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 (ژن، ژیان، ئازادینامیلکەی)
 

  ٩ ؛بەشی

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

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

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

 
 .ی بابەتن٣٤ڕوەو الپە ١٣٥کۆی نامی.کەکە 

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

 
 دنی: ڕەحمان نەقشیکۆکردنەوە و ئامادەکر
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 پێگەی الوان له بزووتنەوەی نوێی خەڵکی ئێراندا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاوە ئەمین د.کامران

 
الوانززی ئێززران هێززبی سززەرەکی بززبووتنەوەی "ژن، ژیززان، ئززازادی"ن و بززبووتنەوەی ئێسززتا نیشززانەی ویسززته شززارۆمەندییەکانی 

 .ەری ڕەگەزی"یه"ئازادی، جیایی ئایین لە دەوڵەت و سیاسەت، دادپەروەریی و بەرانب
 

بەشداری و چاالکیی بەرچاوی الوان لە ببووتنەوە شۆڕشگێرانەکانی جیهان دیاردەیەکی گشتی و جیهانییزه. بزه گشزتیی، الوان 
هێبی سەرەکی و ببوێنەری ببووتنەوە گۆڕانخوازەکانن. لە ئێرانی ئەمڕۆشدا، الوان لەم ببووتنەوە پێشکەوتنخوازەی ئێسزتادا 

بنەڕەتزی لزه کزۆمەڵگە و ڕووخانزدنی کۆمزاری ئیسزالمی وەڕێ کەوتزووە، پێیزان ناوەتزه نزێەو گۆڕەپزانی  کە لەپێناوی گزۆڕانی
خەباتەکە. بۆ دیتنەوەی وەاڵمی بەشداریی بەرچاوی الوان و بەتایبەتی کێژ و ژنزانی ئێرانزی لەم بزبووتنەوەیەدا، دەکزرێ و 

گەڵ فزاکتەری پێکهزاتەی تەمەنیزی حەشزیمەتی ئێزران و پێویسته بەستێنی عەینزی و زەینزی ئەم بەشزدارییە لە پێوەنزدیی لە
 .گەلێک کێشەی الوان لە بواری جۆراوجۆری سیاسی، ئابووری، فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیدا شی بکرێتەوە

 
 الوان و پێکهاتەی تەمەنیی حەشیمەتی ئێران

 
 ریتییه لە" منداڵ و ، پێکهاتەی تەمەنیی ئێران ب١٣٩٥بەپێی دوایین سەرژمێریی گشتیی خەڵک و ماڵ لە ساڵی 
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می.یززۆن،  ١/٢٠بەرانززبەر بززه %١/٢٥سززاڵ(  ٢٩تززا  ١٥می.یززۆن کە ، الوان) ٢/١٩بەرانززبەر بززه  %٢٤سززاڵ(  ١٥میرمنززداڵ)ژێر 
بەرانزبەر  %١/٦ساڵ و سەرتر(  ٦٥می.یۆن کە  و بەساڵداچوو ) ٨/٣٥بەرانبەر به  %٨/٤٤ساڵ(  ٦٤تا  ٣٠وەنێوکەوتووان )

 ٣٠کە  لزه خەڵکزی ژێزر  می.یزۆن 39/3ی حەشزیمەتی ئێزران واتزه 49/1سزەتا ەم کۆژمزارە لە م.یۆن کە . به پێزی ئ ٩/٤به
م پێیه، بێجگە لە ڕادەی زۆربوونی الوان لە پێکهاتەی حەشیمەتیی ئێران، گوشارەکانی دەوڵەتی ئزۆلیی  هاتووە. به ساڵ پێک

ەروەهزا کزاریگەریی نەرێنیزی قووڵتربزوونی ئێران تەنانەت له هەرێمی تاکەکەسزیش وەکزوو سزەرەتاییترین مزافی ئینسزانی، ه
هەرچززی زۆرتززری کەلێنززی چینززایەتی و کززۆمەاڵیەتی لەسززەر ئاسززتی ژیززانی ئەوان لە بززواری جۆراوجززۆر وەکززو خوێنززدن، مززاڵ، 

شۆڕشززی نززوێ  لززه الوان بەشززداری سززەرەکیی هززۆی دەرمززان، هەلززی کززار و بەرزبززوونەوەی ئاسززتی گشززتیی نرخەکززان و هتززد، 
 .دایه ئێران

 
 ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانی الوانکێشە 

 
ی کارگێرە وردە و درشتەکانی حکزوومەتی ئیسزالمی لە ژیزانی  تێوەردانی بەردەوام و ڕۆژانە الوانی ئێرانی هاوکات لەگەڵ دەست

خززۆیی ئەوان و، پێشززێ.کردنی ئززازادیی تززام و شزززارۆمەندییان، هاوکززات بەهززۆی گوشززارە ئززابووری و کۆمەاڵیەتییەکزززان کە 
سیاسززەتی مززاڵوێرانکەری دەسززەاڵتی ئیسززالمیی ئێرانززه، توانززایی دەسززتەبەر و ڕێکخسززتنی ژیززان و درووسززتکردنی  بەرهەمززی

ی تەواوی ئێرانزی تەنیزوەتەوە، پیشزاندەری  و کێشزانە داهاتووی خۆیانیزان نیزیە. زانیارییەکزانی فەرمیزی ئێزران سزەبارەت بزه
ێرانززی بەگشززتی و، ژیززانی الوانززی بززه تززایبەتی خسززتووەتە ئاسززتی ئەو کارەسززاته گەورەیەیە کە ژیززانی تەواوی خەڵکززی ئ

 :مەترسییەوە. بۆ وێنە
 
 ١٤٠١ساڵ لە ئێران لە پووشزاەڕی سزاڵی  ٢٤تا  ١٥بەپێی ڕاپۆڕتی باڵوکراوە له چۆنیەتیی هەلی کار؛ ڕادەی بێکاریی الوان "

ساڵ بزه  ٢٤تا  ١٥وانەی لە تەمەنی نبیک به یەم لە چواری ئەو ال ١٤٠١، واته، لە بەهاری ساڵی %٢٤هەتاوی گەیشتۆتە 
شوێن کاردا گەڕاون، نەیانتوانیوە کارێک بزدۆزنەوە. هەروەهزا لێکۆڵینەوەکزان پێشزان دەدەن، لە گرووپزی تەمەنیزی الوانزدا، 
ڕادەی بێکاریی ژنان نبیکەی دووقات زۆرتر لە نرخی بێکاریی پیاوانه و، ئەمەش نیشان دەدات ژنان لە تەمەنی خزوارتر بزۆ 

دایه ]...[ ڕادەی  وەی کززار کێشززەیان زۆرتززرە. بەگشززتی ڕادەی بێکززاری لە الوانززدا بەرزتززر لە بێکززاری لە ڕادەی گشززتیدیتززنە
بزووە و بە بەراوەرد  %١٨ساڵ لە ناوچە شزارییەکانی واڵت لزه بەهزاری ئەمسزال نبیزک بزه  ٣٥هەتا  ١٨بێکاری لە تەمەنی 

یەم بەرز بۆتەوە. ڕادەی بێکاری لە ناوچە گوندییەکانزدا، هەر لەم  لەگەڵ وەرزی هاوتا لە ساڵی ڕابردوودا، نبیکەی سەتا
کەمتززر لە سززەتا یەم زیززادی  ١٤٠٠بەرز بززۆتەوە و ئەم ڕادەیززه بەراوەرد بززه بەهززاری سززاڵی  ١٢تەمەنەدا نبیززک بززه سززەتا 

 .کانهکردووە. بەگشتی دەکرێ بێژین بەرزبوونەوەی ڕادەی بێکاریی الوان لە ناوچە شارییەکان پتر لە گوندە
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سروشززتییه، بززه پێززی ڕادەی سززەرەوەی بێکززاری و نەبززوونی بززارودۆخی پێویسززت بززۆ پێکهێنززانی ژیززانی هززاوبەش، ڕادەی الوانززی 
گومززان  سززەڵتی واڵت بەرز و ڕادەی زاوزێ و منداڵززداربوون کەم بێززتەوە و، تەمەنززی حەشززیمەتیی واڵت بەرەو پیززری بززڕوا. بێ

سزەکانی مەسزعوود عزالەمی نیسزی، سزەرۆکی بزنکەی تزوێژینەوەی حەشزیمەتیی ئەگەر ئەم کێشەیه چارەسەر نەکرێ، بەپێزی ق
 ١٤٣٠سزاڵ و دەتزوانین بڵێزین لە سزاڵی  ٤٨ساڵی داهاتوودا دەگاته نزبیکەی  ٣٠واڵت، مامناوەندی تەمەنی خەڵکی ئێران لە 

 ."دەبنکە ، چواری پیر  ١٠حەشیمەتی واڵت بەساڵداچوون و، ئەمه بەم مانایەیە که لە هەر  %٣٣نبیکەی 
 

. ئەمە بەم ٩٩لە سزاڵی  %٣٨گەیشزتۆته  ١٣٦٥لە سزاڵی  %١٢بەپێی کۆژمارە فەرمییەکان "ڕێژەی کرێنشینەکانی ئێزران لزه 
مزاڵن. ئەم ڕێزژەیە لەم ڕوانزگەیەوە گرینگزه کە بەپێزی کۆژمارەکزان، لە  می.یۆن ئێرانی گیرۆدەی کێشزەی کرێ ٣٢مانایەیە که 

بەرانزبەری مامناوەنزدی  ٢/٢ماڵەوە هەیە؛ ئەم ژمارەیه  نەماڵەکان پێوەندیی به کرێخەرجی ب% ٤٣ناوچە شارییەکانی واڵت 
دایزززه. بەپێززی ڕاپززۆڕتی باڵوبزززۆوە لەالیەن جێگیززری مززاڵ و سزززاختومانیی وەزارەتززی ڕێگزززا و  خەرجززی بنەماڵەکززان لە جیهان

بوون  ی چوارگۆشزه یەکەی نیشزتەجێمزاڵ بزۆ یەم میتزر دا، مامنزاوەنجی کرێ١٤٠١شارسازیی تەنیا لە دوومانگی یەکەمی سزاڵی 
تزمەن  ٨٠٠هەزار و  ٨٤تزمەن، کە بە بەراوەرد لەگەڵ ئەژمزاری  ٩٠٠هەزار و  ١٢٦لە تاران لە بانەمەڕی ئەمساڵدا گەیزوەتە 

جار زیزادی  ١٤جار و کرێ ماڵ  ١٢ساڵدا مووچە  ١٠دا نبیکەی سەتا پەنجا زیادی کردوە و، لە ماوەی ١٤٠٠لە کۆتایی ساڵی 
 ".کردوە

 
ماڵ و خواردەمەنی، ئاستی خوارەوەی مووچزه و کێشزەی  به پێی بارودۆخی ئابووری زاڵ بەسەر کۆمەڵگەدا، بەرزبوونەوەی کرێ

 بنەڕەتزی بەپێزی  نەهزاتوو. مزاڵ دانزیش بزۆتە ئزاواتێکی وەدی ماڵی، بەڵکزوو بزۆ زۆر کە  کرێ بێکاری، نەم بوون بە خاوەن
سززاڵ دەخززایەنێ هەتززا الوێززک ببێتززه  ٥٠وەردێکززی سززانا و هاسززان نبیززک بززه تمەنززی لززه ئێززران، بە بەرا می.یززۆن ٢ مززووچەی
 !"ماڵ خاوەن

 
لەالیەکززی دیززکەوە پرسززی هەژاری و قەیرانززی کززار و دامەزران گرفتێکززی هەرە گەورەی دیززکەی کززۆمەڵگەی ئێسززتای ئێززرانە. 

کزززار، توانزززایی دابینکردنزززی دەریزززدەخەن کە بنەماڵزززه گەورەکزززانی ئێزززران، سزززەرەڕای هەبزززوونی  ٩٠"توێژینەوەکزززانی دەیەی 
، نرخززی خزۆرام لە ئێزران بەراورد بە سززاڵی ١٤٠١پێداویسزتییەکانی ژیزانی خێبانەکەیزان نییززه. ]...[ تزا مزانگی خزاکەلێوەی 

زیادی کردووە، هۆکاری سەرەکییش بۆ وشکەساڵیی چزڕ، سزبا ئابوورییەکزان، هەاڵوسزان و گەنزدەڵیی  %43پێشوو بە ڕێژەی 
ییەکان دەگەڕێتەوە]....[. بەپێی ڕاپۆرتی ایران پرایمر و بە پێی کۆژمزاری حکزومەت، تزا سزەرەتای بەشێک لە دەزگا دەوڵەت

ماڵەکان لەژێززر هێڵززی هەژاریززدا ژیززاون. هەنززدێک لە شززارەزایان مەزەنززدەیان کززردووە کە  بنززه ی%30نززبیکەی  2022سززاڵی 
دا دەژیززن و هەاڵوسززان کە بززۆ هەمززوو کااڵکززان می.یززۆن کە  لە دانیشززتووانی ئێززران لەژێززر هێڵززی هەژاریزز ٨٥النززیکەم نیززوەی 
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ی %18وە ئەم هەاڵوسانە بەرزتزرین ڕێزژەی سزااڵنەیە. لە ئێرانزدا ١٩٩٤لە سەد، بەرۆکی گرتوون. لە ساڵی  ٤٠گەیشتووەتە 
اوەنززدی بەرزی ن لە حەقدەسززت کززۆمیتەی سززەرۆکی تززۆفی،ی، فەرامەرز[. …خەڵکززی کززۆمەڵگە تووشززی هەژاریززی ڕەهززا بززوون ]

ماڵبوونی کرێکارێک لە تزاران، گەیشزتووەتە  سالمی کاری واڵت، لەم پێوەندییە لە وتووێژێکدا دەڵێ" هیوای خاوەنشوورای ئی
ساڵ. ئێستا ئەگەر ج.وبەرگ و دەرمان و خەرجزی خوێنزدن و خەرجییەکزانی دیزکەش الی ئەم شزتانه دابزنەین؛ "بەڕاسزتی  ١٢٣

و هەاڵوسزززانی  %86ام بەراورد بە سزززاڵی پێشزززوو زیزززاتر لە هەاڵوسزززان هزززاوار دەکزززات". "ئەمزززڕۆ هەاڵوسزززانی فەرمزززی خزززۆر
 ،"%100ڕاستەقینەی سەبەتەی بژێوی کرێکاران زیاترە لە 

 
نەبوونی ئازادیی تاکی و سیاسی، هەروەها بەپێی هەندێک کۆژماری سەرچاوە فەرمی و نافەرمییەکانی ئێران، بەرزبزوونەوەی 

نرخی خۆرام، کێشەی دابینکردنی خانووبەرە و بەرزبوونەوەی کرێزی مزاڵ  ڕێژەی هەاڵوسانی ئابووری، گرانی و بەرزبوونەوەی
و هتد، هیچ هیوایەکی بۆ داهاتووی الوانی ئێرانی نەهێشتۆتەوە. لە دۆخێکی وادا سەیر نیزیە کە الوان و بەتزایبەتی ژنزانی 

بزبووتنەوەیە بزۆ گەیشزتن بە ئێرانی کە بە دەست چەوساندنەوەی دووهێندی جنسزیەتییەوە دەنزاڵێنن، بنەمزای سزەرەکیی ئەم 
ئازادی و ژیانێکی باشتر بن و، داوای ڕووخاندنی ئەو حکوومەتە بکەن کە بەربەسزتی سزەرەکییە بزۆ وەدیهێنزانی ژیزانێکی بزه 

 .شەرەفانه
 

 پرسی حیجاب و ئازادییه شارۆمەندییەکان

 
 ٣٢لە مافی شزارۆمەندی وەم مزادەی  ی ئێرانەوە، سەرەڕای پەسەندکردنی بەشێک١٣٥٧لە سەرەتای شۆڕشی ڕێبەندانی ساڵی 

کۆمارەکانیەوە، بزۆ یەم  لە یاسای بنەڕەتیی ئێران و باڵوکردنەوەی چەندین جاڕی مزافی شزارۆمەندیی لەالیەن سزەرۆم ٣٩تا 
بنەماکزانی جێبەجزێ نەکزراون. سزەرەتاییترین مافەکزانی شزارۆمەندیی وەم: هەرێمزی خزۆیی و  ڕۆژیش هیچ کام لە بەڵێزنە بێ

مزززافی ج.زززوبەرگ، مزززافی ئزززازادیی بیرکزززردنەوە و ڕادەربزززڕین، کەرامەت و یەکسزززانیی مرۆڤزززایەتی، ئاسایشزززی بەتزززایبەتی 
مەدەنییەکززانەوە پێشززێل کززراون. یەکێززک لە دیززارترین  شززارۆمەندیی و هتززد لەالیەن دەسززەاڵتدار و کززارگێڕە فەرمززی و بەرگ

اندنی "حیجزابی ئیسزالمی و سزتەمی ڕەگەزی"یە، کە شێوەکانی پێشێ.کردنی سیستماتیکی مافی شارۆمەندی ژنزانی ئێزران، سزەپ
بە فەرمانی خومەینی جێبەجزێ کزرا و، لەو کزاتەوە ژنزانی  ١٣٥٧سێ حەوتوو دوای سەرکەوتنی ڕاپەڕینی ڕێبەندان لە ساڵی 

ێزران، حیجا  ڕێگرییان لێ کراوە بچنە نێو دامودەزگاکانی حکوومەتییەوە. لە هەموو سااڵنی دەسەاڵتی کۆماری ئیسزالمیی ئ بێ
ی یاسززای سززبادانی ٦٣٨ژنززانی ئەم واڵتززه بە هززۆی جۆراوجززۆر و بە بیززانووی پێشززێ.کردنی "حیجززابی شززەرعی" بەپێززی مززادەی 

ئیسزززالمی سزززبا دراون. یاسزززاکانی سزززەدەی نێوەڕاسزززتی شزززەریعەت، وەم یەکێزززک لە نیشزززانە ئاشزززکراکانی فیکزززر و هزززبری 
تێوەردان لە تەواوی  حکززوومەتی ئێزززران بززووە، وێززرای دەسزززتکۆنەپەرەسززتانەی ئیسززالمی کە تززێکەڵ بە یاسزززا فەرمییەکززانی 
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بوارەکانی سروشتیی ژیانی کزۆمەڵ، بۆتزه هزۆی سزەپاندنی گوشزاری پزڕووکێنەر و لە ئەنجامزدا ئزازاری دەروونزی و جەسزتەیی 
نیی خەڵزک و بەتزایبەت ژنزانی ئێرانزی. ئەمەش شزتێکه کە م.مالنێکزردن لەگەڵزی وەم نکزۆڵیکردن لە تەواوی سیسزتەمی ئزایی

 .حاکم، واته پاژنەی ئاشی.ی ڕژێمی ئیسالمی ئێران پێناسە دەکرێ
 

لەالیەکززی دیززکەوە، ژنززه ئازادیخوازەکززانی ئێززران نەم لە بززواری حیجززا  بەڵکززوو بەپێززی یاسززا ئیسززالمییەکان لە تەواوی 
داری ئەو ڕاسزتییەن کە بوارەکانی سیاسی، کۆمەاڵیەتی، ئابووری و فەرهەنگییەوە دەچەوسێنەوە. ژنزانی ئێرانزی بەباشزی ئاگزا

لە چوارچێوەی حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا کە لەسەر بنەمای شەریعەت و یاسای کۆنەپەرەسزتانەی ئیسزالمی دامەزراوە، هزیچ 
هێنزززان بە  ئەگەرێکززی چاکسززازی لە ئززارادا نییززه و، تززاکەڕێگە بززۆ ڕزگاربوونیززان و گەیشززتن بە ژیززانێکی مززۆدێرن، کۆتایی

 .دایه لە ئێران دەسەاڵتی حکوومەتی ئۆلی
 

بەزەییززانەی ژینززا ئەمینززی لە مززانگی خەرمانززانی ئەمسززاڵدا  بززبووتنەوەی جەمززاوەریی "ژن، ژیززان، ئززازادی" کە بە کوشززتنی بێ
دەستی پێ کرد، گەورەترین ببووتنەوەی شۆڕشگێڕانە و سەردەمیانە بە پێشزەنگایەتیی ژنزان و پشزتیوانی بەرچزاوی پیزاوانی 

شززمە لەالیەن پیززاوانی کززورد لە ڕۆژی ناشززتنی ژینززا ئەمینززی لە شززاری سززەقب و تەشەنەسززەندنی ئێرانییززه. داڕشززتنی ئەم درو
دەربڕین بە پرسزززی حیجزززا ، چەنزززد خزززاڵی سزززەرەکی لە  خێزززرای لە کوردسزززتان و سەرتاسزززەری ئێزززران، وێزززڕای نزززاڕەزایەتی

جیزاکردنەوەی ئزایین  -ێکۆالریبم داواکارییەکانی شارۆمەندی تەواوی خەڵکی ئێران، وەم "ئازادیی تاکەکەسی و بەکۆمەڵ، سز
 .، دادپەروەری و یەکسانی ژن و پیاو" لەخۆ دەگرێ-لە حکوومەت و سیاسەت

 
دەیەیززه تووشززی سززتەمی  ٤کچززان و ژنززانی ئێرانززی کە بززێجگە لە هەمززوو جززۆرە سززتەمێکی ئززابووری و کززۆمەاڵیەتی زیززاتر لە 

ەم گۆڕانکزاری لە حکزومەت. ژن و پیزاوە ئازاکزانی ئێرانزی ڕەگەزییش بوون، داهاتووی خۆیان لە گۆڕینی حکومەتدا دەبیزنن ن
دەیەی ڕابردوودا خەریکی هەڵدانەوەی الپەڕەیەکی نزوێ لە  ٤بە بەشداری لە گەورەترین ببووتنەوەی کۆمەاڵیەتی و سیاسیی 

هزان لەقەڵەم موو جي مێژووی ئێراندان کە بە پێشزکەوتنخوازترین و مزۆدێرنترین ڕاپەڕیزن نەم هەر لە ئێزران بەڵکزوو لە هزه
 .دەدرێ

 
نەبوونی ڕووخسارێکی کاریبما و ڕێبەریەم لە ببووتنەوەکەی ئێستا و، داهێنانی الوان لە هەڵبژاردنی شێوازەکانی 

 بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ هێبی سەرکوتکەر
 

 هەڵبژاردنی شێوازی خەباتی ناکوجێی لە ببووتنەوەی "ژن، ژیان، ئازادی" کە بەرهەمی ئەزموونی ڕاپەرینە 
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سززەرکوتکراوەکانی ڕابززردووی خەڵکززی ئێززران لە دەیەکززانی پێشززوو لەالیەن هێززبە کۆنەپەرەسززت و سززەرکوتکەرەکانی کۆمززاری 
گومززان لە  ئیسزالمیی ئێرانزه، نیشززاندەری جزووڵەی ژیزرانەی خەبززاتگێڕانی سزەر شزەقامەکان دژ بززه حکزوومەتی ئیسزالمییه. بێ

 .توانایی گەیشتن به کۆدەنگی و کاری بەرێوەبردنی هاوبەشیان هەیە دا، بەشدارانی ڕەوتی پەرەسەندنی ئەم ببووتنەوەیە
 

خسزتی نەگزوتراو لە ڕەوتزی بانگهێشزتکردنی خەڵکزی ئێزران لە ڕۆژانزی  ئێستاش ئێمە شایەتی هزاودەنگی، ڕێکخسزتن و وەیەم
 .دیاریکراو بۆ بەشداریکردن لە ڕێاێوان و ناڕەزایەتییە گشتییەکان و دانی دروشمی هاوبەشین

 
یەکززی دیززکەوە نەبززوونی ڕووخسززارێکی کاریبمززا یەکززێکە لە خززاڵە ئەرێنییەکززانی ئەم بززبووتنەوەیە. خەباتکززارانی سززەر لەال

شزززەقامەکان کزززه بزززۆ گەیشزززتن کزززه بە داواکزززارییە عەینزززی و ڕاسزززتەقینەکانیان، خەبزززاتی مزززان و نەمزززان دژ بزززه هێزززبە 
داهاتوویان بەم ساکارییه ناساێرنه دەسزت ڕووخسزارێک سەرکوتکەرەکانی کۆماری ئیسالمی دەکەن، ژیان و چارەنووسی شۆڕشی 

وشززوێنیان پیشززان بززدات. بەڵکززوو ئەوان بززه گەاڵڵەکززردن و خسززتنەڕووی درووشززمە  کە بززیەوێ ببێتززه خززاوەن شززۆڕش و، ڕێ
پێشکەوتنخوازانەکەیان، کە لە ویست و داواکاریی ڕاستەقینەی خۆیان سەرچاوەی گرتووە، ڕێگزای ڕووخانزدنی ئەم ڕێزژیمە و 

ڕەوتەدا کەسززانێک دەتززوانن لە داهززاتووی ئێرانززدا ڕۆڵێکززی کززاریگەر  گززۆڕینی ژیززانی سیاسززی لە ئێرانززدا تەیززار دەکەن. لەم 
بگێزززرن، کە خۆیزززان لەگەڵ ویسزززتی هێزززبی سزززەرەکی و بزززبوێنەری شۆڕشزززی مزززۆدێرنی ئێسزززتای ئێزززران بگزززونجێنن کە داوای 

 .ی ژن و پیاو و هتد دەکەن، نەم پێچەوانەکەیجیاکردنەوەی ئایین لە سیاسەت و حکوومەت، ئازادی، یەکسان
 

گەلێزک خێراتزرە.  ١٣٥٧ڕەوتی پەرەسەندنی ببووتنەوەی ئێستای ئێران بە بەراورد لەگەڵ ببووتنەوەی بەرهەڵستیی شۆڕشزی 
لە تەورێب، وەم خاڵی وەرچەرخانی شۆڕشی ئێران، چزل ڕۆژ دوای خۆپیشزاندانەکانی  ١٣٥٦ی ڕێبەندانی ٢٩ئەگەر ڕاپەڕینی 

مانگ گەیشتە ناوچەکانی دیکەی ئێزران، مەودای بزبووتنەوەی  ٦اری قوم دەستی پێ کرد و وردە وردە بە مەودای زیاتر لە ش
ئێستا بە کەمتر لە حەوتوویەم دوای ڕاپەڕینی خەرمانانی سەقب، هەموو ئێرانی تەنیوەتەوە و، لە کوردستانەوە تا تزاران، 

 .رانەوە تا ئورووپا و ئەمریکاش گەیشتووەلە زاهیدانەوە تا ئەهواز و تەنانەت لە ئێ
  

بە لەبەرچززاوگرتنی مێززژووی درەوشززاوەی خەبززاتی سیاسززی و نافەرمززانی مەدەنززی لە کوردسززتاندا، ئەم بززبووتنەوەیە لەوێززدا 
الیەنێکززی تەواو جەمززاوەری بززه خززۆیەوە گرتززووە و لە بەشززەکانی دیززکەی ئێززرانیش پانتززایی خەبززاتی پیشززەیی و مەدەنززی و 

دایە. مزانگرتنی کرێکزارە پەیمزانی  ردنی چین و توێژی ناونجی و زەحمەتکێشی کۆمەڵ لەم ببووتنەویه له زیادبوونک پێشوازی
و گرێبەسززتە کاتییەکززانی پززرۆژەی کززێڵگە نەوتززی و گازییەکززانی پارسززی باشووری)عەسزز.ویه و پارێبگززای بوشززێهر(، کرێکززارە 

هەمززاهەنگی ڕێکخززراوە پیشززەییەکانی مامۆسززتایانی ئێرانززی، پەیمانییەکززانی فززازی دووهەمززی پززااڵوگەی ئابززادان، شززوڕای 
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مامۆسزززتایانی زانکزززۆ، پبیشزززکان، پزززارێبەران، وەرزشزززوانان، هونەرمەنزززدان و هتزززد نیشزززانەی ئاشزززکرای گەشەسزززەندنی ئەم 
گومززان پززێ بە پێززی  بوونی خێززرای چززین و تززوێژە کۆمەاڵیەتییەکززانی ئێززرانە بەم ببووتنەوەیززه. بێ بززبووتنەوەیە و پێوەسززت

گەشەسزەندنی بززبووتنەوەی ژینزا، ئەو مززاتەوزەیەی لە بزارودۆخی ئەمززڕۆی ئێزران ناڕازییززه و، بە گزوتەی مسززتەفا ڕۆسززتەمی، 
" خەڵکزی بەشزدارییان ٨٣سەرۆکی ڕێکخراوی نوێنەرایەتیی ڕێبەریی لە زانکۆکانی واڵت، لە ئەنجامی ڕاپرسزییەکدا، "لەسزەدا 

ناڕەزایەتییەکانیززان پەسززەند  یززش%55ی خەڵززک ئاژاوەگێڕییەکززان و %10ین؛ لە ناڕەزایەتییەکانززدا نەکززردوە، بەاڵم نززاڕەزا
 و، کزۆمەڵ ناڕازییەکانی ناخەوە لە توێژە و چین تەواوی گەیشتۆتە مۆدێرن و شۆڕشگێڕ الوانی ببووتنەوەی هەندی دەکەن"، 

 .زوو ئەو ناڕەزایەتییانە دەتەقێتەوە و بەکردەوە یەخەی دەسەاڵت دەگرن یان درەنگ
  

 :اوەکانسەرچ

 
 ١٤٠١آبان  ١۴شنبه اند. کیانیوز،  درصد مردم ایران معترض ٨٣هاي كشور  رئيس نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه -١

https://www.kebnanews.ir 

 روند نرخ بیکاری جوانان در مناطق شهری ایران. دنیای اقتصاد -٢
https://donya-e-eqtesad.com/ 

 درصدی نرخ بیکاری جوانان، خبرآنالین ۴۰/ افبایش امسال ، بدتر از پارسال  -٣
https://www.khabaronline.ir 

یعنزی "جانشزینی" بزرای جمعیزت وجزود نزدارد. سزایت تح.یزل  ٢زیزر می.یون دختر و پسر "مجرد" در کشور/ نزرخ بزاروری  ١٢ -٤
 خبری عصر ایران

https://www.asriran.com 

 مان گذر کرد؟ اعتماد آنالینمی.یون تو 18خط ف،ر در ایران از  -٥
https://www.etemadonline.com 

 درصد هبینه مستاجران ایرانی مربوط به مسکن، شبکە شرق ۵۰-٦
https://www.sharghdaily.com 

 شود؟ م.ک هفت خانه می جوان ایرانی در چه سنی صاحب -٧
https://melke7.ir 

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٥لە ژمارەیئەم بابەتە 

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەی ٢٣=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 

  

https://melke7.ir/
https://melke7.ir/
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 هەنگاوێک هەتا سەرکەوتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

 
چزونکە هەر ڕۆژێزک لەو دو مزانگە دنیزایەم  دو مانگ لە ڕۆژی یەکەمی شۆڕشی نوێ تێاەڕ بوو، ڕۆژانێکی پڕ بزا  و ڕووداو.

پێشهاتی لە دڵی خۆیدا تۆمار کردووە. هەر ڕووداوێک دنیایەم خەم و ئازار و هەستانەوە و قارەمزانێتی لە خزۆ دەگرێزت کە 
 .بۆ وەسفی هەر کام لەوان ڕۆمانێک لە وشە بەش ناکات

 
تزایبەتی دیتوومزانە، لەنێزو گەالنزی ئزازادیخوازی دونیزادا ئەوەی لەو دوو مانگە لە گەالنی ئێران بە گشتی و گەلی کزورد بە 

دەگززمەن و نمززوونەن و، نرخێکززی بێززوێنە و حەماسززەیەکی گەورەی ئافرانززدووە، ئەو نززرخە کە ئززازادی بەرهەم دەهێنززێ، لە 
 .ئێستادا هیوایەکی گەشاندۆتەوە کە لە هەموو کات زیاتر دەرکەوتنی خۆری ئازادیمان لێ ڕوون و دیارترە

 
ەباتە بەرفراوانە و ئەو نزرخە زۆرە وێزڕای ئەوەی هیزوای ئزازادیی لە نێزو ئزێمەدا زیزاتر لە هەمزوو کزات بوژانزدۆتەوە ئەو خ

پرسززیارێکی پێویسززت و جیززدیش لە مێشززکی ئززێمەدا دەوروژێنززێ، ئەویززش ئەوە کە کەی سززەردەکەوین و چززۆن ئەو سززەرکەوتنە 
 .بەزوویی بەدی دێ، چونکە دڵنیاین هەر سەردەکەوین
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زۆری ئازادی بۆ گەالنی ژێردەسزت و گەیشزتن بەو ئزازادییە و ڕزگزاربوون لەو جینایەتکزارانە وا دەکزات کە ئەو پرسزیارە تامە
جیززدییە زیززاتر لە هەر کززاتێکی دی ببێززتە هززۆی سززەرقاڵی و تەنززانەت کززاریگەرییش لەسززەر بەردەوامیززی ناڕەزایەتییەکززانیش 

 .رینگەدادەنێت. هەر بۆیەش وەاڵمی ئەو پرسیارە جیدی و گ
 

 :بە بۆچوونی من دەتوانرێ بگوترێ یەم هەنگاو تا سەرکەوتن ماوە، بەاڵم ئەو هەنگاوە چییە، دەبێ شرۆڤە بکرێت
 

ئەم هەنگاوە بۆ ڕاپەڕیزوان زیزاتر یەکگزرتن و بەرفراوانکردنزی خۆپێشزاندان و هێرشزکردنە بزۆ سزەر دامودەزگزای دەوڵەتزی و 
ستا لە تزاران زیزاتر لە هەر شزوێنێکی دیزکە هەسزتی پزێ دەکرێزت و تەنزانەت لە ئازادکردنیان. پێداویستیی ئەو هەنگاوە ئێ

تززارانیش ئەبززێ ئەو خۆپێشززاندانە گرینززگ و بەربززاڵوە شززەقامی پاسززتۆر و "بەیتززی ڕەهززبەری" بکززاتە ئامززانج. بێگومززان ئەمە 
ێززی لە کززار ناکەوێززت و هەنگززاوێکی ئاسززایی و ئاسززان نیززیە، بەاڵم جیززا لە هێرشززکردنە سززەر مێشززکی ئەو ڕێززژیمە دەسززت و پ
ئەم هەنگززاوە هەنگززاوی  مێشزکی ئەو ڕێززژیمەش لەوێزیە. ئەو خۆپێشززاندانە می.یززۆنییە دەتزوانێ ئززازادیی ئێززران بە دی بێنزێ و

 .سەرکەوتنی شۆڕشە و ڕووخاندنی سیستمی کۆماری ئیسالمییە
 

بە سززەدان هەزار کە  دەتززوانن لە  ئەگەر بە هەزاران خۆپێشززاندەر بتززوانن لە مەهابززاد دەسززت بەسززەر فەرمانداریززدا بگززرن،
ناوەندی پارێبگاکان، پارێبگاکان ڕزگار بکەن و بە می.یون خەڵکیش دەتوانن ئەو کارە لە تزاران بکزات. کە واتە مزومکینە و 
ئەو ڕۆژە هەر دێت، بەاڵم گرینگی لەوەدایە کە ئەو ڕۆژە چەندە زووتر بێ و چەند باشزتر بتزوانرێ هەمزوو هێزبی ڕاپەڕیزوان 

 .و بابەتە ڕێک بخرێ، قوربانی کەمتر و سەرکەوتن زووتر دەبێبۆ ئە
 

ئەو هەنگزاوە بززۆ ئۆپۆزسزیونی ڕێززژیم بە تزایبەتی فززار  ڕێککەوتزن و پێشکەشززکردنی بەرنزامەیەکی دێمززوکراتیکە کە خەڵززک 
یەکی تەواو بیبێنێ و وەری بگرێ. لە ئێستادا نەبزوونی ئەو خزاڵە بە گرینگتزرین کەموکزوڕیی شزۆڕش دادەنزرێ و بەرچزاوڕوون

لە پێش ڕاپەریوان نییە بۆ ئەو بابەتە. هەر بۆیەش بە هەبوونی ئەو بەرنامەیە دەتوانرێ ئێرانێکزی دیزکە بونیزاد بنێرێزت، 
 .ئەگەر نا سناریوی جیاواز و ئەستەم لە بەردەم ئێرانی داهاتوودایە

 
ڵەی ڕوونزی داخزواز و ویسزتەکانی کزورد و ئەو هەنگاوە بۆ ئۆپۆزسیونی کزورد بە گشزتی و ناوەنزدی هاوکزاری بەتزایبەتی گەاڵ

پالنی بەڕێوەبردنی کوردستانە، بۆ ئەوەی کوردستان لە هەموو ئەگەرە جیاوازەکانی داهاتووی ئێران لە ئەمنیزیەت و ئەمانزدا 
و  بمێنێتەوە، ئەو گەاڵڵەیە دەبێ لە مێژووی ڕابزردووی خوێناویمزان لە ژێردەسزتەیی، لە واقعیەتزی ئێسزتا و، داخزوازە ڕەواو

بەرحەقەکززانی گەلززی کززورد لە کوردسززتان سززەرچاوەی گرتبێززت و ببێززت بە پشززتیوانی ئەو پززالنەی کە میکززانیبمی جیززاوازی بززۆ 
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قوناغی جیاواز و دامەزراندنی دامەزراوە نیشتیمانی هەیە و مێکانیبمی پاراسزتنی ئەو دامەزراوە نیشتیمانییانەشزی بە ڕوونزی 
 .و ژیری دیاری کردبێت

 
یەی ئێستای گۆڕەپانی سیاسزیی کوردسزتان و ئێزران لەبیزر بکەیزن و ئەو هەنگزاوانە بەئاسزان وەسز  بکەیزن، نابێ ئەو ڕاستی

بەاڵم کزززردەنین بێتزززوو هەوڵزززی هەمزززوو الیەنەی بزززۆ بزززدرێت، بە تزززایبەتی لە کوردسزززتاندا. ئەگەری هاتنەئزززارای خێزززرا و 
او پێشتر ڕوو دەدات پێشبینی ناکرێت، بۆ نمزونە کزێ هەماهەنگیی ئەو هەنگاوانە زۆر ئەستەم دێتە بەرچاو، بەاڵم کام هەنگ

دەڵێ لە ڕۆژانزی داهزاتوو ئەو خۆپێشزاندانە می.یزۆنییەی کە "بەیتزی ڕەهزبەری" بە سزەر رەهبەریزدا دەڕووخێنزێ نزایەتە دی و 
ە هەمززوو هەنگاوەکززانی دیززکە بە دوای خۆیززدا نززاهێنێ، ئەوکززات ئەوانە سززەرکەوتووترن کە لە پێشززتر و النززی کەم ئێسززتاو

 .ئامادەی هەنگاوی سەرکەوتن و ئامادەکاریی خێرا و وردی خۆیان کردبێ
 

ئەگەر بگەڕێیزززنەوە بزززۆ دوو مانزززگ پزززێش، کەم بزززوون ئەوانەی ئەوڕۆیزززان پێشزززبینی کردبزززوو، ئەوە بەڵزززگەیە کە سزززبەی زۆر 
 .ماوە نگاوێکمانهە سەرکەوتن هەتا کەواتە دەکرێت؛ کە پێشبینیانەش  جیاوازتر دەبێت لە ئەمڕۆ و تەنانەت لە ئەو

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٥ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەی ٢٣=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 فەرهەنگی پێشمەرگایەتی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پژمان شەریعەتی

 
کی لە ژیززانی مرۆڤززایەتییە. "ئێززدوارد تززای.ور" فەرهەنززگ بەم شززێوەیە پێناسززە چەمکززی فەرهەنززگ گشززتگیرە و بەشززێکی سززەرە

ونەریتەکزان، بزاوەڕ و بیرکزردنەوە و تواناییەکزان کە  دەکات: "تەواوەتییەم لە زانسزت، ڕەوشزت، دیزن، هزونەر، عزادەت، دا 
 ."مرۆڤ لە درێژەی تەمەنیدا فێریان دەبێت

 
فەرهەنزگ نیزیە و لە بەرانزبەردا ژیزانی ڕۆژانە و بیرکردنەوەکزان  مرۆڤێزک بێ بەپێی ئەو پیناسزەیە دەتزوانین بڵێزین کە هزیچ

گرێ دراوە بە فەرهەنگ و هەرکام لەو خااڵنەی کە تزای.ور باسزیان دەکزات مرۆڤەکزان لە درێزژەی ژیانیانزدا هەڵگزری دەبزن، 
، بەاڵم لە کززۆمەڵگە لەگەڵ یززان النززیکەم بەشززێکیان ئززاوێتەی کززۆمەڵگە دەبێززت. بززۆ نمززوونە ڕەنززگە تاکێززک دیززن هەڵنەبژرێززت

 .دیندارەکان لە پەیوەندیی ڕۆژانەدا دەبێت
 

لە الیەکی دیکەشەوە، هەڵکەوتەی جوغرافیایی، دەسەاڵت، سروشت، ڕەگەز و... کاریگەرییان دەبێت لەسزەر فەرهەنگزی تزام 
ەبززنە هززۆی دابەشززکاری و و کززۆمەڵگە، هەروەهززا لە نێززو کۆمەڵگەیشززدا، پولێنبەنززدییەکانی کززۆمەاڵیەتی، بنەمززاڵە و پیشززە د

جیززاوازیی فەرهەنگززی و، وردە فەرهەنگەکززان پێززک دێززنن، بەو واتززایە کە هەرکززام لەو گززرووپە کۆمەاڵیەتییززانە، بەپێززی 
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بیرکردنەوە و ئامانجی دیاریکراویان دەبنە خاونی هەڵسوکەوتی جیاواز و بەو جیزاوازییە خۆیزان پیناسزە دەکەن و تەنزانەت 
 .ەشەکانی دیکەی کۆمەڵگە دەتوانن بەڕوونی بیانناسنئەوەی خۆیان بناسێنن ب بی
 

بۆ نموونە لە ڕوانگەی پیشەیی، کاتێک کۆمەڵگەی پبیشزکان لە بەرچزاو بگزرین، بەپێزی هەڵسزوکەوت، زمزانی ئاخاوتنیزان، 
ێکزی ئەوەی پبشزکێک خزۆی بناسزێنێ، بەڕوونزی بیناسزین، یزان گرووپ پۆشینی ج.وبەرگ و ڕەفتاری کۆمەاڵیەتییان دەتوانین بی

ئززایینی، سیاسززی، هززونەری و تەنززانەت عەشززیرەیی و ... بەپێززی پێززوەرە فەرهەنگییەکززان بەو هێمززا و خززااڵنەی کە بززووەتە 
 .ناسنامەیان بۆ کۆمەڵگە دیارن

 
بەو پێشەکییە با بێینە سەر باسەکەمان کە بە تیتری" فەرهەنگی پێشمەرگایەتی" دەستمان پێ کزرد. پێشزمەرگە وەکزوو وشزە 

ە، بەاڵم وەکوو ماهییەت و فەلسەفە دەبێزت لە ڕوانزگەی عەقاڵنزی و ئەندیشزەیی پێناسزەی بکەیزن. لە زۆربەی واتاکەی ڕوون
واڵتانی جیهان بەشێک لە کۆمەڵگە هەن کە پێشەنگن لە پاراستنی نیشتمان و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان، چ وەکوو هێزبی 

و شززوالیە و سززامورایی و ... نززاودێر کززراون و دەتززوانین بڵێززین نیبامززی بێززت چە ئەو هێززبە فەرهەنگییززانە کە لە واڵتززان وەکززو
 .قارمانانی نیشتمانین

 
بەاڵم پێشززمەرگە لەگەڵ هەمززوو ئەو چینززانە جیززاوازیی هەیە، بززۆ نمززوونە شززوالیەکان تەنیززا بەشززێک لە فەرمانززدەرانی هێززبە 

ەمزوو شزتێک بزووە. یزان هێزبە مودێڕنەکزان نیبامییەکان و پێشەنگێکی نیبامی بوون و بەرژەوەندیی هێبەکەیان لە سزەرەوەی ه
لە فۆرمی ئەڕتەش و ساا لە واڵتان بە هەر ناوێک وەکوو کوماندۆ، پارتیبان یان پ.ەبەنزدیییە نیبامییەکزان وەکزوو ئەفسزەر 
و ژێنززراڵ، تەنیززا تززاکێکی نیززبامین و ئەرکیززان پاراسززتنی دەسززەاڵتە و مززانەوەی واڵتەکەیززانە، بەو پێززیە دەیڵێیززنەوە کە 

رگە جیاوازە، چوونکە تەنیا تاکێکی نیبامی نییە و ئەرکێشی پاراستنی دەسەاڵت و سیستم نییە، بەڵکوو تەنیا هێزب و پێشمە
تاکێکی جیهانە کە بوونی بە نیشتمان و بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان و تام و واڵتەوە بەسزتراوەتەوە، ئەوەیزش نەم تەنیزا 

ە نیبامییەکززانی خززاونی کەسززایەتییەکی سیاسززی و ئەندێشززەیە کە کززورد و لە بززواری نیززبامییەوە بەڵکززوو سززەرەڕای توانززایی
کوردستان بزۆ ئەو هێڵزی سزوورن. لە ڕوویەکزی دیکەشزەوە پێشزمەرگە تەنیزا جێبەجیکزار نیزیە، واتە لە واڵتزانی دیزکە هێزبی 

انێززت لە ڕاسززتای سیاسززی و دەسززەاڵتدار بڕیززار دەدا و هێززبی نیبامززی جێبەجیکززارە، بەاڵم پێشززمەرگە خززۆی بە ئەرکززدار دەز
بەرژەوەندیی نیشتمانی و پاراستنی کەرامەتی تام و کۆمەڵگەی کوردستاندا گیانفیدایی بکات و لە هەمووی گرینگتزر ئەوەیە 
کە بەپێی ئەندیشزە و بیرکزردنەوە و هەڵسزەنگاندنی سیاسزی دەجزۆڵێتەوە و توانزای شزیکاری سیاسزی و هەڵگزری دیسکۆرسزی 

 .تایبەتە
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و خویندنەوەی پێشمەرگە زۆر ئەستەمە و لە چەند پاراگرافدا با  ناکرێ و کەمزن ئەو کەسزانەی بە  بە دڵنیاییەوە پێناسە
شێوەی زانستی پێشمەرگە پێناسە دەکەن و کردوویانە. پێشزمەرگە وەکزوو ڕۆڵەیەکزی قارمزان خزاون فەرهەنگێکزی تزایبەت بە 

مززوو بەشززەکانی دیززکەی کززۆمەڵگەی کوردسززتان و خززۆیەتی کە بەپێززی ئەو پێززوەرە فەرهەنگییززانەی کە پێشززتر باسززمان کززرد هە
 .تەنانەت جیهان، پێشمەرگە و تاکێکی ئاسایی لەیەم جیا بکەنەوە

 
فەرهەنگی پێشمەرگایەتی بووەتە بەشێکی بنچینەیی لە فەرهەنگی گشتیی کۆمەڵگەی کوردسزتان و کاتێزک دێزین لەم ڕۆژانەی 

تززی کوردسززتان و خوێنززدنەوە لەسززەریان دەکەیززن، دەبینززین کە شۆڕشززی ژینززا، دەڕاونیززنە شۆڕشززگێڕانی شززەقامەکانی ڕۆژهەاڵ
هەموویان هەوڵ دەدەن پێشمەرگانە بجووڵێنەوە و دەیزانەوێ پێشزمەرگە بزن، بەو واتزایە کە دروشزمەکان لە ڕووی سیاسزیەوە 

ێ تەوەرانە و کوردانەیززززان لەپشززززتە و، لە ڕووی پێشززززەنگایەتی و ڕێکخسززززتنی و بززززوێری، دەیززززانهەو ئەندێشززززەیەکی مززززرۆڤ
پێشززمەرگانە بززڕۆنە پێشززەوە، لە ڕووی بەربەرەکززانی و سززەنگەربەندی لەنێززو شززەقامەکان پێشززمەرگانە ڕادەوسززتن، ئەوە بەو 
واتزززایەیە کە جیزززا لە پێشزززمەرگەکانی شزززار و شزززاخ، خەڵکزززی کوردسزززتان کە بەفەرمزززی پێشزززمەرگە نزززین، بەاڵم لە ڕووی 

بڵێین پێشمەرگە وەکوو ئولگویەکی سەرەکی بی ئەمزال و ئەوالی  فەرهەنگەوە هەڵگری فەرهەنگی پێشمەرگانەن، یان دەتوانین
 .خەباتگێڕییە لە کوردستان هەم لە ڕووی سیاسی هەم نیبامی

 
دان، هەرچەنزد ئەوەی پێشزمەرگە پێزی دەکرێزت، تەنیزا  خەڵکی کوردستانی ڕۆژهەالت لەم ڕۆژانە پێشمەرگە ئاسزا لە مەیزدان

ئەوەی ئیسززتا دەیبینززین خەڵززک پێشززمەرگەی کززردووە بە مەکتەبززی ئەندیشززەیی  لە توانززای هەر خززودی پێشززمەرگەدایە، بەاڵم
پراکتیکزی و وەکزوو قوتزابییەکی بەتوانزا مەیدانزداری دەکزات و ئەرکزی خزۆی لەم قونزاغە لە شزوڕش جێبەجزی دەکزات تززاکوو 

 .قوناغی هاتنە مەیدانی پێشمەرگە نبیک بێتەوە
 

ەستی پزێ کزردوە و، کزورد بەباشزی خەریزکە بە فەرهەنگێکزی پێشزمەرگانە قۆناغەکانی گوزار لە شوڕشەوە بەرەو سەرکەوتن د
 .پ.ە بە پ.ە دەرواتە پێش و بەمەش پڕ ڕوونە کە سەرکەوتنمان مسۆگەرە

  
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٥ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ڤەمبەی ی نۆ٢٣=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 !کچی نیشتمان نەبم ئەگەر تۆڵەی نەستێنم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاسۆ مینبەری

 
سزنوور کە  دەڵێن هیچ خۆشەویستییەم بارتەقای خۆشەویستیی دایک و باوم بزۆ جگەرگۆشزەکەیان نیزیە، خۆشەویسزتییەکی بێ

نزاگەن! ئەوەی ئەم  و خۆشەویسزتییە تێزۆر جار دایزک و باوکزان ڕوو لە منزداڵەکانیان دەڵزێن تزا نەبزن بە دایزک و بزاوم لە
ڕۆژانە لە شەقامەکانی کوردستاندا دەبینرێت، دەمانباتە قوواڵیی بیرکردنەوەیەکەوە و تووشزی تێڕامانێکمزان دەکزا کە ڕەنزگە 

 .لە هیچ قۆناغێکی ژیانماندا ئەزموونمان نەکردبێ
 

بەرانززززبەر بە داگیززززرکەر دەوەسززززتنەوە، لە لە شززززەقامەکانی کوردسززززتاندا، ڕۆڵە دڵ پززززڕ لە خۆزگەکززززانی ئەم نیشززززتمانە 
بەرەنگاربوونەوەیەکی نابەرانبەر و نادادپەروەرانەدا و تەنیزا بە یەم چەم، ئەویزش بە دروشزمی "ژن، ژیزان، ئزازادی" داوای 
مززافی ڕەوای خۆیززان دەکەن و بە گول.ززززەی دوژمنززی دڵ پززڕ لە قززین واڵمیززان دەدرێززتەوە. ئەوان شززەهید دەبززن و دەچززنە ڕیززبی 

رانی گەلەوە، دوژمن لە تەرمەکەشیان دەترسێ و هەوڵی ڕفاندیان دەدات، ڕێوڕەسمی ناشتنەکەیان بە پزێچەوانەی ڕەوتزی نەم
باوی کۆمەڵگە لە دیمەنێکی لێوڕێژ لە شیوەن و ڕۆڕۆوە، دەبێتە گۆڕەپزانێکی بە لزرفە لە هێزبی گەل کە بە دروشزمی شزەهید 

وکدا، پەیامێکی ورەبەخش بە خەڵزک دەدا و پزێ لە سزەر ئەوە دادەگزرێتەوە نامرێ دەڕازێتەوە. کوڕ لە خەمی لەدەستدانی با
کە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە کوردستان داگیرکەرە و دەبێ بەرەنگاری ببینەوە. باوم لە سەر گۆڕی کزوڕە شزەهیدەکەی دەڵزێ 
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لەدەسزتدانی کزوڕەکەی دەکزات؛  ی گەالوێژدا لەدایک بوو ناوم لێ نا کۆمار" و بزا  لە کزوڵی دڵزی زامزداری بزۆ٢٥"چونکە لە 
بژاردووە و کوڕەکەشی لەپێناویدا شەهید بووە. دایکی  بەاڵم وەم قەاڵیەم لە باوەڕ سوورە لە سەر ڕێبازێکی پیرۆز کە هەڵی

سزززووتاو، بە چزززۆپی سزززوورەوە پێشزززوازی لە تەرمزززی کزززوڕە شزززەهیدەکەی دەکزززات و دایکێکزززی دیزززکە بە هەمزززوو ئزززازاری  جەرگ
وە دەڵێ کوڕی من شەهیدە و پێشکەشی دەکەم بە کوردسزتان، کچزی نیشزتمان نەبزم بەاڵم ئەگەر تزۆڵەی لەدەستدانی کوڕەکەیە

 !نەستێنم
 

ئەمززانە تەنیززا نمززوونەیەکی بچززووم لە دەریززای خززۆڕاگری و بززاوەڕی ئەو کەسززانەیە کە لە مززاوەی ڕابززردوودا و لە ڕەوتززی 
ەگززای ئززازادی کززردووە و، هەر ئێسززتا کوردسززتان پززڕە لەم نززاڕەزایەتی و ڕاپەڕینەکانززدا، ئززازیبانی خۆیززان پێشززکەش بە بار

 .چیرۆکانە کە دەنگیان بە گوێی هەموومان گەیشتووە
 

زیاتر لە دوو مانگە ڕووباری بە لرفەی هێبی گەل، کوردستانی کردووەتە جەهەنەمێک بۆ دوژمن. زیاتر لە دوو مانگە خزوێن 
کات نەتوانین هەست بە ئازارەکەی دەروونیزان بکەیزن.  کە ڕەنگە هیچ دەدەین و ئەم دیالۆگانە لە زاری کەسانێکەوە دەبیستین

بیستنی ئەم وتە ڕاستەقینانە لە زاری زامدارترین کەسەکانی ئەمڕۆی نیشتمانی ئێمەوە نزاخهەژێنە، بەاڵم لە هەمزان کاتزدا 
بڵێین بوەستە! چیدیکە نزاتوانی وەبیرمان دێنێتەوە کە دەبێ لە کوێی هاوکێشەی ئەم ژیانە داسەپاوەدا ڕاوەستین و بە دوژمن 

بمانکوژی، ئازارمان بدەی و لە خاکی خۆمان وەدەرمان بنێی، ئەوە نیشتمانی ئێمەیە و بێگومان ئەوەی کە ئەبێ بزڕوات تزۆی 
 !نەم ئێمە

 
کاتێک دایکێک لە ڕێوڕەسمی ناشتنی تەرمی کوڕە شزەهیدەکەیدا، دەڵزێ کزوڕی مزن شزەهیدە و پێشکەشزی دەکەم بە نیشزتمان، 

وکات لەگەڵ ئەوەی وەفای بۆ خاکەکەی ڕادەگەینێ، ئەرکی قورسزی بەردەوامبزوونیش دەخزاتە ئەسزتۆی خەڵزکەوە، بێگومزان ها
ئەمە بزۆ هزیچ دایکێززک کزارێکی ئاسززان نیزیە کە بەو ڕادە لە خزۆڕاگرییەوە و لەکاتێکززدا کە خەریزکە بززۆ هەتاهەتزایە تەرمززی 

ستی خەڵک بجووڵێنێ و هەم ئەرم بخاتە سەر شانی جەمزاوەر و لە کوڕەکەی بە خام دەساێرێ بە وشەکانی هەم بتوانێ هە
 .ڕاستیدا ببێتە لیدری راپەڕینەکان

 
بێگومان یەکێک لە گرینگترین جیاوازییەکانی ڕاپەڕینزی ئەمجزارەی کوردسزتان لەگەڵ ناڕەزایەتییەکزانی پێشزوو، ڕۆڵزی ژنزان 

ە منززداڵەکانیان دەگززرت تززاکوو نەچززنە نێززو دۆخززی ئززاڵۆزی لە ڕەوتززی ڕاپەڕیززنەکەیە. ئەگەر لە ڕابززردوودا دایکززان پێشززیان ب
شززارەکانەوە بززۆوەی گیانیززان باززارێبرێ، ئێسززتا دایکززان هاوشززان لەگەڵ منززداڵەکانیان لە گۆڕەپززانی خەبززات و ڕاپەڕینززدا 

 .بەشدارن و بە نیشاندانی خواستی هاوبەشی دوو بەرەی جیاواز لە یەم قاپدا، داوای مافەکانیان دەکەن
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و نرخەی کە ئێستا لە کوردستان دەدرێزت، زۆر زۆر قورسزتر لەوەیە کە لە بزاقی شزارەکانی ئێرانزدا دەبینزدرێت، هەرچەند ئە
بەاڵم بێگومززان ئەم نززرخ و قوربانیززدانە، جیززاوازیگەلێکی بنەڕەتیشززی هەیە، بززۆیە گەیشززتووەتە ئەم قۆنززاغە. مززانگرتنی 

خوێندکاران، بازاڕییزان، ژنزان، الوان و تەنزانەت مێرمنزدااڵن لە بەردەوامی ڕۆژانە، ڕاپەڕینی بەردەوامی شەوانە، بەشداریی 
ڕاپەڕیززنەکەی ئەمجززارەدا، نیشززان دەدات کە چۆنززاوچۆن هەمززوو توێژەکززانی کززۆمەڵگەی کوردسززتان، ئامززادەی گیانفیززدایی بززۆ 

 .وەرگرتنەوەی خام و نیشتمان لە داگیرکەرن
 

ی لەسززەر کوردسزززتان کززردووە، ژنزززان هەمیشززە و لە هەمزززوو لە مززاوەی هەمززوو سزززااڵنی ڕابززردوودا کە ڕێژیمزززی ئێززران حزززوکم
ڕووداوەکاندا پێشەنگایەتیان لەئەستۆ گرتووە، بەاڵم دەڵێی ئەم قۆناغە لە خەبات، زیزاتر هێزبی ژنزانی دەرخسزتووە و لەم 

ەڵ قۆنزززاغەدا زیزززاتر خەریکزززی سزززەلماندنی ئەو ڕاسزززتییەن کە هەمیشزززە و لە هەر دۆخێکزززدا توانزززایی بەرەنگزززاربوونەوە لەگ
 .دوژمنیان هەبووە و هیچکات پێناسەی باوی ڕێژیمیان بە پێناسەی ڕاستەقینەی خۆیان نەزانیوە

 
بیسززتنی ئەم ڕسززتەیە، "کچززی نیشززتمان نەبززم ئەگەر تززۆڵەی نەسززتێنم" لە زاری دایکێکززی دڵ برینززدارەوە زیززاتر لەوەی کە 

کە سزەرەڕای هەمزوو زامەکزان، لەسزەر پێزین و بارستایی خەمێکی قووڵمزان پزێ نیشزان بزدات، ئەو پەیامەمزان پزێ دەگەینزێ 
 .بەردوامین تاکوو بتوانین بەو ئامانجە بگەین کە ڕۆڵەکانی کوردستان لەپێناو وەدیهێنانیدا گیانیان بەخت کرد

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٥ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەی ٢٣=  ٢٧٢٢ی ی سەرماوەز٢ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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عومەر ئیلخانیزادە دەڵێت: رووداوەكانی ناوخۆی ئێران كاریگەری لەسەر یەكگرتنەوەی 
هەردوو حزبی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕو كۆمەڵەی زەحمەتكێشان هەبووە، بەاڵم ئێمە پێشتر 

 یەكمان گرتبووەوە.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاواڵتی

 
 ی ئێران لەچاوپێكەوتنێكیدا لەگەڵێری كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتكێشانی كوردستانعومەر ئی.خانیبادە جێگری سكرت

 رۆژنامەی هاواڵتی،
  
 

هەردوو حببی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕو كۆمەڵەی زەحمەتكێشان بەڕەسزمی یەكگرتنەوەتزان راگەیانزد، پزاڵنەری سزەرەكی  هاواڵتی:
 ئەم یەكگرتنەوەیە چی بوو؟

 
نیوێكە دیالۆگی یەكگرتنەوەمان هەیە لەباری سیاسی و گوتاری سیاسی و لەباری روانین بزۆ ئێمە ساڵ و  عومەر ئیلخانیزادە:

و زۆر  یەكبزووین هەمزووی بزوارانەدا لەو كزۆمەڵە ئەركەكزانی و كوردستان كۆمەڵگای بۆ روانین كاری حببی و كاری رێكخستن،
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فتانەی كە لەكوردسزتانی باشزوور هاتەپێشزێ بزۆ چووبووینە پێشەوە، بەاڵم یەك دوو كاری بچووك مابوون بەهۆی ئەو گیروگر
 بردبزووە خزۆی كارەكزانی هەمزوو لیژنەكەمزان لەكۆتاییزدا تزا نەبزوو كزات جەمزاوەرییەوە بزبووتنەوە ئەم بەهۆی هەم  ئێمە و
اێردرا بەمززن و بەڕێززب كززاك عەبززدواڵی مززوهتەدی لەدانیشززتەكانیدا ئەوانەش سزز بچززووكەش گیروگززرفتە دوو یەك ئەو پێشززێ

كراو پێمزززانوابوو كەئێسزززتا كزززاتێكی زۆرباشزززە ئەگەر ئەو هەلزززومەرجەش نەهاتبزززایەتە پێشزززەوە زووتزززریش ئزززێمە چارەسزززەر
 یش لەباری گوتاری سیاسییەوە هەر لەیەك دانەبڕاین.٢٠٠٧دەمانتوانی ئەوە رابگەیەنین، ئێمە دوای جیابوونەوەی ساڵی 

 
 ەیاندو لەناوخۆی كوردستان نەبوو؟هۆكاری چیبوو لەدەرەوەی واڵت یەكگرتنەوەكەتان راگ هاواڵتی:

 
چونكە من هاتبوومە دەرەوە بۆ هەندێك كار تەمدیدكردنەوەی پاساۆرتەكەم و كاك عەبزدواڵش لەدەرەوە  عومەر ئیلخانیزادە:

بززوو، نەمانززدەتوانی بڵززێن بززا بووەسززتین و بززا بچیززنەوە كوردسززتان و پێمززانوابوو دوای ئەوەی هەمززوو شززتێك جێبەجێبززووەو 
اری خزۆی رادەسزتی لیزژنەی هاوبەشزەكە كردبزوو، باشزترین كزات ئەوەیە ئێسزتا مبگێنییەكزی باشیشزە بەخەڵكزی لیژنەكەش كز

 كوردستان و بەهەموو ئەڵ،ەی كۆمەڵەش.
 

یەكگززرتنەوەكە لەسززتۆكهۆڵم بززوو لەسززیمینارێك كەبەشززێكی زۆری كادرەكززانی هەردووالمززانی لێبززوو و بەشززێكیش لەوانەی كە 
 .ۆمەڵە لەوێبوون و خەڵك و میوانی دیكەو نوێنەری حببە سیاسییەكانیش بوونلەگەڵ حب  نەماون بەاڵم ك

 
 یەكگرتنەوەكەتان تاچەند پەیوەندی بەم ناڕەزایەتییانەی ئێستای رۆژهەاڵتی كوردستان و ئێرانەوە هەیە؟ :هاواڵتی

 
و نیززوێكە لیژنەیەكززی عەرزم كردیززت ئززێمە یەك دوو جززاری تززریش دیالۆگمززان هەبززووە پتززر لەسززاڵ  عووومەر ئیلخووانیزادە:

هاوبەشززمان بززۆ دانززاوە، حەوت كە  لەهەردوو الوە بەسەرپەرشززتی هززاوڕێ عەبززدواڵی مززوهتەدی و سززاڵ و نیززوێكە گفتووگززۆ 
شززمان پززێش ئەو رووداوانە بردبززووە پێشززێ، شتەكانی زۆربەی  دەكەیززن، ئەسززڵەن ئەو بززبوتنەوەیەی ئێسززتا سززەریهەڵنەدابوو

پێكهێنزانەوەی كزۆمەڵەیەكی گەورە لەكوردسزتانی ئێزران، دەورێكزی مێژوویزی كەكزۆمەڵە ئەركی یەكخسزتنەوەی كزۆمەڵە ئەركزی 
بززوویەتی هەردووالمززان بەئەركززی خۆمانمززان زانیززوەو بەهەمززوو وجودیشززەوە كززاری بززۆ دەكەیززن و دڵنیاشززم لەو مززاوەیەداو چ 

داوە شۆڕشزگێڕانەیەی كە لەهەمزوو لەناوەندی هاوكاری حببەكانی كوردستانی ئێران یەك گوتار بووین چ لەمەسزەلەی ئەو روو
 كوردستان و ئێراندا هاتووەتە ئاراوە یەكدەنگ بووین و ئەوەش پاڵنەر بووە.

 
 واتە رووداوەكانی ئێران پاڵنەر بوو بۆ یەكگرتنەوەتان؟ هاواڵتی:
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ت بڵزێم ئزێمە دڵنیزام لەم بزابەتەوە تەئسزیری دەبێزت ئزێمە پزێش ئەوە یەكمزان گرتبزوو، بەڕاسزتی باپێز عومەر ئیلخوانیزادە:
یەكمانگرتبوو لەخزوارەوەو لەنێزو هەمزوو ریبەكانمزان لەسزەرەوە لەكزۆمیتەی ناوەنزدییەوەو لەكادیرەكزانەوەو لەئەنزدامانمان و 
لەكەسزززانمان و لەشزززارەكانی كوردسزززتان و لەنزززاوخۆو لەدەرەوەی واڵت ئزززێمە بەهەمزززوو شزززێوەیەك یەكمزززانگرتووبوو و نبیزززك 

ەو رۆژی كۆمەڵەمزان نزۆ مانزگ لەوەوپزێش پزێكەوە كزردو پزێكەوە كارمزانكردو لەئەنجامزدا یەكبووین و كاری هاوبەشمان كردوو
 بەشی زۆری كاری ئێمە تەواوبوو و عەرزمكردیت یەك دوو گرێكوێرە مابوو رایی بكرێت.

 
ئێسزتا دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمی ئێزران فشزاری زۆری بزۆ خۆپیشزاندەران هێنزاوەو شزارەكانی رۆژهەاڵتزی كوردسزتان  هاواڵتی:

رووبەڕووی هەڵمەتززی سززوپای پاسززداران بززوونەتەوەو ژمززارەی شززەهیدەكان زۆر زیززاتربوون، ئێززوە وەك حببەكززانی رۆژهەاڵتززی 
 كوردستان رۆڵتان لەم بارودۆخەدا چییە؟

 
بزا عەرزت بززكەم رۆژهەاڵتززی كوردسزتان دەورێكززی سززەرەكی لەو بزبوتنەوەیەی كەئەمززڕۆ لەئێرانززدا هەیە  عووومەر ئیلخووانیزادە:

یززداكردووەو كززورد بززۆ یەكەمجززار لەمێززژووی هەمززوو كوردسززتاندا لەالیەن خەڵززك و نەتەوەكززانی دیززكەی واڵتێززك كەكززوردی پە
تێدایە پشتیوانی لێدەكرێت وەك ئولگو )نمونە( چاوی لێدەكرێت ئەو شۆڕشە لەكوردستانەوە بەدروشمی )ژن، ژیزان، ئزازادی( 

كززی كززوردەوە بەنززاوی ژینززا ئەمینززی سززەقبی دەسززتیاێكرد، دەتززوانم بڵززێم و لەمەرگززی نززاجوامێرانەو كوشززتنی نززاجوامێرانەی كچێ
سززاڵ بززوو بەدژی ئەو رژێززمە  ٤٣كچێكززی كززورد گیانی.ەدەسززتدا، بەاڵم گیززانی كززرد بەبەر هەمززوو خەڵكززی ئێرانززداو كوردسززتان 

 تززاك ردسززتاندا،لەكو  راوەسززتاوە نززای گوتززووە بەكۆمززاری ئیسززالمی و خوازیززاری سززكۆالریبم بززووە، فرەچەشززنی قبززوڵكردووە
 لەجیهززانیش تەنززانەت و ئێززران هەمززوو بززۆ پەڕیززوەتەوە شۆڕشززەكە ئێسززتا بەاڵم بززووین، الیەن تەنهززا ئززێمە كەوتبززووینەوە،

 .پەیداكردووە نێونەتەوەیی پشتیوانی
 

پێتزززانوایە دەسزززەاڵتی كۆمزززاری ئیسزززالمی ئێزززران بەڕێگزززای سزززەركوتكردن دەتوانێزززت كۆتزززایی بەخۆپیشزززاندان و  هووواواڵتی:
 زایەتییەكان بهێنێت، ئایا بەبڕوای ئێوە خۆپیشاندانەكان بەرەو كوێ دەڕوات؟ناڕە

 

من الم وایە كۆماری ئیسالمی ئێران هەر بەهۆی سەركوت و كوشزتارو می.یتزالیبم و دژە ژنزی هەر هزاتووەو  عومەر ئیلخانیزادە:
نەی سەرانسزەری لەگشزت ئێرانزدا رووبەڕوو ئیعتیرازات بەرەو رووی زۆرتر بزووەتەوە ئینجزا لەگەڵ خەبزاتێكی بێزوێنە و بزوێرا

بووە، ئینجا پێشی وایە هەوڵی ئەوەدەدات كەكوردستان داببڕێت لەشوێنەكانی دیكە كوردستان بە مەكزۆو سزەنگەرێكی گەورەی 
ئەم ئیعتیززرازو بززبوتنەوانە دەزانێززت هەر دەیەوێززت وا بنوێنێززت كە ئەوە حززببە كوردییەكززانن خەبززاتی چەكززداری ئەوەیزززان 

كردووە و بەو شێوەیە كزاردەكەن ئەو پزیالنەی پوچەڵبزووەوە ئەم لەنەزەر خەڵكزی ئێزران هەم لەوەی ئزێمە بڕیارمانزدا دەستاێ



٩ یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

24 
 

خەباتی مەدەنی وەك خەباتی مەدەنی بۆ خۆی بكرێت هیچ هێبێكی چەكداری تێكەڵ نەكەین ئەو پیالنەی شكستی خزواردووە، 
ن بەموشززەك و درۆن، بەاڵم جززوابەكەی وەرگرتززووەتەوە دوای هەر هەربززۆیە بەهەمززوو شززێوەیەك چەنززدجار بۆمبززارانی كززردووی

هێرشززێكی كۆمززاری ئیسززالمی خەبززاتەكە گەرموگززوڕتر بززووە، ئەم بەشززەی كوردسززتان مەكززۆیەكی شززۆڕش و سززەنگەرێكی قززایمی 
تزرەوە شۆڕشی كوردستانە كە هەموو خەڵكەكەی لەگەڵ حببە سیاسییەكان هاوتەریب و یەكدەنگ و هاوپەیوەندین، لەالیەكی 

من پێموایە لەسزەرەتای مزانگی سزێی ئەو خەبزاتەداین هزیچ كزات لەئێزران وانەبزووە كە هەمزوو رۆژێزك ئیعتیزرازو موبزارەزە و 
هاتنە خیابان بەردەوام بێزت و دیتمزان لەبزاقی شزوێنەكانی دیزكەی ئێزرانیش لەچەنزد رۆژی رابزردوودا مزانگرتنە گشزتییەكان 

ەو ئولگزوەی لەكوردسزتان بزوو ئەو یەكازارچەییەی لەكوردسزتان بزوو چزووەتە تزاران، دەستیاێكردو ئەوە نیشاندەدات كەئیتزر ئ
چووەتە تەورێب، ئازەربایجان بەگشتی بەلوجستان و هەموو جزێگەیەك، بزۆیە ئەو مزانگرتنە گشزتییانە ئەوە نیشزاندەدات كە 

كۆمززاری ئیسززالمی توانززای  یەكگرتززووییەكی گشززتی خەڵززك و بەشززدارییەكی گشززتی خەڵززك لەبززبوتنەوەكەدا هەیەو مززن نززاڵێم
سەركوتی نەماوە، بەاڵم بەدڵناییەوە ئەو شۆڕشە نانیشێتەوەو بەدڵنیاییەوە ئێران تازە ناچێتەوە پزێش دۆخزی مەرگزی ژینزاو 

 شۆڕشی ژینا بەردەوام دەبێت.
 

ی كەمتزر لەدوو بەبڕوای ئێوە ئێران ئامانجی چییە لەهێرشەكانیدا، یزاخود دەیەوێزت چ پەیامێزك بگەیەنێزت لەمزاوە هاواڵتی:
 مانگدا ئەوە سێیەمین جارە هێرش بكاتەسەر بارەگای حببەكانی رۆژهەاڵت لەهەرێمی كوردستان؟

 
یەكەم دەیەوێت ئێمە دنە بزدات و تەحریكمزان بكزات كە بزۆ بەربەرەكزانێ و بمانكێشزێتە مەیزدانی شزەڕو  عومەر ئیلخانیزادە:

ە، جزۆری خەبزاتی كوردسزتان لەگەڵ بزاقی شزوێنەكانی ئێزران و بەو بەربەرەكانێیەكی نیبامزی و بەو شزێوەیە جیامزان بكزاتەو
شێوەیە بتوانێت سەركوتێكی خوێناوی لەكوردستان بكات، من بەنموونە پێزت دەڵزێم لەبزبوتنەوەی سزەوزدا ئەوكزات كوردسزتان 

ئیعززدامەكان زۆركەم بەشززداربوو، بەاڵم وەختێززك بززبوتنەوەكەی خەوانززدەوە زۆرتززرین كوشززتاری لەكوردسززتان كززرد زۆرتززرین 
لەكوردستان بوون، بۆیە ئەو دەزانێت كوردستان ئەڵتەرناتی  بووە بەرامبەر كۆماری ئیسالمی ئێزران، كوردسزتانە لەئەوەڵەوە 
نزای وتزووە كوردسزتانە مەكززۆی دیموكراسزیخوازی و فرەچەشزنی و ئێسززتا لەالیەن گەالنزی ئێرانیشزەوە ئەوە قبززوڵكراوە ئەوەش 

لیزل ئەوەیە كە ئەو ئیحتیزاجی بەوەیە كە بڵزێ ئەوە لەدەرەوەی سزنوورەكان شزەڕێك و كێشزەیەك دووەمین دەلی.ە، سێیەمین دە
سازبكات و ئاژاوەیەك بنێتەوە، كەمن پێموایە لەوەشدا سەركەوتوو نابێت هەموو ئەمزانە مزن بەپەلەقزاژێی كۆمزاری ئیسزالمی 

توانێززت گوشززاری زیززاتر بخاتەسززەر هەرێمززی دەبیززنم دەزانززم دەتوانێززت خەسززارمان بگەیەنززێ و گەیاندوشززیەتی، دەزانززم دە
كوردستان، بەاڵم بەهەموو مەنتی،ێك و بەهەموو روانینێك كە لەعێراق و هەرێمی كوردستانیش دەیبینن ئێمە هیچ جزوڵەیەكی 
چەكداریمان نەكردووە، ئێمە لەخاكی ئەو هەرێزمەوە هزیچ شزتێكمان لەدژی كۆمزاری ئیسزالمی ئێزران نەبزووەو نەكزردووەو هزیچ 

 وویەكمان نەداوەتە دەست و وەزعی ئەو هەرێمەو خەڵكەكەی و ئاسایشی هەمیشە بۆ حببەكانی كوردستانی ئێران بیان
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 بەتایبەتی بۆ كۆمەڵە لەهەموو دەورەكاندا مەسەلەیەكی گرنگ بووە.
 

حكزومەتی  ئێران دەڵیت ئەگەر حببەكانی رۆژهەاڵت چەك نەكرێن هێرشی زەمینزی دەكەینەسزەر هەرێمزی كوردسزتان، هاواڵتی:
 هەرێم داوای لەئێوە كردووە چەك دانێن؟

 
نەخێر داواكاری لەئێمە نەكراوە، پێشزم وانیزیە قەد هەرێمزی كوردسزتان تەسز.یمی ئەوەبێزت، ئزێمە پزێش  عومەر ئیلخانیزادە:

ن رووخززانی سززەدام حسززێنیش لێززرە بززووین و لەنێززو ئەو گەلەدا بززووین، ئززێمە پشززتیوان بززووین لەڕاپەڕینززدا پشززتیوان بززووی
لەدروسززتكردنی هەرێمززی كوردسززتاندا و گەلززی ئززێمە لەڕۆژهەاڵت بەهەمززوو قززودرەتی خززۆیەوە پشززتیوانی كززردووە لەهەمززوو 
پێشززكەوتنێك لەو هەرێززمە، بززۆیە ئەو داوایە لەالیەن هەرێمیشززەوە دڵنیززام ناتوانرێززت قبوڵبكرێززت لەالیەن روونززاكبیران و 

كوردسزززتانی رۆژهەاڵت و باشزززوور هەیە، پێمزززوایە ئەو داواكزززارییە خەڵكزززی ئەو هەرێزززمە، پەیوەنزززدییەكی مێژوویزززی نێزززوانی 
ناتوانرێت قبوڵبكرێزت و تزائەو جێزیەی ئزێمە مەع.وماتمزان هەیە دەوڵەتزی عێزراقیش بزۆی ئاسزان نیزیە هەر لەو رۆژانەشزدا 

عێزززراق  قەرارە پەرلەمزززانی عێزززراق كزززۆبێتەوە، جیزززا لەوە مزززن بەفڕوفیشزززاڵی دەزانزززم ئێرانێزززك كە دەیەوێزززت لەكوردسزززتانی
هێرشبكاتە سەر ئێمە، لەنێو خاكی ئێرانداو لەنێو كوردستانی ئێراندا لەژێر پاالمارو زەبری شزۆڕش و ئزاخێبێكی جەمزاوەری 
گەورەدایەو لەباری نێونەتەوەییەوە تڕۆو ریسوا بووەو تەریك كەوتووەتەوە، من پێموانییە ئەوە كارێكی ئاسان بێزت و ئەگەر 

ە كەمەرگی خۆی بەدواوە دێت، ئەو كوردستانی ئێرانی بۆ رانەگیراوە قابی.ە بتوانێت ئەو كزارە ئەو كارەبكات كارێكی شێتانەی
لێرە بكات و ئەوە كارێكی شێتانەو ئەحمەقانەیەو بەزیانی خۆی سەد لەسەد هەڵدەگەڕێتەوە، هەروەك چزۆن هێرشزەكانی بزۆ 

ئززێمە دابێززت شۆڕشززی ئززێمەی پتەوتززر كززردووەو ئززێمەی كززردووە هززیچ شززتێكی دەسززتكەوت بززۆ ئەو نەبززووە ئەگەر زەربەیەكززی لە
 یەكگرتوویی زۆرتر كردووە.

 
پززژاك بڕیاریززداوە ئززااڵی كۆمززاری كوردسززتان لەمهابززاد وەكززو ئززااڵیەكی هززاوبەش لەگەڵ حززببە كوردییەكززان بززۆ  هوواواڵتی:

یزززاخود رای  رۆژهەاڵتزززی كوردسزززتان قبزززووڵ بكزززات، ئێزززوە چ ئااڵیەكتزززان پێباشزززە بزززۆ ئەم قۆنزززاغە؟ هزززاودەنگن لەگەڵ ئەمە
 جیاوازتان هەیە؟

 

نەخێر ئێمە هاودەنگ نین و خەڵكزی كوردسزتانیش لەگەڵ ئەمە هاودەنزگ نیزیە، ئزێمە دەبینزین لەهەمزوو  عومەر ئیلخانیزادە:
دەرەوەی واڵت لەهەمززوو جێززیەك لەئەوروپززا خەڵززك ئەو ئززااڵیە هەڵززدەدات، ئەوە بەمانززای ئەوە نیززیە دواجززار رۆژهەاڵتززی 

نابێزت، چزاو لەواڵتزانی ئەسزكەندەنافی بزكە هەمزوو ئااڵكەیزان سزەلیبە ئەو سزور و سزاییە یەك زەردو  كوردستان ئااڵی خزۆی
شززینە، یەك جززۆرێكی دیززكەیە، بەڵززێ هەر ئەو شززێوازە لەئززااڵ هەر ئەو سززێ رەنززگە بززۆ ئززێمە دەمێنێززتەوە و ئەوە ئززااڵیەكە 
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ەاڵم بەدڵنیززاییەوە رۆژهەاڵتززی كوردسززتان دەبێززت كەدەسززەاڵتێكی كززوردی پەرلەمززانێكی كززوردی دەنگززی بززۆ داوەو ناسراویشززە، ب
ئااڵی خۆی هەبێزت و ئزێمە دەسزت لەوەهەڵنزاگرین، پێمزانوایە ئەوە جۆرێزك دووبەرەكزی سزازكردنەو ئزێمە چ وەك كزۆمەڵە چ 

 وەك ناوەندی هاوكاری نەكەوتووینەتە ئەو داوەوەو ناكەوین.
 

 تان باش نییە؟بەاڵم ئەوە ئااڵی سەردەمی كۆمارە ئێوە بۆچی پێ هاواڵتی:
 

قەیناكا ئەی ئااڵی سەردەمی كۆماریش دەكرێ گۆڕانی تێدا بكرێت، ئااڵی عێراقیش گۆڕانی تێدا كزراوە،  عومەر ئیلخانیزادە:
ئێرانیش تیایدا كراوەو واڵتانی جۆراوجۆر ئااڵكەیان گۆڕانی تێدا كراوەو دەبێت بچینەوە دەسزەاڵتێكی یاسزایی، ئەوە بگۆڕێزت 

 ە.ئەمە كاری حب  نیی
 

ئێوە تەنها لەگەڵ هێزبە سیاسزییەكانی ناوەنزدی هاوكزاری حببەكزانی رۆژهەاڵت پەیوەنزدیتان هەیە، یزاخود لەگەڵ  هاواڵتی:
 حببە ئۆپۆزسیۆنەكانی تری ئێران بەگشتی پەیوەندی و هەماهەنگیتان هەیە؟

 
ە كەپێشززی وەفززادارین و پێمززانوایە ئززێمە لەناوەنززدی هاوكاریززداین و لەوێززدا هاوپەیمانێتییەكمززان هەی عووومەر ئیلخووانیزادە:

دەبێززت گەشەشززی پێبززدەین، لەهەمانكاتززدا چ وەك ناوەنززدی هاوكززاری چ وەك كززۆمەڵە ئززێمە خوازیززاری هاوئززاهەنگی لەگەڵ 
حببەكزززانی دیزززكەش هەیزززن و هەر لەو ماوەیەشزززدا هاوئاهەنگیمزززان هەبزززووە بزززۆ راییكردنزززی ئەركەكزززانی ئەو بزززبوتنەوەیەو 

ئەوەش پەرە پێزززززدەدەین و دیزززززالۆگ و دانیشتنیشزززززمان بڕیزززززارداوە لەگەڵ هەمزززززوو ئەوانەی سیاسزززززەتێك كەدەیگزززززرینەبەرو 
لەكوردسزززتاندا هەن دانیشزززتن و دیزززالۆگ دەكەیزززن كە كزززاردەكەین رێگەچزززارەیەك ببینیزززنەوە بزززۆ هاوئزززاهەنگی زۆرتزززر ئەگەر 

انین، بەاڵم دەتززوانین جۆرێززك نەمززانتوانی بەتەواوی هاوپەیمززان بززین و بەرەیەكززی كوردسززتانی پێكبهێنززین، كەهیززوادارم بتززو
چەتززری نبیكززی و هاوكززاری و هاوئاهەنگیمززان هەبێززت و ئززێمە چ وەك ناوەنززدی هاوكززاری حببەكززانی رۆژهەاڵتززی كوردسززتانی 

 ئێران، چ وەك كۆمەڵە لەو بوارەدا گرفتێكمان نییە.
 

ودیەوە وەك هەموو جاران پشزتیوانی لەكۆتاییدا هیوادارم كەخەڵكی كوردستانی عێراق ئەو وتووێژە دەخوێنێتەوە بەهەموو وج
 .رۆژهەاڵت بن لەو قۆناغە سەختەدا، كەدەزانم سەختە، بەاڵم دڵنیام سەركەوتوویی هەر بۆ گەلی كوردە

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی هاواڵتی 
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 جیاییخوازی" ناوی ڕەمزی بەکرێگیراوانی کۆماری ئیسالمی"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 نشجووڕەزا دا

 
شۆڕشی ژینا لە کاتێکدا چۆتە نێو سێهەمین مانگی تەمەنی خۆیەوە، توانیویەتی پێشینەیەکی زۆر سزەرکەوتوو لە زۆر بزواردا 
نیشان بدات، پێشینەیەم کە بەڵێنی ڕۆژانی گەش بزۆ خەڵکزی ئێزران دەدات، بەبزێ گوێزدان بە هەنزدێک هەوراز و نشزێو لە 

ی دڕنزززدە و بێبەزەیزززی وەم کۆمزززاری ئیسزززالمی، تەواو ئاسزززایییە، خوێنزززدنەوە و ڕۆژانزززی شزززۆڕش، کە لە بەرانزززبەر ڕێژێمێکززز
 کاتزدا هەمزان لە و سزەر بزێ سزازمانی لێکدانەوەی سەیری ڕووداوەکانی ئەم قۆنزاغە دەمزانگەیەنێتە ئەنجزامێکی قەبزوڵکراو.

 .ری ئیسالمییەوە وەرگرتووەی هەر جۆرە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی لەالیەن کۆماتوانای ژینا شۆڕشی ئامانجداری و یەکگرتوو
 

 ببووتنەوەیەکززی و گززروو  بززۆ شززۆڕش بەسززتنەوەی بە دا هەوڵززی جززار زۆر  کۆمززاری ئیسززالمی هەر لە دەسززاێکی شۆڕشززی ژینززا
وشەکی بزۆ سزەر بارەگاکزانی مو هێرشی .بگۆڕێت شۆڕش ئاراستەی بتوانێت و بکات پێناسە خۆی بۆ دیاریکراو دوژمنێکی ناسراو

ارتەکانی دیکەی کوردستان، تۆمەتی پێوەندیی ڕێبەری سزوننەی ئێزران بە عەرەبسزتان و هتزد، بەشزێک حیببی دێموکرات و پ
لەم هەوڵە وەهمیززیەی ڕێززژیم بززوو کە بەهززۆی وریززایی خەڵززک و ڕەچززاوی سیاسززەتی ژیززرانە لەالیەن ئەم الیەنززانە شکسززتی 

ستمەیی کۆماری ئیسزالمی بزوو، کە بەکزردەوە گێڕان بۆ سەر تەواوی پرەنسیپ و چوارچێوەی سیشۆڕش هێرشی تر خاڵێکی هێنا.
 - ڕیفۆرمخوازەکززانەوە - ڕێززژیم نێززو سیاسززیی ڕەوتززی تاقمێززک لەالیەن نێوەنززدگیرییەکی جززۆرە هەر و دەسززتێوەردان  ئەگەری
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بەهایزانەی لەالیەن ڕێژێمزی کۆمزاری  ئەو هەمزوو سزەر بزۆ الوان بەتزابیەت شۆڕشزگێڕ خەڵکزی وشزیارانەی هێرشێکی. نەهێشت
دەربڕین بە حیجزابی زۆرەم.زێ و هێرشزکردنە  یەوە پێناسزە کرابزوون، لە دروشزمدان دژی ڕێزبەری ڕێزژیم تزا نزاڕەزایەتیئێسالمی

سەر ئاخوندەکانی سزەر بە ڕێزژیم. بەاڵم ڕەنزگە گرینگتزرین دەرئەنجزامی ئەم ڕۆژانەی شۆڕشزی ژینزا، یەکگرتزوویی نمزوونەیی 
 شزۆڕش یەکەمزی ڕۆژانزی لە کە دروشزمانەی لەو هەر کۆمزاری ئیسزالمی. نەتەوەکانی ئێران بووبێت کە بووەتە کابوسی ڕێژیمی

 دیکە، شارەکانی لە بەلوچستان و زاهیدان بۆ پاڵاشتی دەگاتە تا دەدرا یەکتر لە پشتیوانی بۆ ئازەربایجان و کوردستان لە
 .بیی گەالنی ئێرانیەکڕی نیشاندانی بۆ بوو شۆڕشگێڕانە ئاڵوگۆڕێکی

 
ەوەی بە هزیچ جززۆر نەیتززوانی شزەقام و دروشززمە ئامانجززدارەکانی خۆپیشزاندەران بەالڕێززدا ببززات، بە کۆمزاری ئیسززالمی دوای ئ

وەرگرتن لە چیرۆکززی کززۆنی جوداییخززوازی بززۆ دوورخسززتنەوەی گەالنززی ئێززران لە یەکتززر و بێهیززواکردنی شۆڕشززگێڕان لە  کەڵززک
بریتیی حکزومەتی و دووپزاتکردەوەی ئەم ترسزە، ئاکامی شۆڕش لە قۆناغی یەکەمدا هەوڵی دا بە بەکارهێنانی تاقمێک سێ.ی

یەکڕیبی خەڵک تێک بشکێنێت. ڕێژیم لەم بوارهدا بەتەواوی شکستی خوارد، چونکە بەگشزتی ئەوانەی حزازر بزوون هاوکزاری 
 لە ڕێزژیم بزکەن کەسزانێک بزوون کە الی خەڵززک بە باشزی ناسزراو بزوون و قسززەکانیان الی جەمزاوەر هزیچ بزایەخێکی نەبززوو.

 لە ڕواڵەت بە تەنززانەت کە بززرد، بیززانی بەکرێگیراوانززی لە هەنززدێک بززۆ پەنززای ڕێززژیم پززیالنەدا، ئەم دووهەمززی قۆنززاخی
 ڕەنزگە و دەکزات ئزاڵۆزتر کەمێزک بزابەتەکە ئەمە دیزارە. کزراون پاشکەوت ڕۆژانە ئەم بۆ ڕاستیدا لە بەاڵم ڕێژیمن نەیارانی
ت. بەپێزی ئەم پزالنە، ئەو کەسزانەی بەڕواڵەت دژی ڕێزژیمن لزه لە لێکدانەوەی ڕووداوەکان تووشی هەڵە بکزا کە  تاقمێک

پەنا باسکردنی ڕاستییەکان بە هێنانە گۆڕی تیزۆریی داتاشزراو تزر  و دڵەڕاوکزێ لەنێزو جەمزاوەردا سزاز بزکەن و لە شزۆڕش 
 .ساردیان کەنەوە

 
ن و لە ڕیززبی خەڵکززدا وەسززتاون، لە درێززژەدا شززیکاری بززۆ لێززدوانی دوو کە  دەکەیززن کە بە ڕواڵەت دژبەری کۆمززاری ئیسززالمی

 لە بەر لەمەو مززززاوەیەم( تەهماسززززب) هززززانتەر شززززیرین خززززاتوو بەاڵم ڕاسززززتی مەسززززەلەکە شززززتێکی دیززززکە نیشززززان دەدات.
ی لە باسزز ئێززران خەڵکززی بززۆ هاوسززۆزی هەسززتی دەربڕینززی وێززرای ئەمریکززا، دەنگززی فارسززیی بەشززی لەگەڵ چاوپێکەوتنێکززدا

مامۆستای زانستە سیاسییەکان لە زانکزۆی "جزۆرت تزاون" لە ئەمریکزا، بە دڵنیزاییەوە  مەترسیی هەڵوەشاندنەوەی ئێران کرد!
 لە گەڕانێزک تەنهزا کزوێیە؟ لە کێشزەکە کەواتە وەم شرۆڤەکارێکی سیاسی مافی خۆیەتی خەمی داهاتووی واڵتەکەی بخزوات.

ەمزززانگەیەنێتە ئەنجزززامێکی چ وەم وتزززووێژ وە چ وەم نووسزززینی بزززابەت د بابەتەکزززانی و هزززانتەر خزززاتوو لەسزززەر گووگززز 
سزززەرنجڕاکێش. بە شزززێوەکی بزززاوەڕپێنەکراو زۆرێزززک لە چاوپێکەوتنەکزززانی خزززاتوو هزززانتەر لەگەڵ هەنزززدێک لە دەزگاکزززانی 
هەواڵنێریی نبیک لە سوپای پاسداران وەم "مهزر" و "مهزر اندیشزە" و... یە. لەوەش سزەیرتر کزاتێکە کە خزاتوو هزانتەر بە 

امەی "شوکران"ی کەناڵی چواری کۆماری ئیسالمی ئێزران دەردەکەوێزت! پێویسزتە مزرۆڤ لە خزاتوو حیجابی ئیسالمییەوە لە بەرن
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هززانتەر بارسززێت لە کاتێکززدا زۆرێززک لە مامۆسززتایانی زانسززتە سیاسززییەکان لە زانکۆکززانی ئێرانززدا یززان لە زینززدانن یززان 
ەردەمانێک نززوێنەری وەزارەتززی دەرەوەی وانەوتززنەوە و باڵوکززردنەوەی دەنززگ و ڕەنگیززان قەدەغەکززراوە، چززۆنە کەسززێک کە سزز

 ڕێژێمی شا لە لەندەن بووە، وا بووەتە جێی متمانە و باوەڕ و سەرنجی میدیاکانی نبیک لە ساای پاسداران؟
 

دوا بەشزززی ئەم سزززیناریۆ گاڵتەجزززاڕییە ئەو هەواڵەیە کە چەنزززد ڕۆژێزززک دوای چزززاوپێکەوتنەکەی خزززاتوو هزززانتەر، لەالیەن 
پاسدارانەوە باڵو کرایەوە،. تەسنیم دەنووسێت: "چاالکیی جوداخوازەکان لە چەند ڕۆژی ڕابزردوودا بە "تسنیم"، میدیای ساای 

جۆرێزززک بزززوو کە، جزززگە لە نیگەرانیزززی خەڵزززک، هەنزززدێک کەسزززایەتیی بیزززانییش خەڵکیزززان سزززەبارەت بە ئاکززززامی ئەم 
ەنزززدامی ئەنجزززومەنی ئەمریکزززی بزززۆ خۆپیشزززاندانانە وریزززا کزززردەوە. شزززیرین هزززانتەر، مامۆسزززتای زانکزززۆی "جزززۆرت تزززاون" و ئ

پەیوەندییەکانی دەرەوە لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ دەنگی ئەمەریکا ڕایگەیاندووە کە تاقمێک لە جوداخوازەکان کە هەنزدێک 
کە  بە ئازادیی نەتەوەکان ناویان دەبەن، بەدوای جیابوونەوەدا دەگەڕێزن، هەر جزارێکیش تێکهەڵچزوون دەبێزت، ئەوان لەم 

وەردەگززرن"! چ پەیوەنززدییەکی قززووڵە، خززاتوو شززیرین هززانتەر، ئێززوەش وەم سززاای پاسززداران وشززەی ئززاژاوە و هەڵە کەڵززک 
 !گێرەشوێنێ بۆ شۆڕشی گەالنی ئێران بەکار دەهێنن

 
پوور، هەواڵنێری بی بی سزی فارسزی لە چەنزد ڕۆژی ڕابزردوودا، دووبزارەبوونەوەی  ئاشکرابوونی فای.ێکی دەنگیی ڕەعنا ڕەحیم

پزوور هەوڵزی دا لێشزاوەکە  ریۆیە بوو لە فۆڕمێکی تر لەگەڵ هەندێک گۆڕانکاری جەوهەری. هەرچەندە ڕەعنزا ڕەحیمئەم سینا
بە ئاراسززتەیەکی تززردا پززاڵ بنێززت و بە ڕاگەیانززدنی ئەوەی کە ئەم فززای.ە دەنگیززیە دزەپێکززراوە و بەبززێ ئیبنززی ئەو بززاڵو 

لەم فزای.ە دەنگیزیەدا، کە بەخێرایزی لە الیەن میزدیاکانی نبیزک  کراوەتەوە، بەاڵم خەڵک باش لە ڕاستییەکان تێگەیشتوون.
پوور هەست بە مەترسزیی پێزدانی کزات بە حیببەکزانی کزورد و لزۆر لە  لە ساای پاسدارانەوە پێشوازی لێ کرا، خاتوو ڕەحیم

 !الیەن کانالی "ایران انترنشنال" دەکات و نیگەرانە لە هەڵوەشاندنەوەی ئێران. چ ڕستەیەکی ئاشنا
 

 لە سززادە پرسززیارێکی چەنززد بەاڵم دیززارە خززاتوو ڕەعنززاش وەم ڕۆژنامەنووسززێک دەتوانێززت خەمززی داهززاتووی واڵتەکەی بێززت.
 دەنگیزززیە فزززای.ە ئەم دەڵێزززت پزززوور ڕەحیم خزززاتوو. بکزززاتەوە ڕوون ڕاسزززتییەکان لە بەشزززێک دەتوانێزززت پزززوورەوە ڕەحیم خزززاتوو

دزەپێکززراوە، هەرچەنززدە ئەمە نززابێتە هززۆی هززیچ گۆڕانکززارییەم لە توگززۆیەکی ڕۆژانە بززووە لەگەڵ دایکززی و گف دەرئەنجززامی
مەبزدەئی بززابەتەکە، بەاڵم پرسززیار ئەوەیە هەواڵنێرێزک کە سززااڵنێکی زۆرە لە میززدیایەکی وەم "بززی بزی سززی"دا کززار دەکززات 

 خززاتوونی ئایززا !هەسززتیاردا وەهززا کززاتێکی لە ئەمەش نازانێززت دەنگززی لەالیەن ڕێژیمززی کۆمززاری ئیسززالمییەوە تۆمززار دەکڕێززت؟
 جیهززان و ئێززران پێشززهاتەکانی شززیکاریی بنەمززاڵەیی باسززی جێززی بە دایکیززدا لەگەڵ پێوەنززدی کززاتی لە هەمیشززە هەواڵنێززر
میی ئینسزتاگرا پۆستەکانی بە کورت چاوخشاندنێک پوور ڕەحیم ڕەعنا ناڕاستی تەواو قسەی بە سەبارەت دواتر بەاڵم دەکات؟
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 ڕوون زۆر ئاکزامێکی هەیە،... و لۆر و کورد حیببەکانی لەسەر  بابەت چەند  یاری ئەوەیپەیجی ئێران ئینتەرناشناڵ بۆ زان
 الیەنزانە ئەو شزوێنەواری هزیچ بابەتەدا ئەم نووسینی کاتی لە ئینتەرناشناڵ ئێران پۆستی 300 دوایین لە. دەدات دەست بە
ەوی لەالیەن ئێران ئینتەرناشناڵەوە ڕووماڵ کزراوە. هەموو بانگەواز و قسەکانی ڕەزا پەه. کاتێکدا لە نییە، گفتوگۆکانیان و

 پوور هیچ بۆچوونێکی لەم بارەیەوە نییە، یان ئەرکەکە شتێکی ترە؟ بەڕاستی خاتوو ڕەحیم
 

پوور لە فای.ە دەنگییە دزەپێکراوەکەی لەگەڵ دایکیدا، کە تێیزدا شزیکاریی سیاسزی دەکزات، ئامزاژە بزۆ دروشزمی  خاتوو ڕەحیم
ی" دەکززا و ئەو کززاریگەرییەی کە ئەم دروشززمە دەتوانێززت لەسززەر داهززاتووی واڵتززانی نززاوچەکە و پرۆسززەی "ژن، ژیززان، ئززازاد

دیموکراسززی لە کززۆمەڵگە جۆراوجۆرەکززانی ڕۆژهەاڵتززی نێوەڕاسززت بەتززایبەت ژنززان هەیبززێ. پرسززیارەکە ئەوەیە، ئایززا خززاتوو 
بززبووتنەوەی شۆڕشززگێڕانەی گەالنززی ئێززران و چززۆن وە و چززۆن هززاتە نێززو  پززوور بەڕاسززتی نازانێززت ئەم دروشززمە لە کززوێ ڕەحیم

وکردنەوەی نەریتێکزی زینزدو وەم- قژیزان کردنەوەی کزورت بە جزار یەکەم کە بزوون کزێ کەسزانە ئەو نازانێت جیهانی هەژاند؟
بوون بە هێمایەم بۆ کزۆمەڵگەی ژنزانی ئزازادیخواز لە جیهانزدا؟ بەاڵم تزاڵترین بەشزی قسزەکانی خزاتوونی هەواڵنێزر  -کۆن
ەوکاتەیە کە نیگەرانیی خۆی لە لێدانی بەکرێگیراوێکی ڕێژیم لەالیەن شۆڕشگێڕانەوه دەردەبڕێت!! بڵێی خاتوونی هەواڵنێزر ئ

 چۆن تاقەتی دیتنی شەهیدبوونی ژینا، نیکا، حەدیس، شادمێهر و سەدان الوی ئازادیخوازی بێتاوانی هەبێت؟
 

ێگیراوانززی کۆمززاری ئیسززالمییە، ئەو بەکرێگیززراوانەی کە ڕواڵەت و ڕاسززتییەکە شززتێکی تززرە، جوداییخززوازی نززاوی ڕەمززبی بەکر
شێوەیان جیاوازە لە بەکرێگیراوانی نێوخۆ، کەمێک پزام و خزاوێنترن کزراوات دەبەسزتن و بەڕواڵەت حیجزا  لەسزەر نزاکەن، 

مزاری پەت و سزێدارە. بەاڵم بێگومان ئەرکەکانیان یەکە، لەنێوبردنی یەکڕیبیی و یەکگرتوویی گەالن ئێزران بزۆ پاراسزتنی کۆ
پززوور نززایبانن واقیعززی قززاتی شززەقامە، ئەو گەلە شۆڕشززگێڕ و  بەاڵم ئەوەی کەسززانێک وەم شززیرین هززانتەر و ڕەعنززا ڕەحیم

دەپەڕێنن، ئەو خەڵزکەی بڕیزاری لەنێزوبردنی دیکتاتۆریزان داوە، گەڕانەوە  یەکگرتووییە کە هەموو بەربەست و لەماەرێک تزێ
 .ە وایە بێدەنگ بن و لە گۆشەیەم دانیشن تا نەکەوتوونە ژێر پێاڵوی شۆڕشگێڕانبۆ دواوە بوونی نییە، جا ک

 
 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٥ئەم بابەتە لە ژمارەی

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەی ٢٥=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 ەییڕاپەڕین و بۆشایی دامەزراوەیەکی نەتەو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاالن بەهرامی

 
لە ڕۆژانێکی مێژووساز دایزن. ڕاپەڕیزن دژ بە حکزوومەتی ئیسزالمی، سزەرەڕای سزەرکوتی خوێنزاوی بە گزوڕو تینێکزی زیزاترەوە 
پێی ناوەتە مانگی سێیەمەوە. لەم نێوەشزدا ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان کە دەسزتاێکەری ڕاپەرینزی ئەمجارەشزە، هەروا سزەرتۆ  و 

ەش بزززۆ ئەوە دەگەڕێزززتەوە کە ڕاپەڕیزززن لە کوردسزززتان لە بزززاری ڕووبەری جزززوغرافی، بەردەوامزززی، پێکهزززاتەی پێشزززڕەوە. ئەو
دایە کە هەر وەم لە چزززوار دەیەی  بەشزززدارانەوە لە پززز.ەی یەکەمزززدا وەسزززتاوە. ئەم پێشزززڕەوایەتییەی کوردسزززتان لە کاتێزززک

شززنە تاوانکززاری و دڕنززدایەتییەم ئززاواڵتر لە ڕابززردوودا بینززراوە دەسززتی هێززبی سززەرکوتکەری ڕێززژیم بززۆ نوانززدنی هەرچە
ناوچەکززانی ناوەنززدە. بە چەشززنێک تززا نووسززینی ئەم دێززڕانە دەیززان کە  لە خۆپێشززاندەرانی کوردسززتان کە لە نێویانززدا 
منداڵیش هەیە، شەهید کراون، سەدان کە  برینزدار بزوون و بە هەزاران کە  گیزراون و خزراونەتە ژێزر ئزازار و شزکەنجەی 

 .هۆویانەوە
 

 .پێشڕەوایەتیی کوردستان بۆ چەند هۆکاریی مێژوویی و سیاسی دەگەڕێتەوە، کە لێرەدا بەکورتی ئاوڕیان لێ دەدەینەوە
 

 یەکەم ببووتنەوەی مێژوویی کورد ببووتنەوەی کورد لە نبیکی هەشت دەیەی ڕابردوودا، هاوکات لەگەڵ ئەوەدا کە شوناسێکی 
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کراتیزک و مۆدێڕنگەرایانەشزی هەبزووە. بزۆیە هاوکزات لەدژی داگیرکزاری و نێزوەرۆکی ڕزگاریخوازانەی هەبووە، شوناسێکی دیمۆ
نززادیمۆکراتیکی حکوومەتەکززانی ئێززران وەسززتاوەتەوە. هەر بززۆیە کززۆمەڵگەی کوردسززتان هەردەم پتانسززێەلی ئززازادیخوازی و 

کۆمزاری ئیسزالمی" لە سزەرەتای دژایەتی لەگەڵ سزەرەرۆیی و توتالیتاریسزمی هەبزوە. "نزا"ی مێژوویزی خەڵکزی کوردسزتان بە "
دامەزرانزززی ئەم ڕێزززژیمەوە و خەبزززاتی بێوچزززانی بزززبووتنەوەی کزززورد لەدژی ڕێزززژیم بەڵزززگەی ڕاسزززتیی ئەم وتەیەن. هەر ئەم 
تایبەتمەنززدییەش بززۆتە هززۆی ئەوە کە لە مززاوەی دەسززەاڵتداریی حکززوومەتی ئیسززالمیدا خەڵززک و بززبووتنەوەی کوردسززتان 

نی سەرکوتی هەرچەشنە ئزازادییەکی کزۆمەاڵیەتی و تاکەکەسزی، تێزرۆر و پەالمزاری نیبامزی و ڕووبەرووی قورسترین شێوازەکا
 .هەاڵواردنی ئابووری ببنەوە

 
ئەمال و ئەوالی ئەم هۆکزارانەن کە لە  کەواتە ئەمەی ئەمڕۆ لە شزەقامەکانی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان ڕوو دەدا، دەرکەوتەی بزێ

وشززیاریی نەتەوەیززیە. ئێسززتا خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لەگەڵ ئەوەدا  سززەرەوە باسززیان کززرا و هۆکززاری گرنگززی گەشززەی
هێنان بە دەسەاڵتی ڕەشی حکوومەتی ئیسالمی لەگەڵ نەتەوەکانی دیکەی جوغرافیای ئێران کزۆی  ئامانجێکی هاوبەشی کۆتایی

ژیمە بێزنن. چزونکە بزاش لەم کردۆتەوە، بگرە لێبڕاوانەتر لەوانیش هاتوونەتە مەیدان بۆ ئەوەی کۆتایی بە تەمەنی ئەم ڕێ
دایە و دوای ڕووخانی ئەم ڕێزژیمە سزەدە  ڕاستییە گەیشتوون کە داهاتوویەکی گەش لەگرەوی ڕووخانی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران

 .نێوەڕاستییە دەرفەت دەرەخسێ کە چارەنووسی سیاسیی خۆیان جارێک بۆ هەمیشە بەدەستەوە بگرنەوە
 

دەپەڕن. ئەمززڕۆ لە دوێنززێ گرینگتززر، سززبەی لەمززڕۆ گرینگتززر. ئێسززتا ئیتززر  یەکززدا تززێ ڕۆژە چارەنووسسززازەکان یەم بە دوای
گومززانی تێززدا نەمززاوە کە ئەم ڕاپەڕیززنە وەم ئەو ڕاپەڕینززانەی کە دە سززاڵی ڕابززردوودا ڕوویززان داوە، ئەگەری دامرکززانەوەی 

ێچەوانەی ڕاپەڕیزن کە بە تێاەڕبزوونی نییە. ڕاپەڕین هەموو پانتایی جوگرافیای ئێرانی گرتۆتەوە، هێبی سەرکوت ڕاست بەپ
هێبتر دەبێ، توانای خۆی لەدەست دەدا. خەڵکی ڕاپەڕیو ئەزموونیان زیاتر بووە و بزاش لەم ڕاسزتییە گەیشزتوون  ڕۆژەکان بێ

کە گەڕانەوە بۆ ماڵەکانیزان واتە م.زدان بە ڕۆژانێکزی ڕەشزتر و خوێنزاویتر و تراژیکتزر لە ڕۆژانزی پزێش ڕاپەڕیزن. بزۆیە ئەم 
 !پەڕینە یەم ڕێگا زیاتری لە بەردەمدا نییە. بۆ پێشەوە تا سەرکەوتنڕا
 

گەڕانەوەوە، گەورەتزرین دەرفەت لە بەردەم بزبووتنەوەی کزورددایە، کە سزەنگی خزۆی  ئێستا کە ڕاپەڕین کەوتۆتە قۆناخی بێ
نی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان لە هاوکێشەکانی مەیدانی سیاسزەتدا نیشزان بزدا. ئەمەش ئەرکزی حیزب  و ڕێکخزراوە شزوێندانەرەکا

زۆر قورستر دەکا. هەرچەند سەنگی دەور و ڕۆڵی ناوەنزدی هاوکزاریی حیببەکزانی ڕۆژهەاڵت وەم بەرچزاوترین هاوپەیمزانیی 
دەکرێ، توانیوە دەوری بزاش لە سزەرهەڵدان و بەردەوامیزی ئەم ڕاپەڕیزنەدا بنزوێنێ، بەاڵم ئەم  هەاڵت بەڕوونی هەست پێ ڕۆژ

ەیەم واڵمززدەری پێداوسززتییەکانی قۆنززاخی کۆتززایی ڕاپەڕیززن و قۆنززاخی دوای ڕاپەڕن نیززیە. چززونکە لە ناوەنززدە بە هززیچ شززێو
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ڕاسزززتییدا ناوەنزززدی هاوکزززاری فزززۆرمێکی سزززەرەتایی ئەم دامەزراوە نەتەوەیزززیەیە کە بزززبووتنەوەی ڕۆژهەاڵت لەم قۆنزززاخەدا 
ر و کزارات گشزتگیرتر،  بکزرێتە چوارچێزوەیەکیپێویستیی پێیەتی. بۆیە پێویستە ناوەند هەرچی زووتزر پەرەی پزێ بزدرێ و 

واڵمززدەرتر. مەبەسززت لە چوارچێززوەی جێگززای ئامززاژە دەتززوانێ پالتفززۆرم یززان بەرەیەکززی نەتەوەیززی پێکهززاتوو لە حیززب  و 
خستنی هەموو هێب و تواناکانی کزۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان  ڕێکخراوە سیاسییەکان بێ کە ببێتە مەکۆیەم بۆ وەسەریەم

 .انی تاراوگەو کورد
 

هەرچەند لەمێژ ساڵە هەست بە بۆشایی دامەزراوەیەکی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان دەکزرێ و هەنگزاوێکی شزیاوی بزۆ 
هەڵنەهێنراوەتەوە، بەاڵم لەم قۆناخەدا کە گۆڕانی گەورە بەڕێزوەیە، نەبزوونی دامەزراوەیەکزی نەتەوەیزی کە بتزوانێ هەمزوو 

ەژێر ساباتێکدا کزۆ بکزاتەوە، بە خەسزارێکی گەورە دەژمێزردرێ. بە تزایبەت لەم هەلزومەرجەدا هێب و توانای نەتەوەکەمان ل
کە ڕاپەڕین پێی ناوەتە مانگی سێیەم و ڕۆژانە ڕۆڵەکانی نەتەوەکەمان لەسەر شەقامەکان گیانیان بزۆ ئزازادی و سەربەسزتی 

و پالنزدانان، باسزکێکی بەهێزبی دیا.ۆماسزی لە دەبەخشن، کورد زیاتر لە هەرکات پێویسزتیی بە ناوەنزدێکی بڕیزاری سیاسزی 
 .دەرەوەی واڵت، میدیایەکی نەتەوەیی و... هەیە

 
 :دوا وتە

 
کۆمەڵگە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە بزاری گەشزەی بیروبزڕوای نەتەوەیزی و شوناسزخوازییەوە گەیشزتووەتە ئاسزتێکی زۆر جێگزای 

ی خۆی هەیە لە ئاست پاراستن و پەرەپێزدانی بەرژەوەنزدییە دڵخۆشی. هەر بەم پێیەش چاوەڕوانیی لە حیب  و ڕێکخراوەکان
نەتەوەییەکانیززدا بززن. کەواتە ڕوونە کە بەبززێ دامەزراوەیەکززی نەتەوەیززی پێکهززاتوو لە حیززب  و ڕێکخراوەکززانی ڕۆژهەاڵتززی 

 .کوردستان و بژارەدەگەلی کورد لە نێوخۆی واڵت و تاراوگە ناکرێ واڵمی ئەم چاوەڕوانییە ڕەوایە بدرێتەوە
 

 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٥ئەم بابەتە لە ژمارەی
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 بڵێسە و گڕی ڕاپەرین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناسر سادقی

 
 این نکتەی رمب اگر بدانی، دانی

 (اهر چیب کە در جستن آنی، آنی )موالن
 

 لە وەرگرتن ئی.هزام بە کۆمزار شەهید بابی ئەوانن، سەربەرزی بنەماڵەی و شەهیدان ڕێبەر و پێشەنگی جووڵەی ئەم ڕاپەرینە
 ژیزان ژن" ئزایەتی کچزان و ژنزان چینزی. کزردووە نزاودێر جگەرگۆشزەکەی کوردسزتان کۆمزاری هزبری و گەالوێزژ پێنجی و بیست
هەرمزاو و بەڵزگەی سزەروەری بزۆ داهزاتوو بە ئەمزانەت کزردە دیزاری. پەخشزانی  "یان بە خوێنی خۆیان وەم میراتێکزیئازادی

زێززرین و ئەدەبززی بەرگریززی بززابی شززەهید مززیالن حەقی،ززی لە هەزاران فەرسززەخەوە بززووە سززووژە و سززەردێڕی تریبوونەکززان و 
کێشانی گڵکۆلەی مزیالن لە زایەڵەی سروودی نەسرەوتن بۆ بەردەوامیی ئەو ببووتنەوە حەقخوازە. لە ئامێبگرتن و باڵ بەسەر

الیەن دایەگەورە و باوەگەورەیەوە بە ئااڵی کوردستان و جامانەوە پەیامێکی ڕوون بوو بزۆ شۆرشزگێرانی دیاسزاۆرا و تزاراوگە. 
نزازەکەی، کاتێزک  ویژدانەکزانی لە ئاسزت فرمێسزکی کیزژە بێ گازەندەی هاوژینەکەی شەهید فریشتە له دوڵەت و ڕێکخزراوە بێ

هاواری دایکی دەکا و مشتی پڕە لە خاکی گڵکۆکەی، ڕوحی مزرۆڤ دەهەژێنزێ، بەاڵم ئەو بنەمزاڵەیە سزەرەڕای  پڕ بە گەرووی
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ئەو کۆستە، هێشتا بە سزەری بەرزەوە شزانازی دەکەن کە لە ڕیزبی بنەمزاڵەی شزەهیدان و کزاروانی خەبزاتن. ئەم چیزرۆکە و 
زادە، کززوڕی شززەهید غەفززوور  شززەهید محەمززمەد حەسززەنشززانازییەکانی لە زمززانی دایکززی شززەهید پەیمززان مینززبەری، بززاوکی 

 .زادە و شەهید مێهران ڕەحمانی و ... بەردەوام دووپات دەبنەوە مەلوودی، برای شەهید ئازاد حوسێن
 

مخابن زلهێبەکان بە درێژایی مێژوو چاویزان کزوێر و گوێیزان کەڕە لەئاسزت مزافە سرووشزتی، زمزانی و سیاسزیەکانی نەتەوەی 
غرافیایە هەتزا بزووە ئەوە بەختیەتزی. بزۆیە ئەوەی دمێنزێ هەر خۆمزانین لە سزەنگەری شزۆڕش و بزبووتنەوەی کورد و ئەو جو
 شززەوەزەنگیان کززێن نززابینێ؟ الوان هەسززتی و هەناسززە گڕکززانی کززێ وەنە؟ لززێ شززەقامی خرۆشززاوی الفززاوی کززێ شززاخ و شززار.

دەچێ، سزروودە حەماسزی و نەتەوەییەکزان دوژمنیزان ا لە چاوی نەیاران و خەنیمان ڕۆ ئاس برووسک و ڕوونام ڕۆژی کردووەتە
 و شززار گشززت و سززاباڵ  و سززنە و کرماشززان لە هەر بززیکەم، ڕۆژهەاڵت دامززاو و هەراسززان کززردووە. ئەوەی پێویسززتە خەڵکززی

ی ئزیالم لەسزەر مەزاری شزەهیدان الوانز بەڵێنزی و مزاونەتەوە سزەنگەردا لە ئێسزتاش و کردوویانە کوردستانەوە، شەقامەکانی
سززۆی ڕوونززن بززۆ بەردەوامززی ڕاپەریززن. یارسززانەکان بە ژێززی تەمبززوور ژانززی گەل دەچززڕن و ژانیززان خسززتۆتە هەنززاوی ڕەشززی ئا

ڕێژیمەوە. شاعیر بە شێعر، کیژ بە سەما، هونەرمەند بە مۆسی،ا و گۆرانی دارستانی هێناوەتە سەما. لە شەقام هەڵاەرکێزی 
 دیکتزاتۆڕە و ڕادیکزاڵ دوژمزنە ئەو لەگەڵ بزێ اتوانێ نێوبژیزوانی ئەوانئازادییە. دایکی شەهیدان بزاش دەزانزن تزازە کە  نز

 .مەحاڵە نابێ، خۆش خەباتی و خوێن لە گەل
 

ئەوان چاوەڕوانی هیچ پاداشزتێک نزین، جزگە لە گەیشزتن بە ئزازادی و سەربەسزتی. ڕۆژهەاڵت تزامەزرۆی چێزژی سزەرفرازی و 
سزەرەکی و خززاڵی هاوبەشزی گەلززن، خەڵکزی ڕاپەریززو، هەڵکردنززی  سزەرکەوتنە بەسززەر فاشیسزتاندا. بەهززا پیرۆزەکزان ڕەمززبی

 .ڕوونە ئاسۆ بەڵێ نازانن، بەدوور شەهیدان  ئااڵی ئازادی لەسەر گڵکۆی
 

گەل بە ئەندێشزززە و هزززبری شزززەهامەتەوە بە قزززواڵیی مێزززژوو، بە بیزززری سەربەسزززتی لە گۆڕەپزززانی جەنزززگەوە، بە بزززوێری و 
لە هەسزت و چێزژی سزەرکەوتنن، خزام و چەم و چیزاش سزێکوچکەی هەرمزانن بزۆ سەرفرازی و ئەزمزوونی ڕابردوویزان، تەژی 

 :کورد و گەل لێ بڕاوە بە عەش،ەوە ئەو نیشتمانە سەر بخات. "سوارە" گوتەنی
 
 لە پەنجەرەی نیوەتاکی بوومەلێڵەوە"

 چاوی من لە دیمەنی کچی بەیانییە
 لە حەنجەرەی زەمانەوە

 "ی کانییەگوێم لە زەمبەمەی زواڵڵی خیبە وردەکان
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 .ی ڕۆژنامەی کوردستان باڵو کراوەتەوە٨٣٥ئەم بابەتە لە ژمارەی 
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 ڕۆژهەاڵت لە درێژەی شۆڕشی ژینادا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەژار ڕەشید برینجی

 
 ".وید روزگار وصل خویشهر کسی کو دور ماند از اصل خویش بازج"

 
ئەوە لە هەلبەستە زۆر جوانەکانی مەوالنایە بە زمانی فارسی. ڕۆژی پێنجشەممە کوردستان ڕۆژێکی بۆ تاقیکاری دیزاری کزرد 

 !و ویستی هەڵیبسەنگێنێت کە گەلۆ نەتەوەکانی دیکەی ناو جوگرافیای بەناو ئێران چەندە کورد بە شەریکی خۆیان دەزانن
نە و زۆر ناچمە سزەر ئەوە چزونکە مزن خزۆم هەتزا ڕادەیەکزی بزاش دەمبانزی نزاو دڵزی ئەوان چزی تێزدایە و دەرکەوتەکەی ڕوو

دۆستە نێبیکەکانم ساڵیانێکی زۆرە هەستی من بزۆ بیزری نەتەوایەتزی دەزانزن. لەگەڵ ئەوەی مزن پزێم وا نیزیە کزورد شکسزتی 
ێززت بززاەرژێمە سززەری بەردەوامیززی خەبززاتی خۆمززان هێنززاوە و پززێم کۆتززایی ڕێگززاش نیززیە لەگەڵ ئێرانییەکززان، ئەوەی دەمەو
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ورد بگەیێنێزت و خۆمزان بە شزتی الوەکیزیەوە کز بە زیزان کەمتزرین کە مزومکینە ڕێگزای باشزترین دۆزیزنەوەی و ئێستا دۆخی و 
 .خەریک نەکەین

 
 هەڵسوکەوتی حیزبەکان

 
کوردسزتانی ئێزران لە ڕۆژی یەکەمەوە  لەگەڵ ئەوەی زۆر کە  ڕەخنە لە حیببەکان دەگرن، بە بزڕوای مزن حیببزی دێمزوکراتی

زۆر واقیعبینانە لەگەڵ ڕووداوەکان جوواڵیەوە و بەتایبەت کام مسزتەفا هیجزری وەم ڕێزبەری دیزاری کزورد لە ڕۆژهەالت زۆر 
باش دەیبانی کە لە کۆتاییدا ئێمەی کزورد دەبێزت ئامزانج و سزتراتێژییە نەتەوایەتییەکانمزان بزۆ گرینگتزر بێزت و پاراسزتنی 

 .کورد ئەرکێکی سەرەکییە گەلی
 

مززانگی ڕابززردوو لەسززەر ڕاگەیانززدنی حیززببەکە و  ٣بە ئززاوڕدانەوەیەکی خێززرا لە کۆتززا پەیامەکززانی کززام مسززتەفا لە مززاوەی 
هەروەها هەژماری تویتەری بەڕێبیان ئەوە بە دیاری بەرچزاو دەکەوێزت کە کزام مسزتەفا پاراسزتنی الوانزی کزورد و هەروەهزا 

 .ێژیی نەتەوایەتیی مەبەستەبەرەوپێشبردنی سترات
 

ئێسزززتاش بە بزززڕوای مزززن دەبێزززت ئامزززانجی سزززتراتێژیک و دوورمەودا هەر ئەوە بێزززت کە هەمزززوو تاکتیزززک و هاوپەیمزززانی و 
 .هاودەنگییەم دەکەین بەاڵم لەپێناو بەرژەوەندیی نەتەوەیی گەلی کوردستان

 
 باشووری کوردستان

 
وە هەیە کە ئێسزتا لە ژێزر زەختێکزی زۆری ئێزران و تزورکیە و حکزوومەتی خاڵێکی دیزکە پەیوەنزدیی بە باشزووری کوردسزتانە

 .ناوەندی عێراقدایە و ئەگەر حکوومەتی ناوەندیی سووریە بەهێب بێتەوە ڕەنگە ئەوانیشی بێتە سەر
 

نن بزۆ لە ڕاستیدا بوونی حیببی دێموکرات و کۆمەڵە و پەکەکە و هتد بەهانەیە بۆ ئەو ڕێژێمانە و وەم تاکتیک بەکزاری دێز
 :هێرشکردنە سەر باشووری کوردستان ئەگینا لە هەمووی سەرەکیتر یەم خاڵە

 
 بوونی قەوارەی هەرێمی کوردستان لەگەڵ مەسڵەحەت و بەرژەوەندیی تاکتیکی و ستراتێژیی کورت مەودا و درێژمەودای ئەو 

 .واڵتانە یەم ناگرێتەوە
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ڵسززوکەوت لەگەڵ هەرێمززی کوردسززتان بززکەن. کەوابززوو ئززێمە بززۆ ئێسززتا ناچززارن بە هززۆی ئەو دیفززاکتۆ یاسززاییەی کە هەیە هە
ئامززانجە سززتراتێژییەکانمان چززی دەکەیززن! منززیش دەنگززی خززۆم دەخەمە پززاڵ ئەو دۆسززتە هێژایززانەی لەم یەم و دوو ڕۆژەدا 

ەالتزی ڕەمبی مانەوەی هەرێمی کوردسزتان سزەرکەوتنی خەبزاتی ڕزگزاریخوایبی گەلزی کزوردە لە ڕۆژه"باسیان لەوە کردووە کە 
. ئەگەر ئەم سەرکەوتنە ڕوو بدات ئەوا مەترسییەکی گەورە لەسزەر باشزوور ال دەچێزت. دەسزتی کۆمزاری ئیسزالمی لە "نیشتمان

ناو کێشەکانی باشوور دەبڕدرێت، بەغزدا ئەوەنزدە بێمنەتزانە لەگەڵ هەرێمزی کوردسزتان هەڵسزوکەوت ناکزات و دوو پزارچەی 
کۆماڵگایە کە رێبەرایەتیی دەکەن دەتزوانن زۆر بە ئاسزانی هاوپەیمزانی یەم بزن  کوردستان کە هێبە نەتەوەییەکان زۆرینەی
سالی ڕابردوو بە هەموو هەوراز و نشزێوەکانییەوە هێبەکزانی ڕۆژهەالت لە هەمزوو  ٣١وەم چۆن تەنانەت لەو ڕەوشە خراپەی 

پشززت لە هێبەکززانی ڕۆژهەالت بکززات کاتززدا بەرژەوەنززدییەکانی باشززووریان پاراسززتووە. هەر بززۆیە باشززووری کوردسززتان ئەگەر 
 .ئەوە لە ڕاستیدا هەنگاوێکی زۆر مەترسیدار دەبێت کە لە ڕۆژهەالت زیاتر زیان بە باشووری کوردستان دەگەیێنێت

 
 دیپلۆماسیی ڕۆژهەاڵتی کوردستان

 
هەاڵتزی کوردسزتانە خاڵی سێهەم ڕاستییەکە کە دەبێت زۆر بە گرینگی بەرچاومان بێت و کاری بۆ بکەیزن ئەویزش الوازیزی ڕۆژ

لە پەیوەندییە نێودەولەتییەکاندا. بەداخەوە لەگەڵ ئەوەی کە شۆڕشی ژینزا لە رۆژهەاڵت دەسزتی پزێ کزرد و گەورە بزوویەوە 
بەاڵم لە ڕاستیدا نەتەوەکزانی دیزکەی جوگرافیزای ئێزران دەنگەکەیزان گەیانزدە ناوەنزدە نێودەوڵەتییەکزان، چزونکە ئەوان لە 

 .ی ڕابردوو هەر لەو بوارە هەوڵیان داوە و هیچی تریان نەبووەسال ٤٠ماوەی زیاتر لە 
 

رۆژهەاڵتی کوردستان دەروازەی دێموکراسییە بزۆ ئێزران و هەمزوو نزاوچەکە چزونکە بەهێبتزرین جزوواڵنەوەی جەمزاوەریی هەیە 
پژام و هتد کەمزیش بەرامبەر کۆماری ئیسالمی و هەموو حیببەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان بە حدکا، کۆمەلە، پام، خەبات، 

بێت هێبی پێشمەرگەیان لە ڕەگی مل لە کۆماری ئیسالمی نێبیکترە و لە ماوەی ڕابردوو لە هەموو کزات زیزاتر ئەوە دەرکەوت 
 .کە رۆژهەاڵتی کوردستان دژی کۆماری ئیسالمییە

 
 .هێبی پێشمەرگە لە ڕاستیدا لەسەر شەقامەکانی ڕۆژهەاڵتە و تەنها لەودیو سنوورەکان نییە 

 
بە لەبەرچاوگرتنی هەمزوو ئەو ڕاسزتیانەی لە سزەرەوە بزا  کزراون، ئزێمە هۆکزاری زۆر زۆر بەهێبمزان هەیە بزۆ دۆزیزنەوەی  

هاوپەیمانیی نێزودەوڵەتی، بەاڵم هەتزا ئێسزتا یزان بە تەواوی باوەڕمزان بە دیا.ۆماسزی نەبزووە یزان ئیمکاناتمزان بزۆ دابزین 
 .بیانگۆڕین دەبێت و بوون الواز نێودەوڵەتییەکانمان ەندییەپەیو کالسیکەکانی ڕێکارە یانیش نەکردووە، 
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 ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ڕاگەیاندن

 
خاڵی چوارەم شێوازی بەکارهێنانی ڕاگەیانزدنە بزۆ ئامزانجە نەتەوایەتییەکزان لە چوارچێزوەی تزاکتیکی ڕۆژانە و سزتراتێژیی 

 .درێژخایەن
 

ە. نەم هەر خۆمززان هەتززا ئێسززتا نەمززانتوانیوە ڕاگەیانززدنێکی بەهێززبی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە بززواری ڕاگەیانززدنەوە فەقیززر
پیشززەییمان هەبێززت، بەڵکززوو نەمززانتوانیوە بە باشززی لە ڕاگەیانززدنەکانی ئەوانززی دیززکەش کەڵززک وەربگززرین. سززەرەکیترین 

بێزت. ئەوە تەنهزا هۆکاریش ئەوەیە کە بەداخەوە هەموومان پێمانوایە دەبێت لە هەموو بوارێکدا کار بکەیزن یزان قسزەمان هە
کێشزەی ئزێمەی کزوردی ڕۆژهەکزات نیزیە بەڵکزوو هەمزوو خەڵکزانی جوگرافیزای ئێزران هەمزان کێشزەیان هەیە. بزۆ نمزونە هززیچ 
ڕاگەیانزززدنێکی فارسزززی دەرەوەی ئێزززران کە بە بزززوودجەی زلهێبەکزززانی بەڕێزززوە دەچێزززت بە بەڕێزززوەبەریی ئێرانزززی، بە هزززیچ 

 .یانییەم ئەو جار هەموو م.یان داوەتە کارنەگەیشتوەە هەتا بەڕێوەبەر گۆڕاوە بۆ ب
 

ئەگەر خزۆت بزۆت نەکزرا “کۆماری ئیسالمی کولتورێکی زۆر خراپی تەنانەت لە ناو نەیارەکانیدا بونیات ناوە، ئەویزش ئەوەیە
ئەوە سزەرچاوەی هەرە گەورەی کێشزەنانەوەی تاکەکزانی کۆمەڵگزای ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتانە بزۆ ” مەهێڵە کەسی دیکەش بیکزات

 .کتری کە زۆرجار وای کردووە ئامانجە سەرەکییەکان و دوژمنان و ناحەزان لە بیر بکرێن لەبەر دژایەتیی خۆمانیە
 

دەبێت تاکی کورد، ڕووناکبیری کورد، چاالکڤانی کورد، پێشمەرگە، سیاسیکار و ڕێزبەری کزوردان بزبانن چزۆن دەتزوانن زۆر بە 
ەون، جززا ڕاگەیانززدنی کززوردی بێززت، ئێرانززی بێززت یززان نێززودەوڵەتی. بە باشززی لە ڕاگەیانززدنی خۆیززان و ئەوانززی دیززکە دەربززک

 "جینۆسزایدی"دیاریکراوی ئەم ڕۆژانە بینیم پێشکەشکاری تیڤییەکی ئێرانی زۆر لە نوێنەری حیببەکان توندتر بزوو بەرامزبەر 
ونکە کاتێزک پێشکەشزکار بەکزار دێزنم چز" جینۆسزاید"کۆماری ئیسالمی بەرامزبەر کزوردانی رۆژهەاڵتزی کوردسزتان. بزۆیە وشزەی 

، دەبززێ ئززێمە ب.ێززین کە ئیتززر ئەوە قەتزز  و عززام نیززیە بەڵکززوو "ئەوەی کۆمززاری ئیسززالمی دەیکززات قەتزز  و عززامە"دەڵێززت 
جینۆسایدێکە بەرامبەر ڕۆژهەاڵتی کوردستان ئەنجام دەدرێت و دەبێ هەر لە ئێسزتاوە کزار بکەیزن بزۆ بە جینۆسایدناسزاندنی 

  !مبەر کورد دەیکاتئەوەی کۆماری ئیسالمی بەرا
 

 کۆتایی

 
 سالی ڕابردوودا کە زۆرینەی ژیانمە و کون و کەلەبەری زۆرم لەو ماوەیەدا کردووە و شانسی ئەوەم هەبووە  ٣٠لە ماوەی 
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  لەسەر عەرزی واقیع شاهیدی زۆر ڕووداو و کاری گرینگ بم، بەو قەناعەتانە گەیشتووم؛

 
بززێ ڕاشززکاو بێززت و شززەرم لە باسززکردنی داواکززارییە ڕەواکززانی ئەم نەتەوە بززێ سیاسززەتی کززورد نابێززت شززەرمێونانە بێززت. دە -

 .بەختە نەپرینگێتەوە
کورد دەبێ واقیعبین بێت و لە ئیحساسات و هەڵبەز و دابەز خۆی بە دوور بگرێت، چونکە هەمزوو بزاش دەمانناسزن و ڕێزک  -

 .خاڵە الوازەکان بە دژی ئێمە بەکاردێنن
( بە وتەی زانایان لەبەر بزێ ١٣٥٧) ١٩٧٩بێ پالنی ماڵوێرانیی بە دواوە دێت وەم چۆن شۆڕشی  کورد دەبێ پالنی هەبێت. -

 .پالنی دزرا
کورد پێویستی بە هێڵی سووری نەتەوەیی هەیە. لە بزواری تاکتیزک و سیاسزەت و تێزڕوانین هەرچەنزد جیزاواز بزین باشزە،  -

 .ێ بێتبەاڵم بەزاندنی هێڵی سووری نەتەوەیی دەبێت ئیتر کۆتایی پ
ڕاسززتە ئززێمە شۆڕشززگێرین و هززیچ نەتەوەیەم لە جیهززان هێنززدەی ئززێمە ئامززادە نیززیە بززۆ پێشکەشززکردنی ڕۆڵەکززانی لەپێنززاو  -

 .واڵتەکەی، بەاڵم یەم دڵۆ  خزوێنی کزورد هێنزدەی دونیزا گزرینگە و دەبێزت باارێبرێزت و دەسزتکەوت بە کەمتزرین نزرخ بێزت
 .ان بارتەقای ڕزگاریی هەموو کوردستانە هەتا ئێستاژمارەی شەهیدەکانی ڕێبازی ڕزگاریی کوردست 
سەرکەوتنی کورد لە پێناو بەهێبی کوردە. ئەو هێبەش لە هەموو بزوارێکەوە بەتزایبەتی هێزبی مزاددی، هزبری، تەکنیکزی،  -

دیا.ۆماسززی و سززەربازی. بززۆ بەدەسززتهێنانی ئەو هێززبانەش ئەرم دەکەوێززتە سززەر تززام تززاکی کۆمەڵگززای کززوردی لە نززاوخۆ و 
دەرەوە. لەبیریشززمان نەچێززت هێززبی کۆمەڵگززا لە هێززبی تاکەکززانەوە دێززت. هێززبی تززاکیش لە پسززاۆڕیدایە و هەمززوو کە  

 .ناتوانێت لە هەموو بوارێک پساۆر بێت
 

 .سەرکەوتن بۆ کورد و کوردستان
   

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەی ٢٥=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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ڕووخانی كۆماری ئیسالمی، وێدەچێ پڕۆسەێكی دوور و درێژ و لە هەمانكاتدا پڕ لە 
 .هەورازوو نشێوبێ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خالید حەسەن پوور

 
بەاڵم  .لەبەر ئەوە، لەالێززك ڕێززژیم هەمززوو هێززبی لەسززەر پاراسززتنی خززۆی دانززاوە و لە الێكززی دیززكەوە دەسززەاڵت یەك دەسززتە

هەر دروست  .ۆی نازانێ و بە دوژمنی خۆی دەزانێ، ئاخرێكەی هەر خۆناگرێ و دەڕووخێچوونكە خەڵك ئەو حكوومەتەی لەخ
بەو تێبینیەشزززەوە بزززوو كە الیەنە سیاسزززییەكانی ڕۆژهەاڵت، لەڕەوتزززی ئەو دوو مزززانگەدا، دیزززانگووت بزززا ئزززێمەی كزززورد لە 

 . بێگۆڕەپاندابین، بەاڵم پێویستە سی.ەی چاوێكمان لە هەلسوكەوتی جوواڵنەوەی سەرانسەری
 
ئەو ڕاپەڕیزنە بەردی  .ڕاپەڕینی زیزاتر لە دوو مزانگی ڕابزردوو، تەكزانێكی گەورەی لە حاكمییەتزدا و ڕێژیمزی وەلەرزە خسزت 

بنززاغەی ڕووخززانی ڕێژیمززی دانززا و، ئەو دوو مززانگە دەكززرێ بە سززەرەتایی دەورێززك مەزەنززدە بكززرێ كە بە دەورەی ڕووخززانی 
اوەكزان نیشزانییدا كە ئەگەر ئیزرادە هەبزێ و ناوەنزدیش دەگەڵ ڕووخ دەسزتداتێ، ڕەوتزی ڕوود .كۆماری ئیسالمی نێودێر بكزرێ

بێگومان ئەو ئامانجەش لەڕەوتی دەست و پەنزجە نرمكزردن دەگەڵ  .كۆماری ئیسالمی زووتر لەوەش چاوەڕوان دەكرێ دەڕووخێ
ەی ئەو ڕێززژیمە ۆ جێگززرەوهەرچەنززد ناوەنززدیش وەك ڕووخ ڕووخززانی ڕێژیمززی پێخۆشززە، بەاڵم بزز .كۆمززاری ئیسززالمی دێززتەدی

 ! لە پشتی خۆی نەبینێ، زەحمەتە بەتەواوی مانا بێتە مەیدانێ "سنترال محور". بۆیە هەتا بەدی.ێكی دەگەڵمان ناتەبایە
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ئەوڕۆ جارێكی دیكە گەلی كورد لە زۆربەی نیبیك بەتەواوی شاروگووندەكانی كوردسزتان، بە بانگهێشزتنی ناوەنزدی هاوكزاری  
 .وكان و بازاڕیان داخستمانییان گرت و دو

   
دەگەڵ ئەوەی ژمززارێكی بەرچززاوو لە ڕۆڵەكززانی كززورد شززەهید و برینززدار بززوون و ئەوە خەسززارەتێكی گەورەیە، بەاڵم هەتززا  

ئێرەش ڕاپەڕیزن دوو دەسزتكەوتی گەورەی هەبزوە كە، یەكییزان یەكییەتزی و یەكازارچەیی گەلزی كزورد لە ئێرانزدایە، ئەویتزر 
 .اسی و تێكۆشانە بۆ نێوو ژینگەی ڕاستەقینەی خۆی كە نێوو جەرگەی كۆمەاڵنی خەڵكەهێنانەوەی خەباتی سی

 
هەرچەنززد ئەڕۆ بززۆ مززانگرتنە كشززتییەكە ناوەنززد دەگەڵ ڕووخ هاواهەنززگ نەبززوو، بەاڵم نززابێ نائوومێززدبین، و پێمززان وابززێ  

و اوە نززاتەواوە زۆری ناكێشززێ هەر تەارلەوێززش بەردی بنززاغەی ڕووخززانی ڕێززژیم دانززدراوە و ئەو دیززو .هەتاسززەر هەروا دەبززێ
ڕێزژیم لە " ؛. بەاڵم نابێ لەبیرمانبچێ، وەك كووڕی شەهید غەفووری مەولوودی لەكاتی ناشتنی تەرمزی بابییزدا گزووتیدەبێ

 "تاران فاشیستە و لە كوردستان داگیرگەرە
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٦ڕێکەوتی:  – دیواری فەیسبووکی نووسەرسەرچاوە: 
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 بۆچی باشور پشتیوانی ڕۆژهەاڵت نیە؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سەردار عەزیز

  
ڕۆژهەاڵت لە دۆخی شۆرشدایە. هەمیشە لە هەناو دۆخی شۆڕشزدا، هەسزتێکی ڕەوایزی بزااڵ بزونی هەیە. ئەم هەسزتە وەهزا لە 

. بێزدەنگ بزونی باشزور کەسی بە شۆرش هەسزتاو دەکزات چزاوەڕێی ئەوە بکزات کە ئەوانیتزر، مرۆڤزایەتی، بە دەنگیزیەوە بزێن
 .بەرامبەر دۆخی ڕۆژهەاڵت، نائومێدبون و ناڕەزایی و توڕەیی الی ڕۆژهەاڵتییەکان دروستکردوە

 
لێرەدا بە کورتی دەمەوێت توێکارییەم بۆ ئەم پرسە بزکەم. سزەرەتا دەپرسزم ئەکزتەرە سیاسزی و فیکریزی و کۆمەاڵتییەکزانی 

 باشور کێن؟
 

رەکی، چززاوەڕوانی ئەوەیززان لێناکرێززت کە پشززتیوان بززن. هەژەمززۆنیەتی ئێززران بە سززەر یەکێتززی و پززارتی وەم دوو هێززبی سززە
یەکێتیدا لە بااڵترین ئاستیدایە. هەڕەشە و فشاری بەرامبەر پزارتی بە هەمانشزێوە. بەاڵم یەکێتزی و پزارتی دوو گزروپن لە 

شزە دەترسزن لە بزونێکی تزر. ئەمەش دۆخی شەڕی ناوخۆدا دەژین، هەرگیب ناتوانن پشزتیوانی هێبێکزی تزر بزن، چزونکە هەمی
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کرۆکی نەبونی ئاشتییە لە باشور. خەڵکی باشور بە گشتی ئەم دۆخەیان ناوەکی کردوە، بە مانایە پیزادەی دەکەن و هەسزتی 
 .پێناکەن

 
 هێبەکانی دەرەوەی ئەم دوو الیەنە، بە گشتی هەوڵدەدەن شزەرعیەتیان لەوەوە وەربگزرن کە دژایەتزی ئەم دوو الیەنە بزکەن.
ئەم هەوڵی دژایەتییە، بەشێک لەم گروپانە بردوە بۆ ناو پرسی دژایەتی کورد و قەوارەی کزوردی و هەتزا بە فاشیسزتکردنی 
مرۆڤی کورد و کوردبون. ئەگەر کوردبزون فاشزیبم بێزت ئەوا هزیچ هاوبەشزییەم نامێنێزت لە نێزوان دوو کزورددا، ئەگەر هەبێزت 

کززوردی فاشززیبم بێززت، وەم دەڵززێن، ئەوا هززیچ بەهززانەیەم نززیە بززۆ پشززتگیری دەبێززت لە نززاو ببرێززت. ئەگەر ناسززیونالیبمی 
 .خەڵکانێکی تر تەنها لە بەر ئەوەی کە کوردن

 
ئیسززالمیەکان، رەنززگە پێویسززت نەکززات ئامززاژەی پێبززدەین، بە سززەنتەربونی دژە سززەرپۆش ئیسززالمییەکانی کززردە دەرەوەی ئەم 

لە کرۆکزدا هاوبەشزییەم هەیە لە نێزوان دیزدی قوتزب و خومەنیبمیزدا، شۆرشە و تەنانەت بە دژایەتیشزی دەزانزن. هەروەهزا 
 .سەرباری جیاوازی تایفییان

 
دوو فاکتەر هەن، یەکەم ئەزمونی باشور، کە نەوت هەمزوو بەهزایەکی گزۆڕییەوە بە  بەاڵم بۆ خەڵکی بە گشتی حەماسی نیە؟

مزززوو جزززوانیی و داهێنزززان و بیرکزززردنەوە و پزززارە. هەروەهزززا ئەو دۆخزززی جەنزززگەی لە نزززاو باشزززوردا هەیە. دۆخێزززک کە هە
 .بەرپرسیارێتی و هاوبەشێتی ڕسواکردوە

 
ڕۆژهەاڵت شایستەی پشتیوانین، نەم لەبەرئەوەی کوردن، بەڵکو دراوسێیەکن لە بەردەم مەرگدا بە چەندین شزێوە. تەنزانەت 

بززون و مززانەوەی تززۆ بەهێبتززر و لە ڕوانززگەی بەرژەوەنززدی خۆشززتەوە بیززری لێبکەیززتەوە، هەر مافێززک بززۆ خەڵکززی ڕۆژهەاڵت 
 .مسۆگەرتر دەکات. سەرباری ئەوەی کە ئەوەی ڕۆژهەاڵتییەکان دەیکەن جوانە، مرۆڤانەیە، ڕەوایە

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٥ڕێکەوتی:  – زەمەنسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 شۆڕشی ژینا لە نێوان ڕەمز و ئایدۆلۆجیادا
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساڵحی  سپێده

 
لە شۆڕشی ژینادا یەكێك لەو شتانەی كە دەبێت بە وردی و پێزداگرییەوە لەسزەری بوەسزتین، هەڵوێسزتی باشزووری كوردسزتان 
لە هەمبەر ڕابوونی خەڵكی ئێزران و ڕۆژهەاڵتزی كوردسزتان لە پزاش كزوژرانی ژینزا لە تزاران لەالیەن پۆلیسزی ڕەوشزتەوەیە. 

ژهەاڵت و باشزززووری كوردسزززتان هەم بەهزززۆی هاوبەشزززێتی و یەكێتییەكزززی ڕێژەیزززی زمزززانی و كولتزززوورییەوە، هەم بەهزززۆی ڕۆ
جیۆگرافیززایەكی یەكدەسززت )هەڵززبەت لەنززاو سززنوورێكی دەسززكرد!( لە هززیچ جززومگەیەكی سیاسززی و مێژوویززی و كۆمەاڵیەتیززدا، 

جزۆر و جیاوازەكزانی هەردوو پزارچەكە، كارلێزك و لێكەوتەیزان دابڕاو نەبوون لە یەكتزر و هەردەم ڕووداوەكزانی پانتزا جۆراو
  لەسەر یەكتر هەبووە و دەبێت. ئەمە جەبر و قەدەرێكە و هیچ كات بەربەستی بۆ دروست ناكرێت.

 
پاش ئەوەی كە كوژرانی ژینا ناڕەزایەتیی ڕەمبی و سەمبولیی الدان و البردنی بزااڵپۆش )ئەوەش تەنیزا لەچزك و ڕووسزەری( 

ەوە، بززززاڵە سززززەلەفی و نەریتییەكززززانی كززززۆمەڵگە )هەم لە ڕۆژهەاڵت و هەم لە باشززززوور( بە ئەخالقیبەكززززردن و لززززێ كەوت
دەرهەستكردنی بابەتەكە، ویستیان ڕەمبەكە لە سیاقە مێژوویی و سیاسزییەكەیەوە دەربێزنن و بزیخەنە سزیاق و كۆنتێكسزتێكی 

یان ناوشیارانە( دژی دادخوازی و مافخوازی و خەبزاتی هەژاران  ئاینییەوە، بەو شێوەیە ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ )وشیارانە
  و نەتەوە و ستەمدیدەكانی ئێران و ڕۆژهەاڵتی كوردستان وەستانەوە.

 
پێش هەر شتێك دەبێت لە پێناسەكردنی سەلەفی لە لێكدانی "باڵی سزەلەفی" ددان بە خۆمانزدا بگزرین و بە باشزی لێزی ورد 

گشتییەكەی لێكی بدەینەوە "سەلەف" واتە ڕابردوو و سەلەفی واتە ئەوانەی ئارەزوو و مەیزل  بینەوە، ئەگەر وەك وشە و مانا

https://wishe.net/wtars2.aspx?NusarID=232
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و حەزیزززان بزززۆ بەهزززا و دنیزززای ڕابزززردووە، ئەمەش بە دیزززوەكەی تریزززدا مانزززای ئەوەیە كە هەرجزززۆرە هەوڵێزززك و دەیزززاردە و 
سزەلەفیبوون تەنیزا الیەن و بزاڵی ئزاینی دەركەوتەیەكی دنیای تزازە و نزوێ بەالیزانەوە ڕەت و نادروسزتە. دەبزێ بزبانین كە 

نززاگرێتەوە، هەمززوو ئەو بەنززاو تێززڕوانینە كۆنبززاو و ئەخالقنززوێن و ڕووكەشززبینانە دەگززرێتەوە كە وەك نەریتززی لە مێززژینە و 
 ڕابردوو، بەاڵم بەسەرچووی كۆمەڵگە هاوكاری و یاریدەی نیگای سەلەفی و سەلەفییەت دەكەن.

 
یەك ڕۆحزززززن بە دوو دەركەوتە و مكیزززززات و نزززززوێنەری كزززززۆمەاڵیەتی و ئایزززززدۆلۆجی و  واتە سزززززەلەفییەت و نەریتاەرسزززززتی

  ئەخالقییەوە.
 

نەریتاەرستی ئزارەزووی كزۆمەاڵیەتییە بزۆ زاڵبزوونی نەریزتە كۆنەكزان، ئەگەرچزی بەپێزی یاسزا شزەرعییەكانیش نەبزن، بەاڵم 
ەنزگە دەستنیشزانكردنی نمزوونە و حاڵەتەكزانی شتێك لە پیرۆزی و ئەخالقگەرێتی بەپێی پێزوەری كۆنبزاو تێیانزدا هەبێزت، ڕ

نەریتاەرستی لە كۆمەڵگەیەكی شزڵەقاوی وەك ڕۆژهەاڵتزی ناوەڕاسزت و لەوانەیزش كوردسزتان )ڕۆژهەاڵت و باشزوور(، كزارێكی 
ئاسان نەبێت و لێكۆڵینەوەی مێژوویی و توێژینەوەی مەیدانی و كردەكی رژدی بوێت، بەاڵم ئەوەندە بەسزە كە بزبانین نەریزت 
و سززەلەفییەت پاڵاشززت و هززاوزێی یەكتززرن بززا هەنززدێ جیاوازییشززیان هەبێززت، بەاڵم هەمززوو كززات یەكتززر نززۆژەن و بەهێززب 

 دەكەنەوە.
 

ئەم جیاكاری و تەتەڵەكزردنە بزۆیە بزا  دەكەم، تزا بزبانین تێڕوانینزی دژەمزۆدێرن و تزازەگەریی، تەنیزا پێوەسزت نیزیە بە 
كیترین دژبەری ئەم نوێبزززوونەوە و كزززرانەوەیە بزززووە هەر لە سزززەرەتای دنیزززای شزززەری و ئزززاینەوە، ئەگەرچزززی ئزززاین سزززەرە

 سەرهەڵدانی نوێگەری و مۆدێرنیبمەوە، بەاڵم چ ئاینێك؟
 

ئاینێززك كە خەونززی ڕابززردوو و سززەلەفیگەری پێززیە و تززا ئەو شززوێنەی بززۆی دەكرێززت لە پێكهززاتی نەریتززی كززۆمەڵگەیش سززوود 
ەلەفییەت ئەگەرچزی ئزااڵهەڵگری شزەڕ دژی نوێبزوونەوە و تزازەگەرییە، بەاڵم وەردەگرێت، كەواتە دەگەین بەم ئەنجامە كە س

بە تەنیا نییە و ڕۆحی كەونینەی نەریتی كۆمەڵگەی لەگەڵ خۆیدا پێیە و لەهەر كوێ بریندار بوو یان مەترسی هاتە سزەر، 
ئزاینییەیە لە كولتزووری كزۆنی  بانگهێشتی ئەو ڕۆحە دەكاتەوە و هەڵدەستێتەوە. نمزوونەی ئەمە ئەو تێزڕوانین و خوێنزدنەوە

كورد و ئەدەبی كالسیكی كزوردی كە دەڵزێن هەمزوو كولتزوور و ئەدەبزی كزورد، لە خزبمەت ئزاینی ئیسزالمدا بزووە و كزورد كزاتێ 
 تووشی نەگبەتی و شكست بوو كە لە ئیسالم دابڕا و دژی ئیسالم بووەوە.

 
 فیی ئاینییە لە باشوور و ڕۆژهەاڵت.ئەمە گوتەی هەندێ مەال و بانگخواز و تەنانەت نووسەری سەلە
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سەرەتا دەبێ ببانین ئەم ڕستانە سەفسەتەیەكی ئاینی باویزان تێزدایە و بزۆ ڕوونبزوونەوەی، دەبزێ بارسزین لە كزام جزومگەی 
مێژوویززی و كززۆمەاڵیەتی و سیاسززیدا كززورد بە مانززا ڕاسززتەقینەكەی دژی ئیسززالم وەسززتاوەتەوە و مەترسززییەك بززووە بززۆ سززەر 

  ئیسالم؟
 
ێمە لە خەبززاتی كۆمەڵەكززانی كوردستانیشززەوە لە زاری خەڵكززی گونززد و جووتیززارانەوە بیسززتوومانە كە دەیززانگوت، وامززان ئزز

دەزانی ئەمانە كۆمۆنیستن و نوێژ ناكەن، كەچی سەرەڕای ئەوەی نوێژیان دەكرد، یزارمەتی ئێمەشزیان دەدا لە دروێنەكردنزدا. 
ت و چۆن هەڵبسزەنگێنرێت، دەبزێ بزبانین كە تزا ئێسزتە هزیچ بزبووتنەوە و جیاواز لەوەی ئەم حاڵەتە چەندە جێی ڕەخنە بێ

ڕەوتێكی رژدی دژ بە ئیسالم لەناو كورددا نەهاتووتە ئزاراوە، ئەوەی هەبزووە ڕوانینێكزی ڕەخنەگزرانە و لە هەنزدێ حاڵەتزدا 
كززززام و فەتززززوا چاكسززززازیخواز بززززۆ خوێنززززدنەوە لە ئززززاین بززززووە، بەڵكززززو دۆخززززی شززززوێن و جیۆگرافیززززای كولتززززووری لە ئەح

 سەیروسەمەرەكانیان لە كوردستان لەبەرچاو بگرن.
 
 دوورە و دەبەن نزاو ئیمزانی بزێ وەك كوردسزتان ڕۆژهەاڵتزی خەبزاتی و گۆ دێنە ئیسالمەوە ناوی بە كە بااڵنەی و ت ڕەو ئەو 

كی هەیە كە بەسزەر ار بزكەن كە ڕەمزب لە پانتزای سیاسزی و كۆمەاڵیەتیزدا چ واتزایەپرسزی جزار یەكەم بزا دەزانزن، ئەخالقزی
شیعی بەسزەر -گۆڕی ژیناوە نووسرابوو؟ با بیر لەو دۆخە مێژوو و سیاسی و تەناهییە بكەنەوە كە لەالیەن ئیسالمێكی سیاسیی

م.یززۆن كە  لە جیۆگرافیززایەكی فرەڕەنززگ و فززرە ئیتنیززك و فرەكولتززووردا سززەپاوە، كززۆی كززۆمەڵگەی ئێززران و  80زیززاتر لە 
و داڕمانی ئەخالقی و ڕەوشتی بردووە؟ ئەوانە با بارسن بۆچی بزوون بە كەواسزووری پزێش لەشزكر ڕۆژهەاڵتی كوردستانی بەرە

و بززێ حیجززابی و نەبززوونی بززااڵپۆش لە فەلەسززتین و سززووریا پێم.یززان ناكززات بەوەی كە پشززتی ئەو مسززوڵمانە عەرەبززانە 
! ڕۆژهەاڵتێك كە پێشەنگی ئەخالق و بیزری بەردەن، بەاڵم لە ڕۆژهەاڵت ئەمە گوناح و بێ ڕەوشتییە و دەبێ پشتی تێبكرێت؟

  سۆفیگەرێتی و مەعنەوییەت بووە.
 

دوابەدوای ئەوەی كە شۆڕشی ژینا لە ئێران و ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەربزاڵو بزووەوە و گز.ە و گازنزدەی چاالكزان و نووسزەرانی 
االكی سیاسزی بزاڵو بزووەوە كە باسزی ڕۆژهەاڵت لە باشوور خرایە ڕوو، كۆمێنتێك بەناوی عەلی حەمەسزاڵ  پەرلەمانتزار و چز

بێ ئاینیی ڕۆژهەاڵتییەكان دەكزات و هۆكزاری پشزتگیری نەكردنیزان لەالیەن باشزوورەوە دەگەڕێنێزتەوە بزۆ ئەو بزابەتە، ئەمە 
ئەگەر ڕوانینی ئەو كەسایەتییەیان هەر كەسایەتییەكی تر بێت، دەریدەخات كە لەسەر مزژارە كۆمەاڵیەتییەكزان و چزاالكی و 

سیاسززەتی سززەردەم هززیچ نازانێززت، لە هەنززاوی سززەلەفییەتێكی مەكیززاجكراو بە ڕەخنەگززرتن و دەعززیەی مززاف سززتاندنی مانززای 
خەڵكدا نغرۆ بووە! ئۆباڵی ئەم جۆرە تێڕوانینانە ڕاستییەكەی لە پ.ەی یەكەم نەك بە گەردنزی خەڵكزی باشزووری كوردسزتان 

ئەو گوتزارە ئزاینییە تونزدئاژۆ و سزەلەفییەیە كە دنیزا لە  )وەك هەندێك كە  بە هەڵە باسزی دەكەن(، بەڵكزو بە گەردنزی
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دەالقەی گونززدەكەی خززۆیەوە دەبینێززت و دەیەوێ تەنیززا لەو دەالقەیەوە لەگەڵ دنیززا و خززودا و كائینززات قسززە بكززات و ئەم 
 گوتارە بۆ خەڵكی باشوور بەرهەم دەهێنێتەوە.

 
 كەم ئەگەرنزا نەریتاەرسزتین، و سزەلەفییەت گوتزاری دوو ربەسزە كە ئەوانەیە مەبەستمان باشوور، خەڵكی دەڵێین كە دیارە 

 خەڵكززی پشززت لە سیاسززی و مێژوویززی پەنززایەكی و پززێچ هەمززوو لە بەڵكززو شۆڕشززە، و ڕابززوون لەم نەك كە ئەوانەش نەبززوون
م كزارای پشتنەگرتن یان كەم بە دەنگەوە هاتنە، گوتاری ناكارا یزان كە ئەم ئۆباڵی دووەم پ.ەی لە. هەن و بوون ڕۆژهەاڵت

ڕۆشنبیرییە كە لە دۆخی سەخت و دژواری باشووردا، كارامەیی و كزاریگەری الواز بزووەتەوە و ئەمە مەترسزییەكی گەورەیە بزۆ 
سززەرمایە و ئیززرادەی كززۆمەاڵیەتی، هەروەهززا هززاوڕۆحی و هاوپێوەنززدی كززوردی باشززوور و ڕۆژهەاڵت، ئەم دوو الیەنە لە ڕووی 

ان نەخززوازراو، یەكتززر پشززت،ایم دەكەن و بززنكە و پززێگەی دۆگمززاتیبم و سززەلەفییەت و خەسززاری كززۆمەاڵیەتییەوە خززوازراو یزز
  داخرانی فیكری پتەو و قایم دەكەن.

 
گوتاری ڕۆشنبیریی كوردی دەبوو دوای ڕاپەڕین تا ئێستە، لەم دەرفەتە كەڵكی وەربگرتایە كە جێاێزی بەو گوتزارە تونزدئاژۆ 

تەنیزا بە یەك خوێنزدنەوە مانزا دەكزاتەوە، هزیچ لە سزیاقی مێژوویزی و سیاسزیی و بەرتەسكە ئاینییە لەق بكزرایە كە ئزاین 
دیاردەكان تێنافكرێت و لە مینبەرەكانەوە بەردەوام بەچكە داعش و توندئاژۆمان بۆ پەروەردە دەكەن. لە حاڵێكدا كزورد وەك 

گشززتیدا كززورد هێشززتا كززۆمەڵگەیەكی كززۆمەڵگەیەكی ئەخالقززی و بەڕەوشززت بەردەوام لەگەڵ ڕووداوەكانززدا هززاتووە، لە پانتززای 
و و قزژ و پزرچ و كەزیە بەر لەوەی مانزای بزێ ئزاینی و بزێ ئەخالقییزان هەبێزت، ڕەمزبی ئەدەبزی و  ئەخالقگەرا و نەریتییزه 

 مەعنەوی و سیاسی بوون و هەن، با تێهەڵبچینەوە
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٦ڕێکەوتی:  –وشە سەرچاوە: ماڵاەڕی 
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ئێرانییەکان و ستراتیژیی هاوبەشی تورکیا و ئێران: کورد وەکوو قۆچی ی ٢٠٢٢شۆڕشی 
 !قوربانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پەرویز ڕەحیم

 
 نەتەوەیی و مامۆستای زانکۆ ئاسایشی لە دکتۆرا پەرویب ڕەحیم قادر،د. 

 
، ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و پاشزان ناوچەکزانی دیزکەی ئێزران لە دژی ٢٠٢٢ی ئەی.زوولی ١٦لە دوای کوشتنی "ژینزا ئەمینزی" لە 

لە ڕووی  ونەوەکان و، هەروەهزاڕژێمی کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕاپەڕین. ئەم ڕاپەڕینە لە ڕووی ئاستی داواکاری و بەرەنگاربو
بێززوەنەیە و کززۆی  سززاڵەی کۆمززاری ئیسززالمیدا ٤٣تەمەنززی لە  ئاسززت و مززاوە و مەودا و جوگرافیززا و بەرفراوانززی و بەربززاڵوی

دەسزتاێک  سیاسییەکەی خستۆتە مەترسییەوە و، تەنانەت بەپێی بیزڕوڕای پسزاۆڕ و شزارەزایانی کاربزاری ئێزران بە  سیستەمه
 وا لە گەشززبینی بززۆ مززانەوەی ئەم سیسززتەمە کەم النززی یززاخود دادەنرێززت کراسززییەیززان سززەرەتای ڕووخززانی ئەم سیسززتەمە تیۆ

ەوە بۆ پزێش کزوژرانی ژینزا ئەمینزی و شۆڕشزی ئەم جزارەی ی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئێران ناگەڕێتبارودۆخ چیتر کە دادەنرێت
 ئێرانییەکان لەژێر ناونیشانی: ژن، ژیان، ئازادی.

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/831-%D9%BE%DB%95%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%DA%95%DB%95%D8%AD%DB%8C%D9%85
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/831-%D9%BE%DB%95%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%DA%95%DB%95%D8%AD%DB%8C%D9%85
https://www.euronews.com/2022/11/25/iran-protests-what-caused-them-who-is-generation-z-will-the-unrest-lead-to-revolution
https://www.euronews.com/2022/11/25/iran-protests-what-caused-them-who-is-generation-z-will-the-unrest-lead-to-revolution
https://www.euronews.com/2022/11/25/iran-protests-what-caused-them-who-is-generation-z-will-the-unrest-lead-to-revolution
https://foreignpolicy.com/2022/11/01/iran-protests-gen-z-mahsa-amini-social-media/
https://foreignpolicy.com/2022/11/01/iran-protests-gen-z-mahsa-amini-social-media/
https://foreignpolicy.com/2022/11/01/iran-protests-gen-z-mahsa-amini-social-media/
https://www.latimes.com/opinion/story/2022-11-22/iran-protests-violence-mahsa-amini-revolution-security-forces
http://penus.krd/media/k2/items/cache/9115b227894bd1b2e159759f182b113a_XL.jpg
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لەم نێوەندەیشزززدا، ئێزززران لە الیەم لە ئاسزززتی ناوخۆییزززدا کوشزززتار و سزززەرکوتکردنێکی بێزززوێنەی دەسزززت پزززێ کزززردووە بزززۆ 
دا سیاسززەتی هێرشززکردنە سززەر هەرێمززی کوردسززتان و دامرکانززدنەوەی ئەم شۆڕشززە و، لە الیەکززی تریشززەوە لە ئاسززتی دەرەکیزز

حببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی لە نززاوچە سززنوورییەکان و کززۆیە، زڕگززوێب، پززردێ و جێژنیکززان گرتززۆتە بەر کە تززا ئێسززتا بەهززۆی 
کەسزززیش برینزززدار بزززوون. ئەمە جزززگە لەوەی  70کە  گیانیزززان لەدەسزززت داوە و زیزززاتر لە  22هێرشزززەکانییەوە النزززی کەم 

 هێرشززی کززردووە ئامادەکززاریی ئێززران کە کردبززوو ئاشززکرای ٢٠٢٢-١١-١ لە ڕاپۆرتێکززدا لە رۆژنززامەی ووڵسززتریت جۆرنززال کە
هێزبی بەرەو سزنوورەکانی ئازەربایجزان جوواڵنزد و مزانۆری  ، تەنانەت پێشزووتریشەربازی بکاتە سەر سعوودیا و هەولێر وس

 .دا ئەنجام سەربازیی
 

 پاشزگەز ئێرانزی ئەوە هێرشزێک، هەر هەمزبەر لە ڕاگەیاندنی پاڵاشتی لە سزعوودیا و بەهۆی هۆشداریی ئەمریکا ڕاستییەکەی
 جززار چەنزدان کە بزوون، کوردسزتان ڕۆژهەاڵتزی حببەکززانی و کوردسزتان هەرێمزی نێوەنزدەدا لەم الواز ئزاڵ،ەی بەاڵم کزردەوە،
 نەتەوە لە تززاران نززوێنەرایەتیی ،(2022ی تشززرینی دووەمززی 24) پێنجشززەممە ڕۆژی هەروەهززا (١) .سززەر کززراوەتە هێرشززیان

 لە کە کوردسززتان ڕۆژهەاڵتززی حببەکززانی دەکززات داوا نێززودەوڵەتی، ئاسایشززی ئەنجززومەنی بززۆ نامەیەکیززدا لە گرتووەکززانیەک
محەمەد پزاکاوور، فەرمانزدەی ، 2022 - 11 - 25ان نیشتەجێن، چەم بکرێن. جگە لەمانەیش، لە ڕێکەوتی کوردست هەرێمی

، یەکەی زرێاۆش و هێبە تایبەتییەکانیان لە ناوچە سزنوورییەکانی هێبە وشکانییەکانی سوپای پاسدارانی ئێران ڕای گەیاند
 ڕۆژاوا و باکووری ڕۆژاوای ئێران باڵو دەکەنەوە.

 
 بە ئەنجزززومەنی وەزاریزززی ئاسایشزززی نیشزززتمانیی عێزززراق دا٢٠٢٢ - ١١ - ٢٣هەمزززوو ئەمزززانەیش وای کزززرد کە لە ڕێکەوتزززی 

 ئامزززادەبوونی و عێزززراق چەكزززدارەكانی هێزززبە گشزززتیی فەرمانزززدەی و رانسزززەرۆكوەزی سزززوودانی، شزززیای مزززحەمەد سەرپەرشزززتیی
بڕیزار درا بە دانزانی پالنێزك بزۆ باڵوكزردنەوەی  و بزووەوە كزۆ كوردسزتان پێشزمەرگەی سوپاساالری و ئەنجومەنەكە ئەندامانی

لەگەڵ ئێززران و هێبەكززانی پاراسززتنی سززنووری عێراقززی بززۆ گرتنەدەسززتی خززاڵی سززفری سززنوورەكان بە درێژاییززی سززنوورەكان 
: کوردسززتان هەرێمززی و عێززراق حكززوومەتی بەردەم خسززتۆتە کۆمززاری ئیسززالمی دوو بززژاردەی گشززتی شززێوەیەکی بە (٢)توركیززا.

الیەن سززززوپای عێززززراقەوە، یززززان لە ئێززززران لەگەڵ نسززززنوورەكا كززززۆنترۆڵكردنی و ڕۆژهەاڵت حببەكززززانی چەكززززی دامززززاڵینی
راسززیۆنێكی سززەربازی بززۆ نززاو خززاكی هەرێمززی کوردسززتان. لە هەردوو مەرت و حاڵەتەکەیشززدا هەم هەرێمززی کوردسززتان و  ئۆپه

- هەمیش حببەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان زیان دەکەن. بەم واتایە کە بۆ ئێران لە هەردوو حزاڵەتەکەدا یزارییەکی دۆڕانزدن
اوەیە بە قازانجی خۆیان. لێرەدا سزەرەکیترین بنەماکزانی سزتراتیژیی کۆمزاری ئیسزالمی لەم هەڕەشزە و هێرشزانە دەخەیزنە بر

 ڕوو:

https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-u-s-on-high-alert-after-warning-of-imminent-iranian-attack-11667319274
https://globalvoices.org/2022/11/10/tensions-between-azerbaijan-and-iran-peak-again/
https://globalvoices.org/2022/11/10/tensions-between-azerbaijan-and-iran-peak-again/
https://globalvoices.org/2022/11/10/tensions-between-azerbaijan-and-iran-peak-again/
https://thehill.com/policy/defense/3714700-us-warned-of-iranian-attack-on-targets-in-saudi-arabia-iraq-report/
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/israeli-f-35-jets-escort-us-b-52-bombers-in-show-of-force-to-iran/
https://baghdadtoday.news/205364-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html
https://www.khabaronline.ir/news/1695465/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B1%D8%B7-%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
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لە ئاستی ناوخۆیی بەهۆی هاوسنووریی هەرێمی کوردسزتان لەگەڵ ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان، ئەوە ئێزران بەتەواوی ئەو  ؛یەکەم
ە ڕێزگە لەسزەر سزەرهەڵدان و چزاالکییەکی خەڵکزی ڕاپەڕیزوی کوردسزتان لە ئێزران ناوچەیە می.یتاریبە دەکات. لەم ڕێگەیشەو

دەگرێزززت. لێزززرەدا دۆخەکە بەتەواوی ئاسایشزززی دەکزززات و هەر نزززاڕەزایەتییەکی جەمزززاوەری دەکەوێزززتە چوارچێزززوەی هەڕەشزززە 
 ئاسایشییەکان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان.

 -ڕۆژهەاڵت دەکاتەوە، کە بە هەڵگیرسێنەری ئەم شۆڕشەی ئێسزتا بەهۆی ئەم هێرشانەوە ئێران تۆڵەی لە حببەکانی ؛دووەم
کەم قوربانی کە بووە هۆی سزەرهەڵدانەکە، کزوردە  م یه هه  زانێ؛ بەم واتایەی كه ده -کە سیستەمەکەی بەرەو ڕووخان بردووە

تری ئێزرانیش بەهزۆی  و هەمیش لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت و بە بانگەوازی حببەکان ئەم شۆڕشە دەستی پێ کرد و ناوچەکانی
کەڵەکەبززوونی داواکارییەکانیززان پێشززوازییان لززێ کززرد و، بززووە شۆڕشززێکی سەرتاسززەریی ئێرانییەکززان و سززنووری ڕۆژهەاڵتززی 

 کوردستای تێ پەڕاند.
لەم ڕێزززگەیەوە ئێزززران هەڕەشزززەکان، دەکزززات بە دەرفەت؛ بەم واتزززایەی کە ئێزززران الوازیزززی حکزززوومەتی عێزززراق و  ؛سوووێیەم

دەقززۆزێتەوە بززۆ ئەوەی کە لە ڕێززگەی  ٢٠٢١-١٠-١٠ی هێبەکززانی شززیعەی الیەنگززری ئێززران لە پززاش هەڵبژاردنززی لەسززەرکاربوون
بەغززداوە گوشززار لە هەرێمززی کوردسززتان بکززات بززۆ ڕازیبززوون بە مەرجەکززانی ئێززران. ئەمەیززش وا دەکززات کە کززاریگەریی ئەم 

بێت. جگە لەمانەیش، ئێران کەڵک لە بزارودۆخی سیاسزیی حببانە الواز بێت و وەکوو ڕابردوو نەتوانن هیچ چاالکییەکیان هە
هەرێمی کوردستان وەردەگرێت کە لە ئێستادا ناکۆکیی نێوان هێبە سیاسییەکان لە الیەم و کێشە هەڵاەسزێردراوەکانی بەغزدا 

لە ڕووی  و هەولێززر، بە دەرفەتێکززی گونجززاو دەزانێززت و پێززی وایە کە هەرێمززی کوردسززتان زۆر لەوە الوازتززرە کە النززی کەم
 سیاسییەوە بتوانێت جگە لە ئیدانە و سەرکۆنەکردن کاردانەوەیەکی ئەوتۆ و شوێندانەری هەبێت.

کۆماری ئیسالمی لەم ڕێگەیەوە دەتوانێت کوردەکان لە ئێران سەرکوت بکات و بەم پێزیەیش بە باڵوکزردنەوەی تزر   ؛چوارەم
ی ئێران دادەنێت، چونکە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەهزۆی نفزووزی و تۆقاندن کاریگەریی نەرێنی لەسەر ببووتنەوەی سەرتاسەری

بززۆ شززۆڕش و   هەردەم ئامززادەتر و ڕێکخراوتززره  وه ی کۆمززاری ئیسززالمییه سززاڵه ٤٣حززببە سیاسززییەکان و سیاسززەتی ڕابززردووی 
مەترسزییەکی گەورە كان لە ئێزران. بزۆیە ئێرانییەکزان پێیزان وایە کە لەم ڕێزگەیەوە ڕێزگە لە  حكوومییزه  داماڵینی دامودەزگزه

 دەگرن لە داهاتوویەکی نبیکدا.
کۆماری ئیسالمی لە ڕێزگەی ئەم هێرشزانەوە، چ لە ئاسزتی نزاوخۆیی و چ لە ئاسزتی دەرەکزی، دەیەوێزت ئەم پەیزامە  ؛پێنجەم

بززدات، کە ئەو شۆڕشززەی ئێسززتا هۆکززار و ڕیشززەکانی، نززاوخۆیی نززین و تەنززانەت خۆڕسززک و سروشززتی نززین، بەڵکززوو بەهززۆی 
ن و بەگشززتی کززاریگەریی فززاکتەر و ئەکززتەری دەرکیززیەوە سززەری هەڵززداوە. لەم ڕێگەیشززەوە کۆمززاری ئیسززالمی بەردەوام هانززدا

کزانی ڕۆژهەاڵتزی حببە یزارمەتیی کە دەکزاتەوە، مریکزا لە هەرێمزی کوردسزتانبەرنزامە و پیالنزی ئیسزرائیل و ئە پێداگری لە
 کوردستان دەدەن بۆ ڕووخانی ئەم سیستەمەی ئێستای ئێران.

https://kayhan.ir/fa/news/252298/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87
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ردووكیان دڵەڕاوکێزی ئاسایشزیی هاوبەشزیان  کۆماری ئسیالمیی ئێران، وەکوو ترسی تورکیا لە ڕۆژاوای کوردستان، هزه ؛شەشەم
بوونی ئەم شۆڕشە، ئەوە ناوچەی دژەفڕین لە ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان دروسزت بکرێزت یزان ئەوەی هەیە کە لە ئەگەری بەردەوام

کە وەکوو هەرێمی کوردستان ئەمریکییەکان یارمەتیی کورد بدەن، کە کزۆنترۆڵی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان بزکەن. بزۆیە دەیەوێزت 
و تەنزززانەت دەرکردنزززی ئەم هێزززبانەی  بە جێگیرکردنزززی هێبەکزززانی عێراقزززی لە الیەم، هەروەهزززا الوازکزززردن و چەککزززردن

 ڕۆژهەاڵتی کوردستان ڕێگە لەو ئەگەرە بگرێت؛ چونکە ئەمە بە مسۆگەربوونی ڕووخانی کۆماری ئیسالمی دەزانێت.
، هەروەهززا هێرشززە مووشززەکییەکان و هەڕەشززەی هێرشززی  کۆمززاری ئیسززالمی لە ڕێززگەی بەردەوامیززی ئەم هەڕەشززانەوه ؛حەفووتەم

اکی هەرێمی کوردستان، دەیەوێت کە هەم حکوومەت و هەمزیش دانیشزتووانی هەرێمزی کوردسزتان هزان سەربازی بۆ قوواڵییی خ
بززدات کە خۆیززان ئەم پززالنەی چەککردنززی حببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان، هەروەهززا نیشززتەجێکردنیان لە کەماەکزززان و 

، جێبەجزی بزکەن و ئەمەیزش وا -خەلزق وەکزوو موجاهیزدینی -تەنانەت دەرکردنیان لە هەرێمی کوردسزتان بزۆ دەرەوەی عێزراق
کە نبیکتززززرین و  -دەکززززات کە لێکتززززرازان و تەنززززانەت دوژمنززززایەتییەکی قززززووڵ لە نێززززوان ئەم دوو پززززارچەیەی کوردسززززتان

 ڕوو بدات. -توندوتۆڵترین هاوپەیوەندیی نەتەوەیییان هەیە
عێزراق لە سززنوورەکانی ڕۆژهەاڵت و  ئێزران مەبەسززتیەتی کە لە ڕێزگەی ئەم هێزرش و هەڕەشزانە هێبەکززانی سزوپای ؛هەشوتەم

باشووری کوردستان جێگر بکات و لەم ڕێگەیەوە بەتەواوی هەرێمی کوردسزتان گەمزارۆ بزدات و تەنزانەت لە قۆنزاغی دواتزردا 
هێبەکززانی حەشززدی شززەعبی جێگیززر بکززات. ئەمەیززش بەتەواوەتززی هەرێمززی کوردسززتان لە هەر چززوار الیەوە گەمززارۆ دەدات و 

کە لەالیەن ئێزرانەوە ئاراسزتە  - جگە لەوەی کە الواز دەبێت، ناچار دەبێت مزل بزۆ داواکارییەکزانی بەغزداهەرێمی کوردستان 
چ بكا؛ وەکزوو دەسزەاڵتە فیزدراڵییەکان و تەنزانەت دۆسزییەی نەوت و گزاز و هتزد. ئەمەیزش هەم سزەربەخۆییی  كه - دەکرێت

ەبززات. لە الیەکزی تریشززەوە ئێززران بەردەوام دڵەڕاوکێززی ئزابووری و هەمززیش سیاسززی و سززەربازیی هەرێمزی کوردسززتان لەنززاو د
ئاسایشیی هەیە کە چونکە سنوورەکانی باشوور و ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەالیەن عێراقەوە کۆنترۆڵ نزاکرێن، ئەوە ئەمریکزا و 

عێزراق و لە ئیسرائیل چاودێریی ئێران دەکەن و، تەنانەت پێی وایە کە دزە دەکەنە ناو خاکەکەی. بزۆیە لە ڕێزگەی سزوپای 
بەسزەر ئەو مەترسزییەدا زاڵ ببێزت.   وه و ب،ۆزێتزه  تزه رفه م ده قۆناغی داهاتوویشدا لە ڕێگەی حەشدی شەعبییەوە دەیەوێت ئزه

شززق و  جززگە لەمززانەیش ئێززران لەم ڕێززگەیەوە، پززالن و سززتراتیژییە دێززرینەکەی دێنێززتە دی، کە بەسززتنەوەی تززارانە بە دیمه
پزێ دەچێزت ئێزران ڕێککەوتنێکزی نهێنیزی لەگەڵ تورکیزا و ڕووسزیا کردبێزت  ی شیعی". هەر بزۆیەلوبنان بۆ تەواوکردنی "هیالل

لەم بارەیەوە؛ چونکە لە کاردانەوەیەکی سەرنجڕاکێش و بێزوێنەدا، ئیسزرائیل سیاسزەتی نەریتیزی خزۆی لە جەنگزی ڕووسزیا و 
 بززاڵو ٢٠٢٢ - ١١ - ٢٣ ڕێکەوتززی لە کە بەپێززی زانیارییەکززانی ڕۆژنززامەی ئیکسززیۆ  وئۆکراینززا لە هەمززبەر ڕووسززیا گۆڕیززوە 

 یسرائیل زانیاریی یارمەتییەکانی ئێرانی بۆ ڕووسیا لە ڕووی پێدانی درۆن و مووشەکی باڵو کردۆتەوە.ئ کراوەتەوە،
 

   ڕۆژهەاڵتی هێبەکانی پاساوی بە کوردستان هەرێمی و ئێران سنوورەکانی رۆڵکردنیکۆنت بە ئێرانیش ستراتیژییەی ئەم

https://www.axios.com/2022/11/23/israel-iran-dossier-arms-russia
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ە گەمزارۆ دەکزات لە سزنوورەکانی، بەتزایبەتی کە ترسزی ب هەسزت ئێران چونکە جێبەجێکردنەوە؛ بواری دەکەوێتە کوردستان،
ە ئەگەری لێزدان لە بزنکە و دامەزراوە هەیە بەهۆی ئەوەی کە دانوستانە ئەتۆمییەکانی لەگەڵ ڕۆژاوا گەیشتۆتە بنبەست، ئەو

بە دابەشزکردنی نزاوچەی نفزووز   وه ئەتۆمی و تەنانەت مووشەکییەکانی لە ئارادایە. هەر بۆیە دەیانەوێ لەگەڵ تورکیا پێكزه
 دەساێشخەری بکەن.

اچزززار بە یەکێزززک لە ئامانجەکزززانی ئەم سزززتراتیژییە هێرشزززبەرانەی ئێزززران ئەوە بزززوو کە، حببەکزززانی ڕۆژهەاڵت ن ؛نوووۆیەم
اڵمدانەوەی سەبازی یان چەکداری بکات کە تاوەکوو ئێستا ئەم ئامانجە بەهۆی هۆشیاریی ئەو حببانە نەهزاتۆتە دی. بەم  وه

واتایە لە ئەگەری کاردانەوەی چەکداریی حببەکان لە بەرامبەر هێرشزەکان بزۆ سزەر بزنکە و بارەگاکانیزان، ئەو کزاتە ئێزران 
ی سەرکوت دەکرد و ڕای دەگەیاند کە ئەمە گرووپی چەکدارن نەم ناڕازی و خۆپیشزاندەر و هەم خۆپیشاندەرانی زۆر بەخێرای

 ئێزران گەالنزی نێزوان لە لێکترازانزی کەسی سڤیل و، هەمیش هاوسۆزی و هەماهەنگیی نێوان گەالنزی ئێرانزی لەنزاو دەبزرد و 
 شزارەکانی خۆپیشزاندەرانی ڕێگەیشزەوە لەم و، کوردەکان جیابوونەوەی مەترسیی بەرجەستەکردنەوەی ڕێگەی لە دەکرد دروست
ران دەناسزاند، ئێز پزارێبەری وەکزوو خزۆی ئیسزالمی کۆماری و دەهات پێ کۆتایییان ئێران دابەشبوونی ترسی لە ئێران دیکەی

کە بە الوازبوونی ئەم ڕژێمە، ئەوە ئێزران دابەش دەبێزت. لزێکەوتەی ئەمەیزش ئەوە دەبزوو کە ئۆپۆزیسزیۆنی نزاوخۆ و دەرەوە 
ە دژی کورد بوەستنەوە و بۆ ماوەیەکی نادیار ئەم ڕژێمە درێژە بە مانەوەی خۆی بدات. لە ڕاستییشزدا، سیاسزەتی ڕابزردووی ل

کۆمززاری ئیسززالمیی ئێززران بززۆ الوازکردنززی بززبووتنەوەی کززورد لە ئێززران و لێکتززرازان لە نێززوان گەالنززی ئێززران و تەنززانەت 
ر ئەمە بزووە. جزگە لەمزانەیش، ئاسزتی نێزودەوڵەتیی ئێزران نیشزانی دەدا کە ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوە کە دژی ڕژێمیش بزووە، هە

ئەم شززۆڕش و ڕاپەڕیززنە، مەدەنززی و ئاشززتییانە نیززیە بەڵکززوو چەکززدارییە و جززۆرێکە لە یززاخیبوون و لەم حاڵەتەیشززدا ئەو 
ران سزەرکەوتوو دەبزوو لە یەی ڕای گشتیی واڵتانی جیهان، پاشەکشەی دەکرد و ئێز هاوسۆزی و هاوخەمی و پشتیوانییە بێوێنه

 ی ئێرانییەکان.٢٠٢٢سەرکوتکردن و دامرکاندنەوەی شۆڕشی 
  

 ێوان ئێران و تورکیاداکورد وەکوو قۆچی قوربانی لە ن تورکیا و شۆڕشی ئێرانییەکان:

 
بە شززێوەیەکی گشززتی، تورکیززا بززۆ هێرشززکردنە سززەر ڕۆژاوای کوردسززتان چەنززد بەربەسززت و ئەکتەرێکززی لە بەردەمززدا بززوو کە 
گرنگترینیان بریتی بوون لە: ئێران و ڕووسزیا لە الیەم و ئەمریکزا و ئەوروپییەکزان لە الیەکزی تزرەوە. لە ئێسزتادا بەهزۆی 

ووسیا لە سووریا، هەروەها پێویسزتیی ڕووسزیا بە تورکیزا لە ڕووی ئزابووری و سیاسزییەوە وای کزردووە دەرچوونی هێبەکانی ڕ
کە، ڕووسیا ڕازی بێت یزان النزی کەم کزاردانەوەیەکی کردەییزی نەبێزت و تەنزانەت لەم ڕێزگەیەوە گوشزار بزۆ ئەمریکزا دروسزت 

ە ئەگەری کزاردانەوەی ئەمریکزا، ئەوە تورکیزا زیزاتر لە بکات لە سووریا و ناکۆکی بخزاتە نێزوان ئەنزدامانی نزاتۆ، یزاخود ل
ڕووسیا نبیک ببێتەوە. لە الیەکی تریشەوە سەرهەڵدانی نزاڕەزایەتی و شۆڕشزی ئێرانییەکزان لە دژی ڕژێمزی ئیسزالمیی ئێزران 

https://www.france24.com/en/middle-east/20221123-the-kurds-are-the-ideal-scapegoat-for-both-turkey-and-iran
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  لزه  نەمێنێت جگزه لە ئێستادا هیچ چارەیەکیان -کە لە ڕابردوودا دژی دەستوەردانی تورکیا بوون -وای کردووە کە ئێرانییەکان
 ریشدا ئێران پاڵاشتیی تورکیا وەربگرێ بۆ چەند مەبەستێک: رامبه به  ڕازیبوونیان بەم هێرشەی تورکیا و، له

 
ئامانجی ئێران ئەوەیە کە تورکیا لەگەڵ کابینەی نوێی ئیسرائیل هاوبەشی نەکزات بزۆ ڕووبەڕووبزوونەوەی ئێزران، چزونکە لە 

 کە چەنززد پززالن و هێرشززێکی ئێرانززی لەنززاو خززاکی تورکیززا پززووچەڵ کززردەوە ە لە ئیسززرائیلڕابززردوو تورکیززا بززۆ نبیکبززوونەو
 دەستبەسزەر لەالیەن ئێزرانەوە ڕاسزاێردرابوون کە نەکەسزا ئەو تەنانەت و، بوو ئیسرائی.ییەکان ڕفاندنی و کوشتن مەبەستیان

هەڵبژاردنززززی پێشززززوەختەی  پززززاش کە لەوەی جززززگە ئەوە بززززارەیەوە؛ لەم کززززرد تورکیززززای سوپاسززززی ئیسززززرائیل و کززززران
اتانیزاهۆ و حزببە هاوپەیمانەکزانی، جزارێکی تزر ن بنیزامین وەکوو ئێران، دژبەری توندڕەوەکانی هێبە کە دەرکەوت ئیسرائیل

 دروسزت سزاتەدا لەم ئێزران بزۆ گەورەی مەترسزییەکی ئەمەیزش و، ڕاساێردران بۆ پێکهێنزانی حکزوومەت زۆرینەیان هێنایەوە و
کردووە کە هەم کێشەی لەگەڵ ئەمریکا و ئەوروپییەکان هەیە سەبارەت بە دۆسییەی ئەتۆمی و بەبنبەستگەیشزتنی و هەمزیش 

 .ئۆکراینا دژی لە ڕووسیاوە لەالیەن بەکارهێنانی و ڕووسیا مووشەم بۆ و هەناردەکردنی درۆن سەبارەت بە
 

تکردنی خۆپیشزاندەر و ڕاپەڕیزوانی سزەرکو و کوشزتن بە سزەبارەت ئەوروپییەکزانە، و ئەمریکزا لەالیەن ئێران لەمانەیش جگە
ئەنجومەنی مافەکزانی مرۆڤزی  (A/HRC/S-35/L.1) شۆڕشی ئێرانییەکان، لەژێر گوشاردایە کە دوایینیان دەرچوونی بڕیاری

 لە" کانڕاسززتییە دۆزیززنەوەی" لیژنەیەکززی پێکهێنززانی بززۆ بززوو ٢٠٢٢ - ١١ - ٢٤ ڕێکەوتززی لە ڕێکخززراوی نەتەوە یەکگرتووەکززان
 ڕوو خززراونەتە چاالکڤانززان و مززرۆڤ مززافی ڕێکخراوەکززانی لەالیەن کە کەیسززانەی بەو سززەبارەت ئەمینززی ژینززا کوشززتنی پززاش
 ناوچەکززانی و ەکانی ئێززران لە هەمززبەر ئێرانییەکززان، بەتززایبەتی لە بەلوچسززتان و کوردسززتانپێشززێ.کاریی لە بەشززێک وەکززوو
 هەروەهززا. هێنززاوە بەکززار سززڤیل کەسززانی بەرامززبەر لە سززەربازیی هێززبی رانخۆپیشززاندە سززەرکوتکردنی بززۆ ئێززران کە دیززکە
، کۆماری ئیسالمی سەدان ناڕازیی کوشتووە کە بەشزێکی زۆریزان منزاڵ و ئزافرەتن ئامارەکانی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ بەپێی

وە و دەسززتدرێژیی سێکسززیی کززردۆتە سززەریان و مەترسززیی ئەوەیززش هەیە بە و، دەیززان هەزار کەسززی گرتززووە و ئەشززکەنجە دا
 تۆمەتی "دژایەتی لەگەڵ خوا" و "ڕووخانی سیستەم" سبای لەسێدارەدانیان بەسەردا بسەپێنێت.

 
لە ڕۆژهەاڵتززی  ئێززران و تورکیززا و ڕووسززیا هاوپەیمززانی یززان سززێکوچکەیەکیان پێززک هێنززاوە جززگە لەمززانەیش، لە ئێسززتادا

ناوەڕاسزززت کە لە بەرامزززبەر ئەمریکزززا و ئەوروپییەکزززان، هەروەهزززا لەالیەن "چین"یشزززەوە تزززا ڕاددەیەم پشزززتیوانی دەکزززرێن؛ 
 و، پەنزا ببزاتە بەر تورکیزا ۆیی و دەرەکییەکزانئەمەیش وای کردووە کە ئێران بۆ ڕزگزاربوون لە مەترسزییە ئاسایشزییە نزاوخ

 لە بێززت جیززاوازتر تورکیززا ئامانجەکززانی هەرچەنززدە. بێززت بەردەوام سێگۆشززەیە ئەو کە ئەوەی بززۆ مەرجەکززانی بە بێززت ڕازی
 .دەبەستێتەوە پێکەویان هاوکێشەیەیەدا لەم کورد و سووریا و هاوپەیمانی لەگەڵ ڕووسیا خاڵی بەاڵم ئێران،

https://www.aljazeera.com/news/2022/6/23/turkey-foiled-iranian-plot-to-kill-israelis-in-istanbul-fm
https://www.timesofisrael.com/three-iranian-agents-said-caught-in-turkey-plotting-to-kill-israelis/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63459824
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63459824
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-63459824
https://www.aljazeera.com/news/2022/11/11/netanyahu-mandated-to-form-new-israeli-government
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/drone-sales-to-russia-spark-a-debate-in-iran/
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/18/iran-agrees-to-supply-missiles-as-well-as-drones-to-russia
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-council-establishes-fact-finding-mission-investigate-alleged-human-rights
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-council-establishes-fact-finding-mission-investigate-alleged-human-rights
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-council-establishes-fact-finding-mission-investigate-alleged-human-rights
https://www.hra-news.org/
https://www.nytimes.com/2022/07/20/world/europe/russia-turkey-iran-axis.html
https://ovipot.hypotheses.org/15691
https://www.al-monitor.com/originals/2022/10/iran-protests-put-turkish-government-tight-spot
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تزانی كا کورد لە ئێران وەکوو پارچەی سێیەم لە نێزوان واڵ تورکیاش نیگەرانە بە ڕووخانی ئەم سیستەمەی ئێستای ئێران؛ نه
ناوچەکە ببێتە خاوەن ستاتۆیەکی سیاسی و یاسایی و ئەمەیش کاریگەریی لەسزەر کزورد لە تورکیزا هەبێزت و، تەنزانەت لەم 
ڕێگەیەوە تورکیا گەمارۆ بدرێت. هەروەها تورکیا نیگەرانە کە ئەگەر یارمەتیی ئێران نەدات، ئەوە ئێران یزارمەتیی پەکەکە 

 هێبەکانی تورکیا لە عێراق و سووریا و تەنانەت لە ناوخۆی تورکیا. و یەپەگە بدات بۆ بەرەنگاربوونەوی
 

ئێران بە ڕازیبوونی بۆ هێرشەکانی تورکیا مەبەستێکی تریشی هەیە، کە ئەویش ئەوەیە کە لەم کاتەدا تورکیزا ئازەربایجزان 
 و ورمزێ لە ئێزران لە هاومەزهەبەکزانی و هاونەژاد و هاوزمان تورکە لە پشتیوانی هەوڵی بۆ دژایەتیی ئێران هان نەدات کە

 ئێتنزیکن وەمدو تورکەکزان کە لەوەی جگە چونکە ئێران؛ ڕژێمی دژی لە ڕاپەڕین بۆ بدات... و زەنجان و ئەردەبیل  و تەورێب
پاڵاشززتییان گززرنگە بززۆ   وه ەوە بەهززۆی شززیعەبوونیانهمەزهەبییشزز ڕووی لە ئێززران، لە دانیشززتووان ژمززارەی و قەبززارە ڕووی لە

ئێزززران؛ ئەمە جزززگە لە نفزززووزی بااڵیزززان لە ڕووی ئزززابووری و، هەروەهزززا ئەگەری ڕێککەوتنیزززان لەگەڵ کوردەکزززان بەهزززۆی 
 تری لە دژی ئێران.هاوسنووریی جوگرافیایییان لەگەڵ یەک

 
ئازەربایجززان لەگەڵ ئیسززرائیل لە دژی ئێززران چززاالکی  هەروەهززا ئێززران دەیەوێززت لە ڕێززگەی تورکیززاوە ڕێززگە لەوە بگرێززت کە

 چاالکییەکزانی بزۆ بزنکەیەم بزۆتە کە ئێزران ئازەربایجزان تۆمەتبزار دەکزات دەوامبەر چزونکە ئێران، سنوورەکانی لەناو بکەن
 .ئێران دژی لە ئیسرائیل

 دووەمززی جەنگززی دوای لە کە جیۆسیاسززییەی ئززاڵوگۆڕە ئەو بەهززۆی ە،ک ئەوەیە ئێززران بززۆ هەسززتیارتر ئەمززانەیش هەمززوو لە 
 و ێتەوەبکزر ربایجزان دااڵنزی زەنزگەزوور لە نێزوان نەخزچەوان و ئازه ئەرمینیا و ئازەربایجان ڕووی دا، ئەوە نێوان لە کاراباخ

کی.ززۆمەتریی لەگەڵ ئەرمینیززا مززاوە و لەم  ٤٠ نززبیکەی سززنوورێکی تەنیززا ئێسززتادا لە کە بززدات گەمززارۆ ئێززران بەتەواوەتززی
ڕێگەیشەوە ئێران گەمارۆ بدرێت و تورکیا بەتەواوەتی زاڵ ببێت و ئێران لە نزاوچەی قەوقزازی باشزوور بەیەکجزاری داببڕێزت 

ریززای ڕەش و ئەوروپززا نەمێنێززت و لە کۆتاییشززدا پززێگەی جیۆسیاسززیی لە نززاوچەکە و بەم پێززیە هززیچ دەرچەیەکززی بززۆ سززەر دە
 دابەزێت و تووشی گەمارۆی ئابووری و جیۆسیاسی ببێتەوە.

 
هێزبی ئاسزمانیی تورکیزا هێرشزی کزردە سزەر پێگەکزانی هەسزەدە و،  ٢٠٢٢ - ١١ - ٢٠هەموو ئەمانە وای کرد کە لە ڕێکەوتی 

شمشێر"ی لێ نراوە؛ ئەوەیزش دوای هەفزتەیەم لە تەقیزنەوەکەی ئەسزتەنبوڵ هزات لە -"چنگئۆپەراسیۆنە ئاسمانییەکە ناوی 
کە شەش کوژراو و دەیزان برینزداری لزێ کەوتەوە. ئێسزتا سزوپای تورکیزا بەنیزازە ئۆپەراسزیۆنێکی  ٢٠٢٢ - ١١ - ١٣ڕێکەوتی 

و هێززبە کززوردانەی کە ئەنزز،ەرە بە سززەربازیی بەرفززراوان لە بززاکووری سززووریا دەسززت پززێ بکززات بززۆ زیززاتر سززەرکوتکردنی ئە
ئۆپەراسززیۆنی  بەرپرسززی تەقینەوەکززانی ئەسززتەنبوڵ دەزانێززت. سززەرکۆماری تورکیززا، ڕەجە  تەییززب ئەردۆغززان، سززەبارەت بە

https://www.radiofarda.com/a/alieyev-says-iran-s-anti-azerbaijan-attack-will-not-remain-unanswered/32148565.html
https://www.reuters.com/article/iran-israel-azerbaijan-idUSL6E8KU0YE20121001
https://www.reuters.com/article/iran-israel-azerbaijan-idUSL6E8KU0YE20121001
https://www.reuters.com/article/iran-israel-azerbaijan-idUSL6E8KU0YE20121001
https://armenianweekly.com/2022/11/16/azerbaijan-becomes-a-new-battlefield-for-iran-israel-rivalry/
https://gulfif.org/why-iran-opposes-azerbaijans-zangezur-corridor-project/
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%86%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A6%DB%86%D9%BE%DB%95%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%86%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8E%D8%B1-%D8%AA%DB%95%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%95-%D8%A6%DB%86%D9%BE%DB%95%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%86%D9%86%DB%8C-%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8E%D8%AA/2744265
https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%86%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A6%DB%86%D9%BE%DB%95%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%86%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8E%D8%B1-%D8%AA%DB%95%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%95-%D8%A6%DB%86%D9%BE%DB%95%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%86%D9%86%DB%8C-%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8E%D8%AA/2744265
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: "تەنیا لە ئۆپەراسیۆنی ئاسمانیدا سنووردار نابێت؛ دواتزر بڕیزاری لەسزەر دەدرێزت کە پێویسزت بە شمشێر ڕای گەیاند-چنگ
 بەشداریی چەند هێبی وشکانی دەکات. بەو شێوەیە هەنگاو دەنێین."

 
نگ،  وتنی کەمای ئاوارەکان بە ئاگری جزهبێ گومان جگە لە لێکەوتەی ناخۆشی زۆر بۆ دانیشتووانی باکووری سووریا و بەرکە

لە ئەگەری هێرشە گەورەکەی تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوا، ئەوە دەتوانێت سوودی بۆ چەکدارانی سەر بە داعزش بگەیەنێزت؛ چزونکە 
لە ئەگەری دروسززتبوونی جەنززگ لە نێززوان تورکیززا و هێبەکززانی هەسززەدە، پرۆسززەی بەرەنگززاربوونەوەی داعززش دەوەسززتێت و 

 ووریای دیموکرات چیتر توانای شەڕی داعشیان نابێت.هێبەکانی س
 

ئەمە ئەو ئامانجززانەن کە تورکیززا و ئێززران لە سززووریا بەدوایەوەن؛ چززونکە لەم ڕێززگەوە هەم ڕەوایەتززی دەدەنە کردەوەکززانی 
ە لە دواتریززان لە سززووریا و بەردەوامیززی حکززوومەتی بەشززار ئەسززەد لە بززری گززۆڕینی و، هەمززیش ئەمریکززا و هاوپەیمانززان ک

ئێستادا هەم لەگەڵ ئێران و هەمیش تورکیا لەسەر زۆر پرسی ناوخۆیی و دەرەکی ناکۆکییزان هەیە، سزەرقاڵ دەکەن. لێزرەوە 
جگە لەوەی ئەم دوو دەوڵەتە )ئێران و تورکیزا( کێشزەکانیان هەنزاردەی دەرەوە دەکەن، لە هەمزان کاتیشزدا بە دروسزتکردنی 

ەڕاوکێزززی ئەوە لە نزززاوخۆی واڵتەکانیزززان بزززاڵو دەکەنەوە کە بە الوازبزززوونی دوژمنزززی دەرەکیزززی وەکزززوو داعزززش، تزززر  و دڵ
دەسەاڵتدارانی ئێستا، ئەوە ئەگەری دزەکردنی تیرۆریست و گزرووپە تیرۆریسزتییەکان لە ئزارادایە. ئەم پزالنە بزۆ هەر یەکە 

ەڵ ئێزران لەسزەر چەنزد بنەمزایەم لە ئێران و تورکیا ئامانجی جیاوازیان هەیە. بۆ تورکیا ئەم هاوبەشزییە سزتراتیژییە لەگ
 گرنگترینیان بریتین لە:ڕاوەستاوە کە 

 
 لە ئاستی ناوخۆییدا هەر ناڕەزایەتییەم بە پاساوی جەنگی دژەتیرۆر سەرکوت دەکات. ؛یەکەم
شزی ئەردۆغان بە بەرزکردنەوەی بارگرژییەکان لە دەرەوەی سنوور، لە ئاستی ناوخۆییدا خۆی وەکوو پارێبەرەی ئاسای ؛دووەم

 زاڵ دەبێت. ٢٠٢٣ی ساڵی ٦نەتەوەیی دەناسێنێت و لەم ڕێگەیەوە بەسەر ڕکابەرەکانی لە هەڵبژاردنی مانگی 
لێززرەدا تورکیززا هێبەکززانی هەسززەدە سززەرقاڵ دەکززات و لەم ڕێززگەیەوە دوو بەرەیززان بززۆ دەکززاتەوە: لە الیەم داعززش  ؛سووێیەم

وپەیمزان و الیەنگزری خزۆی لە سزووریا گەمارۆیزان دەدەن و لەم هێرشیان دەکاتە سەر و لە الیەکی دیکەیشەوە، هێبەکانی ها
 ڕێگەیشەوە تواناکانی هێبەکانی سووریای دیموکرات لەناو دەبات.

ئەگەر تورکیا سەرکەوتوو بێزت، ئەوە ڕەوایەتزی لە هێبەکزانی هەسزەدە وەردەگزرێتەوە لە جەنگزی دژەتیزرۆر و، بەم  ؛چوارەم
ەوا بززۆ جەنگززی دژی تیززرۆر بە واڵتززانی ئەنززدامی هاوپەیمززانێتیی نێززودەوڵەتیی پێززیەیش خززۆی وەکززوو ئەکززتەری سززەرەکی و ڕ

 جەنگی دژی تیرۆر دەناسێنێت.

https://www.aa.com.tr/ks/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D8%AF%DB%86%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A6%DB%86%D9%BE%DB%95%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%86%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B4%DB%8E%D8%B1-%D8%AA%DB%95%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%84%DB%95-%D8%A6%DB%86%D9%BE%DB%95%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DB%86%D9%86%DB%8C-%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8E%D8%AA/2744265
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لە هاوکێشە سیاسییە ناوخۆیییەکزانی تورکیزا، هێزبە کوردییەکزان، بەتزایبەتی هەدەپە، دەخزاتە ژێزر گوشزارەوە کە  ؛پێنجەم
ی لێاێچیززنەوەی یاسززایی و سززبا دەبززنەوە و لەم ڕێگەیشززەوە لە ئەگەر پشززتیوانی لە ڕۆژاوای کوردسززتان بززکەن، ئەوە ڕووبەڕوو

هەڵبژاردنی داهاتوو ناتوانن هاوپەیمانێتییەم لە دژی ئەردۆعان پێزک بێزنن یزان وەکزوو هێبێکزی ئەلتەرنزاتی  دەربزکەون؛ 
تە تونزدڕەوەکانی لە هەمان کاتیشدا هێبەکانی ئۆپۆزیسیۆن لێیان دوور دەکەونەوە بۆ ئەوەی بەر تووڕەیی و ڕقی ناسیۆنالیس

 و  تورکیا نەکەون و دەنگەکانیان بۆ ئام پارتی و ئەردۆغان نەڕوات. ئەمە هەم نزاکۆکی لەنزاو ئۆپۆزیسزیۆن دروسزت دەکزات
و  کوردییەکزان هێزبە کە کاتێکیشدا لە. بکەون ئەردۆغان سیاسەتی دوای بە دەکات ناچاریان و دەکات الواز پێگەیان هەمیش

کەوتووی سیاسەتی ئاسایشزیی ئەردۆغزان بزن، ئەوە بە شزێوەیەکی ئۆتۆمزاتیکی دەنگزدەر دەنزگ بەو ئۆپۆزیسیۆنی تورکیا شوێن
 هێبە دەدات کە خاوەن دەستاێشخەرییەکەیە نەم ئەو هێبانەی کە شوێنکەوتوون.

(  كزه كه بە الوازکردنی هەسەدە لە ڕۆژاوای کوردستان، ئەوە قوواڵییی سزتراتیژیی "پزارتی کرێکزارانی کوردسزتان" )په ؛شەشەم
لەنززاو دەچززێ و ژیززاتر دەخززرێنە ژێززر گوشززارەوە و لەمەیززش گرنگتززر، ئەو ڕەوایەتیززیە سیاسززی و سززەربازی و ئاسایشززییەی کە 

 وەریان گرتبوو کاڵ دەبێتەوە.  ڕۆژاوای کوردستان لە ڕووی ئیدارە و جەنگی دژەتیرۆرەوه
رکیزاوە، هێبەکزانی هەسزەدە ناچزار دەبزن کە پەنزا لە الیەکی تریشەوە، بەهۆی هێرش و هەڕەشە و گوشزارەکانی تو ؛حەفتەم

ببەنە بەر ڕژێمی سووریا کە بیاناارێبێت یان بە ناردنی سزوپای سزووریا بزۆ سزەر سزنوورەکانی تورکیزا و سزووریا، کە ئێسزتا 
تیژۆی لەژێر کۆنترۆڵی هێبەکانی سووریای دیموکراتیکە، وا دەکات لە ئەم هێبانە گەمارۆ بدرێن و ئەمەیش ئامزانجێکی سزترا

ئەردۆغززانە کە لەم ڕێززگەیەوە هەم پەیوەنززدییەکانی لەگەڵ بەشززار ئەسززەد ئاسززایی بکززاتەوە و هەمززیش لە ڕێززگەی ڕژێززم و 
ی هێزبە  رجزه حکوومەتی سووریاوە لە ڕۆژاوای کوردستان بزدات. ڕوانزگەی سزووری بزۆ مافەکزانی مزرۆڤ دەڵێزت: "تورکیزا بەو مه

راسزیۆنەکانی لە سزووریا ڕادەوەسزتێت". تورکیزا مەرجزی  ، لە ئۆپه وه ڕێنزه رکیا بگهسنووری تو  سەربازییەکانی ڕژێمی سووریا له
ئەوەیشی هەیە کە دەبێت کشانەوەی شەڕڤانانی کورد و دانانی خاڵی سەربازیی هاوبەش لە نێزوان سزوپای تورکیزا و سزووریا 

 بگرێت.كانی بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان ڕا زاندنه بێتە ئاراوە، ئینجا ئامادەیە سنووربه
 لە خۆسزەر ژێردەسزەاڵتی ناوچەکزانی بەسزەر کزۆنترۆڵی و سزووریا ڕژێمزی بەهێببوونی بە تریشەوە، ڕوانگەیەکی لە ؛هەشتەم
 دەربکەوێزت ئەوروپییەکزان و ئەمریکزا بزۆ دەروازە و دیل بزه و ئەکزتەر تاکە وەکوو دەتوانێت تورکیا  ئەوە کوردستان، ڕۆژاوای

یییەکانی سزووریا لە ئێسزتا و بزۆ داهزاتوو و، هەروەهزا بەردەوامیزی جەنگزی ناوخۆ اوکێشەه و سووریا لەگەڵ مامەڵەکردن بۆ
 دژی تیرۆر لەو واڵتە.

لەم ڕێگەیەوە تورکیزا زەمیزنە خزۆش دەکزات بزۆ گزۆڕینی دیموگرافیزای ڕۆژاوای کوردسزتان و نیشزتەجێکردنی هێبەکزانی  ؛نۆیەم
ڕۆژاوای کوردستان لە سزووریا و دابڕانزی بزاکوور و ڕۆژاوای کوردسزتان الیەنگر و نبیک لە تورکیا لە ناوچە کوردستانییەکانی 

لە یەکتززری و، هەروەهززا نززاردنەوەی پەنززابەرانی سززووریا و نیشززتەجێکردنیان لەو ناوچززانە وا دەکززات کە تورکیززا بەتەواوی 
 ەد هەزار پەنابەری بەسەر ڕۆژاوادا زاڵ ببێت و کێشەیەکی ناوخۆییشی سەبارەت بە بوونی زیاتر لە سێ م.یۆن و شەش س
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 چارەسەر بکات. -کە بۆتە خاڵی الوازی ئەردۆغان - سووری لەو واڵتە
 

 کۆبەند

 
، پاسززەوان یززان پززارێبەری هەرێمززی کوردسززتانن، بەاڵم پززێ دەچێززت ٢٠٠٥هەرچەنززدە هێبەکززانی پێشززمەرگە بەپێززی دەسززتووری 

سززیا وای کردبێززت کە دەسززتی ئێززران و تورکیززا بە الوازیززی بەغززدا و بێهەڵوێسززتیی ئەمریکززا لە پززاڵ جەنگززی ئۆکراینززا و ڕووو
کراوەتر بێت. بزۆیە سزتراتیژیی نزوێی ئەم دوو  ٢٠١٧ی ئۆکتۆبەری ساڵی ١٦جێبەچێکردنی پالنەکانیان لە پاش ڕووداوەکانی 

دەوڵەتە لە هەنززاردەکردنی کێشززەکانیان بززۆ دەرەوە، بززۆ کززورد بەگشززتی و هەرێمززی کوردسززتان بەتززایبەتی زۆر مەترسززیدارە. 
ێویستە لەسەر ئاستی ناوخۆیی و نێودەوڵەتیدا ئەم کێشەیە بەئاسایشزی بکرێزت بزۆ ئەوەی هەم هەرێمزی کوردسزتان نەبێزتە پ

بەشێک لە ستراتیژیی ئەو دوو واڵتە بۆ لێدان لە کورد و پاشان الوازکردنزی خزۆی وەکزوو ئەکتەرێزک و، هەمزیش شکسزت بەم 
ەرێمززی کوردسززتانە لە پززاڵ دەستبەسززەرداگرتنی کەرتززی وزەی هەرێمززی سززتراتیژییە مەترسززیدارە بهێنرێززت کە گەمززارۆدانی ه

 کوردستان.
 

لە ئەگەری سەرکەوتنی ئەم ستراتیژییەی تورکیزا و ئێزران، گزۆڕانی گەورەی جیۆپزۆلیتیکی لە زیزانی هەرێمزی کوردسزتان ڕوو 
گۆڕێزت، بەاڵم لە ئێسزتادا دەبێزت دەدات. هەرچەندە تێاەڕینی کات و ئەگەری گۆڕانکاری لە ناوخۆی ئێران ئەم هاوکێشەیە دە

وەکوو ئەولەوییەتی سەرەکیی خەڵک و حکوومەت سەیر بکرێت و وەکوو هەڕەشەیەکی ژیانی مامەڵەی لەگەڵ بکرێزت و هەمزوو 
میکانیبم و ئامرازە دیا.ۆماسییەکان بۆ ڕەواندنەوەی ئەم مەترسییانە بەکار بهێنرێت. جگە لەمزانەیش ئاشزتەواییی نزاوخۆیی، 

ت و پێویسززتییەکی جززددی و هەنززووکەیییە لە نێززوان هێززبە سیاسززییەکانی هەرێمززی کوردسززتان و پارچەکززانی دیززکە. ئەولەویززیە
هەرچەنززدە خززاڵی هیززوابەخش ئەوەیە کە هەرێمززی کوردسززتان چەنززد کززارتێکی بەدەسززتەوەیە، بەاڵم بەهززۆی پەیوەسززتبوونی 

اشززکرا بززا  بکرێززت و پێویسززتە لە ناوەنززدە هززبرییە بززابەتەکە بە ئاسززتی نیشززتمانییەوە، ناکرێززت لە ڕاگەیانززدنەکان و بەئ
 تایبەتەکان و ناوەندە سیاسییە بڕیاربەدەستەکانی هەرێمی کوردستان تاوتوێ بکرێن.

  
هێززبی وشززکانیی سززوپای پاسززداران دەسززتاێکردنی ئۆپەراسززیۆنی دژی حببەکززانی  ،2022ی ئەی.ززوولی 24 ڕۆژی نمززوونە، بززۆ -١

داوای لە خەڵکزی هەرێمزی کوردسزتان کزرد لە بزنکە و بارەگزای ئەو حببزانە دوور کەنەوە. ڕۆژهەاڵتی کوردستانی ڕاگەیانزد و 
هەمان مانگ، سوپای پاسداران بە مووشەم و درۆن هێرشی کردە سەر قەاڵی دیموکرات و بارەگزای  ی28دوای چوار ڕۆژ و لە 

 50گیانیززان لەدەسززت دا و زیززاتر لە  کە  18حببەکززانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان لە کززۆیە، زڕگززوێب و شززێراوا؛ لە ئەنجامززدا 
تشززرینی دووەم، جززارێکی دیززکە ئێززران هێرشززی کززردە سززەر بارەگاکززانی حببززی دیمززوکراتی  ی14کەسززیش برینززدار بززوون. ڕۆژی 

کوردستانی ئێران لە کۆیە، زڕگوێبیش لە سنووری س.ێمانی کرایە ئامانج کە کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشزانی کوردسزتانی 
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ەی زەحمەتکێشزانی کوردسزتان لەو سزنوورەدان. لە هێرشزەکەی کزۆیەدا دوو کە  گیانیزان لەدەسزت دا و هەشزت ئێران و کۆمەڵ
( 2022 - 11 - 22کوردسزتان ڕۆژی سێشزەممە ) ڕۆژهەاڵتزی هێبەکزانی سزەر بزۆ ئێران هێرشی دوایین کەسیش بریندار بوون. 

تان لە کززۆیە؛ هێرشززەکە هززیچ زیززانێکی گیززانیی لززێ بززوو کە بە مووشززەم هێرشززی کززردە سززەر بارەگززای پززارتی ئززازادیی کوردسزز
 نەکەوتەوە و تەنیا زیانی گیانیی بەدواوە بوو.

  
 لە كزرا، عێزراق سزنوورەكانی سەر بۆ ئێران و توركیا پێشێ.كارییەكانی و زاندن سنووربه بابەتی تاوتوێی كۆبوونەوەكە لە -٢

 و خۆیزان بە زیانگەیانزدن و هاوواڵتیزان ترسزانی هزۆی ەبزووەت كە كوردسزتان، هەرێمزی نزاوچەیەكی چەنزد بۆردوومزانی پاڵ
 :دا بڕیارانەی ئەو دیا.ۆماسییەكان، هەوڵە پاڵ لە پێشێ.كارییانە، ئەو وەستانی موڵك و ماڵیان. بۆیە ئەنجومەنەكە بۆ 

 
ورەكان بە دانانی پالنێك بۆ باڵوكردنەوەی هێبەكانی پاراسزتنی سزنووری عێراقزی بزۆ گرتنەدەسزتی خزاڵی سزفری سزنو ؛یەکەم

 درێژاییی سنوورەكان لەگەڵ ئێران و توركیا.
دابینكردنزی هەمززوو پێداویسززتییەكانی پاڵاشزتیی لۆجیسززتی بززۆ فەرمانززدەییی هێبەكزانی سززنوور و زیززادكردنی توانززای  ؛دووەم

ێبەجزێ مرۆیییان و دابینكردنزی پزارەی پێویسزت و كەرەسزتەی سزەربازی و هیتزریش بۆیزان، بزۆ ئەوەی بتزوانن ئەركەكانیزان ج
 بكەن.
 بەكارهێنان و سوودوەرگرتن لە توانای مرۆییی وەزارەتی ناوخۆ، بۆ بەهێبكردنی بنكە تەناهییەكانی سنوورەكان. ؛سێیەم

هاوئاهەنگیكردن لەگەڵ حكوومەتی هەرێمی كوردسزتان و وەزارەتزی پێشزمەرگە بزۆ جێبەجێكردنزی بڕگەكزانی یەك و  ؛چوارەم
 ەكخستنی هەوڵە نیشتمانییەكان بۆ پاراستنی سنوورەكانی عێراق.دووی سەرەوە؛ ئەوەیش بە مەبەستی ی

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی پێنوو  
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 نوێ "پەیمانێکی کۆمەاڵیەتیی"دۆخی ئێران: گرنگیی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مەریوان وریا قانع

 
   : درەو

 
کە بەردەوام مزافە نەتەوەیزی و کولتزوریی و ئینسزانییەکانیان ژێرپزێ  کوردانی خۆرهەاڵت، ئەو بەشەی کۆمەڵگزان لە ئێرانزدا

نراون و وەم کەمینیەکی ئەتنیی و دینیی نزاجۆر و نەخواسزتراو، مزامەڵەکراون. سیاسزەتی کەمینەبزوون لە ئێرانزدا، وەم لە 
بونیزان، پەراوێبخسزتنی بەشی زۆری واڵتە نادیموکرسییەکانی خزۆرهەاڵتی ناوەڕاسزتدا، سیاسزەتێکە تزێکەڵ لە ئینکزارکردنی 

ناوچەکانیان، ڕێبنەگرتنی مافەکانیان، مامەڵەنەکردنیان وەم هاواڵتییەکی یەکسان، تا ئاسزتی دانزانی فشزاردانی بەردەوام 
لەسەریان و لە کۆتاشدا پەالماردانیزان. لە پشزتی ئەم جزۆرە سیاسزەتەوە سزێ سزتراتیژیەتی سزەرەکیی کزاریکردوە و تزا ئەم 

ەم، وێناکردنی بوون و ئامادەگی کوردە لە ئێراندا وەم کێشەیەکی ئەمنی و وەم هەڕەشە و مەترسزیی ساتەش کاردەکات. یەک
مزززافە ئەتنیزززی و دینیزززی و نەتەوەییزززانەی کزززورد  و خواسزززت ئەو  لەسزززەر واڵتەکە. دووهەم، وەاڵمزززدانەوەی تونزززدوتیژانەی

وام و بەرفراوانززی بەشززێکی زۆری ئەو ناوچززانەی داوایانززدەکات و بەرگریززان لێززدەکات. سززێهەمیان بە سززەربازیکردنێکی بەردە
 .کورد لەناویاندا دەژیی

 
دا، بەشزززێکی گرنگیزززی نزززاوچە کوردییەکزززان کزززراون بە نزززاوچەی سزززەربازیی و ١٩٧٩لە دوای شۆڕشزززی ئێرانیشزززەوە، لە سزززاڵی 
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وە زۆرجززار نززاوچە ژمززارەیەکی زۆر لە سززەرباز و پاسززدار و هێززبی سززەربازی تریززان تیززادا، نیشززتەجێکراوە. ئەم دۆخە وایکززرد
کوردسززتانییەکان وەم سززەربازگەیەکی گەورە دەربکەوێززت و ئەوەیشززی تیایززدا سززەروەربێت، دۆخ و یاسززا سززەربازییەکان بێززت. 
بەپێززی ڕاپززۆرتە نێودەوڵەتییەکززان ژمززارەی ئەو گیززراوانەی لە ئێرانززدا دەگیززرێن و لە سززێدارەدەدرێن بەشززی هەرە زۆریززان، 

ێنە دەڕوات چاالکەوانزانی پەروەدەیزی لەسزەر وتزنەوەی وانە بە زمزانی کزوردیی بە منزدااڵن کوردن. ئەم پەالمزارە تزا ئەو شزو
 .بگیرێن و لە زیندان توندبکرێن

 
لەبەرامززبەر ئەم دۆخە نالەبززار و ئەم شززێوازە لە مامەڵەکردنززدا،ا فززۆرمی جیززاوازیی بەرگریکززردن لەو بەشززەی کوردسززتاندا 

، کە خۆشحااڵنە، شزێوازی سزەرەکیی و بنەڕەتیزی بەرگریکزردن نەبزووە. لەوانەش گیراوەتەبەر، لەناویشیاندا خەباتی چەکدار
بۆ نموونە، خۆپیشزاندان، نزاڕەزایی دەربڕینزی هزێمن، داخسزتنی دوکزان و بزازاڕ، ڕاگرتنزی دەوامزی فەرمانگاکزان، هتزد... لە 

ی گەورەی ئێرانززدا لە ئززارادایە، ئێستاشززدا زیززاد لە دوو مززانگە شززەپۆلێکی بەهێززب و بەرفراوانززی ناڕەزاییززدەربڕین لە بەشززێک
نزاوچەی جیززاواز و گززروپە ئەتنیززیە جیاوازەکززانی ئەو واڵتە بەشزدارن لەم نززاڕەزایەتیی دەربززڕینەدا. بە تززایبەتی ئامززادەگیی 

 .بەرفراوانی ژنان و گەنجان ئاکاری سەرەکیی ئەم شەپۆلە نوێیەیە
 

امزادەن و ژمزارەی قوربانیەکزانیش تزا دێزت ڕوو لەزیزادبوونە. لە ناوچە کوردییەکانزدا ناڕەزاییزدەربڕینەکان زۆر بەخەسزتیی ئ
ئەگەرچزی ناڕەزاییزدەربڕینەکان سزەرەتا بە کوشزتنی خزانمێکی کزورد لە شزاری تزاران دەسزتیاێکرد، بەاڵم ئەوەی ئەم شزەپۆلە 

گریزی لە کۆمەڵزک گەورەیەی ناڕەزاییدەربڕین لەوانیتر جیادەکاتەوە، ڕەهەندە جێندەریەکەیەتی کە تیایدا ژنان وەم ژن بەر
مززافی سززەرەتایی خۆیززان دەکەن. بەگژاچززوونەوەکە لە یەکەم دەرکەوتنیززدا وەم بەگژاچززوونەوەی ژنززانی ئەو واڵتە بەگززژ ئەو 
حیجابە ئیسالمییەدا دەرکەوت، کە دەوڵەت و حوکمڕانان بەزۆر کردویزانەتە سزەر هەمزوو ژن و منزداڵێکی مێیزنە لەو واڵتەدا. 

وونەوەی ئەم حیجزابە زۆرەم.ێززیە، رەمززبی بەگژاچزوونەوەی کززۆی ئەو سیسزتمە سیاسززیی و دینیززی و بەاڵم لە قوواڵیزدا، بەگژاچزز
ئەخالقیزززززی و ڕەمزززززبییەیە کە بەدەوری ئەو حیجزززززابەدا دروسزززززتکراوە و دروسزززززتبووە. ئەوەی خەڵزززززک لێزززززی نزززززاڕازییە و 

ەخسزیی ئەوانزدا، ئامزادەگییەم بەگژیدادەچێتەوە. چزۆنیەتی ئامزادەگیی دەوڵەت و حوکمڕانزانە لەنزاو ژیزانی شەخسزیی و ناش
 .سەرەتایترین مافەکانی مرۆڤبوونیان لێ زەوتدەکەن

 
لە ئێستادا شارە کوردییەکان لە ناوچەیەکی پەراوێبیی نزاو دەسزەاڵتدارێتیی ئایەتواڵکزانەوە، گزۆڕاون بزۆ کزرۆم و سزێنتەری 

ازەکززانی کوردسززتان، ژنززان و پیززاوان و نززاڕەزایی دەربڕینەکززان و ژمززارەیەکی گەورەی خەڵکززانی سززەر بە چززین و تززوێژە جیاو
گەنجززان، دینززدار و نززادینیی، بەشززدارن لەم شززەپۆلە تززازەیەی نززاڕەزایەتیی دەربڕینززدا. وەاڵمززدانەوەی ڕژێززم بەم خەڵززکە 

 لە زۆر خەڵکزانێکی. واڵتە ئەو تزری ناوچەکانی بە بەراورد بە خوێناویتر و توندتر  ڕاپەڕیوە، هێجگار توند و خوێناوییە،
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بەسزەربازیکراون. کەلەپزوری درێزژی چەوسزاندنەوە و حزوکمی سزەربازیی  تەواوی بە ناوچەکانیزان و شەهیدکراون نداکوردستا
لە ناوچە کوردستانییەکاندا، بە تەواوی زیندوکراوەتەوە و کراوە بە ژێرخانی ئەو کاردانەوە تونزدەی ڕژێمزی ئیسزالمی ئێزران 

ئەدات. ئەو خزوێنە زۆرەی مێژوویەکززی درێزژە لەم نززاوچەیەدا ڕژێنززراوە، لەم سزاتەدا بەرامززبەر بە خەڵکزی کوردسززتان، نیشززانی
بززززووە بە ژێرخززززانی ئەو خوێنڕشززززتنە زۆرر و گەورەیەی ئەم سززززاتەی ئێسززززتا. لەمەشززززدا شوناسززززی کوردبززززوون و کززززۆی ئەو 

 .داواکارییانەی بەم شوناسەوە گرێدراون، ڕۆڵی سەرەکیی دەبینن
 

ربڕین و لەدوای ئەو وەاڵمزدانەوە تونزد و خوێنزاویەی ڕژێزم، ئێسزتا ئیتزر لە نزاوچە لەدوای زیاد لە دوو مانگ لە ناڕەزاییزدە
کوردسزززتانییەکاندا خواسزززتە سزززەرەتاییەکانی ناڕەزاییزززدەربڕینەکە، کە خواسزززتی ئزززازادی شەخسزززیی و ڕێبگرتنزززی مافەکزززانی 

رن، تێکەڵبزووە بە مێزژووی ئەو تاکەکەسە لەوەدا چ فۆرمێک لە ژیان و چ جۆرێک لە دەرکەوتن لەناو ژیانی گشتیدا هەڵبژێز
داواکززارییە سززەرەکییانەی کە بە شوناسززی کوردبززوون و بە مێززژووی چەوسززاندەوەی ئەم شوناسززەوە، گرێززدراون. پێمززوایە لە 
کاتێکززدا کوردسززتان بززووە بە سززێنتەر و خززاڵی قورسززایی ناڕەزاییززدەربڕینەکان لە ئێسززتاداهاوکات گۆڕانێززک لە خواسززتەکاندا 

سززەرەوە باسززمکرد چەوسززاندنەوەی نەتەوەیززی و پەراوێبخسززتنی شوناسززی دەسززتەجەمعی گززروپە ئەتنیززی و دروسززتبووە. وەم لە
 .نەتەوەییەکان بەشێکە لە مێژووی دەوڵەت نەتەوەی ئێرانی لە سەدەی بیستەم و لە مێژووی ئەم ساتەی ئەو دەوڵەتە

 
دۆخززی کەمینەبززوون، لە ڕێگززای خواسززتی بززۆیە ئەوەی ئێسززتا خەڵززک دەشززێت بیری.ێبکززاتەوە، سززتراتیژیەتی دەرچززوونە لە 

هززاواڵتیبوونی یەکسززان و خواسززتی سززەلماندنی مززافە کولتززوریی و زمززانەوانەیی و نەتەوەییەکززانەوە. گرێززدانی ئەمززانەش بە 
خواستی دابەشکردنێکی هاوسەنگ و دادپەروەرانەی دەسەاڵت لەنێوان تاران، وەم پایتەخت، و ناوچە جیاوازەکانی تزرم وەم 

ەوڵەت لە واڵتەدا. جۆرێززک لە نززامەرکەزیەتی سیاسززیی دروسززتبکرێت کە بڕێکززی گەورە لە ئززازادیی بە نززاوچە بەشززێک لە د
جیاوازەکانی ئەو واڵتە و دانیشزتوانەکانیان، ببەخشزێت. ڕەنزگە خواسزتی دروسزتکردنی دەوڵەتێکزی فیزدراڵیی لە ئێرانزدا ئەو 

ەم دەرچەیەم لەو بەناوەنزدییکردنە ترسززناکەی دەسززەاڵت لە ێنزرێتە پێشززەوە و وهئەرکە سیاسزییە گززرنگە بێزت لە ئێسززتادا ب
 .واڵتەکەدا بیری.ێبکرێتەوە

 
بە حززوکمی ئەوەی کززورد بەسیاسززیکراوترین کەمیززنەی ئەتنیززی و نەتەوەیززی نززاو ئێززرانە، واتە لە ڕووی سیاسززییەوە لە هەمززوو 

گرنگ و سزەرەکیی لە دەستاێشزخەریکردندا بزۆ گروپە ئەتنییەکانی تری ئەو واڵتە چاالکتربووە و چاالکترە، بتوانێت ڕۆڵێکی 
بونیادنانی سیستمێکی دیموکراسی فیدراڵی ببینێت. ئەم دەستاێشخەریەش بکات بە بەشێک لەو زمانە سیاسزیەی ئەم شزەپۆلە 

 تززام و قززۆرخکەر بەناوەنززدیکردنێکی سیاسززەتی بە کۆتززایی بەمەش تززازەیەی ناڕەزاییززدەربڕین لەو واڵتەدا قسززەیاێبکات.
 گروپێکزی نابێزت کە ئەوەیە ڕووبزدات پێویسزتە ئەوەی. کاردەکزات و ئامزادەیە سزاتە ئەم تزا کە ێنێت،هب واڵتە ئەو الیەنەی
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شتوانەوە، بڕیار بۆ سەرجەمی شار و ناوچەکانی ئێران بزدات کە ژمزارەی دانی م.یۆن دە بە تاراندا، وەم شارێکی لە حوکمڕان
 .ان، گەورەترەدانیشتونیان زیاد لە دە جار لە دانیشتوانی تار

 
بێگومان گەشەدان بەم زمانە دیموکراسییە و گەشەدان بە بیرکردنەوە لەوەی دەسەاڵت لە ئێراندا چیتر بەو شزێوەیەی ئێسزتای 
مەرکەزی نەبێزززت و دابەشززززبکرێت بەسزززەر نززززاوچە جیاوازییەکانزززدا، بەر لە هەمووشززززتێک، ڕووی بە ڕووی ئەو عەقڵززززیەت و 

مزادەیە و کاردەکزات. عەقڵزیەت و کەلەپورێزک هەمزوو کە زیاد لە سەدەیەکە لە ئێرانزدا ئا کەلەپورە مەرکەزیەدا ئەتەقێتەوە
خواستێکی سەر لەنزوێ دابەشزکردنەوەی دەسزەاڵت لە واڵتەکەدا وەم پزیالن و هەڕەشزە و خینەتکزردن نمایشزدەکات. لە پزێش 
هەمووانیشززەوە بەر ئەو ناسززیۆنالیبمە ئیێززرانییە دەکەوێززت کە فارسززبوون بنەمززاکەیەتی و بەئەمنیکرنززی مەسززەلەی کەمیززنە 

تەوەییەکانی ناو ئێران، ژێرخانە سیاسیی و سایکۆلۆژیی و ئەخالقییەکەیەکەی دروستدەکات. ئەوەی پێویستە دروسزتکردنی نە
ە لەودیززوی “ متمززانەی سیاسززیی و کززۆمەاڵیەتیی و ئەخالقیززی”و فززۆرمی تززازەی “ پەیمززانی کززۆمەاڵیەتیی”جززۆرێکی نززوێ لە 

 .هەردوو قاچییەوە لەناو دیندا وەستاوەوێناکردنەکانی ئەو ناسیۆنالیبمە داخراوەوە کە بە 
 

لە دۆخزززی نەگزززۆڕان و بەردەوامیدانزززدا بە هەمزززان عەقڵیەتزززی سیاسزززیی حزززوکمڕان، ئەوەی دەشزززێت ڕووبزززدات لە دوو ئەگەر 
 .تێاەڕناکات

 
ئەگەری سزززززەرنەکەوتن و بەئەنجامنەگەیشزززززتنی ناڕەزایەتییەکزززززان، کە بێگومزززززان هاوشزززززاندەبێت بە پرۆسزززززەیەکی  یەکەم،
 .ەنی تۆڵەکردنەوەی سیاسیی لە خەڵکە ناڕازیی و یاخییەکەی واڵتەکە، لە پێش هەمووانیشەوە خەڵکی کوردستاندرێژخای

 
لە ئەگەری سززەرکەوتندا، بونیادنززانەوەی سیسززتمێکی سیاسززیی دەسززەاڵتگەر ی نززوێ، بەاڵم بەبززێ عەمززامەی دینیززی  دووهەم،

 .ئایەتواڵکان
  

 .هەر دوو ئەگەرەکەش دوو ئەگەری تراژیدین
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 كوردانی رۆژهەاڵتی كوردستان
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەن سابیر

 
کزززوردانی ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتان، ئەو بەشزززەی کزززۆمەڵگەی کزززوردین کە هەمیشزززە لە کزززاردانەوە و پاڵاشزززتیدا بزززوون بزززۆ ئەو 

وویان داوە، چ لە دەمی خۆشزی و چ لە ناخۆشزیدا، یەکەمزین شزەهیدی کزۆمەڵە ڕووداوانەی لە پارچەکانی دیکەی کوردستان ڕ
سەعیدی موعینی بوو لە باشوور لە شەڕی دژ بە ڕژێمی بەعس شەهید بوو، بەشداری هێبی چەکداریی سەرجەم حیببەکانیزان 

لە ئێرانزدا ئێسززتاش لە  بزێ جیزاوازی لە شزەڕی دژ بە داعشززدا چ لە باشزور چ لە ڕۆژئزاوا، ڕادیکزاڵترین ئززاکتی خوێنزدکاران
، لە بزوون بە سزەرۆم کۆمزاری جەالل ١٩٩١یادی هەڵەبجەدایە، باوەش کردنەوەیان بۆ کوردانی باشوور لە دەمی ئاوارەبوونی 

تاڵەبانی، ڕاگەیانزدنی فیزدراڵیەتی هەرێمزی کوردسزتان، ڕیفرانزدۆم، لە سزەروبەندی گرتنزی ئۆجەالنزدا لەکاتێکزدا خەڵکزی 
مێدیززدا بززوون، بززۆ پاڵاشززتی و سززەرکەوتنی هەدەپە، لە بززوومەلەرزەی وان، شززەڕی سززوور و شززەڕی بززاکور خۆیززان لە بززێ ئو

خەندەقەکان، هەمیشە پاڵاشزت بزوون و هەڵوێسزتدار وەم هێمزای نەتەوەیزی، سزەدەها زینزدانی و شزەهیدیان لەو ڕێزگەیەدا 
 .داوە
 

ییەکزان بە سزەدان شزەهیدیان داوەو ئێسزتاش لە ڕۆژئاوا لە ڕۆژێکەوە دروست بووە چ وەم خزۆبەخش چ وەم گەریزال ڕۆژهەاڵت
گۆڕستانەکانی کۆبانێدا گۆڕی زۆرترین ڕۆژهەاڵتی دەبینزرێ لە ئاسزتی کزاراکتەری دیزار و پاڵەوانزدا لەوانە مۆسزا کۆبزانێ و 

 هتد…ڤیان پەیمان و ڕێبان جاوید و 
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 !ردەوامنبە ئێستاشەوە بە سەدان و هەزاران چاالکوانی ڕۆژهەاڵتی لە ڕۆژئاوا هەن و بە
 

هەر ئەم بەرجەستەیی بوونەی پاڵاشتی کردنیان ناخودئاگزا فۆرمێزک لە دنیزابینی الی کزوردی پارچەکزانی دیزکەی کوردسزتان 
دروست کزردووە کە وەم هێبێکزی پشزتیوانی ببینزرێن و لە پەراوێزبدا دابنزرێن، بەجۆرێزک ئەم بەپەراوێزب بزوونە ڕەگزی وەهزا 

ا لە دونیادا ڕۆژانە کاردانەوە و دەنگۆ و باسەکان فۆکەسزی تزایبەت هەیە لەسزەریان، داکوتیوە، لە ئێستای دۆخی ڕۆژهەاڵتد
 لێ؛ کوردانی پارچەکانی دیکە وەم بڵێی ڕۆژهەاڵتیان بە بیرچوونەوە سااردبێت و هیچ هەڵوێست و خەمخۆرییەم لە ئاستی 

 !پێویستدا بۆ ڕوداوەکانی ڕۆژهەاڵت نانوێنن و ناهەژێن
 

سزززتێکی ڕۆژهەاڵتزززیم دەبیزززنم لە چاوانیانزززدا ئەوە دەخزززوێنمەوە کە بە زمزززان نایزززدرکێنن، خواسزززتێکی لەم ڕۆژانەدا هەر دۆ
 هزیچ و دەگرێ شەرمەندەییم چوارچێوەی لە ڕوخاویان هیوای و شکاو هەستی  عەقڵمەند و بچوم )هاودڵ و هاوپشتمان بن(،

 !ۆیانب نییە وەاڵمێکم
 

ردسززتان دەکەیززن و لە ئەدەبیززات و هززۆنراوەو سززروودەکانمان جەخززت لە ئززێمە سززەد سززاڵە شززیوەنی چوارپززارچەی لەتکززراوی کو
یەکبززوونی کززوردانە بززێ بەرچززاوگیری جیززاوازیی و نبیکززی و دووریمززان، لززێ ئێسززتا گومززان دەکەم کوردسززتانی ئززێمە لە سززەری 

 .کۆاڵنەکەی خۆمان یا بازگەی شارەکەمان تێاەڕی نەکردووە و نەزانیوە
 

رچە و خۆمان هەزاران پارچەی دیکەمان لێکردەوە، ئەوان جارێزک ژێردەسزتەیان کزردین خۆمزان دوژمن کوردستانی کردە چوارپا
هەزاران جززار یەکتریمززان تەح،یززر کززردووە، ئەوان ئێسززتاش تەقەیەم لە مەهابززاد بکرێززت موشززەکێک دەنززێن بە هەولێززرەوە، 

ازیمزان لەنێزوان نزاکەن، بەاڵم خۆمزان د ئەمە واتە هێشزتاش ئەوان بە یەکمزان دەزانزن و جیاوهتز…کۆبانێ تۆپباران دەکەن
ڕۆژانە زیکری جیاوازیمان دەڵێینەوە و نەفرەتبارانی یەکمان کردۆتە هەوا بۆ سییەکانمان، لە ڕقی خۆمانزدا وەهزا گەوزاویزن 

 .ئیدی خودایەکیش هەبێت بە شایستەی ئاوڕدانەوەیەکمان نابینێت
 
 ٢٠٢٢مبەری ی نۆڤە٢٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕوانگە و ڕەخنە 
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 ئەو ڕاستیەی سەدساڵە تورکیاو ئێران لەبیرخۆیانی دەبەنەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لی كر عه بوبه ئه

 
لەئێستادا شزایەتی هێزرش وپەالمزاری هەردوو سزوپای تورکیزاو ئێزرانین بۆسزەر خزاکی هەرێزم بەبیزانووی بزوونی بارەگاکزانی 

 .داهێبە کوردییەکانی ڕۆهەاڵت وباکوور لەباشوری کوردستان
 

 بززۆ نەبززوونە ئامززادە  بەاڵم لەڕاسززتیدا هۆکززاری قززوڵ وڕاسززتەقینەی ئەم دۆخە پەکەکەو هێبەکززانی ڕۆژهەاڵت نیززیە، بەڵکززو
ەی کوردسززتان و دۆزیزنەوەی چارەسزەرێکی عززادیالنە وئاشزتیخوازانە بۆی،چزونکە ئەم شززەرە سزەدەیەکە بەفززۆرمی بەکێشز داننزان

 .جیاواز درێژەی هەیە
 

( دەکزات خبمەتێزك چ لەئێسزتادا چەك ونەبزوونی بزوون لەوەی بەدەر) ڕۆژهەاڵت  کوردییەکزانی بزاکوروبەواتایەکی تر هێزبە 
ی کێشززە نەتەوەیززیەکەن، ئەوکێشززە چارەسززەر ببززوایە، لەئێسززادا شززوێنەوارێك نەکردنزز چارەسززەر بەرەنجززامی دەرهاویشززتەو

 .لەئۆپۆزیسیۆنی چەکداری کوردستانی نەدەبوو
 

 .جارەکیش تەنهاو تەنها لەگرەوی چارەسەری پرسی نەتەوەیی کوردوکوردستاندایەچارەی بنەرەتی وکۆتایی ویەک
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چونکە جەوهەری کێشزەی کزورد سیاسزیە نەك ئەمنزی، جگەلەچارەسزەرێکیش کزورد پێزی ڕازیبێزت، کەلەئێسزتادا لەچوارچێزوەی 
 .دەبێت دەوامیبەر جۆردا جۆراو لەفۆرمی وشەڕە م.مالنێ ئەم  دەوڵەتەکاندا دەرناچێ وئەوپەڕی فیدڕاڵییە،

 
سەرجەم هێبو پارتەکانی ئێسزتاش لەنزاوببرێن، پزارت وهێزبو ڕێبەرایەتزی تزر دێزتە مەیزدان، چزونکە زۆر بەکزورتی چزوارەم 
نەتەوەی گەورەی ناوچەکە واتە کورد، سەدساڵە دۆخی سەیرکردنی وەك کەمینە ڕەتدەکاتەوە، چ جای لەهەنزدێ شزوێن وەك 

 !کەمینەش دانی پیانانرێت
 

بەسە بۆ دەرکەوتنی ناکامی ونائەخالقیبوونی گرەو کردن لەسەر سڕینەوەو بەکەمیزنەو ئەمنیکردنزی مەسزەلەی کزورد سەد ساڵ 
 .کۆتایی هێنان بە ناسیۆنالیبمی کوردی وخواستی بەرابەریی نەتەوەیی و
 

رەبزی لەعێراقزدا، سەد ساڵی تر درێژە بەمە مەدەن، چونکە هەروەك چۆن هەڵتەکاندنی بناغەکانی قەاڵی ناسیۆنالیبمی عە
ڕەگەکانی لە ڕوخاندنی شۆڕشی ئەی.ول وڕێکەوتننامەی جەزائیزردایە، دەکرێزت زەهزری چارەسزەر نەکردنزی ئەم کێشزە دەوڵەت 
وواڵتی تریش لەئایندەدا بەهەمان چارەنوو  بەرێت، چونکە مانەوەی کێشزەی کزورد بەم جزۆرە پێویسزتی بەسیسزتمی سیاسزی 

دەدا واتزاو ئاماژەکزانی دەوڵەت لەقۆنزاغی پزاش مزۆدێرنەدا بەرەو زەردووییەکزی کوشزندە کێشەدارەو هەرئەویش بەسزە لەئاینز
 .بەرێت

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ڕوانگە و ڕەخنە 
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 ڕیفۆڕم خوازانی حکومەتی چرخی پێنجەمی ماشێنی حاکمیەتی ئیسالمی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام
 

ڕاپۆرتززانەی کە لە ڕاگەیەنەرەکانززدا بززاڵو بززوونەتەوە هێنززدێک لە کەسززایەتیە ئیسززالح خوازەکززان لە جەلەسززە و  بەپێززی ئەو"
کۆبززوونەوەی کاربەدەسززتانی سززەرەوەی حکومەتززدا، کۆمەڵێززک ڕێکاریززان بززۆ کۆتززایی هێنززان بە نززاڕيبایەتیە سەراسززەریەکان 

 پێشکەش کردوە.
 

کان گرتوە سەبارەت بە سەرکوت و بەرەنگزار بزوونەوە لەگەڵ ناڕەزایەتیەکزان ئەوان ڕێبیان لە هەڵسوکەوتی هێبە ئەمنیەتیە
 "لە کوردستان و لەبارەی گوشاری سەر هێبە نیبامیەکانیش نیگەرانی خۆیان دەربڕیوە.

 

زیززاتر لە دوو مانززگ سززەرکوت و جەنززایەتی حکززومەتی ئیسززالمی بززۆ تێکشززکاندنی خززۆڕاگری و خەبززاتی خەڵززک چارەسززاز 
حاکمیەتی ئیسالمی جارێکتر دەستەودامێنی سوپاپی ئیتمینان یزان چەرخزی پێنجەمزی ماشزێنی دەوڵەتزی، واتە ئێستا  نەبووە.

 ئیسالح خوازەکان بۆتەوە.
 

ڕیفززۆڕم خززوازانی حکززومەتی کە بززاڵی بەزیززو و بەرغەزەبززی حززاکمیەتی ئیسززالمین، دوو دەیە دەرفەتیززان هەبززوو تززا دروشززم و 
یان بەکردەوە دەربێنن، بەاڵم بە نیشاندانی ئەوپەڕی بێ لیزاقەتی و بزێ کیفزایەتی لە بەرنامە بێ ناوەرۆم و فریوکارانەکان

سەرکردەکانیان زیندانی، خرانە حەسر، و یان خانەنشین کزران و بەشێكیشزیان  خۆیان توشی شکستێکی ئابڕوبەرانە بوونەوە.
 هەروا لە گەندەڵی و سەرکوتدا بەشدارن.
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ەوتی خۆیدا دەمێکەیە سنوری گوفتمان و سیاسزەتەکانی ئیسزالح خزوازانی بەزانزدوە و شۆڕشی نوێی خەڵکی ئێران لە درێژەی ڕ
 دروشمی ئیسالح تەڵە ، ئوسول گەرا، ئیتر تەواوە ماجرا ی بە ڕوونی فۆرمۆلە کرد.

 

ۆ ئیسالح خوازانی دەرکراو لە دەسەاڵت و پەڕاویب خراو لە الیەن خەڵکەوە ئیتر سزەنگێکی سیاسزی کزاریگەر نزین و ئەمەش بز
 هەرسێ الیەنی معادلەکە، واتە حکومەت، خەڵک و خودی ڕیفۆڕم خوازەکان بە ڕۆشنی دەرکەوتوە.

 

 کاتێزک بزوون، ئیسزالحتەڵەبەکان دەسزتبەدامێنی هاوبەشەکانی و خامنەیی جەنایەت، و سەرکوت دوای مانگ دوو بۆچی بەاڵم
 بوون؟ الواز و وچروم سووم ڕادەیە ئەو تا دەزانن

 

کە حاکمیەت و دەزگای سەرکوت هەستیان بەوە کردوە کە تونزدوتیژی بە تەنیزا واڵمزدەرەوە نیزیە و دەبزێ  ڕاستیەکەی ئەوەیە
بە کۆمەڵێزززک مزززانۆڕی سیاسزززی، ڕیزززبی خەڵزززک توشزززی دووبەرەکزززی بکرێزززت و کزززاتێکی زیزززاتر بزززۆ هێزززبە سزززەرکوتگەرەکان و 

نی، کۆبزوونەوەی شزمخانی و ئیژەیزی لەگەڵ دیداری موجتەبا خامنەیی لەگەڵ کچەکەی ڕەفسزەنجا حەسانەوەیان فەراهەم بێت.
 چەند کە  لە ڕیفۆڕم خوازەکان لەم ڕاستایەدا دەکرێ ڕوون بکرێتەوە.

 

ڕێبەرانززی گەنززدەڵ و ترسززەنۆکی ئیسززالح خززوازانی حکززومەتی کە زۆربەیززان لە ناوەنززدە ئیتالعززاتی و ئەمنیەتیەکانززدان لە 
بزۆ هەسزت کزردن بە بێشزەرمی  نی مێژوویەکزی پزڕ لە شزەرمەزارین.سەرکوت و کوشتاری ناڕازیان و زیندانیانی سیاسزیدا خزاوە

ئەم تزززاقمە هەر ئەوەنزززدە بەسزززە کە لە ئاسزززت جەنایەتەکزززانی حکزززومەتی ئیسزززالمیدا خۆیزززان کزززوێر دەکەن و سزززەبارەت بە 
 ئەم دەاڵڵ و گەنززدەڵە سیاسززیانە هززیچ باسززی قەتززڵە تونززدوتیژی نوانززدن و سززەرکوت پیرۆزبززایی ئاڕاسززتەی حکززومەت دەکەن.

 حکومەتیەکان ناکەن، تەنانەت نیگەرانی جەنایەتکاران و بەکرێگیراوانی ڕژیمیشن.
 

ناڕازیززان و  شززۆڕش و ڕاپەڕینززی خەڵززک لەدژی کۆمززاری ئیسززالمی لە کوردسززتان و لە زۆربەی شززوێنەکانی ئێززران لە ئززارادایە.
نیبامێکزی سزیکۆالر کە تێیزدا ئزازادی، خەڵکی وەگیانهاتو بە هیچ شتێک کەمتر لە روخزانی کۆمزاری ئیسزالمی و بونیزاد نزانی 

 بەرابەری و مافەکانی مرۆڤ دابین و زەمانەت کرابێت ڕازی نابن.
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٦ڕێکەوتی:  – امەیپ یتیساسەرچاوە: 
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  کوردستان سەنگەری شۆڕشە
 

 
 

 وەرگێڕانی بۆ کوردی: کاوە عومەر
 

 حەمید تەقوایی دیمانەی خەلیل کەیوان لە بەرنامەی پرسیار لەگەڵ

 
 بە پشتبەستن بە چاوپێکەوتنێک لەگەڵ کەناڵ جەدید کۆکراوەتەوە

 
بۆچی ناڕەزایەتییەکانی کوردستان زووتر لە ناوچەکانی دیکەی ئێران گەیشتە قۆناغی ڕاپەڕیزن؟ ڕژیزم دوای  خەلیل کەیوان:

نی لە ناڕەزایەتییەکزانی کوردسزتان؟ ئایزا بانگەشەی بۆ کوردستان بە دوای چ ئامانجێکەوەیە؟ پێویستە چی بکرێت بۆ پشتیوا
بەشززداری حززببە چەکززدارەکان لە کوردسززتان سیاسزززەتێکی دروسززت بززووە؟ لە چ هەلومەرجێکززدا فەرمززانی چەم و ڕاپەڕینزززی 

 .چەکداری دەدرێت؟ ئەم پرسیارانە لەگەڵ حەمید تەقوایی تاوتوێ دەکەین
 

رتززووترە لە دژی نیززبام. ئەم بەشززەی واڵت بە کززردەوە لە کوردسززتان لە بەشززەکانی دیززکەی ئێززران یەکگ  :حەمیوود تەقوووایی
قۆناغی ڕاپەڕینی شارەکاندایە. بۆچی شۆڕش لە کوردسزتاندا گەیشزتووەتە ئەم ئاسزتە پێگەیشزتنە و بزۆچی ڕژیزم بە بەراورد 

 لەگەڵ بەشەکانی دیکەی ئێران پەنای بۆ توندوتیژی زیاتر بردووە لە کوردستان؟
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ە چەنززد هۆکززارێکی هەیە. هۆکززاری یەکەم ئەوەیە کە شززۆڕش و خەبززات لە کوردسززتان لە دوو حەمیززد تەقززوایی: پێمززوایە ئەم
مززانگی ڕابززردوودا بەرفراوانتززر و هێرشززبەرانەتر بززوو لە چززاو شززارەکانی دیززکەی ئێززران. مززانگرتنی سەرتاسززەری کە لە الیەن 

ار لە کوردسزتان ئەنجزام دراون و ئەم حیببەکانەوە بانگەوازی بۆ دەکەن، لەوانەش حببزی کۆمۆنیسزتی کرێکزاری، چەنزدین جز
مانگرتنانە تا ئێستاش بەردەوامن. لە الیەکی دیزکەوە لە ڕێوڕەسزمەکانی یزادکردنەوەی گیانبەختکردووەکزان، وەم ڕێوڕەسزمی 
چزز.ەی مەهسززا لە سززەق،ب و ئززازیبانی دیززکە، کۆبززوونەوەی هەزاران و چەنززد دەیززان هەزار کەسززی لە کوردسززتان ڕێکززدەخرێن. 

ڕی شززەقامەکان لە شززارە جۆراوجۆرەکزززان، دەستبەسززەرداگرتنی ناوەنززدە حکومییەکززان و هتززد، لە دوو مزززانگی هەروەهززا شززە
ڕابردوودا لە دوای شۆڕشەوە بە بەردەوامی لە کوردستان بەردەوام بووە. بۆیە خزاڵی یەکەم ئەوەیە کە کوردسزتان لە مەیزدانی 

هۆکززاری مێژوویززی هەیە بززۆ ئەوەی ئەمە وابێززت. خەبززات لە  خەبززات دژی کۆمززاری ئیسززالمی زۆر زینززدووتر و پڕجۆشززتر بززووە.
دا لە کوردسززتاندا شززاهیدی ئەو جززۆرە خەباتززانە بززووین. پززێش ١٣٥٧کوردسززتان مێژوویەکززی دوور و درێززژی هەیە. لە شۆڕشززی 

ژە ئەوە لە نزاوچە جیاجیاکزانی کوردسززتان چەکیزان هەڵگززرت و دژی هێبەکزانی سززەرکوت وەسزتانەوە. هەروەهززا پێویسزتە ئامززا
بەوە بکرێزززت کە کوردسزززتان کۆمەڵگزززایەکی حزززببییە، الیەنە ئۆپۆزسزززیۆنەکانی کوردسزززتان، الیەنە چە  و کۆمۆنیسزززتەکان، 
الیەنەکانی دژ بە حکومەت، چاالکن و بنکەیەکی جەماوەرییان هەیە. هه ڕوه ها چه ککردن و هزه ڵگرتنزی چزه م بزه شزێکه 

تان. هەمززوو ئەمززانە ئەو فززاکتەرانەن کە وایکززردووە لە کوردسززتان لززه نززه ڕیززت و کولتززووری خەباتکززارانەی خززه ڵکززی کوردسزز
 .دۆخێکی وامان هەبێت

 
خززاڵی دواتززر ئەوەیە کە حکززومەت بە هێرشززکردنە سززەر کوردسززتان هەوڵززدەدات ئەو پرسززە بکززاتە شززەڕی نززاوچەیی پارێبگززا 

ەتە سززەر ناوەنززدەکانی الیەنە سززنوورییەکان. وەم دەبینززین چەنززدین جززار بە فززڕۆکەی بێفززڕۆکەوان و مووشززەم هێرشززی کززردوو
ئۆپۆزسیۆنەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق بەو هیزوایەی ناچاریزان بکزات وەاڵمزی چەکزداری وەربگزرنەوە. ڕژیزم هەوڵ دەدات 
پرسی جوداخوازی، پرسزی شزەڕی فزار  و کزورد، شزەڕی نەتەوەیزی و هتزد ئزاگرەکەی خۆشزبکات و شزۆڕش بکزاتە جۆرێزک لە 

 .ی کۆمەڵگا، بۆ جۆرێک لە شەڕی ناوخۆم.مالنێی بەشە جیاوازەکان
 

و لە کۆتاییززدا دوا خززاڵ ئەوەیە کە دەسززەاڵت دەیەوێززت عەقڵززی گشززتی بە لڕێززداببات و میتززۆدەکەی تززاوانی ترسززناکە. وەم 
. لە شۆڕشززی ئێسززتادا سززووتاندنی زینززدانی ١٣٩٨تەقەکززردن لە فڕۆکەیەکززی نەفەرهەڵگززری ئززۆکرانی لە مززانگی یەکززی سززاڵی 

م بوو و هێرش بزۆ سزەر شزا چێزرا  نمزوونەیەکی دیزکە بزوو. ئزێمە شزاهیدی کوشزتارین لە کوردسزتان. ڕێزژیم ئەوین نموونەیە
دەیەوێززززت لەگەڵ ئەنجامززززدانی تززززاوانە زەبەالحەکززززانی بەنززززاو ڕووخسززززاری کێشززززەکە بگۆڕێززززت و جززززگە لە نززززاڕەزایەتییە 

بەم شززێوەیە دەسززتەواژەیەکی تززر و  جەماوەرییەکززانی سززەر شززەقامەکان، سززەرنجی خەڵززک بززۆ پرسززەکانی دیززکە ڕابکێشززێت. و
 گوتارێکی تر و زەمینەیەکی تر بۆ بانگەشەکانی خۆی بدۆزێتەوە. ئەمانە هەموو هۆکارێکن کە بوونەتە هۆی هێرشی 
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 .دڕندانەی حکومەت بۆ سەر کوردستان
 

بەرفراوانززی ڕژیززم بە ئامززانجی جیززاکردنەوەی کوردسززتان لە پارچەکززانی دیززکەی ئێززران، پڕوپاگەنززدەی  خەلیوول کەیوووان:
دەسززتاێکرد. هەوڵێکززی زۆری بززۆ گەیانززدنی حززببە چەکززدارە کوردییەکززان بززۆ ڕووبەڕووبززوونەوەی سززەربازی خەرت کززرد، بەاڵم 

 سەرکەوتوو نەبوو. ئامانجی ڕژیم بەم سیاسەتە چییە؟
 

. لە بەڕای مززن حکززومەت دەیەوێززت جۆرێززک لە شززەڕی چەکززداری بەسززەر خەڵکززی کوردسززتاندا بسززەپێنێت حەمیوود تەقوووایی:
زاهیزززدانیش هەمزززان شزززتاڵ کزززرد. بەاڵم حیزززببە چاالکەکزززان لە کوردسزززتان زۆر زیرەکزززانە مامەڵەیزززان کزززرد و نەکەوتزززنە ئەو 
تەڵەیەوە. بەڵکزززو خەڵکیزززان ئاگزززادار کزززردەوە و وریایزززان کزززردنەوە کە ڕووبەڕووبزززوونەوەی سزززەربازی پالنزززی حکزززومەتە لەم 

الیەنە ” تۆمەتبززارکردنی“سززتی هێنززا. ئامززانجێکی دیززکەی ڕژیززم قۆنززاغەدا. لە زاهیززدانیش، ڕژیززم هەمززان شززتی کززرد و شک
چەکدارەکان بە جوداخوازی و دروستکردنی دووبەرەکی لە ڕیبەکانی شۆڕشدا بوو. ئەم فێڵەش کاریگەری نەبوو. وەاڵمی خەڵزک 

روشزمی ئەم دوایزیە یزان د” کوردستان، زاهیدان، پەیوەندیتان پیزرۆز بێزت“، ”کوردستان چاو و ڕووناکی ئێرانە“ئەوە بوو کە 
بزوو. بەم شزێوەیە ئەم پیالنگێزڕییە بە تەواوی پزووچەڵکرایەوە. لە زاهیزدان ” بەلووچ، کورد، ئزازەری، ئزازادی و یەکسزانی“

ڕژیم پێی وابوو دوای ئەو هەینییە خوێناوییە خەڵک دادەخەن، لە کاتێکزدا بە پزێچەوانەوە نزاڕەزایەتی جەمزاوەری بەردەوام 
دەکرایەوە. لە کوردستانیش بە هەمان شێوە. هێرشی دڕندانەی ڕێژیم نەم تەنیزا خەڵکزی کوردسزتانی ڕۆژانی هەینی دووپات 

بێززدەنگ کززردووە و پاشەکشززەی پێنەکززردون ، بەڵکززو بە پززێچەوانەوە نززاڕەزایەتییە جەماوەرییەکززانی شززارەکانی کوردسززتان 
 .بەرباڵوتر و ڕادیکاڵتر بووە

 
لە مەالی سززوننە، یززان مامۆسززتایان بە زمززانی کززوردی، باسززیان لە پێویسززتی لەم دواییززانەدا کۆمەڵێززک  خەلیوول کەیوووان:

ڕیفرانزززدۆم بزززۆ دیزززاریکردنی ڕژێزززم کزززردووە. مەولزززوی عەبدولحەمیزززد ئیمزززامی جزززومعە زاهیزززدان پێشزززتر داوای ڕیفرانزززدۆمی 
 بەرزکردبووەوە. بیرۆکەی ئێوە چییە لەم بارەیەوە؟

 
ە الیەن الیەنە ڕاسززتەکانی ئۆپۆزسززیۆنەوە پێشززنیار کرابززوو. بەاڵم هەم پێشززتر چەنززدین جززار ڕیفرانززدۆم ل حەمیوود تەقوووایی:

ئەوکات و هەم ئەمڕۆش ئەم بابەتە بەتەواوەتی پەیوەندی بە خەبات و ناڕەزایەتیی خەڵکەوە نییە و بەتزایبەتی ئەمزڕۆش 
ئەو شزوێنەی پەیوەنزدی بەو شۆڕشەی کە لە شەقامەکاندا دەگوزەرێت، چ لە کوردسزتان و چ لە شزارەکانی دیزکەی ئێزران. تزا 

بە پرسزززی دەسزززەاڵتدارێتیەوە هەیە، بەزۆری پێشزززنیاری ڕیفرانزززدۆم دەکرێزززت بزززۆ دیزززاریکردنی سیسزززتمەکە دوای ڕووخزززانی 
حکومەتێزززک، یزززان لە هەر حاڵەتێکزززدا گۆڕانکزززارییەکی بنەڕەتیزززی سیسزززتەم و حکومەتێزززک. تەنهزززا لەم حزززاڵەتەدا هێبێکزززی 
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دی.ە خوازراوە ڕادەکێشێت کە لە پرۆسەی شزەڕکردن بزۆ ڕووخاندنیزدا کزاریگەری و چارەنووسسازە و بۆچوونی خەڵک بۆ ئەو بە
 .شکۆیەکی کۆمەاڵیەتی بەدەستهێناوە

 
کەواتە ئەمڕۆ لە هەر گۆشەیەکەوە سەیری بزکەن، لە کاتێکزدا هێشزتا شزەڕێکی ژیزانی هەیە، شزەڕێک بزۆ مزانەوە چ لەالیەن 

انززدۆم تەنهززا دەتوانێززت سززەرنج بززۆ بززابەتێکی خەیززاڵی و مەحززاڵ خەڵززک و چ لەالیەن حکززومەتەوە، قسززەکردن لەسززەر ڕیفر
 .بەالڕێداببات.و واقیعیەتی پرۆسەی ڕووخاندنی حکومەت خاو بکاتەوە

 
ئەمڕۆش ئەو هێزبانەی وەم مەال و مامۆسزتا و پیزاوانی ئزایینی سزوننەکان پەرە بە ڕیفرانزدۆم دەدەن. ئەمەش جزێگەی نیزیە. 

خوێندنەوە یان ئەم جۆرە مزانۆڕەی هێزبە ئایینییەکزان لە هزیچ ئاسزتێکدا قبزوڵ ناکزات.  ئەم شۆڕشە ناڕەزایەتی یان دژایەتی
دژە ئایین بوون لە ناوەڕۆکی ئەم شۆڕشەدایە، جا سوننە بێت یان شیعە یان هەر چینێکی تری ئزایینی. ئەم شۆڕشزە دەیەوێزت 

، لە پەروەردە، لە یاسزا و لە هەمزوو دەستی ئایین لە حکومەت، لە ژیزانی کزۆمەاڵیەتی خەڵزک، لە ژیزانی تزایبەتی خەڵزک
شزززوێنێک ببڕێزززت، و کزززۆمەڵگە لە ئزززاین پزززام بکزززرێتەوە. وە ئەمەش الیەنێکزززی تزززرە کە پالنزززی ڕیفرانزززدۆم لەالیەن مەال 

 .سوننەکانەوە ناکاریگەر و بێهودە دەکات
 

ە خەباتەکززانی گەلززی خۆشززبەختانە ببووتنەوەیەکززی بەرفززراوان لە سەرتاسززەری ئێرانززدا بززۆ پشززتیوانی ل خەلیوول کەیوووان:
کوردسززتان پێکهززاتووە. هەروەهززا ڕێکخراوەکززانی ئۆپۆزسززیۆن چززاالم کززراون. حیببززی کۆمۆنیسززتی کرێکززاری ئێززران، سززازمانی 
کوردستانی حیببی کۆمۆنیستی ئێران و ناوەندی هاوکزاریی حیببەکزانی کوردسزتانی ئێزران و الوانزی گەڕەکەکزانی تزاران داوای 

سەرتاسەریان کزردوە بزۆ ڕۆژی پێنجشزەممە، سزێهەمی ئزازەر، لەپشزتیوانی خەڵکزی کوردسزتان.  مانگرتنی گشتی و ناڕەزایەتی
لەگەڵ فراوانتززر بززوون و یەکگرتززوویی ڕیززبی ناڕەزایەتییەکززان، حکززومەت تونززدوتیژی زیززاتر دەبێززت. کززوژرانی سززەدان کە ، 

شاهچەرا ، ئێستاش لەشکرکێشی بۆ سزەر  دەستگیرکردنی بەرباڵو، کارەساتی زاهیدان، هێرشکردنە سەر زیندانەکانی ئەوین و
 کوردستان. ئایا مانگرتن و ناڕەزایەتی بەتەنها دەتوانێت ئەم خولە توندوتیژییە بوەستێنێت؟

 
خاڵی یەکەم ئەوەیە کە حکومەت هەموو ئەو توندوتیژیەی کە باسزت کزرد ئەنجزامی داوە و تزاوانی خراپتزر  حەمید تەقوایی:

چ گومانێکزت لەم بزابەتە نەبێزت. بەاڵم مەسزەلەکە ئەوەیە، ئایزا ئەم دڕنزدەییە کزاریگەری و قێبەونتریش ئەنجام دەدات. هزی
هەبززووە؟ تەنزززانەت خەبززاتی خەڵکزززی خزززاو کززردووەتەوە؟ بەڕوونزززی وەاڵمەکە نەخێززرە. نەم هەر شزززایەتحاڵی ترسزززاندن و 

ووڵتر و فراوانتزر و بەهێبتزر دانیشتنی خەڵک نین، بەڵکو تەواو پێچەوانەی ئەوە دەبینزین کە خەبزاتی خەڵزک هەر ڕۆژە قز
بززووە و چززین و تززوێژی زیززاتری کۆمەڵگززاش پەیوەنززدییان بە شۆڕشززەوە کززردووە. بززۆیە لە ڕوانززگەی سیاسززی و سززتراتیجییەوە، 
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هەموو ئەم تاکتیکانەی حکومەت کە باست کزرد هەموویزان بزێ جیزاوازی شکسزتیان هێنزاوە. ڕۆژانە تەقە لە خەڵزک دەکرێزت، 
ە، لە حەوتەکان، لە چ.ەکاندا، دەبینین کە جەماوەرێکی گەورەتر دێزنە سزەر شزەقامەکان بزۆ یزاد و بەاڵم لە مەراسیمی پرس

یادکردنەوەی گیاندووەکان و ئەم پرۆسەیەش بەردەوامە بۆ بەرژەوەندی شۆڕش و بە زیانی حکومەت بووە. وەم خەڵک دەڵزێن 
 .”هەر کەسێک بکوژرێت هەزار کەسی لە دوای خۆی بەجێدەهێڵێت“

 
خززاڵی یەکەم ئەوەیە کە ڕژیززم بەو هەمززوو دڕنززدەییەی کە بەکززاری هێنززاوە، نەلە کوردسززتان و نە لە شززارەکانی دیززکەی بززۆیە 

 .ئێران سەرکەوتوو نەبووە
 

خاڵی دوای پرسیارکردن ئایا مانگرتنەکان دەتوانن کاریگەر بن؟ دەبێ وا بێت. دەبینیت جیاوازی بنچینەیی نێوان مزانگرتن و 
ونەوەی سززەر شززەقامەکان ئەوەیە کە ئززابووری دەوەسززتێنێت و حکززومەت لە ڕووی ئززابوورییەوە ئیف.ززیج خۆپیشززاندان و گردبززو

دەکات. بەسە تەنها خەیاڵ بکەین کە کرێکارانی کەرتی خبمەتگوزاری، میترۆ، هێڵی ئاسن، پزا ، کرێکزارانی شزارەوانی بزۆ 
ت دەکەوێتە سەر ئەژنۆ. بەڕای من دەسەاڵتی مزانگرتن ماوەی دوو هەفتە مانگرتن بگرن. دیارە کۆمەڵگا ئیف.یج بووە و حکومە

لێززرەدایە، هەر بززۆیەش هەر لە یەکەم ڕۆژەوە، هەر لەو ڕۆژەوە کە ئەم شۆڕشززە دەسززتی پێکززرد، جەختمززان لەسززەر گرنگززی 
مزززانگرتن کزززردەوە و خۆشزززبەختانە ئەمزززڕۆ شزززاهیدی دروسزززتبوونی مزززانگرتن لە کەرتە جیاجیاکانزززداین، لە کوردسزززتان و لە 

 .انی تریشداشارەک
 

هەروەهززا بززانگەوازی مززانگرتن بززۆ سززێیەم ڕۆژی ئززازەریش بەتەواوی هەمززان ئامززانجی ئیف.یجکردنززی حکززومەت پەیززڕەو دەکززات. 
دەبێت بتوانین بەرەی نوێ لە دژی حکزومەت بکەیزنەوە. خۆپێشزاندان و گردبزوونەوەی شزارەکان بەرباڵوتزر بێزت، بەرفراوانتزر 

م.یۆنززان، گومززانی تێززدا نیززیە، بەاڵم هاوشززان لەگەڵیززدا مززانگرتنی گشززتی لە کەرتە بێززت، بگززاتە ئاسززتی سززەدان هەزار و 
کرێکارییەکان، کرێکاران ، فەرمانبەر، بازرگان، مامۆستا، قوتابی، قوتابی لە هەموو شوێنێک و ڕاگرتنی چەرخی ئزابووری. 

کززومەت بززدات و ئەم تاوانکززارانە بەڕای مززن ئەم دوو شززێوازی شززەڕە پززێکەوە و بە تەبززایی دەتززوانێ زەربەی کۆتززایی لە ح
 .بڕوخێنێت

 
 ڕۆڵی چەم لەم کارەدا چییە؟ کەی فەرمانی ڕاپەڕینی چەکداری دەدرێت؟ خەلیل کەیوان:

 
گومززانی تێززدا نیززیە کە دواجززار کۆمەڵگززا دەبێززت چەم هەڵبگرێززت. ئەم جەنایەتکززارانە بە خۆپیشززاندان و  حەمیوود تەقوووایی:

ینی شارمان دەبێت، هێرشمان دەبێت بۆ سەر ناوەنزدە حکومییەکزان، هێرشیشزمان دەبێزت مانگرتن ناڕوخێن. لە کۆتاییدا ڕاپەڕ
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بۆ سەر ڕادیۆ و تەلەفبیۆن و هتزد. ئزێمە بەم ئاراسزتەیە دەڕۆیزن، بەاڵم پێویسزتە شزتێک لەبەرچزاو بگیرێزت: چەکزدارکردنی 
کاتێزک مانزای هەیە، کاتێزک  شۆڕشێک جیزاوازە لە شزەڕی پزارتیبانی، شزەڕی چریکزی و شزەڕی نزاوخۆ. پڕچەککردنزی شزۆڕش

کاریگەرە، کاتێک کار دەکات، ئەوکاتە کاریگەری دەبێت کە پشت بە بەشزێکی مەزنزی کۆمەڵگزا دەبەسزتێت کە لە ئێسزتادا بە 
فۆرمەکانی تر خەبات دەکەن. واتە ئەگەر بە خەیاڵتدا بێت خۆپیشاندانی سەدان هەزار یزان م.یۆنزان کە  لە شزەقامەکاندا 

یززن و هێرشززێکی چەکززداری مانززای هەیە، چززونکە دەسززەاڵتی قەرەبززاڵغی پشززتیوانی لێززدەکرێت. ئەگەر وا هەیە، ئەوا ڕاپەڕ
نەبێت، ئەگەر وا گریمانە بکەیت کە بەشێک لە کۆمەڵگا لە ئاستی خۆپیشاندانی چەنزد سزەد کەسزێک یزان زۆرترینزی چەنزد 

ەکەونە ، دەوەی چەکدارییە بکەن، چاالم نزابنهەزار کەسێک چەم هەڵبگرن، ئەوانی دیکە کە ناتوانن بەشداری ئەو ببووتن
، هەرچەندە لەنگری لەهێرشی چەکزدارانەش دەکەن، بەاڵم بەشزداری خزودی بزبووتنەوەکە نزاکەن. پەراوێبەوە، دەبنە چاودێر

، پزارتیبانی دەگۆڕێزت بزۆ جۆرێزک لە شزەڕی چریکزی لە ئەنجامدا ئەوەی دەتوانێ ڕاپەڕینی چەکداری و گزورزی کۆتزایی بێزت،
ەقام کە دواجزززار حکزززوومەت دەتوانێزززت شکسزززتی پێبهێنێزززت. ئزززێمە تەنهزززا کاتێزززک دەتزززوانین ڕاپەڕینێکزززی چەکزززداری سەرشززز

سەرکەوتوومان هەبێت کە کۆمەڵگا چەم هەڵبگرێت لەسەر بنەمزای شزەپۆلێکی نزاڕەزایەتی جەمزاوەری، لە شزێوەی مزانگرتنی 
ۆکزارانە، پێمزوایە ئەمزڕۆ چ لە کوردسزتان بێزت یزان لە سەرتاسەری و خۆپیشزاندانی بەربزاڵوی شزارەکاندا. هەر لەبەر ئەم ه

شززارەکانی تززر، هێشززتا کززاتی ڕاپەڕینێکززی چەکززداری نەهززاتووە، بەاڵم دەبێززت لە ئاسززۆی کۆمەڵگززادا هەبێززت، لە دیززدگای 
کۆمەڵگزادا هەبێززت و پێویسزتە بێززت کەخەڵکزیش بززبانن کە، لە کۆتاییززدا، ئەبێزت بە ڕاپەڕینێکززی چەکزداری کززاری حکززومەتی 

 .ی پێ بهێنیتکۆتا
 

 بەڕای ئێوە هەڵوێستی شۆڕش چییە؟ تێڕوانینی دۆخەکە چۆن دەبینیت؟ خەلیل کەیوان:
 

پێمززوایە هەنززدێک هۆکززار کە لە چەنززد هەفززتەی ڕابززردوودا تێبینیمززان کززردووە گرنززگ و بەرچززاون لە  حەمیوود تەقوووایی:
دیززار بززوو لە شززارەکانی کوردسززتان و لە هەڵسززەنگاندنی دۆخززی ئێسززتادا. یەکێکیززان ڕاپەڕینززی شززارەکانە کە نمززونەیەکی 

شززارەکانی تزززریش شزززاهیدی ئەوە بززووین. ڕاپەڕیزززن واتە بەربەسزززت خسززتنە سزززەر شزززەقامەکان، هێرشززکردنە سزززەر ناوەنزززدە 
حکومییەکزان، کزۆنترۆڵکردنی هەنزدێک گەڕەم، هێرشززکردنە سزەر دەرکەوتە حکومییەکزان وەم وێززنە، الفیزتە، تزاب.ۆ و ئززااڵی 

، گززۆڕینی نززاوی شززەقامەکان و دواجززار کۆبززوونەوەی چەنززد هەزار کە  کە لە بنەڕەتززدا بززۆ یززادی حکززومەت لە شززەقامەکان
گیانبەختکردووەکزززان شزززان لە پرسزززەکانیان یزززان حەوتەمیزززان یزززان چ.ەکانیزززان ئەنجزززام دەدرا و لەم کۆبزززوونەوانەدا لەگەڵ 

یە ئەوە نیشززان دەدەن کە کززۆمەڵگە لە هێبەکززانی سززەرکوتکەردا پێکززدادان دەکززرا. ئەمززانە هەمززوو نمززوونەی نززوێن کە پێمززوا
الیەکەوە دەچێززتە قۆنززاغی ڕاپەڕینززی شززارەکانەوە، لە الیەکززی دیکەشززەوە کززۆمەڵگە بە شززێوەیەکی بەرفراوانتززر دێززتە سززەر 
شززەقامەکان. هاوکززات لەگەڵ ئەم هۆکززارانە مانگرتنەکززانیش تەشززەنە دەکەن. جززگە لە مززانگرتنی خوێنززدکاران و مززانگرتنی 



٩ یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

76 
 

رگانززان، ئێسززتا شززاهیدی دروسززتبوونی مززانگرتن لە زۆرێززک لە ناوەنززدەکانی کرێکززارین. لە ئێسززتادا ئەم کاسززبکاران و باز
مانگرتنانە پچڕپچڕن، واتە لە بەشێکدا بۆ چەند ڕۆژێک بەڕێوەدەچن و کۆتاییان دێت و بەشزێکی دیزکەش دێزتە سزەر. بەاڵم 

ی گشتین. هیزوادارم ڕۆژی سزێهەمی ئزازەر ڕۆژێکزی دیزار لە هەر حاڵەتێکدا ئەمانە سەرەتای مانگرتنی سەرتاسەری و مانگرتن
 .بێت لە پێکهێنانی مانگرتنی گشتی و بەردەوامیش بێت

 
بەڕای من تێکەڵکردنزی ئەمزانە شزۆڕش دەخزاتە قۆنزاغێکی نزوێی بەهێزبەوە و حکزومەت الوازتزر و دواکەوتزووتر دەکزات. ئەم 

ارەکان نزاوی ببرێزت. وەم وتزم ڕاپەڕینزی چەکزداری کاتێزک قۆناغە دەکرێ بە قۆناغی مانگرتنی سەرتاسەری و ڕاپەڕینی شز
سەرکەوتو دەبێت کە پشت بە جەماوەری جەماوەری سەر شەقام و مزانگرتنی سەرتاسزەری ببەسزتێت. بزۆیە مەرجزی پێشزوەختە 

ی و بۆ ئەوەی شۆڕش بتوانێت دواجار زەربەی کۆتایی بدات و حکومەت بڕوخێنێت ئەوەیە کە زنجیرەیەم مانگرتنی سەرتاسزەر
 .کۆبوونەوەی جەماوەریمان هەبێت لەسەر ئاستی سەدان هەزار و م.یۆنان کە  لە شارەکاندا

 
پێمزوایە ئزێمە بەم ئاراسزتەیە دەڕۆیزن و بزۆ هەر سزێ پێشزهاتەکان ڕێکخسزتن و کۆبزوونەوە لە گەڕەم و لە کزارگە و زانکزۆ و 

تزززر دەبێزززت. نەم هەر ئەوە، ئەو شزززورایانەی کە ناوەنزززدەکانی کزززاردا زۆر گزززرنگە، ئەم جزززۆرە ڕێکخسزززتنە خەریزززکە بەرفراوان
هەمززانە، وەم شززورای ڕێکخسززتنی نززاڕەزایەتی کرێکززارانی گرێبەسززتی نەوت، شززورای هاوئززااهەنگی ڕێکخززراوە پیشززەییەاکانی 
ڕۆشنبیران، شورا جۆراوجۆرەکان و لێژنە جۆراوجۆرەکزانی چاالکزانی کرێکزاری، ئەمزانەش خەریزکە چەنزد هێنزدە دەبزن، دێزنە 

 .و چاالم دەبن. بەڕای من کۆی ئەمانە شۆڕشی ئێمەی گەیاندۆتە قۆناغێکی نوێ و تەواو ئومێدبەخش مەیدان
 
   ١٤٠١ی ئازەری ٢
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٣ڕێکەوتی:  – دەنگەکانسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 ئەفسانەکانی ڕۆژهەاڵتی سەرچاوەی بنەڕەتیی سەرهەڵدانی فەلسەفە و زانستن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شاد کاوانیدڵ

 
 "لە کوێ زانست نەبێت، نەزانی خۆی بە زانست ناودەبات"

 
مێززژووی مەعززریفە دووپززاتی دەکززاتەوە کە ناسززینی سززەرەتایی مززرۆڤ لە سەرسززوڕمان و وەهززم و خەیززاڵ بە جززۆرە جیاوازەکززان 

کزی زینزدووە بزۆ هاتووە. بەم شزێوەیە چیرۆکزی جیهزان و ژینزی مزرۆڤ هەرچەنزدە چزڕ و پزڕی ئەفسزانەیی بێزت، دەربڕینێ پێک
زانینززی مززرۆڤ سززەبارەت بە خززود و پەیوەنززدیی نێززوان خززود و گەردوون. دروشززمە زانسززتییەکانی ئەمززڕۆ ئەم ڕاسززتییە ڕەت 

چیزرۆکەی لە پێزنج  ٦٠دەکەنەوە وەم ئەوەی لەبیریان چووبێت کە ئەفسانەی سەردەمی کۆن تۆوی زانستی ئەمڕۆن. وەم ئەو 
 .پێکردن ەچن جگە لە هەندێک خاڵە وردەکانی دەستکتێبە پیرۆزەکاندا هەیە زۆر لەیەم د

 
کتێبزززی ئینجیزززل بەشزززی سزززەردەمی کزززۆن بەتەواوەتزززی چیڕۆکەکزززانی تەوڕاتە و تەوڕاتزززیش سزززەرچاوەی زەبزززوور و زەبزززووریش 
مەسحەفە، هەر بۆیە قورئانی پیرۆز چەندین جار جەخت لەوە دەکاتەوە کە لە هەمزان سزەرچاوەی کتێزبە پیرۆزەکزانی پزێش 

. چیڕۆکززی ئززادەم و حەوا و چیرۆکززی یززارالمیش لە بنەڕەتززدا یەم بززووە و شززەڕە تائیفییەکززان لە مێززژووی ئیمززان و خززۆیەوەیە
 .باوەڕدا چیرۆکی یارالمیشیان بەسەر پۆلەکاندا دابەش کرد
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لە چیرۆکززززی یارلەمیشززززەوە دەزانرێززززت کە مززززرۆڤ تەنهززززا ڕووداوێززززک نیززززیە و برینەکززززانی خززززودا و گەردوون و بێشززززوماریی 
ەرەکانی نێو گەردوون مەرجدار دەکەن. خۆناسینی مرۆڤ لە پەیوەندییەکانی نێوان مزرۆڤ و خزودا، مزرۆڤ و گەردوون و بوونەو

مرۆڤ و مرۆڤ پێکدێت و هەر پەیوەندییەم چەنزدین بزوار دەگزرێتەوە. لە بەشزی شەشزەمی زەبزوردا ئەم خزولەی مەعزریفە لە 
 .ڕێگەی وێنە و چیرۆکەوە نیشان دەدرێت

 
رەت بە جیهززان و ئازارەکززانی مززرۆڤ لە هززۆز و گەالنززی هەمززوو کەشززوهەواکاندا زۆرن. لەنێززو ئیغری،یەکانززدا ئەفسززانە سززەبا

ئەفسانەیەم لە بارەی قەرەخانەوە هەبوو: خزودا پێشزتر بزێ زەوی و ئاسزمان بزوو. قەرەخزان خزودا "مزرۆڤئئی وەم ئامزانجی 
نزا. "پیزاو" کە مەبەسزت لێزی ئزادەمە بێزبار بزوو لە ژیزان نیعمەتەکەی دروست کرد و لەژێزر دەریزاچەیەکی گەورەی )دەریزا( دا

لەژێر ئاودا بۆ ماوەیەکی زۆر و داوای لە قەرەخان خودا کرد کە بیباتە دەرەوە بۆ شزوێنێکی ئزارام. قەرەخزان خزودا فەرمزانی 
ۆکەی پزڕ کزرد لە بە "مرۆڤ" کرد کە تا دەتوانیت خام وەربگرێت و بیهێنێتە سەر ڕووی ئزاوەکە. "پیزاوەکەئئ تەنزوورە و چەقز

خام و بەپێی ڕێنماییەکانی خودا قەرەخزان خزاکەکەی لەسزەر ڕووی ئزاوەکە دانزا. زەوی لە ئاسزماندا بزاڵو کزردەوە و لەوەوە 
ئاسزمان و خززۆر و مانززگ و ئەسزتێرەکان دروسززت بززوون. لەو کزاتەوە، "مززرۆڤ" بززووەتە چەقزۆی گەردوون، و نەوەکززانی لەدایززک 

ئەفسانەیە لە هەندێک ڕووەوە هاوشێوەی چیرۆکی کتێبی پیزرۆزی میهرەبزانییە، لە فیشزۆیی. بوون، و نەوەکانی نامێنن. ئەم 
بەاڵم هەروەهززا گوزارشززت لە بیروبززاوەڕی گەالنززی کززۆن دەکززات، وەم مرۆڤەکززان، کە ئززاو و خززام شززکۆمەند دەکەن. "مززرۆڤ" 

ەردوونزززدا یەم دەگزززرێتەوە و نزززبیکەی تەواو بەخشزززراوە بە سروشزززتی مزززرۆڤ، بەاڵم جەسزززتەی لەگەڵ هەمزززوو پێکهزززاتەی گ
کردارەکززانی بە فەرمززانی خززودا یەم دەگززرنەوە. بززوون و ڕەفتززاری مززرۆڤ ڕەنگززدانەوەی تایبەتمەنززدییەکانی بززوونی ڕۆحززی و 
مززاددییە. ئەگەر ئەفسززانە بە زانسززتێکی سززەرەتایی بززبانین، ئەوا تێڕوانینززی باوبززاپیرانی دوور لە بززارەی گەردوون و مززرۆڤ 

بیرۆکززانە دەوڵەمەنززدن بە خەیززاڵ و ئامززادەن بززۆ ڕەنگززدانەوەی مەجززازی. بەاڵم وێنەسززازی تززوخمە  بەرجەسززتە دەکززات. ئەم
 .فیکرییەکانی تایبەت بە خۆی هەیە و ئەم توخمانە بە ڕوونی هەندێک تایبەتمەندی پرۆسەی مەعریفی نیشان دەدەن

 

هەزار سززاڵ  ١٧ە چیرۆکززی یززارمیش کە جەیمززس چێرگززواردی بەریتززانی: لە بەرهەمززی "خززاکی کززۆنی مززو"دا بززۆی دەرکەوتززووە ک
لەمەوبەر لە خاکی مو نووسراوە، نبیکەی هەمان چیرۆکی یارمیش لە تەوراتدا بە شیکردنەوەی هیرۆگ.یفەکان لە بەڵگەنزامە 
بەردینەکانی دۆزراوەوە لە هیندستان و مەکسیک و شزوێنەکانی تزر. بە بزڕوای نووسزەر شارسزتانیەتەکانی هیندسزتانی کزۆن و 

ابزززل چەنزززد پاشزززماوەیەکن لەو شارسزززتانییەتە درەوشزززاوەی پزززێش خزززۆی و نوقمبزززوونی کیشزززوەرەکەش دەرئەنجزززامی میسزززر و ب
درەوشاوەیی کولتووری دایک بووە. لە چوارچێوەی تۆمارە زەوییە کۆنەکانەوە، مزارە حەوت سزەردارەکە وەم خزوڵ،ێنەر، هێزبی 

ئەو حەوت فەرمززانەی کە لەالیەن ئەوەوە هززاتووە وا جەوهەری سززەرهەڵدەدات. مززارە حەوت سززەرەکە حەوت زیرەکززی هەیە و 
 دەکات هەموو گەردوون گەشە بکات
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مرۆڤ دەیەوێت بگاتە نهێنییەکانی بوونەکەی. من کێم؟ من خەڵکی کوێم؟ بزۆ کزوێ دەچزم؟ پرسزیارەکانی وەم... زانایزان تزا 
ن. دروسزتکردنی گەردوون و یاسزاکانی کزات ئێستاش بە هاوکاریی ئامێرە مۆدێرنەکان بەدوای وەاڵمی ئەو پرسیارانەدا دەگەڕێز

بە ڕوونی لە چیرۆکی یارلەمیشدا دەرکەوتووە کە لە مو مەینالندەوە دەسزتکەوتووە، بە بزڕوای جەیمزس چەرگزوارد، مرۆڤەکزان 
سوودمەندی ئەو چیرۆکەن و لە سزەردەمی ئەفسزانەیی پەیوەنزدییە ئینسزان و گەردوونییەکزان لەنێزو گەورەکانزدان لە مێزژووی 

 .ستدازان
 

پەیمانگزای ئۆنتزاریۆ بزۆ تزوێژینەوەی پەروەردەیزی، زانکزۆی تۆرۆنتزۆ کزارل بێزریتەر )کزارل بێزریتەر( لە کتێبززی "پەروەردە و 
هۆشززیاری لە سززەردەمی زانززین"دا چەمکێززک بە نززاوی "تیززۆری فۆلک.ززۆر" پێشززنیار دەکززات. بە بززڕوای کززارل بێززرێتەر، تیززۆری 

یزۆری زانسززتیدا. تیززۆری گشززتی دەتوانێززت بەبزێ لێکززۆڵینەوە و بززێ ف.ززتەر بززوونی جەمزاوەری بۆچززوونی مرۆڤەکززانە لە غیززابی ت
هەبێزت. بەگشزتی دەروونناسززی عەقڵزی بزاو )دەروونناسززی عەقڵزی سززا ( بیزرۆکە و تێبینزی و ئارگیومێنززت و پزالن و ئامززانج و 

ەمە ئەنجزامەکەی زانزین و بنەماکانیش ڕوون دەکاتەوە. ئەگەر پەیوەنزدی نێزوان هۆشزیاری و جیهزانی بزابەتی دروسزت بێزت، ئ
ئەگەر نادروست بێت، باوەڕی درۆ. تیۆری گشتی لە دەروونناسی خوێندەواری و تیۆری ناسینی خوێنزدەواری پێکهزاتووە )کزارل 

(. جووتیزارێکی ٢٠٠٢بێرێسەر: پەروەردە و هۆشیاری لە سەردەمی زانین، ئینگ.یبی، کزۆمەڵگەی لزۆڕێنس ئێرلیبزام، ئەمریکزا، 
انەیە بەرهەمێزززک بچێنێزززت بەبزززێ هزززیچ چەمکێکزززی ڕووەکناسزززی. ڕەنزززگە لە بوارەکزززانی پبیشزززکی و پیشزززە نەخوێنزززدەوار لەو

دەستییەکاندا ڕووبەڕووی وەها دۆخێزک ببزنەوە. لە کتێبزی "بیرەوەرییەکزان"ی نووسزەر زون قزادری داپیزرەیەم هەیە بە نزاوی 
 لە. هەبززووە  ری تززایبەتی لەسززەر منززداڵی زونپریبیخززان. ئەم داپیززرە بە وردی وەم کەسززایەتییەم وێنززا کززراوە کە کززاریگە

واو بەسززتوو دەخززوات و لەنززاو بارانززدا گیردەخززوات و دەبەسززتێت تززا دەمرێززت. ئەگەر داپیززرە تە سززێوێکی ئززاژەاڵن بززاخچەیەکی
پریبیخان بیهێنێتە ماڵەوە و پارچە پەتوویەم لە ئاوی ش.تێنیدا تەڕ بکات و بیخاتە نزاو خزاولییەکی قوماشزەوە و بیخزاتە 

 چیزت: "پرسزی داپیزرەی لە  و کزاتەدا کە زونلە فێربزووە، ڕووەکناسزییەوە پزۆلی لە ئەمەی وەاڵمزی زون  ەر زون، نامرێزت.س
 چارەسزەری) کوتزان خەڵکزدا لەنزاو. چیزیە بزاو تیزۆری دەزانن نموونانەوە لەم" دەچێت ئاو لە: "دایەوە وەاڵمی داپیرە ،"کرد؟

 پێسززتکردن، سززووتاندن، خوێنخززواردنەوە، جگەرەکێشززان، بخززور، ئززاگر، دانیگرێزز ،(دەروونززی چارەسززەری) ئیززرام ،(جەسززتەیی
ەقکردنەوە و شێوازە پبیشزکییەکانی دیزکە تزا ئەمزڕۆش بەردەوامزن. هەرچەنزدە ئەم پراکتیزبانە پەیوەسزت بە بیروبزاوەڕی ئار

ااون، بەاڵم تا ئێسزتا بە هزیچ شامانەکان لە ڕابردووی دووردا بە کاریگەرییە ڕاستەقینەکانیانەوە لە ژیانی مرۆڤەکاندا چەس
تیۆرێکی زانستی ڕوونمان نەکردۆتەوە، لەبری ئەوە وەم ``خورافاتئئ پشتگوێمان خسزتوون. هەر شزتێک لە جیهزانی مزاددی و 
ڕۆحیززدا دەتوانێززت ببێززتە ئززۆبژەی زانسززت. لەنززاوبردنی نازانسززتیانە بەبززێ لێکۆڵینەوەیززان هیچززی تززر نیززیە لە دەرئەنجززامێکی 

فیبیزززازان و فەی.ەسززوفی بەریتزززانی مایکززل پززۆالنی دەڵێزززت: بززوونی ئزززاژەڵ لەالیەن زانایززانی ئزززاژەاڵنەوە خراپززی نەفززامی. 
نەدۆزراوەتەوە. بززوونی ڕووەم لەالیەن ڕووەکناسززەکانەوە نەدۆزراوەتەوە. بەهززای زانسزززتی ئاژەڵناسززی و ڕووەکناسززی تەنیزززا 
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ژەڵ و ڕووەم. بەم مانززایە، هەرچەنززدە جیهززانبینی ئەوەیە کە درێژەپێززدەری حەز و ئززارەزووی پززێش زانسززتی مززرۆڤە بززۆ ئززا
دایکمان )ئەو باوەڕەی کە هەموو شزتێک ڕۆحزی هەیە( جزۆرێکە لە عیرفزانییەت لە ڕوانزگەی زانسزتی ئەمزڕۆوە، بەاڵم زانسزت 

 .هێشتا کۆرپەلەیەم بوو کە هێواش هێواش لە سکی ئەو جۆرە جیهانبینانەدا پێگەیشتووە
 

زانست بریتییە لە زانینزی سیسزتماتیکی دیزاردە سروشزتییەکان، کە  (W. C. Dfmpier) یەرمێژوونووسی زانست و.  . داما
لێکززۆڵینەوە لە پەیوەنززدی نێززوان چەمززکە جۆراوجۆرەکززان دەکززات کە گوزارشززت لە دیززاردە سروشززتییەکان دەکەن لە سززەردەمی 

( گزوتی. پزێش ئەوەی زانسزتی ٩ڕە ، الپە١٩٩٤مێژووی زانست و "چینی" و "بازرگزانی" چزاپی  :W. C. Dampier) فیکریدا
سیستماتیکی دروست بێت. ئەو توخمزانەی کە لز،ەکە پێکزدەهێنن دەبێزت دروسزت بزبن. ئەم هۆکزارانە لە ڕووی مێزژووییەوە لە 
ژیانی مرۆڤە سەرەتاییەکان و لە ڕێوڕەسمە ئایینییەکانی گەالنی دواتردا و لە تێڕوانینەکانیان بۆ سروشت و ژیاندا بوونیزان 

 .هەیە
 

داماەر لە کتێبی "مێژووی زانست"دا با  لە پەیوەندی نێزوان ئزایینی مەسزیحی و ئزایین و زانسزت دەکزات، هەروەهزا بزا  لە 
بۆچوونی هەندێک لە مرۆڤناسەکان دەکزات. بە بزڕوای ئەوان م،زاعیەت بە شزێوەیەم بەرەو ئزایین دەبزات، بە شزێوەیەکی تزر 

امانیبم جززۆرێکە لە زانینززی جیهززانی سروشززتی ڕۆژهەاڵتیززیە کۆنەکززان و (. شزز٢٨-٢٧بەرەو زانسززت. )کتێبززی سززەرەوە، الپەڕە 
شێوازی ژیانی ماددی و ڕۆحییان کاریگەرییەکی بەردەوامی بەجێهێشتووە. شزامان و قەشزەی ئەو سزەردەمە ڕۆشزنبیری سزەردەمی 

 .خۆیان بوون و سروشت و خودا لە یەکتر جیا نەبوونەوە، بەڵکو لە بیرکردنەوەیاندا تێکەڵ بوون
 

شززێوازی زانینززی خەڵکززی ڕۆژهەاڵتززی دوور لەبززارەی سروشززت و ڕۆحززانیەت و کۆمەڵگززاوە، هەروەم چززۆن لە هەمززوو واڵتززانی 
ڕۆژهەاڵتزززدا تەوەری چیرۆکزززی هەیە. بیرۆکەکزززان لەبزززری ئەوەی لە زنجیرەیەکزززی لزززۆژیکی ئەرسزززتۆدا دەرکەون، بە هەمزززوو 

فەلسەفەی هینزدۆ  بکەیزن، دونیابینییەکزانی هیندۆسزی جزگە  بەشەکانی چیرۆکەکەدا خوێن دەڕژێن. ئەگەر تەماشای مێژووی
لە پێکهاتە نەتەوەییەکانی خۆیان تێکەڵ بە تزوخمە عەرەبییەکزانن. چیرۆکێزک لە )جەمشزیدنام( دا هەیە کە بە شزێوەیەکی 

 نززوح کززاتەدا لەو. لززێکەوت خەوی نززوح چاوەکززانی پززاڵکەوتبوو، نززوح ڕۆژێززک،: باڵوبززووەتەوە  بەرفززراوان لە نێززو خەڵکززی
بایەوە هەڵیکرد و حەورەتی نزوح دەرکەوت. سزێ  بەهۆی قوماشەکە. دەکێشا پێشەوە بۆ قوماشەکەی و نەبووە لەبەر پانتۆڵی

 دەسزتێک بە سام حەزرەتی تێاەڕی، و داخست چاوەکانی  کوڕەکەی بەالیدا تێدەپەڕین. حەزرەتی یافس بە بینینی ئەم دۆخە
 هزام کزوڕەکەی. تێزاەڕی و داپۆشزی نزوحی تایبەتیەکزانی بەشە و ڕاکێشا ەکەیقووماش تریش دەستەکەی بە و گرت چاوەکانی

گاڵتەجاڕیەوە وتی: ئای کراوە و داخراوە. لەو کاتەدا نوح لە خەو لە خەو هەڵسا و کاتێک گزوێی لەم بزابەتە بزوو زۆر  بە
 هەم پێغەمبەر بن. بە هامیش تووڕە بوو. بە یافێتی گوت: "نەوەکانت ببنە پاشا، بە سامی گووت: نەوەکانت هەم پاشا و 
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 ".گووت: "نەوەکانت کۆی.ە و کۆی.ە بن
 

 چاپخززانەی دەزگززای ی١٩٨٦ چززاپی بەیتززور، ئەنززوەر" )مێژوویززی حەمیززدی" کتێبززی لە سززەیرامی موسززا ڕۆژهەاڵتززی مێژوونووسززی
 و عومزان و یەمەن و بابزل و یافەت بە تورم گەالنی. دەستاێدەکات نوحەوە لە مێژوو سەرەتای( چاپکراوە پەکین نەتەوەیی

پێدەچێت بززارودۆخ لە مێززژووی نووسززراودا هززامەوە دەبەسززتێتەوە. بە هیندسزتان و ئەفری،ززا گەالنززی و سززام بە ئێززران و عێزراق
نین یزان هزاەشایەدی جێبەجێبوونی دوعای نوح بێت. به اڵم ئه گه ڕ وا ببانین ڕاستیه مێژووییه کانی ناو مێژووی نووسزراو ڕ

ال موسزا سزه یرامزی دا ەین که له لێدوانه کانی مەکەد ستە، وا هیهەڕکێشی مرۆڤی هەه الوازی و سوەۆڤمی مرەڵەمێژوو له ق
. لەم چیرۆکەی سەرەوە کێشەیەم دەبینین، سێ هەڵوێست بەرامبەر بە هەمزان یهەتۆنێکی ئەفسانەیی له دەرەوەی ئەزموون ه

بە حەیزاییەوە کزۆچی دوایزی کزرد، ئەمەش ئامزانجی ئەو شت و ئەنجامە جیاوازەکزانی دەرئەنجزامی ئەو هەڵوێسزتانە: یزافەت 
تەقواییە بوو کە دەبوو پاشاکان هەیانبێزت. سزام بزێگەردی هەبزوو هەروەهزا پێزوانە. بزۆیە نەوەکزانی شانشزینی و حیکمەتزی 

ۆکە لە پێغەمبەرایەتییان پێ ساێردرا. هام بەهۆی بێئەدەبی خۆیەوە مەحکوم بوو بە چارەنووسی کۆیالیەتی. ئەگەر ئەم چیزر
واقیعی مێژوویی جیا بکەینەوە، ئەوا ئەو دەرەنجامە فیکرییەمزان دەبێزت کە هەڵوێسزتی خەڵزک بەرامزبەر بە شزتەکان چیزیە، 
ئەزموون و مەعزریفە و چارەنووسزی هاوتایزان دەسزت دەکەوێزت. ئەم دەرەنجزامە حزوکمێکی بیرمەنزدی فەرەنسزی ڕێنزی دیکزارت 

مززوو مرۆڤەکانززدا وەم یەکە. کەواتە نززاکۆکی لە بیززروڕادا لە زیرەکتربززوونی (مززان بیردەخززاتەوە: ژیززری لە هە١٥٩٦-١٥٦٠)
کەسززێک لە کەسززێکی تززرەوە سززەرهەڵنادات، بەڵکززو لەو ڕاسززتییەوە سززەرهەڵدەدات کە شززێوازی بیرکردنەوەمززان جیززاوازە یززان 

کێشزە نبیزک بزوونەتەوە و بیرکردنەوەکانمان ئاراستەی یەم هۆکار نییە. منزداڵەکانی نزوح بە وەاڵمزی جیزاوازەوە لە هەمزان 
بەم شززێوەیە ئەنجززام و چارەنووسززی جیاوازیززان هەبززووە. پەیوەنززدی نێززوان کززاریگەری و هۆکززار لە چیرۆکززی سززەرەوە و لە 
قسەکانی دیکارتدا جەختی لەسەر کراوەتەوە. بەاڵم یەکێکیان لە فۆڕمی وێنەدایە و ئەوی دیکەیان لە فۆڕمی هەسزتکردندایە 

ەاڵت و ڕۆژئزاوادا ناسزراوە. یەکێزک لەوانە ئەو ڕووداوەیە کە لە قەڵەمزدا ڕوویزدا و ئەوی دیکەیزان کە لە نەریتی بیری ڕۆژه
ئەو ئەنجامەیە کە لە ڕووداوەکەوە دەرچووە. کەسانێک کە توانای دەرەنجزامە عەقاڵنییەکانیزان نیزیە لەو ڕووداوە، هەرچەنزد 

یکزارت بزۆ کەسزێک کە ناتوانێزت دەرەنجزامە فیکرییەکزان لە ئەو چیرۆکەی سەرەوە بخوێننەوە، وانەکە فێر نزابن. قسزەکانی د
ڕووداوە ڕاستەقینەکانی ژیانیدا جێبەجێ بکات، بێمانایە. ژیان پڕە لە مانا و وانە بۆ کەسێک کە پەیوەندی نزاوەوەی نێزوان 

بززراوە. بززۆیە وەرگێززڕان و حززیکمەت دەدۆزێززتەوە. چیززرۆم ڕووداوێززکە بە حززیکمەتەوە، حیکمەتززیش چیززرۆکێکە کە ڕووداوێکززی ال
 .فەی.ەسوفانی ڕۆژهەاڵت ناتوانرێت بە پێی مۆدێ.ی فەلسەفی ڕۆژئاوا هەڵسەنگێندرێن، بەڵکو بەراوردکاریش دەکرێت

 
ئەگەر بمانەوێت لە جیهانبینی و شێوازەکانی ناسینی گەالنزی کزۆن بکزۆڵینەوە، لەوانەش زانستناسزی مرۆڤناسزی، ئەوا دەبێزت 

روبززاوەڕی ئززایینی، تۆمززارە زارەکززی و نووسززراوەکان، ئینجززا مێززژووی بەرهەمهێنززان و چاومززان لە ئەفسززانە، فۆرمەکززانی بی
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ئابووری، پیشەسازی و نەریتی بیناسازیمان بێت. ئێمە ناتوانێت خۆمان لە تزانەدان بازارێبین. بزێ گومزان نزاتوانین مێزژووی 
 کزۆنی گەالنزی پێشزکەوتنەکانی و دوور ڕۆژهەاڵتزی ناوەراسزت ئاسزیای بزوونی بەبزێ  زانستی ئارکۆلۆژی یزان مێزژووی زانسزتی

 .ناوە بوونیاد ڕۆژهەاڵتی ئەفسانەکانی لەسەر خۆی  زانین کە ژیریاری گریک چۆن پایەکانیدە ئەوە ڕووبار دوو نێوان
 

زۆر جزاردۆزینەوە شزوێنەوارییەکان لە نزاوچەکەدا ڕاسززتەوخۆ دەبێزتە هزۆی دامەزرانزدنی مێززژووی زانسزتی ئاسزیای ناوەڕاسززت و 
 .ژوویی بکەینمێ قۆناغێکی هەر بە ئاماژە دەتوانین ەروو و ڕۆژهەاڵتی دوور.ئاسیای س

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەی ٢٧=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 

 
 
 

 شۆڕشی ژینا سەر دەکەوێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برایم جەهانگیری

 

پیاوکوژەکانی بەتایبەتی بە کۆاڵن و شزەقامی شزارەکانی کوردسزتاندا  ئەوەی کە لەو چەند ڕۆژەدا ڕێژیم هار بووە و چەتە و
باڵو کردۆتەوە و دەستی کردووە بە زەبروزەنگ و تۆقانزدن، وەم مێزژووی شۆڕشزەکانی دژی دیکتزاتۆڕی شزتێکی زۆر ئاسزایی و 

 وە، بەاڵم کوورەی نۆرماڵە. دەی ئەگەر دیکتاتۆر وا بەهاسانی دەست هەڵگرن خۆ نەدەبوونە عەزیا بە سەر ئەم خەڵکە
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 .دراوی ئەو شۆڕشە تازە مەحاڵە سارد بێتەوە نێ 
 

 :شۆڕشی ژینا زۆر شتی کردووە کە سەرەکیترینیان بریتین لە
 

شۆڕشی ژینا ژنی وەها ڕاچڵەکاند و دەگەڵ ماف و ئازادییەکانی خۆی ئاشنای کردەوە کە مەحاڵە تازە ژن لە ئێرانزدا  یەکەم،
بێنن. لەوەش بەوەالوەتر بە دڵنیاییەوە ئەو داخوازییانە هەر لە ئاسزت ئزازادکردنی سزەرپۆش و  واز لە داخوازییە ڕەوکانیان

 خۆشزیان سزەرەتاییەکانی ئزازادییە بە هەرگیزب حکزوومەتە و دەسزەاڵت ئەو بزوونی بە دەزانزن سزوور ئەوان و نزامێنێ  لەچکدا
 .ناگەن

ند کە لە ماوەی دوو مانگ و بڕێکزدا پێزی سزەلمێنرا کە ئەو شۆڕشی ژینا گەنجی ئێرانی و کوردستانی وەها ڕاچڵەکا دووهەم،
بە یەکگرتززوویی دەتززوانێ چززۆم بەو ڕێززژیمە دڵ پززڕ لە کیززنە و نەفززرەتە دابززدا و لەو ماویەشززدا ئەو سززەرکەوتنەی خززۆی و 

انێ و شکستی ئەو دەسەاڵتەی لەبەرانبەر خۆیزدا بەچزاوان دیزت. هەر بزۆیە مزومکین نیزیە تزازە گەنجزی ئێرانزی بە گشزتی بتزو
 .بێڵێ ئەو ڕێژیمە وەکوو پێشوو حوکمی بە سەردا بکا

وێزنەی لە سەرانسزەری ئێزران لە نێزوان گەالنزی ئێرانزدا و لە نێزوان  شۆڕشی ژینا هاوپێوەندی و یەکگرتزووییەکی کەم سێهەم،
ەکی سزۆزداریی وەم ناوەند و بەشەکانی دیکەی ئێراندا پێک هێنا، بە جۆرێک کە لە ماوەی دوو مانگی ڕابردوودا یەکگرتوویی

زنجیرێکی پۆاڵیین سەرانسەری ئێرانی لێزک گزرێ دا. دیزارە تزا ئەم دەقزی،ەیەش ڕاپەڕینزی هزیچ شزارێکی ئێرانزی بە تزارانی 
پایتەختیشەوە نەیتوانیوە بگاتە ڕاپەڕینی هیچ یەم لە شارەکانی کوردسزتان، بەاڵم شزەڕە گەڕەم لە زۆر نزاوچەی تزارانیش 

ختیش دەگەڵ شکست و پاشەکشەی هێبەکانی بەرانبەر بە خەڵک ڕووبەڕوو بوو، بۆیە زۆر جزاران وای کرد کە ڕێژیم لە پایتە
 .لە چەکداری بیانی کەڵکی وەرگرتووە بە گوێرەی هەندێ قسەی چاالکانی مەدەنی نێوخۆ و دەرەوە

ە لە ئاسزت ئزازایەتی و درێژەکێشانی شۆرشی ژینا وای کرد کە بەتەواوی هێبە ئینتیبامییەکزان لە زۆر شزار و نزاوچ چوارەم،
بوێریی خەڵک دەست بەردەنەوە و لە سەرکوتی خەڵک خۆ باارێبن و نموونەی دیاریش لە مەهاباد و تەورێب کە ئەو هێزبانە 
لە تەورێب بەئاشکرا دەگەڵ سەفی خۆپێشاندەران کەوتزن. هەربزۆیەش ئیزدی ڕێزژیم وەم دوایزین تیزری نەجزات ئێسزتا سزاای 

کرێگززرتەی بەگززژ خەڵکززدا کززردووە. دیززارە ئەو سززاایەش جززگە لە هەنززدێ کززادری دیززار کە  پاسززدارانی و هەنززدی چەکززداری
بەرژەوەنززدیی سەداسززەدیان دەگەڵ ئەو نیززبامەیە، بێگومززان ئەوانززی دیززکە بە تززایبەتی سززەرباز و دەرەجەداری پ.ەخززوار لە 

ادە نزابن ڕووبەڕووی خەڵزک ببزنەوە. ئەگەری درێژە کێشانی ئەو خۆپێشاندانانەدا وەم هێبە ئینتیبامیەکانیان لزێ دێ و ئامز
بۆیەشززە لە زۆریەم لە خۆپێشززاندان و ڕاپەڕینەکانززدا بززۆ سززەرکوتی خەڵززک سززەرهەنگ و ئەفسززەرە پزز.ە بااڵکززانی سززاا  
بەشززداری ڕاسززتەوخۆ دەبززن و وەم دەشززبینین هەر لە خۆپێشززاندانەکاندا تززا ئێسززتا چەنززدین بەرپرسززی پززایەبەرزی سززاا و 

 .ەوەش ڕاستیی ئەو بۆچوونە پشتراست دەکاتەوەئیتالعاتی ساا کوژراون؛ ئ
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خاڵی یەکجار گرینگ بەپێی قاعیدەی هەموو شزۆڕش و ڕاپەڕینەکزان لە مێزژوودا و لە ئێزرانیش ئەو خزاڵەیە کە  پێنجەم و، 
درێژەکێشانی شۆڕش درز و دەخاتە نێو هێزبە سزەرکوتکەرەکان و تزا ئە شۆڕشزە درێزژە بکێشزی ئەو درزە گەورەتزر دەبێزتەوە و 

ئیرادە دەبزن و ڕەگەڵ خەڵزک دەکەون، بزۆیە زۆر گزرینگە  ەرئەنجام وەم هەموو شۆڕشێک ئەو هێبانە ماندوو و شەکەت و بێس
لەو خۆپێشززاندانانەدا لەجیززاتی ئەوەی هەمززوو کززات هەر لە بەرانززبەر هیززبی سززەرکوتدا ڕاوەسززتی، هەنززدێ دروشززمی دیززکە 

لەسەر هێبە سەرکوتکەرەکان بکا تا لە سەرکوتی خەڵک کەم بێزتەوە و بدەینەوە کە بتوانێ لە باری ڕوحی و ڕەوانییەوە کار 
لە ئاکامدا ئەو هێبانە ڕەگەڵ خەڵک کەون. بۆ نموونە زەمانی شا خۆپێشاندەر گوڵیان دەدا بە هێبەکانی ڕێزژیم، دروشزمیان 

 ".دەدا: "برای ئەرتەشی بۆ دەکەی براکوژی
 
ە دنیای دەرەوە بە گشتی هاوسزۆز وهاودەنزگ بزێ دەگەڵ ناڕەزایەتییەکزان ئەو شۆڕشە بێجگە لەو خااڵنەی سەرەوە وای کردوو 

و ئێسززتا لە ڕاگەیانززدنی هەمززوو جیهانززدا و لە سیاسززەتی دەرەوەی زۆربەی واڵتززانی جیهززان ئەمریکززا و ئورووپززادا پشززتگیری 
رێژەکێشزززانی ئەو ناڕازییزززان و خۆپێشزززاندەران و دژایەتیزززی ئەو ڕێزززژیمە فاشسیسزززتیە بەئاشزززکرا دەبینزززدرێ. هەر بزززۆیە د

خۆپێشاندانە گومانی نەهێشتوەتەوە کە ئەو ڕێژیمە دڕندەیە بزۆ هەمیشزە لەبەر یەم هەڵزدەتەکێنێ و بە لە نێوچزوونی ئەو 
 .ڕێژیمەش مێژوو پەراوێک بۆ یەم لە دیکتاتۆڕترین سیستەمەکان دەکاتەوە

 
 ٢٠٢٢نۆڤەمبەی ی ٢٧=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 
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 كەمپەینێک: ئیتاڵعات و كونسوڵەكانی ئێران لە هەرێم دەربكرێن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زەمەن

  
 یو داوا ننەیەگەراد تەاڵژهۆر یخۆد ەب تەبیتا كێنیماەك كانەاوازیج ەژێو تو نیچ ەكوردستان ل یمێرەه یتاڵهاو انەید

 .كوردستان یمێرەناو ه ەل نەكەد عاتاڵتیئ یركردنەو د رانێئ یكانەخانڵكونسو یداخستن
  
 

 :دەقی راگەیەندراوی كەمپەینەكە
 

 نەدابخ  رانێئ یكانەخانڵو كونس ەوەنەبك تداەاڵژهۆر یرو ەب  كانەسنوور
 
 یتزەاڵژهۆر ەكزورد ل یلەگ ینەڕیراپ ەل یوانی, پشتەناومان هاتوو ەوەخوار ەل ەكوردستان ك یمێرەه ەیانیتاڵهاوو مەئ ەمێئ

 ژنززان و یمزاف شیتەبیتزا ەب كانییەسزەك ەتزاك ەو مزاف ۆییخەربەو  سز یرەروەو دادپ یئزازاد ۆبز رانێزئ یالنزەن و گكوردسزتا
 ەبێزه نیەال ەل نەیزكەد یازڕنا ی.ڤیس یانیتاڵهاوو یركوتەو س یكوژەڵمۆك ەیدانیئ یتوند ە, بنەیكەد  كانەستەردێژ ەتوەن
 : نی, داواكارەوەرانێئ یسالمیئ یمارۆك یكانەرەركوتكەس
 
 ەب رانێزئ یالنزەگ ینزەڕیپشزت راپ ەكوردسزتان بچزن یباشزوور یكانییەاسیس ەنیەكوردستان و پارت و ال یمێرەه یتەحكوم -١

 .نەبكێل یوانیپشت یرمەف ەو ب یتەبیتا ەكوردستان ب یتەاڵژهۆو ر یگشت
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 ەل كانییەنزدەوەیو پ نێربكزرەت دكزا نیزووتزر ەب یمانێسز. روێزولەه یكانەشار ەل تالعاتیئ یزگاەو د رانێئ یكانڵەكونس -٢
 .تێرابگرتر رانێئ ەڵگ
 .ەوەتێبكر یگشت ەكوردستان ب یتەاڵژهۆر یانیو هاووالت یتەبیتا ەب نەڕیراپ یشداربووانەب یرو ەسنوور ب -٣
 یمزارۆك یركوتەسز ستەد ەل تووانەاڵه یو هاوكار تێبكر نەڕیراپ یكانەنداریبر یرەسەكوردستان چار یكانەشخانۆخەن ەل -٤
 .تێبكر رانێئ یسالمیئ
 .ەوەاندنەیو راگ یاسیو س یشكیو  پب ییدارا یروو ەل تێبكر تەاڵژهۆر یوەڕیراپ یكەڵخ یهاوكار -٥
 .نێباشوور دابخر ەل رانێئ یسالمیئ یمارۆك ۆب یرەكۆن ەب كراونێگومان ل ەیكخراوانێو ر ڵناەك زگاوەد وەئ -٦
 . ننەیەرابگ ێیل انۆیخ یانڕداب یرمەف ەب ەوەرانێئ یسالمیئ یمارۆك ەل كنینب ەینانیەال وەئ -٧
 

 ناوی سیانی          پیشە        ناونیشان
 
 .رێولەه – ۆڤمر یماف یچاالكوان - دەمەمح حمودەم یلەع -١
 .كوردستان ەل عدامیئ ۆنا ب انیژ یتەمەڵه -٢
 .واندزەر –چاالكوان  روەنووس - میلەس دەیس وایه -٣
 .رێولەه –و چاالكوان  نیرێد ەیرگەشمێپ - نیمەدەمەح فاەمست  یفات -٤
 .ایئوسترال – ریشاع - یخمورەم دیرەف -٥
 .رێولەه – نینشەخان - نیاسیفا  ەمست -٦
 .یكفر – ستاۆمام -  یمحمد شر -٧
 .رێولەه – اندنكارەیاگڕ - میس. قیسد رزادێش -٨
 .ماركیدان – رەنووس – رشۆقادر ش وانەشاخ -٩
 .ركوكەك – نیرێد ەیرگەشمپێ( یسارەح وس ی ڕێ)هاو میرەماجد خالد ك -١٠
  .رێولەه – رەرمانبەف - دیعەس دەحمەئ -١١
 .یمانێس. – ینەدەم یچاالكوان - عبدالرحمن دەحمەكاروان ئ -١٢
 .رێولەه – و چاالكوان رەنوس - یرانیه ادیفر -١٣
 .یروونەد یرەژێتو - دەحمەئ یسامان محمدع. -١٤
   .ركوكەك – نیرێد ەیرگەشمێپ - دیشڕە رەابڕ -١٥
 .رێولەه – نینشەخان -عوسمان  رهادەف -١٦
 .رێولەه –ماموستا  - قیباهر توف -١٧
 .رێولەه – ستاۆمام -.قادرنادر  با ەع -١٨
  .رێولەه – رەرمانبەف - لیاسماع ۆتەیز -١٩
  .رڵیوەه –غفور  مانێسول دەمەمح -٢٠
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  .انیرمەگ – یاسیس یو چاالك  نینشەخان -شكور  وهرەج -٢١
  .ایمانەڵئ – نینش ەخان - یع. بیئافتاو عب -٢٢
 .رێولەه – یاسیس یچاالك - یلەك ەنان ریفاخ -٢٣
 .یمانێس. – نیرێ .م د نینشەخان - نێحوسز مالەك -٢٤
  .نساەرەف – نوو ەژنامڕۆو  رەنووس -عبدالرحمن رسول  -٢٥
 .ركوكەك – نیرێد ەیرگەشمێپ- یكانۆقاسم ن -٢٦
  .نداەهول – یاسیس یچاالك - دیرت كوخا حمنس -٢٧
 .رێولەه – نوو ەژنامڕۆ - میرەك نگەشۆه -٢٨
 .رێولەه – ستاۆمام - فاەمست دیخال رهادەف -٢٩
 .رێولەه – نوو ەژنامرۆ - با ەفازل ع -٣٠
 .رێولەه – رەرمانبەف - لیجبرائ مالەك اریختەب -٣١
 .راسیسو – وچاالكوان نو ەژنامڕۆ -  یناس وایه -٣٢
 .ایرنۆفیكال – نیرێد ەیرگەشمێپ - الۆپ اڵوەع -٣٣
 .نینشەخان – یفۆس میبراهیئ -٣٤
 .كوردستان – رێولەه  رەبێپار – محمود یردەه -٣٥
 .نداۆڵەه – نینشەخان - زۆورەن لیلەخ -٣٦
 .دوبس – ینەدەم یچاالكوان - وخالدەسرەخ -٣٧
  .كاسب – میلەس روانیس -٣٨
 .رڵێوەه – نینشەخان -حسن  ەكاو -٣٩
 .یمانێس. – رەبێپار - غفار محمد فتاح -٤٠
  .یمانێس. - ستاۆمام - اڵوەئ یفۆس نیریش -٤١
 یمانێس.  نوو ەژنامڕۆ روەنووس ن،یمەئ دەمەمح یلەع -٤٢
 یمانێس.  نوو ەژنامڕۆ میرەك نیاسی -٤٣
 .نداەلۆه – نیرێد ەیرگەشمێپ - شناوۆخ یونەع -٤٤
 .رەبێپار – یلەع دەیشوان س -٤٥
 .رێولەه –كاسبكار  - میرەك دەحمەئ مالەج -٤٦
 .رانۆس – رێولەه رەبێپار - ەیشمێجوهر عبدال.ه مولود سر -٤٧
 .ریشاع – ەڕۆرەس میحڕەبدولەع -٤٨
 .نداۆڵەه – یتیەەاڵمۆو ك یندروستەت یو چاالكوان رەنووس - یرەپشد ڵەاڵگو -٤٩
 .رێولەه – ینەدەم یچاالكوان - میرەك دیزیەبا -٥٠
 .رێولەه –ند ەكارم -    بسام عمر -٥١



٩ یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

88 
 

 .كركوك – رەرمانبەف -محمد  یهاد نبیز -٥٢
 .رێولەه – یاسیس یندانیز - میلەعادل س ڵماەش -٥٣
 .رێولەه – ستاۆمام -  یتەل نەاڵردەئ -٥٤
 .كركوك – رەروەماف پ - یاحمد محمد نور فاەمست -٥٥
  .رەبێپار – نیعبال.ه نجم الد -٥٦
 .رێولەه –چاالكوان  - لیحمد اسماعم ستەربەس -٥٧
 .رێولەه – ەییردەروەپ یاریرشتەرپەس - یرسول ع. -٥٨
 ەژنامڕۆ یكایندەس یكارا یندامەوئ یوعیش یحبب ینیرێد ەیرگەشمێ(پیواندزڕ)ساالر  ەناسراو ب دیعەساالرقادر س -٥٩

  .نووسان
 .ایتانیرەب –چاالكوان  - با ڵقادر ب -٦٠
 .رێولەه – ستاۆمەم - ەمحمد عبدال. -٦١
 .نو ەژنامڕۆو  رەنووس - یوارەرزەب یشتەد -٦٢
 .یمانێس. – رەرمانبەف - دیخال ردەبەن -٦٣
  .ایتانیرەب – یاسیس یاوڕسوەڵه - دەحمەئ وایه -٦٤
 .دهوك – انڤماوستاو چاالك - یلكەچ حسن دیحم -٦٥
 .چاالكوان – نەمەس حمودەم مێرەه -٦٦
 .نداەوله –چاالكوان  - ینهاد قاز -٦٧
  .داەنەك  رۆڤەانكڤ - ندەرمەهون -   ڵسا نیفەس -٦٨
 .كایمرەئ كسا ەت -كاسب  - یشوان وس ی -٦٩
 .رێولەه – نو ەژنامۆر - زانەمەر شادڵد -٧٠
 .اریندازەئ – رەعوم رهادەف -٧١
 .یمانیس. – ینەچاالكوان مد -نجم  دەمحم وناكڕ -٧٢
 .رێولەه – ستاۆمام - اڵبدوەع ندەامیساالر س -٧٣
 . رەرمانبەف -معروف  ڤەال -٧٤
 .نداەهول – رەو نوس یراقێع یوعیش یببیح  ینیرێد ەیرگەشمێپ - یعمار ع. -٧٥
 .یمانێس. – نوو ەژنامڕۆ - احمد ورازەه -٧٦
  .رێولەه – رەنووس - عروفەم قیفۆت دەرهەس -٧٧
 .ركوكەك – رەگرافۆتۆف - یسارەرزگار ح -٧٨
 .ایتانیبر – نیرید یەگرەشمیپ - یچاالك كاوان -٧٩
 .ركوكەك –چاالكوان  -احمد حسن  ەریمەس -٨٠
 .نساەرەف – نوو ەژنامڕۆ - دیمەكارزان ح -٨١
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  .رێولەه – رەنووس وۆزانك یستاۆمام - یحاج دیغدەم -٨٢
  .نداۆڵەه – نینشەچاالكوان و خان - یع. ردارەس -٨٣
  .یمانێس. – رەرمانبەف -حسن  وڕەشێپ -٨٤
  .كارێكر –د شكور حسن محم -٨٥
 .یمانێس. – رەرمانبەف -حسن مارف  -٨٦
 .یمانێس. – نینشەخان - مەستۆعبا  ر -٨٧
 .ركوكەك – ستاۆمام - میرەك دەیس دەمەمح -٨٨
  .یەانڕ – نیرێد ەیرگەشمێپ - یردێوڵەال نیعارف حمدام -٨٩
  .داەنەك – ینەدەو م یاسیس یچاالكوان - ەمەح اڵبدوەع ردارەس -٩٠
 .نداۆڵەه – نینشەخان - فاەموست جمەن -٩١
  .ایمانەڵئ – نیرێد یرەشۆكێت - یبكر حاج -٩٢
 .رێولەه – رەنووس - رەعوم المەس -٩٣
 .رێولەه – شكیپب ،یاسیس یچاالك - یانیمحمد ك رۆدكت -٩٤
 .دانمارك – كارەردەروەپ - مانەیسول هاەناسر ت -٩٥
 .نیرێد ەیرگەشمێپ - بیعبدالعب رسالنەئ -٩٦
 .لندن – رەنوس - ییحیاحمد  ارۆڤگ -٩٧
 .رێولەه – و چاالكوان نیرێد ەیرگەشمێپ - یندەز وانیرەم -٩٨
  .ایئوسترال – یت یئا - نیمەئ ژارەه -٩٩
 .داەنەك – ۆشان یندەرمەهون - ییایدیم یچاالكوان - دەمەح بارەج -١٠٠
 .رێولەه – نینشەخان یاریرشتەرپەس - یالنەیزرار قادر خ ستاۆمام -١٠١
  .نەندەل – یكسەت یرێچاالكوان و شوف - رەنوەعبدالخالق ئ -١٠٢
 .رێولەه – نینشەخان -عوسمان   رشێه -١٠٣
  .ایتالیئ – نیرید ەیرگەشمیپ - ەنەنگەچاالك ز -١٠٤
 .رێولەه – ینەدەم یچاالكوان -نادر قادر  ەكاو -١٠٥
 .رێولەه – نیرێد ەیرگەشمێپ - یبرهان مخمور -١٠٦
 .داەنەك –چاالكوان و  ریشاع - نێحوس ایخول -١٠٧
 .نانیۆ نایسەئ - كیكانیم - ۆییئاك اریختەب -١٠٨
  .اڵیتایئ – وانەژنامرۆ - دەمەمح رمانەف -١٠٩
  .اڵیتایئ – رەرمانبەف - دیشەنازم عوسمان ر -١١٠
  .اڵیتایئ – رەرمانبەف – سال  زاڕە ەلاڵگو -١١١
 .ۆیەك – نینشەانخ - یستاۆمام - لیإسماع ەكاك نیحس -١١٢
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 .رێولەه – نوو ەژنامۆچاالكوان و ر - ییالڵعا ۆهرەن -١١٣
 .دانمارك – چاالكوان –سوور  ەوسفی -١١٤
 .رێولەه – شكیپب - حموودەم ریتاه ەفیتر -١١٥
 .سرایسو – یاسیس یچاالك - یندەفەئ یلەع ریتاه نجەر -١١٦
 .رێولەه – رەرمانبەف – زرار قادر بارڵد -١١٧
 .دێسو – كارێكر – حامد نمێه -١١٨
 .یمانێس. یشار - یاسیس یچاالكوان - حمودەم یحاج وانیپشت -١١٩
 .رێولەه – رەرمانبەف - لیجبرائ مالەك اریختەب -١٢٠
 .ناڵمنا یكانیەشۆخەن یرۆپسا - تا ەخ ەبیفائ ەرۆدكت -١٢١
 .اندەلۆه – نیرێد ەیرگەشمێپ - تاحەف وتەركەس -١٢٢
 .ایلمانەئ – یاسیس یالكواناچ -محمد رسول  رمانەخ -١٢٣
 .یتیەالەمۆك یرەژێو تو رەنووس - یبارزان زانەمەر بوارێر -١٢٤
 .كۆده – دینوساینفال و جەئ یبوار ەچاالكوان ل روەنوس - یندەەب یلەع -١٢٥
 .كوردستان یرانەبیپار یكایندسو  رێولەه یل، یروكە.  سییەكاك لیاسماع ادیا -١٢٦
 .ڵماەمچەچ – نفالەئ یسووكارەك روەبێپار - یەینارەه لیسماعیئ -١٢٧
 .بارزان – دیساۆنیج یبوار یچاالكوان روەنووس - ەییحازم ب. -١٢٨
 .رێولەه – نو ەژنامۆچاالكوان و ر -شاباز  دەمەمح یئاشت -١٢٩
 .ڵماەمچەچ – دیساۆنیج یبوار یچاالكوان -قاسم كازم  -١٣٠
 .دیسو – نیرێد یرەشۆكێتو  رەنووس -  ەجەر دەحمەئ -١٣١
 .رێولەه – دینوسایج یبوار یچاالكوان -محمود  دەسعەنازدار ئ -١٣٢
 .دیساۆنیو ج نفالەئ یبوارەو چاالك ل رەنوس -  ەبدەع مانەز -١٣٣
 .رێولەه –و چاالكوان  ریشاع - دەحمەئ دێئوم -١٣٤
 .رێولەه - شكیپب - حموودەم ریتاه ەفیتر -١٣٥
 .اندەلهو – ستاۆمام -عبدولال  ازین -١٣٦
 .ینەدەم یچاالكوان -نیشەخان - نیمحمد ام -١٣٧
 .یمانێس. – یوعیش یاسیس یندانیو ز نیرێد ەیرگەشمێپ - شڕەوایه -١٣٨
 .ركوكەك - ینەدەم یوانەچاالك - ەمەحەمام ەردەگ -١٣٩
 .رێولەه - ستاۆمام ئازاد هاشم.... -١٤٠
  .ایمانەڵئ – ندەرمەهون -احمد  میكاروان كر -١٤١
  .ندەفن. – نیشەخان -باهر  فاەستم -١٤٢
  .نداۆڵەه – نوو ەژنامڕۆ - بیزەفار  ع رەعوم -١٤٣
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  .نالندیف – كارێكر  -  یرەش مالەج -١٤٤
  ركوكەك - ینەدەم یگاەڵمۆو ك ۆڤمر یكانەماف ۆچاالكوان ب ،یروونەد یركارەسەچار -احمد  روانیس رەنێچ -١٤٥
  .ڵماەمچەچ – انیرمەگ دیهەش یكیدا بانیر -١٤٦
  .نیرێپم د - ستاۆمام - حمد رمانەف -١٤٧
  .ستاۆمام – ولودەم لیلەخ ەڵۆه -١٤٨
  .دانمارك – وانەچاالك - دیعەپرشنگ س -١٤٩
 ..یمانێس. – ینەدەم یچاالكوان - دیشڕە ۆسمك -١٥٠
  .ایمانئەڵ – یاسیس یوانەچاالك - ڵیەاڵگ میكر وانیپشت -١٥١
  .داەنەك – ینەدەو م یاسیس یكوانچاال - ەمەح اڵبدوەع ردارەس -١٥٢
  .كوردستان یباشوور - نوو ەژنامڕۆ - نیچاوش دەمەمح -١٥٣
 .ایلمانەئ – یاسیس یندانیز - رشۆش یاڵئا ینیرێ .م د - حجات دەیس -١٥٤
  .دانمارك – اڕ رویب یئازاد یچاالكوان - ژێالوەئاراز گ -١٥٥
  .ایمانەڵئ – یائیبیف - نیمەئ نەاڵردەئ -١٥٦
 .رێولەه – یاسیو س ینەدەم یچاالك روەنووس -عمر  وایه -١٥٧
  .یاسیس یاوڕسوەڵه - بیعب ۆزمناك -١٥٨
  .االكوانچ رویشاع - یقرداغ دیسع انیژ -١٥٩
 .یمانێس. – ەرگەشمێپ ینیرێد ەیرماندەف - ەنەنگەز یم.ع. -١٦٠
 .كار ایدیم -  میئبراه نیدەحەاڵس ڵساما -١٦١
 .داەنەك – انڤاالكچ - ۆییزاخ تاحەف -١٦٢
 .نداەڵهو - رەنووس -عوسمان  حموودەم -١٦٣
 .رێولەه – رەنووس -( انەیب ەیعوسمان )سرو ەسرو -١٥٤
 .یمانێس. – رەژێتو روەنوس -فار   نیدەجمەن -١٦٥
  ..جیروەن –چاالكوان  - دیوامجیه -١٦٦
 .چاالكوان – یرانیغفور نادر ه -١٦٧
  .رەاالكوان و نووسچ ،ستاۆمام – دەحمەئ تەسرۆك -١٦٨
  .ینەدەم یچاالكوان -(ییچوارتا اللە)ج دیشڕە دەمەمح اللەج -١٦٩
 .ڵماەمچەچ – ستاۆمام - ولودەم لیلەخ ەڵۆه -١٧٠
  .نداۆڵەه –چاالكوان  - دەحمەئ روانێش -١٧١
 .دیسو – ێڕرگەو ر،ەنووس - نیالدەع واڕب -١٧٢
  .داەنەك –چاالكوان  - یەییانڕ ەمەح -١٧٣
 .ركوكەك –چاالكوان  -با  نادرفتاح  ەع -١٧٤
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  .یمانێس. – یاسیس یاوڕسوەڵه - ڵاڵبدوەمحمد ع -١٧٥
 .ماركیدان – یخوازیكسانیە ەیوەو ببوتن ستینۆمۆك یاسیس یاوڕسوەڵه - وادەج ەالوژ -١٧٦
 .ركوكەك – ی كانەجوان ەرەهون یمانگاەیپ یستاۆمام -  یفات رمانەف -١٧٧
  .رێولەه – دیهەش ڕیو كو ینەدەو م یاسیس یچاالكوان - فاەهاشم مست بازێر -١٧٨
 .ستاۆمام –محمود  ۆئاس -١٧٩
 .ایتانیرەب –چاالكوان  - نیهاوژ ستاۆمام -١٨٠
 .رێولەه –ر ەرمانبەف - ەموورتكشاالو -١٨١
 .یمانێس. – یاسیس یچاالك - میبدولكرەع میحك -١٨٢
 .ینەدەم یچاالك -هاوكار قادر  -١٨٣
 .یمانێس. – نینشەخان - یلەو دیس یرئازاد نو -١٨٤
  .وانەژنامڕۆ ستاوۆمام - قادر لیشام -١٨٥
  .نینشەخان – قوربان میبراهیئ -١٨٦
 .رێولەه – نینشەخان - ەعبدال. ەكاو -١٨٧
 .رێولەه – رەبێپار -عمر  فاەمست ندڵب -١٨٨
 .دانمارك –حشك  ینیرێد ەیرگەشمێپ - یلەع اللەج -١٨٩
  .ركوكەك – رەنووس - رەسكەداناع -١٩٠
  .كاسبكار – فاەمست ۆئاك -١٩١
 .داەنەك – نو ەژنامۆر - ینێرۆه اللەج -١٩٢
 .جیروەن – رێرگەو - یگارینبار ن -١٩٣
  .ركوكەك – رەنوس - ەنەنگەز ریەزا -١٩٤
 .رەنووس – یلەع یندەب -١٩٥
  .ەوەمال یكیدا - لیجم میمر -١٩٦
  .دیسو –، مافنا  نیرێد ەیرگەشمێپ - یباق دەیس اریئا -١٩٧
 .یمانێس. – ینەدەم یمحمد ...چاالك لیفاز زۆورەن -١٩٨
  .رچنارەس – نیشین ەخان -  ڵمحمد سا ەسرو -١٩٩
  .داەنەك – میبراهیئ نیمەمحمدئ هاەت -٢٠٠
 .رەب رمانەف - رسول نیام روانیش -٢٠١
 .ما  یكخراوڕێ یكۆرەس -محمود  ۆرێه -٢٠٢
  .داەنەك – انوەچاالك - نادر دیمەح -٢٠٣
 .كوردستان یاسیس یانیندانیز ەل یكوكدا یەستەد یژیب ەوت - یرەمحمد پشد -٢٠٤
 .ریولەه –چاالكوان  - میرەك فورەیت الیژ -٢٠٥
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  .ماركیدان – ندەكارم - هاەت ۆسامان خال -٢٠٦
 .سرایسو – اریندازەئ - ئازاد عوسمان -٢٠٧
 .رێولەه – یتاڵهاو - حمانەبدولرەع نیاسی باحەس -٢٠٨
 .رێولەه – ینەدەم یچاالكوان - نیحمدام ە.ڵشكرا -٢٠٩
 .ۆزانزززك یقززوتابزز -جززبار  دریحزز ارڕیبزز -٢١٠
 .نداۆڵەه – ینەدەم یچاالكوان -موراد  حمودەم -٢١١
 .نیرێد ەیرگەشمێپ - دەمەمح اریختەب -٢١٢
 .ركوكەك – ستاۆمام - بدولەع تەفعڕە -٢١٣
 .ۆیەك – ۆناوخ یتەزارەو یندەكارم -فهد  ڕێهاو -٢١٤
  .ایمانەڵئ – نوو ەژنامڕۆ روەنووس - نتكەم ووس ی -٢١٥
  .یمانێس. – یاسیس یچاالك روەنووس - ولودەم یلەع -٢١٦
 .یاسیس یاوڕسوەڵه - ڵاڵبدوەمحمد ع -٢١٧
  .نداۆڵەه –كاسب  -ن ەسەر حەئازاد عوم -٢١٨
  .رێولەه – یاسیس یو چاالك ندەكارم - میرەك ەساالر مام -٢١٩
 .رێولەه – ستاۆمام - یع. قیشف ستونێب -٢٢٠
  .رێولەه – كارەوێش یندەرمەهون -  یرەش دیمەح منێه -٢٢١
  .ۆیەك – نوو ەژنامڕۆو  وانەو زمان رێرگەوو رەنووس - یخانێش میرەبولكەع -٢٢٢
 .هولندا – نیرید ەیركەشمێپ- ینیخان، وایه -٢٢٣
  .ماموستا – یع. نیسروه حس -٢٢٤
 .دیسو – رەنووس - یدنەڵەه نیمەئ هاەت -٢٢٥
  .انیرمەگ – نیرێد ەیرگەشمێو پ نفالەئ ڵەیماەبن ینەدەو م یاسیس یچاالك - دیجەم دەحمەئ -٢٢٦
 ۆزانك یندكارێخو - دیشەجواد ر گرێج -٢٢٧
 .رێولەه – یكارێكر یسوراوەڵه -جمال  یحاج -٢٢٨
 .رێلوەه – كارۆوشان ستاۆمام - تا ەخ تاحەف -٢٢٩
 .سرایسو – رەنووس - دیشەڕەحم دونەیرەف -٢٣٠
 .كاسبكار – رێولەه - نیحمدام نیتحس -٢٣١
 .یمانێس. – ستاۆمام - دیعبدالمج رێش. -٢٣٢
 .نیرێ.  .م درێولەه - یماریت لیاسماع رەهون -٢٣٣
 .جیروەن – بێپار ڵمنا - عبدالستار یشوان -٢٣٤
  .دیسو – مافنا  – نیمەدئەمەمح ەكاو -٢٣٥
 . ەنڕچوارقو - ینەدەم یچاالكوان - ۆكاستر ڕێهاو -٢٣٦



٩ یئازاد ان،یژن، ژ  

 

 

94 
 

 .ایمانەڵئ – یاسیس یرەژیتو - ەریساالر باس رۆدوكت رۆسیفۆپر -٢٣٧
 .ایتانیرەب – ندەهونرم -چنور محمود  -٢٣٨
 نفالەئ یقوربان ڵەیماەو بن نیرێد ەیرگەشمێپ - وڕەشێپ ڕێهاو -٢٣٩
 .نفالەئ یكۆداك ەڵەیمۆك -٢٤٠
 .رانۆس – نیرێد ەیرگەشمێپ رویشاع -موراد  دیخال -٢٤١
 .ركوكەك –چاالكوان  - ەنەنگەز یلەع مبەح -٢٤٢
 .یەران – رەو نوس نیرێد ەیرگەشمێپ -كوتك  یلەع یحازم -٢٤٣
 .نداۆڵەه – نیرێد ەیرگەشمێو پ ریشاع - رانۆگ قیدەس -٢٤٤
 .ێپرد – نیرێد ەیرگەشمێپ - ڵەییسا دەحمەئ ۆركێش -٢٤٥
 .یەران – نیرێد ەیرگەشمێپ - دەمەعارف ح -٢٤٦
 .رێولەه – كاسب ەعبدل. سێكاو -٢٤٧
 .رێولەه – ستاۆمام - دەحمەئ دەمەمح -٢٤٨
   .چاالكوان – فاەمست  یفات -٢٤٩
 .چاالكوان – حمانەر یلەع -٢٥٠
 .رێولەه –نوو   ەژنامۆر - دەمەمح وزادەن -٢٥١
 .رێلوەه – یاسیس یچاالكوان - حمانڕە شادڕە ڕێهاو -٢٥٢
 .یمیكادەو ئ رەژێتو - كرمانج ۆركێش -٢٥٣
 .بروكسل – یڤیت ركێست رێنتۆ..ممانڵئا یكایندە. ئ.سوانەژنامڕۆ - ەییبجەڵەه نگەرهەف -٢٥٤
 .دیسو لمۆكۆست - رستارەپ ۆخیدشەحمەسازان ئ -٢٥٥
 .ركوكەك –چاالكوان  و نوو ەژنامڕۆ -كازم  ستاۆمام -٢٥٦
 .یمانێس. – ندەرمەهون - ریباه زگارڕ -٢٥٧
 .رێولەه – نینشەخان - یعمر حاج -٢٥٨
 .رێولەه – بێپار ەنگیژ -  یرەش یلەع وس ی -٢٥٩
 .ركوكەك – نیرێد ەیرگەشززززززمێپ - یسارەبورهان ح -٢٦٠
 .ندەرمەهزون - احمد یردەهز -٢٦١
 .یمانێس. –ژن  یچاالكوان -  ۆتارا ئاس -٢٦٢
 .رێولەه – نینشەخان - لیاحمد خ. -٢٦٣
 .ناڤیە مساەن - نا  ەڵمۆو ك رەنوس - یلەراودیم رەوهەج -٢٦٤
 .نساەرەف – نیرێد ەیرگەشمێپ -  ڵساەمەح تاوەه -٢٦٥
 .ەاویحاج –كاسب  - نەسەح مالەئارام ك -٢٦٦
 .دیساۆنیج یبوار ەل رەژێتو - ەزادالەم میبراهیئ رۆدكت -٢٦٧
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 .یمانێس. –كاسبكار  - ڵماەك ڵماەج -٢٦٨
 .یمانێس. –ژنان  یكانەماف یبوار یاوڕسوەڵه - اینەت نیسرەن -٢٦٩
 .یمانێس. – رەنووس - هردادیم مەكرەئ -٢٧٠
 .ایلمانئا – یو كوردستان ی. عراقیوعیش یحبب یەرگەشمیو پ یاسیس یندانیز - یلەعماد ع -٢٧١
 .نیرلەب – ایالمانئ - ینداریسا میبراهیئ -٢٧٢
  .نیرێد ەیرگەشمێپ - یهاوكار شام -٢٧٣
 .دیسوئ – رەو نووس ستاۆمام - ەییكاك یهمەف -٢٧٤
 .دانمارك – نوو ەژنامڕۆ - ەییبجەڵەه ررانۆگ -٢٧٥
  .كاسب – بدوالەع دەحمەئ بیرەغ -٢٧٦
  .یمانێس. – رۆڵەكێو ل رەنووس - یردەه مانۆد. چ -٢٧٧
  .دانمارك –چاالكوان  - دەمەمح المەس -٢٧٨
  .ردستانكو یباشوور - اریندازەئ – فرتەئارام حم -٢٧٩
  .ماركیدان – رەعوم اریختەب -٢٨٠
 .رفۆس.دێدو یشار ایمانەڵئ - یتاحەف یهدەم -٢٨١
 .رەرمانبەف – نیجهاندا محمد ام -٢٨٢
  .ستاۆمام – دیجەم وس ی -٢٨٣
 .سرایسو – ندەرمەهون -فازل عوسمان  -٢٨٤
 .ایلمانەئ – رەصادق عوم -٢٨٥
 .رستارەپ – نیمەئ روانیس -٢٨٦
 رێولەه - ستاۆمام -با  ع میكر -٢٨٧
 رێولەه - رەبێپار -محمد صال   یەرمب -٢٨٨
   .رێولەه – ستاۆمام - دەحمەئ دەمەمح -٢٨٩
 .داەنەك – ستینۆمۆك و یاسیس یاوڕسوەڵه - رەعوم ەكاو -٢٩٠
 .رێولەه –كاسب  -محمد شهباز  میبراهیئ -٢٩١
 .رێولەه – یاللەقادر رسول گ انەیدكتور ب -٢٩٢
 .رێولەه – منستێف یچاالكوان - یلەع هارەب -٢٩٣
 .رێولەه – .م. چاالكوان  ینینشەخان - یلەباباع نگەهوش -٢٩٤
 .داەنەك ینەدەم یچاالكوان - میبراهیئ گهڤتا -٢٩٥
 .کایئامر – یاسیس یکارۆڤەشر روەنوس - فاەمست ازین -٢٩٦
 .ایمانەڵئ – مەل لیسماعیئ شادڕە الەم -٢٩٧
 .مساەن – کارێکر - میکر ەمەح رەدەیح -٢٩٨
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 راقێع ەل دانەداریس ەل یسبا ەیوەشانەوەڵه یکخراوێر -٢٩٩
 .داەنەك – یاسیس یتیەساەك - ینور ریمەس -٣٠٠
 .رێولەه – چاالکوان - نیموحس هبادەب -٣٠١
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٦ڕێکەوتی:  – نەمەزسەرچاوە: ماڵاەڕی 
 
 
 

 کوردستان لە شۆڕش ناوەستێ و نابێ ڕاوەستێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕووئین

  
جززارێکی دیززکە خززوێنی الوان، جززارێکی دیززکە مێ.یتززاریبەکردنی کوردسززتان، جززارێکی دیززکە هێرشززی بەرفززراوان، جززارێکی دیززکە 

 . ... شەهید و زیندان و
 

ڕیشزەی لە گۆیا بە بااڵی کوردستان بڕاوە ئەستەمی ژیان و کورد بوون، بەاڵم لە هەمان کاتدا هیوای گەیشتن بە ڕزگزاری وا 
 .هبر و بیر و گیانمان ڕۆچووە کە لە هەر دۆخێکدا بێت بە ناوی ئازادی دەڕوێینەوە و بەرەو بەرزی و ڕووناکی هەڵدەکشێین

 
 لە کاتی نووسینی ئەو دێڕانە وێڕای دیتن و دەرم بە دۆخی ئەستەمی کورد، ڕووبەڕووی ئەو پرسیارەش دەبمەوە کە، کەی 
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وە ڕاهاتووین بەرخودان بکەیزن بە فەلسزەفەی ژیزان، ژیانمزان لە خەبزات لەپێنزاوی ئازادیزدا دۆخی کورد وا نەبووە؟ ئێمە بە
 .مانا بکەین، هەر ئەوەش وای کردووە نەمرین و بمێنین و بەردەوام بین

 
لەگەڵ هەمززوو ئەو ڕاسززتییانە، ئەو دۆخە وا دەخززوازێ کە ئززێمە بەردەوام بززین، بەاڵم بەردەوام بززوونێکی جیززاواز بززۆ ئەوەی 

 .توانین باشتر لە دوێنێ و بەهێبتر لە ئەمڕۆ، سبەی بەرەو ئامانجاکانمان هەنگاو هەڵگرینب
 

یەکەمین قوناغی ئەو جیاوازییە ئەوەیە کە دەبێ بیر لە هەمزوو ئەگەرەکزان بکەیزنەوە؛ لەوانەیە ئەو بزابەتە بزۆ پێشزتریش 
ن کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران تا دێت زیزاتر هەر ڕاست بێت، بەاڵم لە ئێستادا کە دەبینین ئەو جیاوازییەی لە نێوا

 .زەق دەبێتەوە، پێداویستی بیرکردنەوە لە ئەگەرەکانی کە لە دەرەوەی سیاسەتی دیاریکراویش بێت گرینگیی خۆی دەنوێنێ
جارێزک  ئەوەی کوردستان ئامادەیی زیاتری بۆ شۆڕش هەیە، پێشتریش بەردەوام باسی لێوە کراوە و تەنانەت بە بەڵگە نەم

هەموو ساڵێک چەندین جار سەلماوە و دەبینین، بەاڵم ئەگەر ئامزادەیی ناوچەکزانی دیزکە بە ڕێزژەی کوردسزتان نەبزێ، ئزێمە 
ناتوانین کوردستان لە مافخوازی و چاالکی و بەردەوامی بوەستێنین تا ناوچەکانی دیزکەش دەگەن، چزونکە کەی دەگەن، ئایزا 

 .ردستان هەیە بەتایبەتی بەو دۆخەی کە ئۆپۆزیسیۆنی فارسی تێدایە، ناڕوونەهەر دەگەن بەو ئامادەییەی کە لە کو
 

ڕۆژی ڕابززردوودا ئەوەمززان بززۆ سززەلماوە کە کوردسززتان لۆکۆمززۆتیڤی شۆڕشززە، لۆکۆمۆتیزز   ۷۰لە الیەکززی دیززکەوە لە زیززاتر لە 
ش هەر دەڕوا، هەر بزۆیە ئزێمە شۆڕش بە دوای خۆیدا دەکێشێ، ئەگەر واگۆنێکیش باسێ یزا نەیزێ ئەوا لۆکۆمۆتیز  بەرەو پزێ

نززابێ کوردسززتان بە ناوچەکززانی دیززکە ببەسززتینەوە، بەڵکززوو ئەوە ناوچەکززانی دیززکەن کە بە کوردسززتانەوە بەسززتراونەتەوە، 
پێویستە ئەو ڕاستییە بە باشی دەرم پێ بکەین چونکە تەنانەت ئەگەر بمانهەوێ کورد بوەستێنین ئایا دەتوانین؟ بێ گومان 

 .ەر بۆیە ئێمە دەبێ وەم لۆکۆمۆتی  بەردەوام بین تا دەگات بە ئەنجامزۆر ئەستەمە، ه
 

لەو دۆخەدا زۆرتززرین پرسززیار کە ڕوو دەدات ئەوەیە کە ئایززا ئززێمە دەتززوانین ببززین بە لۆکۆمززۆتیڤی شززۆڕش و ئەگەر هەمززوو 
 قەتارەکەش بە ئاکام نەگات النیکەم لۆکۆمۆتیڤەکە بگات؟

 
، چززونکە ئەو هێززبەی خەڵززک تززا ئێسززتا تەنیززا لە چززاالکی و نززاڕەزایەتی نیشززاندان بەڵززێ کوردسززتان بە تەنیززاش دەتززوانێ

)بەرگززری( توانیززویەتی کە کۆمززاری ئیسززالمی بەچۆکززدا بێنززێ، ئەی ئەگەر ئەو نززاڕەزایەتییەی بگززۆڕێ بززۆ ئەکتززی شۆڕشززگێڕیی 
ەری( و چاالکزانە لە بەرانزبەر هێرشبەرانە )ناڕەزایەتیش ئەکتی شۆڕشگێڕیە لێرەدا مەبەست ئەوەیە بکەوێتە قونزاغی هێرشزب

کۆمززاری ئیسززالمی ڕابوەسززتێ چززی دەبێززت؟ لە حززاڵەتێکی وەهززادا سززەڕەڕای هەمززووی ئەو تێچززوو و ئەو سززەختییانەی کە هەن 
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دەتوانین هیوادار بین بە گۆڕینی هاوکێشەی هێزب و لە کزاتی وەهاشزدا گۆڕانکزاریی زیزاتر لە شزەقامی ناوچەکزانی دیزکە ڕوو 
ەر واش نەبێ لە ئێستاوە حکوومەتی داهاتووی ئێران لە گەڵ دیفزاکتۆی هەرێمزی کوردسزتانی ڕۆژهەاڵت دەدات، تەنانەت ئەگ

ڕووبەڕوو دەبززێ کە ئەوکززات گەڕانەوە بززۆ خززاڵی سززیفر نززامومکینترە لەوەی کە چززاوەڕێ بکەیززن تززاران بەدەسززتی فارسززەکان 
 .بڕووخێ تا ببانین چی دەبێت

 
راوە ئەویززش بززابەتی تێچززووی زۆرمززانە، سززەرەتا پێویسززتە ئامززاژە بەوە بززکەم ئەو لێززرەدا هەر زوو بززابەتێکی دیززکە دێززتە ئززا

بابەتە لەالیەن دوو توێژەوە دەخرێتە ڕوو، توێژێک لە ڕووی دڵسۆزی کە جێگای ڕێبە و دەبێ وێڕای گوێگرتنی هەوڵی ئەوە 
قەنززاعەت بگەیێنززین، تززوێژی  بززدەین بە شززرۆڤەیەکی دروسززت و بەجززێ لەو تێچززوویە کە لە هەر دۆخێکززدا بززۆ کززورد هەیە بە

هیواییە کە دەتوانێ ببێزتە هزۆی ئەوەی کە ئزێمە هەر چاولەدەسزتی ئەوانزی دیزکە  دووەم تەنیا بە مەبەستی چاندنی تۆوی بێ
بین کە ئەمە لە نەتەوەیەکی وەم کورد کە ئزاوا لە پێنزاو ئازادیزدا خەبزات دەکزات ناوەشزێتەوە و پێویسزتە پێزداگر بێزت لە 

 .ۆی بە دەستی خۆیسەر چارەنووسی خ
 

لەمەڕ تێچووی شۆڕشیش کە زۆر بەئازارە، بەاڵم پێویستە ئاماژە بەوەی بکەم ئێمە کەی تێچوومان نەداوە، ئایا ژینا ئەمینزی 
لە خۆپیشاندان بە دژی کۆماری ئیسالمی شەهید بزوو، نەخێزر لە تزاران کەوتە بەر هێرشزی پزڕ لە قینزی هێبەکزانی کۆمزاری 

کورد بوو، یا سەیری ئامزاری لەسزێدارەدان و زینزدانی و کوشزتنی کزۆڵبەر و تەنزانەت گەڕان بە دوای ئیسالمی بەتایبەتی کە 
بیانوو بۆ ئەوەی کورد بکوژرێت پێش شۆڕشی ژن، ژیان، ئازادی بکەین، دەبینین ئێمە لە هەر دۆخێک هەر تێچوومزان هەیە و 

 .ێتئەو تێچوویەش تەنیا بە بەردەوامی و گەیشتن بە ئازادی ڕادەوەست
 

لە الیەکی دیکەوە مووشزەکباران و تۆپبزارانی هێبەکزانی شۆڕشزیش پێشزتر و دوای شۆڕشزی ژن، ژیزان، ئزازادی هەر هەبزووە و 
 .هەر بەردەوامیش دەبێت

 
پێویستە ئەو ڕاستییە دوای ئەو هەموو ساڵە ستەم و داگیرکەریی دەوڵەتی بە تایبەتی ناوەنزدی ئێزران بزبانین ئەگەر تزاقە 

لە سەر گۆی زەوی داوای مافی خۆی وەم کوردێک بکات لە کزوێ بزێ گرینزگ نیزیە هەر دەکەوێزتە بەر هێرشزی کوردێک بمێنێ 
 .ئەو ڕێژیمە کەواتە ئێمە ناتوانین بە ڕاوەستان یا کەمکردنەوەی چاالکییەکانمان پێش بە ستەمی داگیرکەرانە بگرین

 
ەویزش بەردەوامزی و بەهێبیزی شزۆڕش لە کوردسزتان لە هەر بە لەبەرچاوگرتنی ئەو ڕاستییانە تەنیا یەم ڕێگزا دەمێنێزتەوە ئ

 دوای بە شزززێ.گیرانە و لێبزززڕاوانە وا کزززورد کە وەهاشزززدا دۆخێکزززدایە بزززۆ ئەوەی بتزززوانێ بەرەو ڕزگزززاری بزززڕوات، لە کزززاتێکی
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ەی ەنززانەت ئەو ئەگەرانەی کە لە بەرنززامت بگیززرێن، بەرچززاو لە مززومکین ئەگەرەکززانی هەمززوو پێویسززتە دەڕوات مافەکانیززدا
 .کاریشدا نین

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەی ٢٨=  ٢٧٢٢ی سەرماوەزی ٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی کوردستان میدیا 

 
 

 

 
 خەڵکی ئێران ناگەڕێنەوە بۆ بارودۆخی سێ مانگ لەوەپێش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

   
مەرگزی مەهسزا  مەتەوە دەکوژرێزت.کەمتر لە سێ مانگ لەوەپێش ژینا ئەمینی کچێکی گەنجی سەقبی لە تزاران لە الیەن حکزو

ناڕەزایەتی و  لە گرتوخانەی حکومەتیدا قین و توڕەیی پۆنگ خوازردوی خەڵکی کوردستان و سەرانسەری ئێرانی تەقاندەوە.
مززانگرتن، و بەرەوروو بززوونەوەی خەڵکززی تززوڕە لەگەڵ بەکرێگیراوانززی ڕژیززم لە سەرشززەقامەکان، گەورە تززرین و درێززژ مززاوە 

خەڵکی کوردسزتان، ژنزان، الوان، خەڵکزی بەلوچسزتان، کرێکزاران و  بات لەدژی کۆماری ئیسالمی تۆمار کرد.ترین دەورەی خە
دروشززمی  شززاری گەورە و بچززوم بە مززانگرتنی سەرتاسززەری خەڵززکەوە لەدژی ڕژیمززی ئیسززالمی پەیوەسززت بززوون. ١٧٠زیززاتر لە 

ران، و دواتر بە خێرایی لە واڵتانی ناوچەکە و دنیزادا ئازادی بە خێرایی لە کوردستانەوە گەیشتە سەرتاسەری ئێ ژیان. ژن.
 دەنگی دایەوە.
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زیززاتر لە دوو مززانگە حکززومەت هەرچییەکززی لە توانایززدا بززووە بەسززیجی کززردوە بەاڵم نەیتوانیززوە خەڵززک سززەرکوت بکززات و 
ە کورسززتانەوە تززا لەم دوو مززانگەدا بەشززێکی زۆر لە خەڵززک ل بززارودۆخەکە بەگەڕێنێززتەوە بززۆ ئاسززتی دوو مانززگ لەوە پززێش.

بەلوچستان، لە مازندەرانەوە تا دوور ترین شزارەکانی ئێزران بە دەنگزی بەرز و لە ڕۆژی ڕۆشزندا ڕایزدەگەیەنن کە خوازیزاری 
 ڕوخانی کۆماری ئیسالمی و محاکمەی سەرانی ڕژیمن بە تاوانی جەنایەت لەدژی بەشەرییەت.

 

ەرەورووی شکست بزوونەتەوە و بە کزردەوە پۆشزینی ئیسزالمی ئیجبزاری لەم دوو مانگەدا گەشتی التولوتەکانی گەشتی ئیڕشاد ب
 لە الیەن خەڵکەوە و سەرەڕای داخوازی و مەی.ی حکومەت هەڵوەشاوەتەوە.

 

ساڵە سوکانی دەسەاڵتیان گرتۆتە دەست و دەستیان بەسەر هەموو کاروبارەکانی واڵتزدا گرتزوە و نزوقم و  ٤٣ئاخوندەکان کە 
مێزبەری مەالکزان کە سزیمبول  ەتەکانی ڕژیمن بەرەورووی قین و نەفرەتی قوڵی خەڵک بوونەتەوە.شەریکی گەندەڵی و جەنای

 و هێمای گەندەڵی و کۆنەپەرستی ئیسالمیە بۆتە تۆپی فوتباڵ و لەبەرپێی کچان و کوڕانی الودا بەرەشەق کەوتوە.
 

دەیە درۆ و تەب.یغزاتی ڕژیزم دژبە خەڵکزی  کوردستان لە دروشمەکانی خەڵکدا وەم چاو و چرای ئێزران وەسز  کزراوە و چزوار
سیاسزەتی دوو بەرەکزی نزانەوەی ڕژیزم بەرەورووی ڕێسزوایی و شکسزت بزۆتەوە و خەڵزک  کوردستان هیچ کزاریگەریەکی نەمزاوە.

دوو مزانگە  بەهەر ئاین و مەزهەبێکەوە، لە هەر نەتەوە و زمانێک، ژن و پیاو یەکێتی و یەکگرتوویی خۆیزان جێزژن دەگزرن.
لە زومززڕەی ئەرزش و پیرۆزیەکززانی ڕژیززم بززووە لە شەخسززی وەلززی فەقززیەوە، تززا سیسززتمی ویالیەتززی فەقززی و بەیتززی ئەوەی 

وێنەکزانی خزومەینی و خزامنەیی، تابڵۆکزانی یزادبوودی تیرۆریسزتەکانی وەم  ڕێبەری کەوتزۆتە بەر جنێزو و گزاڵتەی خەڵزک.
 قاسم سولەیمانی ئاگر تێبەردەدرێن، یان دەخرێنە ژێر پێوە.

 

ە دوومانگدا زەوی لەژیر پێی کاربەدەسزتانی ڕژیمزدا گەرم داهزاتووە و خەڵکزی دنیزا و ناوەنزدە نێونەتەوەییەکزان هەسزتیان ل
لە دەیزان پاڕلمزان و کۆنفڕاسزی جیهانیزدا جەنایەتەکزانی کۆمزاری  کردوە کە حکومەتی ئیسالمی نوێنەری خەڵکی ئێران نییە.

 ئیسالمی دژبە خەڵکی ئێران مەحکوم کراون.
 

حاکمانی ئیسالمی کە توانایی چارەسەری هیچ کێشە و گرفتێکی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، سیاسزی و ژینگەییزان نیزیە دەیزانەوێ 
ناڕەزایەتیەکزانی ئەم قۆنززاغە بە ڕەد کزردنەوە و سززەرکوت، بە قەولزی خۆیززان، دەیزانەوێ کززۆبکەنەوە و دیزبە بە دەرخززۆنەی 

ەرکوتی ناڕازیززان و هەمززوان دەزانززن زیززاتر لە دوو مززانگە لەم ڕاستایەشززدا کززۆکردنەوە لە ڕوانززگەی ئەوانەوە یززانی سزز بززکەن.
 بەرەورووی شکست و ڕیسوایی بونەتەوە.
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 بەشە جۆراوجۆرەکانی ببوتنەوەی کرێکاری مانگرتنی خۆیان دەست  کۆمەڵگای کوردستان یەکێتی نێوخۆیی پتەو کردوە.
لەم دوو مانگەدا کەلێنی نێوان  اکمیەتزی  ی ڕێکخراوی سەرتاسەری.پێکردوە و بەرەو ئەوە دەچێت تا بگاتە ئاستی مانگرتنێک

خەڵزک زەربەپەزیزری و شکسزتی حکزومەت و  دز و گەندەڵ لەگەڵ جەماوەری خەڵکدا زیاتر لە پێشوو ئاشکرا و قوڵ بزۆتەوە.
ئیسزالمی زیزاتر لە نیبامی ئیسالمییان بەچاوی خۆیان بینیوە و هیوا و ئاواتی روخزانی کۆمزاری کۆنەپەرسزت و جەنایەتکزاری 

لە حەفتە و مانگەکانی داهاتودا ئێمە شاهیدی شکست و ناکزامی زیزاتری حکزومەت دەبزین و  ڕابردوو گشتی و زەروری بۆتەوە.
 لە کاتی ڕوخان و لەنێوچوونی ڕژیمی ئیسالمی پتر نبیک دەبینەوە.

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٨ڕێکەوتی:  – سایتی پەیام سەرچاوە:

 
  
 

 کانی کوردستانی ئێران بە تەنیا جێ ناهێڵینهاوخوێن و حزبە
 
 
  

 
 
 
 
 

 بارزان شيخ عوسمان

  
دومانزززگ و دەرۆژی  خۆپیشزززاندانەکانی کزززۆمەاڵنی خەڵکزززی کورداتزززان و گەالنزززی تزززری ئێزززران دژی سزززەرکوتکەران زیزززاتر لە

 .دا چەخماخەی لە ئەمینیی ژینا کوژرانی لە پبیسکەکەیتێاەڕاندوە، کە
 

ۆ سەرتاسززەری ئێززران و بزز سززەند بڵێسززەی بەاڵم بززو کززورد کچێکززی ئززازادیخواهیە رێگززای وربانیززدانەیق ئەم چەخمززاخەی راسززتە
 .ئینسان دژە ئیسالمیی کۆماری  دەسەاڵتدارێتی لە سەرکوتکەراندا بەسەر رژاند خۆیان هەموو ئێرانییەکان جامی توڕەیی
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ەحمانە لە ناوخۆدا کەوتونەتە وێزبەی ئەو خەڵزکە نەك هەر نیرویی سەربازیی، ژاندرمری، ئیتالعات و ساای پاسداران بێ ر
ئززازادیخواهەی کززورد و تەواوی ئێرانییەکززان، بەڵکززو بەوەشززەوە نەوەسززتاون داخززی شکسززتیان لە سززەرکوتکردنی ئەو شززەپۆلی 
نززاڕەزاییە دەرێززژن بەو هێززبە سیاسززییە کززوردانەی کوردسززتانی ئێززران کە لە عێززراق و هەرێززمەکەی کوردسززتانی داڵززدە دراون و 

 .یانی ئاسایی سیاسیی مەدەنییانەی خۆیان و خێبان و مناڵەکانیان لە ئۆردوگا مەدەنییەکاندا بەڕێ دەکەنژ
 

هێرشە موشەکیی ودرۆنە بێ پاساو و بیانوەکزانی کۆمزاری ئیسزالمیی بزۆ ناوچەکزانی کزۆیە و زڕگزوێب لە هەولێزر و سز.ێمانی و 
ژمنزداریی سزەختی سزەرانی ئێزران لەگەڵ ئەو هێزبانە و هەمزوو چەند ناوچەیەکی تزری هەرێمزی کوردسزتان ئامزاژەیەکن بزۆ دو

 .دەنگێکی ئازادیی و چاالکییەکی سیاسیی مەدەنیی بێ چەكی دیکە
 

 دەگززرن،  حببەکززانی کوردسززتانی ئێززران زیززاتر لە سززی سززاڵە رێززب لە سززەروەریی خززاك و ئززاوی عێززراق و هەرێمززی کوردسززتان
وە رێکخزرا سیاسزییەکان، هێزبە تەواوی پێویسزتە بزۆیە هەر نەکردوە، ئێران ئەمنیەتی لە هەڕەشەیان ناوچەیەوە لەم هەرگیب

دیمکراسیی یەکان و مەدەنییەکان و چاالکوانانی رێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنیی لە کوردستانی عێراق هێزب و توانزای تەواوی 
یسزالمیی بەم هێزبە نیشزتمانیی خۆیان چڕ بکەنەوە بۆ رێگرتن لە هەر شەڕ فرۆشتن و گێچەڵ پێکردنێکی هێبەکانی جمهوری ئ

 .نەڕێژێت خوێنیان و  نەگیرێت پێ بیانویان زیاتر لەوە تا ، ئێران کوردستانی  دیمکراتیی و مەدەنییانەی -
 

 و ئازسززدیی رێگززای پرشززنگدارانەی  مێززژوە خززاوەن و تێکۆشززەر  ئەگەر بیانوەکززانی کۆمززاری ئیسززالمیی بەم هێززبە سیاسززییە
ی بە بەرخزوردی دژە پەیوەنزدی سزەندوە، پەرەیزان ئزێمەوە سزنورەکانی لەودیزو کە بێزت زاییزانەناڕە شزەپۆلی ئەو سەرفرازیی،

 هەمززوو  مرۆییززانەی خززودی کاربەدەسززتانی جمهززوری ئیسززالمییەوەیە، کە لەالیەك بەو پەڕی وەحشززتگەریی کەوتززونەتە وێززبەی
 هزۆی بە تزریش الیەکزی لە ئێرانزدا، ەڵکیخ تەواوی بەسەر چارەیی بێ و مەرگیی کولە ژیانێکی سەپاندنی و ئازاد دەنگێکی

 کززردوەتەوە جززۆر جززۆراو قەیرانززی رووبەڕووی واڵتیززان کە نێززودەوڵەتیی کززۆمەڵی  لە ئاسززت بیرکردنەوەکانیززانە نززالۆجیکیی
 و دەخززالەت هززیچ  ئەوەش بێززتەوە، بەرز زیززاتر نززاڕەزایی دەنگززی دێززت تززا خوڵ،انززدوە وای شززەرایتێکی و هەلززومەرت ئەمەش

 .نییە تیادا ئێرانی کوردستانی سیاسییەکانی هێبە یا بیانیی، یدەستوەردانێک
 

 تەواوی و عێزراق کزوردی ئزێمەی بەڵکزو ئەوان هەر نەك کە لەداواکارییەکانیزان  پشزتیوانیکردنیانە تەنیا  ئەوەی لەئارادایە
 .پشتیوانیانن جیهاندا لە ئازادیخواهان و عێراقییەکان

 
ەبزاتی خوشزك هاوخ و هزاوڕا گەیشتوین، ئازادییەکانمان کەمی النی بە ناوچەکەدا  یئێمەی کوردیش کە لەم گۆشە بچکۆلەیە
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و برای کوردمان تەواوی گەالنی ناوچەکەشین بۆشاد بون بە ئازادیی کە مافی هەر مرۆڤێکەو خوداوەنزد بەخشزیویەتیی پێمزان 
 زەوت تزری مرۆڤێکزی و کە   هزیچ لە و ەئزێم لە هەیە بۆیان تر رژێمێکی و کۆمار هیچ نە تورکیا  نە جمهوری ئیسالمیی نە

 .بن تر رەنگێکی و زمان هەر یا  عەرە  یا  یا فار  ،تورم ،ئازەڕی ،بەلوچ بن کورد ،جا بسەننەوە و  بکەن
 

 ئێزران کزوردی قەرزبزاری بە خزۆی چزۆن وەك  پێویستە کۆماری ئیسالمیی پەی بەو راستیە ببات کە گەلزی کوردسزتانی عێزراق
 ئەوانیشزدا میحزنەتەی لەم  کە دەزانێزت سەرشانی ئەرکی بە ئەوهاش کەوتون، فریای بە میحنەتەکاندا یکات لە کە دەزانێت

 درێزژە لەودیزو خۆیزان گونزدەکانی شزارو لە یزا بزن، میوان ئێمە الی دیو لەم کردنیان جیاوازیی بێ نەهێڵێت جێیان تەنیا بە
 .خواستانەیە ئەو بنچینەی  ئازادیی  کە ژیان یەکانیسەرەتای خواستە و داوا بەدیهێنانی پێناوی لە خەباتکردن بە
 

چززونکە ئەو شززەپۆلە بەرفززراوانەی ناڕەزاییەکززان هەر بە تەنیززا پەیوەسززت نیززیە بە لەچززك و حیجززا  و مززانتۆی سززەپێنراوی 
ا ئیسالمییەوە وەك هەندێك بیرتەسك و وشکی الی خۆشزمان ئیزدعای دەکەن و دنە و هزانی هێزبە دینزیە سزونییەکان دەدەن تز

 .ناڕەزاییەکەی خەڵك بە ئاقار و دیوێکی تردا ببەن
 

 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٢٩ڕێکەوتی:  – وێستگەنیوزسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 ئااڵ کوردستانی: کورد بۆ دەربازبوون لەم دۆخە پێویستی بە یارمەتیی واڵتە زلهێزەکان هەیە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەڤپەیڤین: کاروان مێراوی

 
ن و بەرخۆدانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێزران کە بە شۆڕشزی ژینزا ناوبزانگی دەرکزرووە، نبیزک بە سزێ مانزگ ڕاپەڕی

بزززووەتەوە و بەردەوام کڵزززاەی خرۆشزززانی شزززەقامەکان زیزززاتر دەبێزززت. هەر وەم چزززۆن ڕاگەیانزززدن بە یەکێزززک لە کزززۆڵەکە 
مار دەکرێت، بێگومزان لە شۆڕشەکانیشزدا ڕاگەیانزدن و سەرەکییەکانی هەر دەسەاڵت و حکوومەتێک و هەروەها کۆمەڵگەش ئەژ

میدیا ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕن و لەم شۆڕشەی کە هەنووکەش کە لە کوردستان و ئێراندا لە ئزارادایە، ڕاگەیانزدن و بەتزایبەت 
هەمززوو  تززۆڕە کۆمەاڵیەتییەکززان ڕۆڵێکززی بەرچززاو و سززەرەکییان هەبززووە. ڕۆژنامەنووسززانیش سززەرەڕای ئەوەی کە بەردەوام لە

بارودۆخێکدا چاوەدێریی چڕوپڕیان لەسەرە و بەتایبەت لە بارودۆخە هەستیارەکانی وەکزوو ئێسزتە چاوەدێرییەکزانی سزەریان 
زیاتر دەبێتەوە، دەکرێت لەو ڕاپەڕینە بە کاریگەرترین توێژ ئەژماریان بکەین. لەسەر ئەم مژارە تزۆڕی ڕاگەیانزدنی حیببزی 

ەیڤینێکززی لەگەڵ بەڕیززب "ئززااڵ کوردسززتانی" )نززاوی خززوازراو(، یەکێززک لە ڕۆژنامەنووسززە دێمززوکراتی کوردسززتانی ئێززران هەڤا
 .چاالم و بەئەزموونەکانی ناوخۆی ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێک هێناوە

 
 بەڕێب کوردستانی ساا  بۆ بەشداریتان لە هەڤاەیڤینەدا، سەرەتای باسەکەمان بەم پرسیارەوە دەست پێ  :کاروان مێراوی
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نابت وەم ڕۆژنامەنووسێکی بەئەزموون، لە ڕوانزگەی ڕۆژنامەنووسزییەوە ئەم سزەرهەڵدان و ڕاپەڕیزنەی کوردسزتان دەکەین؛ جە
 و ئێران چۆن هەڵدەسەنگێنن؟

 
سەرەتا سەری ڕێب دادەنوێنم بۆ هەموو شەهیدانی خەبات و بەرخۆدانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، دەستی دایزک،  :ئااڵ کوردستانی

ان ماچ دەکەم کە کەسوکاریان لە خۆپیشاندانەکان لەدەست داوە و ئازایزانە بزۆ بەدەسزتهێنانی مزافە باوم و ڕۆڵەکانی نیشتم
 .ڕەواکانی خۆیان شەقامەکان چۆڵ ناکەن

 
هەڵسزەنگاندن بزۆ دۆخزی ئەم جزارەی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێزران تەواو جیزاوازە لە سزااڵنی ڕابزردوو. بێگومزان ئێزران لە 

و دوای گەمززارۆ ئابوورییەکززانی سززەردەمی ترامززپ، بە دۆخێکززی زۆر قورسززدا تێاەڕیززوە و کێشززە سززاڵی ڕابززردوودا  ٥مززاوەی 
ی هەتاویززدا خەڵززک لە ١٣٩٨ئابوورییەکززان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ دەنگززی خەڵکززی نززاڕازیی بەرز کززردەوە. لە خەزەڵززوەری سززاڵی 

کە  کزوژران.  ١٥٠٠لە ماوەیەکی کورتزدا زۆربەی شارەکانی ئێران و بەشێکی ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش ڕژانە سەرشەقامەکان و 
بەاڵم ئەم جززارە چززی وای کززرد کە هەمززوو ئێززران و ڕۆژهەاڵت بێززنە دەنززگ و خۆپیشززاندانەکان بەرفززراوان بززن؟ ئەوەنززدەی مززن 
تێبینیم کردووە پێش شەهیدبوونی "ژینا ئەمینی" نبیکەی شەش مانگێک دەبوو کە دیسان پۆلیسی بەنزاو ئەخزاڵق یزان هەمزان 

رشززاد چاالکییەکانیززان بە فەرمززانی ڕێززبەری ڕێژیمززی ئیسززالمی و لەژێززر سززێبەری ئیبززراهیم رەئیسززی، سززەرۆککۆماری گەشززتی ئێ
هەنززووکەی ڕێززژیم زۆر بەرفززراوان کردبززوو، لە تززۆڕی کززۆمەاڵیەتیی فارسززیدا ڕۆژانە دیمەنززی تونززدوتیژی بەرانززبەر بە ژنززان و 

کزرایەوە، کەواتە ئزاگرێکی بچزووم داگیرسزابوو. لەناکزاو کچێکزی کچان لەسەر نەبوونی لەچک و شزێوازی ج.وبەرگیزان بزاڵو دە
 ئەم ڕاسززتە! کززوژرا دەستبەسززەرکرانی پززاش و کززرا دەستبەسززەر ئەخززالق بەنززاو پۆلیسززی لەالیززان  کززورد لە ناوەنززدی ئێززران و

ان و بززردنەوەی تەرمززی ژینززا بززۆ شززاری سززەقب، هززاتنی ئەو هەمززوو خەڵززکە بززۆ گوڕسززت بەاڵم تاسززاند، فارسززەکانی هەواڵە
 .کرد سەرسام فارسەکانی گوتنەوەی دروشمی جیاواز و بەتایبەت دروشمی ژن، ژیان ، ئازادی، 

 
بۆیە کۆمەڵگەی ئێران و جیهان دەبێزت لەوە تزێ بزگەن کە شۆڕشزی ئێزران لە ئاکزامی سزەرهەڵدانەوەی شۆڕشزێکی کزوردییە لە 

بەمەش دەتوانین بڵێین کە شۆڕشی ئەم جزارەی ئێزران دڵی خەڵکێکەوە کە ئاشنایە بە شۆڕش و ئامانجی دیاریکراویان هەیە. 
لە ڕۆژهەاڵتززی کردسززتانەوە سززەری هەڵززدا و لە فڕێززدان و سززووتانی لەچکێززک گەیشززتە دروشززمی مەرگ و نەمززان بززۆ کۆمززاری 

 .ژیمەڕێ ئەو دەسەاڵتی گۆڕینی تا سەرکەوتن ئیسالمی و 
 

رانزدا ئەرکزی ڕۆژنامەنووسزەکانی نزاخۆ چیزیە و چزۆن لە لە بزارودۆخی ئێسزتەی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان و ئێ :کاروان مێوراوی
 بەڕێوەبردنی ئەو ئەرکەدا هاوکات خۆیان لە گیران و ڕفاندن باارێبن؟
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لەم کاتانەدا ئەرکی ڕۆژنامەنوو  گواستنەوەی ڕاستییەکانە و باڵوکردنزی ئەوەی دەیبزین، "نی.زوفەر حامێزدی"  :ئااڵ کوردستانی
ەستدانی ئژینا ئەمینیز"زی باڵو کردەوە، بەتەواوەتی ئەرکی خزۆی جێبەجزێ کزردووە و ئەگەر لەد کە یەکەم وێنە و هەواڵی گیان

ئەم شۆڕشززە وا گەورە نەبززوایەتەوە، بێگومززان دەستبەسززەر نەدەکززرا. کەواتە لەم حززاڵەتەدا سیسززتەمێکی دیکتززاتۆری بە دڵززی 
گزوایە پێشزتر لە دەرەوەی ئێزران بەشزداری  خۆی بڕیار لەسەر گیرانی ئەو کچەیان داوە، بە پشتبەستن بە هەنزدێک ویزنە کە

 .ڤۆرکشۆپێکی کردووە و ئەمە پالنی لە پێشداڕێژراو بووە
 

ئێسززتە کە ڕوونە مززامەڵەی هێززبە سززەرکوتکەرەکان لەگەڵ ڕۆژنامەنووسززانی نززاوخۆی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و ئێززران چززۆنە، 
سەرچاوەی هەواڵ بۆ دەرەوە و کەمتر لە الپەڕەی تزۆڕی  ڕۆژنامەنووسانی ناوخۆ دەبێت زۆر بە وریایییەوە کار بکەن و ببن بە

کززۆمەاڵیەتیی تززایبەتی خۆیززان زانیارییەکززان بززاڵو بززکەنەوە، چززونکە نمززوونەی زۆرمززان هەیە لە ڕۆژنامەنووسززانی چززاالم کە 
چڕوپزڕەی  بەهۆی باڵوکردنەوەی زانیاری لە الپەڕەی خۆیزان دەستەبەسزەر کزراون و دوای ئازادکردنیزان لەبەر ئەو چزاودێرییە

کە لە سززەریان هەیە، کەمتززر دەرفەتززی کززارکردن و تێکەڵبززوون بە کۆمەڵگەیززان هەبززووە. لەم شۆڕشززەدا دەبێززت هەمززوو کە  
ئیحساسات بەالوە بنێت تا سەرکەوتنی گشتی بەدەست بێت، بۆیە ڕۆژنامەنووسزانی ئێزران و بەتزایبەت ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان 

دەبێززت تززا ئەو جززگەیەی کە دەتززوانن لەگەڵ ناوەنززدەکانی هەواڵ لە دەرەوەی بززۆ بززردنە دەرەوەی دەنگززی خەڵکززی نززاڕازی، 
 .سیستەمێکی دیکتاتۆری کە هیچ مافێک بۆ ئازادیی ڕادەڕبرین دەستەبەر ناکات، کار بکەن

 
ڕووداوەکانی کوردسزتان و ئێزران بەگشزتی و بەتزایبەت ئەم سزەرهەڵدان و ڕاپەڕیزنە چەنزد لە ڕۆژنامەکزانی  :کاروان مێراوی

خۆدا ڕەنگیززان داوەتەوە؟ یززان بە واتززایەکی تززر ڕۆژنامەکززانی نززاوخۆی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان و ئێززران چەنززد ئززاوێنەی نززا
 ڕووداوەکانی کۆمەڵگەن؟

 
سزاڵی دەسزتەاڵتداریی ڕێژیمزی ئیسزالمیی ئێرانزدا بەپێزی  ٤٣بێگومان وەم هەمیشە زۆر بە کەمی. لە مزاوەی  :ئااڵ کوردستانی

ی کززارکردنی ڕۆژنززامە و سززایتە ناوخۆیییەکززان گززۆڕانی بەسززەردا هززاتووە و لە هەمززوو سززەردەمێکدا گززۆڕینی سززەرۆککۆمار شززێواز
 .سانسۆرکراو بووە

 
 ڕۆژنامەکانی ئێران یان کار لەسەر ئەم ڕاپەڕینە ناکەن یان زۆر موحافیبەکارانە لەسەری دەنووسن و ڕۆژنامەکانی نبیک لە 

 .حکوومەتیش کە هەڵویستیان ڕوونە
 

 تی کوردستان دەرکردنی ڕۆژنامە و گۆڤار لەچاو سااڵنی ڕابردوو زۆر کەمی کردووە، ئەو چەند دانەیەش کە باڵو لە ڕۆژهەاڵ
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دەبنەوە ناتوان بە دروستی ئەوەی لە کۆمەڵگەدا ڕوو دەدات باڵوی بزکەنەوە و زیزاتر شزرۆڤە و داواکارییەکزان ڕەنگزدانەوەیان 
هەواڵەکزان زیزاتر لە ڕێزگەی تزۆڕە کۆمەاڵیەتییەکزانەوە بزاڵو دەکزرێنەوە و  هەیە. بەاڵم لە هەمان کاتدا دەزانزین کە ئێسزتە

ئەمەش دەرفەتێکی باشی ڕەخساندوو تاکوو سەرەڕای هەموو بەربەستەکان بۆ دابینکردنزی ئینتەرنێزت، هەواڵە دروسزتەکان لە 
 .دەکەوێت دەست هەواڵیان خەڵک یارمەتیی بە هەر کە بکرێنەوە باڵو ڕێگەی پەیجەکانەوە 

 
سەرەڕای ئەوەی کە ڕۆژنامە خەڵکییەکانی ناوخۆی ئێران و بەتایبەت له کوردستاندا چاوەدێریی چڕوپڕیزان  :کاروان مێراوی

لەسەرە، لە بارودۆخێکی ئاوا هەستیاردا دەبێزت چزۆن ئەرکزی خۆیزان بەجزێ بگەیەنزن کە هەم بتزوانن لە خبمەتزی داخزوازیی 
 ئەوەی پێش بە باڵوبوونەوەیان بگرێت؟ خەڵکدا بن و هەمیش بیانوو بە ڕێژیم نەدەن بۆ

 
وەاڵمی ئەم پرسیارە تا پێش دەسەاڵتداریی ئیبراهیم رەئیسی تزا ڕادەیەم ئاسزان دەبزوو، بەاڵم ئێسزتە نزا،  :ئااڵ کوردستانی
 !هیچ ئاسان نییە

 
کزۆمەڵگەدا زاڵ بزووە لە ئێراندا سیستەمێکی دیکتاتۆری بە ڕێبەرایەتیی عەلی خامنەیی بەردەوام بەسەر هەمزوو ئاقارەکزانی 

بزززۆیە هەر وەم لەسزززەرەوە باسزززم کزززرد، بە گزززۆڕینی سزززەرۆککۆمار لە بەرەی بنزززاژۆخوازان یزززان ڕیفۆرمخزززوازان کزززارکردنی 
ڕۆژنامەنووسزززان و چاالکوانزززانی مەدەنزززی گزززۆڕانی بەسزززەردا هزززاتووە، بەاڵم لە سزززەردەمی "ڕەئیسزززی" و دوای کزززوژرانی قاسزززم 

، کزۆنترۆڵکردنی م شت کە دەستی بۆ بزردران و گوشارەکانی دەرەوە بۆ سەر ڕێژیم یەکەسولەیمانی، بەهۆی کێشە ناوخۆیییەکا
خەڵک بوو کە ئەمەش کاری ڕۆژنامە، سایت و سۆشیاڵ میدیای گرتەوە، بۆیە لەڕاستیدا کارکردن لە خبمەتی داخوازییەکزانی 

 .دستاندا زۆر زەحمەتەخەڵک بەبێ بیانوودان بە حکوومەت لە ڕۆژنامە خەڵکییەکانی ناوخۆی ئێران و کور
 

هەر وەم خۆشززتان پێشززتر ئاماژەتززان پززێ کززرد؛ ڕۆژنامەنووسززان یەکێززک لەو تززوێژانەن کە لە ڕۆژهەاڵتززی  :کوواروان مێووراوی
کوردستان و ئێراندا بەردەوام لەژێر چاوەدێری و گوشارەکانی ڕێژیمزدان. ئێسزتە لەو هەلزومەرجەی کە لە کوردسزتان و ئێزران 

 نامەنووسان چۆنە؟لە ئارادایە، دۆخی ڕۆژ
 

 دۆخی رۆژنامەنووسانی ناوخۆی کوردستان و ئێران، بەگشتی زۆر خراپە. بەشێکی زۆریان گیراون و ئەوانی  :ئااڵ کوردستانی
دیکەش بەردەوام لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە بەردەوام ئاگادارییان پێ دەدرێت و هەڕەشەیان لێ کزراوە و لە پەیجزی نەناسزراو بە 

ی بێبنەما بە هاوکاری لەگەڵ واڵتزانی دەرەوە تۆمەتباریزان دەکەن تزاکوو لە ئەگەری هەر هەڵویسزتێکی باڵوکردنەوەی بەڵگە
 .بەرچاو، بە پشتبەستن بەو بەڵگە بێبنەما و دروستکراوانە دەستبەسەریان بکەن
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ڵدانی ئەو بەپێززی ڕاپززۆرتی ڕێکخززراوی ڕۆژنامەنووسززانی بێسزنوور، لە مززاوەی نبیززک بە سززێ مززانگی سززەرهە :کوواروان مێووراوی
ڕۆژنزززامەنوو  لەالیەن هێزززبە حکوومەتییەکزززانەوە ڕفێنزززدراون. ئەونزززدەی کە  ٤٠ڕاپەڕیزززنەی کوردسزززتان و ئێرانزززدا زیزززاتر لە 

 بەڕێبتان ئاگادار بن، هیچ زانیارییەم لەسەر بارودۆخی ئەو ڕۆژنامەنووسە ڕفێندراوانە لە بەردەستدا هەیە؟
 

کردن، ئەو ڕۆژنامەنووسززانەی کە لە مززاڵەوەن، گوشززارێکی دەروونیززی زۆریززان جیززا لە ڕفانززدن و دەستبەسززەر :ئووااڵ کوردسووتانی
 .لەسەرە و کارکردن بۆیان زۆر ئەستەمە

 
سززەبارەت بە گیراوەکززان بێگومززان بەشززێکیان دۆخززی تەندروسززتییان زۆر خززراپە و مەترسززیی ئەوەیززان لەسززەرە کە لە ئەگەری 

دارە بزدرێن. چەنزد کە  لەو ڕۆژنامەنووسزانەی کە لە کوردسزتان بەردەوامیی خۆپیشاندانەکان بۆ ترسزاندنی خەڵزک، لە سزێ
گیرابززوون، ئازادکردنیززان بە مەرجززی دانززانی بززارمتەی قززور  بززووە و چززاوەڕێی ڕۆژی دادگززاییکردنن و تززۆمەتی سززەرەکی و 
هاوبەشزززیان پڕوپاگەنزززدە دژ بە نیبامزززی ڕێژیمزززی ئیسزززالمییە. لێزززدان، گزززوتنی قسزززەی نەشزززیاو، هەڵسزززوکەوتی خزززرا ، 

مەتبارکردنیان بە هاوکاری لەگەڵ حیببە کوردستانییەکان، هێشتنەوەیان لە ژووری تاکەکەسی و گوشاری دەروونزی، دۆخزی تۆ
 .هاوبەشی هەموو ئەو ڕۆژنامەنووسە ڕفێندراو و گیرانەیە

 
 خاتوو ئااڵ، میدیاکان چەندە کاریگەرییان لەسەر ئەو ڕاپەڕینەی کوردستان و ئێران هەیە؟ :کاروان مێراوی

 
میدیا لە هەموو کات و دۆخێکدا کاریگەریی زۆری لەسەر کزۆمەڵگە هەیە و زۆر جزار میزدیا ڕەوتزی سیاسزی و  :ئااڵ کوردستانی

 .کۆمەاڵیەتیی خەڵک دیاری دەکات
 

لەم ڕاپەڕیزززنەی ئێزززران و ڕۆژهەاڵتزززی کوردسزززتاندا میزززدیا بە هەمزززوو جزززۆرە پالتفۆرمەکزززانییەوە کزززاریگەریی زۆری لەسزززەر 
ن هەبووە، هەڵبەت ئەوەش بڵێم کاریگەرییەکە هی ئەم دوو مانگە نەبزووە، میزدیای کزوردی و فارسزی دەمزێکە خۆپیشاندانەکا

لەسەر هوشزیارکردنەوەی خەڵزک و باڵوکزردنەوەی زانیزارییە شزارەوەکان کزار دەکەن، هەر ئەمەش هۆکزارێکە کە دەیسزەلمێنێت 
 .بتر لە ڕابردوو درێژە بە چاالکییەکانیان دەدەنخەڵکی ئێران و بەتایبەتی ڕۆژهەاڵتی کوردستان وریاتر و بەهێ

 

چە جیزززاوازییەم لەنێززوان کزززاریگەریی میززدیا کوردسزززتانی و ئێرانییەکززانی تزززاراوگە و هەروەهززا میزززدیا  :کوواروان مێوووراوی
 جیهانییەکان لەسەر ئەو ڕاپەڕینە هەیە؟
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سززتانی و ئێرانییەکززان و میززدیاکانی دەرەوە دوای شززەهیدکردنی "ژینززا ئەمینززی" سززەرەتا هەمززوو میززدیا کورد :ئووااڵ کوردسووتانی
ئێن چەنزدین جزار پۆدکاسزتی لەسزەر ئەو  ئێن باسیان لە کزوژرانی ژنێزک و سزەرهەڵدانی شۆڕشزێکی ژنزانە دەکزرد. کانزاڵی سزی

دۆخەی کە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران هەیە باڵو کردەوە و میدیا گەورە و گرینگەکانی دیزکەش بە هەمزان شزێوە. بزۆیە 
وو میززدیاکان کاریگەرییززان لەسززەر پیشززاندان و پەرەپێززدانی ئەو ڕاپەڕیززنە هەبززوو، چززونکە نەتەوە جیاوازەکززانی ئێززران هەمزز

بەپێززززی بیروبززززاوەڕ و متمززززانە بە میززززدیایەکی دیززززاریکراو بە دوای هەواڵەکانززززدا دەکەون. بەاڵم کززززاریگەرییەم کە میززززدیا 
هەاڵتززی کوردسزززتان بزززۆ سززەرکردەی واڵتزززان هەیزززانە، میزززدیا جیهانییەکززان لەسزززەر گەیانزززدنی دەنگززی خەڵکزززی ئێزززران و ڕۆژ

خۆجێییەکان نایانبێت. بۆیە ئێستە کە ڕاپەڕینەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردسزتان بەرەو ئامزانجی دیزاریکراو و خواسزتی هەمیشزەیی 
ون لەم هەنگاو هەڵدەگرێت، دەبێزت کزورد سزەرنجی میزدیا جیهانییەکزان بزۆ خزۆی زیزاتر ڕابکێشزێت چزونکە کزورد بزۆ دەربزازبو

 .دۆخە پێویستی بە یارمەتیی واڵتە زلهێبەکان هەیە
 

وەم ڕۆژنامەنووسزێکی چزاالم کە بەردەوام لەنزاو خەڵکزی ڕاپەڕیزوی کوردسزتانن، پێتزان وایە چزاوەڕوانی و  :کاروان مێراوی
 داخوازیی خەڵک لەم قۆناغە هەستیارەی ئێستەدا لە حیببە کوردستانییەکان چییە؟

 
ی ڕۆژهەاڵتی کوردستان نبیکەی سێ مانگە شەقامەکانیان چۆڵ نەکردووە و لەم مزاوەیەدا قوربزانییەکی خەڵک :ئااڵ کوردستانی

زۆریززان داوە. ئەوان بەبززێ چەم و بە ئیرادەیەکززی بەهێززب و یەکززدەنگ هززاوار بززۆ ئززازادکردنی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان دەکەن و 
را و شزارەوەیی پاڵاشزتییان دەکەن، بەاڵم خەڵزک دەبێزت ساڵە بە ئاشزک ٤٣بێگومان داوای پشتیوانی لەو حیببانە دەکەن کە 

لەوە تێ بگەن کە بۆ گەیشتن بە ئامانجێکی گەورە دەبێت پالنێکی باش و بەرفزراوان هەبێزت. حیببەکزانیش دەبێزت لەوە تزێ 
کەوتی بگەن کە دەرفەتە زێڕینەکان هەموو کات دووبزارە نزابنەوە و دەبێزت ئێسزتە نرخزی کزات زیزاتر ببانزدرێت تزاکوو دەسزت

 .ڕاپەڕینەکان بەدەست بێنن
 

وەم دواهەمززین پرسززیار؛ وێززڕای خوێنززدنەوەتان بززۆ بززارودۆخەکە، پێشززنیارتان بززۆ بەردەوامبززوونی ئەم  :کوواروان مێووراوی
 ڕاپەڕینە و بەگشتی بۆ داهاتوو چییە؟

 
ڵزززکەوەیە، بەاڵم ئەم ڕاپەڕیزززنە لە دڵزززی خەڵزززکەوە هەڵ،ۆڵیزززوە و بەردەوامبوونیشزززی هەر بەدەسزززتی خە :ئوووااڵ کوردسوووتانی

ڕەچززاوکردنی چەنززد فززاکتەر زۆر گززرینگە. پێویسززتە حیببەکززانی ئێززران و حیززببە کوردسززتانییەکانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتانیش 
پالنێکی باش و دیاریکراویان بۆ دەربازبوون لەم سیستەمە دیکتاتۆرییە هەبێت. حیببەکزانی ڕۆژهەاڵتزی کوردسزتان دەبێزت لە 

ەرگززرن و بە کەمتززرین تێچززوو مززافە ڕەواکززانی خۆیززان لەم شۆڕشززەدا مسززۆگەر بززکەن. خەڵکززی ئەزموونەکززانی ڕابززردوو کەڵززک و
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رۆژهەاڵتیش گەیشتووەتە قۆناغێک کە گەڕانەوەی بۆ نیزیە، بزۆیە بە بزڕوای مزن نابێزت شزەقامەکان چزۆڵ بکزرێن و هەر ئەو 
ان بزۆ الی خۆیزان ڕابکێشزن تزاکوو جۆرەی کە ئێستە دەبینین کۆدەنگییەم لەنێو خەڵکی ئێزران دروسزت بزکەن و سزەرنجی جیهز

 .هەموویان سەرکردایەتیی خەڵکی ڕۆژهەاڵت لەم شۆڕشە مەزنە ببینن
 

خاتوو "ئزااڵ" زۆر سزاا  کە لەم بزارودۆخە ئزاڵۆزەی کوردسزتان و وێزڕای ئەو گوشزارانەی کە لەسزەر ئێزوەی  :کاروان مێراوی
ئەگەر لە کۆتاییدا شتێک مزاوە باسزی بکەیزن و ئامزاژەی پزێ ڕۆژنامەنووسانە ئامادە بوون لەم هەڤاەیڤینەدا بەشداری بکەن. 

 !نەکراوە یان پەیامێکتان هەیە، بفەرموون
 

سزاا  بزۆ ئێزوە، سزەرکەوتوو بزن. هەمزوو ئامانجێزک دەگزاتە ئاکزام تەنیزا دەبێزت باوەڕمزان بە ئامززانجەکە  :ئوااڵ کوردسوتانی
 .هەبێت و ڕێگەی بەدەستهێنانی ون نەکەین

  
 ٢٠٢٢ ەیمبۆڤەن ی٢٩=  ٢٧٢٢ یزەرماوەس ی٨: یوتەکڕێ – ایدیوردستان مک ەڕیاڵ: ماەرچاوەس
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 هێزەکانی رۆژهەاڵت چیاکان جێبهێڵن؟
 
 
 
 
 
 
 
 

 كەمال چۆمانی

 
لەژێر هەڕەشەی ئێزران و یەکێتزی و پزارتی، هەڵەیەکزی  ١٩٩١بەجێهێشتنی چیاکان لەالیەن حیببەکانی رۆژهەاڵتەوە لەدوای 

گەورەی ئەو هێبانە بو. گەڕانەوەیان بۆ چیاکان بێ هەبونی هزیچ سزتراتیجێک و خۆئامزادەکردنێن و بە دنەدانزی ستراتیجی و 
، هەڵە بززو. گەڕانەوەی بززێ سززتراتیج و ٢٠١٥پززارتی و هیززوای ئەوەی ئەمریکززای دۆناڵززد ترامززپ هێرشززدەکاتە سززەر ئێززران لە 

 .ان هەڵە بو نەم گەڕانەوەیەکدەرەکی روداوە و ئەوانیدی دنەدانی بە و  خۆئامادەکردن
 

ئێسزززتا دوای حەوت سزززاڵ لەو شزززاخانە، ئەو کزززادیرانەی لە ئەوروپزززاش گەڕابزززونەوە، بێهیوابزززون و زو گەڕانەوە. هێبەکزززانی 
رۆژهەاڵت لەژێر فشارێکی گەورەی یەکێتی و پارتی و حکومەتی هەرێم و عێراق دان تا جارێکی تر بارەگاکانیان لە چیاکزان 

ی رۆژهەاڵت، بەتایبەت دێموکرات و کۆمەڵە، باش دەزانن و ئەزمونیزان لەگەڵ پزارتی هەیە هەرکاتێزک چۆڵ بکەن. هێبەکان
 .پارتی نرخی زیاتری پێبدرێ، یان لەژێر فشار بێ، دەیانفرۆشێت، زۆر هەرزانفرۆشیشیان دەکات

 
ەوەیەکی سززتراتیجی و ورد دوای سززەردانەکەی سززەرۆم وەزیرانززی عێززراق بززۆ تززاران، کززۆمەڵە و حززدکا پێویسززتییان بە خوێنززدن

هەیە. خوێندنەوەیەکی ستراتیجییانەی عەقاڵنیی نەم لەژێر سۆز و تر  و فشاردا تا بتوانن باشترین بڕیزار هەڵبژێزرن کە 
چۆن خەباتی داهاتویان بەردەوامیی پزێ دەدان. جێهێشزتنی شزاخ لەم بارەیانزدا، یەکجزارەکیی دەبزێ، جێنەهێشزتنی لەوانەیە 

 کە پێناچێت کۆمەڵە و حدکا بۆ ئەو قوربانییە ئامادە بن، هەروەها ئامادەش نین لە هیچ روێکەوە کە قوربانیی زۆری بوێ 
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 .بتوانن شەڕ بکەن
 

ئەوەی گززرنگە دەبززێ بڕیززارەکە هززی خۆیززان بززێ، لەژێززر فشززار و تززر  و سززۆزدا بڕیززار نەدەن، راسززتگۆ بززن لەگەڵ خۆیززان و 
 بڕیزاردان ئزاڵۆزە، زۆر دۆخێکزی  ئێسزتا بەرپرسزیارێتییەکەی هەڵبگزرێ.خەڵکیش. هەر بڕیارێکیان دا، دەبێ سەرکردایەتیی 

 سزتراتیجی هەڵەی لە سزودبینین بەاڵم دەبینزێ، خزۆی دەوری سزەرکردایەتی وادا دۆخزی لە. نیزیە رون داهاتو و قوڕسە تێیدا
مزززی شزززا ێرژ کاتێزززک کزززرد ئاشزززبەتاڵی کە کزززرد سزززتراتیجی هەڵەیەکزززی بزززارزانی مسزززتەفای مەال گزززرنگە؛ دی هێبەکزززانی

پشززتیوانییەکانی کشززاندەوە. پەکەکە توشززی هەڵەیەکززی سززتراتیجیک بززو کاتێززک لەژێززر هەنززدێک زانیززاریی هەڵەدا بڕیززاری 
 .٢٠١٦شەڕکردنی ناو شار لە جبیرێ و ئاماد و ناوچەکانی دی درا لە 

 
ەیە تا بڕیارەکزان بزدەن، نە ئێستا سەرکردایەتیی کۆمەڵە و حدکا پێویستییان بە لێهاتویی و ئازایەتییەکی لە رادەبەدەر ه

سازش بکەن نە هەمو شتێک بکەنە قوربانی. سیاسەت گەمەی یان هەمو یان هیچ نییە، بەڵکو لەو نێوەندەدا زۆر بزڕی دیزکە 
 .هەن

 
 ٢٠٢٢ی نۆڤەمبەری ٣٠ ڕێکەوتی: –و ڕەخنە  ڕوانگەسەرچاوە: ماڵاەڕی 
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 اندانەكان وەك رێگەچارەی كێشەكان دەبیننی خەڵك خۆپیش%٨٤فارس:  هاككردنی ئاژانسی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئا: ئاوێنە، بی بی سی

 
گروپی هاككەری "بالك ریوارد"، دوای هزاككردنی پزێگەی ئاژانسزی فزار ، سزەربە سزوپای پاسزداران، هەواڵنزامەیەكی نهێنزی 

ەكردوە. هەواڵنزامەكە بەشزێك لەو ئاژانسەكەی باڵوكردەوە كە بۆ حسێن سەالمی، فەرمانزدەی گشزتی سزوپای پاسزدارانی ئامزاد
هەوااڵنەی نززاوخۆی دەسززەاڵت و فەرمانەكززانی ئززایەتواڵ خززامەنەیی و هەروەهززا زانیززاری لەبززارەی هەڵوێسززتەكانی خەڵززك و 

 .ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانەكان لەخۆگرتوە، كە زۆربەیان لە میدیاكان باڵونەكراونەتەوە
 

، رێبەری بااڵی شۆڕشی كۆماری ئیسالمی ئێزران لە پرسزی ناڕەزایەتییەكزانی هاتنە سەرخەتی راستەوخۆی ئایەتواڵ خامەنەیی
مزززانگی رابزززردودی  ی26سیسزززتان و بەلوچسزززتان، یەكەم بزززابەتی هەواڵنزززامەكەیە. هەواڵنزززامەكە لەدوای دیزززدارەكەی رۆژی 

 .ئایەتواڵ خامەنەیی لەگەڵ فەرماندەو كارمەندانی بەسیج، ئامادەكراوە
 

خامەنەیی دژی بۆچونی ئەنجومەنی بااڵی ئاسایشی نەتەوەیی و فەرماندەیی پۆلیسزی ئێزران بزوە بزۆ بەگوێرەی هەواڵنامەكە، 
 .دەستگیركردنی مەولەوی عەبدولحەمید، سەركردەی سوننی و پێشنوێژو وتارخوێنی هەینی شاری زاهیدان
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ەبززارەی پشززێوییەكانی زاهیززدان، هەواڵنززامەكە لە زاری ئززایەتواڵ خززامەنەییەوە ئەوەی گواسززتۆتەوە كە "لە لێكۆڵینەوەكززان ل
 ".نابێ مەولەوی عەبدولحەمید دەستگیربكرێت، بەڵكو دەبێ ئابڕوی ببرێت

 
هەر بەپێزی هەواڵنززامەكە، ئزایەتواڵ خززامەنەیی، لەبزارەی "هەینززی خزوێنینی زاهیززدان"ەوە فەرمزانی كززردوە كە ئەوەی تەقەی 

 .كردوە دەستگیربكرێت
 

سالمی لەسەر بانگهێشتی ئیبراهیم رەئیسی، سزەرۆك كۆمزاری ئێزران لەگەڵ خزامەنەیی دواتر فەرماندە ئەمنییەكانی شۆڕشی ئی
 ".كۆبونەتەوەو یەكێك لەوان بە خامەنەیی وتوە "بەسیجی ئیمە الواز بوەو رێكخستنی خۆی لەدەستداوە

 
ن هۆكارەكززانی لە بەشززێكی دیززكەی هەواڵنززامەكەدا لە زاری خززامەنەییەوە هززاتوە، كە هەرچەنززد دەتززوانن بە بززرادەران بڵززێ

 .بەم زوانە كۆتایی نایەت -پشێوییەكان-راگەیاندن بە باشی بەكاربهێنن. ئەم بابەتە
 

هەروەهززا لە بەشززێكی دیززكەی هەواڵنززامەكەدا ئامززاژە بە نززاكۆكی نێززوان سززەرۆكی پەرلەمززان و سززەرۆككۆماری ئێززران كززراوەو 
 .ومەت هیچ بەرنامەو ئامانجێكی نییەسەرۆكی پەرلەمان رەخنەی لە سەرۆككۆمار گرتوەو رایگەیاندوە كە حك

 
لە بەشزززێكی دیزززكەی هەواڵنزززامەكەدا، ئامزززاژە بە چەنزززد ئامزززارو زانیزززارییەك دراوە كە لەالیەن دامەزراوەكزززانی دەوڵەتەوە 

ی خەڵكززی ئێززران خوازیزارن پۆشززینی حیجززا  لە ئێزران سەرپشززكانە بێززت، 51لەسزەدا ئامزادەكراون، كە بەپێززی ئەو ئامززارانە 
ی خەڵزززك باوەڕیزززان وایە خۆپیشزززاندان و 56ەڵزززك لە رەفتزززاری هێبەكزززانی پزززۆلیس نزززاڕازین، لەسزززەدا ی خ53لەسزززەدا 

 .ترسیان لە دابەشبونی ئێران نییە یشیان 48ناڕەزایەتییەكان درێژەدەكێشن و لەسەدا 
 

ندانەكانی نێزو خەڵك پێیانوایە نارەزایەتی و خۆپیشزا ی84هەر بەپێی ئەو ئامارانە كە لە هەواڵنامەكەدا هاتون، لەسەدا 
 .شەقامەكان، دەبنە مایەی كەمكردنەوەی كێشەكانیان

 
لە بەشززێكی دیززكەی ئامززارە نێوخۆییەكانززدا هززاتوە كە گەورەتززرین دەسززتكەوتی خۆپیشززاندان و ناڕەزایەتییەكززان، رەویززنەوەی 

 .ترسی خەڵكە لە هێبەكانی پۆلیس و هێبە ئەمنییەكان
 

 بەشێك لە كارمەندانی حكومەت و خانەوادەی "شەهیدان" لەنێو  هەروەها لە هەواڵنامەكەدا ئەوەش هاتوە كە
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 .دەستگیركراوانی خۆپیشاندانەكاندا بون
 

خەڵكزی ئێزران هزیچ خواسزتێكیان بزۆ بەشزداریكردن لەو رێاێوانزانەدا نیزیە كە بزۆ  ی70هەر بەگوێرەی هەواڵنامەكە، لەسەدا 
 .پشتیوانی لە رژێم ئەنجام دەدرێن

 
 .مانگی رابردو هاككراو بەردەست نەما ی25ۆژی پێگەی ئاژانسی فار ، ر

 
دوێنززێ چوارشززەممە، ئاژانسززەكە لە زنجیززرەیەك تویتززدا، لەگەڵ پشتڕاسززتكردنەوەی هززاككردنی پێگەكەیانززدا لەالیەن بززالك 

ەوە، دانزززی بەوەدا كە چەنزززد هەواڵنزززامەیەكی نهێنزززی ئاژانسزززەكەیان كە بزززۆ بەشزززێك لە بەرپرسزززان ئامزززادەكراون، -ریزززوارد
 .ەتە دەست هاككەرەكانكەوتون

 
ئاژانسززی فززار ، لەگەڵ ئەوەش ئامززاژەی بەوەداوە كە ئەو هەواڵنامززانە بززۆ "تۆمززاركردنی دەنگۆكززانی نێززو سۆشززیال میززدیاو 
بانگەشەكانی میدیا بیانییەكان بوە"و رەتیكردۆتەوە كە ناوەڕۆكی ئەو هەواڵنامزانە نهێنزی بوبێزت، بەاڵم لەبزارەی ئەوە هزیچ 

داوە كە ئەگەر ئەو هەواڵنامزانە نهێنزی نەبزون، بزۆچی وەك سزەرجەم بزابەتە بەرهەمهێنراوەكزانی دیزكەی رونكردنەوەیەكی نە
 .ئاژانسەكە، باڵونەكراونەتەوە

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 
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ی ئیسالمی و شادمانی خەڵک لە پەڕاوێزی دەرچوونی تیمی کۆماری ئیسالمی لە ماتەمی کۆمار
 کێبەرکێکانی جامی جیهانی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 

بە م.یزززۆن کە  لە  ئەوەی کە شزززەوی چوارشزززەممە لە ئێزززران ڕوویزززدا، نزززامۆترین ڕووداوێزززکە کە دەکزززرێ بە زەینزززدا بێزززت.
ەر شەقامەکان و شکستی تیمی واڵتەکەیان لە مسابەقەی تۆپی پێزدا کە بزوو بە سەرتاسەری ئێران ژن و پیاو و الو ڕژانە س

ڕژیمزی ئیسزالمی حزاکم لە ئێزران و زۆربەی هەرە زۆری  هۆی دەرچوونی ئەم تیمە لە یاریەکانی جزامی جیهزانی، چیزژن گزرت.
ی شزاد بکزات، خەڵکزی ئێزران خەڵکی ئەم واڵتە ئاویان بە جۆگەیەکدا ناڕوات، هەرچیەکی کە ڕژیزم بیەوێزت و بەکرێگیراوانز

ڕژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ دەستەبەر کردنی سەرکەوتن لەم کێبەرکێیەدا بە م.یزۆن دۆالری  لەبەرانبەریدا کاردانەوەیان دەبێت.
هەزیززنە کردبززوو، وەعززدەی دانززی پاداشززی پززازدە هەزار دۆالری بە هەر یززاریبانێکی تیمززی تززۆپی پێززی دابززوو وە چەنززد هەزار 

هەڕەشززەی لە ئەنززدامانی تززیم و بنەماڵەکانیززان کردبززوو کە لە مەیززدانی  داکۆکیکززاری ڕژیمززی نززاردبووە قەتەر.بەکرێگیززراو و 
مسابەقەدا هیچ حەرەکەتێکی ڕاسزتەوخۆ یزان ناڕاسزتەوخۆ، کە نیشزانەی پشزتیوانی ئەوان لە شۆڕشزێک بێزت کە لە ئێسزتا لە 

ڵززک تززامی ئەم شکسززتەی بە زاری کۆمززاری ئیسززالمی و شززادی و جێززژن و سروسززری خە ئێززران لە ئززارادایە، ئەنجززام نەدەن.
 بەکرێگێڕاوانی تاڵتر کرد.

 حکومەتی ئیسالمی سەرجەم مەیدانە وەرزشی، هونەری، فەرهەنگی، ئاموزشی و تەنانەت زانستیەکان لە خبمەت بە ئامانجی 
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ئەوەی  ی بەرینیان تێدا کزردوە.وەرزش گۆڕەپانێکە کە حکومەت و ساا سەرمایەگۆزاریەک کۆنەپەرستانەی خۆیدا بەکار دێنێت.
کە فوتباڵ و یارییە وەرزشیەکانی ئەم دواییە و هەروەهزا لەنێزو فزای.ی ئاشزکرا بزووی فەرمانزدەکانی سزاادا گەیزوەتە دەرەوە، 
بززا  لە پززیالن و سیاسززەتێکی گەلێززک کۆنەپەرسززتانەی حکززومەتی ئیسززالمی لە مەیززدانە وەرزشززیەکان و سززەبارەت بە الوان 

 دەکات.
 

ە چوون بۆ مەیدانە وەرزشیەکان مەنع کراون و گوشار بۆسەر ژنانی وەرزشکار بۆ ڕەچاو کردنزی پۆشزینی ئیسزالمی بزۆتە ژنان ل
 هۆی گەلێک ڕیسوایی بۆ حکومەتی سەرچاوەی هەاڵواردنی ڕەگەزی و ئاپاڕتایدی کۆماری ئیسالمی.

 
چزاودێری تونزد بەسزەر گوفتزار و هەڵسزوکەوتی زۆرێک یاریگای وەرزشی لە الیەن سااوە سەرپەرستی و مزودیریەت دەکرێزت و 

گەلێزک یزاریبان کەوتزونەتە زینزدان،  یاریبانەکانەوە هەیە تا لە چوارچێوەی سیاسەتەکانی حکومەتدا کار و چزاالکی بزکەن.
هەرچەند ڕۆژ لەوە پێش بزوو کە وریزا غەفزوری می..زی پۆشزی ئێزران  خانەنشین کراون و یان بەناچاری ئێرانیان جێ هێشتوە.

هۆی پشتیوانی لە خەڵک دەستبەسەر و زیندانی کرا، گوشار بۆ بێدەنگ کردنی عەلی کەریمزی زیزاتر بزووە و عەلزی دایزی  بە
 بەرەو ڕووی هەڕەشەی کاربەدەستانی ڕژیم بۆتەوە.

 
دان حاکمانی ئیسالمی بە دانی یارمەتی ماڵی بە وەرزشکاران لە الیەکەوە و هەڕەشە لێکردنیزان لە الیەکزی دیزکەوە لە هەوڵز

حاکمانی ئیسالمی لەو ئامزانجە  تۆپی پێ و باقی مەیدانە وەرزشیەکان بخەنە خبمەت سیاسەتە کۆنەپەرستانەکانی ڕژیمەوە.
ئەمنیەتزی تزر  - کۆنەپەرستانەیەش واوەتر چوون و دەیانەوێ تزۆپی پزێ و بزاقی گۆڕەپزانە وەرزشزیەکان لە ڕاسزتای نیبامزی

 تیمی وەرزشی پێشکەشی کوژراوان و تیرۆریستەکانی وەم قاسم س.ێمانی بکەن. کردنەوەی کۆمەڵدا بکار بێنن و گۆڵ لێدانی
 

حکززومەتی ئیسززالمی ئێززران کە کەمتززرین  وەرزش دەتززوانێ و دەبززێ لە خززبمەت سززاڵمەتی و شززادابی خەڵکززدا بێززت لە کۆمەڵززدا.
 شادابی خەڵک نییە.هەزینە بۆ وەرزش و ساڵمەتی دەکات مایل بە دروست کردنی کەش و فەزای پێوست بۆ ساڵمەتی و 

 

ورزش و بە تایبەت فوتباڵ هەر ئەوەنزدە بزۆ حکزومەتی ئیسزالمی گزرنگە کە لە خزبمەت سیاسزتە کۆنەپەرسزتانەکانی ڕژیزم و 
 شاردنەوەی ڕاستیەکانی کۆمەڵدا بێت.

 

 کۆمەڵدا ڕوخانی ڕژیمی ئیسالمی کە داخوازی بەشی هەرە زۆری کۆمەڵگایە دەتوانێ و دەبێ لە خبمەت شادابی و ساڵمەتی 
 وەرزش و هەوڵدان بۆ بەرز کردنەوەی تواناییە تاکە کەسیەکانی کۆمەڵ و بە تایبەت وەرزشکاران و وەرزش دۆستان لە  بێت.
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بارودۆخێکززدا دەسززتەبەر دەبێززت کە ئززازادی، یەکسززانی، مافەسززەرەتاییەکانی خەڵززک و ژینگەیەکززی گەنجززاو بززۆ ئینسززانەکان 
 فەراهەم بووبێت.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ١ڕێکەوتی:  –ام سەرچاوە: سایتی پەی

  
 

 
 

 چەند سرنج لەسەر دوو مانگی ڕابردوو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەهال دەباغی

 
ڕاپەڕینززی ژینززا گەورە و بچززووکی نەبززوو. هەمززوو هەسززتان. بەاڵم بە باشززی مززودیریەت نەکززرا. خەڵززک بە دەسززتی بەتززاڵ 

شۆڕش مەترسیدارە. ئێمەی کورد نەدەبوو شەرەکە بکەیزن ڕۆدەهاتنە بنکەی پۆشتەی نیبامی. سەرکردایەتی نەبوو کە ئەمە بۆ 
 (بە هی خۆمان و داوای پشتیوانی لە تاران بکەین. دەبوو ئەوان داوای پشتیوانیمان لێبکەین. )پەیامێکی ناو واڵت

 
مزافی ئەوەی لەناو ئەو هەموو ژان و خوێنەی شۆڕشی ئەمجارەدا جێی شانازی و ڕێزبە، پێگەیشزتن و فزامی گەنجەکزانە بزۆ  -١

 نەسڵەکانی پێشوو نەتر  و سەرببێو بوون، بەاڵم ئەم نەوەیە ئینسان گەلێکن کە زنجیری  .نەتەوەیی و سەروەریی خۆیان
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 .کۆی.ەتییان پچڕاندووە
 
بەهززۆی داگیرکززاری و فاشیسززت بززوونی حکززومەتی ئێززران و پێکهززاتەی سیاسززی ئززابووریی کوردسززتان دەکززرا بە شززێنەیی  -٢

و تیچووی ئاوا زۆر نەدرابا. هاوکات مادام لەنزاو واڵت الوەکزان بڕیاریزان دەدا، بزۆ ئزێمەی دەرەوەی هەنگاوەکان هەڵگیرابان 
 .واڵت پشتی شۆڕش بەردان کارێکی نائەخالقی دەبوو. هێندێک جار مەرگی سەربەرزانە عەینی ژیان و مانایە

 
چاالکزانە بزۆ نەجزاتی ڕژیزم وەگەر کەوتزن. ئیسالح تەڵە ، الیەنگرانی خامنەای، و بەناو خەتی سزێی ڕژیزم هەمزوو زۆر  -٣

 ئەوان بە سێ باسی 
 

 ئەم جواڵنەوەیە بێ ڕێبەرە
 خەتەری "تجبیە" هەیە

 تەنیا خامنەای دەتوانی ئەم دۆخە حەل بکا
 

خەریکززی هیززدایەتی خەڵززک و جززواڵنەوە بززوون. بەداخەوە ئەوانەی چەمکززی "تمامیززت اریززی" و "تجززبیە" یززان گرتززۆتە دەسززت 
 .ان بەم ئاتۆیە وێڕای زەبروزەنگی حکومەتی خەڵکی ناوەند لە هاتنە شەقام بترسێننزیرەکانە توانی

 
ڕاستە هێندێک چین و توێژ لە تاران و ناوەند و شارەکانی دیزکە هزاتنە مەیزدان بەاڵم ئەم هزاتنە مەیزدانە وەهزا نەبزوو  -٤

ری ڕژیزم. ناوەنزد زۆر موحتزات و بە پێزی کە باری گوشار لەسەر کوردستان کەم کاتەوە و ببێزتە هێبێزک بزۆ ڕووخزانی یەکجزا
بەرژوەندی ناوەندانەی خزۆی هزاتە مەیزدان، ئێسزتا درزی ناوەنزد و پەڕاوێزب زۆر لە جزاران زیزاتر بزووە و ئەرکزی ئەخالقیزی 

 .ناوەندە کە بۆ شۆڕشی داهاتوو لەم ئەزموونە کەڵکی دروست وەربگرێ
 
 :ووخێ دوو گۆڕانکاری بنەڕەتی ڕوو دەدائەوەی کە ڕوونە ئەوەیە کە ئەگەر حکومەتی ئێران بڕ -٥
 

سیاسزی بزۆ  -ئا( ئیسزالمی سیاسزی لە ڕۆژهەاڵتزی ناوەڕاسزت الواز دەبزێ، ئەمەش بەم واتزایەیە کە دۆخزی باشزتری کەلتزووری
 ژنان و خەڵک دێتە ئارا،

ەمێزک ئینسزانیتر  ( ڕۆنێسانسێکی سیاسی ئەخالقی لە دنیا دا ڕوو دەدا،)هەر ئێسزتاش بزۆتە هزۆی بیرکزردنەوە( سیاسزەت ک
 .دەبێ و زۆر واڵتی ناوچەکە بەرەو دێمۆکڕاسی و دۆخێکی باشتر دەڕۆن
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 re present/بەشێکی گرینگی کزاری سیاسزییە. نزوێنەرە کە دەتزوانێ پرسزی تزۆ بزا  بکزا represent نوێنەرایەتی -٦
 :بەاڵم بەداخەوە

 
ڵ نەبزززوو، لە کاتێکزززا ژنزززانی بەتوانزززا لەنزززاو ئەم حیببەکزززانی کزززوردی لەم دوو مزززانگەدا لە هزززیچ دانیشزززتنێکدا ژنیزززان لەگە

 حیببانەدا کەم نین،
 خودی ژنانی چاالکی ناو حیببەکان هەوەڵ خۆیان بە حیببی دەبینن تا نوێنەری پرسی ژن،

 
 ژنانی دەرەوەی حیببەکانیش نەیانتوانیوە ببنە نوێنەری پرسی ژنان،

 
ییە بەڵکوو لە هەموو شوێنێکی کوردسزتان بەشزێوەیەکی گشزتی وەم پرسی نوێنەرایەتی ژنان تەنیا لە دەرەوەی واڵت گرفتی ن

 یەم کار دەکا،
 

 .نوێنەرانی ڕاستەقینەی ژنانی ڕوژهەاڵت لە ناو خودی ڕۆژهەاڵتن
 
جیاوازی سەردەمەکان بەرچاوە گەرچی ئێمە ئێسزتاش نەمزانتوانیوە بەڕادەی پێویسزت کەڵزک لەم جیزاوازییە وەرگزرین. لە  -٧

و شزەڕی کوردسزتان هزیچ کە  نەبزوو تەنززانەت وێزنەی شزەهیدەکانمان بگزرێ. چیرۆکزی سزەدان شززەهید و  ١٩٨٠سزااڵنی دوای 
 بریندار بە داکۆمێنت نەکرا. ئەوکات لە خۆمان دەپرسی بڵێی کە  ببانێ لە کوردستان چ ڕوو دەدا؟ ئەمجارە الفاوی وێنە و 

 ی کورد کەڵک لەو هەموو زانیارییە وەربگرین؟فی.م بەدینادا باڵو بۆوە. پرسیار ئەوەیە چەندە دەتوانین بۆ پرس
 
ژن، ژیان، ئازادی" بە مانای گەیشتن بە جیهانێی ئازاد و دادپەروەر لەم دەمودەستەدا نییە. ئەم دروشمە تەنیا کەشزێکی " -٨

ڕێگزایەکی نیسبی بۆ دیالۆگ سازکردووە کە ژنان باسی مافەکانیان بکەن. ئەویش نە هەموو مافێک. گەیشتن بە ئازادی ژنزان 
یەکجار دوورە. "ژن، ژیان، ئازادی" بەمانای تەواوبوونی گرفتی پرسەکانی یەکسزانی و ئزازادی و ڕزگزاری نیزیە. ئەم دروشزمە 
تەنیززا پەنجەرەیەکززی بەرو تززۆلێڕانس، دیززالۆگ، دیتنززی کێشززەکان بەڕوانگەیەکززی فراوانتززر و دژی داگیرکززاریی نەتەوەیززی و 

 .ەڵی ڕێگایە. بەاڵم ئەمە پەنجەرەیەکی زۆر درەوشاوەیە بەرەو ئاسۆستەمی جنسییەتی کردەوە و ئەمە هەو
 
دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" لەخۆیزدا جیهزانێکی گرینگزی فەلسزەفی سیاسزییە. گرینگتزرین خزاڵ لەم جیهزانەدا ئەوەیە کە  -٩

حکزومەتی ئیسزالمی لەم چزل  ئینسانەکان دوای دەیان ساڵ تێاەڕبوونی حکومەتی تاران، دووبارە باوەڕییان بە یەکتر هێناوە.
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بازارێبێ. بەقەولزی ئارێنزت   ساڵەدا بە پەرەپێزدانی بزێ بزاوەڕی و دڕدوونگزی نێزوان ئینسزانەکان توانیبزووی حکزومەتی خزۆی
 .ڕەفاقەت چەکی ئێمەیە دژی دیکتاتۆر

 
ەدرا. لە تەواوی ئەم لە خۆپێشاندانەکانی سااڵنی پێشوو لە شارە فار  نشینەکاندا دروشزمی "اڵ.ەاکبزر" و "یزا حسزین" د -١٠

دوو مانگەدا لە یەم شوێن لەو دروشمانە نەبووە. جگە لە ب.ووچستان کە درووشمی ال.ەاکبزر دراوە کە ئەمزیش هزۆی تزایبەتی 
خززۆی هەیە. ئەم جیززاوازییە یززانی گززۆڕانی پززارادایم و ئامززانج، بەاڵم هززیچ گززارانتییەم نیززیە کە ئەم دۆخە ڕادیکززاڵە هەروا 

 .بمێنێتەوە
 
نزاتوانێ ڕەوتززی ڕووداوەکززان دیززاری بکززا. بەاڵم بە دڵنییززایەوە نەوەی داهززاتوو یەم شززت لە کتێبەکززانی مێژووییززدا  کە  -١١

 :دەخوێننەوە
 

ئیسزالمی لە   له ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە دروشمی "ژن، ژیزان، ئزازادی" تزوانی بنزاخەی ڕادیکالیسزمی 2022ڕاپەڕینی پاییبی 
نی درێززژەدەری ڕێنێسززانس و دروشززمەکانی شۆڕشززی گەورەی فەڕانسززە بززێ، هەڵززبەت بە ڕۆژهەاڵتززی ناوەڕاسززت هەڵتەکێنززێ. تززوا

ڕوانگەیەکزی یەکسزانیخواز و دادپەروەرانەتزر. شۆڕشزی ڕۆژهەاڵت تزوانی "دێگەردیسزی"یەکی مێنتزال و ئەخالقزی لەنزاو ڕووحزی 
  ی ڕزگزاریخواز. هەرچزۆن مێزژوو پزێشداگیرکراو و کۆلۆنیالکراوی کورددا دروست بکا و ئینسانێکی تازە بخزووڵ،ێنێ. ئینسزانێک

ڕێنێسانس و دوای ڕێنێسانس، پێش شۆڕشی فەڕانسە و دوای شۆڕشی فەڕانسە، پێش شۆڕشی ڕووسیە و دوای شۆڕشزی ڕووسزیە، 
 :پێش دیواری بێڕڵین و دوای دیواری بێڕڵین دابەش کرا، ئەوە ئێستا مێژوو دووبارە دابەش دەبێتەوە بە

 
 .ڕشی ژیناژینا و دوای شۆ  پێش شۆڕشی

 
ئێمە قەرزداری ئەو ژیانانەین کە لەپێناو ئەم شۆڕشە و لەپێناو ئازادی و ڕزگزاری دا خۆیزان فیزدا کزرد. ئەم قەرزە بە هزیچ 

 .نادرێتەوە جگە لە وەفاداری و وەدیهێنانی ئاواتەکانیان
 
ر و نزۆڕم و سیسزتیمی نێرسزاالری و ئەوانەی دروشمی "مرد، میهن، آبادی"یان هێنا گۆڕ لەڕاستیدا نەیانتوانی پشزت لە بیز -١٢

داگیرکاری بکەن و ویستیان ڕێبەریی شۆڕش لە دەست بگرن. ئەوان نەیانتوانی قەبووڵ بکەن کە نەتەوەیەکزی ژێردەسزت ئیزدە 
 ارسزی. دروشزمی "مزرد، مزیهن، آبزادی"و خەیاڵی "ژن، ژیان، ئازادی" هێناوەتە گۆڕ و دروشمەکەش وەرگێڕدرا بۆ سەر زمزانی ف

 :دا لە گۆرانی "برای" وەرگیراوە کە لەودا هونەرمەندەکە دەڵێلە ڕاستی
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برای اقتصاد پوشالی، برای این بهشت اجبزاری، بزرای خزواهرم، خزواهرت، بزرای کزودم افغزانی، بزرای سزگهای ولگزرد، .... "
 ".برای مرد میهن، آبادی.... برای زن زندگی، آزدی، آزدی، آزادی

 
هەڵبەت ڕێشزەی لە زەمزانی شزا و کتێبەکزانی دەرسزیدا بزوو. هەڵزبەتە "مزرد مزیهن آبزادی" دروشمەکە لەو گۆرانییەڕا هات کە 

هەم ڕەوتی ڕووداوەکانی لەبەرچاو نەگرت، و هەم خزودی "بزرای" کە بە "زن، زنزدگی آزدی" تەواو دەبزێ. ئەوەی کە هەیە تزا 
 .ئێستاش وەرگێڕدراوەکەی "ژن ژیان ئازادی" بە فارسی هێژمۆنی خۆی پاراستووە

 
دوابەدوای گیززان بەختکردنززی ژینززا و هززاتنە سەرشززەقامی خەڵززک حکززومەت سیاسززەتێکی تززایبەتی بززۆ بەرپرچززدانەوەی  -١٣

خۆپێشزززاندانەکان گزززرتە بەر. حکزززومەت تزززا ڕادەیەکزززی کەمتزززر لە تزززاران زەبروزەنگزززی بەکارهێنزززا بەاڵم لە کوردسزززتان و 
و ناوچەکزانی دیزکەی ئێرانزی پزێ بترسزێنێ تزا لە شزارە  بەلووچستان ڕادەی وەحشیگەری خزۆی هێنزدە زۆر نیشزان دا کە شزار

گەورەکان خەڵک بە می.یۆن نەیزنە سزەر شزەقام. حکزومەت بزۆ ترسزاندنی خەڵزک زبروزەنگێکزی زۆر تونزدتری لە چزوار شزاری 
بچززووکتری وەم بۆکززان، مەهابززاد، پیرانشززار، جززوانڕۆ بەکززار هێنززا تززا هەمززوو کوردسززتان و ئێرانززی پززێ بترسززێنێ. ڕژیززم زۆر 

اگاهانە هەوڵی دەدا خەڵک تووشی هێندێک ڕووداو. هێنزدێک ڕۆژ حکزومەت بێزدەنگ دەبزوو تزا خەڵزک زیزاتر بێزنە پزێش و ئ
ئەویززش دواتززر کوشززتار بکززا. ئەوەی کە ئێسززتا دەیززبانین ئەوەیە کە شززەهیدەکانی ئەمجززارە و خەڵززک بە ڕووحێکززی بەرزی 

بەاڵم هاوکات تێچزووی کزورد زۆر لەسزەرێ بزوو. پرسزیار ئەوەیە  زیاترین کاریگەرییان لەسەر ڕووداوەکان هەبووە.  نەتەوەیی
ئایا نەدەکرا کزورد پزێ بە پێزی تزاران و بە مێتزۆدی ئەوان هاتبزا مەیزدان و ئەو هەمزوو شزەهید و برینزدار و خەسزارەتەمان 

 .انبارەنەبا؟ گەرچی بەرپرسیاری ئەو تاوانانە هەر حکومەتی ئێران واتە ساای پاسداران و شەخسی خامنەایی تاو
 
لە شۆڕشی ژینادا دەیان بابی کچان شەهید بوون. ئەمە داتایەکی گرینگە کە بۆ لێکۆڵینەوە دەبێ. دیارە کە ئەم بزابەتە  -١٤

 :ئاڵۆزە و تەنیا لە حەدی گریمانەیە. گریمانەکە ئەوەیە
 

شزک و دایزک و خبمزی خۆیزان پیاوان لە مزاوەی دەسزەاڵتداریی "والیزت ف،زیە" دا شزاهیدی زوڵمێکزی زۆر دەرحەق بە ژنزان، خو
بززوون. بابەکززان بەتززایبەت لە نەوەی جەوانتززر کە کچیززان هەیە نایززانهەوێ کاتێززک منززداڵەکانی خۆیززان گەورە دەبززن وەبەر 

سزاالری ئێزران کەون. هەربزۆیە زۆر چاالکزانە لە  دین -شااڵوی ئەم زوڵمە سیسزتیماتیک و پێکهزاتەییەی حکزومەتی پیاوسزاالر
خەوە زۆریزززان شزززەهید بزززوون. هەڵزززبەتە دەیزززان هزززۆی دیزززکەی وەم سزززتەمی نەتەوەیزززی، هەژاری و شۆڕشزززدا بەشزززدارن و بەدا

بێدەرەتانی ئزابووری، کزۆڵبەری، دۆخزی ژێردەسزتەیی و داگیرکزاری و هتزد بزۆ بەشزداری گەنجزان لەم شۆڕشزەدا ڕۆڵزی گرینزگ 
وڵزم لە ژنزان لە ڕاسزتیدا زوڵزم لە خزودی دەگێڕن. بەاڵم ئینسانەکان بە ژن و پیاوەوە بەدوای یەکسانی و داددا دەگەڕێن و ز
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پیاویشە وهەنووکە پیاوان بۆ نەمانی حکومەتی زوڵزم و سزێدارە پزێ بە پزێ ژنزان بزۆ نەمزانی سزتەمی جێنزدێری هزاتوونەتە 
 .مەیدان

 
بۆ ڕزگاریی نیشتمان ئەگەر پێویست بێ شەهیدیش دەبین بەاڵم شزەهید بزوون نزابێ بکزرێتە ئامزانج. ئامزانجی خەبزاتی ژینزا 
گەیشتنە بە ژیانێکی ئازاد و بەکەرامەت نەم شەهید بوون. لەسەر گۆڕی شەهیدان گوتنی "شەهید بوونت پیرۆز بزێ" گەرچزی 
ڕەگی بەرخۆدانی تێدایە بەاڵم ئێمەی کورد دەبێ هەزار جار زیاتر پێمانخۆش بێ کە ڕۆڵەی کزورد بمێزنن. "ژن ژیزان ئزازادی" 

 .ی بنەڕەتیی کورد و حکومەتی ڕەشی ئیسالمییەبۆ ژیانە نەم بۆ شەهید بوون. ئەمە جیاواز
 
کززورد تززا ڕادەیەکززی زۆر بززاوەڕی بە بززاقی نەتەوەکززانی ئێززران و ئۆپۆزیسززیۆنی ئێرانززی هێنززا. دیززارە کە کززورد بە تەنیززا  -١٥

نززاتوانێ ئەو حکززومەتە بڕووخێنززی. هەمززوو ڕێنوێنییەکززان بززۆ ئەوە چووبززا کە کززورد وەم خەڵکززی ناوەنززد هاتبززانە مەیززدان و 
اوەند داوای هاوکارییان لە کورد کردبا نەم پێچەوانە. ئێستا کزورد زیزاترین گوشزاری نیبامزی، سیاسزی، ئزابووری لەسزەرە. ن

شەهید و سەدان برینزدار و هەزاران زینزدانی هەیە. پڕدیزارە کە شزۆڕش و گزۆڕانی ڕژیمێکزی فاشیسزت بزۆ کزورد  ١١٠زیاتر لە 
وایە بززۆ جارەکززانی دیززکە هوشززیارتر بززین. بەتززایبەت ئەوانەی زیززاترین هەمیشززە تێچززووی زۆر لەسززەرتر دەبززێ بەاڵم حەق 

بەرخۆدانیززان کززرد و شززەهیدیان دا چینەکززانی زەحمەتکززێش و مامنززاونجی کۆمەڵگززان و قەرەبززوو کردنززی هەر خەسززارەتێک بززۆ 
 !ئەوان زۆر ئەستەمترە. یاد و ناویان هەرمان

 
 ٢٠٢٢سەمبەری ی دێ٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبووکی نووسەر 
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 حکومت نظامی"ی ڕانەگەیەنراوی ئێران لە مەهاباد و بۆکان"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەنوەر سوڵتانی

 
ماوەی حەوتوویەکە هێبی سەرکوتکەری ئایەتوڵاڵکانی ئێران بە چەم و کەرەسەی قورسزی سزوپاییەوە گەیشزتوونەتە ئەو دوو 

، هاموشزززۆی خەڵزززک و هزززاوردە و بزززردەی شزززتومەکیان خسزززتۆتە شزززارەی موکریزززان، دەروازەکزززانی هاتوچۆیزززان داگیزززر کزززردووە
بەرچاوەدێریی توندوتیژ؛ بە شەقامەکاندا دەگەڕێن، بە بێ هۆکار خەڵک ڕادەگرن و دەیاناشکنن؛ تەلەفونی مۆبای.ی خەڵزک 
بەتزززایبەت الوەکزززان زەوت دەکەن، جنێویزززان پێزززدەدەن و سززززووکایەتییان پێزززدەکەن، مزززااڵن دەگەڕێزززن، هەرکە  بخززززوازن 

دسزتان کور دیزکەی لەپاولەپەکزانی زینزدانە و ورمزێ زینزدانی نزاو کوردەکزانی گیزراوە سەر دەستدرێژیکردنە هەواڵی  ەیگرن،د
 و بژیززو نززاهێڵن و دەکەن دووکانززان کززردنەوەی لە بەرگززری شززارەدا دوو لەو  کەم نیززیە. سززەبازانی ئیمززامی زەمززان بەتززایبەت

 نانزززدا سزززەفی لە  بەسزززیج و داگیزززرکەر سزززوپای و قەرەبزززاڵغن خانەکزززاننانەوا بفرۆشزززرێت، خەڵزززک بە ڕۆژانە پێداویسزززتیی
کردنززی دەرمززانی نەخززۆش و برینززدار گەلێززک ئەسززتەمە، شززیری منززداڵ و دابین لێیانززدەدەن؛ و دەکەن خەڵززک بە سززووکایەتی

خەڵزک کزار  کەرەسەی پام وخاوێنی کەمتر دەست دەکەون و ئەگەریش هەبن، گرانە. ئینترنێتیان بڕیوە و تەلەفونی مۆبزای.ی
ناکەن کە بتوانن وێنە و فی.می ئەو زۆرداری و م.هوڕییانە بگرن و باڵوی بکەنەوە. لەئەنجامزدا، هەواڵەکزان نزاگەنە دەرەوە و 
مێدیاکان لە ڕاگەیانزدنی ئەو بزارودۆخی نالەبزارە بێزدەنگن. پزڕۆژەی ڕژیزم بزریتییە لە برسزی و موحتزات ڕاگرتنزی خەڵزک و 

https://www.awene.com/article?no=19894&auther=1410
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و برینززداران بززۆ ئەوەی بە خەیززاڵی خۆیززان گەلەکەمززان بە چۆکززدا بێززنن و کەسززایەتی و نەگەیشززتنی دەرمززان بە نەخززۆش 
 .شانازییەکەی تێک بشکێنن

 
بەگشتی بارودۆخێک بەسەر شارەکان و ناوچەی دەوروبەریاندا زاڵە کە تەنیا دەکزرێ بە داگیرکەریزی هێزبی الوەکزی بزۆ سزەر 

هیچ کوردێک لە دەسەاڵتداریەتی ئێرانزدا نیزیە و ئەوانەی وا بە  واڵتێک بشوبهێندرێ. کە  نییە بەدەنگی خەڵکەکەوە بێت،
قسززە نززوێنەری خەڵززک لە پەڕلەمززانن متەقیززان لێبززڕاوە تەنززانەت لە مەج.یسززی دەسززتنێژی خامنەییشززدا دەنگێکززی نززاڕەزایی 

 .هەڵنابڕن نەکا پۆست و مەقامە ناحەقەکەیان لەدەست بچیت و مووچە و مانگانەیان بکەوێتە مەترسییەوە
 
ەو هەلومەرجە نالەبزارەدا ئەرکزی دەزگزا ڕاگەیانزدنەکان، بە تزایبەت ڕێکخراوەکزانی مزافی مزرۆڤ لە دەرەوەی واڵت گرنگتزر ل

لەجارانە، ئەوان دەتزوانن بزبن بە دەنگزی خەڵزکە بێزدەنگکراوەکە و هاواریزان بە جیهزان و بە تزایبەت بە نێزردەی تزایبەتی 
 .نەتەوەیەکگرتووەکان ڕابگەیەننیووئێن بۆکاروباری ئێران و کومیتەی تەح،ی،ی 

 
لە ڕۆژانززی ئەو تونززدوتیژی نوانززدنانەی ڕژیمززدا سززەرەم کۆمززاری گەمززژەی دەسززتنێژی خززامنەیی بززۆ بەالرێززدا بردنززی سززەرنجی 
بیززروڕای گشززتی لەو جینایەتززانەی مەئموورەکانیززان لە موکریززان دەیززکەن، چززۆتە شززاری سززنە و لەبەردەم هەنززدێک جززاش و 

وتززاری زانایززانە و بڵیمەتززانەی فەرمززووە؛ وەم هەمیشززە، تززاوانی ناتەواوییەکززانی خسززتۆتە ئەسززتۆی  ئمەئمززووری مەعززبوورئدا
هەر ئەو گەلەی وا چەنزد کی.زۆمەتر  -ئیدان،ال ئ و سیستمە دز و خوێڕییەکەی خۆیانی کردۆتە دایکی میهرەبزانی گەلزی کزورد

 .ی خۆیەوە ئەو ڕەنجە دەکێشن کە دەیکێشنئەوالوەتر، لە بۆکان و مەهاباد بە دەست سەربازەکانی ئیمامی زەمان
 

ئەمڕؤ، ئەرکی هەموو دەزگایەکی هەواڵدەریی کزوردی و بە گشزتی هەمزوو تزاکێکی کزورد لە دەرەوەی ئێزرانە لە بەرانزبەر ئەو 
داگیززرکەری و پێشززێ.کرانی مززافە سززەرەتاییانەی خەڵکززی ئەو دوو شززارە و هەمززوو شززار و گونززدەکانی ڕۆژهەاڵتززی کوردسززتان 

 .و بێ هەڵوێست نەمێنن و ئەوەی لەدەستیان دێت بۆ یارمەتیدانی خەڵکە بێتاوانەکە درێغی نەکەن بێدەنگ
 

 .سەرکەوتن هی گەلەکەمانە و شەرمەزاری بەشی خامنەیی و نۆکەرەکانیەتی
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 
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 ێک لە بێدەنگیداشار خنکاندنی…بۆکان لە ژێر پۆستاڵ و گەمارۆدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محەمەد ئەمینی

   
هەواری گۆرانی و شمشاڵ، یەم لە شارە زیندوو و سەرببێوەکانی رۆژهەاڵت، بۆکانی بزوکی موکریزان چەنزدین رۆژە پۆسزتاڵی 
حکززومەتێکی سززەربازی لە سززەر گەروویەتززی و بە گەمززارۆ و گززرتن و ئەشززکەنجە لە بێززدەنگییەکی کوشززندەدا هەوڵززی کاکردنززی 

 .ەدرێتد
 

کوشززتوبڕ، تۆقانززدن، رەشززبگیری، ئەشززکەنجە و دەسززتدرێژی بەرامززبەر بە دەسززتگیرکراوان و ئززازاردانی خەڵززک کززورتەی ئەو 
 .کارەساتەیە کە ئێستا لەو شارە روودەدات

 
ەتی نە ئەو تاوانانەی لەم ماوەیەدا رژێمی نائینسانی و نائیسالمی ئێران لە بۆکان و شارەکانی تزری رۆژهەاڵت خوڵ،انزدووی"

ئەمە وتەی ژنێکی دانیشتووی بۆکزان، وەم خزۆی بە دەنگزی ” قەڵەم توانای نوسینی هەیە و نە زمان توانای باسکردنی هەیە
 ١٦پڕ لە گریانەوە باسی لێدەکات پووری دوو مێرمنداڵ کە دوو هەفتە بەر لە ئێستا دەستگیرکران، یەکیان کوڕە و تەمەنزی 

 .ساڵ بووە ١٤ساڵە و ئەویتریشیان کچێکی تەمەن 

https://www.awene.com/article?no=19896&auther=2571
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سزاڵەکەوە درێزژە بە گێزڕانەوە  ١٤ئەو ژنە کە بەهۆی کەشی ئەمنزی نزاوی خزۆی ئاشزکرا نەکزرد، بەم جزۆرە و لە زمزانی کزچە 
کزززوڕ بزززووین، ئێمەیزززان بزززردە فەرمانزززداری بۆکزززان، لەوێ بە ئۆتزززۆمبێ.ی  ١٦کزززچ و  ١٥دوای ئەوەی دەسزززتگیرکراین، “دەدات: 

، دواتر جیاجیان کردینەوە و تزا توانیزان ئەشزکەنجە و ئازاریانزداین، ئەنجزا وتیزان ئاگرکوژێنەوە هەموو لەشیان تەڕ کردین
ج.وبەرگەکانتززان دەربهێززنن و بە کابزز  دەسززتدرێژیان کردینەسززەر و دوایززیش یەکێززک لە جاشززەکان و بەسززیجە تاوانکارەکززان 

 ."هەرچی خراپە بەسەریان هێناین
 

پاش هەوڵێکی زۆر و بە بەرتیل و واسیتە توانیمان کچەکە ئزازاد بکەیزن "ئەو ژنە بەم جۆرە بەردەوام بوو لە گێڕانەوەکەی، 
بەاڵم دوای هەفتەیەم هەوڵی خۆکوشتنیدا، لە ئێستادا خوشکێکم و سێ برام بریندارن.. ئەوەنزدە دڵزم پزڕە کەنزاتوانم چزۆن 

بەسزە بزا لەوە زیاترگەنجزانی با  لە هەموو تاوانەی کۆماری ئیسالمی بکەم، داوادەکەم دەنگم بگەیەنزرێتە دادگزای الهزای، 
کزززورد کۆمەڵکزززوژ نەکزززرێن، هەزاران کە  لە زینزززدان و رووبەڕووی ئەشزززکەنجە و سزززوکایەتی دەکزززرێنەوە، چەنزززدین تەرم لە 

 ."نەخۆشخانەی بۆکانن
 

هەر لە سززەرەتای دەسززتاێکردنی خۆپیشززاندانەکان لە دژی کززوژرانی ژینززا ئەمینززی بۆکززان یەکێززک لەو شززارانەبوو کە هززاتە 
ی نززۆڤەمبر دوو خۆپیشززاندەر لەو شززارە ١٧و  ١٦، ١٥واتە لە رۆژانززی  ٢٠١٩ان، تززا بەر لە سززاڵیادی خۆپیشززاندانەکانی مەیززد

 .شەهید ببوون، بەاڵم لە ناڕەزایەتیە سەراسەریانەدا خرۆشانێکی بەرین بۆکانی گرتەوە
 

ن نەبن. ژن، پیاو، گەنج و پیزری شزارەکە کەم گەڕەکی ئەو شارە مابوو کە تێکەڵ بە خۆپیشاندان، گردبوونەوە و رێاێوانەکا
بەشداربوون و گەورەترین ناڕەزایەتییەکانیان خوڵ،اند، ئەم رابوونەش بە بزێ تێچزوو نەبزوو، چەنزدی کە  شزەهید بزوون و 

 .دەیان و سەدانیش برینداربوون و راپێچی زیندان کران
 

 :ناوی ئەو شەهیدانەی یەکالیی بووەتەوە ئەمانەن
 
 گیسامان قادر بە -١
 ئەسعەد رەحیمی -٢
 محەمەد حەسەن زادە -٣
 ساالر موجاور -٤
 غەفور مەولودی .٥
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 هەژار مام خسرەوی .٦
 هیوا جان جان -٧
 ئەمجەد عینایەتی -٨
 مستەفا شەعبانی -٩
 میالد مەعروفی -١٠
 شهریار محەمەدی -١١
 سولەیمان شوکری -١٢
 سەعد شاهرخی -١٣
 هێمن ئامان -١٤
 کەمال فەقیهی -١٥
 یبراهیم شەریفیئ .١٦
 ئاوات قادرپور -١٧
 

بە وتەی چاالکوانانی شارەکە کردنە ئامانجی بەشێک لەو خۆپیشاندەرانە لە لیدەر و پێشزەنگی خۆپیشزاندانەکان بزوون، بە 
تیزرۆری “تایبەتی محەمەد حەسەن زادە، شەهریار محەمەدی و هێمن ئامزان پالنبزۆداڕێژراو بزووە و ئەمەش دەکەوێزتە خزانەی 

 .یەوەی”سیاسی
 

 .نە ئەمانە تەواوی شەهیدەکانی بۆکانن و نە شەهیدبوونیان کۆتایی ئازاردانی ئەو شارەبوو
 

بە پێی زانیارییەکان سوپای پاسداران بە هەڕەشەکردن بەوەی منزداڵەکانی دیکەشزیان بە هەمزان چزارەنو  دەبزات، بەشزێک 
ارەنوسی بەشێک لەو کەسانەی بێسەروشێنن دیزار نزیە و لە بنەماڵەی گیانبەختکردووانی بێدەنگ کردووە، ئەمە جیا لەوەی چ

نازانرێت دەستگیرکراون یان ژیانیان لەدەستداوە، هەر بۆیە دەوترێت ژمارەی شەهیدەکان رەنزگە دوو هێنزدەی ئەوانە بێزت کە 
 .ناوەکانیان دەزانرێت

 
ندانەکان پشتڕاسزتکردنەوەی ئەو تەقەکردن لە جەعفەر فەقیهی بزرای کەمزال فەقیهزی یەکێزک لە گیزانبەختکردوانی خۆپیشزا

 .هەڕەشەیەی سوپای پاسدارانە بۆ بێدەنگکردنی کەسزوکاری شزەهیدەکان، تزا هەواڵزی شزەهیدبوونی رۆڵەکانیزان رانەگەیەنزن
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ی نززۆڤەمبەر لەکاتێکززدا لەگەڵ هاوسززەر و منززداڵەکانی لەنززاو ئۆتۆمبێ.ززدا کەوتە بەر دەسززتڕێژی ٢٥جەعززفەر فەقیهززی رۆژی 
 .سکیەوە بە سەختی بریندارکراگولز.ە و لە ران و 

 
دوای بەسززەربازگەکردنی زۆریززنەی شززارەکانی رۆژهەاڵت بۆکززان یەم لەو شززارانە بززوو کە زۆرتززرین هێززبی سززەرکوتکاری بززۆ 
رەوانەکرا، یەکە تایبەتەکانی سوپای پاسداران و پۆلیس و کرێگرتەکزانی شزارەکانی دەوروبەر وەم سزایین قەاڵ و تیکزا  و 

 .جیگیرکران میاندواو لەو شارە
 

جیالەوانە وەم چاالکوانانی بۆکان باسی لێدەکەن، هێبەکزانی ناسزراو بە نەخسزا )هێزبە خۆڕسزکەکانی واڵتە ئیسزالمییەکان( 
کە هێبێکززززی می.یشززززیایی سززززەر بە سززززوپای پاسززززدارانە و ئەزمززززونی شززززەڕ لە عێززززراق و سززززوریایان هەیە و لە سززززەرکوتی 

دا هەبززووە، رەوانەی شززارەکە کززراون و رۆڵززی سززەرەکییان لە ٢٠١٩انەکانی خۆپیشززاندانەکانی پێشززوو بەتززایبەتی خۆپیشززاند
 .سەرکوت و توندوتیژییەکاندا هەبووە

 
بە گوێرەی ئەو وێنە و گرتە ڤیزدیۆییانەی باڵوکزرانەتەوە، هێبێکزی زۆری سزەربازی بە ئۆتۆمبێزل و ماتۆرسزکیل بە شزارەکەدا 

رەکییەکانی شارکەدا هێبێکی زۆر مۆڵزدراوە و نزاوە نزاوە وەم نمایشزی دەسوڕێنەوە و لە هەموو شەقام و گۆڕەپان و شوێنە سە
 .هێب و بۆ تۆقاندن بە شارەکەدا دەسوڕێنەوە

 
لە وەها کەشێکی پڕ لە سەرکوت و زەبزر و زەنزگ، دەستخسزتنی زانیزاری دژوارتزرین کزارە، بەاڵم دوای هەوڵێکزی زۆر تزوانیم 

 .اشززززت بە زانیارییەکززززانی ئەوان ئەم راپززززۆرتە ئامززززادە کززززراوەپەیوەنززززدی بززززکەم بە چەنززززد چززززاالکوانێکی بۆکززززان و پاڵ
بە وتەی چاالکوانانی بۆکان لە دەرەوەی شار و ناو شارە چەندین بازگە و خزاڵی پشزکنین دانزران، ئەمەش وەم راگەیانزدنی 

 .حکومەتی سەربازییە لە شارەکە
 

موبای.ەکانیشزیان دەپشزکنرێت. رەنزگە هەر ئەوەش  لە بازگەکان وێڕای کۆنتڕۆڵی ناسنامەی هاواڵتیان، ئۆتۆمبێل و تەنزانەت
 .هۆکارێک بێت بۆ ئەوەی کەمترین وێنە و دیمەنی دۆخی ئەم دواییەی بۆکان باڵوکرابێتەوە

 
بازگەکززززززان لە دەرەوەی شززززززارەکانیش جیززززززا لەو کززززززارانە و گەڕان بە دوای ئەو کەسززززززانەی بە تززززززۆمەتی بەشززززززداری لە 

کاتدا رێگری لە بردنەناوەوەی هەموو جۆرە دەرمزان و کەلزوپەلی پبیشزکی دەکەن بزۆ خۆپیشاندانەکاندا داواکراون، لەهەمان 
 .ناو شارەکە و ئامانجی گەمارۆکەش گوشار خستنە سەر ئەو بریندارانەیە کە خۆیان حەشارداوە
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ەکانی هەر بەمەبەسززتی دۆزیززنەوە و دەسززتگیرکردنی خۆپیشززاندەرە دەسززتگیرکراوەکان چززاودێرییەکی چززڕ خززراوەتە سززەر ناوەنززد
تەندروسززتی و دەرمانخانەکززان و پەسززتانی زۆر لە سززەر پبیشززک و تززیمە تەندروسززتییەکانە و ژمززارەیەکی بەرچاویشززیان بە 

 .تۆمەتی تیماری بریندارەکان رووبەڕووی گرتن و سبادان بوونەتەوە
 

 شەوانی پڕ لە ترس و تۆقاندن لە بۆکان

 
هاواڵتیزان، بە لێزدان و ئەشزکەنجە و سزوکایەتی خۆپیشزاندەران و شەو نییە هێبە سەرکوتگەرەکان هەڵنەکزوتنە سزەر مزاڵی 

چاالکوانان دەستگیر دەکەن و زۆر جار لە کاتی هەڵکوتانە سەر مااڵنزدا دەسزت بزۆ تزااڵن و ئزازاردانی ئەنزدامانی بنەمزاڵەی 
 .دەستگیرکراوەکەش دەبەن

 
و تەقانزدنەوەی ” حەیزدەر.. حەیزدەر“دروشزمی وەم لەکاتی ئەو پەالمارانەدا و بۆ چاوترسێنکردنی هاوواڵتیان بە وتنەوەی 

 .بۆمبی دەنگی و تەقەکردن کەشی تۆقاندن دەخوڵ،ێنن
 

ژمارەیەکی ورد لەبارەی دەستگیرکراوان لەبەردەستدا نییە و هەڵمەتی رەشبگیری هێشتا بەردەوامە و زۆرینەی دەسزتگیرکراوان 
کیان ئەو خۆپیشززاندەرە برینززدارانەن کە لە هەڵمەتەکززانی بززۆ شززارەکانی تززر بەتززایبەتی ورمززێ گواسززتراونەتەوە، کە بەشززێ

 .هەڵکوتانە سەرمااڵندا دەستگیرکراون و تائێستا چەند کەسێکیان ژیانیان لەدەستداوە و لە ورمێوە تەرمەکانیزان گەڕاوەتەوە
وەکززانی ئەو شززارە چاالکوانززانی بۆکززان لەو بززڕوایەدان بێززدەنگی و بێهەڵوێسززتی رای گشززتی و نێززودەوڵەتی بەرامززبەر بە روودا

دەستی هێبەکانی رژێمی ئێرانی ئاوەاڵ کزردووە، بزۆیە شزکاندنی ئەو بێزدەنگییە بە گرنگتزرین هەنگزاو دەزانزن بزۆ رێگریزی لە 
 .تاوانی زیاتر لە شارەکەیان

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵاەڕی ئاوێنە 
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  وه كاته ر ئێران باڵو ده سه ریكا له مه كانی ئه ییهنهێن   نامه ڵگه به  ڕۆكی واشنتن پۆست ناوه
 

 
 
 وشە

 
 پیالنێكزی ر سزه له ی رده پزه ی كزه واڵته تزی حكوومزه كی یه نامه ڵگه به ند چه  به ستن پشتبه  به ریكی مه ئه واشنتن پۆستی ی ڕۆژنامه

 و رپر  بزه ئامزانجگرتنی  بزه  لزه  بریتییزه یش كزه پالنه ئامانجی  كه ، وه ته ڵداوه هه ئێران ئیسالمی ڕژێمی تی وڵه نێوده ی وره گه
اڵم  ریتانیا، بزه و توركیزا و بزهوروپا  دا و ئزه نزه ریكا و كه مزه ئه  ڵستكارانی ئێزران لزه رهه ریكا و به مه ئه پێشووی كانی ركرده سه
و  جێكردنی ئزه كانی جێبزه نگاوه داری هزه واوی ئاگزه تزه  و بزه  ی تزارانی ئاشزكرا كزردووه و پیالنزه رزوو ئه ریكا هه مه واڵگری ئه هه

 . بووه  پیالنه
 

رپرسزززانی  به  وره تی گزززه هتی واشزززنتن، تزززاران ویسزززتووی ی حكوومزززه نامانزززه ڵگه و به ی ئزززه گزززوێره  تی، بزززه نووسزززیویه  كزززه ڕۆژنامه
  تززه ویالیه  لززه  وان و چاالكززانی ئێززران تیززرۆر بكززات، كززه ڵسززتكاران و ڕۆژنامززه رهه ریكا و به مززه كانی پێشززووی ئه تززه حكوومه

  زراوه ی تززاران، دامززه كززه پیالنه  ژیززن. هاوكززات لززه وروپا و توركیززا ده دا و ئززه نززه ریتانیا و كه ریكا و بززه مززه كانی ئه كگرتووه یززه
و  م ئززه رجه ئامززانج، سززه  تززه ، كراونه وه ته سززتاونه تونززدی دژی ڕژێمززی ئیسززالمی ئێززران وه  بززه  كانیش كززه تییززه وڵه نێوده  میدیاییززه

ناوبردن و تیرۆركردنیززان  پیالنززی لززه  مانشززێوه هه ، به یززه هه  وه تی ئیسززرائی.ه حكوومززه  یان بززه نززدی تۆكمززه پێوه  یشززی كززه سانه كه
 . دانراوه

http://arabi21.com/story/1478230/WP-%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AE%DA%AF%DA%AF%D8%A7-%D8%A5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87%E2%80%8C-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B3%DB%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C%D9%86
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بزۆ واشزنتن پۆسزت   وه تزه كراوه كان ناویزان باڵونه و زانیارییزه  كه ستیاری دۆسزیه ر هه به له  ی واشنتن كه وره رپرسێكی گه به ند چه
  وه واڵگری ڕژێمزی ئیسزالمی ئێرانزه ن هزه الیزه ئامزانج، له  تاران كردوونی بزه  ی كه سانه و كه م ئه رجه سه  ، كه ئاشكرایان كردووه

و  كێك لزه ریزه نجامزدانی هه ر و تیرۆر بكرێن، بزۆ ئه سه كانیان هێرشیان بكرێته كرێگیراوه ڕێی بریكار و به  ا له، ت نگاونراوه هه
مافیاكزان و بازرگانزانی   بانزده  ، به رخانكراوه زار دۆالر ته دان هه یش سه تیانه سایه و كه كێك له ریه و تیرۆركردنی هه  پیالنانه
  وه و باندانزه ن ئزه الیزه ئامزانج، له  یانكزات بزه ئێزران ده  ی كزه سزانه و كه ، تزا ئزه خشزراوه كان به بارهتاوان  كان و بانده ره هۆشبه

 ژیانیان بهێنرێت و تیرۆر بكرێن.  كۆتایی به
 
  ێت، بۆیزهسزت به كرێگیراو ده بریكار و بزه  ی ئێران پشت به كه ی پیالنه وه هۆی ئه به  ڕوو، كه  ته یشیان خستووه وه كان ئه رپرسه به

واوی  تزه  یتوانیوه تزاران نزه  وه وهۆیزه ، به وه ته شزیمانبوونه نجامزدانیان په ئه  كان لزه كرێگیراوه كان، بریكزار و بزه وڵه ی هه زۆربه
  ن بانزده الیزه ی تزاران له واڵنزه و هه ر ئزه سزه و هاوكزات زانیزارییش له  بزووه  وره تووشی شكستی گه  كانی باێكێت و بگره ئامانجه

نیزازی   ی كزه كرێگیراوانزه و به ئزه  كزه  یش وایكردووه مه واڵگری واڵتانی تری دنیا، ئه ست هه ده  ته یشتووه گه  وه كانه كرێگیراوه به
  كانی تزاران بزه رمانزه سزتن و فه كانیان هه ركزه ئه  توانن بزه ئاسزانی نزه  بێ، به كانی تارانیشیان هه گالوه  جێكردنی پیالنه جێبه

 ن. جێ بكه ڵستكاران جێبه رهه رپرسان و به ی بهتیرۆركردن
 
  مافیاكزان و بانزده  نابردن بزۆ گرووپزه په  كانی جیا له ، بۆ پێكانی ئامانجه كی تری نییه یه یشدا تاران هیچ بژاره وه ڵ ئه گه له
گشزتی و   وێستی واڵتانی ڕۆژئاوا بزهڵ و هه  وه كاردانه  ترسی زۆری له  ، چونكه و تاوانانه جێكردنی ئه كان بۆ جێبه كرێگیراوه به
و دواتزریش   وه واڵگری ئێزران خۆیزه ن هه الیه له  تیرۆریستیانه  و كرده نجامدانی ئه ری ئه گه ئه  ، له یه تی هه تایبه  ریكا به مه ئه

 جێكار. ر و جێبه نجامده ئه  كان بكات به و بانده  وه بشارێته  و تاوانانه واوی خۆی له ته  تی به ویستوویه  ئاشكرابوونیان، بۆیه
 
  ، كزه وه بێتزه ڕوون ده  وه واوی ئزه تزه  تی ئێزران، بزه ناوچوونی ڕژێمی پاشایه دوای له  ی ڕابردوو و له یه بۆ چوار ده  وه ڕانه گه  به

و   یزه ی واڵت هه وه ره ده  یارانی لزه ڵسزتكار و نزه رهه ناوبردنی به تیرۆركزردن و لزه  ی بزه ڕێكی تۆكمزه ڕژێمی ئیسالمی ئێران بزاوه
  یاره ناوبردنی نززه سززتێت، بززۆ لززه به ده  یززه و ڕێگه واوی پشززت بززه تززه  ، هاوكززات بززه نجام داوه یشززی ئززه مجۆره ی له یززان كززرده ده
ی  مزاوه  نیا لزه . تزه وه سزتنه رپرسی واڵتزانی تزری دنیزایش بزن و دژی ئێزران بوه ر هاوواڵتی و به گه ت ئه نانه كان ته خته رسه سه

چاالكزانی   كێك لزه نێویاندا یزه  وروپا له واڵتانی ڕۆژئاوای ئه  ڵستكارانی له رهه به  ڕژێمی ئیسالمی سێ لهیش 2017تا  2015
 ژیانی هێنرا.  و كۆتایی به  وه ندا ساغكرایه الهای هۆڵه  ی له كه م ماڵه رده به  له  هواز كه كانی ئه به ره عه
 

   ، تا له كرێگیرتنی بكوژ و خۆكوژ بووه ریكی به خه  ننا گیرا، كه ڤیه  ان لهدیا.ۆماتكارێكی ئێر 2018  هاوكات له
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ژیزانی   و كۆتزایی بزه  وه قێنێتزه ران بۆمزب بته نێزو خۆپێشزانده  لجیكا لزه بزه  ڵق لزه ری موجاهیدینی خه ماوه خۆپێشاندانێكی جه
 وروپا بهێنێت. ئه  ڵستكارانی ئێران له رهه كی زۆری به یه ژماره

 
ڕژێمزی ئیسزالمی پیالنزی وردی بزۆ تیرۆركردنزی   ن، كه كه ده  وه كان با  له ریكایش زانیارییه مه رپرسانی پێشووی ئه ی به ارهب له

وتوو بێزت، هاوكزات  ركه دا سزه و كاره له  یتوانیوه و نه  ریكا داڕشتووه مه نی ئاسایشی ئه نجوومه جۆن بۆلتن ڕاوێژكاری پێشووی ئه
یشزدا  مه اڵم له ژادی"ش درا، بزه لینزه سزی  عه ز ئێرانزی " مه گزه ڕه  ریكی بزه مزه نووسی ئه یرۆركردنی ڕۆژنامهوڵی ت نیویۆرك هه  له

نسزی بێرنزارد  نزدی فڕه ر و بیرمه نووسزه  كانی تاران بریتزی بزوو لزه ئامانجه  كێكی تر له یش یه وانه ڕای ئه ره شكستی خوارد. سه
قزوبڕ  و جۆرجیزا و   كانی ئیسرائیل له تییه سایه ۆر بكرێت، هاوكات بازرگانان و كهپاریس تیر  وڵدرا له هه  هینری لیڤی كه
ی ئیتالعززاتی  زگززه ن سززوپای پاسززداران و ده الیززه نززدانی واڵتززی تززر، له ربایجززان و پاكسززتان و كۆلۆمبیززا و چه ڕووسززیا و ئازه

  یتوانیوه و تزاران نزه  كانی تزاران شكیتسزی هێنزاوه پیالنزه ی زۆربزه  ختانه اڵم خۆشزبه ، به ركراوه سه وردی كاریان له  به  وه ئێرانه
 كانی باێكێت. ئامانجه
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 کۆماری ئیسالمی بە ئاڕاستەیەکی بێ گەڕانەوەدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
بەدەسززتدێنێ، ئیاتیکززاری خەباتکززارانە و داهێززنەرانە و  شۆڕشزی ژینززا، هەروا زینززدو و بەهێززب بەڕەوپێشززەوە دەچێززت، ئەزمززون

جیززدی تێززدا ڕەچززا دەکرێززت. رۆژ بە رۆژ بەشززێکی بەرینتززر لە کۆمەڵگززا ڕاسززتەوخۆ تێیززدا دەور دەگێززڕن. جززوڵە و حەرەکەتززی 
تی بەشێک لە چینی کرێکار، چینێکی کە لە کۆتاییزدا دەبزێ گزورزی کۆتزایی لە حزاکمیەتی کۆمزاری ئیسزالمی بوەشزێنێت، دەسز

 پێکردوە.
 

حەفتززاو حەوت رۆژ نززاڕەزایەتی و مززانگرتنی خەڵززک دوای کززوژرانی ژینززا ئەمینززی بەدەسززتی حکززومەت، ڕوخززانی حززاکمیەتی 
 ئیسالمی بۆتە باسی سەرەکی رۆژ لە نێوخۆی ئێران و لە فەزای سیاسی دەرەوەی واڵتدا.

 
ێیزان وابێزت گزۆڕینی نیبامزی سیاسزی و ڕوخزانی چل و چوار ساڵ حکومەتی ئیسالمی زۆربەی خەڵکی گەیاندۆتە ئاسزتێک کە پ

ڕژیمی ئیسالمی تەنیا ڕێگا چارەی جیدی، کزاریگەر و عەمەلیزیە بزۆ دەرچزوون لە قەیزرانە سیاسزی، ئزابووری، کزۆمەاڵیەتی و 
 ژینگەییەکان.

 
 پێش نە حاکمان و ناوەندە حکومەتیەکانیش بەو ئاکامە گەیشتون کە حکومەت کردن بە شێوازی دوو مانگ و نیو لەوە 
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 مومکینە و نە بە قازانج و لە ڕاستای مانەوەی حکومەتی ئیسالمیدایە. سەرانی هەرسێ دەسەاڵتی دەوڵەتی، کاربەدەستانی 
 نیبامی و ئەمنیەتی، تەنانەت بەشێک لە ڕۆحانیەکانیەتیش با  لە ئاڵوگۆڕێکی گونجاو بۆ کۆماری ئیسالمی دەکەن.

 
اڕەزایەتیە جەماوەریەکان دەزانێ کە هاوسەنگی هێزبی نێزوان خەڵزک و نیزبام بە حکومەتی ئیسالمی وێڕای سەرکوتی توندی ن

قززازانجی خەڵززک گززۆڕاوە و ڕژیززم بززۆ مززانەوەی دەبززێ دەسززت بززداتە کۆمەڵێززک پاشەکشززە و بە سززەرەوەنانی جامێززک ژەری تززر. 
نترۆڵ و مزودیریەت سەرانی ڕژیم لە هەوڵدان تا بە سەرکوتی خەڵک لەسزەر شزەقامەکان، پاشەکشزەکانی خزۆی بە باشزی کزۆ

بکات بۆ ئەوەی بەڵکو بەربە ئەگەری ڕوخانی نیبامەکەی بگرێت. بەاڵم خەڵک دەزانن بە مانەوەی ڕژیم هیچ باشزتر بزوونێکی 
جیزززدی و بەردەوام لە ژیانیانزززدا ڕوونزززادات و مەترسزززی شکسزززتی شزززۆڕش و مزززانەوەی ڕژیزززم بزززۆ خەڵزززک زۆر جیزززدی تزززرە لە 

 مەترسیەکانی دیکە.
 

ەرکوتی خوێنززاوی و سززیتماتیک، خەڵززک لە مەترسززی دوای ڕوخززانی کۆمززاری ئیسززالمی دەترسززێنێ. گەورە حکززومەت وێززڕای سزز
کردنەوەی مترسی ڕوخان بۆ خەڵک لەبەر ئەوەیە کە مەترسی و زیزانە قەرەبزوو نەکراوەکزانی مزانەوەی نیبامزی ئیسزالمی کەم 

 بکەنەوە.
 

کززومەت دەتزوانێ حززاکمیەتی خزۆی بە بززێ سزەرکوتی تونززد و دوومانزگ و نێززو نزاڕەزایەتی خەڵززک ئاکزامەکەی ئەوەیە کە نە ح
خوێنززاوی دەرێززژە پێبززدات و نە خەڵززک ئامززادەن ئەم بززارودۆخەی ئێسززتا قەبززوڵ بززکەن. ڕیفززۆڕم خززوازانی حکززومەتی کە لە 
سەرکوت و جەنایەتەکانی ڕژیمدا لەدژی خەڵک بەشدارن و لە کۆمەڵێک ڕاندخۆری جۆراوجۆری ئابووری و سیاسی بەهرەمەنزد 

وون، خەڵززک لە مەترسززی شززۆڕش ئەترسززێنن. بززۆ زۆربەی خەڵکێززک کە لە ئەمنززیەت، کززار، هیززوادار بززوون بە داهززاتوو، بزز
خبمەتگززوزاری کززۆمەاڵیەتی و ئززازادییە سیاسززی و کۆمەاڵیەتیەکززان بەهرەمەنززد نززین، هززیچ مەترسززیەم گەورەتززر لە مززانەوەی 

 کۆماری ئیسالمی بوونی نییە.
 

کەسززیان لە قەتززڵە حکومەتیەکانززدا گیانیززان بەختکززردوە. بە  ٥٠٠ەقامەکانن، زیززاتر لە ئەوژن و پیززاوانەی کە لەسززەر شزز
هەزار کەسیشزیان  ٣٠هەزاران کەسیان بریندار و بە ئێ،زرار و قسزەی بزوڵتەنێکی ئاشزکرا بزووی فەرمانزدەکانی سزاا، نزبیکەی 

 ماری ئیسالمی دەرێژە پێئەدەن.دەستبەسەر و زیندانی کراون، بێ پشودان خەبات و تێکۆشانەکەیان تا ڕوخاندنی کۆ
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٥ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: سایتی پەیام 
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