزۆڕ  بەرەو ئاراسزتەیەس نەبزردرێ کە 

ارەببێتەوە. هەر بۆیە  کارکردن لە سەر ئەو ببوتنەوەیە بە دەرفەتێک بزۆ شزۆڕ  و دوای شزۆڕ  هەژمزار دەکرێزت مێژوو دوب
 .و پێویستە ئەو دەرفەتە کەڵکی لێ وەربگیرێ
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 ژیمی ئێران، سەقامگیریی ئەمنییەتیی ئێران دەچێتە قوناغێکی ترەوە؟بە ڕووخانی ڕێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئارمان حوسێنی

 
لەالیەن ئززززایەتوڵاڵ خززززومەینی و  ۵٧پزززا  ڕووخززززانی نیبامززززی بنەمززززاڵەی پەهزززز.ەوی لە ئێززززران و بەتززززااڵنبردنی شۆڕشززززی 

و کزۆمەڵگەی ئێرانزدا، ئزاڵووڕێکی جیزددی لە الیەنگرانیەوە و هەروەها سەپاندنی خۆیان و بیروڕای خۆیان بەسەر جوورافیا 
سیاسززەتەکانی نززاوخۆی ئێززران و هەروەهززا سیاسززەتی ئەمنییەتیززی ئێززران هززاتە ئززاراوە. خززاڵێکی ورنززگ کە دەبێززت لەبەرچززاو 
بگیردرێززت، ئەوەیە کە سیاسززەتی ڕێژیمززی شززای  هیچززی کەمتززر لە خززومەینی نەبززوو، بەاڵم لەم نووسززراوەیەدا زیززاتر جەخززت 

ی خومەینی دەکرێ، بەو واتایە کە ستراتیژیی ڕێژیمزی تزازە بەدەسەاڵتگەیشزتوو بەپێزی یاسزا بنەڕەتییەکزی کە لەسەر ڕێژیم
لە بنچینەخززوازیی ئیسززالمیی خززومەینییەوە سززەرچاوەی ورتبززوو، هەمززوو خەڵکززی بە "ئززومەتی ئیسززالم" پێناسززە دەکززرد و لە 

 .دەرەوەی ئەو بازنەیە بە کافری لەزەڵەم دەدا
 

اسزززەیە، هەمزززوو خەڵکزززی ئەو واڵتە ئزززومەتی ئیسزززالمن و دەبێزززت پێزززڕەوی یاسزززاکانی ئیسزززالم بزززن. بەاڵم لە بەپێزززی ئەو پێن
بەرانززبەردا بیززرۆکە و ئەندێشززەی ئززازادیخوازی و نەتەوەتەوەریززی کوردەکززان، بەلووچەکززان، عەرەبەکززان و نەتەوە و کەمیززنە 

ەی وێژمانی ئیسالمتەوەریی خومەینیدا جێگەیزان نەدەبزووە ئایینی و ڕەوەزییەکانی تر لەو واڵتەدا بوونیان هەبوو کە لە بازن
و ئاخوندە تازە بەدەستەاڵتگەیشتووەکان لە پێشەوە بوون و هەمزوو خەڵکزانی تزری دەرەوەی ئەو بزازنەیە بەرەو لەنزاوچوون 
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ەشززایەوە و دەچززوون، بەاڵم بە خززۆڕاوری و بەرخززۆدانی بەردەوامززی ئەو چززین و تززوێژ و نەتەوە جیززاوازانە پالنەکەیززان هەڵو
 .بۆیان نەچووە سەر

 
ئەمنیززیەت، داخززوازیی تاکەکەسززی، نەتەوەیززی و نێززونەتەوەیی کە پێوەنززدییەکی چڕوپززڕی لەوەڵ مززاف، ئاشززتی و ئازادیززدا 
هەیە، لەو جۆرە بابەتانەیە کە مرۆڤ دەبێت بەدواچوونیان بۆ بکزات و زۆربەی ڕوونزاکبیرانی  لەو بزاوەڕەدان کە ئەمنیزیەت 

ییە بنەڕەتییەکانی مرۆڤە و باسێکی مێژوویی و داڵغەی هەمیشەیی مزرۆڤ بزووە. بەبزێ هەبزوونی ئەمنیزیەت یەکێک لە پێویست
و ئاسزززای ، ئەوەی بەراوەردکردنزززی پێویسزززتی و پێداویسزززتییەکانی تزززری ژیزززان مزززرۆڤ و مرۆڤزززایەتی دژوار و نەلزززواوە و بە 

و دەکرێزت ئەمنیزیەت بە ورنگتزرین پێویسزتیی مزرۆڤ و هەبوونی ئەمنییەت توانایییەکانی مرۆڤ زیاتر وەشە دەکات. کەوا بزو
بە یەکێک لە ورنگترین پێویستییەکانی کۆمەڵی  ئەژمار بکرێت و هاوتەریبی پێویستییەکانی تزری ژیزان وەکزوو دادپەروەری 

ەکرێزت و ئازادی لەزەڵەم ئەدرێت. لە یاسای ئیسالمیشدا ئەمنیزیەت بە وەورەتزرین و بەنرختزرین نێعمەتزی ئیالهزی ئەژمزار د
کە هەمزوو خەڵزک پێویسززتیان پێیەتزی و بەبززێ ئەمنیزیەت، هززیت کزام لە سزامان، دارایززی و نێعمەتەکزانی ژیززان بەنزر  و بززۆ 

 .بەکارهێنان نابن
 

بەپێززی یاسززای ڕێژیمززی ئیسززالمیی ئێززران مەبەسززت لە ئەمنییەتززی نیشززتمانی و نززاوخۆی واڵت، یەکیەتززی، یەکاززارچەیی و 
هەمززززوو خەڵزززک نەتەوەی خۆیزززان لە چارەنووسززززی واڵت بە پشزززکدار دەزانزززن و بززززۆ یەکگرتزززووییی خەڵزززکە، بەو پێزززیە  

 و واڵتزان زۆربەی لەنێزو کە ئەوەی هۆکزاری  پێشکەوتووییی واڵتی  هەوڵ ئەدەن. نسزکۆ و دابزڕان لەنێزوان خەڵکزدا بزووەتە
 دابەشزکراو و ئۆتزۆمیبە تێکزیواڵ بزووەتە بوارەکانیشدا زۆربەی لە و دۆڕاو یەکگرتووی یەکەیەکی ببێتە جیهانیشدا کۆمەڵگەی

 .بدات لەدەست خۆشی پێگەی و جێگەی و
 

دیارە کە یاسای ڕێژیمی ئێران جەخت لەسەر نەتەوەی ئێران دەکاتەوە و بیرۆکەکانی خومەینیی  کە جەخزت لەسزەر ئزومەتی 
و پارادۆکسزن، بەاڵم بزۆ ئیسالم دەکەنەوە، دوو واتا کە لە فەلسزەفەی خومەینیزدا بە تەواوەتزی دژی یەکتزر و پزێکەوە دژواز 

پەرەپێدانی بازنەی دزەکردن و دەسەاڵتی خۆیان و ڕوو بە ناوخۆی ئێران لە نەتەوەی ئێران و بۆ دەرەوەی ئێزرانی  ئزومەتی 
 .ئیسالم بەکار دەهێنن

 
ی ئێسززتە باسززەکەمان لەسززەر نززاو جوورافیززای ئێززرانە و دەپززڕژینە سززەر باسززی کاروبززاری ئەمنییەتیززی خەڵکززانی ئێززران. بەپێزز

پێناسززە و شززیکاریی خززودی ڕێززژیم لەسززە ئەمنیززیەت و لە سززەرووی هەموویززانەوە خززومەینی و خززامنەیی، کاتێززک کوردێززک یززان 
بەلووچێک و ... هەست بە ئەمنییەت و ئاسای  دەکەن کە بە تەواوەتی شوناسی خۆیان لەبیر بکەن و حاشاشی لزێ بزکەن و 
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او و سززەپێندراوی ئەوان بززبانن. هەر بەپێززی ئەو یاسززای ڕێژیمززی خۆیززان بە بەشززێک لزز  شوناسززی دەسززتکردی ئێرانیززی داسززەپ
ئیسالمییە، نەس خەبات و تێکۆشزان لە پێنزاو شوناسزی نەتەوەیزی و کەمینەبزوونی خزۆت، تەنزانەت باسکردنەکەشزی دەچێزتە 

ی دەدەن، بازنەی هەوڵدان بۆ تێکدانی ئاسای  و ئەمنییەتی وشتیی کۆمەڵگە و بە تێکزدانی ئاسایشزی نیشزتمانیی لەزەڵەمز
هەر وەکزززوو ئەوەی کە بەردەوام لە ئێزززران ڕووی داوە و ئاوزززادارین بە تزززۆمەوەلێکی بێبنەمزززای )تجبیەی.بزززی( جیزززاییخوازی، 
تێرۆریستبوون، ورێدانەوە بە بێگانە و ... خەڵزک ئزازار و ئەشزکەنجە دەکەن و لە زۆر بواریشزدا خەڵزک لەسزێدارە ئەدەن و 

 .تەنانەت کۆمەڵکوژی  دەکەن
 

بەرچززاوە کە بە وەهززا یاسززا و تێززڕوانینێکەوە کە بەداخەوە زۆربە  ناوەنززدوەراکان هەیززانە، نززاتوانین ئەمنییەتززی  ڕوون و
نەتەوەکان و کەمینە ڕەوەزی و ئایینی و ... لە ئێرانزدا پزارێبراو نیزیە. دەبێزت هەر لە ئێسزتە بیزر لە ڕێکزارێکی وونجزاودا 

مەڵگەی ئێززران بە سززەرجە پێکهززاتە جۆراوجۆرەکززانی کززورد، بەلززووچ، بززین کە هەم بتززوانین ئەمنییەتززی هەمززوو خەڵززک و کززۆ
عەرە ، تززرس، لززوڕ و ... پززارێبراو بێززت و هاوکززاتی  شززونا  نکززۆڵی لززێ نەکرێززت و لە ئێززران و بەتززایەت لە پێتەختززدا 

ە ئاسزای  و سانسۆر نەکرێن و بەو جۆرەی کە لە ناوەندی ئێران هێبە ئەمنییەتییەکان دەبینن و خەڵک لە الیانزدا هەسزت ئ
ئارامی دەکات، لە ناوچە و هەرێمەکزانی تزر ئێرانیشزدا بەو شزێوەیە بێزت، ئەو جزار دەتزوانین وابێزژی ئەوە بزکەن کە ئێزران 
نیشتمانێکی موزاییکی بۆ هەموو پێکهاتەکان و بۆ ژیزان شزوێنێکی ئەمزن و ئزارامە. ئزایینی و ... لە ئێرانزدا پزارێبراو نیزیە. 

 ڕێکارێکی وونجاودا بین کە هەم بتوانین دەبێت هەر لە ئێستە بیر لە
 

ئەمنییەتی هەموو خەڵک و کۆمەڵگەی ئێران بە سەرجە پێکهاتە جۆراوجۆرەکزانی کزورد، بەلزووچ، عەرە ، تزرس، لزوڕ و ... 
پارێبراو بێت و هاوکاتی  شونا  نکۆڵی لێ نەکرێزت و لە ئێزران و بەتزایەت لە پێتەختزدا سانسزۆر نەکزرێن و بەو جزۆرەی 

اوەندی ئێران هێبە ئەمنییەتییەکان دەبیزنن و خەڵزک لە الیانزدا هەسزت ئە ئاسزای  و ئزارامی دەکزات، لە نزاوچە و کە لە ن
هەرێمەکانی تر ئێرانیشدا بەو شێوەیە بێت، ئەوجار دەتوانین وابێژی ئەوە بکەن کە ئێران نیشتمانێکی مزوزاییکی بزۆ هەمزوو 

 پێکهاتەکان و بۆ ژیان شوێنێکی ئەمن و ئارامە
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 الپەڕەیەک لە هاوخەباتیی شۆڕشگێڕانی بەلووچ و کوردستان
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عارف" کەسی یەکەم الی راست"                                            
 

 قادر وریا

  
ەڵکی ئێران بۆ ڕووخاندنی دیکتاتۆریی ئاخوندی، ناوی دوو ناوچەی ئێران، بەلووچستان و کوردسزتان و لە ڕاپەڕینی نوێی خ

ناوی دوو نەتەوەی کورد و بەلووچ درەوشزانەوەیەکی تایبەتیزان هەیە. خەڵکزی کوردسزتان و بەلووچسزتان نەس هەر لە ڕووی 
یە، لە مێززژووی تززازەی ئێرانیشززدا دەتززوانین بڵێززین مێززژوویییەوە چارەنووسززێکی وەس یەس یززا لێززک نبیکیززان هە -نەتەوەیززی

هاوچارەنوو  بوون. کوردستان و بەلووچستان بە هۆی داواکردنی مافە نەتەوەییەکانیزان و پێزداورییان لە سزەر کۆتاییهزاتن 
 بە سزززتەم و هەاڵواردن و بێبەشزززی و، سزززەردانەنواندن بزززۆ ڕێژیمزززی ئاخونزززدی زۆر زوو کەوتزززنە بەر ڕق و لەشکرکێشزززیی ئەو

 .ڕێژیمە
 

دیارە بزبووتنەوەی نەتەوەیزی و شۆڕشزگێڕانە و حیزب  و ڕێکخزراوی سیاسزی لە کوردسزتان پێشزینەیەکی درێزژ و، ئەزمزوونێکی 
دەوڵەمەند و، پێگە و خۆشەویستییەکی جەماوەریی تایبەتیان هەبوو. ئەمە  وای کزرد خەبزات و خزۆڕاوری لە کوردسزتان دژ 
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نێوەرۆکێکی زووڵتری هەبێت و کوردستان ببێزت بە سزەنگەرێکی لە ویزران نەهزاتووی بە ڕێژیمی ئاخوندی ئاستێکی بەرزتر و 
 ٤٣دژ بە ڕێژیمززی کۆمززاری ئیسززالمی. بەاڵم بەلووچسززتانی  سززەرەڕای زۆر لە جیاوازییەکززانی لە وەڵ کوردسززتان، لە درێژایززی 

راوەکەی بەرامززبەر ئەو ڕێززژیمە سززاڵی ڕابززردوودا زۆربەی جززاران، وۆڕەپززانی بەرهەڵسززت و خەبززاتی خەڵززکە بێززبە  و زۆرلێکزز
 .بووە
 

کۆمەڵێک لە خەباتکارانی بەلووچ کە سەر بە ڕێکخزراوی چزریکە فیزداییەکان  (١٩٨١)  ی هەتاوی ١٣٦٠لە کۆتاییەکانی ساڵی 
ئەو کات لە پارێبوەی هورموزوان و لە بەندەرعەبا  تێکۆشانی سیاسی و چەکدارییان هەبوو، هزاتنە کوردسزتان بوون و تا 

و لە ناوچە ئازادەکانی ژێر دەسەاڵتی هێزبی پێشزمەروە ویرسزانەوە. ئەوان لە وونزدەکانی سزەرچنار، خەڵیفزان و دایمزاو کە 
بە هززۆی کێشززەی نێوخۆییەکززانی کززۆمیتەی ناوەنززدیی ڕێکخززراوی  دەکەونە سززێ نززاوچەی جیززاوازی مەهابززاد، بنکەیززان کززردەوە."

ئەو تێکۆشزززەرانەی لە بەندەرعەباسزززەوە هزززاتبوون پێوەنزززدیی خۆیزززان لە وەڵ  (١٩٨٢)   ١٣٦١چزززریکە فیزززداییەکان، هزززاوینی 
ن چریکەکززان هەڵبززڕی و لە ژێززر نززاوی "ورووپززی هۆرموزوززان" بززوونی خۆیززان راوەیانززد. ژمززارەیەس لەو وززرووپە ویسززتبوویا

بگەڕێنەوە بۆ زاهیدان، کرمان و بەندەرعەبا ، بەاڵم ئەو بەشە لە چریکە فیزداییەکان کە بە شزاخەی "از.یزت" ناسزرابوون، 
حیببی دیموکراتیان وا لەم ڕووداوە تێگەیاندبوو کە ئەوانە )وەس چریکەکانی ئەکسەرییەت( دەیزانەوێ بە چەکەوە بچزنەوە 

ەکانی حیزب  لە نزاوچەی شزاروێرانی سزەروو، بزنکەی ئەو چریکانەیزان لە دایمزاو پاڵ ڕێژیم. )*(لەم پێوەندییەدا پێشمەرو
وەمارۆدا. بەاڵم بە خۆشییەوە دەفتەری سیاسیی حیب  کە هەستی بەم خراو تێگەیشتنە کردبوو، زوو هزاتە نێزو ڕووداوەکە و 

 .هاوکاری لە وەڵ دامەزراندن نەس هەر نەیهێشت تێکهەڵچوون و زیانی ویانی لێ بکەوێتەوە، بەڵکوو بناغەی پێوەندی و
 

ەوە لە نززاوچەی نەغەدە ناسززیمن، بە جیززا و هێنززدێک جززاری  شانبەشززانی ١٣٦١چریکەکززانی هۆرموزوززان کە مززن لە سززاڵی 
پێشمەروەکانی حیببی دیموکرات پارێبوارییان لە ناوچەی ئازادی ژێر دەسەاڵتی پێشمەروە دەکزرد و بەرەنگزاری هێرشزەکانی 

خززۆم شززایەت بززووم بە هززۆی هەڵسززوکەوتی جوانیززان لە وەڵ خەڵززک، لە نززاوچەی شززاروێرانی سززەروو ڕێززژیم دەبززوونەوە. بززۆ 
خۆشەویسززت و جززێگەی ڕێززب بززوون و خەڵززك بە باشززی هاوکززاریی دەکززردن. دوای داویرکززرانەوەی شززاروێرانی سززەروو لە الیەن 

وێزڕای  ١٣٦٢یزان کزردەوە. پزاییبی هێبەکانی ڕێژیم، لە نزاوچەی سەرشزاخان بە تزایبەتی لە وونزدی "ئەحزمەد غەریزب" بنکە
پێشمەروەکانی دووهێبی سمکۆ و ئاوارە، لە عەمەلیاتی وەورەی چوون بۆ نێو شاری شنۆ بەشزدار بزوون و ئەوەنزدەی لە بیزرم 
مززاوە، النززیکەم یەکێززک لە پێشززمەروەکانیان لە کززاتی پاشەکشززە و لە نبیززک وونززدی میرابززات، شززەهید بززوو. دیززارە چەنززد 

 .شیان لە کات و شوێنی جیاوازدا لە کوردستان شەهید بوونپێشمەروەیەکی دیکە
 

 ی هێبە چەکدارەکانی سەر بە "زەراروای هەمبە"ی ڕێژیم بۆ سەر ناوچە ئازادەکانی ١٣٦٣پا  هێرشە وەورەکەی هاوینی 
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ی هێبەکزانی ژێر دەسەاڵتی پێشمەروە) ناوچەکانی پیرانشار، نەغەدە، مەهاباد، ڕەبەت و هتد( چریکەکانی هورموزوان وێزڕا
سمکۆ و ئەفشین و ئاوارە پەڕیوەی دیزوی وەرمزێن بوون.وەهزا لە وەڵ پێشزمەروەکانی حیزب  تزێکەاڵو ببزوون، لە ڕاسزتیدا نە 
ئەوان خۆیان لە هێبی پێشمەروەی حیببی دیموکراتی کوردسزتانی ئێزران بە جیزا دەزانزی و نە ئۆروانەکزان و پێشزمەروەکانی 

 .یەنێکی جیاواز سەیریان دەکردنحیببی دیموکرات بە چاوی نامۆ و ال
 

کەسزێکیان لزێ مزابۆوە و  ٨- ٧لە سەر پێشنیاری دەفتەری سیاسیی حیببی دیموکرات، چریکەکانی هورموزوان کە  ١٣٦٤ساڵی 
بەرپرسەکەیان "کاس عارف" بوو، لە بنکەی دەفزتەری سیاسزی لە وەورەدێ نیشزتەجێ کزران. مەبەسزت لەو نیشزتەجێکردنەیان 

ری سیاسزی، ڕێبلێگزرتن وپاراسزتنیان بزوو. کەسزەکانی دیزکەی ئەم وزرووپە کە ناوەکانیزانم لە بیزرن بریتزی لە بنکەی دەفتە
 بوون لە: 

 
 سروو ،  -١
 حەسەن، -٢
 ئیرەج،  -٣
 موس.یم، -٤
 غوالم. دیارە ئەم ناوانە هەموویان ناوی نهێنی یا خوازراو بوون.  -٥
 

کی بەڕێززب هەر لە بنکەکەیززان دابنیشززن و هززیت نەکەن. بززۆیە بەرە بەرە لە ئەو هاوڕێیزانە بەوە ڕازی نەبززوون کە وەس میززوانێ
ئۆروانەکززانی حیززب  کاریززان وەروززرت. کززاس ئیززرەج)کە ئێسززتا لە واڵتززی ئوسززترالیا دەژی(، بەهززاران و هاوینززان وێززڕای 

انی  لە بەشززی پێشززمەروەکانی حیززب  و وەس پێشززمەروە دەوەڕایەوە ناوچەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و پززاییبان و زسززتان
خەدەمززاتی حیززب  کززاری شززۆفیریی دەکززرد. کززاس حەسززەن کە خوێنززدەواری و توانززایەکی فکریززی باشززی هەبززوو، لە بەشززی 
چاپەمەنیی حیب ، کاری وەروزرت. )نزاوبراو ئێسزتا لە واڵتزی کانزادا دەژی( کزاس موسز.یم )ئێسزتا لە دانمزارس دەژی(و کزاس 

بززێ سززیم )مخابرات(شززانیان دایە بەر کززار و ئەرکززی ڕۆژانە. لە ڕاستیشززدا  غززوالم )ئێسززتا لە واڵتززی نززۆروێژ دەژی(لە بەشززی
هەموویان نموونەی ڕێکوپێکی و دڵسۆزی بوون و ببوون بە خۆشەویستی ڕێبەری و تێكرای تێکۆشەرانی حیزب . پێویسزتە بڵزێم 

کوومەتی نەجیب لە سەر ی هەتاوی کە لە ئەفغانستان هێشتا ح٦٠کاس عارف بەرپرسی ئەو ورووپە لە کۆتاییەکانی دەیەی 
کار بوو، سەفەری ئەوێزی کزرد. دەوزوترا نزاوبراو بزۆ خزۆی لە ئەسز.دا تزاجیکە و ئەحزمەد شزا مەسعوودیشزی خزۆ  دەویسزت و 
بیستبووم ناسیاوییشزی لە وەڵیزدا هەیە. بە داخەوە دوای ئەو سزەفەرەی، هزیت کزات هزیت چەشزنە هەواڵزێکم لە بزارەی کزاس 

ی زایینی "ئیرەج"لە کاتی چوون بزۆ تزورکیە، بەرەوڕووی پیالنێکزی دەسزتوپێوەندەکانی ٩٠ی عارف نەبیست. لە سەرەتای دەیە
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ڕێژیم بۆوە وبە زۆڵبەستکراوی بردیانەوە بۆ ئێران، پا  سااڵنێک ویران و دەستبەسەری و وێرە و کێشە سەرئەنجام ئێرانزی 
ی زایینزززی بە ٩٠لە نێوەراسززتەکانی دەیەی بە جززێ هێشززت و ئێسززتا لە واڵتزززی ئوسززترالیا ویرسززاوەتەوە. هاوڕێیزززانی دیززکە 

هاوکاریی ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان، وەس پەنابەر لە کانزادا و دانمزارس و نزۆروێژ وەرویزران. پێویسزتە ئەمە  بڵزێم 
کە بە داخەوە "سروو " لەم سزااڵنەی دوایزی لە کانزادا کزوژرا. دەزانزم کزوژرانەکەی بە ئەنهەسزت بزوو، بەاڵم لە هزۆیەکەی و 

 .ردەکاریی ڕووداوەکە نازانمو
 

ئەم نووسینە تەنیا ئاوڕدانەوەیەکی تێکەڵ بە وەفا و پێبانین لە بارەی ئەو پۆلە لە تێکۆشەرانی بەلووچ بوو کە هزاتبوونە 
کوردستان و هاوخەباتی شۆڕشگێڕانی کوردستان بە تایبەتی پێشمەروەکانی حیببی دیموکرات بوون. وێزڕای بە ئاواتخواسزتنی 

ژی بززۆ ئەوانەیززان کە لە ژیانززدان، داوایززان لززێ دەکەم بیرەوەرییەکززانی خۆیززان لە بززارەی سززااڵنی تێکۆشززانیان لە تەمەنززدرێ
کوردستان بنووسن با ئەم الپەڕە جوان و بە نرخەی هاوخەباتییزان لە وەڵ ڕۆڵەکزانی نەتەوەی کزورد، لەمێزژووی پێوەنزدیی 

بکزرێ. بێگومزان ئەم نووسزینەی مزن کەم و کزووڕیی زۆری تێزدایە. دوو نەتەوەی کورد و بەلووچزدا بە خەتێکزی زێزڕین تۆمزار 
داوا و تکام ئەوەیە هاوڕێیانی ئاوادار، بە زانیزاریی خۆیزان، ئەوەر هەڵە و نزاتەواوییەس لە وێرانەوەکەمزدا هەیە، ڕاسزتی 

 .بکەنەوە
 

 عارف کەسی نێوەڕاست لە نێو راوەستاوەکان،
 

 ئیرەج لە وەڵ د.شەڕەفکەندی
  

لەو زانیارییانەم لە نووسینێک لە ژێر ناوی" جستاری در چریک های فدایی خ.ق" نووسینی میمدامین میمزدپور  هێندێک(*) 
 :لەم لینکەی خوارەوە وەرورتووە

https://mejalehhafteh.com/.../%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7.../ 

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١١ڕێکەوتی:  – ئاوێنەسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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مەرگی خۆپیشاندەرە پاڵەوانەكانو  ژیان  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و بەخشندەیی غەزالە... پاڵەوانی ئازادی  

 
 هاواڵتی

 
دەیان چیرۆكی سەرنجڕاكێ  لەژیانی ئەو وەنزج و الوانەی كەژیانیزان لەپێنزاو نزاڕەزایەتیی لەدەسزەاڵتی ئێزران لەدەسزتداوە 

 .ە تۆمززززاری پاڵەوانەكززززانی ناڕەزایەتییەكززززانهەیە كۆمززززارو مەهسززززاو غەزالە لەو سززززەدان كەسززززەن كە ناویززززان چززززووەت
لەناڕەزایەتییەكززانی شززاری پیرانشززار لەرۆژهەاڵتززی كوردسززتان بەتەزەی هێززبە  (2022 - 10 - 30لە )كۆمززار دەرئۆفتززادە 

 .ئەمنییەكانی ئێران كوژرا
 

یزان لێكردبزوو بڕێكزی ساڵ بوو بەهزۆی ئەوەی هێزبە ئەمنییەكزان لەمەودای سزێ مەتزرییەوە تەزە 16كۆمار كە الوێكی تەمەن 
 .زۆر ساچمە بەر لەشی كەوت و دوای رۆژێك مانەوە لە نەخۆشخانە ویانی لەدەستدا

 
كززاتژمێر پززێ  ئەوەی باێكززرێ لەپۆسززتێكدا لەئینیسززتاورام بەزمززانی كززوردی دەنووسززێت: ئززێمەی خەڵكززی  12كۆمززار تەنهززا 

 دیخانە، هەندێكمان لەشەزام دەمرین، هەندێكمان رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەندێكمان لەجەنگ دەكوژرێین، هەندێكمان لەبەن
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 .لەدەریا نوزم دەبین، تەنانەت كەژو چیا سەربەرزەكانی  تۆڵەی تەنیاییان لەئێمە دەكەنەوە، چونكە ئێمە كارمان مردنە
 

اژەیەكی كۆمار لەپۆستێكی دیكەدا نووسیویەتی: لەهەر شتێك زۆرتر، ئازادیتان خۆشبووێت، پۆست و پەیامەكانی كۆمزاری ئامز
روونززن بززۆ تێڕوانینززی ئززازادیخوازانەی ئەو الوەی رۆژهەاڵتززی كوردسززتان تەنززانەت بززاوكی لەكززاتی بەخاكسززااردنەكەیدا وتززی: 
 .ئەوەرچززی جەرگ سززوتان ئاسززان نیززیە، بەاڵم مززایەی شززانازییە كە كۆمززار لەپێنززاو ئززازادی و نیشززتیمان ویززانی لەدەسززتداوە

زایەتییەكززان ویززانی لەدەسززتدا كچێكززی یززاریبان و پززاڵەوانی تایكوانززدۆ بەنززاوی یەكێكززی دیززكە لەو كەسززانەی كەهەر لەناڕە
 .ساڵ بوو 19مەهسا مەووویی بوو كە تەمەنی 

 
شزە  رۆژ  ( تەنهزا2022 - 9 - 22رۆژی )میدالیاو خەاڵتی وەرزشی بوو، بەاڵم  100ئەو كچە وەرزشكارە خاوەنی زایاتر لە 

انی فوالدشەهر لەپارێبوای ئەسفەهان بەچەكی تاپڕ لەالیەن هێبە ئەمنییەكزانەوە دوای مەروی ژینا ئەمینی لەناڕەزایەتییەك
 .كوژرا

 
كزچەكەی مزن كەخزاوەنی پشزتێنی رەشزی تایكوانزدۆو پەڵەوانێكزی وەرزشزی بزوو بەم شزێوەیە كزوژرا، باوكی مەهسا رایگەیاند؛ 

 .بۆیە نابێت لەئاست كوشتنی وەنجان و كچاندا بێدەنگ بین
 

هسا مەووویی یەكێك لەجەماوەریترین چ.ەی كوژراوانی ئێران بوو كەزیاترین خەڵكی شارەكەو دانیشزتوانی رێوڕەسمی چ.ەی مە
 .شززاری ئەسززفەهان بەشززدارییان تێززدا كززردو لەسززەر وۆڕەكەشززی بەڵێنززدرا بەتۆڵەسززەندنەوەی خززوێنی ئەو كززچە پززاڵەوانە

( بزوو كە بەكزامێرای 33غەزالە چەالبزی تەمەن ) یەكێكی دیكە لەو كەسانەی كە بەپاڵەوانی خۆپیشاندانەكان ناودەهێنرێت
 .مۆبای.ەكەی دوایین چركەساتەكانی ژیانی خۆی تا پێ  تەزەلێكردن و كوشتنی تۆمار كردووە

 
بەپێززی ئەو تۆمززارە ڤیززدیۆییەی كە غەزالە تەنهززا چەنززد چركەسززاتێك پززێ  مەروززی تۆمززاری كززردووە، داوا لەخۆپیشززاندەران 

ێكەوەن، ئەو لەبزااڵی كچێكزی ئزازا، هزانی خۆپیشزاندەران دەدات لەپێنزاو ئزازادی و داوجزار دەكات نەترسن، چونكە ئەوان پز
 .بەتەزەی راستەوخۆ هێبە ئەمنییەكانی شاری ئامۆل لەپارێبوای مازندەران لەباكوری ئێران ویانی لەدەستدا

 
و هززیت هیزوایەك بززۆ زینززدوبونی  ئەوەی مزایەی سززەرنجە لەژیزانی ئەو كززچەدا ئەوەیە دوای ئەوەی وول.زززە بەر سزەری دەكەوێززت

بەدی ناكرێت، لەسەر وەسیەت و راساەردەیەك كە پێشتر بەكەسوكاری راوەیاندووە؛ ئەندامانی جەسزتەی ئەو كزچە شزاخەوان 
 .و وەرزشكارە دەبەخشرێتە هەشت نەخۆ 
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اڵەوانێكی ئزازادی و بەخشینی ئەندامانی جەستەی غەزالە ژیانی بزۆ زۆر كە  وەڕانزدەووەو رەنزگە ئەوە  نزاوی ئەو وەك پز
 .بەخشندەیی بۆ سااڵنێكی زۆر بەزیندویی بهێڵێتەوە

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٢ڕێکەوتی:  – هاواڵتیسەرچاوە: ماڵاەڕی 

 
 
 

 شۆڕشی پاش ئایدیۆلۆژیا
  

 
 

 ڕێبوار سیوەیلی

 
كردنەكەی كوردانە بزوو، شۆڕشی وەالنی ئێران بە درووشمی )ژن، ژیان، ئازادی( دەستیاێكرد. سەرەتا شۆڕشەكە هەم دەساێ -١

هەمززی  زوربززانییەكەی ژن بززوو. ئززازادییەكە  بە نەوززۆڕی مززایەوە. پاشززان وەالنززی دیززكەی ئێززران شززەهیدیان دا و ژنززان و 
پیاوانی دیكە  هەتانە مەیزدانەوە. بەاڵم ئزازادی وەك خزۆی لە الی هەمزووان مزایەوە: بەهزایەكی نەوزۆڕ كە هەر تاكەسزێك 

  .بەهایە بەرز و زیاتر و نەوۆڕتر دەكات بەبەشداریی كردن تیادا ئەو

 
جزززوانترین دیزززمەن لەم شۆڕشزززەدا جەوهەری شۆڕشزززبوون و ژنبزززوون و پیزززاوبوونەكەی نیزززیە، هێنزززدەی ئەوەی جەوهەرێكزززی  -٢

تاكەكەسینەی پەیدا كردووە. ئەوە هەر تاكەكەسێكە بەو بەهایەوە بۆ ئازادی هەیەتی، دێتە مەیدانەوە. ئزازادییەك، كە بە 
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ێكی دیكە ناوۆڕدرێتەوە و هیت ترسێك نابێتە هزۆی ڕێگزرێ بزۆ هەوڵ و خەبزاتی مزرۆڤ بزۆ بەدەسزتهێنانی. شۆڕشزەكە هیت شت
لەوەدا دەوزززمەنە، لەوەدا بەپزززێچەوانەی شۆڕشزززە تەز.یزززدییەكانەوەیە، كە نەك هەر نایەوێزززت ببێزززتە شۆڕشزززێكی سزززەدا سزززەد 

جزۆرە بەشزداریی تێزدا بكزات، كە توانزایی و دەسزەاڵتی  جەماوەری، بەڵكزو بزواری بزۆ هەر تاكەكەسزێك ڕەخسزاندووە تزا بەو
 .تاكەكە  ڕێگەی پێدەدات

 
فڕێزززدانەخوارەوەی عەمزززامە و مێزززبەر، داویركردنزززی بڵینزززدوۆكان، لەچزززك سزززووتاندن، تەنزززوورەی كزززورت لەبەر كزززردن،  -٣

ەرجەسزتە دەكەن، كە سروودخوێنی و چەندین بەرەنگزاریی دیزكە، هەموویزان ئەو ئاسزتانەی تزاكەكە  و توانزای تزاكەكە  ب
ئەم شۆڕشە لە شۆڕشی ئایدیۆلۆژییە پێشوەختەكان جیا دەكاتەوەو دەبێتە مەیدانی شۆڕشزی تاكەكەسزەكان. بزۆیە هزیت شزتێك 
لەم شۆڕشززەدا لەوە جززوانتر نیززیە، كە هززیت بڕیززارێكی پێشززوەختە نیززیە بززۆ ئەوەی كززێ و بە چ بیروڕایەكەیززی پێشززوەختەوە، 

 .بیروڕایە پێ  هەموو شتێك تاكەكەسی و لە پێناوی ئازادیدا نەبێت بەشداری تێدا بكات، ئەوەر ئەو
 
ئەمە چیمان پێدەڵێت؟ بێگومان ئەمە پێمان دەڵێزت ئزێمە لە بەردەم شۆرشزێكی هوشزیارانەداین كە ڕیزگەی نەداوە هێبێكزی  -٤

لەم شۆڕشزەدا تزاكەكە   دەرەكی، عەزڵێكی وشتی، یان زیرەكییەكی پێشوەختە بیر بۆ تاكەكە  بكاتەوە و ئاراستەی بكات.
نە سووتەمەنییە و نە داردەست و ئامرازی دەستی الیەن و هێبێكی دەرەكیی و ناوەكییە. ئەوەی شۆڕشەكەی بەردەوام كزردووە، 
ئامادەیی خودی تاكەكەسە لە مەیداندا بەو جۆرەی كە وێستگەكانی شۆڕشی مەیدان دەیخوازێت. بەم مانایە  ئەمە شۆڕشزێكی 

دیی سەنتەرە تا ئەو شوێنەی كە تزاكەكە  بزڕ دەكزات لە پێنزاوی ئازادییەكانیزدا بەرەنگزاری بكزات. بزۆیە خودوەردان و ئازا
دەبینززین هەر كردەیەكززی تاكەكەسززی خێززرا دەبێززتە كردەیەكززی بەكززۆمەڵی و لەوەڵ یەكەم چززاالكیی داویركردنززی بڵێنززدوۆی 

 .ستەكانی شۆڕ مبوەوتەكاندا، چەندین بڵیندوۆی مبوەوتی دیكە بەكارهێنران بۆ مەبە
 
ئەمە ئەو زۆنززاغە وززرنگەی شۆڕشززەكەیە، كە ئیززدی هززیت چززاوەڕوانییەكی لە حەكززیم و هۆشززمەندە دەرەكییەكززان نیززیە، بە  -٥

فریای بكەون و خۆی بیزر دەكزاتەوە و خۆیشزی بیركردنەوەكزانی بەكزردەوە دەكزا. ئەمە ئەو شۆڕشزەیە كە لە هەمزوو الیەكەوە 
نێكەوە بزۆی هەڵزكەوێ چزاالكیی دەنزوێنێ و وزورزی خزۆی دەوەشزێنێت. بەردەوامیزیەكەی لە چاودێری ڕژێم دەكات و لە هەرشوێ

ئایززدیۆلۆژیا و هانززدانێكی دەرەكیززیەوە وەرناورێززت، بەڵكززو چززاالكیی هەر كە  و دەسززتەیەك لە كەسززەكان دەكززاتە خززۆراك و 
ن دەكەنەوە. یەك كزۆاڵن دەویزرێ و پێشنموونەی چاالكییەكانی دواتر. یەك لەچك فڕێ دەدرێزت و هەزاران چارشزێو لەسزەریا

سەدان كۆاڵن لە بۆسەدان. یەك ژن كراسی كورت لەبەر دەكزات و سزەدان چزاوی لێزدەكەن. شۆرشزەكە ڕۆژ بەڕۆژ بەرەی نزوێ و 
پانتایی نوێی خەباتی خۆی فراوان دەكات. هەركە  لە شزوێنی خزۆیەوە ئەوەی لەدەسزتی دێزت، دەیكزات و بە هەر كزردەیەك 

 .ە دڵی ڕژێمەوەتر  و بیم دەخان
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ورنگیی ئەم شۆڕشە لەوەدایە كە بە ئاسانی تۆمەتبار ناكرێت. كاتێك شۆڕشزەكە لە كوردسزتانی ڕوونزاكەوە دەسزتاێدەكات  -٦
و دەوززاتە شززاری خززومەینی و شززارە شززیعە مەزهەبەكززانی دیززكە، ئیتززر كە  ناتوانێززت پێززی بڵێززت شۆڕشززێكی )تیكززدەرانە و 

ڕۆژ بەڕۆژ بەتزاڵ دەبززنەوەو لە هەر شزوێنی ڕژێزم تزۆمەت بزۆ چززاالكییەك، نەتەوەیەك، جوداخزوازانە(! مانزای ئەو تۆمەتزانە 
می..ەتێك و كەمینەیەك دابتاشێ، سبەی لە شوێن و شار و لەالی كەمینە و می..ەت و نەتەوەیەكزی دیزكە وەاڵمزی ئەو تزۆمەتە 

ەری یەكزدی، ئەوە لەوالی دیزكەوە ئەم ساختەیە دەدرێزتەوە. ئەوەر لەالیەكەوە شۆڕشزەكە، كزورد و ئزازەری كزردۆتە هاوسزەنگ
 !(نەتەوەیە و بەلووچی و هەموویان و فارسەكان و هەموو ئەوانیتریشی كرۆدتە هاو ئامانج: )ژن، ژیان، ئازادی

 
هەر لەبەر ئەو سرووشتە فرەیزی و هەمەڕەنگزی و جەوهەروەرایزیە تاكەكەسزیانەی شۆڕشەكەشزە، ڕۆژ بە ڕۆژ دەتەنێزتەوەو  -٧

تزاكەكە  و كززۆاڵن بەدوای كزۆاڵن و شززار بەشزار ڕۆژانە دێززنە مەیزدانەوە. ئەمە  كززارەكەی بزۆ ڕژێززم زۆر  تزاكەكە  لە دوای
سەخت كردووەو هەرچەنزدە سزەركوتانەوەكانی زیزاتر بكزات، بزایی ئەوە  ژمزارەی تزاكەكە  و كزۆاڵن و شزارەكان، بەدەر لە 

زیزاتر و زیززاتر دەبێززت. ئەوە  بززۆتە هززۆی ئەوەی كە دابەشزبوونە ئایززدیۆلۆژی، مەزهەبززی و جززوورافیی و نەتەوەییەكانیززان، 
 دۆخێكی هیستریای و شارزە و پێشێوی یەخەی ڕژێم بگرێت و نەتوانێت یەك پیناسە و تۆمەت بۆ شۆڕشگێڕەكان دابتاشێت. 

 
م كاتێك شۆڕ  تاكەكەسیانە و فرەنەتەوەیی و بان مەزهەبی و ئایدیۆلۆژیا بێت، هەم پێناسزەكردنی بزۆ ڕژێزم ززوور  و هە

بەجەسا.ێدانی زەحمەن و هەمی  كۆنترۆڵكردنی ئاسان نابێت. ئەوەتزا تزیمە وەرزشییەكانیشزی هزاتنە پزاڵ و م.یزان نەدا بزۆ 
ووتنەوەی سروودی می..ی كە ووزار  لە ژیانی ئەوان ناكات. بە هەمان شزێوەی كە مەال كزوردە شۆڕشزگێڕەكەی سزنە، سزروودی 

 .ەئەی شەهیدانی لە جیاتی ووتاری هەینی ووتەو
 
بەمجۆرە ، ئێمە شایەتی شۆڕشێكی نموونەیین، كە بەوەدا هەڵناسەنگێنرێت ئاخۆ سزەركەوتنی تەواو بەدەسزت دەهێنێزت،  -٨

یان ڕژێم دەڕووخێنێت. ئەوەی وزرنگە ڕووخانزدنی یەكجزارەكی ڕژێزم نیزیە لەم زۆنزاغەدا، هێنزدەی ئەوەی لەكەسایەتیخسزتنی 
رۆزنززانەكەیەتی. كۆمززاری ئیسززالمی لەم ڕوانززگەیەوە، سززەد سززاڵی دیززكە  ڕژێززمەكە و سززەندنەوەی ڕەوایەتززی و هەیززبەتە د

بەردەوامیی هەبێت، ئەوەندە نغرۆ و ڕووخاوە، كە هەرویب لەبەر چاوی وەالنی ئێراندا نابێتەوە ئەوەی جاران. یزان ڕاسزتترە 
ووخاو، لە ماوەی پەنجزا ڕۆژدا بگوترێ: ئەوەی چل ساڵ زیاترە وەالنی ئێران لە سینەیاندا بەندیان كردوە و كردوویانەتە ز

وەك نەفرەتێزززك لەو ڕژێزززمە كردیزززانە دەرێ و كردیزززانە وزەی سزززەر شزززەزام. وزەیەك، كە هەر سزززات و هەر ڕۆژە كۆمەڵیزززك 
 .تاكەكەسی دیكە دەهێنێتە مەیدانەوە، كە بەبێ هیت ئایدیۆلۆژیایەك و تەنیا لە پێناوی ئازادی و ژن و ژیاندا تێدەكۆشێت

 
ەجززززۆرێ نززززاخی هەر كەسززززێكی تەنیززززوەتەوە، بە هززززیت تاریكززززاییەكی چززززل سززززاڵەی كۆمززززاری ئیسززززالمی ڕوونززززاكییەكە ب -٩
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 بچێززتە ئەوەی جیززاتی لە ئەمجارەیززان كە ئێززرانییە، تەسززەووفی و عیرفززان نەرێتززی نێززو ڕوونززاكی هەمززان ئەمە نززاكوژێتەوە.
 هزاتۆتە دڵ، پزاڕانەوەی و لێزو ژێزر زەمزبەمەی جیاتی لە مەیدانەو چۆتە نشینییەوە، عوزلەت و حوجرە و خانەزا خەڵوەتی

 .دەكات ئازادی زیكری  مەیدانەوەو
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٢ڕێکەوتی:  – شارپریسسەرچاوە: ماڵاەڕی 
  

 
 
 

 ئەو موعجیزەیەی حزبەکانی رۆژهەاڵت چاوەڕوانی دەکەن چییە؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەشدار فەرەج

  
رۆژە خەڵکززی رۆژهەاڵت لەسززەر شززەزامە و بە دەسززتی خززاڵی بەرامززبەر بە هێبێکززی سززەرکوتکەری وەس کۆمززاری  ٥٠زیززاتر لە 

ئیسززالمی ئێززران شززەڕدەکات و زوربززانی دەدات، لەوەڵ ئەوە  پشززتی خززاڵییە و حببەکززانی ئەو پززارچەیەی کوردسززتان وەس 
هزززا بە باڵوکزززردنەوەی وێزززنەی کزززوژراو و ئەشزززکەنجەدانی خەڵزززک دەنزززگ ئەوەی چزززاوەڕوانی مزززوعجیبەیەکبن لە دوورەوە تەن

 .هەڵدەبڕن
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ئەوەر تززۆ هێززبی سیاسززی و چەکززداربیت دەکەویززتە نززاو کۆمەڵێززک تززازیکردنەوەی زورسززەوە، بەتززایبەت ئەوەر دروشززمەکانت 
نەوەیەکی زورسزیان سزاڵە هزیت تزازیکرد ٢٠دروشمی ئازادی وەلەکەت بێت، ئەوەرچزی حببەکزانی رۆژهەاڵت مزاوەی زیزاتر لە 

 .نەکردووە، بەاڵم ئێستا لەبەردەم تازیکردنەوەدان و نمرەکانیان پەیوەستە بە پوکانەوە و وەشەی خۆیانەوە
 

حببەکانی رۆژهەاڵت بە بیانوی ئەوەی کە نایانەوێت هۆکاربدەن بەدەست کۆماری ئیسالمییەوە بزۆ سزەرکوتکردنی خەڵزک هزیت 
ەاڵتدا نزاکەن، ئەی ئەو مزوعجیبەیە چیزیە کە دەبێزت رووبزدات بزۆئەوەی تزۆ بچیزتەوە جوڵەیەکی رێکخراو لەناو شۆڕشی رۆژه

 ناو خاس و واڵتی خۆت؟
 

شۆڕشززی رۆژهەاڵت لە دوو حززاڵەت زیززاتر تێناپەڕێززت، ئەم دوو حززاڵەتە  راسززتەوخۆ مەروززی حببەکززانی رۆژهەاڵتە، ئەوەر 
 .بارودۆخەکە وەس ئێستا بمێنێتەوە

 
ی رۆژئززاوا پززڕۆژەیەس بززۆ خەڵکززی راپەڕیززوی ئێززران و رۆژهەاڵت دادەنززێن و زوربانیززدانەکەی حززاڵەتی یەکەم ئەوەیە واڵتززان
 .خەڵکی رۆژهەاڵت ئەنجامدەورێت

 
یززان لە حززاڵەتی دووەمززدا شززۆڕ  وەس سززەرهەڵدانەکانی دیززکە بە شززەهیدوەلێکی زۆر و هیالکززی خەڵززک کۆتایاێززدێت، کە 

 .دەبێتە خاڵی کۆتایی پوکانەوەی حببەکانی رۆژهەاڵتهەردوو حاڵەتەکە  بەهۆی نەبوونی رۆڵی حببەکانەوە، 
 

ئەوەی ئێسزززتا وایکزززردووە وادەرکەوێزززت حببەکزززانی رۆژهەاڵت چزززاوەڕوانی مزززوعجیبەن ئەوەیە لە بڕیزززاردان دەترسزززن، بەاڵم 
 مەرجنیزیە هەمززوو بڕیارێزک لە زززازانجی تزۆ بشززکێتەوە، ئەوەر هەمزوو بڕیارێززک لە ززازانجی تۆبێززت کەوایە هەمزوو رێگاکززان

 تەختن بۆتۆ و تۆ تەنها شوێن ڕێگاکان دەکەویت
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٢ڕێکەوتی:  – ماڵاەڕی ئین ئار تیسەرچاوە: 
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 ژینا"ی کوردستان و "مەهسا"ی ئێران"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جەماڵ ڕەسووڵ دنخه

 
ی وەشززتی ئیرشززاد لە تززاران کۆتززایی هززاوینی ئەمسززاڵ هززاوێنێکی مێژوویززی بززوو. بە ویان.ەدەسززتدانی ژینززا ئەمینززی بە دەسززت

سززاتێکی مێژوویززی لە مێززژووی وەالنززی ئێرانززدا تۆمززار کززرا. کۆتززایی ئەو هززاوینە بززوو بە هززۆی ئەوەیززکە شۆڕشززێک ڕوو بززدات. 
 .شۆڕشێکی کۆمەاڵیەتی لەسەر دەستی خەڵک بەتایبەتی لەسەر دەستی ژنان

 
م بەڕێوە دەچێت، خەڵزک بە ڕوانگەیەکزی ئزاوەاڵتر لە ئەمڕۆ نبیک بە دوو مانگە کە ئەو شۆڕشە وەرموووڕتر لە ڕۆژانی یەکە

شەزامەکانن. هزیت نەتەوەیەکزی جوغرافیزای ئێزران ئەوی دیزکە بە بیزانووی داکزۆکی لە مزافی خزۆی تاوانبزار ناکزات بەڵکزوو 
 .پشتیوانیی یەکتری  دەکەن

 
یزای ئێزران یەکدەسزت و یەکگرتزوو لە تەورێب هەتا کوردستان، لە تاران هەتا زاهیدان و لەوێشەوە هەتزا کوردسزتان جوغراف

دژی حکوومەتی ئیسالمیی ئێران ڕژاونەتە سەر شەزامەکان. دروشمەکانی  یەکدەستن لە ژن، ژیان، ئازادی بگرە هەتزا بزازی 
 .دروشمەکانی دیکە کە ناورۆکەکەی یەکگرتووییە
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 الوانی شۆڕشگێڕ لە شەقامەکانی چێ دەڵێن؟

 
بەلووچسززتان و تززاران الوان داخززوازیی نەمززانی حکززوومەتی کۆمززاری ئیسززالمیی ئێززران  حواز، لە کوردسززتان، ئازەربایجززان، ئزز 

دەکەن. هەتا ئێستا نەبووە کە کەسێک دروشزمێک بزدات کە بەپزێچەوانەی ویسزتی خەڵزک بزێ و ئەوەر هەبزووبێتی  لەالیەن 
وشمی "مرگ بر سمتگر چز  شزاه خەڵکەوە سەرکۆنە کراوە. زۆر کە  کە ویستوویەتی دروشمەکان بەالڕێدا ببدات خەڵک بە در

 .باش  چ  رهبر" واڵمی پێویستیان بەو کەسانە داوەتەوە
 

نووسین لە وونزدەکانەوە بگزرە هەتزا سزەر دیزواری زوتابخزانە و کزۆاڵن و شزەزامەکان هەمزووی باسزکردنە لە  لەالیەکی دروشم
 ."نیست انهالبەویستی خەڵک. لە هەمووی بەرچاوتر نووسینی دروشمی "انهال  مهسا، این اعتراض 

 
لە کوردسززتان و بەلووچسززتان دۆخەکە زۆر هەسززتیارترە و دۆخززی شززۆڕ  لە سززنە بە جززۆرێکە کە جیهززان دانززی پززێ دانززاوە کە 

 .دەبێ پشتیوانی لە سنە بکرێت. دروشمی "بژی ئازەربایجان و یاساشن کوردستان" دراوەتەوە
 

اهیدان خەڵزک مزان بگزرن لە شزارەکانی کوردسزتان بەتزایبەتی لە بەلووچستان کاتێک بانگەواز درا کە بۆ چ.ەی شەهیدانی ز
سنە مانگرتن لە ئاستێک دابوو کە نەتەوەی بەلووچ ڕایانگەیاند هیت کات ئەو پشتیوانییەی کوردسزتانمان لەبیزر نزاچێتەوە. 

 .""تااکی کوردستان لە بەلووچستان
 

ێززران ڕایانگەیانززد کە بززۆ مەحکزززوومکردنی ئەو کاتێززک ژینززا شززەهید کزززرا و ناوەنززدی هاوکززاریی حیببەکززانی کوردسزززتانی ئ
جینززایەتەی ڕێززژیم ئێززران خەڵززك نززاڕەزایەتی دەرببززڕن هززیت کززات حکززوومەتی ئێززران بززاوەڕی نەدەکززرد کە خەڵززک ئززاوا 
یەکگرتززووانە بێززنە سززەر شززەزام. لە ئاسززتی جیهانیززدا پشززتیوانی لززێ بکرێززت، هونەرمەنززدان، وەرزشززوانان، سززینەماکاران، 

 .تی جیهاندا پشتیوانی لە خەڵک ڕاپەڕیوی ئێران بکەنیاریبانان لە ئاس
 

لە هەمووی جێگای سەرنجتر ئەوەیە کە تەنانەت تیمی می..یی فوتباڵی ئێران لە یزاری لەوەڵ نیکزاراوۆئە تیمزی واترپ.زۆ لە 
وەیکە تەنزانەت ی خەزەڵوەردا سروودی می..یی ئێرانیان نەوتەوە. نەوتنەوەی سروودی می..یی ئێران بوو بەهۆی ئە١٨ڕێکەوتی 

 .خودی حکوومەتی تاران هەڵویست بگرێت و بڵێت دەبێ ئەو کەسانە سبا بدرێن
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لە تاران سینەماکاران و هونەرمەندانی فزار  بە نووسزینی دروشزمی ژن، ژیزان، ئزازادی بە زمزانی کزوردی پشزتیوانیی خۆیزان 
 .لەو خۆپیشاندانانە و خەڵكی ئێران دەربڕی

 
شۆڕشگێڕ لەسەر بڵیندوۆ داوا لە خەڵک دەکەن بڕژێنە سەر شەزامەکان و لە تاران خەڵزک لە  لە مبوەوتەکان ژنان و کچانی

شەزامەکان دەڵێن هەموومان پێکەوەین. مامۆستایانی ئایینی لە کوردسزتان سزروودی شۆڕشزگێڕانە دەڵێزنەوە و لە سزەر وڵکزۆی 
 .شەهیدانی  بە ڕاشکاوی دەڵێن درێژەی بە ڕێبازی شەهیدان دەدەین

 
نکۆکزززانی  خوێنززززدکاران بە هەر جۆرێززززک کە دەتززززوانن پەیوەسزززت بە مززززانگرتن و خۆپیشززززاندانەکان بززززوونە. ڕێززززژەی لە زا

 .دەسبەسەرکرانی خویندکاران لە زانکۆکان با  لەوە دەکات کە زانکۆکان بوونەتە سەنگەرێکی ئازادی
 

ن بووەتەوە هۆی ئەوەیزکە سزەرنجی خەڵزک نووسینی دروشم لە زانکۆکان و خەوتنگەکان و وتنەوەی سروود لەالیەن خوێندکارا
 .و تەنانەت جیهان بۆ الی خۆی ڕابکێشێت

 
لە بززواری مززافی مززرۆڤییەوە ڕێکخراوەکززانی داکۆکیکززار پشززتیوانی خەڵکززن و هەتززا ئێسززتا لە ئورووپززا چەنززدین کاربەدەسززتی 

ەکانی بۆکزان، سزەزب، بۆکزان و حکوومەتی تاران تەحریم کراون کە چەندین کە  لەوانە فەرماندەی هێبی ئینتبامی لە شزار
 .دیواندەرە بوونە

 
وەمارۆکانی ئورووپا تەنزانەت ناوەنزدە سزەرکوتکەرەکانی حکوومەتیشزی لەخزۆوە ورتزووە و یەکیەتیزی ئورووپزا لەبەردایە کە 

 .وەمارۆی زیاتر دژی حکوومەتی ئێران بە مەبەستی پشتیوانی لە خۆپیشاندەران پەسند بکات
 

ەوڵەتی داوای کردووە بۆ پێشگرتن لە جینایەتەکانی حکوومەتی ئێزران دژ بە خۆپیشزاندەران جیهزان ڕێکخراوی لێبوردنی نێود
 .هەڵوێست بگرێ

 
لە جینایەتەکززانی حکززوومەتی ئێززران کە ڕەوشززتی هۆڤززانەی ئەو ڕێززژیمە دەردەخززات ئەوەیە کە ڕاسززتەوخۆ تەزە لە منززدااڵن 

ییەکززانی  تەنززانەت لە سززەرکوتی هێززبه سززەرکوتکەرەکانی دەکززات و هەتززا ئێسززتا چەنززدین منززداڵ شززەهید بززوونە. زوتاب
 .حکوومەتی ئێران نەپارێبراون و هێر  دەکەنە سەر زوتابخانەکان و لە زوتابییان دەدەن
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ئەمڕۆ ئەوەی نوێنەرایەتیی خۆپیشاندانەکان دەکات خەڵکە؛ خەڵک خۆیان ڕێکخستن دەکەن و بە شزێوەیەکی زۆر مەدەنییزانە 
بەردەوامن مێژوو وەیشتووەتە شوێنێک کە خەڵک بڕیاریان داوە هەتا بە ئاکامی خۆیان کە ڕووخزانی لە خۆپیشاندانەکانیان 

 .ناهێنن خۆپیشاندانەکانیان لە واز نەوەن  حکوومەتی کۆماری ئیسالمیی ئێرانە
 

ئەوەی  ئەوەی ئەمززڕۆ نززوێنەرایەتیی خەڵکززی ئێززران دەکززات شززەزامەکانن؛ سززەکۆی شززەزامەکان دەنگززی ڕاسززتەزینەی خەڵززكە و
 .خەڵک داوای دەکات و خوێنی بۆ دەدات پشتیوانیی لێ دەکرێت

 
نززاوی ژینززا بززووەتە ڕەمبێززک بززۆ بەرخززۆدان دژی دەسززەاڵتی ئێززران. دەنگززی شززەزامەکان بیسززتراوە و دنیززا دەزانێززت کە ویسززتی 

سزززەمبوولی  خەڵکزززی خۆپیشزززاندەر چیزززیە. شزززەزامەکان بزززا  لەوە دەکەن "ژینزززا"ی کوردسزززتان و "مەهسزززا"ی ئێزززران بزززووەتە
 .یەکگرتوویی و یەکدەنگیی خەڵكی ئێران دژی دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران

 
 .ناوەرۆکی ئەم بابەتە روانگەی نووسەرەکەیەتی و ئاژانسی کوردپا لێی بەرپرسیار نییە

 
 

 ٢٠٢٢ یرەبنۆڤەم ی١٢ = ٢٧٢٢ یرەوەڵزەخی ٢١ڕێکەوتی:  -سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاژانسی کوردپا 
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 سۆنامی نارەزایەتییەكانی ئێران دانامركێتەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لی عیماد عه

 
ئەوەی راستی بێت، سەرەتای ئەم نارەزایەتییانەی وەالنی ئێران زۆر دراماتیكیزانە بزوو، بزۆیە ئەوەی لە مێشزكی چاودێرانزدا 

ژینززا ئەمینززی و خەڵكززی نززارازی  دەخززوالیەوە، كە ئەم جززارە  نززارەزایەتیەكی كورتخززایەنە و لەالیەن كۆمەڵێززك هززاورێی
زەرەمەنزززدی سزززنوری كوردسزززتانە و زۆری پزززێ ناچێزززت دادەمزززركێتەوە و ئەوەی تێزززدا دەچێزززت و زەرەر دەكزززات تەنهزززا چەنزززد 
خانەوادەیەكن و توشی ئەو جەرگ سوتانە دەبزن، بەاڵم كە نزارەزایەتیەك بزۆ نزبیكەی دوو مانزگ بەو بزارودوخەی بزابەتی و 

ە درێژە بكێشزێت و بەردەوام لە فراوانبوونزدا بێزت، ئەمە زسزەیەكی تزرە و دۆسزت و دوژمنزی توشزی خودیەوە بێت و بەو رادەی
شۆك كردووە و هەمووان ئەوەیان بۆ دوپات بووەوە، كە   ئەو خەڵكانە ئازایەتیەكی وایان نوانزدووە كە وێزنەی لە دونیزادا 

 : نیە. با ببانین ئەم شۆرشە بۆ نمونەییە؟ دەڵێین لەبەر ئەوەی
 
دەستەوەستان تەماشای زارەمانێتی خەڵكی ئێران دەكەن و هاوكێشەی پەیوەندی و بەرژەوەندیەكانیان رێگەیان پێ نزادات  *

 .تەنانەت یارمەتی مەعنەویی ئەو خەڵكە بدەن(ئەو خەڵكەن كە رۆژانە تەنها بە خۆیان و بە  ئەو زارەمانێتیە دەنوێنن
 
ئەمریكزا و ئۆروپزا  ئەوەر بە ئاشزكرا سزۆز بزۆ نارازیەكزان دەنزوێنن بەاڵم  لەبەر هاوەكێشە و فاكتەرە سیاسەكان، خودی* 

https://www.awene.com/article?no=19861&auther=95
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بە روونززی دیززارە كە ئززاواتی دامركانززدنەوەی نارەزایەتیەكززان دەخززوازن و ئەكەر هەسززت بە عەیززبە  نەكەن بە شززێوەیەكی 
 .جیاواز یارمەتیی ئەم واڵتە دكتاتۆرە  دەدەن بۆ نەهێشتنی نارەزایەتیەكان

 
ەلە لە باشوور و تەنزانەت لە بزاكوور و ررژئزاوای كوردسزتانی  سزەرزاڵی م.مالنزێ و كێشزەی بزێ ئەرز  و براكانی ئەم و* 

 ئەمە )  وەردەورێزت لزێ فەرمزانی و پرو پوچ و هیچوپوچە نێوخۆییەكانی خۆیانن و هەر یەكە و ویرۆدەی دەسزتی واڵتزێكە 
 لە بززكەن ێززكسززتن بەو والتززانەوە و نززاتوانن جموجوڵربەخۆیی بریاردانیززان( و پەیوەناسززە و سیاسززی هەڵەی لەدەرئەنجززامی

 .بێت كورد پرسی ستراتیجیەتی زازانجی
 
دەركەوت مردنززی ژینززا هاوشززێوەی بززوعەزیبی  نززیە و شۆرشززێكی تززاكە لە مێززژووی هەمززوو نززاوچەكەدا و، بززێ پشززتوپەنایی * 

بزێ سزڵكردنەوە لە هزیت شزتێك زوربزانی  كۆڵی پێنەداون تا دێت لە رووی ژمارە و نەوعیشەوە فراوانتر دەبێزت و ئەو خەڵزكە
 .ۆنڕزیاتر دەدەن و شێ.گیرانە بۆ پێشەوە دە

 
ئەوەی زۆر ورنگە كە پا  نبیكەی دوو مانگ خەڵكی نارازی هیت یارمەتیەكی پێنەوەیشتووە و كزۆڵی نەداوە كەچزی رژێمێزك 

 كزاریگەر سزەرەكی فزاكتەرێكی وەك)  ە بەو هەموو توانا و ئیمكانیاتە مادی و مەعنەویەی دەوڵەتێكی خاوەن نەوت و غزازەو
 و لوبنززان حببززواڵی الیەن لە دەرەكززی یززارمەتی( ئۆكرانیززا و روسززیا شززەری پززا  ئەمززرۆی جیهانیەكیززانی هاوكێشززە لەسززەر

ان شۆرشزە كۆتزایی ی نارەزایەتیە ئەم یتوانیوە نە ئاسن ئاورو بە ئێستا  و پێیدەكات یەمەن حوسیەكانی و عێراق حببەاڵی
ۆیە تا ئێستا ئەوەی روونە دەرئەنجامی سەركەوتنی ئەم شۆرشە ئا لەم ئانوسات و كزاتەدا بزۆ هەمزووان ئاشزكرا پێ بێنێت. ب

 واڵتە ئەم دیزكە جزارێكی كە نزاوەهێ رانزدابووە، ئەوەر بۆ ماوەیەكی  ساردی تێدا بەدیبكرێت بەاڵم وۆرانێكی وای بەسەر ئێ
 .وەلێنایەتە خۆی وەكو
 

نهززا بە كۆبززونەوەی چەنززد هززاورێیەكی ژینززای لەزەڵەم دا و دواتززر بە ئززاژاوەوێران ناویهێنززا و بززوغرایی رژێززم كە سززەرەتا تە
 وەالنزی بزێگەردی و پزاك خزودیی شۆرشزێكی دەركەوت بزۆی كەئینجا هەوڵزی ئەوەیزدا كە بەدەسزتی دەرەكیزی لەزەڵەم بزدات. 

ێران بۆ كە  نەهێشتۆتەوە، دانی بە شۆرشزەكە ی بەدەر لە نارەزایەتی وەالنی ئناوهێنانێك و بوختان هەموو بواری و ئێرانە
 كە و، بكزات خزۆی پێشزوتری زسزەكانی و هەڵوێسزت پیزنەی راناوزات پزێ ئیسزالمیە جمهزوری ئەم لێهزاتووە وای ئێستا نا. 

مززوو شززتێك لەبەردەم خۆیززدا هە و ورتززووە خززۆی رێززگەی ئززاور وڵززۆڵەیەكی وەكززو و دایە فراوانبززون لە نززارەزایەتیەك دەبینێززت
 .ێت و كە  ناتوانێت بەری لێ بگرێت، تەنانەت ئەم دەسەاڵتە لەبەردەم دۆستەكانیشیدا زۆر روویر بووەدادەماڵ
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ئەوەی بە جوانی بۆ رژێمی ئاخوندی ئیسالمی  دەركەوت، كە ئەم شۆرشە تەنهزا كزاردانەوەی شزەهیدكردنی ژینزا ئەمینزی نزیە 
 لە چەربەزەی لە پزر رزێكزی و خزواردۆتەوە پەنگزی سزاڵە چەنزدین بزۆ كە نزاخەیە ئەو ینزیبەڵكو ئەم نزارەزایەتیەیە دەربر

 شززێخانی بە نە و بەسززییج  ونە پاسززداران سززوپای بە نە كە دەرخسززتووە ئەوەی شۆرشززە ئەم و داوەو مەاڵ  خۆیززدا جەوهەری
ێزران ركوتكەرە خزوێنرێژە هەمەچەشزنەكانی ئسزە دامودەزوزا هەمزوو بە نە و ئیسزالمی جاشی بە نە و ئیسالمی شۆرشی دەرباری

 .دادەمركێتەوە
 

ئززا لەم كاتززانەدا و ئێسززتا خەریززكە چززاودێران دەوەنە زەناعەتێززك كە ئەمە تززاكە شۆرشززێكی نمززونەییە لە مێززژووی نبیكززی 
 .سەرجەم وەالنی رۆژهەاڵتی ناوەراستدا بەو شێوەیە بەرپابێت و ئەوەندە بەردەوام بێت

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 

     
 
 

 ڕازی مانەوەمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەیموور مستەفایی

 
ئەوەی کوردی تائێستا لەبەرامزبەر دوژمناکانیزدا بە ززامەتی ڕاسزتەوە هێشزتووەتەوە، بزڕوا بزوونی بەڕزوزاری نەتەوەکەمزان و 

 . فیداکاری ڕۆڵەکانیەتی
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 : م.وو فەرموویەتی، ڕێبەری هەمیشە زیندومان د. زاسەدا بەساڵیانە خۆێنمان لێ دەڕواتلەم ڕێڕەو

 
 ".گەلێک ئازادی بوێ دەبێ نرخی ئەو ئازادیەش بدات"

 
، ئەوەی لەو ڕێزڕەوەدا و هێشزتا  بەو ئزاواتەی نەوەیشزتووەنەتەوەکەمان لە پێنزاو ئازادیزدا تزا ئێسزتا نرخێکزی زۆری داوە 

نەمززاڵەی شززەهیدەکانە لەم زیززاتر لە پێشززوو بززۆ وەیشززتن بە ئززازادی هیززوادارم دەکززات هەڵویسززتی ئازایززانە و بززوێرانەی ب
زۆنزززاغەی خەباتزززدا ،هەرچەنزززد ڕێزززژیم هەمزززوو هەوڵێکزززی دا بەچەواشزززە کزززاری ئەسزززتۆی ناپزززاس وجینایەتکزززارانەی لەو 
وەحشیگەرییەیان دامزاڵی و خەڵکزی دیزکەی پزێ تاوانباربکزا، بەاڵم بنەمزاڵەی شزەهیدەنەمرەکان ئازایزانە و بزوێرانەهەروەس 

  .کانی ڕێژیم و ،ڕایانگەیاندکە ڕێژیم زاتڵی شەهیدەکانی ئەوانەڕابردوو نەچوونە ژێر باری هەڕەشە
 

لەو  زیززاتر ئەوەی جێگززای شززانازیم بززوو، بنەمززاڵە سززەربەرزەکانی شززەهیدان زۆر بەورە و ئازایززانە شززانازییان بەو ڕێگززا 
شززاندانەکانی دژی سززەربەرزانەیەوە کززرد کەڕۆڵەکانیززان پێیززدا ڕۆشززتوون و ،ڕایانگەیانززد تاکۆتززایی و تاسززەر لە پشززتی خۆپی

 .ڕێژیمدا دەبن
 

بادوژمنی زین لەدڵ باشتر لە پێشوو تێ بگات کوردستان پارویەس نییە بەهیت شۆڤینیست و کۆنەپەرەست و دا  لە دڵێکیتزر 
 .زوت بدرێ ، هەرەکە  بیهەوێ زوتی بدات دەخنکێ و پێی دەمرێ

 
سزەدان هەزارمزان لزێ شزەهید و ئەنفزال و کیمیزا بزاران با دۆست و دوژمن ببانێ بۆ پاراستنی ئەم ئزاو و خزاکە تزا ئێسزتابە 

کراوە ،ئێمەو ئەم خاکە هەر مزاوینەتەوە و تزا دەسزتەبەرکردنی مزافە ڕەوا و بەحەزەکانمزان درێزژە بەڕێبزازی شزەهیدان ئەو 
 . ڕێبازە سەربەرزانەیە کە سەردارەکانیشمان سەریان لە پێناویدا دانا دەدەین

 
، دایکانمزان بەردەوام خزاکەدەکەنە سزاەڕسێنگیان بۆ پاراستنی ئەم ئاو  هاتوودا هەرەس ڕابردودڵنیام شۆڕە الوەکانمان لە دا

دەبن لە پێگەیاندنی ڕۆڵەی ئازا و نیشتماناەروەر، باوکەکانمان دەرسزی ئزازایەتی و بزوێری بە ڕۆڵەکانیزان دەدەن وئەمەشزە 
 .ڕازی مانەوەی نەتەوەکەمان

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  – ازادر وریسەرچاوە: دیواری فەیسبووکی 
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 خومەینی و پەهلەوی؛ تاکتیکی بێ الیەنی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زاهید حەنبەلی
 

 پێشەکی -١

 
ی ئۆکتززۆبەر، کە زۆریززنەی راوەیانززدنی فارسززی زمززانی ئۆپۆزیسززۆنی ئێززران ٢٠رەزا پەهزز.ەوی لە پززرێس کۆنفرانسززێک لە رۆژی 
نێزوان الیەنە سیاسززییەکانا بزێ الیەن دەمێنزێ، خزۆی لە زەرەی کێبەرکززێ و راسزتەوخۆ دەیانگواسزتەوە، رایگەیانزد کە ئەو لە 

شەڕە حیببی نادا و ئەیەوێ بارتەزای ئەو متمانەیە! بێت کە خەڵزک پێیزان داوە. ئەو کە هزاتبوو بزا  لە دۆخزی شزۆڕ  و 
ئێسزتا و بزۆ رێزوەبەری ئەوەری کەوتنی رێژیمی ئێستا بکا، پێگەی خۆی لە ئەکتەرێکی سیاسی هەڵوەدای دەسەاڵت لە دۆخزی 

داهاتوو جیزاکردەوە و ئەرکزی خزۆی بە یارمەتیزدان بزۆ رووخزانی رێژیمزی ئیسزالمی و دابینکردنزی سیسزتەمێکی دێمۆکراتیزک و 
مەردمی لە داهاتوودا دیاری کرد؛ کەسێ کە چاودێری ئەکا، راوێژ ئەدا و خۆی لە هیت م.مالنێیەس نزادا. ئەو کە ئزااڵی شزێر 

و، بەاڵم لە زۆر شوێنی زسەکردن و بەرس  دانیزا بزۆ راوەیەنە دەسزتچینەکانی ئەو هزۆڵە، باسزی لە و خورشیدی لە پشت بو
پالن و دابەشکاری کار لە ئێستا و داهاتوودا دەکرد. کێشەکانی ناودەبرد و ئەیوت دەسزتەی دامەزرێزنەری داهزاتوو هەم دەبزێ 

ڵبژاردنزی دێمۆکراتیزک بزۆ دیزاریکردنی چیەتزی سیسزتەمی بە زەیران و کارەکانی ئێستای واڵت رابگا و هەمزی  مکزانیبمی هە
 .حکوومەتی داهاتوو دیاری بکا

 
 ئەوەیکە کوڕی شای پێشووی ئێران بەهۆی ئەم پێگە سیاسیەوە و بەناوی "شازادە" کۆڕی ورت و لێدوانی دا بەاڵم 
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ێنەرەوەی رۆڵ و لێززدوانی رۆح بەرپرسززیارێتی وەئەسززتۆ نەوززرت و لە سززەرەوەی کێبەرکززێ سیاسززی دەدوا، بززۆ زۆر کە  وەبیززره
لە نۆفێززل لۆشززاتۆی فەرەنسززا. ئەویزز  لەو سززەرووبەندەدا مززوژدەی داهززاتوویەی  ١٩٧٩الزز.ە خززومەینی بززوو لە وەختززی شۆڕشززی 

جیززاواز و ئززازادی دەدا، کە لەودا دیکتززاتۆری پەهزز.ەوی رووخززاوە و خەڵززک تززامی ئززازادی و بەرابەری دەچێززژن. هەروەهززا 
ی حکومی وەرناورێت، دەسەاڵتی هاوشێوەی شای نابێ و تەنیا رۆڵی رێنزوێن و راوێژکزاری دەوڵەت خومەینی وتی هیت پۆستێک

دەوێززڕێ. پێززداوری لەسززەر ئززازادی بیززروڕا، دێمۆکراسززی، دادپەروەری و بەشززداری ئززازادانەی هەمززوو الیەنەکززان لە پرۆسززەی 
وڵەتزی داهزاتووی ئێزران کۆمزاری دەبزێ و بەپێزی دامەزراندنی دەوڵەتدا کرد. ئەو هەنگاوێ واوەتری  چوو و ووتی فۆڕمی دە

 .دەنگی خەڵک پێکدێت
 

و لە ئێسززتا دا زۆر  ٧٩لەوەڵ ئەوەی هەم دۆخززی سیاسززی ئێززران و تەنززانەت ئاسززتی راپەڕیززن و شۆرشززی خەڵززک ئێززران لە 
وشزێوەی زۆر جیاوازن و پێگە و رۆڵ و ستاتۆی خومەینی و رەزا پەه.ەوی لێزک نزاچن، بەاڵم وێکچزوون و جۆرێزک تزاکتیکی ها

ورنگ لە هەر دوویان دا بەدی دەکرێ. ئەوی  بریتییە لە رێکاری پاوانکردنی دەسەاڵت لە کۆمەڵگەیەکی ئاڵۆز و فرەچەشزن 
دا. جڤاتێکی لێوان.ێو لە کێشە، ناکۆکی و کێبەرکێ، کە تزا ئێسزتا رەنگزی دێمۆکراسزی بە خزۆیەوە نەدیزوە. دۆخێزک کە لەودا 

بەتەواوی کزراوەیە. خزومەینی ئەم بەسزتێنەی زۆسزتەوە و تزا  absolutism ەاڵتی رەهزادەرفەتی دەرکەوتن و وەشەی دەسز
رۆژی مردنزی دەسزەاڵتی پزاوان کزرد و بڕیزاردەری رەهزای وۆڕەپززانی سیاسزی ئزاڵۆزی ئێزران بزوو. لەپزا  خزۆی خززامنەیی ئەم 

تاتۆیە بزێ خەوشزە بزوون و بزۆ رۆڵەی شارەزایەنە وێرا. پێ  ئەوانی  لە سیستەمی پێشوودا بزاوس و کزۆڕ هەڵزوەدای ئەو سز
 .ساتێ م.یان بە هیت یاریەکی دێمۆکراتیک نەدا

 
لەم وتززارەدا هەوڵ دەدەم ئەو پرسززە ڕاڤە بززکەم کە بززۆچی کززایە سیاسززیەکانی ئێززران تززا ئێسززتا بە مۆنۆپززۆلکردنی دەسززەاڵتی 

بێزت، یزان پۆسزتی حکزومی  سیاسی لە الیەن تزاکێکەوە کۆتزایی دێزت؟ تزاکێ کە نەیدەویسزت یزان نایەوێزت بەشزداری دەوڵەت
 .وەرورێت، نەیدەویست یان نایەوێ بەشداری هیت م.مالنێیەکی سیاسی ببێ

 
ئاڵمززانی -ی کۆمەڵناسززی جززوولەکە(Der Königsmechanismus) "بززۆ ئەم مەبەسززتە لە تیززۆری "مکززانیبمی شززاهانە

 اڵت و کزززاراکردنیکەڵزززک وەردەوزززرم، کە شزززیکاری پزززاوانکردنی دەسزززە(  ١٩٨٣Norbert Eliasنزززۆربێرت ئەلیزززا )
absolutism  لە کۆمەڵگەی فرە ئاڵۆزدا بەشێوەی کۆمەڵناسزانە ڕاڤە دەکزا. ئەم باسزە یارمەتیمزان دەدا تزاکوو پێکهزاتنی

ئەم مززۆدێ.ە حکززومەتە لە ئێززران لێززک بززدینەوە و هەروەهززا روونززاکی  بخەیززنە سززەر هەڵبژاردنززی بززێ الیەنززی خززومەینی لە 
دواتر وشت یارییەکە بە ززازانجی ئەو کۆتزایی هزات. لە درێزژەدا بزارودۆخی ئێسزتای  ، کە٧٩کێبەرکێی سیاسی دوای شۆڕشی 

کۆمەڵگای ئێران و م.مالنێ و ئاڵۆزییەکزانی وەس بەسزتێنێکی لەبزار بزۆ ززۆرە  کردنزی دەسزەاڵتی سیاسزی لە ناوەنزد دا بزا  
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هەوڵززی الیەنگرانززی بززۆ دانززانی  دەکەم. دواتززر و لە بەشززی سززەرەکی ئەم بززابەتەدا خواسززتی بززێ الیەنززی رەزای پەهزز.ەوی و
کەسێکی بەهێب لە ناوەندی دەسەاڵت شزی دەکەمەوە. بزۆ ئەم مەبەسزتە بەشزێک لە زسزەکانی رەزا پەهز.ەوی لە دوایزن پزرێس 
کۆنفرانسی دا دەخەمە بەر با  و شزیکاری. لە کۆتزایی دا هەوڵ دەدەم کە ئەنجزامی ئەم لێکزۆڵینەوە، بەکزورتی و بەپزوختی 

 .ئاراستە بکەم
 

 بەشی تیۆریک -٢

 
اسززی رەهەنززدێکی ب نززۆربێرت ئەلیززا  لە درێززژەی ڕاڤە و لێکۆڵینەکززانی دا لەمەڕ چززۆنیەتی پێکهززاتنی رەوتززی شارسززتانیەت،

ورینگی وەشەی کۆمەاڵیەتی مێژوویزی ژیزاری مرۆڤزی دەکزا، کە لەودا کۆمەڵگزا بەهزۆی ئزاڵۆزی و فرەجیزاواز بزوونی وزرووو و 
ەو پزاوانخوازی و ززۆرەخکردنی دەسزەاڵت دەڕوا. ئەم ڕەوتە لە رۆژئزاوادا دەسزت پێزدەکا، چینەکان و کێبەرکێزی نێوانیزان، بەر

لەوێ کە رۆڵی "ئۆروانی ناوەندی" بەهۆی جیاواز بوون و تایبەت بوونیەوە، زیاتر لە هەر شزوێنێکیتر کزارکردی کزۆمەاڵیەتی 
بااڵی کۆمەاڵیەتی جۆرێک سەزامگیری بێ وێزنە خۆی دەنوێنێ. وەها ئۆروانێکی ناوەندی، کە توانی وەس رێکخەر و رێوەبەری 

لەو مەڵبەنزززدە دابزززین بکزززا. بەڕای ئەلیزززا ، یەکزززێ لە تایبەتمەنزززدییە سزززەرکەییەکانی ئەم ئۆروزززانە ناوەنزززدییە، هێزززبی 
چێ دەبێ. بەواتای ماف و هێبێک، کە دەتوانی بە سەر ئەوانیتردا حوکم بکزا.  (Herrschaft) کۆمەاڵیەتییە، کە لێیەوە 

داری هێبێکی کۆمەاڵیەتیە، کە بەهۆی ڕۆڵێکی تزایبەت و سزەنتراڵ لە پێوەنزدی لەوەل ڕۆڵ و کزارکردی الیەنەکزانی دەسەاڵت
تر، هێب و پێگەی تایبەت بە خاوەنەکەی دەبەخشێ. بۆ کۆمەڵگەیەس، کە لەودا چین، وزرووو و بەرژەوەنزدی یەکجزار زۆر و 

یە خززۆی تززایبەتتر و سززەنتراڵتر دەکززاتەوە هەتززا بتززوانێ رۆڵززی ئززالۆز وەشززەیان کززردووە، دەسززەاڵتی ئەم ئۆروززانە ناوەنززدی
یەکالکەرەوە بگێرێ. ئەلیزا  ئەم مکزانیبمە بە رەوتزی ززۆرەخکردنی دەسزەاڵت دەبینزێ، کە وەس لە درێزژەدا باسزی دەکەیزن، 

  .absolutism /دەبێتە بنەمایەس بۆ پێکهاتنی دەسەاڵتخوازی ڕەها

 
 social لیززا  روو ئەدا، کە وززرووو و چینززی جۆراوجززۆری جڤززاکی بەهززۆیوەهززا ڕەوشززێکی کززۆمەاڵیەتی، کززاتێ بززۆ ئە

differences  /  جیاوازی کۆمەاڵیەتی، بەرژەوەندی و جیاوازی هێبەوە، رووبەڕووی یەس دەبزنەوە ووزرژی لە نێویانزا سزاز
و ئزاڵۆزی نێزوان شی بکەینەوە، تا لە مەبەستی ئەلیا  لە وزرژی  social differences دەبێ. لێرەدا ورنگە کە تێرمی

ئەم ورووپززانە باشززتر تێززبگەین. ئەم تێززرمە لە زانسززتی جڤززاکی دا بززۆ "ئامززاژەکردن بە جیززاوازی، فرەچەشززنی و بەوشززتی 
ی کزۆمەڵگە و سیسزتەمی کزۆمەاڵیەتی بەکزاردێ کە (heterogeneity, variety and complexity) ئاڵۆزییەکزان

ە بەهززۆی رۆڵ و پززێگە، ئۆتززۆریتە و پرەسززتیژ و هێززب و دەسززەاڵتەوە، تێکززڕای دام و دەزوززا و رێکخراوەکززان لەبەر دەوززرێ ک
لە وەها دۆخێکزی  wirtschaftslexikon (بەپێی رادە، کال  و چینی کۆمەاڵیەتی لێک جیادەکرێنەوە" )بڕوانە ماڵاەرێ
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ەبزێ؛ ئەوان نە کۆمەاڵیەتی دا کە ئەلیا  باسزی دەکزا، پێوەنزدییەکی دوالیسزتی لەنێزوان وزرووو و الیەنزی نزاکۆس دا سزاز د
ئەونززدە هێبیززان هەیە کە بەسززەر یەکززدا زاڵ بززن، نە بەهززۆی وززرژی و جیززاوازی نێوانیززان دەتززوانن پززێکەوە بسززازن. لەوە  
زیززاتر، ئەمزززان لە دۆخێکززی دووژمنکزززارانەدا بەنیسززبەت یەکتزززر دەژیززن و هەبزززوونی کۆمەاڵیەتیشززیان بە بزززوونی ئەویتزززرەوە 

ی تززردا پێکهززاتووە و هەبززوونی ئەم بە بەردەوامززی ژیززانی کززۆمەاڵیەتی الیەنززی بەسززتراوە. یززانی ئەمیززان لە دژایەتززی ئەو
رەکابەرییەوە بەستراوە. واوەتر لەمە ، ئەم ورووپانە بزۆ خۆیزان لە هەنزدێ وردە ورووپزی تزر پێزک دێزن کە لەوەل ئەوان 

لە الیەس دووژمزززنن، بەاڵم بەرژەوەنزززدی ئزززاڵۆز، لێکبەسزززتراو، تەبزززا و ناتەبایزززان پزززێکەوە هەیە. کەواتە ئەم دوو بەرەیە 
هێبیززان بەوە ناشززکێ کە یەکتززر بسززڕنەوە، لە الیەکززی تززرەوە هەبززوونی کۆمەاڵیەتیززان لێکبەسززتراوە، بەاڵم نززاتوانن پززێکەوە 
بسازن. لێرەدا کەلێنێ ساز دەبێ کە لەودا هێبی سەنتراڵ و تایبەتی "ئۆروانی ناوەنزدی" دەتزوانێ بەززازانجی خزۆی بەکزاری 

ا ، کەسێکی ئاریستۆکرات لە چەشنی شا! دەتزوانێ وەهزا ڕۆڵزێ بگێزڕێ و ئەم دۆخە چەزبەسزتوویە بکزاتە بێنێ. بەڕای ئەلی
 .هەوێنی پاوانکردنی دەسەاڵت بۆ خۆی

 
بە واتەیکی تر، مۆنۆپۆلکردنی دەسزەاڵت لە وەهزا دۆخێکزی ئزاڵۆزی کزۆمەاڵییەتی دا وەس پێویسزتییەس دەردەکەوێ. شزا یزان 

اوەنززدی بڕیززاردا دادەنیشززێ و حززوکم و بڕیززاری یەکززالکەرەوە تەنیززا بززۆ ئەون. ئەلیززا  ئەم کەسززی ئاریسززتۆکرات لە چەزززی ن
پرۆسەیە ناو دەنێ مکانیبمی شاهانە. لێرە کەسزی ئاریسزتۆکرات ئەبزێ شزارەزایی باشزی لەمەڕ هەڵسزووکەوت لەوەڵ وزرووپە 

ب بزێ، کە بەسزەر ئەویتزردا سزەرکەوێ و نەیارەکان و کۆنترۆڵی ئاستی ورژی نێوانیان هەبێ. نابێ هیت ورووپێ هێندە بەهیز
سزەری پاشززا  بخزوا، ناشززبێ هیچیزان هێنززدە کزب و الواز بززن، کە بزن کەون و الیەنززی سزەرکەوتوو وززێچەڵ بزۆ دەسززەاڵتی شززا 

 .سازبکا
 

لەم سێناریۆیەدا ورووپەیل رکابەری ، الیەنزی سزێهەمیان، واتزا پاشزایان، بزۆ زیزاد ئەبزێ. ئەم ورووپزانە لەالیەس حەز بە 
هێززبی پاشززا ئەکەن، چززۆن لەوان لەسززەر تززرە و بززان دەسززتیانە؛ لەالیەکیتززر نەبززوونی شززا یززان کەسززی ئاریسززتۆکرات بە بززێ 

مەترسززی دەزانززن، کە نەکززا بچێززتە خززبمەت ورووپززی رەزیبیززان، یززان لەوە دەترسززن کە لەو یززارییەدا بە بززێ پشززتیوانی شززا 
 :بیدۆڕێنن. واتە جۆرێک پێوەندی لێکبەستراوی نوێمان دەبێ

 
 .رکابەرەکان، بۆ دژایەتی یەکتر، یان هاوسەنگی هێب پێویستیان بە بوونی پادشایە -١
 .پادشا بوون و هێبی خۆی لە هەبوونی دژبەرانەی ئەم دوو الیەنە ناکۆکەدا دەبینێ -٢
 .ئەو دوو ورووپە  هەبوونیان بە دژایەتی ئەویترەوە بەندە و بۆ مانەوەشیان پێویستیان بە مانەوەی ئەویترە -٣
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ئەم سێ الیەنە هاوکات دژی یەکتریشن. رۆڵی پادشا بەاڵم ناوازەیە. لەبەر ئەوەی ئەو نێوانگێڕی ئەو دوو الیەنزی تزر دەکزا 
 و بچزززووکترین جزززووڵە و بڕیزززاری ئەو، دەتزززوانێ بااڵنسزززی هیبەکزززان بگزززۆڕێ. ئەلیزززا  ئەم هاوکێشزززەیە بە یزززاری تەنزززاف

Tauziehen پزی رەزیزب ئەم بەر و ئەوبەریزان ورتزووە و دەیکێشزن. ئەم ووریسزە دەشوبهێنێ. تەناف/ووریسێ کە دوو وروو
تاوێک بەمال و تاوێک بەوالدا دەکێشرێ، بەاڵم هێبی هەر دوو ال هەر ئەوەندیە کە شکەستی ئەویتریان زەحزمەتە و بزۆ ئەم 

سزتاوە و چزاوەدێری ئەو مەبەستە پێویستیان بە یارمەتی دەرەکی هەیە: بە پادشا! تەنیزا ئەوە کە لە دەرەوەی ئەو یزاریە وە
ڕەوشە دەکا کە نەکا الیەنێ هێند بەهێب ببێ کە ئەویتر راکێشێ و لە عەرزی بدا. لەکاتی وادا خۆ تزێ وەردەدا و بە هانزای 
الیەنززی الوازەوە دەچززێ کە نەکەوێ و کێبەرکززێ نەدۆڕێنززێ. بێتززوو ئەم کێبەرکززێ یە، بە سززەرکەوتنی الیەنێززک تەواو ببززێ، 

 (٢٠١٠) Elias ,(٢٠١١)  ... (Molsberger)ای خۆی دەدۆڕێنێپاتشا  دەسەاڵتی رەه
 

 ١٦لە سزەدەکانی  absolutism ئەلیا  ئەم هاوکێشە بۆ لێکدانەوەی زۆناغێکی مێژوویی ناسزراو بە دەسزەاڵتخوازی ڕەهزا
ڵززی ی زاینززی و بەتززایبەت لە سززەردەمی پاتشززایی لززووی شززازدەهەم لە فەرانسززەدا بززا  دەکززا، کە وەس مززۆدێ.ێکی زا١٧و 

اڵم مکزانیبمی شزاهانە لە بە. دەبزێ جیهزان هەمزوو لەسزەر کزاریگەری و دەردەکەوێ  دەسەاڵتی رەهای تاکی لە وشت ئورووپزا
دنیای ئەمرۆدا فۆرم و شێوەی جیاوازی وەرورتزووە. بەتزایبەت لە واڵتزانی دێمۆکراتیزک دا دەسزەاڵتی رەهزا چیتزر لە پزاوانی 

وەس دەوڵەت، سیستەمی پارلەمانی و هتد وەرورتووە. بەاڵم خەسڵەتی "ئۆروزانی تاس دا نەماوە، بەڵکوو فۆرمێکی وشتگیری 
ناوەنزززدی" کە خزززاوەن دەسزززەاڵتی کزززۆمەاڵیەتی یە، لە رێزززگەی رێکخزززراو و دامەزراوە کزززۆمەاڵیەتی و سیاسزززییەکانەوە هەروا 

نزدە دەتزوانێ سیسزتەم و فزۆرمی بەردەوامە. ئەم دۆخە بۆ واڵتانی نادیمۆکراتی وەس ئێران چۆن دەبێ و مکانیبمی شاهانە چە
 دەسەاڵتی سیاسی لەو واڵتەدا شیبکاتەوە؟

 
 خومەینی و بێ الیەنی -٣

 
وەس لە سەرەتادا باسکرا، ئێران واڵتێکە لێوان.ێو لە زەیران، نزاکۆکی، هەاڵواردن و سزتەم و بەو پێزیە ، پزڕە لە وزرژی و 

اڵیەتی. تا ئەم سەردەمە ، ئەم واڵتە دیمۆکراسزی بەخزۆوە رکەبەرایەتی. واڵتێ پڕ لە جیاوازی، فرەچەشنی و ئاڵۆزی کۆمە
نەدیوە و کێشە و م.مالنێکانی پەنگیان خواردووەتەوە، هەر زیاد بووون، بەاڵم هیت چارەسەر نەکراون. دەسەاڵتی دواین شزای 

ی وززرتەوە. ڕوخززا و کۆمززاری ئیسززالمی بە رێبەرایەتززی خززومەینی جززێگەی ئەو ١٩٧٩ئێززران بەهززۆی شۆڕشززی "وەالن" لە سززاڵی 
خومەینی لە کاتی دوورخرانەوەدا لە پاریس بەکردەوە بوو بە دەمڕاستی نەیارانی شا و رابەرایەتی ئەکسزیۆنی دژە حکزومەتی 
بە ئەسززتۆ وززرت. ئەو کە خززۆی مەرجەعێکززی ئززاینی شززیعە بززوو، بە سززیمای زاڵززی ئۆپۆزیسززیۆنێک دەناسززرا کە بەشززی هەرە 

نەتەوەیززی پێکززدەهاتن. لە کززاتی  -چەو، ئیسززالمی ز چەو یززان لیبززراڵ-یززیبەرچززاوی لە وززرووو و الیەنززی چەو، نەتەوە
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وەس ئیمام و رێبەری بێ ئەمالو ئەوالی شۆڕ  پێشوازی لێکرا. الیەنەکانی  -چەند رۆژ پێ  شۆڕ  -وەڕانەوەی دا بۆ ئێران 
رانزدا بسزەپێنێ، یزان لەو ئۆپۆزیسیۆن لەدوای شۆڕ  بوون بە رکابەر و دژبەر کە کامیزان بتزوانێ خزۆی لە وازعزی سیاسزی ئێ

دۆخە جێ نەمێنێ. خومەینی لەو وەختەدا بوو بە ئیمام بۆ زۆرینەیان و بوو بە جێگای هیوا، بوو بە ڕوووەی هانا و سزکااڵی 
ئەو الیەنانە کە خەریک بوون یزاری وورێسزیان دەکزرد و لەوانە بزوو بە الیەنزی بەرانزبەر بیزدۆرێنن. لەم وەخزتەدا خزومەینی 

و ورینگترین بڕیاردەری پرسەکان. هیت پرسێکی ورنگ بێ ئیبن و بڕیزاری ئەو دەرنەدەچزوو. هەر لە فتزوای دژ بوو بە دواین 
بە خەڵکی کورد، تا فتوای جەنگ و فتوای دژی سەلمان رۆشدی، فەرمزانی کوشزتنی بەکزۆمەڵی زینزدانیانی سیاسزی، راورتنزی 

ەو سززااڵنە دەریزدەخەن کە چ رکززابەریەکی سیاسززی وەورە لە شزەڕ لەوەڵ ئێززراق، البردنزی مززۆنتەزێری و هتززد. بوویەرەکزانی ئ
دەورووبەری خومەینی لە ئارادا بوون و چۆن الیەنەکانی بەشزدار ورێزدراوی رۆڵزی تزاکڕەوانەی خزومەینی بزوون بزۆ پاراسزتنی 

 .خۆیان، مانەوەیان یان بردنەوەیان لەم یارییە
 

ەوەی بززۆ ئێززران نەیدەویسززت بەشززداری سیاسززەت ببززێ، پۆسززتی ئەم لە کاتێززک دایە کە خززومەینی لە زسززەکانی بەر لە وەڕان
حکوومەتی وەربگرێ، یان وەس شا بەرپرسیارێتی هەبێ. دیمۆکراسی، ئازادی، ئزازادی رادەربزڕین، بەشزداری ژنزان لە کزۆمەڵ 

و بە کەسزی دا و، تەنانەت ئازادی تێکۆشانی کۆمۆنیستەکانی بە ڕەوا دەزانی. چی بوو کە ئەم شزتانە نەهزاتنە دی و ئەو بزو
یەکەمزی یەکززێ لە داپڵۆسززێنەرترین حکومەتەکززانی دنیزا و دەسززەاڵتی سیاسززی ئێززران تزا دوایززن رۆژی ژیززانی لە پززاوانی ئەودا 

 مایەوە؟
 

ئەم پرسە ئەوەر نا بەتەواوی، بەاڵم تا رادەیەس دەکرێ بە مکانیبمی شاهانەی ئەلیا  واڵم بزدرێتەوە. ئەو جڤاتزانەی کە 
کی چینایەتی، یان جۆرەکانی تزری سزتەم و بەرژەوەنزدی ورووپزی، وە مکزانیبمێکی دێمۆکراتیزک بزۆ پڕاوپڕن لە کێشە و ناکۆ

باسززکردن و چارەسززەری کێشززەکان لەئززاردا نیززیە، دەبززنە شززوێنی پێکززدادانی وززرووپە دژبەرەکززان. تززادێ ئەکززتەری زیززاتر بەم 
هێنززدە زۆر دەبززن کە بززوارێکی لەبززار بززۆ کێبەرکززێ پەیوەسززت دەبززن و ئاسززتی رکززابەری، دژایەتززی و هاوکززات لێکبەسززتراوەی 

وابەسزتەیی وزرووپە دژبەرەکزان بە تزاکڕەوی خزومەینی ئاشزکرا  ٧٩پێکهاتنی مۆنۆپۆلی دەسەاڵت پێکدێت. ئەزمزوونی شۆرشزی 
دەکا. خومەینی  لەم هاوکێشەدا، بوونی بەو دژبەرانە بەسترابوو کە ئەودەم و دواتری  لە فۆرمی جیاوازدا تا سەرە مەروزی 

رادا بوون. خومەینی بوو بە کەسی یەکەمزی هەمزان ئۆروزانی ناوەنزدی کە هێزبی کزۆمەاڵیەتی ززۆرە  کردبزوو. هەبزوونی لە ئا
 .هێبە رکابەرەکانی  بە بوونی ئەوەوە بەسترابوو، بۆیە وەس تاکێکی مۆنۆپۆلیست لە لووتکەی فەرمان ڕەوایی مایەوە

 
یبمی شاهانەی ئەلیاسزە. زەزتزرین رکزابەرەی زەمزانی دەسزەاڵتداری خامنەیی جێنیشی خومەینی نموونەیەکیتری کارکردی مکان

رەهای رێبەری ئێستای کۆماری ئیسالمی هەڤرەکی رێفۆرمیست و کۆنەپارێب بوو. زیاتر لە دوو دەیە خامنەیی وەس کەسی بزان 
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هەر دوو الیەن لە  ورووپزی ئەم یزارییە، ئەم دۆخەی بزۆ درێژکزردنەوە رێزبەری تزاکالیەنەی خزۆی بەکارهێنزا و هەوڵزی دا کە
خززبمەت مززانەوەی خززۆی و پززێگەی بڕیززاردانی خۆیززدا باززارێبێ. ئەم دوو وززرووپە نمززوونەیەکی باشززن لەوەی چززۆن دژایەتززی و 
کێبەرکێززی ئەوان سیسززتەمی کۆمززاری ئیسززالمی بە سززەرۆکایەتی خززامنەیی پاراسززتووە. ئەم دووانە بوونیززان لە سززەر ئەساسززی 

لەنێویاندا دەستاودەست کراوە و خامنەی  یاری وزوریس کێشزانی بەتەواوی لە کۆنترۆڵزدا دژایەتی یەکتر دامەزراوە. دەوڵەت 
بززووە و لە زۆر شززوێندا و لە دەیززان نمززوونەدا دەردەکەوێ کە چززۆن بە تززازە ئامززاژەیەس یززان جززووڵەیکی ئەو، بااڵنسززی هێززب 

ا نەمزانی یەکیزان ئەتزوانێ مزانی ئەوانیتزر ووڕاوە. ئەم سێ کوچکەیە هەبوونی کۆمەاڵیەتیان ورێدراوی بوونی یەکتریشە. وات
 .بخاتە مەترسیەوە، یان یاریبانیتر بێنێتە مەیدانەوە، کە کۆی یاری و پێگە و هاوسەنگی هێبەکان بگۆڕێ

 
دەوڵەتی ئیستای ئێران و جمگەکزانیتری دەسزەاڵت هەنزووکە یەکدەسزت کۆنسزێرڤاتن. ئایزا یزاری ووریسزەکە بەرەوەی کۆتزایی 

ێفۆرمیست دۆڕانزدوویە؟ ئایزا خزامنەی بەتەواوەی و بە ززازانجی کۆنەپزارێبان هێزبی خزۆی داوەتە الیەنزی هەبووە و الیەنی ر
بەرندە؟ وەس دیارە ووریس کێشان الیەنی بەرندەشی ئەوەر هەبێ، ئەوە هەردووال لە ئەنجامی ڕاکێشان بەرەو الی بەرەنزد  

 امنەی هاتووە؟دەکەون. ئایا کاتی کەوتنی ئەم سیستەمە بە رێبەری تاکڕەوی خ
 

 پەهلەوی و بێ الیەنی -٤

 
بەپێززی شززیکردنەوەی سززەرەوە و ناسززاندنی مکززانیبمی شززاهانەی نززۆربێرت ئەلیززا ، ئەوەڕێززنەوە بززۆ باسززی رەزا پەهزز.ەوی و 
هەڵوێسززتی بززێ الیەنززی ئەو لەنێززوان شززەڕی حیززب  و الیەنەکززان. سززەرەتا دەپرسززین چمززا و تززا چ ئاسززتێ رەزا پەهزز.ەوی بززێ 

  الیەنە؟
 
ئۆکتۆبەر، دووهەمین کۆنفرانسی رەزا پەه.ەوی دوای کوشتنی ژینا ئەمینی بزوو. ئەو لەوێزدا، بەجۆرێزک  ٢٠س کۆنفرانسی پرێ

دڵنیززایی لەوە کە رووداوی سیاسززی ورنززگ و مەزن لە ئێرانززدا خەریززکە روودەدەن، هززاتووە و باسززی ئەوەر و پێشززهاتەکان بززۆ 
نی وەس کەسێکی خاوەن پرسە، ژێستی رێبەرێکی بان وزرووپە و هەوڵ دەدا داهاتووی ئێرانی دوای رێژیم دەکا. جۆری ئاخافت

لێدوانەکەشززی هەمززوو الیەس بگززرێتەوە. راوەیەنەکززان و رۆژنامەنووسززانی بەشززدار بەزۆری فززار  زمززانن و پەه.ەویزز  وەس 
وەنززدوەرا و پززرۆ "شززازادە" بانززگ دەکەن. جززگە لە رۆژنامەنووسززێکی فەرانسززی، کززۆی پرسززەکان لە الیەن میززدیای فارسززی، نا

پەه.ەوی یان خۆد مەینستریم ئاراستەی ناوبراو ئەکرێن. هیت پرسێکی چالشی لە وۆڕیدا نیزیە و تەنیزا بزی بزی سزی فارسزی 
جارێک، لەمەڕ خواستی ئەو بۆ وەرنەورتنی پۆستی سیاسزی لێزی دەپرسزێ. بەوشزتی رەزا پەهز.ەوی لە نزاو ئزاپۆرەی میزدیای 

 :وای رێژیم دەکا، بەاڵم روونی دەکاتەوە کە ئەو بە دوای دەسەاڵتەوە نییەپرۆ پەهەویدا باسی رێبەری کاتی د
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ویژدانم ریگای وتنی ئەو "باید"زەم ]حەزی بەشزداری سیاسزیە هەمزوو الیەنە دێمۆکراتیەکەکزان لە دەسزتەی دامەزرێزنەره پزێ "
دنززی داهززاتوودا پشززتیوان یززان ئەدا کە چززۆن زەت بە دوای دەسززەاڵتەوە نەبززووم، نززیم و نززابم و لەبەر ئەوە  لە هەڵبژار

بانگەشەکەری هیت حیب  و الیەنێک یزان فۆرمێزک لە حکزومەت لە بەرانزبەر ئەویتزردا نزابم، ئەوەر بزوایەم حەزتزان بزوو کە 
 " ... هەر شتێ کە دەیڵێم لەپێناو بەرژەوەندی سیاسی خۆمی لێکدەنەوە

 
 :سیاسی دەڵێ لە واڵمی بی بی سی فارسی سەبارەت بە ئیدیعای وەرنەورتنی پۆستی

 
ئەو شتەی کە من بەراستی لێی تێدەوەم ئەوەیە کە یەکزێ لە و هۆکزارانەی کە متمزانەیەس لە الیەن هاونیشزتمانییانەوە بە "

من هەیە، زۆرتر بۆ ئەوە دەوەڕیتەوە کە من خۆم تێکەڵی هیت حیزب  یزان ئاراسزتەیەکی سیاسزی تزایبەت نەکزردووە، لەوەل 
وە، خۆم ئەبمە بابەتی زسە و بزا  و کێشزە، تزا ئەوە کە وەس کەسزێکی بزێ الیەن بتزوانم ئەوەی بمەوێ بچمە ناو ئە کێشە

لەوەل هەمووان ئاخافتنم هەبێ. لەنێو خەڵکدا بم، زسەی ئەوان بکەم، بەاڵم خۆم سەرزاڵی یاری و کێبەرکزێ سیاسزییەکان 
وسزت کردنزی پێکهزاتە لە ئێزران تزا ئەوەی نەبم. من لەوێ رۆڵی خۆم بە کاریگەرتر دەبینم بۆ یارمەتیدانی دێمۆکراسی، درو

 "[...] خۆم تووشی جۆر و نەوعی بابەتی حکومی و بڕیاردان بکەم، هیوادارم هاونیشتمانانم لەمە تێبگەن
 

وەس دەبینرێ، رەزا پەهز.ەوی چەنزد جزار بزێ الیەنزی خزۆی رادەوەیەنزێ و رۆڵزی خزۆی لە دەرەوەی کزایەی سیاسزی و حیببزی 
  وی تا چەندە بێ الیەنە؟دەبینێ. ئاخۆ رەزا پەه.ە

 
 

 :بۆ واڵمی بەو پرسە دەبێ قسەکان، ئاماژە و سەمبولەکان وردتر لێک دەینەوە

 
"شازادە" لەم پرێس کۆنفرانسزەدا چەنزدین جزار دووپزات دەبێزتەوە و ئەو کێشزەی لەوەڵ ئەم بزابەتەدا نیزیە. لە  نازناوی -١

.ەوییزانەیە کە باسزی هەڵەی رووخزانی دەسزەالتی بزابی دەکەن و ئاکاری رۆژانەشێدا هزاودەنگی ئەو الیەنە سیاسزی پزرۆ پەه
هەر لەم کۆنفرانسەشدا دەڵێ کە خەڵک نایانەوێ هەڵەی دایک و بابیان دووپات بکەنەوە. خزۆ بە میراتگزری ئەوان دەزانزێ 

یەت. وەس و بززوونی ورێززدراوی ئەو نازنززاوەیە. جێگززای ئامززاژەیە، کە بززۆ هززیت کەسززێکی جیززا لەو نازنززاوی ئززاوا بەکززار نززا
 .بووە و هتد دەستەو بە ساڵ سەدان بۆ ئێرانیان پاشایەتی ئەوان پێ  کە زاجارەکان،  نموونە

 
 ئااڵی شێر و خورشیدی لە پشتە، کە ئااڵی پەسەندکراوی هەموو الیەنە سیاسی و رەوتە کۆمەاڵیەتییەکان لە ئێران  -٢
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بینرێ. نەتەوە بندەستەکان هزیت ئۆورییەکیزان بەو ئزااڵیە نیزیە نییە. تەنانەت لە ناو ناوەندوەراکانی  دا ئااڵی جیاواز ئە
و لە هیت ناوەندێکی دیمزۆکراتیکی  بڕیزاری لەسزەر نەدراوە کە ئزااڵی نەتەوەیزی بێزت. ئەم ئزااڵی پشزت سزەری ئەو، ئزااڵی 

 .تازمێکی تایبەتە، کە خوازیاری وەڕانەوەی سیستەمی پاشایەتی بە رێبەری پەه.ەوین
 
ار هێنززراو لەالیەن ئەوەوە، لە ئەدەبیززاتی سیاسززی دا بە ئززۆڵترا ناسیۆنالیسززت دەناسززرێ، وەس: "م.ززت بەکزز ئەدەبیززاتی -٣

یکاارچە، جانم فدای ایران، مرز پزر وزوهر، سزایە پزرچم م.زی مزان". نزاو نەهێنزانی نەتەوەکزانی ئێزران و ناسزاندنیان وەس 
بەکارهێنانی تێرمزی نزۆیتراڵتری وەس ئەتنیزک. سزەر فرەجۆری زمانیی، نەس ئەو جۆرەی کە خۆیان دەناسێنن، یان تەنانەت 
شهری"یە. یەس بە یەکی ئەم تێرمانە حەشزا کزردنە -و بنی زمانی یەکیەتی نەتەوەی بەپێی خوێندەوەی ناسیۆنالیستی "ایران

وەس لەوانیتززر و نەبینینززی ئەجێنززدا و بەشززدارییان لە وۆڕەپززانی سیاسززی داهززاتووی ئێرانززدا. تەنززانەت نەتەوە بندەسززتەکان 
 .بوونێکی سیاسی کۆمەاڵیەتی بە رەسمی دانانێ و بە جۆراوجۆری زمانی ناویان دەبا

 
هەر لەم کۆنفرانسەدا پەه.ەوی کە باسی خۆ تێوەرنەدان لە کایەی سیاسزی و حیببزی دەکزا، ئامزاژە بە کزۆمەڵە کارێزک دەکزا 

ەر دا، کە ئەو وەس ئۆپۆزیسزیۆن دەناسززێ و کە کزراون و چزوونەتە بزواری جێبەجززێ کزردنەوەوە. بزۆ وێزنە لە واڵمززی ئێزران وای
 :لێیدەپرسێ، ئێوە چیتان کردووە بۆ خەڵک و بۆ وواستنەوەی ئەم دۆخە؟ ئێژێ

 
ئەو وتززووێژە چەندسززاڵەیەی کە لەنێززوان هێززبە دیمۆکراسززیخوازەکان لە نززاوخۆ و لە دەرەوە هەبززووە ]...ه بەخۆشززیەوە [...]"

 "[...] ڕینەوە بووە و دابەشکردنی کاری  هەبووەبەڕادەیەکی با  لەم بارەوە زسەکراوە، راوۆ
 

لێرەدا روون نییە کە پەهز.ەوی لەژێزر چ ناوێزک و لەوەل کزێ دانیشزتووە و چزۆنە کە وەیشزتوونەتە ئاسزتی کزار دابەشزکردن. 
ت هێبی دێمۆکراسی خواز الی ئەو کێن؟ لە کاتێکدا ئەو خۆ لە بەرەسمی ناسینی بەشێکی زۆری پێکهزاتەی غەیزرە فارسزی واڵ

دەبوێرێ و هاوکاتی  بێ الیەنە، چۆنە کە هیزبی دیمۆکراسزیخواز بزۆ کزاری هزاوبە  هەڵزدەبژێرێ و کاریزان لەوەل دابە  
دەکا؟ ئەو لەمە  واوەتر دەچێ و باسی هەنگاوی بەکردەوەتر دەکا لەوەل رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان و پرسزی دانزانی 

ئەرکزی دەسزتەی دامەزرێزنەری دوای کەوتنزی کۆمزاری ئیسزالمی  دیزاری دەکزا. سنووزی هاوکاری و زۆر بابەتری تر. هەروەهزا 
ئەو خۆی لە وتنی فۆرمی حکومەت؛ سیسزتەمی پاتشزایی یزان کۆمزاری دەبزوێرێ و دەڵزێ ئەمە لە یەکەم هەڵبژاردنزی ئزازاددا 

 .روون دەبێتەوە
 

 ۆرسێکی سیاسی ناسیۆنالیستی ناوەند وەرایە ئەم بابەتانە روونی دەکەنەوە کە رەزا پەه.ەوی بێ الیەن نییە. سەر بە دیسک
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و وەرەکیە لەسەر ریشەی ریژیمی رووخاوی بابیەوە هەڵەسوون بێنێتەوە. ئاخزافتن، ئاماژەکزان و دەرکەوتنزی لەم کۆنفرانسزە 
و لە شززوێنی تززری  دا دەریززدەخەن کە ئەو رێززبەری ورووپززێ لە شاپەرەسززتانە کە بنەڕەتززی سیاسززی خۆیززان لە سززەر ئینکززاری 

وونی جیاوازی کۆمەاڵیەتی و سیاسی غەیری فار  داناوە. خۆیان بە ئیدۆلۆژیەکی ناسیۆنالیسزتی کەونزاراوە دەبەسزتنەوە هەب
و بوونێکی زاتگەرایانە بۆ واڵتی ئێران زایل دەبن. بە ئەرکی مێژوویی خۆشیان دەزانن کە پێ  بە هەڵوەشانەوەی یەکیەتزی 

تەکان و خەڵکززی پەراوێبخززراوی ئێززران، بە واتززای بەردەوامززی سززەرکووت و خززاکی ئێززران بگززرن؛ کە ئەمە بززۆ نەتەوە بندەسزز
 .چەوسانەوەیە

 
 پەهلەوی و مکانیزمی شاهانە -٥

 
رەزا پەه.ەوی لە دەرکەوتنەکانی پێشووتری دا بەشداری مونزازرە و دیزالۆوی چەنزد ززۆڵی لەوەل نەیزارانی دەبزوو. بەاڵم لە 

چزڕ و بە بەرنزامە دەبینزرێ کە ئەو بە ژێسزتی رێبەرێکزی بزێ هاوتزا و بزان  چەند ساڵی رابزردوودا دۆخەکە وزۆڕا. هەوڵێکزی
ورووپی پیشان بدرێت. چیتر بەشداری هیت دیبەیتێکی چەند الیەنی نەبێ. لەوەل هیت رێبەر و بەپرسێکی سیاسی و حیببزی 

ەلەفبیزۆن، رۆژنزامە، سزایت کۆنەبێتەوە و دەرنەکەوێ. ئیماراتوریەکی میدیای وەورە بە بودجەی زەبەالح لەئاستی چەندین ت
و رادیززۆ بززۆ پشززتیوانی و بۆڵززدکردنەوەی ئەو دانززراون. هەر جززووڵە، تویززت، ئاخززافتنێکی بە خێراتززرین کززات دەوززوێبنەوە و 
خەڵکیتززر لەوانە رەزیززبە سیاسززیەکانی بانگهێشززت دەکززرێن بززۆ شززیکردنەوە و ئانززالیبی وتەکززانی. کززۆمەڵێ سززەرچاوەی نبیززک 

و مززاڵاەری ئەم رایەوەنززدانەدا هەوڵ دەدەن کە چززرکەیەس بە بززێ نززاوی ئەو تێززنەپەڕێ و هەر لەوەوە بەردەوام لە شاشززە 
 .جووڵەیەکی دژی ئەوی  ئینکار بکەن، بیسڕنەوە و بەالڕێیدا ببەن

 
، خاوەن کاریبما و پێگەیەکی سیاسی ئەوتۆ لەنزاو خەڵزک دا نیزیە. ٧٩پەه.ەوی ئێستا بەپێچەوانەی خومەینی پێ  شۆڕشی 

لە ووتاری خەڵکی پەراوێب؛ نەتەوە بندەستەکان، چاالکانی فێمێنیستی، کرێکاران، خەڵکی ئزاینی پەراوێبخزراو بەتایبەتی 
و هیتردا، خاوەن هیت پێگەیەس نییە و بە بەشێ لە ناوەند و بگرە لە چەزی ناوەند دەبینرێ و خۆی بەشێکە لە کێشزەکان. 

ەری جزدی دەبینزرێن، کە ئێسزتا تایبەتمەنزدی م.مالنزێ و هەڤڕکییزان لەم شیکارییەی ئێرەدا ناوەند و پەراوێب وەس دوو رکزاب
لە ئاستی ئێراندا پێکەوە تێدایە؛ واتە بوونی کۆمەاڵیەتیزان ورێزدراوی بزوونی یەکتزرە و هاوکزات هێنزدە  دژبەری یەکزن و 

 .بەرژەوەندییان دژ بەیەکە کە لەوەل یەکتری  هەڵنەکەن
 

می شززاهانەی ئەلیززا  چززۆن ئەتززوانێ ئەو هاوکێشززەمان بززۆ ڕوون بکززاتەوە؟ بەم هاوکێشززەوە دەکززرێ بارسززین ئەی مکززانیب
 دیعای بێ الیەنی رەزا پەه.ەوی دەتوانێ بەواتای مۆنۆپۆلکردنی دەسەاڵتی سیاسی لەدوای ڕژیمی ئی چۆن روونتر،  یان
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 مەالکان بێ؟
 

ە وەس باسزکرا بە ززازانجی راورتنزی واڵمی ئەو پرسانە دەتوانێ وەڕانەوە بۆ یاری وزوریس کێشزانی ئەلیزا  بزێ. ئەم یزاریی
"وضع موجود" یان دۆخی ئێستایە. دۆخێ کە کەسی ئاریستۆکرات لەودا دەسەاڵتی رەهای هەبێ و بااڵنسزی یزاری لەنێزوان دوو 
رکابەری ئەمبەر و ئەوبەری ووریسەکە بۆ هێبی بزێ هاوتزای خزۆی بەکزار بێنزێ. دوو الیەنەکە  لە ترسزی دۆڕان بە الیەنزی 

ن م.کەچززی ئەون و وززوێڕایەڵی، کە نەکززا دژی ئەمیززان، هاوکززاری ئەویززان بکززا. لێززرەدا سززەرێکی ئەم ووریسززە، بە بەرانبەریززا
دەست الیەنگرانی ناوەندەوەیە. خەڵکانێ کە فۆبیای هەڵوەشانەوەی ئێرانیان هەیە. ئەوان کە پڕۆژەی ئاسمیالسیۆنی خەڵکی 

بەرابەری نەتەوەکزان و هەروەهزا بزابەتی چینزایەتی و جینزدەری  غەیرە فار  بە ناسەرکەوتوو دەبینن و مزل بە ئزازادی و 
نادەن. ئەمان زۆرینەی رێسۆر  و بژێوی واڵتیان زۆرە  کردووە. بزۆ زۆرینەیزان ئێسزتا  کۆمزاری ئیسزالمی بە هەمزوو کەم و 

رادەوەیززنن و کززۆڕییەکەوە، فانکشززێنی راورتنززی ئێرانززی یەکاززارچەی هەیە و زۆر جززار دڵخززۆ  بززوونی خۆیززان لەو بززابەتەوە 
دووپاتی دەکەنەوە کە حزازرن مزل بە والیەتزی خزامنەیی بزدەن بەاڵم ئێرانیزان هەڵنەوەشزێ. هەڵوەشزانەوەی فزۆرمی ئێسزتای 
ئێران بۆ الیەنگرانی ناوەند بەواتای تێکچزوونی دۆخزی ئێسزتایە، کە بە ززازانجی "م.زت یکازارچە ایزران" نیزیە. ئەمە دەبێزتە 

نی ئەوانیتر لە فار  و بەشکردنی هیبی سیاسی و، دەستەبەرکردنی مافە بنەڕەتییەکان بزۆ هۆی بەرابەری یان داوای بەشکرد
نەتەوەکززانی بندەسززت و هتززد. ئەم الیەنە بەتززایبەت لە دنیززای دەرەوە خززاوەن میززدیای زەبەالحە، هێززبی البززیگەری هەیە، 

کێشزان لەنزاوخۆدا وێزدەچێ الوازتزر بێزت. دیا.ۆماسی، ئاکادیمیزا، پزارە و هیتزری لە بەردەسزت دایە. بەاڵم لە یزاری وزوریس 
خواز، دژە ناوەند و پەراوێبخراو ئەمجار )بەپێچەوانەی شۆڕشی پێشزوو( ئاوزاتر و چزاالکترن. بزۆیە -چۆن خەڵکی دێسانتراڵ

ئەم رەوتە لەپێنززاو مززانەوەی خززۆی پێویسززتی بە داتاشززینی پاشززای سززەرەڕۆیە. کەسززێ کە لەم یززارییە بچێززتە دەرەوە و وەس 
ێهەم، ڕەوا و بەدەسەاڵت، کاریگەری لەسەر بااڵنسکردنی یاری مان و نەمان هەبێ. واتزا بە ززازانجی بەرەی الوازی الیەنی س

 .ناوەند ئەم ووریسە بکێشێ. لێرەدا یاریکەران خۆیان خەریکن شا دروست دەکەن
 

ی پەراوێززبە. بەاڵم ڕەزا بەکززورتی، رەزا پەهزز.ەوی وەس خززۆی بەشززێکە لە یززارییەکە و الیەنززی بەرانبەریشززی ووتززاری خەڵکزز
دوایین شانسی ناوەندە، بۆ بەدەستەوە ورتنی بەرێوەبەرایەتی، سزەرچاوەکانی واڵت و، سزەرەوەری و چەوسزانەوەی ئەوانیتزر. 

هێبی سیاسزی یە. دروسزت کردنزی ئۆروزانێکی تەواو سزەنتراڵ کە توانزای  بەاڵم ئەم رێکارە، هاوکات مکانیبمی مۆنۆپۆلکردنی 
 .تاس ڕەوانەی هەیە. واتە درێژکردنەوەی دیکتاتۆریەت، ستەمکاری و لە ناوچوونی هەلی دێمۆکراتیک بڕیاری کۆتایی و

 
تززا چەنززدە ناوەنززد ئەتززوانێ ئەم سززێناریۆیە بە زززازانجی خززۆی و دژ بە هیززوای خەڵکززی پەراوێززب ببززاتە پێشززەوە؟ ئەمە لە 

مل نەدان بە یاری نادیمۆکراتیک و مکزانیبمی شزاهانە،  داهاتوودا روون دەبێتەوە. ئاواداری خەڵکی پەراوێب لەم سێناریۆیە،
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خواسززتی دێسززەنتراڵ بززوونی سیسززتەمی داهززاتووی حززوکمڕانی و بەشززداری سیاسززی کززۆمەاڵیەتی نەتەوەکززان، چززین و وززرووپە 
 .پەراوێبخراوەکان دەتوانن پێ  بە پیالنی پاوانکردنی هێبی ناوەندوەرا بگرن

 
 دەرەنجام -٦

 
دەم وۆڕانکارییەکی مێژووی وەورە و زووڵ دایە. خەڵکی ناڕازی نبیک دوومزانگە راپەڕیزون و سزەرەڕای ئێران جارێکیتر لە بەر

سزەرکووتی بێزرادەی رێژیمززی کۆمزاری ئیسزالمی، شززەزامیان بەرنەداوە و بە وزووڕتر لە سزەر خواسززتی رووخزانی ئەو سیسززتەمە 
ونەتە خززۆ، هەم یززارمەتی رووخززانی رێززژیم بززدەن، پێززدادەورن. لە دەرەوە  هێززب و رەوتە سیاسززییەکانی دژە رێززژیم کەوتززو

هەمی  بۆ سێناریۆی دوای رووخان ئامادە بن. لە کات و ساتی ئەم وۆڕانکارییزانەدا، سزیبەری ئەزمزوونی پێشزووی شزۆڕ  لە 
ئێراندا بە سزەر خەڵزک و الیەنە جۆراوجزۆرە سیاسزی کۆمەالیەتییەکانزدا هەر زوورسزایی دەکزات؛ ئەزمزوونی تزاڵی بە تزااڵن 

وونی دەرفەتێکی مێژووی بۆ دیمۆکراتیبەکردنی واڵتی ئێران، کە تەیدا خەڵکانی پەراوێزب واتە نەتەوە غەیزرە فارسزەکان، چ
ژنزززان و کەمزززایەتییە جنسزززی و ئایینیەکزززان، کرێکزززاران و هتزززد، مزززافی بەشزززداری سیاسزززی و کزززۆمەاڵیەتی بەرانبەریزززان لزززێ 

 .ئەستێندرا
 

نەی نززاو ئۆپۆزیسززیۆنی دەرەوەی واڵتززدا هەوڵێکیتززری جززدی ئەبینززرێ بززۆ سززازدانی بە تێرامززان لە رووداوەکززانی ئەم دواییززا
بەربەست لە بەرانبەر شزکانی تزابۆی دیمۆکراسزیەت لە ئێرانزدا. ئەم هەوڵە لە بەسزیجی ئیمکانزاتی بەرەیەس لە چاالکزان و 

 دا راسززت بززاڵی میززدیای و نرۆژنامەنووسززا هەروەهززا هززونەرو و وەرز  و ک.تززور بززواری  رێکخززراوە سیاسززییەکان، سززیماکانی
 خواسززتی رووبەرووی  ۆبیززای هەڵوەشززانەوەی ئەو واڵتە،ف و ئێرانزی سززتاتۆی و خززاس پاراسزتنی نززاوی سززەر لە کە دەبینرێزت،
 لە بەرژەوەنزززدیان کە کزززراون، نزززاوەزەد ناوەنزززد بەرەی وەس بەرەیە ئەم تێکسزززتەدا لەم. بزززوونەتەوە پەراوێبخزززراو خەڵکزززی
 لە هزاوبە  پشزکی و رێسزۆر  لە تزر کەماییەتییەکزانی و فزار  غەیزرە خەڵکزانی بەشزی بزێ ەوات ئێسزتا، دۆخزی راورتنی

 .ەت و سامان بگرە تا بەشداری یەکسانی سیاسی کۆمەالیەتییە لە ئێراندایەسەرو
 

لەم بەینەدا جووڵەی کوڕی شای پێشووی ئێران و هزا  وهووشزی الیەنگرانزی بزۆ رووبەڕوو بزوونەوەی پرسزی رووخزان جێگزای 
ڕامززان و سززەرنجە. ئەوان مززاوەی چەنززد سززاڵێکە بە یززارمەتی ئەماراتززووریەکی میززدیایی، لەشززکرێکی سززایبری و رەوتێکززی تێ

تووندئاژۆی شاپەرەستەوە، خەریکن شوێن پێی خۆیزان وەس ئەکتەرێکزی دیزار لە نزاو نەیزارانی کۆمزاری ئیسزالمیدا دەکەنەوە. 
ی پەه.ەوی و الیەنگرانیشی چڕتر بوونەوە و تەنانەت خەریکە بزازنەی هەڵدانەکانی ئەم دواییانە ، ئەم هەواڵنە دوای سەر

کاریگەریشی رەوتە فکزری و سیاسزیەکانیتری ناوەنزدی  ئەوزرێتەوە، کە بە شزێوەی مێزژووی دژی پاتشزایەتی بزوون. هاوکزات 
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کی بزێ الیەنزی ئەوی  بە ئاشزکرا خەریزکە بە ژێسزتی رێبەرێزک بزۆ ئەم زۆنزاغە دەردەکەوێزت؛ بە کەڵزک وەروزرتن لە تزاکتی
سیاسی و چوونە دەرەوەی فۆرمالیتەی لە م.مالنێی حیببزی و ورووپزی دا. هەر ئەو تزاکتیکەی کزاتی خزۆی خزومەینی لە کزاتی 

 .کەڵکی لێ وەرورت ٥٧شۆڕشی 
 

لە توێی خوێنزدنەوەیەکی مێزژووی، سیاسزی و کزۆمەاڵیەتی دا و بە کەڵزک وەروزرتن لە تیزۆری مکزانیبمی شزاهانەی نزۆربێرت 
دا، هەوڵم دا لەم تێکستەدا ئەم تاکتیکە وەس هەوڵێک بۆ مۆنۆپۆل کردنی هێزبی سیاسزی لە ئێزران دا شزیبکەمەوە،  ئەلیا 

هەروەها بە مێتۆدی کوالیتاتیڤەوە، ئەم پرسەم لەوەڵ دوایزن لێزدوانی  .کە بە خومەینی هێبێکی رەها و تاکڕەوانەی بەخشی
ک دایەوە و وەیشزتمە ئەم ئەنجزامە: رەزا پەهز.ەوی نێزردە و دەسزکاری رەزا پەه.ەوی و سزەنگ و پزێگەی ئەو لە ئێسزتا دا لێز

بەرەوەی ناوەندە بۆ ئەوەی دەسەاڵت و پۆزیشنی زاڵزی خۆیزان لە ئەوەری نەمزانی کۆمزاری ئیسزالمیدا بازارێبن. بە سیاسزەتی 
ت بکەن، بزۆ ئەوەی خەڵکزی بێ الیەنی و تاکتیکی نێرساالرانە و باوکانەی "فرا حببی" و بان ورووپی، وەرەکیانە شا! درووس

پەراوێب بەشخورا و پەراوێب بمێنێتەوە، ئێران رەنگی دێمۆکراسیەت نەبینێ و پشک و پزێگەی ناوەنزدی  خەو  هەڵنەوزرێ. 
شا لەم سێناریۆیەدا، کەسێکی ئاریستۆکراتە؛ دەسەاڵتی سیاسی واڵت زۆرە  دەکا و ئاوزای لزێە، بەرەی الوازی ناوەنزد یزاری 

 .و بەرابەریخوازی پەراوێب نەدۆڕێنت -ڵکی دێمۆکراسیووریس كێشان بە خە
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 ڕینەوەی ژنانی کورد و سیاسەتەکانی ئەوان لە ڕاپەڕینەکانی ئێراندابۆچی ژینا: س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ئۆزلەم گۆنەر -فەرەنگیس قادری 

 
بە ویان لەدەسزتدانی ژینزا ئەمینزی کزچە کزوردێکی سزەزبی کە بە  ٢٠٢٢ڕەنگە ناڕەزایەتییەکانی ئێران کە لە مانگی ئەی.ولی 

، بتوانێزززت بزززۆ هەمیشزززە دۆخزززی ئێزززران بگۆڕێزززت. ئەم ناڕەزایەتیزززانە هزززۆی حیجزززابەوە دەستبەسزززەر کرابزززوو، دەسزززتی پێکزززرد
هاودەنگییەکی ئی.هزامبەخ  و نزوێی لە نێزوان هەمزوو ئێرانییەکزان بە پاشزخانە فەرهەنگزی، زمزانی، ئزایینی و ئایزدیۆلۆژییە 

بەاڵم سززەرەڕای جیاکانیززانەوە دروسززت کززردووە و هەروەهززا جززۆرێکی نززوێی لە هاوکززاری فێمینیسززتی لەسززەر ئاسززتی جیهانیززدا. 
ئەوە  ئێمەی نووسەرانی ئەم بابەتە لە پێگەی دوو ژنی کوردەوە، ناڕازین لە ورنگی نەدانی زۆرێزک لە ناوەنزدە فەرهەنگزی 
و سیاسززی و ئەکادیمیەکززان بە نززاوی راسززتەزینەی ژینززا کە نززاوێکی کززوردییە و پێمززان وایە ئەم کەمتەرخەمیززیە یززان ڕێبززازە 

ئەو هاوسۆزیی نوێیەیە کە لە نێوان وەالنی ئێراندا دروست بووە. ئەم هەڵسوکەوتە ناڕاسزتە  نادروستە پێچەوانەی ئاراستەی
بە ڕادەیەس بززووە کە بەشززێک لە میززدیا سززەرەکییەکان و هەروەهززا ڕێکخەرانززی ڕێاێوانەکززانی هززاودەنگی لە دەرەوەی واڵت، 

 .بەئاشکرا ڕەتیانکردووەتەوە ناوی ڕاستەزینەی ژینا بەکاربهێنن
 

کە لە یەکەم ڕۆژەکانی ڕاپەڕینە جەماوەرییەکەی ئێزران پزاڵنەری سزەرەکی ئێرانییەکزان بزۆ یزادکردنەوەی ژینزا بزووە  دەزانین
هۆی ئەوەی کە هاشتاوی "مەهسا ئەمینی" م.یۆنزان جزار دووبزارە بزکەنەوە و دواتزر یەکێزک لە پاڵنەرەکزانی کەڵزک وەروزرتن 
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تزردا کە ناڕەزایەتییەکزان بە خێرایزی و بە هزاودەنگییەکی جێزی دڵخۆشزی ناوی "مەهسا" هەر ئەوە بووە. بەاڵم لە ڕۆژانی دوا
لە کوردستانەوە وەیشتە تەواوی ئێران، و خەڵکی ئێران پێکەوە دروشمی ژن، ژیان، ئازادی و )زن، زندوی آزادی( ب  کزوردی 

وی نزا فەرمیزیەکەی نزاوە ڵلەپا لە و فارسی و تورکی و بەلوچی و زمانەکانی دیکە کرد بە دروشمێکی جیهانی، هەندێ کە 
ڕاسززتەزینەکەی ژینایزززان بەکارهێنزززا، کەچزززی هێشزززتا زۆرێززک لە میزززدیاکان و ناوەنزززدە ئەکادیمیەکزززانی دەرەوە و زۆرێزززک لە 
چاالکەکانی میدیای ئەلکترۆنی ڕەتیدەکەنەوە ناوی کوردی ژینا بەکاربهێنن. ڕەنگە لە ڕوانزگەی بەشزێک لە خزوێنەرانەوە ئەم 

و رەنگە بڵێن ناوی بنێین مەهسزا یزان ژینزا، لەهەر حاڵەتێکزدا بزۆتە ئی.هزام بەخشزی ئەم ڕاپەڕیزنە  مەسەلەیە ورنگ نەبێت
پێنززاوی دۆزی ئززازادی ئێرانززدا شززەهید بززوون و بززوون بە ئی.هززام بەخشززی  نززوێیە و لەدوای ئەویزز  ژمززارەیەکی زۆر وەنززج لە

نگییە لەنێزوان خەڵکزی ئێرانزدا دروسزت بزووە، کزاتی بەردەوامی ڕاپەڕینی وەل. بەاڵم ئێمە پێمزان وایە ئێسزتا کە ئەم هزاودە
ئەوە هززاتووە خۆمززان لەو ئایززدیاالنەی کە ئەوی دیززکە نادیززدە دەوززرێ بە دوور بگززرین و مززافی مرۆڤەکززان جززا سززەربە هەر 

 .کولتوور و زمان و ئایین و باوەڕێک بن بەوجۆرەی کە هەیە و بەوشێوەی کە خۆیان دەیانەوێ رەچاو بکەین
  

ئززێمە لەم بززابەتەدا لێکززۆڵینەوە لە سززێ جززۆر پشتگوێخسززتن یززان پرۆسززەی سززڕینەوە دەکەیززن کە تەنززانەت لەنێززو لەم ڕووەوە 
ناوەندە پێشکەوتنخواز و فێمینیستیەکانیشدا بەرچاو دەکەون و هەوڵ دەدەین ئەوە بخەینەڕوو کە چۆن هەریەکە لەوانە وورز 

ی یەکەمززززدا بززززا  لە پاڵنەرەکززززانی بەکارهێنززززان یززززان لە ئایززززدیالی هاوپشززززتی ئززززازادیخوازانەی خەڵززززک دەدەن. لەبەشزززز
بەکارنەهێنانی ناوی ژینا دەکەین، هەروەها ورنگی هەڵبژاردنێکی لەو شێوەیە. لەبەشی دووەمزدا سزەرنج بزۆ پشتگوێخسزتن و 
ن نادیززدەورتنی سززەرچاوەی دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی ڕادەکێشززین. ئەوە دەخەیززنەڕوو کە ئەم دروشززمە بززۆ یەکەمجززار لەالیە

ببووتنەوەی ڕزوزاریخوازی ژنزانی کزورد نبیزک لە پزارتی کرێکزارانی کوردسزتان بزۆ ڕووبەڕووبزوونەوەی حکزومەتە پزاوانخواز و 
پیاوسززاالرەکانی نززاوچەکە سززەری هەڵززدا و ژن و پیززاوانی کززورد بززۆ یەکەمجززار بززۆ هەمززان مەبەسززت بەکاریززان هێنززاوە کە لە 

ن، واتە بە ئاراسزتەی داوای مزاف و بەرەنگزاربوونەوەی ئەو حکومەتزانەی ئێستادا خەڵک لەسەرتاسەری ئێران بەکزاری دەهێزن
 .کە وەس حکومەتە کۆلۆنیالیبمەکان مامەڵە لەوەڵ وەلی خۆیان، بە تایبەت کەمینە نەتەوەیی و زمانەوانییەکان دەکەن

 
لە ئەوەری پەیوەنزدی خاڵێکی دیکە کە پێویسزتە پزێ  دەسزتاێکردنی باسزە سزەرەکییەکە ئامزاژەی پێبزدەین، چاوپۆشزیکردنە 

نێوان کوردبزوونی ژینزا و ئەو تونزدوتیژییە تونزدەی کە بەرامزبەری کزراوە. تونزدوتیژیی بەرپرسزانی ئەمنزی بەرامزبەر هەمزوو 
ئێرانییەکززان لە چززاوی کە  شززاراوە نیززیە، بەاڵم ئەم تونززدوتیژییە لە دۆسززیەی ژینززادا کە هێنززدە تونززد بززووە بززووەتە هززۆی 

ری توندوتیژییە کە کوردەکان لە ئێرانی مۆدێرندا تووشی بزوونە. بزۆیە پێویسزتە ئەوە بزبانین کە مردنی، مشتێکە لەو خەروا
جەختکززردنەوە لەسززەر ناسززنامەی کززوردایەتی ژینززا، هاوکززات لەوەڵ ژنبززوون، کۆنتێکسززتێک دروسززت دەکززات کە تێگەیشززتنێکی 

 ژنان و ناڕازییان و کوردەکان و خەڵکانی  باشتر لە ڕەوتەکە و کاریگەریی نەرێنی لەسەر پەراوێبخستن و سەرکوتکردنی
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دیکە. وەیشتن بە ئاسزتێکی وا لە هۆشزیاری رەهەنزدە ئازادیبەخشزەکەی بزبووتنەوەکە بەهێبتزر دەکزات و بە جەمزاوەریکردنی 
 .زیاتری ببوتنەوەکە، الیەنەکانی ژن مییوەری و دژە کۆلۆنیالیبمەکانی هێندەی دیکە لەناو خەڵکدا پتەودەکات

 
 ینا دەست پێدەکەینلە ناوی ژ

 
، کەچزی «ژینا ویزان، تزو نزامری، نزاوت ئەبێزتە رەمزب»ژینا بە واتای بەخشینی ژیانە؛ لەسەر بەردی وۆڕی ژینا نووسراوە: 

هێشززتا زۆر کە  ئەو نززاوە بەکززاردەهێنن کە حکززومەت بەسززەر بنەماڵەکەیززدا سززەپاندووەیەتی. مززاوەی چەنززد دەیە حکززومەتی 
دەکززات نززاوی کززوردی بززۆ مناڵەکانیززان بەکززارنەهێنن؛ بززۆیە هەبززوونی نززاوێکی کززوردی لەنززاو  ئێززران خێززبانە کوردەکززان ناچززار

بنەماڵە و نزاوێکی فەرمزی حکزومەت کە لە زوتابخزانە و کزار و هتزد بزۆ زۆرێزک لە کوردەکزان بە شزتێکی ئاسزایی دادەنرێزت. 
هۆی پێشێ.کردنی پیزرۆزییە ئیسزالمییەکان مادەی بیستەمی یاسای تۆماری مەدەنی ئێران ئەو ناوانە زەدەغە دەکات کە دەبنە 

و هەروەها نازناوی هێرشبەرانە و زێبەونیان تێدایە. ڕەنگە تەنیا ئەم یاسایە ئەوەنزدە ئزازاربەخ  نەبێزت، بەاڵم هەر ئەم 
 .یاسایە ئەو دەسەاڵتەی بە ئەنجومەنی بااڵی رەوەزنامەی ئێران داوە کە بڕیار بدات کە ناوێک زەدەغەیە یان ئازادە

  
لەمرووەوە دەسەاڵتە خۆجێیەکان لە ئێران دەسەاڵتی زبوڵکردن یان ڕەتکردنەوەی ناوێکیان پێدراوە، زۆربەیان بە شزێوەیەکی 
سیستماتیکی کەڵک لە یاساکانی ئێران وەردەورن بۆ ڕێگریکردن لە ناونانی مندااڵن بە نزاوی تزایبەتی کەمیزنە نەتەوەیزی و 

رپرسانی خۆجێیی هەنزدێک جزار لە نزاوچە جیاجیاکزانی ئێرانزدا هەمزان کزار لەوەڵ زمانەوانی و ئایینییەکان. بەشێک لە بە
نززاوی فارسززی ڕەسەنیشززدا دەکەن، بەاڵم لە دۆخززی خەڵکززی غەیززرە فارسززی ئێرانیززدا، ئەم جززۆرە مززامەڵەیە زۆر دیززارتر و 

ردی؛ چزونکە دەزانزن ئەوەر توندترە. جگە لەوە  بەشێک لە کوردەکانی ئێران دوودڵن لە ناونانی منداڵەکانیان بە ناوی کو
منززداڵەکانیان بە مەبەسززتی خوێنززدن یززان دامەزرانززدن کززۆچ بززکەن بززۆ دەرەوەی کوردسززتان، ئەوا ناوەکانیززان دەتوانێززت ئەو 
جیاکززارییە کززۆمەاڵیەتی و ئززابوورییە تونززدتر بکززاتەوە کە حکززومەت جێبەجێززی دەکززات. ئەم پرسززە وززرنگە چززونکە بە هززۆی 

ێرانەوە لە دواخستنی پرۆسەی وەشەسزەندنی ناوچەکزانی وەس کوردسزتان یزان بەلوچسزتان، بزۆ سیاسەتە کۆلۆنیالیبمەکانی ئ
 .زۆرێک لە وەنجانی کورد وەڕان بەدوای هەلی کار لە دەرەوەی کوردستان زۆر پێویستترە لەچاو شارەکانی دیکەی ئێران

 
بگیرێزت. جەعزفەر شێخولەیسزالمی تزوێژەری  لە ئاستێکی بەرفراوانتردا پێویستە سەرکوتکردنی وشتی زمانی کزوردی لەبەرچزاو

کزززورد لە وتارێکزززدا بەناونیشزززانی "سیاسزززەتی زمزززان و مافەکزززانی زمزززان لە کوردسزززتانی ئێزززران"، ئامزززاژە بە زەدەغەکردنزززی 
بەکارهێنانی هێما و ناوی کوردی لە شوێنی وشتی لەالیەن هەندێک لە فەرمانگەکانی حکومەتەوە دەکات. ناوبراو لە رێزگەی 

لهزی پارێبوزای ئازەربایجزانی ڕۆژئزاوا، ئەو بزابەتە زیزاتر ڕوون دەکزاتەوە:  -ەوەی نوسزراوێکی وەزارەتزی بازروزانی باڵوکردن
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"پێویسززتە تاب.ۆکززان لە شززوێنە وشززتییەکاندا بە زمززانی فارسززی بززن ]...ه و لە تاب.ۆکززان و هێماکززان و نوسززراوی سززەر جززامی 
ەیەکی دیکە لە وتارەکەی شێخ ئیسالمیدا هاتووە؛ بۆ نمزوونە ئامزاژە بە فرۆشگاکاندا تەنیا زمانی فارسی بەکاربهێنن". نموون

نامەیەس دەکات کە لە الیەن بەشی شوێنە وشتییەکانی پارێبوای فارسەوە بۆ بەشی فەرهەنگ و ئیرشزادی ئیسزالمی دەرچزووە 
بنسزێک نزاوی ژینزای پێشزنیار و تێیدا هاتووە: "نابێ ئەو ناوەی بۆ کاروکاسبی بەکاردێت غەیرە فارسی بێت". خزاوەنی ئەم ب

کزرد و ئەویز  لە وەاڵمزدا وتزی: "بەو پێزیەی ئەم نزاوە کزوردییە و ئێرانزی نیزیە، ناتوانرێزت ڕێزگەی پێبزدرێت". ئەمە  بەو 
مانایەیە کە ئەم بەرپرسە هاوواڵتیزانی کزوردی ئێزران و زمانەکەیزان بە غەیزرە ئێرانزی دەزانێزت. لە کاتێکزدا چەنزدین جزار 

کززراوەتەوە کە کززورد یەکززێکە لە وەلە کۆنەکززانی ئێززران و زمززانی کززوردی یەکززێکە لە زمززانە ڕەسززەنەکانی جەخززت لەسززەر ئەوە 
 .ئێران

 
ئێستا کێشەکە لەوەدایە کە زۆرێک لە ناڕازییە فار  زمانەکانی ئێزران و الیەنگرانزی غەیزرە ئێرانزی لە بزبووتنەوەی ئێزران 

لەبەرچاوورتنی پێشینەی کێشزەکە، بەبەکارهێنزانی نزاوی مەهسزا  لە سەرانسەری جیهاندا، بە مەبەست یان بێ مەبەست، بێ
لە جیاتی ژینا بە جۆرێزک لە جۆرەکزان بەشزدارن لەم پرۆسزەی سزڕینەوەی نزاوی ژینزا. بزۆ نمزوونە؛ کزۆمەڵەی نیشزتمانی بزۆ 

انی نزاوی مەهسزا توێژینەوەی ژنان لە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەیاننامەیەکی باڵوکردەوە بە سزادەیی بە بەکارهێنز
سااڵنی ئێرانزی، هزیت ئامزاژەیەکی بە نزاو و ناسزنامەی کوردبزوونەکەی و هەروەهزا پاشزخانی خەبزاتی  ٢٢وەس ژنێکی تەمەن 

کە بەزۆری تیشزززک دەخزززاتە سزززەر پرسزززی وزززروپە  Democracy Now کزززورد نزززادات. هەر لەم پێوەنزززدییەدا مزززاڵاەڕی
یززا نززاوی ژینززای بە مەهسززا هێنززاوە و تەنیززا ئامززاژەیەکی کززورتی بە پەراوێبخراوەکززان، لە بەشززی نززاڕەزایەتی خۆیززدا تەن

 .ناسنامەی کوردی ئەو کردووە
 

چاالکانی مەدەنی و ژنانی کورد بە باشی ئاواداری خەباتی ژنزان و چاالکزانی مەدەنیزی ئێزرانن بزۆ وەیشزتن بە مزافی مرۆڤزی 
ۆچی ژینززا دوو نززاوی هەبززووە، دەکززرێ ببێززتە هززۆی ژنززان و پیززاوانی ئێززران. بەاڵم بززێ ئاوززایی پسززاۆرانی سززەبارەت بەوەی بزز

لەدەستدانی هەلێکی ورانبەها بۆ تێگەیشتنی ئێمە لە یەکتزر و تێگەیشزتن لز  پزێگەی خەبزاتی ژنزی کزورد لەدژی حکوومەتز  
 .سەرکوتگەرەکان ل  ئێران و لە ناوچەکە

 
 ژن، ژیان، ئازادی؛ زیاترە لە دروشمێک

 
دی ژینزا، زۆرێزک لە شزرۆڤەکاران، چاالکوانزان و تەنزانەت هونەرمەنزدانی نزاوەوە و بەدەر لە پرسی پشتگوێخستنی ناوی کور

دەرەوەی ئێززران، ورنگیززی دەیززان سززاڵ خەبززات و بەرخززۆدانی وەلززی کززورد و هەروەهززا کززاریگەرییە مێژووییەکززانی ئەم خەبززاتە 
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ئەم جزۆرە هەڵوێسزتە ئەوەیە کە  لەسەرڕاپەڕینی ڕزوزاریخوازی ئێسزتا لەبەرچزاو نزاورن. یەکێزک لە نمزوونە هەرە دیارەکزانی
زۆرێززک لە شززرۆڤەکاران و چاالکززانی فەرهەنگززی و سیاسززی بززنەچەی شۆڕشززگێڕی و کززوردی بززوونی دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی 
پشتگوێ دەخەن. ئەو پرسانەی کە زۆرێک لەو شرۆڤەکار و چاالکوانانە ناتوانن لێی تێبگەن، بنیاتنزان و وردکزردنەوەی ئەم 

مای ببووتنەوە لۆکاڵییەکانی ژنانی کورد و تیۆریبەکردنی ژنانی کورد و بۆچوونەکزانی عەبزدوڵاڵ ئۆجزاالن دروشمە لەسەر بنە
سەبارەت بە ڕۆڵی سەرەکی ژنان لە داڕشتنی کۆمەڵگەیەکی ئازاددا بوو، وتنەوەی ئەم دروشزمە لەالیەن بزبووتنەوەی ئزازادیی 

ەالیەن چاالکانی مەدەنی و فەرهەنگی کوردی ئێران ڕۆڵێکزی ورنگزی ژنانی کورد لە باکور و ڕۆژئاوای و کەڵک وەرورتن لێی ل
 .هەبوو لە وەیاندنی ئەم دروشمە بۆ ئێران

 
بێگومان بابەتەکە باسێکی بێهودە نییە سەبارەت بە ڕەگ و ڕیشەی دروشمێک، چونکە زبوڵکردنی بەرفراوانی ئەم دروشزمە لە 

هاوشززێوەی وا هەبززووە و بززبووتنەوە ئازادیخوازەکززانی ژنززان و پیززاوانی  ئێرانززدا، ئەوە دەردەخززات کە لەڕابززردوودا بیروبززاوەڕی
ئێرانی و پشتیوانی و ئامادەیی دڵسۆزانەی وەلزی ئێزران بزۆ ڕێبزازێکی ڕزوزارکەر و جزوانی لەو شزێوەیە هەبزووە. بەاڵم مزرۆڤ 

ۆر بیرمەنزد و شزارەزان، دەبێ بارسێ بزۆچی شزرۆڤەکارانی ناڕەزایەتییەکزانی ئێسزتا، بەتزایبەت ئەوانەی کە هەنزدێک جزار ز
ئەم مێززززژووە و رابززززردووە بە تەواوی پشززززتگوێ دەخەن؟ لە وەاڵمززززی ئەو پرسززززیارەدا، پێشکەشززززکارانی بەرنززززامە سیاسززززی و 
کۆمەاڵیەتیەکززان هەنززدێک جزززار بە پێززدانی وەاڵمێکزززی نززاڕوون خۆیزززان لە کززردنەوەی ئەم جزززۆرە باسززەکە بەدوور دەوزززرن و 

دروشمە ڕزواریخوازە پشتگوێ دەخەن. بۆ دەبێ بایە  وورنگی بە خەباتی کوردەکزان  هەندێکجاری  بە تەواوی پاشخانی ئەم
بۆ ئازادی و مافەکانیان نەدەین؟ ئایا رەوایە لەبەر ئەوەی هەندێک لە کوردەکان کە تینیان پێگەیشزتووە و پێزداوری لەسزەر 

 .جیابوونەوە دەکەن، وامان لێبکات ماف بە مافخوازان نەدەین
 

زی سڕینەوەیەدا، هەنزدێ لە بەرهەڵسزتکاران و پشزتیوانەکانیان ڕێزگەی دیزکە دەوزرنەبەر بزۆ نەهێشزتن یزان لەپاڵ ئەم ڕێبا
کۆی دانیشتوانی ئێران پێکزدەهێنن، کەچزی نزبیکەی پەنجزا  ی%15 - 10کوردەکان پشتگوێخستنی خەباتی کورد. لە کاتێکدا 

ۆ ناسزاندنی مزافی هزاوواڵتیبوون و وەیشزتن بە ئزازادی لەسەدی هەموو زیندانیانی سیاسی لە ئێران کزوردن. خەبزاتی کزورد بز
مێژوویەکی کۆنتری لە کۆماری ئیسالمی هەیە. سەرەڕای ئەو ڕۆڵە ئەرێنییەی کە لە هەندێک حاڵەتدا ناسزیۆنالیبمی ئێرانزی 

وێبخسزتن و لە وەشەسەندنی کۆمەاڵیەتی ئێراندا وێڕاوەیەتی لە رەهەندە نێگەتیڤەکەیدا هەمیشە فار  مییوەر بووە و پەرا
 .ئاسیمیالسیونی ناسنامە غەیرە فارسییەکان هەمیشە لەبەرنامەیدا بووە

  
، ١٩٧٩تەشەنەی کرد و لە زۆر ڕووەوە خراپتزر بزوو. لە دوای شۆڕشزی  ١٩٧٩هەمان ڕێبازی نادروست بۆ زۆناغی دوای شۆڕ  

انەوەی تونزدتری حکزومەت بەرامزبەر بە کوردستان سیاسەتی ئەمنزی بەهێزب و می.یتزاریبەکردنی بەخزۆیەوە بینیزوە. بزۆیە کزارد
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خۆپیشاندەرانی کورد بە ڕێکەوت نییە. کوردستان و بەلوچستان وۆڕەپانی خوێناویترین پێکدادان لە کاتی ناڕەزایەتییەکزانی 
 .ئەم دواییەدا بوون، و لە کوردستان هێبە ئەمنییەکان تەزەیان لە ماڵی خەڵکی مەدەنی کردووە

 
ر وۆرانییە زۆر بەناوبانگەکەی "بۆ" کەلەالیەن شێرڤین حاجیاوورەوە وترا، کە تێیزدا تویتەکزانی وەس هاوسۆزییەس لەبەرامبە

لەپێناوی" بەکارهێنا و دواجار بووە هۆی دەستگیرکردنی حزاجیاوور، چیزا  \پشتیوانی کردن لە ناڕەزایەتییەکان بە وشەی "بۆ
ر جزێگەی رامزانە. چیزا لە وۆرانییەکەیزدا وێزڕای زبزوڵکردنی مەدنی، میوزیکژەن و وۆرانیبێژی کزورد، وزۆرانییەکی دانزا کە زۆ

زسەکانی شێرڤین، کە ئازار و مەینەتی م.یۆنان کەسی کردە پەیامێکی هەمەالیەنە، دەڵێ هەرچەندە ورنگیزدانی شزێرڤین بە 
ۆتززززایی و ئازارەکززززانی ئەفغانییەکززززان لە ئێرانززززدا وززززرنگە، بەاڵم دەبززززوایە لە وۆرانییەکەیززززدا ئامززززاژەی بەو ئززززازارە بێک

 زامەکزانم بڵزێم، ئەوەر ببزوورە لزێم: "دەڵێزت مەدەنزی چیزا.. بدایە ئێرانی فارسی غەیرە وەالنی یەکجارزۆرەی  چەوساندنەوە
 ."بۆ هەزاران دڵدایە لە زوڵترن، هەم کۆنترن هەم تۆ، لەوانەی

  
مەروزی دەکزات و دەڵێزت: "بزۆ  مەدەنزی ئامزاژە بە نزاوی ژینزا و پەراوێبخسزتنی ناسزنامە کزوردییەکەی لە پزێ  مەرگ و پزا 

ژینایەس کە نەیتوانی، نە لە ژیان نە دوای مەروی، بە ناوی خۆی بانگی بزکەن، لە مێزژوودا باسزی بزکەن".. هەر لەبەر ئەم 
هۆکارە چیا لەپێناوی سەدان ساڵ لە ئازار و چەوساندنەوە و ژێردەستەیی، کورد، لوڕ، عەرە ، بەلوچ، لە پێناوی کولتزوور 

نززدە بەچاڵەکراوەکززان و زمززانە بەنززدکراوەکان وززۆرانییەکەی وتەوە. هەروەهززا دیززاکۆ خززالهی وێرژنززی کززوردی و شوناسززە زی
ه ١وۆرانیەکەی شێرڤین حاجیاووری باڵو کردەوە کە تیایزدا ئامزاژە بە تونزدوتیژی بەرامزبەر کزۆڵبەران و کچزانی شزین ئابزاد ]

بیستراوانەی خەڵکانێکن کە پێویسزتە لەم سزەردەمی سزەرهەڵدان دەکات. ئەم بابەتانە بیرهێنانەوەی ئەو هاوارە تاساو و نە
و هاودەنگیدا ببیسترێن بۆ ئەوەی رێگری بکرێت لە هاتنەوە سەرکاری ئەو ڕێباز و ووتارانەی کە ئازار و ناڵەی هاواڵتیزانی 

 .ئێرانی لەبەرچاوناورێ و درێژە بە سڕینەوەیان دەدات
 

انی لە دەرەوەی واڵت هەڵسزوکەوتی سزڕینەوە بەدی کزراوە، بزۆ نمزونە لە واڵتززی هەروەهزا لە بەشزێک لە ڕێاێزوانی ئێرانییەکز
وێڵب بەهۆی هەڵکردنی ئزااڵی کوردسزتان یزان نزاڕەزایەتی دەربزڕین بەرامزبەر بە البردنزی نزاوی ژینزا و ناسزنامە کزوریەکەی، 

ئامززاژە بەوە  Nation Cymru کوردەکزان لە ڕێاێزوانەکە دوور خزراوەنەتەوە. وتارێزک لە ڕۆژنززامەیەکی وێڵزبی بە نزاوی
رێگەیزان پزێ نەدا ئزااڵی کوردسزتان  Senedd لە کۆبزوونەوەی KAWA دەکزات کە کزۆمەڵەی کزوردانی وێڵزبی بە نزاوی

هەڵکەن و تەنیا ئااڵی ئێرانی پێ  شۆڕشزی ئێزران لەم خۆپیشزاندانەدا هەڵکزرا. لە ئەنجامزدا کوردەکزان لە شزاری کزاردیف 
ەیر لەوەدایە وێڵززب واڵتززێکە پەرلەمززان و ئززااڵی تززایبەت بە خززۆی هەیە، هەرچەنززدە ڕێاێززوانی سززەربەخۆیان ئەنجامززدا. سزز

چەنززدین سززەدە بەبززێ هززیت کێشززەیەس بەشززێکی ورنگززی بەریتانیززا بززووە. بەاڵم ئێرانییەکززانی نیشززتەجێی وێڵززب کە لە پێنززاوی 
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مبولی فەڕهەنگێکزی مێزژووییە و ئازادی و دیموکراسی هاتبوون  سەڕ شەزامەکان، تەحەموڵی ناوێکی کوردی و ئااڵیەس ک  سی
هیت ناکۆکییەکی لەوەڵ ئااڵی ئێرانزدا نیزیە، نەکزرد. کوردێزک کەویسزتویەتی بەشزداری لە ڕێاێزوانێکی لەو شزێوەیەدا بکزات، 
تەنانەت ئەوەر ئێرانی  نەبێت، مەبەستێکی مرۆڤ دۆسزتی هەیە کە دەبزێ رێزبی لێبگیرێزت، و پێویسزت نیزیە ناسزیۆنالیبمی 

 .ەکی دژبەرانە تەماشای بکاتڕادیکاڵ بەشێوەی
 

بێگومان لە ناوخۆی ئێراندا ڕووبەڕووبوونەوەکان زۆر دروستتر و باشتر بوون؛ ئەوەی دەکرێ بە ئومێد لێی بڕوانێت، بیسزتنی 
لە شارەکانی دەرەوەی کوردستان و وتنەوەی « کوردستان چاو و ڕووناکی ئێران -کردستان چشم و چرا  ایران »دروشمی وەس 

لە شززارە تززورس « ئازەربایجززان بەئاوززایە، پشززتیوانی کوردسززتانە -آذربایجززان بیززدار اسززت، حززامی کردسززتان اسززت »دروشززمی 
نشینەکانی ئێرانە؛ وە هەروەها پشتیوانی لە خەڵکی بەلووچ و ئیزدانەکردنی ئەو زوڵزمەی کە حکزومەتی ئێزران بەرامبەریزان 

ودەنگی لە نێزوان ئەو کەسزانەی کە لە شزەزامەکاندا ئامزادەن. دەیکات. ئەمە  نیشاندەری دروستبوونی جۆرێکی نوێیە لە هزا
بۆ نموون  خوێندکارانی شاری تەورێب بۆ دەڕبڕینی هاوپشتی لەوەڵ شارەکانی کوردستان کز  لەالیەن هێبهکزانی حکزومەتەوە 

ێکزدا کە مزاوەیەکی وەمارۆدرابوون، دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی"یان ب  کوردی دەوتەوه . ئەم هزاودەنگیەی خەڵزک لەنزاو واڵت
 .زۆرە سیاسەتی سڕینەوەی ئەوانی دیکە پەیڕەو دەکات، جێگەی ئومێدێکی زۆرە

 
 فێمینیزمی کوردی و هاوپشتی فێمینیست

 
سەرکەوتنی ژنانی ئێران لە دروستکردنی هاوپشتی لە نێوان وزروپە جیاوازەکزان بزۆ بەرەنگزاربوونەوەی سیسزتمێک کە لەسزەر 

و ئایینی بونیاد نراوە زۆر ئومێدبەخشزە. بەاڵم خسزتنەوەڕووی یەکازارچەیی ڕەوتزی سزەرەکی و بناغەی ئاپارتایدی جێندەری 
بانگەواز و بەیاننامەکانی هاوپشتی بەبێ ورنگیدان بە ڕەخنەی ووتاری دامەزراوەیی بۆ پەراوێبخستنی وروپە جیاوازەکان و 

بەهێبکردنزی ئەم بزبووتنەوە پێشزڕەوە فێمینیسزتی، کەمکردنەوەی خەباتەکانیان بۆ ئازادی و مافی مزرۆڤ، دەتوانێزت لەبزری 
 .کۆلۆنیالیبمی ئێستا بخاتە تەڵەی دوو جۆر لە فێمینیبمی کۆنبەرڤاتیف و خودوەرایییەوە -مرۆڤ مییوەر و دژە

 
جززۆری یەکەم بززریتییە لە فێمینیبمززی سززاختە ئیماریالیسزززتی، کە لە رواڵەتززدا پشززتیوانی لە خەبززاتی ژنززانی ڕۆژهەاڵتزززی 

دەکات، بەاڵم ئەم جۆرە فێمینیبمە زسە لە ڕۆڵی حکزومەت و ڕێکخراوەکزانی ئەوروپا/ئەمریکزای بزاکور لە تزاوان و ناوەڕاست 
چەوساندنەوەی خەڵکی ناوچەکەدا ناکات. لە هەمان کاتدا ئەوەرچزی ڕێبزازی فێمینیسزتەکانی ئەم وزرووپە ڕێگەیەکزی باشزە 

بزاتی ژنزانی ئێزران، بەاڵم بێزدەنگی زۆرێزک لە الیەنگرانزی ئەم بۆ پیشاندانی پشتیوانی ژنزانی ئەوروپزی و ئەمریکزی بزۆ خە
 جۆرە فێمینیبمە لەبەرامبەر سیاستەتی دژە کۆچبەری حکومەتەکانی ڕۆژئاوا کە کاریگەری لەسەر ژیانی م.یۆنان ژن لە 
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 .ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەبووە، جێگەی پرسیارە
 

انی ئەوروپزا بەنزاوی عەبیزر سزەهالنی بە مەبەسزتی دەربڕینزی بۆ نموونە ماوەیەس پزێ  ئێسزتا، ئەنزدامێکی سزویدی پەرلەمز
هاوسززۆزی خززۆی لەوەڵ خۆپیشززاندەران زززژی خززۆی بززڕی و وتززی: "تززا ئززازادی ژنززانی ئێرانززی لە وەڵیززانین". سززەیر لەوەدایە 

اڵم سززەهالنی بەمەبەسززتی پشززتیوانی لە ژنززان، بەدروشززمی ژنززانی کززورد ژن، ژیززان، ئززازادی" کۆتززایی بە وتززارەکەی هێنززا، بە
حکززومەتی سززوید بززۆ ڕازی کردنززی سززەرۆس کۆمززاری تورکیززا بززۆ زبززوڵکردنی ئەنززدامێتی سززوید و فینالنززد لە نززاتۆ چززاالکی 

 .ببوتنەوەی ژنانی کوردی وەس تاوان ناساندووە
 

بزۆ لە یاداشتەکی سێ زۆڵییدا کە لە مانگی حزوزەیرانی ڕابزردوودا لەالیەن تورکیزا و فینالنزد و سزویدەوە واژۆ کزرا، پالنێزک 
چززاودێریکردنی بززبووتنەوە مەدەنززی و سیاسززییەکانی کززورد و ئەو بززبووتنەوانەی الیەنگززری لە کززورد دەکەن خززرایەڕوو، ئەم 
یاداشتە زۆرێک لە ژنانی کورد کە چاالکانە لەپێناوی بەرزەرارکردنزی یەکسزانی جێنزدەری لەنزاو بزبووتنەوەی ژنزانی کزورددا 

پێوەنزززدییەدا لە حاڵێکزززدا کە فێمینیسزززتەکانی ڕۆژئزززاوا هاوسزززۆزی خۆیزززان بزززۆ  کزززاردەکەن، بە تاوانبزززار لەزەڵەم دەدا. لەم
خۆپیشاندەرانی ئێران دەردەبڕن، پێویسزتە لەدژی بە تزاوان ناسزاندنی بزبووتنەوە ڕزوزاریخوازی ژنزان بوەسزتنەوە و دژی ئەو 

لەو پەنابەرانە لەو دەسزەاڵتانە یاسا توندانە بوەستنەوە کە دەبێتە هۆی بێ ئومێدکردنی زیاتری پەنابەران، چونکە زۆرێک 
 .هەڵدێن کە مافی کەمینەکان و ژنان پێشێل دەکات

 
جۆری دووەمی ڕوانگەی فێمینیستی کە پێویستە ئاواداری بیت، فێمینیبمی خودوەراییە، کە باوەڕی بە جۆرێک لە پزۆلێنکردنی 

کانی پەیوەسزززت بە چەوسزززاندنەوەی وشزززتگیر هەیە، کە تێیزززدا ژن وەس پزززۆلێنێکی بزززێ چزززین و بەبزززێ ووێزززدانە دابەشزززبوونە
چینزززایەتی و نەتەوەیزززی و کۆلۆنیزززالیبم پێناسزززە دەکرێزززت. ژنزززانی کزززورد لە ئێزززران چەنزززد دەیەیە بە کەڵزززک وەروزززرتن لە 
میتۆدەکانی نافەرمانی مەدەنی و چاالکی دژ بە پەراوێبخستنی ئایینی، فەرهەنگی و جێنزدەری خزۆراوری دەکەن. ژنزانی کزورد 

است زیاتر لە ژنانی دیکە لەالیەن ڕژێمەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە تووشزی ئەزیەت و ئزازار هزاتوون، لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕ
یززا بە تاوانبززار لەزەڵەم دراون یززان تیززرۆر کززراون. نمززوونەیەکی ئەم دوایززیەی یەکێززک لەو جززۆرە ئززازار و تونززدوتیژیانە، 

خزاکی عێزراق، حکزومەتی تورکیزا ڕاسزتەوخۆ لەو تیزرۆرە  تیرۆرکردنی )ناوەهان ئاکارسزێل( بزوو لە شزاری سز.ێمانی، لە نزاو
تێوەوالوە. کاتی تیرۆرکردنزی ئاکارسزێل و ورنگینەدانزی جیهزانی پێزی، نمزوونەیەکی ڕوونزی بزارودۆخی سزەختی ژنزانی کزوردە 

کزورد، ه و ئەنزدامی کزۆمیتەی بزبووتنەوەی ئزازادی ژنزانی ٢دەخاتەڕوو، چونکە ئاکارسێل وەس سەرنووسەری وۆڤاری ژنۆلۆژی ]
بە شززێوەیەکی شەخسززی ڕۆڵززی هەبززووە لە دانززانی دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی. بەاڵم هاوکززات لەوەڵ ئەوەی ئەم دروشززمە لە 
 .سەرتاسززەری جیهانززدا تەشززەنەی دەسززەند، تیرۆرکززردنەکەی ئەو لەالیەن جیهززانەوە رووبەڕووی بێززدەنگییەکی تەواو بززوویەوە
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کزوردەوە، ڕزوزاری ژن و هەنگاونزانی شۆڕشزگێڕانە بەرەو کۆمەڵگزایەکی ئزازاد بە لە ڕوانگەی ئاکارسێل و هەزاران ژنی دیکەی 
سزززەرکردایەتی ژنزززان و پشزززتیوانی پیزززاوان، دەبزززێ هاوکزززات و تەواوکەری یەکتزززری بزززن. هاوشزززێوەی تیزززۆری و میتۆدەکزززانی 

وازەکززانی ژنززانی کززورد ئینتەرسێکشززناڵ )فززرە مییززوەری( کە ژنززانی ڕەشاێسززت لە ئەمریکززا پەرەیززان پێززدا، بززبووتنەوە ڕزواریخ
ئاوززاداری ئەوە بززوون کە ببووتنەوەیەکززی فێمینیسززتی کە تەنیززا لەسززەر بنەمززای یەکسززانی ژن یززان بەهێبکردنززی ژنززان بونیززاد 
نرابێ، بەبێ لەبەرچاوورتنی جۆرەکانی دیکەی پەراوێبخستن لە کۆمەڵگزایەکی ڕەوەزپەرسزت، سزەرمایەدار و کۆلۆنیالیبمزدا، 

 .ئەو ئازادییانە بەدیبهێنێت کە ژنان پێویستیانە بەهیت شێوەیەس ناتوانێت
 

هەر لەبەر ئەم هۆکارەیە کە ببووتنەوەی ژنانی کورد دامودەزوای خۆسەری تایبەت بە ژنزانی ڕێکخسزتووە، وەس بەروزری ڕەوا 
دیزکە لە  بۆ شەڕێکی دوو الیەنە، لەالیەس شزەڕ لەدژی حکزومەتە کۆلۆنیالیبمەکزان کە مافەکانیزان پێشزێل دەکەن، لەالیەکزی

دژی ئەو سزززتراکچەر و عەزڵزززیەتە پیاوسزززاالرییە نزززاو کۆمەڵگزززاکەی خۆیزززان. ئەم تێزززڕوانینە بزززۆ ژنزززان کە وەس ڕزوزززارکەری 
 -کۆمەڵگاکززان دەردەکەون، لە هەمززوو بوارەکززانی ژیانززدا، لە حکززومەتە پیاوسززاالرەکانەوە تززا زانسززتە پۆزەتیڤیسززتییە پیززاو

ی ژن، ژیان، ئازادی دا دەخولێتەوە ، کە لە بنەڕەتدا بەها بە ڕێبازە نوێیەکزان سەنتەرییەکان و هتد، لە چوارچێوەی ووتار
بە هەمزوو رەهەنززدەکانیەوە دەدات. بێگومززان مەسزەلەکە بەهززیت شززێوەیەس پەراوێبخسززتنی پیزاوان نیززیە، بەڵکززو دروسززتکردنی 

ە تواناکزانی ژن و پیزاو بەشزێوەیەکی ڕێباز و ئەندێشەیەکی نوێی کۆمەاڵیەتی و ڕۆشنبیری و زانستی و ئابووری و سیاسییە ک
 .کاریگەرتر لە خبمەتی ئازادی و هبری داهێنەرانە و پراکتیکیدا بەکاربهێنرێت و ژیانێکی باشتر بۆ هەمووان دابین بکات

 
پێشخسززتنی چززاالکیی کولتززووری دژە ئاسمی.ەیشززن، بەهززۆی بززوونی هاوکززاتی یاسززا و بیروبززاوەڕی جێنززدەری کە دەبززنە هززۆی 

ی خەڵکانی پەراوێبخراو بابەتێکی ئاڵۆز و فرە الیەنە. هەر لەبەر ئەم هۆکارە دەبێ ببانرێت کە تێکۆشزەرانی چەوساندنەوە
کورد لە مافی ژنان لە ئێزران بە وێزڕانەوەی ڕۆڵزی سزەرەکی لە مزاوەی چەنزد دەیە لە خزۆڕاوری و چزاالکی کزورد، زورسزترین 

 .ی حکوومەتەکانزوربانیان داوە لەدژی یاساکانی جێندەری و کۆلۆنیالیبم
 

یەکێک لە نموونەکانی زارا مزیەمەدی مامۆسزتای زمزانی کزوردییە و یەکزێکە لە دامەزرێنەرانزی ناوەنزدی نزوژین، کە لە سزاڵی 
بە تاوانی فێرکردنی زمانی کزوردی سزبای پێزنج سزاڵ زینزدانی بەسزەردا سزەپێندرا. ئەو چەوسزاندنەوە دوو هێنزدەی کە  ٢٠٢١

ەریززدا دەوەسززتنەوە، هەروەهززا ئززارەزووی ئەو ژنززانە بززۆ وەیشززتن بە ئززازادی، دەتززوانێ وانەیەکززی ژنززانی کززورد ڕۆژانە لەبەرامب
 .ورنگ بێت بۆ خەباتێکی فێمینیستی دیموکراتیک بە داخوازی ئازادییەکی بەرفراوانتر

  
 نای ڕزواریخوازی بۆیە ورنگیدان بە خەباتی ژنان و باڵوکردنەوەی هۆشیاری بۆ پێشگرتن لە مەنهەجی سڕینەوە، دەتوانێ توا
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پۆتانسێ.ی بەشێکی ورنگ بۆ ئێران و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەدیاری بهێنێت. خۆپیشاندەران لە ئێران دەزانزن کە ژینزا کزوردە 
و ئامززادەیی بوێرانەیززان نیشززانداوە بززۆ فراوانکردنززی ئەولەویەتەکانیززان بززۆ دروسززتکردنی هاوپشززتی، بززۆیە دەتززوانن لە یەس 

 .ازە تەحەدای پرۆسەی پەراوێبخستن و دوورخستنەوەی ژنان و کەمینەکانی  بکەنکاتدا بە شێوەیەکی ناو
 

کەواتە وەرن با پێکەوە ژینا بە ناوە ڕەسەنەکەی ناوی کوردییەوە بانگ بکەین، با بە هۆشیارییەکی زیاترەوە جەخت لەسزەر 
ەن، ژیان، ئزازادییە. ئەمە  کردارێکزی مافی هەموو مرۆڤەکان بکەینەوە و ئەو خەباتە لەبیر نەکەین کە پاشخانی دروشمی ژ

ژیانبەخشە بۆ بە فەرمی ناسین و هەروەها بانگەوازکردن بزۆ ببووتنەوەیەکزی فزرە مییزوەریی فێمینیسزتی، و مزرۆڤ مییزوەر و 
ڕزوززارکەر کە لە هەمززان کاتززدا دژە پیاوسززاالری و دژە بەسززڕینەوەی ئەوانززی دیززکە و دژە نەژادپەرەسززتی و دژە کۆلۆنیززالیبم و 

 .وو جۆرە شاراو و ئاشکراکانییەتیهەم
 

 :پەراوێزەکان

 
شین ئاوا یەکێکە لەو ووندانەی کە دەکەوێتە کوردستانی رۆژهەاڵت، سەربەزەزای پیرانشارە لە پارێبوزای ئازەربایجزانی  ه١]

 ٢٩زوتابخززانەی کچززانی ئەم وونززدە بەهززۆی نەبززوونی ئززامێری وەرمززکەرەوەی سززووتا. لە بەهززۆیەوە  ٢٠١٢ڕۆژئززاوا. سززاڵی 
خوێنززدکار نززاجێگیر بززوو، بززۆیە  12خوێنززدکار لە ئززاورەکەدا سززووتاون و سززێ زوتابییززان ویانیززان لەدەسززتداوە. بززارودۆخی 

ناچززاربوون چەنززدین نەشززتەروەرییان بززۆ بکرێززت، سززەرەڕای هەوڵززی چاالکوانززان بززۆ کززۆکردنەوەی هاوکززاری خەڵززک، بەاڵم بززۆ 
 .ڕووی کێشەی زۆر بوونەتەوەدابینکردنی تێچووی زۆری ئەو نەشتەروەریانە ڕووبە

 
ژنۆلزۆژی ڕێبزازێکی زانسزتییە کە تیشزک دەخزاتە سزەر ئەزمزوونی ژنزان و تێڕوانینەکانیزان. ئەم ڕێبزازە ئاڵتەرنزاتیڤێکی  ه٢]

پراکمزززززاتیکی و فزززززرەالیەن بزززززۆ تیزززززۆرییە پۆزەتیڤیسزززززتییە پیاوسزززززاالرییەکان و میتزززززۆدە زانسزززززتییەکان کە لە کۆمەڵگزززززا 
 .، دەخاتەڕووسەرمایەدارییەکاندا زاڵن

 
نووسززەران: فەرەنگززیس زززادری، مامۆسززتا و لێکززۆڵەر، ئەنسززتیتۆی لێکۆڵینەوەکززانی عەرەبززی و ئیسززالمی، زانکززۆی ئێکسززێتێر، 

 بەریتانیا
 

 ئۆزلەم وۆنەر، مامۆستای یاریدەدەر، دێاارتمانی کۆمەڵناسی، زانکۆی سیتی، نیویۆرس
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 باڵوبووەئەم وتارە یەکەم جار بە ئینگ.یبی لە وۆڤاری جدلیە 

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوەو: ماڵاەڕی زەمەن 

    
 
 

 بەلووچستان یەکەم, کوردستان دووهەم لە قوربانیداندا

 پارێزگەی کوردستان لەم پۆستە زیاد کراوە( ٤)لیستی شەهیدانی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 شزەهیدبوونی و زوربانیزدان لە ێرانزداٸئێسزتای خەڵکزی  سەرانسزەریی ڕاپەڕینزی لە سزی بزی بزی ڕاپزۆرتەیبە ووێرەی ئەم 

. بزوون شزەهید ڕۆڵەکزانی لە کە  ١١٨ سزاتە ەمٸبەلووچستان یەکەم و کوردستان دووهەمە. بەلووچستان تزا ,ڕۆڵەکانیاندا
 وەر. ئەدەپەڕن تزێ شزەهید حەفتزا لە, یەس سزەر بخەیزنە کوردسزتانی  ڕۆژهەاڵتی پارێبوەی چوار شەهیدەکانی کۆی وەرئە

کە  زیزاترن.  ٩٠یدانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە هۆی درۆن ومووشەکباران لە هەرێمزی کوردستانیشزیان بخەیزنە سزەر لە شەه
 :دەسەلمێێت ڕاستی چەند کاتدا یەس لە ەئامار مئە
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, لە ەوەبزوون ڕێزژیمە ولەماوەی چل و سێ ساڵی ڕابردوودا زیاتر بەرەوڕووی ستەم و تاوان و هەاڵواردنەکزانی ئە وانەیئە -١
 هاتنە مەیدان وبەشداری لە ڕاپەڕینیشدا هەر لەپێشەوەن.

 شززتێکی بە بززووە لززێ وانززیئە کوشززتاری چززونکە. دەکوژێززت لێیززان بێڕەحمززانەتر و پەروایززانەتر بززێ ێسززتا ٸڕێززژیم هەر  -٢
 .ساییئا
 :سی بی بی ڕاپۆرتەکەی مە ئە
 

 1401آبان  14 - 2022نوامبر  12

 
 ها بیشتر است ن؛ تعداد زربانیان سیستان و ب.وچستان با فاص.  بسیار زیاد از دیگر استانشدوا تفکیک استانی آمار کشت 

 .استان کشور هستند ٢٢کشت  از  ٣٠٤بر اسا  آمار سازمان حهوق بشر ایران، 
 

 :های اخیر ب  روایت این سازمان، از این زرار است شدوان اعتراض تفکیک استانی کشت 
 

  .رنف ١١٨سیستان و ب.وچستان 
 .نفر ٣٣مازندران 
 نفرز  ٣٠تهران 

  .نفر ٢٦کردستان 
   .نفر ٢٢ویالن 

 .نفر ٢١آذربایجان غربی 
 .نفر ١٣کرمانشاه 

 .نفر ٩البرز 
 .نفر ۴خراسان رضوی 

 .نفر ۴اصفهان 
 .نفر ۴زنجان 
 .نفر ٢لرستان 
 .نفر ٢مرکبی 
 .نفر ٢زبوین 
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 .نفر ٢کهگی.وی  و بویراحمد 
  .نفر ٢آذربایجان شرزی 

 .نفر ٢اردبیل 
 .نفر ٢ایالم 

 .نفر ٢خوزستان 
  .نفر ٢همدان 
 .نفر ١بوشهر 
 .نفر ١سمنان 

 
پززارێبوەی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە ڕاپەڕینززی نوێززدا)لە وەڵ ڕێززب و سااسززم بززۆ کززاس حوسززێن  ٤ئامززار و لیسززتی شززەهیدانی 

 :(بازری کە بۆی ناردووم
 

 ۆژهەاڵتی کوردستان، ورمێ، سنە، کرماشان و ئیالم، ئەم لیستە تایبەتە بە شەهیدانی چوار پارێبوای ڕ
 
 .رس زد  ئیالم، ئابانهساڵە ش ١٥احسان ع.ی بازی  -١
 .ی پۆشاەڕ٢٠ساڵە کرماشان،  ١٨ارمین سیادی  -٢
 .پۆشاەڕ ١٧ئارین مریدی سال  باوەجانی کرماشان  -٣
 .ڕەزبەر ٤مهاباد  ( ئیسماعیل مولوی ) سمکو -٤
 .پۆشاەر ١٧ ئیسماعیل دزوار سەزب -٥
  .ڕەزبەر ٤ئەفشین ئاشام زسرشیرین،  -٦
 .ئەشکان مروتی سنە - ٧
 .ئیالهە سعیدی سەزب - ٨
   .( غەر ساڵە ئیسالم شار )شائاباد ١٦ەلی فوالدی ئەمیر ع - ٩
   .ئەمیر حسین بساتی کرماشان - ١٠
 .ساڵە شنو ١٦ئەمین معرفت  - ١١
 .، سنەباد پورهئیمان ب - ١٢
 .  ئێسالم ئاباد غەر  ئیمان میمدی -١٣
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 .ساڵە کرماشان ١٥ئایناز جواهری  -١٤
 .( شنومن سورانی )شوانهب -١٥
   .پویا شیدا وڕمێ -١٦
  .، سنەپیمان منبری -١٧
   .جعفر زوربانی ئاوای ببو  کامیاران -١٨
 .حسین میمدی کرماشان -١٩
  .، سنەداریو  ع.یبادە -٢٠
 .داستان رسول کوردی باشوور -٢١
   .، ورمێراهنمادان   -٢٢
 .نوایی ، بوکانرهدیاکو م -٢٣
 .سالە پیرانشار ٧دیانا میمودی  -٢٤
 .، سنەرامین فاتیی -٢٥
   .رامین کرمی کرماشان -٢٦
 .ساڵە ١٦، رەزا خشنودهوالری، کرماشان -٢٧
   .ارنیا کرماشانهرەزا ش -٢٨
   .رەزا لتفی دێوالن -٢٩
 .روزبە خادمیان سنهر و.یایی کرماشان -٣٠
  .روشنا ئەحمەدی بوکان -٣١
  .ابادهزانیار ئەبوبەکری م -٣٢
   .زکریا خیال پیرانشار -٣٣
 .ساڵە سنە ١٦سارینا ساعیدی  -٣٤
 سارینا شیری کرماشان ،  -٣٥
 .سامان زادرپور شنو لە تاران شەهید کرا -٣٦
   .سعید میمدی ئیسالم ئاوای غەر  کرماشان -٣٧
 .سوران شوانی شنو -٣٨
 .حسینی سەزب شێالنی ماشینی ساا بە ئەنهەست سەید میمد -٣٩
   .سینا نادری دڕە درێژ کرماشان -٤٠
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 .ابادهشاهو خبری م -٤٠
 .سەدرەدین لیتانی شنو -٤١
 .شنو لە ورمێ شەهید بوو( زادروواڵنعبدلسالم و.وانی ) -٤٢
  .ساڵە ١٦عبدڵ.ە میمدپور ورمێ  -٤٣
 .عبیب مرادی سنە -٤٤
 .ایی کرماشانع.یرزا فتیی سنهر ک.ی -٤٥
   .فرجاد درویشی ورمێ -٤٦
   .فردین بختیاری سنە -٤٧
 .ابادهفریشتە احمدی خەڵکی سەردەشت دانیشتوی م -٤٨
 .فریدون میمودی سهب -٤٩
 .فواد زدیمی دیواندرە -٥٠
 .ابادهکوبرا شێخ سەزا خەڵکی ئاوای دی مەال دانیشتووی م -٥١
  .کمال فهی بوکان -٥٢
 .ساڵە پیرانشار ١٦کومار درافتادە  -٥٣
  .کیوان درویشی سنە می.ە شریف ئاوای -٥٤
 .متین عبدڵ.ە پور ورمێ -٥٥
  .میسن زیسەری ئیالم -٥٦
 .میسن میمدی دیواندرە -٥٧
 .میمد امینی سنە -٥٨
   .میمد زارعی سنهر ک.یایی -٥٩
 .، لەسنە شەهید بووەشریعتی خەڵکی موچەژ یا موژەژمیمد  -٦٠
 .ممیمد عبدلالهی ئیال -٦١
  .میمد لتف ڵالیی سنە -٦٢
 .میمد مام ساڵەح سەردەشت -٦٣
   .مختار احمدی مریوان -٦٤
 .ابادهمسعود احمدزادە دکتور م -٦٥
   .متەلب سعید پیرو خەڵکی چومان بانە لە بانە شەهید کرا -٦٦
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 ..خەڵکی سەزب لە تاران شەهید کرا( ساهمژینا امینی ) -٦٧
 .لە کرماشا شەهید کرامینو مجیدی خەڵکی زسرشیرین  -٦٨
  .نگین عبدلم.کی خەڵکی زروە لە همدان شەهید کرا دانیشجوی رستە پبشکی -٦٩
 .ابادههاجر عباسی م -٧٠
 .یاسر جعفری ئیالم -٧١
 .یییی رحیمی سنە -٧٢
وای ، ڕێزژیم نەی هێشزتووە لە شزار سزنە ئەسزاەردە بکزرێ ،بزۆیە بڕدوایزانە ئزاسزاڵە ١٨ئمین زندکریمی خەڵکی سزنە مو -٧٣

 . کی.ومتری ڕۆژهەاڵتی شار سنە ئەساەدەیان کردوە ٣٥ماچکە لە 
 . سعید میمدی وەرزشکار خەڵکی شائاباد کرماشان -٧٤
 .، لە ورمێ شەهید بووساڵە خەڵکی شایندژ ٢٣سدیهی تمەن نسیم  -٧٥
ڵە الیەن هێبەکزانی  اتۆم، دانشزجوی دانشزگای تزاران بەهزوی لێزدانی بزساڵ خەڵکی مەریزوان ٢١نسرین زادری، تەمەن  -٧٦

 . ، بەسەختی بریندار کرابوو، ویانی سااردڕێژیمەوە
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  – زادر وریاسەرچاوە: دیواری فەیسبووکی 
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 خەڵکی باشور و خۆپیشاندانەکانی رۆژهەاڵت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاوڕێ جەمال

  
کوردسزتانی رۆژهەاڵت، پزا  ویان.ەدسزتدانی ژینزا ئەمینزی لەسزەر دەسزتی نبیکەی دوو مانگ ئەبێ خەڵکی ئێزران بەوشزتی و 

پارێبەرانی رژێمی کۆماری ئیسالمی ئێزران، کە دواتزر بزووە سزیمبوڵی خۆپیشزاندانەکان، دەسزتیان کزردووە بە خۆپیشزاندان و 
 .دەربڕینی نارەزایی لە بەرامبەر دەسەاڵتدارانی ئێران

 
واوی وەالنی ئێزران، پڕیشزکی هەڵگیرسزانی ئەم خۆپیشزاندان و نارەزاییزانەبێ، ئەوا وەر مەسەلەی ئازادیە کەسیەکان بۆ تە

 .بۆ کوردانی ئێران، سەرباری پرسی ئازادیە کەسیەکان، پرسی نەتەوەیی  کاریگەری ورنگی هەبووە لەو خۆپیشاندانانە
 

اتە یەس(، ئەبززوو کاتێززک دڕکێززک خززۆ وەر شززیعرە مێززژوویەکەی زززازی نەمززر پێززوەری رووداوەکززان بززوایە، )دوو دانە دوو دەکزز
پەنجەی تاکێکی کوردستانی خۆرهەاڵتی وە خوناو هێنا، کوردێکی باشزوور ئزازاری پێگەیشزتبا!. بەاڵم واززع شزتێکی دیکەمزان 

 .پێ ئەڵێ

https://www.awene.com/article?no=19862&auther=77
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رووداوەکانی ئێران پەیوەست بە پرسی نەتەوەیی کورد، دەمزانخەنە بەردەم تێڕامزانێکی نزوێی وشزتگیر بزۆ ئامزانجە بااڵکزانی 
رد لە هەر چوار پارچەی کوردستان، لە پێ  هەموویانەوە، بەتاڵبوونەوەی خەونزی یەکازارچەی کوردسزتان، و کوردسزتانی کو

 .وەورە
 

رەنگە هەبێ بڵێ دەسەاڵتی حببی لە هەرێمزی کوردسزتان رێگزر بزووە، لە هەمزوو پاڵاشزتیەکی جەمزاوەری کزوردانی باشزور بزۆ 
، رەکی بزریتیە لەو وزۆڕانە وەورەیەی، بەاڵم هۆکارێکی زۆر الواز، هۆکزاری سزەکوردانی رۆژهەاڵت، ئەکرێ ئەمە هۆکارێک بێ

کە لە سایەی ئەم دەسەاڵتەوە، لەم پارچەیەی کوردستان، بەسەر ستراکتۆری بیری نەتەوەیی تزاکی کزوردا هزاتووە. پێشزتر، 
مزافی نەتەوەیزی و مافەکزانی  واتە پێ  ئەم دەسزەاڵتەی لەم هەرێزمە حزوکم دەکزا، کزورد وا بیزری دەکزردەوە کە وەیشزتن بە

ا لە رێگەی دەسەاڵتێکی خۆماڵی کوردیەوە جێبەجێدەکرێ، بەاڵم بەهۆی ئەوەی، پزا  ئەوەنزدە سزاڵە لە هاو تەنهمرۆڤ تەن
حوکمرانی خۆماڵی، ئەو مافانەی رۆژوارێک لە ژێر پۆستاڵی رژێمێکی ئیستبداد پێیزان پیزا ئەنزرا، نەتزوانرا وەربگیزرێنەوە، 

ەون و مافی دیزکە  لە پزاڵ دەسزەاڵتی خۆمزاڵی کوردیزدا لەبزاربران، بەمە تزاکی کزورد خزۆی لە ززۆزاخەی بەڵکو چەندین خ
 .پووچێتی ئایدیالێکی رۆحی و نەتەوەیی وەورەدا هێنایەدەر

 
ئێستا تاکی کورد لەم پارچەیەی کوردسزتان کە باشزورە، بەبزێ ویسزتی خزۆی لە تزازی کردنەوەیەکزی ئزاوادا، خزۆی لەبەردەم 

ەیەکی وەورەو بەراوردکزززاری دەبینێزززتەوە، بزززۆ ئەمە  سزززاناترین وەاڵمێزززک بزززۆ پشزززتگیری نەکردنزززی ئەو نزززارەزاییە موفزززارەز
 !جەماوەریەی رۆژهەاڵت ئەوەیە؛ بۆ ئەبێ ئەوانی  هەمان ئەزموونی ئێمە دووبارە کەنەوە؟

 
 .یەکە تا ئاستێکی زۆر، دوور لە سۆزی نەتەوەیی، لە روانگەیەکی وازعیەوە وەاڵمێکی بەجێ

 
دەسەاڵت لەم هەرێمەی کە ناوی هەرێمی کوردستانی عێرازە، ئاوێنەیەکی وا بزێ رتووشزی داوەتە دەسزت یەس بەیەکزی تزاکی 

 .کوردی، کە هەموو رووداوە سیاسی و نەتەوەییەکان، بێ پەڵەو ورێ و وۆڵ لێوە بڕوانێ
 

ی بەرجەستەکراو کە هەموومزان رۆژانە لە تەکیزا ، لەوە بترازێ، خۆ وێ.کردنە لە وازعێکپێموایە هەر ئەم بۆچوونە  تەواوە
و ژیززان ئەکەیززن، ئەو بززۆ چززوونەی پرسززی سززەرکوتکردن و سززتەمکاری نەبەسززتینەوە بە نەتەوەی سەردەسززت و ژێردەسززت، بەڵکزز

 .، لەدەرەوەی ئەم تێڕوانینە دیماوۆویە، خۆمان لەبەردەم دەسەاڵتێکی ستەمکار ببینینەوەدەکرێ لەهەر چرکەیەکی مێژوویدا
 

ورنگتززرین شززت بززۆ خەڵکززی رۆژهەاڵت ئەوەیە، رێززگە نەدەن ئەم خۆپیشززاندانانە وەبەرهێنززانی سیاسززیان لەسززەر بکززرێ و بە 
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ئەنجام ژمارەیەس لە هێبی سیاسی خۆیان بکەن بەخاوەنی. هەروەس ورنگە دروشمە ئینسانی و مەدەنیەکانیزان نەوزۆڕنەوە بە 
ەمە روویزدا خۆپیشزاندانەکان وەر سەریشزبگرن ئەوا جزگە لە جێگزۆڕکێ بە دروشم و داخوازی سیاسی و ئایدیۆلۆژی، خۆ وەر ئ

 !.دەسەاڵتە ستەمکارەکان هیچی تری لێ شیننابێ
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 
 

  
 

 !ئێران لە ژێر دارشەقی ئەمریکادا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ عەبدولەتیا

 
 تی وڵزز  نێوده ووشزاری بەاڵم ناوخۆییزدایە، ی وره وز  تی زایز  ناره  ی ئزابوریی و سیاسزی وخت یرانێكی سز  دۆ  و زز   ئێزران، لز 
  لز  ریی، هبز  ره عی رجز  م  و موحافیبكاران و ریفۆرمخوازان. ڕیشەیی وۆڕانکاریی بۆ پۆپۆلیستانەیە الوازو ئەمریکا بەتایبەت

كززی بزۆ روخانززدن تززا ئێسززتا  ره ژیی دهسززتراتی ری فاكتز  یە،سیاسززی دۆخە ئەو دەسززتکاری و کزۆنترۆڵ بززۆ دان وره وزز  كێشزی كێشم 
 . یی نییەو پشتی بەستوە بەو ڕێککەوتنە سیاسی و ستراتیژیی و جەنگیانەی ڕابردوو ئاماده

 
سزتكاری نەخشزەو سزکێچی سیاسزی  ی ده وه ، ئز  هاتوه ردا نز  سز  وتۆی ب  مریكا، هێشتا وزۆرانی ئز  ی ئیسرائیل ئێران ئ  هاوكێش 

ی لە ئێززران  مزز  ن، ئ  ده وانن وەس مززۆتیڤی یەکززالکەرەوە، کە بریززاری وززۆڕین و روخانززدن ئزز  كززات ئزز  ئەم نززاوچە  ده النی وزز 
ر بەبزززێ فزززاکتەری دەرەکزززی و دەسزززتکاری ئەو  سززز  ئاسزززانی ناچێت  و ب  یززز  ك  خت و كزززۆنی ناوچ  كی سززز  ڕووئەدات م.مالنێیززز 

 پەیوەندیانە، بۆ وێنە؛
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ی نێزوان مەنزاخیم  ١٩٨٠ئێران تا ئێسزتا بەردەوامە لەسزەر بنزاغەی ڕێککەوتنزی نهێنزی سزاڵی فرۆشتنی کەرەستەی شەڕ بە «
 .بێگن سەرۆس وەزیری ئیسڕائیل و وی.یام کەیسی

 
وردەکاری ئەو کەرەستە جەنگیانە کە دەبوو ئیسڕائیل بە ئێرانی بفرۆشێت مێژوەکەی کۆنەو دەوەڕێتەوە بۆ دیسامبری سزاڵی «

دێڤید کیمچە وەورە ئەندامی کزۆمیتەی هزاوبە  لەوەڵ رابیزرت ویتزب نزوێنەری پزایەبەرزی سزی ئزای کە دیاری کرابوو.  ١٩٨٠
ئەی، خەریکززی ڕاپەڕانززدنی بززوون بززۆ بەپێززوە ڕاوەسززتانی دەوڵەتززی ئێرانززی بە سززوودی واڵتززانی ئەمریکززاو ئیسززڕائیل، ئەو 

 !!ستراتیژە هێشتا نەوۆڕە
 
م.یزۆن دۆالریزی لە سزاڵی  ٥٢ەی ئەمریکزا لە تزاران بەهزۆی ورێبەسزتێکی ڕزوار کردنزی بزارمتە ئەمریکیەکزان لە باڵوێبخزان«

و ناردنی پارچەی یەدەوی فرۆکە لە کارکەوتوەکانی ئێران، لە ئیسزڕائی.ەوە بزۆ تزاران هەمزوو ئەوانە وەس پەیوەنزدیی  ١٩٨١
 *مێژوویی ماونەتەوە

 
ڵسزتكارانی  ره  ی ب  وه نگی جیهزانی و كۆكردنز  كزۆدهیاسایەکی جددی كۆنگرێسی ئەمریکی و ئیدارەکەی بایدن و   ئینجا، پرۆژه

فغانستان كراو کۆمەڵگای نێودەوڵەتی و ئەمریکا سەپۆرتی دەکرد بوونی نیزیە، هەر  ك چۆن بۆ عێراق و ئ  ڕەسەنی ئێرانی وه
یەننززای ئەوەنززدە هەیە تززیمەکەی جۆبایززدن خۆیززان ڕەتانززدو ئەوەیززان وت وەڕانەوەمززان نیززیە بززۆ دانوسززتان و وفتووۆوززانی ڤ

 (اإليمان أضعف وذلك ...تایبەت بە چەکە ناوکیەکانی ئێران ئەوە الوازترین هەڵوێستەو لەجێگای نەبووە )
 

ئەمریکززا بززۆ ڕوخانززدنی ڕژێمززی بەعززس دەیززان هێززبی بەرهەڵسززتکاریی و کززۆنگرەی ئززای ئززێن سززی و رادیززۆو تەلەفبیززۆنی لە 
پێشمەروەی کورد و شیعی و سوننی کردە لیواو کەتیبەو فیزرزەی  ئەوروپاو ئەمریکاو عەممان دروست کردو دەیان هێبو سوپاو

 ٢٠٠٣جەنگیی و پێکزی هێنزان و بێشزومار بزودجەی کۆنگرێسزی خسزتە خبمەتیزان و بینیمزان چزۆن بەعسزیبمی پزێ ڕوخانزد لە 
رێتیەیززان بەاڵم بززۆ ئێززران نەس هیچززی دیززار نیززیە بگززرە زمززانێکی نەرمیشززی هەیە! بەاڵم ڕەنززگە کۆماریەکززان ئەو دیززدوا کۆنک

 .نەبێت و بە جۆرێکی تر بیر بکەنەوە بەتایبەت کۆمارییە نوێکانی دوای تڕامایبم
  

 وێت بیانز  دەرکەون،  الوازیز  یی و م شزارزه بەاڵم جیهان و ئەمریکا ڕەنگە بیانەوێت ئێران و ڕوسیا بەتەواوی بزخەنە ڕیزبو بز 
 ری اڵتگ  سزز  ده سیسززتمی نززاو نززارازی بژێری سززت  ده بززۆ ن  سززازبك شززێك ك  یززاخود ئێززران، لە بێززت دروسززت وۆرانكززاری خۆ خۆبزز 

تێكی شزیعی و سزێنتراڵ و  وڵز  كی و ئەوجا دارشەزەکە البەرن، روخزانی ده ره ری ده بێ فاكت   ب ن بك   ك  كاره خۆیان و سوپایی
 و  ك عێراق و سعودی  تانی وه ڵ و وێت و ده ، یان بك  اڵتی ناوین ئاسان نیی  وێڕای شۆڕ  و زوربانیدانی زۆر بی رۆژه  زه  م 
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 . ی  ه   وه كان  وۆرانی هاوكێش   ندی ب  یوه پ   م  ی بخۆن، ئ  ك  توركیا میرات 
 
فتزارو سز.وكی  ، دژی ره نییز   مریكا لە مۆدێ.ی عێراق و لوبنان و بەحرەین و یەمەنەوە ئەوەی پشتڕاستکردەوە کە دژی شزیع  ئ 

  ، دژی مزۆدێ.ێكن لز  کە، کە بەردەوام خەریکی دەستکاری بەرژەوەندیەکانی ئەمریکزان ناوچ   ن ل  سترۆشتوەکانی شیع  وروپە ده
سزتی نزوێی  وێزت، ئەمریکزا ورێب  وەراییەی ئێزران و حەشزدو وەالئیزی ده م شزیع  باشزتریان لز   ، بگره شیع  نەس کۆی مۆدێ.ەکان

ی لیبراڵززی ئێرانززی و عێرازززی  زایەتیەکززان و شززیع ناڕە  وێززت بززۆ نززاوچەکە دژی هەژمززوونی ڕوسززیا ئێززران، دەیەوێززت لزز  ده
 . وره ی و  رت بوون و ئاژاوه بێ پ  ب  تازی بكاتەوە،   كی نوێ و شتێكی تازه ستاتۆی 

 
  كز  تری ناوچ  وره ڕی وز  شز   كارهێنانیان لز  ستی ب  ب  الوازتربكات بۆ م   بیان  زه  م   ت  وڵ  م ده ئ   ی  وه مریكا خوازیاری ئ  ئ 
ئاسزانی   توانێ بز  مریكا ده ر خودی ئ  وینا ه  و توركیاو زەتەرو پاکستان و ئەفغانستان بەکار دەهێنێت. ئ  ەس چۆن سعودی و

كزوردو هەرێمێکزی تزری   ت بداتز  رفز  توانێت باشزترین ده ت ده نان  ت  .  ك  وره اڵ و  شوێنی ز   كان بگۆڕێت و جوندی بخات  داش 
 .اڵم نایكات و هۆکار هەیە بۆ نایکات ب  ، وره مێكی و  ز  ره  کەوە بیانکاتە ستاتۆیەس وکوردی دروست بکات و بەیە

 
 .کتێبی بیرەوەریی سودەکانی شەڕ، ئاری بن مۆناشێ -بەشێکی ئەو زانیاریانە * 
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  – سای میدیاسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 ۆژ پتەوتر دەبێتیەکگرتووییەک کە رۆژ لەگەڵ ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

  
یەکێک لە خاڵە بەهێبەکانی ئاخێبی شۆڕشگێڕانەی خەڵکزی ئێزران هاوپشزتی و یەکگرتزووییەکی مێژوویزی بزێ وێزنەیە کە لە 
نێززوان نەتەوەکززان، چززین و تززوێژ و شززارە جۆراوجۆرەکانززدا بززوونی هەیە. ئەو دروشززمە وەحززدەت بەخشززانەی کە لەسززەر زاری 

 کردارە ستای  ئامێبەکانیان لەم یەکگرتوییەوە سەرچاوە دەورێت.تێکۆشەران و شۆڕشگێڕانە و 
 

سەرانی کۆماری ئیسالمی سەرمایە و دەزوا تەب.یغاتی و ئیتالعاتیەکانیان، بە شێواندنی ڕاستیە مێژووییەکزان، باڵوکزردنەوەی 
ینی کۆنەپەرسزت و جەنایەتکزاری درۆ و حی.ەوەرییە ڕیاکارانەکانیان هەوڵیان داوە ئەم یەکگرتوییە تێکبدەن. ئامرین و عزام.

خزززۆجێی هەر لەسزززەرەتای ئزززاخێبەکەوە بە شزززێوازی ئزززاڵۆز و وومانزززاوی هەوڵیانزززداوە جیزززایی و دووبەرەکزززی بنێزززنەوە و ئەم 
یەکگرتزززووییە لەنێزززو بەرن. وەس نمزززونە ئەوان لە کوردسزززتان و بەلوچسزززتان زیزززاتر لە شزززوێنێکی وەس لە فیشزززەکی جەنگزززی 

کوشزتارێکی زیاتریزان لەم دوو نزاوچەیەدا کزردوە. ئەوان لەم ڕێگزایەوە هەوڵیانزدا تزا لەنێزوان  کەڵکیان وەرورتوە، و دیزارە
دانیشتوانی پایتەخت و خەڵکی کوردستان و بەلوچستاندا دووبەرەکی دروست بکەن. بەاڵم ئامانجەکەیان نەپێکزا. تێکۆشزەران 

لە کوردسزتانەوە تزا تزاران، "و  "وێناویە هەموو ئێزرانلە کوردستانەوە تا تاران، خ" و شۆڕشگێڕان لە تاران بە دروشمی وەس
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واڵمی ئەم حی.ەوەریەی کۆنەپەرستانیان دایەوە. جەنایەتکارانی حاکم هاوکات ئاسزتی تەب.یغزاتی خۆیزان  "ستەم لەدژی ژنان
دووبەرەکزی لەسەر سیستان و بەلوچستان چڕ کردەوە تا بەڵکو بتوانن لە نێوان نەتەوەی ئزازەری و بەلزوچ لەوەڵ کوردسزتان 

لە کوردسزتانەوە تزا تەورێزب، کاسزەی "و  "ئازەربایجزان وشزیارە، پشزتیوانی کوردسزتانە" بنێنەوە. بەاڵم بە دروشمەکانی وەس:
واڵمێکززززی ددان شززززکێن.ە الیەن ئازەریەکززززانەوە بە سززززەرانی ڕژیززززم درایەوە. تێکۆشززززەران لە سیسززززتان و  "سززززەبرمان لێززززوڕێژ

 کێشایان بە دەمی جەنایەتکارانی ڕژیمدا. "ان، چاو و چرای ئێراننسنە، زاهید" بەلوچستانی  بە دروشمی:
 

ژمارەیەس لە ئاخوندە دەوڵەتیەکان و هێندێک لە فەرماندەکان، کە بە وشتی ناسیاسزین، لە دەرفەتزی جۆراوجزۆردا وەمزژانە 
ردسززتان کوردسززتان، کو" باسززیان لە مەترسززی جیززابوونەوە، بە تززایبەت لە کوردسززتان، کززرد. بەاڵم شۆڕشززگێڕان بە دروشززمی

واڵمززی ئەو خاکاەرسززت و ناسیۆنالیسززتە مێززبەر بەسززەر و نیبامیانەیززان دایەوە. بەرپرسززانی بەدنێززوی  "وۆڕسززتانی فاشیسززتان
ئیزززدارەی ئیتالعزززات کە زانیزززان مۆرەکزززانی سزززەربە ڕژیزززم کەوتزززونەتە بەر ززززین و نەفرەتزززی خەڵزززک و تەنزززانەت کەسزززانی 

یە کەوتنە بیری فێ  و تەڵەکەیەکزی تزرەوە. ئەوانز.ە تزازەترین دەسزتە ووڵێزک کە سەربەخۆشیان باوەڕیان بە زسەکانیان نی
بە ئاویاندادا کەڵکیان لە شێوازی نا مرۆڤانەی شنود وەرورت و لە زمان یەکێک لە بیژەرانی هەواڵی ڕەسزانەیەکەوە باسزیان 

یززانە دەکەن لەهەر شززوغ  و پزز.ەو لە مەترسززی لەت بززوونی ئیززڕان کززرد. ئەوان بززێ ئاوززان لەوەی کە ئەو کەسززانەی ئەم درۆ
پایەیەکدابن بەخێرایی، وەس بازی کاربەدەستانی ڕژیم، دەکەونە بەر نەفرەتی خەڵک، وەس ئەوەی سزەبارەت بەم بزابەتەی 

 دوایی روویدا.
 

ئزززاخێبی شۆڕشزززگێڕانەی ئێسزززتا لە چەوسزززاندنەوەی زۆر بە یزززارمەتی سزززەرکوت، پێشزززێل بزززوونی وەحشزززیانەی مزززافی ژنزززان و 
ن بە کەڵک وەرورتن لە جەنایەتکزارانە تزرین شزێوازەکانی وەس ئەشزکەنجەی تزازەت پزڕوکێن و ئێعزدام کردنزی بە نەتەوەکا

هەزاران کە  لە زیندانیانی سیاسزی و ئاسزایی لە زیندانەکانزدا، کزۆمەڵ کزوژی لە مەیزدانەکانی شزەڕ لەدژی شۆڕشزگێڕان لە 
بەلزوچ، عەڕە ، ئزازەری، بزاڵو کزردنەوەی هەژاری بێسزنوور،  کوردستان، ئێعدام کردنزی بەرینزی هەڵسزوڕاوانی سیاسزی کزورد،

زیاتر کردنزی نایەکسزانی، ئاسزایی کزردنەوەی لەشفرۆشزی مەزهەبزی، پەرەدان بە بزێ سزەرپەنایی و تزا ڕادەیەس وزۆڕخەوی، 
رچزاو لەنێو بردنی فەرهەنگی پێشڕەو و زانسزتی ئینسزانی و پڕکزردنەوەی جێگایزان بە خورافزاتی مەزهەبزی، بەشزێوەیەکی بە

ئاسززایی کززردنەوەی وەنززدەڵی مززاڵی و ئەخالزززی لە نێززو کاربەدەسززتان و سززنفە جۆراوجۆرەکززانی کززۆمەڵ و سززتەمی هاوشززێوەوە 
سزەرچاوەی ورتزوە. سزتەمی نەتەوایەتززی تەنیزا یەکێزک لەو سزتەمانەیە و هەڵسززوڕاوان و تێکۆشزەرانی سزڕینەوەی، ئاواهززانە 

راوەتەوە بە هاوکاری کردن لەوەڵ چەوساوەکان و زۆرلێکراوان لە ئاسزتی هەستیان بەوەکردوە کە نەهێشتنی ئەم ستەمە بەست
ئێرانززززدا بۆدامەزرانززززدنی حکززززومەتێکی دیموکراتیززززک و خەڵکززززی و سەرتاسززززەری. هەرئەمە  بززززۆتە هززززۆی ئەوەی کە ئەم 

گێڕانەی ئێسزتا یەکگرتوییەی ئێستا بەردەوام و ڕوو لە پتەوتر بوون بێت. هەڵسوڕاوان، ڕێبەران و بەشدارانی ئزاخێبی شۆڕشز
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بەم هۆکارەیە کە بە هاسانی توانیویانە هەموو هەوڵەکانی ڕژیم و ڕاوەیەنەرەکانی ژێر سانسۆڕی، ئاخوندە کەلز.ە وشزکەکان 
 و فەرماندە ناسیاسیەکان پوچەڵ بکەنەوە.

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  – سایتی پەیامسەرچاوە: 

 
 

 
 

دادروشمەكان و پرسی نەتەویی لەو ڕاپەڕینە 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالید حەسەن پوور

 
دوای تێاەڕینی دوو مانگ لە ڕاپەڕینی كۆمەاڵنی خەڵك لەسەرانسەری ئێراندا، بەشێك لە چااڵكانی سیاسی كزورد، سزەبارەت 
بە دەوری ژنززان و هەروهززا دروشززمی ژن، ژیززان، ئززازادی نیگەرانززی دەردەبززڕن و پێیززان وایە دەورو و ڕۆڵززی ژنززان لەالێززك و 

 .اوبراوو لەالێكی دیكەوە دەبێتە هۆی كەمڕەنگ كردنەوەی پرسی ناسنامەی كورد لە جوواڵنەوەی سەرانسەرییدادرووشمی ن
( و بەدیهێنززانی مززافە هێنیززنە وزۆڕێ، ئایززا پرسززی شزوونا  )هویززتبزۆ واڵمززی ئەو مەسززەلە دەپێشزدا پێویسززتە ئەو پرسززیارە ب

وخززانی كۆمززاری ئیسززالمی وەدی دێززن یززان دوای ڕووخززانی ئەو پززێ  ڕو -ئەوەر زەرارە بەدیبززێن  -نەتەوایەتییەكززانی كززورد، 
 ڕێژیمە؟ 
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 واڵمی ئەو پرسیارە ڕوونە كە هەتزا كۆمزاری ئیسزالمی لەسزەر كزاربێ، نە لە مزاف خەبەرێزك هەیە، نە ڵە ناسزنامە و نە لە
 .  نەمێنێەدی، دەبێ كۆماری ئیسالمی ! كەوابوو بۆ ئەوەی ئەو مافانە بێنهیت یەك ئازادییە دێموكڕاتیكەكان

 
؟ واڵمەكە رانەوە ئەو ڕێززژیمە هەر نەڕووخززاوەئەویە، بززۆچی سززەڕەڕای دەیززان ڕاپەڕیززن لەالیەن خەڵكززی ئێززپرسززیاری دوهەم 

بزێجگە لە لێبززڕاوی حززاكمییەت و دەسزتگاە نیززبمییەكەی سززەبارەت بە سززەركووتی خەڵزك، وەالنززی ئێززران یەكگرتززوو و  ؛ئەویە
لە چوارچێزوەی نزاوچەیی نەتزرازاوون، هەرچەنزد لەو  -ە لەو ڕاپەڕیزنەی دوایزی بزێجگ -یەكازارچە نەبزوون و، ڕاپەڕینەكزان 

 . یستە بەشەكانی خەڵك یەكگرتوو نینڕاپەڕینەشدا بەوجۆرەی پێو
 

؟ می بزڕووخێننئەویە بۆچی وەالنی ئێران هەتا ئێستا بەوجۆرە یەكگرتوو نەبوون كە ڕێژیمزی كۆمزاری ئیسزالپرسیاری سێهەم 
ساڵ ستەمی چەند زاتی ڕێژیم دەرحەق بە نەتەوەكانی ئێران و هەروها چاندنی تزۆوی دوبەرەكزی  ٤٣ وەاڵمەكە ئەویە، دوای

، عەرە  "مەركەز و حاشزییە"بخزاتە نێزوان  (ێراندا، توانیبووی مەحبەین )وسستئاینی و ئیتنێكێكی لە نێوان پێكهاتەكانی ئ
وچەێك لە حاكمییەت ڕادەپەڕین، پێكهاتەكانی دیزكە و فار ، توورك و كورد و شیعە و سوونی، بەجۆرێك كاتێك خەڵكی نا

نەك  -. پێكهززاتەی فزار  كە لە ڕووی حەشزیمەتەوە پێكهزاتەی سزەرەكی ئێززرانە ونە تەماشزاچی هەتزا سزەركووت دەكزرادەبزو
 (، هیچكزات و لەوەڕ پێكزراوو )سزنترال میزوربەڵكوو زیاتر لەبەر نەبزوونی بەدی.ێكزی بزاو -لەبەر ڕووخانی كۆماری ئیسالمی 

. كەوابزوو ئەوەر ئەو فۆرمۆلەمزان زەبزووڵبێ ەیدان بۆ ڕووخزانی كۆمزاری ئیسزالمیڕاپەڕینەی ئێستاشدا بەتەواوی نەهاتۆتە م
كە، هەتا ئەو ڕێژیمە لەسەر كاربێ، هیت یەك لە مافە سەرەتایی و ئیتنییكێەكان ناێنەدی، دەبێ درووشمەكان وشتگیر بزن، 

 .ەموو الێك بكەنبە جۆرێك تەعبیر لە ویست و داواخوازی ه
دروشمی ژن، ژیان، ئازادی بێجگە لەویزكە بڕبزڕەی پشزتی كۆمزاری ئیسزالمی دەنگێزووێ، پەیوەنزدێكی سەرانسزەری  لە نێزوان 

. وەختێك ژنان لە دژی ڕێژیم دێنە مەیدان، پیزاوانی  دیكە وەك نیوەی كۆمەڵ دروست دەكاژنانی كورد و ژنانی نەتەوەكانی 
. بەاڵم ڕوون و ئاشززكرایە كە ئەو درووشززمە، نە كززۆمەڵ پشززتیوانی لە ژنەكززان دەكەن ی دیززكەیخۆیززان پێنززاویرێ و وەك نیززوە

ی تززاكتیكی بززۆ زۆنززاغێكی تەعبیززر لە مززافی نەتەوایەتززی كززورد و نە لە نەتەوەكززانی دیززكە دەكززا . ئەو درووشززمە درووشززمێك
هێزب بە جوورێززك بە سززوودی خەڵززك و . هەركە بزاروو دۆخززی سیاسززی و پارسززەنگی ئیسززالمی( یەڕووخززانی كۆمززاری تزاكتیكی )

زیززانی ڕێززژیم وززۆڕا، بەو ئاسززتە لە شززعووری می.ززی كە لە نێززوو نەتەوەی كززورد و نەتەوەكززانی دیززكەی ئێرانززدا هەیە، پرسززی 
. مێززژووی نەتەوەكەمززان پززا  هەر ئینهالبێززك تییەكززان دەبێززتە پرسززێكی سززتراتیژیكناسززنامە و بەدیهززاتنی مززافە نەتەوایە

 . ێ . با وەپێ  ڕووداوەكان نەكەوینئەومان بۆ دەسەلمێن
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 ژن ژیان ئازادیی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خەلیل غەزەڵی

 
 

 ئێران خەریکە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەم

 
ەسززتی ئززایینی دواکەوتززووی ی مێشززک وەنیززوی کۆنەپەرسززت بە کەڵکززوەرورتن لە هک نیززو سززەدە پززێ  بانززدێکی تەبەهکززارنبیزز

ئیسزززالمی سیاسزززی دەسزززەاڵتی واڵتێکزززی دەوڵەمەنزززد بە نەوت ی  رانزززدا وزززرت. لەو مزززاوەدەا خەڵزززک دەسزززتیان بەسزززەر ئێ
 .بەدەستەوەورت و بەرە بەرە بە کەڵکوەرورتن لەو سامانە زۆرە کەوتە پەرەدان بە ئیسالمی سیاسی لە هەموو واڵتان

 
بەتایبەت وەالنی سزتەم لێکزراوی وەس کزورد و بەلزووچ و عەرە  یران بۆ خەڵکەکەی )ی دۆزخێک لە ئشانبەشانی پێک هێنان

دەیزان و سزەدان موفزت خزۆری جەنایەتکزار و وەحشزی لە واڵتزانی  سزتەمێکی نائینسزانی دژ بە نیزوەی کزۆمەڵ )ژن(، و (…و
 دوور »مکارە  ئامانجی خۆی . بۆ ئەکۆکردەوە و و کەوتە جەنایەت کردنئیسالمی وەس تازم و باندی ئیسالمی و تروریست 

 .راوەیاند« خستنەوەی شەڕ و پەالمار لەسەر خۆی
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ئاخيبێکی وەورە هاتوەتە ئاراوە کە سەرچاوەکەی لە کوردستانەوە رێ کەوتوە. ئاخێبێزک کە بە « مەروی ژینا»ئیستە پا  
نزاوچەکە و جیهزان دا کیشزاوە.  دەستی پێکرد و نەس هەر ئێرانی ورتەوە، بەڵکە پەلی بە سزەر« ژن ژیان ئازادی»دروشمی 

ئەم ئززاخێبە کززۆمەڵگەی ئیرانززی لە زززوواڵیی دیکتززاتۆرییەکی رە  و تەبەهکززار هێنززایەتەوە بززۆ سززەردەم و هیززوا بە ژیززان و 
شادیی خستوەتە دڵی دانیشتوانیەوە. ئەمە  هۆکاری سەرەکیی بەشداریی دلێرانە و بوێرانەی الوان)کت و کوڕ(ززە لە شۆڕشزی 

دا. کە بزززێ وومزززان ئەنجزززامی سزززەرکەوتن و وزززۆڕکردنی یەکجزززاریی کۆنەپەرسزززتی ئیسزززالمی سیاسزززی و «یژن ژیزززان ئزززازاد»
 .دەستەبەرکردنی مافی رەوای خەڵک دەبێ

 
 ژن ژیان ئازادی

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 ەرێمی کوردستان: بە تووندی سەرکۆنەی دەکەینئەمریکا لەبارەی هێرشەکانی ئێران بۆسەر ه
 
 
 
 
 
 
 
 

 رۆژ عەلی زاڵە
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاتی بۆردوومانەکەی کۆیە و لۆوۆی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا
 

مریکا بۆ کاروباری رۆژهەاڵتی نێوەڕاست دەڵێت کە ئەمریکا "بە تووندی سەرکۆنەی" ووتەبێژی هەرێمی وەزارەتی دەرەوەی ئە
 .هێرشەکانی ئێران بۆسەر هەرێمی کوردستان دەکات

https://www.rudaw.net/sorani/reporters/rojalizala
https://www.rudaw.net/sorani/reporters/rojalizala
https://www.rudaw.net/sorani/reporters/rojalizala
https://www.rudaw.net/s3/rudaw.net/ContentFiles/697195Image1.jpg?version=3945243
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 دەقی هەڤپەیڤینی رۆژ عەلی زاڵە و ساموێل بێرگ

  
ردانەکەی سزەرۆس یزن. دەمەوێزت سزەرەتا لەبزارەی سزە 20زۆر سوپا  سزام کە لەوەڵمزانی. ئزێمە لە لزووتکەی جزی  رووداو:

بایززدن پرسززیار بززکەم. ئایززا پالنززی هززیت کۆبززوونەوەیەس هەیە لەنێززوان سززەرۆس بایززدن و سززەرۆککۆماری تورکیززا یززان لەوەڵ 
 شازادی جێنشینی سعودیە؟

  
سوپا  بۆ میواندارى؛ سوپا  بۆ رووداو، یەکەم شزت ئەمزڕۆ کۆبزوونەوەى دوو ززۆڵو نێزوان سزەرۆس بایزدن و  ساموێڵ بێرگ:

ندەنووسییەکەی هەبوو، هەروەهزا ئەمزڕۆ کۆبزوونەوە دەبێزت لە نێزوان سزەرۆس بایزدن و هاوتزا چینیزیەکەى. تزاوەکو هاوتا ئە
ئێستا وردەکاریو نییە لەبارەى کۆبوونەوە دوو زۆڵییەکانو دیکە، لەبەر ئەوەى زیاتر چزاو لەسزەر کۆبزوونە فزرە الیەنەکزانە 

دیکە هەبێت پێشوازى لێدەکەین. بێگومان هاوئزاهەنگو باشزمان هەیە  . ئەوەر کۆبوونەوەى20لەوەڵ هەموو واڵتانی ورووپو 
لەوەڵ زۆربەى واڵتزان لەم وزرووپە، بە تزایبەت سزعودیە. دەزانیزت کە پەیوەنزدییەکانمان مێژوویزی و سزتراتیژین؛ هەروەهزا 

لەوەڵ زۆریزززنەى  پەیوەنزززدیمان لەوەڵ تورکیزززا هەیە کە وزززرنگە و یەکزززێکە لە هاوپەیمانەکانمزززان لە نزززاتۆ؛ پەیوەنزززدیمان
  .هەیە 20واڵتانو ورووپو 

  
یززن، بەاڵم دەمەوێززت چەنززد پرسززیارێکی دیززکە لەبززارەی چەنززد  20باشززە. مززن دەزانززم کە ئززێمە لە لززووتکەی جززی  رووداو:

بابەتێکی دیکەی رۆژهەاڵتی نێوەڕاستت لێبکەم؛ ئێران و هێرشەکانی ئێران کە دەیانکزاتە سزەر هەرێمزی کوردسزتانی عێزراق، 
انززم کە لە رابززردوودا ئەمریکززا ئەمەی پێخززۆ  نەبززووە، بەاڵم ئەم هێرشززانە هەر بەردەوامززن. ئایززا ئەمریکززا رێززگە بە مززن دەز

   ئێران دەدات لە هێرشەکانی بۆ سەر هەرێمی کوردستانی عێراق بەردەوام بێت؟
  

تێکزی خزاوەن سزەروەرییە و بە توونزدى سزەرکۆنەى ئەو هێرشزانە دەکەیزن. دەبێزت ئەوە بزبانین کە عێزراق واڵ ساموێڵ بێرگ:
مافو هزیت واڵتێکزی دیزکە نیزیە ئیزدی ئەوەر ئێزران بێزت یزان هەر واڵتێکزی دیزکە، ئەو جزۆرە هێرشزانە لەنێزو خزاکو عێزراق 
ئەنجام بدات. ئێمە لە پەیوەندیدا دەبین لەوەڵ هاوپەیمانەکانمان لە حکومەتو ناوەندیو و حکزومەتو کوردسزتان. ئزێمە لە 

ین لەوەڵ هاوپەیمززان و دۆسززتانمان لەو نززاوچە وززرنگە. بێگومززان ئززێمە بە توونززدى سززەرکۆنەى ئەو پەیوەنززدى بەردەوامززدا
هێرشززانە دەکەیززن. بەردەوام دەبززین لە پێشکێشززکردنو هاوکززارى پێویسززت بە دۆسززتانمان لە عێززراق و نززاوچەى کوردسززتان بززۆ 

 .بەروریکردن دژى ئەو هێرشانە
  

کۆنەی ئەم هێرشزززانە دەکزززات، بەاڵم پزززێ  مزززاوەیەس هێرشزززەکانی ئێزززران ئزززێمە بیسزززتوومانە کە ئەمریکزززا سزززەر رووداو:
هزززاوواڵتییەکی ئەمریکییزززان کوشزززت. ئەوکزززات لە وەزارەتزززی دەرەوەی ئەمریکزززا بزززووم و پرسزززەکەم لەوێ لەوەڵ بەرپرسزززانی 



٧ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

133 
 

ی دەرەوەی وەزارەتززی دەرەوە باسززکرد، بەاڵم سززەرکۆنەکردن ئێززران ناوەسززتێنێت. ئایززا هززیت ئززامرازێکی دیززکە هەیە وەزارەتزز
  ئەمریکا یانی  ئەمریکا خۆی بیری لێبکاتەوە بۆ ئەوەی ئێران بووەستێنیت؟

  
بەڵێ، من ناتوانم پێ  هەر بڕیار و رێوشوێنێک بکەوم، بەاڵم میکانیبم و رێوشوێنو دیکەمزان هەیە، لەوانە  ساموێڵ بێرگ:

رنگتززرین هەنگززاو و هاوئززاهەنگییە لە نێززوان سززبادان و ووشززار دروسززتکردن لەسززەر ئێززران؛ هەروەهززا هاوئززاهەنگیکردن کە و
ویززالیەتە یەکگرتووەکززان و حکززومەتو عێززراق و ویزززالیەتە یەکگرتووەکززان و دۆسززتانمان لە کوردسززتان؛ هەروەهززا لەنێزززوان 
ویالیەتە یەکگرتووەکان و واڵتانو دیزکەى دراوسزێو عێزراق، لەبەر ئەوەى ئزێمە دەمانەوێزت هاوکارییزان پێشزکێ  بکەیزن بزۆ 

توانن خۆیان باارێبن دژى ئەو هێرشانەى ئێران؛ بەڵێ میکزانیبم و رێوشزوێنی دیکەمزان هەیە، بەاڵم نامەوێزت پزێ  ئەوەى ب
  .هەر بڕیار و رێوشوێنێک بکەوم کە ئەوەر هەیە لە ئایندەدا بیگرینەبەر

  
ر بە ئێززران دەنوێنێززت، لە رابززردوودا هۆکارێززک کە خەڵکززی وابیریززان کززردبێتەوە ئەمریکززا بەجۆرێززک نەرمززی بەرامززبە رووداو:

 لەبەر رێککەوتنی ئەتۆمی بووە. ئایا رێککەوتنی ئەتۆمی کۆتایی هاتووە؟
  

دەبێت سەرەتا شتێک هەیە راستی بکەینەوە. ویالیەتە یەکگرتووەکان پێیوایە یان زۆر با  دەزانێزت کە چزۆن  ساموێڵ بێرگ:
ى نێوخزۆى واڵتزانو دراوسزێو وەردەدات، هەروەهزا چزۆن حکومەتو ئێران، سزوپاى پاسزداران و رژێمزو ئێزران دەسزت لەکاروبزار

ئەو حکززومەتە هاوواڵتییززانو سززەرکوت دەکززات. ویززالیەتە یەکگرتووەکززانو  چززۆن  حکززومەتو ئێززران پززارەداریو تیززرۆر دەکززات؛
و ئەمریکززا پێیززوایە هەمززوو ئەم دۆسززییانە و ئەو ئاڵنگاریززانە لەالیەن ئێززرانەوە خراپتززر دەبززن ئەوەر حکززومەتو ئێززران چەکزز

ئەتۆمو هەبێت. بۆیە ئەو بیرۆکەیە و هەڵوێستێک لەالیەن ئەمریکاوە نییە کە بڵێت بەشێوەیەکو با  مامەڵە لەوەڵ ئێزران 
بکەیززن. نەخێززر، ویززالیەتە یەکگرتووەکززان و هەمززوو کززۆمەڵگەى نێززودەوڵەتو دەیانەوێززت رێگززرى بززکەن لە ئێززران بززۆ وەیشززتن 

    .ئەتۆمو، لەبەر ئەوەى ئەوکات سەرجەم ئەو ئاڵنگاریانە زورستر دەبنبەهەموو جۆرە توانایەکو بەدەستهێنانو چەکو 
  

خۆپێشاندانەکان.. من تێدەوەم کە تۆ باسی چی دەکەیت. حکومەتی ئێزران ئەوەر چەکزی ئەتزۆمی هەبێزت، شزتەکان  رووداو:
پێشززاندەران داوای وززۆڕینی بەرەو خراپتزر دەچززن، بەاڵم بززۆ مزاوەیەکی درێززژە ئززێمە خۆپێشززاندانەکان لە ئێزران دەبینززین و خۆ

دەسززەاڵتی ئێززران دەکەن. ئێسززتا، ئەمریکززا پاڵاشززتی لە وززۆڕینی دەسززەاڵت لە ئێززران ناکززات و تززاوەکو ئێسززتا پاڵاشززتی 
لێنەکردووە. ئەو دوودڵییە لەچیدایە، ئەوەر خەڵکی ئێران خۆیزان داوای وزۆڕینی دەسزەاڵت بزکەن؟ بزۆچی ئەمریکزا ناتوانێزت 

  بکات سەبارەت بەو شتەی کە داوای دەکەن؟پاڵاشتی لە خەڵکی ئێران 

 
 بەالى ئەمریکاوە چارەسەرەکە وۆڕینو رژێمو ئێران یان نەوۆڕینو نییە. ئەم پرسە دەبێت لەدەستو  ساموێڵ بێرگ:
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ئێرانییەکاندا بێت. دواجار پێویستە ئێرانییەکان خۆیان بڕیار بدەن کێ نوێنەرایەتییان دەکات و کزێ لە حکومەتزدا دەبێزت و 
ئەو واڵتە بەڕێوەدەبززات، نەوەس ئەمریکززا یززان هەر واڵتێکززی دیززکە؛ بززۆیە ویززالیەتە یەکگرتووەکززان پاڵاشززتو مززافو  کززێ

خۆپێشاندەران دەکات بۆ بەرزکرنەوەى دەنگیان یزان وردبزوونەوە لە شزەزام و داواکردنزو حکومەتێزک لەپێنزاو مزافو مزرۆڤ و 
 .هەموو مافەکانو دیکە

  
خەڵکی ئێزران بەدیزاریکراوی داوای وزۆڕینی ئەم دەسزەاڵتە یزانی  کۆتایاێهێنزانی ئەم دەسزەاڵتە لەو بارەدا، ئەوەر  رووداو:

بکەن کە ئێستا داوای ئەمە دەکەن، کەواتە ئەمریکا پاڵاشتی لەو داوایە دەکات؟ ئەوەر تۆ بڵێیت وەلی ئێزران دەبێزت بڕیزار 
 .ا دیاریکراوی داوای وۆڕینی دەسەاڵت دەکەنلەوە بدات کە دەبێت کێ کاروباریان بەڕێوەببات، خەڵكی ئێران ئێست

  
بەڵززێ، جیززاوازى هەیە لەنێززوان ئەوەى ویززالیەتە یەکگرتووەکززان دواى وززۆڕینو رژێززم بکززات یززان ویززالیەتە  ساااموێڵ بێاارگ:

یەکگرتووەکزززان پاڵاشزززتو وەلزززو ئێزززران بکزززات. ویزززالیەتە یەکگرتووەکزززانو ئەمریکزززا پاڵاشزززتو وەلزززو ئێزززران دەکزززات لەو 
یان هەر خۆپێشاندانێکو دیکە. وەلو ئێران شایستەى مافو خۆیەتو. بۆیە ئەمریکا یان هەر دەوڵەتێکو دیزکە خۆپێشاندانە 

 .بۆیان نییە کە چارەسەرێک یان هەڵوێستێکیان بەسەردا بسەپێنن
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی رووداو 
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 ینائاوڕدانەوەیەك لە دوو مانگ شۆڕشی ژ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ عەبدالی

 
ئاوڕدانەوەیەك لە دوو مانگ شۆڕشی ژینا و لە سەر شەزام بوونی وەالنی ئێزران،بە تزایبەتی  كزورد و بەلوچ!دیزارە كزورد و 

شززەوزی زیززاترەوە بززۆ نەمززانی حكززومەتی پەتززو سززێدارەو تززڕۆرپەروەری  بەلززوچ حەزززی ڕەوای خۆیززانە كە بە وززوڕ و تززین و
ئاخونزززدی لە مەیزززدانی بەرخزززۆدان دا بن.چزززون ئەو دوو نەتەوەیە جیزززا لە زەختزززو زۆریزززو خەفەزان،چەنزززد ززززات سزززەتەمی 

اتۆڕیەت و نەتەواییەتیشیان لێ دەكرێت.بەاڵم مادام وەالنی ئێران بۆ ڕوخانی دەسزەاڵت لە تزاران و نەهێشزتنی حزوكمی دیكتز
ئەو دەسەاڵتە هاوبەشن،حەق وایە نەتەوەی بااڵدەستی  بە زەرای وان لە مەیدان دابزێ.نەك بە خزوێن و فرمێسزك و لەسزەر 
پسززتی وان بە وززۆڕینی دەسززەاڵت بگززات.نڤوزی خەڵكززی تززاران كە پززایتەختی واڵتە و وززوڕینی هەر دەسززەاڵت و حكززومەتێكی 

می.یزۆنە!.بەاڵم دەبینزین تزا ئێسزتا   ١٦زەرای هەمزووی كزورد و بەلزوچە كە دیكتاتۆڕ و سەرەڕۆ  چەخماخەی پزایتەخە،بە 
خززۆ پێشززاندانەكانی نەوەیشززتۆتە زیززاتر لە سززێ هەزار كە !جیززا لەوە  تەنززانەت ئەو شززەهید و برینززداری كە داویشززیەتی 

 !كورد بوون
 

 !.نەتەوەی بااڵ دەست لێرە  تەنانەت بۆ وۆڕینی دەسەاڵت لە كورد لەفێڵە

https://www.facebook.com/abduallah.abdali.90
https://www.facebook.com/abduallah.abdali.90
https://www.facebook.com/abduallah.abdali.90
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ئەوڕۆ ئۆپۆزیسزززیۆنی ئێرانزززی بە ئزززااڵو درووشزززمە نەتەوەییەكزززانی كزززورد دڵخۆشزززەو پشزززتیوانی دەكات،بزززا  لەوە ئەوەی كە 
 !تێگەیشتووە كە كیژو الوی كورد لە شەزام و بۆ نەمانی حكومەت چی دەوێ

 
 !ێجا كەوابوو نابێ بەو ڕبەییە بیاێوێ و بەسەر پشتی كوردا بۆ نەمانی حكومەت و وەیشتن بە دەسەاڵت سەركەو

 
ئەزمززوونی باشززووری كوردسززتان بەڵززگەو دەلی.ززی ئەو ڕاسززتییەن و دیتمززان و دەبینززین كە چززۆن بززۆ پەالمززار و نەهێشززتنی ئەو 
هەرێمە خۆیان تازی دەكەنەوە و تەنانەت دەیانهەوێت لە هەموو مافەدەستوریەكانی  كە بە ویسزتی خۆیزان بزۆ كزورد دیزاری 

 !كراوە پاشگەز ببنەوە
 

جارێكی تر حكومەتی دژە مرۆڤ و تزڕۆر پەروەری تزاران لە ڕێگزای درۆن و مووشزەكەوە  كە 2022 - 11 - 14ڕێكەوتی ئەوڕۆ 
پەالماری حیزببە ڕۆژهەاڵتیەكزان و پێشزێ.كردنی ڕێوڕێسزاكانی نێزودەوڵەتی و بەزانزدنی خزاكی ئێزراق و هەرێمزی كوردسزتانی 

و ڕسواكردنی ئەو كارە خۆپێشاندان بكەن و لە هەموو  داوە،.حەق وایە هەموو ئەحبا  و ڕێكخراوە ئێرانیەكان ،بۆ پشتیوانی
 .واڵتەكان بڕژێنە سەر شەزام
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با جاشەکان زیاتر ریسوا بکەین. )جاشی چەکدار، جاش قەڵەمەکانی سەر بە رژێام، جاش 

 ادر قادری پاوە(مەالکانی وەک مەال ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حەمەڕەسووڵ کەریمی

 
یەکزان و وەدیهێنزانی  دوای سەرهەڵدان و ڕاپەرینی خەڵکزی کوردسزتان و ئێزران بزۆ ئزازادی و دابزین کردنزی مزافە نەتەوایەتی

سزتان و یەکانیان، ڕژێمی نەوریسی ئاخوندی بە هەموو هێب و توانایەوە بۆ سەرکوتی خەڵکی ڕاپەریوی کورد ویست و داخوازی
ب.وچسززتان و پارێبواکززانی دیززکەی ئێززران هززاتۆتە مەیززدان و تززا ئێززرە نەیتوانیززوە ئەم شۆڕشززە مەزنە کە بە شۆڕشززی ژینززا 

 .شک لە داهاتووشدا ناتوانێ سەرکوتی بکا ناوبانگی دەرکردووە سەرکوت بکا و بێ
 

دی بزززۆ ئزززازادی داوە و زۆربەی شزززەهی ٦٧ئەوەی مەبەسزززتی ئەم کزززۆرتە نووسزززینەیە ئەوەیە کە کوردسزززتان تزززاکوو ئێسزززتا 
 .شەهیدەکانی  بە دەستی جا  و خۆفرۆ  و بەکرێگیراونی سەر بە رژێم شەهید بوون

 
نوێترین ڕاپەرین و بە وژ داچوونەوەی ئەمجارە شارەدێی بێورانی خوارێ مەکۆی شۆرشگێرانی کورد و مەکۆی شەهیدان بزوو کە 

 .دەبێ و خوشکی ئەم شەهیدە بە تووندی بریندار دەبێ وەنجێکی کورد بە ناوی هێمن حەمبە ئەحمەدی شەهید
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خرۆشانی ئەمجزارەی بێزوران نیشزانەی سزەرهەڵدانێکی کزاتی نیزیە بەڵکزوو ڕاپەرینێکزی جەمزاوەرییە و هەر بزۆیە لە پرسزەی 
شزمگەلی شەهید هێمن دا بە هەزاران کە  لە مەکۆی زارەمانییەتی شارەدێی بێوران کۆدەبنەوە و بە وەنجانی بێوران بە دروو

 .جۆراوجۆر لەرزەیان وە ڕژێم خستووە
...........................................  

 
 جاشە چەکدارەکانی ڕژێم

 
سزززاڵە بە هەمزززوو شزززێوەیەس بزززۆ مزززانەوەی خۆیزززان دەسزززتیان لە هزززیت جینزززایەت و خۆفرۆشزززییەس  ٤٣جاشزززەکان ئەوانەی کە 

الوانزی کزورد ڕاپێچزی زینزدان و ورتووخزانە دەکەن و ئێسزتا  بزۆ نەپاراستوە، دەیان ساڵە بە هەڵگرتنی چەکی جاشزییەتی 
 .مانەوەیان خۆیان، لە چەکی جاشییەتی بۆ ترساندن و بۆ شەهید کردنی کیژ و کوڕ و الوانی کوردستان کەڵک وەر دەورن

نزاهێڵن لە جاشە چەکدارەکان بۆ خەڵکی کوردسزتان ناسزراون و درەنزگ یزا زوو بە سزبای خۆیزان دەوەن و خەڵکزی کوردسزتان 
 .ئازادی کوردستان دا هەناسەیەکی ئاسوودە هەڵکێشن

 
 جاش قەڵەمەکان

 
یەکان  جززا  زەڵەمەکززان، ئەوانەی کە بە نووسززینی چەواشززەکارانە و بە نووسززینی بەرئززاوەژوو، مێززژووی کوردسززتان و ڕاسززتی

نە زیاتر و تووندتری  دەبێ سزبا چەواشە دەکەن، ئەو جۆرە جاشانە چییان لە جاشە چەکدارەکان کەمتر نییە، بەڵکوو ئەوا
بززدرێن، ئەوان کاریززان ئەوەیە کە بە نووسززینەکانیان لە ڕۆژنززامە و وۆڤززار و تەلەفبیززۆنی کۆمززاری ئیسززالمی ئێرانززدا مێشززکی 
الوانززی کززورد بشززۆرنەوە و لە شززۆڕ  و کززوردایەتی دووریززان بززکەنەوە و بە ڕەشززنوو  و وتززاری دوور لە ڕاسززتی، وەورەیززی و 

 .نی نەتەوەی کورد چووس نیشان بدەنمەزنی شۆڕشەکا
 

 جاش مەالکانی وەک مەال قادر پاوەیی

 
جا  مەالکانی پشت مەنبەری مبوەوتەکان مەال زادر زادری پاوەیی و مەالکزانی لە چەشزنی مەال ززادر، ئەوانە دەسزتەیەکی 

بە زسززە و ووتززاری ناڕاسززت،  بێززبراون لە کۆمەلگززای کوردسززتان دا کە بە پززووڵ و پززارە و سززەروەتی ڕژێززم بە خززوتبەی درۆ و
بەشززێک لە خەڵکیززان بە خۆیززان و درۆیەکززانەوە سززەرزاڵ کززردووە و لە ژێززر نززاوی حەدیززس و خززوتبە و ئیسززالمدا نززۆکەری و 

 .جاشییەتی بۆ ڕژێم دەکەن
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ئەم سززێ جززۆرە جاشززانە پێویسززتە کە هەر لە ئێسززتاوە خەڵکززی کوردسززتان سززبایان بززدەن، جاشززە چەکززدارەکان وەس خۆیززان 
یان لەوەڵ بکەیین واتە بە لێدان و بە سوتاندنی مڵک و ماڵ و سزەروەتیان ژیانیزان لە تزاڵ بکەیزن و شزار بەدەریزان ڕەفتار
 .بکەین

 
جا  زەڵەمەکانی  بە هەموو شێویەس لە کۆمەلگا دا لەوە زیاتر بێبراو بکەیزن و هەوڵ بزدەین کە زیزاتر ریسزوایان بکەیزن 

ببووتنەوەی کورد بە الڕێ دابەرن و بە هیت شێوەیەس لە کزۆڕ و کۆبوونەوەکانیزان و نەهێڵین کە مێژووی کورد و کوردستان و 
 .دا بەشداری نەکەین و نووسراوەکانیان لە زبڵدانی بەر ماڵی خۆیان فڕێ بدەین

 
جززا  مەالکززانی وەس مەال زززادر پززاوەیی پێویسززتە کە لە مبوەوتەکززان دا بە تەنیززا بەجێیززان بهێڵززین و خەڵززک لە دەوریززان 

وە و لە پشت جا  مەالکان رانەوەستن، خەڵکی کوردستان دەتوانێ بە بێ ئەوەی لە جومعە و جەماعەتدا بەشدار بزن کۆنبنە
لە ماڵەکانی خۆیان نوێژ و عیبادەتی خۆیان بزکەن و چیزدی نەبزنە وزوێرایڵی جزا  مەالکزانی وەس مەال ززادر پزاوەیی، بەم 

 .سەر هەموو ئەوانە دا سەر بکەوینچەشنە هەموومان دەتوانین لە داهاتوویەکی نبیکدا بە 
 
شک وەنجانی کورد و نەوەی ئەمرۆ چاوکراوەن و بە لێبانی و شارەزایی خۆیان بە وژ هەر سێ جۆرە جاشزەکاندا دەچزنەوە.  بێ

 .سەردەم سەردەمی ڕاپەرین و هەستانەوەی وەلەکەمانە و یەکریبی و یەکدەنگی هەوێنی سەرکەوتنمانە
 

 .دەروخێ و ئەوانە  کە پشتیان لەوەلی خۆیان کردووە درەنگ یا زوو سبا دەدرێن ڕژێمی ئێران درەنگ یا زوو
 

 بژی کورد و کوردستان
 ڕووحی شەهیدانمان شاد

 ڕوورەشی بۆ کۆماری پەت و سێدارەی ئێران و جا  و خۆفرۆشان
 
 ی زائینی٢٠٢٢ - ١١ - ١٤

 حەمەڕەسووڵ کەریمی
.................................... 

 ەمجا  زەڵ
 دوو ڕێیانە و نابێ بە سێ
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 ....پێشمەروە و جا  
 ..شێعری مەرد و شێعری نامەرد 

 ....شێعر دەبێ
 حی.ەی ئەساێکی ڕەسەن بێ

 شێعرێ بژی و
 ...بۆن و بەرامەی زەڵەمی ڕاستی لێ بێ

 شێعرێ نەبێ بە مەفرەزەی حەرف و وشە و
 "جا  زەڵەمهەڵنەکاتە سەر مۆڵگەکانی "

 شێعر نیە
 

 شێرکۆ بێکە 
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 .... سیاست هونەری مومکین و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 
لە ئێستا دا کوردستان یەکاارچە باوەڕە، باوەڕێکی ئاورین کڵزاەی سزەندووەو لە هەمزوو شزار و وونزدێکەوە ب.ێسزەی بەتیزنە، 

وە هەر وەتر، بەاڵم ئەو زۆناغە تەنیا بە ژیری و بە وردبینی سیاسیی تیزاەڕ دەبزێ، رێزژیم تزا بیبنەزاززا حیب  و پێشمەر
لە زەلکاوێک ڕۆچووە کە هاتنە دەری مزوومکین نزیە، هەر جزوڵەیەکی  کە دەیکزا هێنزدەی دیزکە لەو زەلکزاوە ڕۆ دەچزێ، لەم 

 !ەو رێژیمە بێ کە پێیەکی لەسەر لێواری هەڵدێری مێژووەکات و دەمە دا هەڵوێست و کردەی هەڵە دەتوانێ یاریدەدەری ئ
 

نززاکرێ هەتززا ئەو رێززژیمە حیززب  و رێکخززراوە سیاسززیەکانی وەبەر مووشززەکان دا سیاسززی کززورد و چززاالکی سیاسززیی کززورد دە  
 بەجزێ تززووڕەیی بەسززەری دا زاڵ بززێ و ڕاسززت ئەوەی بززوێ کە ڕێزژیم لە خززودای دەوێ، واڵمززی هێززڕ  و تززرۆر چەس و هەمززوو
کززاتێ بەوژداهززاتنەوەی چەکزززداری نززیە! ئەویززز  لەو کززاتە هەسززتیارە دا، جزززوا  نەدانەوەی ئەو مووشززەکبارانە بەکزززرداری 
سززەربازی و تززۆڵە کززردنەوە لە الیەن حیززب  و رێکخراوەکززانی کوردسززتان ئەوپەڕی وشززیاری و ئەوپەڕی وردبینززی سیاسززیی و 

 ئێرانە،  خوێندنەوەی دروستی نیازو مەبەستەکانی ڕیژیمی فاشیستی
 

 ئەو رێژیمە دوو مەبەستی لەو مووشەس بارانە هەیە یەکەم ووشار خستنە سەر حکوومەتی هەرێم بۆ دەرکردنی حیببەکان، 
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بۆ ئەوە کوردی ئەو دووبەشە کە لەوەتا مێژوو هەیە هاوچارەنووسزە پشزتیوانی یەکتزری  بزوون لێزک بکزاتە دوژمزن، دووهەم 
 .یەن حیببەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانەوەمەبەستی کاردانەوەی سەربازییە لە ال

 
دیارە رەنگە ئەو مووشەس بارانە هەر بەوەندە نەوەستێ و درێژەی هەبێ و ڕەنگە کاتێ بینی حیب  واڵمی سەربازی نزاداتەوە 
ئەوجززار وززێچەڵ بە حکززوومەتی هەرێززم بفرۆشززێ ئززاخر ئەوەی شززارەزای ئەو رێززژیمە بززێ هەمیشززە کە دووچززاری زەیززران بززووە 

وەی سنوورەکانی خزۆی زەیرانێکزی سزاز کزردووە تزا زوومزی مێزدیا و سۆشزیال مێزدیا لەسزەر نزاوخۆی ئێزران وکێشزە بزێ لەدەرە
ئەژمارەکانی ئەو ڕێژیمە ال بچن و بخرێتە سەر ئەو زەیران و پیالنگێڕانەی کە زۆر جاران زوربانیەکزانی خەلکزی فەلەسزتین 

ەو نیبامە وبە مزانەوەی نەمزاوە بزۆیە بەدەنگزیەوە نزایەن. کە رێزژیمی  ولوبنان بوون، بەاڵم ئیدی ئەوانی  تازە باوەڕیان ب
ئەمە دەبینززێ ئەوجززار خززۆی ناچززارە دەسززت بکززا بە پیالنگێززڕی. هەر بززۆیە بەدڵنیززاییەوە ئەوە  ئەو رێززژیمە دەیکززا جززگە لە 

یببزانە ئەوان لە الی پیالنگێری هیچی دیکە نیە ومەبەستی زەبری سەربازی نییە و دەشبانێ تا ئەو هێڕ  بکزاتە سزەرئەو ح
خەڵززک خۆشەویسززتر و پززێگەی جەماوەریززان بەهێبتززر دەبززێ بەاڵم ئەو ئەمەی وەال نززاوە لەو هەلززومەرجەی ئەسززتەمەی تێززی 

 .کەوتووە لەترسی خنکان دەست بە هەموو چڵە پووشێکەوە دەورێ
 

رەت و هێزب و سزاایەوە ڕەنزگە سیاسەت ئەوەر وەس هیت یاریەس بچێ دەکڕێ بە شەترەنجی بشوبهێنین، شزا بەو هەمزووە ززود
لە سووچێکەوە بە دوو سەرباز مات بێ. ناوەنزدی هاوکزاری بزۆتە جهڵزی چزاوی ڕێزژیم، کزورد کانزاڵ جەروزی سزمییەوە، ئێزدی 
شەزامی  ئەوە دیارە مەال ناوێرێ بە مەنزدیل و شزازەلەوە دوو شزەزاو بە ئاسزوودەیی بەهزیت کزۆاڵن وشزەزامێکی ئێرانزی دا 

 .تێاەڕێ
 

 : ن چونپەلەی مەکە
 نبیکە داویرکەر مەروی

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 !ڕوخانی کۆماری ئیسالمی هەم مومکینە و هەم خوازراو و مەتڵوب
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
لەوەڵ تێاەڕ بوونی نبیک بە دوومانگ لە ئاخێبی جەماوەری لە ئێران بە مێیوەریەتی کۆمەڵێزک دروشزم لە پەیوەنزد لەوەڵ 

ماری پێشوی ڕژیمی ئیسالمی ئێران، لە دیدارێک لەوەڵ کۆمەڵێزک لە روخانی کۆماری ئیسالمی، میەممەد خاتەمی، سەرۆس کۆ
بەرئەنززدازی نە مززومکینە و نە مەتڵززو ، بەاڵم درێززژەی " وتززی: نهززۆورانی مەسززەلەکانی مەڕبززووت بە سیسززتان و بەلوچسززتا

 بە بزڕوای ئەو ئەو هەروەهزا وتزی کە "بارودۆخی ئێستا  سات بەسات بوارەکانی داڕمانی کۆمەاڵیەتی بەریزن تزر دەکزاتەوە.
 "پڕزازانج ترین خودی ئیسالحی نیبامە لە پێکهاتە و ئاڕاستەیدا."

 
مززاوەی هەشززت سززاڵ ڕیفۆڕمخززوازانی حکززومەتی بە سززەرۆکایەتی میەمززمەد خززاتەمی بززۆ دەسززتەبەر کردنززی ئەم ئامززانجە لە 

بزووە و وەس تەداروکزاتچی بزاڵی دەسەاڵتدا بوون. دوای ئەم ماوە زۆرە خاتەمی خۆی ئیعتیڕافی کرد کە بە کزردەوە هیچکزارە 
ڕاستی ڕژیم کاری کردوە، تا ئەو جێگایەی دواتر خۆی ڕایگەیاند کە ئەو ئیتر ڕێبەری ئیسزالح خوازەکزان نیزیە. ڕیفۆڕمخزوازە 

 حکومەتیەکان زەت نەیاتوانی ڕێکارێک پێشکە  بکەن و بڵێن کە چۆن دەیانەوێ ئەم نیبامە ئیسالح بکەن.
 

مەتی ئیسالمی شیاوی ئیسالح کزردن نیزیە و بە م.یزۆن کە  لە خەڵکزی ئێزران ئەمەیزان لە مزاوەی ڕاستیەکەی ئەوەیە کە حکو
چوار دەیەی ڕابردودا بە ویان و ژیزانی خۆیزان ئەزمزون کزردوە. بە پزێچەوانەی زسزەکانی خزاتەمی روخزانی کۆمزاری ئیسزالمی 

 ئەم ڕێگایە بە مومکین و مەتڵو  و پێویست پێ  مەرجی وەیشتن بە ئازادی و دادپەروەرییە و بە م.یۆن خەڵکی ئێرانی  
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 دەزانن.
 

روخانی کۆماری ئیسالمی و دامەزراندنی نیبامێکی سیاسی کە ئازادی، بەرابەری، ڕیفاه و شادی خەڵک دابین بکزات، داخزوازی 
شزتیەی نە بە م.یۆن کە  لە خەڵکزی ئێزرانە. دوو مانزگ لە دەرێزژەی خۆپیشزاندان، نزاڕەزایەتی و مزانگرتن ئەم داخزوازیە و

 تەنیا لە ئاستی ئێران و ناوچەکەدا، بەڵکو لە ئاستی دنیاشدا وەیاندۆتە بەرووێی چەند م.یارد کە .
 

دوو مانگە ژنان و پیاوان و الوانی بوێر و جەسور سینگیان کردۆتە سزاەر لەبەرابەر فیشزەکی جەنگزی حکزومەتی ئیسزالمیدا و 
هەزار کە   ١٥ن بەخزت کزردوە، بە هەزاران کە  برینزدار و زیزاتر لە کە  ویانیا ٣٢٦بۆ ساتێکی  هەدانادەن. زیاتر لە 

 دەستبەسەر و زیندانی کراون و لەژێر وەحشیانەترین ئەشکەنجەکاندان و هێندێکیان حوکمی ئێعدامیان بەسەردا سەپاوە.
 

هەبززووە بززۆ مززانەوەی  لەم دوو مززانگە و لە نبیززک بە دوو دەیەی ڕابززردودا ئیسززالح خززوازانی حکززومەتی هەرچززی لە توانایانززدا
ڕژیمززی ئیسززالمی کردویززانە. لە بەرانززبەر جەنایەتەکززانی ڕژیمززدا بە تەواوی بێززدەنگ بززوون و کززاتێکی  لە زۆنززاغێکی وەس 
ئەمرۆدا دەمیان کردۆتەوە، دەستیانداوەتە داشزکاندنی داخوازیەکزانی خەڵزک و وەس ڕاوێژکزارانی نیبامزی حزاکم مەوجزودیەتی 

سەاڵتدا درێژە پێداوە. بە ئامانجی دۆزینەوەی ڕێگایەس بزۆ چزوونە نێزو ڕیزبی خەڵکزی ڕاپەڕیزو بێنرخی خۆیان لە کەناری دە
دەستیانداوەتە ڕەخنە ورتنی بێ نزاوەرۆس و رووکە  لە حزاکمیەت. ئەوان بە هەزاران زمزان بە کزاکڵی سزەختی دەسزەاڵت لە 

انەوەی نیبام بەکزار بێزنن. بەاڵم ئەم ڕەوتە ئیتزر دەزوای کۆماری ئیسالمیدا دەڵێن کە ئێستا کاتی ئەوەیە زەرفیەتەکان بۆ م
لەنێو خەڵکدا پێگەیەکی نییە و وتەبێژەکانی زیاتر لە هەمیشە پەڕاوێزب کەوتزون. ئەوان بە ترسزاندنی هاوکزاتی خەڵزک و 

 ڕژیم لە شۆڕ  ڕێگای ئیسالحی ڕژیم لە ڕێگای خودی ڕژیمەوە دەخەنە بەردەم هەردوال.
 

فایدەیە. خەبات بۆ روخانزدنی کۆمزاری ئیسزالمی تزا ئەو جێگزایە چزۆتە پێشزەوە کە ئەم ڕژیزمە بەاڵم ئەم جۆرە هەواڵنە بێ 
تەنانەت ناتوانێ بگەڕێتەوە بۆ بارودۆخی بەر لە دوو مانزگ لەوە پێشزی. ئزاخێبی شۆڕشزگێڕانەی خەڵکزی وەویزان هزاتوو لە 

و شزەیادەکانی وەس ئیسزالح خزوازانی حکزومەتی کۆتاییدا ئەم ئاخرین حکومەتی ئیسالمیە لە ئێران دەخاتە زبڵدانی مێژوەوە 
 کە هەوڵ ئەدەن ڕژیم لەم زەیرانە دەرباز بکەن ڕیسوا دەکات.

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ١٥ ڕێکەوتی: –سەرچاوە: سایتی پەیام 

  
 
 



٧ژن، ژیان، ئازادی   
 

 

145 
 

 
 

 !سەردەمی بێغیرەتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د.هەژار عوسمان مەعروف

 
بزوبە  ٢٠٢٢ی ٩ی ١٦ڕژێمزی ئێزران لە تزاران لە ڕۆژی سی ڕەوشتی ڕوداوی شەهیدکردنی ژینا ئەمینی لە ژێر ئەشکەنجەی پۆلی

ئەو کڵاەئاورەی کوردستان و ب.وجستان و هەمو شارە وەورەکانی ئێرانی ورتەوە. ئەم ڕوداوە هەمزو دنیزای بە جۆرێزک جواڵنزد 
ەر شززەزامەکان کە کە لە پایتەختەکزانی واڵتزانی ئەوروپززا و ئەمریکزا و کەنەدا لە چەنززد م.یۆنێزک زیززاتر مرۆڤزی هێنززایە سز

هەمویززان بە یەس دەنززگ دژی ڕژێمززی کۆمززاری ئیسززالمی شززەزامەکانیان دروشززمباران دەکززرد و داوای ڕوخانززدنی ئەو ڕژێمەیززان 
دەکرد. ژینا ئەمینزی چزوە مێزژوی هەمزو جیهزانەوە و ئێسزتا لە ویکیایزدیا و وووزل بە هەمزو زمانکزانی دنیزا باسزی لێزدەکرێ. 

ن دژی ڕژێمززی ئێززران چارەسززەرنەکردنی کێشززەی کززوردە لەو واڵتەدا و چەوسززاندنەوەیەتی بە ڕۆحززی نارەزایەتیەکززانی کوردسززتا
 .ساڵی ڕابوردوی تەمەنی ئەم ڕژێمە ٤٢دڕندانە ترین شێوە لە ماوەی 

 
لە سز.ێمانی خۆپیشزاندانی ئاشزتیخوازانە  چارەنوسی هەر بەشزێکی کوردسزتانی وەورە بەنزدە بە بزارودۆخی بەشزەکانی تزرەوە.

ئێران بە شێوەیەکی بێبەزەییزانە سزەرکوتکرا، لە هەولێزر و دهزۆس پزارتی نەیهێشزت کە  فزبەی لێزوە بێزت. هەر  دژی ڕژێمی
بەیززانێکی فەرمیززان باڵونەکززردەوە بەالی کەمەوە لە سززەر  ٢٠٢٢ی ١١ی ١٥ەکەی هەرێمززی کوردسززتانتا ئیمززڕۆ سززێ سززەرۆکایەتی

ر خوشزک و بزرای کوردمزان لە ئێزران. پاسزاوی ئەوەی ئێزران کوشت و بڕەکان و زیندانی و ئەشکەنجەدانی پتر لە چەنزد هەزا
 بە درۆن و ساروخەکانی وەاڵمی هەرێم دەداتەوە و باشوری کوردستان وێران دەکات و حکومەتی هەرێم دەڕوخێنێ پاساوێکی 
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 :الوازە بەم بەڵگانەی خوارەوە
 
پزا و ئەمریکزادایە، ئەو وەنجیزنە بەفەڕەیە کە باشوری کوردستان بۆ ئێزران کە لە ژێرئزاب.وزەی ئزابوریی خنکێزنەری ئەورو* 

 .سااڵنە چەند م.یارد دۆالرێکی لێ دەخوات و نەمانی هەرێم بۆ ئێران زیانی ئابوریی وەورەی پێدەوەیەنێ
 
 :ئەوەری داویرکردنی باشوری کوردستان ئەوەرێکی الوازە بەم بەڵگانە* 
 
ۆ لەوەڵ ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی چزونکە ئەمزان بێزدەنگ نزابن ئێران دەکەوێتە جۆرێک لە م.مالنێی سەربازیی ڕاستەوخ -١

 .لەو دەسدرێژیە
 .کوردی ناو ئێران و عێراق لە ڕوی سیاسی و سەربازیەوە یەکدەخات بەرامبەر یەس دوژمنی هاوبە  کە ئێرانە -٢
کزاتە دوژمنززی خززۆی و عەرەبززی نەتەوەپەرسززتی شزیعە و سززوننە دە پەیوەنزدیی ئێززران لە وەڵ حکزومەتی عێززراق دەشزێوێ و -٣

 .واڵتانی عەرەبی بێدەنگ نابن
پزززێگەی ئێزززران لە ئاسزززتی نێونەتەوەییزززدا الوز دەکزززات و ئێزززران وەس واڵتێکزززی دەسزززدرێژیکەر و هزززۆی ناسزززەزامگیری لە  -٤

 .دەکات ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا دەردەخات و لە بەرامبەردا دوژمنەکانی وەس سعودیە و واڵتانی تری ناوچەکە بەهێب
 

انرا بە ناوی حکومەتی هەرێمەوە بەیانێکی میانەڕەو بەم ناوەڕۆکەی خوارەوە بۆ خامینەئی و سەرۆس کۆمزار بنێزردرایە و دەتو
 :داویان لێبکرایە

 
وەسززتاندنی دەسززبەجێی تونززدوتیژیەکان دژی خۆپیشززاندەران و ئززازادکردنی هەمززو ئەوانەی بە هززۆی ئەو خۆپیشززاندانانەوە * 

 . ویراون و حوکمدراون
 .ستاندنی دەسبەجێی بۆمبابارانەکانی ئێران بۆ سەر باشوری کوردستان و بنکەی پارتەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستانوە* 
دەسززاێکی وتززووێژی فەرمززی لەوەڵ وەفززدێکی پێکهززاتو لە حیببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان بززۆ چارەسززەری ئاشززتیانە و * 

 .بنەڕەتیی کێشەی کورد لە ئێران دا
 

، کوا هاوپشتیی ئیسالمی سیاسی )کزۆمەڵ و یەکگرتزو و ن هەڵوێستی جوامێرانەیان پیشاندارد لە ئێرامامۆستایانی ئاینیی کو
کوردسزتان بزۆ هاوئزاین و هاوزمزان و هزاومێژو و  ببوتنەوە..( و ناسیاسیی وەس سەلەفی و یزا یەکێتیزی مامۆسزتایانی ئزاینیی

 ڕەسمیی ببوتنەوەی وۆڕان و حیببی شیوعیی کوردستان  هاوخاکەکانیان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان؟ کوا هاوپشتی و هەڵوێستی
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 و حیببی سۆشیالیست دیموکراتی کوردستان و نەوەی نوێ و.... ؟
 

وتراوە: سەرمایە و سزەرمایەدار ترسزنۆکن، هەروەهزا وتزراوە: پرۆلیتاریزا لە خەباتیزدا هیچزی لەدەسزتناچێ جزگە لە کزۆت و 
عارەزەی درۆزنانە و بەرتی.خۆری پارتی و یەکێتزی، لە سزەر حسزابی چیزنە توێژی دەسەالتی کوردی و توێژی مو زنجیرەکانی.

ی نەدار و هەژارەکانی دانیشتوی هەرێم کە زۆریزنە پێکزدێنن، سزامانێکی مزاددیی بێشزوماریان کەڵەکە کزردوە یزا لە بانکەکزان
جزوامێرانە بەرامزبەر ڕژێمزی  ، نایزانەوێ و غیرەتزی ئەوەیزان نزیە نەس هەڵوێسزتی مەردانە وئەوروپا و هەمو دنیا دایاننزاوە

ئێرانی دەسدرێژیکەر وەربگرن، بەڵکو الیەنی هەرەکەمی بوێریی ئەوەیان تیانیە تەنانەت بەیانێکی دیب.ۆماسیی میزانەڕەوی  
 بزززا .بچززێ لەدەسزززت سززوڵتانییەیان حززوکمە ئەم و بزززدەن لەدەسززت دەربززکەن چززونکە دەترسزززن لەوەی دۆالرە بێشززومارەکانیان

 دەسزەاڵتی! دیناری هەزار چل دەرماڵەیەکی بۆ بکەن خۆپیشاندان هەر کوردستانی  زانکۆکانی هەژارەکانی نازدارە خوێندکارە
ورە ڕەنگاوڕەنزگ و هەلاەرسزتەکانی ئەم دەسزەاڵتە شکسزتخواردوە نەس هەر غیزرەت بەڵکزو شزەرم و ئابڕوشزی سودوەر و کوردی
 !نەماوە

 
 ٢٠٢٢ری ی نۆڤەمبە١٥ ڕێکەوتی: – ماڵاەڕی سای میدیاسەرچاوە: 
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 لە گوگوش تا تۆماج یەک ڕووداو دووئامانج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریبوار عارف

 
شززانۆی ڕووداوەکززانی ئێززران هەر ڕۆژەی داسززتان و داهێنانێکمززان نیشززان دەدات، دۆخەکە تەنیززا لە فڕێززدانی حیجززا  و بە 

کردنی منزدااڵنی زوتابخزانە تزا سزەرپۆ  فڕێزدانی ئاسمانا بردنی مەندی.ی مەالکانا نەماوەتەوە، بەڵکو هەر لە مشت خڕەوە
ئەو داپیززرانەی کە لەبەر بززاالچونی تەمەنیززان توانززای چززونە دەرەوەیززان نززیە، بززۆیە هەر لەشززوێنی خۆیززانەوە بە البردنززی 
سەرپۆشەکانیان و بڕینی دوو تاڵی زژیان هاودڵی خۆیزان بزۆ خرۆشزانەکانی شزەزام دەردەبزڕن. هەربزۆیە پشزتگیری کزردن و 

ەمەیززدانی سززەدان هونەرمەنززدو وەرزشززکارو نووسززەرو مامۆسززتای زانکززۆ و سززینەماکارو وززۆرانی بێززژی  لە وۆڕەپززانەکەدا هاتن
دەبینیززنەوە کە چززۆن پشززتگری خۆیززان بززۆ ڕاپەڕیززن نیشززان دەدەن. لەمبززارەوە لیسززتی ژمززارەیەکی بەرچززاو لەو کەسززایەتیانە 

ا وێزنە دەوزرن و هەندێکیشزان خۆیزان بەشزێکن لە ئزاورو بڵێسزەی دەبینین کە هەندێکیان لە پاڵ شەپۆلەکانی ئەم خرۆشانەد
ئەو شۆڕشززەی کە بەڕێززوەیە. ئززێمە لەم ڕۆژانەدا بیززنەری ژمززارەیەکی بەرچززاو لەو کەسززایەتیانەین، کە لێززرەدا تەنیززا چەنززد 

ەوتوو تەنیزا کەسێکیان ئاماژە پێزدەکەین. سزەرەتا بزۆ خۆجیزاکردنەوە لەو تێزڕوانینەی کە پێزوایە هونەرمەەنزدی باشزو سزەرک
کەسزززانێکن کە لەوەڵ شۆڕشزززدا هەنگزززاو دەنزززێن دەبێزززت تزززۆی هونەرمەنزززد لە زۆنزززا  بە زۆنزززاغی ڕووداو پێشزززڕەویەکاندا 
جززێگەوڕێگەت دیززارو دەرکەوتووبێززت، مززن هززیت بەهززایەس بززۆ ئەم تێززڕوانین و چاوەڕوانیززانە زایززل نززیم؛ چززونکە دەکرێززت 

کیشزت لەو شۆڕشزە نەکردبێزت، دواجزار دەکزرێ تزۆی هونەرمەنزد وەس هونەرمەندی سەرکەوتو  بیتو هزیت بەشزداریو پشتگریە
دیزززوێکی کزززارە هزززونەریەکەت چێزززژو شزززادیو دڵخۆشزززیەس بزززدەیت بە دەوروبەرەکەت کە ئی.زززبامەن بە فی.زززتەری هزززیت شزززۆڕ  
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شۆرشززگێریەتیەکدا تێاەڕنەبێززت. بەاڵم کاتێززک کە هونەرمەنززدێک جززوڵەیەس دەکززات و ئەوە نیشززان دەدات کە پشززتگری لەو 
رۆشان و ڕاپەیزنە دەکزات ئیتزر باسزەکە دێتەسزەر ئامانجێزک کە تزۆی هونەرمەنزد لەو پشزتگیری کزردنەدا نیشزانی دەدەیزت. خ

باشترە لەمبارەوە سەرنجی یەس دوو نموونە بزدەین. وووزو  یەکێزک لەو وزۆرانی بێزژانەی حەفتزاو هەشزتاکانە کە بە دەنگزی 
کمانززدا بەهێززبو پززڕە لە چێژوەرورتنززو ئێستەشززی لەوەڵززدابێت خززۆ  و جززوڵەی جززوان و توانززای هززونەری لە یززادوەی زۆرێ

زۆرێکمان کە ووێبیستی وۆرانیەکزانی دەبزین بزاڵ دەوزرینەوە بزۆ ئەو رۆژانەی کە بەو بەرهەمە ئاشزنابووین. بەاڵم بزا بزبانین 
بەربززوو لە کە وووززو  لەمززدوایانەدا چززۆن بززۆ "پشززتیری کززردن" لەم ڕاپەیززنە دەرکەوت. یەکەم جززار چەنززد هەفززتەیەس لەمەو

کاتێکززدا لە بەرنززامەیەکی تەلفبیۆنیززدا چززاوپێکەوتنێکی لەوەڵ دەکرێززت لەپززڕ ورتەیەکززی مەهسززا ئەمینززی پیشززان دەدەن کە 
وۆرانیەکی ئەو دەڵێتەوە، ئەوی  وەس پەرچەکردارێک بە سەرسامیەوە دەڵزێ مزن ئەمەم نەزایزوە کە ئەم کزچە جزوانە مەهسزا 

گ بزوو، هاوکزات پەنجەکزانی درێژدەکزات بزۆ سزڕینەوەی فرمێسزکەکانی. بزا لێزرەدا وۆرانیەکی من دەڵیتەوە، وای کەدڵزم تەنز
لەوەیانگەڕێین کە ئایا وووو  بۆ ویان لەدەستدانی مەهسا دەوری یان بۆ غوربەت و ئزاوارەیی و دەورانزی ڕەونەززی هزونەری 

ەڵکشزاندایە، وووزو  کۆنسزێرتێک خۆی. دواتر لەم ڕۆژانەدا کە هێشتا شەزام جمەی دێتو لیسزتی ژمزارەی زوربانیەکزان لە ه
ڕێکززدەخات و چەنززد وززۆرانیەکی شززادی خززۆی دەڵێززتەوە، کە سززەرباری وتززنەوەی یەس دوو شززیعار، بەاڵم دواتززر خەڵکززانێکی 

. لێرەدا ئەوەی جزێگەی پرسزیارە ئەوەیە کە ئایزا بەڕاسزتی ئەو (بەشداربوو بە دەنگی بەرز هاوار دەکەن )بێشەرەف بێشەرەف
ازبوو یزززان وزززۆرانی کۆنسزززێرتەکەی وووزززو ؟! ئەوەی جزززێگەی چزززاوەروانی هەر ئینسزززانێکە لەم دۆخە دەنزززگ و تزززووڕەیە نەشززز

شۆڕشززگێڕانەی کە کۆمەڵگززای ئێززران دەکوڵێززت هەمززوو وێنەکززانی ژیززانی ڕۆژانە لەوەدا دەبینززرێتەوە کە چززۆن هەر جززوڵەیەس 
لەخۆمزان بارسزین کە ئایزا چ شزتێک ئەوەنزدە بەدوای بەهێبکردنی شەزامەوەیە لەم زۆناغە ناجێگیرو پرتاوەدا. بۆیە دەبێت 

ئاسایی بووتەوە لە ئێراندا کە تۆ زایشی لێبکەیزتەوەو پزا  سزاڵەها بێزدەنگی لە ئەنجامزدانی کۆنسزێرت، ئایزا لەئێسزتەدا 
چۆنە بەوشیوە دەردەکەویتەوە بەبێ ئەوەی هیت تێکستێکی وۆرانیەکانت یان تەنیزا یەس بەرهەمیشزیان پەیوەنزدیەکی هەبێزت 

زۆنززاغە شۆڕشززگێرانەی ئێسززتەی ئیززرانەوە. کەتیززدا تززۆ وززۆرانی ئاسززای بززۆ ئەم دۆخە نائاسززاییە دەڵیززتەوە؟! ئایززا هەر بەم 
بەڕاستی ئەمە بانگەوازی ئاسایی بونەوەی دۆخەکەو چونەمزاڵەوەو پشتسزەرنانی ئەم زۆنزاغە شۆڕشزگێرانەیە یزان بەجزۆرێکی 

لەو دۆخەی کە هەموو چاوەکان غەرززو ئزاوێبانی ڕووداوەکزانی ئێزران  تر بڵین بازاڕوەرمی و نمایشکردن و سوئیستفادە کردنە
بوون کە تۆ تیزدا بە دوو جزار وتزنەوەی شزیعارێک کەهزێت پەیوەنزدیەکی بە کۆنسزێرتەکەی تزۆوە نەبزووە دەتەوێزت ماسزی لە 

بکەیززت؟! بەڵززێ ئززاوی لیغنززدا بگرێززت و لەم دنیززا جەنجززال و پززڕ چززاوەروانی زوربانیززدانەدا بە وۆرانیەکانززت سەرمەسززتمان 
هەنزدێک لەو هونەرمەنزدانەی کە لەم بزارودۆخەدا کە کۆنسزێرت دەوێزرن، ئەوەر فەرزەکەمزان ئەوە  نەبێزت کە داهزاتی ئەو 
کۆنسێرتەکە بۆ خێبانی زوبانیانی نێزو خرۆشزانەکان دەڕوات، ئەوا جزێگەی خزۆیەتی ئەو چزاوەڕوانیە هەبێزت کە وۆڕانیەکزان 

اپەڕیزنە بززن کە دنیزای بەدوای خۆیززدا پەلکزی  کززردوە. بزۆیە کاتێززک بەهزیت شززێوەیەس ئزاوێبانی لێززدانی تزرپەی دڵززی ئەو ڕ
ڕەنگوبۆیەکی ئەو بارودۆخە نابینینەوە هاواری بێشزەرەف بێشزەرەف دەکەنە میزداڵی وەردنزی ئەم وزۆرانی بێزژەی کەبریزا هەر 
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ە دەرکەوتزنەکەی ئەم دوایزانەی بێدەنگ بوایە. رەنزگە خزراو نەبێزت نمزوونەیەکی تزر نیشزان بزدەین، کە ئەویز  سزەبارەت ب
)عەدنان کریم(ی هونەرمەندە کە بەداخەوە بە هەمان تونێ.دا تێاەڕی؛ دیسان دەیڵێمەوە هەموو توانا هونەریەکزانی عەدنزان 
کریم لە شوێنی خۆی، بەاڵم کاتێک کە بۆ پشزتگیری کزردن لەو ڕاپەیزنە بە خزۆی و عزودەکەیەوە لە هزۆڵێ مزاڵەکەی خۆیزدا 

ساڵ لەمەوبەری هێمنزی شزاعیر دێنێزت و دەیکزات بەبەری ئەم ڕووداوانەدا  ٥٠ک هەڵدەپروسکێنت و تێکستکیبەپەلە بەرهەمێ
بە هەمززان شززێوە جززێگەی خززۆیەتی کەبڵززین شززەاڵ بێززدەنگ بویتززایە! ئززاخەر تززۆیەس کە لە زەمەنززی کززاری هونەریززدا لە هززیت 

ن و زینزززدان کردنیزززان سزززوکایەتی پێکزززردن بە ڕووداوێکزززی شۆڕشزززگێرانەو نزززازەزایەتیەکی شزززەزام و کوشزززتاری خۆپیشزززاندەرا
مامۆسزززتایان و ژنزززان و خۆپیشزززاندەران ڕاینەچڵەکانزززدبی و لە کزززونە دەرزیەکیشزززەوە پشزززتگیریەکت لەو خەڵزززکە نەکردبێزززت، 
دەتەوەوێت بەم بەرهەمە کار بەرێکەرەت چی بڵیت زیاتر لەوەی کە بتەوێت لە " کاروان جێنەمێنیت"، کە بەبزڕوای مزن بەبزێ 

ە  ڕەنززگە کەسززێک و.ەیەکززی نەبززوایە لەو وززۆرانی بێززژەی کە سززی سززاڵە هیچززی نەوتززووە، بززۆیە بریززا هەر بێززدەنگ ئەم کززار
بوویتززایە. تومززاجی هونەرمەنززدی شۆرشززگێر لە کززوێ ئەم هاوکشززیەدا وەسززتاوە! تۆمززاج سززالیی وەنجێکززی نززارازی وشززیار لەم 

دا تەنیا وەس هونەرمەندێکی دیاری دەرنەکەوتووە، بەڵکزو ساالنەی دوایدا بووەتە ئەو دەنگە دلێرو چاونەترسەی کە لەراستي
بەکردەوە بووە یەکێک لە رابەرانی خرۆشانەکانی کۆمەڵگای ئێران کە لە دواین چاوپێکەوتنیدا دەڵێ ... بەڕۆشزنی دەتزوانین 

ەردەوام بززن، سززەرکەوتنی خەڵززک ببینززین، هەمیشززە هەروابززووە، بەدرێززژای مێززژوو دکتززاتۆر هەرویززب نەیتوانیززوە بززۆ هەمیشززە ب
بەتایبەت لە وەهزا بارودۆخێکزدا ئەم وزرتن و لێزدانان و کوشزتارانە فایزدەی نزیە، بزارۆدۆخەکە لە بەرژەوەنزدی خەڵکزدایە، 
ئزازادی وزرانە، بەڵززێ باشزە وزرانە بەاڵم ڕۆژی خززۆی دەوزات یەس بەیەکززی تاوانبزاران دادوزای بکززرێن... سزبەینێ خوێنکززاران 

ەن دێزززنە مەیزززدان، خوێنکززاران رابەری ئەم جزززواڵنەوەن... دواجزززار دەڵزززێ ئزززێمە بزززۆئەوە لەهەمززوو زانکۆکانزززدا بزززانگەواز دەک
نەهززاتووینەتە دنیززاوە کەبخززۆێن و بخەویززن تززا ڕۆژی دواتززر، ئززێمە هززاتووینەتە دنیززاوە بززۆ ئەوەی لە هەر فرسززەتێک لەزەت 

ێزادبنێین... تۆمزاج لەکاتیکزدا ئەم وان و شایسزتە بنجزببەین دنیایەکی جزوان بنیزادبنێین ئزارەزوی مزن ئەوەیە کە دنیزایەکی 
زسززانە دەکززات کە پێشززتر سززێ جززار لەسززەر بەرهەمەکززانی ویززراوە کە بەوشززتی وۆرانیەکززانی بززا  لە هەژاری، بێکززاری، لە 
ئازادی، لە ژیان و ووزەرانی کرێکاران و زەحمەتکێ ، لەسەرکوتی سیاسی و لەسزتەم و نزابەرابەری و چەوسزانەوە دەکزات... 

هێبە سەرکوتگەرەکانی حکومەتی جمهزوری ئیسزالمی دەسزتگیری دەکەنەوە کە تائیسزتە لە زینزدانایە بەبزێ  تۆماج جارێکی تر
ئەوەی هیت زانیاریەس هەبێت لەسەر ژیانوچارەنووسی. هەڵبەتە تۆماج تەنیزا راپەری دیزارو شۆرشزگیری ئەم رۆژانەی ئیزران 

نی  وەنجێکززی تززر لەو وززۆرانی بێززژانەیە کە لەسززەر نززیە، بەلکززو لە راسززتیدا لە ئاسززتێکی تززر) سززامان یاسززینی( کرماشززا
هونەرەکەی لەم رۆژانەدا دەستگیرکراو خرایە زیندانەوە. رۆژوارێک کە ئەم حکومەتە سزەرکوتگەرە لەوزۆڕنرا ئەوکزاتە توانزاو 

و لە جێگەو ڕێزگەی تۆمزاج و سزامانەکان دەبینیزنەوەو لە حیکمەتزی ئەو ڕاسزتیە حزالی دەبزین کە لە زۆنزاغی شۆرشزگیرانەدا 
هەناوی شۆرشدا چۆن یەس رۆژی ژیانی کۆمەلگا بە ئەنزدازەی یەس سزالی لێزوە فێزردەبین و ئزالووۆر بەرهەم دێنێزت... ئەوەر 
حکومەنی جمهوری ئیسالمی ئیزران بەوزۆر سزاێردرا ئەوکزانە ئەو ڕینێسانسزە وەورەی کە لەنزاوچەکەدا دێزتە مەیزدان لە بزواری 
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نجزام دەدرێزت و چزۆن عەدنزان کزریم و ووووشزەکانی  خەالزیەتیزان شزکۆفا دەکزات، هونەریشدا دەبینزین کە چ ئالووۆرێزک ئە
بۆیە جێگەی خۆیەتی هەموو ئەو هونەرمەندانەی کە لەبەرەی سکیۆریبمدا خۆیان دەبیننەوە بە تەواوی توانایزانەوە پشزگیری 

کە تۆماجەکان تەنیا وزۆرانی بێزژو لەم خرۆشانانەی ئەمرۆ بکەن بێ هیت چاوەروانی و پاداشتێک. بەالم دەبێت ئەوە  بڵێن 
راپەرنین، ئەوان رابەرانی شۆڕشێکیشن کە ئێسهانیان لە نێو سزەختەیەکانی ئەم رۆژانەدا هزاراوە بزۆیە پێویسزت دەکزات یەس 
بەیەکمان لە نارەزایەتیەکاندا داکوکیان لێبکەین و وێنەکانیان بەرز راورین، بەلی ئەلهەق ئەوان سەرمەشهی ئەو جزی.ەی کە 

ۆ بەدەستی خالیەوە سنگی خۆیان بە وولەوە دەنین، وەس ئەو وەنجە شکسزت نەخزوادوانەی کە ژیزان بە خەبزات دەزانیزت ئەمر
 ! بۆ رزواری و سەرفرازی کۆمەلگا
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