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 ەکیپێش

ڕابر  یەکانیسەربازیو    سیاسی  ڕووداوە دەیەی  ناوچەی  سێ  لە  ی  تەڵهڕۆژدوو 
کناوەڕاست   و  گشتی  بە  بە  نەتەوەکوردستان  زۆربەی  ژیانی  ئەم  تایبەتی،  انی 

ئاڵوگۆڕێکی چاوە و نێوەدا پرسی  لەجیددی کردوە.  ڕواننەکراو و  ناوچەیەی تووشی 
وە یەکێک  کورد  چ  ەکیترینسەر لە  ک  چواارنەکرارەسەکێشە  دەوڵەتی    روەکانی 

ەیشتن بە  کوردیش بۆ گی  وەە و نەتۆی ماوەتەوە  ردستان لە جێ خەری کوداگیرک
 بەردەوام خەبات دەکات.   پسانەوە وی خۆی بێ ریی نەتەوەییان و سەروەەک

خەباتی  ، سەردەمی ڕەنگدانەوەی کێشە و  ٢١دەی  ەو دەسپێکی س  ٢٠کۆتایی سەدەی 
کورد  وەیی  ێشەی نەتەبوونی کی جیهان  ەدیکە ب  یەکیوتە  ەو، بجیهاندائاستی    لە  ورد ک
د ب هەووە.  کورد ی  ێمرامەزرانی  کۆتباشوری  لە  پستان  سەدەی  ێشوو، ایی 

ی امبەر هێزەکانورد و بە تایبەتی حەماسەی کۆبانی لە بەربەرەنگاربوونەوەی گەلی ک
ئیس دڕەندەترالدەوڵەتی  وەک  داعش  بێ میی  و  هێزیمتر ڕەحین  تووی  دواکەو  ین 

پشتناوەڕاست    ڕۆژهەڵتی  یەاوچن ن  ڕاستەوخۆ  یوانییبە  حکوومەو  ی  تاڕاستەوخۆی 
هەرئو گشتپرسردوغان،  سەربەخۆیوەها  دەنگدیی  و  کوردستان  باشووری  لە  انی  ی 

هە ئەم  خەڵکی  سەربەخزۆرینەی  بە  پشتیوانرێمە  و  خەڵکی  بە  یۆیی  کۆمەڵی 
، وەک اددوایی  نەیساڵ  ممە لەێفراندۆن لەم ڕ ستاورد دیکەی ک  ڕۆژهەڵت و بەشەکانی

ب نەتەوەییهەستێکی  هێزی  ی  ە  کورد  بۆ  نەیاری  و  و  سرنجراکێش    ێک ەلگار  بووە 
ڕپیشا ئەم  تەواویندەری  لە  کورد  تاکی  کوردستان،   استییەیە،  لێکدابڕاوەکانی  بەشە 

ژێر حوکمی  تەنانەت یار، هاو  چەک  لە  دوژمنیشدا،  و    خەمهاوپەیمان،  و سەرنیزەی 
یی  ختەوەرێک، هەست بە بەکەوتنی هەر بەش رەس  و، بەەتی  ەکەیوونەتەەردی هاهاود 

یوانی هاو ڕەگەز و  خۆی بە پشت  ەهامەتیانداسەرکوت و ن  تیکا  خۆی دەکات و لە
 نی خۆی دەزانێ.هاونەتەوەکا

د کاتی وایە کورد نەتەوە نیە یاخو  انەی پێیاننی کورد و ئەوجا با نەیاران و دوژمنا 
دەزراامەد  کندنی  هوشیبوو  ێپەرتوردی  وڵەتی  چببنە  راە،  بە  و  خۆیان وە  ئەم    اوی 

ە بۆ گەیشتن بە  چەندین سەد   بە درێژایی  ێک ببینن کەڵکخە  توانا و مەزنەیبە  هەستە  
سەروەر و  هکەیان  لە  و  دەکات  خەبات  کۆڵنەدەرانە  خۆیان  فیداکاریی  ی  لە  یچ  و 

 درێغی نەکردوە.  ێک خۆبووردن 
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سەدەی گومان  چاون، بێ  رەنەی کە لەبفاکتائەو    تەواوی  یبە پێ  ین!ن بەڕواچاو  دەبێ
ەبێ، سووڕهێنەر د امکەر و سەر ووداوی سەرسڕ  لە   پڕ   هان و ناوچەدا،لە ئاستی جی  ٢١

چارەن ڕووداوانەدا  لەم  چیجا  کورد  بەش  ی ووسی  دەگات،  کوێ  بە  و  یکی  لێدێ 
ئاستی  دەگەڕێتەو   بەشێکی   لە هەر  ورد ی کنەتەوەی  ئاگایی، یەکیەتی و تەباییە سەر 

بەتان  سکورد  بەستراوشێکیشەبگشتی،    و  بە  ی  ه ەتەوە  ئاستی  ێزەکاهاوسەنگیی  لە  ن 
 انیاندا دابەش کراوە.ستان لە نێونەی کە کورد و ئەو وڵتان هایج
 

*** 
هاکۆ  ئەم پێک  لێ  کتێبەیان  ئەم  بابەتەی  هەڵبژارد مەڵە  زۆرتوە،  بەشێکی  لەو    ەی 

وەڕگێڕانووس و  کراوە  لنانەمن  د ە  دەیەە  ڕابرد وو  ب  وودا،ی  لە    ر ۆجۆراوج  ۆنەیبە 
وە و  ش پێداچوونە و ئێستا پا  وەتەە نوراوگەدا باڵو بو دییەکانی تاڵپەرە کورۆڤار و ماگ

د  ڕێزمانیوردە  و  ڕێنووسی  دەستی   ەستکارییەکی  لەبەر  کتێبەدا  ئەم  توێی  لە 
داخوێنە بەرێز  بێرانی  بابەتاومگدەندرێت.  لەم  کام  هەر  وان  مۆڕ  ی  شاننی  نە 
سوەکانی  ڕوودا دییەڵنائەم  پێوە  هەرە ر اان  ڕەنگکامیا  و،  ڕن  لە  وانگەی  دانەوەیەک 

لە   کەنێوپنووسەر  لەگەڵ  بدیی  کورد  مێشەی  و  گشتیی  لە  ە  کورد  ەسەلەی 
ای ئەوە بکات  اتوانێ ئیددیعستان بە تایبەتی دایە. لە ڕاستیدا کەس نڕۆژهەڵتی کورد 

  یئامادەکراو  ییەکەنوسخ  و پێشترەردەچن  ت د ڕاسهەمیشە    بینییەکانیقسە و پێش  کە
ەدا، گرنگ  ت. لەم ڕەوتکانا  دا هەڵەانەوەکانییە یا  لە لێکدکان هەی کێشەبۆ تەواو

ناو و لە خزمەتی گەیشتن بە ئامانجی  سەرەکیی ڕوانگەی نووسەر لە پێ  ەوەیە، هێڵی ئ
وەریی  سەرو    نی کەیانچارەی خۆنووسین و دامەزراند  مافی ردنی  وەیی و دیاریک نەتە

 وبێ. ا بودکورد  ەتەوەیین
کۆت سپاس  یدایالە  و  بەرێز    مخۆ  ی ڕێز  بداغیئاراستەی  عەلی  کە   مەەکد   کاک 

 کێشا. ی ئەم کتێبە ەوەیپێداچوونزەحمەتی 

 ٢٠٢١ جۆزەردانی دۆرتمۆند، ئاوە، نکامران ئەمی



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی کوردستان ڕۆژهەاڵت ەیی لوەتەکێشەی نە



  

 
 

 



  

 

 

 1ەرنەکەوتنیرد و هۆیەکانی سونەی کیخوازاباتی ڕزگارەخ
 

لە  م کورد  پێشووداەسەلەی  ساڵی  وەکوو    سەد  ڕا  ١٠قەت  ئاستی  ود ربساڵی  لە  و 
دستان و دامەزراندنی مەداری  باشووری کور  ڵوگۆڕییەکانیۆتە گۆڕێ. ئایهاندا نەهات ج
ردستان و  ییەکانی باشووری کواوڕووداوە خوێن  ت،ەیوای شەڕی کودەرەجە لە د   ٣٦
ی  ە نێوخۆ و دەرەوەانی کوردەکان لکەودانە بەرباڵو خوپیشانۆجاالن  ئزینی  شەی د کێ

بوون  ... هاتنەۆه  ەکوردستان و  ئاست زیاتری مەسەلەی کور  هەرچیگۆڕی  ی  لە  د 
گشتیی  بی ڕێکخراوەکانی  جیهانروڕای  گشتییەکان،  باڵوکراوە  م،  لە  ی افداکۆکی 

کۆم و  کۆڕ  پێشکەوتنخواز،  مرۆڤ،  پاەڵی  و  واڵتە    ئورووپا  ەکانیڕلماندەوڵەت  و 
 ئەمریکا.  ینایەکگرتووەک

گرینمەسە  ئێستا کێشەیەکی  وەکوو  نەک  کورد  سیاس  ەل  گلەی  –ی حەیاتی 
واڵتانکۆمەاڵیەتی ئەو  کوردستانیی  د ەی  بەسەردا  وەک  ان  بەڵکوو  بووە،  ابەش 

ناوچەیی   دەنگدانەمەسەلەیەکی  جیه  کییەوەبە  هبەرباڵوی  ئارادایە.  لە  اوکات انی 
هسیاسە و  واڵتاتەڵوێست  وەکووی  یەک  نێک  ئەمریکا وترگواڵتە  و  وەکانی  ئورووپا   ،
دەسەسۆسی دێموکراتەکانی  لەگەدتاڵال  مەسار  ئامانجەەلەی  ڵ  بەپێی    کورد، 

بەد ستراتێژییەک بۆ  دەسبەسەریهێناانیان  و  خۆتێهەڵقوتاندن  سیاسەتی  گرتنی نی  دا 
کەلکوەرگرتن  ەکوچنا مادییەکە،  سەرچاوە  ناوچەی  لە  ، ێوەڕاستناڵتی  ڕۆژهەانی 

ن  ا د رەمییان لە ناوچەی کەنداو، دەستێوو نیزا  ئابووری  –سیاسی   ییدی بەرژەوەنپاراستن
کاروبار واڵتانلە  ئەو  یی  سەربەخۆ  نافەرماننەی  الوازکردنی ان  زیاتری    ،  هەرچی 

ڕووسی نیزامیی  سیاسی و  ناوچە  پێگەی  لە  پێوەندییە    انی سۆڤیەتیتەکواڵو  ە  پێشوو، 
باز و  ت  یەکانرگانیسیاسی  ئێلەگەڵ  سووریورکیە،  ئاک  و  ەران،  لە  و  امدا  عێراق 

 
لە الیەن    ١ بابەتە  کراوەتە لە فارسییەوە    ر حیکمەتید. تاه  بەرێز  شەویستم خۆ  و هاوڕێ  دۆستئەم 

 . کوردی
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ج نەتەوایەتی  الڕێکردنی  کومۆکراتیید   ووواڵنەوەی  لەکی  ڕاستەقینەی    رد  ڕێگای 
 خۆی، داڕێژراوە.   ەاڵتیی بۆ ژێر دەسۆی و ڕاکێشانخ

وانی کردن جە لە عێراق و پشتی دەرە  ٣٦مەداری    نیناەکانی بە دا ئەمریکا و هاوپەیمان
و    البردنی دژایەتی وبژێری کردن بۆێن  ا ان، هەروەهنی کوردستپارلما  وومەت  ە حکول

نێو لە  نیزامی  و    ناشەڕی  خیەکیەپارتی  پشتیتی،  و  دۆست  بە  کورد ۆیان  وانی 
بەناسێنن، هاوکدە لەگەڵ جوواڵنەوەی    ات  لە  ورک  نەتەوایەتییدوژمنانەترین شێوە  د 

هەڵ چاوتورکیە  و  دەکەن  دەسوکەوت  لەوە  کەنووقێیان  کور  نن  وئەو  لە  اڵتی  دانە 
ئاخا  ییمێژوو لە  زگمخوێاندا  زمانی  بە  کراونفتن  بێبەش  خۆیان  ژێر  لەو    اکی 
ێی ڕووداوەکانی  ەک بڵرهەنگیدان، وەاڵیەتی و فەین فشاری سیاسی، کۆمانەترڕەحمبێ

و  پراتووریی عوسمانی  یەکبەربوونی ئیمی  هۆکە بووە  -ی  پاش شەڕی یەکەمی جیهان
ق و سووریە ی تورکیە، عێراتەڵوێوان سێ دەستان لە نەی کورد وبوونەدابەشسەرلەنوێ 

هەڵ کوردانو  ڕاپەڕینی  عێرورکیە  ت  لە  چوونی  دووپاب  –اقو  تر  شێوەیەکی  ت  ە 
ئیمپدەبێتەوە.   تونێریالئەدەمەی  بە  زۆر  الیەکەوە  لە  بریتانیا  ڕاپەڕینی یزمی   دی 

کوردسورک لە  سەرکوت  دەکانی  عێراق  شارتانی  و  گو  دەکرد  بۆردمنندەکاو  ان  ی 
تە  دەکرد، پشتیوانید ەرفهاوکات  س  ەرانە  بزووتنەوەی  خوازانەی ەربەخۆییلە 
و کردن  ەستی دەستەمۆایە و بە مەبئەویش هەتا ئەو جێگ  کرد!!یە دەنی تورکاتسد کور

و   پتر  هەتا  ئاتاتۆرک  سەر  ببێ زەختکردنە  مل  داخوازی  ویۆ  نقە  و  ست 
هاتبێ و   یا، وەک نە بامانجەیانن بەم ئتگەیش  و پاشێشێ. دواتر  مپێریالیستەکان ڕاکئی

ردان و ویستە لە کوڕیان  و چ ئاو  ەوەێنی خۆیان پاشگەز بوونن، لە وەعد و بەڵنە بۆرا
بوونەوە  ێڤر" کە خۆشیان مۆریان کردبوو پاشگەز نی "سە و لە پەیمانیان نەدایەوڕەواکا
تەکانیش  کەماڵیس  تەوە.ک هێشندەرمەی تورەردەم جبەخانە و جەنیان بەتەنێ لەبداورو ک

کەلکوەرگب بێ  نترە  دەرفەتە  "شەلەم  و  سووبەزەییانە  کەوتنە  کوێرم"  و  دن اتلم،  ن 
د کرد لکاو و  ئن  ئەمڕۆش  ئاپڵۆساندن.  هەر  دووفەمریکا  ڕۆڵە  کە   اقییەەو  دەگێڕێ 

خەری پێوەی  بریتانیا  ندوێنی  با  بوو.  سیاسەتونموک  لەم  ئەمریەیەک  دووفاقییەی  کا  ە 
ئەمبێنینەوە فەرتەلریکا  :  "کوەیە  داواینەی  خەڵکی پەڕا  ت"دا  لە  کوردستانی   ڕینی 
نیعێراق   لە  خۆی  بەاڵم  وگەڕایڕێگادا    یەوکرد،  شیعەک  ەوە  و  کورد  انی خەڵکی 

ل ئعێراقی  بەرامبەر  ژەرتەشە  و  بەجێهێشت  سەدام  پەرداخی  و  پۆشتە  مارەیەکی  ی 
رد  ەڵکی کوخیۆنی  ە میلو کۆڕەوی ب  لرفەی ئاگری سەدام  زۆر کەوتنە بەر  ارکجیە
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توبەرەو   و  لێ ەیکرئێران  متکەوتەوە.  ی  نییە  دوور  چاونووقاندهیچ  و   ی نمانەکردن 
دووفاقییە  سەتە  رحەق بەم سیاانی عێراق دەکانی کورد لە کوردستتدارەەسەاڵالیەنە د 

وە م پارچەیەدا بە دوا اڵنەوەی کورد لەووج  ڕابردوو بۆ  چارەنووسێکی گەلێک تاڵتر لە
سیەئمان  بێگو  بێ. ئام  بە سەتەی  لەیشەکلەرزۆکییە  ەمریکا  و  ئێستا  ماوەدا  کورت   ەوە 
نەخشسوو لە  کە  هەیە  خۆی  کوردد اراپی  زەب  ا،ستنی  درێژخایەندا  لە  بە  ەاڵم  رەر 

 دەگەیەنێ و  ی گەلی کورد و خەباتی نەتەوەیی و دێموکراتیکیەکگرتوویی    ڕەوتی
و کێشەی نەفرەت    شەڕ ون بە  دەکا و داوێدووبەرەکیی فراوان  دانی ڕەشبینی و  ەیم
دەبن ڕێگایەش  ێشخەێوخۆیی  لەم  کو  جوواڵنەوەی  ئەوە  دەبا.  الڕێدا  بە   ا تسێورد 

الیەنێکدایە اڵتی  ش لەژێر دەسەهەر ناوچەیە  کراوەتە دوو ناوچە وێراق  انی عکوردست
 ێک زیانبارە. ەلگ جوواڵنەوەیەو ئەمەش بۆ داهاتووی ئەم 

عەبدوڵاڵوە لە  رنەگیرانی  ڕووالیە  ئۆجاالن  ئیتسن  ئایە،  و  ژێر  الیا  اڵتی  ەسەد ڵمانی 
ساد و  ، مووی سیا هاوبەش  یتاینەوە، هاوکاری و عەمەلموکرات و سەوزەکاسۆسیال دێ

دزینی   بۆ  تەبمیت  بەرباڵئۆجاالن،  ب لیغاتی  بەتایبەت وی  و  ئورووپا  اڵوکراوەکانی 
جووئاڵم دژبە  تورنەاڵان  لە  کورد  کەوەی  خست  دەریان  و    کیە،  نی  واڵتائەمریکا 
و  ووپایی  رئو وچواندەوڵەتانی  بەگشتی  بەتایبەتی  گریەش  فاکتۆرێکی  لەم  ەک  نگ 

ووپاییش  واڵتانی ئور  نەکان دەری دەخەن کەنیشا  هەموودەکەن.    لەمکێبەرکێیەدا عە
ڕ قادەیەتا  و  هەلپەرستانە  سیاسەتی  بە  بەرچاو  چێوەختەی ی  نەویستاازانجکی  خۆیان 

د  ئاڵۆزە  وەزعە  تەنیئەو  و  بە  ەدەن  لەکەلکوا  لێرگرتن  ئاوی  قۆزتنە  بۆ    ی ەوەڵ 
هەلی و  پڕکردن  دەرفەت  بۆ  ئاشلەبار  خۆیانن.  گیرفانی  نیارک ی  لەم  ئەێوانە ە  و  دا 

کوردس کە  بەسەرواڵتانەش  بووتانیان  دابەش  لەدا  خەریکی    ە،  یەکەمدا  پلەی 
لە   کورد"  کەلکوەرگرتن  نێو  ش  لە"هۆی  کێشەی  و  دەستێوەەڕ  و  و دەوڵەتان  ردان 

کرژارا جوی  حەقخوازواڵنەوەودنی  گەلی  ی  ئەمڕد روکانەی  ئەمانە  هەر  ن.  لە  پتر  ۆ 
هەموو چەک و  نی ئەم بزووتنەوەیە  شەکرد چەوا  کاتێک بۆ  ر ەەن و فێاڵویانەتر لە هزەم

دەبەنگرتۆتدەرفەتێکیان   سیاسەتێک  هەموو  بۆ  پەنا  و  بەر  واڵتاە  ئەم  ەرکام ه  نە. 
کبەڕەنگێک   جوواڵنەوەی  پارچلەگەڵ  لە  جیاورد  دەجاوازەکە  بەاڵم    ووڵێنەوە.ندا 

 کردنی یەکدا ژگەبەبڕکردن، لێکدابڕان و  نواڕن، ئەویش خاشلە یەک ئاسۆ دە  ناوهەم
 انی کوردستاندا. وازەکلە پارچە جیاگەلی کوردە  نەوە جۆراوجۆرەکانیجوواڵ
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ئ فاکتۆرانجێگای خۆیەتی وێڕای  خئاە  ەم  دەوری  بە  ساویلکانەی هماژە  ێزە  راپ و 
وانیان بۆ خۆ کەلەبەرێکی فرا  کەیام بە شێوەن کە هەرکیش بکەید ی کورتەکانبااڵدەس

ە سەر پشت.  تنەوەی گشتیدا خستۆتبزوو  ەکانی نێو ڕیزەل  د ەخزاندنی دوژمنانی کورتێو
سیاسەتەش  ئ وەم  بۆ  هەر  گەورەی  تراژێدیی  دەتوانێ  دوێنێ  کورد    ەک  و گەلی 

گشتییەکجو ئەواڵنەوە  بێ.  دواوە  بە  سیاسەتەی  ەی  کوردینالیە  ئەمڕۆم  لە  ە  یەکان 
د  لە ێگیەکوردستان  هەڵسوکەوت  دانێوەرۆک  ڕن،  لەگەڵ  ئەوتۆی   ی جیاوازییەکی 

حەسیاسەتوانەکان"  لە  کورد  نیی"  هەڵس فتاکاندا  ئەو  ئیە.  کە  و وکەوتەی  اشبەتاڵ 
 سی بۆ کورد بە دیاری هێنا. هەرە

الیەک    ان لە ی زەمسپای ئیمام  ە مەیدانی تەڕاتێنیتان بۆتەی کوردسەیرچمڕۆ ئەم پا ەئ
تورککەماڵیست  و ل  ەیەکانی  تر.  الیەکی  ناوچەیلە  ڕاستیدا  کوردە ە  بۆ  تەنیا  کە   ەکە 
بە انی بئەمنیەتییەک  ئەمنە. دەزگای دیکەی کوردستان ناشەکاننی بەبەرەکاناپە ەعسیش 

بەمجۆرە ئاسۆیەکی  نی خۆیانن. وە  پالو  ریکی نەخشە  خشکەیی بەاڵم دەستاوەاڵنە خە
ناڕوونگ ک  یلیۆنهامردەم  لەبە  ەلێک  کەمێک    ەکراوەتەوە،  ئینسان  بە  و دەکرا  ئاوەز 

 نەبا. ی، واماوەرهێزی جە و ۆوونی و پشت بەستن بە خبەرچاو ڕ
ڕاستییەش لەبیر    ئەو  باشووری نابێ  جوواڵنەوەی  ڕێبەری  هاوکاریی  کە  بەرینەوە 

حەفتاکوردست لە  ڕێژیمی  ندکا ان  لەگەڵ  واشینگتۆن، ا  و  ه  ئێران  بووە  ۆی نەک 
لە  تێرۆری   ورکوت  سە ئێران  وک  یشۆڕشگێڕان  بەشێک  ناوچردستانی  لە  ە و تورکیە 

وژران  ا تێشکان و ک، بەڵکوو لە ئەنجامدڕشەوە یی شۆن ڕێبەرەیالئازادکراوەکاندا لە  
ەلکوەرگرتنی  ک  انگومبوو. بێنی هەزاران کوردی باشووریشی بە دواوە  رەبووو ئاوا
لە ناکۆکی و دژایبەج   ی تساگشتی لە ئ  ی بیروڕای ڕاکێشان  ەکان،ڕێژیمەتیی نێوان  ێ 

چی  ی هەردنەوەو ڕوونکر  ناو کۆمەاڵیەتییەک  یاسی یبەت جوواڵنەوە سجیهانی و بەتا
ڕاستییەکا جوواڵنەوەزیاتری  لەنێونی  کورد  و  ڕێکخ  ی  دەوڵەت  نێونەتەوەیی،  راوە 

پێناوەدا، هەو بەکەلکە، بەاڵێ  ەجاندا، زۆر بپارلمانەک ی و  بەرەکر چەشنە دووم لەو 
براکەش گڕی  بە  حیزب  یندانارینگ  وژی.  بانت–یبەرژوەندیی  لە  بازرگانی،  ر 

 . ە تەواو دەبێدوژمنانی جوواڵنەوەک وودی بە س وایەتی،ەتەن–بەرژوەندیی گشتی
ڕاست و  چەپ  حیزبە  سیاسەتی  تێڕوانینە،  شایانی  کە  وئەوەی  ئەو  کە تااڵەکانی  نەیە 

دابەشکوردستا بەسەردا  تێ  نیان  و  مەلنیان  ڕوانی کراوە  نەتەسەر  و سەلەی  ەوایەتی 
بینن  ەر نالەیە هسەمە   ە. حیزبە ڕاستەکان ئەواڵت و ناوچەکەدایسەری لە ئاست وەراچ
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هۆگریی نەتەوەی تایبەت   ندی واوەنی بەرژوەە خۆیان کە خو هیچ گەلێک بێجگە ل
بێ،   خۆیان  نانبە  چەپەکانی  ن. اسبەڕەسمی  پڕحیزبە  نەبوونی  بەهۆی  ۆگرامێکی  ش 

لێکونەوەڕو الواز  انەوەیەد،  ناڕاستیاکی  ئاڵ  ەل  نو  هەیە  هەلومەرجی  جیهانی  و  ۆزی 
نە مافێکی  چەشنە  گەالەوەتهەر  بنیی  بۆ  دەست  نی  مەترسییەک  تەواویەتی وەکوو 

دابڕانئە و  خاکرزی  حیزبە    ی  کە  کاتێکدایە  لە  ئەوە  بەهێزدەبینن.  و  ی  انەککۆن 
و  ماونەوە    ا قەتیسد ستان"کورد   دموختاری بۆوارچێوەی دروشمی"خوکوردستان لە چ

حینزیک کردنەوە و    ۆخبە شوێن   لەگەڵ  انەت ەنت  .زبە سەرانسەرییەکاندانیەکیەتی 
ک  کرێکایزبی  ح )پ  کوردستان  ساڵێرانی  چەند  سەک(  دروشمی  یی  ربەخۆکە 

چا خوازیاری  و  ناوە  وەال  مەسەلەیکوردستانی  چوارەتن  رەی  لە  چێوەی  ەوایەتی 
دایە. ڕاستیدا  تورکیە  و  ەع هۆی    بڕێک   لە  لەینی  جووسزەینی  ڕێی  وەی ەناڵەر 
بوڕزگاریخواز قوت  کورددا  بواریی  کە  تێشکانونەوە  لرنەسەو    ی  پێناو  کەوتنی  ە 

 کە بەکورتی بریتین لە:  ا پێک هێناوەنەتەوایەتید کردنی مافیدابین
بەرەیەکی  • و  نەبوونی  کور ەمه  یەکگرتوو  کە  الیەنە  و ە  کوردستان  لە  د 

تانی لەپشت سد رونەی گەلی کیستی زۆریادە و ورو ئی  ی بکارەوە نوێنەردە
 بێ.

ئاست • لە  می  کۆکی لە دروشهانیدا کە دایج  ینەبوونی پشتیوانێکی ڕاستەقینە 
 وەییەکان لە ناوچەدا بکا.وورە نێونەتەو گۆڕانی سن خۆییسەربە

سیاسە • و  هاوبەشی  یەکیەتی  ئێران،  ارچوتی  و   دەوڵەتی  تورکیە  عێراق، 
سەس بۆ  ووواڵنەوجردنی  رکوتکووریە  کورد  ویەتی اوە تپاراستنی    ەی 

 ۆیان. ئەرزیی خ
حیزب • یەکگرتووی  بەرەیەکی  لە  وک  ەنەبوونی  بەشەکاردییەکان  نی هەموو 

جیاوکوردستان   بوونی  فو  قووڵی  تێکهەڵچوونی –یکری ازیی  و  عەمەلی 
نیز لەپەیتاپەیتای  نەوئەن  نێوا  امی  ئەویش  چوارچێواندا،  لە  تەنیا  ەی ک 

و پ  کیەتی، پارتی  یەو    وێنە پارتیچەدا )بۆ  ستی ناوالە ئ  ەڵکووواڵتێک ب 
 و پ ک ک و ...( ک ک، یەکیەتی 

کوردییح  ییدپێوەن • یەکیزبە  بە  د ەکان  واڵتە  لە  کە راوسێکانەوە  ێک 
 لی کوردن. ەری بەشێکی دیکە لە گەکسەرکورت 
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وهەڵکەوتنی   • نێو و  کوەکوردستان  لە  دەوڵەتی دوڕگەیەک  چوار  ان 
 ازاد.ورێکی ئونی سننەبووبەشکەردا و دا

تاکەکاوخدەسەاڵت حی  ڕۆ  • وزیی  دانانی حیزب  ەسی  هەروەها  و،  ی 
ت لەبان    کابەرژوەندیی  تاقم  گشو  جبەرژوەندیی  لەنێو  وواڵنەوەی تی، 

 رددا.کو
نێ • لە  ئابووری  و  کۆمەاڵیەتی  قووڵی  پێوەندیی  بۆرژوازبوونی  ازە  ت  ییوان 

وپێگەیشتووی   بۆرژوازیی  و  دەسەکورد  هەاڵتدااڵتانی  نەرر،  بوونی  وەها 
 تاندا. دانان لە کوردسەیامژەیەکی سەرپڕۆ

کور  • ڕاستەقینەی  سنووری  هەر  اتسد تێکچوونی  لەنێو  واڵتن  لەو  ەدا، انیەک 
هێنانی شەڕ و کێشەی قەومی لە نێوەوە و  ندنەوە و پێکسیاسەتی توا  بەهۆی
 گەالنی تردا.  ەڵەگل سنوور ی سەرکێشە

وونەوەی ە پاشگەزببۆ وێن  .دستانی کورمی سەربەخۆینەچوونە پێشی دروش •
وەکوو  کێبزحی بەهێز  دروشمەی  لەو  ک  ک  ز  پ  مافێکی  داواکاریی    ر ۆو 

 .وختاریە خودمکەمتر ل
مەسەلەی پێیە  عەینیی   ٣٠کەی  نزی  نەتەوایەتیی  بەم  ڕاستییەکی  کورد،  میلیۆن 

پێویستی  حاشاهەڵنەگرە دۆزیە  ب  کە  و  بە   مەنتیقییە.  نەوەی چارەسەرییەکیتێگەیشتن 
یەتیی ەی مەسەلەی نەتەواسەری ڕاستەقینرەچا  ی باسکراو، هەلومەرج  و گرتنیاەبەرچل

هەرکام لە  د واڵتانو  لە  کورد  بەکەوێەدا  کارتێکەریی  ژێر  گشتیتە  ئەو  ارودۆخی  ی 
دێموکراەوە.  واڵتان فیدرالی  سیستمێکی  دابیندامەزراندنی  دێموکراسیی  ووب  تیک،  نی 

کردنی  نیب و مافی دا  ردنی واڵتبەڕێوەب  ڵک لەەی خەی خوازیاراناستەقینە و بەشداریڕ
بندەس  چارەنووس دامەزرانبۆ گەالنی  یان هەوڵی  بازیاخو  یەکیەتی   یندت،  اڕێکی  د 

ناو لە  بتواهاوبەش  کە  گیروگرفتیچەدا  نەخشێکی  سنوو  نێ  دەتوانن  البدا،  رەکان 
 کەدا ببێ. گەالنی دیکەی ناوچەمەسەلەی کورد و ی ەر ان لە چارەسبەرچاوی

وشێوەی    ینهێناکار  ەب ئازس  تر  پێکهێنانی  زۆرەملی  کوشتاری  نەک و  ادیخوازان، 
کوو بەتین و  مرۆڤی کورد کپ ناکا، بەڵ  زی بە میلیۆناوخیمافخوازی و ئازاد   نگیدە

دەک دەگوڕتریشی  بڵێسەدارتر  خەڵک  قینی  ئاوری  و  وا  بە  جەوابێ.  ل  ەعل  هیرتەی 
بەردەوام    بە ئازادیگەیشتن    کە بۆبکا،  فر و توونا  توانێ نەتەوەیەک تەنەهرۆ: "کێ دە

 ٢٠٠١ی  ڕەزبەر                    ادییە بدا؟" ەشە نرخی ئەو ئازت دەکا و ئاماد ابەخ



  

 
 

 خوازیی لەییبیری سەربەخۆکورتەباسێک لەسەر ڕەمزی سەرکەوتنی 
 ٢کوردستان یڕۆژهەاڵت 

 
 ەلە( )گەڵڵەی مەس

  
لە ڕۆژهەڵتی    یالیستیۆسس  ەرەی و بتیی سۆڤیەت  انی یەکیەی پاش ڕووخڕووداوەکان

ی بەعسی ەوڵەتانی د و سەربەخۆ، ڕووخ  ین وڵتی تازەندچەرهەڵدانی  و سە  اوپئورو
عێلاسۆسی نیوە  راقیستیی  دەوڵەتی  پێکهاتنی  باش و  کوردستاسەربەخۆی  ن، ووری 

خۆیی  تیی سەربەوودان، ویسباشووری س   موور وتی  کهاتنی دەوڵەتی دێموکراتیکیپێ
 رتوودا، هەروەها کگیەئورووپای  ک لە  ژیبلقەیرانی نەتەوەیی    و  انیاسپی ئیای  لە کاتالۆن

ڕێفران بقەبووڵی  سەردۆم  سۆ  لەالیەنەکاتلبەخۆیی  ئینگلیسەوە، د  دەوڵەتی  ن 
پەیتابونزیک  فلست  ونەوەی  بۆپەیتای  و  ین  سەربەخۆ  دەوڵەتێکی  هتد،   پێکهێنانی 

جیک ئاڵوگۆڕێۆمەڵگەی  تووشی  گەورە هانی  سەر  کی  لەم   کردووە.ش  ێ کنجڕاو 
ئە پێش  سیارەپرم  بارودۆخەدا  لە  ئە،  دێتە  ئەوانەی  ترکی  پچڕاندنی  ەوقی خەمی 

کورد  دەوڵەتبوونی و تێکۆشەری ڕێگای ڕزگاری و بە کورددان   یوەییتیی نەتەکۆیلە
چییەخۆیی  و سەربە ئەم گێژکوردستانن  لەنێو  نال؟  لە سییەسیاەبارە  اوە  بەشێک    دا کە 

و   دوااسییەکاسی  ەحیزبڕووناکبیران  بە  کوردستان  مەسرەسەر چای  نی   ەی ەلکردنی 
چوارچێ لە  کەوتوکورد  ئێران  ئوەی  خواز  ی سەربەخۆی  یکورد سەرەکیی  ەرکی  ون، 

 ە؟ە نێو گۆڕەپانی خەباتی سیاسییەوە بێتمیکانیزمێکەوناوەدا بە چ  و پێویستە لەم پێچییە  
وەی خەڵکی  کۆکردنەی  ۆهێتە  یایی دەتوانێ ببە تەنمی سەربەخۆیی بی دروش دان  ئایا

  ئامانجە؟ئەم  ێنانیه دستان بۆ وەدیی ڕۆژهەڵتی کورارەور و خوێندناکبیووڕ  ،ئاسایی 
بدامئە وڵمیان  پێویستە  کە  پرسیارگەلێکن  بەڵنە  هەرشتێرێتەوە.  پێش  پێویستە  م  ک 

پلەی نەتەوەخ لە  کورد  پێنایەکەمد  وازیی  خۆی  هاوا  سنووری  و  بکا  و  سە  کاری 
ئاماەپب  خۆی  جیاوازیی هێزێی  لەگەڵ  کورد  ەها روهەو،  ری  رانسەسەە  نجی 

 
 بەڕۆژ کراوەتەوە. ی پێداچوونەوە ڕاابەتە وێب ئەم 2
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جوغرافیا  نەتەوەکانی سیادیکەی  ئی  حیزب   ن پاشاو  ێران  سیی  ڕێکخراوە    ئەو  و و 

 ەندیی کوردی ڕۆژهەڵت لە مانەوەەرژەووردستان کە ب ڕۆژهەڵتی ک  کەسایەتییانەی
 کاتەوە.  ناندا دەبیننەوە، ڕوورچێوەی ئێرلە چوا

ەرەکیی کوردە.  س  جیی و ئامانراتێژستی  گەکان، ڕوونکردنەوەگرینڵە  خا  ەلێک  یەک
کورل ڕۆژهەڵتی  دەوڵەتی  امکۆی  ڕووخاندنپاش    دستانە  لەالیەن  کوردستان  ری 

ح  داگیرکەری دێموکرائێرانەوە،  کاریگەریییزبی  لەژێر  چەپ   ت  حیزبی   بیری    و 
دنی سۆسیالیزم  امەرزاند  و  ران لە ڕیزی چەپی ئێەو هیوایە، کە بوون  ، بئێران  توودەی

ن کوردستا  یی لە ەتەوەتایی بە کێشەی ناتیک دەتوانێ کۆکرمودێلیزمی سۆسیان  شاو پا
دروشمیێنبێ کوردستان    ،  بۆ  دێخودموختاری  ئو  بۆ  بە موکراسی  کرد   ێرانی 

کۆمەڵەیدروش هاوکات  خۆی.  سەرەکیی  زەحمەتکشۆڕشگێ  می  ێشانی ڕی 
،  ەتاویه  ی١357شایەتی لە ساڵی  ڵەتی پاەود   خانیانیش کە پاش ڕووکوردستانی ئێر

بە   لکهپێبوو  سیاسی  سیاساتەیەکی  گۆڕەپانی  ڕۆە  کوردسژهەڵیی  لەگەڵ   تان،تی 
لەگەڵ حیزبی   ی خۆیگەی چینایەتیدۆلۆژیا و پێەدا کە پێی لەسەر جیاوازیی ئایئەو

دادەگرت، نەبەڵم    دێموکرات  پرسی  کولە  کێشەی  و  خاوەنتەوایەتی  هەر  ی  رددا، 
ئەو  دروشم ون  امهە بوو،  لەه  ەشستراتێژی  نەدەگۆڕی ەسم  نێوەرۆکی  یچ   ەلەکەی 

رکام بەم چەشنە ئەو دوو الیەنە هە  کە بوو.ەیتاریر خودموخیی هەراتێژکە ئامانج و ست
لە   ی گرینگیانن ڕۆڵێکان لە کۆمەڵگەی ئەودەمی کوردستای خۆیوانا و نفووزبەپێی ت

  ڕێگاین  ریزانە وەکوو گونجاوتخوااریختومخود   ن بە بیر و هزریگەشە و پەرەپێدا
  ڵەی کورد ۆڕران  شدا هەزا ێناوەلەم پئێراندا گێڕا و  کێشەی کورد لە    نی رد چارەسەرک

ستراتێژیی ئەو  پێناو  لە  کرەگیانی  بەخت  بەدا  ئێستاش  هێزە  شێکی  د.  بەرچاوی 
بە فیدر  هێنانە  کوردستانییەکان  شپێشی  بە  ئێران  لە  ڕالیزم  دۆزینەوەی   وێ  وێن 

م مەسەلەیە  و سەلماندنی ئەی انەکانی ئێراوجۆرۆرج  هاوکاری لەگەڵ هێزەنێک بۆ  وێش
ککەوت کوروون  هەرچەنە  نە د  جیاییوەیەکە،  ەتد  نییە  بەڵم  بەرژخواز  ەوەندیی  و 

 وەی ئێراندا دەبینێتەوە. وارچێلە بوون لە چخۆی 
چەند   یستە لەێوپ  یە وکارێکی ساکار نیخوازی کورد  ربەخۆیی دا کاری سەەازنەیلەم ب

 ەیە بدا: اندنی ئەم بیرۆکلمسەی خۆی بۆ خەباتە ب بەرەدا درێژە
 ، ناوچەدۆخی ئەمڕۆی جیهانمەسەلەیە، کە لە بارو  می ئەسەلماندنت بۆ  خەبا  یەکەم؛ 

دیو ک هێنانی وەدی  ان بۆتێکۆشو  اریکردنی ستراتێژیی سەربەخۆیی و کار  وردستاندا 
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و بۆ  سەر  دەوڵەت  سیاسی  ڕاستەقراتێژییست  ،کورد وەریی  و  دروست  بۆ  ەیینەکی  ە 
کێشەی  ی  دنچارەسەرکر بێ یەکجاریی  هگومان  کورد.  و ئەم  کاتێکۆشان  ەوڵ  ک  ێتە 

دەداتەولەنێو   ڕەنگ  کوردستاندا  دەتوانێخەڵکی  و،  ئەو  ە  بەبیروڕای  خۆ ان  رەو 
سەربەخۆ هێزی  کە  خوێندن  خوازییڕابکێشێ  نوێ  بە  دروسەوەیەکی  لە و  ت 

نج  یۆئەمڕهەلومەرجی   کوردستان  اوچەیهان،  دروەڵڵەگ  و،   و  شیاو،  ی  شمکردنی 
ئاڵقانەی خۆیان لە    هەموو ئەو  رتنیبۆ یەکگ  ی خۆییەکانزە فکریی و مادیبتوانێ هێ

گوتارەچوارچێوەی   دەبیننەوە،د ئەم  لەسەر  بخات  ا  کاریگەری  وێڕای  و  گڕ  ە 
ڕۆووتنەوەبز کوردی  هی  وەک  بتوانێ  سەرەکی  ژهەڵت  نخوازی وتەکپێش  و ێزێکی 

 ێشێ بۆ الی خۆی ڕاک ڕۆشنبیرانی کورد و   کی ئاساییی خەڵ نجەردادپەروەر، بیر و س
 ێ. دستاندا بگێڕڕۆژهەڵتی کور خەباتی سیاسیی   گۆڕەپانی ەدی لڵێکی جیدو، ڕۆ

ە موکریانەوە تا ڕۆژهەڵت لکوردی    تریشەوە بیسەلمێنێ کە بەرژەوەندیی  لە الیەکی 
کردنی زەتیراژیی دێموکتراتێس  لەئایینەکانییەوە نە  و    چینو    ژتوێ  لۆڕان بە تەواویدێه

یی سیاسیی کورد، هەروەها  و سەروەر  وەییانی نەتەنی کیزراندبەڵکوو لە دامە  ئیران،
 تانە. و دێموکراسی لە کۆمەڵگای کوردس یەتیروەریی کۆمەڵکردنی دادپەدابین

لەمێژ  ئەوەئیتر  کاتی  گەیشتوە  ڕێکخراوە  ی  ڕۆژهەڵتی   ییەکانیەتیاکەس  ووە، 
، لە  ێرانیازی ئنوێنەرانی گشتخوۆ دیالۆگ لەگەڵ  ب  اندی هەوڵ  جێگا  بەن  کوردستا

سهەتا    ەوەەرستشاپ لە  دەستیان  خۆی  کاتی  کوش  ەرکوتئەوانەی  ڕۆلەکانی و   تنی 
ناو  زی بەسالمی، هاتوونەتە ڕیکوومەتی ئیان لە حو ئێستا دوای زیزبوونی  دا بووەکورد 
ئیسالحکۆماری  ی  نۆزیسی"ئۆپۆ بۆ  نیزدنكرئیسالمی"  تێبکامی  بۆ  ن  ۆش؛  هێزە  ئەم 
ری و کیانی کورد تەرخان  نی سەروەانێکهێپێناوی پد لە  ی کورگرتوویی هێزەکانیەک

 بکەن.
فیدارلی -فیکرینێی  ملمال  دووهەم؛  هێزی  لەگەڵ  کورد  سیاسی  بەپێخوازی  ی کە 
اندنی هاوسەنگیی  هەڵسەنگ ،  ناجیه  ی ئێستای کورد وەی خۆیان لە بارودۆخخوێندنەو

لە تواناو  ز  هێ کورد  هێزەرب  ی  لەگەڵ  ئاوەرد  ناکوردی  بەپێی یاخو  ێرانەکانی  د 
دایڕباوە بە  بەرژوەندیبینان  و  مافەکان  لەچوابوونی  کورد  ئێرانی  ێکی  رچێوەی 

زانینیف بەڕەوا  سەرەڕای  خۆنو  مافی  یدرالدا،  هێنانە  چارەی  کورد،  گۆڕی وسینی 
سەر نادروب  ییبەخۆدروشمی  دەدەن  ە  قەڵەم  لە  کۆمەڵگیەنگال  وست  ی ەکایری 
ل دەتوانێ بارودۆخی و فیدرا  د ائاز  ئێرانێکیوونی  ، هەبن لەم باوەڕەدانفیدرالن. ئەوا
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بۆ   ئگەشەپێویست  فەرهکردنی  کوردستان  ەنگی  ابووری،  لە  سیاسی  بەشداریو  ی  و 

  بێنێ. ی سیاسیی ئێران پێک لە دەسەڵتکورد 
،  ساکار نییەی  ێک یەنە کارئەم الڵ  گەرد خەباتی فیکری لەوازی کوخییبەخۆبۆ سەر 
ێژخایەن هەیە تا بتوانێ بیر و هەستی  رد و    زی فیکری بەهێ  ارێکی وە پێویستی بە کئە
نێ  ەیان بگەیەقەناعەتو، بەو    شدا بەهێز بکای ئەو هێزانەی لە نێو ڕیزخوازربەخۆیی سە

ئ ئۆپۆزیسیۆنی  چەپکە  بە  بیەیتڕاس  و  ێرانی  لە  تەنوە  حاڵەتدا   افێکی م  یااشترین 
گرتوودا  کەنی یزیی ئێرای ئەررچێوەبۆ کورد لە چوا  و ئیداری  هەنگی ەرف  بەرتەسکی

دەبینن دەبێتە  بەڕەوا  ئەمە  ک  و،  وەپاش  ڕەوتی  هۆی  نەتەوەیی ئاگایەوتنی  و   ی 
 ، کە انی بەم ڕاستییەد و بەشێک لە نوخبەکخەڵکی کور  گەیشتنیبەرهەڵستکاری بۆ  

کوەسم چوەلەی  لە  ڕۆژهەڵت  ئچێارردی  مسوەی  ئەزمووناکرێ  ەرۆگێراندا  نی . 
هەرێ کودەوڵەتی  کێش  نردستامی  بو  لرەەی  کە  دەوامی  وڵتێک  لە  بەغداد  ەگەڵ 

و سیاسی   بازنەی ییەوە قورسایەتییەکی بەرچاوی لەنایەتو چۆایەتی لەباری چەند کورد 
کورد بە  ندا، رائێوڵتی فرەنەتەوەیی کە لە  ە،یەستیی یشاندەری ئەم ڕابڕیار داندا هەیە، ن

ەریی خۆی  و سەرو  نای کیابینکردنبۆ د   وەها  ناتوانێ ڕۆڵێکی  ئێستایەوە،  ەتییمەشح
 بگا.   ی خۆیو ئامانجەکانو بە ئاوات  لەم وڵتەدا بگێڕێ 

ە  تخوازی ئێرانی ب پ و ڕاستی گشانی چەەسایەتییەک هێز و کهێرشەکانی ئەم دوایانەی 
فیدحی  ودو ڕۆژهەڵتیزبی  پیشاندەدستانورک  رالخوازی  چەشنە ش  ری،  ئەم  کستی 

لەنێو   نڕۆژه  کوردیبیرۆکەیە  و  بە   دەرفەت،  ینەبوو ەڵت  گەیشتن  بۆ  تەنانەت 
 ۆنی گشتخوازی ئێرانی. ۆزیسیەش لەگەڵ ئۆپو زمانی هاوبسیاسەت 
 اکامێکی ئ  مبەڵ  بیری جیاوازەوە،بە دوو    و چەپڕاست  دوو الی    اد سێهەم لە بەرەی  

ال هەیە.  بریەکییەکسانەوە  الی  لە  “نەتەوەی  ەنیتییە  ئۆمەتیئێران  گرانی  میی  ئیسال  و 
لەئێران” ک ئەم باوەڕەن کە قباشترین ح  ە  ئازمان  ەومگەلێک بە  اڵەتدا لەسەر  یینی  و 

هەن   ئێران  لە  بەهجیاوازەوە  ڕەگ  و  هۆی  ڕیشەی  نەو  مەسەلەی  تەوەییان اوبەشیان 
نانییە   دوو.  ێبو  هێزەالی  لە  بەشێک  کە  راسەو  کورد    ەکانیەپچ  هەم،  سەرین 

بە  سەرەڕا باوەڕ  نەبووی  ئجیاواز    تەوەینی  ما  انرێلە  چارەی  و  دیاریکردنی  فی 
باوەڕ  نەتەوەکان،    خۆنووسینی چابەهۆی  لە  بە  نەتەوەیی  مەسەلەی  رەسەریی 

د زااوخیی ەوەیەکی سەربەخۆا، هەر چەشنە بزووتن سۆسیالیزمدمەڵگەی  کۆ وژمنی نە بە 
جیایی  ەنێناد د   ۆسیالیستیڕشی سشۆو  چینی کرێکار   بی  و،  لە  دەبنەتەوەیی  . ەنەوەر 
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ایان  گەرییەکی وەهکاری  ردستان دا ئەم هێزانە لە ڕۆژهەڵتی کوداهاتوو  ەلاچێ  لەوە ن
 او بگیرێن. و پێویستە لەبەرچ نفیکرێک هە ڵم وەکلەسەر بزووتنەوەی کورد هەبێ، بە

بەر چاوی بگرێ،  لەە  لە ئێستاودەبێ    د روخوازی کسەربەخۆیی   کە   دیکە  یکلەیەمەسە
ەدا  و بەتایبەتی ئازەرییەکانە. لەم ڕەوت  ریەبوروەکانی دەنەتەوەگەڵ  ناکۆکیی ئەرزی ل

انی و پێکهێن  ئازەری   فیکری و سیاسییەکانیش لەگەڵ نوێنەرە  زمانی هاوبە  دیتنەوەی
و لە بەرچای  ێکئێران دەتوانێ ڕۆڵ  ی دیکەیانکەەتەوو ن  گەڵ ئەوانبەرەی هاوبەش لە

بندەخوازانەربەخۆیی س  تیخەبا نەتەوە  شپێشگیری  و  ن  ستەکاەی،  ناکۆک  ڕەلە  یی و 
کردن کورد لە هێرش  خوازیە سەربەخۆیی یکەوە پێویستئەواندا بگێرێ. لە الیەکی د 

و؛    ێزپارێک نەتەوە، خۆی بو تورک و هتد وە  رس یکە وەک فاەکانی د بۆسەر نەتەو
بەرەو  ڕووی هێرشی  بێ  ەزپەرەگڕ  نووکی  لەدژینوس  وستی  خەبات    وری 

پاو  ڕەگەزپەرستان  لەگەانخواو  نەزان  د ە تڵ  هێزی  وەکانی  هەروەها  نەکا.  تێکەڵ  یکە 
ئەخوسەربەخۆیی  کورد،  بر  رکێکیازی  کە  ئەستۆیە  لە  دیکەشی  لقورسی  ە  یتییە 

مەفهوومڕوونکردن و  مانا  دێموکراەوەی  چەمکی  وی  بەێوپ  سی  پرسی    ەندی 
 ەیە. ه وەنەتەوایەتییە
وش جێموكد   ەیئەمڕۆ  وەها  تپەسند  یهانراسی  کە  دیبووە  یش ناۆرەککتاتەنانەت 

وڵ دەدەن، پرسی  دەستەکان، هە ی نەتەوە سەرخۆیانی پێ ڕەنگ دەکەن. شۆڤینیستەکان
 ێوەی بخەنە نێو چوارچیاسییە، سەروەریی س لە پێناوی ایەتی وکورد کە پرسێکی نەتەو

ڕاستوکراسیێمد  ئەوە  حاشەکییخوازانە.  ڕاستە  ک  اهەڵنەگرەی  ەقینە  دێموکراسیی 
ی  خوازانەی گەالن بۆ چارەسەرکردنو ئاشتی  ینمەدەەباتێکی  ەری خێخۆشکدەتوانێ ڕ

و   کێکێشەکان  لەوان  نیەک  ناشەی  دێموکراسی  بەڵم  بێ،  سەتەوەیی  تراتێژیی توانێ 
 هەیە.ی نایشتمە کێشەی خاک و نێزێکی نەتەوەیی بێ که
سەب بۆ  خەبات  پێیە  پێویستیخۆییبەەرم  و    بەی  ،  چڕ  نەناساتێکۆشانی    نە، ماندوویی 
ئ  ڵەوه بۆ  دروشمەییەمڕۆدان  ئەم  خەڵ  کردنی  نێو  بۆ  بردنی  کوردستان  و  لە کی 

 ە. یەۆکردنەوەیان لە دەوری ئەم ئامانجە هپێناوی ک
نایی پێویست بۆ  ز و تواهێ  ادگەو چ لە تاراو  نوردستاو ڕۆژهەڵتی کچ لە نێڕۆ  ئەم
،  ادم پێە ئاماژەسەرەوک لە  ە، بەڵم هەر وەەم بیرۆکەیە هەیئ  نیپەرەپێدا  و  دنکرێزبەه

لە یەکگرتن  ڕوو    ێنە دەرەوە وپرژوباڵوی ب  نی ئەم ڕەوت و گوتارە دەبێ، لەهەڵگرا
فک توانا  یەکخستنی  سیو  و  گەیشتن  اسییەکانی  ری  بکەن.  سەربەخۆیی  خۆیان  بە 
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ساکس  یکگایەڕێ بێ اف،  و  نییار  بە  کایە کوردستانیهێزە  و  ە  لەمپەر  پێویستە  ن 

دروخو لەێندنەوەیەکی  جیهبارو  ست  و  انی،دۆخی  و    ناوچەیی  دروشم  نێوخۆیی، 
 نە وۆلنتاریزمێک دیاری بکەن.  ر چەشبەدوور لە هەکتیکی خۆیان سیاسەت و تا
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 کوردستان ژهەاڵتیڕۆ ەکی لدروشمی سەرە  و  کێشەی کورد
 ( ەلەەسم گەڵڵەی)

نەتە کواو کێشەی  کویەتیی  لە  ب رد  ڕردستان  لە  و  کورەگشتی   تان سد ۆژهەڵتی 
کورد پێویستی  و کیانی ری تن بە سەروەبەتایبەتی، هەروەها کۆسپەکانی ڕێگای گەیش

کارێکی   و  لێکدانەوە  کۆمەڵیەزانستی  بە  بەتایبو  لەالیەتی،  ئەم ەتی  پسپۆڕانی    ن 
کورد نییە،  پرسیارەکانی پرسی    بە تەواوی  انەوەمدڵئەرکی ئەم بابەتە وهەیە.    وەەربوا

گرتلە  بە  بەڵکوو ببەرچاو  ئاڵرانی  کوردستانودۆخی  ئاڵو  ۆزی  بۆ  گۆڕی  هەوڵێکە 
دیتنەوەی  بیروڕا کورد  ڕیگایە  و  کێشەی  چارەسەرکردنی  بۆ  ڕۆژهک  ەڵتی  لە 
 ستان.کورد 

 دستان  تی کور ەڵ ه ژ ە ڕۆ وتنەوەی کورد ل قۆناغەکانی بزو 
ئێمە   لەوڕئائەگەر  ڕ  ێک  بزووتنەوەی کووەمێژوو و  ساتی  لە سەد  ڕابرد رد  وودا  ڵی 

دەینەوەبدە ڕزگاریخویب،  بزووتنەوەی  بەپێی نین  کورد  کوردستان  هەلومەرجی    ازیی 
 ی کوردستان یاکراوەکانج  ەشە لێک ۆربەی ب ند قۆناغی تێپەڕ کردووە. بۆ وێنە لە زچە

کۆتای کاتی  شەڕین  تاه  یتا  د   بە  جیهانی،  یەکشم رودووهەمی  گرتنەوەی  ی 
سەرروک دروشمی  سەر دستان  لە  بووە.  سەەتاد ەکی  عەشیرا  بەهۆی   ەکانرۆک 

ئابووریوەزع سەر–ییەتی  سکۆمەڵیەتی،  بوونی  فیۆداوەر  نەبیستمی  وونی لی، 
ن ئاستی  ڕەخساو،  ڕۆشبارودۆخی  فنبیری  زمی  ڕو  حیزبایەتی،  ئەم  ەرهەنگی  ێبەری 

لە  یەتنەوبزوو ئەوابوون.  هەر  ڕاستیدا  کۆمەپێی  بە ن  ە  تواناییڵپێگەی  و    یەتییان 
کۆکرد  خەنەوەدەرفەتی  پێکهێی  چەکدا  نانیڵک،  پێوەندی  هێزی  هەروەها  گرتن ر، 

دەوڵەتەکالەگە دیکەیان  ڵ  وەدەنی  لبۆ  پشتیوانی  و  یارمەتی  بزووتستهێنانی  نەوەی ە 
  ڕزگاریخوازیی کورد -فیۆدالیی  ەووتنە ەکرێ وەکوو بزوهەبوو. ئەم قۆناغە د   کورد 

بێنپ پێکهااسە  کۆنتکرێ.  هیوا،  حیزبی  ژی  د –مەڵەی  )حیزبی  ێموکراتی  کاف 
ەوەی زۆر بزووتن  تا ڕادەیەکیەد( و هتد،  بە ڕێبەریی پێشەوا قازی محەمم  تانسد کور
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بەشێ ڕێبەرایەتیی  ژێر  خستە  ڕوکوردی  لە  ک  بیرانیوناکک  کوردستان  ئەو  کە اتەی 

بە یەکگرتنەخوازی  بەخۆیی ەرس  هێزیهەستێکی  کوردستانتەواوی  وەو  هەبوو. ایی  ن 
هاتنی ئەم   ۆتاییە لەگەڵ کتاهاوککوردستان  اری  کۆم  و ڕووخاندنیردن  سەرکوتک

ما بۆ  درێژقۆناغە  بەهێوەیەکی  بووخایەن.  داگیرکەرەکانزتر  دەوڵەتە  پە  نی  یمانی  و 
د ه کورد،اوبەشیان  بزووتنەوەی  دەو  ژبە  لەوان،    ێزەکانیلهز  ڵەتەپشتیوانیی  جیهان 

هێووزبالوا کاریگەنی  و  عەشیرەکای رز  گۆڕانکاریی  ن  ی سەرۆک  ئبنەمو  ابووریی  ای 
 راسەرییری چەپی سە کاریگەریی برەسەندنی سیستمی سەرمایەداری،  ، پەتانەڵەم وئ

 یستیدا، خەباتی یی لە وڵتێکی سۆسیالۆری نەتەوەو زڵم  هێنان بە زوو هیوا بە کۆتایی
سەرۆژهەڵتڕ  ید کور لە  کوردستانی  خستاد ەتی  خا  قۆناغی  مافی  بەە  بۆ  ات 

وەها هەڵبژاردنی ئامانجی اندا، هەررێەی ئە چوارچێوری لوختاەندی، پاشتر خودمشارۆم
پاش  لیزمسۆسیا سۆسیالیزو  دێموان  چارەسەرکردنیمی  بە  باوەڕ  ینەی ڕاستەق  کراتیک. 
چینایەتیچەوسا نە  نەوەی  یەکیو  لە  سۆسیالیستەکاو    یەتۆڤس  ەتییتەوەیی    نی وڵتە 

زنخوازی  پێشکەوت–هێزی سەرەکی  مۆنیستەکان وەکووۆکا، خەباتی  ورووپئ وڵم  دژبە 
چینایەتی    و نەتە زۆری  کاریگەرییەکو  ڕوەیی  بۆ  زۆری  ڕووی  ناکبیرانی اکێشانی 

دەمەی جیهان ن لەو سەرانی کوردستاسەرەکییەک  ە. حیزبکورد بەرەو ئەم حیزبانە بوو
لیستییان  بوو، بەرەی سۆسیااردا دابەش کلیستیتاپیو کا  ی سۆسیالیستیوو بەرەد   نانێو  لە

ەیمانەکانی و وڵتە هاوپەکیەتیی سۆڤیەتی  ڕووخانی ی شی پاکارییەکانۆڕاند. گهەڵبژار
باوەڕی بە  بێ ەربەخۆ و،  تازەی سپادا، پێکهاتنی دەیان دەوڵەتی  ی ئوروولە ڕۆژهەڵت

نەتچارەسەر پرسی  چوارچل  ناەوەکبوونی  وڵتانەی  ە  ئەو  انیان وردستک  کەێوەی 
پێکهاتنیشدابە  هەرێمی  کردووە،  بەرهدستاکور  حکوومەتی  کە  بۆ  ەخەمی  ن  بات 
خسە بە  گەیشتن  یان  تەواو  سربەخۆیی  چئابوو  -یاسیودموختاری  لە  وارچێوەی  ری 

یک ی لە نێوان بەشخوازهەستی سەربەخۆیی ژاندنەوەی  هۆی وروعێراقدا بوو؛ بوو بە  
وازی  خاوەی سەربەخوییرخو ڕێکحیزب ندین  چەی  انی کورد و پێکهاتنوناکبیرڕو  ەل

 اراوگە. لە تڵت کوردی ڕۆژهە
ح  کوردستانیشبگەزیلە  دێموکراتی  حیزبی  وەکو  سۆ  لێک  و ئامانجی  سیالیزم 
جێس دێموکراتیک  وەۆسیالیزمی  بە  خۆی  دیادیهێنانگای  مافی  کردنی ریی ی 

لچارەنووسی   کورد  ڕۆنەتەوەی  کورەڵهژە  دامەزراندندستانتی  ماری کۆی  و 
  مەی حیزبی انبەر  بەڵم لە  دا،رال  کی دێموکراتی فیدچوارچێوەی ئێرانێ  ەکوردستان ل
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ئێران کوردستانی  سۆسیالیستی دێموکر  کۆمەڵگایەکیپێکهێنانی    دادێموکراتی  اتیکی 
ئامانجی حیزبدوارۆژ  وەکو  ئەم  جێ ی  لە  هەر  مایەە  سەردەمخۆی  لەم  ی پێەبەدا  وە. 

حیزب زۆربو ڕێژەی  داەکوردستانییراوە  کخڕێو    ونی  ڕۆژهەڵت  بۆ کانی  واکاری 
کراتیک  راوانتری لە کۆنڤدرالیسمی دێمویەکی بەرفیاپانترسی کورد  نی پرکرد چارەسە
س قەبەکە  مابوونی  ەرەرای  ئاستی  لە  ویستێکە  شارۆدروشمەکە،  ا هەت  مەندیفی 

 تووە.  ەخۆی گرل  ییبەخۆو سەرخوازی لفیدرا -خودموختاری
بەڕۆژهەڵتی کوردستا  یەتییەکانیکەسا  وب  زۆرینەی حیز هاون  لەهۆی  سەر  دەنگی 

ئێرپ دنی  سەرکرچارە ، دانی ک و دێموکراتیرانێکی فیدرال  سی کورد لە چوارچێوەی 
نادر گونجاو  دروشمێکی  بە  سەربەخۆیی  د وشمی  سەرەزانن.  چەند  روشمی  کی 
و   تانکوردسی  ۆی، پارتی سەربەختانی کوردساد زاتی ئستانی وەکو پارزبێکی کورد حی
کوردست  یتپار تاراوگەسەربەستی  لە  کە  پان  سەرێکهادا  بە   ییبەخۆتوون،  و 
ەی کە تەواوی  رای ئەوستانە. سەرە هەڵتی کورد بوونی نەتەوەی کورد لە ڕۆژڵەتدەو

لەسە حیزبانە  کێشەیئەم  خەکورد   ر  ماو  وەدیهێنانی  بۆ  دیاری بات   کردنی فی 
اوە، لێک قوربانییان دەگکوردستان    ازادیئ  ای و لە ڕێگهاودەنگن   سی کورد وونەچار

لەسەر خۆستراتێژیکشمی  درو  بەڵم  ناتەبانایی  فیدرالین  حیزبەکانی  یان  .  خواز 
نەیانخسەربەخۆیی  نێو  توانیوەوازیش  لە  هاوبەش  بەرەی  ئێستا  خۆیان  هاوبیر  تا  انی 

پالتفۆبێننپێک  بە  نەتەوەییو  ک  بۆ  ڵهەو  رمێکی  بدەنمافی  ڕۆژهەڵت  .  وردی 
لێکدەوەجیابوون  حیزبەباو  نێو  لە  ڕۆژ  ڕان  کهەڵکالسیکەکانی  بتی  ۆتە  وردستان 

ەوەیی   ندی نەتبانە بەرژوەوپی ئەم حیزو بەرژوەندی تاکەکەسی، گروایی وتێکی ئاسەڕ
لە   پەراوێزوە.  قەیالیەکی  خستووتە  فیکری دیکەوە  ڕێکخراورانی  بوونی و  ەیی، 

حیزی  نەژخایدرێ کئەم  تاراوگە،  لە  پایەمبانە  ئوەسی  لەگەڵ گرێوەندیی  انیک 
و ڕێکخراوەییان لە باشووری سیایتی سدەسەڵان، بێی ڕۆژهەڵتی کوردستەگکۆمەل
پاستان  کورد  بۆنەی  بەرژبە  کوردستانراستنی  هەرێمی  حکوومەتی  هت وەندیی  د و 
  استێکی نزمەوە.ی ڕۆژهەڵتی خستۆتە ئنەوەی کورد بزووت

لییەوە ئاستی کاری عەمە  ە لو چ  ییەوەفیکر   ری باخوازەکانیش چ لە  ی ەربەخۆیس  ەتپار
نەبووەه  یەکیکاردانەوە چوەتوە،  ایان  لە  سەربەخۆیی نیا  دروشمی  دانی    ارچێوەی 

ماون هەتەتەوەقەتیس  ئێستاو  و  ا  لێکدانەوەیەکی  لەسنەیانتوانیوە  چۆنیەتیەها   ەر 
کۆمەڵیەت ڕۆئابووری،  سیاسیی  و  جەماوەریوردستانک  یتژهەڵی  شێوەی   نیرد ک، 
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خدروشمەئەم   بە  بەو  گەیشتن  بۆ  کات  سەربەخۆیی  ئەوانیش بکەنورد  مافی   . 
ڕەخنەیڕەسەر حیزبە کالسیک  ای  ناچاالکی  لە  کورد،زۆر  تو  ەکانی  وشی بۆخۆیان 
دا سیاسییەەکەن. لەم هەلومەرجە  تاوانبار د یان پێ  ترئەو قەیرانەن کە حیزبەکانی  هەر

نیان مەعاملە سیاسییەکا  وردستان لەتی کەڵژهانی ڕەنگاوڕەنگی ڕۆنوێنەر  ود رێی کوبڵ
ئوپۆزی فیدنی  سیۆ لەگەڵ  نێو  ئێررالیبە  لخوازی  بۆ وتووێژ  تەنانەت  یاخود  ەگەڵ انی 

کەحکوومە ئێران  وبەشێکە  تی  دەنگێکی  دەدەن،  بۆ  هەوڵی  بە  یان  کە  ەها  بن  هێز 
 ؟! چارەسەر بکەن بتوانن پرسی کوردی پێ 

 .. . . ..... 

  شێوەکانی خەبات   کوردستان، دەکرێ  ییو مەعنەویی ماد اناکو بنەمبارودۆخ  پێیبە  
 م چەشنە دابەش بکرێن: ەبەیی می نەتەوە ستەدژ ب

 ری فەرهەنگی. دموختاۆمەندی و خوخەبات بۆ مافی شار ▪
 ی فیدرالدا.لەو وڵتێکابووری خەبات بۆ خودموختاری سیاسی، ئ ▪
 ستان بە جیاجیا. کی کورد یەە چر پارسەربەخۆیی هە خەبات بۆ ▪
 ەکانی کوردستان.بەشکگرتنەوەی هەموو ەیربەخۆیی و ت بۆ سەباخە ▪

 
 ەوە پێوەندیی هەیە بە: لە خاڵەکانی سەر مر کاهەڵبژاردنی هە

ی  فەرهەنگو تەوەیی کورد کە وەکو بەشێک لە ژیانی ئاگایی نەو ئاستڕادە  ✓
بە ستەمی   هێنانیایتۆبۆ ک  ۆزێکی تایبەتیو سپێکهێنەری هەست  کۆمەڵگا،
 ە. نەتەوەیی

حیتوانایڕادەی   ✓ جەماوەرین  کاکوردستانییە  ەبزی  و  کۆکردنەوەکردن،  بۆ 
ەی بەشی  تی لە دەرەوەی خەڵک لە دەوری دروشمەکانیان، بە تایبنتێکخسڕ

اری ئایینییەوە لەب  ێهلۆران کەو د ران، مێهریان، لە کرماشانەوە هەتا ئیالمموک
 بووە. ەستەم ئ ێک تانییەکان لەوێ گەڵبەکوردسیزح کاری یعەن و مێژوویش

 دا.یرکەری داگبەرامبەر دەوڵەتگی هێزی کورد لەنەسهاو ✓
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پشتیند ەرکرمسۆگ ✓ لە خی  جیهان  زڵهێزەکانی  کورد  ەباتی گەڵی  وانی وڵتە 
چار هبۆ  نەتەوەیی  کێشەی  ئاستی  ەسەرکردنی  پێک ەجیابوونەتا  نانی هێ ، 
 کورد.   و سەروەریکەیان

 و تاکتیکی هەر یک ژێوشمی ستراتدنی دررژاانی سەرەوە بۆ هەڵبکمەرجە ێیپ دا بەلێرە 
 ێتە پێش:نە د یاراحیزبێک، ئەم پرس

بەونو بلەنە • پێکهاتەیەکی  یاخود  حیزب  کی  کە  لە  هێز  هەموو  اریگەری 
چبەشەک هەبێ،  کوردستاندا  کورد انی  دەکرێ  ل   ۆن  یەکوڵتە    ە 

 کبێنێ؟ بەخۆ پێەرس ورە وکوردستانی گە وتکراوەکانی یەک بخاجیا
لەبە • هێزەێ  یدابڕاوەکانەیەک  ل  شەکاتێک  نیەکوردستانیش  وەها  کە    کی 

دروبتوان ئەم  بزووتنەوەیگشتی   ەبکاتشمە  ێ  ڕێبەری  ڕزگاریخوازی   و 
گەڵ  انی دروشمی سەربەخۆیی تا چ ڕادەیەک لەەوە بگرێ، د دەستورد بەک

 هەیە؟  هاوئاهەنگی ەو بەشانەییەکانی ئتڕاس
حا • بڵێدا  اڵەتەد لەم  یەکگرتنەوخوا  دروشمی  بچ  ەیی  کوردستوار   ن اەشی 

تا ئەو    بدا   هەوڵکوردستان  ێکی  ربەشباشترە کوردی هە  گونجاوبێ؟ یاخود 
بکات  ئازاد  پبەشە  بە  پاشان  هەلومەرجو  ئاێی  ناوچەو  هەر  ی  زادکرانی 

 ێنن؟  ب ەخۆ پێک ەو سەربواربەش، کوردستانی گەورچ
  ست ونی هەلومەرجی پێویێی نەبوپ  ە بوڵت  وردەکانی هەر  یاخود باشترە ک •

وڵل کە  ەو  بێتتانەی  تەنیا  مافی دادەژین،  بە  گەیشتن  و  دی ۆمەنشار  ۆ 
ئامانج   فەرهەنگی  یروختاخودم یان  بکەن؟  دروخەبات  تاکتیکیو  و شمی 

 یک بێ؟ێموکراتپێکهێنانی وڵتێکی فیدرال و د  یان،کی ستراتێژی
خبڵێ • سیاسی،  ی  ئێودموختاری  لە  قۆناغێک درالدا  فی  یرانێکئابووری  وەکو 

سەربەخۆخۆشکەڕێە  نەبێت پێناوەدا    ییری  لەم  فیدرالو  نیە  ە ببێت یزم  باشتر 
 خۆیی دروشمی ستراتێژیک؟و سەربەیکیتاکتدروشمی 
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دوو وەدەچێ وەڵنێن، لە و خودموختاری فەرهەنگیۆمەندیی شاری مافبیرۆکەئەگەر 
 ێ:درنیرد بب وناکبیرانی کوی سەرەکی لە نێوان ڕوبۆچوون

د   .میەکە • سەردەمەدا  سەر شمرولەم  فیدرا  نگەیشت  ەکی ی  وڵتێکی  لە، بە 
ئەگەر   چواکو  افی مبەڵم  لەم  نەکرێ،  یەرچێورد  مسۆگەر  مافی  ەدا  ئەوە 

و ئەو کەسانەی کە هۆگری ی حیزب بکات. زۆربەی جیابوونە  کوردە داوا
بی مارەئەم  تەنانەرەنووفی چان،  مافت سەرسی کوردو  بە   دی کوربەخۆیی 

وشمە ئەمڕۆ دانی ئەم در  ی بارودۆخیانەوەکدلێەڵم ئێستا بە پێی  زانن، بدە
ن بە سەربەرخۆیی پێویستە  بۆ گەیشت  ،ک وونێ بە پیێ بۆچن.  زانبە گونجاو نا

پێ هەلومەرجیبە  کور  ی  کوردو   ودستانئەمڕۆی  هێزی  السەنگی  جیهان، 
زوڵەتەکادە بوونی  لن،  حیزبانە  ئەم  دوۆرینەی  تاراوگە،  بوە  لە یانو ور  ن 
نکۆ کوردستان،  ئاگاوونی  بزممەڵگای  بیری نەتەوەیی   ییئاستی   و 

نزخوازیسەربەخۆیی  ئاستیبوم ،  بنەسەگەش  ونی  ئابووریەندنی  و مای 
بۆ وەد کوردستانسی  سیا  –کۆمەڵیەتی لە کاناڵی  ،  دەبێ  ئاواتە  ئەم  یهێنانی 

ەندو  اون  نەخشیایی هێنان بە  فیدرالیزم بە پێی کۆتبۆی بچن.    لیزمەوەفیدرا
نەتبە ڕۆڵی  لەەکەوهێزکردنی  باری  ان  دیار   کارو  خۆیان،  کردنی یژیانی 

ستروکتوری دەوڵەتی کوردی،  کهێنانی  ێپیی،  مێژوو  –  ییفیاغراسنووری جو
ڕێخۆشکەریدەبێت  پێسەربەخۆیی    ە  بە  کوردستان.  ڕۆژهەڵتی  ئەم لە  ی 

فیبا ئەوەڕە  پێکدێنی کەدرالیزم  دەرفەتە  پ  و  پەیتا  ەرجێکی  خ  ەبەیتا  کورد 
بەخۆیی و  ینە خۆی یانی سەررێ ە ئاواتی د شتن بەیگ  کەمتر ڕێگای خۆی بۆ

کپێکهێنا سەروەرەیاننی  خۆو  بۆ    ی ی  کە  ببڕێ.  وڵتانەی  ئەو  وێنە 
یەکبەرهەمی   سۆڤیەتڕووخانی  نموونیەتی  پێکهاتنی ن  حاڵەتەن.  لەو  ەیەک 

سۆسیالیسمارەکانکۆ سۆڤیەتی  یەکیەتی  لە  ئۆ  تی  شۆڕشی  ە ل  کتۆبرپاش 
بە  ١9١7ساڵی   بوو  زایینی  نەی  هۆی  دەزگاو   وبوونتەوەبە  پێکهاتنی 

ئ دەوڵەتی  گسیستمی  کاەڵن ەو  لە  تەی،  ژزێتی  لە  زۆری  اردا  و  زۆڵم  ێر 
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ۆڤیەت، ئەم کۆمارانە بە  کیەتی سڕووخانی یە  دا بوون. بەدەوڵەتی ڕووسیە 
هە بپێی  پێویبوونی  سەربەخنەمای  وڵتێکی  بۆ  کامیان ست  هەر   ی وڵت  ۆ، 

 .ەیاندنگیاخۆیان پێکهێنا و ڕاربەخۆی سە
چ پرسینەلێرەدا  سەبارەتد  چەشنە  ار  کێشەیچارەسەرکر  بەم  لە    ییەتەونە  دنەی 

 ئێراندا دێتە پێش: 

نی دابەشکردنی سیستمی دەسەڵت بە پێی  ئێرا  خوازەکانییبڵێی هێزە فیدرال ✓
 ەن؟ مێژوویی قەبووڵ بک – جوغرافیاییمەندیی تایبەت

ئەم ✓ حیزبە    ونیشتندا  وهەمو   داخوا  لەگەنیستا رد کوکۆبوونەوەی   ڵ یەکان 
وانیوێتی ستا ت ێئتا    پی ئێرانیو چەراتۆری بە ناو دێموکنوێنەرانی جۆراوج

ەی ئێران  ەوەکانی دیکو نەتکورد   رکردنی پرسیبیرو ڕای ئەوان بۆ چارەسە
 ڕابکێشێ؟

بە ✓ ئەبڵێی  بیرۆکەیەشوێن  حاڵێ   م  لە  ئەویش  پێوچوون،  بواری  لکدا   ە یست 
ئێراننێ شێوەیەو  بە  قەبووڵییددی  ج  کیییەکاندا  هەبوونی    بۆ  تەنانەت 
هەر بە چاوی   ئێرانی  خوازییەتوا تەو  نیە و  رانئێ  لە  ەتەوەکان )میللەت(ن

 ۆدانی کات و هێزی کورد نەبێ؟بە فیر کورد دەکەن،از تەماشای خوجیایی 
لەاک ✓ حیزبی  بەرنامە  تێک  لە  ڕێبەشێک  ڕۆژهکخو   ەڵتی راوەکانی 

ود سۆسیالیزمی خاسیالیستی یکی سۆیەگااسی خەبات بۆ کومەڵدستان بورک
ئادێ وەکو  دومانجموکراتیک  ئەویی  لە ارۆژ  ئا   ش  جیهان  یینیوڵتێکی  و 

بۆ دەکرێ،  ڕا  سێهەمی  بە  باسی  نابێ  کوشکاوی  بە مافی  گەیشتن  بۆ  رد 
ن، گومابکرێ؟ بێسەروەری لە دوارۆژدا  و  ی کەیانێکهێنانو پسەربەخۆیی 

جیی  نوبو مانای  مافی  بە  بەڵوونەوابجیابوونەوە  نیە  ئەگە  مە  ر  زەمانەتێکە، 
مافی خۆیەتی هەتا   کرد، کورد لپێشێڵی کوردی  ی گەماف  دەوڵەتی فیدرال
ب خۆی  یاسایڕێگای  پێی  دارێژراە  پەسەەکی  جیا وی  دەوڵەتە  لەم  ندکراو 

 . کاتەوە
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سەدووهە • دروشمی  ربەخۆم:  وەکو  سیی  هەمهەم  و  ەنیا  ت  ک ی تاکت  تراتێژی 

کڕێ چارەسەرکردنی  بەکورد   ەیێشگای  چەشەئپێی  ە.  هەر  باوەڕە  نە م 
فیدرال لە سە  ک ێ کۆسپدەتوانێ    ازییخوی بیرێکی  بۆ  بێ  ڕێگای گەیشتن  ر 

 پێی ئەو ئاڵوگۆرانەی کەرد. بە خۆیی کوو سەربەەییەیانی نەتەوپێکهێنانی ک
ئاس ناوچەلە  دەیەی    وتی  دوو  لە  پێكجیهان  تی کا  ەهاتووڕابردوودا 

دەوڵەت  سەرب بە  و  کورونبوەخۆیی  گەیشتووەی  داوای    د  دەبێ  و 
 پێش:   ەنە دێم پرسیارانئە ەداەخۆیی بکردرێ. لێرسەرب

وڵت ✓ لە  دەیەیە  دوو  لە  پتر  نەتەوئێستا  دوو  عێراقدا ی   ەیی 
کوردسنیوە  حکوومەتی هەرێمی  پێکسەربەخۆی  ئەتان  م  هاتووە. 

ستروکتوری   هێزدەوڵەتیحکومەتە  گەوو  ەی  پێشمەرگی  ەری 
سەر بەڵم  زۆرینەی  ویست  ایەرهەیە،  ئێسەخی  هەتا  بۆچی  تا ڵک 
 وە؟  ەکرد یی نداوای سەربەخۆ

وڵتێکی   ڵ ئەوان، کاتێک کوردی ڕۆژهەڵت لەد لەگەرەەراولە ب ✓
گدەژی نەتەوەیی  ەفر بەشێکی  لە  تەنانەت  ڕۆژهو  ەڵتی  ەورەی 
)لک د وردستان  بەرەو  کرماشانەوە  بیروە    هزری   ێهلۆران( 
کەوایەتیەتن حیزبە  کاریگەری  تەنەکانتانییدسور،  بوونیان نا،  ەت 

ب کوردستان  لەو  کرێ  ەد چۆن  ئەستەمە،  زۆر  هەر  ەشانەی 
 بکرێ؟  و سەربەخۆڵتی کوردستان ئازاد ڕۆژهە

ڵ ✓ کە  یەکلە  کوردستان  هەرێمی  حکوومەتی  بڵێی  دیکەوە  ی 
داوای سەربەئەم هەموو  ەرەڕای  س ناکا و خدەسەڵتە  ۆی  خۆیی 
بێ بۆ  شاوونەیەکی بێ، نمانەزلە عێراقی فیدرال د بەشێک  بە رهە

ڕۆژ هەڵگرتنکوردی  بۆ  درهەڵت  وەسەربەخۆی  وشمی ی    وکی 
سترا هەتێژیهەم  سەرۆکی  و  تاکتیک  هەم  ڕەو  وەکو  مزی  رێم 
د  ازی کورو کۆڵەکەی بزووتنەوەی ڕزگاریخونی کورد سەرکەوت
 ە بکرێ؟ ارچەی کوردستان پێناسلە چوارپ
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 ا کرکە باسیدۆخەی  واربەر چاوگرتنی ئەو بەێ بە لەبن  باشتربڵێی   ✓
کوردستخوازی  سەربەخۆیی  فڕۆژهەڵتی  وەکو یدراان   لیزم 

بگرغاقۆن لەبەرچاو  سەربەخۆیی  بە  گەیشتن  بۆ  نەکەوێت ێێک  ە و 
 ەگەڵ ئەم بیرە؟دژایەتی ل

 
 کۆتایی 

پر ئەم  باس  سیارانەتەواوی  دەکرێجێگای  لێکدانەوەن،  جۆ  و    ی رراوجۆنوێنەرانی 
سەربەخۆیی درالیزمەوە هەتا  یفی کورد لە  ە مافب  تنارەت بە شێوەی گەیشورد سەبک

ریی کێشەی ویە، ئەوان باوەڕیان بە چارەسەئەساس ئە  مبەڵ  یان هەبێ. اوازی جیبیروڕا
تەنیاەتەوەیی کورن پێکهێنانی سەروەری   د  بە  ی خۆی هو کەیانبە  ڕاشکاوی  ەبێ و، 

ما کوپاریزگەری  نەتەوەی  هەفی  جیئ  اترد  قاستی  لەم  بن.  کاغۆنابوونەوە  وردی  ەدا 
پێیڵڕۆژهە بە  پێویستە  ب  ت  ئەو  بۆ  کور  ەشەیبەرژوەندی  مافی    نتگەیشدستان  بە 

تێبکۆشێ  خۆی  بەڕەوای  قۆناغ  پ  و  بە  هەلومەرجقۆناغ  ڕۆژهەێی  کوردستان ی  ڵتی 
وری  ی خۆی بە باشوو سیاسەتی کورد ببڕێمافی ڕەوا  یشتن بەڕێگای خۆی بۆ گە

گرێدسروک کارتان  سیاسەتی  بۆ  ستانیدەبە نەدا.  دەسەڵتی  باشوور  خۆیان    پاراستنی 
لەگ پاربەرەڵ  زۆرجار  کو  ینچەکاژوەندی  ڕۆژهەڵتی ردستاندیکەی  تایبەتی  بە   و 
ۆی سیاسەت  وەندی خئەوە مافی کوردی باشوورە کە بە پێی بەرژ  .اتەبایەکوردستان ن

سیاسە ئەم  بەڵم  دەکربکا،  ناوتە کاتێک  بەرتەوەیی  نە  یێ  دانێی کە  دی  ەنژولەسەر 
دی پا نەخاتەکرچەیەکی  مەترسییەی کوردستان  دیکەیئەو  مافی،  وەە  ،  نەکالێپێش  انی 
نەبێتە کۆسپێک   بدات و  شی کوردستاند لە چواربەاریدە بە گەشەسەندنی بزاڤی کوری

  ەبستان  باشووری کورد   ارودۆخەی کە حکوومەتیپێێ ئەو ب  وان. بە لەسەر ڕێگای ئە
لەگەڵ  ایبەتی  ت پێوەندیی  د توڵلە  دەراوسیانی  بڵوو  لە  ناوەندی  هەیە،  ەتی  ەغدای 

پ ەها  هەرو ستروکتبە  وەدی  و  زبەکانیحوری  ێی  توانایی  سیاسەتیان،  ئەم  بیرو  هێنانی 
نئەرکە نایەیان  ک،  کوردو  سەرکەوتنی  ڕەمزی   بزووتنەوەی ۆڵەکەی  توانن 

لە  کورد  ک  ڕزگاریخوازی  کورد ب  ناوردستچوارپارچەی  حیزب ن.  ڕۆژهەڵت  و ی 
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ئەگەر    جۆراوجۆری  راوەیکخ ڕێ و  هەیە  ڕزخۆی  بۆ  ئەو  یی  گار کۆڵەکەیەکیش 

ن  تی کوردستار لە ڕۆژهەڵگومان هەردستان پێویست بێ، بێبەشەی کو  و ەیە لنەتەوە
ڕۆژسەرهە حیزبەکانی  پێویستە  ک هەڵتی  ڵدەدات.  پێێ  کوردستان  بە  ئەمڕۆ  ە 
ی  ڕەانەوە لە شۆ کێشب  انو پاساویکوردستانناشووری  ب  یونیشتویەتی خۆیان داوەزعی

هتد  چەکداری باشووو  کبەرژەوەندی  بۆ  وردسری  کە   لێکدەنەوە   یخەڵک تانە، 
دایە و هەتا  لە چیردستان  ی هەرێمی کوگەڵ حکوومەتسنووری بەرژوەندی ئەوان لە

ڕەو ئەم  دەتوکەی  بتە  ئاوا  لەکاانێ  ئەویش  پێش؟  برادەراچێتە  باتێکدا   ور وشنی 
 ناگرن!  لێ ناو قەدریشیو نیەچار ەندی ئەوانیان لەبەبەرژەو

٢٠١٤یەی ژانو



  

 
 

 بەدەوڵەتبوون  یاوات و ئ  سیۆنالیزمکورد و نا

 
 دیمانە: عەلی بداغی 

 
ناسیۆنالیزمێکە ئەمین   مڕان د.کا  نەبوونی  کورد  سەرەکیی  کێشەی  بتو  ئاوە:  انێ  کە 

 ەوە کۆ بکات ی  ی ۆ ەربەخ دەوری ئاڵی س ی خەڵکی کوردستان لە  زۆرینە 
کۆ“ لە  جی  شەڕی  ییتاسەت ساڵ  ڕوودااهیەکەمی  تێپەڕی.  هۆنی  بووە  کە  ی وێک 

ج  توڵ   چەندین  تبوونیدروس سیاسیی  نەخشەی  د لەسەر  کە  ڕەوتێک  واتریش یهان. 
کۆم لەدا نەتەوەیکبوونی  بنەمای  لەسەر  دیکەی  وڵتی  بەڵم ەوتەوە.  ێکل  خوازیەڵێک 

س خکورد  بەردەواەرەڕای  بەەباتی  سەرێد   می  ئێژایی  تا  و  بیستەم  ئەم اشستدەی   ، 
بۆ؟ەنی  ئاواته دی،  چین؟    هاتووەتە  لەگبابەئەم  هۆکارەکان  د تەمان  کامڕان .ەڵ 

 ”ەێ کردووئێران تاوتوووی کورد و ئاوە، نووسەر و توێژەری مێژینئەم
  

ش  دەرەنجامەکانی  لە  یەک یەکێک  جیهانی ەڕی  ئیمپڕاتو ەمی  هەڵوەشانی  و  ،  ورییەکان 
بو نەتەوەخ ی  ن و هێزبو بە  ئەوەش  بوو،  وڵت  به   کە و  وازی  هاتن  ی دەیان  سەر  نوێ  ە 
سیا نە  ب خشەی  جیهان،  ن سیی  لە  عەڕەب  ئەفریقا    چەی و ا ۆ  و  نێوەڕاست  ڕۆژهەڵتی 

لە باڵکان و ئوڕووپاش چەند وڵتی  وێ دروست بک ەند وڵتی ن توانییان چ  نوێ  ەن، 
 گرێ؟ ەر و   کەلک   ی لەو دەرفەتە رد نەیتوان ەڵم بۆ کو ست بوون، ب درو 

  
ەی  کان هەر ئەو جۆرانی وڵتە زلهێزهتسانی و دانوی جیهەمەکتەواو بوونی شەڕی ی

پرۆب لە  پێ کەسیار خۆشتان  ئاماژەتان  پێک  ەدا  هۆی  چەند  هەر  چەندیکرد،  ن  هاتنی 
سەر بوو،وڵتی  جیهاندا  نەخشەی  سەر  لە  نوێ  نەک  کوربۆ    لهبەڵم    بەخۆی  د، 
کوت  ە سێ  ایکر  دەسەڵتی عوسمانی نی ژێر  تاسد و کورنەبوو، بەڵکو  اشی ئاکامێکی ب

 .زتر کرد ۆڵک ئاوانی گەلێی ئەەباتهەروەها ڕەوتی خ وس و کێشەی کورد،ونو چارە
ڵ چوار دەوڵەت وە لەگەکی بێ پسانەەڕ و خەباتێلەوە بەوال خەڵکی کورد تووشی ش

کامی هەر  کە  سەر  هات  وڵتێکی ان  بوون    بە  جیهانی  تەواوزلهێزی  وێڕای  ی و 
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زۆر  ەکانیانییک ۆناک یەکتری،  سەرکوهاسانە  ب  لەگەڵ  بۆ  بزووتنەوەی  کتی  ردنی 
تان یەکەیان دەگرتەوە. پێم  انی کوردسکەکراوەشە داگیرلە بورد  ڕزگاریخوازانەی ک

ئەووای لەبەر  بتوانینهە  لەو  هۆیەکا  ی  کورد  نەبوونی  بەدەوڵەت  تا  سەردەمەنی  دا 
بکەین، ڕادە دەستنیشان  ک  یەک  بە  لەماوئ  ورتی،پێویستە  ئاکامەکانی  ڕێک  و    شەڕە 

گەەکو کاوو  بیستهەرورەترین  سەدەی  جێگەساتی  هەروەها  پ  م؛  لە   ێگەیو  کورد 
 .ەینەوەەکاندا بدواڕوود 

لە نێوان بەرەی ئوتریش    ١9١٤ی  اگۆستی ساڵجیهانی لە ئدەستپێکی شەڕی یەکەمی  
پەیوەست  ئاڵمان   )نەمسا(_ دەوڵەتی عوسمانو  لەگەبوونی  بەوان،  بەری    ینگلیس، ئ  ی ەڵ 

ڕووسیە   و  گە ۆرتر  ز  کەفەڕانسە  مێژوروبەرهەمی  قەیرانێکی  پێناوی ە  لە  و  ویی 
کۆلۆنیشکرد دابە وەدەست  نیەکانی  زۆرتبۆ  ئیمتیازێکی  و  سوود  بازاڕە هێنانی  لە    ر 

وو بەرەیە، بە نێی ئەم د و ملمال  کوردستانیشی کردە گۆڕەپانی شەڕن بوو،  جیهانییەکا
وە ەڕشدارانی شەەن بەیال  و لە خاکی ئێران لەی بەرچاێکشەانی بی پاش داگیرکرتایبەت

نو سەرەتای  ساڵی  لە  ودیش  کور  ،١9١٤امبری  تێکەاوناخ  خوازیار  ئەم  زیار  ڵوی 
 .ئینسانی هات مادی و رێکی گەورەیتووشی خەسا شەڕە بوو و وڵتەکەشی

عوسمانی سبەپێی    دەوڵەتی  کە  تەباییەکیئەوەی  لەگەڵ   یاسەتەکانی  زۆری 
ڕۆژهەڵ  ئاڵمان  ییدنەرژوەب ناوچەی  د بوو،  هەت  لە  گرووپە کی لەالیەکی  ەشەوە 

پادەس ڕاستییەکانی  پانورکی تن  ت  و  خوازالئیس  ست  پێکهێنانی میست  یاری 
گەو بوحکوومەتێکی  تورک  پێشیارەی  و،  وابووون  ڕەوتەدا   ن  لەم  ئاڵمانییەکان 

تریش و  ەرەی ئوب  یوێکەڵبە فەرمی ت ١9١٤، لە نوامبری ساڵی ن لێ دەکەنیوانییاپشت
ەڕەکە  ە شی بڕەنگ و ڕووی ئایینتورک لەبەر ئەوەی    ا. سوڵتانی شەڕەد م  لەئاڵمان بوو  

وای ی، وێڕای فتو خۆ ڕابکێش ڵمانەکانی کورد و عەڕەبیش بەرەوانیی موسی تو پشبدا  
ڕووجیه دەوڵەتەکانی  ڕایگەیاند  براد،  فسیە،  و  کوژاندنیتانیا  هەوڵی  ەوەی ەڕانسە 

ئاڵمائیسالم  ی  نائاسم  ڕووناکیی بەڵم  مەجارست  وتریشئ  ن،دەدەن،  پشتیوانی    ناو 
ورک و ئاڵمانی، بوون بە سیخۆری ت یڕی تۆهەوڵەکان ە« ویرۆزن. ئەم »جیهادە پئیسالم

ور بەهۆی  خەڵکووژاندنی  لە  ڕۆژهەشێک  ڕووسەکان  ی  بە  دژ  کوردستان  و،  ڵتی 
هاوبەبەشد وێاریی  بۆ  کورد  و  تورک  هێرشکرد شی  لە  سەنە  سپای کەکانی  یە  رنە 

م  بەڵشارەکانی دیکە.    ، تەورێز و خۆی وەغباڵغ، مەرانی سارتگ   ڕووس لە ورمێ،
سەرکەوتپا ڕش  لە  وونی  ساڵی  سەکان  شە  ١9١5سەرەتای  بەرەی  بلە  دژ  ە  ڕەکانی 
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تەواتورکەکاند دەستیا،  دەکەونەوە  بەشانە  ئەو  شەڕەکڕووسەک  وی  و  تەنانەت  ان  ە 
ەنێتەوە. ن دەترائێارەکانی کوردستانی  ۆربەی شز  و  ماشان، هەمەدان، کرناوچەی وان

ەهێنن، وەدەستی د   اتاند لە کوردس  بەتیتای  ی کە ڕووسەکان بەئەم سەرکەوتنانە  شاپ
مارسی   تئینگلیس    ١9١5لە  ڕووسیەی  گرێبەسو  بۆ  زاری  خاکی  تێک  دابەشکردنی 
 .اژۆ دەکەنخۆیان وئێران لە نێو 

  
نی  ەتەکا یر ەش کانی ئەم وڵتە و ع ی کوردە ست ێ و ، هەڵ ڕەسمیی ئێران  بەدەر لە هەڵوێستی 

 بوو؟ ا چ  یی بەرەکانی شەڕد دستان لە الیەنگر ر و دیکەی ک 
هلەم کاتە ئێرانرەدا  بێالیەن ڕاگەیا  چەند  فەرمی خۆی  بەڵبە  لە کردەوەندبوو،  دا م 

ئینگلیسییەکان لەالیە ژ بە یش لەالیەکی دیکەوە د ڵمانییەکانارک و ئک و توڕووس و 
دەیەک شەڕی ئێراند  رکان  تاڵن و وێر  و  د و کوشی  انتووشی  الیەنی   ووتاری هەر 
ببوو بەشەڕ  تەنیا  ئێران  سڵەت  ڕوا  .  دەن  ۆخەربەوڵتێکی  لەو  بوو،  گوتەنی  لێنین  ا 

 .دەژمێردرا کۆلۆنی ەم وڵتە بەنۆ لە دەی ئسەردەمەدا 
کورد،   تایبعەشیرەکانی  ئەوانبە  نیزیکەیەتیی  یان  لەسەر  ڕووسی  ەی  و  سنووری  ە 

ەکانی سمانی، هاوپەیمانوعڕووسیە و    ەکانیێزه  بە هۆی گۆڕانکاریی   نی بوونماسوع
ە کرد لە سەرەتای شەڕەکەدا عەشیرئاماژەم پێ  ەکووێنە هەر وبۆ وڕی.  خۆیان دەگۆ
عوسمانکوردستاڕۆژهەڵتی    کوردەکانی لە  پشتیوانییان  زۆرتر  دەکرد ن  بەڵم ی   ،

ی ، بوو بە هۆی گۆڕانی شەڕداانکەە بەرڕەوی ڕووسیە لشەکشەی عوسمانی و پێشپا
،  گەە، برۆک عەشیرسە ندییو دەستپێکی پێوە  ە و نیزیکبوونەوەیەی ئەم ناوچرودۆخبا

 .نگەڵ ڕووسەکاو شێخ و ئاغاکانی کوردستان لە دەرەبەگ
وێ  شەڕەدا  ئەو  ڕەوتی  لە  ئینگلیس  و  ڕووس  کەل بەگشتی  وەرگرتن  ڕای  لە  ک 

بۆ   نەیانقیتەو بەرنامەیەکی ڕاس  یچ پالنه  اد ردەوەعوسمانی، لەک  کوردەکانی ئێران و
ڵی ئەوان ڕۆ  ۆبتدا  ترین حاڵەباش  ش لەردی نەبوو، کوردیدنی دەوڵەتێکی کونادامەزر

 .ەبووشەڕڤانێکی باش و بە جەرگی ه
  

 بەسەر هات؟ چی لێ    ەو هاوکێشە و هاوسەنگییە دوای کۆتاییهاتنی شەڕ ی ئ ئەد 
پا و  شەڕ  سەردەمی  تەواوبوونی  لە  جیهاکەەیشەڕی  ش  ڕووسیە، می  وڵتانی   نی 

فەڕانسە  گلیس  ینئ بەرژوەندیی وەبو  لەانیاهاوسەنگیی هێزەک  پێی  جی  ن    وهان  ئاستی 
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ەیە و ەو ناوچر و خەڵکی ئلەگەڵ یەکت  نیزیک، هەڵسوکەوت و مامەڵەیان  ڕۆژهەڵتی
 .د یەک لەوان کوردەکان دەکر

و نێو ێنە  بۆ  کۆبوونەوەی  لە  ساڵ  ئاشتییان  لە  واژۆهە  ١9١9ی  پاریس  کردنی  تا 
لۆز ساڵل  انگرێبەستی  بە١9٢3ی  ە  ه  ،  و  بەرژوەندی  هێزەکان،پێی    اوسەنگیی 

جۆراوجڵوگئا لۆڕی  گەالنیهەڵوێستی    ەۆر  بە  سەبارەت  وڵتانە  ناوچەی   ئەم 
ژەیان  کورتی ئاما ییە بە  کورد پێک دێ و پێم وایە خراپ نلەوان    هەڵت و یەکڕۆژ

 .پێ بکەین 
ئاشتیی  کۆنف دەوڵەت هەبو  ەی ێژ در  ١9٢٠هەتا    ١9١9  ژانویەیە  ل  پاریس ڕانسی  و    ە و 

نی دەدا. کەمی جیهاەیەڕی  ووی پاش شاهاتەر د ەڕ بڕیاریان لە سسەرکەوتووەکانی ش
بە   هەڵوێستانەدا  چوارلەم  »ووچەشنیک  خاڵی  ویلدە  کۆماری درۆ  سەرۆک  سۆن« 

لە   لبەرچاو  ئەمریکا  خاڵی  گیرابوو.  ویلسۆندا  ١٢ە  ئاماژ ی   بە   نکرد ە سەرەڕای 
دەسەڵتدارییسەربەخ و  تورەشب  ۆیی  نشینەکانە  لە    یک  باس  پێدانی عوسمانی، 

انی  ۆخی پێویست بۆ گەیشتنی نەتەوەکە و بارود ناهێمنژیانێکی    ت بۆێویسدەرفەتی پ
بە شەریف  دراوە.  سەربەخۆیی    دیکە  ژێنڕال  کۆنفڕانسەدا  کەلەم  ساڵی    پاشا  لە 

دەژیا١9٠9 پاریس  لە  نوێنەوە  وەکوو  کو،  بۆغوسو  د رری  نوێنە  ،  پاشا،    رینۆبار 
اری مۆەم کێنەری یەک، نۆنیانو ئاوتیس ئاهارۆ  شینەکانی عوسمانینە ییە تاراوگەرمەنئ

کۆنفڕائەرمە لەم  بوون.  بەشدار  بڕنستان  لە  لێنسەدا  بریارنامەی  لە  ژنەی  باس  یتانیا 
ن لە  تاسبعەڕە  ستین و. فەلهچۆمان، کوردستانبێن  ، سووریە،  مەنستانجیابوونەوەی ئەر

عوسمانیئی گرێبەسبوو.  راک  مپڕاتووریی  ئاڵ  یتپاش  لەگەڵ  ژوئەنی  ئاشتی  لە  مان 
لئەمر،  ١9١9 خۆی  ڕیکا  دەکێشێوەەم  ڕ تە  سان  کۆنفڕانسی  لە  و  دواوە  ێمۆ  تە 

خۆیان بۆ   رجەکانیسەرکەوتووەکانی شەڕ، شەرت و مەوڵتە    [ ١9٢٠_ مای  ]ئاوریل
عوسمانیی لەگەڵ  ئئاشتی  دەدەنە  دەوڵە وڵوب ەستەنەکان  درێژایی.  لە  تورک    ەمئ  تی 

کرێتەوە،    جیا  ر بوو لێیقەراکە    ایی ئەو ناوچانەیی دەدا هەتا پانتۆخەدا هەوڵی  ڕەوت
تک کوردەکان  هاوکات  و  کاتەوە  بەم  چەند  بکا.  ووشی  نێو  ەرەکی  کوردەکانی  لە 

رد ردنی کێشەی کون« خوازیاری چارەسەرکلی کوردستاعای تهعوسمانیدا »جەمعییەت
وەرگ ێگڕ  لە لەای  خودموختاری  دەوڵەتی  رچێوەواچ  رتنی  هەروەها  وع ی  سمانی، 
نێو ئەم ڕێکخراوەیەشدا دوو هەڵبەت لە    بوو.و ئێتالف  یەت  حوڕیاوپەیمانی حیزبی  ه

ەی  ە کۆنگر ری سەربەخۆیی کوردستان بوون. لخوازیا  جەوانەکانی  ەکی هەبوو وبەر
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ژوئەنی  ئەرزڕۆم لە  کورد، وەەن بزووتسایەتییەکانی  کە  ١9١9یش  بڕیارنامەیەکەیان    ی 
بباسە خرەت  هۆگریی  بزووتنەوەییۆە  بۆ  کرد،هپەس  تورکڕزگاریخوازانەی    ان    ند 
هاوکات  ەبهەڵ کاربەدەستانت  ئەگەر  بەڕێڕایانگەیاند  تورک  وڵی  تی وەبردنی 

پێ  کورد  ڕاانیان  بە  دەست  د نەسپێرن،  ال پەرین  لە  کەماڵ ەکەن.  دیکەشەوە   یەکی 
دەئاتاتورک هەو ڕێگایل  ادڵی  ئیسالمیستییەو  ە  و  خێە کورد و شرەبەگدەە  پان  ەکان 

 .لکەیان لێ وەربگرێ ئەرمەن کە ەدژ بلە شەڕی  دا وان بی ئەرمەنییەکان ههتد بە دژ
ئاگوستی    ی نا لە پەیمالەهەر حاڵد رکیە[  مافی بەشێک لە کوردان ]تو  ١9٢٠سێور لە 

نەتەوو فەرەکوو  بە  ناسێندرا وەیەکی سەربەخۆ  م  می  ئە6٤  ەید الە  پەیماننامەیە ی  م 
 ە تویس  اندنی ئەمسەلمپێی  ورد لە تورکیە بەەی دانیشتووانی کوەفی جیابوونبە ماە  اژئام

 .خەڵکی کوردەوە کرالەالیەن 
س لە  وپەب  ١9٢١اڵی  بەڵم  مافە،  ئەم  نەدانی  لەسەر  تورکەکان  سووربوونی  ڵتە ێی 

ئاسرکەوتووەکاسە هەتا  سەرەتا  لە  خودمون  مافی  پاۆ  ب  ختاریتی  شەکشە کورد 
ریی  تدامافی دەسەڵ  ١9٢3  ژووییەی ساڵی  ٢٤  ەلستی لۆزان  گرێبەی  پێدەکەن، و بە  
ئانترلەسەتورکەکان   مەسەلەی  اسەری  و  دەکرێ  مسۆگەر  خودموختاری اتۆلی 

د کوردەکانیش   سەرهلەبیر  هۆی  دەبێتە  ئەمە  پانەڵدانی  ەچێتەوە.    دروشمی 
ەک  ی ن، ک دەوڵەت، یەک ئاییڵت، یەو  ك ەدنی یست بۆ دروستکرتورکیستەکانی کەماڵی

یەکنە و  سەرەتایەکی   تەوە  و  هەڵگیرسا  زمان  بۆ  کورد ەی  نەودیکە  لە   کێشەی 
 .وامهردههەر به نەکراوە و  دستان، کە هەتا ئێستاش چارەسەرکووری کوراب

ئاما دەبێ  وایە  پێم  کە  پێ  خاڵێکیش  ڕۆڵیژەی  سەرکەوتن  بکرێ،  پاش  ی ڕووسیە 
س  باڵشویکەکان مسکۆو    ١9١7ی  ڵالە  بەستنی تورکیە  ب  نیزیکبوونەوەی  و    ە 

نگلیس لە انسە و ئی ڕەنی فپاشەکشەکرد ها  روە، هە١9٢١لە ساڵی    پەیماننامەی دۆستی
داواخوازییە لە  د بەشێک  بۆ  زماکانیان  هاوب یتنەوەی  لەگەڵ نی  سەودا  و  سات  و  ەش 

ان لە اتورکەکن ەتە وڵ بەشێکی زۆر ل سەرەڕای جیابوونەوەی بەم پێیە، ان بوو.تورکەک
دەسەڵتی  وتتورکەکان    مانی، وسع  ئیمپڕاتووریی کورد انییان  بەسەر  و    ستانخۆیان 

 .گەر بکەنتاندا مسۆسنەرمەۆرئاوای ئخ
  

بۆخ  کوردەکان  ها ئەدی  لەو  ڕازی  وکێشەی ۆیان  قەدەرە  بەو  چۆن  کرد،  چییان  ەدا 
 بوون؟ 
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وبەرنام  نەبوونی نێ  ە  لە  ک  وانهاوئاهەنگی  و  ەکان، دستانییورک  ۆمیتە جەمعییەت 
ن لە  پێعەشی  انێوهەروەها  و  ڕێکخراوانکاالوازه  ندییهەورەکان  ئەم  لەنی  گەڵ  ە 

ئینگلیس  ئامانجی ڕاستەقینەی دەوڵەتەکا  و نەناسینی  خەڵک جەماوەری   و فەڕانسە، نی 
ت  هەروەها دەوڵەتانە،  ئەم  ه پەیمانشکێنی  کوەواوی  بە یواکانی  گەیشتن  بۆ  ردی 

بەسەر کرد  دوای    ڕشەکانیشۆ  وهیچ    بەخۆیی  بە  یەک  سپای  لەالیک  یە کورد  ەن 
ۆڕشی بە ناوی ش ە ان ک تی تورکەکالیسمپریخەباتی دژ بە ئێ ەوە سەرکوت کران.کرتو

سەر کەوتبووە  بەشێ  کەماڵییەکان  کەسایەزمانی  لە  ڕادەیەک  تییەکانک  تا  کورد،  ی 
لە چوارچێوەی خود ی کێشەی کوسەرکردنهیوای چارە لە توردی   ورکیە  موختاری 

ئاتاتورک و سیاستیوانی  پش ە، تورکەکان سەرنجڕاکێش ئەوەی  .ێک هێنابووانی پەکەتلە 
پشت  کانی کوتی کوردەسەرای  سەرەڕ بزووتنەوەی کوردی  خۆیان،  لە  باشوور  یوانییان 
بەدەکر زکۆنفڕانگشتی  د.  وێڕای  ئاکامەکانی  و  لۆزان  و  ەبرێکی  سی  حقووقی 

ان یهج  بوو کە زلهێزەکانی  استییەشڕ  مەەری ئکورد، پیشاند  ێژوویی لە بزووتنەوەیم
هەرو   چەشنێک    تورکیە  بە  کورد  کامیان  لە    ناخۆی  بەرژوەندییێی  بەپکەلکەیان 

ئاوەردەگرت دیکە  جارێکی  لێرە  پێویستە  بەوه.  لە    شماژە  یەکبکەین،  لەم    هیچ 
کورد  کێشەی  ڕۆژهەدانوستانانەدا  نەی  باس  دەگەڕێڵت  هۆیەکەشی  سەر  کرا،  تەوە 

وڵتاک   ەیڕاستیئەو   شەە  لە  سەرکەوتوو  وڵتیدەیانا  ڕدنی  ناتورکەکانی   ویست 
نعوسما ڕۆژهەڵتی  لە  ئەفڕاسێوەنی  هەتا  بکەن  ریقات  و   دابەش  بەرنامە  هیچ  و 

 .ان نەبووۆ کوردی ئێرپالنێکەیان ب
و کورد  گەلی  بزووتنەوەکانی  کاسەرنەکەوتنی  نەێڕای  وڵتە ریگەریی  رێنیی 

 ا ە ڕابردوشد کوو لوە ر  هانی و ناوچەیی، هەدۆخی جیروابوونی  ن و لەبار نەبزلهێزەکا
کردوو پێ  زئاماژەم  ڕادەیەکی  تا  پە،  هۆکێوەنۆر  بە  هەیە. وخۆییەکانێنارە  دی  ەوە 

ئەوەناوبراودا سکوردستان لە قۆناغی   انی ڕاپەڕینی گەلی کورد بە ی گۆڕەپەرەڕای 
سەڕێب عەشیرەەریی  ح  رۆک  بە  دژ  هتد  و  شێخ  ئ و  سمانی عو  وێران  کوومەتەکانی 

نەبوونب بە هۆی  تەبایی    کیەتییەی  ووە،  نەگرەنو  ناسیۆنالیزمێتەوەیی، شکڵ  کی تنی 
فیۆدالیەهێزب پێی  ف  ک ،  میرنشینە  نەهاتنی  لە  بەهێز  ندراسیۆنێکی  و  یوە  سەربەخۆ 

لەژسەربەخۆ کارزاکان  و  بەتوانا  ڕێبەرییەکی  بۆ  ێر  بەڕێوەبردنی    هاوئاهەنگیندا  و 
ڕزگاریخبزووت لە  ک  یەوازاننەوەی  ق ورد  کوردستان،  لە مان  یسەتتەواوی  ەوە 
نی و تاڵنکرد  وشتنێوخۆیی، کڕی ن، شەکەسی_ عەشیرەییداەندیی تەسکی تاکەوژبەر
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جو فاکتەری  هەروەها  وەیەکتری،  پانتایی غرافیایی  کوردستان  بەرچاو  کوو  ی خاکی 
لە نێوبۆ پێوەکە بەربەستێک   کامی  ئا  ەانی بن بووە، نەیتوان ناوچەکانی کوردستاندی 

 .ی کوردی بگاتەیان و دەوڵنی کەنا هێخوازی خۆی واتە پێکدڵ
  
نین کەسانی خاوەنڕ ە ک وا م  پێیان  نا کە  لەو سەردەمدا  ب ە یە  ڕێبەرێکی کاریزما  وونی 
 اش دا؟ دی لەوە وەپ ور ک

ڕێبە بوونی  هەڵنەگرە،  حاشا  ڕاستییەکی  کائەمە  تورێکی  و  دەیتوانی ریزما  انا 
پێفاکتەرێ و  گرینگ  نەتەوەی ێکهێنانپ  ۆبویست  کی  یەکیەتیی  ەوەی ۆکردنک  ی، ی 
هۆزەواڕێکخر و  عەشیرە  بەتاە،  و  کورد  نایبەتکانی  دەرفی  کەلک   ناەتەکسینی  و 

ئامو بە  گەیشتن  بۆ  لەوان  بزەرگرتن  کوانجەکانی  بێ.  ووتنەوەی  توانایی رد  لێرەدا 
خەڵک، دەرفتێگەیش   ڕاکێشانی  لە  بەرتن  و  سنوور  و  بەتەکان  ە وەزووتن تەسکییەکانی 

کە و پێشڕەوی ەبردنی جووڵنەوەوێزما بۆ بەڕکاری  کییەە ئەرکەکانی ڕێبەرییەکێک ل
پ دروستشەکراشەکو  ه  دنی  شڵەو  ئەبژاردنی  سەرەڕای  بەڵم  خەباتە.  وەش،  ێوەی 

ه ناتوائەمە  فاکتەمیشە  نێنێ  لەم  و  بێ  یەکالکەرەوە  زۆەرێکی  فاکتەری وەدا  ر 
وەر،  ماجەەوەیی و پشتیوانیی  ایی نەتاگئ  ژبەر،گی هێزەکانی د نێوخۆیی وەکوو هاوسەن

زل  لێکدانەوەی سیاسەتی  جیهانی،  دروستی  بارودۆخیوەههەرهێزەکانی  و    ەچناو  ا 
ڕادەیەک  ت تا چ چەی ڕۆژهەڵی سیاسی ناوو ئەوەی گۆڕانکاری لە جوغرافیاجیهان  

بەر و  بەرژوەندی  زلەگەڵ  د نامەی  کاریگلهێزەکان  دەتوانێ  یێتەوە،  ئەرێنی  ان  ەریی 
ڕە  نیێرنە داخلەم  بە  هەبێ.  شە  ەووتەدا  یەکەمیپاش  سا  ەڕی  لە  واتە  ڵی  جیهانی 

لۆزکۆنیی  هەتا کۆتا  ١9١7 لفڕانسی  نەبوو، ١9٢3ساڵی    ەان  نەک یەکدەنگ  ، کورد 
هۆی  بەڵ بە  خوارەکوو  پێکئاستی  هوەی  کۆمەڵیەتی،  و  ئابووری  ەروەها  هاتەی 

چاویش بوو، کیی بەررەەبچەند  وشی ناکۆکی و  یاسی و ئایینی خۆی توفەرهەنگی س
بەرژ  سەرکەوتوو  ەتانیوڵدەهاوکات   بەپێی  شەڕ  لەم  لە  خۆیان  و  چەیناووەندیی  ە 

سملمالن لەگەڵ  ایێی  بوسی  ئانکارا  هاوپەیمانی  کە  ئمسکۆ  بە  زۆر  لە  و،  اسانی 
کی  م دوو دیاردەیەی دەرەۆتاییدا ئەو لە ک ی پەیمانی سێور پاشگەز بوونەوەرارەکانقە

و چارەنووسی   یانی سیاسیدێی ژداە ری نەرێنیی خۆیان لالوە مۆو ود ، لە و نێوخۆییە
ککورد   کێشەی  نەک  و،  نەکرچا  ورد دا  بەرەسەر  بارودۆکڵا  بە  وو  کوردستان  خی 

 .ووی زۆرتریش چپی و ئاڵۆزی گشتی بەرەو خرا
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سەد  بیستەم  سەدەی  ئەوەشدا  شۆڕش لەگەڵ  ئاکام ەی  بێ  بۆ  ە  کورد  ەکانی 
مافی بەدەست  چارە رد ک ی دیار   ەوەگرتنی  پێت نی  ئێوە  بوو.  ئ و  ان نووس  سەدەیە  ایە    ۆب ەم 

 ؟ ترسی و مە بوو یان هەڕەشە    کورد پتر دەرفەت 
ڕەوت خەلە  د ابی  هیچ  واتە  تدا  نییە،  هەڕەشە  بێ  سیاسیەرفەتێک  چەشنێک   ژیانی  بە 

ییەکی فەلسەفی، بەڵکوو ڕاستیاسایەکی    ک تەنیائەوە نەیەکیەتی و ملمالنێی دژبەرانە،  
هە و  لە  ەڵنەگرحاشا  نەتەوەکانی   ژیان  بارودۆخی    یگۆڕانکاری  واتە  ا.شدخەباتی  لە 

کاتێک  سیاس کۆمەڵگە  بدەرفی  چارەسەرەت  ل   یکردنۆ  هەلومەرجێکی  کێشەکان  ە 
دەخوڵقێنێ هێز  نوێدا  نوێخوازیشهاوکات  و  بەرامب  ی  دیار  هەڕەشەی  لەگەڵ  ەری 

دوژنادی دەکاری  پێشگیمنانێک  دەیانەوێ  کە  پەرەسەنا،  لە  ئری  یە  وڵنەوەج  مەدنی 
و کەلک  جا  لە گرەربکەن،  چارەسەرکردنی    ندەرفەتەکا  تن  لە  بۆ  یان  و  کێشە 

ئوچوو نێ دەرفەتنی  بەەم  سەرکەو  ە  پێوەندیهۆی  دوژمن،  پیالنەکانی  بە  تنی  ی 
 .ەکان هەیەگیی هێزاری نێوخۆیی و دەرەکی و هاوسەنن نالەبخی لەبار یابارودۆ

ئاڵوگۆڕە سیم بە هۆسەدەی بیسته  شەڕەدەرفەت و هاوکات هەسەدەی    ن،اکاسییەی 
ب کورزڕزووتنەوەی  بۆ  وێنە  گاریخوازانەی  بۆ  بووە.  ڕد  کورد ۆژهەلە   ستان ڵتی 

ئ وادەتوانێن  گرینگ  ڕووداوی  دوو  بە  دامەزراناماژە  کۆماری  تە  لە  کوردستادنی  ن 
ئازاد   ١3٢5ساڵی   وردستان لە  بەشێک لە ڕۆژهەڵتی کورتخایەنی  کرانی کهەتاوی و 

سەرکەپا  یڵەکانسا گەالنی  ش  شۆڕشی  لە  رائێوتنی  ڕێبەند٢٢ن  ی  ١357ی  نای 
دەسەڵتیهەتاوی،   لەکور  هەروەها  سەت سکورد باشووری    د  پاش  رکەوتنی  ان 
قاسم هەتا ڕێکەوتننامەی لکەریم  بەریی عەبدوبە ڕێ  ١337  ی پووشپەڕی٢3کوودەتای  

ڕ ئەلجزا لە  لێر١353ەشەمەی  یر  بکەین.  هەتاوی  ئامی  تەنیا  بەدا  لەم یە  ەاژە    کێک 
لە نیا ریتایەتیی سۆڤیەت و بیەن هێزەکانی یەکالی ئێران لەرکرانگیداڕووداوانە دەکەم؛ 

گەشەسەندنی،  ١9٤١تی  سوئاگ  کۆتایی بۆ  دەرفەتێک  بە   بزووتنەوەی   بوو 
کوڕزگاریخواز هەروەانەی  ئێراندا،  لە  ئازەری  و  سەرهرد  هەڕها  و ەڵدانی  ەشە 

 .انەوی بۆ لە نێوبردنی ئاییەکاناوئژنە ڕۆان و هاوپەیماپیالنەکانی تار
 یشەەک، پاش١9٤6مای  ەتیی سۆڤیەت لە  یەکی  ور بۆانی سپای سوکەوەی هێزانەگەڕ

هێر ئازەربایجان،  حکوومەتی  پەیتای  ئێپەیتا  سپاسی  گرتنەشی  و  و  ران  تەورێز  وەی 
فرقەی   ڕێبەرانی  باکۆ،دێموکراهەڵتنی  بۆ  لەسەناچاال  ت  دەست  و  کی،  ردەستدانان 

ئێراهێزە سەی  یگبێدەن لە کۆتا  ییزبی توودەکوو حوەن  رانسەرییەکانی  ییدا ئێران، و 
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ڕ کوانی  ێبەرخۆڕانەگری  ڕووخانی ناردستکۆماری  و    ،  کوردستان  کۆماری 
شکست انی لێ کەوتەوە. بەڵم شکان و  هاوڕێی  ی محەممەد وپێشەوا قاز  شەهیدبوونی

مێژ  لە دەرفەتڕەوتی  و  کاتییە  هێزیوودا  بۆ  نۆی  بێتنوەپێشک  ی  پێک خواز  گومان 
 .دێتەوە

  
ا  ت سی ئێ انی، وەک ئەوە وەک تایبەتمەندییەک  ، ی خۆی وەک کێشەکان  ۆ د ب ییە کور پێت وان 

خاوەن ناسیۆنالیزم و  ش نەبووەتە  ینین، ئێستا یب لە هەر کام لە بەشەکانی کوردستان دە 
کە  ل دەوڵەت   شوناسخوازییەک  کوردیی  هە ەسە ی  کە  دابمەزرێ،  پڕۆژەی  ر  ڵگری 

 ؟ نەتەوە بێ   _ ەوڵەت د 
داوڵ   مەک  هاتێبی  ک   لەدەیوید  بچو»مێژووی  دوو  کورد«  سادات ەرخی  نەماڵەی 

شەمدینان)یاری  هنە و  ن  دوەب(  وەکوو  ناسیدرخانەکان  بەرچاوی  بەرەی  ۆنالیزمی و 
چەشنی کو لە  جیا  رد  و  دەکاخودموختاری  پێناسە  دوو ئەم    وایەپێی    و   ییخواز 

ئێ ەگەر  دن. ئورک  ییووتنەوەی نەتەوهکانی بزیە یدتەبەنپێکهێنەری دەسستاش  الگیرییە 
 چەشنێک ئەم   ، بەبدەینەوە  ستانکورد ە هەر چوار بەشی  لە خەباتی کورد ل  ک ئاوڕێ

ەپاڵ یەک بوون، بەم  دوودا وسەدەی ڕابر  یاسی لە دوودوو ڕەوتە بە درێژایی ژیانی س
ڕجیاوازییەو کە  خودموە،  فێدراڵخوازەوتی  یان  ڕووخاندختاری  پاش   ری امنی کۆی 

رەیەشدا بەشێک رد بووە و لەم بەوکزووتنەوەی  لە ب  اڵز  ان هەتا ئەمڕۆ هێزیکوردست
می  م لە پرۆگرافێدرالیزمیان هەڵگرتووە، بەڵ  ند دروشمی ەچهەر ردییەکان  ە کوهێز  لە

یاری کۆتایی  دەکەن و بڕبەخۆیی  مافی چارەنووسی گەالن هەتا سەرباس لە  خۆیاندا  
دادەنێن.بۆ گەلی   کورد بە  ی بۆ  ۆیەخەر هێزێک مافی سەربایە ئەگو   مێمن پ  کورد 

سەربەخۆیی  گەیشتن بە  ک بۆوو قۆناغێوەک تانەهەر یەک لەم حاڵەبزانێ، دەتوانێ  اوڕە
ح بەڵم  بکا.  لە  پێناسە  چارەی  اشاکردن  تاوانی  خۆنووسیمافی  کە  ئەوەی  بۆ  ن 

لەم  ەر کام  ه  ینبژارد . بێگومان هەڵە کارێکی شیاو نازانمێ نەدەن، بزیمان ل جیاییخوا
چا بۆ  کورکردنسەرەڕێبازانە  کێشەی  سەر    د ری  و دەگەڕێتەوە  فیکری    جیاوازیی 

هشێو ئەڵسەنگاند ەی  هەلومێنی  لە  خاڵەیە  ئەو  بەڵم،  ئێستا،  بۆ   مەرجی   پێویستە 
کور جێگایهێزێکی  ست  د  و  »بەرژوەندیی  بێ  واتە  نەتەوەییە«راتێژی  سەرنجدان   .
و لە    بکرێ  د«وربە دەوڵەت بوونی ک   و »مافی«  ەو»نەتەکەوە حاشا لە  ناکرێ لە الیە

ی نەتەوەکان  وورد  ی کێشەی ککردنەسەرەبوونی کلیلی چاردیکەوە باس لە ه  یکالیە
یان ئەووەڕاست بکرد دیکە لە ڕۆژهەڵتی گەورەی نێ لە دڵ و مێشکی   هیوایە  رێ، 
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ی دنارومەەبوونی مافی شم یان خودموختاری و هە فێدرالیزێندرێ کجەماوەر پێک به
ئا من، هێڵی  باوەڕی  بە  لەەکی  خرە.  سەره   ێک  بە  ککێشە  کورد  پێچەوانەی  ییەکانی 
وپڕۆ  ئەو  تەواوی ناسیاو»تا  پاگەندە  دەوڵەن!«ی  لەالیەن  کە  بوون  تە  ۆنالیست 

بەشێداگیرکەر و  بەرچەکان  بە  کی  سەرانسەرییەکان  هێزە  لە   جیاوازەوە  بیروڕایاو 
لە  ڕۆیی ەمئ استەقینەی مۆدێڕن وزمێکی ڕلیانناسیۆێ، کەمایەسیی وەپاڵی دراوە و دەدر

کور ناسیۆنالیز  د نێو  زۆرین   مێک دایە،  بتوانێ  کورد کە  خەڵکی  دەوری    نستاەی  لە 
بکات کۆ  بەئاڵی سەربەخۆیی  بەەوە،  ئەوە  نڵم  مانایەش  هزری  و  و  بیر  ئێمە  کە  ییە 

نییەناسیۆنالیستیم ناتوا  ان  دەوڵن  نیو  پڕۆژەی  نەتەوەیی  هەڵگری  مان گوێببین.  ەتی 
لە تایبەتمەندیییەک تا  ای جیاوازە و، هەبی هەبوونی بیروڕزیتێکی فرە حی وڵانەکێک 
بزەهئاڵزۆرینەی    اتێک ک لەسەر  ڵگرانی  کورد  نەتەوەیی  کی  »ستراتێژییەووتنەوەی 

ێشەی کورد  سەرکردنی کەو چارەەبن و بە یەک پالنی هاوبەش بەر« کۆک ننەتەوەیی
دەنەڕۆن چەتو لە  باس  دەوڵەتی کوردی،پێکهێن   بۆ  ک رفەتێونە  بەشە  انەت  ەنت  انی  لە 

تەبلیغاتی فیکری و    یرا کام پێناوەد ە لەویستبکردرێ؛ بەڵم پێیاکانی کوردستان  جاجی
بۆ   بیرەکە  و  کۆمەڵگەبکردرێ  ڕاگنێو  کوردی  لە  وێزرێتەی  بەشێک  بکرێتە  و  وە 

بە تەنیا    ەکن  خۆکاندەوڵەتە سەربەێ پێکهاتنی بەشێک لە  بیرمان نەچەڵک. لەڕەوانی خ
نا شکڵگرتنی  بەهێز، الیزمۆنسیهۆی  ئاڵ  ێکی  پێی  بە  جیهانی  بەڵکوو    پاش وگۆڕەکانی 

 .مەتی ناوەندی و هتد بووەڕانی حکووۆگش و ڕ، یان شۆڕشە
  
ب زمەی جەنا ناسیۆنالی م  ئە  دەیفەرمووی الی کورد کاڵ و کەمڕەنگ  ەک  ووە و و بت 

 یەک باست کرد چییە؟ کەمایسی
خوێنئ دەبێ  لە  خۆ  یدنەوەێمە  نمان  و  بێ  د ەوەکناسیۆنالیزم  شانتاژینە  ئەو    یاوی 

بەدناوکڕەگەزپەرستان بە  کە  چەووە نەت  یۆنالیزمیناس  ردنیەی  بۆ ەیەکی  پاکانە  ساوە، 
ەبات  اسیۆنالیزم بۆ کورد بە مانای خەکەن. نباڵدەست د   ن و نەتەوەیشوینیزمی خۆیا

ی زەوت کراوە.  زۆر لێ  بە  یتەکەاگیرکەرانی وڵ مافێکە کە لەالیەن د  گەیشتن بە  بۆ
ناسنوورە  ستپێوی نێوان  بەرچاو  ی سی  حاۆنالیزمی  نەتەوەی  وتەنگی   یۆنالیزمی ناس  کم 
  ی گرینگ الیزم بەشێکریف »ناسیۆنت ڕوون کرێتەوە. بە قەولی الزاەی ژێردەسوەنەت

ە سەردەمی  وویی و ئەتنیکی ئەو لسەندنی مێژغی گەشەلە ژیانی مرۆڤایەتیی، لە قۆنا
ئە  نوێ پێشک  دایە«.  ۆیڕمو  کۆمەخوازاتنەوئاڵوگۆڕەکانی  لە  دەبێتە  گڵنە  کورد  ەی 

به و  سەرهەڵدان  سیاسەت  بوونەهێزۆی  بیی  نا  ر و  هزری  و  و  کورد  سیۆنالیزمی 
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و   بپەرسەندن  ناسیۆناگەشەکردنی  لیری  چارەیلیستی  مافی  بە  گەیشتن  پێناوی    ە 
بزووتن خۆنووس لەین.  کورد  نەتەوەیی  خەبا  ەوی  خۆدرێژایی  سەدەی    لە  یتی 

ستی یالیها بیری چەپی سۆسسیۆنالیزم، هەروەانوکراتیزم،  ی دێمغەناڕابردوودا لە سەر ب
ئەوانەی رواسێیەکان  ەڕەشە و بێڕێزییەک بە نەتەوە د ر چەشنە هەهلە    و بە دوور  یان 
لە   بووە. کە  دەژین،  و  ژیاون  کورد  بزووتن  کوردستان  جووڵنەوەیەکی  ەوەی 
بۆ  پێشکەو کێشکررەچارەستنخوازانە  کورد،  دنی  نەتەوەیی  بە  دەست  بێو  ەی  درێژی 

دیککاخ نەتەوەیەکی  نەتەی  ئەوەیە  پ  کورد وەی  ەیە.  کەیان  انێکهێشایانی  و نی 
 .دەوڵەتی خۆیەتی

  
ا ئەو  مبەریشد کورد تا نەبێتە دەوڵەت نابێتە نەتەوە، لە بەرا  ڵێ دە وون هەیە هەندێ بۆچ 

دەوڵەتە مۆد   ڕایە  ئەمڕۆیی هەیە کە  بنەما سە ە ل ەکان  ێڕن و  دروس ر  نەتەوەخوازی  ت  ی 
 یە؟ ی چ ێوە ڕاتان  بن. ئ دە 

پر  ئەم  دەگه وڵمی  بۆڕسیارە  بۆچ  ێتەوە  کوونانئەو  نەتەوە_   ەەی  چەمکی  لەسەر 
دەوڵەت_  یان  لێکدانەوە و ە. هەر کام  نەتەوە هەی  دەوڵەت  دەتوانێ سووژەی  لەمانە 

دوبا درێژ  سێکی  و  کور  ئێمەی  بۆ  ئەبێ.  ه ورد  گرینگە،  بۆ ەڵه  ەنگاووەی   ێنان 
لە ییە. کورد یەکێک  دنی دەوڵەتی کورد نای و دامەزرتەوەینەی  گەیشتن بە سەروەری

ئێستا مافی بەدەوڵەتبوو جیهانە ک  ینوەکاترین نەتەەورەگ کراوە.  نی لێ زەوت  ە هەتا 
سەربە  نموونەشدوا   گشتپرسی  پاش  باپیالنەکانی  کورد خۆیی  لە شووری  ستان 

ماڵی  مەتی اری شەعبی بە ڕێبەریی وحەشدی   ق،اڕای عێو هێرشی سپ ٢٠١7ی سێپتامبر
سپای ئیسالمییو  کۆماری  هاوک  ی  بە  و  بەش و    اریئێران،  لسازانی  هێزەکانی   ەێک 

ز دژایەتیی  هەروەها  وڵتکوردستانی،  لۆرینەی  جیهان  ئەانی  بوو. ەگەڵ  ڕاپرسییە  م 
از  و  نابێگومبۆی هەڵکەوێ  کورد سەلماندی ئەگەر  ژایەتییەش،  ی ئەم د بەڵم سەرەڕا

م نلە  خۆی  نەتەوەیی  پێناهافی  و  شێ  و  کوردەکشتیوانی  خۆشی  و  لە ادی  ان 
ە ەهێزی نەتەوەیی میللەتێکە کە ب ری هەستی بەدیشانردستانیش پکو  کەیبەشەکانی دی

م بۆ گەیدرێژایی  بە  ێژوو  ئامانجەکانی، خەباتێکشتن  بێوچائاوات و    نی کردووە وی 
سە بۆ  ملی  کاتێک  و  هیچ  وڵترا ەکداگیررکوتکەران  نەکردۆتەونی  شۆڕ   ە.ەکەی 

بە  ەوەی  ئ ئێمە  نەتەوەکە  پێناسە  گۆکام  وانییە  پێم  ئاکارڕانین،  لە  و    مانج ییەک 
هەهەڵوێستەک بێنێ.  پێک  ئێمە  مێژوویی  بۆخۆانی  وەکو  ئاگادار  نەتشتان  لە  رن،  ەوە 

پێن جۆراوجۆرە  کراڕوانگەی  وێڕای  اسە  و  و  وە  فەڕانسەوی  یان  پێناسەی  ئاڵمانی 
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چە ب  یەپێناس دەەرەی  هتد،  و  ڕاست  و  تەنانتوپ  »هەبوونیێ  نەتەوەیی«    یا  هەستی 
نەتە بۆ  هەر  بوووە  پێناسەیەک  بێ.  پ  ووەکون  و  ئاگادارن  فەڕانسەوی  ێناسەی 

شێوەی یەکانی ی دەگەڕێتەوە سەر تایبەتمەندیهۆیەکەشە جیاوازە، ان لە نەتەوئاڵمانییەک
 .ەانتەم وڵلە هەر یەک لتنی دەوڵەت و نەتەوە شکڵگر

  
لەگەڵ  ێئ  کامیان  ک   کورد   خی دۆ ستا  یە دەگونجێ؟  بەردەم  کورد  ێشەکانی  کبوونی 

 ەن؟ کامان 
لەبەرچاو   ئەم پێن  یگرتنبێ  بتەواوی  یان خراپاسانە و ئەوەی کە کامیان  یان  اش  ە، 

دێتەوکامی کورد  ئێمەی  وەزعییەتی  لەگەڵ  ئێمەان  ڕەو  ە،  یلە  نەتەوەیی  تی  ەکیەتیی 
لە   کردووە و چ  دابەش ن  یاتانەی کە کوردستانئەو وڵ  تیسالە ئ  ێک کێشەمان چەلگ

کوردستا ئئاستی  هەیە.  گشتی  بە  ئەگەن  ور  لە  بەشەیەزعیاوڕێک  هەر  ێکی  تی 
ی و پاشقولدانی یەکتری وانخوازتەبایی و پاناکۆکی، نا  دیکوردستان بدەینەوە شایه

نێو کوردستانهێزەکا  لە  یان نی  بەرە  نەبوونی  بتوای  یەنەتەوکۆنگرەیەکی    ین.  نێ  کە 
لە نە  ە چەشنێکی ڕاستەقییاکانی کوردستان بە بەشە جیاجورد لک  نیهێزەکازۆرینەی  

دە. لە وتنەوەی کورە کەمایەسی و کێشەکانی نێو بزووە یەکێک لەتکۆکادەوری یەک  
تەواوئاست کی  ناکرێ  بێگومان  کوردستانیش  ئەی  ئاڵۆزییاناتێک  بەشە م  لە  ە 

بە  جیاجیاکانی زەقکوردستان  بە  ی یم  چاوەڕەوانی  هەیە،  یان  بکەینو  ئەتوانین  بەرە   ،
نەوەی شمی یەکگرتورای د هێنانە ئارو    ەوەچەترێک بۆ کۆکردن  ڕێکخراوەیەک وەکوو

ڕۆڵێک و  بێ  پێک  لەکوردستان  هێز  بە  پێناوەدا  ی  دیکەشەوە  بگێڕێ،  م  الیەکی  لە 
شەکانی بە  یو بارەردان لەکار  نی کوردستان و دەستێوک لە هێزەکایی بەشێپاوانخواز

 وە. اتەلە یەک دوورتر دەکەکا و ئەم هێزانە  ن ئاڵۆزتر د ییەکاندوەدیکەی کوردستان، پێ
دیمەسەلەیەک پێویس ەکی  کە  تایش  بە  و  کوردستان  ئاستی  لە  باشتە  لە  و بەتی  وور 

وەکڕۆژهە وەکوو کڵت  یان  نەرێنی  خاڵێكی  لوو  یەکیەت ۆسپێک  نەتەوەیی ەسەر  یی 
ب مەترسسەرنجی  »ئیدرێتێ،  سیاسیمالسی  لەسەر چارەنووسی  ی  مە  رد کو«  سەلەی و 

. کوردی دایە  یەڵگەهتد لە کۆمو    ناندێموکراسی، مافی ژەیی، سێکۆالریزم،  نەتەو
ایین و ئیسالمی ستەمە ئرتووە کە ئەشنێک شکڵی گ چارەنووسی مێژووی کورد بە چە

  ووبەڵک  کورد بگێڕێ،  ی هێزەکان و جەماوەریبۆ یەکخستن  انێ ڕۆڵسیاسی نەک بتو
یی هەیە و  هجیاکەرەوەی نەتەو  کی نەرێنی و نەخشێر  زۆانە هەتا ڕادەیەکی  ە پێچەوب

ی  تیی نەتەوەیان لە بزووتنەوەی کورد و یەکیە بۆ زەبرلێد  نیەکای و نێوخۆییانە بدوژمن
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وتنی شۆڕشی  ی پاش سەرکەساڵەکانرن. بۆ وێنە ئێمە لە سەرەتای  وەردەگ  کەلکی لێ 
ڕۆڵد شایه   ١357  ڕێبەندانی مەکتەبی  رێنی و  نە  یی  الیەنگرانی  ان و  رئقودوژمنانەی 

 .ن بوویناتوردسۆژهەڵتی کی ڕورد ەگەڵ بزووتنەوەی کئاغای موفتیزادە ل
ری بیر، داب ی ئاسەواەیی« مانەوەتوویی نەتەوکێشەیەکی دیکەش لە ڕەوتی »یەکگر

.  یەاد   ەتی شێوەی حیزبایکوردی و تەنانەت لە    ێو کۆمەڵگەییی لە نو نەریتی عەشیرە
ە،  ستمی عەشیرەیی ماوکاریکاتۆرێک لە سیاندا تەنیا  رییەکووابەند لە پێوەندییە ئهەر چ

ئاسەواربەڵ فەم  سیاهری  و  باوکساالرەنگی  وەکوو  سیستمە  ئەم  زاڵبوونی سی   ی، 
پێشێلتاکەکە  بەرژوەندیی حیزبی،  و  بنەماڵەیی  مسی،  و  کردنی  ژنان  مەسەلەی  افی 

پ بێ  چفرەژنی،  لە  هتیاس  االکی رەنسیپی  و  وسی  نەرێنی  ڕۆڵێكی  لە  رسیداەتم  د،  ر 
بەم  کوردست دەگێڕێ.  گەیشاندا  بۆ  ئێمە  نبە  تن  پێیە  ڕووبەڕوویەەتەویەکیەتیی  ی ی 

وانەی خۆیان لە  ڕێکخرا  کورد و ئەو  ڕووناکبیری  گەلێک کێشە و کۆسپین و ئەرکی
ناسیۆنا سبەرەی  چەێکۆالریزم،  لیزم،  دێموکراسی،  و  سۆسیال  مارکسی  هتد  پی 

هەین بەد  چانەوە  بۆ  هەڵێنان  ئەرکردنسەرەنگاو  مەدەنی  بردنە  ی  و  کێشانە  سەرەوەی  م 
نە پێشکەوت  ەییتەوئاگایی  کۆمەڵگا زنخواو  گەیشتن  نەی  بۆ  ئێمە  کوردستانە.  بە  ەی 

ە بیر و ، ڕێزگرتن لی سیاسییەکیەتی نەتەوەیی، پلۆرالیزم  یمان بەنمان پێویست ئاواتەکا 
شەکانی ری بەباو  ەستێوەردان لە کار  زیی و د واخنپاوا  خۆپارێزی لە   هزری یەکتری، 

ڕێزدیکە و،  کوردستان  بڕیاری خ  ی  لە  هەهە  ەڵک گرتن  هەتا  بۆ    ینگاویە  هێز  بە 
پێکهێنان داهاتوو و  بەرەو  بەستێنێکیچوون  پێ  ی  بۆ  نەتەوەیی و    کهێنانیشیاو  بەرەی 

 .ی خۆنووسین هەڵێنینە مافی چارە ەیشتن بخەبات بۆ گ
  

خۆی بە  تووە و جێی  ا یی ه تا کۆردەمی ناسیۆنالیزم  دەڵێ سە ە  ک   هەیە   بۆچوونێکیش 
پرەن  مر هەندێ  »مافی  وەک  ژی و    ۆڤ« سیپی  لە  »هاوبەشی   و ان«  »پێکەوە  یەک«  وەک  ی 

 ن؟ داوە، ئێوە لەگەڵ ئەوە کۆک   ی ئێستادا سیاسییەکان   جوغرافیاییە چوارچێوەی سنوورە  
 و بۆچوونه ڵ ئههگنا له ،  ەوبدەمەپرسیارەتان    ی ئەمبە وشەیەک وەڵمرار بێ  ر قەئەگە

نبەڵ  م.نی ئەم  هۆی  هەرم  چییە؟  ئا  اکۆکییە  پێشتریش  وەم  ماژوەکوو  پێم  ایە  کرد، 
چەوساوە    ەوەیەکینالیزمی نەتواتە ناسیۆ   ەکانی دژ بە ناسیۆنالیزمی کورد هێزناسەی  ێپ

یە. جێی خۆیدا نیخۆی خەبات دەکا، لە    ەیی و ڕەوایی نەتەوکە بۆ گەیشتن بە ماف
ایبەتی بۆ  ناسیۆنالیزم بە ت  ۆچی سەردەمیوە، بتەرێئەم مەسەلەیە شی ک  ان دەبێومگێب

ام یەک  ەڵسەنگاندن و بڕیارانە چییە؟ کئەم چەشنە ه  وەریاتووە و پێی هتایکورد کۆ
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و نەتەوەلە  داگیرکەرە  ییەکانییستە  وڵتە  نێو  لە  کوکورد  بێجکانی  لە ردستان،  گە 
سەق لەستاتوویەکی  کەکوردستای  روباشو  امنەگرتوو  کراوە،  جێبەجێ  تەنڵێب  ن  یا ن 

یان  دناتلەچۆنە بۆ سکێ؟  بکرکە دەبێ چارەسەر    افی مرۆڤمان« ماوەکێشەی »م ی، 
باسکە جیاییخوازەکاکات ئیسپانیاالۆنیایی و  فنی  ی و هۆلەندییەکانی  ەڕانسەو، هەروەها 

خە و  کوببلژیک  کاناد ڵکی  لە  ئێک  بایەری  تەنانەت  و  ئەویشا  ێو ەنل  ڕاست  اڵمان، 
ارومەندی، مافی  ەنسیپەکانی مافی شتوودا کە پڕێشکەوپ  ایەی ئوڕووپا و کاناد جەرگ

و گیراوە و  ی زۆر بە پێی دەستوور لەبەر چاتا ڕادەیەک  دو هتێکەوەژیان  و پۆڤ  مر
، کێشەی ی کورد نابێعی ئێمەو وەز  ەراوەردکردن لەگەڵ حاڵان بۆ بستاتووی ئەو
پێکهێنانی وە و  نەووباتی ئەوان بۆ جیابوە و خەراکەسەر نیەکجاری چارە نەتەوەیی بە  

نەتەوەیید  ب  ەوڵەتێکی  بەردەوامە،  بەڵهەر  کوم  ئێمەی  کۆ  ماف  ەرد  ەکانی  تەواوی 
تەواو بووە؟ پێم وایە  ە کاتی  ێ زەوت کراوهتدێکمان ل  نەتەوەیی و شارومەندیی و

بارودۆخ  ئاوڕێک   پێویستە باشووری  لە  وەزعییەتی  و    و  ئەوان ی  یدپێوەنکوردستان 
هەڕەشل و  بەغدا  عهێرشەو  ە  ەگەڵ  سپای  مالیکانی  کاتی  لە  بۆ ێڕاق  عیبادی  و  کی 

مانەوەی  تانردسکو دەس  ک ێگەل  و  وڵتێکدکێشەی  لە  ئەویش  هتد،  و  ا  تووری 
یبدەینەوە   پێی  بە  بنکە  عێڕاق، وەکوو وڵتی عەاسای  پێناسە  ڕەب و کەڕەتیی  ورد 

دە بۆمان  هەتا  کێشکراوە،  کە  نەرکەوێ  نەک  وەەتەی  بەشیی  نەک  و  ئێمە   ێک الی 
ئوڕووپاییڵتانو گەال  ی  گەیشتنی  کەهەتا  بە  ناوبراو  خۆو    یاننی  یان  دەوڵەتی 
ناکراچ کررەسەر  ئاماژەم  پێشتریش  چۆن  هەر  ناسیۆنالێ.  کورد، د،  یزمی 

شە بۆ ور لە هەر چەشنە هەڕەو بە دوەق ی، بەرحلیزمێکی پێشکەوتنخواز، ئینسانناسیۆنا
هێمنی لەگەڵ  وردستان بە  اکی کخ  لەو ئەو گەالنەیە کە  ردستان  کو  ییەکاندرواسێ
گەلی کورد   کێشەی  کاتێک رد  کو  دەژین.  واتامبە    هەتا  خۆی  دروستکردنی  فی  ە 

 .ر ناکرێاریی چارەسەگا، بە یەکجدەوڵەتی کوردی نە
  

ن،  چین و کامانە ورد بۆ بەدەوڵەتبوون  تەوایەتیی کەوەی نەئەگەرەکانی بەردەم بزووتن
هی اڵ ح   لە  بەدەسەڵ ێکدا  حیزبێکی  کور دەستڕ و  ت  چ  لە  ۆیشتووی  کام  هیچ  لە  د 
کوردستان  ب ڕەسمی    تاش ئێسەشەکانی  دەوڵەتبوونی  سەربەخۆیی    ی داوا بە  بە  و 

 دووە!؟ اری بۆ نەکر ە کردەوەش ک نەکردووە و ب 
ڕزگا بە خەباتی  لەریخوازائەگەر سەرنجێک  بد  نەی کورد  ڕابردوو  دەیەی  ەین،  سێ 

نی هەتا ئەم  و کورتییەکا کەم    ویواەی کورد سەرەڕای تەک مەسەلتێ ا کهیچ    دەبینین
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وە. سەرەڕای تەواوی ئەو شەی نەکردوەگاوا تەوەیی و ئونەنێ ە نەبۆتە کێشەیەکیڕادەی
لهکێشانە کە  هێزەکانی  نێ  ی  ئەم  کوردستاو  تەواوی  سەرەڕای  هەیە،  و  هەوراز  نی 

ناک نشێوانە،   و  پاشەکشە  و  ن شکست  هتدی  و  باو،  ناێوخۆمۆکی  ئەمڕۆکە بەم  ەڕەم 
وارەمین  و چەکوی نەتەوەیی کورد وی بەرز دایە. کێشەد لە ئاستێکی کوروەنەبزووت

ڕۆژهەنورە  گە نەتەوەتەوەی  گەورە  و  نێوەڕاست  دەوڵەتەڵتی  بێ  ئاستی    ی  لە 
ن  یهاندا،ج ئیتر  کە  قۆناغێک،  لەگەیشتۆتە  گش   اکرێ  مامەڵە  بیروڕای  و  جیهانی  تیی 

ونێونەتەوەییە هلمم  کان  نالنێی  و  جیهانی  نییدا  چەاوێزەکانی  چاو  ەگیرێ.  لەبەر 
تی هیچ نەتەوەیەکیش  بەڵم خەبا  ،نیە  ە نەبووە وکێشەم  سیۆنالیزمی کورد کبێگومان نا
یی  ێندەوارتی ئاگایی نەتەوەیی، ئاستی خوۆکە ئاسەبووە. ئەمڕو بێ کێشە نبێ لەمپەر  
و،   وەرگرتنخەڵک  کەلک  جۆر  توانایی  شێوە  خەباتانکەاوجۆرلە  بە ی  مەدەنی  ی 

کوردسڕۆژه  لەی  تایبەت لەەڵتی  بەراورد  بۆ  پێش  تان  ساڵەکانی  ەکانی ایی کۆتگەڵ 
بیسەدە نابێ.  هت سی  ڕۆژه٢١مانگرتنی  م  لە  خەرمانان  کوردسی  لوتکەی ەڵتی  تان 

تەواوی کوردستاخەباتی   لە  نەک  بەڵکومەدەنی  ئاستی  ن  لە  لەو  ئێمە  بوو.  م  ئێرانیش 
ئ میلیتاریزەکراوۆمەڵگەیک  ەلەویش  ساڵنەدا  ەر چەشنە  ردستان کە هک کووه ی  ەکی 
ڕەوای کداکۆکییە مافی  لە  دەدرێتەوە، ئەشکەنجە و  ورتن  گوللە و گ  بە  ورد ک  ڵم 

چەشنە  شایه خجووڵنەوەیەدی  بەهێزی  بوکی  بۆ ەڵکی  وانەیەک  دەتوانێ  کە  وین، 
ستی  ستان ئارد وکڵتی  خەڵکی ڕۆژهە  و ناوچەش بێ. پێشتریشیکەی ئێران  ەالنی د گ

نە هەستی  خۆوەتەبەرزی  کاتییی  لە  نەمر    یان  لە شەهیدکردنی  قادری  شوانەی 
فەرزادی کەمانگەر و هاوڕ  شەهیدکردنی  ،تاویی هە١38٤ی  پەڕووشپ لە  نەمر  ێیانی 
ەکانی پاش  تەواوی ساڵ ستان لەانی دووکان و بازاڕەکانی کورد ، بەستر١389نەمەڕی با

ردستان تی کوڵهەجەماوەری خەڵکی ڕۆژیوانیی  شتپ  ملوو،ر دوکتور قاستێرۆری نەم
گ سەربەخۆییلە  کوردستان  شتپرسیی  پارەکپا  لە   باشووری  پشتیوانیی    ەدا،ییزی 

کورب ڕۆژهەڵتی  خەڵکی  خۆەرفراوانی  لە  کۆبادستان  بەهڕاگریی  اناچوونی نی، 
کرما پارێزگای  لە  خەڵکی  بۆمەلەشان  کۆکردنەوەی  کاتی  بۆ  رزەکەدا،  یارمەتی 

ئەما  شەنگال  نیاکاوارەئ نی  لە ئاسمانی ڕەنگی  ەگەلێکی گەشەستێرئ  نەو هتد بووین. 
اوات و ئامانجەکانیان لە دادێ  گەیشتن بە ئ  د بۆخەباتی کورری  ادەکوردستان و هیو

 .دایە
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ڕ ئەد  دیک ی  بەشەکانی  لە  کورد  سیاسیی  دۆزی  لەسەر  کورد اتان  چییە؟  ەی  ستان 
 وا؟ هی   ی هەڕەت نسکۆیە یان    لەوێندەرێش ئایا چاخی 

دەوامە و بەرەو چەشنێکی دیکە بەر  ەم ڕەوتە بەنیش ئتادسەکانی دیکەی کوربەشلە  
د شەوپێ کوردەەە  کورد   کانیچێ،  کەمایەسیباشووری  تەواوی  سەرەڕای  و    ستان 

ێشە کرلمانە پڕ و پاەت ووماتوویەکی حقووقیان هەیە، و ئەم حکان ئەمڕۆ ستکێشەکانی
بۆ ەیەک  اغبندەگیرێ،    ەقیش لێیکە بە حی  ەنڕەخناتەواوی ئەو    و ناکۆکە سەرەڕای

 .ە داهاتوو دایەی سەربەخۆی کورد لدەوڵەتێک
و  ئەم وڵتە    ی کاریگەر لە سیاسەتیکورد بۆتە فاکتەرێک  ،شتانیوای کوردسۆژئالە ڕ

ک ڕووداوەکانحەماسەی  گەورەترین  لە  یەکێک  مێژ ۆبانی  لە  ی  ووی  جیهان 
ل ڕەبەربەرەکانی  تاواەگەڵ  و  ڕەن  یرنبارتشترین  و هێزی  پاشکەوتوو  و  ش 

  ەکانی کوردڤانشەڕداری بێوێنەی ژنە  اتە داعش بوو. بەشو  ٢١سەدەی    تکارییەناجی
جوانتێقخوڵ حەماسییەکاننەری  چیرۆکە  و  شێعر  بابەتێکی  رین  بۆ   سەرنجڕاکێش  و 
گۆتەو کام  بوو.  جیهان  گەالنی  ڕاوی  و  پڕخوێنەرۆژنامەیەکی  ڤار  و  ی  بەناوبانگ 

بدزێتەوە و    یە بە شکۆیەڕاگریخۆو  وانی خۆ لەم خەبات  یی دەیتکا یرو ئەمڕۆژئاوایی  
 ؟ ئەم حەماسەیە نەکاباسی 

ان، ردۆغنەی ئهو بیروبڕوای کۆنەپەرستا  ش سەرەڕای سیاسەتین دستاباکووری کور  ەل
وڕێیانی، حیزبی  ش و هامیرتاین دەەد ازادیخوازانی کورد وەکوو بەڕێز سەالحگرتنی ئ

گەالنێموکد  تورراتیکی  جووڵنەوڕۆڵێکی  ە  یکی  لە  وڵتە ەدەنیم   ەیبەرچاو  ئەم   ی 
پارتی ک ڕتە  بە  رێکارانی کوردستاندەگێڕێ و  ئەو  دەکرێەنەخناواوی  لێی   ی کە 

ل باکوورەە خەباتی کوبگیرێ، جەمسەرێکی سیاسی  ئەمن  ردی  باوەڕەم  .  ئەم  لەسەر 
مێژو بەرەوحوکمی  دەچ  و  جۆراوجۆرەکاپێشەوە  بەشە  و  کوردستانیێ  پێ  نی   ە بش 

نوچەی  ناو  نکارییەکانی جیهان  ێی گۆڕاپ انکاریی  ێوەڕاست تووشی گۆڕڕۆژهەڵتی 
دەبن ئاڵ  هەرو    جیدی  ژێئۆپۆلیکێوگۆڕ چەشنە  و ی  نێوەڕاست  ڕۆژهەڵتی  لە  تیکی 
مەسەلنیزیکدا گرێ رادەیەەی کورد دراوی  تا چ  ئێمە  ئەوەی کە  بتوان ە.  ین کەلک  ک 

بە  لەم بگرین،  دەگەڕێتدەرفەتانە  سشێکی  کە ئ  ر ەەوە  ڕادەیەک    ەوەی  چ  تا 
د تن یشتێگە ڕاستێکی  و  سیاسروست  لە  نێبینانەمان  و  نەتەوەیی  وتەوونەەتی  هەیە    ەیی 
  یشتن بە بەهێز بۆ گەن، هەنگاوی  پێی بەرژوەندیی نەتەوەیی خۆما  دەتوانێن بە  چۆن
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ما واتە  مێژینەکەمان،  چارەئاواتە  خۆنووسین  فی  کوردسی  سەربەخۆیی  تان  هەتا 
 .م و هیوادارەلێک گەشبین ورد گک ویبە گشتی، بە داهاتوەوتەدا ڕ مەوە. لهەڵێنینە

 
 ون ەم وتووێژە بو ۆ ئەوەی بەشداری ئ س بسپا 

  07/12/2018وەش ماندوو نەبن، ێئ
  

 



  

 
 
 



  

   

 ڕزگاریخوازانەی کورد لە ئێران نەتەوەیی_ووتنەوەی زب 

 ئەرک و دەرفەتەکان" " 

 
 یی مرۆڤ ک بێجگە لە چاالکو شتێ"مێژو

  ەکانی خۆی نییە!" انجئام بە نشت گەیبۆ 
 ارکس کارل م                               

 
 پێشەکی 
وو دستان لە ددابەشکرانەوەی کور ی دابەشکران و سەرلەنوێۆهد بەیی کورسی سیاس چارەنوو
کۆتایی  یینی[ و  ی زا١5١٤تی  ی ئوو ٢3مێژوویی واتە شەڕی چاڵدوران ]ڕێکەوتی  قۆناغی  
یەکەمیهاتنی   تەواوبوو قەبووڵ  و  ینجیها  شەڕی  پەیمانی  لەش  نیی  دەوڵە ەڕ  ی تالیەن 

بە چارەنووسی سیاسیی   وەرادێ، گری زایینی[١9١8بری  ی ئۆکتۆ3١ێکەوتی  عوسمانییەوە ]ڕ
وڵتەی چوار  ک  ئەو  خاکی  پانتایی    وردستانیانکە  چوار  5٠٠بە  کیلۆمیتری  گۆشە  هەزار 

م  انیا. لە تەواوی ئەو ئیسپ   سەنای فەڕگەڵ کۆی خاکد دەکرێ لەرکە بەراوە  بەش کردووە؛دا
ەوەی ناپس ێخەباتی ب  ڕش وی شۆی نێوەڕاست شایەدناوچەی ڕۆژهەڵت  وا کوردستان  ڵنەدسا

گومان بزووتنەوەی  داوە. بێ تێک ملی نەڵتەکەی سابووە کە بۆ ئازادی و ڕزگاریی وگەلێک  
عەشیرە سەرۆک    ییرەی ڕێب یی، زاڵبوونی ڕادەی ئاگایی نەتەوەبەشیدا بەپێر چوار  کورد لە هە
ەها بوون  هەرونی،  ، ناوچەیی و جیها بارودۆخی نێوخۆیی   لەباربوونی  یاسی،س  کییاخود حیزبێ

هەوراز   ای تەواویووە. سەرەڕ ی تێپەڕاندنێوجیهانیدا، قۆناغی جۆراوجۆر  نەی سیاسەتیزالە ب
گۆڕانگاریی و  نشێو  جۆراو و  ژیە  تێکۆشەرجۆرەکانی  بۆ  سیاسی،  هەانی  کورد   ومیشە  انی 

ۆر  لەم ڕەوتەدا ز تی سیاسی بووە.باەخو ڕێنمای  ی چراەیەوەتێکدا ڕزگاریی نەتهەر حاڵلە
 یان کردووە انی کورد بەپێی بیر و هزری جۆراوجۆر خەباتکەەتییو کەسایحیزب   جار

بزووتنە هاوو  و  ئەوان  کاریگەریی  لەژێر  کورد  دژڕێژەیی  وەی  و هێزەکانی  بەر 
وە،  ان بوشکد  ی، پاشگەزبوون یاخوتنی کاتەوکرشی سەسییەکان توویاگۆڕانکارییە س

س ئەوەبەڵم  هەمووی  بە  رەڕای  گەیشتن  خۆنووسچار  مافیانەش،  تەی  ەرەی  وە ین 
 ک هێناوە. ردستانی پێ ی خەباتی هێزە سەرەکییەکانی کوسەرەکی
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کو کۆماری  ڕووخاندنی  پاش  ساڵەکانی  دانی  زایینی١9٤6] ردستان  لە  لەسێدارە  و   ]
قازی محپێش ڕۆژهەڵتی کواوڕێیانه  و  ەممەد ەوا  لە  مەسترد ی،  ئێرانان  یان    یسەلەی 

ب خەباتکوردستانی  شێوەی  سیوون،  ئ]چەکداری  اسی  ی  پێوەندیی   تیخوازانە[،شاو 
چ و  نەتەوەیی  هخەباتی  هەڵینایەتی،  ڕەروەها  دروشمی  بژاردنی  و  سیاسی  ێبازی 

لەسەر خ، کاریگسەرەکی داناوەری  پاش ڕووخەباتی گەلی کورد  اری ۆمک  اندنیە. 
دوو کور ئەم  هەتا  درانایدستان  دێموکرە،  خواوشمی  و  ئێران  بۆ  بۆ  سی  دموختاری 

بەێکرەی  رێدانی چاو گ  ستانکورد  ا  بزووتنەوەی سەرتاسەری، هەروەه  شەی کورد 
ودەسەڵت   تاران  بهەبوونی    لە  سەرەکی  تەوەرەی  ئێدێموکراسی،  ستاش ووە. 

  اناوی نەتەوەکانی ئێربۆ تەو  ریاتودموخیەکی دیکە خفیدرالیزم یان بە وتە  دروشمی
و    چەند حیزبان.  ردستانی ڕۆژهەڵتی کوی زۆرینەی حیزبەکیروشمی سەرەکۆتە د ب

سەربەورگ ڕۆژهەالخۆیی وپێکی  دەرەوەی  لە  کوردستخوازیش  پێکهاتوتی  کە ان  ون 
پڕۆژەیبەر یاخود  میکانیزم  ڕوونامە،  پێوەکی  لە  قۆناغە  نیان  لەگەڵ  ەندی 

 ەخۆیی نییە.سەرب  میوشخەڵکی لە دەوری در ێکخستنیڕ  و خەباتاوجۆرەکانی جۆر
 

   3یاسی س   نی بیست ەبات و ڕادەی ڕا درێژەخایەندنی خ 

 قە راە کن! ای طاير قدسبدر همتم
 سفرم نو  مقصد و من کە دراز است رە  

 حافظ        
 
سبێ و  خەبات  ڕەوتی  پێشکەرکەوتنگومان  هێزی  ماوەیی  زۆرجار  ەکی  ەوتنخواز 

کاتە ئەگەر   مەخایەنێ، ئەزن، د وایخود ئازادیخوازان دەیاخەڵک  خکە  ەی  زۆرتر لەو
ماوەیبەرا لەگەڵ  وتەم  وەرد  مر  ەن  بژیانی  دوورکۆڤ  گەلێک  دێتە ێ  درێژ  و  ر 

کی  ئەم چەشنە دیاردەیە لە ڕەوتێرس کاتێک  یاسیی بەرپۆ هێزێکی سبەرچاو، بەڵم ب
لەبەرچامێژو درێژەخایەندنویی  بگیرێ،  سیاسو  خەباتی  نی  تی  هۆی ناب نیا  ەە  ێتە 

  حیزبزەی  ی تەواوی هێز و وە هۆی بەکارهێنانتوو دەبێ ببێبەڵک  ی،اسخەمۆکیی سی

 
3 Political realism,  واقع بینی سیاسی  
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لە یی پێویست  ار و چاالکئەندامەکانی، ئامادەکاری بۆ ک  کردنی کادر و  ردەبۆ پەروە
گ دەرکاتی  لە  کەلکوەرگرتن  سیونجاودا،  بفەتە  ئاگایی  اسییەکان،  ردنەسەرەوەی 

کۆمەنە و  خەڵیی  سیاس-ەتیڵیتەوەیی  ڕێکخستنی  ڕێکخراوە  نێو    لەک  خەڵک، 
حیزب  رجۆ داناوجۆرەکانی  یاریدە  ڕێکپێکهبە    یاخود   کۆمەڵیەتی،   ەخراوێنانی 

شکرا و نهێنی لە ژیانی  شداریی ئاەم پێیە بەوڵت و، ب  کانی نێوفەرهەنگی و مەدەنییە
کتیک  تا  نی ویوربدو  یاسی، پێویستەەم پێناوەدا حیزبێکی سگە و هتد. لی کۆمەڵسیاسی

ڕ ستراتێژیی  خ  نیووو  وبۆ  و  بێ  پرسیارگەلێک  ڵەبات  پێوەنمی  کە  دیی بداتەوە 
لڕاست سیاسیی   ەگەڵەوخۆیان  جۆراوج  ژیانی  قۆناغە  لە  خەڵک  و  ۆرەکانی  حیزب 
هەیە.  خە دی بات  لزۆرجار  کەلکوەرگرتن  بە  ئەزموکتاتۆرەکان  سە  سەدان  اڵەی  ونی 

سەرکوتکەرەک یارمەهێزە  بە  و  وتوریک دو  تییان  بەکرێگیراو  ن  ،  انەکپسپۆڕە 
سی ایەی سونی و هەڵەزموئبێسەرکوت، هەروەها ە جۆراوجۆرەکانی وارهێنانی شێبەک

نەبوون پێشکەوتنخوازەو  هێزە  یەکیەتیی  دەتوای  دەسەڵتکان،  ونن  سیاسی   ی 
ماوەیەکی بۆ  خۆیان  و  حکوومەتی  بپارێ  دوور  یدرێژ  هێز  ڕەوتەدا  لەم  اخود زن. 

شێوتنێشکەپکی  ەیەبزووتنەو بە  ناتوانی  وۆیەوەخواز  وکی  خۆویست  النتاریستی  تە 
بەحکوومە یان  بخژدرێ  نی کاتی وتەکاویس  تێک بگۆڕێ  بۆ هەر ایەنی خۆی  گات. 

ودۆخی گونجاو، هاوڕێژەیی و  ست بە بارڵگەدا پێویدی لە کۆمەگۆڕانکارییەکی جید
د   ەزموونیئ ڕێکخستنهێزەکانی  توانایی  پێکهێنانی    ژبەر،  سوخراڕێکو  ی،  یاسەی 

ی، کدارێکهێنانی هێزی چەپێی پێداویستیی پیەتی و، بەکۆمەڵو  ی  فەرهەنگی، پێشەی
پاشه و  پێک  یەکشەێرش  هاوبەشبەوەخت،  بەرەی  و  یەکیەتی  هێز  هێنانی  ە لەگەڵ 

دژبە  سیاسییەک هێزەانی  لەگەڵ  پێوەندی  و    تنخوازەکانیپێشکەو  دەسەڵت،  جیهان 
بیر بڕاکێشانی  جیهانی  پوڕای  حکلە  انی  و شتیۆ  دژبە  دیمەووبزووتنەوەی  کتاتۆر، تی 

ان بۆ سەر تە بیانییەکڵیی وری و سیاسابوونی ئسی بۆ گوشار هێنار هێنانی دیپلۆماابەک
 ەیە. ان و هتد هحکوومەتە دیکتاتۆرەک

ۆ لە پەراوێزخستنی انی خەبات بی شێوەکلەم ڕەوتەدا هێزی سیاسی، پێویستە لە تەواو
سەرکوتکحکو د ەر  ومەتی  دەسەڵدنەورکروو  لە  خەڵک  وەکەت  وەی  ربگرێ.  لک 
هەچهەر   بڕیارێکی  هەشنە  نەگونجاوی  و  یاسیاسێزە  ڵە  دەوامی    ریدەییەکان  بە 

بارودۆخی بابەتی نەبوونی    ر دەدا. لە نی دیکتاتۆسەڵت و درێژەکێشانی ماوەی ژیادە
زەین  )ئابژێکتیڤ( )سوبژێکتیو  بێ ی  پێکهێنانڤ(،  سیگومان  ئاڵوگۆڕی    لە  اسی ی 
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هێ  ڵتدەسە ویستی  زەبری  پێکازەبە  بەڵم  وشکەوتنخواز  نی  نایە،  هێزێکی  ەدی 
بەپ درووێندێی خسیاسی  لنەوەی  سی  ەست  اسیی کۆمەڵگە، هەڵسەنگاندنی  بارودۆخی 

دژبەرەکهێ کۆکردنزە  ڕێبان،  و  گەوە  دروشمی  دەوری  لە  خەڵک  و ەریی   ونجاو 
هەر تەوادروست،  بردنی  بەکار  خوەها  شێوەکانی  د ەباوی  یتوانەت  بە  ێ  اریدە 

ردی  ی کوئێمەلێرەدا پێویستە    ە کۆمەڵگەدا بدا.لگۆڕانکاری    ڕەوتیی  وەخێراکردنە
ەوەی ین، خوێندنی لە ئێرانبەستراوە بە ئاڵوگۆڕەکانی سیاسبە چەشنێک    ە کڵت  ڕۆژهە
بەپێی  ێ و بتوانین سیاسەتمانو جیهانیی باوچەیی تمان لە بارودۆخێ نێوخۆیی، ندروس

 وسین داڕێژین. وی چارەی خۆنە مافب تنن و لە پێناوی گەیشەماەڵەکگیی ەندبەرژەو
 

 ئێرانی بوون   ی ڕۆژهەڵت و کێشەی رد کو 
باشووری  انتسکورد  لە  وڵتێک  کوردان،  وڵتی  ئ  وەکوو  درڕۆژاوای  بە  ێژایی  اسیا 
باکووکیلۆمیت  5٠٠هەتا    3٠٠ لە  بەر  باشوور  رەوە  کیلۆمیرەو  هەزار  نزیکەی  لە  و  تر 

بڕۆژاوا ڕەەروە  بەهۆژهەڵو  دەهێنێ.  پێک  دەوڵەتێک  ەبوونن   ۆیت  ناوی بی  ە 
-ە هەتا دەوڵەتیئەتنیکی هەی-یفیایێکی جوغراهووممەف ئەم چەمکە زۆرتر کوردستان،

شەڕ پاش  چاڵدران  سیاسی.  لە  ی  کی  ١6٠پتر  خاکی  هەزار  لە  چوارگۆشە  لۆمیتری 
نێوردستان  کو جوغرافیای    کەوتۆتە  ئێران چوارچێوەی  ئەو ەپێبو  ەوە  سیاسیی    ی 

لەبە کە  دانەسرد ئامارانەی  پتر  ت  کورد  دانیشت ١١ەسەتا  ل،  پی  وڵتە  ئەم  ێک  وانی 
   ێنێ.د 

کوردە  ک ێبەش  ئەمڕۆکە دەرەولە  کوردەکانی  بەتایبەتی  و  وڵت  کان  ەی 
ئێرانی  ستیارییەکیهە چەمکی  بە  هتایبەتیان  بەیەبوون  و  نڕاستییەکا   ەڵم،  ژیان  ی 

دەستک دەسنوورە  لە  ویازنبی  رەوە ردەکان  ئێمەەی  ئارەزووی  و  ن.  دەکە  ارک  ست 
شوڤینیستە   وونیوانەی بۆچپێچە بە    کانی دیکەی ئێرانهەڵت یان نەتەوەژکوردی ڕۆ

ئێرانییەکان کە باسی  پا ی تەنیا لە ڕوانگەە دەکەن،  یەک نەتەو  یەک وڵت و وانخوازە 
و   وەکوشارۆمەنحقووقی  دەکرێدییەوە  پێناسە  ئێرانی  لە  و  بەڵم  ی  گەڕوانن، 

ئێراندا دەژین،    جوغرافیای سیاسیی  ە چوارچێوەیکە ل  انجیییەوە، نەتەوەیەکی  ەتنیکئ
 تەوەیی پێناسە دەکرێ.  تێکی فرەنەڵوکوو ئێران وە هۆیەبەم 

وڵت چەند  لە  یاخود  ەوەنەتە  بلژیک  و  سویس  وێنە  بۆ  ئورووپا  بۆ    کانادا،ییەکانی 
ئاڵمافەڕانسە  و  ئیتالیایی  یاخووی،  هۆنییەکان  وڵتانە  ەکانیدیینلەد    ی،سویس-  ئەم 
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کانا  لژیکی ب حاڵەد یاخود  نە  بوون  ئەتنایی  بەڵکووتێکی  حقو  یکی،  و  ی  وقمافێکی 
درالی یان بە  لی و کۆنفیستمی فیدراتی تێکچوونی سیرۆمەندییە کە دەتوانێ لە کااش

 پاش ڕووخانی   بگۆڕدرێ. بۆ وێنە  وانەنەتەێک لەم  نەی یەکشوێن ڕێفراندۆم و جیابوو 
ساڵی  سۆڤیەیی  تیەیەک لە  زا١99١ت  کۆتنیییی  شارۆ،  بە  ومایی  ناسنامە  و    ەندی 

سۆڤیەتی نەپێناسەی  پێکهتەوەی  ه  یێنەرکانی  وڵتە  سەرەڕای  ئەم  ئێرانیش  لە  ات. 
سیستمێکزاڵبوو ناوەندخو نی  ئەندای  هەاز،  سەرەڕای  نەتەوەیەک  هەر  ممی  افی بوونی 

پێناسەشارۆمەن وڵتە،  ئەم  خدیی  ئەتنیکیی  هی  بۆ مافی  و    ەەیۆی  نەتەوەیە  ئەو 
پ  ێنانیسهدەوە مافە  جیهانیەئەم  حکسەندکراوە  لەالیەن  کە  ئوومەیە  پتی   ێشێل ێرانەوە 

ژوەندی بەپێی بەررچێوەیەدا  ون لەم چوابکا و بڕیار بۆ بوون یان نەبو  کراوە، خەبات
نەتەو ئاگایی  ئاستی  خۆی و  سەرەڕ  ەیی  کوربدا.  کاتێک  تا  ئەوەش  ئەم ای  لەنێو  د 

ەوە و ڵتەدا بەستراوەت وتداری لەم  دەسەڵی  تمنووسی بە شێوەی سیسچارە  بێ،  داکۆیە
 . ێکدا تارانەتەحاڵ ژی لە هەرتووێو و الیەنی شەڕ

بە حکوومەتئێستا  بوونی  تێئۆکرپێی  ئیسالێکی  پاتیکی  ئەم  می،  وڵمی  ئێمە  ێویستە 
کێشبدەینەوپرسیارە   بڵێی  فرە:  وڵتێکی  لە  کورد  بەی   دخواز وەن ان  ەڵمەنەتەوەیی، 

]بەپێ ئێران  تواچە وەکوو  عێراق کە سەریورکیە، سوورنەی  ئاسۆرە و  بوونی  ی  ەڕای 
تویا تەرکمەنەکانن  نەتەوین ،  دوو  هەبوا  بێ  دەگرن[  لەخۆ  سەرەکی  ونی  ەی 

 می ناوەندخواز چارەسەر بکرێ؟ وونی سیستاسی و تێکچدێموکر
 
          ی! بین ڕاست  وەهم یان :  ێژ رد لە ڕیگەی وتوو شە کو ری کێ ارەسە چ 

 بود گوهرا  شختی کە تلخرد
 يرين دهی مرورا رب و شاگر چ 

 پديد درخت آهمان ميوە تل
 از او چرب و شيرين نخواهی مزيد

 ابوشکور بلخی                                              
 

ئێستادا  ودۆخبارلە   تێئۆکراتی  سیستمێکی  ئێیکە  لە  ئیسالمی  دەسەڵکی  تی راندا 
بە ان  ەڕیەرانی خودا کە باواسای سەرەکیی نوێنییدیۆلۆژی و  ی ئاپێەبە و،  بەدەستەوەی

ئێراندا نییە، هەروەو کێشەی نە   ەەتەوبوونی ن لە  ئتەوەیی  ساڵ    ٤٠ەزموونی  ها بەپێی 
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ئدەسە ئیسالمی،  حکوومەتی  چارەسەراسۆیەک  ڵتداریی  یاخود بۆ  کورد  کێشەی  ی 
نەتەوەیەکی  هە ئێراندا  ترر  هەر  لە  تێکۆشانی  وڵ  هە  ەچەشن  نابیندرێ.  لە بو  ەشێک 

تەنیا ئاکامێکی وتووێژ نە    یمێز  کورد لەسەرەی  کێشکورد بۆ چارەسەری  ڕێبەرانی  
اسی و  ەپێچەوانەی هەر پرەنسیپێکی سیۆتاییدا بەڵکوو لە کوتۆتەوە، بئەرێنی لێ نەکە

کوئ وەکەخالقی،  کەسایەتییەک  د.ژرانی  نەمر  عەبدوقاسم  وو  و  قادریلوو  ر  ئازەڵاڵ 
لێکێزی  م  رەلەس ڕاستییەکەوتووێژی  نیشانیانوتۆتەوە.  ژیان  تێرۆری  وە  دا  انی  د. کە 

تەساق نە  بملوو  نەگرتنی  لەبەرچاو  بە هۆی  ئەمنیەنیا  بەڵکوواری  پی  تی،  النێکی بەپێی 
پ لە  و  کراو  حیساب  ب زۆر  سەرەکیێسەرکردنی  ێناوی  حیزبە  لە  یەکانی یەکێک 

ب   ڕۆژهەڵتی قەولی  کوردستان  بە  )اصلەنجەگ  یم"نیزاووە.  خطا   دب  وی"  خطا  در 
بێنکند( "کاتێک .  سگومان  هێزەرە،  بە  بزووتنەوەیەکی دیکتاتۆرەک  یبوونڕای  ان، 

توو کۆخۆڕاگری  ]لە  هڕەش  لەوە مەڵگەدا[  ڕێگەی    ەبێ،  لە  دیکتاتۆرەکان  دەچێ 
ئۆپۆوتووێژ   ماسکی  لەگەڵ  لەژێر  و  ئاشتزیسیۆن  بۆ مسۆگەرکردنی  ئەوان   ی، 

تە  ش بێێژ دڵخۆشکەرە بانگهێشتن بۆ وتوو  ەن. هەرچەندت بکێشهگن بانخۆبەدەستەوەدا
  ٤ێ".ە بۆسەدا بکی زۆر لوی وتووێژدا مەترسییەدەچێ لە دی ەلەو چاو، بەڵمبەر

شۆڕشی   سەرەتای  لە  ئێران  ئیسالمیی  پەڕێبەنداحکوومەتی  ساڵی  نجاوحەوتی نی 
بەهێزکردنی بۆ    یان ە ا و تان و کوردستاندەو کاتی ئێریش لە بارودۆخی ئهەتاوی، ئەو

ئاوڕی    نەبێ، قەت   ناردستتازە بۆ کوشی  هێرداڕشتنی پیالن و    ێزی نیزامیی خۆی و ه
داوەتەوە و، هەتا کاتێک  ئێران نە  یەکی دیکەیهیچ نەتەوەلە مەسەلەی کورد یاخود  

د  نێوەر  ەسەڵتەئەم  ئەگەربەم  بمێنێتەوە  کۆکەوە  چارەسەرکردنی  لی  کورد  ە  ێشەی 
ئێ ت  وە  یی ن  رانداچوارچێوەی  نارەجموجووڵی  و  چەکداری  چەند  سکی  دنەوەی 

ئێران   جیدی بۆ سەر حکوومەتی ئیسالمییشارهێنانی  وگهۆی  یش نابێتە  یەکرگەپێشمە
ڕ سەو  دیکتاکێشانی  چارەسەرکررنجی  بۆ  ئێران  کێشاتۆرەکانی  لدنی  کورد.  ەم  ەی 

جا زۆر  وتەکاپێوەندییەدا  دەبیندرێ  قاسملر  د.  شەڕی  نی  لەمەڕ    و  یرچەکداوو 
وتووێژمەس دەسەڵتکەلەی  لەگەڵ  الیەردن  لە  ناوەندی  ک ی  خۆیەسان  کە  ان نێک 

ێ و  رۆڤە دەکرتر شنێکی ەن، بە چەش"ڕێبازی قاسملوو"! پێناسە دەک  وو هۆگرانیکەو
دووبێ وتەیە  ئەم  دەکپسانەوە  کە  پات  چەکداررێتەوە  شەڕی  لە  نە مەبەست  ی 

 
م، ص دی، موسسە آلبرت انیشتن، فصل دواز دیکتاتوری بە دمکراسی، جین شارپ، مترجم: جا  4

2 
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ح تارڕووخاندنی  سەرنکوومەتی  بەڵکوو  کاانشێڕاکجان  بۆ ئربەدەستانی  ی  ێران 
لێرادنی کێشەی کوردی ئچارەسەرکر ئەمە لەژێوتووەسەر مێزی  ن  حاڵێکدایە کە    ە. 

ال  لە  قاسملوو  "کور١١و    ١٠پەڕەی  د.  باسدا  ی  مەسەلەیتە  بەم  ئاماژە  چەشنە  ە  بەم 
لەگەڵ شەڕی   یی ئێستامانتیکی شەڕی چەکدار"]...[ دەبینین کە تاکو دەبێژێ:  دەکا  

ڕێژیم    وەیئە  ە شەڕمان دەکرد بۆەیە: ئەو کاتە ئێمهگەدا فەرقی  مان  سێ  یکداریچە
 ین، چونکە یم بڕووخێنئەوەی ڕێژ ین، بەڵم ئێستا شەڕ دەکەین بۆوتووێژ بکە ەار بناچ

ئەکانی خەڵکداخواز  لەم بڕوایەداین کە هیچکام لە ێران، لە  ی کوردستان و گەالنی 
 ئێمە: "ڕووخاندنی   یروشمی ئێستاواتە د   .نایە  دا وەدیومەینیەی ڕێژیمی خچوارچێو

 ە و دانیشتنی د. قاسملوو لەگەڵ ر ئەم وتەیەهتنی  لەبەرچاو نەگر".  ڕێژیمی خومەینییە 
رسیارە  ەکرێ ئەم پێرەدا د گیانی بەڕێزیان تەواو بوو. ل  ، بە نرخیکانی تارانتێرۆریستە

ئەوان پێیائاراستەی  کە  بکەین  شەی  بە  وایە  ]ئن  چەکداری  نین واتبەگەر  ەڕی 
دەتوانن   ین[،ری ناو بەرکداچە نێو وڵت بە شەڕی ند پێشمەرگەیەک بۆەناردنەوەی چ

 بکەن:  ومەتی دەسەڵت ناچار بە وتووێژحکو
تێرۆری   ەتی پاشی هەتاوی بەتایب 6٠اوەرد لەگەڵ ساڵەکانی دەیەی  بەرلە   •

تێرۆری سەدان    قاسملوو و شەرەفکەندی  د. د و  ێموکرات و  پێشمەرگەی 
لەکۆمە و  ووریاشب  ڵە  لەسێدارە    کوردستان  و  سەدان کوشتن  دانی 
نێوخزی  خوائازادی چکوردی  گۆڕدرا  ۆ،  لەم شتێک  وابێ  پێمان  کە  وە 

 کورد دەبێ؟! بۆ کێشەی مۆجزەیەک  انە ئەگەریئیمامزاد 
تنخوازەکان السەنگیی هێزە پێشکەو  ئیسالمی و  کوومەتیبڵێی نێوەرۆکی ح •

حکو ئیسالو  وەهاومەتی  ئێران  ال  میی  کێمە  ئ  ی بۆ  بتوانین   ەشکابێتەوە 
ناچاردەسەڵتد تاران  لەسەدا   بە  ارانی  مێنیشتن  بۆ   یزر   وتووێژ 

 ن؟  چارەسەرکردنی کێشەی کورد بکەی
ب • ئەوزووتنەبڵێی  هەتا  کوردستاندا  و  ئێران  لە  مەدەنی  پەرەی    ڕادەیە   وەی 

ڕاسگرت نوێنەرانێکی  لە  بێ کە  ڕۆڵی    نێوخۆی وڵتتەقینەی کورد  بتوانن 
  ەتی وومو شار بتوانین حک  مە بە هەبوونی شاخێۆ بگێڕن و ئان بم–" ە هەدەپ" 

 بکەین؟بە پاشەکشە  اچارئیسالمی ن
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لە • گۆڕانکاری  بەبێ  نا  بڵێی  یاسای  دەوەندخوازی  سیستمی  و  سەڵت 
وێچوو ئێران،  چارە بنەڕەتیی  کێشەینی  سیستمی   سەری  گۆڕینی  و   کورد 

 ا هەبێ؟تانددسروتی کارچێوەی ڕۆژهەڵتەنیا لە چوئیداری و سیاسی 
وێەئەگ • چەشر  ئەم  ئاڵوگۆڕانەچوونی  چوا  نە  تی  حکوومەرچێوەی  لە 

دەبێتە  سیئ بەربەستێک  چ  هەیە،  ئێراندا  مانەوەالمیی  هۆگرانی  هۆی  ئەم ی 
یی تپێکی کار و چاالکێران و دەسان بۆ ئبیرۆکەیە لە تاراوگە و نەگەڕانەوەی

   ا؟دییسالمڕەتیی ئێرانی ئی یاسای بنەیاسی لە چوارچێوەس
 

 دا! نی حکوومەتی تاران اند ووخ ورد لە ڕەوتی ڕ ک و پێگەی    گە جێ 
 رد کە سەتا بە هێزی کوە کە ڕێژیمی تاران قەت تەنیا  حاشاهەڵنەگر  یییەکئەوە ڕاست

پێک ١١هەتا    ١٠ ئێرانی  دانیشتوانی  نناوهێی  بەە،  چییەاڕووخێ.  چارە  پێگ  ڵم  و   ەو 
د دەبێ خۆی لە  ریە؟ ئایا کورەدابە  ملە کا  ە دژبەرەکاندابازنەی هێز  جێگەی کورد لە 

ە یان چونکە کێشەی نەتەوەیی  ا ببینێتەود یێرانوازەکانی ئتنخکەوان بەرەی هێزە پێشنێو
یدا بە  ئیسالم   کراتیک و پاشکەوتووی حکوومەتیکی نادێمولە سیستمێ  یە دەتوانێهە
ئەگئاو بگات؟  خۆی  کام  اتەکانی  بە  وایە،  و  ەر  ئەومیکانیزم  لە سیاسەتێک؟  یش 
حکوومەتێکدڵەاح کە  پتا  ئامادەی  تاران  چاالکی  ئیزنی  هێزە سیایی  ێدانی  بە    سی 

رە، ە بە سێدازادیخوازاندەنگێکی ئاەکانی خۆشی نییە و، هەر چەشنە  ی و سیاسیینەمەد 
د  وڵم  تێرۆر  و  تەداتەوەبەندیخانە  پیالنی  کەعبی  .  ڕەزا  کاک  جێگری  ێرۆری 

کۆ زەحمەسکرتێری  کوردسمەڵەی  پتکێشانی  سەنالیتان،  تی  قاندنەوەی  ەرنەگرتووی 
ک زبنکەی  شۆڕشگێڕی  کورد ەتکەحمۆمەڵەی  س  یستانێشانی  لە  ،  ٢٠١5اڵی  ئێران 
لەبەر قەڵی    ٢٠١6مبری   ی دێسا٢١  ی یەڵدا لەرەساتی شەوکەس لە کا  7کوژرانی  

هەدێموک مووشرات،  دێموکراروەها  قەڵی  دەفتەری-ت  کبارانی  سیاسیی   بنکەی 
ئ  کادحێنانی  و بنکەی ڕاه  -حدک وقمان و زانیار  پەناهی و لحوسێن  نێعدامی ڕامیو 

سیاسەتی    ، نموونەی بەرچاوی نەگۆڕییی زایینیدا٢٠١٨  یانانی خەرم١٧لە    یراد مو
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چوارپ لە  ئیسالم  تر  حکوومەتی  تاوانی  و  سەرکوت  ئێرادەیە  و؛  یی  لەم  ستە  پێوینە 
 وە: انەش بدەینەوڵمی ئەم پرسیاردا پێوەندییە

ئێمە • کورد بڵێی  سنەماە  ک  ی  لە  پاانتوانی  سەرەتای  شۆڕشی  ڵەکانی  ش 
هەبوونی  ،  57  ڕێبەندانی پشتی ارهەزابە  و  پێشمەرگە  جەماوەری  ن  وانیی 
ن دەسکورد،  حکووەبوونی  کوردستان،  ەڵتی  شارەکانی  لە  ناوەندی  مەتی 

نەەقامها سروەهە دەسەڵتیگیر  سیاسیی و هەبوونی چاالکیتاران    بوونی  ی 
دژبەهێ و  چەپ  ئێراندا،  ەواوت  ە لرەکان  زە  خاڵتی  یەک  بە  لە    ەنانەت 

ب لەن،  گەیویستەکانمان  ئێستادد وبار  بتوانین  لە ۆخی  بەشێک  بە  ا 
 گەین؟  ئامانجەکانمان ب

ئبڵێ • بۆ وێنی  ئەو وەهمە کە  پێکهێنانی  نەبێتە هۆی  بەەمە  بە    شداریکردنیە 
ه نمایشەکانی  لە  وێچووخەڵک  ب ەڵبژاردندا  هێنانە  چارەسنی  و  ەری  ەرباس 

یاخو  کورد ی  ەشکێ ئیسالمی  د هەیە،  ڕادەیحکوومەتی  بەم  ئێران  لی  ە  ە 
ڤ  یەکانی مرۆێ لەبەر چاوگرتنی مافە سەرەتایگەیشتوە بەب  یاسیەقلییەتی سئ

ئێران ئاماد لە  ئەویش  کورد بێ،    افەکانیەی پێدانی تەنانەت بەشێک لە مدا، 
ه کە  کاتێکدا  ڕۆژهەڵتلە  کوردستان  ێزەکانی  وڵ ی  دەروەی  ئاوالە    ت 

 ون؟  اوەیی و فیکریی بورەیرانی ڕێکخشی قووت
ت • حکوومەتی  ئەوەندە  بڵێی  بە   زواالاران  بیەوێ  کە  بووبێ  بێدەسەڵت  و 

د -یەک لەگدوو  بە ەڵ جەماعەتانیشتن  دان  بە چراسەوز  دیاریکراو کە  ێکی 
لەگەڵ ردنی کێشەی کورد  ەوێ پێشەنگی چارەسەرکناتاران دەیوومەتی  حک

 رد بدا؟! ی کوافم ان بن،انی ئەمنی ئێرهێزەک
ی زۆرتر لە  یکبەرەنانی دوو پێکهێهۆی  کردنە نەبێتەەتئەم چەشنە سیاس ێیڵب •

 ن؟ومەتی تاراماڵی کورد و دڵخۆشترکردنی حکو
و ناتۆ بۆ ئێران  ی ئەمریکا  هێزەکانگومان پێکهاتنی بارودۆخی نوێ وەکوو هێرشی  بێ

دە]وەکو یان  عێراق[،  ]وەک  ستپێکی شەڕی و  ود کودەتای  یاخ  ە[ یروو سوونێوخۆیی 
نێه دژبەرەکانی  بەرژێزە  کە  حکوومەت  پێکەوە  دییوەنو  ش  ابناتەان  یان  ۆڕشی  بێ! 

داها لە  دەتوانێ  ببێتجەماوەری  سەرهتوودا  هۆی  سنە  بەڵم ەڵدانی  تازە.  اریۆیەکی 
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کا  ئێستاکە خاڵهیچ  لەم  "بام  چ  و  "بالقوە"  چ  کورد نە  و  نین  ڕۆژهەڵت  لفعل"  ی 
ئیسبە حدژ  یوتنەوەیاخود گشت بزو لە باروالکوومەتی  ئێران  دۆخێکدا نین، کە  می 

ران بێ،  ا لەسەر ئێدیی وڵتانی ڕۆژاوایی و ئەمریکەڵ بەرژوەنگەیی لدییان تەباوەنەرژب
لەبە پێیە  بم  گەیشتبێ  ئەوەی  کاتی  ناچی  لەوە  بۆ  برادەران    ەشێک  توورەکەی 

حاڵ  بدوورێنن! لەم  کاتێتەنانەت  لەسەتەشدا  حیسابێک  کورک  ڵت  ۆژهەڕ  ید ەر 
بودەکرێتە یەکگرتوو و  بێ!ە کە  انەی کە  یی انسترد ڕێکخراوە کوئەو حیزب و    ەهێز 

ئاڵهەڵگر و  فیدرپێشڕەو  دروشمی  ئی  بۆ  خێرانن  الیزم  لە و  بەشێک  وەکوو  ۆیان 
ئێران پێناسئۆپۆزیسیۆنی  کانی  کە بەشێک لە کێشەا لەم باوەڕەدان  ەروەهەن، هە دەکی 

ڕۆژهنەتەوە لیی کوردی  دەوڵەتوارچچ  ه ەڵت  دێموێێوەی  "فیدرال و  کراتيک"دا  کی 
بێ کرده   چارەسەر  دەگوماێ،  خانەنچن  نێو  ئێرانە  ئۆپۆزیسیۆنەکانی  حیزبە  و   یی 

چارەی  یی و مافی  نەتەوە  ئەوانەی کە باوەڕیان بە کێشەینگ لەگەڵ  ستە هاواهەپێوی
هەیە،   ئەمخۆنووسین  ڕووخاندنی  تێ   بۆ  ڕەڕێژیمە  لەم  ێکی زبیحوتەدا  بکۆشن. 

بەبێ  اسەربەخۆییخو ناتوانێ  سیستمی  زیش  نا–اریئید تێکچوونی  و  وخوەندسیاسیی  از 
ت. بۆ گەیشتن بە نی خۆی بگالە ویستەکا ی حکوومەتی ئیسالمی بە بەشێک  ڕووخان

مسۆگەر بکرێ،    یکۆمەڵیەت  ورهەنگی  سیاسی، فە  ۆخیرود با  سەربەخۆییش پێویستە
ارەنووسی  انن بڕیار لەسەر چوبگەن کە بت  وەییتەەناگایی  ە ئاستێک لە ئەتا خەڵکی به

بد ڕێکخر  .ەنخۆیان  و  ڕۆژهەوکاوە  حیزب  بەبێ ردییەکانی  کوردستان،  ڵتی 
گرتنیلەبە کا  رچاو  بردنەدروشمی  بۆ  درێژخایەنیان،  یان    ئاگایی   سەرەوەیتی 

و ی  ۆراوجۆرە سیاسو پێکهاتە جڕێکخستنیان لەنێ  و   ڵک و کۆکردنەوەی خەەیی  نەتەو
پێویسییەکەند ەم بارودۆخێکیتاندا،  بە  دێموکرات  یان  و  کاریگەریە  هە  ئازاد  یی  تا 
لساڕ هەبتەوخۆیان  گەلەکەیان  ڕۆژانەی  ژیانی  بارە  ئەم  بەبێێ.  ڕووخانی    ودۆخە 

ئێراندا لە  ناوەندخواز  ن  سیستمی  نەیاروەدی  دوژمنانی حکوومەتایە.  ئیسالمی ان و  ی 
خوا ڕووخاکە  ڕێژیمەزیاری  ئەم  ک  نی  جێگە  ین،  ن  مەبن،  کوردی   وبەڵم  پێگەی 

ۆکراتیکی ئێراندا، تەنیا خواز و تێئدنناوەحکوومەتی    دنیخانەالت لە ڕەوتی ڕووڕۆژه
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بەرەیەکدەتوا  ئ  نێ  هێزە  ئێرانۆپۆزیسیۆنلە  بە  باوەڕیان  کە  بێ  فرەەکان  نەتەوە، ێکی 
 سین هەیە!مافی چارەی خۆنووونی کێشەی نەتەوەیی و بو

 ! ەبات ەنسیپەکانی خ ر پ 

 بگوی  رتوالفظ و اسکن  ستار
 دلير بتازاە و پس سرە کن ر   
 مسعود سعد سلمان                          
 

پێوی سیاسی،  درێ حیزبێکی  لە  دەرفەتەکانی ژایی خەباستە  بارودۆخ،  بەپێی  تی خۆیدا، 
ەدهێنانی خەڵک، بۆ و ی لەنێو جەماوەریو ڕادەی کاریگەریی خۆ  ڵگە، تواناێو کۆمەن

سەئامان هەڵوێستیەکا کیەرجە  هە  نی،  شیاو  تاکتیکی  ڕەوتو  لەم  و  بە    ەداڵبژێرێ 
جۆراوجۆرەکاێشانی  هێن بەکار و  وە  ئاشتیخوازانە  خەباتی  هەتنی  و مەدەنی  شۆڕش  ا 

ڕەش بکا.  دوژمن  بە  پاشەکشە  چەکداری؛  خەبەڕی  ڕێگوتی  و  ەیەات،  ساف  کی 
نیلەمپەبێ و  ر  حیزب  هیچ  و  چابزووتنەوەیەیە  ناتوانێ  بێ ەوئ  وەڕێی کیش  لە    ە  کە 

کوورتخایەندا  یماوە ئاوات ەکی  و  ئامانج  کنی  ەکابە  لە  کااهاتی  بگات.  سەر  ری تنە 
ئیسالمییە پێی هاوڕێژەیی هێزەکانی  ییەکان بەە کوردستانئێستا هێز  وە هەتاحکوومەتی 

دەسە  خۆیان ناوەنو  لە شێوە جۆراوجۆرەکڵتی  لە انی خەبات وەکوو  دی  بەشداری 
ڕێبەندانیشۆڕشی  اتسەرە  هەڵبژاردنەکانی چەکداری  57  ی  شەڕی  وتووێژکردن  ،  و 

 ڕوون وەکوو وەرگرتووە، بەڵم بە هۆگەلێکی د کەلکیان ته ن و ەرانی تاراوێن ڵ نلەگە
ه ونەبوونی  کو  اودەنگی  هێزەکانی  یەکگرتووی  و    ردستان، بەرەی  شەڕی  دابڕان 

سەرکوتی هێزەکانی  نێوخۆیی،  کپێشکەوتنخو  تەواوی  و  ئێرانی  لە ی  ناوردستازی 
ڕێژیمیال زۆئیسالمییە  یەن  و  لوە  دیکەش،  هۆکاری  بەداخڕەوەم  ر  ەوە تەدا 
نە ەس پرکەوتوو  بە  ناچار  پەیتا  پەیتا  و  نیبوون  ڕێکاشەکشەی  و  هزامی  ەتا خراوەیی 

ک باشووری  لە  ماوەیە  وردستاندانیشتنیان؛  پبۆ  کراون.  درێژخایەن  بەجێ  کی  اش 
ق نیشهێشتنی  و  دێمەندیل  بوونی  وۆمەڵک  و   وکراتتەجێ  کۆیە  لە  زڕگوێز،    ە 
ەرەی شەڕی دژبە ب کوو پشتەەوەعس  ی ڕێژیمی بماننە  هەرێمی کوردستان و پێکهاتنی  

دابڕان   لەت ئێران،  ئەم  لەت  و  وبوونی  دەسەڵ   حیزبانە  سیستمی  بوونی  لە  بەهێزتر  ت 
هەرئێ و  راندا،  سیاسی  قەیرانی  نەبووەها  بەرەیەکڕێکخراوەیی،  و ونی  کوردستانی  ی 
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ئاشکراکانێنی  نه  ەگوشار سەرەکییە  یو  کوردسکحیزبە  باشووری  کتانانی  ێشەی  ، 
هتماڵی   وکاریگەریی    دو  حیزبانە  ئەم  لەسەر  نوێنەنەرێنییان  فیکریەکوو  و    رانی 

ب  سیاسیی ڕۆژهەڵت  کوردی  هبزووتنەوەی  و  ئەمڕۆووە  هێزی ەیە.  هەبوونی  کە 
حاڵەتێپێشمە زۆرتر  بۆ    کی هێمایی ورگە   یهەتا هێزێک  هەیەن  اکحیزبەسەمبولیکی 

ڕەوتی لە  حکوو  کاریگەر  دژبە  ئمەتخەباتی  ئێری  لەبێب ان.  یسالمی  ەرچاو گومان 
بوونی ناوچەی ئازادکراو ی شەڕ، نەپشتی بەرە  و نەبوونی  گرتنی بەرژوەندیی باشوور

ڕۆ جکوردستان    ژهەڵتیلە  پشتیوانیی  نەبوونی  کەمبوونو  و  هێزەماوەر  ڕێژەی  ی  ی 
هێونوب هێزەپێشمەرگە و ب ڕێگەرزە سەرکوتکەی  تاران،    بە   بەم چەشنە خەباتە  ەکانی 

 . اوی لە بارودۆخی ئێستادا نادەنی هەت6٠ەی  یەنی د شنی ساڵەکاچە
نشێویهەوراز   بە  و  پێوەند  ی خەباتهێنانی شێوە جوراوجۆرەکانکارخەبات و  ی لە 

 هێزیە  تسپێوی  ێز بوونی دوژمنلە کاتی بەهیی و دوژمندایە.  لەگەڵ وەزعی هێزی خۆ
چاپێشکەوتنخو هەر  لە  بەدوور  کێشەخوازییەک ز  پەیتا ە  ب  5ەشنە  یی  اتپەی  شێوەی 

بکا و،   بپارێزێ،  چاالکی  دوژ بەڵم کاتێهێزەکانی خۆی  دەبێ  ک هێزی  من الوازە، 
پێ هێزی  چاالکیی  و  ڕادیکبچێتە  واز  وتنخشکەکار  دیتنەوەی  اڵترەوەقۆناغێکی   .

 و بەدوور لە هەڵەی   اسەتی دروستی سیتنشڕو دا  ئەم دوو حاڵەتەژەیی نێوان  هاوڕێ
هاس کارێکی  حیزبێکنییان  سیاسی  و  بەە  توپری  دەبێ  و رس  لێکدانەوە  انایی 

ڕووداوەکهەڵسەنگاندن وەزعییی  وان،  خۆی  نالە  ەتی  و  لەبار  فاکتۆرە  بارە  دوژمن، 
بێ،   وخۆییەکان،نێ بتوانێ هێز  ناوچەیی و جیهانی  لهەتا  دەوری خۆی  ێکی زۆرتر  ە 

دوە  وەبکات  کۆ پەراو  لە  مەوژمن  ئەم  بۆ  بخا،  بەێز  پێویستە  و  مە  رنابەستەش 
  نەی خەڵکی، توانێ متماداوەکانی نێو کۆمەڵگا هەبێ و بستی لە ڕووورەی د خوێندنەو
پێویبەرەوخۆ   دەرفەرتی  کاتێک  کڕابکێشێ.  بۆ  چاالکست  و  نییەار  ڕادیکاڵ  ، یی 

تێ حیز دەبێ  وبکۆشی  ب  نێوخۆی  شالە  بە  پەرە  لە  زبی  حی  ینەکانڵت  و  بدات 
یاێڕ ی و جۆری پێشەیو اجۆر  ی یەکیەتیینانکهێخود بەشداری لە پێگەی پێکهێنان و 

 ت بکات.  نی نێو وڵکااالکییەشداری لە چکۆمەڵیەتی و فەرهەنگی، بە
لە  دەسەڵت بەڵکوو    ێدانی ڕەوایی زۆرتر بە ەدەنی نە پ ەباتی ممەبەست و ئامانجی خ 

زۆر پەراوێزخ  هەرچی  ه ستنی  و  انی  ەک ز ێ تری  خەڵک  د دەستەڵت  وورکردنەوەی 

 
5 Adventurism,  ماجراجو یی 
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وەک ئێران و   6ردنەکان لە وڵتێکی سەرەڕۆاژهەڵباری لە ڕەوتی  بۆ وێنە بەشد  لەوانە.
ئەوابۆ بەشداریی لەم چەشنە نمایشانەدا، بەپێچەوان   ڵکیهاندانی خە ان  نەی کە پێیەی 

چا هۆی  دەبێتە  والکوایە  خەڵک  نەتەبردنەسەرەو  کردنی  ئاگایی    ەنیا ەتن  وەیی،ەی 
رچێوەی  اولە چکە دەکرێ    ێنێک د ڵکوو ئەو وەهمە پێدوو خاڵە نادا، بە  یاریدە بەم

 !  ک پێک بێ؟دێموکراتی ا ئاڵوگۆڕیتمێکی بەستراو و کۆنەپەرستانەدسیس
وە بەرەو رییەلە کتێبی "لە دیکتاتۆ  اتی مەدەنیینی خەبشارپ یەکێک لە دوکتور  جین

ئادێ ڕاستیموکراسی"  بەم  لەکە:  ا  کەد   یەماژە  حکوومژ "دەنگدان  دەسەڵتی  ەتە ێر 
ئ بۆ  ازێ امرسەرەڕۆکاندا  باش  ئاڵوگۆنێپێکهکی  سیاسی  انی  پێکهاتەی  لە  بنەمایی  ڕی 

بەشێ حکووم نییە.  لە  دیکتاک  پاراستنەتە  بۆ  جاروبار  ڕواڵەتۆرییەکان  تی ی 
 ەکانی ەنگدان لە وڵتنن )وەکوو د ژاردنیش بەکار دێبوونی خۆیان، هەڵبتیک دێموکرا

ڕلۆب پێکی  دەنشۆژهەڵتی  ئەم  بەڵم  ڕاپرسییەوو(  بۆ    اتەنیتراوەن کە  بەسکی  گدانانە، 
یپشتیوان هەڵبژاردنی  و  خەڵک  لێکردنی  کای  لە  هەڵبەکێک  نی ژاردووەکاندیدە 

یزنی بەشداری  دیدێکی ئۆپۆزیسیۆنیش ئەنانەت کانئەگەر تدیکتاتۆر، بەکاردەهێندرێ. 
حاڵەتە  ەکوو)و  ێ ژێردربدرێ و هەڵبپێ هەڵبژاردنی  لە   ساڵی    یئەو  لە  لە    ١99٠کە 

یەن  هەڵبژاردنەکان بە هاسانی لەال  ا(، ئاکامی دیڕوو  لە نیجێریە  ١993  برمە و لە ساڵی 
ڕەت  دیکتات "سەرکەوتدەکرێتەوەۆرەوە  کاندیدی  جاروباریش  هەڕ،  و  وو"  ەشە 
ک بە رەکان هیچ کاتێرێ. دیکتاتۆەت لەسێدارەش دەد شەی لێ دەکرێ و، تەنانگوڕە

ئسااه دەنگدانی  بی  نیزنی  کە  ئەوانەی  تبە  لە  ئەوان  پەختانەوێ،  بکی   ێشنە اشایەتی 
   7ەن." خوارێ، ناد 

وو ەیە، بۆ وێنە پیالنی گیرانی د. قاسمله  اڵەتانەمانوونی ئەم حلە ئێرانیشدا ئێمە ئەزم
ەری خەڵکی  وەکوو نوێن  مەجلیسی "خبرگان" وەی لە هەڵبژاردنەکەی  دەنگهێنانەپاش  
ن  جی  وز. پاش بزووتنەوەی سەووسەوی و کەرووبی  مدانی ماڵیی  ارۆ  ەمگ  و لە  ورمێ

ریی خەڵک  واتە هاوکاە بە خاڵێکی سەرنجڕاکێش دەکا،  جوانی ئاماژ  ر بەشارپ زۆ
سەرچو دیکتاتۆرەکاەکوو  سیاسیی  هێزی  دەاوەی  و،  "مەبەسن  سەرەکییەکە ڵی:  تە 

نی  سادەیە، هادیکتاتۆرەکان  بە  خەڵ ازیان  ئەو  هەوکاریی  حکک  ەیکە  وومەتیان  ە 

 
6 Despotism,  ا ستبدادی 

،  فصل اول،  ی آلبرت انیشتنسە ادی، موسج شارپ، مترجم:  جین  اسی،از دیکتاتوری بە دمکر  7
 ٦ص 
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خۆیان  زی سیاسیی  ێهوەی  وانن سەرچاناتو،  ک کە بەبێ ئەرییەەردا دەکەن، هاوکاسبە
 سی بریتین لە:  هێزی سیا ەرچاوەکانی ی ڕاگرن. سمسۆگەر بکەن و لە جێی خۆ

پێکهێ • باڕەوایی،  گشتی  نانی  حکوەڕی  بوونی  یاسایی  و  لەسەر  وومەت 
 . نای لەوڵک بۆ گوێڕایەڵئاکاریی خە پێبەندیی

فەرمانبەری  سان و گرووپگەلێک کەەک، ڕێژە و بایەخی یئینسان اوەیسەرچ •
  سەڵتداران یاریدەی دە ود  ڵتداران دەکەن، هاوکارییان دەکەن یاخەسە دەل

 8دەدەن و هتد."  

هەڵویستی کە  هاندان  حیزبێک   لێرەدایە  لە  بۆ  بەشداری  بۆ  خەڵک  هەڵبژاردنەکان  ی 
مانیا بە  دەسەڵتی  ریدە  ڕر  ۆتدیکتاەوەی  زۆرتر و،  دەدا    ەوایی  زۆربەوان  جار  و 

خاڵێکی   سیا  لە  ڕەشوەکوو  حیزبانەد ەئسیی  ژیانی  حیزبێکی  م  دەکرێ.  تۆمار  ا 
ێ،  ەدا هەبخۆیدا ئەگەر نەرمشی لە کردەو  نی سیاسیی وتی تێکۆشاسیۆن لە ڕەئۆپۆزی

  ەڕەتیگۆڕانکاریی بن  ک دەرفەت بۆبکا و ئەگەر کاتێە لە بنەماکاندا سازش  بۆی نیی 
پیین   ەێ؛ کەلک وەربگرە کنییندوتیژییان لەگەڵ  لەو شێوانەی کە تو   ێویستە جارێە، 

ئەم  ٢٠٠نزیکەی ناسراون.  ئێستا  هەتا  لە  شێوەی  دەستەی  شێوانە   سەرەکیدا   سێ 
ناڕ دربڕینی  کراون:  هەڵگرسا  ەزایەتیپۆلبەندی  وو  نەکردن  هاوکاری  هێرش    ندن، 

شێوە دەربڕیکردن.  ناڕەزایەتی کانی  هە  نی  خۆپی  اندنرسگڵ و  اندانە  شزۆرتر 
ڕۆسەمبولیکەک ڕێژە  وەکوو  و  ن،  یشتانن  نەک  هتد.ڕێپێوان  بەسەر  هاوکاری   3ردن 

ەتی نەکردن، )ب( هاوکاریی  ی کۆمەڵیف( هاوکاریدەکرێ )ئەلژێرگرووپدا دابەش  
نەئاب وەکووووری  مانگرتنە  کردن  هاوکارتەحریمەکان،  و  )ج(  سیاسی  کان  یی 
بەنە هێرشی  تو کردن.  کایژی  وتدنبێ  ڕێگەی  ڕەوانی  رلە  چاالکیی  فیزیکی،  و   ،

ە ەریبەکان لوەها ]پێکهێنانی[ دەوڵەتە هاوت]...[ هەر  ، یسیاس ئابووری و  و    ەتیکۆمەڵی
  9یر دەبن. اخردا جێگدەستەی ئ

 
وری بە دمکراسی، جین شارپ، مترجم: جادی، موسسەی آلبرت انیشتن،  فصل سوم،  اتدیکتز  ا   8

 ٢ص 
ی ئەم  7١ا  هەت  63نی  انە الپەرەکا، بۆ زانیاریی زۆرتر بڕو٢ەڕەی  ، الپ5سەرچاوەکەی سەرێ، بەشی    9

  کتێبە لە:  
http://www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/10/Farsi-FDTD.pdf 
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سەرانسەر ڕۆژیمانگرتنی  خەرمانانی  ٢١  چوارشەممە  یی  لە ه  ١397ی  ەتاوی 
کوردستانڕۆژهەڵ بانگەوا  تی  نالەسەر  هاندەوزی  حیزبی  کوردستانی ە وکاریی  کانی 

حیزئێ کۆمەڵەی  و  ئێرکۆمبی  ران  وۆنیستی  بە  ,هتد  ان  لە نموونەیەکی  بەهێز  و  نرخ 
زبە ان و حیبۆ گەلەکانی دیکەی ئێروانەیەکی گەورە    ەلی کورد ومەدەنیی گ  خەباتی
 ەرییەکانە.سەرانس

 
 ئاکامبەندی ۆتایی و  ک

 یی ئێمە هەیە." د یاریدەی جید ەب تییسبەڵم پێو ەردەکەوێ،"ڕاستیی س  
 ژولیوس  ڤۆچیک                                                               
 

نەتەچارەسەرکردنی   پێوەندیی وەیکێشەی  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  لە  کورد  ی 
لەگڕاستەو سیستمی  خۆی  ئیران    –ئیداری  ەڵ  نسیاسی  اوەندخواز، هەیە. حکوومەتی 

تنادێموکرات و  ئتیراوکییک  بکی  کە  نەتایسالمی  بوونی  بە  کێشەی وەڕی  و  ەوە 
ەوەیی لە ەکی بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتربەستی سەرەبیە،  ئێراندا ن  لە  ەیینەتەو

سچ ئەموارچێوەی  هێزێکی  یستمی  ئەرکی  ئێراندایە.  خەبئوپۆزیسڕۆی  لە  اتی یۆن 
بریتییەپێشکەوتنخوازانەی   لەدوورکردنەو  لە:   خۆی  خەڵک  نە  رد ب  ت،دەسەڵ  ەی 

اوە  رخڕێک  ی ئەوان لەدانمانڵک، ڕێکخستن و سازمتمانە بە خۆیی خە  ەرەوی ورە وس
برد نهێنی   کۆمەڵگا،  نێو  ئاشکراکانی  سەرەوەیو  نە  نە  و  ئاگایی  لە  تەوەیی  سیاسی، 

هەرچی ئاشکراکردنیحکوومەتی    زۆرتری   پەراوێزخستنی  و  و    ناوەندی  جەنایەت 
ئاکارەکا  تاوان نادێموکو  نێل  ێم ڕژ  راتیکینی  دەروە  و  خۆ  پێکهێنانی ەو   ی وڵت، 

دیپلۆماتیک لەگەڵ پارلمان،  پێوەندیی    ۆبڵت  دەرەوەی و  لە  ڵتلۆبی کوردی ڕۆژهە
 پێکهێنانی   هەوڵ بۆتەکانی رۆژئاوایی و ئەمریکا،  ەکانی وڵیەنە گشتییڵەت و راگەدەو

کورد  یەکگرتووی  لەگەڵ  بەرەی  هاوکاری  پێشکە  و  سەروتنخوازەکاهێزە   بە   نی 
هەوەکەتن دیکە،  ڕێکخراوەانی  ئەو  سەرتاسەریانەیە  روەها  چارەی  مافکە  ە  ی 

، ئەوەیە  وی ئەمانەششەرتی تەوای ئێران بە فەرمی دەناسن. پێش ی نەتەوکاننینووسخۆ
نیان ڕێک لە سەر خاڵە هاوبەشەکاڕێکخەن و    ی خۆیانکان ماڵکە حیزبە کوردستانییە
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ب کات ێکەون.  کگومان  بەرەی  سبێ،  ک  پێی  نوردستا ێک  کوردی  ینوێنەرانی  اسی 
متڕۆژهەڵ بە  دەتوانن  ومانتیش  زقورساییە  ە  بکەونە  رۆکی  کایە تر  بازنەی  نێو 
 .  رەوەی وڵتنێوخۆ و دەکانی سیاسییە

٢٠١6وەنی وژ



  

 
 

 اری؟ ڕی چەکدهەلومەرجی ئێستا و شە
 

لەیەکێ گرینگەکانی    ک  ڕێکخراوەیەکیپرسە  هەڵ  هەر  شێسیاسی،  وەی بژاردنی 
ئام  ەکارب  و  اتبخە گرهێنانی  بۆ  جۆراوجۆر  ئامانجەکازی  بە  لەم ەتیانیەیشتن   .
چەانەدا  ڕەوت هیچ  چەشنێکیکرێ  بە  خەبات  شێوازێکی  دیار  شنە  بکرێ.  ڕەها  ی 
گۆڕانبە کۆمپێی  و  سیاسی  بارودۆخی  لە  ڕێەاڵیەتیکاری  چەشنە  سیاسی  ،  بازێکی 

بزانێ چ  ستە  ویپێڕ  ێشۆڕشگ  و حیزبێکی  کی دیکە بداجێی خۆی بە چەشنێدەتوانێ  
بە شێوەیەکی ڕاد ێکات رفۆرمیستی    د یاخوکی مەدەنی  شنێچە  یکال و چ کاتێک بەک 

ێگۆڕکێ ببێ،  نێ توشی جکانی دەتواو تاکتیکە  چاالکی بکات. واتە شێوەی خەبات
بابەتی ە پێی وەزعییەتی جێی خۆیدا دەمێنێ و ب سەرەکی لە ئامانجیبەاڵم ستراتژی و 

زە حیزبێو  شۆڕینی،  د کتیکتار  گێش کی  خۆی  یەکەەکانی  دەکا.  لە ستنیشان  ێک 
  یزب و کەسایەتییەکانی کوردستان بەشێک لە ح ،ییەەڕی چەکدار، شباتشێوەکانی خە
ە گرتنیش لەنە ڕەخندەدەن و جاروبار هەر چەش  ییەشنە چاالکزۆر بەم چەبایەخێکی  

و    نەوەساپ  بێ  دەیەکیخنە و گازنوێتە بەڕ ڕە ئەم شێوازە دەکە  بەکارهێنانی ناوەختی
الدەر     ،فرۆشر، جاش، خۆەدەتەوڕفۆرمیست، خۆبەدەستاوانی ترسەنۆکی،    بوختان و

 .. وەپاڵ ئەوان دەدرێ. و .
یەک   ساڵلە  ڕدوو  لە ابری  چەکداری  شەڕی  دەستپێکردنەوەی  مەسەلەی    دوودا 
کوردستڕۆژهەاڵ پتی  ناردنەوەی  ]ئەگەر  بوونیان  بۆ  واڵ  ێشمەرگە  نێو  وەکو لە  ت 

پێناسە  چەکدی  اتەبختپێکی  دەس نباری  یان  دروست  ئەم  کرێ[،  بوونی  ادروست 
لەجوڵجمو یەکێک  باس  تە باب  ە  کەسایەتییەکانی  و  حیزب  لێکدانەوەی  ەکانی و 
ئێکورد  تستانی و  لە  نێوخۆی واڵت  رانی  پاراوگە، هەروەها  ساڵ  اش چەندین  بووە. 

شەڕی چەکد پڕاگرتنی  ناردنەوەی  بۆ  اری،  واڵێشمەرگە  خۆی  لنێو  و   ین ەمک  ەت 
بەردەواکەو گیانبەمتنی  و  گیران،  پێشمەرگەک،  و لە  ان  ختکردنی  بۆسەکان 
حکخیبەند کەانەکانی  زۆر  سەرنجی  ئیسالمی،  ئوومەتی  بەرەو  مەسەلەسی  یە ەم  

دێڕاکێشا پرسیارە  ئەم  تایبەت  بە  پێش  وە.  دەیئەم جموجواڵتە  دەستدانی  لە  و  ان  نە 
فید ئەویشپێشمەرگەی  بزو  اکار،  لەهێز  بەی  ەکیوتنەوەکاتێک  مەدەنی  نێو خۆی    ی 



 ؟یداریشەڕی چەکستا و ئێلومەرجی هە                                                                  68
  

وتنەوەی کوردی زەبر لە بزو   بێ وە جێ خۆیدای لبڵێاڵی گەشەسەندایە،  واڵت لە ح
نەدات   هڕۆژهەاڵت  نەبێتە  میلیتارو  کردن  ۆی  و  یزە  مەدەنی  هێزە  سەرکوتی  و 

ێو خۆی ئەوان لە ن پێشمەرگە و بوونیواڵت؟ یان ناردنەوەی  زەکانی نێوەوتنخواپێشک
سەرواڵ تەواربانقوی  ڕاە ت،  و  سەختیەکاویدان  و  کێشە  چاالی  و  کار  ئەم    ،ەکیینی 

ەی مەدەنی بۆ جواڵنەورەی خەڵک، و پاڵپشتێکی بە هێز  بوونەوەی وزری بەدەبێتە هۆ
ئاشتیخو دەتوانو  ئایا  واڵت؟  نێو  وەکو  ازانەی  چ ێ  هۆی ماتۆڕێکی  ببێتە  کۆڵە 

شۆڕش جوواڵن بۆ  خەڵک  وەڕێخستن  دنی  گو  ماتۆری  وەی نەوتزوبەورەی  ی 
 جەماوەری؟  

ڕادەیەک الیەنە ئەرێنی و    و تائەم باسە    سەرنە  دەکۆشین تیشک بخەیلەم بابەتەدا تێ    
 کەینەوە.  کانی شینەرێنییە

*** 
بەڵک کوردستان  لە  نەک  ڕابردوودا  سەدەی  دوو  بلە  لە  دیوو  ئێرانیش ەشەکانی  کەی 

و   چەکداریجموجوڵ  ب  ڕاپەرینی  بەدیتراوە.  وێنە:  ەکانی  کدارچەە  ێزهشداری  ۆ 
سەرۆکایەبئازەر بە  باقایجان  و  سەتارخان  لرخاتی  بزووتنەون  مە  -١٢٨٧روتە)شەەی 
ل١٢٨٥ نیزامی  هێزی  پێکهاتنی  بزووتنەو(،  جەنگەڵ  ە  تەنانەتەی  بەشداریی   و 

ب کوردەکان  ڕێبەرچەکدارە  قوە  خاڵو  بزووتنەیەدا)یی  لەم  (،  ١٢٩٣-١٣٠٠  ربان 
هێزی  پێک لە  هاتنی  ڕێزەربئای  وەە بزووتنفیدایی  بە  دێموکربایجان  فرقەی  ات  ەریی 
ڕاپ١٣٢٤-٢٥) ڕێبەاسخورائەفسەرانی  نی  ەری(،  بە  ئەکبەری ن   عەلی  ریی سەرگورد 

سئەسک و  عەبەندانی  ئەرهەنگ  )گەالوێژی  دولرەزا  بزووتن١٣٢٤ازەر  ەوەی (، 
دەیەکیکیی)موجاهچر لە  فیدایی(  و  هەت٥٠و    ٤٠انی  ید  سەدەی  ی  ڕابردوو، اویی 
شسەەفئ  یاپەرینڕ ش  ۆڕشگێرەکانیرە  لە  ئاسمانی  ڕێبەندانی  هێزی  و    ١٣٥٧ۆڕشی 
بووپ خەیوەست  بڵەنی  بەوان،  ئەهوک  لە  عەرەب  خەلکی  نی از)جۆزەردازووتنەوەی 

بز٥٨ تەورێز)ڕەشەووتنەوەی  (،  لە  موسڵمان  ڕاپەرینی(٥٨مەی  خەڵکی  یەکیەتیی   ، 
   (١٣٥٨ورقان)پی فووگری  نرۆرەکا(، تێ١٣٦٠  ڵ)ڕێبەندانینی ئێران لە ئامۆکۆمۆنیستەکا

تایبەتی موج بە  پاش  و  لیاتی روەها عەمەەه ،  ١٣٦٠زەردانی  جۆ  ی٣٠اهیدینی خەڵک 
موجاهیدی جاودان"ی  گەالو"فروغ  لە  و موونەگەلێن  ١٣٦٧ێژی  ن  جموجوڵ  لەم  ک 

 دیکەی ئێرانە.   و هێزەکانیی لە نێخەباتی چەکدار
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کورد شەڕی   لە  تایچەکداریی  بە  هۆستان  بە  تایببەتی  جودیەنتمەی  ئەی   مغرافیایی 
کوێست وەکو  هەبوونیواڵتە  بوون،  دۆو،  کێ  انی  وجەنگەڵ،  باری  ڵ،  پڕ  گەلییە  و  ک 

هەروەها هەو  پێچاوپێچەکانی،  و  بەکەش  وشک،  بەرای  لە رگریی  خەڵک  دەوامی 
زی لێ  کۆن و گەلێک پیرۆوەکو داب و نەرێتێکی    انی و هتد  ی نەیاربەرامبەر هێڕش

مێژووی  هاتوو بە.  لبە ایت  ەکورد  سەدەی  تی  هەت٧  و  ٦ە  زایینییەوە  لە ی  پڕ  ئێستا  ا 
پاربلەخۆخۆڕاگری،    ری،اکافید و  لەبدوویی  کورد  ڕۆڵەکانی  ەرامبەر ڵەوانییەتیی 
ری بەڕێوە  رینی چەکداین ڕاپەلە چەند سەدەی ڕابردوودا چەندگەلەیە.    ژمنانی ئەمدو

  ١٨٣٤بۆتان) ن لەخا دربە پەرینیبکەین: را ماژە بەوانەنموونە دەکرێ ئا چوون کە وەک
یەزد  ڕاپەرینی  ڕاپەر ١٨٤٤-١٨٥٥انشێڕ)ساڵەکانی  ز(،  عوبێدولالێشینی  ز(،  ی  خ 

س ١٨٨٠نەهری) ڕاپەرینی  ز(،  ئاغایی  د ١٢٩٩-١٣٠٩سمکۆ)  مایل  امەزراندنی  (، 
ڕێبەریی کومیتەی بە    ١٣٤٧و    ٤٦اڵەکانی  ووتنەوەی س( بز١٣٢٤کۆماری کوردستان)

حی دێموکرشۆڕشگێری  کوزبی  چەکداریخەب  ن،تادسراتی  حیزبی  یاتی  ڕێبەریی    بە 
پدێموکرات و کۆمەڵ لە  سەرکوتکەری    کانیهێرشی هێزەاش  ە  بۆ کوردستان  ئێران 

 و هتد.   ١٣٥٨وێژی ی گەال٢٨
*** 

باتی مەدەنی نەدات و  ، ڕێ بە خەرکوتکەر گومان لە کۆمەڵگایەک کە ڕێژیمی سەبێ
ەبێتە د تیژی خەبات  د و  ونت  نیاشێوەک  ەکارهێنانیقەپ بکرێ، بەزای سیاسیی قڕو  ف

جێگە  تایبەت  خاوەنی  سوپێگەیەکی  هەر  ەرک.  خ  ەچەشنەوتنی  ەبات،  شێوەیەکی 
پێوەند شۆڕشێک  و  زۆر  ڕاپەرین  بە  نێ یی  نافاکتەری  جیهانی،  وخۆیی،  و  وچەیی 

بارو سیهەروەها  نیوکۆمدۆخی  نەاسی  ئاگایی  ئاستی  سیاسی،  ەڵگا،  و  تەوەیی 
ڕاگریی  خۆازانەی خەڵک و  ووەی ئازادیخوتنەزوب  تی سەر، ئازەکانی دژبهاوسەنگی هێ
ڕ بسەرکوتکەر  می  ێژیهێزەکانی  بزوورەلە  هەیە.  امبەر  هتد  و  خەڵک  لە تنەوەی 

ی پێویستی بارودۆخشێکی بەرچاو لە ڕاپەرینەکان بە هۆی نەبوونی  دا بەئێران ژووی  مێ
ال کۆمەاڵیەتی،  و  هێزەکانی  سیاسی  سسەنگی  و  وشۆڕشگێر  ی ننەبوو  ەرکوتکەر 

لە    ی نئەرێی سیاسی و یەکارییانتوانیوە گۆڕانکستیان هێناوە و نەکی جەماوەر ش وانیتی پش
خۆویسکۆمەڵگ حەرەکەتە  بهێنن.  پێک  سکتاریادا  و  ڕت  ۆشنبیرە ستیەکانی 

سەرەڕای ئ ئێران  ل  ئاوێتە  ازادیخوازەکانی  و بوونیان  لەخۆبردوویی  گەڵ  ە 
اڵم هەر کات  ەبگەیەنێ، ب  اکامئ  بەن  اەی ئەوە بزووتنەو، نەیتوانیویدارکارییەکی زۆرف
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لەسەر  خەبات چەکداریی  بزووتنەوتێنبەسی  جی  شکڵی مەەی  بە  اوەر  ئەگەر  گرتبێ، 
بە هێزکاریگەریە  نەگەیشتبێ،ئامانجی خۆشی   داناوکی  ڕەوانی کۆمەلگا  لەسەر  ە.  ی 

شۆڕشسەرک ڕیبەندانی  ەوتنی  هەتاو٥٧ی  ڕاپەریی  شوێن  بە  هومافەرەی  و  نی  کان 
ان  قرخانی سەتارخان و باتنی هێزە چەکدارەکشەخەڵک ، گەیان بەوئ  نیوەست بوپەیو

ل ازەکان، مەشروتەخو  کاریگەریی ئەوان لە سەرکەوتنی  مەشروتە و  یتە کا بۆ تاران 
ەماوەری خەڵکی  ان لەگەڵ ج کوردست  ڕاگریی و بەرگریی چەکداریی لەوەندیی خۆپێ

سە و  کورد  پاشەکشە  نیزامرەرای  کوشکستی  هێزە  ب ونمون  ،ردەکانیی  ەرچاوی ەی 
ەرانی ەرینی ئەفسپا م ڕارییە. بەاڵەکدی چجەماوەری و خەبات  هەنگیی بزووتنەوەیاهاوئ

چری بزووتنەوەی  ڕاپەریخوراسان،  یەکیەتیکی،  ئامۆل، کۆمۆنیست   نی  لە  ەکان 
"فر جاویعەمەلیاتی  هتدوغ  و  جموج  دان"  بەرچاوی  خۆویستانە،نموونەی    وڵێکی 
ناهاوئسەرنەکەوتو و  و  اردوب  ەڵەگلاهەنگ  و  سیاسی  کۆمەڵگکخی  و  انۆمەاڵیەتیی 
  ی ئازادیخواز بووە کە خوازیاری ان شۆڕشگێریەنی د وون و گیرایدبشەهئاکامەکەیان  
 ا بوون. کۆمەڵگاد  ی جیددی لەگۆڕانگاری

ئاکامی   بە  گەیشتن  وەد سەرکەوتبۆ  و  ئاموانە  و  بەرنامە  هەر یهێنانی  انجەکانی 
و کار و  ەست لە ئەنجامی ئەببگیرێن: مە  چاو ەرەبل  ەخااڵن یویستە ئەمخراوەیەک، پڕێک

و دە  کە  چاالکییەی چیە  ن  یکەن  ڕێگایەکخەچ  بە شە  گەیشتن  بۆ  شیاویان  ی 
پێویست  ئایا کادر  ەکان هەیە؟ئامانج ڕێبەرییەکی کی  پەروەردەکراو،  یاو،  ارا و شو 
ئئامرا توانایی  و  پێویست  هەیە  زی  کارەیان  شۆڕشەم  هێزی  توانیوو  یەتی گێر 
پدەانزماس بیی  بۆ  زەبر کێویستی  بوونی  بە  دەسەاڵت  ات؟  و  زونگ  ڕ و  می  ێژیی 

لێ  پشتیوانیی  اتە دێن و  ەڵکی بەرەو پێری ئەم چەشنە خەبچ ڕادەیەک خ  ر تادیکتاتۆ
و  دەکەن؟ قازانج  ڕێگاکە،  نەخشە  حەزیانەک  ئایا  ئەو  لە  انی  قەرارە  کە  رەکەتەی 

ئەو خەبات باشی  بناتی خەبات  یمکائ  هاوەروێ، هەدا وەڕی کەە چەکدارییەئاکامی  ە 
ک و کەم خەسار  و پێی ڕێک کەکشەیست بۆ پاشەێویی پراوە و دەرفەتەکانهەڵسەنگێند

لێ خەسار  بێ  لەبیرمانکدراوەتەوەیان  "لێ  ؟  سەرکەوتوو نەچێ  خەڵکی  لە  پرسینەوە 
یاران    نە وگازندەیدەکەونە بەر ڕەخ  ەوانی تووشی شکست دێن،بەاڵم خۆ ئناکرێ"  

ن "سەرکەوتنەوڵێق  بەو    ەیارانو  هەی  ک  باوکی  و  هەزاران  هەتیو  شکست  و  بێ  ە 
باوکە" دای و  بووئ  بێ .ک  نادروست  یان  دروست  باسی  بمانەوێ  شەڕی ەوەی  نی 
بکەیچە ئاکامەکداری  پێی  بە  پێویستە  د ن  یەک  ئەم  ساڵەکانی  جموجووو  کە  ڵی  ی 
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 کانی نەیاز  وتەکان  ە، دەستکەوی پێکردۆتەوتی کوردستان دەستچەکداری لە ڕۆژهەاڵ
وەیی لە  ەتی نەبزووتنەوە  دنیسەنەریەکی لەسەر گەشەو بزانین چ کاریگ  نهەڵسەنگێنی

بۆتەوە! بەم پێی   کانی نزیک لە مەبەستەچ رادەیەک  ژهەاڵتی کوردستان بووە و هەتا  ڕۆ
 ارانە بدەینەوە:ی ئەم پرسیمە واڵمپێویستە، ئێ

ئنزی   و  منوژد کردنی  ۆی پاشەکشەە بوونەتە هایا ئەم جموجواڵنئ  . ١ مە  ێککردنەوەی 
 خۆمان؟ لە مەبەستەکانی

ووە  تکەر زۆرتر بنی و کوژراوی هێزەکانی سەرکوایی گراواڵنەدا، خەسلەم جموج . ٢
ئی پێ  یان  دەسالیەنی  لەبەر  ئامارانەی کە  ئەو  پیشاشمەرگەکان؟  دتن  ب اوە  نیان  ە کە 

پێشمەرگەی لە    دەیان  هۆی  بە  کەوتنکورد  گەمارۆد   کەمین  گو  یان  خۆی  انیران، 
کە  یەئەو ابێ بە پێیدر ژمنبرێکی زۆریش لە دوئەگەر تەنانەت زە وبەخت کردوە 

هەیە  حکومەت سەرکوتکەری  هێزی  دەتوانێ  هەزاران  هاسانی  ،  جێگەی  بە 
بتوانن جێی کان بەم سادەییە نییەبە کوردستاڵێی حیزراوانی خۆی پڕکاتەوە، بەاڵم بکوژ
 ەوە؟  انە پڕ کەنیانبەختکردو ئەم گ

چاائ  . ٣ پێشمەیا  دەستکەوتەکانرالکیی  و  ئەون گە  بووەی  بەرچاو  هۆی   دە  ببێتە    کە 
پێچەوانە    رگە یان بەهێزی پێشمەوونیان بە  ردنەوەی ورەی خەڵک و پەیوەست بکزبەر

ش بەردەوام،  کەوتنی  کەمین  گیراەهیدبوولە  و  کاریگەریپ  نین  ەکی  ێشمەرگەکان 
سە لە  کۆنەرێنی  ڕەوانی  بر  کە مەڵگایەک  زەبرخواشکس  دییەشا  ووە  و  دنی  رت 
 دەکرا؟  کەر پێناسەراڕزگ و پاڵەوانیوەکدا ێکە کە لە ڕابردووبەردەوامی هێز

هێز  . ٤ توانایی  پێشمەرگەئایا  ئاستە  ی  ڕزگار  لەو  ناوچەگەلێک  بتوانی  کە  هەیە  دا 
 و ڕاێگرێ؟   بەشە بە دەستەوە بگرێ سەاڵتی ئەوات و دەبک
جم  ئایا   . ٥ بوئەم  ئاگایزکرد ەرب  ۆیه  ونەتەوجواڵنە  و    ی نەوەی  خەڵک  سیاسیی 
 ن؟ردستانیەکاکو زبەمانەی زۆرتر بە حیمت
کوردستانییە  . ٦ حیزبە  کاتێک  نئایا  نەک  ئکان  باوچەیەکی  پشت ازادکراو  ەڵکو 

ادەیەک ئەم ، تا چ ڕیکیشیان نییەی و لۆجەستاتی ماڵمتمانە و ئیمکانجەبهەیەکی جێ  
 بێ؟ کوو خۆشیان تەواو ڵووتنەوە، بەک بزنەی نجابە قازە دەتوانێ یانچاالکی  کار و

ئە٧ کاتێک  بڵێی  دەرفە.  هەموو  خەدی متە  م  لەگەڵ  گرتن  پێوەندیی  بۆ  لە یاییە  ڵک 
ئینترنڕی تەلەویگای  لەبەرێت،  تەنیا  بێ  پێویست  انی حزوری  پیشاند   زیون وهتد هەیە، 

پێشمەرگ گیانی  مەتحیزبێک،  بکەوێتە  بڵەکان  ڕۆژه رسییەوە؟  لە  ن تادسورکەاڵتی  ێی 
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چوارگۆ  هەزار   ١٦٠دەگاتە    یپانتاییەکە  کە ببو  شە،کیڵۆمیتری  جارو  اری  ونی 
لە  ێپ زەبرخشمەرگە  و  کوردستان  گوندێکی  بەرچەند  گەواردنی  و  یشتنی دەوام 

بەخەب سەرکووتکرانیان  و  شکست  هجەماوە  ەری  ببێتە  بۆ  ر،  خەڵک  ڕاکێشانی  ۆی 
 ن؟ واەوەیی ئهەستی نەتە ورووژاندنی ۆڕەپانی خەبات و گ
،  ەگشمەر، ڕێژەی پێیەوی چەکداری ئامادە نیپێویست بۆ جوواڵنە  اردۆخیتێک ب. کا٨

توانایی و  نیزامی  خەباتی  ئامرازی  شەڕێکی  ەکانو  جۆر   سەرکەوتوو  بۆ  هیچ  بە 
ئیمکاناتی  لەگەڵ  بدوژمن    بەرابەریی  و  نابەرااردۆناکات،  گەلێک  بڵێی  خەکە  مبەرە، 

  ەیدانێک کە ڕێژیمی مگێر بۆ نێو  شۆڕشی  ێزه  یی بردننەبێتە هۆ  بۆ چەک بردندەس  
ب دەستی  تااڵدیکتاتۆر  وی  هەیە  تەواەهبە    ێدا  دەرفەتە  بوونی  وی 

ئەم بەرزترە؟ ئایا لەم حاڵەتەدا،  ی یەکجار  سەرکوتکردنن، توانای  سوپایی)نیزامی(یەکا
حەرەکەتەجۆر هۆی  ە  نابێتە  پێشمەر  چەکدارییە  نەک  بەڵکوئەوە  خەڵکی  گەکان  و 
 ن؟ و هتد.ر و زیانێکی زۆر باسەریی و ئازەرمەچ شیووتساییش ئا
 

 ئاکامگیری: 
بەرپ و حیزبێکی  سیا  رس  ئەزموونی  ببە  هەڵسەنگاندنی  پێی  بە  و  سی،  ارودۆخ 

سیو دژبەەزعیەتی  هێزەکانی  هاوسەنگیی  کۆمەڵگا،  چۆن اسیی  و  بزر  نەوەی ووت یەتی 
واوی  ە تەل  تیروسد یاو و  ەرگرتنی شنایی کەڵک وجەماوەر دەبێ توا نەی  ئازادیخوازا

تد  ڕاپەرین و ه یی وەڕی چەکدارە شواتازانە و ڕادیکال، خوی خەباتی ئاشتینشێوەکا
بت پێویستدا  کاتی  لە  و  شێوازهەبێ  خوانێ  دروستی  هی  وا  بە ەبات  کە  ەڵبژێرێ 

ێ و ئاکامەکانی خۆ  وژمن بدات و لە مەبەستزەبر لە د   زۆرترینکەمترین خەسار  
بێتە بێنزیک  خەگووە.  بداریەکچ  اتیبمان  پێویستی  ورد   ەی  گەلێک  و  بیرێکی  تر 

دەرف پاکانەتە هەبوونی  و  پێش  بی  برەشی  و  شەڕ  هەیەەی  شیاو  تەنیا ارودۆخێکی  و 
لە کاتی  ەریی و  لەسەر بەستێنی شۆڕشێکی جەماو  کە بتوانێی خۆیدایە  اتێک لە جێک
  ە لەرگمەپێش  ی هێزینە مەیداناراوە. هێنای یەکجاری بێتە ئویستدا بۆ چارەسەرکردنپێ

نجی هێزی  ازە قاکانی شەڕ لێزەی هر نییە و هاوسەنگیودۆخی پێویست تەیارکاتێکدا با
ییەوە بە زیانی  ی و ڕەوانباری ڕووح  می و چ  لە ەرکوتکەر دایە، چ لە باری نیزاس

ان و  می پێشمەرگە، گیر. زەبرخواردنی بەردەواتەواو دەبێو خەڵک  هێزی شۆڕشگێر  
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چ  شەهیدب  باروونیان  وان نسئی  یلە  باری    یی  لە  ڕەوانییەکچ  کۆمەڵگاو اریگەریی  وە 
 دەکات.  ت رەساخەسار و کاشی تووحیزب 

ن: هۆی چیە  کخراوانە بکەم چەشنە ڕێاراستەی ئەخەڵک حەقی خۆیانە ئەم پرسیارانە ئ
نیزامی   هیچ دەستکەوتێکی  کەوێتە کەمینی دوژمن وەردەوام دەیە کە بتەنیا پێشمەرگە

  ی کوردستانی زۆرترشتر نییە حیزبەکاناابێ؟ ئایا بگە نەرشمپێ  یبی هێزیاسی نەسیو س
پەروەر  یەخبا و  ند دەکربە  سیاسی  ئامادەکردنی  و  پێشمەرگە  ڕۆژنیزامیی  بۆ  ێک  یان 

کادرێکی    توانن وەکوئەوان ب پێویست لە کۆمەڵگا پێک دێ و    بارودۆخی  بدەن کە
دۆخەدا کە  باروم  لە بێ  ەاشتر نن. بڵێی بدا بکەوەری ی لە خەباتی جەماسیاسی بەشدار

ن بە و پەرەپێدا  ەدنەو ان بۆ کۆکرخۆمزی  ڵی گەشەسەندایە هێباتی مەدەنی لە حاەخ
کۆم ئاشتیخوازانەی  ئخەباتی  فەەالیەتی،  و  ابووری،  گەڕ؟ رهەنگی  بخەینە  سیاسی 

خەرم٢١مانگرتنی   نموونی  خەباانان  لە  بوو  باش  جەماەیەکی  و  مەدەنی  وەریی  تی 
نیشکوردس ئتان و  پەانەی  ئاگای وشیای  ەڕو  ڕۆژه  یریی و  ەڵتە کە سیاسی کوردی 

ئێرا  ک بۆیەک باش نەونەنمودەتوانێ   یکەی  ن بەڵکوو بۆ تەواوی بەشەکانی د تەواوی 
وی  ناسەرکەوتوکاڵ و    ە ئەزموون نابێ بە حەرەکەتێکیحیزبێکی بتانیش بێ.  کوردس

زەبر   خۆی،  لەنیزامیی  بزووتنەوەی  گەشەس  لە  خەڵحاڵی  بداتەندنی  و    ک 
پێشکەوتنخوازەکازسەرکوتی هێ  کەری ۆشێخڕ نێو کۆمەڵگا و  ە    ریزە کردنییتامیلنی 

لە الی  توڵ ئەم چەشنەبێ.  تێچووی  دیکەشەوە  ڕا   ەکی  لەخەباتە  دەستدانی دیکالە، 
سە کە  ئازایە  پێشمەرگەی  کۆمەڵگرمایەی  دەیان  داهئەم  لە  دەتوانن  و  اتوی  ایەن 

چارەسازیان    ۆڵێکی باش وو ڕ  خشنەن،  ێ دە بکرشی پەروەرئەگەر بە باکوردستاندا  
سبێهەبێ!   خەباتی  لیاسگومان  کۆمەڵگایی  لەگەڵ  دێموکراتیکانەکی  ە  هەمێشە  دا 

ئازاجە و شەهیدگرتن و ئەشکەن سی  ڕوبەروویە، بەڵم حیزبێکی سیادیخوازان  بوونی 
زۆر ورپێوی لە گەڵ  ستە  بەرپرسانە  ئەندامەکاند و  ئاسایی ی خۆی و خەڵگیانی    کی 

 بگات!  کامئا  سارەوە بە زۆرترینکە بە کەمترین خە ێیەک هەڵبژێرشێوەو ە تەوێ بجووڵ
٢٠١8  یبەرڕەز  



  

 



  

 

 

 ندا ئێرا ی ئیسالمییڕووخانی حکوومەت  کورد لە ئەگەری
 

کوردس ڕۆژهەڵتی  خەڵکی  ئەرکی  و  بە  هەڵوێست  حیزتان  و  بە  گشتی 
ئێەتی ئیسالوخانی حکوومتایبەتی، دوای ڕوکوردستانییەکان بە   ەو  ێک لەکی  انرمیی 

ئێسەپرسیاران لە  دەبێ  کە  بکرێیە  لێ  بیری  وتەوتاوە  بۆ    ە  تەوە. ێربدۆزوڵمی 
د حکوو هەر  وەک  ئێران  ئیسالمیی  ناتەسەڵتێکی  مەتی  هەتا سەرەڕۆ  هەتایە  وانێ 

د  یان  زوو  و  کۆبمێنێتەوە  دەرەنگ  بە  بەڵتایی  دێ،  نگریسی  هەڵوێستی سەڵتی  م 
نەتە  کورد  زووەکوو  هاپاە  و کاڵملێکروەیەکی  ئیسالمی،    ی تنە سەر کارش  ڕێژیمی 

بەردە دەیەیە  بە  بۆ  وامچوار  لەمێژینەتائاو  گەیشتن  گەلێک  ە  و  دەکا  خەبات  کانی 
دەوڵەتیبەرامبەر بنیی داوە،  قوربا ئایا کورد   ە  ێ دەبێ دەسبەج  داهاتوو چۆن دەبێ؟ 
ئێراداو  لە  جیابوونەوە  دەای  پێکهێنانی  و  سەرن  ڕوڵەتێکی  لە  ی تۆژهەڵبەخۆ 
یاخود  تان  دسورک سەرشبکا؟  هێزە  ناوچەییەانبەشانی  و  ئکانانسەری  بۆ ی  ێران 
 دێموکراتیک و فیدرال تێبکۆشێ؟ ی ئێرانێکیناکهێنپێ

ه سیاسەگەڵوێست  بێگومان  جیهانی  لە  بەئەزموون  حیزبێکی  لە  رتنی  پێوەندی  تدا 
جیهانی،  لە بارودۆخی  نێوخۆیگەڵ  و  گوێر ی ناوچەیی  بە  هاوسەن،  هێەی  ە زگیی 
ئ_سپاسییاس و،  نەتەاییەکان  هوشیاریی  خەڵستی  سیاسیی  و  ەی  ڕاد ک،  وەیی 

جەڕێکخستن ڕێکامی  لە  پیشەیوەر  و  کولتووری  سیاسی،  هخراوە  ەروەها یەکاندا، 
پێنادەبوونی  ئام لە  سیاسی  خەباتی  بۆ  گەیئەوان  ئاماوی  بە  دەبێ. شتن  انجەکانیاندا 
و  حی تێکۆشەر  سپێشکەوتنخوازبێکی  بەپێی  نیتراتێژز  پەسەندکردەیی  ەوەتی  ی نو 

ئاواتە  تاکتیکی شیاو بۆ وتی ژیانی  گرینگ لە ڕە  ڵێکیدەتوانێ ڕۆی،  کانگەیشتن بە 
ەکرێ بڕیاری یەکالکەرەوە بۆ  ئێستاوە نچێ هەر لە ێ. لەوە دەسیاسیی کۆمەڵگە بگێڕ

ب  ەڵوێستیه بپێچدرێ  داهاتوو  بۆ  نوسخەی  هە و  بەڵم  هێزێکی  رێتەوە،  سیاسی  موو 
بپێو لەناکاوەکانی کۆوڵدانی ڕووداەرهەس  تیکا   ۆیستە  ی  «B» و «A» مەڵگە، پالنیە 

 .هەبێ
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فرە کێتوڵلە   نەتەوەیی  ی  کێشەی  جارێ  کە  نەئەتنیکیدا  ئەرچارەسەر  کی  کراوە، 
نەتەوەیی،  حیزبێکی  لە  سەرەکیی  بە  پێناوی  خەبات  و    گەیشتن  دەوڵەت  کەیان، 

نەتەوەییە.  سەرو ڕەوتەداەریی  ڕ  وونیڕ  کیییەژستراتێهەبوونی    لەم  ڵێکی  ۆنەتەوەیی 
هەڵ لە  هەڵبژگرینگ  و  گرتن  خەبانی  ارد وێست  دەشێوەی  بێگوماێگت  ن  ڕێ. 

لە ناتوانێ  نەتەوەیی  کێشەکاحیزبێکی  کۆممەڕ  نێو  وەکونی  دادپەروەریی  ەڵگە  و 
هتد  وسانەوەی خەڵک و  و زۆری چینایەتی و چە  رانی، زوڵمکاری، گکۆمەڵیەتی، بێ

بمێنێتبێهەڵوێ بست  سەرئ  ڵمەەوە،  ئەم  کی  خەباتحەرەکیی  وێڕای  بۆ   یزبە، 
ڕێکخکێ  ئەمچارەسەرکردنی   برد   خەڵک   ستنیشانە،  بۆ  و  نەتەوەیی  ئاگایی  نەسەرێی 

ئاگە بە  سەرەیشتن  واتە  مانجی  ڕزگارکرد کی،  و  نەتەوەیی  نیشتسەروەریی  مانی نی 
ل داگیرخۆی  حکوومەتی  دەست  جۆە  بەم  هەر  حیکەرە.  بۆ  کە  چەپرە  ی  زبێکی 

کییە،  ەرەی سسۆسیالیستی ئامانجن بە کۆمەڵگەیەکی  تارکسی، گەیشان می  تیلیساسۆسی
ح داگیرکرنەتەوەییش  یکیزبێبۆ  نیشتمانی  ئازادکردنی  گەیشت،  و  سەروەاو  بە  ریی  ن 
 .ەیی ئامانجی سەرەکییەنەتەو

 
 تن هەڵوێست گر ی  رەکان فاکتە 

باس ەوە  ەرکەکالیشنێکی  اوە بە چەەمە لە ئێستاژەی پێکرا، ئەستهەروەک پێشتریش ئام
هەڵو ح ێلە  ڕووخانی  پاش  ئیسالمیی  ستی  پێشبینییان  ئێرکوومەتی  ڕەوتی    یورد   و 

شێو، پێشڕەوی و ەوراز و نون پڕ لە هەپێی ئەزمواوەکانی داهاتوو بکرێ. مێژوو بڕوود 
بکرێ  حاڵەش لەوە دەچێ  است ناجووڵێتەوە. بەم  ر هێڵێکی ڕو لەسە  پاشەکشە کردنە

بوونەوەی ئەوپەڕی  مڕۆی ئێران و بەرزەبارودۆخی ئ ە لەانینستبایەکی ڕلێکدانەوەبەپێی 
چینایەتوازجیا ویی  ژزەی،  خراپی  پێشێلکردنعی  خەڵک،  ئابووریی  تەواوی یانی  ی 

ئێران، کێشە  ی کۆمەڵگەیجۆرەکانو توێژە جۆراوڕەزایەتیی چین  نسانی، ناافەکانی ئیم
وڵ جلەگەڵ  زلهێزەکانی  هتد  تە  و  تەیهان  لە  بوباس  ەکانی خۆش  تەکانی  وواو 

ی  چوونی ژیانرێهەڵدن و بەرەو  ێرای ئسەرەڕۆ و تێئۆکراتتدارانی حکوومەتی  دەسەڵ
 .سیاسیی ئەم ڕێژیمە بکرێ 

  ە خۆیان بۆ ئێستاو  پێویستە حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە  دییەدا،م پێوەن لە  هەر
  بکەنە  اد ئام  ۆمەڵگەانی نێو کجۆراوجۆرەک  وە لەگەڵ ڕووداوەبەرەو ڕووبەروو بوونە

لێکدا بە  ئێرنو  بارودۆخی  جیهانەوەی  و  ناوچە  هان،  ئەگەرەەرو،    ەها 



 77                                                        چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە    
   

،  نەتەوەیی  کۆنگرەیەکیفراون یان  ەوڵ بۆ پێکهێنانی بەرەیەکی بەرجۆرەکان، هواجۆر
سیاسەتێک و  بەرنامە  هاوبەداڕشتنی  هەروەهای  نەت  ش،  سپایەکی  ەوەیی ڕێکخستنی 

گ بە  هەڵوبدەن.  بۆ  شیگرتنێست  شتی  شۆڕشگێڕ    یڕێکخراوەیەکستە  ویپێو،  اێکی 
 :خوارەوەی هەبێخاڵەکانی  ینگرت و لەبەرچاووە انەەڵسەنگاندن و لێکدتوانای ه

 
ئێران بە گشتی  ەتی ی_ کۆمەڵی بارودۆخی سیاس  ئابووری و فەرهەنگیی  و  ، هەروەها 

 بەتی. تان بە تای کوردس 
پێویستە   بزوولێرەدا  دۆخی  پێشکئاست و  لە  ەوتنخوازا تنەوەی  و  ێگە  ج  ن،ێرائنە 

لە و  یپێگەی هێز خاڵە الواز ودەستەالتدار  دەوڵهێزبە  ڵت،  ملمالنێی    ەت وەکانی 
خۆڕێکخستنبا حکوومەت،  نێو  چین ڵەکانی  ت  ی  کو  هوێژەکانی  اوسەنگیی  ۆمەڵگە، 

و پێشکەوتنخواز  کۆنەدواکەو  هێزە  و  ئێتوو  ئاستی  لە  کوردستان، پەرستەکان  و  ران 
ەشنێکی  وازانەی کورد بە چخەوەی ڕزگاریووتنبزو  یی  ەنەتەو  تی ئاگاییهەروەها ئاس
لەبد  لێک ڕاستەقینە   ڕەرێتەوە.  یەکێک  توم  پێکهێەدا  بۆ  هەوڵدان  ئەرکەکان،  نانی لە 

ئێران و کوردستاەوتنخوازەهێزە پێشک  بەرەی ئاستی  لە  ەیەکی تنی بەرنامن، داڕشکان 
گەیشت بۆ  دێموکراسی،  هاوبەش  بە  پێن  و  بەئازادی  ۆ  ب  اوشی  یستێنێککهاتنی 

و لە    دەنیێوەیەکی مەە شی بوان کێشەی نەتەوەیو، یەک لە  ێشەکانکرەسەرکردنی  چا
 .و وتووێژە دانوستانڕێگای 
 

هەڵوێ سیاسەت   ڕۆژهەڵ زل   ستی و  ناوچەی  و  جیهان  دەوڵەتەکانی  و  تی  هێزەکان 
 . ڕاست و هتد نێوە 

هەڵوێس ههەڵسەنگاندنی  هەڵسوکەوتی  و  جیهانی  ت  ناوچەیی ێزە  لو    گەڵ ەەکان 
ین  ساو ن  انە پێکەوەهێزەو  ەروەها ملمالنێی ئێزە خۆجێییەکان، ههناوەندی و    ڵەتیەود 

جیاکر پو  ڕادەی  دوژمن،  لە  دۆست  ڕدنەوەی  هێزاناستەقینەی  شتیوانیی  و  ئەو  ە 
پێشکەوتنخوازی بزاڤی    جیهانی  بزووتنەوەی  د لە  کورد  ەتوانێ ڕزگاریخوازانەی 

بە هەڵڕۆڵێکی  لە  بۆشەرێکت  ێکی زهێنی  گرتوێست  رچاو  بگێڕێ.  وێنە    ۆدا 
دەسەڵتدلێکنەدانەوە دروستی  کورنی  ارای  هەڵسوکە  ندستاهەرێمی  و لە  وت 

جیهانی هێزەکانی  گ  هەڵوێستی  کاتی  سەلە  لشتپرسیی  ی سێپتامبری  ٢5ە  ربەخۆیی 
ەی خەڵکی  ە دەنگدانی زۆرینکانی جیهانی و ناوچە لدنی زلهێزەنی نەکر، پشتیوا ٢٠١7
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ا، زەبرێکی کارای  تەوەیی لەم وڵتەد ەناتەبایی ن  ەگەڵل  اتاوکهدستان  شووری کوربا
انی ێرشی هێزەکی کوردستان دا و، تەنانەت لە هخوازانە  ییۆربەخوتنەوەی سەبزولە  

هەر ئەو ساڵەدا،  ئۆکتۆبری    هتد لە  ئێران بۆ کەرکووک و خانەقین وبەغدا و    سەر بە
مایەوکورد   پشتیوان  کۆنترۆڵبێ  و  لە  ە  پتر  خ5٠سەتا  ی  مانەکەشی نیشتی  اک ی 

پێیە  د لە بەم  دا.  جەست  بارودۆخی  و،نی  یهاناسینی  ناوچە  دروسدن خوێ  و  تی نەوەی 
گرتن بۆ  جیهان  بژێئۆپۆلیتیکی  بەشێکی  هی  لە  بزووتنەوەیەکی ەڵوێستەکاەرچاو  نی 

 .ەرەوەی هەیەەکی یەکالکریگەریینەتەوەیی کا
 

 ن ەکا ی دستانی خراوە کور حیزب و ڕێک   ت و جێگە و پێگەی وەزعییە 
خاڵیەکێک   گرنلە  بزووتنەگە  هەر  بوەکانی  تایبەتی  بە  و  زووتنەوەی ەیەک 

کوردستااواریخڕزگ حیزبە  هاوکاریی  کورد،  هەبوونییەکزانەی  و  تەبایی ان  نی 
کوردستانییەکان حیزبە  کاتێک  زمانێنەتوان  نەتەوەییە.  بە  و  کی  ن  بگەن  هاوبەش 

وبەرە ڕاستەقینە  دروست  یەکی  هە  کارا  نندوەەرژبروەها  بکەن،  فیدیی  ی اەتەوەیی 
حیزب تاکبەرژوەندیی  و  عەشیرەیی  نەک  سی  ەکەی،  وەئهەر  بکەن،  شەڕ    گەری 

دەبێت بەرز  نێوخۆیی  بەڵکوپێکدادانی  بەستێنێکەوە،  بۆو  شیاو  هێزەکانی    ی  پیالنگێڕی 
سەرکۆنەپەرس و  پێکت  لەکوتکەر  گەورە  زەبرێکی  و  خ  دێ  ورەی  و  ەڵک متمانە 
نێوخدەدرێ.   لە شەڕی  و  کدێموکراتی    یزبیح  اننێو  ۆیی  ئێران  حیزبی  وردستانی 

ئ ] ن_کێراکۆمۆنیستی  ش١99١اتهە  ١98٤ۆمەڵە  حیزبی  ز.[،  باڵەکەی  دوو  نێوان  ەڕی 
پاد  کۆنگرەی  ێموکرات  ] ش  و  ١993_١988هەشتەم  پارتی  شەڕەکانی   یەکیەتی [، 
شیووعییەک١99٤_١997]  کوشتاری  دە[،  بە  عێراقی  هێزەکانیانی   یەکیەتیی   ست 

پارتی   ن وستاتیی نیشتمانی کورد ، پێکدادانی یەکیە[ ز١983اشان ] شت ئپ  لەنی  انیشتم
تێکهەڵچوونەکا ١99٤] کوردستان    ینکاراکرێ هەروەها  و[،  پارتی  ک    نی  ک.  پ. 

ه١997]  و  بەڵ[  تاڵ،  ئەزموونێکی  وەکوو  هاوکتد  وان م  وەک  بۆ  ات  گەورە  ەیەکی 
دەمێ داهاتو کوردستان  پێووی  هەر  نێتەوە.  ئێسیستە  کوردستانی ەکانێزه  اوەتلە   ی 

دووپات کارەساتانە    ەشنەهەتا ئەم چەن  بک  اسی و کاری هاوبەشخۆڕاهێنانی دێموکر
«  یی حیزبەکانی کوردستانی ئێراندی هاوکارانی »ناوەندا، پێکهێننەبنەوە. لەم پێوەندییە

باشە،هەنگا نی   وێکی  تەواو  و  بەس  پبەڵم  پێویستیە  و،  پێبدرێیە  ببێتە   ەرەی  و 
 .تانردسکو ردەکانی ڕۆژهەڵتیکی نەتەوەیی بۆ کوەانی کۆنگرەیکهێنپێۆ ک ب ێبەستێن 
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دوتپونی  ئەزمو لە  هەر ر  هێزەکانی  دەسەڵتداریی  دەیە  کوردستو  نەبوو ێمی  و  نی ان 
پێ لە  ڕاستەقینە  بەیەکیەتییەکی  نەتەوەییرژوەندیناوی  ناتەبایی  ی  هەروەها  هێزە دا، 

ی کوردستان رخەڵکی باشوونەی  مامتلە    گەورەیزەبرێکی    هەتا ئێستا  سەرەکییەکان
و بەغدا  داوە  حکوومەتی  لانج قاز،  زۆری  نێکی  برد تاەم  کارەساتی  ەباییە  ووە. 

کانی بەغدا و تاران، هاوکات  حکوومەتە  ڕای پیالنیکەرکووک وێی  ٢٠١7ئۆکتۆبری  
نەرهەمی  ب بەناتەبایی  هاوکاریی  و  هێزەکانی  ەتەوەیی  لە  نیشێک  شتمانی یەکیەتیی 

 .وتی بەغدا بوەوڵە د  ەڵلەگ ردستانکو
ش پاش  ساڵنی  ڕێبەندانی  لە  ههەتا  ی ١357ۆڕشی  بە  د وی،  و  باۆی  دەرکران  ڕان، 

فراکسیۆن   ئەندامەکجیابوونەوەکانی  حیزبی  و  و انی  ئێران  کوردستانی  دێموکراتی 
جۆری  وپ و تاقمی جۆراوروران، گەلێک حیزب و گمۆنیستی ئێیزبی کۆ کۆمەڵەی ح

دێموکرات و    . ئەمڕۆ دوو حیزبیەتی سیاسییەوخەبای  انڕەپۆنێو گ  هاتوونەتەسیاسی  
کۆ بمەڵسێ  مێژووە  خەەهۆی  بوونابی  ئەندێتیان،  لە  ڕاستەقینە  بەشێکی  و ەتە  شە 

کۆمەڵگبیروه ڕۆژهەڵزری  ناکرێ  ەی  بێگومان  کوردستان.  لتی  ە  نکۆڵی 
دستان  ەڵتی کورەرەوەی ڕۆژههتد بکرێ کە لە د کانی دیکە وەک پژاک و  ڕێکخراوە

،  هێزێک دەدابە  ون  ڕووی کوردستانی بوو   دا ئەوەی ڕەنگ ەوە. لەو نێوەڵداه  ان ەریس
پا  کنە لەهەبوونی  و  پێشمەرگە  کوردستانی،  جشکۆی  کوبەرکردنی  ردی، لوبەرگی 

ستراتێژی وبەڵک سنووری چاالکی،  لهەڵوێس  وو  ئەوان  لەگەڵ شێوەی تی  پێوەندی   ە 
ەوانەی ئریی کوردە.  ەروەس  و  یانەن بە کی و گەیشتشەی نەتەوەیچارەسەرکردنی کێ

جلوب  بە  نکۆڵی  کە  کوردی  بوونبەد لە  ەرگی  کوەوڵەت  نەتەوەک  د ری  دیکە و  انی 
س وایە  پێیان  و  ناسدەکەن  کەردەمی  بەرەی  هاۆتایی  یۆنالیزم  لە  خۆیان  یاخود  تووە 

»ئێبە سۆسناو  »چەپەرانییە  یان  دیالیستەکان«  کوردستان«  »بۆرژوکانی  بە   ا_ ژ 
خۆیان   دەبیننەوە،  ددا!ورک  انیکالیستە ناسیۆن کردەوەدا  بزووتنەوەی   لە  لە 

 تی وپۆلپۆوێرەی هەبوونی بیروهزری  دەخەنەوە، و بەگ  رود دوخوازانەی کوریر گاڕز
لەپاوانخواز دەکەونە نێو بەرەیەک کە دەتوانێ  ەری کارەساتێکی  وڵقێن ودا خاهاتود   انە 

بەکارهێناننێوخۆی بێ.  دەستەواژەی  بۆرژوا_ی  ڕێکخراوە    ئەو  بۆ ت  لیساناسیۆنی 
لە پێوەندی  ەکانیشیان  م ابەرنالیستین و  ۆسیی سن کە الیەنگری بیرردستانییانەی ئێراوک

دادپەروەریی   ئازادی،  کۆمەڵیەتیلەگەڵ  دایە، دێموکراسی،  هتد  و  مرۆڤ  مافی   ،
ب  شتێک  چەنییە  لە  مەبەستداێجگە  »بۆرواشەکارییەکی  هێزەکانی    –ژوا  ر. 
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کورد نالیستی!؟ناسیۆ چاالکییپانتی  پێبە    «  جوغڕا  ایی  لە  سیاسیی سیاسییان  فیای 
وتانکوردس لەبەر،  تەواویرگچاو  ێڕای  گشتی،    تنی  بە  ئێران  بۆ ئاڵوگۆڕەکانی 

پێكهێناخۆشبژیو ژیانێکی،  بەخنی  دادپەروەرانە،  هێمنانە،  شارستاتەوەران ی  و  نیانە، ە 
 .ۆشنەوەیی تێدەکرکردنی کێشەی نەتهەروەها چارەسە

 اری ە بلێکی سەرلێشێواو لن، ئەستەمە تاقمگەاڵگەی کوردستکۆمەی  انیەکیستی ڕابەپێ
  انی بتوانن انی کوردستو پێوەندی لەگەڵ هێزەکەوە، بەبێ هاوکاری  ییسیاسبیروهزری  

د«  ریای کورمەتیی »پڕۆلتابە یار  ن وگێڕدا بڕۆڵێک لە داهاتووی ڕۆژهەڵتی کوردستان
بۆر  توانای الدانی ناسیۆ »بەرەی  لدیور! ک«نالیزمژوا  یاسەتدا هەبێ و سە گۆڕەپانی  ان 

پاش دامەزراندنی سۆسیالیزمی  ردستان و، وکلە    ێزی »چەپ«! بەهکی  ن بە ئاڵتێرناتیوێبب
 بکەن؟ ران و یەک لەوان کورد چارەسەر کان لە ئێشەی نەتەوەیاڵییان کێخە

سیاسی  ەی فەزای  ان و کرانەوەتی ئیسالمیی ئێروخانی حکوومدا، پاش ڕولە هەر حاڵ
ئل کان ۆرەاوجحیزب و گرووپە جۆربۆ کار و چاالکیی    وردستان، جێو ک  انێرە 

لێ  ەوە.دەکرێت شتەی  کورئەو  هێزە  هاوتەبایی  گرینگە،  هەبوونی دستانییەکارە   ن، 
کوردستانی  بەرەیەکی بەهێزی  و  پێکهێیەکگرتوو  سپایە،  لە نانی  نەتەوەیی  کی 

کی  ێش، نەک حیزباوبە ه  کیەیەتی کومیێر فەرماناوانە و لەژگەکانی ئەم ڕێکخرپێشمەر
پێو سپاتایبەتییە.  هێزە  ئەم  پێکهاتنیپا  ییەیستە  لموحکو  ش  کورد  هەرێمی  ەتی  ە 

ب بڕۆژهەڵتی کوردستان  تەواوی  ژێر ە  پێشمەرگە، هەتا   کۆنتڕۆڵی  کەوێتە  وەزارەتی 
ئا ڕێگ بە  و ە  و  ژاوەگێڕی  حیزب  هیچ  کەلک  شەڕفرۆشیی  و  لە  تاقمەیەک  وەرگرتن 

چەکد دژ  هێزی  حبار  هێب  یز ە  گەورو  ب  ە زەکانی  سیاسی  بچووکی  بیروڕای  و  ە 
بارود نەد وە  جیاوازە و  شیاو  یۆخێکرێ  و  و   باش  سیاسی  ملمالنێی  و  چاالکی   بۆ 

ت مسۆگ هێزەواوی  مەدەنیی  قانوونەکان  بەربەستێکی  و،  بکرێ  هەەر  بۆ  چەشنە  ی  ر 
 ری کەشانیدەستن  نوون دەبێحاڵەتەدا قاۆیی پێک بێ. لەم  ستدرێژی و شەڕێکی نێوخدە

پانتایسنو و  ت  یور  سیاسیی  و  چاالکیی  ڕێکخراوە  بێایە کەسەواوی  نەتییەکان    ک، 
 !ریی حیزبێکی سیاسیهێزی چەکدا

پێناوە پێویستەلەم  حاوانەوە  دا  و  دێموکراسی  خۆڕاهێنانی  ئێستاوە  لە  لەگەڵ   هەر 
ن  انگرە یراوان، کۆرەیەکی بەرفبۆ پێکهێنانی بە  ین. لەوە دەچێ هەوڵدانیەکتری بکە

ڕۆژهەانی  لمارپ وڵ ڵکوردی  دەرەوەی  لە  تەوت  بەشداریی  بە  و  حی  اویت  زب 



 81                                                        چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە    
   

فە  ەەتییکەسای و  بەرسیاسی  هەوڵێکی  کورد  ڕرهەنگییەکانی  و  بۆ استبینانە  پرسانە 
 .بێنگ و گشتی هاوئاهەکردنی یەک بەرنامە و سیاسەتی گەڵڵە

وێ پێویستە  کردنلێرەدا  پێشوازی  بەشداری  ڕای  کورلە  لقی  ی  ێکزبحی  یدستانیی 
بۆ  سە کێشەیچرانسەری  هاوکا  ارەسەرکردنی  و  بەرەی لەگری  نەتەوەیی  ەڵ 
کان  ردستانییەو حیزبە کووان ئەوان  بە جیاوازییەکی هەستیار لە نێ  نی، ئاماژەاتوردسک

 .بکەین
ڕێکخراوەیە کورد خەباتی  هەر  کی  نێوەرۆکی  ستانی  و  نێو  بەرنامەکەی، بەپێی 

جوغڕاناوچ بە  ەیەکی  ڕفیایی  ئەمکور  تیڵژهەۆناوی  وێڕ  دستانە.  حیزبانە  ای  چەشنە 
پێشکەوتنخواز لە ئێران، بەپێی دێموکرات و    تێکیکاری دەوڵەەر  ە سخەبات بۆ هێنان

 باتی سیاسیێژ و خەڕووداوەکان، دانوستان و وتوو  بەرەوڕووینەتەوەیی    بەرژوەندیی
قی ل  نیبووەێڕای هئێرانی و  ێکخراوەیەکیدی دەچن، بەڵم ڕلەگەڵ حکوومەتی ناوەن

وڵتە    ئەو  مەسەلەکانیلە  ێک  ی تەنیا وەکوو بەشان، کێشەی نەتەوەیتۆی لە کوردسخ
زاڵبلەبەر بەپێی  جار  زۆر  دەگرێ.  بیری  چاو  یوونی  بیچینایەتی  هەر  روهزرێکی  ان 

تە کەیدا دادەنێ. واپلەی چەندەمی بەرنامە ەتەوەیی لەکێشەی ندیکە، چارەسەرکردنی 
نی جیاوازیی  یالیزم، لەنێو برد سەیشتن بە سۆەپ گچ  ییسەرنی سەرابۆ حیزبێکبۆ وێنە  

د ەتیچینای کرێکموحکو  امەزراندنی،  پاەتێکی  و  سەرەکییە  ئەرکی  هتد  و  شان اری 
چەشنە  دەکرێ   نەتەوەییش  حکوومەتەد لەم  کێشەی  لە  ئاوڕێک  لقی  بدرێتەوا  بۆ  ە. 

حیزبان ئەم  ئەگەر  کوردستانیی  تەنانەت  سۆزێ ە  و  بەهێزیهەست  ن  یاییشەنەتەو  کی 
  ی تە گشبەکەیانە بحیزیی  ەوتنی سیاسەتی گشتلە کوردستان شوێنک  ، سیاسەتیانهەبێ

 .ەوەیە بجووڵێنبەپێچەوانەی ئەو سیاسەتە گشتی  و ناتوانن
 

 هەڵبژاردنی شێوەی خەبات و دروشمی سیاسی 
بۆیستپێو جۆراوجۆرەکانیهەڵبژاردن  ە  شێوە  هەڵگرتنی  ی  و  چەن  خەبات  د دروشم، 

ی و دوژمن، شیاو  یەتی هێزەکانی خۆییەنگی و وەزعهاوسو  کووە  یسەرەک  فاکتەری
ئامانجی سەرەکی و    نێوخۆیی و،  وهان  ارودۆخی جیی بوونب ی ئامادەبوونبە تایبەتی 

گەیشتنبارودۆخ   لێک   بۆ  بەدروستی  مەبەست  خاڵی  لێنین  بدرێتە  بە  گوتەنی: وە. 
بت دەبێ  خۆ»خەڵک  پێستی  بە  ڕوانێ  بە  هەست  دروی  و  بوواست  ئنست   ەوی 

ڵگە و  ەمو کۆییەکانی نێاستی ڕ. لەبەرچاو نەگرتنهاتوونەتە ئاراوە  ەانەی بکا« کروشمد 
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هاوجیها هەڵنەسەنگاندنی  هەروەها  هێزن،  دەتوسەنگیی  هەکان،  هۆی  ەڵبژاردنی انێ 
ێ، کە شکستی  ەکی خەبات و دروشمێک بوستی شێوەیان نادرپێشوەخت، ناوەخت، ی

د  ئەزەکەوێتەوە.  لێ  بەهکاتێ ە  ستێویپموون،  بەپێی  دوژمن  هێزی ێک  و  زە 
پاتوبزو  ن ڕێبەرانییا  بێک نخواز الوازە، حیزپێشکەوت  لە جووڵنەوەیەکی  نەوەیەک  رێز 

کبکەن  ڕادیکال   هاوسەو،  هێزەاتێک  سترنگیی  بەپێی  بێ،  بەپێچەوانە  و کان    اتێژی 
هە  شیاوبوونی تاکتیکێک  ئەگەری بارودۆخ،  کە  و  ڵبژێرن  بە    پێگەیشتن  سەرکەوتن 

بەرلە    انەکانجمئا سەرکەوتنی  زئاستێکی  بێ.  ئاکامدا  خەباتێک  ههەر  ەنگیی اوسی 
ئام  کانیهێزە و  لێکدانەودژبەر  ڕێکخراوەیی،  جیاکرد ادەبوونی  و  بەرەە  ی  نەوەی 

لە ه  دۆست  یەکیەتیی  پێکهێنانی  و پێشکەوتنخ  ێزەکانیدوژمن،  کۆکردنەوە  واز، 
لە    دوورپارێزییکات  اوه  و؛   سیاسی   نی خەباتیک بۆ گۆڕەپاشانی زۆرینەی خەڵڕاکێ

سێکت چەشنە  ڤۆڵونتاریهەر  و  هێڵوێرانکەرە ما  زمیاریزم  د ێ ز.  سیاسی  توانای کی  ەبێ 
دروست ل  کەلکوەرگرتنی  بەجێی  پێشهو  هەر  لە  ە  گۆڕانکارییە اتێکی  و  ناکاو 

هەبێسیاسییەک د   ان  ئەمە  ئو،  ئاستی  سەر  خۆڕێکخسەگەڕێتەوە  و  و  ەزموون  تن 
ڕێکئامادە ڕیخراوەیبوونی  نێو  نفو  ەیاد ،  لە  ک  ین چوزی  توێژەکانی  ۆمەڵگە،  و 

ت لێای  وانهەروەها  و  ڕاستبینوەکدان ناسین  بێگومەی  لێرەدا  ڕووداوەکان.  ان انەی 
ئاگایی    ئەزموون دەتو ڕێبەرایەتو  بزووتنەوەیەک  یا  حیزب  ڕۆڵیی  و   انێ  بگێڕێ 

بە    ەخایا بد اغەکانەواوی قۆنێویستە لە تکی ناوەخت بکا. پێشگیری لە جووڵنەوەیەپ
ڕا حیسپێوەندیی  ڕێبەریی  بزووتنەوەیەتەوخۆی  یا  لزب  پەگەک  و  خەڵک  نی انێکهێڵ 

ولتووری  سیاسی، ک  ە ڕێکخراوەکۆمەڵگە ل  ئەوان بدرێ و چین و توێژەکانی  متمانەی
هتددا و  پیشەییەکان  بخ  و  حیزب  ڕێک  سیاسی  رێن.  ڕێکخراوەیەکی  هاوکات  و 

ەنگی ئاشکرا و  د انێ و دەبێ  دەز  ەکەینەوتی بزووبە نوێنەرەدا کە خۆی  لەگەڵ ئەو
یزم بپارێزێ و نەبێتە  ی لە پۆپۆلۆخەبێ  ەکەی بێ، د ەڵگکۆمنی ویستی سەرەکیی  ڕوو

ج بپاشکۆی  و  لێکداەماوەر  خەنەوەیەکی  ەپێی  شێوەی  شارەزایانە،  و  بات  دروست 
لێهەڵ »لە  بژێرێ و  بزانێ  بە شێوەیەکی  نین گوتەنی   هەڵسوکەوت شۆڕشگێڕانە  کوێ 

 «.رمیستیۆێوەیەکی ڕێفبە شێ کولە  بکا و
داخەو لەبە  نەک  بەڵک  ە  زۆربەیئێران،  لە  بەهۆی  ناوڵت  وو  نێوەڕاست  ڕۆژهەڵتی  ی 

سیست دێموکنەبوونی  وراتیکەوە،  مێکی  مەدەنی  چاالکیی  و  کار  ئەزموونی    ڕادەی 
نزمەسیاسی   لە سەدەی ڕگەلێک  بەشی کوردستابردوودا  .  باچوار  بەپێی  رودۆخی ان 



 83                                                        چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە    
   

ئسی وەاسیی  بوو  کوردستانیاننەی  تاڵو  دابەش  شەڕبەسەردا  تووشی  زۆرتر  و    ە 
نیی اسی و مەدەاوەندی بووە و دەرفەتی کاری سیمەتەکانی نووڵ حکدادان لەگە پێک

هێز پێشکەوتبۆ  تەنانەتە  نەڕەخساوە.  تەواوی کوردستانی  هەرێمی   نخوازەکان  لە  ش 
ە، پیالن و ەڕەشه  ییترسەەژێر مۆراوجۆر لبە چەشنی ج  ەی کە پێک هاتووەئەم ساڵن

ان،  تکراوی ئێرسوی درحەشدی شەعبنی  اکابە هاوکاریی ملیشیێرشی سپای عێراقی  ه
ونی دێموکراسییەکی ەڕای هەبوتانیش، سەرووری کوردسهەروەها داعش بووە. لە باک

ئەنداموو هەزاناسەقامگرت دێموکراتیکی  ران  »حیزبی  نی چەپ و  هێزەکاگەالن« و  ی 
مەدەنی گۆڕانکنئاشتیخوازا  ێگای ڕ  لە وێ  ەدەیان  موکرات کەدێ سیستمی  ە و  لە  اری 

 .دیخانەکان دانن و لە بەنواگیر پێک بێنن، ەداەڵگکۆم
ن  یسالمیدا دەبێ ئێمەی کورد ئەوە لەبەرچاو بگریتی ئانی حکوومەلە ئەگەری ڕووخ

بووننیازم بە  ڕۆژهەڵان  لە  ڕاستەوخۆ  کەی  و  کوردستان  لتی  تەواوی  لکوەرگرتن  ە 
قنشێوەکا وووانی  بۆ    نی  کێشەیچمەدەنی  قۆن  ارەسەرکردنی  بڕینی  و  بە  اغ  کورد 

ژوارە و  ە کارێکی د گای جووڵنەوەی کورد هەیە. ئەمانی سەر ڕێکەبەستقۆناغی بەر
دەگەبە دەوڵەتشێکی  هەڵسوکەوتی  سەر  تازە  ڕێتەوە  لەگەڵ پێکهاتووی  ی  داهاتوو 

 .ێمەویستەکانی ئەتەوەیی و ئاستی کێشەی ن
یی  ەوەنەتراتێژییەکی ڕوونی  کوردستانی دەبێ ست  زێکی سیاسییا هێود تواهاد ی  ێرانلە ئ

چارەسەر    بەیەکجاری  نی دەوڵەتێکی نەتەوەییکوردیش هەتا پێکهات  یکێشەهەبێ و  
  خایەندا، اواتە لە کورتن بەم ئیشتگە  ت بۆاکرێ. بەڵم لە نەبوونی بارودۆخی پێویس ن

بێشک  چییە؟  دەوڵەت  چارە  تەنانهیچ  دێمێکی  خوکیتیکراوەت  لەت  ش  ەت  لازیاری 
د  ئێرانی  نییەبوونی  ئ  اهاتوو  دەرەوزیسۆپۆو،  ویۆنی  وڵەی  چەپ  بە  ڕاستییەوە    ت 

لەم خۆیان  کرپێوەندییە   هەڵویستی  ڕوون  پدا  کرا،  دۆتەوە.  پێ  ئاماژەی  ێشتریش 
ێ  بارودۆخ دەبست نییە و بەپێی ۆیی ڕێگایەکی ڕێک و ڕابە سەربەخ گەیشتن ڕێگەی 

ڕێگ قۆئەم  بە  ۆناغق  بەاغ  نایە  هەب  مببڕدرێ.  سەرەڕای  بۆ  پێیە  ستراتێژی  وونی 
کەیاەزردام و  اندنی  کورد ەد ن  هەروڵەتی  لە  پێشوازی  ئێمە  پێویستە  چەشنە   ، 
فێدڕاڵ   ن لە چەشنینی ئێراکە ببێتە هۆی دێسنترالیزەکرد   اسی بکەینوگۆڕێکی سیئاڵ

کۆنفێدڕ تێبکۆشین  اڵ  یاخود  بردنەو،  ئوێڕای  تەواوی  لە    ییوەەتە ناگایی  سەرەوەی 
مەدەنیکشێوە خەباتی  چەس  انی  بۆ  قانوونی  مافە    دنیپانو  وەربگرین.    کەلک ئەم 

یی نەوەتەویی  ە لە ئاگای بەم ئاستەزموونی خۆەڵکی کورد دەبێ بەپێی هەست و ئخ
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بەرژوەن کە  خۆیبگات  مانەوە  دیی  ی  لە  ئێران  چوارچێوەی  جیابوونەوەلە  لە  لە   ان 
سیاسییجوغڕافی پ  ئێران  ای  سە  نانیهێێکو  ببینردەوڵەتی  کورددا  ئەم بەخۆی  و  ێ 

 .و ناوچەیی هەبێخی جیهانی ۆد باروایی لەگەڵ تەبهاوهەنگاوەش 
ئێمە   ڕاستیەپێویستە  لئەم  لە  ش  تەنیا  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  بگرین،  چاو  ەبەر 

موکریانچوارچێو نام  ەی  قەتیس  ئەردەڵن  پانتایو  و  سنووێنێتەوە  لە  ری یەک 
هوایجانەئازەرب خوزستان  سنووا  ەتە  هۆلری  بەم  دەگرێ،  هێزە  ەخۆ  یەش، 

پێشواەکانییکوردستا بۆ  چێنەتزیی  ن  ویستە   و  واو  لەم  کوردستان   توێژەکانی 
پێویستیینەتەوەییە زەم،  بە  پەرەپێد ان  بۆ  شیاو  دەرفەتی  دنی  قامگرتووکران و سەەن و 

 .ە هەیەری کۆمەڵگلە بیر و هزەربەخۆییخوازانە بیری نەتەوەیی و س
هەویپێ ئاماستە  دیکەش،  ەژروەها  خاڵێکی  ڕووخا  واتە  بە  حکوومەتی  چۆنیەتیی  نی 
مەدەنی، بەپێی خوازانە و  یەکی ئاشتیتە بەشێوەی ئێران بکەین. ئایا ئەم حکوومەیمالیسئ

شۆ نێوخۆیی،  گەالکوودەتایەکی  ئێرانڕشی  هێزەکانی    نی  هێرشی  لە  یاخود  بیانی 
ع دەڕووخچەشنی  شەڕێکێراق  و  نێوخێ  هەکەود   لێ یی  ۆی  لە  لەم  ەێتەوە؟  یەک  ر 

وحاڵەتان بەپێی  دەکرێ  پبارودۆخێک  و    ەزع ەدا  هەروە  ک ێکە  شێوەی  دێ،  ها 
تاکتیک و شێوەی خەباتی هەڵوێست،  چە، ویست،  لهێز و ناوهەڵسوکەوتی وڵتانی ز

 .ڕ بگۆڕدرێشۆڕشگێ هێزێکی
_  یک راتکی دێموحکوومەتێک میی ئێران  نی حکوومەتی ئیسالبێشک ئەگەر پاش ڕووخا

کۆفێدڕ یاخود  چەناڵ  هەر  یان  ناکۆفێدڕاڵ  سیستمێکی  بجێیشنە  سەرکاری  و،   ێتە 
بەەن وڵتەکەیتەوەکان  سیاسیی  جوغڕافیای  چوارپێی  لە  ئێراان  مافی چێوەی  ندا 

هەڵسوکەوتی هەبێ،  سیاسییەڕێکخرا  بەرامبەریان  جیاوە  دەسەڵت  لەگەڵ  وازی  کان 
لەگەڵ   تحکوومەتێکی  دەبێ  تسەرەڕۆی  چە  ەگەر ئ  ەتنانەازە،  بیری  یان    پ بە 
بیر دێمهەرچەشنە  بەناو  بێ.اتیوکروهزرێکی  دێموکراووهەب  کیشەوە  سی  نی 

ئەمڕۆی خەباتێکی  مەدەنیڕێخۆشکەرەی  و  بەڵم  ی  سیە،  ەرکوتکەرانەی سیاسەتی 
 .ی سیاسینی شێوەی خەباتی هێزێک کاڵیزە بووۆی ڕادیدەوڵەت دەبێتە ه 

 
 یری ئاکامگ 
سەرەڕحکوومەت • نێستئا لە    ێرانئ  ۆی ی  جیهی  و  ڕووبەڕووی اوخۆیی  نی 

هەمەالیەنە  قەیر سەرەەوەبۆتانێکی  لە    یئەوەڕای  .  بە  کە  ناکرێ  ئێستاوە 
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تە پێشبینیی  ڕوودا وردی  پێشهات واوی  و  بکرێ،  و  ئێران  داهاتووی  ەکانی 
ی ڵ تەواوی ساڵەکانوڵتە بە بەراورد لەگەجیدی لەم   وگۆڕێکیگەری ئاڵئە

ئیریی حکوومدەسەڵتدا نێوخهۆی  بەی  المسەتی  یی و دەرەکی  ۆگوشاری 
ی کوردستانی لە تە هێزەکانس یپێو  بەم پێیە،  رە.ێزتر کاتێکی دیکە بەهلە هە

خۆیان   ڕوئێستاوە  بوو ئامادەی  لەگە وبەڕوو  و نەوە  ڕووداو  چەشنە  هەر  ڵ 
سیائاڵۆگۆڕ کوتوپڕێکی  بێگوم  سیی  بکەن.  ئێران  و لە  کات  ناکرێ  ان 

ڕووخانش حکوێوەی  ئەم  وبومەتە  ی  بەڵدیاری  رد ە  بکرێ،  ئاواتی ی  م 
ب ئاڵهێزێکی  سیاسی،  بەڕی  وگۆەرپرسی  و  رتکەم  دەسەڵت  خەرج  ین 

توێژەکانزۆرترین دەسکەوت بۆ هەموو چین   شی  بەبێ هێر  ی کۆمەڵگە،و 
ئەوەش تێکی بیانییە. وێڕای  وەردانی وڵو دەستێ سپایی یان خۆتێهەڵقوتاندن  

ڵک و  ەو ئیرادەی خیست  و  ەی رەوەی لە د ێونەتەوەیشهاتەکانی نزۆر جار پێ
پێیە پێهێزە سیاسییە هەبوونی    نییەکان بەاتوردسڕێکخراوە کتە  ویس کانە. بەم 

پالنی و  هت «B» و  «A» بەرنامە  بەو  و  د  بچن  ڕووداوەکان  پیری  رەو 
بەپێی دەرفەت و   ەکاندا خافڵگیر نەبن وەواننەکراوە چاوەڕلەبەرامبەر ڕووداو

ب نشیاوبوونی  ج  ێوخۆییارودۆخی  ئاانیهو  چی  هەر  مانۆڕێکی  ەمادەی  شنە 
تەوەیی و  ی کێشەی نەند ەرکرو بۆ چارەسشیامی  ی و هەڵگرتنی دروش سیاس

 .کورد بنسەرەوەریی دامەزراندنی کەیان و 
 
نەتەوەی • کۆنگرەیەکی  یان  بەرە  وەکووپێکهێنانی  ز  ی  ۆرینەی نوێنەری 

کەسایەت و  ڕۆژهەڵتحیزب  کوردستان،ییەکانی  ی ردنکگەڵڵەهەروەها    ی 
هاوبەرنامبە سپای  شەیەکی  پێکهێنانی  دەتوو  نەتەوەیی  ڵێکی  ڕۆ  انێەکی 

لەبەرچا بوارێ  و  دادێهەموو  و  ئێستا  سیاسیی  خەباتی  ڕۆژهەڵتکی  ی ی 
ئاس  کوردستان لە  وەکووچ  کوردستان  لە  نێوخۆیی  و    دڵخۆشی  تی 
خبەرزکرد  متمانەی  و  ورە  ئاستنەوەی  لە  چ  و  لە  ەڵک،  ئێران  ڕەوتی  ی 

گشەکەیبەر  هێنانیپێک هێی  لەگەڵ  پێشکەوتنخوازتی  و ەکانی  وتووێژ  و  ز 
 .ان بگێڕێهاتووی ئێراد تی ەگەڵ دەسەڵن لستادانو

کو • سیاسیی  ونوێنەرانی  بەپێی  جیهان،  ەزعییەتی  رد  و  ئێران  سیاسیی 
بارودۆ نەتە شیاوبوونی  نێوخی  ئاگاوەیی و  ڕادەی  یی خەڵک و نەتەوەیی و 
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جەماوەر  ڕێکخست ونی  حیزب  و  سی،  یاس  ییەتیەکیە  لە  فەرهەنگی 
ی هەبوونی  اڕد وێدژبەر و هتنی  ەکاەها هاوسەنگیی هێزیشەییەکاندا، هەروپ

نەتەوەیی،   ڕوونی  دروستراتێژییەکی  هەڵبژباشترە  دەشمێک  کە  رفەتی  ێرن 
ڕاستب و  زیاتر  خەڵکی  ینانەترهاتنەدیی  و  قۆنە  بە  قۆناغ  لە کوردستان  اغ 

ێموکراسی  د دا هەبوونی  ناوەپێم  لە  .کاتەوەیزیکتر دەرەکییەکەی نئامانجە سە
ئێران ڕێخۆش  لە  کوردستان  پکەرو  بەی  بۆ  کێستێنێکهاتنی  شیاو  و ی  کار 

و مەدەنی  سیاسی،  هێزئاشتیخواز  چاالکیی  پێشکەانەیە.  وتنخوازی ێکی 
ی کارا ست بۆ کار و چاالکییەک ەمەنی پێویکات و زکوردستانی نیازی بە  

بردنەس ئاگابۆ  نەتەوەەرەوەی  ڕیی  و  تەواوی   خەڵک ی  تنکخسێیی  لە 
ماکۆوەک لە  هە  وردستان  دێهلۆڕان  کراودا  د ائاز  کوردستانی  لە   یە. هەتا 

ئەنپێو چەکداربوونی  جیاتی  لە  حیستە  ڕێکخدامەکانی  و  راوە  یزب 
نەتەوەییکورد  سپایەکی  وەزارتی  ڕێبەرایەتیلەژێر    ستانییەکان،  ی 

چوارچێپێشمەرگەدا   و،  بێ  چپێک  و  کار  پێوەی   ێی بەپ  شمەرگەاالکیی 
 .راوکخراوەیەکی دیاریکک ویستی حیزب و ڕێەوڵت بێ، ن اسایی

 
١٩٢٠ئاوریلی   

 
 
 
 



  

 

 خەمۆکیی سیاسی
 -ی شۆڕای ئیسالمیی ئێران'' یسدنی ''مەجلڕی هەڵبژاربۆنەی دەهەمین گەبە -

 
   ی من نین، ەڵ تێئۆریاهەنگ لەگئکان هاو''فاکتە

  ''.!انکتەکی فاە حاڵوای ب                     
 هێگێل 

 
س پیاسی  حیزبێکی  ڕادەی  کۆێبەپێی  لەگەڵ  خۆی  لێکداوەندیی  و  لە    ینەوەمەڵگە 

تاکتیکەک وڵت،  نێو  هەڵدەئاڵوگۆڕەکانی  هیوبژێرێ  انی  تا  و  سیاسەتەکانی  ادارە 
ڕەنگدان زۆر  ڕاڕادەیەکی  خۆستییەکانی  ەوەی  بکۆمەڵگەی  گەیشتن  بێ.  هەر  ی  ە 

پێوەن ئامانج لە  لەگەڵ  ێک  ]ئودۆخارب  وەیەلێکداندی  بابەتی  زەینی  ابژێکی  و  تیڤ[ 
ال]سوبژێکتیڤ[ی   ئۆپۆزیسڵدەسەهێزە    سەنگییوڵت،  و  نێو  تدار  یۆنەکانی 

گرکۆمەڵگەدایە یان .  حیزبێکیگۆڕان  تن  تاکتیکی  پێوەندییەدا  ی  لەم  هەر  ش 
ژی توند و تی، تێکەڵ بە ەیتا پەیتاییێ دوورکەرەوە )دفعی( یان پو دەتوان راوجۆرەجۆ
هەروەهاوازاختی ئاش  یان نهێنئاشک   نە،  یاخود  ڕەورا  لەم  بێ.  هێی  دەتتەدا  وانێ زێک 
دری لێهاتوو و  ان، کازبییەکببێ کە بەپێی هەبوونی شانە حی  ی لە کۆمەڵگەدارەاریگک

بتوتوا سیاسی  تەبلیغاتی  ئامنایی  پێویسانێ  ئامانجەکارازی  وەدیهێنانی  بۆ  خۆی ت  نی 
نە  تەیار لە  ئەمبکا.  بنمەرجا  بوونی  بڕیارمان  گوێە  و  نا  ەکانیوتە  حیزبە  توانێ ئەم 

 .ێهەب ەڵگەدانێو کۆم ەوەی لەڕەنگدان
ەن و بەبێ لەبەرچاو ان ناد ە قسەیکاتێک حیزبێک باس لەوە بکات کە خەڵکی گوێ ب 

ڵبژاردەکانی و بەرژوەندیی خۆیان، لە هەو کۆمەڵگە  دۆخێ نێن بەپێی باروگرتنی ئەوا
ئیسال بەشکۆماری  د میدا  نئە،  کەنەداری  ئەوە  ڕاسیشاندەری  کم  تاڵەیە  ە تییە 

بە هەنەیانتوانیو لەسەر خەڵرەاریگبێ، ک  ر هۆیەکە  لەبەرچاو گرتنی  ییان  بە  بێ!  کی 
ئەمڕاستییئەم   پێش  ە،  دێتە  کەپرسیارە  سیاسی  حیزبێکی  "ڕۆڵی  پێشەنگی   قەرارە  : 

ڕێ  خ و  بێ  خەەڵک  بە  شوێن  بدو  نیشان  چیدایڵکی  لە  ئا،  ئایا  حیزە؟  ە  ب  انەبەم 
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سیاسهەڵب بە  ەتێکیژاردنی  بۆپۆپۆلیستی  چوون  بکڕووداو  دوادا  یاەکان  ن  ەن؟ 
شی هەڵەیەک بن کا تووکە نە  ڕاوەکێ لەوەیە و بە ترس و دڵەەڵویست بمێننەوهبێ
  نەوە و ئاکامبەندی بکەن؟س بە لێکداەکان دەیا پاش تێپەڕبوونی ڕووداوتەن

دەتوانێحیزبێک کاتێلە ڕاستیدا،   یکردنی  دیار  کە لە ڕەوتیبدا  ت  وسدر  یبڕیار  ک 
تە پێویستەکان زانیاری و فاک  ییبەندو پلە  کردنەوەپاش کۆ  دوور و نزیک،  دروشمی

پێوەندیی ڕوود زنجیر  بتوانێ  نەە  سیاسییەکان  ب  اوە  لەیەک،  جیا  چەشنێکی  ەڵکوو بە 
بەیەب لێکدانەگشتی  پاش  و  بدا  گرێ  ئەکەوە  وردی  وەوەی  فاکتانە  نی  تەیارکرد   م 

دیاری  ئەرکیپێویستەکان  ازە  مرئاوی  ا تەو بۆ  وەدیهێخۆی  و  ئاکردن  نی  مانجەکانانی 
گبخا گە  ڕەتە  بۆ  خەڵکی  کۆبکاتەوە.و  ئامانجانە  بەم  ڕ  ئەگەر  یشتن  ەوتەدا لەم 

بۆ  سەرکەوتنی   خۆی  ئەوە  هێنا،  قۆناغێکڕۆیشتن  وەدەس  دەکا،  بۆ  ئامادە  ی سەرتر 
نەبێ،م کاتێک سەرکبەڵ پێدئەمجار پ  ەوتوو  و   وەکانلەسەر ڕوودایەک  وەنەچووااش 

تێدەدۆزینەوەی   ئەهەڵەکان،  کەمایکۆشێ  قەەسییانو  لەرە  بکاتەوە.  گرینگ  بوو  ێرەدا 
تێئۆری جووڵهاواهەنگیی  تێی  و  فاکتەە  لەگەڵ  نە   کۆشان  کراوەکانە،  دیاری 

"هەوانەکەپێچ دەنا  حاڵی ی،  بە  "وای  کوتەنی  فاکتانە  ێگێل"  هاواهەئەو  کە  نگ ی 
 بن."ن نەم نیەکایتێئۆریلەگەڵ 
دو بۆنەیایانە لەم  بە  هەڵبژاردنەود   دا  تازەی  " ری  نوێنەرانی  شۆڕای سیمەجلی  ی 

ئێران" لە   ێک بیر و باسی جۆراوجۆر  ی، گەلهەتاو  ی١39٤  ی ڕەشەمەی7ئیسالمیی 
ای  ەشێکیش سەرەڕت دەکەن و بژاردنانە بایکۆچەشنە هەڵبێک ئەم  هاتۆتە ئاراوە. بەش

ی  ارێ چاوەڕەوانێوەندییەدا، جلەم پەی فەزایەک  انەوکرو  دن  رهەڵبژاو زانینی  بە گونجا
دا  ی ئاخراهاتوو دەکەن تا بەڵکوو لە ساتمانگ و نیوی د   کەلە یئێران  وەکانی  ڕوودا

بتئەگ ما،  مەجالێک  نەد ەر  یا  بدەن  بڕیارێک  بە  وانن  دیەن!  سەرەڕای  وتەیەکی  کە، 
نە هەڵبژادێموکراتیک  ئێرابوونی  لە  بەدرێژاردن  مێژن  لەزی نیوی  ویی  دەیە    ک  چوار 

حکوومدەسەڵ ئیسالمی،  تداریی  خەڵکی بەشداریەتی  کا  ی  دەزانن    رێکیبە  گونجاو 
هو کورد  خەڵکی  کە  ئەوەی  بەپێی  "تشەمیشە  ،  بەبێ  بە  خۆیان  لەبەرچاو  خیص"ی 

حیز ویستی  چگرتنی  سبەکان  سەر  بەشداریوونە  و  دەنگدان  کردووە، ەندووقی  یان 
ڕای  دیکەشەوە سەرە یەکی  انن!! لە ال ناز  ستروو د   ی شیاوبە کارێک  بایکۆت کردن
کە   باش  بۆخۆیانئەوەی  دەزابە  کی  بڕیاری    سەنن  لە وڵمی  ناداتەوە،  ئەوان 

کە ئیتر اغێکدا  سالمیی ئێرانیشدا، لە قۆنۆمار و مەجلیسی ئیەرۆک ککانی سهەڵبژاردنە 
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 نی رتت گسهەڵوێ  اکەیان بۆرەییەوە فەزوو، بە دڵگەوجال بۆ هەڵوێست گرتن نەمابمە
 !!نەداوە حیزبانەهەڵوێستی ئەم ایەخێکیان بە کە ب کێک هێشتەوەخەڵ

ئەرک کانە بۆ بێر و پاهەڵنەگوونانە تەنیا پێشاندەری دژوازییەکی حاشا  بۆچ  ەوشێم  ئە 
هە ڕەوتی  لە  خۆیان  گرتێسڵوکردنی  هەت  نڵندایە.  حیزبێک  گرتنی  بەپێ وێست  ی  ە 

خ بەشبەشداریی  یان  نەکرەڵک  ئەوان  بە    اند   گوێ  دنیان،داری  گقسەی  وێ  یان 
بەڵ ئەو نەدان،  بەپێی  کبنەواش  کوو  پ انەیە  لە  سیستێمی  یدێوەنە  و    لەگەڵ  دەسەڵت 

حی ئەم  بنئامانجەکانی  سزبە  هەڵسوکەوتەمای  و  پێڕەو  یاسەت  بەپێی  ئەوان  ی 
پوپرۆ دەهێنێ.    ەسەندکراویگرامی  پێک  بۆکۆنگرەکەیان  چەشنە  چوونانە  ئەم 

ئاستی ئێر  ژوو چشایەدیی مێ  ە بەک  یەهە  یپۆلیستمایەکی پۆبنە لە ئاسلە  تی  ان و چ 
  لیا لە و ئیتاوانیی جەماوەریی خەڵکی ئاڵمان  نموونەکەی پشتی  ،ناوەەسی هێندا هەرجیها

دەیەی   لە  خەڵک٤٠فاشیزم  و  ڕابردوو  سەدەی  ئێرانی  حکوومە  ی  ئیسالمیی  لە  تی 
ەپەکانی  زە چهێە  ک لێنی بەشیوانی کرد ەتاوی و پشتی ه57ەندانی  پاش شۆڕشی ڕێب

تانی وئێر "حیزبی  ئێران"  ەکوو  پاشانوودەی  فید"سازما  و  لە   یناییا نی   ئەکسەریەت" 
  ڕێژیمی ئیسالمیی ئێرانە.

سنو  ەڕیباوبە   شێوەی  و  دروشم  هەڵبژاردنی  بابەتە،  ئەم  لە  یاسەتی  وسەری  بەشێک 
 ، کە نەتاردسوڵتی کلە ڕۆژهە تنەوەی کورد ڵ ئاستی بزوویزبەکان نە لە تەبایی لەگەح

حکومەدەسەڵبەدرێژایی   کۆتداریی  ئیسالمی  نەداتی  لەڵی  و  دوایوە  لە   ادانەشم  چ 
ەمر  کاتی شەهیدکردنی نچ لە  ستان وی کۆبانی و هێرشی داعش بۆ کورد کاتی شەڕ

ئاستی ڕۆژی تێرۆری نەمر دوکتور قوام لە ساڵچ بەردەفەرزاد و هاوڕێیانی،     اسملوو 
نەت خۆیئاگایی  بارەڵکوب  ە،داو  نیشان  ەوەیی  بەپێی  ئا  ودۆخیو  و  بووریی  نێوخۆیی 

بحیزبەک لە  پێگەیەکیەنان،  کوردستاشووری  ان  و    بوونی  کار  کەمایەسیی  و  بەهێز 
  حیزبەکان و ەی نێو  ان، دابڕانەکانی بێپسانەوڕۆژهەڵتی کوردست  ددی لەکیی جیچاال

زۆر  بەشێکی  ئ  دوورکەوتنەوەی  و  کادر  لێهلە  هەاتووەکانیەنەدامە  ا وەهران، 
 نی کوردستانە.اوە سیاسییەکاڕوود  یگەرییان لەکاربێ
نئەم خ  بۆ ەرێنییاناڵە  پێناسەکردنی    ەتە  لپێوەری  بزووتنەوەی کورد  ئێرائاستی  ن و ە 

و ئاسمان  وی  زە  وکەوت ونە هەڵسڵسوکەوت لەگەڵ کاربەدەستانی تاران! ئەم چەشهە
یەک گرێدان ت بە  دەتوانێ  نیشانەە،  سیاسخەمۆکی  یەنیا  دنی لە هەڵبژار  وانیتەناو    یی 

  ت وەکوو بنێشتە س او ڕ  وە چەپبەداخە  بێ، کە  سیاسەتی دروستروشمی شیاو و  د 
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دووپات   سیاسی  ئەقڵیەتی  بدەکرێتخۆشەی  حیەوە؟  ئەرکی  گوومان  زبێکی  ێ 
دەرە لە  وڵئوپۆزیسیۆن  پێویستە  وەی  ڕێکخراوەیەکت  لەگەڵ  مەدەنی،  جیاوازی  ی 

ۆی  سیی کورد کە خی سیاەرکی حیزبێکبێ ئناو    ێبراندا  اسی لە ئێرهەنگی و سیفە
کهێنانی "کۆماری کوردستان ێ و بە شوێن پێنادەز  ئێرانییسیۆنی  ە ئۆپۆزبە بەشێک ل

چ دەووارچێولە  ئێراەی  فیدرالی  ڕێکخرڵەتی  ئاستی  بێتە  و   اوەیەکین"دایە،  مەدەنی 
لە   کە  نێو وڵت  قافەرهەنگیی  ئەساسچوارچێوەی  ئێراندنوونی  کار  یی    کی الچا  و ا 

بەردەودەک و،  بەا  ڕاستییدووپاتکردنەو  ام  ئەم  دەەی  کە  ئە  بوڵەتی  کوێران    در ە 
 ە بۆ بێدەسەڵتیی خۆی بکا. ناڕووخێ پاکان

موکراسی  وشمی دێ ک خۆی بە پێشڕەوی خەڵک دەزانێ و ئاڵهەڵگری درزبێحی گەرئە
بێ و دەن  رائێ  یۆنەکانئۆپۆزیسی  خانەی حیزبەومان دەچێتە  گفیدرالیزم بۆ ئێرانە، بێو  

ەر تەنیا  گەم ئێ، بەڵتێبکۆش  کوومەتەوخاندنی ئەم حڵ ئەوان بۆ ڕولەگە  هاواهەنگ
و سەرەپێی  مەسەلەی  کورد  مەسەلەی  ئەایە  د کیی  و  شەیتوە  لەگەڵ  بۆ ەتوانێ  انیش 

مەس کوچارەسەرکردنی  مەلەی  لەسەر  چرد  لە  و،  دانیشێ  وتووێژ  وارچێوەی ێزی 
ئیسالمی کۆم ئاماری  بە  بنانجەکادا  ڕاشکاواباش  ت،گای  لەترە  هەڵنە  ڕەوتەدا  وێست  م 

ئیسالمیدا. بەڵم لە نی لە چوارچێوەووقان  یزبێکیببێتە حێبکۆشێ  بگرێ و ت ئێرانی  ی 
الکیی  ا کار و چائێراند  رالیخوازی کورد بتوانێ لەئەگەر حیزبێکی فیدنەچێ    بیرمان

لە   بکا، ئەوە  بەسیاسی  نییەدوو حاڵەت  نێوەر،  دەر  ئەیان  یان  گۆڕاە  زبحی  مۆکی  وە 
  لە الیەکی دیکەش  اوە.نی نەمیتر بووئێران ئەتی ئیسالمیی  بە ناوی حکوم  دەیەکدیار

لەبیر نەچێ، کە بەجیا ەڵتداریی سەددام  تی دەسلە کا  مانئەزموونی پارتی و یەکیەتی
ڕەوتی   ن سەددام لەتر هێنا و چۆدەسەڵت و چیان بەسەر یەک  مەلە لەگەڵتنە معاکەو
"خواجە جوانەی دایە ئەم وتە وەرگرت. لێرە ییانەی لەم ئاڵۆزکەلکی خۆنی ااسەتەکسی

انعبدالل بەجواناصە  ارزی کری" خۆی  "آن  دەڵێ:  دەنوێنێ کە  واتە رزی."  وە میی 
 ێک لە کارەکەیدایە. نرخی هەر کەس

 ١6 \٢٠١\ ١6



  

 
 

 راندا ئیسالمیی ئێ ەکان لە حکوومەتیهەڵبژاردن بنەواشەی 
 

 رانی ئیسالمیی ئێشۆڕا دنی مەجلیسیبژارەڵه رەیوەمین د دەیە ۆنەیبە ب
 ن"و مەجلیسی "خبرگا

 

 گۆڕانی ییە، ئەگەر دەنگدان ببوایەتە هۆی  ن   ئازادیی   ە ک نێک  "لە شوێ   
 ." دەهێشت ئێوە دەنگ بدەن گومان نەیان شتێک، بێ      
      ١٠ین مارک توا                                                 

 
مەد   ک یاتوکرمدێێکی  لە وڵت لە هەکاندیدبوون و  ەنیی  مافی  اندا، ەکڵبژاردندەنگدان 

ئ وون ەنگی بو فەرهێکخراوەیەکی سیاسی، کۆمەڵیەتی  می حیزب و ڕادنەهەروەها 
پێیە تاک و بەدییە  فی شارۆمەنو ما  ی یەکێک لە ڕەهەندەکانی سەرەکیی دێموکراس م 

ژیانیبەشد لە  کسیاسی    اری  خۆی  و  ماەئ.  دەکاۆمەڵیەتیی  بێجگە  اف م  مانە  فی لە 
ی ڕێبەندانی  سەرەتای شۆڕشەل  رێرانەوە هەالمیی ئەتی ئیسە الیەن حکوومدەنگدان، ل

هەتاوییە١357 پێبەردە  وەی  کراوەوام  ڕێبەرشێل  فقیە.  "والیت  حکوومەتی  لە  انی   "
ی خۆیان بانگێشتن  نی زۆرتر بەبۆ ڕەوایی دای نمایشی هەڵبژاردنەکاندا  تی دەستپێککا
ت  یڵکخە دژبەنەو  بۆ  رەکانانەت  نیزامیش  دەکەنی  وێدەنگدان  بۆ  خامن.  لە نە  ەیی 
خەڵک  یناکقسە بۆ  بەشداخۆی  پێداویستیی  لە  باس  قوم  هەی  تەنانەت   مووان،ریی 

ووان وتەی خامنەیی بەشداریی هەمنییە. بە    قەبووڵ  دەکا کە نیزام و ڕێبەریان ئەوانەی  
دنی می، مسۆگەرکرئیسال   نی نیزامیو وهێزبەبو  ری  ێتە هۆی سەقامگیژاردندا دەبلە هەڵب

ئابڕوابێ سەرەوەی ج  ، چوونەی تەواوهێمنایەتی ئێران لە چاوی  وەڕی و  وی نەتەوەی 

 
10 Mark Twain ) Samuel Langhorne Clemens -November 30, 1835 – April 

21, 1910) 
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جیهاخەڵک گەی  و  ئیسالن  کۆماری  دوژمناورەیی  الی  لە  ئێران  ەدا  ێرل  ١١نی."میی 
ئێراری حکوومەتی  ڕێبە باس  ئیسالمیی  تەنیا  بەشداری  ن  دەکلە  دان  دەنگ  نلە  ە ا، 

کاندی  ناپێد  ێڕ دژبەرەکان.  دبوونبە  ڕەتکرانەوی  سەالپاش  زۆربەی حییەتی  ەی 
ی  ١39٤فرانباری  ی بە3٠یی لە  یەن "شورای نگهبان"ـەوە، خامنەستەکان لە الیمرۆڕێف
داکۆهە و  پاراستن  بۆ  بتاویدا  لە  نادێموکراتیکڕیارەکانی  کی  ڕێکخراوە  لە ئەم  ە، 

می و مەجلیسی ئیسالسی شۆڕای  ی لمەج  ینرد ڵبژابەڕێوەبەرانی هەەوەی لەگەڵ  کۆبوون
لەمە بەشدا"خبرگان"  دژبڕ  حکریی  ئیسالمیی  ەمووەرەکانی  هەڵبژاردنی  تی  لە  ئێران 

  وڵ نییە ان قەبوتم ئەو کەسانەی کە نیزامیا دەڵێ: "بەندە گوەمساڵدەمەی ئمانگی ڕەش
 ١٢".یەڵ نی نیزامیان قەبوو  یس بنێرن کەانێک بۆ مەجلەنگ بدەن، نە ئەوەی کە کەسد 
سەرنجەگێج ز  ای  ئەوانەیکە  "   ۆربەی  ڕکە  نسەالحییەتیان"  کراوەتەوە،  ە  ەت 
ئێران،  ەبژد  ئیسالمیی  نیزامی  بەشێک  رانی  نیزبەڵکوو  یانلە  دیکە    ام  وتەیەکی  بە 

ڕەتیی ئێران یسالمی و یاسای بنەۆماری ئەواویەتی کان بە تڕێفۆرمیستەکانن کە باوەڕی
دا هەڵبژاردن  کی تێئۆکراتیکیزامێە کە لە نیتییەساڕ  ئەم  بۆخۆی پێشاندەریهەیە. ئەوە  

 تەوەییتی نیزامی سیاسی، پشتیوانیی نەنی مەشروعییەازیمکی وەکوو " ریی خەڵو بەشدا
ەوەیی و ناوچەیی  ستی نێونەتن لە ئاپێکرد   و متمانەباوەڕی  و جێ   ستی نێوخۆیی لە ئا

چلە  ١3دەگیرێ."لەبەرچاو   پێکم  بەپێیەشنە  دەیە  پتری  نووئەزم  هاتەیەدا  سێ    لە 
کۆماری ئیسالمیدا   لە  ێچ انندا، لەوە  ەڵبژارد جار ه  3٢کان و  مییەڵتداریی ئیسالدەسە

ڕۆڵێکی وەه لە ژهەڵبژاردن  دیاریکردنی چایانی سا  ئەوان  یاسیی خەڵک و  رەنووسی 
انیزمێک یستی بە مێکوڵتێکدا پێوددی لە سیستمی سیاسیی هەر  اڵوگۆڕی جیگێڕێ. ئب
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 تەقینەی انی ڕاسخەڵک و نوێنەراری بەشداریی نێ بودەنی بتواەمێکی  نشچەبە   هەیە کە
بۆ   پێکبێنێایڕبئەوان  ڕیوشوێردان  حکوومەتەدا  لەم  کاتێک  ه.  بە  خۆن  ییەکان ێزە 

ماکانی ئەم ڕێژیمە ڕۆڵی  تکردنی بنەو دروسبەشێکی زۆریان لە داڕشتن  نادرێ، کە  
ان بە بیر وازەکپێشکەوتنخ  ەهێز  ەبن  پێدانێن چاوەڕێی ڕێ ، چۆن دەتوارەکییان بووەسە
ب جیاواو  بیاوەڕێکی  بەپێزەوە  وتەکانی  ن؟  ئسێحو" ی  مەرعەشی  شۆڕای ن  ەندامی 

سی داڕشتنی  لە  ڕێفۆرماسەتی  بەرزی  دەیەمی  3٠٠٠یستەکان،  بۆ  ئەوان  ن کاندیدای 
هەڵبژارد دەورە ئیسالمییی  شۆڕای  مەجلیسی  تەن   نی  قەبووڵ  کەسیا  3٠یا  ئێراندا  ن 

ئەوە   ١٤وە."راونەتەێرییەوە ڕەت ک ێژنەکانی چاود یەن لئەوان لەال ی99 اتسەو لەکراون 
ڕاست  یرەپێشاند نادێمییەئەم  سیستمێکی  لە  ناکرێ  کە  تێئ وکراتییە  ۆکراتدا کی 

 رێ. یت فقیە" بکرد نی "والنەرانوێ لە چاوەڕوانی هەڵسوکەوتێکی دێموکراتیک 

 ئێران! ی ئیسالمیی  مەجلیسی شۆڕا ڕەوایی  
صوابی" است"نظارت زانی" واتە  ک"چاودێریی چا بوونیئێراندا،  ییکراتکئۆی تێلە ڕێژیم
تی ئیسالمی و  حکوومەکانی  وونی بۆ پاراستنی بنەما سەرەکییەکیی و قانرەسە  ئامرازی

وەکوو مافەکانی مرۆڤ  ژبە تەواوی  و د   اتیک رکنادێمو"والیت فقیە" و، پێکهاتەیەکی  
ک بۆ  یەدا مافی خەڵبنەمای ئەم سێ  نونەبو  ەل  .یەو کۆمەڵیەتیی  ەدەنی، سیاسمافی م

ژیانبەشداری   سیاسیلە  پییتکۆمەڵیە–یی  لە ێشێل  ان  ناتوانن  خەڵکی  و  دەکرێ 
هبەشدارڕێگەی   لە  جۆراوی  پێکهاتە  و  حکوومەت  چەشنی  ی  جۆرەکانەڵبژاردندا، 
ی  بوونرە،  ێی ئەم پێوەپبێنن. بە ی خۆیان پێک ی دڵخوازیەک لەوان مەجلیس  ت،دەسەڵ

نادێموێتەسەربب "شوراکراتیکی  وەکوو  بۆ  ک  نگهبان"  ڕەڕەتکردنی  ئەو  ەوەی  وایی 
هەڵبژااهکێپ کە  ئیسالمی  شۆڕای  مەجلیسی  واتە  بتەیە  دەکرردنی  بەڵم ۆ  بەسە،  ێ، 

هۆبێ بۆ  دەسەگران  گومان  کۆماری  ڵتداراو  چاکسازیخوازەکان  نی  یان  ئیسالمی، 
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بڕوائەوانەی   لەو  بەپێی  کە  دە  ییەڕەتنبی  یاسایەدان کە  لئێران  ە چوارچێوەی کرێ 
ئیسالح ئێرکوومەتی  ڕێمیی  پاندا  بۆ  هێەگش اگەیەک  و  زبوونەوەی  دەسەڵتدار  زی 

کی سیستمێ  ەم چەشنە پێکهاتەیە وەکوویمە بدۆزرێتەوە، ئەم ڕێژردنی ئدێموکراتیزە ک
و  ایی  ەکوو پێوەری ڕەوردنەکاندا وڵک لە هەڵبژادەناسێندرێ و بەشداریی خە  قانوونی

نی سیاسیی کارگێڕادبوونی  و جێ پەسەنن  داڕشتسیاسەت   یاسی،ڕێژیمی س  ییرامەاک
یشە  المیی ئێراندا هەمری ئیسە کۆماە دەکرێ. چۆنیەتیی هەڵبژاردن لڕێژیمە پێناس  وەئ

خەوشدار بنەمای  پێوکردنی    لەسەر  پێویستەکاتەواوی  دێموکراتیکە  بۆ ەرە  ن، 
بۆ نیزام کیان  ەترسییەکە م  و کەسانەیەئنیا  ەتا  وتەدد بووە و لەم ڕەردنێکی ئازاهەڵبژا

دڵخو   نییە پەو  و  "شیوال"سەندکراوی  از  فقیە"،  "سپای  ت  ڕێبەریی  و  نگهبان"  ورای 
بوپاسدار حکان"  بەدرێژایی  و  خون  خودا،  نوێنەرانی  ڕێژیمی   زمەتیانوومەتی    بە 

 ە شنم چەەرکی سەرەکیی ئەیس کراون. ئڕەوانەی مەجلسەرکوت و سێدارە کردووە؛ 
سەرەتای   ەلزامێکە کە  یم و نیتنی ڕێژەدان بە پاراسە تەنیا یاریدراوانە دەسەمۆکرەنوێن

نادێموکرات تنیەپێکها ئێستا  د وە هەتا  مایک و  بەپژبە  بووە.  مادەی  فی مرۆڤ   ی٢5ێی 
 بێ لەبەرچاو ارۆمەندێک بەفی مەدەنی و سیاسی"، هەر شەتەوەیی مانی نێون"کونوانسیۆ

سنوو ئەو  ه ٢ندی  ە بلە    ەکی  رانەگرتنی  چەاتووەدا  هەر  بەبێ  شنە ، 
نابەجنەوەیەکبەرتەسکرد  کەی  مافی  دەەوکلێ،  لە  لە رگرتنی  بەشداری  بۆ  رفەتەکان 

اردنی ی هەڵبژی ڕاستەوخو یاخود لە ڕێگەری گشتی بە چەشنێککاروبابردنی  بەڕێوە
یی  ەرەوەی د ژاردنی ڕاستەقینوون لە هەڵبان و کاندیدبدی نوێنەرەکان، مافی دەنگدئازا

بنەمایسەل گشت  مافی   ەر  بدەنگدانی  شێوەی  بە  نهێن  ەرامبەری،  هەیە. و    ن ارێئ  ١5ی 
کونوانسیۆنەی   ئەم  کە  وڵتانەیە  لەو  کیەکێک  دەسەڵتدارەکانی   ردووە،واژۆ  بەڵم 

بەپێی   میبنەڕەتیاسای  ئێران  ئێران،  سیاسیی شاری  مەدەنی و  پۆم افی  ێشێل ەندەکانیان 
 .کردووە

 
/  1٩٦٦دسامبر    2٦ه  و سیاسی سازمان ملل متحد، مصوب  کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی   15

  نوریزاده ن.  جمه: . تر1٩7٦مارس  2٣،  4٩دەی  ما نابرائی بقدرت اجر A 2200 قطعنامه
 



 95                                                        چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە    
   

 لە:   بریتین   ی هەڵبژاردندا سالمی لە ڕەوت تی ئی نی حکوومە ا ک راوە ک شێل پێ   بەشێک لە خاڵە 
لێکدان • دەگرسەالحیە  یەوەڕەوتی  لەخۆ  قۆناغ  دوو  کاندیداکان  لە  تی  ێ. 

بێ   قۆناغی دەسەڵتی  لە  نگهبان"  "شورای  بخۆ  ووریسنیەکەمدا  ۆ ی 
کاندیددیاری ڕەتکردنی  یان  مافاکان  بکردنەوەی  بەربژێر  کەلک ی  وونیان 
وەگروەرد  دووهۆقلە    ،ێ  دەەمدا  ناغی  دەبێ  کەسانەخەڵکی  بەو  ی نگ 

کراوی "شورای نگهبان"ن. اری ن، بەڵکوو دیایۆخەڵبژاردەی  کە نە ه بدەن  
لێێوەرەکپ لێهاتوویانی  مادەیکدانەوەی  بەپێی  کاندیداکان  یا٢8  ی  سای  ی 

سەند کراوە و زایینیدا پەی  ١995ساڵی    ردنی مەجلیسی ئێران، کە لەهەڵبژا
ەڵ ەتی لەگتەوە، لە دژایبەسەردا کراوەەوەی  پێداچوون  را ین جدچەنان  پاش
ئەم  بەپێی  ەیی مافی مەدەنی و سیاسیدایە.  ۆنی نێونەتەویسن ای کونو٢5ی  مادە

"کاندیداکان  ما پێبەندییدەیە  و  باوەڕ  بە  ڕاستەق  پێویستە  و  ینەیان  ئیسالم 
پیرۆزی کۆ ئیسالمینیزامی  هەبماری  ئێران  دەبێی  ریی  افاد وە   ێ"، هەروەها 

"یۆخ بە  مابنەڕەتی  اسای  یان  پێشکەوتنخو  فەقیهـ"ویالیە  وازانەیدەی    تی 
ی  6ندی  ، بە35مادەی  "کاندیداکانی سەرۆک کۆماری بەپێی    ١6ەیەنن.بگڕا

هەڵب بمەرجەکانی  کاندیدبوون  و  سەرۆکژاردن  پ  ۆ  ێویستە  کۆماری، 
ئێرانەکانی کۆماریان بە بنچین بیسەلمێنن کە باوەڕ ئیسالمیی  ەبی همەزو    ی 

وڵتەف پێیە    ١7." هەیە  رمیی  کاندیبەم  بەشمافی  بەرچاودبوونی  لە   ێکی 
ئایینەکا  ی کخەڵ پێڕەوانی  و  سوننییەکان  وەکوو  دیکئێران  یاخونی  د  ە 

مەزه چوارچێوەی  لە  کە  هتد  و  "شیئاتێئیستەکان  ع ەبی  اثنی  شری"دا  عەی 
 پێشێل دەکرێ. فقیە" نییە،ن بە "والیت ڕیاناگونجێن و باوە

ی رینەی زۆیەتنەکاندا سەالحواوی هەڵبژارد تە  لەبەردەوام    " بانهگی ناور"ش •
تەوا ی مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی  بوون لە هەڵبژاردندیدن ژنانی بۆ کا وی و 

مادەی    ژنە بەپێی  کۆماری  سەرۆک  یاسای١١5کاندیدەکانی  تیی بنەڕە  ی 
 

  gc.ir-.shorawwtp://wht،28ەی ی اسالمی ایران، مادمجلس شورا اباتتخقانون ان  1٦
 ، سەرچاوەی سەرێ  متن كامل قانون انتخابات رياست جمهوري  17

http://www.asriran.com/fa/news/71805/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
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و  ١8نئێرا بۆ  کردۆتەوە.  بەڕەت  بەپێی  "کو ێنە  کاندید یانییەی  من  میتەی 
لییەالحسم"  دەب پتر  بە  8٠٠٠ە  ەتی  بەپێی  ما3و    ١ندی  ژن    ی ٢8دەی  ی 

ئجلمە  هەڵبژاردنییاسای   شۆڕای  دەیەمیسی  لە  کاندیدبوون  بۆ  ین یسالمی 
ئەو مەجلی ری هەڵدەو ئەوەبژاردنی  ڕەت کراوەتەوە.  لە حا سەدا  ڵێکدایە ش 
نێونەتەوە  کە پێبەندیی  الیبەپێی  لە  کە  دەوڵەتی  یی  قەبووڵ  ەن  ئێرانیش 
ک   ەرارقە،  راوک تا  ه١39٤ساڵی    ۆتاییوابوو  لەسەتا  ی  ی  3٠ەتاوی 

بسییەکانکور مەجلیس  بدرێ.نژ  ەی  لە    ١9ان  ئەگەر  ئەوەیە،  سەرنجڕاکێش 
ڕدەر توۆژهەڵەوەی  و  تاک  کوردستان  بتی  کاندیدبوون  ئیزنی  ژنان وک  ە 

بەپ سەالحیدراوە،  ڕاگەیەندراوەکان  کێی  تەواوی  ژنەکەتی  انی اندیدە 
 ٢٠ەتەوە. دەرە ڕەت کراودیوانمیاران و اکنە، سن، اشاپارێزگای کرم

 ظارت استصوابی" و "شورای نگهبان" لە ڕێگەی "ن  ەکدەدا  ونەیە نیشان  ئەو چەند نمو
باڵسەلیق کردنەوەی  ەی  ڕەت  توانایی  خۆسەرانە  سیاسی،  و  ی کاندیدەکانتەواوی  ی 

سیستهە دەزگا و  دەوڵەتییە و هیچ  مەدەنی،    مێکی  بەرتەسک  و  ی ەنەوکرد توانایی 
 وانی نییە. بڕیار دانی ئەت و ایی دەسەڵتنپا

 . ائەکتیڤ نیوەچڵ و بەشدارییەکی ن   ی ت یان بایکۆ بەشداری  بایکۆت،  
ب ڕوانگەی  بەشداری  بایکۆت یەوە،  یربێژیلە  ڕێگەییاخود  هەروەها  سێهەم    کردن، 

با بەشدارییواتە"نە  نە  و  تەواو  ئەکتیڤ" ەیکۆتی  پێوەنکی  لە  بنەواش!!  لەگەڵ  ەی  دی 
ئێبیزح خوێ  ۆزیسیۆنپۆکی  باو  لە  سیاسیندنەوەی  مەدە  رودۆخی  ئێرو  ان، نیی 

دژبەرەکا  ییالسەنگ کاریگەریهێزە  پانتایی  دەسەڵت،  و  ئەم  ن  لەنێو ڕێکخرای  وەیە 
 

ئێ115ماددەی    بەپێی    18 بنەڕەتیی  یاسای  دەبی  کۆماری  سەرۆک  بەربژێری  لە ران  یەکێک  ێ 
 انە.اوە مانای پی کی عەرەبی و بشەیە ل" ولی و سیاسییەکان بێ. "رجا ئۆ "ـە "رجال"
داهای زن: بگذارید زنان توانمند در معرض  دیده کانسترحیت گدر اعتراض به رد صال بیانیه  1٩

 . رأی و داوری مردم قرار گیرند
http://www.women4parliament.org 

 چاوەی سەرێ سەر ان، نگهب از سوی شورایرد صالحیت گسترده زنان   2٠
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لە نەبوونیست و هەڵوان بە وئاسایی و وڵمدانەوەی ئەوخەڵکی   ی  ێستی حیزبەکانە. 
ردن یان  ککۆت ەکان، بایبزی حیتس ویبە    منەدانەوەی خەڵک ێویست و وڵبارودۆخی پ

هەنەکرد  هەروەها  ڕێگەیڵبژاردنن،  نات  ی  لە  ێناو سێهەم  دەوری   کاریگەری  فەزای 
لە یان  بەندنی  گەشەس  هەڵبژاردن  نەتەوەیی  دیکەشەوە  ێ ئاگایی  الیەکی  لە   ،

بارەلکوەرگک لە  هەڵبژرتن  دەورەی  فەزای  و  مانا ودۆخ  بە  یاردن  بەشداری  ان  ی 
ن ە یەکسائەم دوو چەمک  و ناکرێ  نییەگدان  ڵک بە دەنەخانی  دن هان و  پشتیوانی کرد 

بارود بگیرێ لە  لە کێخۆ.  و  ئازاد  جەماوەر  ی  کردنی  پشتیوانی  خەڵڕێگەی  لە  یی  ک 
ڕاستەقینن بۆ چاروێنەرانی  دەکەن، نی کێشەی کەسەرکرد ەی خۆیان کە خەبات  ورد 

بەڕۆ بۆ  پرسیدەرفەت  لە کۆ  ژ کردنی  پێک دێ  کورد  پامەڵگەدا  ەی وەبوونزەشگو 
ناودەوڵەت بەستراوەی  هاو  ەندی  ڕادەی  کوسەنگیی  بە  و  رد هێزە  لە  ەسەد ەکان  ڵتە. 

باننەب چەشنە  هەر  مەرجە،  ئەم  د گەوازێوونی  بۆ  هەڵبژارک  لە  دنەکانی ەنگدان 
ئیسالمی مانەوە  یاریدە   حکوومەتی  دیک   بە  سەقامگیریی زۆرتری  ئێو  لە  ران،  تاتۆری 

لێ بەال  شێواندنسەر  گش  ردنیبا  ڕێدو  حکوومەتیل  تیبیروڕای  دەدا.    ەسەر  تاران 
ی اتوانیو ن  نیشاندەری بنبەستی فیکری  دان"یش زۆرترگنەد یکۆت و نە  "نە با  سیاسەتی

لەهۆگر بیرۆکە  ئەم  ڕاستییە  انی  بارود   ەکۆمەڵگ  کانیلێکدانەوەی  وڵتە. و  نێو  ۆخی 
و؛  خەڵک بێ    یندەراشپێڕێ   ەڵوێستێکی ڕوون،ە هەبوونی ه زێکی سیاسی بپێویستە هێ

لە سی   ئەزموونی پتر  یێپ ئیسالمی بەکۆماری  ەمێنێ.  اوەکان بەجێ نو ڕوودخەڵک    لە
ئێ لە  ئامادەی پی  نیشان  راندا،ساڵ حکوومەت کردن  لە بنەواشەی داوە   اشگەزبوونەوە 

بەپێی پێوەرەکانیشەرعیی خۆ  ئۆلی و  نییە و  تەنی  ی  نە  دژبخۆی  بە  ەرەکانی،  ا ڕێ 
اری و ستەڵتدلە سیستمی دە  ۆیی و چاکسازینێوخ  باڵەکانی  ەبڕێ    تەان تەن  بەڵکوو

نەداوە  ه بێان  وتد  نادێموکراتیک گومایدا،  "بەپێی  سیبوونی    ن  ستمی گشت 
هەڵبد  و  پێش ەسەڵتداری  کە  ئێراندا،  لە  تاژاردن  ئ  تریش  پێکرا،  ڕادەیەک  اماژەی 

لە   هەڵبژائاسۆیەک  پ ڕێگای  بۆ  ئاڵوگۆردنەوە  لەد یج  ڕێکیێکهێنانی  بارودۆخی   ی 
نابی  ۆماریک کاتیئیسالمی  لە   کە   "خاتمی"دا  کۆماریی سەرۆک    ندرێ. 
وەزارەتاکسازیخوازەچ لە  ڕۆڵی سەرەکییان  وکان  ئیسالمیی مەجلی  ەکان  شۆڕای   سی 
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دەگێڕا، هەروەها فەزایەماوەیە  ئێراندا  باڵیکیش  بۆ  ئازادییان  نیوە  پێک   کی   نێوخۆیی 
ب ڕێبهێنابوو،  سیستمی  وی"وال  ییەتەرایەپێی  فقیە"  نە"شور  ت  نگهبان"  یانتوانی ای 

ککردنەوەی دەسەڵتی ڕێبەری و  وڵت و بەرتەس  ینبەڕێوەبرد   ە شێوەیگۆڕێک لئاڵو
سەرەڕنگهبانشورای  "  بێنن.  پێک  مانای"  بەو  ئەوە  ئەوەش،  نییە  ای  هێزێکی  ە  کە 

فەزایە لە  نابێ  پێکدێ،  ئۆپۆزیسیۆن  کە  ڕادەیک  ک  بەپێی  خۆی  ەلک  دەسەڵتی 
کەلکوە  .ەگرێنروە دەو  رگرتنبۆ  فەزای  هەڵبژاردن،لە  بەپێی  دژبەر    هێزێکی  ری 
چ  ییاتوان لە  یەکدەتوانێ  خەبات،  جۆراوجۆرەکانی  و  بایکۆ  لەوان  ەشنە  کردن  ت 

کۆماری ئیسالمی، یاریدە    و ماهییەتیێوەرۆک  ەوەی زۆرتری خەڵک لەسەر نڕوونکردن
گەشەسەندنیب ئاگ  ە  ئاسای زۆرتری  خەڵکی  بدایی  سەندوەننارد   . اتی  وقە  وەی 

یاڵییەخ و  کەمکان  ڕابوون اخود  دەنەوەی  دەتوادەی  ئاستی  ێنگدان  بەرزی    نیشانەی 
هەروە نەتەوەیی،  ناڕئاگایی  ئامرازێەزایەتها  و  خەڵک  بێ.  یی  ڕێژیم  بۆ  گوشار  کی 

خەڵکی  نەد نگ  دە دامانی  بە  کوردستان  "کۆما ڕۆژهەڵتی  ئیسالمی" ەزرانی  لە    ری 
هەت١358ێوەی  لەخاک  ی١١  و  ١٠هەڵبژاردنی   کی  یاسای  و  ۆنەپەرستانەی  اوی 

ی  ی هەتاوی وەکوو خاڵێکی مێژووی١358سەرماوەزی    ی١٢و    ١١لە    ی ئێرانبنەڕەتی
کردن  ی بەشدارینی ڕادە هەڵت دەمێنێتەوە. دابەزینازی بۆ کوردی ڕۆژگای شاو جێ

نی ادۆڵنەک  ریاندەژاردنەکاندا پێشتان لە هەڵبهەڵتی کوردسو دەنگدانی خەڵکی ڕۆژ
مەتی ووکحو سێدارەی سەرکوت  یاسەتی  ر لە سی ساڵ سکە سەرەڕای پتیەکە  نەتەوە

ڕائیسالمی ئێران  ڕێژیمی  بەرامبەر  لە  کەوەستاو،  و  دەرفەتە  هەر  لە  بۆ  لکی  ێک 
ڕەوتی  "لێکدانەوەی  پێی توێژینەوەیەک بە ناوی  گرتووە. بەیی خۆی  دەربڕینی ناڕەزایەت

لە  "کوردستان  ی ێزگاراپ  دانیریکردنی شارۆمەنبەشدا رۆک کۆماریی  هەڵبژاردنی سە" 
ساڵەکل بەل  ەک  ٢١"دا١376-8٤انی  ە  ئێرانەوە"  ژێئۆپۆلیتیکی  "ئەنجومەنی  اڵو  الیەن 

دەنتەوە،  بۆ ڕادەی  دابەزینی  لە  باس  لە  کخەڵکی  گدانی  ڕاشکاوانە  ورد 

 
،  1٣7٦-84ست جمهوری  تخابات ریا ر اند   ان کردستانشهروندان است  ارکتد مشبررسی رون   21

م بهار    ی،د غفار سعودکتر  اول،  هفتم شمارە  ژئوپلیتیک/ سال  بهروز زرین کاویانی، فصلنامە 
 88-11٠، صص 1٣٩٠
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بە  هەڵ دەکرێ.  نووسەرابابژاردنەکاندا  لێکۆوەڕی  ئەم  "ئاکارنی  سیڵینەوەیە    ییاسی 
ئەمۆشار پارەندانی  چوام  لە  بەشدارێزگایە  هەیکردنیارچێوەی  لە  سن   ک ۆرەڵبژاردنی 

ێران،  ۆرینەی کۆمەڵگەی ئەگەڵ زەوان لەهۆی جیاوازیی قەومی و ئۆلیی ئکۆماریدا، ب
ئێل سیاسیی  قەوچاالکیی  بوایتی  لەم  ئمی  کاریگەریی  هەروەها  اڵوگۆڕەکانی  رەدا، 

ئەم پارێ   ناوچە لەسەر یبەتی  و بایەخێکی تاەرنج  ە جێگەی سشیهەم  ،اەد زگایخەڵکی 
ب خەەشداریکبووە.  پارێزگردنی  لە  یا ڵکی  ئەم   "کوردستان"  هەڵبژاردنی  خولی  سێ 
  نی ئاشکرایدابەزی  [ پێشاندەری9تا    7رەکانی  ۆماریدا ]واتە دەوەرۆک کانەی سدووای

ن لە  خەڵک  دەنگدانی  دووڕادەی  ئەو  ڕادەیدەورەیەدای  ێوان  ئەو  تا  کە،  ە ەی 
لەکیشدارەب سەرۆک  هەڵب  ردنیان  ساڵژاردنی  لە  سەتاهەتاوی  ی١376ی  کۆماری  لە   دا 

  ..["  وە. ].گەیشتو ١38٤لە ساڵی   ٢٤.6سەتا ەوە، بە  - ٤.79

 بەشداریکردنی خەڵکی پارێزگای "کوردستان" 
 یدا اردنی سەرۆک کۆمار ڵبژ ورەی هە دە   9لە  

هەڵبژاردنی  ڕیز 
 ەرۆک کۆماریس

ئەوانەی  ڕێژەی 
ی  ەرجم
 ان بووە یننگداەد 

ی  بەشدارژەی  ێڕ
پا رێزگای  لە 

 "کوردستان"

بەشداریی دەڕا ی 
 لە  گشتی

ارێزگای  پ
 تان""کوردس

 )لە سەتا ٪(
 ١٢،83 59١٠٠ ٤6٠775 یەکەم دەورەی ١
 ٤3،7٢ ٢١٢88٤ ٤8693١ دەورەی دووهەم  ٢

 ٤8،٤6 ٢3598٠ ٤8693١ ێیەمەی سدەور 3
 5١،57 ٢8٠٤5١ 5٤378٠ رەم ی چوادەورە ٤
 58،68 3563٢٢ 6٠7٢56 م پێنجە ەیورەد  5
 5٤،96 38١79٠ 69٤687 دەورەی شەشەم 6
 79،٤ 6١735١ 78١٠٤8 ەی حەفتەموردە 7
 53،٤5 ٤86596 9١٠36٤ ەشتەم دەورەی ه 8
 37،37 385776 ١٠3٢3٠6 دەورەی نۆیەم 9
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 ٢٤،66 ٢576٤3 ١٠3٢3٠6 غدا لە دوو قۆنا
خە بەشدار ڕادەی   پارێ یی  شارەکانی  دە ت س ورد ک "   ای زگ ڵکی  لە  نۆیەمی  ورەی  ان" 

 ٢٢ماریدا ردنی سەرۆک کۆ هەڵبژا 
ئ شارەکان  ەی  ناوەڕێژەی 

مەرجی  
 دەنگدانیان بووە 

 ری ەشدانی بزامی گشتی دەنگەکان 
 )لە سەتا ٪(

 16.55 13102 79186 بانە 

 44.63 39835 89265 رجابی

 20.29 12630 62245 دیواندەرە

 16.79 7477 44531 وا وڵسە

 15.90 24067 151336 سەقز

 20.28 58064 286281 سنە

 43.19 66196 153278 قوروە

 26.35 20124 76363 ن ارکامیا

 17.98 16148 89821 مەریوان

یاەئ مەدەنییەکان  ڕێکخراوە  لەالیەن  کە  ئامارانەی  کۆمارو  ئیسالمیی ن  باڵو  ەی  وە 
بەپێ ئەوابوونەتەوە،  بەرد چەوانەی  کە  بەشداریینەی  باسی  ە  ل  خەڵک   ەوام 

نەی کە ڵاسکورد لەو    ە خەڵکییە ک یەەری ئەو ڕاستیدەکەن، پێشانداندا  ڵبژاردنەکەه
پێشوازییەلێکۆڵ کراوە  لەسەر  وەهینەوەی  لە  کی  نای  و،  هەڵبژاردنەکاندا  ەکردووە 

د  "لە  د تەنانەت  هەڵەورەی  لە  ووهەمی  کۆماری  سەرۆک  جۆزەردانی ٢١بژاردنی   ی 
ە هاشمی  ب  "یناتەواوی "   کە بەایەک بوو  گزرێاپنیا  ەویدا، "کوردستان" ت ی هەتا١37٢

بەباوەڕیڕەفسنجانی   ژێئۆوسنو  گووتووە.  ئەنجومەنی  لێکۆڵینەوەکەی  کی  پۆلیتیەرانی 
"زیئێر بەڕان  لە  کوردەکان  بەشداریی  ڕادەی  نەکردنی  سیاسێوەبەرااد  و ی  یەتیی 

لە  پێکهاتەی   هەرودەسەڵت  تێرۆری  وڵتدا،  د ەها  و  قاسملوو   کتور ودوکتور 

 
22 http://www.ostan-kd.ir/Default.aspx?TabID=133 
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سەرفەەرش دێموکراپێشنیارەکانی  ەڕای  کەندی  کورد حیزبی  ئتی  پاش  ستانی  ێران، 
شەڕی  ا وەت بە  8وبوونی  عێراق  لەگەڵ  نیشتمانیی  یەکیەت وانیی  نێوبژی  ساڵە  یی 

ی ەی کورد بوو بەهۆی پێکهاتنازانەی کێش ئاشتیخوستانی عێراق بۆ چارەسەری  کورد 
لە  تێگەیشتنێک  زەینییەت و نەرێنیی خەڵک  لە  می  شاه  یتەوڵەد ی  دا خەڵکی  ئاکامو 

ژاردنەکاندا ناڕەزایەتیی رێنی لە هەڵبەن  یەی بەشداریلە ڕێگ  م چەشنەپارێزگایە، بەئەم  
ی  لە پێوەند بڕیوە." کانی دەوڵەت لە ناوچە دەرئارایی و سیاسەتە  وەزعی   لەسەر   خۆیان

خە بەشداریی  ڕێژەی  کوردستانلەگەڵ  هەڵبژار  ڵکی  شۆلە  مەجلیسی  ای ڕدنەکانی 
بەتایبە یمالسیئ لەش  داببەم  7دەورەی    تی  ئەم  بالوە،  جوانیەزینە  ە "ل  دەبیندرێ.  ە 

دنی  ابەزینی بەشداریکرادەی د ەشەم ڕەم بە بەراوەرد لەگەڵ دەورەی شدەورەی حەوت
لە پارێزگای "کو "ئازەربایجان  3٢بە    7٠لە سەتا    ردستان" خەڵک  لە  ە ی ڕۆژئاوا" لو 

  8٢٤لیۆن و  می  ٤3ران، لە  وی ئێ، لە تەواادەمتشی هەەبووە. لە دەور  ٤٢ە  ب  7١سەتا  
ە  هەزار کەس وات  35٠میلیۆن و    ٢٢بووە، تەنیا    نایجی بەشداریکە مەر  زار کەسهە

س کردوو  5١ەتا  لە  ڕابەشدارییان  کەمترین  تاران،  پاش  بەش ە.  خەڵک دەی  لە    داریی 
و   کوردستان  بئیسفەهان،  قوم  و  لێکدانەوەکەی  ەب  ٢3یندراوە.یەزد    نی اووسەرنپێی 

بەش"  شارۆمەندداریکڕەوتی  کوردستااردنی  پارێزگای  هەڵبژاردنی  نی  لە  ک ۆرەسن، 
دەی بەشداریکردنی خەڵکی  ی ڕاەزینابد   ەتاویدا"ی ه١376-8٤کۆماری لە ساڵەکانی  

پێوەندی    مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی لە  هەڵبژاردنیشەشەمی  کوردستان پاش دەورەی  
اردن  ناوەندی هەڵبژندین  کان لە چەەگەند ەوەی  نپووچکرد نەدا بووە:  ەڵ ئەم خاڵلەگ

ن لەم پارێزگایەدا،  ڵئۆجارانی عەبدوڵاڵ  یگ  ش، ڕووداوەکانی پامەسی شەشبۆ مەجلی 
حیزبریگەریکا دژبەرەکای  دڵسارد ە  وڵت،  دەرەوەی  لە  کورد  دەنی  لە  وڵەتی ی 

 
ار، نگن روزنامه  مرتضی کاظمیا  می،اسال  انتخابات مجلس در جمهوری  ورهشت دانی هبازخو   2٣

 1٣٩٠دی   ٠2 - 2٠11 دسامبر  23
http://www.bbc.com/persian/iran/2011/12/111221_l39_majlis9th_8-

terms.shtml 
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ەها  وئەم پارێزگایە، هەرەسەر خەڵکی چاوەکییانە لحات، هەست بە سیاسەتی دووئیسال
                                             ٢٤ەی نۆیەمدا".ەویست لە دەوری خۆشی کاندیدانو بوەن

 ئاکامبەندی 
رودۆخی و باومەتی "نوێنەرانی خودا" لە ئێران  حکو  ساڵ  3٠تر لە  بەپێی ئەزموونی پ

ئەم هەڵبژاردن  ئەمڕۆی  وێچوونی  دێموکراتوڵتە،  ئێرانێکی  لە  لە یک  نییە.  دا 
انەت ات، تەندێموکر  کی ئازاد ویەێز و کەسایەتیبە ه  ئیسالمیدا  یارمۆەی کوچوارچێ
زۆ باەنیربە  هۆگرانی  ئێی  بنەڕەتیی  "یاسای  بە  و  وەڕمەند  ئیزنی چاکسازران  ی" 

دەسەڵت  کاندیدبو  لە  بەشداری  و  چوارچێونادرێ.  ون  "شورای لە  سیستمی  ەی 
ای  ە یاسڵوگۆڕێک لا ئی  نتێکهاپدا هیچ ئاسۆیەک بۆ  " پاسداران   رهبری و سپاە نگهبان،  
نا کەلکوئێراندا  فەزاەرگرتن  بیندرێ.  هەڵبژارد لە  لەان  نی  تەنیا  چوارچێوەی    کرێ 

خەڵکی هەڵکورد    بەشداریکردنی  قەتیلە  هێزێکی  بژاردنەکاندا  کرێتەوە.  س 
دەئۆپۆزی بەپێسیۆن  توانایتوانێ  سیاسی و  بنەواشەی  لی خۆی، لەو فی  ەم  ەزایەی کە 

  تاران وەرۆکی ڕێژیمی  و نێواهییەت  تری منەوەی زۆرد رنکووبۆ ڕ  دەورەیەدا پێکدێ
و  تەوەییایی نەژیمە و بەرزکردنەوەی ئاستی ئاگخەڵک بەو ڕێ ییگنبردنی دڕدۆلەنێو  

ک وەربگرێ. ئەو  هەتاوی کەل ی  ١357  بەتایبەتی وچەی پاش ساڵی   وسیاسیی خەڵک  
الیەن  ئامارانەی   لە  ئیکە  توێ حکوومەتی  و  ئێران  خراوە  کێ ڕ  یەینەوژسالمیی 

زانەنییەمەد  یاخود  ئێرانەوە  کان  بوستی  کە م  ئە  پێشاندەری  ونەتەوەباڵو   ڕاستییەن 
بەتایبەتی   و  ئێران  لە  کوربەگشتی  بەشداریکردستاندلە  ڕێژەی  لە ا  خەڵک  دنی 

ن  ی ئیسالمییا رانی حکوومەتەڵکی وڵمی بانگێشتنی ڕێبەەزیوە و، خندا دابهەڵبژاردنەکا
چ لە  "امت  باوەڕوومەتێکی  کح ی  ەوارچێونەداوەتەوە.  بە  کە  مەند  اسالمی"دا 

ە. بۆ  ئەگەری چارەسەری پرسی کورد نییدەکرێتەوە،  ت  ڕە  وونی ئێرانەوەیی بنەتفرە

 
،  1٣7٦-84ی دستان در انتخابات ریاست جمهورروند مشارکت شهروندان استان کر  بررسی   24

مد کاویانی،غف  سعودکتر  زرین  بهروز  س  نامەفصل  اری،  شمژئوپلیتیک/  هفتم  اوارال  بهار  ە  ل، 
 88-11٠، صص 1٣٩٠
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خۆیی  انە بەهێنانی متمان، پێکاوەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستریی زۆرتر لە ڕوود کاریگە
پاشگەز و  ڕێژخەڵک  تاران،  کردنەوەی  ڕێکخیمی  حیزب،    واوە  رپێویستە 

یمانی ەپواەر چەشنە هە یان هانی بەرتان بە پێکهێنژهەڵتی کوردسنی ڕۆکایەتییەاسکە
بخو هاوک توانای خۆیان  پاارییەک، هێز و  لەگەڵ    یەکڵ  ەنە  نەتەوەکانی  و هاوبەش 

دژب  نخوازەکانیپێشکەوتو هێزە    دیکە بە خەباتی  پەرە  ئئێران  یسالمیی ە حکوومەتی 
 ان بدەن.ئێر

9٤3١انی دی ڕێبەن١9  



  



  

 

 !یەکەوارەتر لە پەنجک گەو و یەچل
 

ڕاگەیەب دەور  یتحکوومەندراوەکانی  ەپێی  دوازدەیەمین  لە  هەڵبژاردنی تاران  ی 
کۆماسەرۆ پک  و  د ری  و  شار  شۆڕاکانی  هەڵبژاردنی  دەوری  لە  ێنجەمین  ی  ٢٩ێ 

ئ و  ەمسائەیاری  میلیۆن  یەک  لە  و    ١٨١ڵدا،  مافی کوردستا  ٨٨٣هەزار  کە  نی 
واو  پاش تە  ان کرد.بەشداریی  ٥٩ا  ەس واتە لەسەتک  ٣٧  هەزار و  ٦٩٤،  ووان بیدەنگدان
و ئەم  گەڕا  بوون  سییاندنی  دژبە  لەوانەی  بەشێک  هەڵبژاردن بایکۆتاسەتی  ئامارە،  ی 
مایەی  سەرکەوتبەشداریی خەڵکیان وەکوو    بوون، بیرۆکەی خۆیان و  ن و  شانازیی 

ەی سەتا  ی ڕێژزەقکردنەوە  بە  ەەسانکت پێناسە کرد. ئەم  اسەتی بایکۆکستهێنانی سیش
ب٥٩ لی  بەرامەشداریکەران  ڕێژە  لەسەتا  بەر  ب  ی٤١ەی  کە  ەشدارییان ئەوانەی 

ئاکامە بەو  سی  دەگەن  نەکردبوو  بایکۆتکردن  کە  بوو  اسەتی  پێویست  و  هەڵەیە 
ڕحیزب کەکانی  نۆژهەاڵتی  هەڵوێستەیان  ئەم  ئەگوردستان  سەرەگرتبا!!  ئێمە  نج  ەر 

ڕاس چەند  مێدەبی  اهەڵنەگر،شاح  یکییەتبدەینە  لەباری  ئەم  نین  ی  چلژووییەوە  ەکە  و 
 ر و پڕبایەخترە! بۆچی؟ نۆیەکە گرینگت واێک لە پەنجگەل

ڕۆژه • دەسەاڵتدارکەاڵتی  لە  حکوومەتی  ملمالنێی  مەیدانی  و   وردستاندا 
بایئەوا نەنەی کە  بەرامبەر  دەکۆتیان کردبوو  واتە  بە هەبوو،  بوونی  سەاڵت 

لەو کەس و   انگێڕیی زۆرترمەید  کان دەوریەتەسرەو ک  تتەواوی دەرفە
ئێران و نەبوونی  حکوومەتی دیک  ینوەهۆی زاڵبو وو کە ب زبانە بحی تاتۆریی 

 بوو! نەدان کرد تنیان بۆ دەنگ وخۆی واڵت بانگهێشلە نێ وخۆیانڕاستە
ەقینەی نەرانی ڕاستراتیک کە نوێگەیەکی نادێموکڵک لە کۆمەڵشداریی خەەب •

ئیزنی   نییە،  ین ووبداندیکخەڵک  پێوەناتواان  وەکوو  ناڕەوانێ  بۆ  بوون  رێک 
هەڵیا بڕیخود  ل  یراەبوونی  حیزبێکی بایکۆتکردن  پێویستە  بدرێ.  ەقەڵەم 
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ل  سیاسی،  بخۆی  دوور  پۆپۆلیزم  کارەساە  تووشی  هەتا  تی  کاتەوە 
حیسیاس پێوەنەتەکانی  لە  ئێران  توودەی  دەوزبی  لەگەڵ  پاش  دی  ڵەتی 
نەب ٥٧ڕشی  شۆ هەتاوی  ئەماتکردنەوەپودو  .تەوەێی  بە    ی  سیاسەتە 
مۆدێرج و  لوبەرگی  بەشداریبانگەوانیزم  "کالس  لە  زی  تەنیا  یاسەتی  ن" 

ەکرێ تەنیا وەوکو هەرەسهێناوە کە د   ۆڕاو وتێکی د دووپاتکردنەوەی سیاسە
 ەبەرچاو بگیرێ.تەجاڕانە لەکی گاڵکۆمێدیی 

سیا • پهێزێکی  پێویستە  دیاسی  هەڵسەنگێوەرێکی  بۆ   ندنیاریکراوی 
هەباد ووڕ ئەوەکان  الیەێ.  کە  دەنگدان  وانەی  پێنگری  ڕبوون  وونی ویستە 

امە م بەرنبە کا  کی هان بدەن هەتا دەنگ بە کێ ودەیانویست خەڵ  ەوبکەنە
وێنە بۆ  کا   بدەن؟  لە  یەک  کام  کندیداکا پالتفۆرمی  سەرۆک  ۆماری نی 

خاڵێکیشد لە  بەرتەنانەت  لە  بێ،  کورا  "نەت ژوەندیی  ستراتێژیی  و   " وەییەد 
کە  اوئە بوو  نەدانتاکتین  دەنگ  د   کی  و  بێ  ب  ەنگدانیتاوان  بێتە خەڵک 

سناشا  مایەی بزەی  و  نوێنەزی  بڵێی  وەکوو  لێوانیان،  خوا ەر  و ری    زیار 
 هەڵبژاردرابێ!!  ڕاستەقینەی ئەوان

نە    حیزبێکیبڕیاری   بەسیاسی  و  خەڵک  بەشداریی  لە   شوێنکەوتوویی  بەپێی 
و ئەرکی    ەڵگە، دەسەاڵتی کۆمی بارودۆخندانگنەڵسە هکان، بەڵکوو بەپێی  ڕووداوە

ئاگا  کردنەوەڕوون خو  پێوەەکڵەکردنەوەی  ئەگەر  ڕادەی .  هەڵسەنگاندن،  ری 
دستان تی کورێ، دەبێ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵە ڕێفراندۆمەکان بەڵکی لردنی خبەشدارک

بەپ  واتە کە  کۆمەڵە  و  زۆردێموکرات  حیزبەکێچەوانەی  ئێران  ینەی  خەڵکی  و  ان 
و    ن ێقەڵەم بدر  نبار لەا، تاواتیی ئێران نەد و یاسای بنەڕەالمی  کۆماری ئیس  بە  ننگیاەد 

کیی  ێویستە کار و چاالوەها پی. هەروان بکەوێتە ژێر ڕەخنەیەکی جیدهەڵوێستی ئە
س کاتی  لە  کە  فاشیزم  ەرهەڵدائەوانەی  بەپێچ نی  ئیتالیا  و  ئاڵمان  زۆرینلە  ەی ەوانەی 

هیتلێر و مۆخەڵک کە   دژبت وکە  یۆلینسوەدوای  فاشبوون،  ڕاوەستان  ە  و گەلێک یزم 
د قوربا لەبەرچاووژێمهەڵەیەکی    ا وەکوونییان  سیاسی    ویی  حیزبێکی  بگیرێ! ئەرکی 
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پگرتنە  ەلکوەرک بۆ  نلەدەرفەتەکان  دەسەاڵتە  پاکااشگەزکردنەوەی  و ەک  نە 
 ڕێژیمی تاران.کراوەکەی ییشە مەهەندیسوازکردن بۆ بەشداری لە نمابانگە

٧٢٠١ی نژووە  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

لیزم درایف نلە نێوا کوردستان ڕۆژهەاڵتیریخوازانەی تنەوەی ڕزگاووبز
 و سەربەخۆییدا 

 
 

 .ە لە شاری کۆڵنی ئاڵمان پێشکەش کراوەۆمەڵڕۆژی کڕەسمی  ئەم وتارە لە ڕێو
 

پیرۆزبایی  نی کۆمەڵە،  ۆژی دامەزراندە بۆنەی ڕکان ڕێگام بدەن بتەتپێکی وپێش دەس
ئارا ئسخۆم  و    ەوێتەی  نەتەدڵسۆئازیزان  مافی  بەزانی  کورد  هگوەیی   ەروەها شتی، 

خۆیان لە  ەباتی  ە بە خم کە لەژێر ناوی کۆمەڵەدا درێژگێڕانە بکەڕششۆ  تەواوی ئەو
ئازاد پێناوی م دێموافی چارەی خۆنووسین،  د ی،  ادپەروەریی کۆمەڵیەتی،  کراسی و 

پیە و  ژن  و  ا  هەروەهیاو،  کسانیی  دەمسۆسیالیزئاشتی  سپ  .ەند دا  اسی  هاوکات 
ئ دەکبەڕێوەبەرانی  سمینارە  کەم  ڕەئەە  ەم  دەرفەتەیان  بتوانین  ناسخم  هەتا  لە  د 

 بکەین.  بیروڕاوگۆڕی فەزایەکی دۆستانەدا ئاڵ
 
 وە: باسەکەی من سێ تەوەر لەخۆ دەگرێتە 
 

ئاماکەیە ✓ سەرەکیی م؛  کو  نجی  وەکوو  ڕۆژهەاڵتیئێمە    ردی 
 کوردستان. 

ئ ✓ ت و پاراستنی  ژهەاڵکوردی ڕۆ  ینووبرانی  ێدووهەم؛ مەسەلەی 
 ی. تەواویەتی ئەرز

ویەمسێ  ✓ ئێمە  ئەرکی  پێوەندی  ووکە؛  لە  لەگەڵ   کورد 
 رچەشنە ڕاپەڕینێکی جەماوەری. ن و هەی ئێرائاڵوگۆڕەکانی دادێ
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نێو   چوونە  پێویبابەتەکبۆ  بە  بەک ە  لەسەرەتادا  دەزانم  مستی  لە  باس  ێژووی ورتی 
قۆناغەگۆڕان و  لە    یەوەنبزووت  کانیکاری  کوردستانڕۆژهکورد  هەتا   ەڵتی  بکرێ 

 لە کوێداین.وە و ئێستا ود رکدەستمان پێ کوێوە نین لەبزا
ئاوڕێ ئێمە  مئەگەر  لە  ڕابردوڕەو  ێژوو وک  دوو سەدەی  لە  بزووتنەوەی کورد  و تی 

ی کوردستان و ێی هەلومەرجانەی کورد بەپنین بزووتنەوەی ڕزگاریخوازەوە، دەبیبدەین
 : . واتەدووەی تێپەڕانغانۆقچەند جیهان 
 کوردستان  یناکەشەتنەوەی هەموو ببەخۆیی و یەکگربۆ سەرخەبات  ✓
 نوردستاخەبات بۆ سەربەخۆیی پارچەیەکی ک ✓
 خەبات بۆ مافی شارۆمەندی و فەرهەنگی  ✓
کی دێموکرات ی سیاسی، ئابووری لە وڵتێودموختاریات بۆ خهەروەها خەب ✓

 ان فیدرالدای
ڕزگ خەباتی  نەتەوەیەنایخوازرا مێژووی  بەی  ئەمڕۆ  ی  ڕۆژهەڵتپێناسەی  لە  ی  یی 

لکورد  خۆیدستان  بزووتنەوەی    ١5٠یکەی  ز ن  اەوپەڕی  دەگرێتەوە.  لەخۆ  کورد ساڵ 
کۆتاییەکانی  لە ی کورد ینەکانشکان یان میرنتایی هاتن بە حکوومەتە خۆجێییەەتا کۆه

نۆزدە،سە ڕزگاریخوابزووتنەوەیەک  دەی  بووە  ی  فیۆدالی  ڕەنزانەی  خوازانەی  یرا زگک 
سیستمی عەشیرەیی    یامەبن  کوردستان لەسەراتێک میرەکانی  ی تا کگشتبەەوەیی".  "نەت 

دەیا-باوکساالر بەحکووم  نفیۆدالی  ستەمی ەتی  بە  هەستیان  بووە،  خۆجێیان  هێزی 
 مڕۆیی نەکردووە. مانای ئە یەتی بەنەتەوا

پە سیستمی شتومەک  نداریی خۆییرەسەندنی خاوەبەاڵم  ی ەشاندنەوەوڵەه  یی، ەرپا–و 
ت نەوەی دەسەاڵد رکۆ کردن و کجێل، یەکفیۆدا  تمی عەشیرەیی ویتا پەیتای سیسپە

تەواو یان نیوە سەربەخۆی ێنان بە دەسەاڵتی  هتاییشان کۆلە ناوەند، کەمکردنەوە و پا
سەرهەڵدانی  خۆجێییە  کوومەتەح بەهۆی  بوو  جیاواکان  ل زی  سیاسەتی  ە  دانان 

ژیانی س ئەمۆک  سی،ایبوارەکانی  فەرهەنگی  ابوواڵیەتی،  ستەمی   وری،  شکڵ گرتنی 
"ن  یناەوایەتی و سەرهەڵدنەت ی" لە ەتەوەیبەرەنگاری و بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانەی 

 ڕۆژهەاڵتی کوردستان.
دەیەی   سەرەتاکانی  بی  چوارەمیهەتا  یەکگرت،  ستەمسەدەی  و  نەوەی سەربەخۆیی 

زانەی کورد خواەی رزگاریوەنبزووت  یدروشمی سەرەکی  ستان،شەکانی کورد هەموو بە
 بوون. ەیەوبەری ئەم جووڵنەێکان ڕو سەرۆک عەشیرە بووە
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حیزبی پێکهاتنی  )ئاز  بەڵم  )   ی(یادیخوازئازادی  ژ١938کوردستان  کۆمەڵەی   ،)–

( پاشا١9٤٢کاف  و  حیزبی (  )دێموکرات  ن  کوردستان  دەی١9٤5ی  لە  چوارەمی  (  ەی 
بیستەمداسەد  زۆ  ،ەی  ڕادەیەکی  کوردی  وەنتبزوو  رهەتا  ڕێبەرایەتخستەی  ژێر  یی ە 

ڕوو لە  کورانی  ناکبیبەشێک  کاتەی  هەستتسد رئەو  کە  بەان  هێزی ێکی 
 ە. ن هەبووخوازییاسەربەخۆیی 

ە. بۆ یەکەمین  زووتنەوەیی ئەم بدامەزراندنی دەوڵەتی کۆماری کوردستان سەرلووتکە
کەوتۆتە    د روکنەی  اززووتنەوەی ڕزگاریخوان ڕێبەریی بهەڵتی کوردستاجار لە ڕۆژ

نجی سەرەکیی  امائ بۆ خوڵقاوە . خۆی    شیاویو کاتە و حیزبی  ت ڕووناکبیری ئەدەس
دامەزراندنی بزووتنەوەیە  سەربکۆمارێ  ئەم  نیشتمانکی  و  خاک  لە  بەشێک  لە  ی ەخۆ 

 ووە. کورد ب داگیرکراوی
کۆمادن  وتکرسەرک ڕووخاندنی  هاو  کوردستان  لەگەڵ ری  بە  کۆتایی  وکاتە  هاتن 

سەغاقۆن ما  لە   خوازیۆیی خەبری  بۆ  درێژخایەکوردستان  د وەیەکی  و  کی  ەستپێن 
بۆ   دێموکراسی و خودموخشارۆ  یفامخەبات  ئازادی و  فمەندی،  و    ەرهەنگیتاریی 

 زم لە ئێراندا.، هەروەها سۆسیالیئیداری
لە فێوریەی  ڕینی ئێران  سەرکەوتنی ڕاپەسەردەمی  ـەوە هەتا  ١9٤7ی  انن ساڵەکلە نێوا
تەندح،  دا١97٩ ب  ایک  وەد ک  ووحیزبێک  بۆ  خەباتی  نەتەو  ەستهێنانیە  لە  مافی  ەیی 
ندنی ی ڕووخابە هیوارەڕای ئەوەی کە  ستان دەکرد، ئەو حیزبە سەد روکەڵتی  ڕۆژه

دێموکرا سەقامگیریی  و  پاشایەتی  ئڕێژیمی  لە  بوو،سی  ئامانجە   ێران  بەڵم 
پێڕەوسەرەکییەک بەپێی  پرۆگرامی  ەی  گەیشتن    و  حیزبە،  بۆ  تخومخود   ەب ئەو  اری 

 ووە.ڵتی کوردستان بژهەڕۆ
شۆڕشی   ڕووناکبیرەشب  ،57پێش  لە  کوردس  یناێک  چەپی  ڕۆژهەڵتی  بیری  بە  تان 

نی( زایی  ١969هەتاوی/  ١3٤8)اوەیەک بە ناوی "تەشکیالت"  ی ڕێکخرلە دەورمائۆیی  
ب  نەوە،کۆبوو بوو  دادێدا  لە  بۆ  کە  بەستێنێک  شۆڕشگێڕی    دامەزراندنیە  کۆمەڵەی 

کوردستاناشێمەتکحەز سەرکەوتننی  ی  گەالئێران.  ڕاپەڕینی  ئێی  ونی  کۆتایی    ران 
حکوومدتڵدەسە هاتنەاریی  بەهۆی  بوو  پاشایەتی،  ڕۆژهەدەرەوە  ەتی  ڵتی  ی 

یی ڕەسمی و ئاشکرای  ر و چاالککا  پێکیدەستە حاڵەتی یەک حیزبی و؛  کوردستان ل
دووجەمسەریۆمەڵک و  فەزا  ە  کوردستان.  بوونی  سیاسیی  حیزبی    کەالی  ەل ی 

ە پێوەند وەناکراسی لە ئێردێمو  دی بەەسەری کێشەی کورتی کوردستان چارکرادێمو
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دیکەوە کۆمەڵە  د  لە الیەکی  مق  سی کورد چارەنووەدا،  بزووتنەوە  بە و  اومەتییەکەی 
چینا و  خەباتی  دەبزووتنەوەیەتی  ئێرانەوە  لە  کرێکاری  سەرهەی  ڵدانی  بەستەوە. 

لەکۆمەڵ گۆڕانکارییەکی  و کورووتنەوەی  زب  یدروشم  ەش  نەهێنا  پێک  د 
 مایەوە.   د روروشمی سەرەکیی کد  وووەکخودموختاری هەر 

ئێراندا    دەوڵەتێکی فیدرالدنی  امەزرانات بۆ د ـەوە خەب٢١لە سەرەتاکانی سەدەی   لە 
ەی کۆمەڵواتە  ] ان. کۆمەڵەکان  کو لە حیزبە کوردستانییەێکی بەرچانجی بەشبۆتە ئاما

زەحمەتکشۆ کشێڕشگێڕی  )د روانی  زەحی  ٢٠٠١ستان  کۆمەڵەی  مەتکێشانی  ز.( 
)کوردس و  ی٢٠٠9تان  )فراکسیۆناسیسۆ  ڕەوتی  ز.(  کۆمەلە  ز.٢٠١٠  -لیستیی  (.[  ی 

ەتی نانی دەوڵو پێکهێێک وێڕای بە ڕەسمی ناسینی مافی جیابوونەوە  بە چەشنهەرکام  
 .دەدەن وشمی گونجاو لەقەڵەمالیزم بە درئێستادا، فیدر سەربەخۆ، لە بارودۆخی

حدکائ ومانجی  دابینکحدک   ا  کود ریش  نەتەوەیی  مافی  لە  نی  ڕۆژهەڵت  ردی 
فیدرالیچراوچ دێموکراتیکی  سیستمێکی  ئ  ێوەی  بێراندایلە  لە  ئامانجە  ە.  ەشی 

دێموکرات گشتییە بەرنامەی  کۆمەڵەبەپێچەوا  ەکاندا،کانی  ڕاشکاوانەنەی  لە   کان،  باس 
ج ومافی  دەوڵەت  یابوونەوە  لە نە  کوردستان  یۆخەسەرب  یدامەزراندنی  تەنیا   کراوە. 

نێکی ناڕاستەوخۆ باس بە چەش  ١6  یەرگەندکراوی کۆنک پەسەی حدپێشەکیی بەرنام
دەکر کە  لەوە  چاەس"م ێ  تەواوی  بە  کاتێک  تەنیا  کورد  نەتەوایەتیی  رەسەر  ەلەی 

کورد بکا بە ەی نەتەوەی  ویستی ئازادان   ەوتی سروشتیی خۆی ببڕێ و،ەکرێ کە ڕد 
 "بنچینە.
چەسەرەک  یدروشم کوردستاند  یی  وەحیزبێکی  ئازاد نی  پارتی  کوردستانکوو  ،  یی 

کوردستان    یتارپ سسەربەخۆیی  پارتی  کوو  لەردستانیەربەستیی  کە  و   ش  تاراوگە 
پێک کوردستان  ڕۆژهەڵتی  کوسەربەخۆی  هاتوون،دەرەوەی  ڕۆژهەڵتی  ی  لە  رد 

 ستانە.  کورد 
 ...... ... 

 
د هەڵبژا  سەرەکی  ردنی  کور و ا ر ڕێکخ   ۆ ب روشمی  پێو دست ەیەکی  دەتوانێ  بە  انی  ەندی 

 : ێ ە هەب ڵێکەو چەند خا 
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دەوڵەتتێژیارتسهەبوونی   .١ دامەزراندنی  بۆ  نەتەوەیی  کیان  یەکی  کورد و  ی 
نەتەوەی کێشەی  چارەسەری  بە  باوەڕ  لەیاخود  دەوڵەرچێچوا  ی  تێکی وەی 

 فیدرالدا. 
ئ  ڕادە .٢ نەو  ئاگایی  واستی  کە  ژیان  تەوەیی  لە  بەشێک    یگنفەرهە  وەک 

 یمەهێنان بە ستۆتاییبۆ ک سۆزێکی تایبەتی وهێنەری هەست پێککۆمەڵگە، 
 . نەتەوەییە

و  دن، کۆکردنەوە  کرەجەماوەری ان بۆ بکانییەکوردستڕادەی توانایی حیزبە  .3
 مەکانیان.ەوری دروشڵک لە د ڕێکخستنی خە

 داگیرکەردا. بەر دەوڵەتیکورد لە بەرام هاوسەنگیی هێزی .٤
د،  ەلی کورن لە خەباتی گزلهێزەکانی جیهاتە  وانیی وڵیت شپدنی  رکمسۆگەر .5

چ ئاێک  یارەسەرکردنبۆ  هەتا  نەتەوەیی  جیابوونەشەی  پێک   ستی   هێنانی و 
 و سەروەریی کورد.  کیان 

، لەوە دەچێ  وەال نێن  تاریی فەرهەنگی و خودموخمەندی  ئەگەر بیرۆکەی مافی شارۆ
 ێتەوە:بکرلەیەک جیا  د ری کونالە نێوان ڕووناکبیر ند بۆچوونێک چە
 

بنەماگەلی یەكسانی و ه  ب   نفیدرال، پێبەندبوودامەزراندنی وڵتێکی  ؛  یەکەم ✓
هەروەه دابینپێكەوەژیان،  ما  ئكردنی  چوارچێوەی  لە  نەتەوەكان  ێراندا افی 

 ا.  رەسەر دەککورد چاکێشەی 
قۆناغەد   دووهەم؛ ✓ سەربەخلەم  تەنیا  دامەزا  و  کورد ۆیی  دەوڵەتی   ی راندنی 

کرەسەرکردناچ  ی ڕێگا بەی  کوردە.  باوەڕە  ێشەی  ئەم  چپێی  ەشنە هەر 
فیدرا دەتوانوخلبیرێکی  گەیشتازی  ڕێگای  لەسەر  بێ  کۆسپێک  بە  ێ  ن 

 . ربەخۆییسە
هەر   ✓ یان  فیدرال  دەوڵەتی  پێکهاتنی  حسێیەم؛   کوومەتێکی چەشنە 

وەکوو قۆناغێک لە   ڕالی، دەکرێدێموکراسی لیب دێموکراتیک لەسەر بنەمای
   لەبەرچاو بگیرێ.چارەنووسی کورد فی رکردنی ماەگۆستی موەڕ

وڵمووئەز لە  بەشێک  ڕۆ  ەت نی  دادێموکراتەکانی  پێشانی  کانادا  و  بژاوا  کە  وونی وە 
کێدێ یەکجاریی  چارەسەرکردنی  مانای  بە  نەتموکراسی  نییەشەی  کێشەەوەیی  ی ، 
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نموونەی   ؛ ک یژی بلنا انسەوی و هۆلەندییەکهەروەها فەڕیا، سکاتلەند،  کوبێک، کاتالۆن
 درالدایە. یف نێموکراتیک یاێکی د وڵت شەی نەتەوەیی لەچاوی مانەوەی کێبەر

وڵتێکی ئەستەمە  هاوکات  چسەربەخ  بەڵم  بە  خۆویست  ۆش  بێەشنێکی  بەستێنی و 
بابەتی بێتە دی)عەینی  زەینی و  لە جوغرا(  ئاڵوگۆڕێک  تێکدا فیای سیاسیی وڵ. هەر 

مە کی کارزان، کاراەوەیی، ڕێبەرییەنەتی بەهێزی  ەد ار، ئیزێهستی بە هاوسەنگیی  پێوی
ئامادەکردنبوێر   و   کۆمەەز  ی،  همینەی  ئابووری،  و  فەرهەنگی  ەروەها  ڵیەتی، 

وەدی نایە    ێکی گەورەچ ئاواتدەنا بە چەشنێکی خۆویست هی  یی جیهانی هەیە،پشتیوان 
لە بزاڤی  ییومێژو  یێ کە دەتوانێ زەبرێک شوێنەوە دەبخۆش و تاڵی بە و ئاکامێکی نا

ئاسایکور ژیانی  و  ئەد  و  بدا  خەڵک  تی  پاووشی  وان  و  و   ڤیسدڵساردی  بوون 
 ن بکا.کانییەمتمانەیی بەخۆ و حیزبە کوردستابێ

ستیمان بە سەردەمی  ۆیی، پێویسەربەخ  من لەسەر ئەو باوەڕەم کە ئێمە بۆ گەیشتن بە
پتێپەڕی لەم  و  هەیە  دەون  هەرێناوەدا  یان  فیدرال  سێوەد   چەشنە  ڵەتی  ر  کوالڵەتێکی 

ی نەتەوەیی بە  ران و کێشەێئ  یەتەوەیی بوونفرەن  ی، کەکی لیبرالاسییەیاخود دێموکر
ندنی و بەربوارێک دەبێ بۆ پەرەسەبەڵکوو دەرفەت  ە کۆسپ،ک نابێت ڕەسمی بناسێ، نە

بەشێموکراسی،  دێ بەرچاو لە وئازادی، مسۆگەرکردنی  دێموکرکی  کان و  اتیکەیستە 
اگایی  وان ئەک لەرەکانی ژیان و ی ك لە تەواوی بواخەڵی ئاگایی  تسائوەی  ەنبەرزکرد 

 .یینەتەوە
نەتەوەیی   کێشەی  سەچارەسەری  بە  گەیشتن  ڕێگەیربەخۆییو  ساف،  و    ەکی 

نییەبێ کورت   لەمپەر  لە  بە  خایەو  پێویستحاڵەتێکی  ندا  نایە.  وەدی  بۆ خۆویست  ە 
بکرێ، تا خەڵکی  ەر  مسۆگ  ەتییڵەکۆم  وفەرهەنگی    ارودۆخیم ئامانجە بگەیشتن بە

 ەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن.  نن بڕیار لاوتبەیی بگەن کە نەتەوگایی بە ئاستێک لە ئا
ڕیح و  لەێکخراوزب  بەبێ  کوردستانیش  ڕۆژهەڵتی  کوردییەکانی  گرتنی  بەرچاو  ە 

]فدرو درێژخایەن  یا  کاتی  کۆنفیدشمی  یاخود  یدرالی،  بۆ  رالی  سەربەخۆیی[ 
و پێکهاتە لەنێ  تنیانو ڕێکخسی خەڵک  و کۆکردنەوەیی  ەوەئاگایی نەت  یەەرەوسبردنە
سیاسی  جوارجۆ مەدەنییەۆرە  پێویستیان  و  باروکاندا،  دێموکرادۆخێکی  بە  و  ت  ئازاد 

کاریگەریی بتوانن  تا  ڕاسهەیە  گەلەکەیتەوخۆیان  ەکی  ڕۆژانەی  ژیانی  و لە  هەبێ  ان 
سەربەخۆییویست زەین  ی  مەلەکەی  خەڵکی  رێک پەروەمانتشینهەر    یبکەنە  کورد.  ی 

بەپێی  ک دەبێ  ئەەییناحیزبە کوردستەریی  کاریگورد  سیاسی و  کان و  ژیانی  زموونی 
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خۆیکۆمەڵیە بەم  تیی  کە  ان  بگەن  د باوەڕە  دامەزراندنی  و،  ەوڵەتی سەربەخۆیی 
ئەواندایە و  لە بەرژەوەندیی درێژخایەنکوردستان   خەڵکی کاتالۆنیای    پێویستە وەکی 

ڕێبە  ەل  اپانیسیئ خۆرانپشت  ڕاستەقینەی  یان  ی  بوەستن  خەڵکی    ەوانەبەپێچیان  وەک 
مالتاکس ئەو  بەەند  نەرێنی  دەنگی  کە  هەبێ  بدجیابوو  فەیان  بەرژوەندینەوە  و؛  ی  ەن 

بە یدا دەبێ دەنگ  ە ئەمە خەڵکە کە لە کۆتایبینن. واتراندا بخۆیان لە مانەوە لەنێو ئێ
 ی خۆی بدا! چارەنووس

د   یننەبوو   نگومابێ میکانیزێموئازادی،  و  بۆ  کراسی  قانوونی    رکردنیچارەسەمی 
هەر  یەن ئاشتیخوازا نەتەوەیی،  سیاکێشەی  درێژەپێدانی  سەوەها  انەی رکوتکەرسەتی 

هۆی دەبێتەوە  تەنیا  ناوەندی،  بوئاڵۆزت  دەسەڵتی  بر  و  ارودۆونی  سیاسی  خی 
ی انەڕزگاریخواز  ی ڤبزا  یریزەبوونی هەرچی زۆرتە و ڕادیکاڵتیی ئەم وڵتانکۆمەڵیە

 کورد.
درێژ قسەکلە  پێویستە  ەی  لاندا  باس  مەبەکورتی  کوردی ەلەسە  بوونی،  ئێرانی  ی 

 ران بکەین.  تەواویەتی ئەرزیی ئێراستنی ان و پاڕۆژهەڵتی کوردست
هەم بۆ  ڕوئەوە  کە  ووان  )ئاگۆستیاپونە  چاڵدران  شەڕی  لە  ١5١٤  ش  پتر    ١6٠ز( 

ک لهەزار  چوارگۆشە  کەوروکخاکی    ەیلۆمیتری  چوارچێوەیتۆدستان  نێو    تە 
سیاسی ئێجوغرافیای  کرانەی  ئێرانێک  کۆتاییەه   ەوە.  قاجارەکان    تا  دەسەڵتداریی 

پارێمەمالی  وەکوو )محروسە(ی  کی  وزراو  ئێران  دەکرا.  پێناسە  "ملوک ڵتێکی  ئێران 
خانەکی  ال خان  واتە  ویبوو،  طوایفی"  وتەی  برار  بە  ئێرزکتۆر  فەڕانسەوی،  ی  ناانای 

  وڵەت." وو و نە دەللەت بمی"نە قاجار  یکات
ئێ ئەمڕۆ وپێکهێنانی  نەرب  ولەنێ  رانی  نی بە ویستی گەال  دنی حکوومەتە خۆجێیەکان 

لەال  واڵتە،  ئەم بەکۆمەڵ  کوشتنی  و  سەرکوت  ئاکامی  ڕە بەڵکوو  و  یەن  زاشا 
ئەوەوەد  دوای  هەوڵی  ەسەاڵتدارانی  کە  پێکهێبووە،  بۆ  یان  و  دەوڵەت  یەک    کەنانی 

ئۆم  ەونەتە داوە.  ەتیاخود  ئیسالمی  پێشاندەی  ئەمە  ئهەر  ئێەوەیری  واڵتی  کە   نارە 
بنە شێوەیەکی  لەسەر  بە  و  زۆر  و  زوڵم  پنادێموکمای  تەنیراتیک  هاتووە.  لە  ێک  ا 

  ١٠ی" پتر لە  ە ئەمری "سپهبد امیر احمدزاشا و بکاتی ڕەڕۆژهەاڵتی کوردستان لە  
لە  زار کورد کوهە پتر  ڕازهە  ٤ژراون و  بەندیاوەریش  یان خانەی  لە    نەکان کراون، 

زۆ كۆچی  جرەملکاتی  الیی  ئی  یەاللییەکانی  بۆ  ساڵی  ماکۆ  لە  قەزوین  و  سفەهان 
سەتاد ١٩٣٦ ئە٤٠  ا،  لە ڕێگای  ئاوانسیا  م خەڵکە  ئارداشس  یستی ن کۆمۆنتێداچوون. 
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ئەرمەنیبەن ڕئێرانی،  -اوبانگی  سەردەمی  لە  گیرکە  یادداشتەکاەزاشادا  لە    ی نابوو، 
 ن ادەندی، هەمیشە سناوەنەی  ەکا: "لە بەندیخاباسی کوردەکان د   نەا بەم چەشدنازیند

ل لوڕەکانیان زکورد و  بوون.  زیندانی  بەوڕ  ڕ   تاوانی  ۆرتر  یان  ێگری و،  یاغیگەری 
ب زۆرتر  تاوانکوردەکانیان  بەشدارە  ڕزگاریخو ی  بزووتنەوەی  لە  نەتەوەیی  و  ی ازانە 

دەس ڕۆژێک کورد؛  دەکرد.   بەنید رکو  ٥٠٠  بەسەر  بۆ  هێنا، ژمارەدیان  ئەوان  خانە  ی 
دەبوو  زۆر  ئەوەندە   تەنانەت  ئاما  تەفرکە  و بۆ   )پەروەندە(  دۆسیە  دەکردنی 

نەپرسینەولێ گەلەەیان  حوکمی  بەپێیبوو.  واتە  دەدان،  پێ  و  قورسای  کۆییان  لەش  ی 
  ،یهەتایاتبەرز بوون حوکمی هەوانی کە بااڵەبڕینەوە، بۆ ئەبەرزیی بااڵ حوکمیان بۆ د 

 اڵ.شت سکورتەبااڵکان هە ساڵ و بۆ ١٥کان یەبۆ نێونجی
ئا  ئەو  لەارا مبەپێی  پتر لەنەی کە  دان، گەلی کورد  دانیش١١سەتا  بەردەست  توانی ی 

یان   ڕۆژهەڵت  کوردی  دێنێ.  پێک  دیکەیتەوەکاەنئێران  بەپێچەوان  نی  ەی  ئێران 
تبۆچوو و  یەواوخوازەکانی شوڤینیست  باسی  ئێرانی کە  نەتەو  و  وڵت  کەنی  ە یەک 

لە   تەنیا  پێناسرائێ  ندییەوە وەکوورۆمەو شای حقووقی  ڕوانگە دەکەن،  دەکرێن،  نی  ە 
ڕوانگە لە  ئبەڵم  نەەتنیکییی  کەوە،  جیان  جوغرافیای تەوەیەکی  چوارچێوەی  لە  ە 

 ناسە دەکرێ.  نەتەوەیی پێکوو وڵتێکی فرەژین، بەم هۆیەوە ئێران وەراندا دەاسیی ئێسی
وڵ وێنە  نیتەوەییەکاەن  دچەن  ەتلە  بۆ  بلژ  ئورووپا  و  یاخود  سویس  بیک  ۆ  کانادا، 
ئاڵمانییە  ،یوە فەڕانس و  هۆلەندئیتالیایی  یاخود  وڵ  ییەکانیکان  سویسی،  ئەم  تانە، 

ن بوون  کانادایی  یاخود  حاڵەتبلژیکی  ئە  حقووقیکیەتنێکی  مافێکی  بەڵکوو  و  ،  ی 
دەتوانێ  شارۆمەندییە س  کە  تێکچوونی  کاتی  فسی لە  کۆنردیتمی  و  یا فیالی  درالی 

 بگۆڕدرێ.  ،ەن اکێک لەم نەتەوی یەوونەڕێفراندۆم و جیابلەدوای 
زاڵبوونی    سەرەڕای  ئێران،  ناوەنسیستمێکلە  ئەندامی ی  نەتەوەیەک    دخواز،  هەر 

مافی   ئەم  شارۆمەنسەرەڕای  ئەتنیکیی  دیی  پێناسەی  مافیوڵتە،  و  هەیە  ئەو   خۆی 
ی یەن حکوومەتەکانجیهانییە کە لە الە  پەسەندکراو  ەم مافەئیە، بۆ وەدەسهێنانی  نەتەوە

کراورانەئێ پێشێل  بکا    ،ەوە  ئاگخەبات  ئاستی  و  بەرژوەندی  بەپێی  نەتو  ەوەیی  ایی 
بووخ بۆ  بڕیار  چوارچێوەیەۆی  لەم  نەبوون  یان  بدا.ن  کورد    هەرچەند   دا  کاتێک  تا 

ئەم  چار  لەنێو  بێ،  شکۆیەدا  بە  دەسەڵتەنووسی  سیستمی  بەا دێوەی  وڵتەوە   مری 
ئەمە تارانە، بە  ادە هەر حاڵەتێکنی لکرد   ی شەڕ یان وتووێژ راوەتەوە و الیەنستبە ڵم 

ێزە س لە کاتی دانووستان لەگەڵ ه ەتەوەیەکی نافارن هەر ن کورد یاکە   بەو مانایە نییە
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باانسەرییەسەر ئێستاوە  لە  هەر  تەوکاندا،  بە  خۆی  ئەرزوەڕی  چ  اویەتی  ئێران  یی 
ی ماف.  بسەلمێنێ  جرەمبێ  نابەمەرج  لە  باس  بکرناکرێ  جیابوونەوە  ات  هاوکێ و  ی 

و    باییان نییەکەوە تەڵەتە پێەکانی ئێران بخورێ؛ ئەم دوو حاتنی سنوورساراسوێند بۆ پ
انی پێک ێنێ کە بۆ باشووری کوردستمە پێک د ە بۆ ئێلە دواڕۆژیشدا هەر ئەو کێشەی

ئ وەکهێنا.  مافە  پێویستە    ەم  کت سودانو  ەلپرەنسیپێک  هێزەکانی ورانەکانی  لەگەڵ   د 
 بێ.  وەی ئێرانی ڕەنگدانە

 
کۆتاییدا  د م  ئە   لە  دەبێ  پرسە  ئێستا  کورد  ئێمەی  پێش،  بکەی ێتە  چۆن چی  و    ن 

 ن؟  بەرەوپیری ئاڵوگۆڕەکانی دادێی ئێران بچی 
دو یەکەم  داوایانە لەم  بۆ  پائێمە  جار،  نزیکەی  ین  دەسەاڵت  دەیە   ٤ش  داریی  لە 

ئیسال ئێمحکوومەتی  ڕ  ناریی  بێ اپشایەدی  بەرچاووێنە  ەڕینێکی  بەشێکی  لە    لە 
لە ەستەمە تەوە. ئەت چەند شارێکی کوردستانیشی گرکە تەنان  ،نیوکانی ئێران بوشارە

پێشب دیئێستاوە  شۆڕشێکی  کاتێک  چ  بکرێ  سەرهینی  چ دەدات ەڵکە  هەتا  و،  ەوە 
ە  یزو ڕادیکاڵ  ێ ژباوێ  لەەکانی دیکەی ئێران پوانێ بۆ بەشرە دەسێنی و دەتڕادەیەک پە

ئە بەاڵم  ئەوەیبکرێ!  ڕوونە،  کەوەی  بەدرە  ە  زوو  یان  قەیرا  یێپنگ  نە ئەو 
ئابوور و  سیاسی  ئییانەی  کۆمەاڵیەتی،  لە  دەکە  هەیە،  چاوەڕەوانی ێراندا  بێ 

ێران ئاستی  انکی ناوەندیی ئبین. بەپێی ئامارەکانی ب  واڵتەدا  ددی لەمگۆڕانکاریی جی
ئێ بنەماڵە  ساڵ  نانییەکارئابووریی  دە  ڕی  لە  هەتا  سەتا  ڕابردوودا  ە،  ەزیوداب  ١٥ێژەی 

قسەکانی  ب رحمداعب " ەپێی  )کشور(لرضا  نێوخۆ  وەزیری  فضلی"  ئێرانانی  ڕێژەی    ی 
هە لە  شبێکارەکان  سەتا  لە  شارەکاندا  لە  هندێک  ڕەستە،  مامناوەندیی ەروەها  ادەی 

 می کە  ٥٠هەتا    ٣٠سەتا    یر لەم دە ساڵەدا لەن، برنج و شگۆشت، ماسی، نا  خواردنی
ران بەالنی دیکەی ئێ  یناکران و پارێزگای تاێزگاتێچووی نێوان پارکردووە. مەودای  

زیا دووقات  کردوکەمەوە  جدی  و،  بودجەی  وە  و  یاوازیی  تارانییەکان  بنەماڵە 
ساڵی  لە    ٨٧سەتا  ی هەتاوی بە  ١٣٨٥لە ساڵی    ٤٥ران لە سەتا  دیکەی ئێگاکانی  پارێز
و  تان  نی پارێزگای لوڕسوەزعی بنەماڵەکا  کەش ئەوەیە  ێکاسەرنجڕ  گەیشتووە،   ١٣٩٥
بەرکو بە  پا  د رواردستان  نزلەگەڵ  ئاستێکی  لە  دیکە،  ئەوەیمتردایەرێزگاکانی  کە  .  ە 

هاواریان دەکرد: "رهبر    امەکان وسەر شەقچاو لەو جەماوەرەی کە ڕژانە  بەشێکی بەر
خدایی  ) ملتمیخامنەای(  می   کند،  خەڵکگدایی  الوان  ێکتزەحمە   یکند"  و  ش، 
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ئەم ه  خوێندەوارانی  کە  د کۆمەڵگەیەن  خۆیااهاتیچ  بۆ  ی  چوارچێوە  ەل  نوویەک 
 ابینن.حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا ن

مامناوەن تاران  دادوەری  جعفری"  "عباس  وتەکانی  دەسبەپێی  وانی  بەسەرکرادیی 
دووایان ئەم  نێوان  ڕابوونی  لە  و ساڵ    ٣٥ەتا  ه  ١٨ە  چین  لە  زۆربەیان  توێژی    و 

کۆماوخ کەمەڵرەوەی  خەڵکی  و  ڕوود گە  کاتێک  دەکا،    باس  حانیاهاتن.  لەوە 
هاتناوەئ کە  لەبەرەی  نەک  سەرشەقامەکان  لەبەر  ئابووریکێشەی    وونەتە  بەڵکوو   ،

یە کە خەباتی ۆی پیشاندەری ئەو راستییەئەوە بۆخاسییە، نەبوونی فەزایەکی ئازادیی سی
ئێران  خ دروشمانەی ەڵکی  ئەو  دەد   بەپێی  وق  گەیشتۆتە  ، ێرکە  تازەوە    ۆناغێکی 

ەرچاو لە خەڵکی ئێران و  بەشێکی ب ییسابۆتە کێشەی سیاڵت دەسەمەسەلەی گۆڕینی 
 زەکان تێپەڕیوە. خواباڵی ئیسالحانە بە اغی متملە قۆن

کا پشتیوانی ب م چەشنە شۆڕشانەن پێویستە کورد بەگشتی لەباوەڕی مەدا بە  لەم حاڵەت 
ی  ەالنهاوڕیزی لەگەڵ گ  بۆ هاوپشتیوانی ون  ستانییەکاد روک  یەیتو، حیزب و کەسایە

دیکەی  ما پێارێئفخوازی  لە  و  ئازەربایجانییەکان  هەموویاندا  تێبکۆش  بەن  و    شن 
دەنگەوە بەرەو پیری  بە یەک    هاوبەش،یان هەر چەشنە پێکهاتەیەکی    پێکهێنانی بەرە

بەد ڕوودا بڕۆن.  ڕوەکان  پاش  دوواییەاخەوە  ئەم  پ  یسەرەڕا  اپەڕینی  کە  ج  ێنئەوەی 
ڕۆژهەاڵت باحیزبی  لە  کوردستان  حدرەگای  کۆبوونەوە،  ی  نەیااد ەبک  نتوانی خەوە 

 رێ. دەنە دەبەیاننامەیەکی هاوبەش ب
گ بیانوو  و  پاوانخوازی  بۆ  جێگا  ئیتر  ڕاستیدا  نەملە  کوررتن  و  اوە،  تەبا  ئەگەر  د 

ن لە  یەکدەنگ  ناتوانێ  سیاسیەبێ  سەرکەوتگەمەی  داهاتوودا  و  ووی  بە   ، بێ 
ەنگ و د ک ەناگرێ ئەگەر یمان هەندزێکی ناکوردیش بەخۆی بگا. هیچ هێ نیویستەکا

 بێ! مان نەەتەوەییهەڵوێست نەبین و کۆنسێپتێکی نیەک
چ سیاسی  مامڵەیەکی  هەر  لە  کورد  ڕو  قورسایی  چپێش  و  ڕووخانی    وخان  پاش 

ئی تەباییحکوومەتی  لە  و  سالمی  حیزبەکان    نەتەوەیی  خەلکۆدەنگیی    ە ڵاسەر 
ی هەر پێکهێنان ەل یبەرەدا بەشداریەک لە  کانکوردستانییە یانە. ئەگەرحیزبەانهاوبەشەک

کانی دژبە حکوومەتی ئیسالمی ێزە ئۆپۆزیسیۆنەتر لە هرفراوانچەشنە هاوپەیمانییەکی بە
د  ببکەن،  پالەنگێکی  داڕشتنی  لە  بەرنامەەهێزتریان  و  دێموکرتفۆرم  بۆ یەکی  اتیک 

توانێ ک ناهێزێەم حاڵەتەدا هیچ  نەتەوەیی دەبێ. لی  اندنی مافپسەو و چوت ئێرانی داها
کوردستان   باشووریتەکانی  ە خۆمان کەلک وەربگرێ و کارەسائێمە دژب  ییابلە ناتە
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گ ئێمە  پاش  الی  سەربەخۆیی  ڕووخانی  بکرێتەوەدووپات  شتپرسیی  پێش  پێویستە   .
ئیسالمی  حک چەشنوومەتی  هەر  هیا  دیکە  ئاڵوگۆڕێکی  بۆ  وەە  هێنانی کێپڵ 
ئێراوتنخێشکەلە الیەن هێزە پ  ێرناتیڤێکی بەهێزلتئا ی دەسەاڵت  پێکهێنان  ۆب  نوازەکانی 

بێ و  بدرێ  واڵتە  دەگومان  لەم  بکورد  نەخشێکی  بگێڕێ توانێ  ڕەوتەدا  لەم  ەرچاو 
 وویان هەبێ. اسیی ئەو بەرەیەکی یەکگرتەرانی سیەر نوێنئەگ
ئ  ئەزموونیێی  بەپ یەڕووداوەکانی  زۆرجار  ەیەد   دوو  کەم  چاوەڕوانخێ،   راییەکی 

ئاڵوگ لە  دەبی سیاسۆڕە  نەکراو  ئێستاوئەگەر حیزبە کورستانییە  ێ،درنییەکاندا  لە  ە  کان 
خۆرمێکی  پالتف پێشاوپێش  و  نەبێ  ڕووداوەهاوبەشیان  بۆ  داۆیان  ئاکانی  مادە هاتوو 

ئەرک ناتوانن  بێنەکەن،  بەجێ  خۆیان  دەبنە  ی  و  پێشهاتەکنن  . نادواکەوتووی 
ژیەییتڕاس مێژوویی  انکانی  ویستی  ئێمە    و  کورد  و ووم  مەحکگەلی  یەکگرتن  بە 
بوون  د واه داوەریمان  ەنگ  بەباشی  مێژوو  ندەکا!  ئە لەسەر  و  اکا؛  هاودەنگ  گەر 
 ەکگرتوو نەبین. ی

 ون. ەکانم بواگری قسسپاس کە گوێڕ

١8٢٠ی ژانویەی ٢٠ن، لکۆ  



  



  

 

 ەتی سیاسی"ییشەی "ئەقڵخۆبنێشته
                                                                                                                             
 گذشت روزگار    ازت ناموخهرکە 

 نيز ناموزد ز هيچ آموزگار
 رودکی                           

  
اتی به ت و خوەویستەکانی خۆی لە ڕ  ۆ گەیشتن بەپێشکەوتنخواز ب  ئەرکی هێزێکی

له داسیاسی بریتی  د ەنگاندنی  هەڵس  ،  لێکدلە    ژبەرهێزی  زنجیرەوەناکۆمەڵگە،   ەی 
ئاستی   لە  سیاسییەکان  و  ڕووداوە  ئۆرگانیکي  پێوەنديگشتی  یەکەوە، دانی  بە  ان 

وه کورتخایەدروشمی  ڕوونکردنەوەی   و  درێژخایەن  و  بۆ ڕخ گهن  توانایی   ستنی 
پێو  کۆکردنەوەی ئامرازە  خهمه  هێنانه  ۆب  تەکانسیتەواوی  ڕيدانی  و  و  ڵک  ێکخستن 

 . ئەم ویستانە لە کاتی شیاودایە گەیاندنی ێجو بە وهوتنەبزو ردنیڕێبەریک
سیاسبوێجبه چاالکیی  شێوەی  هەڵبژاردنی  و  دروشمەکان  گونجونی  بەپێیی  ی او، 

نێو کۆمەڵگە   لهەلومەرجی  دەرفەتەکاو کەلکوەرگرتن  دەتوانن کاریگەریە  کی ە ین، 
لە  چرەب بڕەاويان  گەشەسەندنی  ئازادیوتی  ههانەخواززووتنەوەی  بێ دا  ن اموگبێ. 

خ سیاسیڕەوتی  رێگایە–ەباتی  ڕاستکۆمەڵیەتی  بێ کی  هەموو  مپهله،  و  کات ر 
. هێنانیش بێرەس ی پاشەکشە، ڕاوەستان و هەانێ تووشت دەتو نانهبەرەو پێش نییە، ته

ئابووری، –ستمی کۆمەڵیەتیسیەتمەندیی  بیاوەک ت  یتۆری زەینی و بابەتیگەلێک فاک 
و  چۆنيه چاالندايهچهتی  سیاسییە  ییکتیی  هاوسەنگیهێزە  ڕادەی  و  د  یاخو  کان 
لالسەن سەرکوتکگییان  و  دەسەڵتدار  هێزی  لەگەڵ  بەراوەرد  دابە  نەری  ەر،  تی  و 
ههنەتەو جيیوهتهنێونه  رجی لومهەیی،  فاکتۆری  دەت،  هتد  و  نەاووغرافیایی   ی شخنن 

 .  ەم ڕەوتەدا بگێڕنل جوراوجۆر
سیاس هێزێکی  چۆنیەتیژیریی  لە  خۆی  فاکتۆرانە، ێل  یی،  ئەو  تەواوی   کدانەوەی 

لەدوورەپا دروستهەر چە  رێزی  "ڤۆلونتاریزم" و هەڵبژاردنی شێوەی  شیاو  شنە  ی و 
دەرفەناسی  خەبات،  قۆزینەوەی  و  کۆکردنن  بۆ  هەرچی  تەکان  هێزی  ەوەی  زۆرتری 
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بۆ تەریک   ند رالوازک  خەڵک  وخسو  دوژمن  هێزی  بەرن  تنی    امەی وەدیهێنانی 
درێژکور و  حیزبەکەیاختخایەن  هەڵبژاردنی نی  لێرەدا  دەنوێنێ.  خەباتی  شێوەی    ەی 

)چەکداری   ڕاستەوسیاسی  پێوەندی  مەدەنی(،  بهيان  لە  دەرفەتە  خۆی  خەبات  کانی 
سیاسیی   ییکچاال  ۆب دەرفەتی دێموکراتیک  گايانەی کە  هەیە؛ لەو کۆمەڵکۆمەڵگەدا  

پێشکەوتنخوازەکێزه نییەە  ڕێگای  ان  ئخەبا،  بەربەستتی  حیزب اوکر  اسایی  و  و    ە 
شێوەیەک بە  ناتوانن  مەدەنهێزەکان  کار  ی  خۆیان ی،  چاالکیی  و  بهڕێوه  به  و  رن 

ێتە بە  ێوەگەلی ئاو، بەکارهێنانی شیران و لە سێدارەدان دەبنئازار، گتووشی    تنانهته
خەبات   ڕ ۆززەبری  سیاسییە  و  دەداتەوە  گنەرتر  تەناکاهێزە  بار  و  جار  نەت ن 

ویستیبەپێ بەیاخۆ  چەوانەی  بۆ  دەس  ن،  خۆیان  ڕەوای  مافی  لە  چەکيرگری  ش بۆ 
رەکی لە  گەریی سەاڵ کاریڵسوکەوتی حکوومەت و سیستمی ز. واتە شێوەی هەدەبەن

 هەیە. ئۆپۆزیسیۆن شێوازی خەباتی  شێوەی هەڵبژاردنی
ئیسالمیتەمحکوو  یوبۆ وێنە مێژو ،  اویتی هە57ڕێبەندانی  ئێران پاش شۆڕشی  ی  ی 

-کداریش  نی ناچەکازە سیاسی و مەدەنییەتکردنی تەواوی هێوکرەس  له  تێک جگهش
ئهنانهته "نيزاوانهت  لە  بەرگرییان  کە  دەکی  دەیا  د رم"  لە  و  چوارچێوەی نویست 

اتێک ک  ئەوانەی کە  یسەرکوت  بووە. گیران ونه   -ێبکییان ههی حیزبەکان" چاال"یاسا
ەنی، کار و  شنێکی مەد ەچ  ەو دەیانەوێ ب  ویستەیانسەڵتیش بوون و د بەشێک لە دە

چ لە  خۆیان  یاسایوارچێوەچاالکیی  ئێرڕهبنه  ی  بهتیی  بەرەوپێش  )پێشتاندا  و  ر رن 
بەرە  بەشێک  بو یلە  ئێستا  و  بوون  "غیرخودی" "خودی"  نیشاندەریونەتە  ئەم    ( 
بەتشیە کە  ڕاستییە "ئەقڵیان  ێک  لەوانداەتوی  سیاسی"  بو، هەوڵدا  نيیه  ی  لە    ەشێک نی 

کورد  اسسی  بەرپرسانی دۆزينهیی  ئه وهبۆ  "ئهی  و،تهقڵيهم  چله  "  یەدا وارچێوهم 
ئاشتیخوادۆ چارەی  ڕێگە  و  زینەوەی  ئمەدەنیی  زانە  بەرپرسانی  لە  کورد  و ه پرسی 

له-  تهحکومه "ئدروش  کە  بنەمای  لەسەر  ئمۆمدا  لهالسیەتی  و  له  می"  ر سهڕاستیدا 
فارس  وميهقه ئاتی  لهه  -هوارزدامه  شيعه  يينیو  ئه سههر  ئهر  بە   ه باوەڕبێ  ساسهم 
نەنگاوڕەڕ پێکهاتەی  لە  نگیی  پتر  ئێراندا،  لە  و  یمهگهەتەوەیی  له النیکه  سياسی   م 

 بينی"ی سياسی.  عچێ تا "واقهێناو دههەرەس بیرۆکەیەکی
لە تاراوگهانی سیاسیی کوبەرپرس  ت گرتنی بەشێک لەسێوڵوەی ههێش  اخەوەد بە ، رد 
الڵبوراج و  پاڕانەوە  ڕادەی  تا  پێوهزێ  بهداده  وهنهار  بهو  زۆری  باتی خه  ندیەکی 

نه  هێزێکی  خه يسياسیی  و  نامێنێتهوباتکارەار  پێشنیاروهە  ئه ه.  کهکانی  بە   سانهم 
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کە   وەیەرخەری ئەیان، دهکانويسته ێک لهشگرتنی به واچلەبەر ۆربەدەستانی ئێرانی بکا
فێر  ووژێم  له  وانئه بەنه  شتێک  ئيسالميش  کۆماری  و  نابوون  ئباشی    له   وانههناسن. 
حيزبهرنامهبه سياسیی  باسیيانکهی  چاره دێموکرا  دا  دياريکردنی  مافی  و سی،  نووس 

دهفیدرالی سياسیی  له  ن،کهزم  له  ڕۆژانه  لێدوانی  لهاکمێدي  و  پانياندا  اساوی  ژێر 
ی ندهمه ئاسۆی  ستی تاقمێکی بچووک و بێيان تا ئاۆخ  ،نی" دهاتی مهبخه  به"بايەخدان  

 . وهنهکهباڵو ده ڕژێمهم نی ئهڕووخا خوارێ و ناهومێدی به( دێننهت ناسياسینانهو )ته
،  ە ئێران دەزانن ول   فیدرالیزم  ی مروشد   یر ە خۆیان بە ئاڵهەڵگەم بەرپرسانکاتێکدا ئله

زئەمە لەگەڵ  ئیسالمی،حکوواتی  ش  ديهێنانی کی نییە و وهتەباییە  چەشنەچ  هی  مەتی 
داخهئ بهپ  وازهم  ئهواو و کهته  ڕووخانی  ێويستی  ڕماڵی  بە يهتدا هههڕبنه  ه ل  ژيمهم   .

ە  یی اناییشی ن و ت  نییە و  ندنی کۆماری ئیسالمیکورد ڕووخا  ئەوەی کە "ئەرکیپاساوی  
لەس تهبیڕووخێنێ"  شاشەی  بانگهێشەکانزیۆنلەویەر  حکوومەتی    بەرپرسانی  ینت ياندا 

 کردنی پرسی کورد دەکەن!! اسی" بۆ چارەسەریەتی سیە "ئەقڵ ئیسالمی بۆ گەیشتن ب
ئەوگەئە خۆیانر  پێشڕە  ان  حیزبێکی  ئاڵبە  و  دروشمی  و  وهەڵگری    دێموکراسی 

ئێران بۆ  وە  ،و  دەزانن  فیدرالیزم  ئۆپۆزکوخۆیان  لە  بەشێک  پێو  ئێرانی   ناسە یسیۆنی 
باوەدەک لەم  و  پرسیاد ەڕەن  کە  ته  ن  ڕاستیدا  لە  لهکورد  دەوڵەوارچێوەچ  نيا  تی  ی 

دێم و  ده فیدرال  چارەسەر  بوکراتيکدا  خ  گومانێ کرێ،  حیزبە  دەچنە  انەی 
ئێرانئۆپۆزیسیۆنەکا  دە  نی  هاواهەنگو  ڕوو  بێ  بۆ  ئەوان   م ەئندنی  اخلەگەڵ 

ی ی سەرەکیشەکێ نيای کورد تهپرس وایەگەر تەنیا پێیان ێبکۆشن. بەڵم ئەت حکوومەتە
پێکهاتن بە  پێوەندی  و  دەوڵەئەوانە  فیی  دێموکراتتێکی  و  و، درال  نییە  ئێراندا  لە  یک 

ح لە چوا  دەکرێ نادێموکراتیکی  رچێوەی  ئوهکوومەتێکی  کۆماری  -يسالمیدا  کوو 
تەواویکوومهح کە  ئ  تێک  ماسامافە  چارۆییەکانی  دەکا،  پێشێل  و  ڤ  بکرێ  رەسەر 

"شەیتان"ـیلەگ  وانندەت وتوچارەسەرک  ۆب  شەڵ  مێزی  لەسەر  کورد  پرسی  وێژ  ردنی 
 رێ.  ده يۆن دێنهئۆپۆزيسيار و  ی هێزێکی نهچوارچێوه ئيتر له  وههئ یشن،دان 
ئه که کهچی  ئەز  سانهم  بڵه سا  3٤موونی  بەپێی  دەبێ  ڕابردوو  کە   نبزان  شای 

دا بە لە ئێران  ییەوری کێشەی نەتە سهچاره ە تەنیا توانایی  ئیسالمیی ئێران نی  حکوومەت
نییە دێموکراتیک  بەڵکوچەشنێکی  ئاماد ،  بۆو  ڕی  پێدانی  هیچ   ەی  چاالکیی  و  کار 

  انەش، ئەگەرەڕای تەواوی ئەواڵوتووی خۆیشی نییە. سەریدار و پمەترسێ هێزێکی ب
چ بە  باوەڕمان  کوند رەسەرکرا ئێمە  پرسی  وتووێژ  رد ی  ڕێگای  لەگەڵ لە  ەوە 
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  له  خ و مەرجی پێویست بۆ ئەم کارەش ین بارودۆنیبەی ئێران بێ، د ەمڕۆتی ئحکوومە
 : لهبريتين  یە، کهرادا نيئا

ۆی لە ۆزیسیۆن ببێتە هبە هێزبوونی ئۆپهێز:  بە   یسیۆنێکی ی ئۆپۆز ئارادا بوون له   یەکەم؛ 
اراستنی تمی دەسەڵت بۆ پیسدەیە کە ساڕ  تا ئەو  خستنی حکوومەت  انەتەنگ

وتووێخۆی  دیی  بەرژەوەن هێزە  ەل  ژئامادەی  )وەکوو  گەڵ  بێ  دژبەرەکانی 
و کۆمەڵە هێزی سەرەکی لە    حیزبی دێموکرات   کە  57ی اش شۆڕشساڵنی پ

خکوردستا  ژهەڵتیڕۆ پشتیوانیی  بە  و،  بوون  بن  دێ  و  شار  ەشێکی ەڵکی 
 وو(.  بد رزاد کا ئن لە خاکی کوردستان زۆریا

دەسەڵت،    یناکنەماالوازبوونی ب  حکوومەت بەهۆیسەڵت؛  وازبوونی دە م: ال هە دوو 
گوشاری  د   پەرەگرتنی  و  لنێوخۆیی  دژەرەکی  بە ەگەڵ  دەس  بەرەکانی 
ئوتووێژ بکا. ڕاستييه تانی و ەلمێنن کە نە هێزە کوردسسڵم دەیەمڕۆ بهکانی 

لەو  سەرتاسەر مەترسیئاستەییەکان  بۆەیدان کە  ئێکح  ک  نە  راوومەتی  بن و  ن 
دە ئەوندە الوئەم  بوڵەتە  بەرژوەنووە  از  لە  ئەم ئەودابێ ه  ییدکە  لەگەڵ  ەتا 

 ی وتووێژ دابنیشێ. اجیا، لەسەر مێزەویش جییانە، ئحیزب و کەسایەتی
ئ  ، ش مه له جگه   ڕاستئەمڕۆ  حاشاهەڵنەییەەوە  لکی  هیچکام  کە  حیزبە  گرە  ە 

کیی کوردی کوو نوێنەری سەرەوەنن خۆیان  اوت یی ناایکان بە تەندستانییەکور
پڕۆژهەڵ پێناست  بەم  بکەن.  هێزێکی  هەرچەشنە    ەیێە  وتووێژی  و  دانیشتن 

اوە ی بە دو ەستانی ئێران ئاکامێکی ئەرێنیی لەگەڵ کاربەد ە تەنیاستانی بکورد 
ردستان بەهۆی ۆژهەڵتی کوبەی حیزبەکانی ڕتریشەوە زۆر. لە الیەکی  نابێ

نی  ەیراشی قەندامەکانیان تووزۆر لە کادر و ئ  کیەوەی بەشێنو وو جیاب  دابڕان
ئەوان    رتنەوەین و، جارێ هیچ ئاسۆیەک بۆ یەکگفیکری بوو  و  ی يڕێکخراوه

لەبەرەیەکی بەرفەراوانی کوردس  یاخود پێکهێنانی ێکخراوەکانی نێوان ڕ  تانی 
کو دانوساڕۆژهەڵتی  و  لەسەر  ردستان  ننیان  هاوبەشی  خاڵی   ەوەیی تەچەند 

 بیندرێ.  ان
نابەجێی خەڵک بە   یند رۆی هيوادارکبێتە هك کە ب انی مەسەلەگەلێدا پێشکێشدۆخهم  لە

ئێرانیش ی، وەک  ئیسالم  کاربەدەستانی حکوومەتی یاسای  ڕووحانی و هتد کە بەپێی 
ئی "والبێ  فەقیزنی  نییت  بڕیاردانیان  مافی  نیەه"  و  ڕۆڵ  تەنیا  حیزبە ،  ەخشی 
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لەبکوردستانییە وەخ  چاوی  رەکان  سووک  نیێ ب  ڵک  و  دەکا  شانگەری  ڕەنگ 
 ییانە.  ئاسۆو بێ  یرەکاریگازی، بێ الو تی،دەسەڵبێ

ری بە ڕاشکاوی ڕایگەیاند "لە ئێران  سەر کا  ی هاتنەڕۆژەکانڕووحانی هەر لە یەکەم  
زمانین"!! بڵێی  -ی فەرهەنگیا دەستە و تاقمە، ئەوانەی هەن تەنینییە  ەتەوەمانەوم و نق

وک  کوحانییەوڕ  لەگەڵ    بکرێ کورد  تەنانەت  پێناسە  گەلێک  ناەکوو  ڕێگای  کا،  ە 
 بپێوین؟! فیدرالیزم  ەبگەیشتن 

کوربێ هێزێکی  کهگومان  دهکهامهرنبهپێی  به  دی  کێشهيههی  له وێ  کورد    ی 
ئێراندارچێوهچو بکا، ناتوانێسها چاره ی   . بێنه  وهیيهندوهتی ناکوومهح  ندی بهپێوه  ر 

 ؛ەی کورد وهتنهبزوود و  سەرکوتکردنی کور   تەکەیسياسه  تهمهم حکووئه  شيمادام 
رێ.  بهڕێوه به تەدامهم حکور ئهامبهربهه ل سەتهم سيائه شنهم چهر بهبێ ههکورديش ده

هاتنی هيچکام ێچوونی وەدیساڵی ڕابردوو و  3٤بەپێی ئەزموونی    ی کهوهتی ئهتايبهبه
هێزە  یناکنجهامئا  له بس  ئەو  کورد  باوەڕ یاسییانەی  و  بیر  سیەپێی  ئۆلیی  –اسیی 

لناتسکاربەدە ئێران  ئه چوارچێوه  هی  ڕێژیمه ی  و،دا  م  ني  نییە  بۆ  ههوههيچ  لێکيش 
مه  و  سياسی  وڵ  نییدهچاالکانی  نابیندنێو  له  رێ کهت  چوارچبتوانن  بهێوانهم  و   دا 

  ه یە لێک بۆ ئەوانەی نیهيچ پاساو وايه،هی بێنن. کد هو نهاجم ئامانئه وردهده رئاشتی و و
ی خۆیان  رک، ئهڵکیخهتی  رعييهجارناجار تاشينی شه  ی خۆیان وند رکرکئهاست بێ ئ

  .وهچێتهپۆزيسيۆن لەبير دهک ئۆوه
ئەئەوان دۆزی  مڕۆەی  شوێن  ڕێگایبە  وتووێژ  نەوەی  و  حکوو  ئاشتی  مەتی لەگەڵ 

دەکەون مێژووی  چ ەد لەوە    ،ئیسالمی  خۆکوتەنی خوێ  و  خراپی"   ێناوی  "نییەتی 
لە    مەتیحکوو وتووخکێ ڕتارانیان  پشستنی  لە  یان  چۆتەوە  لەبیر  گوێیاێژەکان   ن ت 

بەناوە داخە  جێگای  کوردی.  هێزە  بەرپرسانی  لە  وشێک  هەموو  انەیەکیایەکان  لەو  ن 
هەڵ دەیاکارەساتە  و  ئەزموونەگرتووە  بێنەوێ  تاڵی  نی  و  وپات ود  بردوواڕئاکام 

بێەوبکەن لە  و  بەر  ئاسۆییە  خەڵک  ئخۆیان،  چەو  سیاسەتە  ەم  ە  هێناوان سەرەهەشنە 
 ێن!!  سەر داناسی" لەڕابکێشن و ناوی "ئەقڵیەتی سی

ژ دەکرێ ئەوە بۆخۆی بەو  لە وتووێیسالمی  کاتێک باس لە "نییەتی خراپی" کۆماری ئ
حکوومەم کە  ئیسالمی  انایە  خۆتی  بوونی  درێژایی  وتو  ر ئەگە  ،یبە  بۆ  ژ وێملی 

نی هەر ئەو  جێگەیاندەب  ۆورد، بەڵکوو بسی کی پرە بۆ چارەسەرکردندابێ ن  کردنیش
ناپ و  خراپ  و،اکانە"  "نییەتە  ژڕاستییە  بووە  سەکانی  حکوومەتی یان  لماندوویانە 
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نەتەوەکانی   ی کورد وپرسنی  "بالقوە و بالفعل" توانای چارەسەر کرد ی ئێران  ئیسالمی
 بەو مانایەیە   ئەوەهات  " پێکتە سیاسییەاتێک ئەم "ئەقڵیەک  و، ئەگەر  ەیین  انیرێکەی ئدی
ی  ەکه خۆش  بنێشته  بۆيهوە. جا  می نەمایتر پێکهاتەیەک بە ناوی حکوومەتی ئیسالئ  کە
ن کهده  بارتی ئيسالمی، پێ تاوانند جار حکوومههر ڕۆژێ چهه  که تی سياسی"  قڵيه"ئه
هيواخه و   پێ  د ڵکی  لهه ت  ن،کههدار  حکوومهمه خز  نيا  ب  ئيسالمیدايهتی  تی    س.هو 
 دەکی گوتەنی:ڕوو

 " آموزگارز هیچ  ە ناموخت از گذشت روزگار    نیز ناموزد ک هر" 

٢٠١٤جوالی  



  

 
 

 ورد! ئێمەی ک تاران وی ڕووخاندنی حکوومەتی دروشم
 

ر  ابجاروت ڵاالکانی کوردی ڕۆژهەبەشێک لە چ یەکێک لەو پرسیارانەی کە لە الیەن
ران کێشە ێئ  یومەتی ئیسالمیحکو  ندنیڵێی دروشمی ڕووخاوە، ئەوەیە کە، برادێتە ئا

و باڵی    ست ئەم دروشمە دروستە و دە ڵدانیتیی، هە؟ ئایا بە گشو مەسەلەی کورد بێ
بو لە  دیپکورد  نابەستێتەوە؟  لۆماسی  اری  تاراندا  لەگەڵ  وتووێژ  ئەم  وڵبۆ  و  می 

 ە بدرێتەوە؟یکپرسیاری د  دچەن میڵستە ورسیارانە، پێویپ
تاران هەت  بڵێی.  ١  لەئەوەی  ئاوڕی  ئێستا  زۆرتر  ەش ێک  ا  نەداوەتەوە،  ی کورد 

سیاسەت کورنوێنەر  یهەڵەی  یا انی  بووبێ،  ڕۆژهەڵت  حکوومەتی   دی 
 ناوەندی؟ 

بە  حکوومەتیبڵێی  .  ٢  نزیک  لە  خۆ  ٤  تاران  دەسەڵتداری  بە  دەیە  یدا، 
وان پرسی  ە ئێران و یەک لەل  نەتەوەیی  یەکێش  لە ی  نێکی ڕاستەقینە ئاوڕچەش

د  ئێمەی کورد   ەوەابێت کوردی  بووبین  سەلە  و  تاران وەها سوور  ڕووخانی  ر 
لە ئێمەتی ناوەندیمان بۆ چارەحکوو  ێشنیاریکە پ راندا  سەری کێشەی کورد 

 کردبێ؟ەبووڵ نەق
ئاما  . بڵێی حکوومەتی تاران بتوانێ و3  ئەمیاخود    تییە اسڕ  دەی قەبووڵکردنی 

وی  ان  ەاخود چەمکێک بتە یێکهاممەتی ئیسالمی" پندا بێجگە لە "ئۆرابێ، لە ئێ
 هەیە؟  ەی نەتەوەیی" "گەل" و "نەتەوە" و "کێش 

ن  کە تارا  کوردە،  "عدم حسن نیت"ی ئێمەی  . بڵێی فارس گوتەنی ئەوە لە٤ 
ڕاستەقینە وتووێژێکی  درگای  حکوومەبکاتەوە  لێ  ان  منایەوێ  کاتێک  تی و 

کک  بەمەبەستی  اەنیتن  رائێ ڕێبەرانی  دوکتوروشتنی  وەکوو  ،  ملووقاس  ورد 
زێک  چرا سەونێو ڕیزی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان    ەنتیاخود درزخس

ی"ی ئەوان "خێرخوازەوە لە  ژ!! بانگهێشتن دەکا، ئتووێا و بەشێکیان بۆ ودەد 
بوو  کورد  کێشەی  چارەسەری  کبێ  بۆ  ڕو  تەنیاوژرانی  ی  بەهۆ  ێبەرانیش 

 ؟ە بێالیەن کوردەکانەواری ئەمنیەتی" لەب و نەگرتنیاچبەرە"ل
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تاران  5  بڵێی  تەنیا  دەی گۆڕینی  امائ.  ئیداری، ئەویش  ستان لە کورد سیستمی 
ئێران بێ کوو بەشێک لە جوغرافیاوە کوومەتی نەرانی ح بۆ نوێ  و،   ی سیاسیی 

  کەی ید   نیەوەکا جوانتر لە نەت  ڕەشتر و  ورد ی ک"اللە" لە تاراندا، چاو و برۆ
بووب ل  ێ؟ئێران  دێموکراسی  ئەویان  تا  ئێراندا  کردبێ)!ەیە  ڕاد   ە   (؟گەشەی 

ابینن، ئیزنی  ڕەوا ن  شمان پێکە کاتێک مافی "خودموختاری و خودگەردانی" 
 دستان بدەن؟ ڵتی کورە ڕۆژهەم بۆ سەربەخۆیی کورد لاندۆڕێفر

کە6  تاران،  حکوومەتی  بڵێی  چوارچێو  .  حیزبەکاندلە  "یاسای   یزنی ئ  ا" ەی 
بە   "خۆیی"ـەکانیشهێچاالکی  چاکسا  زە  نموونە  و ان  ازەکزیخوبۆ 

اسالمی"    ک ێحیزبگەل "مشارکت  نوێوەکوو  هەروەها  و نادا،   نەران 
بەندەکائەندام دەخاتە  حیزبنیشیان  بە  ڕێگە  سێکۆالیخانەوە،  رەکانی  ە 

 ندا بدا؟ ێرای ئکوردستان بۆ کار و چاالکی لە چوارچێوە
ک7  حیزبێکی  بڵێی  لەن  تانیدسور.  خۆی  دێ  ێوکە  سۆسیال  موکراسی  بەرەی 

چە دەبدێ  وپ  یاخود  خوت ێنی موکراتیکدا  یان  کۆماری ەوە  پێکهێنانی  ازیاری 
حکورد  ئێرانداکوومەتێستان،  لە  فیدرالی  قەبووکی  بەبێ  بتوانێ  ڵکردنی  یە، 

بن تێئۆکرایاسای  نیزامی  و  فقیە"  "والیت  ئتیکەڕەتی،  کەی  دژایەتی    ێران، 
ی  ئیزنە جیهاندا هەیە،  ان و مافی مرۆڤ لەکدێموکراتیک  ەمانب  ویتەوا   لەگەڵ

بچا سیاسی  بێت  ۆالکیی  کورد  نەتەوەیی  مافی  لە  بەرگری  و  ە  کۆشان 
 ی وەربگرێ؟ کی فەرمچەشنێ

ب8  بڵێی  حکو.  و  کورد  ئەرژەوەندیی  تومەتی  دوو یسالمی  یەک  لە  ەنانەت 
 گەیشتبێ،  یسسیا  نیشت تێگەیبەو ئاستە لە    تی تارانوڵەدە  و  خاڵیشدا تەبا بێ

لەبەر  ک تەنانەت  "ئاسە  ئێران؟نیش  ایشیمسۆگەرکردنی  ادەی امئ  "تمانیی 
بە کورد  نەتەوەی  مافی  ل  فەرمی،  قەبووڵکردنی  گرتنی  بەبێ  ەبەرچاو 

 انی دیکەی ئێران بێ؟ ەوەکنەت
،  ئەسناعەشەریکۆجێی ئیسالمی لە چەشنی  لەنێو سیستمێکی    بەگشتی،  . بڵێی9 

 ؟ ی نەتەوەکان هەبێشەەسەریی کێراتی چفەەرواتە "متمرکز"دا د 
حی١٠  کاتێک  بڵێی  ڕۆژهەڵتی.  تووشی  رد کو  زبەکانی  ئاوا  تاراوگە  لە  ستان 

یەک  ێکهێنانی تەنانەت بەرەبوون و، ئاسۆیەک بۆ پ  بوونەوەێک دوورڕان و ل داب
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، المیش بێئیس تی  اوبەش نییە، کێشەی کورد، کێشەی حکوومەکارێکی هبۆ  
 ؟ ەتەوابدێ وڕی لکە بیهەوێ ئا

و  زۆربەی  ڵئەگەر  بێەکانی  پرسیارمی  ئەرێ  مانسەرەوە  بەو  ئەوە  یتر  ئ  کە  ایە، 
ئیسالمی کۆماری  ناوی  بە  ئێرانپێکهاتەیەک  نێ  ی  ئەگەبەم  نەماوە،  ریش  وەرۆکەوە 

نی یشت گە  ە بوونی حکوومەتی تاران بەربەستێکە بۆمانایە کوە بەو  وڵمەکە نا بێ، ئە
ن، پێکهاتەی  بدەین یان نەدەی  انوشمی ڕووخرد چ    ەێمئ ی. جابە مافەکانی خۆکورد  
بئیس  مەتیحکوو ئێران  کو  مەالمیی  کێشەی  چارەسەری  پتانسیەلی  ردی نێوەرۆکەوە، 

بەنی و  بوویە  "فەلسەفەی  چار  نی"،پێی  خوازیاری  کێشەی ەسەرکرد ناتوانێ   نی 
 بێ. اناوەندیۆ نز بنەتەوەکان و گۆڕانی سیستمی ناوەندخوا

 ٢٠١6ئاوریلی  ٢٤
  



  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ناتەاڵتی کوردسە ڕۆژهبەرە لییەکان، کێشەی حیزبە کوردستان 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 
 

 ی کوردستانۆژهەاڵت رد لە ڕگرینگی بەرەی یەکگرتووی کو

 
  بۆ بەرە؟ 

کو دێموکراتی  شۆڕشی  ١9٤5اوی/هەت  ١3٢٤)ردستان  حیزبی  پێش  تا  ی  ٢٢زایینی( 
ن ژهەڵتی کوردستاڕۆ  سەرەکی لە  یحیزبا  نی، تەهەتاوی لە ئێرانی  ١357  دانیێبەنڕ

شۆڕش پاش  بە  بوو.  پێکهتایب  و  پاش  )  ینتاەتی  بەفەرمی   /هەتاوی  ١357کۆمەڵە 
  ١969تاوی/هە ١3٤8"تەشکیالت" ) ای ڕێکخراوەیەک بە ناویر بنەم( لەسەیزایین١978
و  (  زایینی١983ەتاوی/  ه  ١36٢ن )رائێی( و پاشان پێکهاتنی حیزبی کۆمۆنیستی  زایینی

ناڕکدابڵی وئ  وێنەکانی  ڕێکخراوەیە  د ەم  حیزبی  کو،  ئێرێموکراتی  بە ردستانی  ان 
ڕابردووبیات دەیەی  دوو  لە  دروەتی  هەروەها  ڕ  ستبوونیدا،  دیکە  چەند  ێکخراوەی 

س خه وەکوو  كوردسازمانى  ئێباتى  )تانى  پارتی  زایین  ١98٠هەتاوی/  ١359ران  ی(، 
وی یەکیەتیی  نا  اوەیەک بەرخ ێکڕ  ایەمسەر بنی زایینی( لە٢٠٠6ستان )رد کوئازادیی  

کوردستاشۆڕ )شگێڕانی  هتد،زا  ١99١ن  و  قۆناغی  ژهڕۆ  یینی(  کوردستان  ەڵتی 
ە. بەم  بە بیروڕای جیاوازەو  یزبیکۆمەڵگەیەکی فرەح  بوو بە  کرد و،  حیزبی تێپەڕتاکە

پا لەبەرچاو گرتنی  بەبێ  نفووز و کاریگەپێیە  حیزنتایی  ئاماژریی ئەم  دەتوانین  ە بانە 
ڕابە ئەمڕۆ هیچ حین،  بکەی  ییەتسم  ڕێکخراوەیەکە  تەن  نییە  ک بۆیزب و  بە   ا یخۆی 

ڕزگاریخواز بزووتنەوەی  ڕاستەقینەی  ڕۆنوێنەری  بزانێ  ژهەڵتیانەی  . کوردستان 
حیزبە کوربەهۆ پاشەکشەی  دەیەی  ەدستانییی  لە  لە ڕۆژهەڵتەوە   ی هەتاویدا6٠کان 
ب کورد بۆ  لێکدابڕانەکااشووری  و  دوو  ناپسێب  نیستان  وڕێکەوەی  کۆمەڵە    خراوەی 

لڵێکی  دێموکرات، کۆمە ئەندامانی  زۆر  ڕۆژئاوایی    مەئە  پەرەوازەی وڵتانی  حیزبانە 
ئیتبوو دڵبێ  ر بەهۆین و  ی لەگەڵ  هاوکار  ی، هۆگریی وەهایان بۆسارد متمانەیی و 

نییە ڕێکخراوانە  ئەزئەم  لە  بەشێک  بەپێی  ژیانی،  کەمترخ  موونی  و  و ی  ەمسیاسییان 
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وڵمنانتە ڕێکخرەدانەت  ئەم  ویستی  نەوەی  بە  خ کۆمەڵاوانە  ئەندامنی  و    ی ناەڵک 
بەر پێکهێنانی  یاخود  یەکگرتنەوە  بۆ  هەر  خۆیان  هاوبەش  و  ەی  داواکاری  چەشنە 

پێناوەدا  کییەچاال لەم  شتێکک  بێ بە  دەزانن.ی  ئاکام   سوود  بە  دوایانەدا سەرەڕای  لەم 
ح و  حدک  هەوڵەکانی  یە  اکدنەگەیشتنی  الیۆشییەخبە  گرتنەوە،کبۆ  سێ  ەنی  وە 

سۆسی کۆالیست"ڕەوتی  "کۆمەیی  و    یەڵمەڵە"،  کوردستان"  "کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی 
یەی دڵخۆشیی وەدان و ئەمە بۆتە مان" لە پرۆسەی یەکگرتنەێڕ هێڵی یەکگرتشۆڕشگ

ڕەوتبزوو  دڵسۆزانی ئەم  داهاتوودا  لە  هیوادارین  و،  کورد  ئازادیخوازیی  ە تنەوەی 
 ش بگرێتەوە.کراتیدێمو  دوو باڵی حیزبی   ەش، هەروەها هەرۆمەڵی دیکەی کنڵەکابا
حیزبیڕاستییە  مەئ فرە  واتە  ڕۆژهەڵت،  بێبوونی  و  کوردستان  تەنیا ی  کاریگەریی 

خەباحیز گۆڕەپانی  لە  سیاسیدا  بێک  و  مەدەنی  پێکهاتنی    پێمانتی  کە  دەسەلمێنێ؛ 
حی ئەم  نزیکبوونەوەی  و  بەرە  بەانزبهەرچەشنە  لە  ە  و  بەر  یەکتر  نزیک  ژوەندیی 

 .ەیادتی کوردستانۆژهەڵلە ڕ درێژخایەنی کورد 

 
  چیدایە؟ ی یەکگرتوو لە  گرینگیی پێکهێنانی بەرە 

ئیسالیەکەم  ئێران بۆ زەبرلێ؛ کاتێک حکوومەتی  وەی ووتنەدان لە حیزبەکان و بزمیی 
ن و  فەرمی  یارانی  تەواوی  لە  ڕۆژهەڵت،  کوردی  لە  خمیی  ەرافئازادیخوازیی  ۆی 

ئیسالمی   یتەمدژبەری حکوو  ەکانین هێزگوماردەگرێ، بێ یاوازدا کەلک وەتی جئاس
وردستاندا تی کسەرتاسەری واتە ئێران و چ لە ئاسی، چ لە ئاستی  چ لە ئاستی جیهان

یەک و بە پێکهێنانی بەرە یاخود هەرچەشنە  اڵ  ەنە پز و توانایی خۆیان بخپێویستە هێ
ها  هاوپەیمانی بەکییەاروکو  پەرە  تە خەب  ،  لە  خۆیان  بوارەکانی  اتی  دژبە  واوی 

 ن.ن و هاوپەیمانەکانیان بدەرائێ ەتی ئیسالمییحکووم

بوڕۆ  دووهەم؛   گۆڕانکاری  تووشی  نێوەڕاست  عێراژهەڵتی  ڕووداوەکانی  ق، وە، 
سووری هەئەفغانستان،  نیشان  ە،  تورکیە  لە  مەدەنی  بزووتنەوەی  بوونی  بەهێزتر  روەها 

و بەهۆی  ان زوەنگ یافتە" نییە و دری "تافتەی جدا بوتەنیش فارس گنئێراە  ک  دەدا،



 135                                                        چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە    
   

کۆمەڵو برتقووڵ سیاسی،  قەیرانی  ئابووریونی  و  جیددی یەتی  ئاڵوگۆڕی  تووشی  ؛ 
ەگەڵ هەر چەشنە وون لیش دەبێ بۆ ڕوبەڕوو ب ان هێزەکانی کوردستان گومدەبێ. بێ

ت بن  ئامادە  نەکراو  ڕەچاو  و  لەناکاو  خۆیا  واننبت ا  ڕووداوێکی  لەڕۆلی  ڕەوتی    ن 
و   م ڕەوتەشدا پێکهێنانی بەرەەل  رجێ بێنن. هەین بەۆنووسنی مافی چارەی خوەدیهێنا

تەنانەت ئەوان لە داهاتوو و    باتیی هاوبەش یاریدەدەری چاالکی و خەتەمرینی کار
 ی جیاوازی و چەندبەرەکی یان شەڕی نێوخۆیی دەبێ. ڕگرتنپێشگیری لە گ

هسێهەم   ئەم  بانێز؛  دەتوایە  ەە  بوکبوون  تەواوی  لە  هێزێکنن  "بالارەکاندا  و  ی  قوە 
ی کورد بۆ دەربڕینی  ۆکردنەوەی خەڵکاز و کچ لە ڕەوتی بانگەو  تەوا  بالفعل" بن،

هێمن ڕۆژهەڵناڕەزایەتیی  لە  خۆیان  لە انەی  چ  و،  کوردستان    کاتی  تی 
لەگەڵ   دانوستان  و  وتووێژ  یاخود  چەکداری  شەڕی  م  ئەدەستپێکردنەوەی 

 .بگێڕن هێزگرینگ و بە  شێکیەتەدا نەخمحکوو

ۆرتری  کی زقورساییە  دەتوانێیەکبوون  نیشدا بە  اتسد لە ئاستی کورهێزە  ئەم    چوارەم؛ 
جیددیتر   ڕۆڵێکی  وێنە  بۆ  داڕشتنهەبێ،  و  پێکهێنان  سیاسەتەکلە  و  بەرنامە  انی ی 

بێ ک دیکەشەوە  الیەکی  لە  بگێڕێ،  نەتەوەیی  کوۆنگرەی  کاتێک  ی رد گومان 
حیەڕۆژه بە  و ڵت  خاییەکان کەسایەتییە  زب  لەسەر  هاوە  کەوبەشەڵە  کە   ش یمکانیان 

ێم و هێزەکانی دیکەی کوردستانیش ، حکوومەتی هەرنین، هاودەنگ و هاوتەبا بن
حیزبکاتێ لەسەر  بیانەوێ  بزووتنەوەی کوک  و  لەەکان  و    رد  کوردستان  ڕۆژهەڵتی 

ئ حکوومەتی  لەگەڵ  خۆیان  پێوەندیی  هەڵوئمیی  الیسشێوەی  لەوە  ێست  ێران  بگرن، 
ئاکاری خۆیان    رتر، فیکرێکی زۆ دانێک بڕیارپێش هەر چەشنە    دەچێ لە سیاسەت و 

 .ی ڕۆژهەڵتی کوردستان بکەنەوەڕوو بە هێزەکان

دەتوانێ وەکوو کۆی هێزە ی کورد  بەرەیەکی یەکگرتوو  لە ئاستی جیهانیدا  م؛پێنجە 
باش کوردستان  ڕۆژهەڵتی  دەل  ترجۆراوجۆرەکانی  برە  کۆ فەتەکان  کردنەوەی ۆ 

ان  ی ئێربە حکوومەتی ئیسالمیدژی  مادی و مەعنەوەتیی  یارم  گی، وەدەسهێنانیهاودەن
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ای گشتی، و، چ لە ئاستی بیروڕ  ەمریکادەوڵەت و پارلمانی ئورووپا و ئچ لە ئاستی  
 ڕۆژئاواییەکان کەلک وەربگرێ.  حیزبەمێدیاکان و 

گەشەسەندن و پەرەگرتنی لە    کی بەهێزیرییەگەریگومان کا؛ ئەم بەرەیە بێ شەشەم  
ۆی دڵگەرمیی  ژهەڵت دەبێ، دەبێتە هڕۆ   نیتاە کوردسخەڵک لوەری  جەما  بزووتنەی

کەسایەتییەئە و  وڵت.وان  دەرەوەی  هەرکات  کانی  دەبینین  ئێمە   ئێمە  حیزبەکانی 
 و بە ڵوێستێکی هاوبەشیان گرتووە، ئەمە لە الیەن خەڵکی کوردەوە بە دڵ  وە هەپێکە

 .ێکراوەیان پێشوازی لگ

دی  نانی بەرەی یەکگرتووی کورهێێکڵە هاندەرەکان بۆ پئەمانە تەنیا کورتەیەک لە خا
لەڕۆژهەڵتە.   جیاواز  بیروڕای  سەرەڕای  کەسایەتییهیوادارین  و  حیزب  کانی  ەنێو 

، پێکهێنانی بەرە یان هەرچەشنە هاوپەیمانییەک ببێتە دروشمێکی  دستانڕۆژهەڵتی کور
دڵسۆزان  هەوڵی جیددیی    رەکی و سە دۆستان و  لە  بەشێک  بدرێ.  باس  بۆ  زۆرجار 

بەخۆکانی نێوخۆ و دەرەوەی  سەر  ەسایەتییەکە هەوڵ و هەنگاوەکانی ک  ەنەکد   لەوە
ب نزوڵت  ڕێکخراوەیک ۆ  کوردسکردنەوەی  ڕۆژهەڵتی  بکانی  زاڵبوونی  تان  ەهۆی 

بێ  کارێکی  حیزبی  و  تاکەکەسی  ئبەرژوەندیی  و  نابێ،   یاکامێکسوودە    ئەرێنی 
ڕێژەی بێ بوونی  دروست  سەرەڕای  پرگومان  بیرۆکەیە،  ئەم  پێش، ارسیی  دێتە  ێک 

وڵنە بایە؟ ئێستاکە  ە هەتەبا بایەن بڵێی پێویست بەم چەشن یزبانە پێکەوە  ئەگەر ئەم ح
ین و ئەرکی مێژوویی خۆیان بەجێ ناهێنن؛ ئایا ئەوە ئەرکی  ەبا نئەم حیزبانە پێکەوە ت

نییەتییەەکەسای  سەرشانی هاو  کان  بە  گەیشتن  بۆ  ئەوان  هاندەری  و کە  دەنگی 
   !زە بن؟ ئەم ئەرکە مێژوویی و پیرۆر سەپێداگری لە

٢٠١5ی ژووەن



  

 

 

 تانە لە ڕۆژهەاڵتی کوردسبەربەستەکانی پێکهێنانی بەر
 

ەکگرتووی ڕۆژهەڵتی کوردستان، ئەو هۆکارانەی کە بوونە  یلەمەڕ گرنگیی بەرەی  
ب پێکه بەربەست  " نێۆ  بەرە؛  نیووزۆ ڕ انی  چاوپێکەوتنێکیژهەڵت  د.  بەڕێ  لەگەڵ "  ز 

 .تنەکەیەدەقی چاوپێکەو ە ئەمەئاوە ئەنجام داوە کینەمکامران ئ

شاری    نی، لەی زایی١963امبەر بە  ی هەتاوی بەر١3٤٢ڵی  ائاوە لە سد. کامران ئەمین
 ە خوێندووە و ل تەورێزبۆکان لە دایک بووە، تا پلەی دوازدەی لە شارەکانی بۆکان و 

) ١995ساڵی   زایینی  هەتاوی(  ١37٤ی  لە  ی  پزیشکی  پایتەختی نس میدیپڵۆمی  ک 
ی دەکا و  ک زیشگرتووە. ئێستاش لە ئاڵمان کاری پتە بالڕووس وەرڕووسیەی سپی وا

نەخ هەناوە.  ۆشییەپسپۆڕی  بواکانی  سیاسیرلە  و  پزیشکی  چەندین  –ی  کۆمەڵیەتیدا 
 سیوە یاخود وەرگێڕاوەتەوە.وو فارسی نو ید بە کورکتێب و بابەتی جۆراوجۆری 

وناغی ی کوردستان بۆقنی بەرەی ڕۆژهەڵتپێکهێنا  انزت: بەڕای بەڕێنیووز   ڕۆژهەڵت 
 ئێستا تا چەندە گرنگە؟

کۆمەڵگەی  ن ا د.کامر  لەمێژە  بە:  پێویستی  یەکگرتووی   یپێکهێنان   ئێمە  بەرەیەکی 
ی بەرژوەندیی  یازی، سەروەرو خپاوان کورد هەیە، بەڵم بە هۆگەلی جۆراوجۆر وەکوو

حیزب تاکە  و  کەسی  وتاکە  سیاسی  قەیرانی  لێکدابڕانی ێکڕ   ی،  و  خراوەیی 
نێپبێ ڕیسانەوەی  هەروەو  ڕۆژهەڵتییەکان،  حیزبە  ئاستی هزەکانی  نزمبوونی  ا 
سیاسفە کاری  هاوبەشرهەنگی  لە   یی  وەها  پێکهاتەیەکی  ئێستا  تا  بەرە،  چەشنی  لە 

کوردستا پێک  ڕۆژهەڵتی  ڕێ ەنن  و  چەکهاتووە  دەوری  لە  نەیانتوانیوە،  ند  خراوەکان 
کۆببنەوە   ئکاو  خاڵێک  سەرەڕای  بکەن.  هاوبەش  ئەمری    اویستییە پێد  ەوانەش 

 :دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە
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کوردستان   • حیزبیڕۆژهەڵتی  تاک  کر  قۆناغی  بوونی د تێپەڕ  بەپێی  و،  ووە 
بەت حیزبێک  هیچ  جۆراوجۆر  بیروڕای  و  ناتوانێ    ەنیایی ڕێکخراوە 

ئاوات گکاری وەدیهێنانی  بۆ  سەتاوسەتی  کور  ەریی  ئامانجەکانی  تە واد  و 
 .بێمافی چارەی خۆنووسین هە

واوی شکرا و شاراوە لە تەایسالمیی ئێران بە پێکهێنانی بەرەی ئحکوومەتی ئ •
خستنی هێزەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان، زەبر لێدان زبۆ پەراوێتوانای خۆی 

الوازکر و  بزلەوان  کورد وودنی  دەبێ   تنەوەی  کەواتە  وەردەگرێ،  کەلک 
نای هێز و توا  تیش لە تەواوی بوارەکانداەڵژهنی سیاسیی کوردی ڕۆنوێنەرا

ی هاوبەش و  نی پیالنەکانی دوژمند خۆیان وەپاڵ یەک بخەن، بۆ پووچەڵ کر 
 .زووتنەوەی کورد تێبکۆشنبتر کردنی بەهێز

بەجیهانی   • بە  پێویستیمان  کێ ئێمە  کوکردنی  کۆکردنەو  د رشەی  ەی  و 
ەمریکا و هتد  ئو  ا  ی، پارلمانی ئورووپهاودەنگی و پشتیوانیی بیروڕای گشت

کا تا  هاودەهەیە.  ئێمە  بەرەو  تێک  ئەوان  ڕای  ناتوانین  نەبین  ۆمان  خنگ 
ئێستادا  ڕابکێشین. لە ب   کی زۆریرەکی، کاریگەرییە ەفاکتۆری د ارودۆخی 

نێوخۆییەکان   بزووتنەوە  بەهێزکردنی  هەرلە  پەراوەوو،  لە  ێزخستنی ها 
 .ەیەحکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا ه

بەرەی • لە  یەکگرتووی    پێکهێنانی  تەنانەت  نێوخۆیی  کورد  ئاستی 
بە قورسایی و  دەبێتە هۆی  ڕۆژهەڵت.  ه]کوردستان[  ێزتر کردنی کوردی 

انی ئێمە بۆتە هۆی ئەوەی  کوتنی حیزب و کەسایەتییەەن و دوورکلێکدابڕا
دۆ تەنانەت  بەشۆخستانی  کە  لە  بایەخێکی  شمان  دیکەی کوردستان  ەکانی 

ئێوەها   هەڵسوبە  نەدەن.  حیزبەکانیمە  با  کەوتی  و  کاتی باشوور  لە  کوور 
یائ کورد  یەکگرتووی  بەرەی  ئەوان خامادەکاریی  پێوەندیی  شێوەی  ود 
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کانی ڕۆژهەڵتی ەندییەو لەبەرچاو نەگرتنی بەرژو  ەتی ئێرانلەگەڵ حکووم
 .ە تێیدا قەتیس ماوینەتەوەعەیە کە ئێمزەئەو و کوردستان ئاکامی

الیەنە   :نیووز ڕۆژهەڵت   بەگرنگییەوە  ڕۆژهەڵتییەکاهەموو  دەکەن  بەرە  ن،  باسی 
 س دۆکاە پارعەمەلی هەنگاوی بۆ نەنراوە، ئایا ئەم  ئەمەش تەنیا قسە بووە و بە شێوەی

 ەودا؟ نییە لە نێوان قسە و کرد 

ڕاستییەد.کامران  ئەوە  حاشاه:  س  .ەەڵنەگرکی  جاروبار  بەداخەوە  کە  ئەوەی  ەرەڕای 
ئێمە لە قسەکییەالیەنە سیاس و کاری  ێکهێنانی بەرە  اندا، باسی پو باسەکانی خۆی  انی 

کارێک ئێستا  تا  دەکەن  تەن  ی هاوبەش  نەکردووە.  ڕەوتەدا  لەم  انەت جیددییان 
کورد وڕێکە دێموکراتی  حیزبی  شوڕشگێڕی  تنی  کۆمەڵەی  و  ئێران  ستانی 

ئێ  کێشانیزەحمەت نەیتوانیوە فکوردستانی  ێک بۆ کاری اکتۆرران بە هۆگەلێک نەتەنیا 
ڕێخۆشکەرییهاوب و  کۆکردن ەش  بۆ  الیەنەکانەک  بێ، ەوەی  کوردستانی  دیکەی  ی 

ڕا تا  د د بەڵکوو  ئەم  پاوانخوازیی  لەسەر  گومانی  لە  زووالیەنە  ەیەک  و  کرد  ۆرتریش 
 .وی نەبوزەکانی ئێرانیشدا کاردانەوەیەکی ئەرێنیئاستی هێ

ەکی نییە، لە بەربەستێکی سەر  یەکانئایا جیابوونەوەی الیەنە سیاسی   :یووز ڕۆژهەڵت ن 
 دوو بەرە بۆ ڕۆژهەڵت؟ە و پێکهێنانی کهنێنانی بەرپێ

کان یزبە کوردستانییەحە. کاتێک ە یەکێک لە کۆسپەکانی پێکهاتنی بەرەیو: ئەد.کامران 
توتوو و،  بن  تەشکیالتی  و  سیاسی  قەیرانی  کێشە  رەسەرکردنی  اچانایی  شی 

ئاستێکی بناتواگومان  نێوخۆییەکانیان نەبێ، بێ لە  اوبەش لەگەڵ ەرزتر بۆ کاری هنن 
ەوان هەر بەدەوری خۆیاندا  لهەنگاوی پێویست هەڵێنن. بەشێکی زۆر  هێزەکانی دیکە  

ی کە بەشێکی زۆرتر لەوەی کە  ڕۆژ بەهۆی ناکۆکیی نێوخۆی  و ڕۆژ بە  دەخولێنەوە
سیا واتە  ا بوبیر–سیهۆگەلی  تاکەکەسی  وەڕی  کێشەی  هۆی  بێ،  و  ئیدئۆلۆژیکی 

دەرکردن بێ و   دەدەن، جا چ بەخۆیان لەدەس  ترین کادرەکانی  ەڵتی هەیە. باشدەس
 .ودی ئەم کەسانەخچ بەهۆی جیابوونەوەی 
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نیووز تاچڕۆژهەڵت  الیە:  بەرژەوەندینەندە  بە  گرنگی  لە  ەکان  کورد  نەتەوەی  ی 
کوردستان   پێکهێنانی  دەدەن،ڕۆژهەڵتی  وایە    بۆ  پێتان  هەر  ئێوە  نا  یا  بەرە؛ 

 رە؟ ندیی حیزبی زاڵترژەوەبە

ن و  نتەواوی ئەو هێزانە دڵسۆزی گەلەکەیا  ەوەیدا نییە کە: هیچ گومانێک لد.کامران 
ئامادەی هەرچەشنە فی ێکخراوەیەک  ن. بەڵم زۆرجار، کاتێک ڕکداکارییەلەم ڕەوتەدا 

ت لە  درێژخایەن  ماوەیەکی  و  اراوگەبۆ  دەبێ  و  پێوەندییە  جێگیر  ڕاستەوخۆ  کی 
کۆمەڵگە  لەگەڵئۆرگانیکی   و  بەه خەڵک  نابێ،  خۆی  جۆراوجۆر  ی  تووشی ۆی 

ە ئاکامدا بەرژوەندیی تاکەکەسی و  لڕێکخراوەیی نێوخۆیی دەبێ و؛  –سیاسی قەیرانی  
جێگای  حیز دەگرێببی  نەتەوەیی  نەخۆشییەەرژوەندیی  ئەم  بەداخەوە  لەمێژە    تەوە. 

ئێمەی گرتۆتەوە وو کەسایەتییە  شێک لە حیزبەباوێنی  د  ێکی گەورەیە  کۆسپ  کانی 
 .کەیمانییەهەرچەشنە هاوپ انی بەرە یانەر ڕێگای پێکهێنلەس

نیووز  د  :ڕۆژهەڵت  پێکهێنەئایا  لە  نییە  کاریگەری  دەرەکی،  بەرە  ستی  ۆ  ب انی 
 ڕۆژهەڵتی کوردستان؟

ۆرێک بۆ پێکهێنان وەکوو فاکت  اد ی لێرە: من زۆرتر لەوەی کە دەستی دەرەککامران د. 
پێکنەهێنانی   ] بەرە  یاخود  بگرم  دەتوانێلەبەرچاو  نەبێ[ کاریگەریبێ  هەرچەند  ش 

ئابووری و پێوەندی   وخۆیی گرینگتر دەزانم. دەنا بوون لەهۆی نێ تاراوگە و نیازی 
یی  تنی بەرژەوەندیی ئەوان دەتوانێ کاریگەر ێکی دەرەکی و لەبەرچاو گرنەگەڵ الیەل

 .لەم ڕەوتەدا هەبێ ی و نەرێنیینێئەر

ر نەکردنی کرات و بەشدای کۆمەڵە و دێموڕێکەوتنی دووقۆڵئایا   :ڕۆژهەڵت نیووز
نیالیە نێگەتیڤی  کاریگەریی  دیکە،  لەینەکانی  یەکگرتوو  بەرەی  پێکهێنانی  لەسەر    ە 

 ؟ ڕۆژهەڵت
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ئاماژەم کرد، بەداخەوە ئەم ڕێکەوتن: هەروەکوو پێشتد.کامران  ا نەیتوانی ینە نەتەریش 
هۆی   ببێتە  ڕێکخراوەییدا  و  سیاسی  بواری  دوو  لە  ئەم  نێوان  لە  جیددی  کارێکی 

بەڵ ڕادەیەکهێزەدا،  تا  پێشاو  کوو  بوو.  نەرێنیشی  ئاماژە  پکاردانەوەیەکی  دەمەوێ  ێش 
لە نێ ێکە؛ ”پێکهبەم مەسەلەیە بکەم   وان حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی  نانی هەر ڕێکەوتنێک 

زبی زانم و، یەک لەوان ئەم ڕێکەوتنەی نێوان حیو پیرۆز دە شاتێکی بکوردستان بە ش
شۆڕ کۆمەڵەی  و  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێدێموکرات  کوردستانی  شگێڕی  شانی 

انابوو بەجێ د پێش خۆی    ێکەوتنە نەیتوانی ئەو ئەرکانەی کە لەڕئێرانە.” بەڵم ئەم  
ل ئێمە  یبێنێ.  دانیشتنێک  چەند  لە  بێجگە  ماوەیەدا  ن ەم  یاواخود  یەک  دوو وسینی  ن 

نەد  لەوان  وەهامان  شتێکی  ڕێکخراوە  بەیاننامە،  زۆربەی  دیکەوە  الیەکی  لە  یوە. 
بەستانییەکورد  ڕێکەوتنەیان کر  کان  نەکرد.    د گومانەوە سەیری ئەم  لێ  پێشوازیان  و 

بەشێکی “وودەگەڕێتە  ئەمەش  کە  مەسەلەیە  ئەم  سەر  دوو  ە  ئەو  کە  بەرچاو”  اهاتە 
نەری ێ ڕوو بە الیەنگرەکانیان، خۆیان وەکوو نوێکرات دەیانەووو دێم  باڵەی کۆمەڵە

کوردستا ڕۆژهەڵتی  ڕاستەقینەی  و  حیسەرەکی  و  بناسێنن  بخەنە  ن  دیکە  زبەکانی 
تەوە پێشوازی لێ  ەی ڕۆژهەڵش نەیدەتوانی لە الیەن حیزبەکانی دیکەپەراوێزەوە. ئەم

ەم دوو بەشەی رچاو دۆستی ئەهاتە بکانیش کە وا دەر چەند الیەنە ئێرانییەبکرێ، هە
تە نە  بن،  دێموکرات  و  و کۆمەڵە  خوو  بەهۆی  بەڵکوو  نەکرد  لێ  پێشوازییان    نیا 

پا بەرباڵویان  نبیروباوەڕی  هێرشێکی  جیایی کئێرانیستییان  بە  و  سەریان  خوازی  ردە 
کردنتاوانبا ڕاس  .ریان  ئەم  نیشاندەری  پاوانخوازە   تییەئەوەش  هێزە  کە  هەیە  و  بوو 

وە هەڵدەسەنگێنن لە  و شتێک لە ڕوانگەی یەکیەتیی ئەرزیی ئێرانەکان کە هەموەێرانییئ
وە کورد  حاڵەتدا  سلباشترین  ”مرزبان  ئێرانکوو  سنوورەکانی  پاراستنی  بۆ   حشور” 

کە   ویستێک  هەرچەشنە  دەگرن،  بەرژوەلەبەرچاو  بە نلە  نەبێ  ئەواندا  دیی 
یەکی جیای یەکدەست و  دەکەن و،  پێناسە  لخوازی  ڕادەوەستن و  بەرامبەریدا  ەدەنگ 

ێنێ ز و شاپەرستەکان هەتا چەپە شەرمەزارەکانی دوبەرەیەک لە ڕاستی مەشرووتەخوا
ێنن. لێرەشدا ئەم مەسەلەیە پێمان  د ازە ئەمڕۆییەکان و هتد دژبەوان پێک  و کۆماریخو

کەدەس پێکهێ  ەلمێنێ  بە  پێویستیمان  و ئێمە  هێز  لە  بەرفراوان  بەرەیەکی  نانی 
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بۆ گەیشتن بە    تی کوردستانە، هەتا بە یەکدەنگی و هاوپشتیکانی ڕۆژهەڵیەتییەکەسا
ئێستاومافی خۆیان هەوڵ بدەن. ئەگەر   لە  ە تەمرینی کاری هاوبەش نەکەین و ئێمە 

گەری  گومان ناتوانین کارین بێیمادە نەکەن بۆ ئاڵوگۆڕەکانی داهاتووی ئێران ئااخۆم
ڕەوت لە  بەکەلکمان  و  باش  ڕۆڵێکی  چارەو  داهاتوونی  و،  یووسی  بێ  گەلەکەمان 

 .بۆ هەڵێنینەوە هەنگاوی کارا و پێویستی

ئایا کۆمەڵڕۆژهەڵت نیووز  ەک دوو هێزی سەرەکیی ڕۆژهەڵت،  ە و دێموکرات و: 
 ی کوردستان؟ تە ڕۆژهەڵستی سەرەکیی نین لە پێکهێنانی بەرە لەبەرب

مند.کامران  ئەم    :  تر  چەشنێکی  بە  دەتوانین  وایە  بکەی  ەپرسیارپێم  بڵێی  گەڵڵە  ن، 
 بەرەیەک پێک بێ؟ بە باوەڕی من نا! کۆمەڵە و  کۆمەڵە و دێموکراتەکان بکرێ  بەبێ

لێدێموکراتەکان   سەرەڕای  باڵەکانیانەوە  تەواوی  چەندین   دابڕانکبە  پێکهاتنی  و 
دیک ئێستاشحیزبی  مێژینەی کو  ە،  ڕۆژهەڵت و کۆڵەکەی هێزی سەرەکی و  ردی 

بەڵم  بێ ئەوان ناکرێ باسی پێکهێنانی بەرە بکرێ،  کن.یمانییەەو هاوپهەرچەشنە بەرە 
باڵەکانی کۆمە نێو  دێموکرات  نەبوونی هاودەنگیی  بۆ کاری  ڵە و  نەبوونیان  ئامادە  و 

ڕێگایەدایە  هاوبەش، ئەم  لەسەر  سەرەکی  کاتێکۆسپێکی  تا  بەو   ک .  الیەنانە  ئەم 
ان نابێ و چ دەسکەوتێکمیئێمە هتە نەگەن کە پێکەوە کاری هاوبەش بکەن،  قەناعە

 .یەک پێک بێبەرە بەم ئاسانییە پێم وانییە

نیووز  د  :ڕۆژهەڵت  دەڕواننە  پێکهێنچۆن  بۆ اهاتووی  یەکگرتوو  بەرەیەکی  انی 
 کوردستان؟ ڕۆژهەڵتی

م :کامران د.  ئیجبار  لەوە  ەجبوورمانزۆرجار  کە  بکەین  کارێک  پێش   دەکا 
ە ئەگەر لۆژیکێک لە ژیانی  نەمانکردووە یان پێمان خۆش نەبووە بیکەین. من پێم وای

کو ئێمەی  ڕاستییەسیاسیی  بێ،  ناچرد  زوو  یان  درەنگ  ژیان  لە  کانی  دەکا  ارمان 
و بینەوە  کۆ  هاوبەش  خاڵی  چەند  ئەو   دەوری  بێنین.  پێک  بەرەیەک  یان  پێکهاتە 

چەند    ەیهاوپێمانی  ئاست  لە  مەبەستی دەتوانێ  بە  هەروەها  زۆرتر،  یاخود  حیزب 
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ناک من  بێ.  سەرەڕای  جۆراوجۆر  بەڵم  گەشبینم  تەواوی  بە  بڵێم  کەم  رێ  و ئەو 
  .یمکووڕییانە کە باس کرا ڕەشبینیش ن 

 
٠١٥٢ژووەنی 



  

 



  

 

 و کێشەی پێکهێنانی بەرە  نحیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستا
 

ڕ ماوەی  سیاسی ژابردوودا  لە  هەڵسووڕاوی  بەیاننامەیەكدا   مارەیەك  لە  مەدەنی  و 
ڕۆژهەڵ حیزبەكانی  لە  بەرەداوایان  پێكهێنانی  بۆ  هەتا  كرد،  كوردستان  یەكی  تی 

بخەنە گەڕ. نووسەر    لە واژۆكارانی  یەكێك  یەكگرتوو هەوڵەكانیان  بەیاننامەیە  و ئەو 
ئەمینیڕووناكب  “د. کامران  زاگرۆس  ر  پئاوە”یە.  بە  بە ێپۆست  سەبارەت  زانی  ویستی 

 .د. کامران ڕێک بخا و گرنگیی ئەم پرسە ئەم دیمانەیە لەگەڵسی پێكنەهاتنی بەرە  پر

ری هاوبەشی ییەكان لە بوون یاخود نەبوونی بەرەیەك بۆ كا: كاریگەرزاگرۆس پۆست
خی ئێستای كوردستان و ناوچەكە چۆن  ۆبەكانی ڕۆژهەڵتی كوردستان لە بارود حیز
 بینی؟ دە

ئاڵوگۆڕامران ا د.ک  ئەو  بەپێی  بێ :  خێراییەکی  بە  کە  ساڵی  نەی  دوو  یەک  لە  وێنە 
ل بەتایبەتی  ڕابردوودا،  و  نێوەڕاست  ڕۆژهەڵتی  ناوچەی  بۆ ە  داعش  هێرشی  پاش 

 و وێنەی کوردەکانی ئەو دوو بەشە  ی بێ ن و، بەرەنگاریباشوور و ڕۆژاوای کوردستا
اوە، کوردستان لەم ڕەوتەدا کر  یکانی دیکەهاوکاری و پشتیوانیی کوردەکانی بەشە 

پارلمانی تورکیە، بە جیهانی  هـ.د.پ لە هەڵبژاردنی   هەروەها سەرکەوتنی ئەم دواییەی
و   کورد لە مێدیا  ورد و ڕەنگدانەوەی ڕەچاونەکراوی خەباتی گەلیبوونی کێشەی ک 

پارل و  دەوڵەتەکان  گشتی،  ومبیروڕای  بووژانەوە  و  ئەمریکا  و  ئورووپا    انی 
لە  ە بەرزبوون نەتەوایەتی  هەستی  پێکهێنانی  وەی  پێداویستیی  کوردستان،  ڕۆژهەڵتی 

یەکگرتووی کور  بەرەی  ڕۆژهەڵتی  مەدەنییەکانی  و  سیاسی  لە  هێزە  زۆرتر  دستان، 
ئەرک وەکوو  دیکە  کاتێکی  خۆی  هەر  گرینگ  سەیری  ێکی  ئێمە  ئەگەر  دەنوێنێ. 

خۆپیشاندەکاردانەو و  کوردستان  بۆ  داعش  هێرشی  و  ی  بێپانەکان  وێنەی شتیوانیی 
و کوردەکا  مادی  هەتا  ئیالمەوە  لە  وڵت  نێوخۆی  کوردەکانی  نی مەعنەویی 
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بەردە شەپۆلی  هەروەها  تاران،  و  دانیشتووی  کوردەکان  دانی  لەسێدارە  وامی 
مانگیخۆپیشاندانی   گ  خوێناویی  و  مەهاباد  شاری  ئەمساڵی  انبەختکردنی یبانەمەڕی 

ەین، دەبینین هەست ئازادیخوازی ڕۆژهەڵتی بک  یان ڕۆڵەی ئاکام تەالج و گیرانی دە
 دایە و پێویستە بۆ بەهێزکردن و پەرەسەندنی و ئاگایی نەتەوەیی لە ئاستێکی فرە بەرز

پێناوی بەرژەوەندیی  ی کوردستان لە  ئەم هەست و جووڵنەوەیە، هێزەکانی ڕۆژهەڵت
هەنگ هانەتەوەییدا  یاخود  بەرە  پێکهێنانی  بۆ  پێویست  هوی  ک  وپەیمانییە اەرچەشنە 

ان بخەنە  ەسەر خاڵە هاوبەشەکانیان کە کەمیش نین یەک کەون و هێزەکانیهەڵێنن و، ل
کی یە رچەشنە بەرەیەکی بەرفراوان نەتەنیا کاریگەریگومان پێکهاتنی هەپاڵ یەکتر. بێ

گبەرچاوی   ڕزگاریخوازیی  بزووتنەوەی  ئاستی  دەبێ،  ەلە  ڕۆژهەڵت  لە  کورد  لی 
دە کاربەڵکوو  کد توانێ  گشت  لە  ئەرێنیشی  بە انەوەی  و  ببێ  جیهان  و  وردستان 

ی  کی هاوبەش سەرنجی زۆربەی وڵتانی ئورووپاییەکدەنگی و بە هەبوونی پالتفۆرمێ
ئێران ڕابکێشێ لە  ئەمریکا بۆ کێشەی کورد  ئاوا لەیەک  . تا کاتێک هێزو  ئێمە  ەکانی 

چاوەڕێی ئەوەی بین   ەبن، نابێبن و ئامادەی هاوکاری کردنی یەکتر ن  ردابڕاو و دوو
نەت کوردستانکە  هەرێمی  چوارچێوەی  لە  بەڵکوو  جیهانی  ئاستی  لە  و،    ەنیا 

الیەنەکانی   و  هێز  و  ئەوان  بەرژەوەندیی  هەڵسوکەوتی  بەپێی  کە  باکوور  و  باشوور 
ڕاسخۆیان پێوەندیی  ئ،  ئیسالمیی  حکوومەتی  لەگەڵ  بایەخێکی  ێتەوخۆیان  هەیە؛  ران 

بە   ئەوتۆ  ب  د کێشەی کورشیاو و  ڕۆژهەڵتی کوردستان  لەم  لە  ئێمە  بەداخەوە  دەن. 
و  کردنی بەشێک لە ڕێبەران  یدی سوکایەتی  یەک دوو ساڵەی ڕابروودا زۆرجار شاه

حیزب   بە  کوردستان  باشووری  لە  کوردی،  کمێدیای  جووڵنەوەی  وردی و 
ڕادەیەی ئەو  تا  بووین  ڕۆژهە  ڕۆژهەڵت  شارەکانی  زۆرینەی  لە  کاتێک  ڵتی کە، 

چەشنێکسکورد  بە  کورد  خەڵکی  و  تان  بوون  شەقامەکان  لەسەر  جەماوەری  ی 
هێ و  زەبر  بەر  ئیسالمیدەکەوتنە  حکوومەتی  سەرکوتکەری  هێزەکانی  و،    رشی 

دەسەڵتدار بەربەستەکانی  تەواوی  سەرکوتکەرسەرەڕای  و  تاران ان  حکوومەتی  انی 
بەرچاوی قوربانییەایارمەتی  بۆ  شنگاڵن  کۆبانی  کانی  دەکرد   و  کاتێکدا ەکۆ  لە  وە، 

ئێمە شاهیدی شەپۆلی لەسێدارە دان و گرتنی ڕۆڵەکانی کورد مانگ نەبو  نەبین،   وە 
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 نەبوونی بزووتنەوەی کورد لەو بەشەی کوردستان لەسەر شاشەی تەلەڤزیۆن باسیان لە  
چە ئەم  کاریگەرییەدەکرد.  هەڵسوکەوتانە  نەرشنە  گشتیی ێکی  بیروڕای  لەنێو  نی 

ەش بەشێکی دەگەڕێتەوە سەر  دستان بووە و دەبێ و، ئەمرهەڵتی کوباشوور و ڕۆژ
زۆ و  نین  یەکگرتوو  ئێمە  کە  و ئەوەی  هێز  ڕێکخستنی  سەرقاڵی  کە  لەوەی  رتر 

ئیسالمییتوان حکوومەتی  دژبە  خەباتی  بۆ  خۆمان  سە  ایی  بین،  رقاڵی  ئێران 
 .و دوورکەوتنەوە لە یەکترین تاوانبارکردنی یەکتر و دابڕان

بەشلێرەدا    کاریگەرییەێدەکرێ  لە  پێکک  لە کانی  کورد  یەکگرتووی  بەرەی  هێنانی 
 :شنە گەڵڵە بکردرێڕۆژهەڵتی کوردستان بەم چە

بە • هەرچەشنە  هەستی  پێکهێنانی  بەهێزترکردنی  هۆی  دەبێتە  رەیەک 
بەرزکریەتی  نەتەوا لە و  کورد  گەلی  خەباتی  ئاستی  دنەوەی 

وۆڕ مادی  یاریدەدری  و  کوردستان  ە بمەعنەوی    ژهەڵتی 
 .یاسیی کوردەکانی نێوخۆی وڵت دەداو سبزووتنەوەی مەدەنی 

دەبێتە   • بەرە  و پێکهێنانی  حیزب  کارامەیی  و  ڕاهاتن  هۆی 
دەکردنی  کانی ئێمە لە کاری هاوبەش، خۆڕێکخستن و ئاماکەسایەتییە

لە بەرامبەر هئێمە و ئاڵوگۆڕێکی  ەەکوو هێزێکی یەکگرتوو  رچەشنە 
ئێران لە  بەرامبههەبوونی    ،کوتوپڕ  لە  هاوبەش  بۆ ەڵوێستی  تاران  ەر 

ب هەروەها  و  کورد  خۆچارەنووسی  مافی  هەر  وەدیهێنانی  لە  ەرگری 
و   چەندبەرەکی  ناکۆکی،  کە چەشنە  نێوخۆیی  شەڕی  تەنانەت 

الوازک هۆی  کوردەتوانن  بەرەی  هێزەکانی  ردنی  بەهێزکردنی  و  د 
 .نبدژبە کورد 

قورسای • هۆی  دەبێتە  بەرە  وی  پێکهێنانی  کانی  کەسایەتییە  حیزب 
هاوپەیمانییەڕۆژهەڵت هەرچەشنە  لە  کوردستان  لەگەڵ ی  ک 

دی لەگەڵ ئێرانی لە دەرەوەی وڵت، هەروەها لە پێوەنئۆپۆزیسیۆنی  
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بەتایبە و  کوردستان  دیکەی  پێبەشەکانی  ڕەوتی  لە  کهێنانی  تی 
 .دکۆنگرەی نەتەوەیی کورد و هت

سەرکەوت • لە  پێشگیری  بەرە  پیالنەپێکهێنانی  حکوومەتی  کنی  انی 
بۆ   دەکا و،  ئیسالمی  حیزبەکانی کوردستانی  نێو  دووبەرەکی خستنە 

پێ  لکاتێک  دانوستانێک  و  دانیشتن  چەشنە  هەر  بە  هەر  ویست  ەگەڵ 
ویستەکانی وەدیهێنانی  بۆ  لە    حکوومەتێک  کورد  بێ،  گەلی  ئێران 

یەکدەن بە  ڕۆژهەڵت  دەتوانێ  گکوردی  هاوبەش  پالتفۆرمی  و  ی 
 .م ڕەوتەدا بگێڕێەبەرچاو ل ڕۆڵێکی

ئاست • بە لە  ڕۆژهەڵت  کوردی  یەکگرتووی  بەرەی  جیهانیشدا  ی 
نوێنەرایەتییەپێکهێنانی   چەشنە  هەر  یا  دەرلۆبی  لە  وڵت  ک  ەوەی 

مادی و مەعنەوی   نانی پشتیوانییدەتوانێ ڕۆڵێکی بەرچاو بۆ وەدەسهێ
 ی گشتی و هتد بگێڕێ.ادەوڵەتەکان و بیروڕ

و   ەڵت بابەتێكی تازە نییەەرە لەنێو حیزبەكانی ڕۆژهبوستكردنی  : درزاگرۆس پۆست
هەوڵ   زۆر  سەرەڕای  دروشمێكی  دروشمانەدا و  ئەو  چوارچێوەی  لە  هەر  ئێستا    تا 

 ن؟ی لەچیدا دەبینو بەكردار دەرنەهاتووە. هۆكارەكە ماوەتەوە

 :رە دوو هۆکاری سەرەکی هەبێە: لەوەدەچێ پێکنەهاتنی بد.کامران 

نیەکەم  فە؛  لەنێورزمبونی  هاوبەش،  کاری  و   هەنگی  بەتایبەتی  کوردستانییەکان  هێزە 
بەگشتی ئێرانییەکان  چهێزە  لە  خۆمان  مێژووی  لە  ئاوڕێک  ئێمە  ئەگەر  وارچێوەی  . 

تەنی نە  دەبینین  بدەینەوە،  ئێمەی  ئێراندا  لەنێو  ئێرانیشدا  ا  ئاستی  لە  بەڵکوو  کورددا، 
سیاسف هێزە  لەنێو  هاوبەش  کاری  للییەکاندا  ەرهەنگی  نزمدایە.  زۆر  ئاستێکی  ە ە 

ی ئێرانی پێکهاتووە، کە  ی هەتاوی هەتا ئێستا چەند بەناو بەرەیەک٢٠سەرەتای دەیەی 
نو ئاستی  لە  الزۆرتر  هێژمۆنی  بەهۆی  یان  بووە  ڕێکەوتننامە  قەتیس  وسینی  یەنێک، 

ل بەهێزی  ڕەنگدانەوەیەکی  و  نێوخۆ    ەماوەتەوە  لە  ئێران  خەڵکی  سیاسیی  و ژیانی 
دەت  دەرەوەی وێنە  بۆ  نەبووە،  حیزبە وڵت  یەکگرتووی  “بەرەی  بە  ئاماژە  وانین 
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ساڵی    پێشکەوتنخوازەکانی لە  نێوان حی١3٢5ئێران”  لە  ئێران، حیزبی  ی هەتاوی  زبی 
  ی فرقەی دێموکراتی ئازەربایجان، حیزب راتی کوردستان،توودەی ئێران، حیزبی دێموک

 ی هەتاوی( ١36٠ی مقاومت” ) ل“شورای م  سۆسیالیست و حیزبی جەنگەڵ؛ پێکهاتنی
ب بەرەیەک  کە  لەوەی  زۆرتر  موجاهیدین  پاوانخوازیی  بەهۆی  ڕێکخراوەی  کە  ێ، 

ەروەها ت بۆ کار و باری دیپلۆماسی و هتدیان بووە، هسیاسیی ئەوان لە دەرەوەی وڵ
)“کۆنگرە ئێران”  نەتەوەکانی  هەتاوی(١38٤ی  کۆماریخوازەکانی   ی  “سازمانی  و 

هە١39٠)”  ئێران لتی  حاڵەتە  ئەم  بکەین.  ڕۆژهەڵتییەاوی(  حیزبە  لەوەش ەنێو  کاندا 
”شا وێنە  بۆ  )الوازترە.  کورد”  گەلی  نوێنەرایەتیی  هەتاو١358ندی  بەهۆی  ی  ی( 

کانی  کردنەوەی هێزە سیاسییەۆ نزیک انی بنەمایەک ب ناتەبایی هێزە پێکهێنەرەکانی نەیتو
دێموکراک “حیزبی  ڕێکەوتنی  بێ.  کوردستوردستان  کۆمەڵەی اتی  و  ئێران  نی 

)شۆڕشگ ئێران”ـیش  کوردستانی  زەحمەتکێشانی  نەتە١39١ێڕی  هەتاوی(  نەبوو ی  نیا 
توانی ێزە سیاسییەکانی دیکەی کوردستان، بەڵکوو نەیکردنەوەی هبە بناغەیەک بۆ نزیک 

بە جێی  ئەو ئەرک کانی، لە ێنێ و کار و چاالکییەبانەی کە بۆخۆی دیاری کردبوو 
نووسچوارچ د یێوەی  و  بەیاننامە  دوو  یەک  لە نی  حیزبە  دوو  ئەم  سەردانی  و  انیشتن 

 .ایەوەبنکەکانی یەکتر قەتیس م

 سێ دەیەی ڕابردوو و -مەڵە و دێموکرات” لە دووپسانەوەکانی”کۆدابڕانە بێ  دووهەم؛ 
متمانەیی و جیابوونەوە و بێ   نین ڕێکخراوە بە ناوی هاوڕیز، دەرکرد پێکهاتنی چەند

کابەشێکی   لە  ڕێکخد زۆر  ئەم  ئەندامەکانی  و  هێزە ر  نزیکبوونەوەی  ڕەوتی  راوانە، 
نە لە نێوخۆیاندا ی بەرەیان ئاڵۆزتر کردووە. کاتێک ئەم هێزاکوردستانییەکان؛ پێکهێنان

  ن و بەشێکیان نەیانەوێ تەنانەت هەبوو  و ئیدئۆلۆژی بنتووشی قەیرانی ڕێکخراوەیی  
بکەن، پێناسە  فەرمی  بە  یەکتر  ناوی  هەنگ  گومانبێ   و  کە  نییە  ئاسان  اوی بۆیان 

بەرژ لێرەدایە کە  نزیکبوونەوە هەڵێنن.  لەیەک  بۆ  قوربانیی پێویست  نەتەوەیی  ەوەندیی 
پ و  ئەمەبەرژەوەندی  دەبێ.  تاکەکەسی  یاخود  حیزبی  کاریگەریی  اوانخوازیی  ش 

داینە و  داناوە  ڕەوتە  ئەم  لەسەر  ڕێکخراوانە  درێنیی  لەم  بەشێک  هەرچەند  ەنێ، 
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ەڵم لە کردەوەدا بەهۆی ناتەبایی نێوخۆیی سی یەکگرتن و هتد دەکەن باەڕواڵەت بب
 .کنییەوتی پێکهاتنی بەرە یان هەر چەشنە هاوپەیمابەربەستێکن لە ڕە

موونە ئەمەی ئێستا لە نێوان  ڕۆژهەڵت، بۆ ن: هاوپەیمانی دوو حیزبی زاگرۆس پۆست
د  ئێران  ێحیزبی  كوردستانی  كۆمەڵەی  موكراتی  ەحمەتكێشانی زشۆڕشگێڕی  و 

ه رێ كوردستاندا  ئایا  هەیە؟  پۆزێتیڤی  یاخود  نێگەتیڤ  كاریگەرییەكی  چ  گا  ەیە، 
كە لەبەردەم دروستكردنی بەرە یان چەترێكی  خۆشەكەرە بۆ پێكهێنانی بەرە یا لەمپەرێ

 اوبەشی حیزبەكاندا؟ وبەش بۆ كاری هها

کەرێک بۆ پێکهێنانی شبێتە ڕێخۆوە ئەم ڕێکەوتنە نە تەنیا نەیتوانی بە: بەداخد.کامران 
وبەرەی دڕدۆنگی  بەهۆی  بوو  زۆر  ڕادەیەکی  تا  بەڵکوو  یەکگرتوو،    ەکی 

ەم ڕێکەوتنە لەالیەن زۆربەی ڕێکخراوە  دوورکردنەوەی زۆرتری هێزەکان لە یەکتر. ئ
نەکرا و کەوتە بەر    ی لێزنانەت دۆستانی ئێرانیی خۆشیان پێشواکان و تەانییەکوردست

ۆرەوە، تا ئەو ڕادەیە کە ئەوانیان بە  نیش بە بیروباوەڕی جۆراوجاێرانیستەکئهێرشی پان
بەرژوەندی بە  جیایی   خەیانەت  ئێران و  ئەرزیی  تەواویەتی  تاوانبار کرد.   خوازیشو 

پێیانزۆربەی حیزبەکانی ڕۆژهەڵتی   وابوو کە ئەم دوو باڵەی کۆمەڵە و    کوردستان 
ئێرانییێد  هێزە  بە  ڕوو  دەیانەوێ  خۆیموکرات  و  اەکان،  سەرەکی  نوێنەری  وەک  ن 
بخڕ دیکە  حیزبەکانی  و  بناسێنن  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  پەراوێزەوە.  استەقینەی  ەنە 

وە بەهۆی  ن ئەوانەوە پێشوازی لێ بکرێ. لە الیەکی دیکەئەمەش نەیدەتوانی لە الیە
بحفرە و،  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  بوونی  چەندین ەیزبی  هەبوونی  بەهۆی  تایبەتی 

ناوڕێکخرا بە  لەوە    یوە  دێموکرات  و  کوردستانییەکان، کۆمەڵە  هێزە  نەتەنیا  ناچێ 
ەم دوو حیزبە بە  ن و کۆمەڵنی خەڵکیش لەو باوەڕەدا بن کە ئبەڵکوو هێزە ئێرانییەکا

بز نوێنەری  دەتوانن  ڕێکخراوەیە    ووتنەوەی کوردیتەنیایی  دوو  ئەم  بن.  ڕۆژهەڵت 
ئاستی ێکی جیددیی هاوبەشیان لە رئێستا کا رەڕای واژۆکردنی ئەم ڕێکەوتنامەیە تاەس

نێو کێشە  سەرقاڵی  زۆرتر  و،  نەکردوە  دەرەکی  و  لەم  نێوخۆیی  بوون.  خۆییەکان 
ئە ناچێ  لەوە  پێناسحاڵەتەدا  سەرکەوتوو  هەنگاوێکی  وەکوو  ڕێکەوتنە  بکرێ  م  ە 
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ت نزیک یاخود  بۆ  بێ  چەترێک  ڕۆژهەڵتی    یکردنەوەوانیبێتی  دیکەی  هێزەکانی 
 .کوردستان

پ باشووریست ۆ زاگرۆس  ئەزموونی  لەم   : وەك  بەرە  دروستبوونی  دەڵێ،  كوردستان 
بەبێ   كوردستان  پارتی بەشەی  حیزبی  ڕێكەوتنی  دوو  وەك  یەكیەتی،  سەرەكیی    و 

دەبباشوور دروست نەدەبوو، پێت وایە ئە ێ لە ڕۆژهەڵتی كوردستانیش  م ئەزموونە 
 ؟تەوە؟ ئەگەر وایە ئەو دوو الیەنە كێنێدووپات ب

لەبەرچاو بگرین کە ڕۆژهەڵتی    بێ ئەم ڕاستییە: پێش هەموو شتێک ئێمە دەن د.کامرا 
بە   ئکوردستان  لەباری  کوردستان  باشووری  لەگەڵ  کۆمەڵیەتی،  بەراوەرد  ابووری، 

ئا لە  سیاسی  و  دیکەدایەفەرهەنگی  مێژوو    ستێکی  بە  لەمێژە  خێڵەکی،  سیستمی  و 
بنس یاخپێردراوە و گۆڕەپانی ملمالنێی دوو  ە ناچێ د خێڵ نییە، کە وابوو لەووەماڵە 

ی پێکهێنانی بەرەدا بێ. لەالیەکی  کە ئەزموونی باشوور بتوانێ وانەیەک بۆ ئێمە لە ڕەوت
ل باشوودیکەوە  وەکوو  ئێمە  وانییە  پێم  من  قۆناغەدا  دوەم  کوردستان  حیزبی  ری  و 

کور ڕۆژهەڵتی  لە  ئاماژەمد سەرەکیمان  پێشتریش  وەکوو  هەر  ببێ.  کرد   ستان 
حیزبی و قۆناغی یەک یان دوو حیزبی  گەیەکی فرە ڵتی کوردستان بۆتە کۆمەڵەڕۆژه

حیزبی دێموکرات و پێنج کردووە، لە الیەکی دیکەش ئێمە ئەمڕۆ دوو    لەمێژە تێپەڕ
مێنن کە  لتەکان یاخود کۆمەڵەکان دەتوانن بیسەیەک لە دێموکراکۆمەڵەمان هەیە. کام  

؟  ەسەلەیە چییەەریان بۆ سەلماندنی ئەم موستانن؟ پێهێزی سەرەکیی ڕۆژهەڵتی کورد 
ڕاستییە دەکرێ  ڕابردوو  مێژووی  بەپێی  ڕۆژهەڵتی  کئایا  کۆمەڵگەی  ئەمڕۆی  انی 

حیزبە و سەرهەڵدا   کوردستان و دوو  ئەم  نێو  ڕێکخ ئاڵوگۆڕەکانی  راوە  نی حیزب و 
پشتگوێ نێوخۆ و دەرەوەی ڕۆژهەڵتی کوردستان    فەرهەنگییەکانی دیکە لە–مەدەنی

ئێمە ئەو ڕاستییەێ؟! بەڵم سەرەڕای ئەوەش  ربخ لەبەرچاو نەگرین کە هیچ   ناکرێ 
ل رات و کۆمەڵەکان ناتوانێ ە ڕۆژهەڵتی کوردستان بەبێ بەشداریی دێموکبەرەیەک 

وتە ەی سیاسیی گەلی کورد هەبێ. ئەم دوو ڕەری لەسەر ژیانپێک بێ یاخود کاریگ
و سیاسی  ئاڵوگۆڕە  تەواوی  دەیەیڕێکخراوە  سەرەڕای  دوو  لە  خۆیان  ی یەکانی 
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ی ڕۆژهەڵت پێک دێنن  ڕابردوودا، ئێستاش بەشێکی بەهێز لە بیر و ڕەوانی کۆمەڵگە
 .دەبێسازیان لە داهاتووی ژیانی سیاسیی کورددا وسنوو؛ کاریگەریی چارە 

ووڕە سیاسییە سەربەخۆکان لەم سڕۆڵ و ئەرکی ڕووناکبیران و هەڵ  :ۆست زاگرۆس پ 
ڕۆڵی ئەهرۆمی فشار بگێڕن بۆ پێکهێنانی   ؟ ئایا ئەو توێژە دەتوانننچۆن دەبینپرسەدا  

 بەرە؟

زۆ د.کامران  ڕووناکبیران  :  سەرربەی  سیاسییە  هەڵسووڕە  نێوخۆی  و  لە  چ  بەخۆکان، 
لە تاراوگەدا یە. هەر ەوە دەڕواننە ئەم مەسەلەرپرسایەتییەبە دڵسۆزی و ب  وڵت و چ 

لەم ئاگادارن  بۆخۆشتان  الیەن  د دواییانە   وەکوو  لە  داواکارییەک  لە   8٠ا  کەس 
سیاسی سەربەخۆی  ح–هەڵسووڕانی  ئاراستەی  ڕۆژهەڵتی  مەدەنییەوە  یزبەکانی 

انی بەشێک لەم وە ڕەنگدانەوەیەکی باشی لەسەر ماڵپەرەکشییەکوردستان کرا و، بە خۆ
رەتاییە  وازی لێکرا. بەڵم ئەمە هەنگاوێکی سەشحیزبانە بوو و بە چەشنی جۆراوجۆر پێ

ەخۆکان، هەوڵی خۆیان بە چەشنی جۆراوجۆر بۆ هاندانی  سەرب  پێویستە کەسایەتییە  و
گومان بەهۆی ئەو خاڵنەی بێ ن بۆ پیکهێنانی بەرە و کاری هاوبەش بدەن.  حیزبەکا

کر باس  پێشتر  کارێکیکە  ئەمە  ب  ان  و  بەرپرسایەتی  بەڵم  نییە،  رژەوەندیی  ەهاسان 
سەربەخۆکان.   ەتییەردەم تەواوی حیزب و کەسایەدەخاتە ب   نەتەوەیی ئەو پێداویستییە

تێکنیک  و  زانست  گەشەسەندنی  بەپێی  کوردستانییەکان،  ئەمڕۆ  تەلەڤزیۆنە  هەبوونی  ؛ 
فەیستۆڕ تۆڕی  و  جۆراوجۆر  ماڵپەڕی  و  ئینتێرنێت  پێوی  هتد  و  گرتن ندی  بووک 

زۆر هاسانتر   یەکتر  بابەتی جۆربلەگەڵ  نووسینی  بە  دەکرێ  نی  تاوجۆر، گرۆتەوە و 
تەلەڤزیۆنەکان گوشار  سمینار و کۆبوونەوە و   ئینتێرنێت و  لەسەر تۆڕی  باڵوکردنیان 

ئەمب کاردانەوەی  بەڵم  حیزبەکان،  سەر  کە    خرێتە  ئەوەی  سەر  دەگەڕێتەوە  کارە 
تا چ ڕادەیەک ڕێز لە ویستی کۆمەڵژهەڵتی کوردستحیزبەکانی ڕۆ نی خەڵک و  ان 

 .روڕای ئەوان دەدەنیایەخ بە بکانی دەگرن و بکەسایەتییە
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ان، پارت و الیەنە  ساڵ دەسەڵتداریی کۆماری ئیسالمی ئێر  37ش  بۆچی لە پا 

کو ڕ سیاسییەکانی   ن ۆژهەڵتی  هەوڵ  و  ردستان،  سیاسی  توانای  و  هێز  ادەن 
یە خ ی  ینیزام  سیاسی  بەرەیەکی  چوارچێوەی  لە  بێنن؟  ب کگرتوودا  ۆیان  ەکار 

ب  سیاسییە چییە؟ چ لەمپەرەکانی  بەرە یان هاودەنگییە  پێکنەهاتنی ئەو  ۆن  ەردەم 
یەک   دەوری  لە  سیاسییەکان  الیەنە  و  دەکرێ  ببنەوە  کۆ  هاوبەش  پالتفۆرمی 

هاوب  نی خەباتێکی  و  سیاسی  لەدژەشی  بکەن؟ زامی  ئیسالمی  کۆماری   ی 
ڕ ڵ ما نزیککرد پەڕی  لێک  پێناو  لە  کورد  هێز ۆژی  لێک    نەوەی  و  الیەنەکان  و 

بەرەیە تێگەیش  پێکهێنانی  بە  پەیوەندیدار  بابەتی  و  پرس  لەسەر  کی  تنیان 
ئە  ڕای  و  کردۆتەوە  دۆسیەی  ئەم  و  کوردستان  حیزبەکان  رێبەریی  ندامانی 

کەسایەت  سیاسییەکان هەروەها  سیاسی  ڕ ی  ییە  شرۆڤەکارانی  و  ۆژهەڵت 
 رتووە. گ وەر 
ی رۆژی  سیاسی وەڵمی پرسیارەکان یوە چاودێر ێز دوکتور کامران ئەمین ئاڕبە

 کورد دەداتەوە. 

و  دایە چی لە ڕۆژهەڵت کۆردستانی ۆب  کوردستانی بەرەی پێکهاتنی گرینگی 
 بەرەیە چین؟  ئەم پێکهێنانی ەتەکانیزەروور  

ساڵی ڕابردوو لە   وێنە لە یەک دووکە بە خێراییەکی بێ  ئاڵوگۆڕانەی  ەوبە پێی ئ
ش بۆ باشور و ە تایبەتیی پاش هێرشی داعبوەڕاست و  ناوچەی ڕۆژهەڵتی نا

کور وێنەی  بێ  بەرەنگاریی  و  کوردستان  بەشەو ڕۆژئاوای  دوو  ئەو  دەکانی 
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پشتیوانی  و  ڕەو  هاوکاریی  لەم  کوردستان  دیکەی  بەشەکانی  تەدا  کوردەکانی 
پ لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی    .ها. د   روەها سەرکەوتنی ئەم دواییەیکراوە، هە
جێهان  تورکییە، ڕەنگ  یبە  و  کورد  کێشەی  ڕەچاونەکراوی بوونی  دانەوەی 

بیروڕای   میدیاو  لە  کورد  گەڵی  پەرلمانی خەباتی  و  دەوڵەتەکان  گشتیی، 
و   نەئەورووپا  هەستی  بەرزبوونەوەی  بووژانەوەو  و  لە  ئەمریکا  تەوایەتیی 

پێکهڕ پێداویستیی  کوردستان،  هێزەکانی  ێۆژهەڵتی  یەکگرتووی  بەرەی  نانی 
تر لە هەر کاتێکی دیکە وەکو  ی ڕۆژهەڵتی کوردستان زۆریی و مەدەنسیاسی

ئە دەنوێنێ.  خۆێ  گرینگ  هێرشی  ئەرکێکی  کاردانەوەی  سەیری  ئێمە  گەر 
ەویی  و مەعن  مادیەی  وێنو خۆپیشاندانەکان و پشتیوانی بێ  کوردستانداعش بۆ  

ئیال  لە  وڵت  نیوخۆی  تاران، مکوردەکانی  دانیشتووی  کوردەکانی  هەتا   ەوە 
دانی کوردەکان و خۆپیشاندانی خوێناویی  ەپۆڵی بەردەوامی لەسێدارەشهەروەها 

ئەمس بانەمەڕی  و  مانگی  تەالج  گیانبەختکردنی  و  مهاباد  شاری  گیرانی اڵی 
ڕۆژهەڵتیی   ئازادیخوازی  ڕۆڵەی  دەبینیندەیان  ئاگایی  هەست   بکەێن،  و 

ئاستێکی لە  و    نەتەوەیی  هێزکردن  بە  بۆ  پێویستە  بەرزەو  ئەم    یپەرەسەندنفرە 
ێزەکانی ڕۆژهەڵتی کوردستان لە پێناوی بەرژەوەندیی  هەست و جوڵنەوەیە ه

خود هەرچەشنە هاوپێمانییەک یدا هەنگاوی پێویست بۆ پێکهێننانی بەرە یانەتەوەی
نیان انیان کە کەمیش نین یەک کەون و هێزەکخاڵە هاوبەشەکاهەڵێنن و لە سەر  

پێکه بێگوومان  یەکتر.  پاڵ  هبخەنە  نەەرچاتنی  بەرفراوان  بەرەیەکی  تەنیا ەشنە 
ازی گەڵی کورد لە  وەی ڕزگاریخوبزووتنەکاریگەرییەکی بەرچاوی لە ئاستی  

 ەتوانێ کاردانەوەی ئەرێنیشی لە گشت کوردستان ڕۆژهەڵت دەبێ، بەڵکوو د
ببێ و پالتفۆرم  و جیهان  بە هەبوونی  هاوبەش سەرنجی ێبە یەکدەنگی و  کی 

ێران ڕابکێشێ. تا  مریکا بۆ کێشەی کورد لە ئەرووپی و ئزۆربەی وڵتانی ئەو
و دابڕاو  لەیەک  ئاوا  ئێمە  هێزەکانی  هاوکاریی    کاتێک  ئامادەی  و  بن  دوور 
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وو لە یی جیهانی بەڵکئەوەی بین کە نەتەنیا لە ئاست  ینابێ چاوەڕێ  پێکەوە نەبن،
هێزو الیەنەکانی هچوارچێوەی هەرێمی کوردستان و   ئەوان و و   ەڵسوکەوتی 

دیی خۆیان پێوەندیی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ اکوور کە بە پێێ بەرژەوەنبباشور و  
بە کێشەی  ئێ  یی ئیسالمحکومەتی   بایەخێکی شیاو و ئەوتۆ  کورد لە  ران هەیە 

داخەوە بە  بدەن.  کوردستان  یەک    ڕۆژهەڵتی  لەم  ڕابروودا ئێمە  ساڵی  دوو 
سو شاهیدی  ڕێبەرانکزۆرجار  لە  بەشێک  میدیا ایەتیکردنی  کوردیی  و  ە لی 

ب و جوڵنەوەی کوردی ڕۆژهەڵت بووین تا ئەو باشوری کوردستان بە حیز
کا کە،  کوردستڕادەیەی  ڕۆژهەڵتی  شارەکانی  زۆرینەی  لە  خەڵکی تێک  ان 

و دەکەوتنە بەر زەبر و ەقامەکان بوون کورد بە چەشنێکی جەماوەریی لەسەر ش
هێزەکا حکومەتی  نهێرشی  سەرکوتکەری  سەریئیسالمی  و  تەوای  ی  وەرای 

دەسەڵتدا یارمەتیی  بەربەستەکانی  تاران  حکومەتی  سەرکوتکەرانی  و  ران 
لە کاتێکدا مانگ   و کۆبانی کۆدەکردەوە،وربانییەکانی شەنگال بەرچاویان بۆ ق

شەپۆڵی شاهیدی  ئێمە  و  نەبووە  نەبین،   لەسێدارەدان  کورد  ڕۆڵەکانی  گرتنی 
نەبوونی  شلەسەر   لە  باسیان  تلەویزیۆن  بەشەی ک وەی  ووتنەبزاشەی  لەو  ورد 

د هەڵسوکوردستان  چەشنە  ئەم  لەەکرد.  نەرێنیی  کاریگەرییەکی    نێو کەوتانە 
کوردستان ڕۆژهەڵتی  و  باشور  گشتیی  ئەمەش   بیروڕای  و  دەبێ  و  بووە 

یەکگرتوو نین و زۆرتر لەوەی کە    ئەوەی کە ئێمە  بەشێکی دەگەرێتەوە سەر
بۆ قسەر خۆمان  توانایی  و  هێز  ڕێکخستنی  د   اڵی  حکومەتی    ژخەباتی  بە 

ئێرائیسالم  دوورکەوتنەوەی  و  دابڕان  یەکترو  تاوانبارکردن  سەرقاڵی  بین،   ن 
 لەیەکترین. 

کاریگ  لە  بەشێک  دەکرێ  بەرە لێرەدا  پێکهێنانی  یەکگرتووی    یەرییەکانی 
 ردستان بەم چەشنە گەڵڵە بکرێ: ە ڕۆژهەڵتی کوکورد ل
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بە  نانیێپێکه • هۆی  دەبێتە  بەرەیەک  هەستی   یهێزترکردنهەرچەشنە 
بەر  نەتەوایەتی لە و  کورد  گەڵی  خەباتی  ئاستی  زکردنەوەی 

و کوردستان  بە   مادییاریدەدری    ڕۆژهەڵتی  مەعنوویی  و 
 ەدا.و سیاسیی کوردەکانی نێوخۆی وڵت د مەدەنیی وەیبزووتنە

کارامەیی  پێکهێنانی • و  ڕاهاتن  هۆی  دەبێتە  و   بەرە  حیزب 
ڕێکخستن و ئامادەکردنی  ۆهاوبەش، خکەسایەتییەکانی ئێمە لە کاری  

ئاڵوگۆڕی  ئێ هەرچەشنە  لەبەرامبەر  یەکگرتوو  هێزێکی  وەکو  مە 
ئێرانلەن لە  هاوبەش  ەکاو  هەڵوێستی  هەبوونی  بۆ ،  تاران  بەرامبەر  لە 

و بەرگریی لە هەر چەشنە    رەنوووسی کوردخۆچا  مافی وەدی هێنانی  
  ی ەتوانن هۆدبەرکیی و تەنانەت شەرێ ناوخۆیی کە دنناکۆکیی، چە

 بە هێزکردنی هێزەکانی دژبە کورد بن.  الوازکردنی بەرەی کورد و
دەبێت • بەرە  قورسایەتیی  پێکهێنانی  هۆی  کەسایەتییەکانی ە  و  حیزب 

ئێتالف و ها لەهەر چەشنە  گەڵ  وپەیمانییەک لەڕۆژهەڵتی کوردستان 
ڵت، هەروەها لە پەیوەندیی لەگەڵ  وئوپۆزیسیۆنی ئێرانی لە دەرەوەی 

دیکبەش تایبەتییەەکانی  بە  و  کوردستان  پێکهێنانی   ی  ڕەوتی  لە 
 . …کۆنگرەی نەتەوەیی کورد و هتد  

بەرە  پێکهێ • پیاڵنەکان  پێشگیرینانی  سەرکەوتنی  حکومەتی  لە  ی 
دستانی دەکات حیزبەکانی کور  ی بۆ دووبەرەکی خستن لە نێو ئیسالم 

ەر چەشنە دانیشتن و دانووستانێک لەگەڵ ه  و کاتێک پێویست بە هەر
ویستەکاێحکومەت هێنانی  وەدی  بۆ  بێ،  ک  ئێران  لە  کورد  گەڵی  نی 

پ و  یەکدەنگی  بە  ڕۆژهەڵت  دەتوانێ کوردی  هاوبەش  التفۆرمی 
 م ڕەوتەدا بگێرێ. ڕۆڵێکی بەرچاو لە



 157                                                        چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە    
   

بەرەی   • جیهانیشدا  ئاستی  کورد لە  بە  یەکگرتووی  ڕۆژهەڵت  ی 
دەتوانێ چەشنە نوێنەرایەتییەک لە دەرەی وڵت  رپێکهێنانی لۆبی یا هە

وەدەسهێناۆڕ بۆ  بەرچاو  پشتیوانی  ڵێکی  مەعنوویی    مادی نی  و 
 و هتد بگێرێ. دەوڵەتەکان و بیرو رای گشتیی 

 و هتد •

 لە یکوردسـتان بەرەی پێکنەهاتنی بەردەم لە ەرەکانلەمپ و بەربەست هۆکار،
 چین؟ ڕۆژهەڵت کوردستانی

 بەرە دوو هۆکاری سەرەکیی بێ:  لەوەدەچێ پێکنەهاتنی

ف  ،یەکەم هاوبەش ەنزمبونی  کاری  نێ  رهەنگی  بە  لە  کوردستانی  هێزەکانی  و 
تیی. ئەگەر ئێمە ئاوڕێک لە مێژووی خۆمان  تایبەتیی و هێزەکانی ئێرانی بە گش

ی کورددا، بەڵکوو لە نێو ئێمەنیا لەتەەی ئێراندا بدەینەوە، دەبینین نەە چوارچێول
ئێرا لە  انیشدئاستی  هاوبەشیی  کاری  هیزە  فەرهەنگی  لە  نسیاسییەکانێو  دا 

ی هەتاویی سەدەی پێشووە هەتا ٢٠ە. لە سەرەتای دەیەی  ئاستێکی زۆر نزمدای
کەئێستا   پێکهاتووە  ئێرانی  بەرەیەکی  نێو  بە  نووسینی   چەند  ئاستی  لە  زۆرتر 

ی بووە  هێژمڕێکەوتننامە  هۆی  بە  و ان  ماوەتەوە  قەتیس  الیەنێک،  ۆنی 
خدڕەنگ سیاسیی  ژیانی  لە  هێزی  بە  ئێرا انەوەیەکی  و   نەڵکی  نێوخۆ  لە 

بە نەبووە، بۆ وێنە دەتوانین ئاماژە بە “بەرەی یەکگرتووی حیز  دەرەوەی وڵت
لەساڵی   ئێران”  ئێران،   ی١3٢5پێشکەوتنخوازەکانی  حیزبی  نێوان  لە  هەتاویی 

توودە  حیزبیحیزبی  ئێران،  فرقەی  دێموکرات  ی  کوردستان،  ی ت دێموکرای 
  پێکهاتنی “شورای میللی    ;ڵزبی جەنگەئازەربایجان، حیزبی سوسیالیست و حی

)  و بە١36٠مقاومەت”  کە  هەتاویی(  موجاهیدی  پاوانخوازیی  زۆرتر  هۆی  ین 
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ڕێکخراوەی   بێ،  بەرەیەک  کە  بۆ  لەوەی  وڵت  دەرەوەی  لە  ئەوان  سیاسیی 
باری   هتدکارو  و  نەتەو  …دیپلماسی  “کۆنگرەی  هەروەها  بووە،  کانی ەیان 

“سازما١38٤ئێران”) و  هەتاویی(  کۆماریی  ئێران خنی  ”  وازەکانی 
لهە١39٠) ڕۆژهەڵتییەکاندا  حیزبە  نێو  لە  حاڵەتە  ئەم  بکەین.  ەوەش  تاویی( 

نوێنەرایەتی وێنە”شاندی  بۆ  ) الوازترە.  کورد”  گەڵی  بە  ١358ی  هەتاویی(  ی 
ردنەوەی هێزە  ککهێنەری نەیتوانی بنەمایەک بۆ نزیکیی هێزەکانی پێهۆی ناتەبا

تانی ئێران و  ی کوردسدێموکراتی “حیزبی نێ. ڕێکەوتسیاسییەکانی کوردستان ب
ئێر شۆڕشکۆمەڵەی   کوردستانی  زەحمەتکێشانی  ی  ١39١ان”یش)گێری 

ب بە  نەبوو  تەنیا  نە  دیکەی  هەتاویی(  هێزەکانی  نزیککردنەوەی  بۆ  ناغەیەک 
ۆی دیاریی کردبوو  خبەڵکوو نەیتوانی ئەو ئەرکانەی کە بۆسیی کوردستان،  سیا

کار   و  بێنێ  جێی  نووسینەیچاالکیو  بە  چوارچێوەی  لە  دوو  کانی  یەک  ی 
لە حیزبە  دوو  ئەم  سەردانی  و  دانیشتن  و  قەتیس    بەیاننامە  یەکتر  بنکەکانی 

 مایەوە. 

بێ دا  ، دووهەم  و  بڕانەکانی  لدێموکراتپسانەوەی”کۆمەڵە  دەیەی ”  سێ  دوو   ە 
پێکها و  ڕێکخراوڕابردوو  چەندین  هاوڕ  ەتنی  ناوی  و بە  دەرکردن    یز، 

و ئەندامەکانی ئەم ڕێکخراوانە،   انەیی بەشێکی زۆر لە کادر ممتبێ  وە وجیابوونە
هێزەکا نزیکبوونەوەی  کوردستانی  ڕەوتی  ئاڵۆزتر نی  بەرەیان  پێکهێنانی   و 

تووکرد نێوخۆیاندا  لە  هێزانە  ئەم  کاتێک  ڕێکوە.  قەیرانی  و شی  خراوەیی 
ی  م فەرتر بە نەیانەوێ تەنانەت هەبوون و ناوی یەک نکەیائیدئۆلۆژیی بن و بەشێ
بێگو بکەن،  بپێناسە  لەیەک  مان  بۆ  پێویست  هەنگاوی  کە  نییە  ئاسان  ۆیان 

قوربانیی بەرژوەندیی و ەڵێنن. لێرەدایە کە بەرژەوەندیی نەتەوەیی نزیکبوونەوە ه
ی حیزبیی  تاکەکەسییپاوانخوازیی  نەرێنیی    اخود  کاریگەریی  ئەمەش  دەبێ. 
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هەرچەەلەس دایدەنێ،  و  داناوە  ڕەوتە  ئەم  بەشێک  ر  بە لند  ڕێکخراوانە  ەم 
تەبایی  باسی یەکگرتن و هتد .. دەکەن بەڵم لە کردەوەدا بە هۆی نا  ڕەواڵەت

 تنی بەرە یان هەر چەشنە هاوپێمانییەک. نێوخۆێی بەربەستێکن لە ڕەوتی پێکها

  الیەنەکان  وو هەم  کە بێ پێک شێوەیەک و مکانیزم چ بە کوردستانی یبەرە 
 ببینەوە؟  خۆیان تێدا

پێش  پێو کوردوستهیستە  الیەنە  شتێک  کە  ەموو  بگەن  قەناعەتە  بەم  انییەکان 
 بکەن، یەکتری وەکو ڕاستییەکی هاشاهەلنەگر   پێویستە پێکەوە کاری هاوبەش

کانی دیکەشی بە  بینن بۆ الیەنەەی کە بۆخۆیان ڕەوا دەمافقەبوڵ بکەن و ئەو  
ڕەو لەم  بزانن.  لەتڕەوا  کوردستانییەکان  حیزبە  پێویستە  یەکی ەکۆبوونەو  ەدا 
هاوبە خاڵە  بە هاوبەشدا  و  پاوانخوازیی  لە  دوور  بە  و  کەنەوە  ڕوون  شەکانیان 

کوردستانی پێک بێنن.  لکردنی دروشمی”یەک حیزب، یەک دەنگ” بەرەی  قەبوو
و پێکهاتنی ڕێکخراوەی جۆڕاوجۆر   و کۆمەڵە  وکراتدێمبە پێی دابڕانەکانی  

بودلە   دوور  و  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  لە  ەرەوەی  بۆ  وونیان  پێوەرێک  ڵت، 
لە هەڵسەنگا ڕێکخراوەکان  و  حیزب  نفووزی  و  هۆگران  ڕێژەی  ندنی 
نڕۆژهەڵ ڕابردووی حیزب  ییەتی کوردستان  پێوەرێکی  و مێژووی  ناتوانێ  ەکان 

کار ئەم  بۆ  متمانە  کەوابوو  جێ  بێ،  بەرژوەندیی     هێزانەئەم  ە  پێناوی  لە 
گن بۆ  پێویستە  ڕۆژهەڵت  کوردی  بە  ەتەوەیی  خۆچارەنووسینی   افیمەیشتن 

 ەرەی هاوبەش پێک بێنن. کورد ب

نجام دراوه. هئ ٢٠١5مانگی ئاگۆستی  و وتووێژهئه



  

 



  

 

 

 ست؟ بههکام م گرتن بۆخنهڕه 
 
لهیه پێشکهنیشانه  کێک  ههوتو کانی  وڵتێویی  ههر  له ک،  دێموکراسی  و بوونی 

له   کهشداریکردنی تایروڕا و بهب ی  زادانهربڕینی ئایه. دێموکراسی به مانای دهادوڵته
فه ئهالیه نگی و کۆمهرههژیانی سیاسی،  بتیدا.  ڕێگههو  له  دیالۆگ و  شداریکردنه  ی 

ژیرانههوگۆڕینه بیروبۆچوونی  سهی  لهردهوه  ده  وگرێ.  و    ربڕینی ئاڵوگۆڕ 
جیه جیاوازیی  دهابیروبۆچوونەدا  جیاکهردهنبینی  توێژی  و  چین  کۆمهوێ.  ڵگە وازی 

دی  نڵ پێوهندامانی کۆمهکردنی فکریی ئه شهجیاوازن. پلەی گهنی بیروبۆچوونی  خاوه
اراوه.  دێته ئ  خنه. له ئاڵوگۆڕی بیروڕادایه که ڕهیهوه ههتاکهزموونی  به زانیاری و ئه

دوژمنایهخنه  ڕه  مانای  چرووبه  و  سووک  و  ڕه   کتی  دانی  نییەخنه  نیشان   . لێگیراو 
بنیاتنهرگخنهڕه  نهتنی  ههر  نییەر  ک  بهدزێو  ئاگاکردنه،  ڕه وهڵکوو  بنیاتنهخنهیه.   ر ی 

له   .ر کردنیانسهی ڕێگای چارهوهو دۆزینه  یباینیشانکردنی ناته  ستبۆ ده  ئامرازێکه 
وخۆ توانێ ژیربێژانه و ڕاستهێ و مرۆڤ نهبگرتن باو نهخنهنگی ڕهرههفه  هوڵتێکدا ک 

ده ڕبیرو خۆی  ناتوانێای  گهڕه   له  رببڕێ،  کۆمهسهشهوتی  خۆی  ندنی  ڕێگای  ڵگەدا 
 .  وهو ئەمڕۆیی بدۆزێته یانێکی هێمنانهو ژرهبه

وڵ دانه بۆ  نخوازانە، ههوتنگیی پێشکهرههی سیاسی و فهئەرکی ڕووناکبیر، ڕێکخراو
فهره هپناساندن و   بۆ وهنیاتنهبگرتنی  نهخنگ و شێوازی ڕه رههپێدانی  م ئه  دیهێنانیر. 

 زانستیی دنیای   کانیوتهستکهپێی دهبه  و ڕێکخراوانه  تیسایهم کهئه  ، پێویستهستهبهمه
کی  "چه کدروستی وه  به  کوو مارکسر وههە  خنه،ئامڕازی ڕه   مڕۆیی له مۆدێڕن و ئه

نخنهڕه  دها "  چارهوی  و  ناسین  بۆ  کردنیسهبا  کههیبایناته  ر  ئه وه  ڵک کان  و رگرن. 
نهبه    ی کهیهخنهڕه  ر و زیانبار بێ.  توانێ ڕووخێنهری خۆیدا دهوههجه  بێ لهسوود 
ڕهرهسه  ستیبهمه وه  خنهکیی  کرا،هەر  باس  پێشتر  کرد سهچاره  ک  ناتهر  و نی  بایی 
بهگه ئه ی چاوه کئامانجێ  یشتن  ڕه ڕوانکراوه.  لهد   یهخنهم  باس و  چوارچێوه  هتوانێ  ی 

کانی  تهکان و یان سیاسه کانی نێو یا نێوان ڕێکخراوهس، ناکۆکییەدوو که  یوهنهلێکدا
دێموحکوومه دهتێکی  یاخود  کهستهکرات  بێ  به  ڵتێک  چاالکیی ک  ئیزنی  و  ار 

 کانی داوه. زیسیۆنهۆئۆپ تیی ڕێکخراوهڵیهیاسی و کۆمهس
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سووکبرهێرشڵم  به و  کرد تییهادن  تاوانبار  بێبهکردن،  ده   ڵگهنی  تۆمهو  تبار  لیل، 
تاوان و  کهستڵبههه  کردن  و  وهن  لهڵک  چههه  رگرتن  نه ئامر   شنهر  له ازێکی    شیاو 

ڕه چوارچێوه جێیخنهی  ڕنابێته  دا  ههخنههوه.  خۆی  شێوازی  ئازاد گرتن  ڕا  ییه.  ی 
ب  دهخالقی و ئه زاندنی سنووری ئهتی و بهسایهی کهوشدارکردنبڕین به مانای خه دەر

، ین نییەربڕر شیاوی گوتن و ده ک ههنهبێ،  ر نهک که بنیاتنهیهخنه. ڕه و ژیربێژی نییە
دا. ه نیزمی فیکری د لۆمپه  به  رهێ و پهخولقێنزراو دهخوانیا بارودۆخێکی نهڵکوو تهبه
شێوهئه شێوازه  م  دهته   و  نینیا  لهاندهشتوانێ  بنری  بوونی  فیکریی  اغهرزۆک  ی 
لهتوانای به  که  گرێک بێخنهڕه  لێکدانهبا  شداریی  ئاکادیمیکی نییەیهوهس و   و   کی 
به  یتوانیوهنه کهیا  و  سروشت  نهکهەسایەتیی پێی  خۆی  له که  یویستوهی   ڵک 
 رگرێ.  مڕۆی جیهانی زانست وهی ئهنکا وتهستکهده
لێهاتمر لهوۆڤی  به  و  لێکدانهکرد رد راوکاتی  و  باس  ژیربێژانه  یوهن،  ـ  ی  فیکریی 
کانی نهتوانێ الیهر دهی بنیاتنهنهخکردنی ڕهبووڵی و قهکهنهخۆی و الیه  نتیقی(ی)مه
ورێئه )پۆزیتیڤ(  ئهنه  نی  و  بناسێ  خۆی  )نیگاتیڤ(ی  و گهرێنی  گۆڕین  توانای  ر 

 یشتن به ر بکا و ڕێگا بۆ گه خۆبینی )دوگماتیزم( ڕزگا  هبێ خۆی لفێربوونی بێ، ده
قازانجی هاوبهخاڵی هاوبه بکاتهش و  ئهوهش  پێشنیارێکی  یهخنهڕه  ی کهو کاته.  ک، 

به  ده  وهشوێنه  کارسازی  یاریدهبێ،  کهتوانێ  ڕێکخراوهسایەتییەری  و   یکانکان 
دۆزینه بۆ  ناتهوهبیرجیاواز  بههکان و گهباییی  بێ کههقیقڕاستی و حه  یشتن    نه   تێک 

ش وبهو کاری ها  وهبوونهوان بۆ نزیک  ری ئه هڵکوو هاندهۆی دووری، به  بێتهنیا نهته
 .وتوو بێپێشکه وڵتێکی هێمن، ئازاد و یشتن بهبۆ گه



  

 

 

 کورد و ناتەبایی نەتەوەیی 

 
یی و جیهانی پێک دێ کە خۆدوخی نێور لە مێژوودا دەرفەتگەلێک بەپێی بارواجزۆر

ئاێش بەرەو  میللەتێک  چارەنووسی  دەتوانێ  لەو  کەلکوەرگرتن  نەرێنی  وەی  کامێکی 
 .یاخود ئەرێنی بگۆڕێ

نەنەتەوە لەو  یەکێک  خۆیدا  مێژووی  درێژایی  لە  کورد  دنی  لە  کە  تەوانەیە  یادا 
جۆراوج هۆگەلی  بە  بارودۆ  رۆبەداخەوە  سەر  دەگەڕێتەوە  جاریش  زۆر  خی  کە 

دەرفەتیینێوخۆ لەم  نەیتوانیوە  »ئامانجی  ا،  لە  ئاوڕێک  کاتێک  وەربگرێ.  کەلک  نە 
دا ١3٢٢لە پووشپەڕی    ف« بدەینەوە کە لە یەکەم ژمارەی »نیشتمان«کا-کۆمەڵەی ژێ

با دەبینین  بۆتەوە،  د باڵو  هۆگەلێک  لە  پتر  س  تێپەڕبوونی  پاش  ئێستاش  کە   ە لەکا 
چەشنێکی بە  نێوانماندا  لە  دەیە  شکڵەتوسەقامگر  حەوت  تەنیا  و  ماوەتەوە  ەی  کو 

 .گۆڕدرابێ وێدەچێ بەپێی بارودۆخ
 

 :و بە »برای کورد« نووسراوەلە »ئامانجی ئێمە« ڕو
ژ.ک  "  و  کۆمەڵەی  قورت  و  بەرهەڵست  پێچەوانەی  بە 

یی خۆبەخۆ، دووبەرەکی  ەکوو دوژمنایەت چەڵەمەیەکی و
پو خۆخۆری،  لەسەر  ڵوو  کە  بێگانەدۆستی  و  پەرستی 

هەیەن  پێشکەوت  ڕێگای  کورددا  سەرکەوتنی  بە   و 
و   زنجیر  تا  تێدەکۆشێ  خۆی  توانای  و  هێز  هەموو 

یلی و ژێردەستی لە ئەستۆی نەتەوەی کورد  چەڵەمەی د 
ئێستا دا کوتەی  و  لەت  کوردستانە  لەم  و  ماڵێ 

 و ڕێکوپێکستانێکی گەورە کورد 
هەموو  کە  بەرهەم  تیا ک   بێنێتە  سەربەستی  بە  وردێک 

 بژیت.*" 
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نووسراوەیەدا تێپەڕ بووە، کە چاوێک بە    مەموو ماوەیە کە بەسەر ئەه  پاش ئەم  کاتێک 
و خۆمان  دەخشێنین،  بەسەرهاتی  کوردستان  حیزبەکانی  دەبینین   هەڵسوکەوتی 

ئاڵوگۆڕەی لە جیه ناوچەدا ڕسەرەڕای ئەم هەموو  ئێمەی کورد بە  ان و  ووی داوە، 
خرا و  »ئەپباش  کە  ماوینەتەوە  ئاستەدا  لەو  هەر  ئوە  بە ێمامانجی  و  دەکا  باسی  ە« 

بۆ    ەداخەو یەکگرتوو  نەتەوەیەکی  وەکوو  کە  نەگەیشتووین  ئاستە  بە  بەو  گەیشتن 
لەسەر چە تەنانەت  بۆمان ئامانجەکانمان  دەڵێی  ڕێککەوین. هەر  خاڵێکی هاوبەش  ند 

کە   نییە  کێش گرینگ  و  دووبەرەکی  لە  دوژمنانمان  بۆ    ەچۆن  نێوخۆییەکانمان 
 !وەردەگرنتێکشکاندمان کەلک 

ئەوەندەی هێز یەکتر   ئێمەی کورد  بە  و سووکایەتیکردن  تێکشکاندن  بۆ  توانامان  و 
بەربەرەکادەخەین تەرخانی  هێزە  ئەم  ئەوندە  گەڕ،  هاوبەش  ە  دوژمنی  لەگەڵ  نی 

ینەوە تا  ەدک لە بارودۆخی باشوور و ڕۆژهەڵت ببۆ ساتێک ئاوڕێناکەین! تەنیا بەسە،  
 .اتە بینئاگاداری قووڵیی ئەم کارەس

نەیارال تەواوی  ئێستادا  ڕێفراندۆمی  نە  لە  پێشگرتن  بۆ  خۆیان  هەوڵی  کورد  ی  ٢5ی 
الیەنگرانیئەیلوول نە  بەڵم  وەگەڕخستوە،  ئەمساڵ  نە    ی  و  کوردستان  لە  ڕێفراندۆم 

تاوانبار دەکەن؛  زا نی هەرێم دەگرن و ئەوان بە پاوانخوە دەستەڵتدارائەوانەی ڕەخنە ل
بوێرن و لەبیریان چۆتەوە اایەتیکردن بە یەکتر خۆ نوکدا بۆ سولە هیچ سات و کاتێک

پێ کورد  هەستیارەدا  ئاستە  لەم  بە کە  تا  هەیە  هاودەنگی  و  یەکدەنگی  بە  ویستی 
 .چەندبەرەکی و هێرشکردنە سەر یەک

ک بوو  گەیشکاتێک  بۆ  کورد  خودموختاریە  واتە  زاتی،  حوکمی  بە  ووشی ت  تن 
دەکرا،   ئەنفاڵ  دەبوو،  سەدانژێنوساید  دەدا  ه  بە  قوربانی  کەسی  وڵتەکەی    وەزار 

دەکرد  قەبووڵ  شانازییەوە  بە  ئەمەی  دەکرا  بەرامبەر   خاپوور  مافی  بە  بۆ گەیشتن  و 
نەتە  لە  لەگەڵ  ئەمڕۆکە  بەڵم  دەکرد،  خەباتی  سەردەست  و  وەی  برسێتی  ترسی 

وەزعی   تێکچوونی  و  مووچە  دەوڵەتە ائنەگەیشتنی  دژایەتیی  حاڵێکدا  لە  و    بووری 
دژی کورد بوون و هەن و دەشمێننەوە گەیوەتە   ەان کە لە باری مێژووییەوەکدراوسێی

و  خۆی  گشتپرسیی  ئەوپەڕی  ئەم  وەدواخستنی  یان  ڕێگری  الیەنە  هەوڵی  دەدەن؛  ە 
ئامادە هەرکامیان  پەراوێزخسکوردییەکان  بۆ  تەواوی  ن  یەکتر،  الوازکردنی  و  تن 

مەسنپرە ئەسڵی  لێرەدا  ژێرپێ.  بخەنە  ویپەکان  لەاتسەلەکە  کوردستان  سەربەخۆیی   ە 
خراوتە   کوردستان  سەرەکییەکانی  هێزە  پاوانخوازیی  کێشە بەرامبەر  و  پەراوێزەوە 
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کراونە زەق  دیکتانێوخۆییەکان  کوودەتاچی،  بە  یەکتر  تاوانبارکردنی  تۆر،  وە. 
ڕمووچەوەرگ باسی  بۆتە  هتد  و  دیکە  وڵتانی  بۆ    ژ ۆری  هەوڵ  کە  ئەوەندەی  و 

سە لەسهێرشکردنە  د   ەر ریەک  تەلەڤیزیۆنەکان  بڕیارە  ەشاشەی  بەم  بایەخ  درێ، 
 .مێژووییەی کورد لە باشوور نادرێ

یەیە حیزبەکانیان لە دەرەوەی سنووری  ە نێوان ڕۆژهەڵتییەکانیش کە پتر لە سێ دەل
جێگڕۆژهەڵت کوردستان  ئەوی  و  نییە  باشتر  وەزعەکە  بوون،  کە   نا یر  ئەوەندەی 

نێوخۆییەک کێشە  یەکسەرقاڵی  بۆل  انن،  خۆیان  توانایی  سەدی  بە    ە  گەیشتن 
کامیان هیچ  نەکردوە.  تەرخان  جیددی  پێکهێنانی   هاودەنگییەکی  و  یەکگرتن 

ڕەت هاوبەش  سەرنەگرت  بەرەیەکی  بۆ  هۆکارت  دەیان  هاوکات  و  نی  ناکەنەوە 
یە ئبەرەیەکی  هێزانە  ئەم  دەکەن.  ڕیز  بۆ  و  وەکگرتوو  دەرکردن  توانای  کە  ەندەی 
ئەنددوورخستنە یە، یەک لە هەزار بە هۆی کێشەی ەان و الیەنگرانی خۆیان هاموەی 

ان لەگەڵ سی و قۆڵقۆڵێن و حیزبی، توانایی ڕێککەوتنیدەسەڵت و پاوانخوازیی شەخ
لێکردو وای  وەزعییەتە  ئەم  نییە.  تەنانەتیەک  کە  دیکەی    وین  بەشەکانی  هێزەکانی 

وکەوتی کۆنگرەی  ڵسشێوەی هەحیسابێکمان لەسەر نەکەن. نموونەکەی    شیکوردستان 
پاش   نەتەوەیی کە  ڕۆژهەڵتییە  ئێمەی  لەگەڵ  باشوور  هێزەکانی  یان  باکوور   کورد 

 او پێکدێنین. لە ڕاستیدا چارە چییە؟ بڵێی بەم گەورەترین بەشی کوردستانی دابەشکر
ەوە بین کە ناوی نەتەوە لەسەر ئ  انەی کە لە نێو ئێمەدا هەن، شایانیفیکر و بۆچوون

کە خەسارناسیی بیر و بۆچوونی خۆمان   ڵێی کاتی ئەوە نەگەیشتبێب  دابنێین؟خۆمان  
د  بە  و  پێکەوە  و  لەببکەین  بە  و  خۆبەزلزانین  و  پاوانخوازی  لە  گرتنی  وور  ەرچاو 

 بە مافەکانمان وەپاڵ یەک نەخەین؟  امان بۆ گەیشتنبەرژەوەندیی نەتەوەیی هێز و توان
 

٢٠١7ووالی ج



  



  

 

 !بیر و فەرهەنگی خێڵەکیو  ردستانحیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کو
 
ڕۆڵێکت حیزبایەتی  دەیەی چواری سەدەی ڕابردوو  ژیانی  ا سەرەتاکانی  لە  ی وەهای 

نەبوو.   تایبەتیو کوردی ڕۆژهەڵتی کوردستان بە    گشتیسیاسیی نەتەوەی کورد بە  
ئازادیسەرەڕا حیزبی  پێکهاتنی  کە  ئەوەی  پاشان  ک  یی  و  ژ.ک  کۆمەڵەی  وردستان، 
درێژایی  تی  دێموکراحیزبی   لە  )سا  7کوردستان  کاری  ١938/١9٤5ڵدا  سەرەتای   )

ڕۆژهەڵتی کو لە  ڕادەیەک کۆتایی  ردستانحیزبایەتی  تا  ڕۆڵیو  بە  کەس تاکە  هاتن 
سەرۆک  ب یان  کورد  بزووتنەوەی  لە  ئێستخێڵ  بەڵم  نەخشی وو،  و  شوێنەوار  اش 

و ڕێکخراوه    یزب ۆر لە حو شێخەکان لەنێو بەشێکی ز  خێڵ، ئاغاکۆفەرهەنگی سەر
سهبه دهمییانهدهرناو  هەتا  دا  کوردستان  دێموکراتی  حیزبی  گەالنی  بیندرێ.  شۆڕشی 

لە   ڕێبەندانی  ٢٢ئێران  ئێرا١357ی  لە  ئاڵهەڵگری شۆڕشی کورد  تەنیا  ن  ی هەتاوی 
ەوان کۆمەڵە لە ڕۆژهەڵتی  ل  ک کەوتنی ئەم شۆڕشە چەندین حیزب، یەبوو. پاش سەر
ه گۆکوردستان  سیاسییەڕەپاتنە  خەباتی  سێ  .  وەانی  ئەم  ماوەی  دەیەدا    –لە  چوار 

دێموکرات کۆمەڵە حیزبی  فیکری   و  قەیرانی  هۆی  تووش  بە  ڕێکخراوەیی  ی  و 
  ندین حیزبی دێموکرات م سەردەمەدا چەو لە  و ئینشعاب بوونزەنجیرەیەک لێکدابڕان  

و گرووپی ند حیزب  چە  اوانەداپەنای ئەم ڕێکخرمی ئەم قەیرانەن. لەهەرو کۆمەڵە بە
ماوە  ەخسەرب لەو  هەر  ئەوانیش  کە  هاتن  پێک  تاراوگە  لە  بە  ۆییخوازیش  کەمەدا 

سیکەکان بوون. هۆی زۆربەی ئینشعابەکان زۆرتر چەشنێک تووشی قەیرانی حیزبە کال
بیروباوو  ێشەی کورسی  ک تا جیاوازیی  بووە  دوو   ڕ.ەدەسەڵت  ئەگەر یەک  بۆ وێنە 

وەکو جیابوئینشعاب  کۆنگرەونەو  "الیەنگرانی  دێموکراتی  ی  وەی  حیزبی  لە  چوار" 
دەرکردن یان  ئێران  حیز  کوردستانی  ئەم  کادرەکانی  لە  بەشێک  جیابوونەوەی  بە و 

دوکتور نەمر  کورتەباسی  پەسەندنەکردنی  ج  بەهۆی  یان  یابوونەوەی قاسملوو 
" ەڵەکۆم  –ن  وری حیکمەت لە "حیزبی کۆمۆنیستی ئێراسونکوردەکانی الیەنگری مە
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بەرنامەیی بووبێ؟ بەپێچەوانە چ لە حدکا و چ لە کۆمەڵە   -ی  لەسەر بنەمایەکی فیکر
بە دەرکردنەکان  یان  جیابوونەوە  زۆربەی  بەهۆی هۆی  دواییانەدا  لەم  تایبەتی 

تاکە نەب-کەسبەرژوەندیی  فەرهەنگ  گرووپ،  دێموکروونی  میکانیزمی  لەم    سیاو 
ت لەگەڵ ەوەری بووە. شێوەی هەڵسوکڕێبکورسی    و هەوڵ بۆ وەدەسهێنانیحیزبانە  

چارەسەر نی  الیه میکانیزمی  و  حیزبانە  لەم  لەکرتر  نێوڕێکخراوەیی  جیاوازیی   دنی 
. ەکییەخێڵی فەرهەنگی  لەگەڵمی یان وەدەرکەوە یان دەردەکەم؛ پاشماوە  چەشنی یان

هەر ەی نگدانەوکان ڕەە بەشێک لە حیزبە کوردستانییەل نهەروەها دیاردەی سەرۆکبوو
ی لە  تایبەتی لە ڕۆژهەڵتی کوردستان بەپێی گۆڕانگاریە، کە بەەئەو بیرۆکە خێڵەکیی
کۆمەڵیەتی سیاسی-ئاستی  و  لە فە-ئابووری  باشووری  رهەنگی  لە  نەماوە.  باوی  مێژە 

سەکوردس دیاردەی  ڕۆڵتان  لەگەڵ  ڕاستەوخۆی  پێوەندیی  اریزماتیکی  ک  یرۆک 
بارزانیسەرۆک چوونەسەرەلەوبووە،    عەشیرەکانی  بەپێی  دەچێ  بەرەبەرەی  وەە  ی 

سیاسی  ئاگایی  ئافەرهەنگی  -ئاستی  ئاڵوگۆڕی  بەشەی  -بووریو  لەو  کۆمەڵیەتی 
م کاریز کوردستانیش،  بەهێزی  کەسایەتیی  ئاخرین  بارزانی  جارێ  ەسعوود  کە  بێ  ما 

باشوو سیاسیی  گۆڕەپانی  لە  الساکردنەوەیی  ردەتوانێ  بگێڕێ.  نەخش    کوردستاندا 
چە باسیاسەت  شنەئەم  لە  کە  ئاستی  شوکردنە  لەگەڵ  تەبایی  باوە،  کوردستان  وری 

سیاسی   نیی و  ئاگایی  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  لە  خەڵک  ئەم   ەفەرهەنگیی  بەشوێن  و 
زبە  حی "ناکجاآباد"ە. لە بەشێکی دیکە لە ڵبژاردنی ڕێگایبیرۆکەیە کەوتن بە مانای هە

بەکوردستانییە حیزب  سکرتێری  سەرۆکنە  چەشنێک   کان  دەگێڕخشی   لە  ێ، عەشیرە 
،  چەشنێکی تاکەکەسی  بە  و بەپێی دەسەڵتی خۆیزۆربەی کارەکاندا خودموختارە  

ر ڕۆڵ دەگێڕێ.  فەرمانبە  ا و بە کۆکردنەوەی کۆمەڵیک هاوفیکریدەک  ناوچەگەرایی
ونەوە نەوەی بەشێکی زۆر لە کادرەکان، جیابوووب هەر ئەم ئاکارە دەبێتە هۆی دڵسارد 

دەربڕان  ی بەهۆی  وەکوو یندەرکردنیان  ئەندام  مافی  حیزبانەدا  لەم  جیاواز.  بیری  ی 
و  و تەنیا تاقمەیەک نوخبە  انبەر بن  ، هەموو دەبێ فەرمو مەفهوومی نییە  مانا  تاکەکەس
ک سەرجیاواز  کاروباری  ڕێکخراوەە  لە  ەکیی  ماڵییان  بەشی  دەبێ دە  و  سدایە 

سا لە  بکەن.  ئەم بەمی  نترالیزفەرمانڕەوایی  دێموکراتیکی  تەنیا  ح  ناو  یزبانەدا 
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و    بیرێکی جیاواز یان بوونی فراکسیۆنو هەر چەشنە    سانترالیزمەکە نەخش دەگێڕێ
گوناه  پێشن  وەکوو  دیکە  بەرنامەیەکی  تاوانێکیاری  پێناسەو  گەورە  دەکرێ.   ی 

دروست پیالپەروەندە  دێرینەداڕشتن  نکردن،  ئەندامانی  دەرکردنی  بیا  و  ی نووبە 
حیز کومیتەیەکی  بە  بیویستی  لەمەڕ ؟!  دەدرێ.  قەڵەم  لە  ئەساسنامەیی  کارێکی 

وحیزبەک کادر  لە  بەشێک  بەرەوخۆکێشانی  دیکەش،  حیزب   انی  و    ئەندامانی 
ئەوان  ڕێکخراوەیەکی  بۆ  شانازیی  تر  دەهۆڵ  ە  جێگای  بە  پێشوازی  و  زوڕنا  ێ  لو 

هاوکادەکەن   بەڵم  دەگرن،  بۆ  شایی  هەرچەو  ب  شنەت  خۆیان  لە  ە  جیابوونەوە 
دەدەن لەقەڵەم  ناڕازییەکا  خیانەت  وەپاڵی  الدەر  تاوانی  دەدەنو  ئه ن  تەواوی .  وانه 

  ند دەیە پێکەوەراپکردنی هاورێیانی پێشوویان کە بە درێژایی چەهێزی خۆیان بۆ خ 
ک خەباتیان  حیزبێکدا  ئاڵی  دەبەندورلەژێر  بەکار  بە  ە  لە  هیو  چەشنە کارهێنانی   چ 

تر ناپرینگێنەوە. لە هەموو خۆشتر کاتێک لەسەر شاشەی  ەککردنی یمرازێک بۆ سووکئا
مامۆستاتەلە بە  دەبن  دەکەن،  هونەرنەمایی  وانەی ڤزیۆن  و  دێموکراسی  ی 

  و فەرهەنگی سیاسیی هاوچەرخ فێری   تن لەگەڵ زانستو خۆڕێکخس  بووندێموکرات
ڕێ   ڵک خە نێو  کاروباری  لە  بەڵم  خکخراوەی دەکەن،  وت ی  پێچەوانەی  بە  ە  ۆیاندا 

دەسەڵ  لەسەر  مانەوە  بۆ  ماکیاوێلی  شێوەی  بە  لە زێڕینەکانیان،  هیچ ت  ئەنجامی 
نا پارێز  ناڕەوا  لەوەکارێکی  پێکەنینی  تراژێدیی  حکەن.  ئەم  کاتێک  یزبانە  دایە 

ڕۆدەستەڵ لە  زەوی  بستێک  لە  تەنانەت  نییەهەژتیان  لەسەر  ڵتی کوردستان  ، شەڕیان 
وەدەستیانا  یراتێكیم کە جارێ  سیاسەتە  ن  دیارە  چەشنە  ئەم  بکرێ  بڵێی  نەکەوتووە. 

سیاسەتێکی باش  مۆدێڕن  وەکوو  یان  بدرێ؟  لەقەڵەم  ئەمڕۆیی  سەرەڕای  و  بڵێین  تر 
سەدەی زایینی ٢١دەستپێکی  کاروباری،  ی  ڕۆژهەڵتی    شێوەی  حیزبەکانی  زۆرینەی 

سەردەمەستد کور لەم  هەڵسوان  وەبیرهێنەری  سدا  سەدەی   کەرۆکەوتی  خێڵەکانی 
 یە.ەنۆزد 

٢٠١٤ڕێبەندانی 



  

 

 

 

  

 

 

 

 



  

 

 !و ئایینەکان تانحیزبە سێکۆالرەکانی کوردس
 

ەوێتە ژێر  و ئایینی جۆراوجۆر بە چەشنێک دەک بوونی بیروڕاهەر کۆمەڵگەیەک بەپێی  
ک یه هر ڕاد ههی ئەم باوەڕمەندییانەیە. بهیر اگەری ئەو فەرهەنگ و نەریتەی کە دیکاری

ئۆلی  ئه دووم  ئایینانە  توندوتیژی  ر  و  مادی  لە  دەستکەوتە  کاریگەریی  لەژێر  و و 
ژیامەعن نیسبەتە  بەو  هەر  بن  هاوچەرخ  بۆ  ەوییەکانی  جێگا  و  ئەمڕۆییتر  مرۆڤ  نی 

کەمتر   کوردستانتوندوتیژی  بوون    دەبێ.  جێگای  تەنیا  کونە  ژیانی    دە رو 
سوننی شیعەموسوڵمانەکانی  علی ،  بەهایی انیارسی  -للهیا،  یه   ،  بەڵکوو  ییەود هوو   ،
ئەرمەنییە  شوێنی ژیانی ئاسووری  و هەر یەک لەم گرووپانە بێگومان جێژن  کانیشە.  و 

ڕێزیداب  پێویستە  کە  هەیە  خۆیان  بە  تایبەت  لێ ونەریتی  هیچ   و  بگیرێان  بە  ئیزن 
تیژییە و  توند  ڕابل  کچەشنە  دەیەی  چەند  لە  نەدرێ.  ئەوان  ێی  بەپردوودا  ەگەڵ 

د  گرووپە  ئیسالمییەکان  ەمسەرهەڵدانی  ماڵیارگرژە  یارمەتیی  مەعنەویی   و  و 
سعوودی  عەڕەب ئیسالمیستانی  چەشنێک  بە  ئێران،  ڕەنگ  و  بە  ڕوویەکی    سیاسی  و 

دا بەهۆی  تەورە و بچووک لە کوردستاندا. لەم ڕەی کارەساتی گەوڕادیکاڵەوە بۆتە هۆ
نە نەداوە یاخود بە زاایەخێکی وەهایان بەم هێن بکان یاجۆراوجۆر حیزبە کوردستانییە

ال لە  بەر.  گرتۆتە  بێدەنگییان  بە   یەکیچەشنێک  خۆیان  کە  حیزبانە  ئەم  دیکەوە 
مهسێک تێکەڵوی  خۆیان  چەشنێک  بە  دەزانن  ئایینییەسهۆالریش  کە له  کردوە  کان 

بیر چوارچێوەی  وبەولەگەڵ  بۆ  نایەتەوە.  حیزبەکانیشیان  بەرنامەی  کە   پێیێنە  ئەوەی 
دانی بشت زۆرینەی  پیرۆزبایی  پەیامی  ناردنی  بە  موسوڵمانن،  کوردستان  بۆنەی  ە ووانی 

قوربان   بەجێژنی  ڕەمەزان و هتد  تەنیا جێژنی موسوڵمانەکان    و  چەشنێکی یەکالیانە 
و دەکەنەوە  تەلەڤز  زەق  و  ڕادیۆ  بەرنامەی  خوێندنهۆنیتەنانەت  بە  قورئان وهیان  ی 

پێد جادەست  سوێروبەکا.  ئەوەند  ئاشەکە  بە   رەاریش  عێراق  کۆماری  سەرۆک  کە 
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بە   چەپەوە  جێژپێشینەی  حیزبۆنەی  تەواوی  بۆ  پیرۆزبایی  پەیامی  قوربان  بە نی 
شیووعی  کانکوردستانییە حیزبی  لەوان  یەک  ئەم  ٢5دەنێرێکوردستان!!!!    و  لێرەدا   .
وی کێشەی  کەڵخۆی تێ  ش، بڵێی ئەرکی حیزبێکی سێکۆالر بێ کەپێ  پرسیارە دێتە
ئەمە بە  پاساوەکەی ڕێزگرتن لە کوردی موسوڵمان بێ؟ ئەگەر تەنانەت  و  ئایینی بکا  

لەقەڵەم بدرێ، ئەی ب ئایینەکانی دیکە ئه کارێکی باشیش  داناندرێ؟  ۆچی بۆ  و ڕێزه 
و ئایینەکان بکرێ  ە تەواوی دین  ل  ێ بەبۆنەی ئەم جێژنانە  پیرۆزبایی ەگەر قەرار وابئ

کوژراوەکەی دەشتی کەربەال زیندوو   7٢  ووحەڕەمدا یادی حوسێن  ی ملە مانگیان  
تەک لێرەدا  یەزیدبکرێتەوە،  بۆ    لیفی  کە  عایشە  یاخود  مەعاویە  لە  و  زۆر  بەشێکی 

سوننییە چیکوردە  ڕێزن؛  جێی  ئەمایەکان  بڵێی  حیزبە؟  تێکەڵوبوونی  هۆی  نەبێتە   نە 
زەرەری    ەرو ئەگئەوانەوە نییە    اریدی بە ککان لە کاروبارێک کە پێوەنردستانییەکو

سێکوال  حیزبێکی  ئەرکی  نابێ؟  تێدا  قازانجێکی  تەنیا  نەبێ  نە  چەپ  یاخود  ر 
کا لە  ئایینییە،خۆدوورکردنەوە  ڕەوتی    روباری  بە  یاریدەدان  پەرەسەندنی  بەڵکوو 

هەروەست  زان کۆمەڵگە،  لە  ڕۆشنبیری  ئایین  ا  هو  لە  جیاکردنەوەی  شەریعەت  و 
اس لە کۆمەڵگەیەکی پێشکەوتوو و سێکوڵر ب  بێک کە لە بەرنامەکەیداحیزتە.  سهسیا

کان یاخود کارەساتە  ەوەکوو حیزبێکی ئایینی لەگەڵ جێژنە ئایینییدەکا، بۆچی دەبێ  
هەڵسوکەوتمەزهەبییە حیزب  کان  ئەم  عولەمایبکا.  بۆ  کارانە  ئەم  باشترە  ،  یینیئا   انە 

کلیسا جەمخانەمزگەوت،  گۆڤاردانێن  ان  کەنیسەکو    ،  الپەڕەی  بابەتی ەکو  بە  انیان 
 و سەرەخۆشی.  ڕ کەنەوە نە پیرۆزباییئابووری و بەکەلک پ –زانستی، کۆمەڵیەتی

 ٢٠١٤دانی ڕێبەن

 
25 https://www.kurdsat.tv/hewal.php?id=5574&cor=kurdistani 



  

 
 

 ! کانسیاسییە نتاژه و شا تبوونی حیزبی دێموکراتله
 
لهیه  وهداخه  به فهوهماشاپ  کێک  کهرههی  و  ڕێکخراوه  کانی سییهسیا  تییهسایهنگی 

کانی تر  ڵ هێزهگهله  وهروبوونهنگاندن، پۆلیمیکی سیاسیی و ڕوبهڵسههه  له  وڵتی ئێمه
بهپه سوکایه   شانتاژی  نابردن  و  بهسیاسی  کردن  لە کانەاوفیکرهناه تییهسایهکه  تی   .

ن بگه  تهناعههم قبه  هم بیر و بۆچووناننگرانی ئه الیه   که  هویشتوگه  وهڕاستیدا کاتی ئه
دنیای زانست   له  ی کهگۆڕهئاڵو  مووهو ههدوای ئه  ت بهتایبه  و به  ٢١ی  دهسه  هل  که

سیاسه پو  جۆرهئه  ێکهاتووهتدا  نه  شێوازه  م  بیر    و  ماوهباوی  ههناتوانێ  ستی  و 
به ڕاکێرهرۆشنبیران  نوسراوهوانهپێچه  به  و  ێشوخۆ  بایەخی  کهکان،  الواز م  یان  و 

 . وهکاتهده
جیابوونه  هب بهوهدوای  کهی  د ]ڕێبهی  مینهشی  کوردستان،  ریی[حیزبی  ێموکراتی 

لهیه تی دژایه  ه ڵت لی ڕۆژههکانتییهسایهکه  شێک لهن بهالیهله    که  م شانتاژانهکێک 
  ەڵتی کوردستانه ۆژهتیی ڕسایهند کههێندرێ پشتیوانی چهار دهک  هب  شهم بهڵ ئهگهله
مب  که ئهیهاوهۆ  کورت  تێکۆکی  و  توودهشهندام  حیزبی  ئیرری  ڕێکخراوی  ی  ان، 

خه )ئهفیداییانی  پێڕه هرییکسهڵک  یا  کۆنگرهت(  وهوانی  و  چواربوون  زی  ی  ۆربهک 
 ووه کرد   هم ڕێکخراوانڵ ئه گهماڵواییان له  یهاهساڵه   و ڕێکخراوانهمانی کوردی ئهندائه

ڵی ڕابردوودا  سا   ١5  ی نیزیک به ماوه  ت له تایبهو به  ڵبژاردووهههان  ییوهتهو ڕێبازی نه 
 و، له   یهیان هههقینست و ئاکاری ڕاستهک ههیهتا چ ڕاده  که  نیشانیان داوه  وهکرده  به

ن ۆیاڕای خ  وەی بیر ونووسین و باڵوکردنه  به  هوهشباری کاری فیکری و ڕۆشنبیری
بوارهته  له کۆمهنی  کاواوی  و  کولتووری  سیاسی،  کارتێکهڵیهزانستی،  کی رییه تیدا 

ئه  باشیان بووه و زانستی   نگرههفه  تیان بهخزمه  توانایاندا بووه  له  که   یهو ڕادهو تا 
کردووهوتووخوازانهکهپێش کورد  ئ  ی  نهرکهو  ئیدهوایهتهی  بێ  خۆیان  بتیی  جێ  هعا 
بهوهێناه به.  کاتهئه  هوداخه  ڵم  کهو  لهبه  ی  قافیهنووسه  شێک  ڕازاند  ران  ی  وهنهبۆ 

کهنووسراوه بهکانیان  بۆ  دێنن،  سووکایهرحهم  و  خۆیان  بیروڕای  نیشاندانی  تی  ق 
بێبایە و  الیه کردن  دانی  نیشان  پهخ  تر،  و    به  ۆب  نانی  عوسمان  کراسی  ئاڵکردنی 

مڕۆ  ئه  ی کهسانهو کهمووی ئهن. بێگومان ههبهده  تییانهسایهم کهی ئهڕینربده  پشتیوانی
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ر هه زانن کهن چاک دهکهی و سیاسی دهی وڵت کاری رۆشنبیروهره ده ت لهتایبه به
ئازاد مرۆڤێ و  ماف  ده ک  بۆ  فیکری  بیروڕای خۆییی  ڕێبازی  هه  و   ربڕینی  ڵبژاردنی 

هه  ل  یهسیاسی  نییەسیاسه   انیجیه  ه و،  حوکم  وه   هک  تیشدا  سیاسی  ک چاالکێکی 
ڕێکخراوه ماره ئایدیۆ  کراوی  بمێنێتهلۆژییه یا  بهوهک  و  بیروڕا  ههرنامه.  سیاسیی  ر  ی 

و   وهتههن  ندییوهرژهری بهدیهێنهوه  که  و پشتیوانییە  ک تا کاتێک جێی ڕێزیهڕێکخراوه
ی  وهتهکانی نهزووهه ئاریاندنی ویست و  نجام گهئهبۆ به تێکی دروست  پێشبردنی سیاسه

شکیالتی هت  هۆی ناکۆکیی  الدا، یا به  م ڕێبازه لهێک  ر ڕێکخراوخۆی بێ. کاتێک هه
له سووربوون  شێوهسهو  سانر  کۆنی  دێموی  لهترالیزمی  نێو   کراتیک  سیاسیی  کاری 

بکهد ه ووڵت،   نهوا  و  ئهوێ  مێژووییتوانێ  ب  رکی  بۆ  جهخۆی  ڕێگاش  و  بێنێ  ێ 
تبوونی و له  وهجیابوونه  دا، ئەگەریی ربڕینی بیروڕایان نهموخالیفی نێوخۆ بۆ ده  نیالیه
مدا کهی یه پله   له  یهوهئه   ر ڕووداوێکی واش، باشترنگاندنی ههڵسهبۆ هه  ر.سه  چێتهده

شکیالت نی نێو تهکاکۆکییهر گرفت و ناسه  وهڕێتهگهده  ی کهانکەکیی ره هۆکارە سه
بگیرێ رچبهله ڕێکخراو  او  پشتیوانیی  که  و؛  نه کانی  تییهسایه یا  هۆی   بێتهناهاوفیکر 

 ر باڵی موخالیف. بۆ سه  هێرش هێنانی سیاسی
تا بڵێم تۆ    کێیهت ت سی "بڵێ دۆوته کاندا لهچەپه زبهی حیان زۆربهنێو ڕابردوودا له له

ئێراندا بۆ    له  گیرا. بۆ وێنهردهوهلک  کان کهتهو حکوومهێز  ندنی هنگاڵسهکێی" بۆ هه
دانی   نیشان  ئهتهبێبایەخ  کهواوی  و  حیزب  دژ  تییانهسایه و  ئیسالمی ی  کۆماری  بە 

ده به چاالکییان  پشت  بەر  کرد،  هێزه پشتیوانیی  و  سۆسیالیستی   زەاوخوتنپێشکه  ەی 
مریکا  تیی ئهئایا دژایه ڵمسترا. بهبهکان دهتهرسپهشا  مریکا وتیی ئهجیهانییەکان و دژایه

 ی گۆڕی؟کهلهسهمه ت یا پشتیوانیی سۆڤیەت سووره
ت و شکیالی تهوههۆی جیاکردنه بوو به که هید دوکتور قاسملووچێ شهبیرمان نه له

کوردس دێموکراتی  حیزبی  تووده  له ن  اتڕێبازی  لهحیزبی  کادری    حیزبی  یمێژینه، 
کهودهتو و  بوو  ئێران  کاره نا  سی  بایەخی  له توانێ  و  کانی  دێموکرات  حیزبی  نێو 

  کانی دوای هاتنه تهو، سیاسه   وهم کاتهکه  بوونی ناوبراور توودەیی بهتی ئیراندا لهسیاسه
  حیسابی چاالکیی پتر له ش بووبێ بهڵههه ر پڕ له گهت ئهنانهوکراتی تهنێو حیزبی دێم

له ئێران و الیه  یدهکانی حیزبی تووڕیزه   ه ڵ لسا  ٢٠ بیروڕای سۆسیالیستی و   نگری 
 شی سیاسی. المار و هێرژێر په  ۆڤیەتی دانێ و بیخاتهبەرەی س
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کانی  سیاسیه  شکیالتیی هێزهته-سییرانی سیاقه  ڵت وڕۆژهه  له ئەمڕۆ بۆشایی سیاسی  
له شهبه  مهئ کوردستان  وڵوهره ده  ی  لهکه ی  ت، ی  الوازهۆیه  ێک  نی بووکانی 

م ئه   ر شانی ڕۆشنبیرانیسه  خاتهدهنه  زرکه مهم ئه و ئه  ڵتهڕۆژهه  ی کوردیوهبزووتنه
 ه ب  و بۆ  یرانهم قهر لهده  ۆ هاتنهتا بخۆ  ربهکانی سهتییهسایهها کهروهو هه  ڕێکخراوانه

بزووتنە له هێزترکردنی  لهرهبواواوی  ته  وی کورد،  تێبکۆشن و  به هه  کاندا  و   رنامهر 
که  بهدیهێنهوه  ئاکارێک  بکه وهتهنهندیی  رژوهری  پشتیوانی  بێ،  کورد  بێگوی  مان  ن. 

بوارهله ڕێکخراوێکه م  بۆ  شانازی  به  ڵڵهگه  به  که  دا  پێشنیاری  و  کی یهرنامهکردن 
پێشکهپێوکڕێ و  مۆ   وتووخوازانهک  بتوو  بیدێڕن  سهروڕانێ  و  گشتی  نجی رای 

بهبیرڕۆشن کورد  بهرهانی  و  ڕاکێشێ  دوورکردنهوخۆ  ها  وهجێی  چاالکوانە و    ندانی 
بهسیاسییه کورد  وزهرهکانی  بوون،  پاسیڤ  ئهو  ڕاکێشانی  هێزانهی  ر  هه  بهی  م 

                            هەبێ.        وهڕێکی جیاوازه باوهبیرو
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 !کێموکراتەکان و چەند تێبینییەی دپرسی یەکگرتنەوە 
    

ەروەها دوو بەشی ودا چەندین جار بەشە جیاجیاکانی کۆمەڵە، هلە چەند ساڵی ڕابردو
جۆراوجۆریان هەوڵی  پێ  دێموکرات  دانیشتن،  دروستکردنەوەی بۆ  و  کهاتنەوە 

اوەکانی پێش دابڕان و وود پێی ڕەش داوە. نەبوونی متمانە بە یەکتر بەوباهحیزبێکی  
گرووپی، کۆسپێکی کانیان، پاوانخوازی و بەرژوەندیی تاکەکەسی و  نێوخۆییە  ێشەک

ب ڕێگایە  ئەم  لەسەر  یەکگرتنەوجیددی  لە  باس  کەمتر  دواییانەدا  لەم  ەی  ووە. 
ی دوو باڵەکەی دێموکرات  تررۆەڵکوو زۆرتر باس لە نزیکبوونەوەی زکۆمەڵەکان، ب
ئەندا دێموکراتیشئە  مەکانیدەکرێ.  باڵەی  دوو  یەکگرتنەوەن،   کە  م  چاوەڕەوانی 

تۆڕەمیدیاییە هەلەسەر  بە  ڕەوتی  کان  لە  خۆیان  خۆشحاڵی  نوێ  خەبەرێکی  ر 
داخەونز بە  دەردەبڕن.  دێموکراتەکان  بەرچاویکبوونەوەی  وادێتە  تەواوی   ە  کە 

ڕ تا  هتد  و  حیەید ادانیشتنەکان  جەماوەری  چاوی  لە  دوور  بە  زۆر  وو ڕ  زبی ەکی 
ە پێکەوە دادەنیشن و بڕیاری کۆتایی بە باش یان خراپ  ن کدەدات و ئەوە ڕێبەرەکان

ئەگەر وابێ، ئەمە بۆخۆی لە  ؟!  ا نییەەن و ئەندامەکان هیچ نەخشێکیان لەم ڕەوتەد دەد 
 !  کدا کارەساتە نێوەرۆ 

  ، کە بە هەر هۆیەک، چ ڕێکخراوەیی و چ ێک بزئەگەر قەرار وابێ کە دوو باڵی حی  
لەیجی  بەپێی باوەڕ  و  بیر  حیزبی ەک  اوازیی  دوو  وەکوو  ئێستا  و  بوونەتەوە  جیا 

چ و  کار  لەسەرەسەربەخۆ  پێویستە  بگرنەوە،  یەک  دەکەن،  خەسارناسییەاالکی  ک تادا 
ریی  بەێڕمەکان بەشدار بن و بڕیاردەر تەنیا  وی کادر و ئەندابکرێ و لەم ڕەوتەدا تەوا

لە کوێدا  کە  دابڕانەکە چی بوو، هەڵەۆی  ە کە هحیزبەکە نەبێ. دەبێ ڕوون بکرێتەو
دە ساڵ کاری سەربەخۆی ئەم دوو بووە؟ کام یەک لە هۆیەکانی دابڕان پاش پتر لە  

 ە؟  وە چارەسەر کراووو فەرهەنگ و دوو هەڵوێست و سیاسەتی جیاوازەحیزبە، بە د 
،  ەوە گەلێک خاڵی جۆراوجۆری ڕیز کردبووونوبکاتی خۆی ڕێبەریی حدک بۆ جیا  
کئێست لە  ام  ا  خااڵنە  لەم  ڕێخۆشکەری  حیزیەک  کە  بووە  حەل  بەرامبەردا  بی 

اتوویەکی نزیکدا سوولی بێ و پێش بە جیابوونەوەی نوێ لە داه یەکگرتنەوەیەکی ئو



 کیەی نی بێ ت ندەو چ کانەکرات ۆمێد ەیوەکگرتنیە یپرس                                 ١78
  

  ە ن بێکی یەکگرتوودا بە چەشنێکی هەوااڵن بتوانن لە حیزبگرێتەوە؟ بۆ ئەوەی کە ئەوا
لە هەرک میکانیزم  بکەن کام  بڵێی حی  وەدوو ال  اری هاوبەش  دەکرێ؟    زبیپەسەند 

بەر ئاراستەکردنی  و  فراکسیۆن  هەبوونی  بە  ڕێگا  و یەکگرتوو  جیاواز  پالنی  و  نامە 
دنی  ەبوو بە دروستکری، بەبێ دابڕانی نوێ بدا؟ ئایا باشتر وا نەد گۆڕانکاری لە ڕێبەر

ئەندا و  کادر  بیروڕای  بەردەست  کاەمبۆلتێنێک  بخرێتە  ڕێبەری  جەماعەتی  و  بە ن  و 
یزبیش بەشداریی ئەم ڕەوتە بکا؟ بڵێی باشتر نەبێ ی حێکی دێموکراتانە بەدەنەەشنچ

بەش و دەربڕینی بەیاننامە و هتد  تادا ئەم دوو حیزبە بە کار و هەڵوێستی هاو لە سەرە
پێبکەن هاوبە دەست  کومیتەی  بێنن،،  پێک  جۆراوجۆرەکان  بوارە  لە  بدەن ەوه  ش  ڵ 

ئاما هاوبەش  پێڕەوی  و  بکەبەرنامە  ودە  ماوە  ن  پاش  داهاتوودا  دوو    یەکلە  کاری 
 ۆنگرەیەکی هاوبەش بڕۆن؟  قۆڵی، وەکوو دوو حیزبی برا بەرەو پێکهێنانی ک
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 چەند سەرنجێک بۆ سەر  

 !ساڵەی دامەزرانیدا  ٧٢ردستان لە یادی حیزبی دێموکراتی کو
 

الیەن نووسەران لە  دستان  مەزران و مێژووی حیزبی دێموکراتی کوردا  یلەمەڕ شێوە
راوەتە سەر نی کورد و بیانی گەلێک کتێب و بابەت نووسراوە و، تیشک خەراو لێکۆل

سیاس ژیانی  جۆراوجۆرەکانی  بزووتنەوەی گۆشە  و  بەتایبەتی  حیزبە  ئەم  یی 
 ڕۆژهەڵتی کوردستان بەگشتی. خوازیی کورد لە  ڕزگاری

 گەڵڵە دەکرێ.  زبەئەم حیکورتی چەند خاڵی مێژوویی و سەرەکیی  بە الێرەد 

ی هەتاوی لەسەر  ١3٢٤ی گەالوێژی  ٢5کراتی کوردستان لە  ێموحیزبی د  •
ووە درێژدەری خەباتی و، ب  ارە و بنەمای کۆمەڵەی ژێکاف پێک هاتقەو

چەشن بە  ڕێکخراوەیە  بەڵئەم  ئاشکرا  لە  ێکی  کاتی  پاشگەزبوونەوەی  بە  م 
ەی کە پێشەوا  ئەوبەپێی  ک هەتا ڕاگەیاندنی کۆماری کوردستان.  ڵێاخچەند  

محەم کەسایەتییەەد  قازی  لە وەکوو  بوونی  ئەندام  کاتی  لە  ئایینی  کی 
ئەمکۆ ئەندامەکانی  تەواوی  وەکوو  ژێکاف  نهێنییە   مەڵەی   ڕێکخراوە 

بێجگ کە  خواردبوو  ژێسوێندی  کۆمەڵەی  لە  هیچ  ە  ئەندامی  نەبێتە  کاف 
ئەم  د   یکڕێکخراوەیە خەباتی  و  ڕێگا  بە  وەفادار  و  نێتەوە، بمێحیزبە  یکە 

لە بیر  سوێندەکەی   وەیئەستەمە  پێچەوانەی  بە  بووبێ  ئامادە  بکرێتەوە 
دیکەشەوە    ڕەفتاری الیەکی  لە  ڕ٢5کردبێ.  گەالوێژ  دامەزرانی ی  ۆژی 

ت بووبێ. بەم پێیە دەکرێ ناچێ بە هەڵکەو کۆمەڵەی ژێکافیشە و ئەمە لەوە
 بدرێ. ەم لەقەڵ ساڵ 75بەڵکوو  7٢حیزبی دێموکرات نەک ی یسژیانی سیا
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دێموکراتی   • یەکەمین کۆماری کوردستانە. کورحیزبی  دامەزرێنەری  دستان 
کو کوردستکۆماری  دێموکراتی  حیزبی  ڕێبەریی  بە  ئەو  ردستان  ان 

بەخشی هەتا لە کەی کوردستانیش  ی بە کوردەکانی بەشەکانی دیشانازییە
 ڵتی کوردستاندا بەشدار بن.  تەسەپێکهێنانی یەکەمین د 

تایب • حیزبەییەەتمەندلە  ئەم  ڕێبەریی  تکانی  بۆ کەلکوەرگرتن  ،  ئەوان  وانایی 
ف بەبێ  دەرفەت،  هەوەڵین  کۆماری لە  ڕاگەیاندنی  بۆ  کات  ەوتاندنی 

هاوئاکوردست فەرمانە  ئەم  کە  کاتێکدا  لە  ئەویش  لەگەڵ  انە،  هەنگی 
وڵهەڵ و  سۆڤیەت  یەکیەتیی  ویستی  و  هەروەها ە  توێست  ڕۆژئاواییەکان، 

ئێرا فردەوڵەتی  و  ئازەربایجان   قەین  نیشاندەری  نە  دێموکراتی  ئەمە  بووە. 
ڕاستییە ڕێئەم  و  پێشەوا  بۆ  کە  ئامانجی یە  سەربەخۆیی  حیزب  بەرانی 

بوو دەرفەتسەرەکی  هەوەڵین  لە  خەڵک  بە  پشتبەستن  بە  و؛  کۆماری ە  دا 
 تانیان ڕاگەیاندووە. کوردس

حی • بەستێنێک  ی  بزدامەزرانی  بە  بوو  کوردستان  پێکدێموکراتی  نی هاتبۆ 
لە هاوچەشن  بەم  بە  حیزبگەلی  دابەشکراودا.  کوردستانی  دیکەی  شەکانی 

کۆڵەکەی   زبی دێموکرات لە ڕۆژهەڵتی کوردستان وەکووپێیە دەکرێ حی
بەشە بۆ  هاوچەشن  خەباتێکی  کوردبیروهزری  دیکەی  ستانیش کانی 

 لەبەرچاو بگیرێ.  

درێژەدەری کۆمەڵەییزح  ستراتێژیی • دێموکرات وەکوو  پێی بە  ژێکاف  بی 
هاوسەنگی و  و  و    بارودۆخ  دەرەکی  و  ژوورەکی  هێزەکانی  السەنگی 

و   تاریوە، هەتا خودموخ ووجەمسەری، لە سەربەخۆییەکۆمەڵگەی جیهانی د 
سەر بەڵم  گرتووە.  خۆ  لە  ئەوەیە  فیدرالیزمی  هەر  نجڕاکێش  لە  کە 

ی  ە چەشنناسراوە و ب  تاران وەکوو جیاییخواز  نیارحاڵەتێکدا بۆ دەستەڵتدا
کری و تەبلیغاتی کراوە. کورد بەگشتی بۆ فی  یاواز سەرکوتی فیزیکی وج
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بدەستەڵتدارانی   باوەڕمەند  ئۆپۆزیسیۆنی  تەنانەت  و  یەکیەتیی ئێرانی  ە 
چاوی  جیاییخواز  وەک  ئێران  هەر   ئەرزیی  و  کراوە  لێ    لێ  چاوی  واش 

من   باوەڕی  بە  سەرەکیی مێەلدەکرێ.  دروشمی  هاتوە  ئەوەی  کاتی  ژە 
لەو دستانییەکورحیزبە   یەک  و  بە  ان  کان  کورد  چارەنووسی  مافی  حدک 

بەخۆی کوردستان بێ، نەک دێموکراسی بۆ شێوەی پێکهێنانی کۆماری سەر
ئێرانی فیدڕاڵدا.  ئێرا لە  یان کۆماری کوردستان  ی و  دەکرێ خودموختارن 

ک گەیشتن بەم ئاواتە لەبەرچاو بگیرێ نەۆ  ب  فیدرالیزم تەنیا وەکوو قۆناغێک 
ئوەکو حاڵو  لەم  سەرەکی.  بدرێ ەتەامانجی  هەوڵ  دەبێ  و  دەکرێ  دا 

دی وەکوو  نەتەوەیی  و  سەربەخۆیی  مێشک  نێو  بخرێتە  بەرچاو  اردەیەکی 
پێکهێنا  ڕەوانی بۆ  کورد  ڕۆڵەی  هەتا  و  کوردەوە  کیانێکی تاکی  نی 

 وەیی تێبکۆشێ.نەتە

ێک نە یەکلەگەڵ بیری سۆسیالیستی و دادپەروەرا  ییەوگرێدانی خەباتی نەتە •
ح تایبەتمەندییەکانی  ڕەنگی  یزبلە  پرۆگرامەکانیشیدا  لە  کە  دێموکراتە  ی 

حی پداوەتەوە.  کە  کاتێک  و  چەپ  باڵی  کاریگەریی  لەژێر  وابوو زب  ێی 
ڕۆژهەڵتی بلۆکی  و  سۆڤیەت  جیه  یەکیەتیی  لە  دوو ئورووپا  انی 

یزب و بزووتنەوەی کوردی ڕۆژهەڵت  ح  ی رجەمسەری، دەتوانن یاریدەدە
شوێبن   ڕبە  بوو.ن  ئەوان  ڕای  شۆڕشی  ڕو  اکێشانی  پاش  وداوەکانی 

ەوەی ئەم وڵتانە لە کێشەی نەتەوەیی لە  لە ئێران و ئاوڕنەدان  57ڕێبەندانی  
بیکو بەم  حیزب  پێداچوونەوەی  هۆی  بە  بوو  دیتنەوردستان  و  ەی  رۆکەیە 

سۆسیال نێوان  لە  ئەندامی  ن  اکدێموکراتە-دۆست  بە  بوون  کۆتاییدا  لە  و 
ئەنتسوسیا وەی کە حدک حیزبێکی خاوەن  ئە  سیۆنالیستەکان. سەرەڕایرنال 

.  کەی زاڵتر بووەوە، هەمیشە باری نەتەوەییەئارمان و ئیدەی سۆسیالیستی بو
زۆر لە    انیویەتی بەشێکیحیزبی دێموکرات وەکوو حیزبێکی جەماوەری تو
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نیشتمانپەروەر و  خۆیی  ناڕۆشنبیران  دەوری  لە  جیاوازەوە  بیری  بە    کورد 
 . ەوەکۆکات

پڕە لە هەوراز و نشێو و کارەساتی جۆراوجۆار،    زبەژیانی سیاسیی ئەم حی •
کەسی دوژ  چوار  و  نەیاران  الیەن  لە  حیزبە  ئەم  کوردەوە یەکەمی  منانی 

لەنێو حیزبە ستانی کەمتر بیندراوە، کانی دیکەی کورد کوژراون، شتێک کە 
محەمەد  کاربەدەستانی  ێشپ  قازی  دەس  بە  حیزبە  ئەم  تی  حکوومەەوای 

تۆفیق   ئەحمەد  لە    پاش پەهلەوی،  و    ١٠پتر  حیزبە  ئەم  بەڕێوەبردنی  ساڵ 
وەک ئیتر  بەعسییەکاتێک  الیەن  لە  نەمابوو  حیزب  سکرتێری  و،  وو  کانەوە 

و بەرلین بە دەستی فکەندی لە ڤیەن  پاشان نەمر دوکتور قاسملوو و شەڕە
ح حوموکتێرۆریستەکانی  کران.  شەهید  ئێرانەوە  ئیسالمیی  یزبی  ەتی 

ڕێگاێمود  لە  کوردستان  گکراتی  گەلی  ی  ئاواتەکانی  و  ویست  بە  ەیشتن 
انی دستان گەلێک قوربانی داوە و باشترین ڕۆڵەککورد لە ڕۆژهەڵتی کور

 ی کردووە. خۆی پێشکەشی خەباتی ڕزگاریخوازانەی کورد 

ئەم  بەداخ • سیاسیی  خەباتی  درێژایی  لە  زۆرینەی زبیحەوە  وەکوو  ەدا 
دا دیکە  وحیزبەکانی  جۆڕاوجۆجی  بڕان  بەهۆی  کابوونەوە  نەبووە. ر  ەم 

بە   حیزبە  ئەو  دابەشبوونی  لێکدابڕان،  دێموکراتی دوایین  حیزبی  سەر 
حی و  ئێران  لێرەدا کوردستانی  کەوتەوە.  لێ  کوردستانی  دێموکراتی   زبی 

نی ئەوەی  ت  یەجێگای  حدک  پێکهاتنی  بکرێ  لەوەی  ڕادەیەک چ    اباس 
ا بوو، وود ساڵی ڕابرد   ١٠کورد لە    وەیزووتنە کانی بوڵمدەری پێداویستییە

ڵم ئێستا پاش ماوەی  شتێک کە بێگومان پێویستە بەوردی باسی لێبکرێ، بە
زۆر    کە پێوەندییەکانی هەر دوو ال تا ڕادەیەکی  ەساڵ، جێی خۆشحاڵیی  ١٠

   .وەتەوە و باس لە یەکگرتنەوەش دەکرێئاسایی کرا
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یی ئەم  زبای حیزبی دێموکرات، پیرۆووندایکب  ـەمین ساڵی لە  7٢ە کۆتاییدا بە بۆنەیل
انی دێموکرات دەکەم. هیوام وایە  یادە لە تێکۆشەران، ئەندامان و الیەنگران و دۆست

هەڵتی  ەکانی دیکەی ڕۆژنێوان دێموکراتەکان و هێز و ڕێکخراوە سیاسییهاوکاریی  
 ی و ەتەوەیو بەرەوپێشچوونی زیاتری بزووتنەوەی نە  وە کوردستان، ببێتە هۆی بووژان

 ردستاندا.  کو ئازادیخوازی لەو بەشەی

٢٠١7ی سێپتامبر



  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 انیەکەم کۆماری کوردستدامەزرێنەری  کوردستانحیزبی دێموکراتی 
 دامەزرانی حیزبی دێموکراتی کوردستان  یساڵمین  75بە بۆنەی 

ە ئاســتی ی تونــدی سیاســی لو کێشــەی زایینــی ســەدەی ملمالنــێ ٢٠ەدەی ســ
جیهـانی ونی سنوورە فەرمییەکانی  ورییەکان، تێکچوونی ئیمپراتجیهان، لەنێو چو

ــەرهەڵدانی دەوڵەتە نەتەو  ــی وەس ــد شــەڕی یەکەم و دووهەم ــانە. هەرچەن ییەک
ژمــارەیەکی زۆر لە دەوڵەتەکــانی ڵدان و دامەزرانــی جیهــانی هــۆی ســەرهە

لە ئاستی جیهانـدا،  وونی کێشەی کوردبباس  ئەمڕۆیی بوو، بەڵم سەرەڕای جێ
ــاب ــورد ئمخ ــۆ ک ــیان ب ــامێکی ئەرێن ــوونی بەواتە بە دەوڵەت ک ــب وو. دوادا نەب

ــایی شــەڕی دووهەمــی جیهــانی ئاســتیاوســەرەڕای ئەوەش، ڕوود  ەکــانی کۆت
ــزبە ی گەیانـــدە قۆنـــاخێکبـــزووتنەوەی کـــورد ی بەرزتـــر و، دامەزرانـــی حیـ

ی گەلـی کـورد ەوڕۆیـی بە خەبـاتوێ و ئکوردستانییەکان ڕەنگ و شکڵێکی ن
حیزبـی ۆمەڵەی ژیـانەوەی کـورد و کـان دامەزرانـی  تەڵتی کوردسدا. لە ڕۆژه

 رچاوی لە گەشەسەندنی بیـری نەتەوایەتـی لەبەوکراتی کوردستان ڕۆڵێکی  دێم
وان بۆ خەبـاتێکی ئەمڕۆیـانە لە پێنـاوی ک و کۆکردنەوەی ئەنێو جەماوەی خەڵ

لە ەکەمـین کۆمـاری کوردسـتان . دامەزراندنی یی گێڕاگەیشتن بە مافی نەتەوەی
ی کوردسـتان دێمـوکرات ویی لەژێر ڕێبەریی حیزبـیای هەت١3٢٤انی  دی ڕێبەن٢

ــک لە هەر ــاتە و جێگــایە یەکێ ــانی ئەم خەب ــانازییەکی  دەســکەوتە پیرۆزەک ش
 بە گشتیی و، حیزبی پێشەوا بە تایبەتییە.  ویی بۆ گەلی کورد مێژو

 ەڕای ڕووخانــدنی لە الیەنۆی کوردســتان ســەرســەربەخڕاگەیانـدنی کۆمــاری 
و، هەتـا ێنـایە دی ئـاواتی مێـژینەی کـوردی ه  نرکوتکەری تـاراەهێزەکانی سـ

مانی کوردستاندا ە مێژووییە وەکو ئەستێرەیەکی گەش لە ئاساوهەتایە ئەم ڕوود
ڕینی ئاوات و هیواکانی کورد واتە سـەربەخۆیی کوردسـتان دەدرۆشێتەوە. دەرب

 یانی لە شــێعرکراتی کوردســتان زۆر بەجــورانــی حیزبــی دێمــودامەز لە کــاتی
 نگ دەداتەوە:ێمن"دا ڕە"ی شاعیری نەمری کورد "هت"بژی دێموکرا
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 ە دەگەی بە ئاواتەیمزگێنیم د
 دێموکراتکوردە لە سایەی حیزبی 

 ێموکرات تۆ دەدا نەجاتحیزبی د
 پیادەی ئەو، شاهی دوژمن دەکا مات

 کراتبژی دێموکرات بژی دێمو
 (١3٢٤ی )ڕەشەمە                                
 
دنی کۆماری کوردسـتان لە ە ڕاگەیانندانی هەر ئەو ساڵەدا ببەخۆشییە لە ڕێ  مئە
 ات:هێمن بەوپەڕی خۆی دەگ عری "ڕۆژی خۆشی"ـیشێ
 

 خۆشییە، تێپەر بوو ڕۆژی دەرد و خەم ڕۆژی جێژن و
 ی تەمڕفاند و بردهات شنەی ڕەحمەت بە جارێک ڕای

 
 وڕقاقای پێکەنینی کیژ و ک دێ لە هەر الیک

 ساز و تار و زیل و بەم ەیسووچێکی نەغم ردێ لە هە
 

 گشت وڵتۆ ستانە بەفر دایپۆشی ئەوڕگەرچی ز
 باخی ئیرەمی ئێمە خەمڵێوە وەکوو خاکی پاک

 
 ی ئیستقاللی کوردستانە، ڕۆژی شادییەجێژن

 جێژنە پیرۆزە لە الوی هاووڵتیی خۆم دەکەم
 (١3٢٤انی د)ڕێبەن                                                

زی قـاتی خـۆی لە پەسـنی پێشـەوا ات(یش هەسـسەید کامیل ئیمامی )ئـاور  نەم
ەوەی ڕێـگەی ن وەکوو نزیـک کەرسەرۆک کۆماری کوردستا محەممەد، یەکەم

 دووری کورد بەم چەشنە دەردەبڕێ:
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 دغدووری کوری مهتیللهت ممیحنه وڕۆ لهر ئهده هاته 
 ردنجووری کوڕه ومومی خۆ ههرائاوات و مه ینهگه
 

 سکه یشتی، بوویهۆ گهمما تئه ر بووس و بێ دهبێکه
 وری کوردئیس جمهوی ڕه، ئهر بژی بۆ الگریی مههه
 

 زووئاره ینهگهڕۆیشتن، نهمێژ بوو کورد دهزۆر له
  ری کوردی دووبۆ ئێمه ڕێگه وهتۆ نزیکت کرده

 
 هوزانت کردهدان و گوڵستان و بێ خهئاوه
 کوردو ژووری  خوار ندانهتان و ڕێبهزسی و چلهبه

 (١3٢٤)ڕێبەندانی                                                
 

ە شـــێوەی دامەزرانـــی حیزبـــی دێمـــوکراتی کوردســـتان لە الیەن ســـەبارەت ب
و  و دوژمنییەوە گەلێک کتێب بیانی بە دۆستورد و نووسەران و لێکۆڵەرانی ک

یانی سیاسیی ۆرەکانی ژراوەتە سەر گۆشە جۆراوجخ  سراوە و، تیشکوبابەت نو
ــزبە ب ــورد ەتــئەم حی ــزووتنەوەی ڕزگــاریخوازیی ک لە ڕۆژهەڵتــی ایبەتی و ب

دستان بەگشتی. دوژمنان و نەیارانی کورد دامەزرانی کـۆمەڵەی ژێکـاف و کور
 تەتیی سـۆڤییەەرهەمی سیاسەتەکانی یەکیدێمۆکرات وەکو بحیزبی  بە تایبەتی  

ران لە قەڵەم دەدەن و ژئـاوای ئێـپای سـوور بـۆ بـاکووری ڕۆسـ  و هاتنی هێزی
اوپۆشـی دەکەنەوە یاخود چێنی مێژوویی خەباتی گەلی کورد کەم ڕەنگ  ستبە

و حاشای لێ دەکەن. بێگومان هاتنی سپای یەکیەتیی سۆڤییەت و ئینگلـیس بـۆ 
ی سیاسـی ارانەوەی فەزدنی ڕەزاشـا بـوو بە هـۆی کـڕووخان و دەرکر  ێران وئ

یـان دەڵکـی ئێـران و سـەرهەڵدانی تەواوی خەیا بۆ کـورد، بەڵکـوو بـۆ  ەننەک ت
ــت و چەپــی ــرووپ و حیزبــی سیاســی بە ڕاس ئــاڵۆزەدا  ەوە. لەو ســەردەمەگ

ئــازادیخوازانی خەڵکــی کــوردیش توانیــان لەم دەرفەتە کەڵــک وەرگــرن و 
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مـوکراتی ێەو، حیزبی دو پاشان لەسەر قەوارەی ئکۆمەڵەی ژێکاف    رەتادالەسە
 ن پێک بێنن.  تاکوردس

( ١9٤١هەتـاویی )ئاگوسـتی  ی١3٢٠پەیمـان لە خەرمانـانی  ەکانی هاوهاتنی هیز
فسەر و ران لە شەڕێکی سێ ڕۆژە و هەڵتنی ئەیم بوونی سپای ئێبۆ ئێران، تەسل
نتایی خـاکی ئەم رکووتکەرە لە پااتە سەو هەڵوەشانەوەی ئەم پێکهسەربازەکان  

ۆ ستنەوەی بـی خەرمانان و دوورخ٢5ە  ل  کێشانی ڕەزاشا  دەست لەکار  وڵتەدا،
ــان  ــوریس و پاش ــکانی فەزای ژودوڕگەی م ــۆی تێکش ــوو بە ه ــبورگ، ب هانس

سەرهەڵدانی قەیرانی سیاسی و نیزامی، بێدەسەڵتیی تـاران  رەرۆیی پاشایەتی،سە
وەیەکی سیاسی لە ئێراندا. لە مـانمانی هێزەکانی و لە چو گۆڕانکارییەکی بەرچا

ی ئێـران هـاتنە نێـو یاسـییەکانلە هێـز و کەسـایەتییە س  اوا بەشـێکی بەرچـدکورت
د. چــاالکیی سیاســی کــری سیاســەتی ئەم وڵتە و دەســیان بە کــار و انگۆڕەپــ

ــۆی  ــوو بە ه ــد، ب ــی و هت ــازادی ڕۆژنامەنووس ــندیکا، ئ ــزب، س ــاتنی حی پێکه
ۆمەڵیەتی ە ڕەوتـی ژیـانی سیاسـی و کـین و توێژەکـان لواوی چـبەشداریی تە

 راندا.  ێئ
ــران  وندەرچــو ــوونی ســپای ئێ  انایجــان، کوردســتان و خوزســتلە ئازەربو نەب

هەڵدانەوەی بیـری تەوەییەکان و سـەربەستێنی شیاوی بۆ کار و چاالکی هێزە نە
ی کـۆمەڵەسەربەخۆیخوازیی لەم بەشانەدا ساز کرد. لە ڕۆژهەڵتـی کوردسـتان  

ــورد ــانەوەی کـــ ــاری ٢3( لە ١)ژیـــ ــاڵی ی ئەیـــ ــزری وبە بیر ١3٢٢ســـ هـــ
ــەربەخوی ــنبیرانی ازیی و چەپ لە الیەن ڕۆخوس ــتان کە ش ــاتەی کوردس ئەو ک

ی چاالکیی ئەم دا پانتای١9٤٤نی  بەیان مەهابادی بوون پێک هات و "لە هاویۆرز
ــرت") ــۆ گ ــانی لەخ ــا کرماش ــاکۆوە هەت ــیە لە م ــراوە نەهێنی ــوان٢ڕێکخ ی ( و ت

ە ببێتە هۆی پەر ی ڕابکێشێ ودیخوازانی کورد بەرەو خۆێکی زۆر لە ئازاخەڵک
جەمـــاوەری  ێـــویســـتی و دادپەروەرانە لەنناسیۆنال ســـەندنی بیروهـــزریو گەشە

ەزاشـا کوردسـتان لە وخـانی حکـوومەتی ڕخەڵکی کورد. لە سـاڵنی پـاش ڕو
کە لە مبتۆن  کردەوەدا لەژێر کۆنترۆلی کوردی ڕۆژهەڵت بوو. خاتوون ئەن لە

و لە بــوکوردســتان کرد ۆســەفەری بــ ١9٤٤ئینگلــیس لە ســاڵی وێزی بــاڵالیەن 
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ونی ژانـدارمە و بـوی کـوردە چەکـدارەکان و نەباسی بوونڕاپۆرتەکەی خۆیدا  
و گـوڕی  ەورێـز و مەهابـاد و تـینونـدەکانی نێـوان تپۆلیسی ئێران لە شار و گ

ی ( بە بـاوەڕ3کا.)کان دەسەربەخۆیخوازیی و هەستی بە هێزی نەتەوەیی کوردە
تنەوەی ندی بـزوومحەممەد، ناوهی لە تاران، قاز بریتانیازی سێر ڕ. بوڵالرد، باڵوێ

 (٤.)وەربەخۆیی لە کوردستان" بوسە
ــژی ٢5لە  ــی دێمــو١3٢٤ی گەالوێ ــتان دا حیزب ــەر قەوارە و لکراتی کوردس ەس

و و پاشـگەزبوونەوەی کـاتیی لە چەنـد خاڵێـک وەکـبنەمای کۆمەڵەی ژێکـاف  
بـارودۆخی   یئـاڵوگۆڕ  پێـیەوەی تەواوی کوردستان بەەخۆیی و یەکگرتنسەرب
ــ ســیسیا ــات و، ت ــک ه ــاتە پێ ــروئەو ک ــێکی زۆر لە خەڵکــیوانی بی  ڕای بەش
ــیرە، وردەک ــەرۆک عەش ــاوات، س ــتان بە ئاغ ــدوردس ــۆرژوازی و هت یەوە بە  -ب

تـایبەت لە موکریـان بەرەوخــۆ ڕابکێشـی. حیزبــی دێمـوکراتی کوردســتان دوو 
ی اان ســەرەڕایجــمەزرانــی حکــوومەتی ئازەربنــد ڕۆژێــک پــاش داگ و چەمانـ

و یەکیەتیـی سـۆڤیەت کە ەربایجـان  نی فـرقەی دێمـوکراتی ئازووهاودەنگ نەب
مــافی ئازەربایجــان بە  نویســت کوردســتان وەکــوو بەشــێک لە حکــوومەتییادە

بەپێـی هەبـوونی سـتراتێژیی نەتەوەیـی و هەڵـومەرجی نەتەوەیەکی کەمینە بـێ،  
هـانی یزەکـانی جلهێتن لە دژبەریـی حکـومەتە زکوو: کەلک وەرگـرساو وەڕەخ

ــانی یەواتە یەک ــۆڤییەتی و جیه ــی س ــاوا، تی ــەقامگیرڕۆژئ ــوون و ناس  ییالواز ب
و ئـازادیخواز لە بوونی بەرەی چەپ حکوومەتی ناوەندی و سپای ئێران، بە هێز

اوەز، ســەرم ٢١گشــت ئێــران، دامەزرانــی حکــوومەتی میللیــی ئازەربایجــان لە 
بەســـتن بە تشکان، و پیرەکی بەرچـــاو لە ئاغـــا و عەشـــکـــۆکردنەوەی بەشـــێ

ن دەرفەت و ڵیە مێژووییەی بوو لە هەوەەم بوێرییئوانیی خەڵکی کوردستان  تیپش
ــات،  ــدنی ک ــێ فەوتان ــدانی لە دووی ڕب ــدا ی ه١3٢٤ێبەن ــوارچرای ەتاوی لە چ

تانی کوردسـ مەهاباد بە بەشـداربوونی خەڵکێکـی بەرچـاو، دامەزرانـی کۆمـاری
ەیــی ەوسـتراتێژی نەت ونی هەسـت بــووئەمە بۆخـۆی سـەلمێنەری هەڕاگەیەنـێ. 

 و ۆیی لە کاتی شیاوەخیزبە لە ڕاگەیاندنی سەربریی ئەم حهەروەها بوێری ڕێبە
   بوونی کوردستانە.لە پێناوی بە دەوڵەت
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ــوولی  ــری کونس ــرت ڕۆســۆ، جێگی ــراوەکانی ڕاب ــگە و نووس لە بەشــێک لە بەڵ
میــل جە تــورەج ئەتــابکی و پڕۆفســۆرو لێکۆڵینەکــانی ەورێــز ئەمریکــا لە ت

وێنەرانی سیاسـیی بیـروڕای نـبە شێوەی هەڵسوکەوت و    ژەلی و هتد ئامانحەسە
تان وکراتەکـانی کوردسـفرقەی دێموکراتی ئازەربایجان لەگەڵ دێم  و  سۆڤییەت

 کراوە. بۆ وێنە:
ڵ ی لەگەڕابرت ڕۆسۆ لە ڕاپۆرتێکدا بەم چەشنە باسی چـاوپێکەوتنێک ✓

 و بیـروڕای ئەو ەربایجانئازشەوەری، سەرۆک وەزیرانی میر جەعفەر پی
ــن دەکــا: وکوردســتا رەت بە قــازی محەمــمەدســەبا  دا"... "لەهەر حاڵ

و قــازی گـوتی، بە ڕای ئە پیشـەوەری لەو چـاوپێکەوتنەی ئەم دوایەدا
'پیــاوێکی باشــە'، دەربــارەی مەســەلەی 'کوردەکــانی ئازەربایجــان'یش 

ە' نەووەش بە مەرجـی 'نەهێنـی مـادوە. سەرەڕای ئەگەڵ کرڕاوێژی لە
نــایی دەکــان تواوانییە کورجــارێ پێــیکــرد، ڵەشــی پــێ زیــاد ائەم خ

ی ی خۆیان هەبێ و، دەیەوێ بە جێگای مەجلیساربەرێوەبردنی کارو ب
لەژێر چاوەدێریی حکـوومەتی تەورێـز   نجومەنێکی میللیمیللی تەنیا ئە

" لە ڕاپـۆرتێکی یجانیـان پـێ بـدا.ازەرباو، پێنج کورسی لە مەجلیسی ئ
کمڕەوایی کوردەکـان ای حو"بە هۆی ئیدیع  دەنووسێ:سۆ  دیکەش ڕۆ

بـادوە هەتــا مــاکۆ، هەروەهــا هانــاوچە ســنوورییەکان لە مەۆ تەواوی بـ
لە نێـوان کـورد و ئازەربایجـانییە ێ و خـۆی، نـاکۆکی  میاندواو، ورمـ

ەیـــانەوێ ەکـــان دخودموختاریخوازەکـــان پەرەی گرتـــوە. ئازەبایجانیی
ە تی تەورێـز و لەنی حکـوومرمـااریی کوردەکـان لە ژێـر فەخودموخت

 (5بمێنێتەوە.") ادا قەتیسرچێوەی ناوچەی مەهابچوا
رەت سەباهاوچەرخدا"   ئەتابکی لە کتێبی"ئازەربایجان لە ئێرانیج  تورە ✓

بە هەڵسوکەوتی دێموکراتەکانی ئازەربایجان لەگەڵ شاندێکی حیزبـی 
وێک نگاا باس دەکا: "هەوەڵین هەئاون لە تەورێز  وردستادێموکراتی ک

ڵ دێمـوکراتە 'یان لەگەەربڕینی 'برایەتیکان بۆ دردە دێموکراتەوکە ک
ۆ بەشـداری لە ە هاوبیرەکانیان هەڵگرت ناردنی شاندێک بـییئازەربایجان
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ــوکراتی جێژ ــرقەی دێمـ ــودە لەگەڵ فـ ــی تـ ــوونی' حیزبـ ــی 'تێکەڵبـ نـ
( ١3٢٤انـانی  ی خەرم١٢)١9٤5ی  ێپتامبرسـئازەربایجان بوو کە لە سێ  

یـا ێکی دیکەشیان بە جەدا شاندهەر لەو ڕۆژ و.وە دەچوبەرێلە تەورێز 
ەجلیسی میللی ئازەربایجـان نـارد، ی مشداری لە کردنەوەی فەرمیبۆ بە

یەوە تێگەیشــت لەگەڵ ئەوان نەک وەکــوو کــورد بە نــارەحەتیشــاندی 
ەرانی بەشـێک کو نوێنشاندی ئەیالەتێکی دۆست و دراوسێ بەڵکوو وە

سـتان کە اتەکـانی کوردکرێ. دێمودەکـرئازەربایجان هەڵسوکەوت لە  
ســتبەجێ دە ازەربایجــان نــاڕازی بــوون،تەکــانی ئلەم کــارەی دێموکرا

وێ و بەهێزیـان هاباد بەرەیەکی نـپاش گەڕانەوەی شاندی کورد بۆ مە
بۆ دامەزراندنی حکوومەتی خودموختـاری کوردسـتان وەڕێ خسـت. 

یی( ەتـاوی ه١3٢٤ی ڕێبەندانی  ٢)١9٤6ی ژانویەی  ٢٢نە، لە  بەم چەش
مــی نێکی فەری کوردسـتان بە چەشـودموختــاری حکـوومەتی خغەبنـا

 (  6دارێشترا.)
 نووسـەر و تـوێژەریلێکۆڵینەوەکانی پرۆفسۆر جەمیل حەسەنلی ێی  بەپ ✓

ئازەربایجان لە کتێبی "ئازەربایجانی ئێران، دەسـتپێکی شـەڕی سـارد"، 
 ٤واتە  ١9٤6ویەی ســاڵی  ی ژانــ١6وکرات لە قەی دێمــڕێبەرانــی فــر

نــاوی  لە بابەتێــک بە ری کوردســتانیانــدنی کۆمــااگەژ پــێش ڕڕۆ
خاڵـدا ویسـتە سـەرەکییەکانی  ١٢" لە  جانیستەکانی خەڵکی ئازەربای"و

ــۆنگ ــی ئازەرک ــەرەتای ئەم رەی میللی ــوو. لە س ــان گەڵڵە کردب بایجانی
ە بـۆ لە خودموختـارییەوئەوان  بابەتەدا هۆیەکانی گـۆڕانی بیروبـاوەڕی

بەخۆ بە وڵتێکـی سـەردامەزرانـی    ن ونی ئێـراایجـاسەربەخۆیی ئازەرب
ە کــراوە. لە خــاڵی رۆڤمــوکراتیکی ئازەربایجــان شــۆمــاری دێنــاوی ک

بەشی ژێر دەسـەڵتی حیزبـی   ا باس لە لکاندنیی ئەم بەڵگەنامەیەد١٢
 ارە بەمدێمـوکراتی کورسـتان بە نـاوی کوردسـتانی بـاکوور بەم کۆمـ

ــنچەشـــنە گەڵڵە کـــر ەوڵەتە[ م دکانی ئەوورەاوە: "ئەم نەخشـــەیە ]سـ
ــاتی ێ. ســـنووروریش لەخـــۆ دەگـــردســـتانی بـــاکوکور ەکەی لە کـ



 وردستان اری کۆمەم ککەی یەررێن دامەز دستاندێموکراتی کور زبیحی                 ١9٢
  

ــرێنی چارەســەرکرد ــاریی دەک ــاکوور دی ــتانی ب ــەلەی کوردس ." مەس
ەهـا ئامـاژە دەکـا: لە سـەرەتادا بـاقرۆڤ و پیشـەوەری حەسەنلی هەرو

ن دەبـێ وابوو کوردەکـاانن و پێیـدژی خودموختاریی کوردستان بوو
ــوەی ئ ــدازەرلە چوارچێـ ــنا خبایجانـ ــار بـ ــی . بەڵم دامەودموختـ زرانـ

خشـە سـتراتیژییەکانیان نە  لەنێـو ئێرانـدا بەشـێک لە  کوردستانکۆماری  
ــی دەدالەم وڵتە بـــوو. بـــ ــەلەیە  اقرۆڤ هەوڵـ ــنێک ئەم مەسـ بە چەشـ
ڤ لە حەسـەنۆ ژانویە لە تەورێزەوە ئیبراهیمۆڤ و ٢9کۆنترۆل بکا. لە 

یەکان رد و ئازەریکو  ی نێوانکاریۆ باقرۆڤ دەنووسن: هاونامەیەکدا ب
کوردەکان یی سەرانی کورد باسی ئازاد  . زۆربەیئاڵۆز بووە ..گەلێک  

ــتانی گەورە  ــانی کوردسـ ــتیدو پێکهێنـ ــانە دەکەن. لە ڕاسـ ا ئەم کەسـ
 الیەنگری سیستمی فئێودالیسم و درێژەپێـدانی ئەون. پـاش ئەم نـامەیە،

تــی ی وەزارێشــوور داداشــۆڤ"، ئەنــدامی پمــانی بــاقرۆڤ "ناســبە فەر
و "مەلیـــک ازرگـــانی انی نـــوێنەری ب[ لەژێـــر عینـــونێوخـــۆ ]کشـــور
رێنە سەرپەرەستی نەخۆشخانەی سـۆڤییەت دەنێـرد  اویئەسالنۆڤ" بە ن

 (7بارودۆخەکە کۆنترۆل بکەن.)مەهاباد تا 
ان بـوو بە هـۆی کوردست حکوومەتی میللیی ئازەربایجان و کۆماریڕاگەیاندنی  

ردسـتان ئێـران و؛ کو  ی داگیرکەریتانسیاسیی وڵ  سپایی و  چنمانیکچوونی  تێ
سارد. بەڵم یەکیەتیی سـۆڤییەت  ەڕیبوون بە خاڵی دەستپێکی شربایجان و ئازە

ــەرەڕای ــورس و سـ ــتیوانی قـ ــان بەردەوام بە  پشـ ــۆی لە ئازەربایجـ ــایمی خـ قـ
دســتانی دەکــرد کە اری کورڕدۆنگــیەوە ســەیری حیزبــی دیمــوکرات و کۆمــد

و سـەرۆک  ئـایینی، ئاغـاکەسـایەتیی  کـووۆمۆنیست بەڵزۆربەی ڕێبەرانی نەک ک
چەوســێنەری کـۆمەڵگە" بــوون و، نـی "دەرەبەگ و نــوێنەرانی چیرە واتە عەشـی

ــوو، بەڵم رەکەی ســەرەڕای ئەســەرۆک کۆمــا وەی الیەنگــر و دۆســتی ئەوان ب
تـاران ەڵ حکوومەتەکانی ەوت لەگوکات سیاسەتێکی ڕاستبینانەی لە هەڵسوکها

ــز، هەروە ــا و تەورێـ ــا ئەمریکـ ــهـ ــو سـ ــرد و دۆڤییەت بەرێـ ــت وە دەبـ ەیویسـ
ڵکی کورد لەگەڵ ئەم الیەنانە پێک خە  استبینانە لە بەرژوەندییگییەکی ڕهاوسەن
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ــێ ــی تونــدوتیژی لەگەڵ دەوڵو لەم پێوەنــدییە بهێن ەتەکــانی دا نەک دژایەتییەک
نسـوولی ئەمریکـا تەکـانی جێگیـری کوی ڕاپۆرڕۆژئاوا نەدەکـرد بەڵکـوو بە پێـ

نی ی و گـۆڕیراسـی ڕۆژئـاواینکردنـی دێموکوان بۆ دابیئە ری هاوکارییخوازیا
 بوو.ان چەشنی دەسەڵت لە ئێر

مریکـا بـۆ وەزارەتـی ێگـری کونسـوولی ئەلە یەکێک لە ڕاپۆرتەکانی دوهێر، ج
اری ی ئەیــ6)١9٤6ی ئــاوریلی ٢6یکــا، ڕێکەوتــی کاروبــاری دەرەوەی ئەمر

نانی لە بەکارهێ  ەواێشوازیی پێشەگەڵ قازی محەممەد و پ( باسی دیداری ل١3٢5
ەکی ڕاسـتەقینە و، سـییگۆڕینی ئێران بۆ دێموکراریکا بۆ  دەسەڵتی ئەم  نفووز و

دوهێر لە .  ئەمریکا لەم ڕەوتەدا کراوە  هەڵقورتانیخۆتێ  پێشوازیی کوردەکان لە
ەتـاوی ی ه١3٢5فرانبـاری  ی بە١5  دیکەش لە پازدەی ژانـویە، واتە  ڕاپۆرتێکی

ــاژە بە ــەلە ئەم دیســان ئام ــا و دەنویە مەس ــادەک ــۆگریی وســێ: کوردەک ن لە ه
ــانەمریکاییئ ــاری خۆی ــان لە کاروب ــ ەک ــوازیی پێش وازی دەکەن. ئەوپەڕی دڵخ

لە ڕاپۆرتێـک لە  هەروەهـا شنی ئەمریکییە. دوهێـردێموکراسی لە چە  کوردەکان
لە تــارانی  بــاڵوێزی ئەمریکــا ئــالێن، کە بــۆ جــۆرج وی ١9٤6ی ئۆکتــۆبری ١١

 دی محەمـمەۆڤییەت لە قازبەرپرسانی س بوونیبەشک گەڵپێوەندی لە ناردوە، لە
لەگەڵ   ەت ئێستاکە بە هەڵسوکەوتی قازی محەممەدڤییدەنووسێ: بەرپرسانی سۆ

اوی ڕاپۆرتەکـان بـاس لەوە دەکەن ئەمریکـی زۆر گومانـاوین و تەو  بەرپرسانی
وویـان لە پاشگەز بـوونەتەوە و ڕ  یی خۆیان لە قازیپشتگیر  کە سۆڤییەتەکان لە

 (8)ەگ کردوە.رۆبزێ
کە زۆرتـر بەرەو  وەیزلهێزەکاندا سەرەڕای ئە  ێی وڵتەبازنەی ملمالنپێشەوا لە  

ــوونی لە م بەهــۆی ڕاســتبینیســۆڤییەت دەشــکاوە، بەڵ ــیس نەب ی سیاســی و قەت
ــوەیەکی تەســکی ئایــدۆلۆژیک، هەوڵــی دەدا لە هەرچ ێــک بــۆ دەرفەت وارچێ

نی ەگەڵ هێزەکـــای لگـــای پێوەنـــدینی مەســـەلەی کـــورد لە ڕێچارەســـەرکرد
ەوڵەتی ئێران ی دن لە تەواوی ڕەوتی سیاسیبەرچاویاکە کاریگەریی  ڕۆژئاواش  

لە شـێوەی هەڵسـوکەوتی لەگەڵ انەت ئەم حـاڵەتە  هەبوو، کەلک وەربگرێ. تەن
ڕاســتەوخۆ نــدیەکی وڵەتــی تــارانیش خــۆی دەنوانــد و سیاســەتەکانی لە پێوەدە
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ین ە گشـت دەتـواناندا بـوو. بجیهست ئێران و اوسەنگی هێزەکان لە ئالەگەڵ ه
ەری یەکەمـین کۆمـاری رێـنوەکـو ڕێـبەری حیزبـی دامەزمحەمـمەد  بڵێن قازی  

ــایەتیە ــتان کەس ــتبینکوردس ــنەو پر کی ڕاس ــێمە ئەم چەش ــوو. ئ ــت ب  اگماتیس
ــاران لە ســێ قۆناخــدا ــی  هەڵســوکەوتە لە گەڵ حکــوومەتی ت ــانی بەپێ بابەتەک

 ی دەبینین:مەی کوردستان بە جووانڕۆژنا
 

 ویی هەتا١3٢٤ڕێبەندانی   ی٢ژەوە هەتا ی گەالوێ٢5 لە ✓
 ی هەتاوی١3٢5ی بانەمەڕی 3١هەتا  وە  ١3٢٤ی ڕێبەندانی  ٢لە  ✓
   ١3٢5ماوەزی  سەر  ٢١ا هێرشی سپای ئێران لە ی بانەمەڕەوە هەت3١لە  ✓

 هەتاوی بۆ ئازەربایجان و کوردستان    
 

چوار سـاڵ  لە نزیک بە پتری کورد سەرەڕای ئەوەی ی یەکەمدا ڕێبەریە قۆناخل
هێـزە یی  ێـی هەڵسـەنگاندنی هاوسـەنگبـوو، بەپناوچەکەی بە دەست    ەسەڵتید

یی سەتاوسەتی یەکیەتیـی دۆنگی لە پشتیوانجیهانی و نێوخۆییەکان، هەروەها دڕ
کۆنگرەی  یەکەمینت یاخود وڵتانی ڕۆژئاوا لە سەربەخۆیی کورد،، لە  سۆڤییە

( ١3٢٤ەلـوەری  ، خەزەهابـادم  ١9٤5کتۆبری   ێموکراتی کوردستان )ئۆحیزبی د
سـەرماوەز( ئەو سـاڵەدا ی )رۆگرامـی حیـزب لە دێسـامبرەکەمین پهەروەها لە ی

ــاری ل ــی پارێزگـ ــورد باسـ ــانی کـ ــان، واتەە مافەکـ ــوەبردنی کارەکـ ــۆ بەڕێـ  بـ
پێشـەوا قـازی دەکـا.    خودموختاریی نێوخـۆیی لە چوارچیـوەی دەوڵەتـی ئێـران

تـاران" کە  ۆژنـامەینانی چەنـد ڕاوەۆ" لەگەڵ "خمەد هەروەها لە "گفتوگمحەم
ــانی یەلە ژمار ــتان لە ەک ــاری ٢٢و  ٢٠ک و دووی کوردس واتە  ١3٢٤ی بەفرانب

بـاڵو   یانـدنی کۆمـاری کوردسـتان چـاپ وحەوتـوو پـێش ڕاگە  کەمتر لە دوو
ر خودموختـاری لەژێـ ئێـران وبۆتەوە باس لە جێبەجێ کردنی یاسـای بنەڕەتـی  

 ە.بەیداغی ئێرانی کردو
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 ە: پرسیاروڵمی ئەم  لە پێشەوا 
ەوە و ئیسـتقاللی وونە ڕەهبەریی جەنابـت جـوێ بـکوردان بلە تاران دەڵێن  

 ا ڕاستە؟ئای ؛کوردستانیان دەوێ
 ڵم دەداتەوە:ئاوا و 

ــیر ڕاســت نیــیە* خــه انوونی ؛ لەبەر ئەوەی ئــێمە لە دەوڵەتــی ئێــران ئیجــرای ق
و،  ا بـژینداغی ئێرانـدبەیتاری لەژێر  و دەمانەوێ بە خودموخساسیمان دەوێ  ئه

 وتوە.وەگیر کەخودموختاریشمان  
 

اتی کوردسـتان ە وڵمی پرسیاری "مەرامی فیرقەی دێمـوکرا لهەر لەم وتووێژەد
 ڵێ:؟" پێشەوا دههچیی

ی جێگـهروبـاری تی کـورد لە ئێرانـدا لە هەڵسـووڕاندن و پێکهێنـانی کا* میلله
 .بژیتی ئێراندا  بێ و لە سنووری دەوڵە خود ئازاد

 
ەتی وومە تـایبەتی ڕاگەیانـدنی حکـدۆخ و، بەپێی شیاوبوونی بارواشان ببەڵم، پ

لەم یەتیــی ســۆڤییەت و پشــتیوانیی یەک ١3٢٤ی ســەرماوەزی ٢١ئازەربایجــان لە 
ــد ــتان لە دووی ڕێبەن ــوکراتی کوردس ــی دێم ــی حیزب ان بە حکــوومەتە، ڕێبەری

ردســـتان کو نـــدنی کۆمـــاریرقە و ســـۆڤییەت دامەزراێچەوانەی ویســـتی فـــپـــ
لە  کە زی مــحەمەد لە "نطــق"ی خــۆیێشــەوا قـاپلەم پێوەنــدییەدا . گەیەنـێڕادە

انی ی ڕێبەنـد١7لە   ١١و ژمارەی    ١3٢٤ی ڕێبەندانی  ١5، ڕێکەوتی  ١٠ژمارەی  
ی سـەردێڕ لە "کوردستان" وەکوو باڵوکەرەوەی بیـری ئەم حیـزبە لەژێـر  ١3٢٤

ردن کمـاژەە، وێـڕای ئاتەوان" باڵو بـۆیی و ئیستقاللی کوردست"جێژنی سەربەخۆ
ــ ــژووی کوردس ــر تان و کۆبە مێ ــوردان لە ژێ ــوونەوەی ک ــب ــی عین وانی "حیزب

" دیی کـوردیسـتقالل و ئـازائهێنانی "وەدەسـتدێموکراتی کوردسـتان" باسـی  
 هاتنی کۆماری کوردستان دەکا و دەڵێ:بەهۆی پێک
ندی ههخت و سـهد و بەرهەڵستی سـهسهتی کورد هەزاران [ میلله]..."

یـان کارشـکێنیی ئێمەبێوچـان  ودایرەی دیکتـاتۆری  و دەسـتەلە ڕێدا بو
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بـۆ شـایر تالفـاتی عهئیخ ڕانەدەوەسـتان،ردییەک لە هـیچ نامـهد و دەکـر
مما ئەوانە هیچکامێکیـان لێکی گەورە بوو بـۆ ئـێمە، ئـهداخڵیش ئیشکا

ان کـرد و هێـز پایەداریمـێکـی بەئـێمە بگـرن، بە دڵپێش بە    نەیانتوانی
و ئـازادیی نەتەوەی سـتقالل دا تـا ئیتی خۆمـان عالییـهفه مان بـهدامەئیـ

 "ست هێنا...دههان بکوردم
ی سـپای سـوور وهپاش چوونە دەرە  نیزیکەی دوو مانگقازی محەمەد  پێشەوا  

عییەتـی تـازەی ەپێـی وەزلە ئێران و گۆڕانی بارودۆخی نێوخـۆیی و دەرەکـی ب
ــران لە "نطــق" یسیا ــانەمەڕی  3١ خــۆی لە ڕۆژیســیی ئێ ــاوی لە ی هە١3٢5ب ت

ــارەی  کــانیران و ســەرکردە و ژێنڕاڵەواوی ســەبەرامــبەر تە کۆمــار، کە لە ژم
بـاڵو بـۆتەوە وێـڕای بە فارسـی    5١ەی  کـوردی و لە ژمـار  ی کوردستان بە5٠

ــم و ز ــدی لەگەڵ زوڵـ ــژ لە پێوەنـ ــێکی دوورودرێـ ــان و ۆری پەهلباسـ ەوییەکـ
ــەرەڕ ــاژە س ــەربەخۆیای ئەوەی کە "ئام ــابە س ــامیی ت ــورد م و تەم ــا، " ک دەک

ەری وڵتـدا دابـین بـێ، رانسـدەکا ئەگەر ئـازادی لە سەبەمەش    هاوکات ئاماژە
ئێرانـدا نـابینێ و لە ئەسـڵدا ە لە چوارچێـوەی ۆ ژیانێکی برایـانهیچ بەربەستێک ب

ەوە دەتـوانین نـانەی کە دێهێنێـتئەو نمووئەگەر سەرنجی قسەکانی بدەین بەپێی  
لە   سیاسـیی  م کەسـایەتیکـهکـو یهوەممەد  قازی محەا  ێشەوبکەین، پ  هباس لەو

ەی ە چارەسـەرکردنی کێشـەی کـورد لە چوارچێـواس لمێژووی کوردستاندا بـ
هێنانی ئەم چەمکانە بەڵم نموونەکـانی دەکـا.   ل و کۆنفدرال بێوڵتێکی فیدرا

 :خۆی ئاوا دەبێژێ ە "نطق"یپێشەوا لە بەشێک ل
نعێـک هەیە ئەوەی بـێ چ مابەرقەرار    اندازادی لە ئێر... ئەگەر بێتوو ئا

ــدلە  ــزانن  یەتــیا دەژیــن تێکــڕا دەســتی برائێرانێ ــدەن بە یەکتــری. ب ب
ــۆڕه ــل پەش ــهوی چ ــا میلل ــهتن عهنج ــردوونیداڵ ــهت ک ــرا، ئ مریکا ە ب

ــێیه ــد جمهــووری، ســویس دوو_ س و  ک ڕووحک[ یەکن ]وهچلوچەن
 ژین...گیان پێکەوە دە
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چـوونە  سۆڤییەت و ڕۆژئاوا ونەکانی ڕێکەوتپاش ەتی ، بە تایب١3٢5لە بەهاری  
ەتیی گۆڕانکاری بەسەر سیاسەتی دەرەوەی یەکیران  دەرەوەی سپای سوور لە ئێ

ــۆڤییەت لە  ــۆڤییەت بە س ــی س ــاران دێ و گوشــاری ڕێبەری ــدی لەگەڵ ت پێوەن
ەکشــە و ڕێکەوتنیــان زەربایجــان بــۆ پاشکراتی ئاتــایبەتی لەســەر فــرقەی دێمــو

 دەبێ.   توندترام" "قو  گەڵ دەوڵەتیلە
ەوا قـازی مـحەمەد پێشـ  هێشتنی  "قـوام السـلطنە"،بە بانگی پووشەڕ  5ڕێکەوتی  

وەزیری شەڕی کۆماری کوردسـتان خانی سەیفی قازی  لەگەڵ محەمەد حوسێن
ن دەچێ و ماوەی بۆ تارا و شاندێک لە وەزیرانی حکوومەتی میللی ئازەربایجان

ەپێـی وتووێژەکـانی ێشـەوا برەدا پسـەفەلەم  ەمێنێـتەوە.  ڕۆژ لەوێ د  ٢5زیک بە  ن
ــراگەڵ ڕۆژلە ــر" و "ای ــانی "رهب ــانامەک ــروز" و ن م ــر فی ــوام"، "مظف " لەگەڵ "ق

تاا ڕادەیەکای ر و وتووێژی بووە. لە قسـەکانی پێشـەوا شکەر "ارفع" دیداسەرلە
چارەسااەرکردنی  بااۆ ڕێکەوتاان و "نەام الساال قااو"زۆر هیااوایەکی تااایبەتی بە 

ڵ وا لەگەرێ. وتاووێژەکەی پێشاەدەبیناد  و کوردساتانران  وان تااێانی نکێشەکا
ی و لە ەمر مامۆستا حەسەن قزڵجای کاراوەتە کاوردەن نڕۆژنامەی"رهبر" لە الی

 ی کوردستاندا بالو بۆتەوە.  ٦٩ژمارەی  
لەگەڵ  وتنیچاااوپێکە پێشااەوا لە وتااووێژ لەگەڵ ڕۆژنااامەی "رهباار" دەربااارەی

  دەڵێ:   " نەقوام السل"و  "فیروز  مظفر"
ک ۆغاای ساەرئاری زهنە ە،وکارد زیار، مالقااتمهک وۆنابی سەرهج  ڵ"دەگە

ر ۆیەیەکی زیتئـادیاوە... مان  تییهن و چاک نیزهی  سنحوبە    ڵم تێکەزیرهو
ە زی بتاوانێ دێموکراسای بهرکاهتی مڵەچاک تێبینی دەکەم و هیوادارم دەو

ەرباارەی ێک داڵمای پرسایارتەوە".  هەروەهاا لە وکااب  انادا بااڵوئێرو  وهەم
ژە ئاماااکوردسااتان و ئازەربایجااان تنەوەی معنوی"یەکااانی باازوووەناادییە "پێ

بەخۆیی حەقیقای و کە ئازادی و ساەر المان بۆ ئامانجیکدەکا:" هەردووک 
 (٩)بەڕاستیی ئێرانە کاردەکەین".

بایجـــان و ردنی کێشـــەی ئازەرچارەســـەرکوێـــرای ڕواڵەتکـــاریی بـــۆ تـــاران 
 ئامـادەیە خـۆی بەهێزتـر و نیـزامییەو ری سیاسـی ولەبـاەیتا پەیتـا کوردستان، پ
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کەوتن اوچەیەی دەکرد. لە کردەوەدا ئەم چـاوپێوو نهێرشێکی گەورە بۆ ئەم د
ەسـێک ە نەیدەتوانی ئاکامێکی ئەرێنی بەشوێنەوە بـێ و "قـوام"یش کو وتووێژان

ــوو بەڵێنەکــانی ســەتی هێنانی سیاتەدا شکســتێ بهێنــێ. لەم ڕەوخــۆی بەجــ نەب
تانیــا و دانوســتانی ا و بریبەرامــبەر ئەمریکــ ســۆڤییەت لەنێوەڕاســتی تــی ڕۆژهەڵ
ــهده لەگەڵ ــدیی تیوڵ ــتنی بەرژوەن ــۆ پاراس ــوام" ب ــکۆ لە ئ"ق ــدا، ەکانی مۆس ێران

ــر گوشــا ری مۆســکۆ و خــۆ پاشــگەزبوونەوەی حکــوومەتی ئازەربایجــان لەژێ
ی وڵەتـەی لەگەڵ دەدانوسـتانی یەک الیەن  ئەم حکوومەتە پاشندنەوەی  هەڵوەشا
بە بـوو تان ئاگـادار کـرابێتەوە، ی کوردسکە ڕێبەری کۆمار  بێ ئەوەیه"قوام" ب

ــان بەهـــۆی شـــکانەوەی هاوســـەنگیی سیاســـی و نی ــازانجی  زامیـــی هێزەکـ قـ
ــران ــاوایی و ئێـ ــانی ڕۆژئـ ــا دەوڵەتەکـ ــتیوان مـ ــزووتنەوەی نەوەی و بـــێ پشـ بـ

 ەی ئێرانــــدا.ە ئاســــتی ژوور و دەرەولکــــورد و ئــــازەری  ریخوازییڕزگــــا
خـۆ ڕاکێشـانی بیـروڕای و بەرەویەن کردنی مۆسکۆ ن پاش بێالومەتی تاراحکو
توەکانـدا، اوی نەتەوە یەکگرتەنانەت لە ئاست شوڕای ئەمنیەتی ڕێکخرانی  جیه

ی ١3٢5سـەرماوەزی   ٢١کان، لە  هەروەها پشتیوانیی ئەمریکا و وڵتە ڕۆژئاواییە
کی یجـان هێرشـێەربای میللـی ئازژی دامەزرانـی حکـوومەتتاویی واتە سـاڵڕۆهە

 ردستان.  و کوە کردە سەر ئازەربایجان رەکانەوانی لە تەواوی بەبەرفراو
بەشـوێن ئەودا کۆمـاری   لـی ئازەربایجـان ومخابن پاشەکشـەی حکـوومەتی میل

پای ئێـران، رامـبەر سـگارنەبوونەوەیان لە بەو بەرەنکوردستان، خۆبەدەستەوەدان  
یەن سۆڤییەت زامی لە السیاسی و نیکی  پشتیوانییە  ها نەبوونی هیچ چەشنەهەروە
وژیی خەڵکــی ئازەربایجــان و لە مەڵکــەوتنخوازەکانی ئێــران، کۆزە پیشــکو هێــ

ــێدارەدا ــزووسـ ــی بـ ــورد نی ڕێبەرانـ ــردنەوەیتنەوەی کـ ــرتن و دوورکـ  و گـ
 تانی بە شوێنەوە بوو. ئازادیخوازانی کوردس

 
 یکۆتای

ــان بیرویــا ــتان وبێگوم چەرخــان و وەر ەکــوو خــاڵێکیدی کۆمــاری کوردس
ی کـورد بەریـکوردستان دەمێنێـتەوە. ڕێکورد و  ەورە لە مێژووی  انازییەکی گش
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توانی بـۆ هەوەڵـین کەرەت انی و ناوچەییدا لە سەردەمێکی گەلێک ئاڵۆزی جیه
ە بە شــانازیی ی ئەزمــوون بکــات و ئەملە مێــژووی خۆیــدا شــێوەی دەســەڵتدار

دەوڵەت ڕەوتـی بە  ا لەببەخشـی هەتـ  انی دیکەی کوردسـتانیشکوردی بەشەک
تان سـەرەڕای وردسوخۆیان هەبێ. حکوومەتی کی ڕاستەی کورددا بەشداربوون

ئاسـتی گەشەسـەندنی ئـابووری و  زەربایجان لەبـاریئەوەی کە بە پێچەوانەی ئا
ەکیەتــی تەســکی ی اتی مــاددی و پشــتیوانیکــۆمەڵیەتیی، هەروەهــا ئیمکانــ

ی گـاوی مێژوویـتـوانی هەن ەوەشڵم وێـرای ئەڵێک الوازتر بوو، بەسۆڤییەت گ
پێداویستییەکانی خەڵک   ردنیهەنگی کۆمەڵگە و جێبەجێکدنی فەربۆ بەرەوپێشبر

ەردە و خوێندن و نووسین بە زمانی کـوردی ڕانی سیستمی پەروبگرێتە بەر. گۆ
ــوڕ و ک ــداری ک ــی تەمەن و بەش ــا  6چ ــە قوتابخل ١٤هەت ــان، دامەزران ی انەک

ر، ڕۆژنـامە و دنەوەی گۆڤـاپ و باڵوکر، چاگەورەساڵن  مەدرەسەی شەوانە بۆ
ین تئاتری کوردی، بەشـداریی ژنـان ەکەمدامەزرانی یمانی کوردی،  ێب بە زکت

ڕێکخسـتنی هێـزی پێشـمەرگە ]سـپای کۆمەڵیەتییەکـان،  جار لە کارە  کەمبۆ یە
رد بۆ خوێنـدن لە ناردنی الوانی کوردستان،  بەرگری لە کۆماری کو  میللی[ بۆ

لە توتــوتن زرگــانی و فرۆشــی اســتەوخۆی بامــامەلەی ڕ اکۆ،ی بــاڵ بــۆ بــئاســت
کارە ترقی" بە یەکیەتیی سۆڤییەت و هتد لە   شرکتڕێگای درووست کردنی "

حکوومەتی ساوای کـورد لەم مـاوە کـورتەدایە. هەرچەنـد بە پێـی بەنرخەکانی  
یەت نەکردنی یەکیەتیی سـۆڤرەکی و پشتیوانی ەکی و دەپیالنی دوژمنانی ژوور

ــتان ڕووخێکوردکۆمــــاری  ــانی  نــــدرا و ڕۆڵەســ ــزووتنەبە ئەمەگەکــ وەی بــ
بـوون،  لە سێ دارەدان، زیندان و هەڵتـن و هتـدوشی ڕزگاریخوازی کورد تو

ر موونێکی بە نرخیـان لە خـۆ بە جـێ هێشـت، لە هەمووشـیان گرینکتـبەڵم ئەز
کیان و  ەربەخۆیی و پێکهێنانیتەوەیی کورد بێ سکێشەی نەئەوە ڕاستییەیە کە  

تەوەیـــی و ەوەی نەڕێبەریـــی بـــزووتن ســـەر نـــاکرێ وکـــورد چارە ڵەتـــیدەو
ــاریخوازی کــو ــتراتێژی نەتەوەیــی، توانــایی هەڵســەرد دڕزگ نگاندنی ەبــێ س

ی و ڕێکخستنی خەڵک لە دەوری دروشمی شیاو، پەرەپێدان بە ئاگـای  بارودۆخ،
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ت و ڵگرتنـی هەنگـاوی پێویسـشـیاودا بـوێری هە لە کـاتی هەستی نەتەوەیـی و
 جەکانی بێ.ێنانی ئامانبۆ وەدی ه  انەیڕاستبین

*** 
ەتاویی لە مەغارەکێو "قەڵی سـارم" ی ه١3٢٢ی ئەیاری ساڵی  ٢3ۆژی  لە ڕ(  ١

ــلە  کەس  ٢5اد یەکەم کــۆنگرەی کــۆمەڵە بە بەشــداری نزیکــی شــاری مەهاب
 ا.  اگەیەندردامەرانی ئەم حیزبە ڕ بەرێوە چوو و

-١937ی ئێـران)ی کوردەکـانەوەیـوتنەوەی نەتانۆونـا ژیگالینـا، بـزوئۆلگا ئیو(  ٢
 ، بە ڕووسی١988ۆسکۆ انست، م(دەزگای ز١9١8

3 )Fo371/401173/13978  ــا ــتێکی خــ ئەن. ک. س. نم نوســــخەی یادداشــ
ــاران لە  ی١3مبتــۆن. ئاتاشــە )ڕاســپێراوی( چــاپەمەنیی باڵوێزخــانەی بریتانیــا لە ت

 : ڕۆژهەڵتـــیلەگەڵ ڕووس. ســـەرچاوە ، پێوەنـــدیی کـــورد١9٤٤ی مبرســـێپتا
ی تانیادا )وەرگێڕاوی کـوردوەی بریی وەزارەتی دەرەەڵگەنامەکاندستان لە بکور
 ٢٠٠5بنکەی ژین  نی ، ئەنوەر سوڵتا67بەڵگەنامە( الپەڕەی ١3٠

 لـه ١9٤٤ی سـێپتامبری ٢9سێر ڕ.بولالرد، "لە تارانەوە بۆ وەزارەتی دەرەوە،  (  ٤
ێــران، بە لە ئاوچەی ڕووس دەنووســێ" کــوردی نــ وهکوردســتانه ی بــهنــدپێوه

 وهمەهابادیشهڕ  هم  خۆیی دەدوێن.]...[ لهە سەربەن هەڵگرتووە و لاشکرا چەکیائ
دی بـزووتنەوەی سـەربەخۆیی بـێ لە نـەد، ناوهمەمـمح ڕاستە و وا دیـارە قـازی

 7١کوردستان" سەرچاوەی سەرێ الپەرەی 
امریکـا در هـایی کنسـولگری گزارشکـرات آرربایجـان، فـرقە دم  کردها و(  5
 ە بیات، تهرانرجم کاومت 9٤و   39-٤١صص،١3٢5اسفند   -١3٢3دی   بریزت
مە محمـد کـریم تـرج،  ١6١ی، آرربایجان در ایران معاصر، ص  تابک( تورج ا6

 ١376اشراق، انتشارات توس، تهران 
، ٢6١-٢6٤د، صــص ( جمیــل حســنلی، آرربایجــان ایــران، آغــاز جنــگ ســر7

 کتاب شمس افی:ن، چاپ و صح، تهرا١387ور صفوتی،  ترجمە منص
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در  ریکـاهـایی کنسـولگری امگزارش بایجـان،فـرقە دمکـرات آرر( کردها و  8
 78و  5٤،53ن، صـص  وە بیات، تهراکا  ، مترجم١3٢5اسفند    -١3٢3تبریز دی  

 9٤و 
 ١3٢5ی پووشپەڕی 3٠، ساڵی یەکەم، 69( کوردستان، ژمارەی  9

*** 
 

 رچاوەکانسە
 

 دی:بە کور
ادەکردنی ڕەفیــق ەتــاویی، ئامــه ١3٢٤-١3٢5اد دســتان مەهابــڕۆژنــامەی کور .١

 ٢٠٠7سدیق ساڵح، بنکەی ژین، ساڵح و 
ەوەی بریتانیـــادا انی وەزارەتـــی دەرڕۆژهەڵتـــی کوردســـتان لە بەڵگەنامەکـــ .٢

 ٢٠٠5بەڵگەنامە( ئەنوەر سوڵتانی بنکەی ژین  ١3٠)وەرگێڕاوی کوردی  
ڕۆژهەڵتـی لە  بەخویی کـوردپ و دۆزی سەربیری چە  مران ئەمین ئاوە،کا  .3

 ٢٠١7کوردستان، 
http://www.kurdistanukurd.com/files/birawarichapp.pdf 

 
 بە فارسی:

محمـدی و ، تـرجمە احمـد گـل و انقالبیرواند آبراهامیان، ایران در بین د  .١
 ١39٤تهران  نی، فتاحی، نشر  محمد ابراهیم

یکـا در امر  هـایی کنسـولگریان، گزارشآرربایجـو فـرقە دمکـرات    کردها  .٢
 هران، رجم کاوە بیات، ت، مت١3٢5اسفند   -١3٢3تبریز دی 

تورج اتابکی، آرربایجان در ایـران محاصـر، تـرجمە محمـد کـریم اشـراق،   .3
 ١376وس، تهران تشارات تان
-٢6٤  جنـگ سـرد، صـصران، آغاز  ن اێی، آرربایجاور جمیل حسنلپروفس  .٤

 حافی: کتاب شمسو ص ، تهران، چاپ١387صفوتی،  منصور  ، ترجمە٢6١

http://www.kurdistanukurd.com/files/birawarichapp.pdf
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، نشريه سياسی تئوريك "دنيـا"، دی از جنبش دوم بهمنعلی گالویژ، يادی    .5
 ، سال چهارم١٠، شماره   ١356ماه 

، نشر ڕوشـنگرید در ایران، ش ملی کرە، چپ سنتی و جنبامین آو  کامران  .6
 ١395مان  آل
 

 بە ڕووسی:
(، ١9٢3-١9٤5د)کـور  زاریـف، کوردسـتان و کێشـەینۆیچ المیکائیل سـیمۆ  .١

 ٢٠٠5ژهەڵت مۆسکۆ، دەزگای وێژەی ڕۆ
-١937ئۆلگا ئیوانۆونـا ژیگالینـا، بـزووتنەوەی نەتەوەیـی کوردەکـانی ئێـران)  .٢

 ١988ت، مۆسکۆ گای زانس(دەز١9١8
*** 

 

٢٠٢٠گەالوێژی 



  

 

 

 من و ڕۆژنامەی "کوردستان"
 

خۆشییەوە دێموکرات   زمانحاڵی  "کوردستان"  ڕۆژنامەی  یژمارە  به  ی  حیزبی 
گەیشتۆتە   و  .  8٠٠کوردستان  به  میژوو ی  نووسینهەڵسەنگاندن    سەرهاتیو 

ن  "کوردستان"  ڕۆژنامەی ئێستا کارێکی ساکار  تا  پێویستی   ەبووەلەسەرەتاوە  و 
  ەش رای ئەو. وێەبوو  وەبوارە  مئە  یزانا  به کارێکی پسپۆڕانه لە الیەن کۆمەڵێک

دەوڵەمەند ئارشیوێکی  نەبوونی  و    لە  تەوەرە  ئەم  زانستیی  توێژینەوەی 
الوازەکانی    شیکردنەوەی و  هێز  به  له  خاڵه  چاالکی   7پتر  و  کار  دەیە 
 کارێکی هاسان نیه. ، "کوردستان"

"کوردستان" کۆی  باڵوبوونەوەی  و  چاپ  کۆماری    یوێرای  سەردەمی 
( الی  ١3٢٤-١3٢5کوردستان  لە  بنکەهەتاوی(  ساڵی  ەن  لە  ژین  و،   ٢٠٠7ی 

ساڵی   لە  ئاراس  دەزگای  ئارشیو،  ٢٠١١چاپخانەی  داخەوە  لە   ێکبە 
کوردستان  –"کوردستان"   باشوری  و  ئورووپا  ئی  باکۆ،  چاپی  پێش   ەکانی 

و حیزب و ێدابڕانەکانی ن  و  هینی  تدای هەتاوی لەبەردەس57شۆڕشی ڕێبەندانی  
ئۆڕگانی    باڵوبوونەوەی وەکو  کار چەندین  "کوردستان"  دێموکراتیش    ی باڵی 

 ڕادەیەک ئاڵۆزتر دەکات.  لێکۆڵینەوەکه هەتا
بەسەر قووڵیی  نێو  ناچمه  و  لێرەدا  "کوردستان"  چارەنووسی  و  هات 

بەهۆی  نووسەرەکانی ئەوان    که  چاالکی  و    ڕۆژنامەی ژیانی    چرایزەحمەت 
اوڕێک  ئ  یتەنیا پێم خۆشه به کورت  ، وەاریڕاگ  ڕۆشن  دەیە  7پتر لە    "کوردستان"

خۆم  ل هاوکاری  ئەزمونی  به  به  نزیک  درێژایی  ڕۆژنامەی    ١٢ە  لەگەڵ  ساڵ 
 بدەمەوە.  کارە وئە هاندەری من بەرەوو "کوردستان" 



 "ڕۆژنامەی کوردستان"من و                                                           ٢٠٤
  

سەبارەت  خۆم    ێوەرگێڕدراو یەک دوو    ٢٠٠6پێش دابڕانەکەی ساڵی  هەرچەند  
له مێدیا"  به مێژووی کوردستان  هاوکاری    بەڵم  ، باڵوکردبۆوەدا    "کوردستان 

من بابەتێکی مامۆستای  .  ٢٠٠9ساڵی  بۆ  گەڵ حدک دەگەڕێتەوە  ن لەجیددی م
سەر زمانی    ەیم به ناوی "هەستکردن قەدەغەیە" وەرگێڕا-جی  ڵنەمر حەسەن قز
  دا پێشەکییەکی کورت سەبارەت به ژیان و بەسەرهاتی مامۆستا فارسی و لەگەڵ

ئە  منارد کوردستان".  رۆژنامەی"  ژمارەی    وبۆ  له  "کوردس5٠8بابەتە   تان" ی 
تا ئێستا کەم و   چاپ و باڵو بۆوە. ئیتر لەو ساڵەوە  ٢٠٠9ئاوریلی    ٢٠ڕێکەوتی  

هاوکاری بەردەوام  بەڵم  کردوە.  ی  زۆر  ئهاندەری  "کوردستان"م  بۆ  ەم من 
 هاوکارییە وەکو دۆستی حیزب، پێوەندی به دوو خاڵی سەرەکییەوە هەیە:

 ، مێژوو سەت، سیا  لە بواریمن    بابەتەکانی  ناوەڕۆکیزۆر جار    یەکەم.  -
نەتەوەیی   خەباتی  ستراتێژی  کوردستان تەنانەت  ڕۆژهەڵتی  کوردی 

سیاسەتەکانی   لەگەڵ  دێموکراتیحیزبتەبایی  نەبووە،    کوردستان  ی 
  بێ شرۆڤه و کەم و زیاد کردنێک له "کوردستان"سەرەڕای ئەوەش،  

بوونەتەوە  دا ئە  .باڵو  هەڵسوکەوته  ومن  و   چەشنه  دەنرخێنم  بەرز 
ئەرپرسبەهیوادارم   به  وانی  درێژە  بدەن  مڕۆژنامەیە   هەتا   سیاسەتە 

و   "کوردستان" جیاواز  هزری  بیرو  ڕەنگدانەوەی  شوێنی  بتوانێ 
ب ڕێ  .ێڕەنگاورەنگ  و  ڕای  ڕێزگرتن  بیرو  باڵوبوونەوەی  به  پێدان 
یاریدە بیر    دەریجیاواز  تەمرینی  خوازی  موکراسیێدگەشەسەندی  و 

 . دەبێت دێموکراسی له حیزب و کۆمەڵگا
ماوەیەدا    وهەم. دو  - به    انیسەرنووسەرلەو  "کوردستان"یش  ڕۆژنامەی 

بەرەو  چەشنێک   بوون  لەگەڵ"کوردستان". هاندەرم  کردن  هاوکاری 
وریا،   قادر  کاک  عەلی   خاتووبەڕێزان  کاک  و  فتووحی  کوێستانی 

بداغی به هەڵسوکەوتی خۆیان توانییویانه ڕۆڵی ئەرێنییان لە ڕاکێشانی  
وریا اری لەگەڵ"کوردستان" بێ. کاک قادر  اوککەسانی ناحیزبی بۆ ه
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ێکی نووسەر  و  بەڵکوو وەک بیرمەند   ،حیزبی  چاالکێکیوەک  هەر  نەک  
تەنانەت   و  توانا  لەم  وەک  به  باشی  ڕۆڵێکی  خۆشەویست  دۆستێکی 

جید کاری  سەرەتای  حاڵەش  بەم  گێراوە.  من  دپێوەندیەدا  لەگەڵ  ی 
فتووحی   ستانوێک  خاتوو  کە  ێکبۆ سەردەم  دەگەرێتەوە  "کوردستان"

له کاری ڕۆژنامەوانیدا کەسێکی کوێستان  بەرپرسی "کوردستان" بوو.  
بەرپرسدجید ووردبی   ،ی،  و  هەستیار  بۆخۆشی ،  ەنگەلێک  تەنانەت 

تیژ هێز  و  قەڵەمێکی  ژنانە   ، به  قووڵی  هەستێکی  من   بۆ  .هەیە  وەبه 
ئاوا بوو که ژنێکی  به رات"  گەلێک جێ خۆشحاڵی  ی بەرپرس  "قائم 

اتی خۆی له سات و  ک  هەمووحیزبی دێموکراته و  وەندی  نائۆرگانی  
پێداگری لەسەر بیرو بۆچوونی   .دەنێ خزمەتی حیزب و نەتەوەکەی دا

لە ماڤی ژنانو دێموکراسی  سکوالر بەرگری  سووربوون   و  خوازانه، 
به له  له  کۆمەڵیەتی  و  سیاسی  چاالکی  و  کار  له  ژنان  شداری 

حی  -دا  "پیاوساالر"  کۆمەڵگایەکی ڕۆژهەڵتیشەکانزبکه  به    ی 
له خاڵه سەرنجراکێشەکانی کەسایەتی کوێستان    ،چەشنیک دەگرێتەوە

 وەکو بەرپرسی ئەم ڕۆژنامەیە بوو. ئەو  بۆ هاوکاری کردن لەگەڵ
کاتەلە بداغی  ش  وەو  عەلی  ڕۆژنامەی    بەرپرسی  بۆتە کاک 
شا  "کوردستان" ماندوو یەمن  و  چاالکی  و   نەناسیییدی 

زۆریەپرسیاتیبەر ئەکی  کەسایەتییە   وی  لەگەڵ  گرتن  پێوەندی  بۆ 
پێدان به باڵوکردنەوەی بیری جیاواز و ڕاکێشانی  ناحیزبیەکان و درێژە

خه سەرنج دیکی  ئورگانی گومان  بێ  م.ەڵکی  چاپکردنی  و  ئامادە 
کارێکی هاسان    ،هەر دوو حەوتوو جارێکئەویش    ،ناوەندی حیزب

دەوام هەیە،  رو بە  نهو هەڵسوورانێکی بەرپرسا  ئەرکنییە و پێویستی به  
بە گەلێک   ی ئێرانتەنانەت زۆربەی حیزبه سەرتاسەرییەکانکە  کارێک  

   .ێئیدعاوە بۆیان جێ به جێ ناب
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سنوورەکانی  دەرەوەی  لە  ڕۆژنامەی"کوردستان"  دەیەیە  چەندین  داخەوە  به 
  دا یەکی نزیکولە داهاتوهیوادارم  باڵو دەبێتەوە.  چاپ و  ڕۆژهەڵتی کوردستان  

کۆتایی هاتن به ژیان و دەسەڵتی حکوومەتی ئیسالمی ئێران و  ی  دەئێمه شای
و   د"کوردستان"باڵوبوونەوەی  چاپ  حیزبی  یەکگێی  له موکراتی  رتوو 

 ڕۆژهەڵتی کوردستانی ئازادکراو بین. 

، دۆرتمۆند، ئاڵمان ٢٠٢١جۆزەردانی   

 

 



  

 

 

  نی ئێران لە پێناوی چیدا؟وازاخێکهێنانی شۆڕای دێموکراسیپ 
ی نەتەوەیی؟" ردنی ماف پێشێلک   ان ی   "دەرفەت   

 
ی زایینی  ٢٠١٧ی  ی نوامبر ١٨ەتاوی بەرامبەر بە  ی ه١٣٩٦ی خەزەڵوەری  ٢٧ۆژی  ڕ

دێموکرا حیزبی  میوانداریی  بە  ئاڵمان  کۆڵنی  شاری  کۆمەڵەی لە  و  کوردستان  تی 
زەحمەتکێش حیزبیشانی  ۆڕشگێڕی  چەند  هەروەها  سەرانسەری نەتە  ئێران،  و  وەیی 

دێم بەرەی  ئێراوکوەکوو  دەستتیکی  دێران  "شۆڕای  کاری  خوازانی موکراسیپێکی 
ئەلتئێران ئیسالمیی رنا" وەکوو مزگێنی پێکهاتنی  لەبەرامبەر حکوومەتی  تیڤێکی بەهێز 

لە   ئەلترخاڵدا ڕ  ٨ئێران  بێگومان  دەگەراگەیەنرا.  بوون  قورسایی و    ێتەوەناتیڤ  سەر 
ەتیی نێو کۆمەاڵی  سیاسی و ی  اتی ئەو ڕێکخراوانە لە گۆڕەپانی خەبوەریانفووزی جەم

ەیەی ڕابردوو،  د د اوی حیزبەکان. بە درێژایی چەن ەک ڕیزکردنی دروشم و نواڵتیان، ن
ب ئێران  بەرگریی  و  میللی  شۆڕای  وەک  بەرەی  ڕێکخراوی  چەندین  سەرۆکایەتیی  ە 

ئێران کاب)کە    موجاهیدینی  و  کۆمار  سەرۆک  دیاری  نەی  یتەنانەت  کراوە(، تێدا 
 ک هاتوون. نی ئێرانی فیدڕاڵ پێ نەتەوەکاۆنگرەی ک و کۆماریخوازان
بووە و هەیە! بەاڵم حکوومەتی ئیسالمی   یانوانە ئیدیعای ئەلترناتیڤ بوون هەر کام لە

چاال و  خۆیەتی  جێی  لە  نەهەر  ڕێکخراوانەش  ئەم  ئکیی  خەڵکی  سەرنجی    ێران، ک 
پڕشوباڵوەکان هێزە  ڕانەکێشاوە،  دەر  یبەڵکوو  بەرەوخۆ  واڵتیشی  نەت ناتەەوی 

ز لە نێوخۆی واڵت وەڕێ  و جوواڵنەوەیەکی بەهێ  ە هیچ چەشنە ڕێکخستنانتوانیونەی
رکەوتوو  خوازانی ئێران بتوانێ قەرەبووی سەم پێیە بڵێی شۆڕای دێموکراسیبە  بخەن.

بەرەکان بکاتەوە  نەبوونی  پێشتر  ببێی  جێمتمانەو  ئەلترناتیڤێکی  ت  تە  خەڵکی  بۆ  ەواوی 
ە هاوکات ئەندام و  زرێنەرانی ئەم شۆڕاینەی دامەکە زۆریا  کدئێران؟ ئەویش لە حاڵێ

 انی فیدڕاڵیشن! ئێرەزرێنەری کۆنگرەی نەتەوەکانی دام
هێ   پێک  ئەم شۆڕایەیان  ڕێکخراوانەی کە  ئەم  نوێبڵێی  ئیدیعای  بتوانن  نەرایەتیی  ناوە 

تە ئەتنیکیواوی  نەک  بەشی  بەڵکوو  حیزبی  خۆی  یئێران  ئایا  وێنە  بۆ  بکەن؟  شیان 
ان وەکوو حمەتکێشان دەتوانن خۆیکۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەدستان و اتی کورکرمودێ

ئااڵ و  نوێنەر  پێناسە هەڵتەنیا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  گەلی  نەتەوەیی  خەباتی  گری 
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ئەو کبکەن،  قەوارەی  کاتێکدا  لە  کوردستانیش  ب  ۆمەڵگەی  لەگەڵ لە  ەراورد 
شۆڕش ب  ی ٥٧  یسەرەتای  و  گۆڕاوە  گەلێک  ئێران،  یەکی کۆمەڵگەە  ۆت هەتاویی 

چوافرە تەنانەت  و  حیزبی  حیزبی  دوو  و  کۆمەڵە  دابڕانی ر  بەهۆی  دێموکراتیش 
تانی و ەکانیانەوە پێک هاتوون؟ بێگومان هیچ حیزب و ڕێکخراوەیەکی کوردسدامئەن

تەن  بە  ئەمسەرانسەری  ناتوانێ  بیکا  ئیدی  یایی  ئەگەریش  و  بکات  دوبعایە  لە ە  ور 
 ود و سەمەرە دەبێ. ک و بێسوی بێکەلەکەیڕاستییە و، تەنیا پڕۆپاگەند

لەگەڵب پێوەندی  لە  دێموکراسی   ەاڵم  شۆڕای  دەکرێ  خوابڕیارنامەی  ئێران  زەکانی 
خاڵی   بە  بکرێ  کە٧و    ٦ئاماژە  بڕیارنامەکە  تەبای  ی  حاڵەتێکدا  هیچ  لەگەڵ لە  ی 

د بەرژەوەن پرەنسیپی خەباتدیی  تایبەتی کورددا هێز  یرێژخایەن و  بە  نەتەوەیی،  ێکی 
 .  یەنی

 نی فارسیدا هاتووە: ە پێوەندی لەگەڵ زمال ٦خاڵی لە 
فارسی  "  لە زمانی  لە  وەککەلکوەرگرتن  پێوەندی  زمانی سەرانسەری و  وو 

زمانە جۆراوجۆرە تەواوی  بەفەرمینێوان  زمانی    کانی واڵت وێرای  ناسینی 
 یدا."ەکانچتەکان لە ئاستی واڵت و ناوللییەمی

وەکو فارسی  زمانی  فەزو  هەڵبژاردنی  یان  مانی  واڵتێک رمی  لە  بەناوی   سەرانسەری 
یەن نەتەوەکانی ئێران بەڵکوو بە هۆی ال  ویست و هەڵبژاردنێکی ئازاد لەئێران نەک بە  

شوینیس  ئیرادەی  پێناوداسەپاندنی  لە  ئێرانییەکان  "یتە  دامەزراندنی  واڵی  یەک  ەک  ت، 
ڤدا مافی مرۆپەکانی  ی نسە، ئەمەش دژایەتی لەگەڵ تەواوی پرەبوو  " نەتەوە و یەک زمان
پێیە   بەم  بڕیارهەیە.  لە  نەبوو  ئەپێویست  زۆربەی  کە  وەهادا  و  ندانامەیەکی  م 

بەب و  ئێستاوە  لە  هەر  نافارسن  نەتەوەکانی  لە  بیروڕای  دامەزرێنەرانی  و  گشتپرسی  ێ 
ری بکەن! پێویست بوو دیا  ید و فیدڕاڵدا زمانێکی فەرمئازا  ک لە کۆمەڵگەیەکیخەڵ

لە پێوەند١٦ی  پەسەندکراوی کۆنگرە  ێبەند بەنیکەم پال  نوێنەرانی حدک ی ی خۆیان 
 ارەم، خاڵی دووی مادەی دەهەم بوایەن کە دەڵێ:چو  لەگەڵ زمانی ڕەسمی لە فەسڵی

زم"  یا  زمان  نامەئەو  بۆ  ڕەسمییانەی  پێوەندیانە  و  یدارییەکانی ئ  یەنووسین 
هەرێمەک و  انێوان  هەرون  و  دەبرێن  بەکار  فیدڕاڵ  سیاسەەهدەوڵەتی  تی ا 

ف  زمانی دەوڵەتی  ئاستی  ڕێککەوتنی  لە  بە  نێو یدڕاڵدا  پێکهاتەکانی  گشتیی 
 بڕیاری لەسەر دەدرێ."  یۆنفێدراس
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بڕیار ئەم  دەکرا  حاڵەتیشدا  خراپترین  پاشلە  سەردەمی  بۆ  دابنێن  ڕووخانی    ە 
ئیسحکوومەت دەکری  بێگومان  ئێران.  فرە لە    ێالمیی  واڵتە  ئەزموونی  لە  دادێدا 

فیدڕەینەتەو کیە  وێاڵەکان  بۆ  وەربگیرێ،  ئەیالەتێەلک  هەر  خەڵکی  فیدڕاڵ نە  کی 
زگم زمانی  لە  بن،    اکیبێجگە  ئێران  دیکەی  زمانەکانی  لە  یەکێک  فێری  خۆیان 

ەچێ فێری زمانی  ران د وچەیەکی دیکەی ئێکە بۆ کار و ژیان بۆ نا  هەروەها کەسێک 
نی فارسی بە  ردنی زماە گەشەکک  ە بێ و هتد ...! نابێ لە بیربچێتەوەواڵت  فەرمیی ئەو
س لە ئێران بەڕێوە فار نی زمان و فەرهەنگی گەالنی ناوەپاشخستن و لەنێو برد حیسابی 

مەال و  پەهلەوی  دەستەاڵتداری  بەدرێژایی  شچووە.  و  نووسەر  ئێران،  اعیرانی  کانی 
ب ئیجنافارس  بوونە  فارسی  زمانی  فێری  زۆ  بار  نەتەوەی  و  زمانی  بە  خزمەتیان  رتر 

داێنچەوس و  کەر  فگیرکەر  و  زمان  هەتا  خۆیان ردووە  نەتەوەی  منداڵی ەرهەنگی   .
درەسەوە مەجبوور بە فێربوونی زمانی بێگانە بووە و ئەمە مە  کورد لە ڕۆژی هەوەڵی

ە واڵی و سەردەمی دواتریدا بوی مندی نەرێنی لە ژیانوە کاریگەرییەکڕەوانییەلەباری  
نییەو   بێهۆ  خەڵکان  هەیە.  زۆرینەی  ننافارس  ی  کە  بتوانای  خوێندنیان  و  ە  ووسین 

نییە زگماک  خۆیان   و   زمانی  زمانی  بە  گەشەکردنی  بخ  نەیانتوانیوە  بە  پەرە  و  وێنن 
 زمانەکەیان بدەن.

 ە: دا هاتوو٧لە خاڵی 
پاراستنی بە  ئەرز  "باوەڕ  یتەواوییەتی  و  و ی  ئێران  واڵتی  ەکپارچەیی 

ئاشانبوون بە بنچینەی بەرامبەری و پێکەوەژیبەندێپ میللییەتەکان و تییانەی  ی 
 ان."کانی ئێرپە ئەتنیکییەگروو

ەواشە )پرەنسیپ(ی مافی چارەنووسی گەالن هەتا ئاستی بن  ئەم خاڵە دژایەتی لەگەڵ
پێک و  نەتجیایی  دڵخوازانەی  چوارچێەوەژیانی  لە  وەوەکان  چ  وەی  هەیە.  اڵتێکدا 
دە ئێکپێویست  خۆا  چارەی  مافی  بە  بڕوامان  کە  کورد  پێکهێنسین  وونمەی  انی و 

ییەکان سەرهەیە، بۆ دڵخۆشیی هێزە سەران  هەتا مافی جیابوونەوە  کۆماری کوردستان
نەوە ن بسەلمێنین و بەڵێنی مالە ئێستاوە پێبەندیی خۆمان بە پاراستنی سنوورەکانی ئێرا

   ور و دلیر"ی ئێران بدەین؟!ان غیوەک "مرزدار
کهەت بۆ  کوردییەکان  حیزبە  لە  بەشێک  کەی  هار  اا  لەو  ڕێکخراوە  وکاری  گەڵ 

گش ناکورد  پرەنسیپی  دەبێ  خاڵەکانیەکان  تەنانەت  و  خەبات  رنامەی  بە  تیی 
هەر نابێ  بۆ  بکەن؟  پێشێل  خۆشیان  کۆنگرەکانی  لەسەر   پەسەندکراوی  ئێستاوە  لە 
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وانە باس لە مافی  اشکاڕبەپێی جاڕنامەی مافی مرۆڤ  ین و  انی خۆمان سوور بمافەک
ئەم مافە بەو مانایە ەین؟ بێگومان هەبوونجیایی بکستی  ئا  چارەی خۆنووسین هەتا  ی 

بێتەوە، بەاڵم پێویستە ئەم خاڵە گرنگە وەکوو مافێکی  جیاکە ئێستا کورد دەیەوێ  نییە
نسەرییەکان بەڕەسمییەت سەرا  وتنێک لەگەڵ هێزەنەتەوەیی لە هەموو ڕێکە  ئینسانی و

ڕوانگێنرێسبنا لە  پێویستە  کوردستانی  حیزبێکی  مابەرگی  ە.  لە  نەتەوەییەوە ری  فی 
ییەک لە نێوان حیزبێکی  وازهێزەکانی دیکەوە، دەنا چ جیا  ە بازنەی مامەڵە لەگەڵبچێت

 کوردستانی و سەرانسەریدا هەیە! 
  ، ە تەواوییەتی ئەرزیی ئێرانندی بانی فارسی و پێبەە سەرانسەری ناساندنی زمبێجگە ل

دێموکراسی خاڵ شۆڕای  بڕیارنامەی  ئێانزخواەکانی  بی  لە  ویستی ران  لەگەڵ  ەراورد 
نەتەوەکانی ئێران، فیدڕاڵ ەی ە سەرانسەرییەکان یاخود کۆنگربەشێکی بەرچاو لە حیزب

بە  ئاماژەی پێکرا،    و هەر وەکوو پێشتر  نییەشتێکی وەها تازە و سەرنجڕاکێشی تێدا  
حدک  ی  وانەشە! بۆ وێنە لە بەرنامەی پەسەندکراحیزب  چەوانەی بەرنامەی خودی ئەمپێ

کۆنگر " لە  لە  باس  شازدەدا  دیاریەی  مافی  نەتەوەی  وەدیهێنانی  چارەنووسی  کردنی 
چوارچێوە  لە  کورد  لە  کوردستان  کۆماری  دامەزراندنی  کوردستان،  ی  ڕۆژهەاڵتی 

دێموکراتیکی   یەکیەتیئێرانێکی  و  داخفیدڕاڵ  نێی  دادپەروەرانەی  و  ان  ووازانە 
بە  ن باوەڕ  نەک  دەکرێ  ئێران"  یەکیەتاستنارپەتەوەکانی  خاکی ی  یەکپارچەیی  و    ی 

 نسیپە بنەڕەتییەکان(. پرە، مادەی یەکەم: ئامانج و ٣تا  ١ئێران )بڕوانە خاڵی
دا یەکیەتیی  و  چارەنووس  دیاریکردنی  ڕێژەیی  مافی  بەمانای  بوونی خوازانە 

ئەم مافە بە کورد دەد ئێرا  سنوورەکانی ەر پێویست بێ بەپێی ڕاگەیەنراوی  ئەگ  انە و 
و  رۆممافی   خەڵکف  وڕای  بێتەوە  جیا  خۆی،  سەربە  ی  دەوڵەتی  و  خۆی واڵت 

 کوردستان پێک بێنێ.
دستان کۆمەڵەی شۆڕشگێڕانی کورفەسڵى دووهەمی ئامانج و ستراتێژیی  ، لە  ەهاهەرو

کور بزووتنەوەى  کۆپەسەندکرا  دستان،لە  کۆمەڵەوى  نۆهەمى    –ەڕ  پپووش،  نگرەى 
  شەشدا هاتووە:مادەی  ،  ١38٠  گەالوێژى

ئێمە  .."]  ب.[  جیهانبینى و  خبەپێى  مافى هەموو  ەرنامەى سۆسیالیستیى  ۆمان، 
د  ئێرانانیمیللەتانى  یانى     شتووى  خۆیان،  چارەنووسى  دیاریکردنى  بۆ 

ئەو جیابوونەوە  ئازادىی  لە  دەو  نەتەوانە  پێکهێنانى  سەربەخۆدا  ڵەتى  و 
دەناسین ئلە    .بەڕەسمى  یەکگرتنى  خوازیارى  ئێمە  کاتدا  و   نەداازاهەمان 
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دانیبرایا نەتەوەکانى  پێکهات نەى  لە  ئێران  سیاسیى شتووى  ەیەکى 
وفیدراتیڤ قازانجى لە  داین  بە  یەکگرتنە  ئەم  کە  بڕوایەین  ئەو  سەر 

 ێشە." ازانجى جەماوەرى زەحمەتکدێموکراسى و بە ق
خوازانی و لە شۆڕای دێموکراسیۆکراژمەڵە تەبایی لەگەڵ دەقی واەی کۆئەم بۆچوون

دێموکراتی  نوێنەرا  .یەنی  ئێراندا حیزبی  زەنی  کۆمەڵەی  و  حمەتکێشانی  کوردستان 
ب ئێران  وکوردستانی  بۆ ە  دەسکەوتێکی وەهایان  نەک هەر  بڕیارنامەیە  ئەم  اژۆکردنی 

  یشانی سەرانسەری و ناوچەیی و و نەڵ هێزەکانی بێناکورد لە ڕێککەوتنیان لەگگەلی  
پەسەنددەست بەرنامەی  بەڵکوو  نەکردووە  پێشێل ۆنگرەکانک  ویکراەبەر  خۆیشیان  ی 
 ووە.کرد 

پێو کۆتاییدا،  بکلە  دووهەمیش  خاڵی  لە  باس  "تێپەڕینی رێ  یستە  لە  جەخت  کە 
ئیسالمی بەپێی خە ئێران باتی دێموکراتیکی شارستائاشتیخوازانە لە کۆماری  لە    نییانە" 

نەتە دەکا و  حیزب  هیچ  بێگومان  نییە  ەیەکو.  ناخۆش  شێوەیەکی   پێی  بە  بتوانێ 
د ختیئاش کەمتروازانە  بگۆڕێ.  هەیە    ەسەاڵت  و  دەسەاڵتدارێکیش  خۆشی  بە  کە 

سیاسی سەرەڕای  حکوڕەزامەندیی خۆی   هێزێکی  بکا.  ئۆپۆزیسیۆن  ڕادەستی  ومەت 
ه کە  تەواویئەوەی  لە  دەدا  خۆی  شارستا  ەوڵی  بە  نییان شێوەکانی  گەیشتن  بۆ  ە 

دەکا  کەل  یئامانجەکان ئامادە  خۆیشی  هاوکات  وەربگرێ،  لە  پێویستد  ژیڕۆلە  ک  ا 
دیکەی چەک  شێوەکانی  شەڕی  وەکوو  حیزبێکی خەبات  وەربگرێ.  کەلک    دارانە 

خسی خەباتی  شێوەی  هێز،  السەنگیی  و  گۆڕانکاری  و  بارودۆخ  بەپێی  ۆی  اسی 
لە   خۆی  و  دیاهەڵدەبژێرێ  لە  ریکراچوارچێوەیەکی  ناهێڵێتەوە.  قەتیس  دا استیڕودا 

دێموکراتی حیزبی  ڕێبەرایەتیی  کۆمسترد کو  ئەگەر  و  ئان  زەحمەتکێشانی  ێران ەڵەی 
خاڵی بە  هەی  باوەڕیان  بڕیارنامەیە  ئەم  هەرچی  ە،  دووهەمی  تێبکۆشن  خۆیەتی  جێی 

و ببنە هێزێکی  نیزامی دەرباز بکەن  –اسیزووتر خۆیان لە چوارچێوەی حیزبێکی سی
 مەدەنی!  –اسیسی

کوردست حیزبە  ڕێکخراونییەابریا  بەرامبەر  لە  ئاوا  کە  و   ەرانسەریس  نیەکاکانمان، 
پا ناکورددا  بەرنامەکانی  هتدی  لە  دەکشەکشە  کۆنگرەکانیان   ەن، پەسەندکراوی 

و   تاکەکەسی  بەرژەوەندیی  و  پاوانخوازی  لە  بەدوور  چەند بیانتوانیایە  لەسەر   ،...
ڕیکەوتبا  خاڵێکیش سپێکەوە  و  بەرەیەن  پێکهێنانی  بە  کوکەرەتا  بەرەو  ی  ردستانی 

 د ڕۆیشتبان. ی سەرانسەری و ناکورهێزەکان ەڵەگن لپیری هاوکاری و دانوستا
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 ."حەرامەوت ێ: "تا ماڵ گەرەكی بێ بۆ مزگەکورد دەڵ
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 !ڵداوی یه تێرۆری شه
 

بەدرێحکوومە ئێران  ئیسالمیی  دەسەتی  مێژووی  لەڵتداژایی  خۆی  ئێران   ریی 
د  کانیشانی  ئۆپۆزیسیۆنوە  هێزەکانی  بردنی  لەنێو  بۆ  خە  کال  ۆیی  هیچ  رێکی  ە 

ک وەردەگرێ.  کەلامرازەکان و یەک لەوان تێرۆر یی ناکا و لە تەواوی ئنائینسانی کۆتا
شۆڕشی   سەرەتای  لە  کا  ـەوه 57هەر  هەوەڵین  لە  حکوومەتی  یەکێک  رەکانی 

ئێران، سپێتازە رگی تازەی ساواما،  لوبەجڕێکخستنەوەی ساواک لە    وێەرلەنکهاتووی 
پێکهێنانی   د تێی  هێزهەروەها  لە  بەتایرۆر  و  وڵت  لە  ەرەوەی  کەلکوەرگرتن  بەتی 

نائێرانییەت بووەێرۆریستە  لکان  لە .  بەتایبەتی  بەباشی  زۆر  توانی  ئێران  ڕەوتەدا  ەم 
کوردستانیش بەپێی   شووریگرێ. بەڵم لە بابنان و فلستین کەلک وەربعەڕەبەکانی لو

و   لە  فووزنپێگە  کە  وەرگرتووە،  کەلک  لەوانەی  خۆی  کورداەربجلوی  یەتیدا  گی 
مەرگەی پێشدەکەن. تێرۆری سەدان کادر و    ارانی نەتەوەکەی خۆیانخزمەت بە نەی

نموونە ئازادکراو  کوردستانی  لە  کۆمەڵە  و  دێموکرات  لەم  حیزبی  بەرچاو  یەکی 
ا پیالنی سەرنەکەوتووی هەت  وئێرانە. تا ئەم دواییانە    مییی حکوومەتی ئیسال هەوڵنه

تێکۆشەر کتێرۆری  ڕەزا د  وری  پووچەڵبوون  کاک  و  تەقاندنەوەی  کەعبی  ەوەی 
زەحمەتکبارە شۆڕشگێڕی  کۆمەڵەی  حیزبە  ێشاگای  ئێران،  کوردستانی  نی 

 یبەتی پاش دادگایک ئەرخەیان بوون کە بەتاکانی ڕۆژهەڵت بە چەشنێکوردستانییە
ناساندنی  میکۆ تاوانبار  و  تێرۆریستکوومحنووس  کاری  بەڕێوەچوونی  ئێران،  یی ەتی 

کە تا ڕادەیەکیش لە ڕوانگەی و، ئاوا دێتە بەرچاو    جاران لە کاردا نییەن وەکوو  رائێ
کەمیەتییەەمنئ کردبێ.  خەمییان  کەمتر  کۆمەڵک  وە  کە  ئەوانەی  وژیی  نەبوون 

خەڵکیان وەک  موجاهیدینی  الیبێرتی  زەلە  حیزبەکوو  بۆ  مەترسیدار  نی انگێکی 
بەڵم  ڕ کرد،  پێناسە  کوردستان  وابپ  ێک بەشۆژهەڵتی  کوردستان ێیان  باشووری   وو 

لە ئاستێکی نزمدایە.    سییەەترنشین هەیە و ڕادەی ئەم مەڕەب جیاوازی لەگەڵ بەشی ع
دەستەڵ مێژووی  دیکەشەوە  الیەکی  نلە  ئێران  مەالکانی  ئەتداریی  داوە  ر گەیشانی 

ی رۆرر پاشەکشەیەکی کاتیشیان لە سیاسەتی تێاوجۆربەدەستانی ئێران بە هۆی جۆکار
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ئێرشنبیران  ڕۆ ئازادیخوازانی  کورد  و  بەتایبەتی  و  جەوهەری  انی  لە  قەت  کردبێ، 
تسیاسەت تی  و  نەبوونەتەوە  پاشگەز  هتد  و  خستن  بەندیخانە  لە  و  گرتن  و  ەنیا ێرۆر 

گۆڕانکارییەک جیهابەپێی  و  ناوچە  شێوانی  سەرکوتکەرانەی  ن  سیاسەتی   ۆیانخەی 
ناردنە ڕەوتی  دواییانەدا  لەم  پێەشب  وەیگۆڕیوە.  لە  ڕۆژهەڵێک  بۆ  تی  شمەرگەکان 

پرۆپاگ و  حکووکوردستان  بۆ  هتد،  و  میدیایی  ئەمرێکی  مەتەندەی  ئیسالمی  ی 
فەرماندنه بووە و هەڕەشە و گوڕەشەی  پاسداران و مخوازراو  سپای  یدیاکانی  ەکانی 

ییەیە کە حکوومەتی ئیسالمی ترسی لە ڕاست  وتەوە. ئەمە پیشاندەری ئەملێ کەئێرانی  
لێرەدا   اشووری کوردستان جێگیرژهەڵت هەیە کە لە بکوردی ڕۆی  انزەکهێ بوون. 

وردستانی کە باس لە زیندووکردنەوەی خەباتی چەکداری دەکا ی کپێویستە حیزبێک
کوردستاندا دەنێ، شێوەی   ەڵتیپێشمەرگە بۆ ڕۆژهڕاشکاوی دان بە ناردنی    یان بە

سیاسەتەکەی بکا گ لەگەڵ  ەناهاوئچاالکیی حیزبەکەی لە دەرەوەی ئێران، هر و  اک
تێ خۆڕو  سەرلەنوێ  بە  نبکۆشێ  لە  ڕێکخراوەکانی  دەرەوەی  ێوخێکخستنەوەی  و  ۆ 

دەکرێ هێزەک ڕادەیەی کە  ئەو  تا  مەترسیی  ڕۆژهەڵتی کوردستان  لەژێر  انی خۆی 
یەارەساتی وەکوو شەک ڕوووی  ئەم  دەرێ.  بکێشێتە  تێرۆری کاک اوە  د ڵدا  پیالنی  و 

بۆم و  کەعبی  بارەگرد ژکبڕێڕەزا  شۆڕشگێڕی نی  کۆمەڵەی  زەحمەتکێشانی   ای 
یەڵدکوردستا شەوی  کارەساتی  ئێران،  ونی  و    ا  حدک  پێشمەرگەکانی  شەهیدبوونی 

ک و  گرتن  ئاسایش،  کارمەندی  مەدەندوو  خەباتکارانی  ڕۆژهەڵتی  وشتنی  لە  ی 
 ان ئێراستییەیە کە بوونی حکوومەتی ئیسالمیی ەم ڕئان و هتد تەنیا نیشاندەری وردستک
تی و بەبێ ە نەتەوەییەکانیهدی ڕۆژهەڵت بە ئامانجەورە بۆ گەیشتنی کورۆسپێکی گک
سێکۆالووخڕ حکوومەتێکی  دابینبوونی  و  تاران  تێئۆکراتیکی  حکوومەتی  و  انی  ر 

کی ئازاد و  ڵتێوهیچ ئاسۆیەک بۆ گەیشتن بە  ندا،  نەتەوکان لە ئێراباوەڕمەند بە مافی  
کانی ڕۆژهەڵت  ییەحیزبەکان و کەسایەت  پێویستە  داتەڕەودێموکراتیک نابیندرێ. لەم  

بەش دژبە حکوومەتی ئیسالمیی ئێران پێک بێنن هاووور لە پاوانخوازی، بەرەیەکی  بەد 
 .بێننژوویی خۆیان باشتر بەجێ تا بتوانن ئەرکی مێ

یا بێ  شەبەرز  تەواودی  و  یەڵدا  شەوی  ئازادیی  تێک  یهیدانی  ڕێگەی  ۆشەرانی 
 .نیشتمان
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ی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگ مێژوویی،  



  



  

 

 یادگاری شیرین 
 و خوێندەواری لە کۆماری کوردستاندا سە  درەبایەخی مە

 ی ڕێبەندان٢بەبۆنەی 
 اری کوردستانساڵڕۆژی دامەزراندنی کۆمو 

 

  ێوخۆیینی ئەم نەتەوەیە لە دەس چەند دوژمنی نبیراکرێژایی مێژووی کورد، ڕوونابەد 
لەوای نەخوێندەواری  ەک  پن  گەشەو  ڕەوتی  لە  فەننی اشکەوتن  و  عیلم  سەندنی 

کهاوچەرخ   کەمایەسییەو  ئەم  نەرێنیی  میللەت  اریگەریی  تاڵی  چارەنووسی  ی لەسەر 
ئەدیبانعیران  کورد ناڵندوویانە. شا بڕینی  دەر  ید لە نووسراوەکان و لە کاتی کورو 

ئە چارەنووسی  لەمەڕ  خۆیان  میللهەستی  جتەم  زۆر  کەمایەسییەە  باسی  کانی ار 
کوردەوا یەکێک  کۆمەڵگەی  وێنە  بۆ  کردووە.  حاجی  لە  رییان  مەزنی  ئاواتەکانی 

دا گەیشتن وەی دووهەمی سەدەی نۆزدەقادری کۆیی شاعیری پایەبەرزی کورد لە نی
کور زانست  دستانبە  لەوێدا  کە  بوو  بگرێ هونە  وێک  پەرە  دادپەروەری    ر  و و 
زاڵ  یەکسان شاێبی  بۆ  نەخو.  بنەبڕکردنی  تەوعیر  پەنای  لە  اوکردنی ێندەواری 

و   ی نێوان عەشیرەتەکان، یەکگرتوویی نێوان تەواوی قەومەکیدوژمنایەتی و چەندبەر
ڕۆشنگەری  عەشیرەت یەکێو خەباەکان و  لە  تی چەکداری،  مەرجەکانی گەیشتنی ک 

بە کاریگەری ئاو  مکورد  لەژێر  شاعیر  بووە.  بەرزە  ئورووپادا تەکانی  وەدەستک  اتە 
 :بووکرد شنە بۆ فێربوونی فەن و زانست  نەتەوەی کوردی بەم چە بانگەوازی

   تۆ وەرە فەننێ فێر بە چیتە لەوە«
 د جووەگاورە، هیندووە و یاخو

 شوان و گاوانە ئەهلی جەننەت نە 
 »فەن و عیلم و عیرفانەحیبی سا
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ی  ١3٢٢پەڕی  لە پووش  ننیشتما  مەڵەی ژ.ک پێک دێ، لە هەوەڵین ژمارەی ک کۆێکات
"هەتاوی   بەناوی  بابەتێک  »بەرهەڵست لەژێر  باسی  ایمە"  چ  آمانجی  ەڵەمەیەکی و 

« و بیگانەدۆستی  ڵپەرستیو خۆخۆری، پوو  وەکوو دوژمنایەتیی خۆبەخۆ، دووبەرەکی
بزو ڕێگای  بەووتنەولەسەر  ئاماژە  و  دەکا  کورد  دەەەی  ڕێگایەکی  ی  »تەنیا  کە  کا 

ئەبێ بەر پێیەبە و سەرکورد  لە تانییەتە«. هەر لەو ژماا بڕوا شەقامی شارسستی  رەیەدا 
 :ی کۆمەڵەدا هاتووە١6ئەندامی ژمارە  نگ  شێعرێکی م.م هووشە

   ەرەقی علتی؟چیە ئەگەر کردی تملتی دی«
 ملتی؟ەتوش نافکری؟ کورد آخرئبوچی تی

   در رلتی کنوناشد نفاق تو سبب گر ت
 ژارسەر هە و م هەتیووەتەن وەک جولەکەی دایبی

 جا الزمە علم و سەواداتحادو گەرببی 
 کارهیچ رەقیونکە بی علم و هونەر ناکا تەچ

    و هونەرهیچ کەس ناژی لەویدا بە بی علم
 ی ئەثەرکە دەگرن عالەمیک نیە بملتی عالم 
    شەرەهونەر، حەیوانن ئەبنائی ب علم وگەر نەبی 

 »کیوسارمایلی دەشتو دەرو سەحراو و کیو و 
 

شا میهێمن  پایەبەرز و  ساڵی  عیری  لە  لە  ١3٢٤للیی کوردیش  یادگاری  «ی هەتاوی 
 :بە گلەییەوە ڕوو بە کچی کورد دەڵێ ن«داشیری

 کەوێ کوڵمەی گەشت الدە چارشێوی ڕەشت با دەر«
 یبە ئەو ڕوو گرتنەۆر عەە قەڕنی بیستەما زچون ل

 ۆمی ئاتۆمی دروست کرد و ئەتۆشکی بڵکیژی خە
 و »پنە«وڵک« و » دەرخۆنە« »ئەستێ یوزانی ناهەر دە

 نیونەر بوو ئەو لە سایەی خوێندفێری زانست و ه
 ۆش تەشیمان بۆ دەڕێسی، یادگاری شیرنەت

 گەڕا، چووە بن بەحر  ئەو بە ئاسمانا فڕێ، دنیا
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 »ر لە ژوور دانیشتنەەش هەک نەمێنم کاری ئێودە
 

کمبێگو سەدەی  ان  کۆتایی  لە  دەستپێکی    ١9اتێک  دا، زایینی  ی ٢٠سەدەی  و 
پاشکە کوردستکۆمەڵگەی  ڕۆژهەڵتی  ده وتووی  زۆری  و  زوڵم  لەژێر   تێکیوڵەان 

تی جیهان بوو، داگیرکەردا بوو کە بۆخۆشی یەکێک لە وڵتە پاشکەوتەکانی ئەو کا
چۆن هە  کورد  بەبێ  بە    بوونیدەیتوانی  خۆی  سەروەریی  و  کە  استێئکەیان  بگا  ک 

وتابخانە بگرێتە نداڵی کورد ڕێگای قبێ کە م  ک ەیدا پێتەنانەت دەرفەتێک لە وڵتەک
ی هاوچەرخ بێ. ئەویش کاتێک بە قەولی انستفێری زمانی زگماک و فەنن و زبەر و  

 :اهێمن لە »دواڕۆژی ڕووناک«د 

 ۆ ورد دەخورا بە فیڕلە مێژ بوو هەققی ک«
 ڕۆڕۆن و یمێژ بوو کورد بوو دەیکرد شلە 

 لە مەیدانی شەقێنی دوژمنیدا 
 وو وەکوو گۆ کوردی ب یی سەرداسەر
.... 
 دەگەوزێ وڕی کوردی لە خوێنی خۆیک

 ە ئەژنۆوو وکچی کوردی سەری کرب
 ئەوەی سووکایەتی بوو کردی پێمان

 »دەکەی تۆ؟نەدەکرا کەس بڵێ بۆ وا 
 

مانگەش بوو   ازدەیەرچەند بۆ ماوەیەکی کورتی  ەخۆ هنێکی ئازاد و سەربئاواتی ژیا
مێژوو لە  جار  هەوەڵین  کورد  بۆ  دێموکراتیپێکهات   ەبی  حیزبی  بە   نی  کوردستان 

ندنی کۆماری کوردستان وەدی هات و گەیایی پێشەوا قازی محەممەد و ڕاڕێبەرایەت
دە بەپێی  توانی  مەدرەسە بچێ و منداڵی کوردیش  بۆ  زگماک   ستوور  زمانی  و    فێری 

یری ژمارەی یەکی کوردستان باڵوکەرەوەی ب  ر لەەو فەنی هاوچەرخ بێ. ه  نستزا
ڕێکەودێموکر  یبحیز کوردستان  ڕێکەوتی  اتی  لە  بەفر٢٠تی  لە  ١3٢٤انباری  ی  دا 
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لە الپەڕەی  ک کئاگادارییە ناردنی کچ ٤ە  بە   دا چاپ کرا،  ساباڵغی کرا  و کوڕی 
 :ندرابووا ڕاگەیهد یاسا. لەم ئاگادارییە

ی لەسەر ئەمری پێشەوا –( ڕادەگەیەندرێ باڵغاەواوی ئەهالی خۆشەویستی )سبە ت
الوە پێویستە بۆ تی( کوردستان لەوەی بەواری )حیزبی دێموکرام و قەرەزموعەز

واجی زمانی کوردی خوێندن لە مەدرەسەکاندا بە کوردییە لەو و ڕەپەرە پێدان  
دە  )تاری تا  کوڕۆژی    –  ١٠خەوە(  کەسێک  هەر  کدیکە  و  کە ڕ  هەبێ  چی 

رە  لەو ئەم  سهەر کە  ن بکا دەبێ بینێرێتە مەدرەسە ئەڵبەتەوێندخعومری ئیقتزای  
بە   وەرگێڕی  تەنبێڕوو  موجازات  مەرکەزیی   توندترین  )کومیتەی   دەکری. 

 .) دێموکراتی کوردوستان معاونی حیزب تەهازادە یزبیح

ژمارەیە لەو  هەیهەر  کۆبوونەوەی  باسی  کودا  فەرهەنگیی  بۆ  ن  ردستائەتی  قەرار  و 
کتەبی گەالوێژ ن بۆ مەایو ناردنەشکردنی ئەو منداڵنە لە نێو میللەت داب وکۆکردنەوە 

ئەم دەستوورە لە    ەوەیناچار بە سواڵکردنن. ڕەنگدانێ کە بەهۆی بێکەسییەوە  دەکر
ەیەک هەستی  ەرایەتیی کورد تا چ ڕاد هەوەڵین ژمارەی کوردستاندا نیشان دەدا کە ڕێب

بۆ کۆکردنەوەی  کرد    لە کۆمەڵگەی کوردستان  ییەمایەسبەم کە هەوڵی  دڵسۆزانە  و 
هەژامندا مەدرەسو    کانەرڵە  بۆ  بە    ەناردنیان  کە  دەرفەتێک  سەڵتەنەتی دا،  درێژایی 
ەشێک  پێشەوا قازی محەممەد لە باجارەکان بۆ منداڵی کورد نەڕەخسابوو. و قزاخان ڕه 

کە خۆی  وتەکانی  س  لە  "جێژنی  کوردستان" ەربەخبەبۆنەی  ئیستقاللی  و  لە   ۆیی 
دی ورو بۆتەوە زۆر بەدا باڵ١3٢٤ندانی  ی ڕێبە١7ی کوردستان ڕێکەوتی  ١١مارەی  ژ

فارسەکان  رهەنگی نەتەوە ناو فەتەکانی تاران لە بواری زمان  و زۆری حکوومە  زوڵم
ئەکات  دەسکەوت  شی  باسی  چەشنە  بەم  کوردستان  و  کۆماری  ماوە  ەکانی  لەو 

 مەزرانی دەکا:اش داکورتەی ب

بووە    ەشتی ئێمکە لەگەڵ شیری دایک تێکەڵی خوێن و گۆمان  ک"زمانی زگما
دیکتاتۆرید  لە قەدەغە کرابوو.  زەمانی  بەزۆر تەحمیلی  ا سەخت  فارسی  زمانی 
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لێمە  ئ بوو.  کورد  پاشکەوتنی  سەبەبی  پتر  ئەوە  و  دەکرا  منداڵەکانمان  ە و 
ا  یو تەرتیبی دن  مان بە سەبک ەحسیلپێدا و خوێندن و ت مەدارسدا ڕەسمیەتمان  

کوردیخس باری  سەر  کچ  -تە  مەدرەسەی  کوچەند  و  کراڕان  دەوە نمان 
شەوا کتێبمەدرەسەی  و،  کرد  دایر  کران  نەمان  تەرجومە  کوردی  . بەزمانی 

مانی  ند سەد کوڕ و کچ و پیاوی گەورە لە مەدارسی شەوانە و ڕۆژانە بەزچە
لە دەخوێنن.  شەش  کوردی  ئەوەی  خوێندن  حەوت  -جیاتی  خەریکی  و ساڵ 

ەموو شتێک  وار و ه ەدنە خوێنفارسی بن لە مانگێک و دوو مانگدا دەب ونی  وفێرب
ناساندەخوێننە بۆ  دەنووسن.  و  وەدەرخستوە  و  مللی  لیاقەتی  حدنی  ەیاتی  نی 

فەرهەنگی   بەکورد  ئەدەبی و  ڕاگەیاندنی هاواری خۆمان  بۆ  دنیای   و  گوێی 
و  موحتاجی  بەشەریەت  بووەسی  عەداڵەت،  کردنەوە  باڵو  و  چاپ  ین،  ولەی 

دا بە زمانی خۆمان ی خۆمانرارا لە شچاپخانەی زۆر چاک تەئسیس کرا و دامەز
و داخوازی ئێمە    فکر  ار و ڕۆژنامە دەدەچێ و بیر وبە چاپخانەی خۆمان؛ گۆڤ
 لە دنیادا باڵو دەکاتەوە."  

ژمارەی لە  ڕێکەوتی  ٢5  هەروەها  کوردستان  ڕەشەمەی  ٢6ی  بەپد ١3٢٤ی  ێی  ا 
بەهۆی   پێشەوا  کتێبیستییەێداوپدەستووری  کۆکردنەوەی  باسی  زۆر،  ەکانی کی 

انەیەکی مللی و عوموومی" هەنگ و سازکردنی "کتێبخنەی عیسازادە و فەررائەتخاەق" 
ە تێدا بە مەهاباد دەکردرێ. لە ڕاستیدا کەمتر ژمارەیەکی کوردستان هەیە ک  شاری لە  

  ابێ.رو زانستی هاوچەرخ نەکفەن  و ی بایەخی زمانی کورد چەشنێک باسی 

ەرفەتێک ەمر قازی محەممەد د شەوای نێپێبەریی  بە دامەزرانی کۆماری کوردستان بە ڕ
کورد   ڕۆڵەی  کورتەدا  بۆ  ماوە  لەم  تا  و دەیاپێکهات  نووسەر  شاعیر،  تێکۆشەر،  ن 

ه قزڵجی،  حەسەن  وەکوو  گەورە  حەقئەدیبی  ئاوات،  هەژار،  نووری،  ێمن،  یقی، 
بلئەنج  سەدیق غەنی  یۆسفی،  عەزیز  لێ  وریاویری،  هتدی   و  گەالوێژ  قاسملوو،  ن، 

انەی کورد لە ژووی خەباتی ڕزگاریخوازتێرەیەکی گەش بۆ مێێتە ئەسببکەوێ و  هەڵ
و دامەزرانی کۆماری کوردستان ڕووح ستاندا. دووی ڕێبەندان کورد هەر چوار بەشی 
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دواڕۆژێکی ڕووناکی خستە یوای  ردی ساڕێژ کرد و هشی برینداری نەتەوەی کوو لە
و کچی کورد  ژی کوڕ  ۆڕاسی دواهێمن لەو پەڕی جوانیدا بکوردێکەوە.    هەر  یدڵ

 دەکا و دەڵێ: "دا یانی کورد لە "یادگاری شیرینو کەامەزرانی سەروەری  بەهۆی د

  کوڕی کورد! هاتەوە دیسان هەلی تۆ«
 مەگنخێنە، مەترسە مەوێستە، خۆت 

 [... ] 
 وڕە، باژۆ لێ بخبڕۆ پێش بێوچان، 

 ماتەم و خەمە و رنەما داخ و پەژا
 ئیمڕۆ زەمانی هەڵپەڕین و بەزمە

 ێمەدا نابینی ئێستا شایی ئ ەل
 »کی بێدۆکچێکی دڵ بە خەم، الوێ

٢٠١٤ژانویەی   
 

 



  

 

 

 ی ژ.کڵهکیەتیی سۆڤیەت بۆ پێکهێنانی کۆمهوری یهی ده سانهفئه

 
 بهردن  کتی  یخوازیی کورد، سووکایهڕزگاری  وهانی بزووتنەککردنی ڕاستییهواشههچ
قاره سه و  رزگا رۆک  ڕێگای  تێرمانانی  کهرۆری،  سیاسییەیه سای  له  کتییه  کورد  انی 
نهالیه کورده ن  دوژمنانی  و  کهیار  نهوه  سه   ٤٠.  بووهم  گهساڵ  فیزیکی  لی  رکوتی 

له کورڕۆژهه   کورد  لهڵتی  کۆماری  دستان  ئێرانهالیەن  جهوئیسالمیی  له  ،  یا 
می ی ئیسالراانی کۆمڵتدارسه ر چاوی کورد سوودێکی بۆ دهبهه بێزراوکردنی ڕێژیم ل

پهنه بۆناببووه.  ئیسالمی  کۆماری  فێڵهه  ردنی  فه  ر  کورد دژب  کیهنهرتهو  ه 
بۆ وانی گشتی  ڕی ڕه بێ شهڵ بهکانی کۆمهڕی فیزیکی دژبه تاکهڕوانکراوه. شه چاوه

ئیراده پتشکاندنی  خه هی  بێوی  له ڵک  لههڕوو  وئاکامه.  دوژمن  موو  ههوه 
ر تنه سهخسوشچی بۆ خهی ساختهسانڕخستنی کهگههکوو وهو  شیاونهکارییەکی  شێوه
کۆماری ت به  ته تایبهو سیاسهگرێ. ئهردهلک وهکانی کورد کهییەهوتهنه  تییەسایهکه

کانی له ووفههاوک  تی وستمی گۆڕکراوی پاشایه له سیو ڕێژیمه،  رلهبهئیسالمی نییە و  
یی زگای ئیتالعاتمێژه دهچووه. له   ڕێوهبه  تهیاسهس  وەش ئهتورکیە و عێراق و سووری

به پشت  به  بهئێران،  بهسه  ستن  و  دهڵگهنەد  هتد  و  ساواما  ساواک،  وێ  یهکانی 
تامێژوویه بۆ  کی  بنووسێ.  کورد  بۆ  کهوهئهزه  له  ناوسانش  عیرفانی  ی  وەک  زڕاوی 
ههەرد  فقانیعی لە  هتد  بهو  بۆ  دەرفەتێک  کدناو موو  کەلک  روکردنی  گرێ.  ردهوهد 

ی مێژوو که مووزه  ر بۆکاواشهسانێکی نادروست و چه کردن و ناردنی کهردهروهپه
  نانی مێژوویی کورد ماناتوانێ سیمای قاره   ن،خهنی وێدهڵی مێژوونووسیی بێالیهژگههه
له وخه بێگومان  بکا.  بهشدار  دهرامبهنابه  کانییهرهربهم  که  خاسهرەدا  نی ه وڵت 
فهئیم ماددیی  ئهراوانهکاناتێکی  نووسینی  بابهچه  م،  دژوار  ارێکک  تانهشنه کتێب و  ی 

ڕێژیمی    تاویی هه١357ساڵی  له  النی ئێرانک شۆڕشی گه روهڵم هه، بهبووهنییه و نه
 ومان له ، بێگوهک یادێک بۆ مێژوو هێشتهوه  کانینهتی و تێئۆریسییهپاشایهستی  رپهکۆنه

ن  واه رانی فیزیکی و فیکریی ئوتکهرکم ڕێژیمه و سه می ئه کی نیزیکدا ئاکایهداهاتوو
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له   دهحەمهباشتر  و  شا  تهکهرهوروبهڕەزا  و  نابێ  بێی  مێژوونیا  بۆ ییائابڕووییەکی  ن 
 .وهمێنێتهده
ته  بۆ و  مێژوو  نووسههه  تنانهنووسینی  تاریخی،  ڕووداوێکی  پێویستیر  به    ر 
تهرگرکوهلکه له  سهتن  بهنواوی  و  هێزهڵگهەد  بزووتنەدارهشهبه  کانی  و وەکانی   که 
لێکدانه، به رگرتنلکوهی کهڵم شێوه. بهیهران ههرکوتکهت سهنانهته و   وهکارهێنان، 
ڕووداوهندنی  نگاڵسههه لەالیزانستیی  نوەکان  ده   وهرهوسهن  ڕاستییەو  نی کا رهێنانی 

ر تا  وسهلمێنێ که نودا ئەوە دەسه نهرباڵوابه  ڵگهکت و بهمووه فام ههان ئهنێو  له  ومێژو
خاته  کانی مێژوو بڕاستییە  تیوتوو بووه و توانیویەرکهک له کاری خۆی سه یهڕاده   چ
خوێبه کاتهئه   ر. نهرچاوی  کهو  لهنیهتر  نووسه  ی  ده  ا  به   وهڵتهسهچاوی  و 

ی  خەیاڵییانهڵگه  و بهستن بهبهڕێژیم و پشتکانی  پۆرتی سیخوڕه ڕا  له   نترگرکوهلکه
م کانی ئهیشانییەو ن  رچاوهک سههیچ جێیه، یا له س ئاگاداری نییهبێ کهی نهبۆخۆ  که
لک مێکی بێکهرههنیا به، تهووسنننووسێ یا پێی دهمێژوو دهاون،  کرڵگانه دیاری نهبه

د  لهۆینهخ  که  هوکاتههباڵو  به جوانی  وشه  نێوان وشه  ر  پێی  ستهڕی  به  کانیدا، جێ 
 . بینێرستی ئێران دهپهری ڕێژیمی کۆنهرکوتکهانی ئیتالعاتی سهکوهڕێکخرا

ستن ر دهبهلهکه    یڵگانهو بهرگرتن له ی وهترمهیاکۆشێ بهه تێدهم دێڕانری ئهنووسه 
یبه ڕۆڵی  باسی  لس  ەکیەتییکورتی  له ڵهکیی کۆمهپێکهێنان و چااله  ۆڤیەت  ژ.ک  ی 
لۆژههڕ که  بکا  کوردستان  بهاله ڵتی  مێژوونووسانی  سهیەن  بێالیەنی! ربهناو  و  خۆ 

 .کراوه واشهی ئێران چهکۆماری ئیسالمی
 
 یەکیەتیی سۆڤیەت  وری  ی ده فسانه ئه 
کۆمهپێکه  کاتیله  ئه ڵهاتنی  تا  ژ.ک  و  ی  بیر  کورد نهاران و  ی  بۆچوونیمڕو  یارانی 

کسان  زگاریخوازیی کورددا یهی ڕوهله مێژووی بزووتنه  زنههم  م ڕووداوهت بهبارهسه
ههبووه  نه ڕ و  له  توانگهرکام  بهایبهی  به ت  شیکردنهرهخۆیان  ئه وهو  مهی  یه لهسهم 

چه  سهرانهکواشهچوون.  سه سهدهربه  ی  بۆ  بێگانڵت  ئه ندنوانه  ربه  یه  ڕێکخراوهم  ی 
ن کهودێریی سۆڤیەت دهر چاژێوخۆ یاخود لهرمانی ڕاستهفە ڵه بهێکهاتنی کۆمهباسی پ

بیسهیانهده  شنهم چهو به ئهلمێنن کوێ  دهشنه ڕێکخراوام چهه  و  ن  نهستسازی بێگانه 
بزووتن پێکهاتنی  سهوهەبێگومان  ئەکانی  ئاگاربه  بەهۆی  نه  نهوانیش،  ووههتیی    یی 

  ته ومهحکو  یپۆکهژێر چه ی لهکهوڵتهلی کورد بە ڕزگاریی  گهپێویستیی مێژوویی  
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داگیرکهرکوتکهسه و  بهکانرهر  به،  کهڵکوو  ئێراهلکوپێی  دوژمنانی  بۆ رگرتنی  نه 
ته  مله   گێڕیئاژاوه تێکدانی  ئێران تی  هواوییوڵته و  بهوڵتی  ئه.  و ئهر سەیری  گهڵم 

لهکه  ی  گانهڵبه دهدهر  بهئێستا  بکەین،  کهبینستدان  نه  ین  سۆڤیەت  یا ن ته  یەکیەتیی 
له  کۆمه  ڕۆڵێکی  نهڵهپێکهێنانی  ژ.کافدا  بهبووهی  نۆێنهڵکوو  ،  چوونی  رانی پاش 

وان له پێکهاتن، ویست و ێز ئهورهتکیەتیی سۆڤیەتی له  انی یهرێنهبۆ الی نۆ  ڵهۆمهک
ئه چاالکی بالتی کوردستاڕۆژههله    زهێهم  ی  بوونەتەوە.  ئاگادار  له ڕاپۆڕتی  ن  ۆ وێنه 

کانی هبیحی وت: "زهورێزدا هاتووهته  رکونسوولی یەکیەتیی سۆڤیەت لهسه  نۆڤسهحه
کردهی  زادهئیلخانی ڕێکخراوه ئهوتی    و  وهدووپات  پێک دوو    ینزیکه   یهم  ساڵه 
   ٢6ه."ی کوردستانوهیانهپارتی ژ یواتا ه و ناوی پارتی ژ.ک ب هاتووه

یاروههه   ورمێ له   یەکیەتیی سۆڤیەت له  وولیرکونسکانی هاشمۆڤ سهدداشتهها له 
 : "من به اتووهی ژ.ک هڵهڵ کۆمهگهندی دهبوونی پێوهدا لەمەڕ نه١9٤5ی  کی ژانویهیه

 .ک( به ارتی )ژپ  ڵک ی خهبوونی پارتی )ژ.ک( و زۆربهبه  ووه  کرد   مستچاوی خۆم هه
ت  کانیان الیەنگریی سۆڤیهنگهناوبابهکان و پیاوه  کوردهی  ن. زۆربهبهناو ده  (ڵه)کۆمه

ی کومیتهگرن.  ربتی وهت یارمهسۆڤیهخۆیی لهربهۆ سهباتیاندا ب خههیوان لهن و بهکهده
کا ده  ندییوههخۆیدا پکانی  ئیش و کاره له  کات که  نیا دهک دڵڵکوردیی )ژ.ک( خه 

 ٢7]...[." ک نییهندییهیوهچ پهو )ژ.ک(دا هی نێوان ئێمهلهڵم تەوە. بهیی سۆڤیهت کیهبە یه
ڤیەت یی سۆیەکیەت  لمێنێن کهکان دەیسهڵگهکت و بهواوی فاتریشەوە ته  کیالیه   له 
پشتیوانی  ته  نه نهڵهۆمهک  هلنیا  ژ.ک  بهی  "بهکرد  سۆرپرڵکوو  لههیڤسانی  ئێران،   ت 

م کۆشان چاالکیی ئه ێده، توهپرینگانده ی ژ.ک دهڵهمهندام بوونی کۆ ان له ئهکانیکورده
  ٢8."وهنهسک کهرتهیه بهڕێکخراوه

وهم کاروبارۆلۆتۆڤ  ده زیری  وڵتوهرهی  سۆڤی  له  ی  شه رماوگهگهیەت  ی  ڕرمی 
ڕق  وههدو جیهانیدا  ومی  خۆی  بێزاریی  ده ی  کههتوڵهده   و  کورد  و    بڕیردهله 

 
ژمارهنامهڵگهبه   2٦ د3٠ئو  /  ٠9٤ف  ی  پ  65/  وهئا  له  ١٤9ل    3٤8/  دهرشیوی  ی وهره زارتی 

 53ی ڕه، الپه١997ـ  ٢٢ماره ن ژابوویڤ، ڕی فێدراتسیه ڕوو
ی ڕه(، الپه١9٤7ـ  59٤١یدا )وه کی شۆڕیهنامهڵگهند بهچه تان له وردس ک  ڵتیڕۆژهه کانی ڕووداوه   ٢7

 ورامی فراسیاو هه ، د. ئه١٤
کردستان،     ٢8 حسرتیانتاریخ  محوی،  الزاریف،  واسیلیه مؤلفان:  ژیگالینا.  مترجم،  منصور  واـ  ان: 

 ل فروردین آلمان، چاپ اووغ، ت فر، انتشارا٢٢5، ص مین آوهن اامراقی، کصد



                                               یەت بۆ پێکهێنانی کۆمەڵەی ژ. کیەکیەتیی سۆڤ ئەفسانەی دەوری                       ٢٢6
  

بزوورایه"ڕێبه بهوهتنهتیی  " بهرهده  ی کوردی  دەبا"گ  لهمهئه  ٢9ناو  بوو    ش  حاڵێکدا 
بۆچوونوانهپێچهبه  که تهی  نه  سۆڤیەت،  ڕێی  کۆمهبهنیا  و  ریی  ی وهنەبزووتڵه 

ڕ  ڕزگاریخوازیی کورد  بهۆژههله  دهدهڵتی کوردستان  ستان رپهنهۆکگ و  بهرهستی 
بهنه ئه ڵکبوو،  ڕووناکبیرانی  کوو  وه و  کوردستان  عهاتی  زه حمابدولڕه ک  بیحی، ن 

تد که بیر و و ه  د نانەوازادهمههحندی، مهزیز زه ران(، عهر )زێڕینگه حوسێن فرووهه
هەب وتووخوازانهپێشکهڕێکی  باوه ڕویان  سه و،  له  ره هۆڵی  کۆمکییان  ڵەدا  هپێکهێنانی 
توێگ و  زۆربهڕا  ئازانییان  ڕۆشنبیرانیی  و  وه  ادیخوازان  حه کورد  قزڵجی،  سهک  ن 
حه هه  ێمن،ه لهقیقی  ژار،  و  کرماشان  هەتا  ساباڵغەوە  له  هتد  هەتا    وهانییەسلێم  و 

بهولێهه ڕرەو  ر  کوردستانابکێشخۆیان  پێکهێنانی  بۆ  و  ئێن  سه کی  و  خۆ ربهازاد 
ئه ویستتێبکۆشن.  کقههحربه  هم  کی  پێکهێنانی  بۆ  دهورد  خۆی  ڵ گهەیانی 

. بۆ وێنه خۆیندەوهیدهتی یەکیەتیی سۆڤیەت نهیبهتاهپۆلیتیکی زلهێزانی جیهان و بژێئۆ
له ئاگۆستی  3١ی  نامهمۆڵۆتۆڤ  سیمیرنۆڤ  ١9٤9ی  بۆ  ئێران  باڵوێدا  له  زی سۆڤیەت 

ڕێبه"به  اوی  کڕاشبه هێنانی  وهحیساب  کورد  الیەرانی  وهگنک  و  و ر  فادارترین 
سۆڤیهانهمتمبه پاڵپشتی  له ترین  وه ئازه   ت  ئربایجان"  ساویلکانه  ایهیدەعک  الیەن )لهکی 

له  نوێنه سۆڤیەت  نورانی  ـ  لهوسهئێران  دهڵهقهر(  ڕادهد م  و  "ههنێیهگها  ی ڵه: 
دهرهنوێنه ئه رخه رکانمان  که وهی  پێوه ئه   یه  له  هێشتا  و  هڵیۆمهک  ندییهوان  تی 

تێناگهەکانی  ییوهتهنه لهئه  ن،ئێران  نهوان  ڕوون  کهدۆتەکرخۆیان  باتی  خه  وه 
سهکورده و  خودموختاری  بۆ  ئێران  نێوهبهخۆیی  ربهکانی  رۆکی پێی 
د کهتییهڵیهکۆمه کۆنهیفاعێی،  له  ستانهرپهکی  جیایی شیرهعه-الێئۆد فیه  خوازی ی 

دژبه   له  سانترا  یتسیاسهکورد  نامهبهه  ل  3٠ئێران"لیزم  تری  هێرش  کهشێکی  پاش  دا 
نێ  یهگهست و خۆفرۆشەکانی کورد" ڕادهرپهرۆکه کۆنهر "سهبۆ سه رههێنانێکی دووبا

له   سی"]...[  باسییهکاره  له  دهاکوورکانمان  ئێراندا  لهی  ئسهبێ  کان  بایجانییەرزه ار 
یەنگری  ڕپێکراو و السانی باوهتوانرێ کهواندا دهوان ئهێنت لههتایبین، بهحیساب بکه

  شتیوانی پ  بێ به لێبڕاوی لهده  ستهبهو مهپێناو ئه. له وهدۆزرێتهان بجیاتی کورد   ئێمه له 

 
 ٢٢7ی ڕهرێ الپه ی سهرچاوه سه  2٩
لیمی،  فراسیاو حهئه  : وهڕووسییه   رگێڕان له ی کورد، وهلهسهر مهسهت" لهی سۆڤیهامهنڵگهبهد"  نچه   3٠

 (، سوێد١996) ١375هاری ـ ، به ینگ ـ ژمارهگۆڤاری گز 
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ڵتدارانی  هسده کۆسپێک له ئاست شنهیچ چهێ و هرێزی بکر پهدوورهکردنی کوردان 
 3١هێنرێ."نه یدا پێک تهێمنایهڕاگرتنی ئێران لەپێناو 

ئه زۆربه  له  بهی  کاربهڵگانهم  ههدهدا  سۆڤیەت  لهمیشستانی  کوردستان   ه  ڕۆژهەڵتی 
بهوه لهک  ئێرانئازه   شێک  سه   ربایجانی  ورۆکهو  کورد  کۆنههکانی  و ست  رپهک 

دهخۆف ناو  نهرۆش  و  بهتییەیارمه  هیچ  انیتهبەن  ڕێکخراهک  بەکهنا  ویهم  وو  کڵن 
تیی  ەکیە. تۆ بڵێی یم حیزبهکیی ئهسەندن و کار و چاالرهه ر ڕێگای پێکن لەسهکۆسپ

به بۆچوونهسۆڤیەت  له   وهم  کۆمه  ڕۆڵێکی  ژڵهپێکهێنانی  ڕێکخستنی ی  و  .ک 
   بێ؟ وڵتی کوردستانی بوی ڕۆژههکورد  ی ڕزگاریخوازییوهبزووتنە

 
 ٢٠١٤ژانویەی                                                                      

 

 
 رێ ی سه اوهرچ هس  ٣1



  

 
 

  



  

 

ی وەرگێڕانی پەرتووکی مێژووی  یەکان کورتەباسێک لەسەر کەموکورتی
 کوردستان

 

-کوردی   تی بهکردوویه  وه بییه ڕه عه اوی له  نگ بدوڵاڵ سه وشیار عه   -  

ساڵی  ل کوردن  تێبیکزایینیدا    ١999ە  لەالیەن  کە  کوردستان«  اسە »مێژووی 
وبانگەکااوبەن پێشوو  سۆڤیەتی  ژیگالینانی  الزاریف،  ڤاسیلییهەکوو  حەسرەتیان،  و ،  ڤا 

درا.    ی نووسرابوو لە مسکۆ لە چاپمەحۆ
کتێبە   لەو  یەکێک  کتێبە  دەگمەنانەیە ئەم 

انێکی  ن کەسەکی زانستی لەالیەکە بەشێوەی
ی هەرە زۆری  بەش  ەپسپۆڕەوە نووسراوە ک

لەسەر    وەێکۆڵینەکات و ژیانیان تەرخانی ل
کردبوو. کورد  بۆ    کێشەی  کتێبەدا  لەم 

بوهئه زانستی  چەشنێکی  بە  جار  گەشتیاراسی  ڵین  لەالیەن  نە  کورد  یاخود    مێژووی 
مەودایەکی   کرێ ودە  وهپرسی کورده ڵکوو لەالیەن پسپۆڕانی  ، بەوهڕۆژنامەنووسێکه

سەدە لە  زایینیحەو  یبەرچاو  بیستی  سەدەی  کۆتایی  هەتا  د   تەوە  رێ.  ەگلەخۆ 
نەی ێبخاک بۆ کتنێ وەکوو کەمایەسییەکوردی دەیتوانی و دەتوا وونی ئەم کتێبە بە  نەب

گرینگه  سەرچاوەیەکی  کتێبە  ئەم  بکرێ.  پێناسە  تەنی  کوردی  کە نە  کەسانێک  بۆ  ا 
م  خولیای لە  کۆمەڵنا  ێژوویئاگاداربوون  بۆ  بەڵکوو  مێسکوردن،  ئەو ،  و  ژووناس 

لە   کار  کە  کێشلێکۆڵەرانەی  و  ەیسەر  ه  کورد  دەکەن.  بوو  کوردستان  ئەوە  یوام 
ئازادکڕۆژێک ئە ا بکرێتە کوردی و بە دەستی خوێنەری  راود م کتێبە لە کوردستانی 

ن ردستارێک بۆ باشووری کوی زایینیدا لە سەفە٢٠١3کورد بگات. لە هاوینی ساڵی  
بە   چاوم  خۆشحاڵییەوە  وهاپی  چبە  کوپێنجەمی  »مێژووی  کتێبی    ردستان« رگێڕاوی 

ی  ر زمانریگێڕابۆوه سهەوە وهڵاڵ سەنگاوی لە عەڕەبییڕێزدار وشیار عەبدوەوت کە  ک
خوێندنهردیکو بە  و  نەخایاند  زۆری  من  خۆشحاڵبوونی  بەداخەوە  کتێبەکە وه،  ی 

دەری بە  ڕێنووسچاوم  هەڵەی  ڕێ ایەک  بەی،  کەوت.  نێوەرۆکی  و  من اخەود زمانی  ە 
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لێ تا  نیم  عەڕەبی  زمانی  بدەمشارەزای  چ  ەوکی  تا  وهە   وه رگێڕدراڕادەیەک 
ککهکوردییه ئەم  وهی  لەگەڵ  تەبایی  کهکهعەڕەبییه  اوهرگێڕدرتێبە  د.    یدا  لەالیەن 

ەم( ی یەک)چاپ٢٠٠6ە ساڵنی  یەن دەزگای سپیرێزەوە لوە هەیە کە لەال عەبدی حاجییە
دووهەم(    ٢٠١١و   وەرگێڕاڵو  ب)چاپی  لە  یەکێک  وەکوو  بەڵم  م ئەکانی  ه بۆتەوە، 

ف  کتێبە بۆ  ڕووسییەوە  بمەلە  ئەوەی کە  بەبێ  بەڕێز ارسی  زەحمەتی  بایەخ و  لە    وێ 
ده سەن بکەمەوە،  کەم  خاڵه مهگاوی  لە  بەشێک  بە  ئاماژە  کتێبە الوازەکا  وێ  ئەم  نی 

 بکەم.
 
 کان ناوه نووسینی    ڵه هه   به 

تی، یەوی کەسادەکەوێتە بەرچاو، بە هەڵە نووسینی نااوە  تیەکەم شتێک کە لە سەرە
ی ەکانزمانی عەڕەبی و نەبوونی پیت  کە بەپێی تایبەتمەندیی  و گوندەکان و هتدە  شار

دەچێ وەرگێڕی    ه »پ«، »چ«، »ژ« و هەروەها »گ« نووسراوە. لە الیەکی دیکەوە لەو
ڕاستبەرێز   ناوی  بەشارەزای  شاریی  کەسایەتییەکان،  لە  بن  شێک  هتد  و  و  ەماڵەکان 

بگیرێ. بەپێی ئەوەی  ڕێنووسی لەبەرچاو    و هەڵەیکوەکرێ وەنەبووبێ. بەشێکیشی د 
پێنجکە   بە چاپی  ئەم کتێبە  دهم  هچاپی  بەڕێز  بێگومان وەرگێڕی  تی  رفهگەیشتووە، 
النیکە  بووههه هەکە  پێداچوونەوەیەک  بە  بکاتەم  ڕاست  ئڵەکانی  کە  وە.  جۆرەی  ەو 

اروبار لە  بووە، جنەکان  وهکتێبە مێتۆدێکی ڕوونی بۆ نووسینی نا  ئەم  یرگێڕدیارە وه 
جۆرڕه الپه دوو  بە  ناوێک  نەم  یەکدا  ناوی  وێنە  بۆ  شانووسراوە،  خدۆیویچ  ر  کرۆ 

( نووسیوە  محوی(  شاکرو  و  )شاکرمەحوی  هەڵە  بە  الپهمەحۆی  (،  ٤٠ی  ڕهبڕوانە 
 -شاهپور( نووسراوە    ور وبجۆری وەک )سابور، شا  3بە    اپووریاخود ناوی شاری ش

 -اتووە  کوو )حلوان و حەلوان( ه(. یان حەلوان وە596و   66 ،6٤کانی  ڕه)بڕوانە الپه
یان فارسی نووسراون،  (.  5٤ی  ڕه)بڕوانە الپه لە ناوەکان بە شێوازی عەڕەبی  بەشێک 

نووستەنانە کوردیش  بە  ئەگەر  هەڵە  ت  بە  هەر  وه نووسررابن  ئەگەر  رگێڕ  اون. 
سەرەکیی ناوهایە  ببیویست  زمانی  لە  وەکوو  هەر  وڵ  کان  کەتئەو  کوردستانیان   انەی 
ج  دابەش زۆر  بنووسێ،  ره ێگه کردووە،  بەدهنه  خنهی  نووسینی ڵم  بوو،  شێوەی 

ئەم ناوانە  رگێڕ زۆر لەسەر  رد، وهکان تێکەڵ و پێکەڵە و هەروەکوو ئاماژەم پێکناوه
ەڵە هکتێبەشی بێجگە لە نەمر الزاریف بە ئەم  ە، تەنانەت ناوی نووسەرانیبۆتەوورد نە

 یڕهجۆری )اولغا میغالینا )الپهنۆونا ژیگالینا« بە سێ  ی نەمر »ئۆڵگا ئیواوە، ناوسینوو
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)الپه٢ جیغالیا(  و  جیغالینا  اولفا  یان  لە  ٤٠ی  ڕه (  هێناوە.  ناوه(  جێگادا  کان زۆر 
نەبوونی ئەو پیتانەی کە   بی وەێی تایبەتمەندیی زمانی عەڕد بەپروەکوو ئاماژەم کرهە

یدا پیتی  کدایە کە لە زمانی کورد اون، ئەوەش لە حاڵێن نووسردااژەم پێلە سەرێ ئام
بۆ مارکۆپۆلۆ،    ڕینیدەرب  پێویستمان  پۆلیبی،  جێگای  بە  نموونە  بۆ  هەیە،  وشانە  ئەم 

)بۆلینی،واشنگ نووسراوە  واشنت  تۆن،  )الپهۆن(،  مارکوبولو،  و  5٠،  3٤کانی  ڕهبڕوانە 
، بۆ  د دروست نەنووسراونڵە و هت ماان، بنە(. لە زۆر جێگای تریشدا ناوی شارەک57٤

بەجێگای فاس   پوێنە  لە شارەکانی  دارابگرد کە  نووسراوە ارێزو  بوون،  فارس  گای 
م  ماژە بە بەشێکی کە(. لە خشتەی خوارێ ئا6٢ی  ڕه)داربجرد و فارس(، بڕوانە )الپه

ەر ەد ە ڕادەبی ئەم ناوانەی کە بەهەڵە نووسراون لماره ژهەڵنە دەکەین. بەداخەوە    لەم
  .دانە بە دانەیان بکەین و لێرە ناکرێ باسی  زۆرە

 
 ڕاست هەڵە  الپەڕە 

جیغالینا، اول ٤٠و ١ اولفا  میغالینا،  غا 
 جیغالیا 

 ئۆڵگا ژیگالینا 

 حەسرەتیان انحسرتی ١
 شاکرۆ مەحۆی حویشاکرو م ١
 ڤاسیلییەڤا  سیلیفا فا ١
 فئەمین ئاسانۆویچ مستەفای تیش مصطفایفسانوف امین  

 کان ەکان، کاسیین لولوبییەلولو یا ن، کاشیەکان لۆییەکالۆ 3١
33 

  

فارسەک   ان،میدیەکان، 
سەرمات،   سەکیف،
 ئاریەکان 

سکیفەکان،   پارسەکان،  مادەکان، 
 کانئاریاییە  کان،تییەساورما

سترا 3٤ بۆلینی   یون،بۆلیبی، 
زە تاتسیت،    نفۆن،یگەورە، 

 اناباسیس 

پلینیی  پۆلی سترابۆن،  اسیت،  ت  گەورە،بی، 
 زنڤۆن، ئاناباسیسگ

 ان سەن پترزبورگ پترسبورگ ی پترسبۆرغ ٤٠
 ئیمپراتۆری، ئیمپراتۆریەتی تیریەئیمبراتۆ ٤١
 لێنینگراد لینیگراد ٤١
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 اللە همدانی فضل ە فارسی رشیدالدینب الدین فچل اللە همدانیرشید ٤9
 کۆپۆڵۆی مار ی ومارکوبول 5٠
 حەلوان حلوان، حەلوان 5٤
 ن اثیراب پیر االابن  5١
 ەرەمسین )کرماشان( ق قومسین  5٤
پۆالدیا آ.ب. بولدیان  5٤ پ،  )ئا.  پ.  بەن  آ.  فارسی: 

 پوالدیان( 
 میزوپۆتامیا، میسۆبۆتامیا  56
 شنۆ، ئوشنۆوییە  وشنۆ ا 58
 ددارابگەر داربجرد 6٢
 فاس فارس  

 دیڵم دلێم  63
 شاپوور ورساب 6٤
 ن، خوڕەمیان ەمییەکاوڕکان، خخوڕەمدینە خەرمینیەکان  67
 سرخاب بن بدر بە فارسی  رهاب بن بدر سو  75
 شەیەکی تورکی بە مانای درێژ( )و ئوزون ئۆزۆن 83
 ان ئاریستۆکراتەک ئۆرستقراتیەکان  86

 لووقاسمعەبدولڕەحمان  ملۆ عبدولرەحمان قاس 5٢3
 واشنگتۆن  واشنتۆن  57٤
 پیکۆ-سایکس سایکس بیکۆ 6٠١

کانی نێو ەشێکی زۆر کەم لە هەڵەانەی سەرەوە تەنیا بکرد ئەمێ  اژەم پهەروەکوو ئام
دەتوا کە  کتێبەن  و نێ  ئەم  کتێبەکە  عەڕەبیی  تەرجومەی  بۆ  بگەڕێتەوە  بەشێکی 

وه  کوردهناشارەزایی  و  عەڕەب  تا  کەرگێڕە  و  کتێبە  ئەم  زۆریش  ڕادەی  یەکی 
ئەو دۆزینه بەڕێز  کەمترخەمیی  بۆ  زە  بە  چەمکەکان  و  ناو  کوەی  ئەمورمانی  ڕۆ  دی. 

سێبەر لە  ئینتێرتەنانەت  جیهانیی  تۆڕی  خۆماندوی  کەمێک  بە  دەکرێ  دن  وکرنێتدا 
  بەشێکی زۆری ئەم ناوانە بدۆزرێنەوە.
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 ندی خاڵبه 
ن دەستپێکردنی ڕستە بە  ا یاشیاوی خاڵ، کۆمنهدەگەڕێتەوە سەر دانانی    خاڵێکی دیکە 

هەروەهاپێوە  یوشە »و«،  یان  »کە«  وەکوو  ن  ینداڕشت  ندییەوە  بەپێی  ڕستە  ە 
بتایبەتمەندی کوردی،  زمانی  بێ یەکانی  عەڕەبی.  زمانی  بەپێی  ئەوەی گومەڵکوو  بۆ  ان 

بیانی   تایبەتمەندییەکانی زمانیرگێڕ جێگای متمانە بێ پێویستە شارەزای  کە کاری وه
خۆ زمانی  بێو  وهی  نابێ.  بابەتێک  ب  رگێڕانی  دهوشە  بەڵکوو  بێ،  وشە  بەپێی  ە  بێ 

ئەوپێوەند جار    وهستانەشهڕ  یی  زۆر  کە  پارابێ  لەیەلە  دوور  گرافێکدا  ک 
  ییان بە یەکەوە هەیە. لێرەدا پێویستە بەبێ ئەوەی کە مانا وندێوهکەوتوونەتەوە، بەڵم پ

پارا  و  ڕستە  تێک گمەفهوومی  پرافەکە  بگه ەیامبدرێ  خوێنەر  بە  نووسەر    ندرێ.یهی 
وه بۆ  پارا زۆرجار  لرگێڕانی  زمانگرافێک  فاڕووسییە  یە  یان  کوردی  بە  رسی  وە 

یەکتر بگۆڕدرێ و چوارچێوەی ەڵ  ندییان لەگیوهەکان بەپێی پهپێویستە جێگای ڕست
دا زمانی زمانی کوردیتەوە کە تەبایی لەگەڵ ڕێپێکهاتەکە بە چەشنێکی دیکە دابڕێژرێ

و    ڵ پێی خاازرێتەوە، دەنا ڕستەکان کە زۆرجار بەی بگونبێ و مانای ڕستەکە بەجواهه
  هۆی دەگرن، دەبنە    ێمانا بە خۆوهحاڵەتێکی پچڕ پچڕ و ب  لە یەک جیا دەبنەوە،کۆما  

ەوە تا ڕوون بێتەوە جار بخوێندرێت  سەرلەشێوانی خوێنەر و پێویستە بابەتەکە چەندین
م کتێبەدا لە ڕادە بەدەر نە لەاگرافراوە. ئەم چەشنە پارا چی کەم ڕستەیەدا باسی  کە ل

بەپێی کتێبەک  ئەوەی  زۆرن.  بلەخ  ڕهالپه   6٠8کە  ە  لێرەدا  ئێمە  دەگرێ  ئەوەی  ۆ  ۆ 
نەکەین ماندوو  قەرار وابێ  تە  خوێنەر  ئەگەر  دەکەین.  نموونە  دوو سێ  بە  ئاماژە  نیا 

 دەبێتە "مثنوی هفتاد من".کان وە بە قەولی فارسەبدەینەوە ئەڕستەکان لێک تەواوی 
 

 وە: وا هاتو ا ئ ان«دا  لەژێر دێڕی »وتەی دانەرەک   ١٢ی  ڕه په لە ال 
ل باس  کتێبە  ن ئەم  و  کوردستان  مێژووی  مە  دەبێ  دەکات.  مێژووی  ست  ەبەیشتمانی 

دێڕان ئەم  نووسەری  تێبینییەکانی  بەوالوە  ]لەوە  بێ  دێ[، »مێژوویی«  کڕۆشەدا  لە  ە 
ا هەژمار دەکرێن کە  ۆژئاوڕە نەتەوە کۆنەکانی ئاسیای  هەر  ەی کە بە یەکێک لەئەوان

]ئەم دوو   ژینەوە و لێکۆڵینەوەیهنەگۆڕ بووە، ئەم توێوونیان  ب ێنیشتەجنیشتمان و شوێنی  
کەیان هەیە و پێویست بە نووسینی هەر دووکیان ناکا، لە کتێبە  ایەوشەیە هەر یەک مان

لێکڕو لە  باس  نە  لوسییەکەدا  بەڵکوو  »چۆڵینەوە،  مێژووییەە  ڕووداوە  ان«  کوارچێوەی 
کات، لەو کاتەوە کە ست پێدەەد ەبەوە  ەکرێ[ لە سەردەمی هێرشەکانی سپای عەڕد 
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بە کورد  گەلی  ]مە  پێکهاتەی  پێکهات،  کۆتایی  بۆ  بەسشێوەیەکی  شێوەیە،  کام  ت 
]شێوەی تا ئەو سەردەمەی ئێمە،    خوێنەر ڕوون نییە باس لە چ شێوەیەک دەکرێ[ و،

پ ئدەستپێکی  فاریزه اش  ڕوونی  ەم  ئێمە«  ناکات  و کامایە  ئەو سەردەمەی  تا  ەوە کە » 
بپێوه پ  ەندی  ب  ێشووەوەڕستەی  یان  د هەیە  پاشان  کە  ڕستەیەی  ئەم  ەو  دەبێت  ێ[، 

کورد بەشداری کردوە لە زۆربەی ئەو ڕووداوە گەورانەی کە لەم کە  ڕاستیە بزانین  
ڕوویانداوە و پشک ناو بەرچاویان  چەیەدا  بەشی  ناوخۆیی  هەی  و  لە شارستانیەتی    و ە 

و بەردەوام لە خەبات    ۆن کەس،ێل( م3٠)نیدا، گەلی کورد کە ژمارەیان دەگاتە  جیها
پێناو بتێکۆشاندایە بە هەمو  لە  ستهێنانی مافە ڕەواکانی و مافی  ەدەو هێز و توانایەکی 

نووسین. هەروەها کێشەی زیندووت  چارەی خۆ  لە  یەکێکە  پرسە  کورد  رین کێشە و 
  مێژووی وام ئەو بزاڤە رزگاریخوازانەی کە لە  بەردە  وڵەتییە هاوچەرخەکان، بۆیەێودەن

 ن. م کتێبهر و دانەرەکانی ئهتی جێگای بایەخی نووسەسەریانهەڵداوە بە گشورد دا ک
 

 گرافە چۆن نووسراوە: ا بزانین لە دەقی ڕووسییەکەدا ئەم پارا ب 
ی ێژوویمنیشتمانی  -ێژووی کوردستان  ەر مار لێکۆڵینەوە لەسج  م کتێبەدا بۆ ئەوەڵینلە

نیشتەجێ بێبڕانەوەی  ئاسیایکۆنتری  ەلیەکێک  بوونی  و شوێنی  نەتەوەکانی  ڕۆژئاوا    ن 
مێژووی ئەوان ]کوردەکان[ لە   انی. چوارچێوەی ڕووداوەک-ن دەکرێیانی کوردەکا

یان عەڕەبەکانەوە،  سەرکەوتنی  کوکاتی  قەومی  کە  کاتەی  ئەو  یەکجاری  ی  بە  رد 
گر شکڵ ئێسی  هەتا  و  پێدەکات  دەست  بهتت  لە وامهردها  یەکێک  کوردەکان   .

ئەم ناوچەیەن و   کانیڕووداوە سەرەکییهالنی کەمەوە تەواوی  شەیی بەیمانی هە بەشدار
ئێستا ویاڕۆڵێکی بەرچا ئەم ناوچەیەدا بووە.  ش ن لە پێکهاتنی شارستانییەتی جیهان و 

  یانی   ، هێنانی مافی ڕەوای خۆیەستبەد   رسهد پێداگری له میلیۆنی کور  3٠گەلێکی  
کانی یهنێونەتەوەی  لە پرسەیەکێک    ەت ورد بۆکا و کێشەی کمافی چارەنووسی خۆی ده 

ئێمە.  ڕزگاریخوا  سەردەمی  بزووتنەوەی  و  وەکوو  زانبزاڤ  کە  کورد  گەلی  ەی 
گە ئەم  مێژووی  سەرتاسەری  لە  سوور  بۆتە  هێڵێکی  بووە،  درێژەی  جێگای لەدا 

سەرە جکیی  سەرنجی  لە  کتێبە.  ئەم  »ئەم  یەکی  ێنووسەرانی  هاتووە:  دیکەدا 
"نامیلکە"یە  فیمۆنۆگرا  ت]مەبەس)مۆنۆغرافیانە(   بیان  سەر  لە  دانراوە  کە  ناغەی [ 

و سەرەتاییەکان  نەخوێندراونهئە  سەرچاوە  ئێستا  تا  کە  سەرچاوانەی  و و  تەوە 
ەکا کە جارێ کاریان  نە د ا باس لەو سەرچاوادەکراوە، ]لە ڕووسییەکهتوێژینەوەی بۆ ن
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توەکراونلەسەر   باڵوکراوانەی  کارە  ئەو  هەروەها  کوراکێژەره ە[  و  دناسەکان  ن 
وسراوەکانی دیکەی  نو  کتێبەدا. ]لە کتێبەکەدا باسی  کار هێنراوە لەمن( بە)کۆردۆلۆژی

دەک دیکە  کوردناسەکانی  و  کتێبە  ئەم  تەرجومەی  نووسەرانی  لێرەدا   » ئەم رێ.[ 
  چاوی خوێنەر: بەر بەشەش دەخەینە

ڕو ]کتێبەک داوە  ونووسینی  نووسراوەیە  ئەم  بەهمێژووییەکانی  سەرچاێپ[  وە  ی 
یان  کە  سەرەتاییەکان  سەرچاوەگەلەیە  لە  ئەو  لێکۆڵینەوەیان  ئێستا  نەکراوە،    سەر هەتا 

 تر.  و کوردناسەکانی هەروەها نووسراوە چاپکراوەکانی نووسەرانی ئەم کتێبە 
 
 سراوە: ا نوو و ر سەردێڕی »دەروازەیەک« ئا لەژێ دا  ١8ی  ڕه ە الپه ل 

یان جیهان بە  ئاسیای ڕۆژئاوا بێت  ی چ لە  ەنەگمەناگەلی کورد، یەکێکە لەو گەلە د 
ێستامان توانیوێتی بە شێوەیەکی گشتی  ی ئهەر لە کۆنەوە تا ئەم ڕۆژگارەگشتی کە  

ڕەگە روخساری  لە  سەرەپارێزگاری  ئەگەر  بکات.  خۆی  تێبینیە زی  لەو  تا 
لرەتاسە کە  پێبکەین  دەست  نزیکەکانیان)االسالف سەر    ەییانەوە  پێشینە  و  کورد 

پهاتووە  (نالقربیا دانی  زانستیش  ]ڕست، کە  دەبینین  »ئەگەر« ێداناوە.  بە  پێشوو  ەکەی 
ە« خوێنەر کی شەرتییە دەست پێدەکا، بەڵم بە دانانی نوختەکە پاش »پێداناوەتێکە حاڵ

نابێ ڕوون  دان  بۆی  »زانستیش«  بەکە  نوختەکە    ی  پاش  داناوە؟!  هاتنی  ەپێی  بچی 
و ڕستەیە بە  ا دابندرێ تا ئەو دوختە کۆمونجێگای  وشەی »دەبینین« دروستر بوو بە  

په جییوه یەکەوە  یەک  لە  نەک  بدرێن،  بند  بۆ  ا  دەگەرێتەوە  ژیانیان  مێژووی  کرێنەوە[ 
پێویست بە  ا و  یەکەوە پێوەند دەد »و« دوو بەشی ڕستەکە بە  ( ساڵ، و ]لێرەدا  ٢5٠٠)

  نزیکەی ۆبێتەوە پێکهاتەی گەلی کورد وەک ڕەگەز دەگەر کات[.اکۆمای پێش ئەو ن
له١5٠٠) ساڵ  دەستپێپوه(  ]لێرەدا  کە  ڕستەکهێش،  پێدە  کی  دەست  »کە«  کە کا  بە 

م حیسابە پێویست بە  نددانی دوو ڕستە کە یەکتری تەواو دەکەن، بەوشەیەکە بۆ پێوه
ە گەلەکانی ئوروپای لێک لەا[، ئەمەش ناکرێت بە هیچ گناک نی نوختەی پێش ئەودانا

بەشێک یا  زۆر  هاوچەرخ  ب  گەڵنی   ەلی  ئەفریقاش  و  ئەوەشی  ئاسیا  هەروەها  ڵێین، 
ا باسی »بێجگە لەوە« دەکرێ نە ئەوەشی دەخەمە  ەیددەخەمە سەر ]لە ڕستە ڕووسییەک 

پێکها ئەم  کە  کوردیسەر[  گەلی  سەرەتایەی  دوایدا  تە  بە  ئەوی  بە   هات  و  چ   [
ە  نیشتمان  وو خاک  نی گەلێکی ڕەسەنی نەتەوەیی لە سەر ئەەکگرتیدوایدا هات؟؟[ لە  
ئێستا ن د وەک کوراوچەرخ. بەم شێوەیە دەتوانین  اسراوە بە کوردستانی هڕوویدا کە 
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ئەو نموونەی  ناوەڕاست)کە  ڕۆژهەڵتی  ناوچەی  ڕەسەنی  کەمە(  گەلێکی  تێدا  انی 
 ووی کورد.ۆ مێژبو هێمای یەکەم و سەرەکییە انە ین، ئەمەش نیشبکهژمار هه
 

 چاوی خوێنەر: نە بەر یەەش دەخلێرەدا وەرگێڕاوی ئەم بەش
 

 ی پێشەک 
گ لە  یەکێک  ئ  لهه کوردەکان  تەنیا  نە  تەواوی اسیدەگمەنەکانی  بەڵکوو  ڕۆژئاوا،  ای 

ل خۆیان  نەتەوەیی  پێناسەی  کە  ئجیهانن  هەتا  کۆنەوە  سەردەمی  پاراستووە.  ە  ێستا 
زانستییان  ەگەرئ لێکۆڵینەوە  ب   ەئەو  پکە  و  کورد  بە  ئاماژەیان  جار  هەوەڵین  ێشینە  ۆ 
  ٢5٠٠یان نزیک بە  کهین، مێژووهک لەبەرچاو بگرناغەیهوەکوو ب  یان کردووهزیکەکانین

ەکوو ئەتنیکێک ساڵ لەمەپێش قەومی کورد و  ١5٠٠دەکرێ. نیزیک بە    ندهزهساڵ مه
ئ تەپێکهات.  نە  پێشینەیە  ئنیا  ەم  ئەمڕۆی  گەلەکانی  نێوان  رووپاولەنێوان  لە  بەڵکوو   ،

بێجگئەفریق  و  ئاسیا  کانیلهزۆربەی گه  نابیندرێ.  پێکهاتەی سەرەاشدا  لەوەش  تایی  ە 
ق بە  گۆڕانی  و  کورد  )ئیتۆژنێژ  ەومگەلی  لەو    -ێک  هەر  قەومێک(  پێکهاتنی  ڕەوتی 

ڕووی   لشوێنەیدا  ئەمڕۆ  کوردستانی  کە  پێیەدا  بەم  بە دەک  ەوێدایە.  کوردەکان  رێ 
اوچەیەدا  )لەم ن  .نە بکرێترین نەتەوەی خۆرهەڵتی نیزیک پێناسۆجێییخحەق وەکوو  

ئەمە ئەوەڵین تک بەم تایبەتمەندییانە نەتەوەگەلێ ەتمەندیی سەرەکیی  ایبوە زۆر کەمن.( 
 مێژووی کوردە.

 
 وه ی تووده باره له  

 اتووە:ئاوا ه 397-398کانی ڕه لە الپه
ـە   -ئێرانی ]دروستەکەی ئێران  گەلی   ی یەکەم شانەی حزب  ١9٤٢ساڵی  لە    لە مەهاباد 

»ی«ـ کۆتو  زیاێی  د یەکەی  الیەکی  لە  حیزبەیادییە،  ئەو  »ناوی  و    یکەوە  »توودە«یە 
»تایبه ]لە «،  تهناوی  )شیوعی(  دامەزرا  بنووسرێ[  خۆی  وەکوو  هەر  دەبوو  باشتر 

کۆمکتێبە حیزبی  نووسراوە  پارتێککەدا  کە  بچۆنیست[،  کتێبەکەدا  ی  ]لە  بوو  ووک 
وونی ئەندامەکانی سی کەمبابەڵکوو  ک یان گەورە بوونی ئەم حیزبە ناکا، ببچوو  یباس
دەنا    لە دەکا،  ئێراکوردستان  توودەی  حیزبی  کاتەدا  یلەو  گەورەترین  ن  لە  ەکێک 

کرێک لە  زۆری  بەشێکی  کە  بوو  ئێران  ڕووناحیزبەکانی  و  جووتیاران  کبیرانی اران، 
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لە کوردەدەو  ئێرانی  کردبۆوە[،  کۆ  خۆی  زۆکری  لەگەڵ  ان  هاوسۆزیان  رتر 
ژیانەو کور)کۆمەڵەی  بانگەش  دابوو،  (د ەی  لە  د بەردەوام  لە  دروشمەکانیدا  و  ژی ە 

دەسەڵتدارانی زۆر  ئێ  سیاسەتەکانی  ]ڕستەکە  رادەوەستانەوە.  کورد  بەرامبەر  لە  ران 
لئاڵۆز و ناڕو یەنگریی کوردەکان لە  ە الە کتێبەکەدا باس لون تەرجومە کراوەتەوە، 

ژ.کەکۆمەڵ پەیامەکانی  و  بەیاننامە  لە  کە  دەکا  خۆیداف  لەگەڵ   دژایەتی  ا ی 
بەرامبەسیاسەتەکانی   ئێران  لێرەدا  دەوڵەتی  دەکرد،  کوردەکان  بە  ی  وشەر 

ژی کۆمەڵەی  نە  کوردەکان  سەر  دەگەڕێتەوە  زۆرتر  و  »ڕادەوەستانەوە  کورد  انەوەی 
ڕست دەگۆڕمانای  گشتی  بە  ساڵی  ێ[.  ەکە  بە  ١9٤٤لە  پارتە  کوردەکانی ناوی    ئەم 

کا لە  دەست  داوای  کێشائێرانەوە  حکوەنر  سەعیوەی  محەمەد  موراغەی  مەتەکەی  د 
م ]دەبێ  مەراغەییکرد  ساعید  محەممەد  لە بێ  ەبەست  نەوت  دەرهێنانی  مافی  و   ،]

سۆ یەکیەتی  بە  بدرێت  ئێران  هزر باکوری  ئەمەشدا  لەگەڵ  بۆچوونەکانی    ڤیەت،  و 
کوردەکانۆمەڵ»ک هەموو  پشتگیری  لەبەگش   یە«  بەشێک  ئەنجامدا  لە  بەدەستهێنا،   تی 

کۆێڵەکییەخ  نوخبە دژی  لە  کورد  ]لێرەد کانی  راوەستان،  لە مەڵە  بۆچی  نییە  ڕوون  ا 
»لە هەم کاتێکدا   بوون  کۆمەڵە  الیەنگری  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  کوردەکانی  وو 

  یژ بەو ڕادەوستن؟ پاش کۆتایان د ە ئەویش خێڵەکییەکجامدا« بۆ بەشێک لە نوخبئەن
ڕاد پارائەم   چ  تا  کە  دەدەین  نیشان  مگرافە  ڕستەناەیەک  تەرجومە ای  هەڵە  بە    کان 

چ هەروەها  لەگکراوەتەوە[  کرد  دروست  پەیوەندی  بەرفراوانی ەڵ  ەندین  تۆری 
ک ئێراندا  کوردستانی  لە  کە  بێگانە  دژبەکرێگیراوی  هەروەها  دەکرد،  هاتنە اریان  ی 

س و    وپایناوەوەی  شار  ناو  بۆ  بوون  بۆ وندەکگئێران  بوو  ئامادەباشیدا  لە  کە  ان 
کپێشەوا هێزەد ریەتی  ]ڕونی  بەرگریکەر.  پێوهکانی  کێ  نییە  لون  تۆڕی  ندی  ەگەڵ 

بەکرێگی بوو،  راوبەرفراوانی  ئێران  سپای  هاتنەوەی  بە  دژ  یاخود  گرت  بێگانە  ی 
یاخ خێڵەکییەکان؟[  کۆمەڵە  نوخبە  هۆی ود  بوونە  بوونی درو  ئەمانەش  ست 

 جێگیر لە کوردستانی ئێراندا.و نا وبارودۆخێکی شڵەژا
 

 راوە:ۆن باسی ئەم ڕووداوە ک ێژووی کوردستان«دا چتێبی »مک نین لەبا بزا
ساڵی   زایینیدا١9٤٢لە  )حیزبی  شا  ی  ئێران  توودەی  حیزبی  سەرەتاییەکانی  نە 

هات. کوردەکان  پێک  ون لە مەهابادیشدای ئەندامەکانیشی کەمبوهکۆمۆنیست( کە ژمار
الیەن دەکرد   رییانگزۆرتر  کوردستان«  »ژیانەوەی  حیزبی  لە  لە  و  اگەیەنرڕ  کە  او 
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خۆی سیاسەتەکانیپەیامەکانی  دژبەری  کوردە  دا  لەبارەی  ئێران  بوو. کاندەوڵەتی  ەوە 
ساڵی   لە  کوردستان(  )ژیانەوەی  حیزبە  زایینید١9٤٤ئەم  کوردەکانی ی  لەالیەن  ا 

دەست  ئێر داوای  کێشانهلەکاانەوە  محوهر  حکوومەتی  و  ممەد  ەی  مەراغەیی  ساعید 
تایبەت مافی  سکەی  به   پێدانی  دهیەتیی  بۆ  ئێرانی  رهێنانیۆڤیەت  باکووری    نەوتی 

بیروبا ئەوەش  سەرەڕای  »ژ  هوەڕدەکرد.  تەواوی  -ڕاگەیەندراوەکانی  الیەن  لە  کاف« 
پشتگ سەرکوردەکانەوە  لە  بەشێک  نەکرا.  دژیۆکیری  کە  بوون ک-ژ  خێڵەکان  اف 

لەگەڵپێوه چاالکی بەشێک  ندییان  کارگێڕانی  لە  زۆر  لە  ی  ئێرااتکوردس  بیانی  ن نی 
دژهه پاڵ  لە  هاتنبوو،  لەگەڵ  کردن  گوایەتی  و  شار  نێو  بۆ  ئێران  سپای  کانی  ندەی 

بگ  خۆیان  وەئەستۆی  بەرگری  ڕێبەریی  بوون  ئامادە  ئەم  ]کوردستان[  تەواوی  رن. 
 بارودۆخی کوردستانی ئێران.ریی ونە هۆی ناسەقامگیشتانە بو

 
 رێم دۆخی هه بارو 

کوردست باشووری  لە  بەهئەمڕۆ  عێڕووخان  یۆان  بەعسی  حکوومەتی  راقەوە،  ی 
دەوڵ دەزگا  پێکهاتنی  ئەم  جۆرەتی هەرێمی کوردستان و  اوجۆرەکانی چاپی کتێب، 

ی و کوێرەوەرییە  چەرمەسەر  اش ئەم هەمووهپێش کە پ  دەرفەتە بۆ کوردیش هاتۆته
بوارەکانداتوانب تەواوی  لەسەر  ل  ێ  هە یەک  بکۆڵێتەوە  خۆی  مێژووی  و  زمان  تا ەوان 

ئەمڕۆەچوه مێژوی  شارەزای  کورد  بی  گەلەکەی  خوێناویی  ئەم  وی  بزانێ  و  ێ 
ئە کە  ڕه  مڕۆدەرفەتەی  ئازادکراودا  کوردستانی  سەدە    خساوهلە  چەندین  ئاکامی 

هخەبات شەهیدبوونی  و  ئەنفال  ئەم  ،  ڕۆڵەی  کە خاک  ەزاران  ئەوەی  نیشتمانەیە.  و 
کتێپچا ڕێزی  لەالیەن  کە  کوردستان«  »مێژووی  وشبی  عەبدوایدار  سەنگاوییەر  وە ڵاڵ 
کە ڕۆڵەی کورد   یهتییهڕاسیشتووە، نیشاندەری ئەو  ار گه اوەتە کوردی بە پێنج جکر

خۆیەتی مێژووی  لەگەڵ  بوون  ئاشنا  ڕخولیای  شێوەی  بێگومان  بەڵم  اگەیاندنی ، 
کورد نووسپەیامی   خوێنەری  بە  بیانی  و پێویس  ەری  زمانەکە  پاراوبوونی  بە  تی 
دروسوەرگێڕان دەنێوەرۆ  یتی  هەیە،  کتێبەکە  وهکی  ئەنا  ناتوانێ  خۆی  رگێڕ  رکی 

دەبێتە   و،  بێنێ  بەهۆی سەربەجێ  کورد  بەداخەوە  ناڕاست.  ڕاگەیاندنێکی  چاوەی 
وڵ دەوڵەتدابەشبوونی  نەبوونی  و  بەتەکەی  ئێستا  تا  خۆی  لەژێر  درێژی  مێژوو  ایی 

د  خەبا  وڵەتەەچەپۆکەی  سەرەڕای  و  بووە  خۆداگیرکەرەکاندا  و  هەتاڕت  ا  گری 
ئێمە ئەمەکەشی کەوتۆتە ژێر کار ڕادەیەکی زۆر زمان ڵەتە حا   یگەریی نەتەوەی زاڵ، 
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ی کوردستان بەتایبەتی کانرگێڕهلە شێوازی نووسینی بەشێکی زۆر لە نووسەران و وه 
کوردستان  لە شاعیدەب  باشووری  گەورە  هەروەکوو  کور رینین.  عەبدوڵاڵ ی  بەڕێز  د 

یبوو وژمن تا ئێستا نەیتوان ەمڕۆ ئەو کارەی کە د کرد »ئ  ێپماژەی  پەشێو لە هەولێر ئا
یکا و زمانەکەی بە دەستی خۆی لەنێو دەبا«. ئەرکی  دە  بیکا، کورد بە دەستی خۆی 

ندکردنی لە تەواوی ڵەمە و هەوڵدان بۆ دەو رد پاراستنی زمانی کوردیڕووناکبیری کو
رگێڕ گەیاندنی  خود وها یووسەر  ست، فەرهەنگ و ئەدەبیاتدایە. ئەرکی نی زاننبوارەکا

بابپەیام نووسەری  یان  خۆی  مانای  لەباری  چ  دروستی  بە  چ و    ەتێک  مەفهوومەوە 
زۆرتر لە  رگێڕ  ەرپرسیارییەتیی وه لەباری دروست نووسینی ڕستەکەیە، تەنانەت لێرەدا ب

وسەر بەخوێنەرە؛ بەو چەشنەیە کە لە می نوارگێڕ گەیاندنی پەیەرکی وه ە. ئنووسەریش
ی لەبابەتەکە چاک تێبگا رگێڕ بۆ خۆپێویستە وهە، بۆ ئەم مەبەستەش  ا هاتوودەابەتەکب

 ێ چاکیش تەرجومەی بکاتەوە.وانتا بت
 

٢٠١٤ژووەنی 



  

 



  

 

 "استاد"فیلمینی کورتەیەک بۆ ناساند

 یالهووتی کرماشان  کوردگێری ژیان و بەسەرهاتی شاعیری شۆرش

 

اجیک فیلم بە ڕژسیۆری  الیەن تە  ل  ١988لە ساڵی    "مامۆستا"فیلمی"استاد" واتە  
خودانەزەرۆڤ ڕووسی  وەەدەوڵەت  زمانی  بۆتەوە   بە  هاوکات  ک  باڵو  ە 

نووسیوە.   بە سناریۆکەشی  خوارەوە  ئەوانەی 
دەقی و   یارمەتی  نووسراون  سیناریۆیە  ئەو 

  تریشیان ئاوێتە کراوە:هەندێک زانیاری زیا
فیلمەکەسەرەتا  لە سەردەمی  لە  باس  ژیانی  دا  ی 

کۆتایی سەدەی    هووتی لە  ال  .رێ ەکد  الهووتی
کرماشا  [١887نۆزدە]ساڵی   بنەماڵەیەکی    نلە  لە 

لەهەژا و   ر  هۆگری  لەبەر  باوکی  بوو.  دایک 
شاعیری    سیەویردفئەبولقاسمی  خۆشەویستی  

د  ،ئێرانی لەسەر  ئەبولقاسمی  .  ناوەاناوی 
من کاتی  لە    و   داتدە  لە الهووتیمامۆستا    ،مەدرەسە  دەچێتە  دا داڵیجارێکیان 

 دا نانێرێ. لە جەوانی  یەەدرەسەمئەو  تی بۆ  وئیتر الهو  کارە  بە زانینی ئەمباوکی  
بوهوال خان  مولکم  میرزا  نووسراوەکانی  و  بیر  کاریگەریی  ژێر  لە  لە    وو.تی 

بۆ هەوەڵ تنی تاراندا بەشدار بووە.  ( و گر١9٠6بزووتنەوەی مەشروتەی ئێران ) 
کاتی  لە  ت  کەرەت  سپای  کرماشزبوونی  لە  ساڵ  ناار  ڕێگای    ١9١6ی  لە  لە 

ناو بە  بۆلشویک  لێنی  'ەوەکالنیسۆڤ'ی  ئەفسەرێکی  نێوی  ئاشنا  لەگەڵ    . دەبێن 
و  ١9١7لە   چاپ  "بیستون"ی  ڕۆژنامەی  کرماشان  لە  کردۆتەوە.    دا  لە باڵو 

امەی "پارس"ی  لەوێ لەگەڵ حسن مقدم ڕۆژن   تورکیا و  چووەتە  ١9١8ساڵی  
باڵوکردۆتەوەاچ و  گەڕاوەت  پ  پاشان  ئێرانەوو  ساڵی    .ە  کاتی    ١9٢١لە 
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بەشداری  تەورێز  ە  بووە و لگیالن  راو بە جەنگەڵ لە  ناس  سەرهەڵدانی شۆڕشی
محەم شێخ  خیابانی  ەبزووتنەوەی  ئینجدی  یارمەتی  کردووە،  بە  خۆی  هەر  ا 

ووری دامەزراندووە  ۆی لە شارەکەدا حکوومەتی سێردەستی خژاندارمەکانی ژ 
 کردوە.  ەتسۆڤییۆ ب حکوومەتەکەی، کۆچیپاش شکستی  و

خجەوان  نەگەڵ هاورێکانی چەک دەکری و بۆ  لە سەر سنووری ئازەربایجان لە  
دەیگرن  ن  یەکاچیێرن. لەوێ بە هۆی دەسەڵتداریی مساواتنباکۆی دەو پاشان  

ئازاربەندیخانەی دەخەن و گەلێو لە   ب  یک شکنجە و  هاتنی سپای  دەدەن.  ە 
فر لە  یەکێک  سوماندەکیرۆڤ  سپای  ئەند  ورکانی  حیزبی  و  ڕێبەری  امی 

سۆڤییکۆمۆنیست یەکیەتی  باکۆ  ەتی  دەکرێ   بۆ  الهووتیئازاد  لەسەرەتا   . 
پاشان    دەچێتە و  تاجیکستاندوششاری  مۆسکۆ  پایتەختی  کتێبی  نبە  هەوەڵ   .
ساڵی مەرگی   ١9٢٤چاپ کراوە. لە ساڵی    لە مۆسکۆ  ١9٢3ی لە ساڵی  الهووت

کۆمۆنیستی حیزبی  ئەندامی  دەبێتە  تاجیکستان سۆڤییەتەکیەتی  ی  لێنین  لە   .  
گە لە  گەورە  تا  پێدانیشەڕۆڵێکی  ئەدەبیاتی  و  و  فەرهەنگ  جیکی 

دەگ وڵتە  ئەو  گەنجانی  دەێپەروەردەکردنی  هەوڵێن  ئەو  و  زرێ.  چاپ  گای 
دوباڵوکردنەو بۆ  ڕۆژنامە  و  کتێب  دێنێ،  ەی  لەشنبە  تاجیک  گەڵ  خەڵکی 

ناوبا بە  نووسەرە  و  ئاشننشکسپیر  جیهان  ڕۆژنامە دەکات،  ا  گەکانی  هەوەڵین 
تاجیک"  واتە دامەزرێن  دەکاتەوە.  باڵو  "بیداری  بالێتی  -راێ ئۆپ  ینەم یەکانی  ەرلە 

تاجیکستانیەکەم    ە.تاجیکستان میللی  کاتێکدا    .نووسیوە  یسروودی  لە 
عینی" بیان  نووسەری  "صدرالدین  بە  تاجیک  کتێبەکانی  بەناوبانگی  ئەوەی  ووی 

پەرەستانە  ناسیۆنالیستی   شا  نادرێ، ئیزنی    ن،و  نووسراوەکانی پێ  باڵوکردنەوەی 
دەگرن و کتێبەکانی  عینی کە  ١937 لە ساڵی .  کتێبەکەی بۆ چاپ دەکاتئەو 

  رتێری حیزبی کۆمۆنیستی تاجیکستان یەکەم سک  الی  دەچێتەدەسوتێنن، بوێرانە  
ئازاد  مان یۆسوفۆڤعوس ئەمە بۆ کەسێک لێ دەکات.    ئەوی  بوونی  و داوای 

م بوێرانە و وڵتە بووە کارێکی گەلێک مەترسیدار بەڵبەری ئەناکە بۆخۆی پە
نامەیەەع.  ەبوو لە  هات  ینی  بەسەر  شتێکم  ئەگەر  دەنووسێ،  بۆ الهووتی  کدا 

 ا کەسێکی دەتوانی فریای منداڵەکانم بکەوی.  دەزانم تۆ تەنی
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سەرەکی  ال بەشدارانی  لە  یەکیەتی  هوتی  نوسەرانی  کۆنگرەی  یەکەمین 
ساڵ لە  گۆرگی   ەوبو  ١933ی  سۆڤییەت  ماکسیم  تەنیشت  لە  فیلمەکەدا  لە    و 
ساڵ لە ئەدەبیات"لە کۆنگرەی    ی  بەشدار  ١935ی  دانیشتووە، لە  لە    "بەرگری 

خوپاریس   وتاری  و  میداڵیێندۆتەوەکردوە  جار  چەندین  و  جۆراوجۆر     ای . 
میداڵییە لەوان  ساڵی  ەرگرتووە.  و  لێنینی  ایکێک  دامەزرانی   ١9٤6لە  پاش 

تێازەربایئ  حکوومەتی بۆ وڵت  گەڕانەوە  هیوای  و کوردستان  زیندوو  جان  دا 
مامیرویم ما میرویم  "هەوای      م بەردەوا  ،"ر"دڵێ  یڕەکەو بە وتەی کو  دەبێتەوە

ەکی ناخۆشی  ییگەریبەڵم شکستی ئەم بزووتنەوانە کار  ،ڵێتەوەدە  ١"نبە کرماشا
دە مندا لەسەر  گشتیبێ.  بە  ویستوو  ڵی  خۆش  جێ   ەزۆر  ماڵەکەی    ی و 
کاڵخۆزهاتوچوو بووەکینی  پ  ە کان  گەلێک ێو  لەگەڵ    وەندییەکی  خۆشی 

زەحمەتکێش   دیکەی  بهەخەڵکی  گۆڤارەکانی  و  پراودا  ڕۆژنامەی  لە  ووە. 
سەربازۆرجار    داسۆڤییەت لە  گەشەسە  یگەورەی  بەت  لە  ئەو  ندنی کەسایەتیی 

 تاجیک نووسراوە. فەرهەنگ و ئەدەبیاتی 
کوڕەکانی فیلمەدا  دڵ  ،لەم  و  کچەکەێرگیو  لەیال،  خاتوو   ی  خێزانەکەی   و 

ئێرانی وەعی، شاالهووت  سیسیلیا نووسەرانی  اصفهانی،   یژالەخاتوو  کو  ران و 
، حوسێنزادە، میر سەعید میرشاکار  ڕەحیم خۆشیم، شەریفسیان،  ینێرسیس نێرس

لیاشک ستانسینسکیدیمتری  ئاندرێ  کەسایەتی و    ۆیچ،  و  بیرەوەری  باسی   ...
 الهووتی دەکەن.  

دەیەی  ۆتاییەکک  لە زایینی٤٠انی  کاربەد  دای  لە  حیکەسانێک  ی زبەستانی 
تاجیکستا بنەماڵەکەیەوە  کۆمۆنیستی  بە  ئەو  و  دەکەن  نارەحەتی    دەچێتەن 

بەشداری ی نووسەرانی تاجیک  ٢لە کۆنگرەی    ١9٤7لە ساڵی    کاتێک  .مۆسکۆ  
سەرەڕای   دەنگۆی  ئەودەکات  کەس   6٠ەی  دەبێتەوە  باڵو  بوونی  ساڵە 

نباپیرۆز لێ  ڕاستییی  لە  ناداتێ.  گوڵی  و  ڕێبەرانیاکات  کاتەی    دا  ئەو 
و   دژایەتی  کردوە.  تاجیکستان  ساڵی  نارەحەتیان  دووهەمین   ١95٤لە  لە 

هۆی بە  لە مۆسکۆ بەشداری دەکات.    سۆڤییەتیەکیەتی    کۆنگرەی نووسەرانی
کئەو   بخۆشەویستییەی  بوو،ە  ستالینی  کومۆنیستی  ٢٠کۆنگرەی    ە  حزبی  ی 
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کاتی ئەودا ڕووی   ئەو کارەساتانەی کە لە   هەواڵی  و زانینیی  تسۆڤییە  تییەکیە
سەردانی ز  شوێنێکیداوە   خرۆشۆڤ  کاتێک  دادەنێ.  لەسەر  ناخۆشی  ۆر 

نووسەری هێمن"کتێبی"د  شۆلۆخۆڤ  خرۆشۆڤ   ۆنی  دەپرسن  لێ  دەکات 
الم دەبێ چی بڵێم، ئێمە نووسەر و    بێ بۆئەگەر    ، دەڵی نا، ؟ی تۆ نەهاتووەبۆال
کەب  رەکانعیشا سیمایەمان    ووین  باشەئەو  سیمای  بۆ []مەبەست  ستالین  لە 

  ١957لە زستانی  و لەم کارەدا هەمووومان شەریکین.    دخەڵکی درووست کر
نەخۆشخانە مۆسکۆیلە  لە  با  ەک  پەرستارەکان  دەکات،  دوایی  سی کۆچی 

خولەکەکانی ژیانی بە زمانی زگماکی قسەی کردوە و  ئەوەیان کردوە لە ئاخر  
انی باس لەوە  کات، کوڕ و خێزبڵی نەبووە دەیەوێ باسی چی  حا  یلێ   ەسک

ساڵە   ١٠٠  ڕێورەسمی  یان تاجیکی دەبێ قسەی کردبێ.ی  دەکەن کە بە فارس
الهووتی   ساڵی  بوونی  تاجیکستان    ١987لە  لە  شکۆدار  چەشنێکی  بەرێوە  بە 

  و   رانیۆگ  دافیلمەئەم  هەروەها ئاخرین خولەکی    57و    53لە خولەکانی    چوو.
 دەبێتەوە.ە دەنگی الهووتی باڵو شێعر ب

فیلمە بە کەسایەتی وزانیاریی سەبارمێژووییە، گەلێک    ئەم  ژیانی   شیعر و   ەت 
ت  ابینەر دەدبە  بە  و دوشنمۆسکۆ    ،باکۆ  ،رێزالهووتی لە کرماشان، تاران، تەو

بکرێت نی مێژووییدا یەک دلەگەڵ ڕووداوە ڕاستەقینەکاکە   هیوادارم  ەگرنەوە. 
یان  دوبلە    کەفیلمە دابنربکرێتەوە  لەسەر  کوردیی  لەسەر ژێرنووسی  و  ێت 

کوردی   الهووتی  تەلەفیزیۆنێکی  بدرێت.  پیشان  کوردستان  باشووری  لە 
کوردە گەلی  یەکیەتی    ڕۆڵەیەکی  لە  بەرزسۆڤییەت کە  پلەی  گەیشتۆتە  ی یدا 

 ی. سۆڤییەترانی وەک جێگری یەکیەتی نووسە
 بێت!  ەڕێزببەرز و یادی 

 م: لینکی فیل
https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-og 

 اندەڕۆینەوە، دەڕۆینەوە بۆ کرماش .١

https://www.youtube.com/watch?v=AmN7vwLb-og


  

 

 

 زمانی زگماک هێڵی سوورە، بۆ گاڵتەپێکردن نابێت!

 
نادێ  نەتەوەی سەردەست و دەسەڵتدارلە وڵتگەلی  ئێران  بە ،  موکراتیک وەک 

"ئومەتی ئیسالمی" و بە   اوی بەن  تێزی "یەک دەوڵەت و یەک نەتەوە" یاخودپێی  
ت. ەتەوەکانی دیکە دەدابەکارهێنانی شێوازی جۆراوجۆر هەوڵی تواندنەوەی ن

شتن  ئەم چەشنه دەسەڵتدارە بێجگە لە بەکارهێنانی زەبر و زۆری فیزیکی و کو
ئازادیخوازانی نە لەبەندیخانە خستنی  دەست، بەگەمراندن،  وەی ژێرتەو بڕین و 

کردنی   بەها  بێ  بە  چەواشەو  تێدەکۆشێت  ئەوان،  مەعنەوییەکانی  بایەخە 
بەردەوام،   بەڵم  ئارام  زماشێوەیەکی  و  کولتور  بکاته  مێژوو،  خەڵکانە  ئەو  نی 

و ناوەڕۆک  بێ  مەعنەوییەوە  لەباری  خەڵکەکە  و  کۆتاییدا    ئامانج  لە  و،  کلۆر 
 ئاسیمیلە بکات. 

ە هەموو دەسەڵتی ماددی و مەعنەوییەک کە هەیانە، لبە هۆی  ن  حکوومەتەکا
گشتی   ئامرازێکی خۆیان وەکو فێرگە، ڕادیۆ و تەلەویزیۆن، فیلم و شانۆ و بە

بوا تەواوی  فەرهەنگی  لە  سیاسەتی  بەرێوەبردنی  بۆ  ڕاهێنان  و  میدیایی  رەکانی 
و کەڵک  دخۆیان  چەواشە  ڕاستییەکانی  و  میژوو  هاسانی  بە  ەن،  ەکەردەگرن. 

خائینقار چەتە،  بە  دەکرێن  نەتەوەییەکان  بێگانە  ەمانە  سیخۆڕی  و؛    و 
سێمب دەکەنە  مەڵکان  و  پاشا  و  شا  و  خۆفرۆش  ئازادی، سەرکوتکەر،  ولی 

دۆ محەمەد  مرۆف  و  ڕەزاشا  سەردەمی  ئێرانی  لە  نیشتمانپەروەری.  و  ستی 
ەری و  ازا، کە قاتڵی هەزاران ئازاردیخوازی کورد و لۆر و ئڕەزاشای کوڕید

دەکراب بوون،  ئێرانی  پێشکەوتنخوازنی  گشتی  گەل،  ە  دڵسۆزی  و  باوک  بە  ن 
سمای موعینی،  سلێمان  پیشەوەری،  محەمەد،  قازی  ڕوزبە،بەڵم  شەریفزادە،   ل 

ەم جەزەنی و ڕەزاییەکان وەک نوکەری بێگانە و نیشتمانفرۆش پێناسە دەکران. ئ
ساڵی   شۆڕشی  پاش  ئێران١357سیاسەتە  لە  هەتاوی  الیەنل  ی  حکوومەتی   ە 

 م هەر لەهەمان سۆنگەوە درێژەی پێدرا. ئیسالمییەوە بە چەشنی دیکە بەڵ
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د و  قەدەغە  و  بەرگری  کە  زۆرە  لەبەرساڵنێکی  ئاستەنگ  بە    انانی  نووسین 
نووس لە خوێندن و  نافارسەکان و ڕێگری کردن  بە  زمانی زگماکی گەلە  ین 

شێ لە  دیکە  یەکێکی  فێرگەکان  لە  دایکی  ئا وەزمانی  و  کانی  کردن  سیمیلە 
ئازەری و  زەبرلێدان لە کولتور و زمان نافارسە. ڕۆڵەی کورد و  نەتەوەکانی  ی 

لەم هەر  هتد  و  بەلووچ  و  کراعەڕەب  ناچار  فارسی نداڵییەوە  زمانی  بە  ون 
هەستەکانیان   جوانترین  و  بنووسن  و  بخوێنن  فارسی بیربکەنەوە،  زمانی  بە 

 دەرببڕن.  
شاعیرە نافارسەکان وەکو ئەحمەد محموود، رگێر و  وەلەم سۆنگەیەوە نووسەر،  

برایم    ەمەدمحلی  عە دەرویشیان،  عەلی  محەمەد  قازی،  محەمەد  ئەفغانی، 
شهریار(، سەمەد بێهرەنگی، تەورێزی )  د محەمدحوسێن بێهجەتسەییوونسی،  

یاقووت غوالم مەنسوور  ساعیدی،  ساڵی حوسین  سەد  مێژووی  لە  هتد  و  ی 
گەشەسەندنی زمان و کولتوری فارسی کردوە.    تیان بەمەڕابردوودا زیاترین خز

دایکییەوە  زمانی  بە  نووسین  ئیزنی  و  دەرەتان  نەبوونی  هۆی  بە  ئەوان  مخابن 
پێویست بوو بە زمان و فەرهەنگی خۆیان بکەن. ئەمە    انتوانی ئەو خزمەتەینەی

 ردێک لە ئاهنگساز و گۆڕانی بێژە بە ناوبانگەکانی کوشتێکی ئاشکرایە کە بەش
کامکارەکانیش خزمەتێکی یهان کەڵهۆر، شەهرام نازەری، عەندەلیبی و  وەک کە

رچەند هەتا ڕادەی زۆریان بە ڕەوتی گەشەسەندنی مۆسیقای فارسی کردوە، هە
موسیقیای   ڕێ بە  خزمەتیان  فارسیدا،  گۆڕانی  ئاستی  لە  نەک  بەڵم  پێدراو 

 ش کردبێ. کوردی
وێژ و  زمان  بایەخکردنی  بێ  سیاسەتی  بواری  نافارس  ەیبەڵم  لە  تەنیا  ەکان 

و ئاستەنگ دانان لەسەر ڕێگای بەکار هێنانی زمانی    قەدەغەکردن یان ڕێگری
ووسین بە زمانی حکوومی فارسی و خوێندن و ن  زگماکی و ڕوو کردنە زمانی

ئامانجدار چەشنێکی  بە  ئیزندان  بواری  بەڵکوو  بە    نییە،  نافارسەکان  زمانی  بە 
و تورکی  و  کوردی  لەسل  تایبەتی  و وڕی  شانۆ  و  تەلەویزیۆن  شاشەی  ەر 

لەخ کێبەرکێی  سینەماش  وەک  بەرنامەکان  لە  بەشێک  سەیری  کاتێک  ۆدەگرێ. 
" و بەرنامەی هاوشێوە دەکرێت کە سئوالی  ٢١کێبەرکێی "بەناو "هوش برتر" و  



 247                                                        چەپکێک ڕوانگە و ڕەخنە    
   

لە سنە و کرماشان و ئازەربایجان و  لەژێر ناوی "طنز" یان کورتەفیلمی کوردی  
هتد   و  تێکەڵوزمانی    بەلوڕستان  تورکی  و  لوڕی  یان  کوردی   گاڵتەجاڕی 

خەڵکی   ئەوەی  وەکو  ئاکتەرەکان  کە  دەبینین  دەکرێ،  ئامادە  فارسی  لەگەڵ 
سیاوییەکیان لەگەڵ زمانی فارسیدا نەبێت، به تێکەڵ  وچانە نەبن و هیچ نائەم نا

کوردی یان بە لەهجەیەکی کوردیی سەیر و سەمەرە  و پێکەڵکردنی فارسی و  
ە بە ئامانجی پێکەنینی  وەڵمی پرسیارەکان دەدەنەوە. ئەو بەرنامانەکەن و  د  قسە

و بە پێی سیاسەتی بینەری فارس و ناکورد ئامادە دەکرێن و بەدەسی خۆیان  
تێگەیشتوویی  نا ئاستی  و  زمان  بە  سووکایەتی  و  گاڵتە  نەیاران،  دیاری 

کی  سیمایە  ا،خۆیان دەکەن. لە زنجیرە بەرنامەکانی "هوش برتر"د  خەڵکەکەی
لە و  کوردەکان  بەشدارە  بە  گەوج  و  کۆمەڵگای  ڕاستی  نەزان  گشت  بە  دا 

 کوردی دەدرێ.  
لە   بەردەوام  دیکەشەوە،  الیەکی  ئینستلە  یووتیووب،  و  سەر  تلیگرام  و  اگرام 

باڵودەبێتەوە   دەس  بە  دەس  کورت  بەرنامەی  گەلێک  ئاشکرا واتساپ  کە 
نە وێژەی  و  فولکلۆر  بە  نافاتەسووکایەتی کردنە  کاتێک وە  وێنە،  بۆ  رسەکان. 

شارێکی ئازەربایجانی ئێران "سکینە دای قیزی نای نای" لەسەر سکۆی شانۆی  
ای پێکەنین ساڵۆنەکە پڕدەکات،  تەرجومە دەکرێ و قاقئازەرییەکان بە فارسی  

وەیە تەرجومە دەکرێت و بە  کەس نییە بپرسێت گۆرانی فولکلۆر چۆن بەوشێ
لەوە پێویستیەک  چ  هداگشتیی  کە  فارس یە  خۆشی  بۆ  نەتەویەک  ونەرمەندانی 

کەسێک زمانەک ئەمڕۆ  ئەگەر  بکەن؟  فەرهەنگەکەیان  و  خۆیان  بە  گاڵتە  ان، 
گۆرانی   و  بیەوێ  خاڵ"  خاڵ  هتد  "شەمامە  و  زیرک  حەسەن  گۆرانی  زۆر 

گومان بێ  دیکە،  زمانێکی  هەر  سەر  لێ    وەربگێڕێتە  سەمەری  سەیرو  شتێکی 
گۆرانیی ئەم  بەڵم  بەشێکاندەردێ،  فەرهەنگی  ه  و  ئەدەب  مێژووی  لە  ن 

وردی و خەڵکیش چێژ لە بیستنیان دەبەن و تەرجومە کردنیان بە فولکلۆریی ک
کوو بە تەواویەتی خزمەت بەوانە دەکا ەک پێویست ناکات بەڵزمانێکی دیکه  ن

مانانە تەنیا بۆ دەڕبڕینی گۆرانی و شێعرە  کە دەیانەوێ پیشان بدەن ئەم چەشنە ز
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ئ لە  وە اسو،  پێکتێکی  و  پێکردن  گاڵتە  بۆ  تەنیا  کە  نزمدان  و  ها  دەبن  ەنین 
 دی" نییە! لەئەنجامدا توانای بەرانبەری کردنیان لەگەڵ زمانی "حافظ" و "سع

بۆ دیکە   دوژمن  نەتەوەکانی  پیرۆزی  شتێکی  هەر  بەها کردنی  بێ  و  بچووک 
لەهەموو   فەرهەنکەڵک  ئاسیمیلەکردنی  لەوان  یەک  و  ئامرازێک   گیچەشنە 

بەشێک  وەردەگ بۆ  ڕادەیەی  ئەو  هەتا  و  رێ،  کورد  کارەکە  لە   ... و  ئازەری 
و  شانازییەک  دەبێتە  فارسی  بە  لەهجە  بێ  قسەکردنی  کە  شوێنەی  ئەو  دەگاتە 

لە  تێدە کە  ئەوانەدا  تایبەتی  بە  و  بنەماڵەکان  لە  بەشێک  لە  تەنانەت  کۆشری 
زمدەرە بە  تەنیا  مندالەکان  لەگەڵ  دەژین،  کوردستان  فارسیانوەی  قسە   ی 

و لە فێرگە و شەقامەکان گاڵتەیان پێ   رەوەی ماڵێبکرێ، بۆ ئەوەی نەکا لە دە
ی ئەم منداڵنە بکرێ و لەم سۆنگەیەوە زەبرێکی زۆر دەدرێت لە متمانە بەخۆی

 نیشتمان.   و ڕووخانی پردی پێوەندییان لەگەڵ گشت بنەماڵە و نەتەوە و
ئ پێشبردنێ  بۆ  دوژمن  هەوڵی  لە  بەرەرکارەسات  و  نییە، ک  خۆیدا  نامەکانی 

ل هاوڕێکارەسات  چەشنێکی   ییە  بە  کورد  ڕۆڵەکانی  لە  بەشێک  کردنی 
سیاسەتەیە، کە   و  هێڵ  ئەم  لەگەڵ  ناخوازیار  و  لێ  خوازیار  بیری  ئەوەی  بێ 
بردنی ڕێز و کە لەناو  بۆ  ئامرازی دوژمن  رامەت و کەسایەتی بکرێتەوە دەبنە 

ان وامان لێ دەکەن "ودس خومان شانییەکماخۆ ونەتەوەکەیان و، بە قەولی کر
غئ نینە  خۆماندا اگر  بەسەر  خۆڵ  بۆخۆمان  مریشک  وەکو   " یان  خومان"  ژ 

 بکەین".
کورد  بێ نەیارانی  و  دوژمن  بە  گومان  گەیشتن  بۆ  ئێران  دیکەی  گەالنی  و 

واندنەوەی ئەوان، لەهەر چەشنە ئامرازێک ئامانجە ناپیرۆزەکانیان و سڕکردن و ت
بسرینەوەن  و یک لەوا نافارس یاخود  یان کەڵک  ە گەمراندنی زمان و ئەدەبی 

تایبەتی کوردە   بە  و  نەتەوانە  ئەم  ڕووناکبیرانی  ئەرکی  ئەوە  بەڵم  وەردگرن، 
ەم ڕێخۆشکەر و باڵوکەرەوەی ئەم فیلم و کلیپ دزێوانە نەبن و  کە بەالنی ک

 ندنی ئەم کارە قیزەنانە لە نێوخەڵکدا نەدەن. ڕێ بە پەرەسە
گەلیکاڕۆڵە سووکای  نی  بەو  بەرانبەر  دەبێ  بوکورد  دەنگی  ەتییانە  بە  و  ەستن 

هەروەها   دەرببڕن.  ئاشکرایە  سووکایەتییە  بەو  بەرانبەر  خۆیان  ناڕەزایی  بەرز 
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ڵنی خەڵک پێویستە بەرگر بن لە باڵوکردنەوەی ئەو کلیپە قیزەوەنانەی وا کۆمە
ییان دەکرێت.  تەوایەتنەێیدا سووکایەتی بە هۆش و لێهاتوویی خەڵک و زمانی  ت

و کورد دەبێ بە دیتنیان بگری و تووڕەیی خۆی  نین بەڵکو  ئەوانە بۆ پێکەنین
ب کە  ببارێنێت  ئەکتەرەکانیاندا  و  ئامادەکاران  کەرەسەی بەسەر  وونەتە 

 بەڕێوەچوونی سیاسەتێکی دژە نەتەوەیی نامرۆڤانە.   
 ٢٠٢٠ری ئۆکتۆب



  



  

 

 

 وردستانی کوورشباو نامووس و یاسا لە  ژنکوژی، شەڕەف
                                                                                           نان(ی مارس ڕۆژی جیهانیی ژ8نەی )بە بۆ

ئەرزشەوتی خەڵک  شێوەی هەڵسوکە پێوەندی  ئەخالقییە  و  لەگەڵ  کانی هەر وڵتێک 
سەروەر کۆمەڵگە،  فەرهەنگی  گەشەسەندنی  وی  ییئاستی  ما  اسا  مرۆڤ  پاراستنی  فی 

سەروەر    نوون لەوێک کە قاڵگەیهجیهانی هەیە. له کۆمه  انیکەبەپێی پرەنسیپە گشتیی
کردارێک   هەر  و  الیه بێ  له  قاکه  تاوانێ  کرابێنهنع  مه  وهنوونهن  دیاری  و  بۆ  کی 

نییەنه تاوان  الیهرچههه.  کرابێ،  له  شه ندیش  و  ئۆلی  حهتهریعهن  م  مراوه،  ەباح  یان 
ەویی و مەعنن دەستکەوتەکانی مادی  اییی دوم درابێ. فەرهەنگ بۆخۆی ئاکامقەڵەلە
وڵتێکەهە پێناسەیە  ر  ئەم  بەپێی   .

خەڵمەسە بۆچوونی  لەگەڵ لەی  ک 
شە  نامووس، ڕەف  چەمکی  و 

ئەوین  ەویستی  خۆش دڵداریی  و  و 
کچەکان وڵت  گەنجانی   بەتایبەت  و 

و   فەرهەنگ  چوارچێوەی  و   ب دالە 
وودا هەرچەشنە توندوتیژییەک ەوتپێشکڕەنگ دەداتەوە. لە وڵتێکی    ریتی کۆمەڵگەنە
ژناد  منداڵژبە  و  دەدرێ  ن  سزا  یاسا  بەپێی  پێون  میکانیزمی  لەو  بەرگری  بۆ    یست 

ن لە مەترسی کوشتن یاخود  کە دەسترێژییان لێکراوە یاخود گیانیاگیانی ئەو ژنانەی  
ئا  و  دەسترێژی  چەشنە  ڕووحیدجەست  یرزاهەر  و  ئەم ەیی  گیراوە.  لەبەرچاو  ایە، 

بەڵکوو لەالیەن ڕێکخراوە  یسی وڵت  ی و پۆلتەنیا لەالیەن سیستمی دادوەر  نە  سانەکە
مەج د ۆراوجۆرەکانی  پشتیوانی  لە وڵدەنیش  بەڵم  داب  ەکرێن.  نەریتی تێکدا کە  و 

وەدو  کۆن نو  باڵدەست  بەهۆی  یاسا  و  دەکا  قسە  ئاخرین  لە ووەباکەوتوو   نی 
و  نگی پێشە دەکا و بەشێکی بەرچاێدەان بەبەرامبەر توندوتیژی لەدژی ژنکۆمەڵگەدا ل

توندوتیژی اوان بۆ ئەنجامی  ە ورووژاندنی پیکان لە مزگەوت و هتد لییەلمە ئایینلە عا
بەهۆی پاراستنی شەڕەفی بنەماڵە  دەورێکی سەرەکی دەگێڕن، گیانی ژنان    دژی ژنان 

ف  شەڕەوشتنی ژنان و کچان بە پاساوی  یە و ڕادەی کشتنداوکی  زۆرتر لەژێر مەترس
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تێپەڕینی بە کان ک لە دیاردە نەرێنییەرجار بەشێەکا. زۆد  ۆژ بە رۆژ ڕوو لە زیادبوونڕ
فەرهەنگیکا دەبنە  کۆمەڵگە    ت  نێو  لەبەرچاو  زاڵی  ئاسایی  دیاردەیەکی  وەکوو  و 

 ئایینی-ەنگی خێڵەکیفەره  ەکە  و ژن لەو وڵتانەی  دەگیرێن، یەک لەوان کوشتنی کچ
با هێشتا  پیاوساالر  وو  پێست  ڕە  وە  لە  گۆشت  خنەی  خوێنو  بەشێکو  لە  ی  زۆر  ی 

وەری و قانوونی داد   عەت ا پشتیوانیی شەریە. لەم وڵتانەدئەندامەکانی کۆمەڵگە کردوو
ئەوا بێدەنگی  یاخود  دەستەڵت  بەئاشکرا  و  جەنایەتانە  چەشنە  بەم  سەبارەت  ن 

و   اندنی گشتیگەیی ڕازۆر لەم جەنایەتانە لە دەزگا  نەوەی بەشێکیەنگداڕ  ێ.دەبیندر
س حیزبە  زۆرێکۆالرەگۆڤاری  باڵوکردنەکانیش  چوارچێوەی  لە  خەبەر  تر  و وەی 

د جا دەڕبرینی  لڵسۆزییەروبار  بەتاڵ  نێوەرۆک  کی  لێکدانەوەە  تا  ڕاستیدایە  و    و 
پێشنیار پێدانی  یاخود  دیاردەیە  ئەم  لە  دروست  یێکخەسارناسیی  ببۆ  یان نێو  ردن 

 ئەم ئاکارە نائینسانییانە!؟نی ەڵداکردن لە سەرهپێشگیری
باشوول کوردستە  لە  ری  پتر  کە  حکو  ٢ان  نیوەسەربەدەیەیە  کورد ومەتی  خۆی 

و کورێکی الو  ەبەری دیتنەوەی تەرمی ژنێک یاخود کچکە خ  وە، ڕۆژ نییەپێکهاتو
شەڕەف پاراستنی  بن  بەهۆی  نامووسی  باڵڵاەمو  نەبێتەوە.  ە  کە و  ئامارانەی  ئەو  بەپێی 

سلەالی کوردستانایتەن  نێوخۆی  وەزارەتی  بەڕێو  3٢ی  دژی  ەبەرایەتیو  توندوتیژی  ی 
کوشتن بە بۆنەی نان و توندوتیژی و ژوە؛ ڕادەی سکاڵکتد باڵو بوونەتەژنان و  ه

و لە دەکا    د یانامووس لەالیەن ئەندامەکانی بنەماڵە ساڵ بە ساڵ زو    پاراستنی شەرەف
چ تونماوەی  ڕێژەی  ڕابردوودا  ساڵی  کوشتن،  -جەستەیی   ژییدوتیوار  سێکسی، 

ئەخۆکوش ژتن و  نامووسی  شکەنجەی  بەهۆی کێشەی  لە  نان  پانتایی  و خۆشەویستی 
ئەمانە تەنیا بەشێ وردستاندا پتر لە پهەرێمی ک ئامارانەن کە  ێنج هەزار حاڵەتە.  ک لەو 

ئینتێرنێت باڵو بو زۆر لەمە زۆرترە    دەنا ڕەهەندیەوە،  تەون لەسەر تۆڕی  کارەساتەکە 
ب لە  اسیکە  دەکرێ  چۆن  بەڕاستی  لەوڵتێک  دەکرێ.  ئاوا  باشووری    ی  چەشنی 

ردرێ؟ ئێستا کە نە لە کۆمەڵگەدا بکچەشنە هەڵسوکەوتاەبات لەگەڵ ئەم کوردستان خ
کوردس بەشەی  لەم  چەشنێکی  کورد  بە  بۆ  هەیە،  خۆی  یاسای  و  حکوومەت  تاندا 

پێبەربە  ییدج بۆ  ناکردررەکانی  کارەساتانە  لەم  و  شگیریی  سەرەکیی  بەشێ  ی 
دەبن؟ بۆچی لە    ێ هەر چەشنە سزایەک دەربازەتی و بەبت بەڕاحپەرسبکوژانی ناموس

ەمەلیی و بێدەنگی و بێعەیەکی جیدی لە یاسا وەکانی گشتیدا ڕەخندەزگای باڵوکردنە

 
32 http://bgta-krg.org/ku/index.php 
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دادوە دەزگای  و  پۆلیس  و  پارلمان  و  بایەخێک  اکردرن  ریحکوومەت  و  بە ێ 
بیر و  تێک کە رێ؟ بەڕاستی چۆن دەکرێ لە وڵناد ڵگە خەسارناسیی فەرهەنگیی کۆمە

عەشیرەیی  فەر ئیسالمیهەنگی  هۆیە    و  لە  ئەم و  کان  سەرەکییەیەکێک  خولقێنەری 
 ارەساتانە بکردرێ؟  ە جەنایەتانەیە، پێشگیری لەم چەشنە کچەشن

خاڵی  چەند  لێرەدا  من  دەیرگ  بەباوەڕی  لەبەرچاو  نگ  فەرهەنگی  بێ  یەکەم  بگیرێ، 
لە الیەن    درێژخایەن ە کارێکی  ویستی بکانی پێگۆڕینی خاڵە نەرینییەکە  ەیە  کۆمەڵگ

پەروەدەوڵە سیستمی  ڕاردە  ت،  دەزگای  پسو  و  گشتی  کۆمەڵناس  گەیاندنی  پۆڕانی 
پەسەنهەیە دووهەم  ئەمڕۆیی .  قانوونێکی  دژبە    دکردنی  ئینسانی  چو   ەنەشهەر 
دەستدتوند  جیاکررێژیوتیژی،  هەروەها  ژنکوژی،  شەریعەت ەی  دنەو،  و   قانوونی 

وترا خاڵی هەر وەک پێشتر کادوەری بەپێی مافی مرۆڤە.  قانوونی د می لە  سزای ئیسال
زۆیەکەم   کاتێکی  بە  شێوەینیازی  سەر  دەگەڕێتەوە  ئەوەش  و  هەیە  بارهێنانی   ر 

پەرە مەدرەسەکان، هەروەها  لە  نوێ  زاادپێوچەی  فەرهە نست  نی  لە  و  ئەمڕۆیی  نگی 
اریگەریی ئایین  ە لەژێر کپەروەد   نانی ئەم ئامانجە دەبێ سیستمییهێ وەد   کۆمەڵگەدا. بۆ
داب   و شەریعەت  نەریت  و  فەرهەنگیو  دەرێ.   ی کۆن و  بێتە  ڕەوتەدا   خێڵەکی  لەم 

باڵوکرد  دەزگای  بەبێگومان  و  گشتی  ڕۆلێکنەوەی  دەتوانێ  تەلەڤزیۆن  ی  تایبەتی 
پیشاورەی  ەگ بە  و  بەرنامەی  ن  بێ  و  ڕێپۆرتاژ  لە لک  بەکەدانی  باش  دەورێکی 

 ێ و ئەمڕۆیی بگێڕێ. ی بیری نورەسەندنبارهێنان و پە
د  پەسەخاڵی  یانی  جێبەجێندکردن  ووهەم  بەپێی  و  یاسا  لە کردنی  مرۆڤ  مافی 

رە  الۆێکە هەنگاوی خێرا هەیە. ئەرکی ڕووناکبیران، حیزبە سکوردستانە کە پێویستی ب
جۆراوجۆرەکانی ێشکەوتووخوازپ ڕێکخراوە  بە    گری بەر  ەکان،  و  مرۆڤ  مافی  لە 

ۆ گوشار هێنان گایەکی مەدەنی بکە لە هەر چەشنە شێوە و ڕێمنداڵنە و  نانتایبەتی ژ
پارلمانی  بە و  شە  دەوڵەت  قانوونی  جیاکردنەوەی  بۆ  سیستمی  کوردستان  لە  ریعەت 

ە دەستدرێژیی جەستەیی  نەی بکردرێ کئەوا یتەخو دادوەری و سزادانی سپەروەردە  
و پاراستنی شەڕەف    ە بیانووین و، بو کچان و منداڵەنە سەر ژنان  دەکونی  و دەرو
تێکی پێشکەوتوومان هەبێ، تێنن. بۆ ئەوەی وڵە گیانیان لێ دەسئاوا بێبەزەیان  نامووس

ژن   ژیپێویستە  لە  تەنیا  نە  بەرامبەرەوە  مافی  بە  ئەندامێک  لە ماڵێد  یانوەک  بەڵكوو  ا 
بە   داویستیۆمەڵگەدا نەخش بگێڕێ، ئەمە پێی کەکانڕەوتی گەشەسەندنی تەواوی بوار

فی مرۆڤ لەوێدا  ئەمڕۆیی بەپێی ما نێکی سێکۆالر و  نانی وڵتێک هەیە کە قانووپێکهێ
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کردن بە هیچ تاکێکی کۆمەڵگە نەدا  ەتیوەر بێ و رێگا بە توندوتیژی و سووکایسەر
لە ژیانی  لک  ی کەور لە هێرشی جەستەیی و دەروونازادی و بەدو بە ئ  ننواو،  ژنان بت

 م کارێکی پێویست بەڵ  ە کارێکی هاسان نییەئەم ئەرک  هێنانی  خۆیان وەرگرن. بەجێ 
ئینسانییە خو  الد .  بەبێ  کورد  داب  ەڵکی  ئەم  وەداوکەوتووە  انی  نەریتە  ناتوانێ  و 

پێویستە   ستییەببڕێ. ئەم ڕاڕۆیی  مەئ  ڕێگای خۆی بۆ گەیشتن بە ژیانێکی مۆدێڕن و
رەستەی  ژن نە کە کەوێ کە ڕۆیی لە کۆمەڵگەی ئێمەدا جێ بئەمەکی  وەکوو دیاردەی

نە کڵفە  جینسییە ماڵەو  نەتی  بێکەرامە  ناوەندی گوناهە   ، ژن  نە هۆی  ت کردنی  و 
ژن سەرچاوەی بەڵکوو  دایکەیو خۆشەویستییەژیان، هێمنی    بنەماڵە،  ئەو  ژن هەر  ە  . 

نیشان داوین و بە    پێ   یانیخۆیدا گەورە کردووە و ڕێگای ژی لە باوەشی  ئێمە  ەک
نترین  ژن سەرچاوەی جوااڵمەتیی ئێمەی پاراستووە.  و سگیان  تی خۆی  تەواوی هەس
ئینس ژیانی  انییەهەستی  لە  دڵسۆزی و خۆشەویس  کە  لە  ئێمەدا  دایک  ڕۆژانەی  و  تیی 

 تەوە. دا ڕەنگ دەداانمانکەکچخوشک و ئەوینی هاوسەر و هەست و نازی 
  

٢٠١٤مارسی    
 

 



  

 

 دا وه و کرده  خی وتهرزه به لە  مرۆڤ

 

 ە کە جیهانی  وونەوەرێک"مرۆڤ ب  
 ێ." نی خۆی دەخولقێنخۆی و بوو    

 سەفییەکان دەستنووسە ئابوری و فەڵ -مارکس                                    
 

دەدرێ هەتا ئاکاریان.    بە وتەکانیانایەخ  ب  انکزۆر جار بۆ هەڵسەنگاندنی کەسایەتییە
ئا بۆچونە  کارائەو  سەر  بۆ  ناگەڕێنەوە  هەتەنیا  و  کەون  لەسەر  ڵوێستی  سەکان 

ەگەرێتەوە  ڵکوو بەشێکی زۆری د شەیەکی سیاسی، بەکۆمەڵگە یان کێ  ڕووداوێکی نێو
. هەڵسوکەوتیان لەگەڵ بنەماڵە و دۆست و کەسەکانیان  سەر شێوازی ژیانی ئاسایی و

 ە و یەکی بە کارە." زارە هەداندا زۆر باوە کە دەڵێن: "قسو لە نێو کورروەکوەه
پا  شۆڕشیدەڵێن  دەسەڵ١9١7  ئۆکتۆبری  ش  بە  و  زایینی  گەیشتنی  ی  ت 

ی مارس، ڕۆژی جیهانیی  8ڕێوڕەسمی    دا زۆرجار بەبۆنەیلە ڕووسیە یکەکانبۆلشو
و بۆ نێو کۆڕ    لەوان  نرتکەسێکیان بۆ باسکردن لەسەر مافەکانی ژنان و ڕێزگ  ژن،

 کۆبوونەوەکان دەنارد. 
ر کەرامەتی ژن و بنەماڵە د تا لەسەیەک نارژێکی بەناوبانگیان بۆ کارخانەەبێک وتڕۆژێ

لێوە نایە و  هەموو چاوەڕوان بو  اوەیەک تێپەڕبوو،سەیان بۆ بکا، مق ون، دیتیان متەقی 
نییەئامادە قسەکردن  بیانوی  بە  و  خافاڵند  خۆی  ناوبراو  ئیتوەدە  کەوی.  و  کەوت  ر  ر 

د  کۆڵیەوە،  لێیان  لیتیانەچووەوە.  کۆبوونەوەکەدا  ن  ئەوەڵی  ڕیزی  کەی هاوژینەە 
ەکانی یەک ئاکاری خۆی و قس  چاکی دەزانی کە  تووە. دەرکەوت کابرا بۆخۆیدانیش

ەوە، لەو ڕووەوە وازی لە قسەکردن و ژنەکەی دەتوانێ لەوێ بە درۆی بخات  ناگرنەوە
 .ووهێنا و بۆی دەرچ

نێ ئەوانەی  لە  سیاوان  کەسایەتییەکی  بە  خۆیان  جاروبار  وە  سییەکە  و  دەکەن  پێناسە 
بەرەیەکی زالپەڕ بۆ  مافی مرۆڤ و گەلی کۆر  لە  دەکەنەوگری  ە، کەم  ورد ڕەش 

ئەوان ئاسنین  ژیانی  لە  کە  نەشەی  ئاکارێکی  چەشنە  هیچ  لە  خۆیان  وەکوو ایی  یاو 
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تۆمەتبارکردنی   و  پیس  قسەی  و  ئەو  مئەتوندوتیژی  ناکە  و  بەڵم کۆتایی  ن، 
بەرامبە لە  ئەوانەی کە شارەزاسانر کەتێدەکۆشن  یان  ، خۆیان سەر نییەییان لەی نامۆ 
ب ئینسانێکی  مێهوەکوو  باوکێکی  هاوسەرێکی اش،  خۆشەویست،   رەبان،  و    دڵسۆز 

ئ ەمڕۆیی و مۆدێڕن نیشان بدەن؛ بەڵم بەپێی هاورێیەکی جێگای متمانە و مرۆڤێکی 
لەهەوەڵین کات گ و کەسایەتیەرهەنف  ر،کاراکتێ دووالیانەیان  ڕی  ڕاستەقینەی   وویدا 

دەدە نیشان  بۆ  خۆیان  و  ئەماندەوروبەرەن  کە  دەردەکەوێ  لە کانیان  گورگێکن  ە 
 وڵی مەڕدا.  کە
تەنابەش کەسانە  لەم  درێژێک  ژیانێکی  بەسەربردنی  سەرەڕای  وڵتە نەت  لە  خایەن 

ئایینیی خۆیانیش، بەپێی   –ەی پیاوساالر ۆمەڵگک  لەئورووپاییەکان و دوورکەوتنەوەیان  
"گەورە  دییژوەنبەر و  "پیاو"  وەکوو  ماڵ،جنسیی  و    پارێزەری   "ی  داب  ئەو  هەر 

ودۆخی سیاسی و ەیەکن کە بەپێی بار اکەوتووەی کۆمەڵگئۆلییە وەدو -ەکینەریتی خێڵ
هەروە ئەوێ،  بەفەرهەنگیی  ئینسانی  و  ئازاد  ژیانێکی  بۆ  دەرفەت  نەبوونی  ار چان  ها 

 ە. جێیان هێشتووبە
ک لەژێر  کەسانە  چەشنە  کۆمەڵیەتیەریاریگئەم  و  تاک  فەرهەنگیی  کۆمەڵی  گەی ی 

کجێبە نایانهەوێ  خۆیان  ئەرهێشتووی  بەشە  لە  فەرهەنەلک  ڕۆژئاوا  ێنییەکانی  گی 
ە پێوەندی لەگەڵ هاوسەر و منداڵەکانیان لەنێو بنەماڵەی خۆیان و بەتایبەتی ل وەرگرن،

 ن. ڵسوکەوت دەکەڵک هەم ەنوەکوو خاو
بەش کە  ئەوەیە  لسەرنجڕاکێش  ئاگاداراەواێک  یان  بەهەڵکەوت  کە  ماوەنە  یەک نە 

ڕێکخراوەیەالیەن ئەندامی  یان  بوون  گر  سیاسیش  جاروبار کی  هەن،  وانەی   یان 
انەوێ کاریگەریشیان لەسەر مافی مرۆڤ بە خەڵکی دیکە دەدەن و دەیڕێزگرتن لە  

گەلەکە داهاتووی  و  باش  هەبێ    نیاژیان  هیوای  دەدەن،  و  ئەو  و  بەم  ئینسانی  و 
–روەردەی پیاوساالرفیکر و پەەوتووی  ۆیان بەشێک لە سناریۆی وەداوک بۆخەچی  ک

وانەیەک  ئایینین ئاڵوگۆڕەکو، هیچ  لە  ئەمڕۆ وە یان  دنیای  وایە  انی  پێیان  رنەگرتووە و 
و لە  خێڵەکیدەتوانن  شێوەیەکی  بە  سەروەرە  لەوێ  یاسا  کە  ت سوکەوڵەه  ڵتێکدا 

 بکەن.
شۆڕشێک  رێ "لە ماوەیەکی کەمدا دەکرێ  گوتە دەک  قسەیە دوور لە ڕاستی نییە  ئەو 

کەوێ   سیاس سەر  سیستمێکی  و  دەوڵەت  یاخوو،  بگۆڕدرێ،  دەیەد ی  لەچەندین  ا د 
ئا ئابووریش  بباری  بەڵم  بێ،  بەسەردا  بیر و هزر و  ڵوگۆڕێکی گەورەی  ۆ گۆڕینی 
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بنەڕە هەڵسوکەوتی  و  ک   یتیفەرهەنگ  جاروبنێو  ماوەیەکی ۆمەڵگە  بە  پێویستی  ار 
 تەنانەت چەند سەدە هەیە." و  ایەن درێژخ

تە بێگ نووسیومان  ونیا  زێڕین  وتەی  دەربڕینی  و  ئە  ن  نیشانی  بوونی جوان  مڕۆیی 
نییەئینس هان  بەڵکوو  ڕێز،  و  کردەوە  و  قسە  نێوان  و  اوئاهەنگیی  کەرامەت  لە  گرتن 

دەکا، پێوەری کەسایەتی و  کەوە دەست پێکەسێ  رەه  گەورەیی ئینسان کە لە بنەماڵەی
ئازادیخ  هەرقی  ئەخال و  دادپەروەر  پمرۆڤێکی  ئیوازە.  بۆ ێویستە  بەرپرس  نسانی 

ژیان  ڕۆڵگێرانی لە  فەرهەنگئەرێنی  سیاسی،  لی  کۆمەڵیەتیدا  و  پەروەردەکردنی  ی  ە 
  نۆک  بەر لە هەموو شتێک خۆی لە کاریگەریی داب و نەریتیخۆیەوە دەس پێبکا و  

دو ڕزگاو  بەڕێوەبراکەوتوو  وانەی  پاشان  و  بکا  مرۆڤانە،  ژیادنی  ر  هاوچەرخ،  نی 
 بە ئەم و ئەو بڵێتەوە.    ختەوەرانەوو و بەپێشکەوت 

٢٠١٤ی سێپتامبر  
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

 اسێک لەسەر:کورتە ب
بەڕاست ئیسالمیی  و ئابووری لە "حکوومەتی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی

 "ئێراندا
 
ی  ١٣٥٧ەندانی ساڵی  ڕێب  ۆڕشیەکییەکانی گەالنی ئێران لە شلە دروشمە سەرەکێک  ی

دادپەرگەیشتن  هەتاویدا   ئابووری و کۆمەاڵیەتبە  لەنێوەریی  وبردنی هەر ی، هەروەها 
چینای  چەشنە ئازادیخوازجیاوازییەکی  دروشمە  پەنای  لە  بوو.  ییەکاندا، ەتی 

ی خۆی هەبوو. " جێی تایبەتیرێکارک  بۆدروشمی"زەوی بدەن بە جووتیار، کارخانە  
نافارسی بێگەالنی  بە هیجگە  ش  چینایەتییان،  ماوای گەیلە ویستی  بە  ڕەوای شتن  فی 

خۆیا چوارچێوەی  نەتەوایەتیی  لە  بەشدتەسکی"خودموختارین  و  پێشوازی  ارییان "دا 
ی کەسانەش کە بە هەڵکەوتێکی مێژوویی و لەبەر نەبوونلەم بزووتنەوەیەدا کرد.  ئەو  

بەرەیەڵتێرنائ و  لاتیڤ  توانیان  نەتەوەیی  و  چەپ  ئیسالمدا  ئااڵ  ەژێرکی  سەوزی  ی 
تەواوبزووتنەوە گەالنی  ی  خۆیی  ڕکێفی  ژێر  بخەنە  هێنائێران  بەڵێنی  پارەی  ان،  نی 
ەماعەتی بێماڵ ای مااڵن و هەروەها گەیشتنی تەواوی جنەوتیان بۆ بەر درگبۆشکەی  

 دەدا. ڵ و ئاوەدانی بە ما اەد مانگ ٦و حاڵیان لە ماوەیەکی کورتی  
شۆڕ سەرکەوتنی  دوای  ڕبە  خێبەنشی  "ئیمام  هاتنەسەرکاری  و  و    ومەینی" دان 

وشتن واڵم ە گرتن، بڕین و کوازەکانی خەڵک بەرەکەی، زۆری نەخایاند داخدەوروب
گ و تۆپ پێشوازی لێکرا. خەڵکی  و ویستی نەتەوەیی گەلی کوردیش بە تاندرایەوە 

کوردستان خۆپل  یشڕۆژهەاڵتی  "جێژنانەی    ێشاندانەکانداە  دەکرد:  گان  بازرهاواریان 
و کە بە گوتنی"هیچێکی" مەزن  "شۆڕش"یش  ێبەریی  تۆپ و گوللەیە بۆ کوردان." ڕ

نەورۆزیی خۆیدا لە واڵمی ئەو ڕابۆوە، لە پەیامی  ساڵەی گە  ١٥فەری  مێژوویی لە سە
،  شۆڕشیان دەکرد کاتی    یانداوای"نان، ماڵ و ئازادی" و بەجێهێنانی بەڵێنەک  کەسانەی

بە ۆڕش چی  ووتی هەرزان بێ، هەر مەڵێن شوە شکردوفەرمووی: "ئێمە شۆڕشمان نە
ئێوە چیتان بە شۆڕش دئێمە د  ی بەبێ ئەوەی ئاغا و نۆکەرەکاناوە؟" وەک بڵێی  اوە، 
ستی غەیبی ئیمامی زەمان تەشریفیان  لە لووتی کەسێک ڕژابێ، بە هیممەتی دەخوێن  

هاتوو لە   گیانو بەمرۆڤی بێگوناه، ئازادیخواز   وێنی بە هەزارەوە خئ و  هاتۆتەوە ئێران
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تاج و  زوڵمی  تەواوی شەقام و  پاشایەتی  تەختی    زۆر و  پێ  نەبوو؛ کە  کۆاڵنەکانی 
 وور کرابوو.س

ڕبەدا مەزنی  شۆڕشی  ئاب١٣٥٧ێبەندانی  خەوە  باری  نەک،  هەتاوی  و ی  ووری 
دێموکراسیشی    ەناو ئازادی وێکی بمەرهکۆمەاڵیەتیی خەڵکی باشتر نەکرد، بەڵکوو بە

ۆربەی ئەو ی ئێران زە، خەڵکسەدەی نێوەڕاستی ڕێژیمی تاز  کانییاسانەبوو و بەهۆی  
کە   سدەسکەوتانەی  دەیان  بزووتبەرهەمی  و  خەبات  کرێکار  اڵ  چینی  و  نەوەی 

دا و   دەمی حکوومەتی پاشایەتیدا بوو، لەدەستیانجووتیار و ڕۆشنبیران و ژنان لە سەر
برسییەتی و هتد    اری،بێک  ەوەری، شەڕ و گرانی، هەروەهاهەژاری، کوێر  وتیانەکەسد 

 بوو. 
لئەمڕۆ   کۆمەڵێکۆڵینەوەبەپێی  عاشووری  دوکتور  پتر کانی  ئێرانی  ٪ی  ٦٠لە    ناسی 

ئیسالمی باسی    ژاریدا دەژین ]کاربەدەستانی حکوومەتیێران لەژێر هێڵی هەخەڵکی ئ
و  ٣٠ ئەبولقاسمی  وتەی  بە  دەکەن[.  ئەەدەح٪  لێژنەی  تی  بەرێوەبەریی  ندامی 

"ئاوە چاکسازی" اری  دانکڕێکخراوەی  لە٣٣و  ئێران  شاریی  یە  ٥هەر    ی  کیان  ئێرانی 
وازیی  بوونەوەی ئاستی جیاری هەژاری و بەرزە بۆخۆی نیشاندەپەراوێزنشینە، کە ئەو

  ر تپ  ی ئاگادارییەکی دیکە، شەوانە تەنیا لە شاری تارانچینایەتیی نێو کۆمەڵگەیە. بەپێ
ل  ٢٠لە   کەس  دەخەوهەزار  کۆاڵنەکاندا  و  شەقام  و  ە  نییە. هیچ  ن  سەرپەنایەکیان 

  ١٣کچە  و باوکێکی دیکە  ەژاری گورچیلەی منداڵەکەی  ەداری و هلەبەر نباوکێک  
لیۆن و نیو لەم میلیۆنیی ئێران تەنیا نۆزدە می  ٧٠کی  ۆی دەفرۆشێ. لە خەڵساڵەکەی خ

یان ئێستا تووشی بێکاری  و نیو میلیۆن  چوار  شەەیجەماوەرە کاریان هەبوو و لەم ژمار
ڕەییسوتە  )بە  بوون فەریبورز  مامۆسی  زاندانا  لە  تای  ژمارەی    ٦ماوەی  ستگا،  ساڵدا 
میلیبێکا یەک  لە  پران  و  چوارسەد  و  بە  ۆن  کەس  هەزار  نیو  ەنجا  و  میلیۆن  چوار 

ڕێژەی   موعت گەیشتووە(.  دوکتور  وتەی  بەپێی  ئێران  لە  لەشفرۆشیش  ی  دەەمژنانی 
ازمانی بێهزیستی، تەمەنی یی سیەتپێگەیشتووانی کۆمەاڵ  ەی زیان ۆکی گشتیی بنکسەر
گەیشتۆتە  لەشفرۆشت  ناوەندیمام ئێراندا  لە  ئاما   ١٦ن  بەپێی  کاربەدەستانی  ساڵ.  ری 

٪ ژنانی ئێران(  ٦)واتە  سەد هەزار ژن    ٧٠ئەمڕۆ یەک میلیۆن و  حکوومەتی ئیسالمی،  
ڕانە سەەبدەڕۆژگاریان لە شەقامەکاندا   بەپێی  "انتخاب"  ر و،  ڕۆژنامەی  لە گەیاندنی 

ردن  ی دواییدا سەدان جێی ڕابوامانگە ٦م یدا "لە ی زایین٢٠٠٢ی مانگی نوامبری ۆتایک

 
 ازی هسعمران و ب ٣٣
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یراون". بەپێی ئامارەکانی فەرمیی  لەم پێوەندییەدا گ  هەزار کەس  ٢٥ن و  ئاشکرا کراو
ییان  تەزێنی ئابوورو دڵ   پ اخر٪ی ئەم ژنانە لەبەر هەژاری، بێکەسی و باری  ٧٠ان،  ئێر

س دەبەن.  کارە  بەم  پتااڵنپەنا  لە  ە  لەنێو    ١٦٨ر  ساوا  تارازبڵدانەمنداڵی  ندا  کانی 
ما  ٣٥توو  دەبیندرێتەوە. هەر حەو لە  دەرباز  کچ  ناگەڕێنەوە.ڵەکانیان  ڕۆژانە    دەبن و 

دە کچێک  لە  جینسی  کچە دەستدرێژیی  و  الوان  لەنێو  لەشفرۆشتن  تەنانەت  کرێ، 
مانگی هەوە  ٪ چۆتە سەر٣٦٥انیش  کەارخوێندک لە چوار  تەنیا  ی  ١٣٧٩اڵی  ڵی سو 

داوێنپاکیی گشتی"ناتەبایی  تاوانی" کەس بە    ٣٣٨٦هەتاویدا   ێیان کەوتۆتە  ڕ  ٣٤لەگەڵ 
 ندیخانە. بە

سزۆربوو لەشفرۆش  ژنانی  جۆراونی  نەخۆشییە  چوونەسەرەوەی  جۆرەکانی  ەرچاوەی 
ئامارێک   جینسی وەکوو  ووشی نەخۆشیی  انە تنژم  ٪ ئە٥٠جینسی و عفوونییە. بەپێی 

هالۆق بو )با  سووزەنەک،  ئام  ٣٥ور( ی  بەپێی  بوون.  ئیدز  فو  ڕێژە ارێکی  ی  ەرمی 
ئێران   لە  ئیدز  ئەم کەسانە لە ڕێی  ٪ی  ٢٤گەیشتووە.    هەزار کەس  ٢٠بە  نەخۆشانی 

بەه٦٩هەتا    ٥٧پێوەندیی جینسی و   مادەی سڕکەرەوە تووشی  ٪یان  بە  پێوەندی  ۆی 
نەخۆشییە ئاووب   ئەم  مامناوەنن.  جیهاندا  ماری  لە  ڕێژەیە  ئەم  بەپێی  سەدەلە  ١٢دیی   .

کانی سەر بە ی ئیدز و نەخۆشییە جینسییە ڕێکخراوە  سەرۆکی  وتەی دوکتور "یگانە" 
ر  هەزا  ٦٠هەزار کەس لە دانیشتووانی    ٢٠لە شاری بیرجەند "   ارەتی تەندروستی،وەز

ئالوو ئێران  سنووری  سەر  شارەکانی  لە  یەکێک  نەخب  دەکەسی  جینسی ە   ۆشیگەلی 
 بوون."

یەک نەداری  و  لهەژاری  هۆێک  چوونەسەرەوەە  سەرەکییەکانی  ڕێژەی یە    ی 
هاتنەخوارجیابوونە و  مێرد  ژن و  زماووەی  ڕادەی  ئێراندایەەوەی  لە  جیابوونەوە  ەند   .
ساڵ   ٢٦ەمەنی مامناوەندیی زەماوەند بە  ٪ چۆتە سەر و ت٢٪ و زماوەند تەنیا  ٢٥هەتا  

 گەیشتووە. 
سترێسی ڕۆژانە لە    وری،ئابورچاو، مەترسیی کۆمەاڵیەتی و  اهاتوویەکی بەونی د وبنە

خوێ زانستگاندکاراننێوان  سەرەی  چوونە  هۆی  بۆتە  خۆکوشتکاندا  ڕادەی  و  وی  ن 
پسپ بەکۆچکردنی  زانایان.  و  سەرۆکی  ۆڕان  جێگری  مرادی  دوکتور  وتەی  پێی 

سا لە  مامۆستا،  ئامادەکردنی  زانستگای  لەنێو   ی٧٩-٨٠  ڵی لێکۆڵینەوەی   هەتاوی 
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خوێن  ٤٥٠کۆمەڵی   کەسی  دیترا  ٢٠٠دا،  دکارهەزار  خۆکۆشتن  هەوڵی  کە جار  وە 
 جاریان مردن بووە. ٢٠ەرەنجامی س
زل  ٦٠ ئەوانەی  وەسەدی  "زانست  و  انستگای  شەریف"  پەیمانگاکانی    سەنعەتیی 

  وپاییورئوایەیان تەواو کردووە کۆچیان بۆ یەکێک لە واڵتانی  پێوەندیدار بەم زانستگ
ئەمریکا   واڵتانی  یان  بۆ  کۆچکردن  باری وپایئوروکردووە.  زۆرتر  سااڵنەدا  لەم  ی 

بەپابووری  ئ لێکۆڵینەوەی حوسێن الجەبووە.  ساڵی   وەردی کۆمەڵناسی ێی  لە    ئێرانی، 
ئێرانی لە ڕیزی ئەو  ز.دا پەنابەرا١٩٩٧ هێنەری زۆرینەی پەنابەرانی واڵتەی پێک  ١٠نی 

وەک واڵتێک  لە  نەدەبی  تانیایرب  نیشتەجێ  ساڵی  بوون،  لە  بەاڵم  ،  دا٢٠٠٠ندران، 
 واڵتە گرتۆتەوە.  ەکانی ئەمپەنابەرکان پلەی یەکەمیان لەنێو یەرانیئێ

کۆچوونەسەر قەیرانی  خەمۆکیەوەی  بۆت مەاڵیەتی،  هتد  و  بێکاری  هۆی ،  ە 
هەزار   ٧٠٠میلیۆن و  ٣ووشبووەکان. ئەمڕۆ پتر لە چوونەسەرەوەی ژماری گیرۆدە و ت

و  یرۆدەگ  ەسک دە   ٤٠٠و  میلیۆن    ٧ن  ئێران  لە  کەس  سڕرمانهەزار  و  ی  کەر 
کەس بەهۆی   هەزار  ٤٠٠هەتاوی پتر لە    ی ١٣٨٠اڵی  ن. لە سکەرەوە بەکار دێنهێدی
م هەزار کەس لە  ٩٧ە بەندیخانە و ئێستا  سڕکەر ڕێیان کەوتۆت ندی لەگەڵ مادەی  پێوە

ئەم ڕێژەیە    ساڵن.   ١٨ژێر    الوی  و  اڵکەسیان مند  ٧٨٠پێوەندییەدا لە بەندیخانەدان کە  
ڕایگەیاند   پیرانشار  مانداریڕۆژ بە ڕۆژ زۆرتر دەبێ. فەر  انیشردستلە ڕۆژهەاڵتی کو
ڕێژەی گیرۆد  ئەم شارە  کە  لە  ساڵی ڕابردو  ٥لە  ەکانی  بە    ٣ودا  کەس    ٣٠٠کەس 

فەرەیدو وتەی  بەپێی  و  و  گەیشتووە  فەرهەنگی  کاروباری  جێگری  ئەحمەدی  ون 
س بێامازپێشگیریی  پارێزنی  مامناوەندیهزیستیی  تەمەنی  ئیالم  گیگای  لەم  رۆدەی  یی 

لە   م  ١٦یشتۆتە  ڵەوە گەسا  ٦٠پارێزگایەدا  نرخی  لە واڵتێک کە  ادەی سڕکەر  ساڵ. 
شیهەرز شووشە  لە  د انتر  ڕاستیدا  لە  خەبات  رێکە،  بنکەی  سەرۆکی  وەک  هەر  ەبێ 
خاتەملەگە ئاغای  ئاراستەی  پرسیارەی  ئەم  سڕکەر  مادەی  کەسی  ڵ  ۆماری رۆک 

ئێران کرد، لێی بپرس"چاکساز ووری  ێوبردنی هۆگەلی دەروونی، ئابلەن  ن بۆیخواز"ی 
ئێراکۆمەاڵیەتو   الوانی  هێنانی  پەنا  سڕکی  مادەی  بە  هەنگاوێکیان نی  چ    ەر 

 هەڵێناوەتەوە؟ 
بەبەد  ئێرانی  مندااڵنی  ژیانی  باری  ئەمڕۆ  اخەوە  هێنەرە.  دڵتەزێن و سەرسووڕ  تایبەتی 

نن. تەنیا لە نەکاکۆاڵئەم واڵتە ئاوارەی کووچە و    ر مناڵ و الویهەزا  ٢٠٠  نیزیکەی
زیاد    کەسیان لێ  ٢٥تا  هە  ٢٠اڵ ئاوارەن و ڕۆژانە  هەزار مند  ٢٥لە    شاری تاران پتر
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لێکۆ پیشانیاندەبێ.  پار  ڵینەوەکان  خەڵکی  مندااڵنە  ئەم  زۆربەی  ێزگاکانی  داوە 
ی باشن بۆ باندە  اڵنە پاروویەک مندا  مەئ  خوراسان، کرماشان، کوردستان و لوڕستانن.

ئێمافیاییەکان ئەوان،  ران  ی  دزین و کوشتنی  بە  لەشیئەندامەکە  لە تورکیە و کانی  ان 
هیچ    ئەفغانستان و  ڕێکخراوەیەدەفرۆشن  و  هانکەس  بە  کە  نییە  هاواری  کیش  و  ا 

لێکۆڵ بەپێی  بێ.  قاسمئەوانەوە  فاتمەی  دوکتور  کۆمەڵینەوەکانی  ئەندامی    ەی زادە 
مندااڵنیەنگال لە  گیرۆدەن٢٧،  ری  مندااڵنە  ئەم  ئاڵوێرچی    ٪یان٤١،  ٪ی  خەریکی 

مادە دزین،    ٪یان٥٠ن،  ی سڕکەرکردنی  من٥٠خەریکی  دەستدرێژ٪ی ئەم  یی  دااڵنە 
ک لێ  کەم٨٤راوە،  جینسییان  بااڵیخ٪یان  کێ٨٠وێنن،  ماوەتەوە،  کورت  شی ٪یان 

ئاساییە،  ٨٦ سەدیان  لە  ٦٦ەناسە و  شیی هۆخنە٪یان تووشی  ٦١٪یان کەمتر لە ڕادەی 
ڕەگەکان و  دڵ  خوێندن٥٦.  هەیەیان  نەخۆشیی  شارەزای  ئەوان  نووس  ٪ی  نین،  و  ین 

مندااڵنە  ٣٢ەروەها  ه ئەم  زەینییە٪ی  وەدواکەوتوون.لەباری  مندااڵنە ٨٠  وە  ئەم   ٪ی 
 سەرپەرستن. لە سەدیان بێ ٢٠سەرپەرستیان هەیە و 

ئێران کار لە  یاسای کار  بەپێی  مناند کرهەرچەند  ژێر  ی  بەاڵم  س   ١٥اڵنی  یاساغە،  اڵ 
ئاما سبەپێی  هەتاویی  ١٣٧٥اڵی  ری  منا  ٦٠٠ی  نێواهەزار  ساڵە    ١٤  هەتا  ١٠ن  ڵی 

کارکردنن. کرێکارا  خەریکی  قاڵزۆربەی  کارگەکانی  ژێرنی  مندااڵنی    ١٤  یچنین 
 ساڵن. 

سیستان   وەکوو  ناوچەیەک  بەلووچستان  لە  )لە  ٩٠و  قوتابخانەکان  مندااڵنی    ٥٥٪ی 
قوتازهە هەر  بەهۆی  گەرمای  ابی(  لە  نەداری  و  وپ  ٣٧-٤٢ژاری  سەرمای    لە  لە 

پێپلەد   ٨-١٢ژێروەی   ە نە قوتابخانە. لە جلوبەرگی کۆن و دڕاو دەچخواسی و با بە 
ڕ وتئازەربایجانی  بەپیی  ڕێکخراوەی  ۆژهەاڵتیش  سەرۆکی  سادقی  سیرووس  ەی 

بارهێنان ڕا و  پارێزگایە،  ٣٦هێنان  ئەم  و  ٧٣ی  کچان  پلەی    کوڕان  ی٪٣٢٪ی  لە 
دەرسخوێن لە  دەست  ئ  ٢٦٥دەکێشنەوە،  ندن  خوێ  دنی"ناوەندی"دا  ەم قوتابخانەی 
مەتپارێ نزگایە  لەسەرە و  ڕووخانیان  نەخوێندەواررسیی  بۆت٣١ییش  رخی  بەرز  ەوە، ٪ 

ەرپرسی سازمانی نوێژەنکردنەوە ٪یان ژنانن. هەروەها بەپێی وتەی ب٦٥.٥لەم ڕێژەیەش  
وار رانی بەشی سەنعەت کەم خوێندە٪ی کرێکا٣٧،٩٠ن ئێرا  ییازسو گەشەکردنی پیشە

 نەخوێندەوارن.یان 
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وە،  ەڵک بۆ کڕینی میو بێدەسەاڵتی و نەداریی خ  واردەمەنینرخی خ  چوونە سەرەوەی
اڵن  ٪ی مندا١٠.٩٪ی منااڵن. کێشی ١٥خۆشیی و هتد بۆتە هۆی نە سەوزی و گۆشت
و   خوارێیە  ئەم    ٤.٩لە  الوازن.  و  کز  لەامئالەسەدیان  لە    ٢گوندەکاندا    رە  قات 

بە بەرزترە.  شێخولئ ڕاگەپێی  شارەکان  ڕوبابە  دوکتور  سیاندنی  بنکیسالم  ەی  ەرۆکی 
وەز خۆڕاک"ی  و  تەندروستی"لەشساغی  مناڵی  ٨٠٠  ارەتی  بەهۆی   هەزار  ئێرانی 

بونەبو کورتەبااڵیی  تووشی  خواردەمەنی  و  ونی  سیستان  پارێزگای  لە  تەنانەت  ون، 
ئێرانیش  اڵی  مند  هەزار  ٧٤٠ییەدا کورتەبااڵن،  ن لەم پێوەندمندااڵ  ی٪٣٨بەلووچستاندا  

ئابادی بەرپرسی  ێی وتەی غواڵمحوسێن زەمانروەها بەپێیە. هەکێشی لەشیان لە خوار
ک لەشی  ڕاهبارهێنانی  ڕێکخراوی  ئامارێوڕانی  بەپێی  تاران  بارهێنانی  و  لە  ێنان  ک، 

ەس بە تەواوەتی ک ٩ابی تەنیا  قوت  ١٥٠ە  یەکێک لە قوتابخانەکانی "ناوەندی"ی تاران ل
  ٢کەس    ٦٠٠ر  ەمە لە هەئەم ڕەقابخانەی شارستانەکانی تاران  قوت  و لەلەشیان ساغە  

بەپ بووە.  پکەس  ڕاگەیاندنی  خۆراک  ئابادی  وورمەحی ێی  خەڵکی    ٪ی٤٠کارناسی 
کەمخوارد  دیاردەی  تووشی  لە  ئێران  گۆشت  خواردنی  بوون.  بە  ٣٥ن   ٪٢١  ٪

بە ئارد   ڕادەی  ماڵگەیشتووە،  ئەمەش  خواردنی  سەر.  چۆتە  دانەوێڵە  ی اندرپێش  و 
ڕا کۆمەڵگەیە.  نێو  چووهەژاریی  سەرەوەدەی  کۆمەنە  لە  خواردەمەنی  نرخی  ڵی  ی 

٪  ٧١٪ بە  ٥٥لوپەلی دیکە لە  ٪ بووە و خەرجی کە١٣٠اڵی ڕابردوودا  س  ١٢شاری لە  
بووری لە چاو  نی ئااساوکاتێک بەپێی ئاماری بانکی ناوەندیی ئێران نرخی ئ گەیشتووە.

نی  چاوەڕوا٪ گەیشتووە، زۆر ڕوونە دەبێ  ١٦.٨بە    ٪ەوە ١١.٤ی هەتاوی لە  ٨٠ساڵی  
 تی گەورەتریش بین. کارەسا
ه نەداری،  ئەمڕۆ  بێعەداڵەژاری،  و  ژنابێکاری  لەشفرۆشیی  و  ەتی،  ئاوارەبوون  ن، 

ئاستی جیاوازیی  بێکەسیی مندااڵن، پە   یەتی، انچینابردن بۆ مادەی سڕکەر، زۆربوونی 
کو و  مخۆکوشتن  هەروەها  دیکە،  کەسانی  کەترسشتنی  و  یی  سترێس  ۆمەاڵیەتی، 

المی نی حکوومەتی ئیسک وەک دەسکەوت و بەرهەمەکاوونیی خەڵاری دەرشێوانی ب
ترێس لەنێو ەترسییەوە. ئەمڕۆ شێوانی دەروونی و سلیۆن کەسی خستۆتە ممی  ٧٠ژیانی  

ڕاوەستانی دڵ   ە هۆی نەخۆشییڕ بۆتەکسڕجەماعەتی هەژار و بەکار هێنانی مادەی  
دیاردەی الوادەگمەکی  وەکوو  لە  جیهانی  بێوێنەی  و  تەمە ەن  ژێر  نی  ساڵدا.    ٢٠ن 

مامناوەندیی   دڵڕادەی  ئێرا  نەخۆشییەکانی  لە  دەمار  و  ٢٠ندا  و  لەگەڵ  اڵتانی ساڵ 
جیاوازی   ئەمریکا  و  مەئورووپایی  هۆرمۆز  دوکتور  وتەی  بەپێی  همەنش  هەیە. 
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دڵ  شییەکۆخنەپسپۆڕی   دەمانی  نەخۆشانەی  و  ئەو  ئێران،  لە  بەبەهۆار  سترانی ی 
  یەوە دەس پێدەکا ساڵی  ٢٥کرێن، تەمەنیان لە  ەرگەری دەان نەشت دەمارەکانی دڵ لە ئێر

تەمەن ئەوپەڕی  بە  ٦٠-٦٥یان  و  توساڵە،  ئەوانەی  ئەمریکا  ئورووپا و  لە  ئەم اڵم  وشی 
لە   پتر  تەمەنیان  دەبن  د   روەهاەه.  ساڵە  ٦٠نەخۆشییانە  وتەی  یاسەمی  بەپێی  وکتور 

ئیدارەی دەرمداشتبێه  سەرۆکی  و  تەندروستی  وەزارەتی  ڕای  و  بێان  هزیستی هێنانی 
ەتی  تووشی تێکچوونی حاڵمیلیۆن کەس    ١٤ە  یۆنیی ئێران واتمیل  ٧٠٪ی کۆمەڵی  ٢٠

 دەروونی و ڕەوانی بوون.
داتاوانکار بۆ  و  فەرهەنگی  هەژاریی  گرانی،  بێکاری،  بەهۆی  خەرجی  ردنی  کنبی ی 
بە ساڵی    ژیان  هەتاوی،١٣٨٠نیسبەتی  وتەی ٦٣ا  هەت  ی  بەپێی  و  سەرێ  چۆتە   ٪

هێسە دادوەررۆکی  و    ٦ی،  زی  د   ٢٠٠میلیۆن  تاوانکاری هەزار  چاوەڕوانی    ۆسیەی 
حاڵەش  پێڕاگ بەم  تواناەیشتنن.  ئێران  ئیسالمیی  حکوومەتی  باشترکردنی ئەگەر  یی 

زیاد  بە  بەاڵم  نەبووە،  خەڵکی  یارند کرژیانی  خەرجیی  بۆ  دفنی   مەتی  و  کفن 
لە بۆ  هەزا  ٨٠  بیمەکراوەکان  تمەنەوە  دانلەو شا   هەزار تمەن   ١٠٠ر  یشتووانیان رانەی 

لە  ه  ٥٠٠زۆرتر لە   بۆ  ٥٠ەزار کەسە و  تمەن  لە    ٧٥  هەزار  تمەن  شارەکانی  هەزار 
 مردنی خەڵکی پتر بۆ ڕەخساندوون. دیکە، بە النیکەم هەلومەرجی

اتی  ە، کێناوی ئیسالمی لە ئێراندا پێکی هدۆخەی حکوومەتبارو  وەئ  ئاخۆ بڵێی بەهۆی
 رهەڵدا!!! مان" سەئەوە نەهاتبێ "ئیمامی زە

٢٠٠٤ڕێبەندانی    
  



  



  

 

 ێران انی ئینسانی لە ئ ەی سڕکەر و قەیرماد
  

ەکێک لەو خاڵنەی کە بۆتە هۆی حکوومەتی ئیسالمیی ئێراندا یەسەاڵتی  د لە ماوەی  
ئینسانی   ب  دەنی،ەم و  قەیرانێکی  و  ماپەرەگرتن  زۆرتری  هەرچی  دەی  اڵوکردنەوەی 

ئێران بەگشتی و لە کورد سڕکە لە  ستان  ر 
انەی کە . بەپێی تەواوی ئەو ئامارتایبەتییەبە

انی ئەمڕۆی ئێران  ەستان یان توێژەرد کاربە
تووشبووانی د  ڕێژەی  زۆربوونی  اویانە 
هاتنەما و  سڕکەر  خوارەوەی دەی 

ئ تەمەنی  گەلێک   ەسانەک  ەممامناوەندیی 
البەرچاو لە  گەورە  بەشێکی  ئەمڕۆ  چەشنە کۆم  وانیە.  گیرۆدەی  ئێران  ەڵگەی 

ماد ۆراوجۆرج لە حا ەکانی  تەنانەت  ڕەوتی ساڵەی سڕکەرن و  زۆربوونی ڵێکدا  نەی 
لە  حە ئێران  لە  ل  6/٢سەتا  شیمەت  ڕەوتە  ئەم  کراوە.  لەگەڵ  بەراورد  پێوەندی  ە 

بە بوون  ئالوودە  ڕەوتی  سڕکد ام  پەرەگرتنی  ساڵە  لە  هەشت  ەرەکان  سەتا  بە  دا 
ب ئێسیا  ەهۆیگەیشتووە.  ئیسالمیی  کۆماری  کە  سەتەکانی  خۆیران  وەکوو   کاتێک 

خەباتی   سڕکەئاڵهەڵگری  مادەی  دەکرد،  دژبە  پێناسە  ئێرر  کۆمەڵگەی  ان ئەمڕۆ 
کۆمەڵگەک نەخۆشترین  هەرە  لە  قوربانیی یەکێک  وڵتە  ئەم  الوانی  و  جیهانە  انی 

کۆمەڵیەتیقەیرا  مئەسەرەکیی   بە  نە  پێوەندی  ڕاستەوخۆ  کە  ئەم ەتەکسیاسیەن  انی 
کە هەیە؛  الی  حکوومەتەوە  باسلە  کۆمەڵگەیەکی  ەکەوە  پێکهێنانی  سالم    لە  و  پاک 

ڕاستەوخۆ بۆخۆی هۆی پەرەگرتنی ڕەوتی  کەوە ڕاستەوخۆ و ناا و لە الیەکی دیدەک
سیاسەتە    ەڵیەتی بەهۆیو کۆم  ی ورئالوودەبوونی ڕۆڵەکانی ئەم وڵتەیە. قەیرانی ئابو

ەوە یان  باڵوکردن  هەروەهاالمی لە تەواوی بوارەکاندا،  ئیس  ماریسەرنەکوتووەکانی کۆ
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ربەدەستانی ەشێکی بەرچاو لە کاسڕکەر لە الیەن بکردنەوەی مادەی  دان بە باڵو  ئیزن
ئیسالمییە بەتکۆماری  ڕەوتێوە،  سەرهەڵدانی  هۆی  بۆتە  کوردستاندا  لە   کی ایبەتیی 

و  ەترسیم هێز  کە  الوان  دار  لە  زۆر  بەشێکی  ئەتوانای  کەو  دەتوانن  و  کە  سانەی 
قەیر کۆمبەهۆی  ببن  ەڵیەتی،  انی  ئیدئۆلۆژیک  و  بەرچائابووری  هێزێکی  وی  بە 

نا  دژبەری کۆماری بەرەو  ئاشکئیسالمی،  بێگومان  لەم کاتەدا  دەبا.  را کردنی  بوودی 
ئی کۆماری  گەندەڵنەی  سیاسەتە  چەشنە  ئێمسالئەم  ڕێگای  یی  لە  میدیا  ران 

دەتوانێ باڵوک ڕەوتلە    کوردییەکانەوە  سیاسەتی  خاوکردنەوەی  مادەی  ەردنەوەی  ی 
یرۆدەی مادەی ڕۆڵەکانی کورد گ  یسالمی لە الیەکڕکەر دەور بگێڕێ. کۆماری ئس

بیانووی  سڕکەر بە  دیکەوە  الیەکی  لە  و  و    دەکا  سڕکەر  مادەی  دژی  خەباتی 
ڕ دروست کردن  بەناەوپەروەندە  دەەی  د ندیخانەیان  سێدارەیان  لە  تەنانەت    ەدا.کا و 

وەکسیا ئیسالمی  کۆماری  شیریسەتەکانی  گەنجانی زولفەقار  وو  قوربانییەکانی  و   ە 
 .  کۆمەڵگەی ئێمەن

٢٠١٤ژووەنی   
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 !چێژی زیندانی کوردانو تام
 

ردستان لە هەولێر پێتەختی ڕۆژهەڵتی کو  االکی چی  رد کو  7حەوتوویە    ٢یزیک بە  ن
کوشووربا تی  کراون  بەندیخانە  لە  وردستان  تام  عەد   ا  حکوومەتێک چێژی  اڵەتی 

کە   کۆنگبچێژن  نەتەوەیی ئاڵهەڵگری  ئاشب  رەی  چارەسەرکردنی  تیخوازانەی  ۆ 
ک  یەی کوردستانی دابەشکراودایە. ئەوەی کە  تا چ ڕادەمەسەلەی کورد لە چوار بەش

درئ دنیایەم  لە  دروستە و مەسەلەی ک  وشمە  ئاشتی  دەکرورد  واقێعدا  ڕێگای  لە  ێ 
و لە سێدارە  للە، بەندیخانە  بکرێ کە وڵمیان تەنیا گو  سەرچارە  ەتگەلێک لەگەڵ دەوڵ

ب  دانی کوردە،  لەڕۆڵەکانی  بە  بەتایبەتی  پرسیارە.  جێگای  ئەم  ۆخۆی  گرتنی  بەرچاو 
ئاوا بۆخۆیان ئاکامی  ودموختاری ڕۆژەتی خمووحکڕاستییە کە حکوومەتی باشوور و  

خ و  سیێکی  ەباتشەڕ  لە  گۆڕانکاری  و  ئدرێژخایەن  و  اسەتی  لە  ەمریکا  ئورووپا 
ەد. ئاڵوگۆڕەکانی  سەدام و بەشار ئەس   تی ئاشتیخوازانەیتدان، نە ئەقڵیەناوچەی نێوەڕاس

، کەکانرتوی  خوازبوونوری کوردستانیش نە تەنیا بەرهەمی ئاشتیئەم دواییانەی باکو
ڕ بە  خبەڵکوو  ڕژانی  بەرهەمی  زۆر  کورد،  هەز  وێنی ادەیەکی  ڕۆڵەی  هەزار  اران 

و گوشاری  بەشەی کوردستان  جەماوەریی گەلی کورد لەو    زووتنەوەیگرتنی بپەرە
 ئورووپاییە.  وڵتانی

کاربەدەستانملە ئاشتیخوازانەی  هەوڵی  وڵتانی ێژە  بە  بەرامبەر  کوردستان  هەرێمی  ی 
و ئستنی  اارپ  دراوسێ  ببەرژەوەندیی  نرخی  بە  کوردستان  بەشەی  ردنی کسک ەرتەەو 

کردنی دو بەنەی کوردستان و گرتن  ەکانی دیکوی پارچو ڕێکخرا  چاالکیی حیزب 
ب ڕۆژهکوردە  تەوێتاوانەکانی  کوردستان  گرتنی  ەڵتی  دەبێ.  لە    7او  کەس 

ڕ هەڕەشە کوردەکانی  کاربەدەستانی  ۆژهەڵت،  فەرمیی  گوڕەشەی  بۆ  ێەره  و  م 
تاوان ب سزادانی  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  کوردستاندا یاس  ەپێیبارانی  میدیای  لە  کە    ا؟؟ 

نەکا هەمووش بۆ ئەوەی  ەبەرچاو بگیرێ.  دەکرێ لەم چوارچێوەیەدا ل  وونەتەوە،باڵو ب
شتیخوازیی حکوومەتی هەرێمی  انی گومانێکیان بۆ دروست بێ لەسەر ئابرادەرانی ئێر

 !کێبش کوردستان و دڵیان
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ەسە چارەسەر کرابایە و  ک  7  ئەو  وایە دەبوو تا ئێستا مەسەلەیبەپێی یاساش بەگەر  ئ
سایە  یەک هەیە، ئەو یایەن. ئەگەر یاساەندیخانەی کورداندا نەمابایاتر لە بلەوە ز   ئەوان

تەنی خۆی  گرتننابێ  لە  نادیا  ا  و  بێماوە  سزادانی  پێویستە  و  بەڵکوو  ببینێتەوە،  ردا 
نیش  ئەواارکراوەکان ڕوون کرێتەوە تا  وەزعی تۆمەتب  حاڵ و  داێرکاتژم  ٢٤لەماوەی  

ی ئەوەی کە  . ئایا تەنیا بە هۆن چییەن و سزایات گیراوبزانن لەسەر بنەمای کام تۆمە
پێکئەم   ئیزنی  خۆپیشاندانەکەسانە  چەشنە هێنانی  بەم  دەکرێ  بووە  ئەستۆ  لە    کەیان 

حاڵێ لە  ئەویش  بکرێن؟!  زیندان  ڕادەستی  و  هیچکا  كدبگیرێن  لە  ە    دەورێکیان 
جاسووسخانە کردنی  ئێبەردباران  سووکران  ی  ئەمە  نەبووە!  هەولێر  نە  کایەتیلە  ردن 

بەڵتە ڕۆژهەڵت  کوردی  بە  سەنیا  یاسای  بە  باشکوو  الپەڕەکانی  ووری ر 
 کوردستانیشە. 

تیشەوە بایەخێکی وەها بەم کارە نەدراوە، تەنیا بەداخەوە لەالیەن حیزبەکانی ڕۆژهەڵ
ژمارەقادر    ێزەڕب لە  ''کوردستان  6٢٠ی  وریا  ڕۆژنەمەی  ستوونی  لە    ''دای 

"مستەفا لە  شێخە"    نووسراوەکانی  بابەتێکی جویەکێک  ئەم بەندکراوەکان،  لەسەر  انی 
بوو لە الیەن  ئەوەندە بەسە؟! بێگومان نا. پێویست    وە، بەڵم ئایا هەر نووسی  ەسایەتییەک

حیزبانەی کەکومیتەی   ئەو  زیندانی  امەکا د ەنئ  ناوەندیی  دژبەم نیان  فەرمی  بە  کراون 
ه بەڵوێکارە  ئەوان  ست  ئازادیی  داوای  و  ئگیرێ  ڕێبەبکرێ.  لە ەگەر  حیزبێک  ریی 

نی خۆی نەکا چۆن  یی لە مافی ئەنداماو کوردستان بەرگراو ئازاددا وەکووڵتێکی بەن
بەرگ لە  دەم  قانوریدەتوانێ  بەو  هەر  بدا.  ئاسایی  خەڵکی  مافی  لە  کە   ەیونکردن 

ێدەکۆشێ و تەنانەت گیانیشی ەی تییەک بۆ بەڕێوەبردنی بەرنامە حیزبندامی حیزبێک  ئە
دال هەرەسەر  ڕێب  دەنێ،  پێویستە  قانوونەش  کاربە بەو  و  حیزبەرایەتی  ئەم  انە  دەستانی 

ما لە  ئازاد پشتیوانی  کوردستانی  لە  ئەندامەکانیان  ئەوان  فی  مافی  و  بکەن  کراویشدا 
 ری کوردستان.نیان لە باشووی بووتحەڵەنەبێتە قوربانیی مەس

٢٠١3نوامبری   
 



  

 
 

 !" ناقەڵشێ لەخۆی نەبێ، ەیردار هۆ" 

 

ها ڕۆژانە  شئەم  تێرۆتنی  ئیسالمییاندی  کۆماری  باشووری ئ  ریستەکانی  بۆ  یران 
گ و  برایانە  پێشوازیی  و  هەرێکوردستان  کاربەدەستانی  حیزبە  ەرمی  نوێنەرانی  و  م 
هۆی بۆتە  کورد  ڕۆژهەدەربڕییەزایەتاڕن  سەرەکییەکانی  کوردەکانی  ڵتی نی 

وو  ندەدا وەکەم شاقاسملوو لەنێو ئی نەمر دوکتور  ایبەتی بوونی بکوژبەت  کوردستان.
نەتەنیا   کردن  ڕۆژهە  بەسوکایەتی  پێچەوانکوردەکانی  بە  بەڵکوو  کوردستان  ە،  ڵتی 
بێڕێزی   وەکوو  نەتەوەیزۆرتر  سیاسیی  ئەقڵییەتی  و  باشوور  کوردەکانی  د ورک  بە 

تی باشوور رادەرانی کاربەدەسلە بنەبێ کە ڕەخنە  . لەوەدەچێ بۆ کەس  سە دەکرێپێنا
پ سیاسی   بۆ  دیپێوەندیی  بەڵم    لۆماسییانو  بگرێ،  ئێران  ڕەخنە  جێلەگەڵ  گای 

وە تاڵەکانی خوشک  انە ئاوا شارەزای ڕوودایە کە بۆچی دەبێ کاتێک ئەم بەڕێزلەوەدا
دان ئاوا بە  ەتی نگریسی ئیسالمیتی حکوومدەسەڵر ژێو برایانی خۆیان لە ڕۆژهەڵتی 

وبە ئیس  ژن  کۆماری  بۆچی باڵی  بێن،  هاتنی    المی  بە  وەکوو   کەسێک ئیزن 
ێبەرانی گەورەی کورد بووە وشتنی یەکێک لە ڕک   حراڕوودی بدەن کە دەستی لەسە

وەکو قاسملووو  دوکتور  بکوژی  وەکوو    و  ئەمانە  مێژوو  بێگومان  کراوە؟  پێناسە 
لە  ڕ  كی خاڵێ کوردستاندا  دەفتەری  ەش  سەهەرێمی  دەکا.  من  رەڕاتۆمار  ئەمەش  ی 

ل دیقامک  خاڵێکی  ئەەسەر  دادەنێم،  حکەش  و گەر  بزووتنەوەی   یزبەکان  نوێنەرانی 
ایی نەبەستبایەتەوە و پانت  ۆیان بە کۆیە و زڕگۆیزەکان و ...ڕۆژهەڵت ئاوا خ  دیکور

ڕۆژهەڵت کوردستانی  خەباتیان،  و چاالکیی  ئەواب  کار  سەرچیە،  و  گەر  ژین  اوەی 
 تان و و چیاکانی کوردسیەکیەتی بەڵکو  مانی و نە پارتی وسلێ  ان نە هەولێر ومانەوەی
ڕۆژهەڵتی  پشتیوانی لە  کورد  گەلی  ئەکوی  بوایە،  یەک  ردستان  لە  جێگای  بە  گەر 

کانی کوردستان، لەسەر چەند خاڵ بە یەتییەند بەرەکیی حیزب و کەسادابڕان و چە
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ایەتیگەلێک وەکوو  کەس  ێنابایە، ئەگەرەکی خەباتیان پێک هو بەرەی  یشتبانگەق  تەوافو
عەزی خالید  گشتیکاک  سکرتێری  حیززی  دێموکری  کوردستان  بی  ئێران    –اتی 

دۆخی انەوە بە باروڕهیوای گەەڵ نوێنەرانی ئەمنیەتیی ئێران و  ی بە دانیشتن لەگزیشانا
کور میدیاکانی  لە  و  نەکردبا  خومەینی  بزەئێران  و  دیپەیامی  بە  لێوانەوە ی  سەر  ی 

دانیشکار بۆ  خۆی  حتنی  ی  نوێنەرانی  خوێنڕێلەگەڵ  بەرزکوومەتی  ئیسالمی    ژی 
بنەنر پێکردبایەن؟  خاندبا،  ئاوایان  نەبێ، ڕەیهۆ  دار  " گوتەنی  د کورڵێی    لەخۆی 

 . " ناقەڵشێ

٢٠١٤دسامبری   ٢٦  

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  دیورو سووکایەتی کردنیان بە ک دیای باشووری کوردستانمی
 !؟اڵتڕۆژهە

 
دەستکەوی لە  پیشەەکێک  شۆڕشی  و ز–ییتەکانی  بیست  سەدەی  کۆتایی  انستیی 

بیستسەرە ت  و  تای سەدەی  لەیەکەم گەشەکردنی  بوارە  ێکنیک  یەک  تەواوی  کان و 
زان  لەو فەیسبووک و  وایبێر،  موبایل و  ئینتێرنێت،  . تەلەڤزیۆنی گشتییە  اتلیت وبوونی 

وخۆی کوردستان ندی گرتن لەگەڵ خەڵکی نێش پێوەپێە ئەگەر تا یەک دوو دەیە لەو
رکەدا و، ئەمڕۆ لە چەند چمە و بەیاننامە بوە ڕێگای ناردنی پێشمەرگە و ڕۆژنایا لتەن
ئینتێر  لە ئڕێگای  یاخود  و  حیزبەکانی ەو  نێت  بەتایبەتی  کە  تەلەڤزیۆنەی  هەموو 

 .  ەیانە دەکرێ پەیامی پێویست بە خەڵکی ڕابگەیەندرێڵتیش هڕۆژهە
دەیان تەلەڤزیۆنی فەرمی    کورد هاتنی دەستەڵتی  وری کوردستانیش بەپێی پێکە باشول

نافەر چو  و  کار  خەریکی  تەلەڤزیۆنەمی  و  زااالکین  کوردستکانی  و  و  گرۆس  ان 
انە بەرنامەیەکی ەت ڕۆژسەعاتەیان هەیە و ڕووداو تەنان ٢٤ووداو بەرنامەی ڕ بەتایبەتی

هە ڕۆژهەڵت  ناوی  بە  و  و  یەنیوسەعاتەی  بەشێک    جار  لەگەڵ  وتووێژ  لە  بار 
اڵنێکی زۆرە  کا کە زۆرینەیان سانانی حیزبە ڕۆژهەڵتییەکانیش دەالکوبەرپرسان و چا

یاخودانیشت  باشووو  میوانی  برایانید  و،  وەکوو ب  ورن  جارێک  ڕۆژ  هەرچەند  اشوور 
لە   ناشبوونی  میواندارێک کە  بە چەشنێکی زۆر  ببێ  ماندوو  نەخوازراو  و  و  یامیوانی 

"میواناحە ئز وەبیریان دێننەوە  ا ئاو  زەی هەیە و ئیتر قەرار نییەەندان بوونیش حەد و 
با و  کەن  ڕێگای  بێتامی  کەم  کەم  لماڵیان  شترە  و  بەر  نەبنبگرنە  زۆرتر  هۆی ە  ەوە 

ئێران لەمێژینەی  برایانی  لەگەڵ  ئەوان  بۆ  بە  ییان"  کێشە  تەنانەت   7٠کە  کەسەوە 
 یەن داعشەوە ڕزگار کرد.  لە ال  نیراهەولێریان لە مەترسی گی

"ڕول نێوانەدا  بوداو ەو  و  دەگێڕێ  خراپ  گەلێك  دەورێکی  ڕوون "  ڕۆژی  ە 
مر هەژار حوسێنی  ەش شەهید بوونی نماوەیەک تا پێدەکا.  یەتی بە ڕۆژهەڵتیان  سووکا

ڕۆژهەڵ پێشمەرگەکانی  نیوان  بە کۆماری  ت و  و شەڕی  پاسدار و جاشەکانی سەر 
داعش دژی  بەشداری لە شەڕ  ێرە دانیشتوون و بە جێگای  ە بۆ لەو"ئئیسالمی، پرسی  
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 شتر نییە ایا بابەرژوەندیی باشوور ئ و لەبەرچاو گرتنی و پارێزگاریی خاکی کوردستان
و  بچن ڕۆژهەڵت  بەرنامەئەوە  بنێشتەخۆشەی  بگرن؟"  بەکار  لەوێ  هێزەتان   کەیان ەو 

ویی دەزگا ئەمنییەکانی بازجو ەیەوبوو و زۆر جار شێوەی پرسیار کردنیان وەبیرهێنەر
ئئێر بەڵم  بوو،  پرسیا  ێستاان  دیکەدا کەوتن و  بارێکی  ئەوەبە  "بۆ ری سەرەکییان  یە 

ی ئەوان دەخەنە مەترسییەوە و  یئێران بەرژوەند  و بە شەڕی دژیرنەوە  پێشمەرگە دەنێ
 دژی داعش شەڕ بکەن؟"   ۆبانیبچن لە ک باشتر نییە

ڕۆژهە کوردی  حاڵدا  هەر  خەتاباربەهەر  ت  ڵلە  هەر  بسووڕێ  تەنیا بارێکدا  و  ە 
و بێکەلک نیشان دانی  ی کوردستان الواز  ئەم بەرنامەیە بۆ خەڵکی ڕۆژهەڵتەمی  بەره

کەسایەتییزبەکح و  ڕۆژهەڵتەان  و یەکانی  باشوور  برایانی  کە  دیکەش  خاڵێکی   .
سی ئەوە  هەر باو ە او لە بیریان چۆتەوە یان نایانەوێ وەبیری بێننەوڕوود بەرنامەگێڕانی 

کورد  بۆچی  کە  لە  دەکەن  ڕۆژهەڵت  خاکی باشوی  ناچنەوە  و  دانیشتوون  ور 
دەیەی  ەوەیە، ئەگەر لە ، ئنیان نییەتارا انایی ڕووخانی دەوڵەتیدستانی خۆیان و توکور
ەتیی ئەمریکا و ئورووپا لەگەڵ  دژایی سەدەی ڕابردوودا بارودۆخی نێونەتەوەیی و  9٠

امیان  سەد   یانی ئەمریکاییەرجە دروست نەکرابایە و براد   36ی  ارەدعێراق نەبوایە و م
ئێستاش   نەڕووخاندبایە،  دەبوبۆ  باشوور  قکوردی  و  ئێران  لە  قاچێکی  ی اچەکەو 

م کورد گوتەنی ڕووی دونیا ڕەش بێ، زەمەن لەگەڵ  وریە بوایە. بەڵدیکەی لە سو
بە خۆی دەدا ئاوا  ئیزنە  و  ئەو هەر تازەپێگەیشتوویەک    بێدەستەڵتەکاندا نییەو و  دۆڕا

بە   کەسایەتگاڵتە  و  حاڵێییەکحیزب  لە  ئەویش  بکا،  ڕۆژهەڵت  کە انی  کدا 
مێژوسەرۆکەکانی لە  دەزانن  باش  ڕاب  6٠  -5٠وی  ان  کورساڵی  کاتێک  دی  ردوودا 

داگیرکەرە حکوومەتە  گوشاری  لەژێر  بۆخۆی  چ    کانیڕۆژهەڵت  بوو  ئێران 
ۆیان  لەم بارودۆخەدا پشتیوانیی خێستاش  ئ  و  خزمەتێکیان بە کوردی باشوور کردووە

 .بەجێ هێناوەە نێو خۆی وڵت و چ لە هەندەران چ ل بە کردەوە
٢٠١٤ۆبری ئۆکت  

 

 



  

 
 

 ڕۆژهەاڵتی  ئێمەیستان و ووری کوردسەربەخۆیی باشگشتپرسی بۆ 

   

 
ڕاگەیان زۆریننی  دبەپێی  پشتیوانیی  و  هەرێم  باشوەدەوڵەتی  حیزبەکانی  وری ی 
گشتپوەکوو    ٢٠١7ی  سێپتامبری  ٢5کوردستان،   بۆ  ڕۆژی  سەربەخۆیی  رسی 

ەرەوەی کوردستان ئەم ڕەوتە یار و  باشوور و د   کوردستان دیاری کراوە. بێگومان لە
 .ە و کاردانەوەی بووەنی جیاواز ڕەنگدانەوبە چەشو ە نەیاری خۆی هەی

و    هەر  ئێران  دەکرا،  چاوەڕوانیش  بەرتوەک  بەپێی  خۆیان ورکیە،  و    ژوەوندیی 
مەترس  بەتایبەتی هۆی  کاردانبە  سەیی  لەنێو  ەوەی  کوردستان  باشووری  ربەخۆیی 

ب ڕۆژکوردەکانی  و  ڕاوەستاکوور  بریارە  ئەم  بەرامبەر  لە  کوردستان،  و ن  اوهەڵتی 
 .ەندەد  لەم هەنگاوە مێژووییەی خۆیان بۆ پێشگرتن هەوڵ

خۆی ێ، دژایەتیی  تە دوو لەت بکر نایهەوێ ئەم وڵ  ەدەوڵەتی ناوەندیی عێراقیش ک 
ئەم ڕا  لەگەڵ  د گەیاندوڕەوتە  نێونەتەوەیی،  یاسای  دیپلۆماسی و  بەپێی  ەوڵەتەکان وە. 

 ەم چەشنە هەڵوێستانە ۆیان لخ  ییۆیان نییە پێش لە ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی، پشتیوان ب
 .ڕابگەیەنن

دستان، دژی دراوسێەکانی کور  ەدەوڵەتی هەرێمی کوردستان، دەوڵەتنی  تپێش پێکها
و گۆڕانی بارودۆخی عێراق و ناوچە،    نی ژیانکااستییەبوون، بەڵم ڕهاتنی هەرێم  پێک

http://www.rojikurd.net/independentkurdistan/wp-content/uploads/sites/26/2014/07/maxresdefault.jpg
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ن کە ئەوانی  کرد  ڕاستییە  اچار  بەم  پدان  بدەن  هەوڵ  تەنانەت  و  بنێن  دیی  ەنێودا 
ئەم ناوچەیە بگرن. لزرگانی و سیاسی لەگەبا ەکی دیکەوە، دەوڵەتی هەرێمی  الیەڵ 

لە  سکورد  پتر  تەنیسا  ٢٠تان  و  هەیە  قۆناغڵە  ماوە  فەرمییەا  گۆڕان  کەیە  ی  بۆ 
نستاتو بچێتە  و  نوێ  وڵتێکی  ببێتە  و  ببڕێ  خۆی  بنەماڵەیوسی  دەوڵەتەکانی   ێو 

عێر دەوڵەتی  ڕاستیشدا  لە  الپەڕەکەمێژە  ل  اقجیهانەوە.  لەسەر  یاسای  زۆرتر  انی 
ئە واقیعوڵ  مبنەڕەتیی  لەسەر عەرزی  بە  .تەدایە هەتا  )بە  ساڵگارێکە کە  شی عەڕەبی 

و شیع دەجووڵێنەوە و وەکوو    کوردستان  ەوە( و هەرێمیسووننە  جیا  دەوڵەتی  دوو 
 .دەکرێتەوەەرزۆکتر لەوەیە کە بیری لێیان گەلێک لپەتی پێوەندی

کی ایەتییەدژ  ،ۆڕان و هێزێکی ئیسالمین، بێجگە لە ڕەوتی گوردستاک  ریلە باشوو 
 .رسی نەکراوەپبەهێز لەبەرامبەر گشت

زۆلەال و  خەڵک  حیزبەکیەن  کرینەی  باشووری  ئیدەی   پێشوازیوردستان،  انی  لە 
بزاڤە   ئەم  دەکرێ  و  کراوە  ویستێگشتپرسی  مێژووییوەکوو  بگیرێ،    كی  لەبەرچاو 

ئەم   ئەگەر  بەهەوتڕەتەنانەت  سەرنەکەوێ،  ە  هۆیەک  مێژوور  بۆ  کارەکە   ی نەفسی 
دۆزکو کارە  ئەم  پڕبایەخە.  گەلێک  هەنگاوێک  ڕزگاریخوازانەی    یرد  بەرەو کورد 

کورد لە بەشێک لە وڵتە دابەشکراوەکەی بە ئەمڕۆ    دین دەیە،دەبا. پاش چەنپێشتر  
خودموختجێ سەربگای  لە  باس  هتد،  و  زاتی  حوکمی  خودگەردانی،  ی  ۆیەخاری، 

بکێشێ و ئەو فیکرەی بباتە نێو  ڕا  ەای جیهانیی بۆ ئەم پرسو توانیویەتی بیروڕ  دەکا
کوروڕە کۆمەڵگەی  ڕدییەانی  ئەم  دواڕوە.  لە  کاردانەوەوتە  مێژۆژدا  وویی  ەیەکی 
 .سەر بەشەکانی دیکەی کوردستانیش دەبێلە

نێونەتەوەیی  پرسی کورد وئەمڕۆ   پرسێکی  بۆتە  بەشێکە    سەربەخۆیی،  ەواڵی ه  لەو 
گشت  بیروڕای  بەڕۆژانەی  جیهان.  کوردستانییەزۆ  ەوخۆشییەیی  حیزبە  کانیش  ربەی 

،  یل بایك بەڕێز جەمکەن، تەنانەت ەم ئیدەیە دەەیی پشتگیریی لوو ئەرکێکی نەتەوکوە
ڕادەگەی كوردستان”  جڤاكێن  “كۆما  “گشتهاوسەرۆكی  کە  باشووری  ێنێ  پرسیی 

 .”ی بکاێ هیچ کەسێک دژایەتی و ناب یەوای دێموكراسیکوردستان مافێكی ڕه 
لە پێوەندی  بەرەو ەڵ  گلە  کە  باشوور  ئەمڕۆی  سەربەخۆ  بارودۆخی  یی  گشتپرسیی 

بەرد  پرسدەڕوا،  ئەم  گۆڕەوام  دێتە  کیارە  بڵێی  سیاێ:  ئابوورییەێشە  و  کانی  سی 
بە کە  کوردستان  لەالباشووری  لەسەر  ردەوام  پێداگری  گشتپرسییەوە  دژبەرانی  یەن 

بۆ  سپکۆدەکرێ،   حیزبە سەرەکیگشتپرسی بێ و کوردی  ێک  لەم  کەیباشوور و  انی 
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  لە پێکهێنانی  کان وازۆییەواوی کێشە نێوخچارەسەرکردنی تە  ادا هەتقۆناغە مێژووییە
 کورد بێنن؟ کەیانی دەوڵەت و

قۆ وەکوو  دەکرێ  سەربەخۆیی  تازەیاخود  ئەرکەکانی   ناغێکی  کە  بکرێ  پێناسە 
و  ید سنوور، دەوڵەتی فەرمبەرزتر و کاتێک کور استێکیئ تەبزووتنەوەی کورد دەخا

و  لمالنێی حیزبهەبێ، بەپێی م  و نێونەتەوەییەوە کەیانی خۆی بە پێناسەیەکی جیهانی
ن  کۆمەڵگچینەکانی  دەتواێو  بڕوە  نێوخۆیی  کێشەکانی  چارەسەرکردنی  بەرەو  و  نێ  ا 

 بکا؟ ی اراسا و هاوسەنگیی هێزەکان، دەستەڵت تووشی گۆڕانکبەپێی ی
، کوردی باشوورە و ئەگەر پرسی  ەداد ئەوەی بڕیاری کۆتایی    ەم ڕەوتەدا، بێگومانل

نین   ی گشتپرسی لێک لەگەڵ پرس ی کە بە هۆگەوباوەڕی ئەوانەبەخۆیی بەپێی بیررسە
چتە بۆ  پاوانخواز  یا چەند حیزبی  یەک  دەسەڵت و  ەواشەکاری،  نیا ویستی  ڕاگرتنی 

انی ئەوە بین کە  ێگومان دەبێ چاوەڕەوبێ، ب  ورشوبێ پێوەندی بە ویستی کوردی با
گشتپرسییەباش  کوردی لەم  نەوور  بەشداری  سەکدا  بە  دەنگ  یان  و ا  نەدا   ربەخۆیی 

 .اقدا بێچێوەی عێرنەوەی لە چوارخوازیاری ما
بە   زۆرجار  خۆیدا  مێژووی  لە  کورد  نێ بەداخەوە  کێشە  دەرفەتی وخۆییەهۆی  کان، 

  ان نەگرتبێ، ئەوە مافیلە هەڵەکانی پێشووم  انەمانو  مەباشی لەدەست داوە، ئەگەر ئێ
دا  ییە. لەم پێوەندمان لەسەر بکەندادوەریی نەرێنی ەەکانی داهاتوومانە کە بێبەزەییانوەچ

ێک ەر چەند خاڵدا بیر لەسی لەم هەلومەرجە ئاڵۆزە مێژووییەۆژهەڵتە ئێمەی ڕپێویست
 :بکەینەوە

نێوخۆییە .١ کوکێشە  باشووری  وەک سترد کانی  لان  بەشە  ئەم  کێشەی  ەبەرچاو وو 
ڕ ئەم  و  خەڵ  یەستیابگرین  مافی  ئەو  کە  کەین  بکقەبووڵ  هەتا  باشوورە  ەپێی ی 

کەوت بکا و بڕیار بۆ  ی هەڵسوبەکانی خۆدەسەڵت و حیزی خۆی لەگەڵ  بەرژوەندی
 .چارەنووسی خۆی بدا

حاڵەت .٢ سیاسییەلەهەر  هێزە  ملمالنێی  و  شەڕ  نێو  نەکەوینە   دیکەی  نیکاێکدا 
ئە باشتر  ڕاد کوردستان.  مافی  سەرەڕای  هەڵوێستربڕەوەیە  هەبوونی  و  لەمەڕ   ین 

کا تەو ڕووداوەکانی  جیهاوی  و  وزەوردستان  و  هێز  لەسەرن،  خۆمان    دیتنەوەی  ی 
ی کوردستان کۆ  لە ڕۆژهەڵت ڕێگایەک بۆ چارەسەرکردنی کێشەی نەتەوەییمان  نەخشە

پێوەند لە  گوتەنی  فارس  و  بەلەی  بکەینەوە  کوردستگەڵ  دیکەی  نەبینە  شەکانی  ان 
سەربەخۆ بێ    کوردستانی باشوور  آش” و “دایە مهربانتر از مادر”.   از   ر “کاسەی گرمت
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ویا ئێمە  نا،  ڕۆن  کوردی  پێەکوو  سژهەڵت  بە  ویستە  نەبەستینەوە  خۆمان  یاسەتی 
بارودۆخ و  بەشەی ڕەوش  ئەم  بەرژوەندیی    ی  و  هەڵسەنگاندن  بەپێی  و  کوردستان 

پب  انخۆم مسۆگەرەرەو  بۆ  خەبات  نەتەوەییمایری  مافی  ڕۆژهەڵتی    لە  نکردنی 
 .نکوردستان هەنگاو بنێی

لکردنی ەڵ پێشێوەندی لەگوردستان لە پێی دەسەڵتی کلە سیاسەتەکان  گرتنڕەخنە .3
کورد  بارودۆخی  دێموکراسی،  مرۆڤ،  ڕۆژهەمافی  لە  ەکانی  کوردستان  ڵتی 

ەتایبەتی ئەگەر لە  تیان لەگەڵ ئێران، بڵسوکەوهەی  چوارچێوەی هەرێم، هەروەها شێوە
ەمالوالی هتد، مافی بێ ئزیانی ئێمە بێ و  لەگەڵ بەرژوەندیی نەتەوەیی و بە  ەتییدژا
ڕە ئێم بەڵم  هاو  خنەگرتنێک ەیە،  و  کە  بێڕێزی  نەک  بێ،  پێشنیار  و  ڕێز  لەگەڵ  ڕێ 
 .کوێر هەڵگرتنێکیڕق 
 

٢٠١7,  ٢3یران حوزه 



  

  

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

و   ینیدموجاه



  

 

 



  

 

 ف ره شهئ ی تی عێراق بۆ بنکههوڵئاکامی هێرشی ده 
 
ڕاگهبه ڕێکخراپێی  گهویاندنی  موجاهیدینی  له ی  ئێران  سێشهڕ  لی  ی  6  ممهۆژی 

ر نا سهکانی پۆلیسی عێراق هێرشیان هێ(، هێزه ٢٠٠9ی  ی جووال٢8)   ١388  الوێژیگه
 سیش کوژراون. که  5و  یندار  برس  که  3٠٠  دا پتر لهم ڕووداوهف و لهشره ی ئههبنک
ئهرچههه ڕێکخرند  بهبه  یهوه ام  بوونی  نیزیک  سهوڵهده  هۆی  بتی  لههدام،   شداری 
نێوخۆی ئێران    له  یڵهباتی ههی خهوهشێ  ان،ری کوردستی باشوووهنەرکوتی بزووتسه

د  لهژایهو  بهگهتی  له ڵ  زۆر  سه  هێزه  شێکی  و  بییەررانسکوردستانی  هۆی    ۆتهەکان 
و خه نه ساره زیان  زۆر  بزووتنەیا  نته  تێکی  پێشکهبۆ  ئێوی  بهروتنخوازی  بۆ ان  ڵکوو 

ئهئه ڵ گهتی عێراق له وڵهن دهالیه   هل  وتنهوێکه   نهشم چهش، ئه یهڕێکخراوه  مندامانی 
لهلهسهمه پتر  پهکه  3٠٠٠  ی  که  ئهنابهس  وڵتهری  وم  هی  ن  بۆ    کەیانیهواهیچ 
نیا بۆ و ته  هککارێکی نادێموکراتی  م نییە،ێههی سکوڵتێ  ری لهنابهپه  ست هێنانیدهوه
ههد  ده رڵخۆشکردنی  زۆرتری  ئهوڵهچی  سیاسیی  قه  له  که  دهنیژا دیهحمتی  یرانی 
مهئه ئێراندا  له ترمڕۆی  هێزهبوون  سی  ئه ی  ڕێکخراوهکانی  ی  کیلۆمیتری  8٠  له  یه م 
ان ربۆ ئێ ی موجاهیدینوهڕانهۆ گهق باتی عێروڵهێشنیاری دهپ . یهری ئێران ههرسنووسه
 نیزیک به   که  یهنهسام کهاردنی ئهن  خانهالخلمانای بۆ سه  دا بهارودۆخهم بویش لهئه
خهبه  ساڵه   3٠ چهباهۆی  حکوومهگهله  وهنهکداراتی  لهڵ  ئێران  ئیسالمیی   تی 
تی  وڵهتیی دهبەبێ یارمه  ریشتوجاهیدین بۆ وڵتێکی  ن، پێشنیاری چوونی م راندهنهه

نه ڕێکخراوه  ،عێراق دهوهکگرتویه  وههتی  و  ئورووڵهکان  ئتانی  و    مریکا ه وپایی 
ندامانی، کاتی  ئه   شێکی زۆر له به  ۆی عێراق کهتی ئەمڕوڵه. دهدیهاتنی نییەئیمکانی وه 

په  تهئێران  ی  رنابهخۆی  و  بهنانهبوون  لهت  بهشێک  به   تیییارمه  وان  بوون   ئێران 
سیاسایهکه ڕابردوویهستیی  و  خاوێنتر  کیی  و  له پاک  نییە،موجا  یان  ئەمڕۆ    هیدین 
لهیهعامەلهی مهبازنه  تهوتوونهکه داهاتوویەکی   توانێ لهده  ئێران که  ڵگهکی سیاسی 

ک ر وه ه. هوهکوردستانیش بگرێته  عێراق و  ر لهنابهتری پهی  انکنیزیکدا داوێنی هێزه
لهماوه  له پتر  ب   ده   ی  ڕابردوودا  ته  ۆتهساڵی  سنوور  سک هۆی  و  بوونی  کار  ی 
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ن و وری کوردستاباشو  ڵت لهری ڕۆژههنابهکانی پهکوردییه  هێزه  یی سیاسییچاالک
نگیی لەسەر  ه. بێدین پێک هاتووهوجاهیدم  بۆئەمڕۆ    بگا که  نووسهو چاره توانێ بهده

انێ  توی دهکههڵدووکه  که  هی سیاسییورهگه  یکتایهخه  و نائێنسانییه  واڕه نا  ئەم کاره
بهداهات  له کو  وودا  پهردهچاوی  رۆژههنابهکانی  لهری  کوردستاندباشوور  ڵتیش  ا  ی 

 وتی: که نەیهر سهبهێ مان لی بێرتۆلت برێشتکهک شێعره. با وه بچێ
 مابوو"سێک نه"که
 کان هاتن گرتنی کۆمۆنیستهبۆ  ڵوههه

 کوت نه ممن هیچ
 وم بو مۆنیست نهمن کۆ یوهئهر بهله

 ندیکا هاتن  ندامانی سهار و ئه رتنی کرێکدوایی بۆ گ
 کوت من هیچم نه

 بووم ندیکا نهندامی سهی من ئه وهر ئهبهله
 ان هاتن کلیکهتۆکاپاشان بۆ گرتنی 

 کوت چم نهمن دیسان هی
 من پرۆتستان بووم  یهور ئهبهله
 بۆ گرتنی من هاتن  نجام رئه سه

 مابوو.نهکردن  ۆ قسهسێک بئیتر که
 
 کاندا"نازییه فاشیستهی وومهیشوه ه"ل
 

٢٠٠٩جووالی 



  

  

 

 "بە نۆرەیە "ئاش
 

 وانەی مووشەکبارانی موجاهیدین لە لیبێرتی 
 کوردستان ڕۆژهەڵت لە باشووری ەکانی ردکوبۆ 

 
دەگێڕنە گی،  وەوا  بۆ  “ئیزڕائیل”  ڕۆژان  لە  دێانیەکێک  کەسێک  هاتنی  کێشانی   ،

کردنی پرسیارێک، کە کاکی برا  اراستەم کەسە و ئی پەشۆکانی ئەل دەبێتە هۆئیزڕائی
بێخەبە ئاوا  ناوەخت  بۆ  هاتووی  ر،  گیانکێشانم  بۆ  کوتوپڕ  چەشنو  بە  پێشتر   ێکو 

کاتی  اگادارئ کە  نەکردمەوە  بەالت  تا  نیزیکە،  کارەکانم  یکنمردنم  لە  بەشێک  بە  ەم 
وڵمئ  ڕابگەم؟ لە  مەگیزڕائیل  دەبێژێ:  حەویدا  چەند  لەوەەر  شەقام پێش  توو   چەند 

نەگئەوبە ئاشناتم  تۆ، گیانی فاڵن کەسی  ماڵی  لە  دەڵێ ورتر  دەڵێ  رت،  دیسان  ایە، 
فاڵ ڕووحی  ڕابردوو  لەەسم چەک   نمەگەر حەوتووی  ئەوبەرتر  تۆ   ند کووچە  ماڵی 

وەڵاڵ وایە!  ەوە و دەڵێ بەرێات، ئەویش دیسان وڵم دەد  …و    …   رگەمەدەرنەکێشا،  
تاش نۆرەی تۆ هاتووە، من پێش هاتنم وە ئێساکی برا ئەزڕائیل دەڵێ ککۆتاییدا ئیلە  

 ک لەشێبەن دای بەڵکوو تۆ بە خۆتدا بێیەوە و پێش مردن بە  شتەم نیشا  ئەو هەموو
بەڵ ڕابگەی،  بکارەکانت  و  نەگرت  وەرت  تۆ  ئێستاش ەیێخم  ئەوە   !!! دانیشتی  اڵ 

 !!ووەتر کاتت بەسەر چەتە خزمەتت و ئیوم هاتو
ئەبەداخ ئێستاش  نەەوە  بۆتە  ئەمە  کە قڵی  کوردستان  ڕۆژهەڵتی  حیزبەکانی  مڕۆی 
دوبەتایب لە  وەکوو  ەتیی  گەورە  کارەساتی  شایەدی  ڕابردوودا  دەیەی  و  رۆتێو  ر 
ڕێبەراکو لە  بەشێک  پێششتنی  لە  رگمەن و سەدان کادر و  فیداکاریان  لێهاتوو و  ەی 

باشووئ  بەشی د ازادکراوی  و  کوردستان  کورد ری  لە  ەرەوەی  واتە  ئورووپا ستان 
جالیەن  لە چەندین  ساڵنەدا  لەم  بوون،  سێدارەوە  شایەدی  کۆماری  و  ار  کوشتار 

موجا چەککراوەکانی  ئەندامە  ئێدیهیگوللەبارانی  و  مووشەکبارانیان  ن  لە ستاش 
لیبێرتی بووین،ە  ل  ئۆردووگای  عێراق  د  بەشی عەڕەبیی  پیالنی  یانەشدا شایەدی  والەم 

ک کەعتێرۆری  ڕەزا  تەقاندنەواک  کەمپەکەبی،  کۆمەەی  شۆڕشگێڕی  ی  ڵەی 
تێرۆری   و  کوردستان  پێشمەرگزەحمتکێشانی  لە سێ  کوردستان  ئازادیی  پارتی  ەی 
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دا دژی  شەڕی  نیشانانە  بووین  داعشبەرەی  ئەم  بڵێی  کوردەک،  کاتی  ئەوەی  ی انبۆ 
گە کوردستان  باشووری  لە  نەبێ؟یشڕۆژهەڵت  بەس  و    تووە،  دەرفەت  بڵێی 

سێدارە  دەستەڵتی ک باشووریۆماری  یەکیەتی و کوردس  لە  بەشێ  لە  بەتایبەتیی  تان 
کە بەغگۆڕاندا  لە  قمتر  نەگێشتووە  ئەوە  کاتی  ئایا  کەوایە  ئێستا  بێ؟  دەست بە ۆڵدا 

کاچ سەرهەڵدانی  وەکوو  اوەڕێی  ئاوا  ڕێگا جامورەساتێکی  و  نەمێنینەوە  هیدین 
لەمب  چارەیەک  دەر  هاتنە  بدۆزین  ۆ  بەڕاستقەیرانە  نەوە؟  ئەوە  کاتی  ەهاتووە  ی 

نی ئەندامەکان  یەک بۆ ژیاەوەیەکی جیددی بە شێوەی حیزبایەتی و چارەسەریداچوونپێ
بێ ئاوا  بنەماڵنە بکرێ کە  ئەو  لەو کەمپانەدا  و بێ  سۆئاو  دەبەنە سەر؟  ئاوات  ژیان 

ەی کە  یە، بەڵم ئەوان ێک ئاسان بێ، واانێ گوتنی ئەم شتانە بە باوەڕی کەسەچەد لەو
حیزب  ئەرکی ژیان  ڕێبەریی  و  داهاێک  لەم و  گرتووە  وەئەستۆ  ئەندامەکانیان  تووی 

بەرپرسبابەت بدەوە  ڕێگاچارەیەک  کارەساتەکە  قەومانی  پێش  دەبێ  و  دەنەۆزن  نا وە، 
 ە!!؟؟ یدفااتەکە شین و گریان چ پاش قەومانی کارەس
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 !ی ئابڕووچوورە ئابڕووبه

  

 بیڕەنجێنن سان ر ناکههگ" ژیر ئه 
 گلێدا تێ نهخۆی ئازار نهدڵی    
 ڵ بشکێنێ فری تههر د گهدر ردی بێ قه به  
 اشکێ " ێڕ دانز  ر،رد ناچێته سهتی بهقیمه  

 عدیسه                                        
 . زادهوبیی ن ئهسهه بۆ کوردی: ح گێڕروه                                     

 

م جار دووههتراژیکه و ڵ جار وه. ههوهبێتهوو دوو جار دووپات دهێ: مێژڵمارکس ده
لهیهگاڵته حکوومماوه   .  ساڵ  سی  تۆبهئیسال  تیهی  ک  میدا    تییه سایههپێکردنی 

دژبهانکسیاسییه ئۆپۆزیسیۆنی  ئیسال  ،  دانیا مکۆماری  نیشان  و  لهی  شاشهسه ن  ی  ر 
کارتێکهڤیزیۆتله له  ریین  خهنێخۆی  نهڵو  ئێراندا  ئهکی  کاتهماوه.  کهو  کۆماری   ی 

نا سهمهئیسالمی  یه عادهی  لهتی  ڕێبهئه  کێک  "ساز تیهرایندامانی  موجاهیدینی ی  مانی 
لهڵخه ئێران"ی  کردهکمه ڕۆژنا  کی  باڵو  زۆریەک   وهان  ڕۆمای  کهل  و  و سایه ه  تی 
نگی کۆماری  نگ و ڕه ده  له  دهبی تووتا حیز  وهپەیکاره   له  کانپهچه  ندامانی هێزهئه

کاره  و  ئه  م ژیو بۆ نێوخۆی ڕێ   وهرهکانی دههێزه  شێک لهبه  دران، بۆ  ئیسالمی نیشان
ئیستێکشکان  کوووه شۆڕشی  دوژمنانی  بهمیالی  و  ئێران  حکومهرحهی  بوونی   تی ق 

ده تهبه  ههات ئیسالمی  بهنانهرچاو.  ببهێوهڕت  ئازاوهزووتنەرانی  )نهضت ی  ئێران  دیی 
م  خۆتاوانبار  نێوخۆیی ئێران یا پێشوازییان له  کانیهێزه  تی وسایهآزادی ایران( و که

  کان خرانه ژێر که ڕێفۆرمخوازه   هاتک  وڵم ئهپێش. به  تهنگیان گرکرد یا بێده  انهدنکر
هه گ تهرجهلومهوشار،  گۆڕا.  دوکنانهکه  بازه ت  سکهیه   رگانتور  زیرانی  وه رۆک  هم 

دوای سه ئیسالمیی  ڕێبهوتنی  رکهکۆماری  ساڵی  شۆڕشی  من    …»گوتی:    57ندانی 
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بهباوه قسانهڕم  كه  كه  یههه   و  بهپێش  نێو  كههگئهم،  یكهده  ندیخانهوتنه    وتهمه ر 
   ن ...«.كهمهڕی پێ باوه گرن و جیدی مه شتێكی ترم كوت، وێو له ندیخانهبه

د  ههئێستاش  سهوای  سەرهەڵداڵبژاردنی  و  ئێران  لە  کۆماری  ناڕەزایرۆک  و  نی  ەتی 
جهوهبزووتنە گه ماوهی  ئێران، ریی  بهیسد   ڵنی  نهیهشێوه  ان  ناشیاو  کی  قانوونی  و 

ناچاردههواهندکربه لهکهکان  خۆیان  خۆهود قان  بۆ  درۆ  و  ههن  ئهستن  ڵبهیان  و تا 
وتەیایه جێگ بە  بهگهنجهشکهئه  "ددانیوی  مووسه  ی  ئه   ر  کراو  نجهشکهئێسکی 
ری سیاسیی حیزبی  هفتده  ویشو ندامانی پێئه   موویی لهلی عهد عهممهمحه"  یشتووه.گه
ئێرانودهتو ، انیی بووهینیدا زیندخومهو  کانی شا  ندیخانهبه  ساڵ له   35  هل  پتر  که  ی 
لهچه ساڵ  ئام  ومهند  که  یهلهسهمهم  به  اژه پێش  له  کرد  ساواما  کۆماری   کاری 

 ، بەڵکوو ندکراو نییەیی بهارنیکاندنی زانیا داتهی ساواک، تهوانهپێچه ا بهمیی ئێراندئیسال
تی و  سایهکاندنی کهش  وێ.یهر ده هگشکەنجهئه  بڵێن که  و شتانهئه ن  کهوان ناچار ده ئه

ئاحورمه ئینسانی  ته تی  ڕه دهنیشان  نیازاد  بوونی  نائینسانی  ئه ری  حکوومهفتاری   یه تهو 
  که  یهرزشی ههکاتێک ئهس  که   رههری  زهکا. بیر و نهکەرامەتی ئینسان پێشێل ده  که

ڕاگه ئه ندهیبەئازادی  نمایشانهرێ.  ل  ی کهو  ئه   هئەمڕۆ  دژبهویئێراندا،  ی هسانو کهش 
دڵسکهێنهپێ  که و  کۆمار  ئیسۆزانی  دهری  دووپات  بوون  ئێران  ته کرێتهالمیی  یا  نوه، 

بووهد نیشان قووڵتر  ناکۆکییهری  کاربهنی  نێوان  کۆستهد کانی  و  انی  ئیسالمی  ماری 
ئێرانهالگه وهنی  لهئێی  رگرتن.  کههه  عتڕاف  بهر  ئه  له  تتایبه  سێک  و  شکەژێر  نجه 

ن لههئازاردا  بهسایهکه  ک  کهنتیی  ده  وه،هناکات  مدکراو  پێکهاتنی   بێتهبەڵکوو  هۆی 
ونه مێ  نگ  له نفرینی  ئهکاشکنجهئه   ژوویی  و  حکوومهر  کارگو  و  که  انێڕت  ەی 
بهیانهده ب  وێ  خه ەسه زۆر  بنر  زاڵ  ئه مێ.  ڵکدا  که  داوه  نیشانی  جۆره  ژوو  و 

 ناهێنن. وام تانه دهمهووحک
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 هیند و، گرووپی ئێرانی لە نێوان بنەماڵەی زمانەکانی کوردیزمانی 
 ووپاییدائور

 

فەڕانسەویی   ساڵی    Le Français Dans Le Mondeڕۆژنامەی  ی  ٢٠٠8]لە 
گرینگترین زایین سیایی  کردۆتەوەمز  یدا[  باڵو  جیهانی  لە  زمو    انەکانی  کوردی  انی 

 .بووە دا جێگیر 3١هاندا لە ڕیزی ر زمانی جیێوان پتر لە هەزان

 گرینگی زمانەکان بەپێی ئەم پێوەرانە بووە: 

 ک، کە ئەم زمانە، زمانی زگماکی ئەوانە،ێژەی خەڵکێڕ -

 یی دەوڵەتی هەیە. گایەک کە زمان کاربەر ان، جێەکتڕێژەی وڵ -

 ەکەن.د  حەشیمەتی وڵتێک کە بەم زمانە قسە ەیڕێژ -

 تێرنێتدا ە تۆڕی ئینکارهێنانی زمان لڕادەی بە -

 کە بەم زمانە وەرگێڕدراونەتەوە.یانی بەرهەمی ب ڕێژەی -

مۆسیقا و باڵوکردنەوەی کتێب بەم زمانە و هتد دنی فیلم،  ڕێژەی تۆمارکر -
 ... 

 ان بریتیین لە: زمانی هەوەڵی جیه ١٠ نکترین ریگ

 لیسیگینئ . ١

 فەڕانسەوی  . ٢

 سپانیایی . 3

 ئاڵمانی  . ٤



 دا ییو ئورووپا ندیه یکانەمانز ڵەیماەنب وانێن ەل یرانێئ یگروپ ،یدرکو یزمان          ٢9٢
  

 ژاپۆنی . 5

 ( Flemishنی )فالما . 6

 عەڕەبی  . 7

 . سویدی8

 تالیاییئی . 9

 دانمارکی . ١٠

دا جێگیر بووە، بەڵم ٢5کوردی واتە لە ڕیزی    ر لە زمانیپلە سەرت  6زمانی تورکی  
بف  نیزما بە  ارسی  پێچەوانە،  گرو  خاڵ  5ە  نێوان  لە  بنەماڵەی    یوپکەمتر،  ئێرانیی 

پێیە زمان  دابەزیوە وڕادەیەکی نزمتر    ئوروپاییدا بە  و  زمانەکانی هیند ی کوردی بەم 
 یە.رسی. و[ هەی گەلێک گرینکتری ]لە بەراوەرد لەگەڵ زمانی فاگەیەکجێ

 ٢٠١6ژووەنی 

وەرگێڕان لە ڕووسییەوە



  

  

 

کوردستان" لیای ناودێر کراو بە "میدا سپایی اییلمیدا    

  

  
و دەوڵەتیی  ی مێژووییخانەەستان") لە ئارشیوەکانی مووزبرۆنزی "کورد  یایلمیدا

 کۆ پاڕێزراوە(مۆس

 

 مەدملەتیف مە
ساڵی   باک  ی]کوردان[ ترنێکی زایینی ڕاپەڕی  ١8٤٢لە  ڕێبەر ولە  بە  ی  یوری کوردستان 

 .سەری هەڵدانییەکان سماو بەندی عوبە کۆت  ئەمیری بۆتان دژ ،درخانمیر بەئە
باوەکاسەرهەڵد چوار  ن  ماوەی  سەرکەوتووانەیۆ  خەباتێکی  بە  ساڵ  دژ  ە[  ]تورکان 

برد   چەوسێنەرەکان لێوەشاوبەڕێوە  و  باشترین  لە  تورکیا  سپای  یەکە.  ە ترین 
و دا  غبەکر(، ئەرزروم، بەد)دیارمێئاشەرڤانەکانی سەر بە ناوچەکانی خارپوت، ئورڤا،  

گ نەبوون  هاوسەن  ەرەکاندژب هێزەرشال حافیزپاشا پێک هاتبوو. ما ڕێبەریی بە مووسڵ
لە  لە  ،و ئاخ  ١8٤7الی  جوی  ٢7  ئاکامدا  ڕووخانی  قەڵیبە  خۆ    رین  کوردە 

   .و کۆتایی پێهات کرا ڕینەکە سەرکوتڕاپە  ، )Eruh(قەڵی ئیروح –ڕاگرەکان 



 ناودێرکرا بە"میدالیای کوردستان" میدالیای سپایی                                      ٢9٤
  

عوس گرینعەبدو   نیماسوڵتانی  بۆ  یەکەم  مەجیدی   ەم بی  تایبەت  پێدانێکی  گیل 
ئە پیشاندانی  و   ، ەداگیرکراوەکەیسەرلەنوێ    " ەت "وڵ  پادشای  نیساد وەی  سەرکەوتنە 

لێد میدافەرمانی  ناویرکەوتنی  سە  اییلانی  پاشان      ودەرکرد    یکوردستان" " لەژێر 
پەڕینی  دنی ڕاکروتسەرک  لەکرد کە    یسپای تورکیا  کەسانەی  تەواوی ئەوپێشکەشی  

 .نبووبەشدار  کورد 
وێرای  رێژرا:  ێو و برۆنز دا، ززێڕ   ەز لیڕ  بە  بە ناوی"کوردستان"   ایلیسێ چەشنە میدا

کورشکڵوێناکردنی   کێوەکانی  میدی  لەسەر  و کانلیاادستان  وشەی"کوردستان"   ،
  کێوەکان  ەوەیلەسەرمێژووی هیجریی موسڵمانەکان  " بە پێی  ١٢63ڕێکەوتی]ساڵی[ " 

میدال  .سراوون  اد  پشتی  دەبیندرێ.م   لعەبدو  یئیمپراتووریمۆری    لیاکەە    ەجید 
 .میترەمیلی ٢9ە کلیادامی ئەستووریی
میدا  . ەکوردستان   ەبیەکان  عوسمانی  یاتێژیکستر  یدانیگرینگ  پیشاندەری  لیایەئەم 
پاشا)ئاتاتور  یگوتەیەک کەماڵ  هاوچەرخ  مستەفا  تورکیای  کۆماری  دامەزرێنەری  ک( 

کە   ئبێدەهەیە  بژێ:"  کوردستان  خاوەنی  ڕۆژئاوایەوەی  خاوەنی  شووری با  ێ، 
 ".ەئاسیاش

 

 : سەرچاوە
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شانسێک بۆ  هیچ ]قەرەباغی کوێستانی[  شەڕی ناگۆرنی قەرەباغ
 !ت ناهێڵی ەوە کوردبە دەست  مێژوویی گەرییبووژاندنەوەی داد

 
  38ستانسیالڤ میخایلۆویچ ئیوانۆڤ وسەر: ون

 
دەیەی  ڤیسۆ  نەیداکورئەو   ساڵەکانی  لە کۆتایی  ڕابردوو  ی سەدە3٠یەت که  بە ی 
ئاسیای ناوەڕاست )کازاخستان، ئوزبەکستان، انلە ناگۆرنی قەرەباغەوە بۆ وڵتزۆر   ی 

کی دور خوازیاری دادگەریی بوون و بۆ ماوەیە]بەردەوام[  ەوە،  بوون قرقیزیا( دوورخرا
 ا. ەد ن تدەسلەمێژووییان  ودرێژ هیوای گەڕانەوە بۆ زێدی

کوردەکان   ڕوونە،  و  ئاشکرا  چەشئەوەی  فەرمی  بە  گەلە  نێکی  لە  یەکێک  وەکو 
ژیابوون.    نپێناسە کرابوو  ڕووسیا  ڕەسەنەکانی قەفقاز  باشووری  لە  و چەندیین سەدە 

بەر  کهکوردستان    هەرێمی )دواتر   آبدالیارشاروچکەی    ێوبەرایەتییەکەیناوەندی 
ساڵی    ،بوو  الچین(کرایە   ئازەربایجانی    لە نی  اییز  ١9٢3لە  کۆماری  چوارچێوەی 

س لە  یەکیەتی  و  سۆسیالیستی  یەکیەتی سەر  ۆڤییەتی  ئەرمەنستانی  کۆماری  سنووری 
 سۆڤییەتی سۆسیالیستی پێکهێندرا.

، ڕۆڵی لە  بە شێوەیەکی بەرباڵو وەک"کوردستانی سوور" بەناوبانگ بوو و  ئەم ناوچەیە
نەتەوەیی   بزووتنەوەی  ئێران،    له  کورد   زی اریخوازگڕ  –بەرزبوونەوەی  و  تورکیا 

 نسە)سوریا( و بریتانیای گەورە)عێراق( هەبوو. یەکێک لە اسەڵتی فەرەکانی ژێردەچناو
خودموختار   کوردستانی  درووستکردنی  ناوچەیەهۆیەکانی  حکوومەتی   ،لەم  هەوڵی 

ئاستبۆ  سۆڤییەتی   توندوتیژیکەمکردنەوەی    ئەرزییبەرەنگاربوونەوەی  له    ی 
کێشزەئا  –ن  تائەرمەنس ناوچەی  چەند  پێدانی  ڕێگای  لە  بە  ربایجان،  لەسەر  ە 

ناوبڕەو  الیەنی"سێهەم"   "ناوچەی  هەرێمی    " درووستکردنی  و  ئەرمەنستان  نیوان  لە 
ق ناگۆرنی  ساڵی  خودموختاری  لە  ئیتر  کوردستان  ناوی  بوو.  ئازەربایجان  ەرەباغی 

فەرمی    ١9٢١ دامەزراندنی  پێش  ساڵ  دوو  واته  بەکاردەبرا. ن  وردستاک  هەرێمیوە، 

 
 ، ە لە ڕووسیا اودێری زانستی مێژووووسەری وتار نن    ۳8
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موسڵمانەکان   گشتیی  کوردە  کوردستانببە  هەرێمی  لە  چڕ  چەشنێکی  دەژیان،    ە 
هەرێمی    ییەکەم سەرۆکی کومیتەی بەرێوەبەری  ڤعەلی ئوغلی حاجیهوسی حوسێن

بوو.   قەرکوردستان  ناوچەکانی)دایرەی(  هەرێمە  کەڵبەجقشالقەئەو  ۆتورلو،  قر،  ا، 
دەگرت.  ل  دخانلیراحاجی و مو  –قوباتلی، کورد   دانیشتووانیە خۆی  ئەو   ڕێژەی 

و  5١،٢ە  هەرێم بوو  کەس  تورکەکان  73،١کەس)  37،٤7٠کوردەکان    ، هەزار   ،)%
ئەرمەنییەکان  ٢6،3کەس)  ١3،5٢٠ و  پێک  ٠.5کەس)  ٢56%(  دانیشتووانەیان  لەم   )%
بێ  دەهێنا. ناوچەکان  تەواوی  تورکلە  لە  زۆرینەی جگه  کورد  قوباتلی،  زمانەکانی 

، هەرێمی کوردستان بریتی  ١9٢5پێک دەهێنا. بە پێی زانیارییەکانی ساڵی  ی  شتوواننیدا
لە   له   ئاوایی    33٠  و  ناوچە  6بوو  دێ  63  نێو  که  گرتبوو. شوورای  یەکیان  دا 

خ عەشیرەیی  خەسڵەتی  زۆر  ڕادەیەکی  بە  خەڵکه  ئەم  کۆمەڵیەتی  ۆیانی  پێکهاتەی 
نیوەکۆچەریی بوو، بەشێکی  ی ە چەشنل پاراستبوو، شێوەی ژیانی بەشێک لە کوردەکان

 دەژیان. داو خێوەتەکان زۆریش لە ئەشکەوت 
هۆی ز  انیدروستکر  به  بە  خوێندن  و  کوردی،  فێرگە  پیشەیی مانی  فێرگە  هەروەها 

سۆڤ  یەکانناونجی  حکوومەتی  الیەن  خوێندنیەتەوە،  یله  دەرفەتی  کورد  لە    دەیان 
هێنا،  ڕۆژنامه و   ت وەدەس  انالیستیسیەتی سۆیزانستگاکانی یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤی

کوردی چاپ و باڵوکرایەوە و ڕادیۆی خۆجیی دەستی بەکار کرد.  گۆڤار بە زمانی  
وەک ئازەربایجان، ئەرمەنستان، گورجستان و ی سۆڤییەت  لەو کۆمارانهسەردەمەدا    ولە

 فێرگه ناوەندەکانی کولتوری کوردی و  ،تێدا دەژیاکە خەڵکی کوردی تورکمەنستان 
  دەرفەتیی  ەارودۆخ و ڕەوشبئەو  . اسازکر  اوەکانی زمانی کوردیبە زار  ییفێرکارو  

لە ساڵە سەرەتاییەکانی حکوومەتی کورد وەکو گرووپێکی ئەتنیکی  به  گەشەسەندنی  
یان تان دەسانی کۆمارەکتگۆڕا. کاربەدەسدا  ١93٠، لە ساڵنی دەیەی  ەت دابوویسۆڤی

گەلە ئیجباریی  تواندنەوەی  سیاسەتی  ئازەربایجانی    انەمینەکک  بە  کۆماری  لە  کرد. 
پێکرد. لەو    یتتورک کردنی کوردان دەسبە    ڕێبازی  داەتی سۆسیالیستی یی یەکیەتی سۆڤ

بنەماڵەکۆتایی    وەبەدوا  کاتە کورد    خێزانێکی  تیناوی  ئوغلی"،  پاشگریزۆری   "
" شویڤ"ئی "یان"،  "ئۆڤ"،  "دزی" و لەم چەشنە"،  بە  . بەخۆیەوە گرت   یلی"،    هەر 
نەوەمان شێەه زۆری  ئیتر  مانەوەی هەرێمی کوردستانیش  بڕیاری  ،  پێی  بە  خایاند و 

کۆنگرەی   ئازەربایجان   سەراسەری شەشەمین  ئەم    ١9٢9ئاوریلی    8لە    شووراکانی 
ەکانی دموختار لە یەکیەتی کۆمارو. وێرای ئەوەش کوردستانی خاندرێهەڵوەشهەرێمه  
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سۆسیالیستی   ساڵنی  سۆڤییەتی  نێوچو  ١9٢3-١9٢9لە  بزووتنەوەی م  وە  ێژووی 
 مێژوویی کوردی پێکهێنا.  ی گرینگی یادەوەری بڕگەیەکنەتەوەیی کورد و 

ساڵ سۆڤی  ١93٠-٤٠ی  نلە  گەلە یکوردەکانی  زۆربەی  هاوچارەنووسی  ەت 
لە شوێنی    بوون  موسلمان  که بە گشتی  بەشێکی زۆریان   سەرکوتکراوەکانی تر بوون.

ن، ئوزبەکستان و قرقیزیا دوور خرانەوە  تاکازاخسه ل ناوچەگەلێک  هەمیشەییان بۆژیانی 
گونجاوکە   شوێنێکی  ژین  کوردی  نەبوون.    بۆ  دانیشتووانی  لە  ئیتەنیا  زیدی 
لە شوێنی    رجستان، هەروەها کۆمەڵگای کوردەکانی تورکەمەنستانوتان و گسئەرمەن

 خۆیان مانەوە.
انیان لە  ێریا و ئرکلە توکردن  ەت ئەگەری هەڵوێستی الیەنگری  یسۆڤی  نیکاربەدەستا

ش سەرهەڵدانی  یان  ەکاتی  نوێ  الی    تێکهەڵچوونیڕێکی  لە  چەکداری 
وەکو بیانوو بۆ دوورخستنەوەی کوردان بۆ قەفقاز دەهێناوە. یان    ]سۆڤییەت[ باشووری

تور و  ڕووس  شەڕی  کاتی  نەدەزانی،  باش  مێژوویان  کەکان، ستالینیستەکان 
لی ئەشرەف ئاغای شەمسەدین  عەکورد    ڵی تابوورەکانی کورد لە ژێر ڕێبەرایەتی ژنرا

پاڵەوانییەکی   دابێو  پیشان  تورکەکان  لەگەڵ  خەبات  لە  کوردە   بوو.وێنەیان 
دەمی رلە سە  کرانیان  رکوتوێرای دوورکردنەوەی بە زۆر و سەگیانبەدەربردووەکان  

دژ بە داگیرکەرانی هیتلێریی لە    هلیستی، ئازایانەتی سۆسیای یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤی
شسا لەەڕڵنی  سێ  و،  کرد  بەشداریان  نیشتمانی  گەورەی  بەرزی  ی  عینوانی   وان 

یەکیەتی سۆڤی پلە و  پێدانی  بە    لەوان   زاران کەسەبەخشراو و هپێ    انەتییقارەمانی 
 ەڵت کران. مێدالیا خ

کە پاش مردنی ستالین    یتاوانانهبێ   و  گەیشتووکوردە ئازار پێ   وپێدانەوە بە  ی باوەڕی
بوو بە هۆی ی پێکرد، بە داخەوە نەتسەدەی ڕابردوو دەس  ی5٠ەیەی  د   لە ساڵەکانی

ئیزنی یمێژووی  ەکیدادگەریی  ەوەیدنبووژان  سۆڤییەتی  کۆماری  کاربەدەستانی   .
کوردەکان   زۆرینەی  بە  زێدیان  و  ماڵ  بە  ئێستاش  نگەڕانەوە   هەتا  کۆمەڵگای  ەدا. 

قرقیزیاکوردە د  تەنیا کوردە ،  و  ەژیند   وورخراوەکان لە کازاخستان، ئوزبەکستان و 
هەزار کوردی  سەد لە  پتر .رمەنستان و گورجستان بمێننەوەیەکان توانیویانە لە ئەیزیدئی

 .  افدراسیۆنی ڕووسی و بوون بە شارومەندی تەواو مافیهاتنە ڕووسیا باوەڕپێدراوە 
ئ سۆڤکاربەدەستەکانی  لەگەڵ  ییازەربایجانی  دژایەتیان  جۆراوجۆر  چەشنی  بە  ەتی 

قەرباغ کرد و، پاش گۆرنی ناالچین و ناوچەکانی نزیک بە  ۆان بەکی کورد وەگەڕانە
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ناسیۆنالیزم بوو بە بەشێک له    ،یەکیەتی کۆمارەکانی سۆڤییەتی سۆسیالیستی  یهەڵوەشان
نوێ  حکوومەتییسیاسەتی   ئازەربایجا  یدەوڵەتی  کوردەکانی  لەو  ئازەربایجان.  ن 

ڕاستی  ئیتردەمەدا  رسە ببوونئ  بە  دەرکراوەکانی   یڕێباکو    و  اسیمیلە  کوردە  نەدا 
 . ی قەرباغناگۆرن بگەڕەنەوە بۆنی سوور پێشووی کوردستا

بەکۆماری  کاربەدەستانی   قەرەباغ)ئارساخ  خؤ  حکوومەتی   ناسێنراو  (ناگۆرنی  و 
هەتا رادەیەکی زۆر هەر  ئەرمەنستانیش سەبارەت بە کوردە باوەڕپێدراوەکانی الچین  

ئ ئیسالمییان  انان پێیەوئەو هەڵوێستەیان هەبوو.  لە    وایە، کوردەکان بە هۆی باوەڕی 
ئازەربایجان   و  ئەرمەنستان  نێوان  ستوونی کێشەکانی  بە  ببن  هەیە  ئەوەیان  ئەگەری 

 پێنجەم. 
لە ناگۆرنی  هەوڵی تاز ئازەربایجان بۆ گەڕاندنەوەی کۆنترۆڵی خۆی  ەی حکوومەتی 

هیوایەکەرقە هیچ  کوردە  باغ  کوردس میراتبەرە  بۆ  سووتاکانی  بۆ    ناهێڵێت  رنی 
پێشین  یانگەڕانەوە گۆڕی  الی  خراپتربوونی بۆ  بارودۆخی  لە  خۆیان.  زێدی  و  یان 

ک شانسی  کێشەیەدا  لەم  تورکیا  خۆتێوەردانی  و  ناوچە  بۆ  ڕەوشی  الچین  وردەکانی 
 .فریس دەگاته یمێژووی ەکیبووژاندنەوەی دادگەریی
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