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چوارشــەممە  بەیانــی  لــە  ســەر 
هەتــاوی،   ١٣٩٩ ٢٧رەشــمەی 
بــۆ  ســوبحگاهی  رێورەســمی 
هاورێیانــی  یــادی  لــە  رێزگرتــن 
گوردانــی شــوان و ٥ هــەزار مروڤــی 
کــە  هەڵەبجــە  شــاری  بێدیفاعــی 
شــیمیای  بۆردمانــی  رووداوی  لــە 
گیانیــان  شــارەزوور  ناوچــەی 
ــد واحــد  ــە بەشــداری چەن بختکــرد ب
لــە هێــزی پێشــمەرگەی کۆمەڵــە، 
لــە ئاوایــی "زەرگوێــزی گــەورە" و 
کۆمەڵــە  ناوەنــدی  مەقــەری  لــە 
بەرێــوە چــوو. وتــاری ئــەو رێورەســمە 
ــەن هــاورێ "حەســەن رەحمــان  ــە الی ل
پەنــاە" ئەندامــی کومیتــەی ناوەنــدی 
ئــەوەی  کــرا.  پێشــکەش  کۆمەڵــە 
دەیبینــن قسەوباســی پێشــکەش کــراو 

مەراســمەیە:  و  لــە 
به یانیتــان  هاوڕێیانــی خۆشه ویســت 

بــاش :
هه مــوو  ڕه ســمی  بــه   ئه مــڕۆ 
تــا  كۆبووینه تــه وه   لێــره   ســاڵه مان 
و  ئازیــز  یــادی  لــه   بگریــن  ڕێــز 
خۆشه ویســتی پۆلێــك پێشــمه رگه  ، 
كادر ، ئه ندام و تێكۆشه ری ڕێبازی 
ڕیزه كانــی  نــاو  لــه   كۆمۆنیســتی 
كۆمۆنیســتی  حزبــی  و  كۆمه ڵــه  
ئێــران لــه  گوردانــی شــوان كــه  لــه  
و  ئه مــڕۆدا  وكــوو  به ره به یانێكــی 
ــه ڕێكی  ــه  ش ــش ل ــەوە پێ ــاڵ ل ٣٣ س
قاره مانانــه ی چه نــد ســه عاته دا لــه  
ده ڤــه ری شــاره زوور گیانــی ئازیزیــان 
به رزیانــدا  ئامانجــی  پێنــاوی  لــه  
بگریــن  ڕێــز  هه روه هــا  به ختكــرد. 
لــه  یــادی ٥ هــه زار مرۆڤــی بێدیفــاع 
ــوژ  ــه دا كۆمه ڵك ــد چرك ــه  چه ن ــه  ل ك
لــه   شــیمیایی  گازی  بــه   و  كــران 
كــه س  هــه زار   ١٠  ، بــران  به یــن 
برینــدار بــوون  و بــه  هــه زاران كه ســی 
كــه   تاوانێــك  بــوون.  ئــاواره   دیكــه  
ڕژیمــی فاشیســتی به عســی عێــراق 
كــردی. ســاو و درود ده نێریــن بــۆ 
ئازیزانــه .  ئــه و  خۆڕاگــری هه مــوو 
ــۆ  ــن ب ــا ســاو و درود ده نێری هه روه ه
كــه   ٣٣  ســه ربه رزه كانیان  بنه ماڵــه  
خه مــه   ئــه و  خۆڕاگــری  بــه   ســاڵه  
كــردووه .  ته حه مــول  قورســه یان 
ســاو و دروود دەنێریــن بــۆ  خه ڵكــی 
قاره مــان و خۆڕاگــری شــاری ســنه ، 
بــۆ مه ڵبه نــدی جنوبــی كوردســتان 
كــه  قاره مانه كانــی گوردانــی شــوان، 
میوانــی شــه وانه  ڕۆژی ئــه وان بــوون 
گۆشــه ی  جگــه ر  و  ڕۆڵــه  وه ك  و 
و  گرتبــوون  ئامزیــان  لــه   خۆیــان 

دەویســتن. خۆشــیان 
لــە  خۆشــه   پێــم   : هاوڕێیــان   
قســه كان  ده ســتپێكی  ســه ره تای 
چه نــد هەڵەیــەک ڕاســت كه مــه وه .
جــار  زۆر  كــه   ئه وه یــه   یه كەمیــان   
باســی ئــه وه  ده كــرێ كــه  ژمــاره ی 

لــه و  كۆمه ڵــه   گیانبه ختكردووانــی 
ــووه . پێویســته   ڕووداوه دا ٧٢ كــه س ب
بوتــرێ ئــه و ژماره یــه  بــه  تایبــه ت كــه  
ئێســتا لــه  تــۆڕه  كۆمه اڵیه تییــه كان 
زۆر بــاس لــه  کارەســاتی هەڵەبجــە 
و  دەکرێــت  شــوان  گوردانــی  و 
تێكۆشــه رانی سیاســی چ  لــه   زۆر 
هاوڕێیانــی خۆمان، چ دۆســتانێکی 
دڵســۆزیان  و  هه ســت  كــه   دیکــە 
بــۆ تێكۆشــه رانی  بــۆ كۆمه ڵــه   و 
گوردانــی شــوان و بــۆ ئــه و خه باتــی 
چه ندیــن ســاڵه یه  هه یــه،  بــه  هه ڵــه  
ئه وه  ده نووســن، ژماره ی  هاوڕێیانی 
گیانبختکردوومــان  ٧٢ کــەس نییــه ، 
به ڵكــوو ٦٨ كه ســه . حــه ق وا هه یــه  
ئــه و ژماره یــه  لــه  جێــگای خۆیــدا 

بوتــرێ. 
بــاس  خاڵــی دووهــەم  ئه وه یــه  كــه  
لــه وه  ده كرێــت كــه  گوردانــی شــوان 
لــه م كاره ســاته دا تێــدا چــوو، ئه وه یــش 
لــه و  به شــێكی  نییــه .  دروســت 
كاره ســاته دا  لــه م  كــه   هاوڕێیانــه  
گیانیــان بختکــرد، لــه  ئورگانه كانــی 
دیكــه   شــوێنه كانی  لــه   و  دیكــه  
هاورێیانــی  لــە  بەشــێک  لەگــەڵ 
ئــه و  بــوون،  شــوان   گوردانــی 
به شــێك  چــوون  تێــدا  كــه   واحــده ی 
شــوان  گوردانــی  هاوڕێیانــی  لــه  
ــەوە  ــزه  رێکخرای ــه و هێ ــر ئ ــوون. دوات ب
و گوردانــی شــوان ده ســتی كــرده وه  

خــۆی.  چاالكــی  و  كار  بــه  
خاڵــی ســێهەم ئەوەیــە   لــه م ڕۆژانــه دا  
ڕۆژی  لــه   هــه ر  كــه   ئه وانــه ی 
شۆڕشــی  بــه   چاویــان  ئه وه ڵــه وه  
شۆڕشــگێڕانه ی  و  خۆڕاگرانــه  
هه ڵنه ده هــات،  كوردســتان  خه ڵكــی 
یه كــه م  لــه   هــه ر  ئه وانه یكــه  
كۆمــاری  په المــاری  ڕۆژه كانــی 
کوردســتان   ســەر  بــۆ  ئیســامی 
هه ڵكــرد،  بوونیــان  تەســلیم  ئــاالی 
دژایه تــی  کــە  كه وتنــه   ئه وانــەی  
كــردن له گــه ڵ كۆمه ڵــه  و ڕێبــازی 
حزبــی  دواتــر  و  كۆمۆنیســتی 
كۆمۆنیســت ئێــران، لــه م ڕۆژانــه دا 

پڕوپاگه نــده  بــه   ده كــه ن  ده ســت 
ئه وه یــش  نابــن.  مانــدوو  لێــی  و 
بیــرورای  بــۆ  كــه   كه ســانێكن 
و  کوردســتان  خەڵکــی  گشــتی 

جنوبــی  مه ڵبه نــدی  تایبــه ت  بــه  
كــه  گوردانــی شــوان و  كوردســتان 
كۆمه ڵه یــان  پێشــمه رگه ی  هێــزی 
باقــی  وه ك  خۆیانــدا  ئامێــزی  لــه  
كوردســتان  دیكــه ی  شــوێنه كانی 
پــه روه رده  كــردووه  جوابــی ئــه و نه وعــه  
دوژمنایه تیه شــیان دژ بــه  جه ریانــی 

ده درێتــەوە . و  دراوه تــه وه   ئێمــه  
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چوونه ده ره وه ی ده وڵه تی توركییه  له 
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هەنگاوێک بەرەوپێش

ل4



ده وره ی دووه هه م- ژماره 416-نیوه ی دووه هه می خاکەلێوە 1400-ئاڤریل 2021

دریژه ی : )سه روتار(

رێورەسمی رێزگرتن لە یادی 
هاورێیانی گوردانی شوان

ڕووداوی ده شــتی شــاره زوور و گیــان 
بختکردنــی هاورێیانمان لە گوردانی 
كاره ســاتێكی  دڵــی  لــه    ، شــوان 
و  باســكردن  جێــگای  گه وره تــردا 
هه ڵســه نگاندنه ، کــە ئەویــش شــه ڕی 
كۆنه په ره ســتانه ی ئێــران و عێراقــه . 
ــە وردی  ــه وێ ب ــره  نام ــن لێ ــاره  م دی
شــوان  گوردانــی  ڕووداوی  باســی 
تــا  كــه   هــۆکارەی  بــه و   . بكــه م 
ــە  ــه وه  باســی ل ــه و بابه ت ئێســتا زۆر ل
ســەر  كــراوه  و باســی ئــەو کارەســاتە 
هه یــه .  ئێمــه دا    ئارشــیوه كانی  لــه  
بیانهــه وێ  كه ســانێك  ئه گــه ر 
حه قیقــه ت لــه م بــاره وه  بزانــن، ئه گــه ر 
چــاو لــه و نووســراوانه  و لــه و ئه ده بیاته  
،ئه ســڵی  بكــه ن  ئارشــیوانه   لــه و  و 
لــه  زمانــی به رپرســانی  ڕووداوه كــه  
كۆمه ڵــه وه  چ ئــه و هاوڕێیانــه ی لــه  
به شــی دیپلۆماســی كاریــان كــردووه ، 
چ كومیتــه ی ناوه نــدی ئــه و كاتــی 
كۆمه ڵــه ، چ هاوڕێیانــی به رپــرس لــه  
تیپــی ١١ی ســنه  و گوردانــی شــوان 
بــاس  ئه وانــه   ســنه ،  ناوچــه ی  و  
كــراون. بۆیــه  مــن لێــره  چاوپۆشــی 
کارەســاتە  ئــەو  گێرانــەوەی  لــه  
 ئه كــه م و  ته نهــا ئامــاژه  بــه وه  ئه كــه م 
ــه   ــوان ل ــی ش ــاتی گوردان ــه  كاره س ك
كۆنه په ره ســتانه ی  شــه ڕێكی  دڵــی 
٨ ســاڵه دا كــه  ئاخریــن ڕۆژه كانــی 
ڕوویــدا.  ده كــرد،  تێپــه ڕ  خــۆی 
ڕۆژی  لــه   هــه ر  كــه   شــه ڕه   ئــه و 
كۆمه ڵــه   هەڵگیرســانی   ئه وه ڵــی 
جه ریانانــه   ده گمــه ن  لــه و  یه كێــك 
ئێرانیشــدا  چه پــی  نــاو  لــه   بــوو 
وتــی  هه ڵوێســتی روونــی گــرت و 
و  كۆنه په ره ســتانه   شــه ڕێكی   ئــەوە  
مه حكوومــی  و  ئینســانییه   دژی 
كــرد. بــه  پێچه وانــه ی الیەنگەلێــک 
كــه   دیفاعیــان لــه  "وه تــه ن" دەكــرد بــه  
به هانــه ی ئه وه یكــه  خاكــی "پیــرۆزی 
په المــار  بــه ر  كه وتۆتــه   ئێــران" 
بــه   یــا  شــەر.  بەرەکانــی  چوونــە 
پێچه وانــه ی الیەنگەلێکــی دیكــه  لــه  
كوردستانیشــدا کــە ده یانكوت ئه گه ر 
ئیزنمــان پــێ بــده ن و  به شــێكمان لــه  
ســنووره كان پــێ بســپێرن بیپارێزیــن، 
حازریــن هێــزی چه كدارمــان بخه ینــه  
ئیســامیه وه .  كۆمــاری  خزمــه ت 
ــه   ــوو كــه  لێبڕاوان ــه  الیه نێــك ب كۆمه ڵ
شــه ڕێكی  شــه ڕه ،  ئــه م  ڕایگه یانــد 
دوو  شــه ڕی  كۆنه په ره ســتانه یه ، 
كــه   ئینســانییه   دژی  الیه نــی 
زه حمه تكێــش  و  كرێــكار  خه ڵكــی 
لــه م دیــو و ئــەو دیــوی ســنووره كان 
ــان  ــان لــە هەڵگیرس ــچ قازانجێكی هی
ده ســتبه جێ  و   نییــه   درێــژەی  و 
لــه   بــوو.  ڕاگرتنــی  خوازیــاری 
کاتــی شه ڕه كه یشــدا ئــه و كاتانــه ی 
كــه  هێــزی پێشــمه رگه ی کۆمەڵــە 
ــنووره كانیان  ــوی س ــه و دی ــو ئ ــه م دی ئ
ده كــرد و به شــێك لــه  مه قه ڕه كانمــان 
ســنووره كان،  دیــوی  ئــه م  هاتنــه  
هه مــوو هه وڵــی كۆمه ڵــه  ئــه وه  بــوو 
كه وتنــه   لــه   ئێمــه   هێزه كانــی  كــه  
بپارێــزن.  خــۆ  شــه ڕه   ئــه و  داوی 
كــه   هاوڕێیانــه ی  ئــه و  هه مــووی 
ئــەو ســەردەمانە لــه  نــاو ڕیزه كانــی 
بــوون،  كۆمه ڵــه دا   پێشــمه رگه ی 

ده زانــن كــه  بــه  چ حه ساســیه تێكه وه  
ئێمــه  هه وڵمــان ده دا كــه   خــۆ لــەو 
بــاس  هه روه هــا   . بپارێزیــن  شــەرە 
و   ســنووره كان  مه ســه له ی   لــه  
پێشــمه رگه ی  هێــزی  كــه   ئــه وه ی 
ئێمــه  لــه وێ بــووه  و كه مته رخه مــی 
ــراوه   ــوان ك ــی ش ــه  گوردان ــه ق ب ده رح
گەرمــە  زۆر  ســەرووبەندانەدا  لــەم 
. هه مــوو كــه س ده زانــێ كــه  هــه ر 
هه تــا   قه ندیــل  وه   داوێنــی  لــه   
ســنوورانە   ئــه و  هه ڵه بجــه ،   نزیــك 
ــوو.  ــدا ب ــه ی تێ ــی كۆمه ڵ مەقەرەکان
جێگیــر كردنــی هێــزی پێشــمه رگه ی 
ســنوورەکان  لێــواری  لــه   كۆمه ڵــه  
كــه    بــوو  ئــه وه   مه به ســتی  بــه  
ده وڵه تــی  كــه   ئێمــه   هێزه كانــی 
عێــراق زۆر جــار هه وڵــی ده دا كــه  
باره گاكانمــان بچێتــه  ناوچەگەلێــک 
ئه وانــدا  كونتڕۆڵــی  ژێــر  لــه   كــه  
ئــه وه   دەپاراســت.  خۆمــان  بــوو، 
ڕاگرتنــی   ســه ربه خۆ  مانــای  بــه  
لــه   كۆمه ڵــه   پێشــمه رگه ی  هێــزی 
به عســی  ڕژیمــی  ده ســتی  ژێــر 
عێــراق و ئەگــەری هــەر رووداوێکــی 
لــه   ئــه وه   نکراوبــوو.  چــاوەروان 
سیاســه تێكەوە ســه رچاوه ی ده گــرت 
ــن  ــدا بی ــه  مه ناتقێ ــه  ل ــت ئێم ــه  نابێ ك
كــه  ئــه و شــوێنانە  لــه  ژێــر ســه یته ره ی 
ــه   ــه   ل ــه . هــه ر بۆی ــی عێراقدای ده وڵه ت
شــوێنه كانی  لــه   مه رزیــدا  نــه واری 
كــه  ناوچــەی ئــازادی ئــه وكات بــوو، 
ــزی پێشــمه رگه ی كوردســانی  ــا هێ ی
مه ناتقێــك  یــا  بــوو،  تێــدا  عێراقــی 
بــوون كــه  به داخــه وه  پــاش ڕووداوی 
کاول  هه مــووی   ١٩٧٥ ســاڵی 
باره گاكانــی  و  مقــەرات  كرابــوون، 
ئێمــه  لــه و ناوچانــه  جێگیــر کرابــوون. 
كــه    ده زانــن   زۆركــه س  ئه وه ڕۆكــه 
لــه   ئێمــه   ئــۆردوگای  چەندیــن  
الیــه ن   لــه   دیكــه   شــوێنه كانی 
یــان  عێــراق  فاشیســتی  ئەرتەشــی 
ئیســامیه وه   كۆمــاری  الیــه ن  لــه  
لێــواری  لــە  کــە  بۆمبــاران  كــران 
ژێــر  لــە  بــەاڵم   ، نەبــوون  ســنوور 
عێراقیــش  دەوڵەتــی  ســیتەرەی 
نەبــوون. "مەقــەری بۆتــێ"، یه كــێ 
دوور  زۆر  كــه   بــوو  شــوێنانه   لــه و 
ــی  ــه اڵم بۆردومان ــنوور، ب ــه  س ــوو ل ب
ده یــان  بــه   و  كرایــن  شــیمیایی  
تێــدا چــوون.  قاره مانمــان  هاوڕێــی 
ئــۆردوگای "مالومــه"  چه ندیــن جــار 
و  ئیســامی   كۆمــاری  الیــه ن  لــه  
هــه م لــه  الیــه ن عێراقــه وه  تۆپبــاران 
لــه  هاوڕێیانمــان  كــرا و ژماره یــه ك 
گیانیــان بختکــرد و برینــدار بــوون. 
ــوو  ــه  ب ــه و به های ــه  ڕاســتیدا ئ ــه وه  ل ئ
ــه  پێنــاوی سیاســه تی  ــه  ل كــه  كۆمه ڵ
ســه ربه خۆ لــه  شــه ڕی ئێــران و عێــراق 
و ته ســلیم نه بــوون بــه  سیاســه ته كانی 
به عســی  فاشیســتی  ڕژیمــی 
ئــه وه   کــرد.  پێشکەشــی  عێــراق 
ئێمــه   كــه   بــوو  هه زینه یــه ك  دانــی 
لــه  پشــتیوانی كــردن لــه  شۆڕشــی 
عێراقــدا  كوردســتانی  خه ڵكــی 
دامــان. لــه  هــاوکاری به هێــزە چــه پ 
ــتانی  ــه  كوردس و سوسیالیســتەکان ل
هــاوكاری  لــه   ده مانــدا.  عێراقــدا 
یه كێتــی  هێزه كانــی  كردنــی 

و  شــیوعی  حزبــی  و  نیشــتمانی  
الیه نه كانــی دیكــه  لــه  كوردســتانی 
ئــه و  ده مانــدا.  ئه وانــه   عێراقــدا 
دەكات  پێویســت   حه قیقه تانــەن  كــه  
کــە  رۆژەدا  لــەم  تایبــەت  بــە 
زۆرن  رووداوەکان  چەواشــەکاری 

بكه ینــه وه .  پــێ  ئامــاژه ی 
ئــه و  عێــراق  و  ئێــران  شــه ڕی 
کارەســاتە دژی مروڤییــە  گه وره یــه  
بــوو كــه  دوو الیه نــی ناسیونالیســتی 
پاڵپشــتی  بــه   عربــی  و  ئێرانــی 
بــۆ  ســونی  و  شــیعه   مه زهه بــی 
شــه ڕه یان  ئــه م  ســاڵ   ٨ مــاوه ی 
ئــەم  بێدیفاعــی  خه ڵكــی  به ســه ر 
دڵــی  لــه   ســه پاند.  واڵتــەدا  دوو 
حه وتــووه كان  لــه   وه   شــه ڕه دا،  ئــه و 
و ڕۆژه كانــی ئاخــری ئــه و شــه ڕه دا 
كێشــایه   شــه ڕیان  كــه   بــوو، 
كوردســتان  و  كاره ســاتی هه ڵه بجــه ی 
بــه ره ی  هێزه كانــی  قه ومــا.  تێــدا 
كوردســتانی لــه  هێنانــی هێزه كانــی 
كۆمــاری ئیســامی بــۆ ســه ر ئــه و 
حاشــا  ته ئســیری  و  ده ور  ناوچه یــه  
ئــه و    هه روه هــا  بــوو.  هەڵنەگریــان 
هێزه كانــی  له گــه ڵ  هاوكارییــەی  
ــوون  ــۆ نه جــات ب حزبــی دیمۆكــرات ب

كردیــان  شــەرە  ئــەو  مەیدانــی  لــە 
بــوون  زیاتــر  زۆر  ژمــاره   بــه   ،كــه  
ده ڤــه ری  لــه   ئێمــه   هێزه كانــی  لــه  
لــه   مه نته قه یــه ،  ئــه و  و  شــاره زوور 
نه كــرا.  كۆمه ڵــه   هێزه كانــی  گــه ڵ 
كاره ســاته   ئــه و  به داخــه وه   بۆیــه  
لــه و  دڵته زێنــه   ڕووداوه   ئــه و  و 
ناوچه یــه  ڕوویــدا و ئــه و ژماره یــه  لــه  
هاوڕێیانــی ئێمــه لــه   گوردانــی شــوان 
ــه   ــزی پێشــمه رگه ی كۆمه ڵ ــه  هێ و ل
كۆنه په رســت  شــه ڕه   ئــه و  دڵــی  لــه  
لــه   خۆیــان  گیانــی  تاوانبــاره دا  و 
به رزیانــدا  ئامانجــی   پێنــاوی 

. د به ختكــر
 باســی گوردانــی شــوان و باســی 
ئــه و خۆڕاگریــه  لــه  دڵــی خه باتــی 
شۆڕشــی  نــاو  لــه   چه كــداری 
مه فهــوم  و  مه عنــا  كوردســتاندا 
ســاڵی  لــه   هــه ر  ده كات.  په یــدا 
٥٧وه  كــه  كۆمــاری ئیســامی بــە 
نــەورۆزی  وه   گەیشــت  دەســەاڵت 
ســنه    شــاری  ســەر  بــە  خوێنــاوی 
گاوێــژدا  ٢٨ی  لــه   و  ســەپاند 
"خومه ینــی" بڕیــاری جیهــادی لــه  
دەرکــرد  كوردســتان  خه ڵكــی  دژی 
خۆڕاگــری  بڕیــاری  ،كۆمه ڵــه  

پێشــمه رگه   هێــزی  دا.رێکخســتنی 
ڕاپه ڕینــه وه   دوای  لــه   هــه ر  كــه  
ده ســتی پــێ كردبــوو ،  پــاش ئــه و 
مه عنــا  جنایه تكارانه یــه   بڕیــاره  
كــرد.  په یــدا  خــۆی  مه فهومــی  و 
دوای شــه ڕی ٣ مانگــه  كوردســتان 
ده ســت  كه وتــه وه   دیكــه   جارێكــی 
شه خســی  پێشــمه رگه   و  هێــزی 
"خومه ینــی" یەکــەم جامــی زه هــره ی 
كوردســتان  خه ڵكــی  ده ســتی  لــه  
خه باتــی  و  شــاره كان  خه باتــی  و 
ســازماندانی  خــوارد.  پێشــمه رگه  
به ربه ره كانــێ  و  پێشــمه رگه   هێــزی 
و مقاومــه ت لــه  به رابــه ر كۆمــاری 
ــه   ــك ل ــتیدا یه كێ ــه  ڕاس ئیســامیدا ل
و  خه بــات  به هێزه كانــی  ده ســتكه وته  
خۆڕاگــری خه ڵكــی كوردســتان بــوو 
كــه  لــه  به رابــه ر كۆمــاری ئیســامیدا  
مه جالێكــی  هیــچ  و  ئــاراوه   هاتــه  
بزووتنــه وه ی  نــاو  لــه   دیكــه  
ڕێگایــه ك  نه مابــوه وه .  كوردســتاندا 
حزبــی  وه كــوو  ده بــوو  یــان  نه بــوو، 
ته ســلیم  الیه نهایه كــی  و  "تــوده"  
ســەرکوتگەری  ته ســلیمی  ته ڵــه ب، 
و  بیــن  ئیســامی  كۆمــاری 
كوردســتان بــه  خوێنــدا بكێشــرێ ، 

خۆڕاگــری  ده بــێ  بــوو  ئــه وه   یــان 
بكــرێ. كۆمه ڵــه  الیه نێــك نه بــوو وه  
نییــه  لــه  هیــچ كاتێكــدا كــه  ســه ری 
دانه وێنــێ،  به رابــه ر زۆردارانــدا  لــه  
بــه و  وه   كــرد  موقاومه تــی  به ڵكــوو 
موقاومه تــه  بزووتنــه وه ی  موقاومه ت 
گــرت.  شــكڵی  كوردســتاندا  لــه  
په نــای  لــه   چه كــداری  خه باتــی 
جه ماوه ری،خه باتــی  خه باتــی 
ــی شۆڕشــگێڕانه   ــكاری و خه بات كرێ
زۆر  كۆمه ڵێكــی  كوردســتاندا  لــه  
ئه گــه ر  كــه   بــووه   ده ســتكه وتی 
كــه   زیانانــەی  ئــه و  نیســبه تی  بــه  
ســنگێنین   هەڵــی  کەوتــووە  لێمــان 
ــری  ــات قازنجــی زیات ــان ق ــە دەی ، ب
کوردســتان  خەڵکــی  خەباتــی  بــۆ 
كــورت  چاوێكــی  ئه گــه ر  بــووە. 
خه باتــه   ئــه و  ده ســتكه وته كانی  لــه  
كــه   ده كــه وێ  ده ر  بۆمــان  بكه یــن 
خه باتــی چه كــداری و بزووتنــه وه ی 
لــه   شۆڕشــگێڕانه   و  موقاومــه ت 
شــانازییه   ئــه و  توانــی  كوردســتاندا 
مســۆگه ر بــكات كــه  پێــی بگوتــرێ 
لــه   ئێــران"  مقاومه تــی  "ســه نگه ر 
به رامبــه ر كۆمــاری ئیســامیدا. زۆر 
ــران  ــه  شــوێنه كانی دیكــه ی ئێ جــار ل
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كــه  هه ڕه شــه  لــه  كۆمــاری ئیســامی 
ده كــرێ، ده گوتــرێ "هه مــوو ئێرانتــان 
كوردســتان"،ئه وه   بــه   ده كه یــن  لــێ 
مقاومه تــه   ئــه و  دەســکەوتی 
کــە  خۆڕاگرانه یــه   و  ســه ربه رزانه  
بیــن  ئێمــه   ئه گــه ر  کــرا. هه روه هــا 
ته له فاتێــك  و  ئامــار  لــه   چــاوێ 
ــدا  ــی چه كداری ــه  خه بات ــن كــه  ل بكه ی
داومانــه  بــه  قیــاس كــردن له گــه ڵ 
باقــی شــوێنه كانی دیكــه ی ئێــران، 
ڕێــژه ی ئــه و ژماره یــه  لــه  گه نجــان 
كه گیانیــان  كوردســتان  خه ڵكــی  و 
ژماره یــه ی  له گــه ڵ  به ختكــردووه  
لــە  تەنیــا  کــە  کەســانێک 
ئوســتانێکی وەک "ئیســفەهان" لــه  
ــدا کــوژراوەن  ــران و عێراق شــه ڕی ئێ
نییــه .  قیــاس   قابلــی  ئه ســڵه ن 
و خه باتــی  بزووتنــه وه ی مقاومــه ت 
هــه زاران  بــه   گیانــی  چه كــداری 
لــه  الوانــی  و ده یــان هــه زار كــه س 
هه وره هــا  پاراســت.  كوردســتانی 
بــه   بــوو  ئــه و موقاومه ته یــش  هــه ر 
هــۆکاری  ئــه وه  کــە لــه  ئاکامــی 
شــه ڕی ئێــران و عێراقیشــدا ئامــاری 
خه ڵكــی  گیانــی  زەرەروزیانــی 
بێدیفــاع لــە کوردســتان بــه  نیســبه تی 
بێــت .  كه متــر  دیكــه   شــوێنه كانی 
خەڵکــی  گیانــی  پاراســتنی 
دەســکەوتەکانی  لــە  کوردســتان 
و  مەقاومــەت  بزووتنــەوەی 
ئــه و  هه روه هــا  بــوو.  بەرەنــگاری 
ــه  ئاســتی هوشــیاری سیاســی  خه بات
و چینایه تــی، ئاســتی موقاومــه ت 
ــه ر كۆمــاری  ــه  به راب و خۆڕاگــری ل
ئیســامیدا بــرده  ســه ر. ئه گــه ر بــاس 
كۆمه ڵــگای   كــه   ده كه یــن  لــه وه  
كۆمه ڵگایه كــی  كوردســتان، 
ته حه زوبــی  یافته یــه ،  حیزبیــت 
تێدایــه ، وه  هه روه هــا ڕێكخراوه هــای  
جه مــاوه ری لــه  شــوێنی كار و ژیانــدا 
دیكــه   شــوێنه كانی  نیســبه تی  بــه  
ــرە و هه ڵســووڕاوانی خۆشــناو و  زیات
ناســراوی  كرێــكاری و جه مــاوه ری 
ئاســتی  لــه   مه نته قه یــه دا   لــه م 
ناســراون،  جیهانیشــدا  ته نانــه ت 
به شــێكی دەســکەوتی ئــه و خه بــات 
درا.  ئه نجــام  كــه   خۆڕاگریه یــه   و 
هــه ر ئێســتا بــه  هــه زاران تێكۆشــه ری 
نــاو خه باتــی چه كــداری لــه  دەرەوەی 
لــەوان   زۆریــەک  ده ژیــن،  واڵت 
لــه   كــردوو،   تــه واو  زانكۆكانیــان 
ناوه ندەکانــی كار و  تێكنۆلۆژیــا ، 
عیلــم ، ســه نعه ت و پێشــكه وتووی 
ئه زمونیــان  ســه رمایه داریدا  دنیــای 
بــە ده ســت هێنــاوه . ئــەو هێــزە زۆرە 
ســه رمایه یه كی گــه وره ی ئینســانین 
كوردســتان.  ڕۆژی  دوا  بــۆ 
ســاڵی  ئه گــه ر  كــه   منداڵه كانیــان 
٥٧یــش لــه  دایــك بووبێتــن، ئێســتا  
٤٢ ســاڵ ته مه نیانــه و ســەرمایەی 
کوردســتانن .  دوارۆژی  و  ئێســتا 
ــه   ــه  هــه زاران كــه س كــه  ل هه روه هــا ب
نــاو هێــزی پێشــمه رگه  دا بــوون و بــه  
هــه ر هۆكارێــك چوونه تــه وه  شــاره كان 
ــه   ــان هــەر ل ــە ناوخــۆی واڵت، دڵی ل
ئــه و  نــاو  لــه   ئــه و شۆڕشــه  و  نــاو 
ســه نگه رانه  دایــه  كــه  خه باتیــان تێــدا 
كــردووه . ئه وانــه  ســه رمایه یه كی بــه  

نرخن بۆ ئێستا و بۆ دوا ڕۆژی ئه و 
خه باتــه ی كــه تێیدایــن و لە  پێشــمانه . 
ئه وانــه  هه موویــان ده ســتكه وتن كــه  
ــه  ده ســت  ــه دا  ب ــه و خه بات ــی ئ ــه  دڵ ل
كــه   زۆره   و  زه خــت  ئــه و  هاتــووه . 
كۆمــاری ئیســامی لــه  شــوێنه كانی 
دیكــه  دەیهێنێــت ، ته نانــه ت ئێعــدام 
چــاو لــێ بكــه ن، ئــه و ئێعدامانــه ی 
لــه  ٣٠ خــوردادی ســاڵی ٦٠  كــه  
كــرا، ئــه و میــزان ئێعدامانــه ی كــه  
شــوێنه كانی  لــه   ٦٧دا  ســاڵی  لــه  
رێژەکــەی  كــرا،  ئێرانــدا  دیكــه ی  
زۆر  نیســبه ت  بــه   كوردســتان  لــە 
شــوێنه كانی  لــه   كه متــره   زۆر 
دیكــه . ئه وانــه  چیمــان پــێ ده ڵــێ؟ 
كــه   ده ڵــێ  پــێ  ڕاســتیمه مان  ئــه و 
و  مقاومــت  ئــه و  حاســڵی  ئــه وه  
به ربه ره كانێیــه  وه  ئــه و ده ســتكه وتانه یه  
ــه  مــاوه ی  كــه  خه باتــی چه كــداری ل
ــه وه ی  ــۆ بزووتن ــد ســاڵه دا ب ــه و چه ن ئ
شۆڕشــگێڕانه ی كوردســتان بویه تــی. 
كۆمــاری  ئه گــه ر  ئه مڕۆكــه  
ــه ی شــوێنه كاندا  ــه  زۆرب ئیســامی ل
لــه   الوان،  ســه ر  بــۆ  دێنــێ  فشــار 
ئــه و كاره   بــه  پارێــزه وه   كوردســتاندا 
هــه ر  ئه گــه ر  كــه   ده زانێــت  ده كات. 
بێنێــت،  بــۆ  زەختیــان  الوانــه   ئــه و 
ڕیزه كانــی   نــاو  دێنــه   و  هه ڵده ســتن 
ژنانــه ی  ئــه و  پێشــمه رگه .  هێــزی 
كــه  فشــاریان بــۆ دێنــن و حیجــاب 
و  كۆنه په ره ســتی  مه قنه عــه ی  و 
لێیــان  ده ده ن،  فــڕێ  پیاوســاالری 
كه ســانه   ئــه و  هــه ر  كــه   ده ترســێ 
شــانیان  كه نــه   چــه ك  و  هه ڵســن 
نه ریتــه   و  داب  ئــه و  دژی  وه  
ئه وانــه   ڕاده وه ســتن.  كۆنه پارێــزه  
هه مــووی  ده ســتكه وتن،  هه مــووی 
و   داهاتــوو  ده ســت  بــه   ســه رمایه ن 
كاری پڕاوپــڕی بــۆ كــراوه  و ئێمــه  
لێره یــن و  درێــژه ده ری  ئێســته   كــه  
و   ئازیزانه مایــن  ئــه و  ڕێــگای 
حاســڵی ئه و ئه زمون و ده ســتكه وت و 
ده ســتاوه ردانه ین. هه روه هــا بــۆ ئێمــه  
درێــژه دان  ده ســتكه وتانه،   لــه و  جیــا 

بــه  خه باتــی چه كــداری و خه باتــی 
كۆمــاری  به رابــه ر  لــه   لێبڕاوانــه  
ئیســامیدا لــه  ســتراتیژی كۆمه ڵــه دا 
ــۆ  ــڵیانه یه  ب ــتونه  ئه س ــه و س ــك ل یه كێ
ــە  ــان. کۆمەڵ ــۆ دواڕۆژم ئێســتا و ب
كــه   كــردووه   باســی  روونــی  بــە 
بزووتنــه وه ی كرێــكاری، بزووتنــه وه ی 
بزووتنــه وه ی  و  جه مــاوه ری 
ــه و ســێ ڕوكــن و ســێ  چه كــداری ئ
بزووتنــه وه ی  ئه ســڵیه ی  كۆڵه كــه  
شۆڕشــگێڕانه ی  كوردســتانن كــه  لــه  
جــۆش و خرۆشــێکی  جەماوەریــدا 
كورتــدا  ماوه یه كــی  لــه   ده توانــێ 
ئیســامی  كۆمــاری  بــە  چــۆک 
هێــزی  دابــدات.  كوردســتان  لــه  
هێزه یــه   ئــه و  ئێمــه   بــۆ  پێشــمه رگه  
ــی  ــه  خزمه ت ــتاوه  ل ــه  ئێس ــه ر ل ــه  ه ك
دوا ڕۆژی شــوراكان، لــه  خزمه تــی 
لــه   و  جه مــاوه ری  بزووتنــه وه ی 
راپەریودایــە .  خزمه تــی جەمــاوەری 
به دروســت  هێــزه   ئــه و  ئه گــه ر 
ئه گــه ر  بكــرێ،  لــێ  ئیســتفاده ی 
ئامــرازی  بــه   نه كــرێ  هێــزه   ئــه و 
ــه ن  ــه  الی ــه  ل ده ســتی سیاســه تی هه ڵ
بــە  نەبێــت  دیكــه وه ،  كه ســانێكی 
ئامــرازی دەســتی ئــه م ده وڵــه ت و ئه و 
ده وڵــه ت ، ماجراجوویــی پــێ نکرێــت 
ده ســتکەوت  بــه   ببێــت  ئه توانــێ   ،
شۆڕشــگێڕانه ی  بزووتنــه وه ی  بــۆ 
هــه ل  لــه   كوردســتان.  خه ڵكــی 
و  ئێــران  ئه مــڕۆی   مه رجــی  و 
ناوچه كــه ، ئه گــه ر چــاو لــێ بكه یــن 
بــۆ  پێشــمەرگە  هێــزه   پاراســتنی 
نرخــە . بــە  ده ســتكەوتێکی  خــۆی 

کــە  ده زانیــن  هەمــووان  ئه مــڕۆ    
به رامبــه ر  لــه   ئێــران  كۆمه ڵــگای 
گه وره دایــه .  وه رچه رخانێكــی 
خه باتــی  جه مــاوه ری،  خه باتــی 
ــه  گۆشــه   ــكاری، ناڕه زایه تیــی ل كرێ
و كه نــاری ئــەم واڵتــە  ڕۆژانــه  مه وج 
لــێ ده دات. لــه  به رابــه ر پارڵمــان، لــه  
به رامبه ر ناوه نده كانی  ده ســه اڵت، له  
هه مــوو شــوێنێكدا خه ڵكــی ناڕازیــی 
ــك ده خــه ن.  ــان ڕێ ــەوە وە خۆی کۆدەبن

تــرس و لــه رزی ســه رانی كۆمــاری 
نارەزایەتیەکانــی  لــە  ئیســامی 
لــه  قســه كانی خامنه یــی  جەمــاوەر 
و  فه رمانده كانــی ســپای پاســداران 
ــه وێ.  ــی ده رده ك ــە روون ــه ش ب و ئه رت
لــه   خۆیــان  نگه رانــی  ئاشــكرا  بــه  
ده ده ن.  نیشــان  خۆیــان  دواڕۆژی 
لــه  په نــای  لــه  وه هــا وه زعیه تێكــدا 
نه خۆشــیه كی كوشــه نده ی كۆرۆنــادا 
كــه  لــه  ئاســتی جیهانیــدا ئــه و له تمــه  
دا ،  مروڤایەتــی  لــە  گه وره یــه ی 
لــه  ئێرانیــش بــه  هــۆی تاوانبــاری 
هــۆی  بــه   سیاســی،  ده ســه اڵتی 
و  ســه رمایه داران  چاوچنۆكــی 
ده وڵه تــی الیه نگــری ئــه وان،  گیانــی 
وە   ئەســتاند  كه ســی  هــه زار  ده یــان 
رووحانــی  حه ســه نی  قه ولــی  بــه  
 ٣٥ لــه   زیاتــر  ڕایگه یانــد  كــه  
ئێــران  خه ڵكــی  لــه   كــه س  ملیــۆن 
ــێ  ــه و نه خۆشــینه .   ب ــوون ب ــوده  ب ئال
ــه   ــاو خه ڵكــدا ب ــه  ن ــه  ل ــك   ك ئۆمێدی
ده ســه اڵت دروســت بــووه  ، ئه وه مــان 
كۆمــاری  كــه   ده دات  نیشــان  پــێ 
زیاتــر  لــه  هه مــوو كات  ئیســامی 
ــێ دژواری مانــه وه ی  لــه  هه لومه رج
ســه ركوتگه رانه ی خۆیدایــه . لــه  وه هــا 
بارودۆخێكــدا به هێــز كردنــی خه باتــی 
جه مــاوه ری،  خه باتــی  سیاســی، 
به رامبــه ر  لــه   خۆڕێكخســتن 
ئه ركــی  ئیســامیدا  كۆمــاری 
سه رشــانی هه مــوو هێــزه  چــه پ و 
سوسیالیســت و كۆمۆنیســته كان و له  
ئــه وان حزبــی  ســه ره وه ی هه مــووی 
كۆمه ڵه یــه .  و  ئێــران  كۆمۆنیســتی 
شــه رایه تێكدا   وه هــا  لــه   بۆیــه  
ده خاڵه تــی فه عــال و چاالكانــه  لــه  
ڕووداوه كانــدا ، زه روره تــی پاراســتن 
حــزب  و  ته شــكیات  ئینســجامی 
پێــدان  پــه ره   سیاســی،  جه ریانــی  و 
نــاو  لــه   جه مــاوه ری  كاری  بــه  
دڵــی كرێــكاران و زه حمه تكێشــاندا، 
هێزکردنــی  بــە  و  دامەزرانــدن 
رێکخــراوە كرێــكاری ، جه ماوه ری وە 
خەباتکارانــەکان، لــه  نــاو جه مــاوه ری 

پێوه نــدی  كردنــی  به هێــز  خه ڵكــدا، 
شۆڕشــگێڕانه ی  بزووتنــه وه ی 
و   بزووتنــه وه   له گــه ڵ  كوردســتان 
جه مــاوه ری  وە  سیاســی  خه باتــی 
هەروەهــا   ، ئێرانــدا  ئاســتی  لــه  
ــزی پێشــمه رگه ی  ــی هێ ــز كردن به هێ
هه ڵوومه رجــه ی  لــه و  كۆمه ڵــه  
ئه وله ویه ته كانــی  لــه   ئێســتادا 
ئێمەیــە و لــه و ئه ركانه یــه  كــه   لــه  
ته شــكیاتی  كاری  ده ســتوری 
هەلومەرجــە  لــه م  کۆمەڵەدایــه . 
ئه ركــی  ئاڵووگــۆرەدا  لــە  روو 
پێشــمەرگەی  هێــزی  سه رشــانمانه  
بــواری  لــه   و  بپارێزیــن  کۆمەڵــە  
و  ســازمانی  بــواری  لــه   سیاســی، 
ــن.  ــی كه ی ــیپلین ته قویه ت ــەزم و دس ن
له كاتــه دا لــەم ناوچەیــە هــه ر هێزێكی 
ــه  داعــش  وە گــروپ  كۆنه په ره ســت ل
ئیســامیه وه   تونــدڕه وی  گەلــی 
ســه ر  ده كه نــه   دەســتدرێژی  كــه  
گیــان و ماڵــی خه ڵكــی هــه ژار و 
كۆمه ڵگایــه ،  ئــه و  ســته ملێكراوی 
خۆڕاگرانــه   مقاومه تــی  بــێ  بــه  
به شــێكه   چه كــداری  خه باتــی  كــه  
لــه و مقاومه تــه،  هێــزی سیاســی ، 
بــه   كۆمۆنیســت  هێــزی  به تایبــه ت 
ڕاحتــی ناتوانــێ خــۆی بپارێزێــت. 
كۆمــاری  كــه   هه لومه رجــه دا  لــەم 
ــش   ــتی ناوچه كەی ــه  ئاس ئیســامی ل
لــه   چ  و  لێژیدایــه   لــه   گڵۆڵــه ی 
ئێرانــدا  هه مــوو  ناوخــۆی  ئاســتی 
كه وتۆتــه   زیاتــر  كات  هه مــوو  لــه  
خه ڵكــی  په المــاری  و  قیــن   بــه ر 
ناڕازیــی، لــه م كاتــه دا بــه  دڵنیاییــه وه  
ئه گــه ر ئاڵوگــۆڕ لــه  ئێرانــدا بێتــه  
ــه   ــه و ناوچه یه ی پێشــه وه ، كوردســتان ئ
كــه  لــه  كه متریــن كاتــدا  ته كلیفــی 
سیاســی كۆمــاری ئیســامی تێــدا 
ــه و كاتــه  دایــه   ڕۆشــن ده كرێتــه وه .  ل
كــه  كارامه یــی و لێهاتــووی هێــزی 
پێشــمه رگه ی كۆمه ڵــه  بــه  عنوانــی 
و  كرێــكار  چه كــداری  باســكی  
زه حمه تكێشــان، بــه  عنوانــی پشــتیوان 
خه باتــی  و  شــوڕاكان  پاڵپشــتی  و 

جه مــاوه ری، پێگــه  و جێگەوشــوێنی  
ده كات.  په یــدا  خــۆی  تایبه تــی 

بــۆ ئێمــه  ئــه و ده رس و ئه زموونانــه ی 
ورمــان  شــوان  گوردانــی  لــه   كــه  
گــرت، ده رســی خۆڕاگــری، ده رســی 
فیــداكاری، ده رســی باوه ڕمه نــد بــوون 
هه تــا دوا هه ناســه  بــه  بیــر و بــاوه ڕ 
ــه و  ــازی كۆمۆنیســتییە. ل ــه  ڕێب و ب
ــه  خۆڕاگــری ئــه وان  ــه  و  ل هاوڕێیان
قاره مانانه یــه ی  مقاومه تــه   لــه و 
كــه  كردیــان لــه  ده ڤــه ری شــاره زوور 
ســه ری  دیكــه   جارێكــی   ،
پێشــمه رگه ی  هێــزی  و  كۆمه ڵــه  
 ، ڕاگــرت  بــه رز  كۆمه ڵه یــان 
ته نانــه ت  كــه   کاتانــەدا  لــه و 
بــه   هاوڕێیانه مــان  لــه و  ژماره یــه ك 
هێــز  لــه   مه ســمومیه ته وه   هــۆی 
ده ســت  كه وتنــه   كه وتبــوون،  وزە  و 
ــاری ئیســامی  ــی كۆم جنایه تكاران
ــاری  ــی ش ــه  زیندان ــیان ل و ١٢ كه س
به رامبــه ر  لــه   ســه ربه رزانه   ســنه  
كۆڵیــان  و  ڕاوه ســتان  جەالدانــدا  
دڕندانــه   شــێوه یه كی  بــه   و  نــه دا 
ئێعــدام كــران، ده رســێكی گــه وره ی 
بــه   هه موومــان  بــۆ  خۆڕاگرییــان 
جــێ هێشــت. بۆیــه  لــەم ڕۆژه دا و 
جارێكــی دیكــه  بــە نــوێ كردنــه وه ی 
شــوان  گوردانــی  له گــه ڵ  په یمــان 
ڕیزه كانــی  گیانبه ختكردوانــی  و 
كۆمۆنیســتی  حزبــی  و  كۆمه ڵــه  
كردنــه وه ی  نــوێ  په یمــان  ئێــران، 
كــه   بنه ماڵه كانیــان،  له گــه ڵ 
و  ئازیــز  ڕێــگای  درێــژه ده ری 
هه وره هــا  بیــن.  خۆشه ویســتیان 
خه باتــكاری  خه ڵكــی  له گــه ڵ 
و  قــورس  كۆمه ڵــه   كــه   كوردســتان 
ســه ربه رزتر  و  جــاران  لــه   تــر  قایــم 
به رامبــه ر  لــه   هه میشــه   وه ك 
لــه   ڕاده وه ســتێ،  جنایه تكارانــدا 
و  خه باتیــان  لــه   ده ســته وته كانیان 
بــه   خشــت  كــه   زه حمه تانــه ی  لــه و 
لــه   دانــراوه ،  یــه ك  له ســه ر  خشــت 
پارێــزگاری  ئه وانــه   هه مــووی 
ده كه یــن وە وه كــوو هه میشــه  ڕۆڵــه ی 
ڕۆژی ته نگانــه  بــۆ ئێســتا و بــۆ دوا 
ڕۆژی بزووتنــه وه ی شۆڕشــگێڕانه ی 
جارێكــی  دەبیــن.  كوردســتان 
دیكــه  ســه ری ڕێــز و نــه وازش بــۆ 
ئازیزانــی گوردانــی شــوان و گیــان 
بختكردوانــی هه ڵه بجــه  داده نه وێنیــن 
خۆڕاگــری  و  فیــداركاری  لــه   و 
وه رده گریــن  ده رس  هاورێیانمــان 
بنه ماڵــه   بــۆ  ده نێریــن  دروود  و 

. ن نیا یســته كا خۆشه و
 ئێوه یش هه ر شاد و سه ربه رز بن. 

***
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كۆبوونــه وی  و  مانگرتــن 
ناوه نــده   كرێكارانــی  ناڕه زایه تیــی 
ســه نعه تی  ســه ره كییه كانی 
نــه وت،  ســه نعه تی  له وانــه   ئێــران 
پێترۆشــیمی، گاز، ڕێگه ی ئاســن و 
مێتــرۆ وێــڕای داخوازیــی  ڕادیــكاڵ 
په یگیــری  و  و خه باتــی ڕێكخــراو 
بێمافیــی  دژبــه   خانه نشــینكراوان 
ســیمایه كی  ئابــووری  و  سیاســی 
بزووتنــه وه ی  بــه   خه باتكارانه تــری 
نێــوه دا  لــه و  به خشــیوه .  كرێــكاری 
ســه نعه تی  كرێكارانــی  خه باتــی 
نــه وت و گاز و پێترۆشــیمیی ئێــران، 
ناڕه زایه تیــی ناوچه یــی تێپه ڕانــدووه  
به خــۆی  سه رتاســه ریی  پانتایــی  و 

گرتــووه .

لــه   زۆرێــك  نــه وت  وه زاره تــی 
نه وتییه كانــی  پــڕۆژه   و  چاالكــی 
شــیركه تی  چوارچێــوه ی  لــه  
وه زاره تخانه یــه   ئــه م  ژێرشــاخه ی 
له وانــه  شــیركه تی میللیــی نــه وت، 
شــیركه تی میللیــی گاز، شــیركه تی 
پێترۆشــیمی  ســه نایعی  میللیــی 
و  پااڵوتــن   میللیــی  شــیركه تی  و 
نه وتیــی  به رهه مهێنانــی  به شــی 
خسووســییه كان  په یمانــكاره   بــه  
شــیركه تانه ش  ئــه م  ســپاردووه . 
بــه   كاره كه یــان  لــه   به شــێك  چه نــد 
و  دووهــه م  ده ســتی  په یمانكارانــی 
هه روه هــا دامه زراندنــی پێرســۆنێلیان 
ــن  ــی دابی ــیركه ته  په یمانییه كان ــه  ش ب

ســپاردووه . كار  هێــزی  كردنــی 

كرێكارانــی  لــه   هێندێــك  نوێنــه ری 
سێشــه ممه  ١٩ی  په یمانــی ڕۆژی 
ــده   ــان گه یان مانگــی ڕه شــه ممه  خۆی
پێته خــت و لــه  به رامبــه ر مه جلیــس 
لــه   و  كۆبوونــه وه   دایــه   ده ســتیان 
پــاكارد  به رزكردنــه وه ی  ڕێگــه ی 
جێبه جــێ  خوازیــاری  نووســراوه   و 
بــوون.   داخوازییه كانیــان  كردنــی 
دژه   هه وڵــی  به رامبــه ر  لــه   ئــه وان 
كرێكاریــی كه ســانێك كــه  ده یانویســت 
بخه نــه   كرێكارانــه   ئــه م  خه باتــی 
ژێــر كۆنتڕۆڵــی ئۆســوولگه راكانی 
ئه منییــه كان،  هێــزه   و  مه جلیــس 

نووســییان:

بــه رده وام  كرێــكاران  “ئێمــه  
به شــوێن  كــه   ڕامانگه یانــدووه  
حكوومه تــه وه   باڵێكــی  هیــچ 
هاتنــی  وه دی  خوازیــاری  و  نیــن 
ئــه م  چیتــر  و  خواســته كانمانین 
ته حه مــول  بــۆ  باروودۆخه مــان 
ئێمــه   قســه ی  ئه مــڕۆش  ناكــرێ. 

ئه وه یــه “. هــه ر 

درێــژه دا  لــه   كرێكارانــه   ئــه م 
كــرده وه ی دژه كرێكاریــی نوێنه رێكــی 
و  كــرد  ئاشــكرا  ســاخته یان 
ئێمــه   بــۆ  نووســییان: “نه ســیحه تی 
و  هه ســت  كــه   ئه وه یــه   كرێــكاران 
ســۆزمان كۆنتــڕۆڵ بكه یــن و لــه م 
و  “تونــدڕه و  هێــزه   كــه   په راوێزانــه  
ده نێنــه وه  ،  بۆمانــی  ســه ره ڕۆ“كان 
بێگومــان،  بگرێــن.   بــه دوور  خــۆ 
تونــدڕه و  كه ســانی  لــه   مه به ســتی 

نــه   ده ڵێیــن  كــه   كرێكارانیــن  ئێمــه  
حه قده ســته كانمان  ده بــێ  ته نیــا 
پێویســته   به ڵكــوو  بكــرێ  زیــاد 
ــۆ دایمــی  قــه رارداده  كاتییه كانیــش ب
بگۆڕدرێــن و ده ســتی په یمانكارانــی 
زه رووســفه ت و مفته خــۆر لــه  ناوه نــده  
بكرێتــه وه “. كــورت  كرێكارییــه كان 

كرێكارانــی پێشــڕه و لــه  هیدایه تــی 
و  كه ســی  هــه زاران  مانگرتنــی 
یــه ك مانگــه دا ، كــه  لــه  مانگــی 
گه الوێــژی ٩٨ه وه  ده ســتی پێكــرد، 
به ره بــه ره  گه لێــك تاكتیكیــان بــه كار 
لــه   كرێــكاران  هێــزی  تــا  هێنــا 
نــه ڕوات.  به فیــڕۆ  كۆبوونه وه كانــدا 
بــه   ڕێگه یــان  ئــه وان  نموونــه   بــۆ 
كرێكارانی خێزاندار دا تا به  شێوه ی 
دواتــر  ڕاگه یاندنــی  تــا  و  كاتــی 
بنه ماڵه كانیــان.  الی  بگه ڕێنــه وه  
ئــه وان هێــزی كرێكارانیــان به ره بــه ره  
چاالكانــی  مه یــدان.  هێنایــه  
كرێــكاران  متمانــه ی  جێــگای 
یــه ك  مانگرتنــی  قۆناغێكــی  لــه  
 ٥٠ لــه   كرێكارانیــان  مانگــه دا، 
ناوه نــد و لــه  ١٠ ئۆســتان بــه  شــێوه ی 
هاوئاهه نــگ هێنایــه  مه یــدان. ئــه م 
و  خاوه نــكاران  ڕێكخــراوه ،  هێــزه  
به رپرســانی ده وڵه تیــی ناچــار كــرد 
تــا ڕێــگای ســازش بگرنــه  بــه ر و 
واده  و به ڵێنییــان پێبــده ن و به شــێك  
ــاد  ــه  زی ــان له وان ــه  خواســتی ناڕازی ل
جێبه جــێ  حه قده ســته كان  كردنــی 

بكــه ن.

كرێــكاران په یمانــی لــه  دووهه میــن 
ــه وه ،  ــان كردووه ت به یانییــه دا كــه  باوی
شــێوه یه   بــه م  داخوازییه كانیــان 

كــردووه : فورموڵــه 

ژیانمــان  هه زینــه ی  حه قده ســته كان 
بڕواتــه   پێویســته   و  نــاكات  دابیــن 
هه ژاریــی  هێڵــی  ســه رووی 
واتــه   ده وڵــه ت  ڕاگه یانــدراوی 
لــه   تمــه ن  ملیــۆن   ١٢ ســه رووی 
مانگــدا. هیــچ كرێكارێــك نابــێ لــه م 

وه ربگرێــت. كه متــر  بڕه یــه  
لــه  پێنــاو دابیــن كردنــی ئه منییه تــی 
پیشــه یی و ڕێگری له  ده ســتدرێژیی 
بۆســه ر  مفته خــۆر  خاوه نكارانــی 
قــه راردادی  پێویســته   ژیانمــان، 
بــه  قــه راردادی  كاتــی و په یمانــی 
و  بگۆڕدرێــت  ڕاســته وخۆ  و  دایــم 
پاســكاریی ئێمــه  كرێــكاران لــه  نێــوان 
خاوه نكارانــی مفته خــۆردا كۆتایــی 

پێبێــت.
هه مــوو  حه قده ســته كانمان  پێویســته  
مانگێــك له ســه ری وه ختــی خۆیــدا 
ــه  هه مــوو  ــت و قه رزه كانمــان ل پێبدرێ

شــوێنێك ده ســتبه جێ بدرێنــه وه .
ڕه ســمی  غه یــره   كرێكارانــی  ئێمــه  
خزمه تگوزاریــی  لــه   پێویســته  
ده رمانــی  بێبه رامبــه ری 
هــه روه ك  و  بیــن  به هره مه نــد 
ئێمــه   ڕه ســمیی  هاوكارانــی 
ببردرێتــه   ئاســتی  ڕایانگه یانــدووه ، 
پرۆتۆكۆلــی  به تایبــه ت  ســه رێ. 
ــی  ڕێكخــراوی ته ندرووســتیی جیهان
له گــه ڵ  به ره نگاربوونــه وه   بــۆ 

لــه   كۆرۆنــا  كوشــنده ی  ویرووســی 
و  به ڕێوه بچێــت  ناوه نــده كان  هه مــوو 
ئیمكاناتــی پێویســت و به خۆڕایــی 
په تایــه   لــه م  پێشــگیری  بــۆ 
بخرێتــه  ئیختیــار هه موانــه وه . ئێمــه  
هاوده نــگ  نه وتیــش  كرێكارانــی 
كرێــكاران،  هه مــوو  له گــه ڵ 
و  موعه لیمــان  خانه نشــینكراوان، 
كۆمه ڵــگا  جۆراوجۆره كانــی  به شــه  
واكســێنی  كــه   ڕایده گه یه نیــن 
و  بكڕدرێــت  پێویســته   ســتاندارد 
واكسیناســیۆنی به خۆڕایی و به دوور 
هه اڵواردنێــك  چه شــنه   هــه ر  لــه  
بخرێتــه   سه رتاســه ریدا  ئاســت  لــه  

هه موانــه وه . ئیختیــار 
پێویسته  كه ش و هه وای ئه منییه تی 
كۆتایــی  نه وتییه كانــدا  ناوه نــده   لــه  
ــی  ــی ڕێكخســتن، ماف ــت. ماف پێبێ
ناڕه زایه تــی،  مافــی  كۆبوونــه وه ، 
لــه  زومــره ی مافــه  بنه ڕه تییه كانــی 

ــن. كرێكاران
لــه  كۆتاییــدا ته ئكیــد ده كه یــن كــه  
كــه   ئابوورییــه كان  تایبه تــه   یاســا 
ده گرنــه  وه ،  نه وتیــش  ناوه نده كانــی 
كــه   یاســایانه ن  ئــه و  زۆمــره ی  لــه  
له ســه ر  كۆیله تییــان  و  گوشــار 
ــه وه .  ــر كردووه ت ــكاران توندت ئێمــه  كرێ
ده بــێ  به تــه واوی  یاســایانه   ئــه م 
هه ڵوه شــێنه وه  و ده ســتدرێژی بۆســه ر 
ئێمــه  كۆتایــی  ژیــان و گوزه رانــی 
باســیان  ئه وانــه ی  گشــت  پێبێــت. 
یه كگرتووانــه ی  خواســتی  لێكــرا، 
ــره   ــی ڕه ســمی و غه ی ــه  كرێكاران ئێم
ڕه ســمییه  لــه  ناوه نــده  نه وتییه كانــدا. 
دواتــردا  مانگرتنــی  لــه   پێویســته  
هه موومــان لــه  ده وری ئــه م خواســتانه  
هه نــگاوی  لــه   و  كۆببینــه وه  
بردنه ســه ره وه ی  له ســه ر  یه كه مــدا 
 ١٢ ســه رووی  بــۆ  حه قده ســته كان 
بكه یــن“. پێداگــری  تمــه ن  ملیــۆن 

نیشــانانه   ئــه م  هه مــووی 
خه باتــی  كــه   ده ڵێــن  پــێ  ئه وه مــان 
خه ریكــه   ڕۆژبــه ڕۆژ  چینایه تــی 
سه رتاســه ری  خه ســڵه تی  زیاتــر 
لــه   بابه تــه   ئــه م  و  به خۆده گرێــت 
ده ســه اڵتدارییه تیی  ســه رده می 
بێوێنه یــه .  ئیســامیدا  كۆمــاری 
ــه  به رامبــه ر خواســتی  ــه م ڕژیمــه  ل ئ
شــتێكی  هیــچ  كرێكارانــدا، 
بێبنه مــا  به ڵێنــی  دانــی  بێجگه لــه  
ــه ركوت  ــرازی س ــی ئام و به كارهێنان
ئــه م  خه باتــی  نایــه .  له ده ســت 
كرێكارانــه  لــه  په نــا باقیــی كرێــكاران 
ســیمایه كی  خانه نشــینكراوان،  و 
بزووتنــه وه ی  بــه   خه باتكارانه تــری 

به خشــیوه . كرێــكاری 

***

بزووتنه وه ی كرێكاری 
هەنگاوێک بەرەوپێش

چوونه ده ره وه ی ده وڵه تی توركییه  له  
كۆنوانسۆنی ئیستانبۆل 

لــه  مــاوه ی حه فتــه ی ڕابــردوودا واتــه  
ــی  ــارس، ده وڵه ت ــی ١٩ی م ــه  ڕێكه وت ل
لــه   ڕه ســمی  به شــێوه ی  توركییــه  
كۆنوانســیۆنی ئیســتانبۆل چــووه  ده رێ. 
ئــه وه ش لــه  حاڵێكدایــه  كــه  توركییــه  لــه  
شــۆرای  ئه ندامــی  واڵتــی  نێــوان ٤٧ 
ئۆرووپــا، بااڵتریــن ڕێــژه ی توندوتیژیــی 
كــراوه .  تۆمــار  تێیــدا  ژنانــی  دژبــه  
هــۆكاری  توركییــه   كاربه ده ســتانی 
چوونــه ده ره وه  لــه م كۆنوانســیۆنه یان كــه  
لــه  الیــه ن ڕه جــه ب ته ییــب ئه ردۆغانــه وه  
“زه هــرا  ڕانه گه یانــدووه .  كــراوه ،  واژۆ 
بنه ماڵــه ی  وه زیــری  زۆمــۆرۆد” 
ڕایگه یانــدووه   له مبــاره وه   توركییــه ش 
كــه  “یاســای بنه ڕه تیــی توركییــه  مافــی 
هه روه هــا  و  ده كات  زه مانــه ت  ژنــان 
مســوڵمانی  كۆمه ڵگــه ی  لــه   به شــێك 
كــه   بــاوه ڕه ن  ئــه و  له ســه ر  توركییــه  
بۆســه ر  هه ڕه شــه یه   كۆنوانســیۆنه   ئــه م 
په ره پێــده ری  و  بنه ماڵــه   ناوه نــدی 

هاوڕه گه زخوازییــه “.

نێونه ته وه یــی  ڕاپۆرتــی  به پێــی 
“ســۆله یمان  ته ســنیم،  هه واڵنێریــی 
توركییــه   واڵتــی  وه زیــری  ســویلو” 
لــه   چوونــه ده ره وه   بــه   ســه باره ت 
وتوویه تــی  ئیســتانبۆل  كۆنوانســیۆنی 
كــه : “لــه م بــاره وه  له گــه ڵ تۆمه تێكــی 
نابه جــێ و نــاڕه وا بــه ره وڕوو بووینــه وه “. 
“ئێمــه   كــه :  ڕاشــیگه یاندووه   هه روه هــا 
ده ســه اڵتدارییه تیی  بــه   واڵتێكیــن 
به ڵگــه   ئــه و  ســه ربه خۆوه . 
ســه اڵحمانه   بــه   كــه   نێونه ته وه ییانــه ی 
كــه   ئه وانــه ش  و  ده كه یــن  واژۆی 
ــه   ــان ده رۆین ــه  لێی ــان نیی پێویســتمان پێی

ده ره وه “.

ئیســتانبۆل  كۆنوانســیۆنی  بــه اڵم 
واتــه  كۆنوانســیۆنی شــۆرای ئۆرووپــا 
دژبــه   توندوتیــژی  لــه   ڕێگــری  بــۆ 
و  بنه ماڵــه   توندوتیژیــی  و  ژنــان 
ئــه م  له گــه ڵ  به ره نگاربوونــه وه  
لــه   كۆنوانســیۆنه   ئــه م  بابه ته یــه . 
ســاڵی  مــه ی  ١١ی  ڕێكه وتــی 
٢٠١١دا لــه  الیــه ن وه زیرانــی كاروبــاری 
لــه   ئۆرووپایــی  واڵتــی   ٤٧ ده ره وه ی 
شــاری ئیســتانبۆلی تۆركییــه  په ســند 
ژووئیــه  ١٢ واڵت  مانگــی  تــا  كــرا. 
كــرد  واژۆ  كۆنوانســیۆنه یان  ئــه م 
ســه ره ڕای  دیكــه ش  واڵتــی   ٢٤ و 
لــه   كۆنوانســیۆنه ،  ئــه م  كردنــی  واژۆ 
خۆشــیاندا  نه ته وه ییه كانــی  پارله مانــه  
بــرد.  به ڕێوه یــان  و  كــرد  په ســندیان 
ســه ره تای  لــه   كۆنوانســیۆنه   ئــه م 
ده رهاتــووه .  به كــرده وه   ســاڵی ٢٠١٤ه وه  
بۆلغارســتان،  ئه رمه نســتان،  واڵتانــی 
كۆمــاری چێــك، مه جارســتان، لیتونــی، 
مولــداوی،  لیتوانــی،  لیختنشــتاین، 
ئــه م  ئه گه رچــی  بریتانیــا  و  ئۆكرایــن 
بــه اڵم  كــردووه ،  واژۆ  كۆنوانســیۆنه یان 
پارله مانه كانیانــدا  له نــاو  هێشــتا 
ئــه م  پێــی  بــه   نه كــردووه .  په ســندیان 
ئه نــدام  واڵتانــی  كۆنوانســیۆنه ، 
هه رجــۆره   كــه   شــانیانه   ســه ر  ئه ركــی 
توندوتیژیــی  لــه   توندوتیژییــه ك 
توندوتیژیــی  تــا  بگــره   كه المییــه وه  
قه تڵــی  ده ســتدرێژی،  فیزیكــی، 
كۆرپه ڵــه ی  بردنــی  له بــار  نامووســی، 

ئیجبــاری و هاوســه رگیریی ئیجبــاری 
تــاوان  بــه   واڵته كه یانــدا  یاســای  لــه  
پێناســه  بكــه ن و ســزای پێویســت بــۆ 
بكــه ن.  په ســند  و  دیــاری  تاوانبــاران 
هه وڵێــك  كۆنوانســۆنه   ئــه م  بێگومــان، 
ئاســتی  بــه   واڵمدانــه وه   بــۆ  بــووه  
ناڕه زایه تییــه ك كــه  بزووتنــه وه ی ژنــان و 
ــه  ده ســه اڵتی  ــواره  دژب ــه م ب ــی ئ چاالكان
ــه . ئه گه رچــی هــه روه ك  ــه  بوویان توركیی
كردنــی  په ســند  پێكــرا،  ئامــاژه ی 
ــك  ــه ن زۆرێ ــه  الی وه هــا كۆنوانســیۆنێك ل
توركییــه ،  له وانــه   واڵته كانــه وه   لــه  
بــه اڵم  بــووه   ڕواڵه تــی  هه وڵێكــی 
ڕێــژه ی  چوونه ســه ره وه ی  له گــه ڵ 
ــه   ــه  توركیی ــوژی ل ــژی و ژن ك توندوتی
دژبــه م  ناڕه زایه تــی  ئاكامــدا  لــه   و 
ئه ردۆغــان  ده وڵه تــی  جه نایه تانــه ، 
جێگایــه ی  ئــه و  تــا  ده دات  هــه وڵ 
گرتنه بــه ری  بــه   هه یــه   ڕێــگای  كــه  
توندوتیــژی و الواز كردنــی بواره كانــی 
لــه   كۆمه اڵیه تــی،  ناڕه زایه تیــی 
بــكات.  ڕێگــری  په رســه ندنیان 
بــه و  ئه ردۆغــان  ده وڵه تــی  بێگومــان 
ئه وه یكــه   له بــه ر  نــاگات،  ئامانجــه ی 
حاشــاهه ڵنه گرن.   ڕاســتییه كان 
ڕایگه یانــدووه   ڕوویتێــرز  هه واڵنێریــی 
توركییــه   ده وڵه تــی  ئه گه رچــی  كــه  
ژن  بــه   پێوه ندیــدار  ڕه ســمی  ئامــاری 
كــوژی ڕاناگه یه نــێ بــه اڵم گرووپێــك 
كــه  لــه  توركییــه  لــه م بــواره دا لێكۆڵینــه وه  
كــه   كــردووه   ئاشــكرایان  ئه نجــام ده ده ن 
مــاوه ی ١٠  لــه   كــوژی  ئامــاری ژن 
زیــادی  به رابــه ر   ٣ ڕابــردوودا  ســاڵی 
ته ندرووســتیی  ڕێكخــراوی  كــردووه . 
 ٣٨ كــه   ڕایگه یانــدووه   جیهانیــش 
ــاوه ی  ــی توركییــه  لــه  م له ســه دی ژنان
توندوتیژیــی  بــه ر  ده كه ونــه   ژیانیانــدا، 
لــه   ڕێژه یــه   ئــه م  و  هاوژینه كه یــان 
به وتــه ی  له ســه ده .   ٢٥ ئۆرووپــا 
چاالكانــی ڕێكخــراوی “ئێمــه  كوشــتنی 
ژنــان ڕاده گریــن“  ته نیــا لــه  مــاوه ی 
ــردوودا النیكــه م ٣٠٠ ژن لــه   ســاڵی ڕاب
ــوژراون.  ــاوان ك ــه  ده ســتی پی ــه  ب توركیی
ده ســتدرێژیی  هه واڵــی  دوایانــه دا  لــه م 
 ٩٢ ژنێكــی  كوشــتنی  و  سێكســی 
ســاڵه   و گرتــه  ویدیــۆی پیاوێــك كــه  
ــازار  ــه ر ئ ــه  ب هاوســه ری پێشــووی داوه ت
باســه كانی  فیزیكــی،  توندوتیــژی  و 
دژبــه   توندوتیژیــی  بــه   پێوه ندیــدار 
ئــه م  په ره پێــداوه .  توركییــه   لــه   ژنانــی 
ــه   ــه ت ب ــا تایب ــاره  ته نی ــه  ناله ب باروودۆخ
ڕه جــه ب  ده ســه اڵتدارییه تیی  ده ورانــی 
لــه   نییــه ، به ڵكــوو  ته ییــب ئه ردۆغــان 
“بولنــت  ده ســه اڵتداریه تیی  ســه رده می 
شــوێنێكی  توركییــه   ئاجویت“یشــدا 
ــه  ڕاســتیدا  ــوو. ل ــان نه ب گونجــاو بــۆ ژن
ناڕه زایه تیــی “پارتــی كۆماریــی گــه ل” 
نه یــاری  حیزبــی  گرینگتریــن  كــه  
ئه ردۆغانــه ، دژبــه  بڕیــاری چوونــه ده ره وه  
ڕاگه یاندنــی  و  كۆنوانســیۆنه   لــه م 
مانــای  بــه   كرده وه یــه   ئــه م  ئه وه یكــه  
شــارومه ندانی  بوونــی  دووهــه م  پلــه  
بــۆ  كردنــه   خــۆش  ڕێــگا  و  ژنــه  
ناڕه زایه تییه كــه   به نــاو  كوشــتنیان ، 
هه یــه .  ناوخۆیــی  كارایــی  ته نیــا  كــه  
ئامرازێكــه  بــۆ بردنه ســه ره وه ی توانــای 
چه نه لێدانــی ئــه م حیزبــه  لــه  به رامبــه ر 
ــه ت و گه شــه ی ڕه جــه ب  ــی عه داڵ حیزب

لــه   توركییــه   ئه ردۆغــان.  ته ییــب 
له نــاو  ٨١ی  پلــه ی  ٢٠٠١دا  ســاڵی 
گه شــه ی  بــواری  لــه   واڵتــدا   ١٧٥
په یوه ندیــدار بــه  ژنــان به ده ســت هێنــا. 
ــان  ئــه م ده ركه وته یــه  كــه  باروودۆخــی ژن
بــوار ته ندرووســتی، فێــر كــردن و  لــه  
داهاتــه وه  ده داتــه  بــه ر لێكۆڵینــه وه ، نــه  
ته نیــا توركییــه ی  خســته  پــاش واڵتانــی 
ئۆرووپایــی، به ڵكــوو له چــاو زۆرێــك لــه  
ــه  عه ره بســتان،  واڵتانــی مســوڵمان له وان
لۆبنــان، ئــۆردۆن و توونێــس پێگه یه كــی 
بــه  پێــی ده ركه وتــه ی  پێــدا.  نزمتــری 
واڵتــی  ژنان“یــش  كردنــی  “به توانــا 
گونجــاوی  باروودۆخێكــی  توركییــه  
له حاڵــی  واڵتــی   ٧٠ له نــاو  و  نه بــوو 
گه شــه  و مســوڵمان نشــینی ئه فریقایــی 
و ئاســیاییدا، پله یه كــی نزمــی پێــدرا. 
پێویســته  بوتــرێ كــه  لــه و ســه رده مه دا 
نزیــك بــه  ١٠ له ســه دی ژنانــی توركییــه  
هاوســه ریدا  چه نــد  بنه ماڵــه ی  لــه  
ده ژیــان و ئــه وه ش لــه  حاڵێكــدا بــوو كــه  
ڕێگــری  یاســای  ١٩٢٦ه وه   له ســاڵی 
لــه  چه نــد هاوســه ری په ســند كرابــوو. 
لــه   كــه   بچێتــه وه   له بیرمــان  نابــێ 
 ٢٠٠٩ تــا   ٢٠٠٢ ســااڵنی  مــاوه ی 
وه زاره تــی  ڕه ســمیی  ئامــاری  به پێــی 
ڕێــژه ی  توركییــه ،  دادگوســته ریی 
توندوتیــژی نــاو مــاڵ هــه زار و ٤٠٠ 
لــه و  هــه ر  و  كــردووه   زیــادی  له ســه د 
مــه ودا زه مانییــه دا نزیــك بــه  ٧ هــه زار 
“نامووســی“یه وه   هــۆكاری  بــه   ژن 

كــوژراون.

دڵته زێنانــه   ڕاســتییه   ئــه م  هه مــوو 
له وه یكــه   بــه ده ر  كــه   پێده ڵێــن  ئه وه مــان 
چ حیــزب یــان ده وڵه تێكــی بــورژوازی 
و  بــكات  واژۆ  كونوانســیۆنێك  چ 
ده رێ،  بێتــه   په یماننامه یــه ك  لــه   یــان 
له ســه ر  هه موویــان  هــه ر  بناغــه ی 
ژن  و  ســه ركوت  چه وســانه وه ،  ســته م، 
كــوژی دانــداره وه . هــه ركات بزووتنــه وه  
هه ڵــده ده ن،  ســه ر  كۆمه اڵیه تییــه كان 
بورژوازییــه كان  ده وڵه تــه   و  حیــزب 
هــه وڵ ده ده ن لــه  ڕێگــه ی چاكســازیی 
نیوه چڵــه وه  ئــه م بزووتنه وانــه  كۆنتــڕۆڵ 
جێگایــان  كــه   ئه وكاتیــش  و  بكــه ن 
ده ده نــه   ده ســت  بینــی،  لێــژ  به خۆیــان 
دژه   و  زیاتــر  هه رچــی  ســه ركوتی 
له گــه ڵ  به ره نگاربوونــه وه   مرۆڤیتــر. 
ئیســامی  ده وڵه تــی   هێرشــه ی  ئــه م 
ــان، پێویســتیی  ـــــ فاشیســتیی ئه ردۆغ
هاتنــه  مه یدانــی ملیۆنیــی ژنــان و هێــزه  
كردووه تــه   ڕادیكاڵه كانــی  و  چــه پ 
گرینــگ.  و  ده ســتبه جێ  ئه ركێكــی 
بێگومــان ته نیــا لــه م ڕێگــه وه  پاشه كشــه  
بــه  وه هــا سیاســه تێكی به ئاشــكرا دژه ژن 

ده كرێــت.

****
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قه یرانی لۆبنان،
 درێژه ی ناڕه زایه تییه كان

 و بنبه ستی نیزامی سیاسی

بــه   نزیــك  تێپه ڕینــی  ســه ره ڕای 
دوو ســاڵ لــه  ده ســتپێكی شــه پۆلی 
لــه   جه مــاوه ری  ناڕه زایه تــی 
لــه م  سیاســی  قه یرانــی  لۆبنــان، 
لــه   هه یــه .  درێــژه ی  هــه روا  واڵتــه  
نــاڕازی  جه مــاوه ری  الیه كــه وه  
كۆرۆنایــی  باروودۆخــی  ســه ره ڕای 
هاتوونه تــه   دیكــه   جارێكــی  بــۆ 
ڕێگــه ی  لــه   و  شــه قامه كان  ســه ر 
درووســت  و  شــه قامه كان  به ســتی 
كردنــی ڕێبه نــدان، پۆلیــس و هێــزه  
زه ویگیــر  و  بێتوانــا  ئه منییه كانیــان 
دیكه شــه وه   له الیه كــی  و  كــردووه  
تێپه ڕینــی  ســه ره ڕای  واڵتــه   ئــه م 
لــه   هێســتاش  مانــگ،  چه ندیــن 
“كاربه ڕێكــه ر“ی  ده وڵه تــی  الیــه ن 
ده كرێــت.  ئیــداره   دیابــه وه   حه ســه ن 
ته نیــا  كــه   حه ریــری  ســه عد 
كاندیــدی به رچــاوه  لــه  لیســتدا بــۆ 
وه رگرتنــی پۆســتی ســه رۆك وه زیران، 
هه تــا ئێســتا له گــه ڵ میشــێل عــون، 
له ســه ر  لۆبنــان  كۆمــاری  ســه رۆك 
وه رگرتنــی ئــه م پۆســته  بــه  ڕێكه وتــن 

ه . و نه گه یشــتو

لــه  نوێتریــن خۆپیشــاندانه كاندا كــه  
ڕوویانــداوه ،  به یــرووت  شــاری  لــه  
“ئێــران  درووشــمی  خۆپیشــانده ران 
و  كرده تــه وه   بــه رز  ده ره وه “یــان  بــڕۆ 
ئاســت  لــه   درووشــمه كانیاندا  لــه  
داســه پاندنی شــه ڕی ناوخۆیــی لــه  
الیــه ن حیزبوڵــاوه  هۆشــداریان داوه . 
ئــه وه ش لــه  حاڵێكدایــه  كــه  حه ســه ن 
چه نــد  وته كانــی  لــه   نه ســروڵا 
ئامانجــی  بــه   له مه وبه ریــدا،  ڕۆژ 
ناڕه زایه تییــه كان  دامركاندنــی 
هه ڵگیرســانی  ترســی  دا  هه وڵــی 
دڵــی  بخاتــه   ناوخۆیــی  شــه ڕی 
جه مــاوه ری ناڕازییــه وه . ناوبــراو لــه  
وته كانیــدا ســه باره ت بــه  باروودۆخــی 
كــه   ئــه و خۆپیشــانده رانه ی  ئێســتا، 
ڕێــگاكان ده به ســتن بــه  خه یانه تــكار 
ــی  ــه وه ی قه یران و هــۆكاری تۆندبوون
ــه   ــی باڵوێزخان ــووری و مه ئمووران ئاب

ناولێبــرد. بیانییــه كان 

 ٦ جه معییه تــی  پێــی  بــه   لۆبنــان 

كه ســیی،  هــه زار   ٨٠٠ و  ملیــۆن 
جیهــان  واڵتــی  قه رزدارتریــن 
به ئه ژمــار دێــت. ئــه م واڵته  له  بواری 
داڕمانــی  له بــه رده م  ئابوورییــه وه  
یه كجــاری دایــه . بــه  پێــی ڕاپۆرتــی 
یه كگرتــووه كان  نه تــه وه   ڕێكخــراوی 
لۆبنــان  خه ڵكــی  له ســه دی   ٥٥
ــه   ــن. ب ــدا ده ژی ــی هه ژاری ــر هێڵ له ژێ
پێــی هــه ر ئــه م ڕاپۆرتــه ، “هه ژاریــی 
تــۆخ” لــه  چــاو ســاڵی ڕابــردوو ٣ 
 ٢٣ گه یشــتووه ته   و  بــووه   به رابــه ر 
له ســه دی جه معییــه ت. لــه  مــاوه ی 
یــه ك ســاڵی ڕابــردوودا پــاره ی بــاوی 
ــه ، ٩٠ له ســه دی ئه رزشــی  ــه م واڵت ئ
ڕێــژه ی  و  داوه   له ده ســت  خــۆی 
تــه وه رۆم گه یشــتووه ته  ٩٠ له ســه د. 
بڕانــی  ئه وانــه وه  هه مــوو  له په نــا 
كه مبوونــی  بــه رق،  به رده وامــی 
كه وتنــی  لــه كار  و  ســووته مه نی 
سیســتمی خزمه تگوزاریــی شــاریی، 
ــه  ســه ر ئێســقانی  كاردی گه یاندووه ت

خه ڵــك. شــه پۆلێك لــه  كــۆچ كــردن 
كه وتــووه   وه ڕێ  واڵت  ده ره وه ی  بــۆ 
و  قاتــی  لــه   له الیه كــه وه   خه ڵــك  و 
الیه كــی  و  گشــتگیر  نه بوونیــی 
ناوخۆیــی  شــه ڕی  لــه   دیكه شــه وه  
ئه وانــه   ســه رباقی  ده ترســن. 
فڕینــی فڕۆكه كانــی ئیســرائیل لــه  
چوارچێــوه ی هه وایــی لۆبنانــدا تــرس 
زیاتریــش  خه ڵكــی  دڵه ڕاوكێــی  و 

كــردووه .

ســاڵی  ســه ره تای  مانگــی   ٩ لــه  
ڕابــردوودا، باروودۆخــی كۆرۆنایــی 
ده ســه اڵتدار  ڕژیمــی  وه فریــای 
بــۆ  ناڕازیــی  خه ڵكــی  و  كــه وت 
ماوه یــه ك ناچــار كــرد تــا بگه ڕێنــه وه  
كاره ســاتێك  زۆرجــار  ماڵه كانیــان. 
و  ســته ملێكراوان  به ســه ر  كــه  
نیهایه تــدا  لــه   دێــت،  چه ســاوه كان 
ده بێتــه  ده رفه تێــك بــۆ چه وســێنه ران 
كــه  باروودۆخێــك  ســته مكاران.  و 

ئێســتا واڵتــی لۆبنــان تێیكه وتــووه ، 
ئه زموونه یــه   لــه م  نموونه یه كــه  
ئــه م  بێگومــان  بــه اڵم  مێژووییــه . 
باروودۆخــه  ده وام ناهێنێــت و خه ڵــك 
شــه قامه كان  دیكــه   جارێكــی  بــۆ 
ده گرنــه وه  ژێــر كۆنتڕۆڵــی خۆیــان.

به ڵێنــدراوه   یارمه تییــه  
له ســه ر  نێونه ته وه ییــه كان 
ســه رچاوه   و  ماونه تــه وه   كاغــه ز 
هه ڵوه شــانه وه ی  یارمه تیــده ره كان، 
میلیشــیای حیزبوڵــا و تێكه ڵبوونــی 
واڵته یــان  ئــه م  ئه رته شــی  له گــه ڵ 
یارمه تییــه كان  دانــی  مه رجــی  وه ك 
ــی بانكــی  ــردووه . یارمه تی ــاری ك دی
یه كجــار  ئاســتێكی  لــه   جیهانیــش 
ســنوورداردا، لــه  ڕێگــه ی سیســتمی 
گه نده ڵیــی  لــه   نوقــم  سیاســیی 
و  دراوه   ئه نجــام  ده ســه اڵتداره وه  
ژانێكــی  و  ئــازار  هیــچ  ئــه وه ش 
ســووك  واڵتــه   ئــه م  خه ڵكــی  لــه  

ژانوییــه ی  ١٢ی  نه كــردووه .  
ئه مســاڵ، بانكــی جیهانــی باســی له  
به كــرده وه  ده رهاتنــی پــڕۆژه ی ٢٤٦ 
یارمه تــی  له پێنــاو  ملیــۆن دۆالری 
گه یانــدن بــه  بنه ماڵــه  لۆبنانییــه كان 
ــه  ”  ــره ش ل ــه حه ر ئه ت ــه اڵم س ــرد. ب ك
ڕێكخــراوی نێونه ته ویــی په نابــه ران“  

ده نووســێ: له مبــاره وه  

كــه   ئه وه یــه   ناخــۆش  “هه واڵــی 
ئــه م  كردنــی  قه بــووڵ  ســه ره ڕای 
لــه دژی  پێویســته   كــه   ڕاســتییه  
بكرێــت،  خه بــات  گه نده ڵــی 
یارمه تیــده ره   لــه   هێندێــك  بــه اڵم 
هێســتاش  گــه وره كان  نێونه ته وه ییــه  
شــێوه كاریان نه گۆڕیــوه . بــۆ نموونــه  
مانگــی   لــه  جیهانــی  بانكــی 
ــی  ــند كردن ــه  په س ــه دا باســی ل ژانوی
بــۆ  دۆالری  ملیــۆن   ٢٤٦ وامــی 
و  هــه ژار  بنه ماڵــه   لــه   پشــتیوانی 
زیــان لێكه وتووه  كانــی ته قینه وه كــه ی 
كــرد.  لۆبنــان  ڕابــردووی  ســاڵی 
لــه   ئه وه یكــه   له جیــات  بــه اڵم 
بــۆ  بێــت  شــێوه كارێكدا  هه وڵــی 
و  یارمه تییــه   ئــه م  كردنــی  دابــه ش 
هــه ژاره كان  بنه ماڵــه   به رژه وه نــدی 
له به رچــاو بگرێــت، بڕیــاری دا كــه  
وه زاره تــی  ڕێگــه ی  لــه   بوودجه كــه  
بانكــی  كاروبــاری كۆمه اڵیه تــی و 
لۆبنانــه وه  بنێرێــت و پاشــان ســه ره ڕای 
ڕاپۆرتــی گه یشــتوو لــه  گه نده ڵیــی 
ئــه م  دووی  هــه ر  لــه   پێكهاته یــی 
دۆســیه یه كی  بوونــی  و  ناوه ندانــه  
دژبــه   سوئیســه وه   الیــه ن  لــه   كــراوه  
گه اڵڵه یــه ی  ئــه م  لۆبنــان،  بانكــی 

ده رهێنــا“. به كــرده وه  

كۆمــاری  كیســه ی  ســه ری  بــه اڵم 
ئاواڵه یــه   حیزبوڵــا  بــۆ  ئیســامی 
ــه م  ــێ وێســتان، ئ ــه  ب ــه  و ب و مانگان
حیزبوڵــا  ڕه وانــه ی  یارمه تییانــه  
ــا  ــه  په ن ــه  ل ــه م یارمه تییان ــت. ئ ده كرێ
كاركــردی نیزامــی و پڕچــه ك كردنی 
بــۆ  حیزبوڵــا،  هێزه كانــی  زیاتــری 
ناكۆكــی نانــه وه  له نــاو كۆمه ڵــگای 
لێوه رده گیــرێ.  كه ڵكیــان  لۆبنانــدا 
لۆبنــان  شــاره كانی  لــه   “حیزبوڵــا 

چه ندیــن ســووپێرماركێتی دانــاوه  كــه  
كااڵكان له چــاو ســووپێرماركێته كانی 
بــه اڵم  ده فرۆشــن.  هه رزانتــر  دیكــه  
كارتــی  كــه   كه ســانێك  ته نیــا 
بــۆ  ده توانــن  هه یــه   حیزبییــان 
كڕینــی پێداویســتی ســه ردانی ئــه م 
لــه م گرانییــه  فرۆشــگایانه  بكــه ن. 
ــه  هــۆی  ــه م كاره  بووه ت ــه دا، ئ بێوێنه ی
حیزبوڵــا  الیه نگرانــی  ئه وه یكــه  
باشــتریان  به نیســبه ت   ژیانێكــی 

بێــت“. خه ڵــك  باقــی  له چــاو 

لــه   باروودۆخێكــدا  وه هــا  لــه  
یارمه تیــی  بــێ  بــه   الیه كــه وه  
نیزامــی  نێونه ته وه یــی،  ماڵیــی 
لــه م  ده ســه اڵتدار  ســه رمایه داری 
واڵتــه  ناتوانــێ به ســه ر پێــوه  بمێنێتــه وه  
ده وڵه تــی  دیكه شــه وه   له الیه كــی  و 
“وته بێــژ“ی  به نــاو  وه ك  فه ڕانســه ، 
هه مــوو  نێونه ته وه ییــه ،  نیزامــه   ئــه م 
ــی  ــه  ئه نجامدان جــۆر یارمه تیه كــی ب
“ڕێفــۆرم” لــه م واڵتــه دا گــرێ داوه . 
بــه اڵم ئــه م ڕێفۆرمــه  لــه  الیه كــه وه  
به كــرده وه  ده رهێنانــی به تــه واو مانــای 
و  نێئۆلیبڕالییــه   سیاســه ته كانی 
له الیه كــی دیكه شــه وه  نــاوی ڕه مــزی 
حیزبوڵــا  كردنــی  ده ســه اڵت  بــێ 
لــه   ده وڵــه ت  هه ڵوه شــاندنه وه ی  و 
ده وڵه تێكــدا نییــه  كــه  ئــه م گرووپــه  
پێكیهێنــاوه . لۆبنــان  ناوخــۆی  لــه  

ئاخێــزی  پێگه یشــتنی  و  درێــژه  
ــه ده ر  ــان، ب ــاوه ری خه ڵكــی لۆبن جه م
ــی،  ــی و ئایین ــی تایفه ی ــه  په یوه ندی ل
دژه   و  نیزامه كۆنه په رســت  بــه و   دژ 
پێــی  بــه   نــه ك  كــه   دێمۆكراتیكــه ، 
له ســه ر  به ڵكــوو  خه ڵــك،  ده نگــی 
نێــوان حیزبــه   بنه مــای ڕێكه وتنــی 
گرتــووه ،  شــكڵی  ئایینیــه كان 
ته نیــا خاڵێكــی هیوابخشــه كــه لــه 
قه یــران  كۆمه ڵــگای  به رامبــه ر 
لێــدراو و به اڵدیتــووی لۆبنــان دایــه .

****
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لــە  نــاوی  کــە  نەســین،  عەزیــز 
نوســرەت”ە،  مێحمــت   ” ناســنامەدا 
نووســەر و تەنزپەردازێکــی گــەورەی 
بەرهەمەکانــی  کــە  تورکیەیــە 
ــە ٣٠  ــر ل ــە ســەر زیات وەرگێڕدراونەت

جــۆر. جــۆراو  زمانــی 

ــی ٢٠ دیســامبری  ــە ڕێکەوت ــەو ل ئ
بــووە.  دایــک  لــە   ١٩١٥ ســاڵی 
گشــتی،  خوێندنــی  دوای  نەســین 
ــەاڵم  ــژی ئەفســەری، ب ــە کۆلێ چۆت
دواتــر لــە ئەڕتــەش هاتۆتــە دەرێ. 
کارناســیی  ئەفســەرێکی  نەســین، 
ئەندازیــاری  ڕشــتەی  لــە  بــووە 

بیناســازیدا.

  ئــەو دوای ئــەم دەورەیــە، بــەکاری 
خەریــک  دیکــەوە  جــۆری  جــۆراو 
چەنــد  ســەردەبیری  نەســین،  بــووە. 
ــووە.  ــە ئەســتۆ ب ــزی ل ــاری تەن گۆڤ
تەنــزی  کارەکانــی،  چوارچێــوەی 
سیاســی بوو. ڕوانگە سیاســیەکانی، 
ــدا، ئــەوی  ــە دەورە جــۆراو جۆرەکان ل

ــد کــرد. ــدان تون ــە ســوچی زین ل

  ئــەو نزیکــەی دوو ســاڵ دواتــر، 
وەالنــا  نووســی  رۆژناصمــە  کاری 
نووســینی  بــە  کــرد  دەســتی  و 
تەنــز. داســتان و رۆمانەکانــی بــە 
زمانێکــی گەلێــک ســادە و شــیاوی 
و  تەنــز  و  نووســراون  تێگەیشــتن 
سیاســیان  گەزەنــدەی  ڕەخنەیەکــی 
لەخــۆ گرتــوە. لــە بەرهەمەکانیــدا، 
شــیرینانەی  و  تــاڵ  رووداوە  ئــەو 
لەگــەڵ ژیانــی رۆژانــەی خەڵکــدا 
پێوەندیــان هەیــە، ئاوێتــەی یەکتــرن. 
گەندەڵــی  ســەرکوت،  و  سانســۆڕ 
دەوڵەتــی و ئیــداری، یاســا گەمژانــە 
نەبوونــی  ســەرکوتگەرانەکان،  و 
ئازادیەکانــی کۆمەڵــگای مەدەنــی، 
ناســیۆنالۆیزم  دینــی،  ئیســتبدادی 
نەزانــی  خورافــە،  لیبڕالیزیــم،  و 
نیزامیگــەری  لــە  ڕەخنــە  و 
نەســیندا  عەزیــز  بەرهەمەکانــی 
هەیــە. تایبەتیــان  جێگاوشــوێنێکی 

  داســتانەکانی نەســین، زۆربەیــان 
بــە شــێوەی جوداگانــە و لــە دەرەوەی 
بــاو  داســتانەکانی  کۆمەڵــە 
جاریــش  هێندێــک  کراونەتــەوە، 

کــراون. چــاپ  کتێــب  وەک 

  نەســین، لە چوار چێوەی دانســتان 
نووسینی تەنزدا و لە دروشم و باقی 
نووســراوەوکانیدا، ڕەخنــەی قــوڵ و 
تونــدی خــۆی بــە زمانێکــی تیــژ 
و کاریگــەر و بەوپــەڕی لێهاتویــی 
ڕوەوە،  لــەم  دەردەبــڕی.  ئەدەبیــەوە 
عەزیــز نەســین یەکێــک لــە ســیما 
ناودارەکانــی ئەدەبــی جیهانیــە کــە 
زۆربــەی  لــە  تەنزەکانــی  نووســراوە 
ئوروپــا  و  ناوچەکــە  واڵتانــی 
بــێ ئەژماریــان هەیــە. الیەنگــری 

هەڕەشــە  گشــت  لەگــەڵ    
حکومەتــی و نــا حکومەتیەکانــدا، 
عەزیــز نەســین بەوپــەڕي ئازایەتــی 
و  ڕەخنــە  بــە  درێــژەی  وبوێریــەوە 

ــە نایەکســانی  ــی دژب ناڕەزایەتیەکان
سانســۆڕ،  و  ســتەم  هــەاڵواردن،  و 
هەژاری و بێبەشــی و چەوســاندنەوە، 
داوە و قەت چاوترســێنی کەشــی پڕ 
لــە خەفەقــان نەبــووە. ســەرنج ڕاکێش 
ئەوەیــە کــە ئــەو بەهــۆی شــکایەتی 
دەرەوەی  کاروبــاری  وەزاڕەتــی 
ئێــران، بەهــۆی ئــەوەی کــە وەک 
ســوکایەتی بــە شاهەنشــای ئێــران بــە 
ــی  ــگ زیندان ــات، ٦ مان ــار ه ئەژم
کــرا. ئــەو لــە بەرهەمەکانیــدا جەهــل 
وێنــا  بەتــەزی  ئاوێتــە  نەزانــی  و 
کــردوە و لــە گشــت ئــەو تەنزانەشــدا، 
لەســەر بیرکردنــەوە کــە ژێربینــای 
دەکاتــەوە.  جەخــت  رۆشــنگەریە، 
ئەمــرۆ  مندااڵنــی  کتێبــی” 
مەعرەکــەن”، لــە دەیــەی ١٩٦٠ دا 
بــۆ هەوەڵیــن جــار چــاپ و دویــەش، 
زیاتــر لــە ٤٠ جــار لــە تورکیــە چاپ 
کرایــەوە. ئــەم کتێبــە، بەرهەمێکــی 
لــەو  زۆر  ڕەخنــەی  و  تەربیەتیــە 

دەگرێــت. تورکیــە  ســەردەمەی 

  ئــەم کتێبــە کــە بــە ئاڕاســتەی 
ڕەخنــە گرانــەوە، نیزامــی ئاموزشــی 
و تەربیەتــی منــدااڵن و تازەالوانــی 
ســەرەتای  دەیەکانــی  تورکیــەی 
ژێــر  خســتۆتە  بیســتی  ســەدەی 
لــە  بەرهەمــە،  ئــەم  چاوەدێریــەوە. 
بەســتێنی نامــە گۆڕینەیــوەی دوو 
دەگێڕدرێتــەوە.  تورکــدا  قوتابــی 
بەپێــی  یەکێکیــان  باوکــی 
هەیەتــی،  کــە  مەئموریەتێکــی 
تــر و  بــۆ شــارێکی  گوازســتراوەتە 
قوتابیــە  دوو  ئــەم  ئەمــەش،  لەبــەر 
لەیــەک دوور کەوتونەتــەوە. ئــەوان 
دادەنێــن  قــەرار  یەکتــردا  لەگــەڵ 
بــە  پێوەندیــدار  رووداوەکانــی  کــە 
بــۆ  دۆســتەکانیان  و  قوتابخانــە 

بگێرنــەوە. یەکتــر 

کتێبــەدا،  لــەم  نەســین  عەزیــز    
دەســتدەکات بــە ڕەخنــە گرتــن لــە 
نیزامــی ئاموزشــی کۆمەڵگاکــەی 
شــێوازی  لــە  ڕەخنەگرتــن  و 
بنەماڵــە.  تەربیەتــی  نادروســتی 
کتێبەکــە لــە حاڵێکــدا کــە خاوەنــی 
ــە  ســەرنج ڕاکێشــانێکی پێویســتە، ب
شــێوەیەکی قــوڵ، پەنــد و عیبــەرەت 
کــە  جــۆرەی  ئــەو  هــەر  ئامــوزە. 
نووســەر خــۆی بــاوەڕی پێیەتــی، ئەم 
کتێبــە نــە تەنیــا بــۆ مندااڵنــە بەڵکــو 
بــۆ گەورەکانیــش، خوێندنــەوەی پــڕ 

لــە چێــژە.

  لــەم کتێبــەدا منــدااڵن ڕەخنــە لــە 
دایــک و بــاب و مامۆســتاکانیان 
دەکــرن. لــەم کتێبــەدا منــدااڵن لــە 
بەرانبــەر گەورەکانــدا دەســت دەکــەن 
بــە دیفــاع لــە خۆیــان و مافەکانیــان.

  بــەم جــۆرە، تەنــزی عەزیــز نەســین 
جۆراوجۆرەکانــی  بــوارە  تەنیــا  نــە 
کۆڵــگا ئەداتــە بــەر تیخــی ڕەخنــە، 
و  کۆمەاڵیەتــی  بەدیلــی  بەڵکــو 
پشکەشــی  خۆیشــی  فەرهەنگــی 
کۆمەڵــگا دەکات و بــەم هۆیــەوە، 

دەکات. رۆشــنگەری 

بەرهەمەکانــی،  لــە  گەلێــک    
و  هــەاڵواردن  بــە  تایبەتــن 
نایەکســانیە سیاســی، کۆمەاڵیەتــی 
و  کۆمەڵــگا  ئابووریەکانــی  و 
حاکمیەتــی ئەوکاتــی تورکیــە. ئــەو 
توانــی لــە ڕشــتەی تەنــزی ئەدەبیــدا 
نێونەتەوەیــی  خەاڵتــی  جــار  دوو 
تەنــزی ئیتالیــا بەرێتــەوە. نەســین، 
بــۆ یەکــەم جــار لــە کێبەرکێیەکــی 
نووســانی  تەنــز  لەنێــوان  گــەورەدا 
١٢٧ واڵتــدا بــە داســتانی” حەمــدی 
فیــل” لــە ئیتالیــا بەشــداری کــرد 
ئاڵتــون” ی  شــاخەی  خەاڵتــی”  و 
وەرگــرت. بــە بەشــداری کــردن لــە 
ناوبانگــی  دواتــردا،  مســابەقاتی 
ــە دەرەوەی ســنورەکان  یەکــەم جــار ل
و دواتــر لــە تورکیــەدا بــاو بــۆوە.

هــەزار  دوو  لــە  زیاتــر  نەســین،    
کــە  بەجێمــاوە  پــاش  لــە  داســتانی 
جۆرەکانــی  جــۆراو  زمانــە  بــۆ 
زمــان   ٣٠ لــە  زیاتــر  بۆســەر  و 
تەرجومــە کراوەتــەوە و لــە نێویانــدا 
بــە کتێبەکانــی”  ئامــاژە  دەکــرێ 
گەمــژە”، ” مەگــەر لەنێــو واڵتــی 
 ” نییــە”،  بوونــی  کــەر  ئێــوەدا 
ئێمــە   ” خۆرهەاڵتــی”،  پیــاوی 
خەڵکێکــی الســایی کەرەوەیــن”، ” 
دیــاری کۆتایــی ســاڵ”، ” بەپێــی 
یاســا  و ڕێســاکان”، ” مندااڵنــی 
 ” شــەڕالتان”،   ” ئاخرزەمــان”، 
گوروپــی  و  کەرامــەت  گوروپــی 
ببنــە  گەرەکتانــە   ” ســەالمەت”، 
شــەکرە”،  نەخۆشــی   ” ملیۆنێــر”، 
و  ژن   ” بەتیــن”،  مێهــروەزی   ”
بایەخــی  و  نــرخ   ” ڕیســوایی”، 
گەورەیی”، ” کاوی زاوایەتی”، ” 
زاوابەنــدی”،” بووکــی گــەڕەک”، 
لــە  بیانیــەک   ” ملهــوڕ”،   ”

بکرێــت. هیتــر  و  ئەســتەنبول”، 

  گەلێــک لــە داســتانە کورتەکانــی 
ســەمین  لەالیــەن  نەســین  عەزیــز 
ڕەزا  شــاملو،  ئەحمــەد  باخچەبــان، 
بێهڕەنگیــەوە  ســەمەد  و  بەراهەنــی 
نمونــە:”  بــۆ  فارســی.  کراونەتــە 
بەرەو ئەســفەل ســافلین” کە ســەمین 
شــاملو  و  وەریگێــڕاوە  باخچەبــان 
وەرگێڕانەکەیــدا  لــە  بەشــێک  لــە 

هەبــووە. بەشــداری 

ــە ســاڵی ١٩٧٢،  ــز نەســین ل   عەزی
ناوەندێکــی دامەزرانــد و نــاوی لێنــا” 
بونیــادی نەســین” کــە کارەکانــی 
و  کار  مندااڵنــی  یارمەتیدانــی 
خیابانــی بــوو؛ ئــەو مندااڵنــەی کــە 
لەبــەر هــەژاری و بێبەشــی، تەنانــەت 
نەیاندەتوانــی بشــخوێنن. ئــەو ناوەنــدە 
لــە ســەرەتای دامەزرانیــەوە یارمەتــی 
بــە هــەزاران منداڵــی ئــاوارە دا تــا 
خاوەنــی  ببنــە  و  بخوێنــن  بتوانــن 

داهاتویەکیــی باشــتر.

ســاڵەکانی  لــە  نەســین،    عەزیــز 
کۆتایــی تەمەنیشــیدا ئارامــی لــە 
ســاڵەکانی  لــە  نەبینــی.  ژیانیــدا 
دا،  نەســین  تەمەنــی  کۆتایــی 

شــەپۆلی دەمارگــرژی، بنەماخوازی 
لــە  ئیســامی  بەڕبەڕیەتــی  و 
سەرتاســەری دنیــادا، بــە تایبــەت لــە 
گەشــەی  نێوەڕاســت،  رۆژهەاڵتــی 
کــرد. ئــەم دیــاردە شــومە، گەیشــتە 
تورکیەش و لە ئاکامدا، نووسەرانی 
ئەندیشــی  ئــازاد  و  خــواز  ئــازادی 
خەڵکیــان  نەســین،  عەزیــز  وەک 
ئــەم  لەبەرانبــەر  خۆڕاگــری  بــۆ 
دێوەزمــەدا بانگهێشــت دەکــرد. دوای 
بــاو بوونــەوەی فەتــوای خومەینــی، 
دامەزرێنەری حکـــومەتی ئیسامی 
ئێــران و دەســتوری تیــرۆر کردنــی 
بــە  ســەبارەت  ڕوشــدی  ســەلمان 
ئایەتــە  کتێبــی”  بــاو کردنــەوەی 
نەســین  عەزیــز  شــەتانیەکان”، 
بەشــێک لــە کتێبەکــەی ســەلمان 
ــردوە.  ــە و بــاو ک ڕوشــدی تەرجەم
کۆمەڵــە  کــۆڕو  لــە  هێندێــک 
 ” بــە  تورکیــە،  لــە  ئیســامیەکان 
لــە دیــن دەرچــو” تاوانباریــان کــرد 
کوشــتنیان  فەتــوای  و  حوکــم  و 
دەرکــرد. ماوەیــەک دواتــر کــە تەنــز 
نووســی بــە ناوبانــگ بــۆ بەشــداری 
ــەوەی نووســەرانی  ــە کۆبوون کــردن ل
ئــازادی خــواز و یەکســانی تەڵــەب 
ســیواس”،  شــاری”  بــۆ  چووبــوو 
ژمارەیــەک لــە کەســانی دەمارگــرژ 
رۆژی  ئیســامی،  وەحشــی  و 
 ١٩٩٣ ســاڵی  ی  ژوئیــە  دووی 
دوای مەڕاســمی نوێــژی هەینــی، 
هێرشــیان کــردە ســەر بینــای شــوێنی 
لــەم  تێبــەردا.  ئاگریــان  مانەوەیــان 
ســامەت  بــە  نەســین  رووداوەدا 
ڕزگاری بــوو، بــەاڵم ٣٧ خوێنــدکار، 
هونەرمەنــد و نووســەر، بــە زیندوویــی 
لــە ئاگــری نەزانــی و دەمارگرژیــدا 

ســوتان.

پێــش  ماوەیــەک  خومەینــی    
ئــەم تاریخــەش فەتــوای کوشــتنی 
ئێرانــی  سیاســی  زیندانیانــی 
مەئمورەکانــی،  وە  دەرکردبــوو 
چەندیــن  کورتــدا  ماوەیەکــی  لــە 
ســپاردە  سیاســیان  زیندانــی  هــەزار 
تەنانــەت  و  مــەرگ  جوخەکانــی 
دەســت  نەدایــەوە  پەیکەرەکانیشــیان 
لــە  نهێنــی  بــە  و  بنەماڵەکانیــان 
شــاردیاننەوە  نادیــاردا  شــوێنی 
لــە  نازانــێ  کــەس  هێشــتاش  کــە 
نازانــن  بنەماڵەکانیشــیان  و  کوێــن 
ئێعــدام  دوای  خۆشەویســتەکانیان 
کرانیــان، لەکوێــدا نێــژراون! نەســین، 
ــی  ــوای مەرگــی خومەین دوای فەت
ــە  ــوو ک ــدی ب ــەلمام ڕوش ــەدژی س ل
وتــی؛ ئــەم کــردارەی لــە ســەرەتادا 
ڕا  ئــازادی  لــە  داکۆکــی  بــۆ 
دەربڕیــن و بیروبۆچــوون ئەنجامــداوە. 
ــە ئیســامیەکان  ــەاڵم کۆڕوکۆمەڵ ب
نەکــرا  هــەزم  پــێ  کردارەیــان  ئــەم 
دەرچــوون  لەدیــن  حوکمــی  و 
عەزیــز  کوشــتنی  دەســتوری  و 

دەرکــرد. نەســینیان 

بارودۆخــی  لــە  گرتــن  ڕەخنــە    
ئێســتا، یەکێــک لــە تایبەتمەندیــە 
گرنگەکانــی روناکبیرانــی پێشــڕەو 
و جەمــاوەری بــە ئەژمــار دێــت؛ ئــەو 

لەداڵنــەی  ئــازار  ئەندیشــە  رۆشــن 
زمــان  و  قەڵــەم  ڕێــگای  لــە  کــە 
خۆیــان  ئەرکــی  وشــەیانەوە،  و 
نەســینیش  عەزیــز  بەڕێوەئەبــەن. 
زەمینــە  گرتنــی  لەبەرچــاو  بــە 
دەژیــا،  تێیــدا  کــە  قۆناغێــک  و 
وێنــا کردنــی  بــۆ  تەنــزی  زمانــی 
کۆمەڵگاکــەی  نابەســامانیەکانی 
هەڵبژاردبــوو. ئــەو لــە دوو بــواری 
جیــاواز، بــەاڵم بەیــەک پەیوەســتەوە، 
بــوارەش  دوو  ئــەم  دەکــرد.  کاری 
بریتیــن لــە: سیاســەت، فەرهەنــگ 
کاری  دەســتپێکی  کۆمەڵــگا.  و 
بــوو  هــاوکات  نەســین،  نووســینی 
حیزبــی  تــەک  دەورەی  لەگــەڵ 
و  تورکیســم  پــان  خەفەقانــی  و 

تورکیــە. لــە  ئاتاتورکیســم 

  هەڵبــەت کاریگەریەکانــی شــەڕی 
لــە  ئوروپــا،  لــە  دووهــەم  جیهانــی 
کاریگــەری  کورتــدا  ماوەیەکــی 
و  ئابــووری  پێکهاتــەی  لەســەر 
دانــا.  تورکیــەش  کۆمەاڵیەتــی 
کاریگــەری و ئاڵوگۆڕەکانــی ئــەم 
قۆناغــە، ئاکامــی شــەڕ و کــرداری 
ــووری، سیاســی و کۆمەاڵیەتــی  ئاب
لــە نێوخــۆی تورکیــەدا، بــوو بەهــۆی 
لــەدژی  نەرێنــی  کاردانــەوەی 
دەوڵەتــی ئــەوکات لــە بەشــە جــۆراو 
جۆرەکانــی کۆمەڵــگادا. لــە وەهــا 
بــوو کــە  بارودۆخێکــدا، سروشــتی 
لــە  هەبێــت  کاردانــەوەی  نەســین، 
سیاســیەکاندا  ئاڵوگــۆڕە  بەرانبــەر 
وشــیاریەوە  بــە  هەڵبــەت  و 

بــدات. هەزینەکەشــی 

  بــۆ نمونــە لــە ســاڵی ١٩٤٧ بــە 
نووســین و بــاو کردنــەوەی وتارێک 
لەژێــر نــاوی” بەرەوکــوێ دەچیــن” 
سیاســەتەکانی  لــە  ڕەخنــەی 
تورکیــەدا  بەرانبــەر  لــە  ئەمریــکا 
گــرت و نزیکــەی ســاڵێک خرایــە 
شــدا،   ١٩٥٠ ســاڵی  لــە  زینــدان. 
بابەتێکــی  وەرگێرانــی  بەهــۆی 
ماڕکسیســتی ١٦ مانــگ زیندانــی 
نمونانــە  ئــەم  ســەپا.  بەســەردا 
عەزیــز  کــە  ئــەوەن  دەرخــەری 
و  رۆژنامەنــووس  وەک  نەســینیش 
تەنزپەردازێکــی جیــدی لــەو کاتــەدا، 
لەســەر  چــاوی  ئاســتێک  چ  تــا 
ــەکان  ئەندێشــە پێشــڕەو و ڕەخنەگران
چ  لــە  خــۆی  قەڵەمــی  و  بــووە 

خســتۆتەکار. ئاڕاســتەیەکدا 

  بــواری دووهــەم کــە عەزیــز نەســین 
تێیدا ڕؤشنگەرانە و وشیارانە کاری 
تێــدا کــردوە، ڕەخنــەی بەردەوامــی 
بــووە  کۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی 
کــە نەمــر تریــن بەرهەمەکانیشــی 
بــە  ئــەو  نووســیون.  بــوارەدا  لــەم 
بەجــێ  و  ورد  وەرگرتنــی  کەڵــک 
لــە داســتان و بــە کەڵــک وەرگرتــن 
لــە زمانــی تەنــز و گاڵتــە کــە لــە 
بنەمــادا، دەرخــەری ئــازار و ڕەنــج و 
داخوازیەکانــی کۆمەڵگاکــەی بوو، 
ئــاوڕی لــە بابەتگەلــی پێوەندیــدار بــە 
ژیانــی فەرهەنگــی، کۆمەاڵیەتــی 

و سیاســی دایــەوە.

  عەزیــز نەســین، زیاتــر لــە ٢٠٠ 
سیاســی  دادڕەســی  پەروەنــدەی 
زیندانــدا  لــە  ســاڵ  پێنــج  هەبــوو، 
مایــەوە و بێجگــە لــە شــکایەتکارە 
واڵتەکــەی،  حکومەتیەکانــی 
و  ئێــران  و  میســر  پاشــاکانی 
بــە  ئینگلیســیش  مەلەکــەی 
بــە  کــردن  ســوکایەتی  بیانــوی” 
ســەڵتەنەتیان”  جەلیلــی  پێگــەی 

کــرد. لــێ  شــکایەتیان 

  ناو و ناوبانگی عەزیز نەسین تەنیا 
ســنوردار نەبــوو بــە واڵتــی تورکیــە. 
سەرتاســەری  لــە  بەرهەمەکانــی 
ــەدا کــە  ــەو واڵتان ــر ل ــادا، و زیات دنی
بارودۆخێکــی هاوشــێوەی تورکیەیــان 
هەبــوو، الیەنگــر و خوازیــاری زۆریان 
خەاڵتــی  جــار  چەندیــن  هەبــوو. 
نێونەتەوەیــی” باشــترین تەنــز نووســی 

ســاڵ” درایــە نەســین.

  دوای” ڕەزا هەمــڕاه” کەســانێکی 
وەک ســەمەد بێهڕەنگــی، ئەحمــەد 
شــاملو، ڕەزا ســەید حســەینی، قەدیر 
گوڵکاریان و چەند وەرگێڕێکی تر، 
باشــتریان  وەرگێڕانــی  کۆمەڵێــک 
لــە بەرهەمەکانــی نەســین پێشــکەش 
وەرگێڕدراوانــە،  ئــەم  بــەاڵم  کــرد. 
ــە.  ــان تێدای ــەی جیدیی ــک هەڵ گەلێ
هەڵبــەت لــەم نێوانــەدا، نابــێ دەور و 
کاریگەریــی سانســۆرچیەکانیش لــە 
ــدا، لەبەرچــاو  شــێواندنی بەهەمەکان
دا   ١٣٧٠ دەیــەی  لــە  نەگریــن. 
تورکــی  کــە  باخچەبــان،  ســەمین 
عەزیــز  لەگــەڵ  و  دەزانــی  بــاش 
هەبــوو،  دۆســتایەتی  نەســینیش 
کۆمەڵێــک وەرگێڕانــی باشــی لــە 
نووســەرە  ئــەو  تەنزەکانــی  کتێبــە 
تورکــە پێشــکەش کــرد. ژیانامــەی 
لــە  خــۆ نووســینی عەزیــز نەســین 
الیــەن خاتــو ژالــە ســەمەدیەوە گرایــە 
ــە ئینترنێتیشــدا، داینــا. فارســی و ل

  

لــە  ئەدەبیــات  الیەنگرانــی    
عەزیــز  دنیــادا،  سەرتاســەری 
نووســێکی  تەنــز  وەک  نەســین 
و  تەنــز  بــەاڵم  دەناســن.  گــەورە 
بــە  ئاوێتــە  و  شــیرین  زاراوەی 
ــی  ــە باق ــر ل ــەی نەســین، زیات گاڵەت
چاالکیــە ئەدەبــی و هونەریەکانــی 
ناســراون. لەبــەر ئەمــە، باقــی کارە 
شــانۆنامە  وەک  ئەدەبیەکانــی، 
کــە  جــۆرەی  ئــەو  شــێعرەکانی،  و 
شــیاو و شایســتەیەتی، نەناســراون، 
شــانۆنامەکانی  حاڵەشــەوە،  بــەم 
تــا  جــار  نەســین، چەندیــن  عەزیــز 
ئێســتا چوونەتــە ســەر ســانۆی تیاتــر 
بۆچوونــی  بــە  شێعرەکانیشــی،  و 
ڕەخنەگــران، لــە باشــترین نمونەکانی 

تورکیــەن. مۆدێڕنــی  شــێعری 

  عەزیــز نەســین دوای ســوتاندنی 
 ١٩٦٥ ســاڵی  تــا  شــێعرەکانی، 
هیــچ شــێعرێکی نەنووســی. بــەاڵم 
وەک  کــە  کاتێــک  ئــەوە،  دوای 
نووســەرێکی تەنــز و گاڵتــە نــاو و 

کاڵفی ڕەنگاوڕەنگ

) بابەتێک بۆ ڕیزگرتن لە یادی سەد و چوارەمین 
ساڵی لە دایک بوونی عەزیز نەسین نووسراوە(

ن: بارام ڕەحمانی

لە فارسیەوە: سەعید ئەمانی
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دەرکردبــوو،  باشــی  ناوبانکێکــی 
ــگای خــۆی  ــر جێ شــێعر جارێکــی ت
لــە ژیانــی نەســیندا کــردەوە. عەزیــز 
کتێبــی   ١٠ نزیکــەی  نەســین، 
ــەوە. ــاو کردۆت ــێعری چــاپ و ب ش

  هێندێک لە شــێعرەکانی عەزیزی 
نەســین لــە ســااڵنی ڕابــردودا، لــە 
ئابــادی،  دەوڵــەت  مــوژگان  الیــەن 
ڕەســوڵ یۆنــان، ســیامەک تەقــی 
زادە و هێندێــک کەســی دیکــەوە 

کراونەتــە فارســی.

  عەزیز نەســین نووســەرێکی پڕکار 
الیەنگرێکــی  هەمانحاڵــدا  لــە  و 
درێژایــی  بــە  هەبــوو.  زۆریشــی 
کتێبــی   ١٠٠ لــە  زیاتــر  ژیانــی 
شــانۆنامەی  و  شــێعر  و  داســتان 
بــاو کردۆتــەوە. نەســری نەســین، 
یەکێــک لــە جوانتریــن و ڕەوان تریــن 
جیلوەکانــی زمانــی تورکییــە کــە 
ــەی  ــەو جێگای ــا ئ ــی ت ــی ئەدەب زمان
ئیمکانــی هەیــە شــیرین و زینــدوو 
لــە شــێوازی قســەکردنی خەڵکــی 

کردۆتــەوە. نزیــک  ئاســایی 

بەوپــەڕی  نەســین  عەزیــز    
تەوازوعــەوە، زۆر کار کردنــی خۆی 
بوونــی  پێویســت  بــۆ  گێڕاوەتــەوە 
کردنــی  دەســتەبەر  بــۆ  هەوڵــدان 
پێداویســتیەکانی ژیــان و بەڕێچــوون 
ســەریان  خەڵــک  وتویەتــی:”  و 
ســوڕدەمێنێ کــە تــا ئێســتا زیاتــر لــە 
٢ هــەزار داســتانم نووســیوە. بــەاڵم 
نییــە.  ئــەوە جێــگای سەرســوڕمان 
ئەگــەر بنەماڵەکــەم بەجێــگای ١٠ 
کــەس، ٢٠ کــەس بوونایــە، ناچــار 
دەبــووم زیاتــر لــە ٤ هــەزار داســتان 

بنووســم.”

 ١٩٧٢ ســاڵی  لــە  نەســین    
بونیــادی  بەنــاوی”  ناوەندێکــی 
نەســین” دامەزرانــد و ئەرکــی ئــەو 
مندااڵنــی  یارمەتیدانــی  ناوەنــدەی 
خوێندنــی  لــە  بێبــەش  و  هــەژار 
گونجــاو دیــاری کــرد. لــەو کاتــەوە 
بــە  یارمەتــی  نەســین  بونیــادی 
و  بێسەرپەرســت  منداڵــی  هــەزاران 
لــە کومەڵــگادا  تــا  داوە  خیابانــی 
شــوێنی شــیاوی خۆیــان بدۆزنــەوە.

  عەزیــز نەســین، لــە بەرهەمەکانیــدا 
و  دژایەتیــەکان  و  ناکۆکــی 
چیــن  ســەرجەم  نابەســامانیەکانی 
کۆمەڵگاکــەی  توێژەکانــی  و 
وقوژبنێکــی  ســوچ  هەمــوو  لــە 
دەکات.  وێنــا  تورکیــەدا  واڵتــی 
ســەرکوت،  و  سانســۆڕ  ئــەو 
ــا  ــار و ن هــەژاری و بێبەشــی، گوش
کــە  ســتەمێک  دادپەروەریــەکان 
بێبــەش  خەڵکــی  و  کرێــکاران  لــە 
کۆمەڵــگا  خــوارەوەی  توێــژی  و 
توندتیــژ  تەنزێکــی  بــە  دەکرێــت، 
تەعبیــری  و  ڕەخنــە  بــەر  ئەداتــە 
ژیانــی  خــۆی،  ئیســتیعاری 
ئامــاژەی  بــە  خەڵــک  رۆژانــەی 
شــۆخی ئامێــز و گشــت پەســند وێنــا 
دەکات. کارێکــی تابڵێــی گــەورە و 
گرنــگ و ڕۆشــنگەرانە و وشــیاری 
دەرانــە! ئــەو نــە تەنیــا حاکمیــەت بــە 
تونــدی ئەداتــە بــەر ڕەخنــەی هەمــە 
هەمانحاڵــدا،  لــە  بەڵکــو  الیەنــە، 
لــە جەمــاوەر و خەڵــک پەســندیش 
جــار  هێندێــک  دەکەوێتــەوە.  دوور 
نووکــی تیــژی ڕەخنەکانــی روو بــە 
تــاک بــە تاکــی دانیشــتوانی نێــو 
کۆمەڵــگا گرتــوە، کەموکــوڕی و 
ــی دەرخســتون. ــە نەرێنیەکانیان الیەن

  بەهــەر شــێوەیەک بێــت، کەڵــک 
وەرگرتنــی عەزیــز نەســین لــە تەنــزی 
ڕەخنــە گرانــە بۆ پیشــاندانی ڕاســتیە 
ئابــووری، سیاســی، کۆمەاڵیەتــی 
و فەرهەنگیەکانــی کۆمــەڵ، کــە 
ــە هــەر کۆمەڵگایەکــی  ــی ل دەیتوان
ئــەوەی  وێــڕای  رووبــدات،  تریشــدا 
کاریگــەری  الیەنێکــی  کــە 

هونەرەکــەی،  و  ســەبک  داوەتــە 
بــێ  و  پەیگیــر  چاالکــی  و  کار 
ئەویشــی  ڕۆشــنگەرانەی  وچانــی 

داوە. سەروســامان 

گومانــی تێــدا نییــە کــە عەزیــزی 
نەســین رۆشــنگەرێکی ســیکۆالر و 
سۆسیالیســت بــووە و خۆیشــی قــەت 
نەشــاردۆتەوە.  بیروبۆچونەکانــی 
لــەم روەوە، ســەبارەت بــەو گەلێــک 
قســە کــراوە، بــەاڵم هیــچ کەســێک 
گومانــی لــە ڕاســتگۆیی و ئینســان 
ــەر ئــەوەی کــە  ــووە؛ لەب دۆســتی نەب
ئــەو وەهــا ژیــاوە کــە بــڕوای پێــی 

ــووە. ب

وێــڕای  نەســین،  عەزیــز  بــەاڵم    
و  سانســۆڕ  زۆری  گوشــاری 
زینــدان و ئەشــکەنجە و هــەژاری، 
گرتــن  ڕەخنــە  لــە  دەســتی  قــەت 
سیســتمی  حاکمیەتــی  لــە 
و  ناســیۆنالیزم  ســەرمایەداری، 
قــەت  و  هەڵنەگــرت  مەزهــەب 
ئــەو هــەرا و  لــە بەرانبــەر هەمــوو 
هوریــا و هەڕەشــانەی حاکمیــەت و 
مەزهەبیــەکان و ناسیۆنالیســتەکان 
بەچۆکــدا  دەیانکــرد،  دژی  لــە 

نەبــوو. چاوترســێن  و  نەهــات 

ســاڵەکانی  لــە  نەســین  ئەزیــز    
کۆتایــی تەمەنــی پــڕ ســەمەریدا، 
دژ  بــەردەوام  خەباتــی  دەســتیدایە 
ــی  ــە نەزان ــە هــەر بابەتێــک کــە ب ب
سانســۆڕی  و  دینــی  تونــدڕەوی  و 
مافــی  بــە  بــڕوای  ئــەو  دەزانــی. 
ــی  ــە گرتن ــن و ڕەخن ــازادی دەربڕی ئ
ــوو.  ــە ئیســام هەب بــێ چاوپۆشــی ل
دوای دەرچوونــی فەتوای خومەینی 
دامەزرێنــەری حکومەتی ئیســامی 
ئێران بۆ کوشــتنی ســەلمان ڕوشدی، 
نەســین وەرگێڕانــی کتێبــی ئایەتــە 
زمانــی  بۆســەر  شــەیتانیەکانی 
تورکــی دەســت پێکــرد. ئــەم کارە 
گرنگــە، بووبــە هۆی ئــەوەی بکرێتە 
ئامانــج لــە الیــەن دەســتە و تاقمــە 
تونــدڕەوە ئیســامیەکانەوە. ئــەوە بــوو 
مەزهەبیــەکان   ،١٩٩٣ ســاڵی  لــە 
ئــەو  حەوانــەی  شــوێنی  هۆتێلــی 
هونەرمەندانــەی  و  نووســەر  ئــەو  و 
کــە لــە شــوێنە جــۆراو جۆرەکانــی 
شــاری  هاتبوونــە  تورکیــەوە  تــری 
لــە  بەشــداری  تــا  ســیواس، 
عاشــقیاردا  ســااڵنەی  جێژنــوارەی 
بەپێــی  تێبــەردا.  ئاگــر  بکــەن، 
حوڕیــەت،  رۆژنامــەی  ڕاپۆرتــی 
ئایەتــە  وەرگێــڕی  نەســین  عەزیــز 
ســوخەنڕانی  وێــڕای  شــەیتانیەکان 
موافقــی  مــن   … وتــی:”  کــردن 
پیرســوڵتان  قســەکانی  دروســتیی 
لەوەپێشــدا  ســاڵ   ٤٠٠ لــە  کــە 
کردونــی، نیــم. هەروەهــا لەســەر ئــەو 
بڕوایــەم کــە قســەکانی مەولــەوی 
لەوەپێشــدا  ســاڵ   ٧٠٠ لــە  کــە 
کــراون، ئیتــر لەمــرۆدا کاراییەکــی 
ئەوتۆیــان نییــە. بــەم جــۆرە دەتوانیــن 

قورئــان  شــتێکی  چ  بــە  بڕوامــان 
ــاڵ  ــەزار س ــە ه ــر ل ــت کــە زیات هەبێ
موســڵمان  مــن  نووســراوە.  لەوپێــش 
نیــم. تەنانــەت بــێ دینیشــم. پێویســتە 
قورئــان گونجاو لەگەڵ ســەردەمەکە 
دەبــێ  ئێمــەش  بگۆڕدرێــت، 
خۆمــان،  بارودۆخــی  بــە  ســەبارەت 
شــتێک بنوسســین.” ) رۆژنامــەی 
تورکیــە، ٣ ی  چاپــی  حوڕیــەت، 

.)١٩٩٣ ژوئیــەی  مانگــی 

  هەروەهــا رۆژنامــەی میلیەتیــش 
دوای  کــە:”  کــردەوە  بــاوی 
بەڕێوەچوونــی نوێــژی هەینــی لــە 
نوێــژ  لــە  ژمارەیــەک  ســیواس، 
ئوســتانداری  لەبــەردەم  خوێنــەکان 
و ناوەنــدی فەرهەنگــی کۆبوونــەوە 
لەگــەڵ  خۆیــان  دژایەتــی  و 
نەســین  عەزیــز  و  جێژنوارەکــە 
دەربــڕی. لــەو رووداوەدا ٤٠ کــەس 
کــوژران و ١٤٥ کەســیش برینــدار 
هۆتێلــی  خۆپیشــاندەران،  بــوون. 
ــین  ــز نەس ــەوەی عەزی ــوێنی حەوان ش
و  ئاگرتێبــەردا…  هاوڕێکانیــان  و 
شــەریعەت.  بــژی  وتیــان  خەڵــک 
لــە  نەســینیان  عەزیــز  بەرپرســان 
کاتێکــدا کــە لەبــەر چــڕی دوکــەڵ 
بارودۆخێکــی  کەوتبــووە  ئاگــر  و 
خراپــەوە، بــە نێردیــوان ڕزگار کــرد 
خســتەوە…  دوور  شــوێنە  لــەو  و 
وەزیــری نێوخــۆ لەگــەڵ ژمارەیــەک 
ئەمنیەتــی  کاربەدەســتانی  لــە 
ــە فڕۆکەیەکــی تایبــەت  ــەرز، ب پلەب
بــەرەو ســیواس چــوون و لــە نزیکــەوە 
ژێــر  خســتە  بارودۆخەکەیــان 
چاوەدێریــەوە. ڕاگەیەنــدرا کــە ١٠٠ 
هــەزار کــەس لــەو رووداوەدا بەشــدار 
نەخۆشــخانەی  ســەرۆکی  بــوون. 
لــە  سیواســیش،  دەوڵەتیــی 
  ٧ کــە  ڕایەگەیانــد  وتووێژێکــدا 
کــوژراو و ٥ برینداریــان هێنــاوە کــە 
پێکــراون.”  گوللــە  بــە  هەموویــان 
چاپــی  میلیــەت،  رۆژنامــەی   (
ژوئیــەی  مانگــی  تورکیــە، ٣ ی 

.)١٩٩٣

ــی  ــی تەنزەکان ــتیدا، بابەت ــە ڕاس   ل
کۆمەڵێــک  نەســین،  عەزیــز 
کــە  شــیرینە  و  تــاڵ  رووداوی 
لەگــەڵ ژیانــی خەڵکــدا پێوەندیــان 
ــە  ــادە و ل ــین، س ــزی نەس ــە. تەن هەی
هەمانحاڵــدا تونــد و تیــژ و چزێنــەرە 
و زۆریــش ئاڵــۆز نیــن. بــەم هۆیــەوە، 
و  بەدەســت  دەســت  داســتانەکانی، 
نووســراوە  دەگەڕێــن.  دەم  بــە  دەم 
تەنزەکانــی ئــەم نووســەرە، پەڕاوێــزی 
ــە و  ــان نیی ــت و ماندووکەری ــێ ڕەب ب
بــەم هۆیــەوە، بــە هاســانی لەگــەڵ 

دەگــرن. پێوەنــدی  بەردەنگــدا 

ــەم نووســەرە ناســراوە  ــی ئ   تەنزەکان
هەڵدەگــرن،  وەرگێــڕان  جیهانیــە، 
ــە فارســیەکانیدا  ــە وەرەگێران ــەاڵم ل ب
هەیــە:  کەموکــوڕی  گەلێــک 
بــە ”  یــان  نمونــە، ” کودتــا”  بــۆ 

شــۆڕش” تەرجومــە کردۆتــەوە. یــان 
ئەوەنــدە ویســتویانە وەرگێرانەکــە بــۆ 
پێکــراو  هەســت  زمانــەکان  فــارس 
بێــت کــە لــە دەقــە ســەرەکیەکە دوور 

کەوتونەتــەوە.

رۆژی  گاردیــەن،  رۆژنامــەی    
 ،٢٠١٧ ژوئێنــی  مانگــی  ی   ٢٣
بــە  ســەبارەت  راپۆرتێکیــدا  لــە 
وەرگێرانــی کتێبەکانــی لــە ئێــران، 

نووســیوەتی:

ســلینجێر  دی  جــی.  ئەگــەر   ”   
فرۆشــیەکانی  کتیــب  قەفەســەی 
گۆڕەکەیــدا  لــە  بدیبایــە،  ئێرانــی 
ئــاوەژوو”  دارســتانی  ئەلــەرزی.” 
کورتە رۆمانی ١٩٤٧ ی سیلینجێر 
بــە  بــەر  لەوەبــەر،  ســەدە  نیــو  کــە 
ســەرلەنوێی  درانــەوەی  لەچــاپ 
زۆربــەی  لــە  ئەمریــکا،  لــە  گیــرا 
بــە  ئێرانــدا  فرۆســیەکانی  کتێبــە 

دەکــەوت… دەســت  فارســی 

دارســتانی  بوونــەوەی”  بــاو    
ــەک  ــا ی ــە فارســی تەنی ــاوەژوو” ب ئ
نمونــە لــە ســەحنەی قەرەباڵــغ، ئالــۆز 
و لــە هەمانحاڵــدا سەرســوڕ هێنــەری 
لەبــەر  کــە  ئێرانــدا  لــە  وەرگێرانــە 
پەیوەســت  لــە  بــوون  کەمتەرخــەم 
بــوون بــە پەیمانــی بێــڕن، یــان کۆپــی 
نووســەرانی  بــووە.  الواز  ڕایتــەوە 
لــە  بەرهەمەکانیــان  کــە  ئێرانــی 
واڵتەکــەی خۆیانــدا بــاو بکەنــەوە، 
لەژێــر  پشــتیوانیان  کۆمەڵێــک 
یاسای نەتەوەیدا هەیە، بەاڵم کاری 
ئــەو نووســەرانەی کــە لــە دەرەوەی 
ئێــران بــاو دەبێتــەوە، بــە تەواوەتــی 
پاریزگارییــە.  چەتــری  بەبــێ 
بەپێــی بابەتێکــی ” تــاران تایمــز” 
وەرگێڕێکــی ئێرانــی، مافــی کۆپــی 
ــی ٢٠١٧  ــی رۆمان ڕایتــی وەرگێڕان
ــاو،  ــز، ” ناخــی ئ ــۆال هاوکین ی پائ
وەرگــرت،  ی  ئــاودا”  لەنێــو  یــان 
بــەاڵم النیکــەم پێنــج کەســی تــر لــە 
وەرگرتنــی  بــۆ  حاڵــی کێبڕکێــدان 

وەرگێرانەکــەی. ئیزنــی 
کوێســتانیش  تــر:”  نمونەیەکــی    
حســێنی،  خالــد  دەنگیدایــەوە”ی 
کەســەوە   ١٦ الیــەن  لــە  النیکــەم 
دواییانــەدا  لــەم  فارســی.  کراوەتــە 
وەرگێــری  فەســیحی،  ئــەردەاڵن 
نووســەری  پامۆکــی  ئۆرهــان 
لــەوەی  داوە  هۆشــداری  تــورک، 
هەڵوەشــانی  لێــک  بابەتــە”  ئــەم 
ئەدەبیاتی فارســی” بەشــوێنەوە بێت، 
لەســەر چلۆنایەتــی  ئــەوەی  لەبــەر 

دەبێــت. کاریگەریــی  وەرگێــڕان 

سانســۆڕی  هــەم  جــۆرە،  بــەم    
سانســۆڕ  خــۆ  هــەم  و  دەوڵەتــی 
ــڕ و هــەم سانســۆڕی  ــی وەرگێ کردن
دەســتی  ئەدەنــە  دەســت  ئەخاقــی، 
یــەک تــا کتێبــەکان لــە مەزمــون 
و ناوەرۆکــی ســەرەکییان داتەکێنــن. 
ئــەم  ســەرەکی  هــۆکاری  بــەاڵم 

هەروەهــا  و  ئێــران   لــە  بارودۆخــە 
بــۆ  تیــراژی  کەموکەســەر بوونــی 
نمونــە وەک ٣٥٠ نوســخەی کتێــب 
جەمعیــەت،  ملیــۆن  هەشــتا  بــۆ 
و  ئێــران  ئیســامی  حکومەتــی 
کــە  ئــەوە  سانســۆڕی  ماشــێنی 
لەبــەردەم  گــەورە  بۆتەکۆســپێکی 
دەقیقــدا.  و  جیــدی  وەرگێرانێکــی 
روون و ئاشــکرایە کــە ئــەم ڕەوتــە 
و  فەرهەنگــی  ڕوانگــەی  لــە 
ڕۆشــنگەریەوە بــۆ ئەمــرۆ و ســبەی 
بــە  ئێــران،  کۆمەڵــگای  رۆژی 
تایبــەت بــۆ هێــزی الوی ئــەم واڵتــە، 
گەلێک کارەســاتبار و مەترســیدارە.

 ( ناســناو”  رۆمانــی”  دیــارە،    
لــە  یەکێــک  بێگومــان   )١٩٧٦
عەزیــز  دیارەکانــی  بەرهەمــە 
قــەرارە  رۆمانــەدا  لــەم  نەســینە. 
بەرچــاوی  بــە  حوکمدراوێــک، 
خەڵکــەوە لــە داربــدەن. وەک ئەوەیــە 
کــە جێژنێکــی خیابانــی شــکۆدار 
خرابێتــە ڕێ. مەحکــوم بــە ئێعــدام 
کەســێکی گــزی کار و هەڵوەدایــە 
و  هــەژاری  و  ڕەشــی  چــارە  کــە 
نەهامەتــی ئــەوی وادار بە کوشــتنی 
ــە  ــین ل ــز نەس ئینســان کــردوە. عەزی
چەنــد رۆژ گۆشــە نیــگاوە، کــەش 
ئــەدات  پیشــان  بارودۆخەکەمــان  و 
بــو  و چەنــد زمانــی جــۆراو جــۆر 
بــەکار  داســتانە  ئــەم  دەربڕینــی 
دێنــێ. زمانــی مێژوویــی لەگــەڵ 
ئاوێتــە  ئاســاییدا  خەڵکــی  زمانــی 
دەکات و هەمــوو شــتێک دەچێتــە 
خزمــەت ئەو کەســایەتیە ســەرەکیەوە 

ئێعدامــە. بــە  کــە مەحکــوم 

کتێبــەدا  لــەم  نەســین    
چزێنــەر  تەنزێکــی  لــە  کەڵــک 
وەردەگرێــت و دەیــەوێ توندوتیــژی 
کۆمەڵگایەکــی لــە حاڵــی گەشــەدا 
پیشــان بــدات کــە لەســەر بنەمــای 
بنیــاد  کۆمەاڵیەتــی  هەاڵواردنــی 
نــراوە.  گەرەکیەتــی نوێخــواز بێــت، 
داوی  لــە  هەمانحاڵــدا  لــە  بــەاڵم 
و  کۆنەپەرســتانە  ئەخاقیاتێکــی 
و  خــواردوە  گیــری  پەڕتــوکاودا 
محافــزەکارە.  و  ڕیــاکار  زۆریــش 
لــەم بەرهەمــەدا، توندوتیژیــەک کــە 
هەیــە،  بوونــی  لــەم کۆمەڵگایــەدا 
تەنیــا لــە ڕێــگای وەســف کردنــی 
پیشــان  ئێعدامەکانــەوە  ســەحنەی 
نادرێــت. زیاتــر لــە هــەر شــتێکی تــر، 
لــە زمــان دایــە کــە ئــەم توندوتیژیــە 
دەگشــتێندرێت.  و  کراوەتــەوە  زەق 
ــەوەی  ــاو کردن ــە ب ــز نەســین ب عەزی
نەتەوەیــی  ســنورە  بەرهەمــە،  ئــەم 
و  مەزهەبــی  بــاوەڕە  بیــرو  و 
خورافیەکانــی نایــە پشــت ســەر و 
پێینایــە نێــو ئەدەبیاتــی جیهانیــەوە.

گــەورە  لــە  یەکێــک  ڕەنگــە    
و  زاســتی  دەســتکەوتەکانی  تریــن 
ئــەوە  نوێخوازانــەی عەزیــز نەســین 
بێــت کــە زمانــی ئالــۆز و کۆنــی 
و  دەســت  گولێــک  کــە  ئەدەبــی 
پاگیــر بــوو، وەالنــا و زمانێکــی ســادە 
و ســاکاری خەڵکیــی هەڵبــژارد و 
ســەرچاوەی  لــە  هەمانحاڵــدا  لــە 
غافــل  ئەدەبیاتیــش،  دەوڵەمەنــدی 
نەبــوو. ئــەم دوو داهێنانــە گەورەیــە 
ــە ســێ  ــینی ل ــز نەس ــوو کــە عەزی ب
و  جیهانیــدا  گــەورەی  کێبڕکێــی 
لەنێــو ٧٥ واڵتــدا بەرجەســتە کــرد و 
ــەی یەکەمــی داســتان نووســینی  پل
تەنــزی پێبەخشــی. بەاڵم ڕێگایەک 
بــێ  پێــوای، زۆریــش  کــە نەســین 
نەبــوو  ســادە  و  کۆســپ  و  کەنــد 
وە گەلێــک بەربەســت و لەمپــەری 
هاتــە ســەر ڕێ و هەرچەنــد ئەویــان 
زیندانــەوە،  خســتە  جــار  چەندیــن 
بــەاڵم ئــەو دیســانیش بــەردەوام بــوو 

نووســین. لەســەر 

عەزیــز  کــە  خەاڵتانــەی  ئــەو    
لــە: بریتیــن  وەریگرتــون  نەســین 

١٩٥٦، نەخلــی تەاڵیــی، خەاڵتــی 
لــە  مســابەقەی نیونەتەوەیــی تەنــز 
حەمــدی  داســتانی”  بــۆ  ئیتالیــا 

فیــل”.

١٩٥٧، نەخلــی تەاڵیــی، خەاڵتــی 
لــە  مســابەقەی نیونەتەوەیــی تەنــز 
کیابیــای  داســتانی”  بــۆ  ئیتالیــا 

دیــگ”.

١٩٦٦، ژیشــکی تەاڵیــی، نەخلــی 
مســابەقەی  خەالتــی  تەاڵیــی، 
نیونەتەوەیــی تەنــز لــە بوڵغارســتان.

عەزیــز نەســینی نوێخــوازی پێشــڕەو، 
نووســەرێکی بەتوانــا و پێشــەیی بــوو 
ــىڕاوی  ــین و لێ ــادە نووس ــە س کــە ب
کــەم وێنــەی و دانــش و زانیاریەکــی 
قــوڵ کــە پێویســتی نووســینی تەنــزە، 
ــوێ  ــێوازێکی ن ــە ش داســتانەکانی ب
و ڕەنــگاو ڕەنــگ و جــۆراو جــۆر 
ــەم  ــگا دەکــرد. ب پێشکەشــی کۆمەڵ
هۆیــەوە، تــا ئێســتاش، داســتانەکانی 
عەزیــز نەســین، دڵگیــر و شــیرین و 

ــەوەن! شــیاوی خوێندن

  ئــەو تــا کۆتایــی تەمەنــی دەســت 
بــەرداری خەباتــی بەرابــەری تەڵەبانە 
و ئــازادی خوازانــەی سۆیالیســتی 
ژیانــی،  کۆتایــی  تــا  وە  نەبــوو. 
و  کرێــکاران  نووســەرێکی  وەک 
ــەوە. بێبەشــان و ســتەم لێکــراوان مای

  عەزیــز نەســین لــە رۆژی ٦ ی 
مانگی ژوئیەی ســاڵی ١٩٩٥، دوو 
ساڵ و ٤ رۆژ دوای کارەساتەکەی 
جەلەســیەکی  دوای  ســیواس، 
 ” شــاری  لــە  خوێندنــەوە  کتێــب 
ڕاوەســتانی  بەهــۆی  ئیزمیــر” 
ئــەو  کــرد.  بەخــت  گیانــی  دڵــەوە 
ــاش  ــە پ ــە وەســیەتنامەیەکدا کــە ل ل
ــی هێشــتوە، نووســیویەتی  خــۆی جێ
دینێــک  بەهیــچ  بــاوەڕی  کــە 
بــە  پێویســتی  ئــەوە  لەبــەر  نییــە و 
ناشــتنی  مەڕاســمی  تەشــریفاتی 
ئیســامی نییــە. پەیکــەری نەســین 
لەســەر داوای خــۆی لــە گۆڕێکــی 
بــێ نــاودا، لــە ئاوایــی کــودەکان بــە 

ســپێردرا. خــاک 

  عەزیز نەسین یەکێک لە باشترین 
تەنــز نووســان و لــە ئاســتی دنیــادا 
بەرفــراوان  خوێنەرێکــی  خاوەنــی 
بــوو. نــاوی ئــەو لەگــەڵ تەنــزە تونــد 
و قــوڵ و ڕەخنەگرانەکانــی ئاوێتەی 
یەکتــرن. ســەد و چــوار ســاڵ بەســەر 
ئــەم  بوونــی  دایــک  لــە  رۆژی 
نوســەرە مەزنــەدا تێپەڕیــوە و مــاوەی 
ساڵیشــە کۆچــی  چــوار  و  بیســت 

ــی کــردوە. دوای

  

بارام رەحمانی

دسامبری ٢٠١٩
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ئیبراهیــم  ســه ید  كاك  پرســیار: 
پرســیارێكی تــر  ئــه وه  بــوو، كۆمه ڵــه  
دانــی  بــه   ســاڵه     ٤٠ لــه   زیاتــر 
بۆتــه   زۆر  قوربانییه كــی  و  ڕه نــج 
لــه   چــه پ  ئه ســڵی  به ســته رێكی 
قازانجــی  بــه   ئایــا  كوردســتان،  
خــودی كۆمه ڵــه  نییــه  جه ریانێكــی 
چه پــی  مۆدێڕنــی ئه مڕۆیــی  و 
پێشــكه وتوو بێــت  هه تــا ئــه و دووگــم 
و شــتانه ی  لــێ ده س هه ڵنه گــرێ؟ 
یانــی شــتێك بــێ لــه  ڕابتــه  له گــه ڵ 
ژینگــه دا  كــه  خۆتــان فه رمووتــان 
مه ســائیلی  له گــه ڵ   ڕابتــه    لــه  
ژنــان، لــه  ســه ر ئــه و شــتانه ی كــه  
ئــه وه   مه تره حــه ؟  كۆمه ڵــگادا  لــه  
ته شــكیاتی  خــودی  قازانجــی  بــه  
ڕه وتــی  بــه   نییــه ؟  كۆمه ڵه یــش 

چــه پ نییــه ؟ 
پرســیاره كه ی  واڵمــی  لــه   واڵم: 
پێشــوودا عــه رزم كــردی ئــه و رێبازه ی 
كــه  ئیمــه  گرتومانه تــه  بــه ر زه رورتــی 
ژیانــه . هــه ر بــه  پێــی  ئــه م  زه رووره ته  
ئێمــه  ده بــێ  مۆدێــڕن بیــن.  مۆدێڕن 
واتایه كــی  بــوون  ئه وڕۆیــی  و  
مانــای  بــه   هه یــه .  كۆنكرێتــی 
پێشــكه وتنه كانی  له گــه ڵ  ئه وه یــه  
بچیــه   خــۆت  زه مانــه ی  زانســتی 
ڕابــردووت  هه ڵه كانــی  لــه   پێــش،  
ده رس وه ربگــری، كــراوه  بــی به رانبــه ر 
پێشــكه وتنی  و  نــوێ  بیــری  بــه  
نــوێ، بــه  ڕۆژ بێــه وه ، بۆچونه كانــت 
بــه  زانســت پشــت ئه ســتور بــن. بــه  
خــۆت  زه مانــه ی  ڕۆڵــه ی  كورتــی 
بــی. بــا نمونه یه كتــان لــه  ماركــس 
و ئینگلیــس بــۆ بێنمــه وه : ئینگلیــس 
لــه  نامه یه كــدا بــۆ ماركــس ده نووســێ 
،   ئــه و كه ســانه ی كــه  قه ولــم پــێ 
دابــوون  به شــی كۆتایــی كاپیتالیــان 
چــی  بــۆ  چاوه ڕێــن  هــه ر  بده مــێ 
لــه   ماركــس   ، نانێــرێ؟  بومــان 
واڵمــدا بــۆی ده نوســێ:  چاوه رێــم 
ئه مســاڵی   ئامــاری  ئه وه یكــه    بــۆ 
لــه  وه زاره تــی به رنامــه  و  بودجــه ی 
بریتانیــا ده ر بچــێ بــا ئــه وه ی تیــا 
زانــا   ئــه م  باشــه   بكه مــه وه .   جــێ 
زانســتیی  كۆمه ڵناســی  گــه وره ی 
و بیــری زانســتی و كۆمۆنیســتییه ، 
چاوه رێــی ئاخریــن ئامــاری وه زاره تــی 
بریتانیایــه ،  بودجــه ی   و  به رنامــه  
بــه اڵم ســه د و  په نجــا ســاڵ دواتــر 
ئێمــه  حــازر نه بیــن بچینــه  ســوراغی 
زه مانــه ی  كونكرێتــی  دیارده گه لــی 
لــه   خــۆی  ماركسیســم  خۆمــان؟  
ــه  هــۆی زانســتی بوونــی كراوه یــه ،   ب

ده ســتكه وته كانی  لــه   ده دات  هــه وڵ 
زه مانــه ی خــۆی فێــر بێــت. ماركــس 
هه وڵــی  خۆیــدا  زه مانــی  لــه  
بــۆ  بێــت،  فێــر  زمــان  چه نــد  ده دا 
ــه وه ی   ــۆ ئ ــه وه  ب ئه وه یكــه  ڕێــگا بكات
خه ڵكه كانــی  ده ســتكه وته كانی  
ماركــس  بناســێ،   دیكــه ش  
نابــوو  نــاو  خــۆی  ڕێبازه كــه ی 
زۆر  وه   زانســتی،  سۆســیالیزمی 
ته ئكیــد ده كــه م له ســه ر زانســتییه كه . 
ڕێبــازی ماركــس لــه  كۆمه ڵناســی 
زانســتی،  ئابــووری  لــه   زانســتی، 
ــژوو ناســی زانســتیدا، خــۆی  ــه  مێ ل
ماركســیش  دیــاره   ده دات،  نیشــان 
ده ره وشــاوه ترین  لــه   یه كێــك 
شۆڕشــگێڕه كانی  و  بیرمه نــده كان 
بــووه   ئه ویــش  بــووه .   بوارانــه   ئــه و 
بــوون.  دیكه یــش  خه ڵكــی  و 
ئینشــتێنمان  و  هه یــه   نیۆتۆنمــان 
مــان  هاوكینــگ  ئیســتیڤێن  هه یــه  
حه ره كه تــی  په یوه ســته گی  هه یــه ، 
زانســتیانه ی ئه مانه یــه  كــه  گــه ردوون 
كــردووه ،  دابیــن  ئه مــڕۆی  ناســی 
ده ی خــۆ ته فاوتیشــیان هه یــه  ئێســتا 
و  نیۆتــۆن  تێئۆریه كانــی  به ینــی 
ئینیشــته ین دوای ئه وه یكــه  ئه وانــی 
جیــاوازی  زۆر  هاتــووه    دواتــری 
هه یــه ،  په یوه ســته گی  بــه اڵم  هه یــه  
بۆچــی ئێمه یــش نابــێ وابیــن، مــن 
پێــم وایــه  مه ســه له كه   ئــه وه  نییــه  كــه  
بیــن،  ئه وڕۆیــی  نامانهــه وێ  ئێمــه  
وا  كــه   ئه وه یه كــه   مه ســه له كه ی 
ــیزم  ــا ماركس ــه  گۆی تێگه یه نــدراوه  ك
یــان كۆمۆنیــزم ئیدئولوژیــه  و وه كــوو 
ئاییــن ناتوانــێ و نابــێ ئه وڕۆیــی 
بێتــه وه ، نابــێ لــه  ده ســتكه وته كانی  
ــت.  ــك وه ربگرێ ــۆی كه ڵ ــه ی خ زه مان
نییــه   ته ناقــوزی  بــوون،  كــراوه  
ــێ ئێمــه   له گــه ڵ رێبــازی ئێمــه ، به ڵ
ده بــێ كــراوه  بیــن بــه و مه عنــا كــه   
گۆرانكارییه كانــی زه مانــه ی خۆمــان 
سیاســیمان  لێكدانــه وه ی  بناســین، 
گۆڕانكارییانــه   ئــه و  بــۆ  هه بــێ 
دوگمه كانــی   بــه   ته نهــا  خۆمــان  و 
تێئۆریكــی ١٥٠ ســاڵ لــه وه  پێشــه وه  
نه به ســتینه وه  به ڵكــه  ئه وانــه  گه شــه  
كه ینــه وه   ئه وڕۆیــی  بده یــن،  پــێ 
پــێ  ئه مــڕۆی  ژیانــی  جوابــی  وه  
ده ڵێــم   مه عنایــه   بــه و  بده ینــه وه . 
واڵمــی مــن بــه  پرســیاره كه ی ئێــوه  
ئه وڕۆییــی  ده بــێ  كــه   موســبه ته  
بیــن، بــه اڵم ماركســیزم و كۆمۆنیــزم 
بوونــی  ئه وڕۆیــی  لــه   ڕێــگای 

نه گرتــووه .  ئێمــه ی 

ئیبراهیــم  ســه ید  كاك  پرســیار: 
پرســیارێك هاتــووه  ئه وه یــه  كۆمه ڵــه  
مه ســه له ی  ســه ر  لــه   لــه وه    جیــا 
له ســه ر  و  زه حمه تكێــش  و  كرێــكار 
ده كــرد  پێداگــری  ئــه وان  قازانجــی 
بــه   كۆمه ڵــگای  به شــی  ســێ 
بــه   زیاتــر  بــوون  له گــه ڵ  ڕۆشــنی 
نیســبه تی حیزبه كانــی تــر، ڕوونــاك 
نووســه ر  ژنــان،  و  خوێنــده وار  بیــر، 
ئــه و  ئێســتا  ئه وانــه ،  هه مــوو  و 
ســێ به شــه  وه كــوو جــاران له گــه ڵ 
چییــه ؟  هۆكــه ی  نییــه   كۆمه ڵــه  

ژنــان  مه ســئه له ی  له ســه ر  واڵم: 
مــن پێــم وایــه  هێشــتا پێوانه یه كــی 
وامــان بــه  ده ســته وه  نییــه  پێوانه یه كــی 
كــه  لــه  بارودۆخێكــی  دیمۆكراتیكــدا 
پێمــان بڵــێ كــه  وه زعه كــه  چۆنــه ، من 
ــه   ــه  كۆمه ڵ ــم ك ــاوه ڕه دا نی ــه و ب زۆر ل
ژنانــی  ســه رنجی  نه یتوانیبــێ 
ــه ره و خــۆی ڕابكێشــێ،  كوردســتان ب
نابینــم كه ســێكی دیكــه  الیه نێكــی 
دیكــه  ئــه و بۆشــاییه ی  پــڕ كردبێته وه  
بــه  هه مــوو كــه م و كۆڕیه كانیشــه وه  
بــه وه ی كۆمه ڵــه  له ســه ر مه ســه له ی 
و  ده یــكا  وه   كردوویه تــی  ژنــان 
ناڵێــم  دیكــه   خه ڵكــی  ده یڵــێ، 
گۆڕانكارییــان نه كــردووه  ، ڕێكخــراو 
ــه ن   ــی دیكــه ش ه ــزب و  ره وت و  حی
ره وتــه   لــه و  ناتــه واوی  و  نیــوه   بــه  
كــه   ئــه وه ی  بــه اڵم  بونــه وه   ،  نزیــك 
كارێــك  ئــه وه   كردوویه تــی  كۆمه ڵــه  
نییــه  كــه  لــه  بیــره وه ری كۆمه ڵــگای 
بچێتــه وه .  بیــر  لــه    كوردســتاندا 
ئه گــه ر بــه راوه ردی ده كــه ن له گــه ڵ  
ــی  ــاوا فه رق ــاوا، دۆخــی ڕۆژئ ڕۆژئ
بزووتنه وه یه كــی  لــه وێ  هه یــه ، 
ــه ر داعــش،  ــز به رانب ــداری به هێ چه ك
به رانبــه ر  ده وڵه تــی مه ركــه زی، لــه  
به رابــه ر بارودۆخێكــی تــازه  شــكڵی 
ــی  ــی پێ ــه  هه زاران ــی ب گــرت و ژنان
ناتوانیــن  ئــه وه   بــوون  په یوه ســت 
موقایســه  بكه یــن له گــه ڵ  وه زعــی 

ئیــران.  ئێســتای كوردســتانی 
ســه ید  كاك  ببــوره   پرســیار: 
ئیبراهیــم یــه ك شــتت عــه رز بكــه م 
ســه دان  كاتــه   ئــه و  هــه ر  كۆمه ڵــه  
به شــی  لــه   بــوو چ  له گــه ڵ  ژنــی 
نیزامییــدا و چ لــه  به شــه كانی تــر و 

وایــه ؟  ئێســتا  واقعــه ن  ئه وانــه ، 
واڵم،  مه علومه ئێســتا  وا نییــه ، 
بــه اڵم بۆچــی وانییــه ؟ له بــه ر ئــه وه  
له گــه ڵ  پیاویشــی  هــه زاران  بــه  
ڕیــزی  لــه   ئه وانــه ش  ئێســتا  بــوو 
ئــه وه   بــه ر  لــه   نییــن،  پێشــمه رگه دا 

كوردوستان و داهاتووی هێزی چه پ
ئــه و بابــه ت به شــی كۆتایــی ووتویــژی كاك محمــد خاكــی لــه  گــه ڵ ئیبراهیــم 

عه لیزاده یــه  كــه  بــۆ چــاپ كــرن لــه  پێشــره ودا ئامــاده  كــراوه .

خــاو  خــۆی  پێشــمه رگایه تیی 
خــۆی  پێشــمه رگایه تی  بۆتــه وه ، 
نیســبه ت  بــه   په راوێــزه وه   چۆتــه  
بواره كانــی دیكــه ی خه بــات. بــه اڵم 
بــۆ نمونــه  ده ڵێــم پێراره كــه  لــه  پاركــی 
ســپیداری شــاری ســنه  كۆبوونه وه یه ك 
كــرا ،  لــه  به ینــی هــه زار تــا دوو 
هــه زار كــه س تێیــدا به شــدار بــوون. 
زۆرتــر  پیــاوان  لــه   ژنــان  حــزوری 
نه بووبــێ، كه متــر نه بــوو. ئــه و ژنانــه  
بــه ره ی  لــه   خۆیــان  كوردســتان  لــه  
لــه   بێگومــان  ده بیننــه وه .  چه پــدا 
الیــه ن ئیمــه وه  بــۆ ئــه م بابه تــه  كــه م 
نییــه   ئــه وه   بــه اڵم   هه بــۆه .  كاری 
ده رویه كــی  كوردســتان  ژنانــی  كــه  
بــۆ  دیكــه   جێگایه كــی  یــا  دیكــه  
خۆیــان شــك بــه رن غه یــری كۆمه ڵــه  
پێــی  خۆیــان  ڕزگاری   بــۆ  كــه  
ــی  ــه  جیل ــه باره ت ب ــن. س په یوه ســت ب
ئــه وه ی  هونه رمه نــد  و  ڕووناكبیــر 
ــه م  ــه  ل ــه م كاری ئیم ــت ك ڕاســتی بێ
بــواره دا مێژوویه كــی هه یــه ، جــارێ 
هێــزی  ئه وه یكــه    له گــه ڵ  ده زانــن 
پێشــمه رگه  لــه  شــاره كان هاتنــه  ده رێ 
ــی  ــه  پێشــمه رگه  ژماره یه ك ــوون ب و ب
هونه رمه نــد  و  ڕووناكبیــر  لــه   زۆر 
و نووســه ر و ئه وانــه  هاتنــه  ده وری 
نیشــته جێ  كۆمه ڵــه   مه قه ڕه كانــی 
لــه و  كــه   ده شــزانین  وه   بــوون، 
باشیشــیان  چاالكــی  ده ورانانــه دا 
هه بــوو،  شــانۆ  كــۆڕی  هه بــوو، 
پێشــه نگ  بانگــه وازی  كــۆڕی 
هه بــوو، كــۆڕی هونــه ر و ئه ده بیاتــی 
ئه وانــه ،  هه مــوو  هه بــوو  كرێــكاری 
هه بــوو،  موعه لیمــان  كانونــی 
مانــه وه   له شاریشــدا  كــه   ئه وانــه ی 
یــا  به داخــه وه   ده ره وه ،  نه هاتنــه   و 
ده ربــه ده ر  یــان  گیــران   زۆربه یــان 
بــوو  بــه  هــه ر شــێوه یه ك  یــا  بــوون، 
ده نگیــان كــپ كــرا، دواجــار لــه  نــاو 
ئێمــه دا جیــا بوونــه وه كان ڕوویــدا، ئــه م 
جیابوونه وانــه  كاریگــه ری زۆری دانــا 
لــه  ســه ر ئه وه یكــه  به شــێكی زۆر لــه  
ڕووناكبیــران و  لــه  هونه رمه نــدان و 
نووســه ران پــه ره م پــه ره م بــوون وه  لــه  
چوارچێــوه ی هیــچ ڕێكخراوێكیشــدا 
ده ره وه ی   لــه   نه گرتــه وه ،  خۆیــان 
تاراوگــه   لــه   تایبــه ت  بــه   واڵت 
ئێمــه  هه وڵێكــی وامــان نــه داوه  كــه  
لــه   ئه وه یكــه   بــۆ  بیده یــن،  ده بــێ 
ــا ئــه و  زه رفیــه ت و  تواناییه كانیــان ت
هه یــه   ئاماده ییــان  كــه   جێگایــه ی 
بــه  جێــی  ئــه وه   وه ربگیرێــت  كه ڵــك 
دیكــه   واقعیه تێكــی  بــه اڵم  خــۆی، 
دوو  لــه   ئه وه یكــه   ئه وه یــش  هه یــه  
شــاهیدی  ئێمــه   ڕابــردوودا  ده یــه ی 
لــه   نــوێ  نه وه یه كــی  ســه رهه ڵدانی 
ــن  ــدان و  ڕووناكبیــران هه ی هونه رمه ن
لــه  نــاوه وه ی كوردســتان، كــه  هه ڵبــه ت  
ــم لــه  حیزبایه تــی  ــه   مــن ده زان ئه مان
ــوه ی حیزبــی   نامــۆن، یانــی چوارچێ
بــه   خۆیــان  هونــه ری  كاری  بــۆ 
ئه ڵبه تــه   ئێمــه   ده زانــن،  ته نگه بــه ر 
ئــه و ئه ركه مــان لــه  ســه ر شــانه  كــه  
بڕه وێنینــه وه ،  نامۆییــه   ئــه و  ده بــێ 
حیزبــی  بــه   هه موویــان  بڵێــم  نــه ك 
بــه اڵم  كه یــن،  په یوه ســت  خۆمــان 
ــه  خۆمــان  ــه  ل ــه و زه رفیه ت پێوێســته  ئ
به ره یه كــی  لــه   كــه   بێنیــن  پێــك  دا 
گــه وره ی كۆمه اڵیه تیــی دا كۆیــان 
ده مهــه وێ  نیهایه تــه ن  كه ینــه وه . 
ئێــوه   پرســیاره كه ی  واڵمــی  بلێــم  
ئــه وه  نییــه  كــه  گۆیــا هه مــوو شــتێك 
ره خنه یه كمــان  و  هه مــوو  باشــه ، 
ئیــراده ی  ده بــێ  نییــه  ،  ســه ر  لــه  
ئــه وه  هه بــێ كــه  گۆڕانــكاری لــه و 
ــراده ی   ــێ ئی ــن وه  ده ب ــه دا بكه ی بواران
ئــه وه   هه بــێ كــه  نه یه ڵیــن ئــه م هێــزه   
ــا  ــت، ی ــڕۆ بچێ ــه  فی ــی ب تواناییه كان

بــڕوا.  به اڵڕێــدا 

كه ســێك  چه نــد  پرســیار: 
بپرســین،  ئێــوه   لــه   ئێمــه   پرســیان، 
هــۆی ئــه وه  كــه  ئۆردوگاتــان هه یــه ، 
لــه   هه یــه   عه له نیتــان  مه قــه ڕی 
باشــووری كوردســتان چییــه ؟ بۆچــی 
بانگــه وازی پێشــمه رگایه تی ده كــه ن 
ئــه م  زه ره ری  و  قازانــج  هێشــتا؟ 
ــه ؟  ــوه  چیی ــۆ ئێ ــۆردوگا نشــینیه  ب ئ
هه رێمــی  لــه   ئێمــه   دیــاره   واڵم: 
نیزامیمــان  پایگایه كــی  كوردســتان 
هه یــه  بــه  بــێ ئــه وه ی كــه  حه ركه یكی 
بــه   پایگایــه وه  دژ  لــه و  چه كــداری 
رژیمــی ئیــران به رێــه وه  به ریــن. بــۆ 
ناســینی حیكمه تــی چه كــدار بــوون 
به شــی  ئــه و  مانــه وه ی  چه كــدار  و 
ته شــكیاتی ئیمــه  پێویســته  چه نــد 
بكه بنــه وه .  جیــا  یــه ك  لــه   بابــه ت 
یه كیــان خه باتــی چه كــداری  وه كــوو 
مافێكــی ره وای خه ڵكــی كوردســتان 
دیفــاع  بــۆ  خــۆی،  لــه   دیفــاع  بــۆ 
كاتێكــدا  لــه   ده ســتكه وته كانی،  لــه  
ئاســن  و  ئاگــر  بــه   دوژمــن  كــه  
مافــی ئــه و خه ڵكــه  پێشــێل ده كات 
ده كات،  زه وت  ده ســتكه وته كانی  
مــاف،  وه كــوو  خه باتــی چه كــداری 
مافــی  پاراســتنی ڕه وایــه . بــه اڵم 
ده خه مڵــێ،  چــۆن  خه باتــه   ئــه و 
كــه ی  ده گــرێ،  شــكڵ  چــۆن 
ســه رهه ڵده دات، كــه ی ده بــێ ده ســت 
پــێ  كۆتایــی  بكه ی،كــه ی  پــێ 
ــدی   ــه  هه مــووی پێوه ن ــی،  ئه وان دێن
وه   سیاســی  بارودۆخــی  بــه   هه یــه  
ڕاده ی زه رووره ت، ڕاده ی ئاماده یــی 
كــردن  به شــداری  بــۆ  جه مــاوه ر 
بابه تێكــی  كــردن.  پشــتیوانی  بــۆ 
جیــاوازه ،  ڕاده یــه ك  تــا  كــه   دیكــه  
بــه   سیاســیه   حیزبــی  مه ســه له ی 
زه رووره تــی  چه كــدار،  باســكی 
بــه   سیاســی  حیزبێكــی  بوونــی 
كوردســتان  لــه   چه كــدار،  باســكی 
ناوه ڕاســت  ڕۆژهه اڵتــی  لــه   و 
هاتۆتــه  گــۆڕێ لــه  ئۆروپــا بــی ئــه و 
زه رووره تــه  نیــه ، لــه  ئۆســترالیا بــی 
نیتــه ، لــه  زۆر جێــگای دیكه ی دونیا 
نه بــێ،   زه رووره تــه   ئــه و  مومكنــه   
ئێســتای  بارودۆخــی  لــه   بــه اڵم 
ڕۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت وه  بــۆ ئێمــه  
ــه   ــن ل ــا بڵێی ــا ب ــه  كوردســتان ی ــه  ل ك
ــه   ــاوی كوردســتان ب ــه  ن ــه ك ب ناوچه ی
ده كه یــن،  خه بــات  پارچــه وه   چه نــد 
ــۆ حزبــی  بوونــی باســكی چه كــدار ب
ئــه وه   وه   زه رووره تێكــه ،   سیاســی 
لــه   كــه    بارودۆخــه   بــه و  تایبه تــه  
ــه و  ــه ، ئ ــی ناوه ڕاســت هه ی ڕۆژهه اڵت
ده ســته ی چه كــداره   دارو  هه مــووه   
بــڕۆ  ئــه وه   نــاوه دا،  لــه و  هه یــه  
ــدا  ــه  اماوه یه كــی كورت تماشــا بكــه  ل
حه شــدی شــه عبی دروســت ده بــێ، 
چه كــداری  ڕێكخــراوی  ئه نواعــی 
جۆراوجــۆری دیكــه   دروســت ده بــن، 
ــوو  ــۆ چــی كۆمۆنیســته كانیش وه ك ب
ــی سیاســی باســكی چه كــداری  حزب
خۆیــان نه بــێ، كــه   لــه  كاتــی خۆیــدا  
نه یانبه نــه   ده ســه اڵتی  بــێ  بــه  
ــن  ــدا بتوان ــه  كاتــی خۆی ــگا، ل قوربان
خۆیــان  لــه   دیفــاع  چه كیــش  بــه  
مه وجوودیه تــی  لــه   دیفــاع  بكــه ن، 
بابــه ت  ســێهه م  بكــه ن.  خۆیــان 
مه ســه له ی بونــی  ئۆردوگایــه لــه  
ئــه م  بێگومــان  كوردســتان،  هه رێــم 
نییــه   دڵخــۆاز  بارودۆخێكــی  ئــه وه  
لــه   بژارده یــه    باشــترین  بــه اڵم   ، 
ناوچه كــه دا.  ئێســتای  بارودۆخــی 
كاتێــك ئێمــه  لــه  نــاوه وه ی كوردســتان 
بــوو،  ئازادمــان  ناوچــه ی  بوویــن، 
بــوو،  ئازادمــان  جبهــه ی  پشــتی 
ــه  پێویســت  ــه ی ك ــه و كاران ــوو ئ هه م
بــوو لــه  پشــتی جبهه یه كــی وه كــوو 
ــه   ــی ب ــه و وه خت ــن، ئ ئێســتادا ده یكه ی
بــه اڵم  ده مانكــرد،  لــه وێ  زیاتریــش  

كاتێــك  چــوو،   ده ســت  لــه   ئــه وه  
ئــه وه  لــه  ده ســت چــوو، بژارده یــه ك 
ئایــا  بــوو،  ئێمــه دا   به رابــه ر  لــه  
ئێمــه  لــه  كوردســتانی عێــراق، كــه  
ئــه و كاتــه  ئیمكاناته كــه ی جۆرێــك 
دیكــه ،  جۆرێكــی  ئێســتا   بــوو 
بنكــه  و پایــه گا دابمه زرێنیــن، یــان 
نــا، وه  ئایــا پاشه كشــه  بكه یــن بــۆ 
بڵێــم  بــا  یــان  كوردســتان  هه رێمــی 
بــۆ ناوچــه ی ئازادكــراوی كوردســتان 
بنكــه  و بــاره گای خۆمــان دانیــن یــا 
ــژارده ی ئیمــه   ئــه و كاتــه   ــا ، ئــه و ب ن
بژارده یه كــی دروســت بــوو، دواجــار 
كــه  شــه ڕی ئێــران و عێــراق تــه واو 
بــوو، حكومه تــی هه رێــم پێــك هــات، 
بارودۆخــی  كوردســتانیش گــۆڕا، ، 
دیســان زه رفیــه ت و مانــه وه ی هێــزی 
چه كــدار بــۆ ئێمــه   و ئــۆردوگا لێــره  
هــه ر ئیمكانــی هه بــوو، دیســان هــه ر 
خــۆ  بــوو،  دروســت  بژارده یه كــی 
بكه یــن   به رئــاوه رد  ئــه وه   ئه گــه ر 
له گــه ڵ ئــه و شــه رایه ته ی كــه  كاتــی 
خــۆی لــه  نــاوه وه ی كوردســتان تێیــدا 
بــه   جبهه كه مــان  پشــتی  و  بوویــن 
ده ســت خۆمانــه وه  بــوو وه  ســنوورێكی 
لــه   دیــاره   نه كرابــوو،  دیــاری  بــۆ 
 ، نیــه   دڵخــۆاز   كاتــه   ئــه و  چــاو 
بــه اڵم هه مــووی ئه وانــه ی كــه  ئــه و 
بژارده یــه ی ئێمه یــان ئینتخــاب نه كــرد 
ــه   ــك ب ــه ی دا ئێســتا كاتێ ــه م ده وره ی ل
ڕابــردووی خۆیانــدا ده چنــه وه  ، ده زانــن 
ــوو  ــال نه ب ــان كــردۆه ، ئیده ئ كــه  هه ڵه ی
چ  ئێســتا  بــوو.  زه رووری  بــه اڵم 
لــه م  ده كه یــن  لــێ  ئیســتفاده یه كی 
دێ  بــا  ئــه و  یه كــێ  ئۆردوگایــه ، 
ده باتــه وه   پێشــمه رگایه تی  خه بــه ری 
بــۆ واڵت یانــی پێشــمه رگه  مــاوه ، 
خه ڵكــی  جه مــاوه ری  بــه   یانــی 
بــۆ  ئه گــه ر  ده لێیــن  كوردســتان 
ئیــوه  ڕه وایــه  بــۆ دیفــاع لــه  خۆتــان 
وه ربگــرن،  كه ڵــك  چه كیــش  لــه  
ئــه وه  ئــه و بــۆاره  زینــدوو ڕاگیــراوه ، 
هــه ر  بــه   ئێســتا  ئه گه رچــی 
دانییــه ،  ئه وله ویــه ت  لــه   هۆكارێــك 
زینــدووه .  پێشــمه رگایه تیی  بــه اڵم 
بێجگــه  له وانــه  ناوه ندێكــه  بــۆ فێــر 
الوانــه ی  ئــه و  بارهێنانــی  و  كــردن 
كــه  روومــان تێده كــه ن. تــا ئێســتا بــه  
نــاوه وه ی  لــه   بڵێــم جــه وان  هــه زاران 
ــان  ــه وه  ی كوردســتان هاتــوون و گه ڕان
چوونــه  ده ره وه ی واڵت  وه  ده وره یــه ك  
له گــه ڵ  دیــوه   ئاموزشــیان  لێــره  
خۆیــان بیــره وه ری  بــاش و  زانســتیان 
ڕه قه مێكــی  ئــه وه   بردۆتــه وه ، 
هه زارانــه ،  لــه   قســه   جه ماوه رییــه ، 
پێمــان  ته شــه ر  بــه   كــه   كه ســانێك 
كاركــردی  نشــین،  ئــوردوگا  ده ڵێــن 
ــه   ــك ب ــی نزی ــار هێنان ــر كــردن و ب فێ
كوردســتان،  الوانــی  لــه   نه ســڵێك 
نابینــن،  ئۆردوگایانــه دا  لــه و 
هه مــان  لــه   ئۆردوگایانــه   ئــه م 
خۆشــیانه وه   وه زعــه ی  بــه و  كاتــدا  
راگرتــۆه   هێزیــان  هاوســه نگییه كی 
به رانبــه ر بــه  كۆمــاری ئیســامی. 
ــێ  ــه وه  ناتوان ــره  ده چن ــه  لێ ــك ك الوانێ
بیانگــرێ، ناتوانــێ زۆریــان ئه زیــه ت 
ــان ئه گــه ر شــاكی خسوســیان  كات ی
بێنــێ،  بــۆ  فشــاریان  نه بــێ 
حاڵێكــدا  لــه   لێــده كا،  چاوپۆشــیان 
تــاران  لــه   ئێعامیــه   وه ره قێــك  بــه  
خه ڵــك ده گــرن تــا پــای ئێعدامیــش 
ده یبــه ن ، بۆچــی وا ده كا؟ لــه  بــه ر 
ئــه وه  نایهــه وێ ئێــره  ڕه ونــه ق په یــدا 
بــكا، لــه  بــه ر ئــه وه  ڕه ونه قــی ئێــره  
هه مــوو  بــه   ئێــره   ڕووتێكردنــی   و 
كــه   كۆڕیانه شــه وه   و  كــه م  ئــه و 
مه ترســیداره .  به الیــه وه   هه یه تــی، 
ده یهــه وێ ئــه و ناوه نــدی فێــر كــردن و 
بارهێنانــه  وه  ئــه و ناوه نــدی   خه باتــی 
هێمــاش  وه كــوو  پێشــمه رگانه ی 
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ــش  ــراوه  ، ئه وه ی ــدوو ڕاگرگی ــووه  زین ب
هه مــوو  ســه ره رای  نه مێنێــت. 
ــۆ هــه ر  ــووه  ب ــه ك ب ــه    په ناگای ئه وان
تێكۆشــه رێك كــه  لــه  ده ســت كۆمــاری 
فه عالینــی  ده كات،  ڕا  ئیســامی 
سیاســی،  تێكۆشــه رانی سیاســی كه  
ــه   ــه  نه وعێــك ده كه ون ــه  كوردســتان ب ل
بــه ر هه ڕه شــه ی گیــران و گرتــن و 
ــان  ــه وه ، ی ــره  ده حاوێن ــن لێ ــدان، دێ زین
بــۆ  بازێــك  پــرده   بــۆ  ده كــه ن  ئێــره  
خۆیــان  مه وقعیه تــی  گواســتنه وه ی 
ــدی  ــه . پێوه ن ــه م نیی ــتێكی ك ــه وه  ش ئ
له گــه ڵ خه ڵكــی واڵت، ئێســتا بــه  
تۆزێــك  وه زعه كــه   كرۆنــاوه   بۆنــه ی 
ــا  فه رقــی كــردووه ، بــه اڵم پێــش كرۆن
ڕۆژانــه  ژماره یه كــی زۆر خانــه واده  
ــان  ــۆ ســه ردانی منداڵه كانی ــن ب ده هات
ده گه ڕانــه وه ،  و  ده چــوون  لێــره  
كۆمــاری ئیســامی  ئــه وه ی وه كــوو 
ــرد  ــووڵ ك ــك ورده  وه رده  قه ب واقعیه تێ
هه مــوو  ئــه و  نه یده توانــی  چوونكــه  
خه ڵكــه  هه مــوو ڕۆژێــك بگرێــت و 
بیانباتــه  زینــدان و بــه ر زیندانه كانــی 
نه ده گونجــا.   بــۆی   ، بگــرن  لــێ 
له گــه ڵ  پێوه ندیــه   ئــه و  ئــه وه  
ڕێگایــه وه   لــه و  واڵتیــش  خه ڵكــی 
به رقــه رار بــووه . وه ختێــك چــاو لــه و 
ئــه م  كــه   ده كــه ی  تایبه تمه ندیانــه   
ئوردوگایــه  هه یه تــی ئــه وه  به رئــاوه رد 
بكــه ن  له گــه ڵ ته نهــا شــكڵێك لــه  
لــه وه ی  بێــت  بریتــی  خه بات،كــه  
پێشــمه رگه  بچێتــه  ســه ر ســنوور و 
ــه و  ــان ئ ــه م ی ــه  ڕه زایه تیــی ئ ــه وێ ب ل
هێــز ئــه م حیــزب یــان ئــه و حیــزب 
خــۆی باریــك كاتــه وه  بچێتــه وه  نــاوه وه  
و زه ربه یــه ك بوه شــێنێت و بگه ڕێتــه وه  
یــان نه گه ڕێتــه وه ، ئه مــه  به رئــاوه رد 
هه مــوو  ئــه و  له گــه ڵ   بكــه ن  
كاركــرده  كۆمه اڵیه تــی، سیاســی ، 
مه عنه وییــه ی كــه  ئــۆردوگای ئیمــه   
هه یه تــی، جارێكیشــیان ئــه وه م بــاس 
پێشــمه رگه ی  كــه  هێــزی  كــردووه   
كــوو  وه   كۆمه ڵــه   ئــوردوگای  لــه  
لــه   ڕیشــه كه ی  كــه   وایــه    دارێــك 
ــوو  ــه قز و هه م ــاد ، و س ــنه  و مهاب س
لــق و  كوردوســتانی ئیرانــه ، ئه مــه  
پۆپه كه یه تــی كــه  لــه  زرگوێــز دیــاره . 
پرســیار: موشــكاتێكی بــۆ دروس 

موســبه ته ؟ هه مــووی  نه كــردن 
به ڵــێ بێگومــان الیه نــی مه نفیشــی 
ــه و چه شــنه   ــه . ده ســتكه وتێكی ل هه ی
ئه وه یكــه   بــێ  بــه     ناپارێــزرێ 
باجێكــی بــۆ بده یــن  ، یه كێــك لــه و 
باجانــه ی كــه  ئێمــه  بــۆی ده ده یــن، 
ئه وه یــه  كــه  ئێمــه  جۆرێــك لــه  ئاتــه ش 
به رانبــه ر  راگه یاندنمــان  به ســی 
خــۆی  هه یه .،كاتــی  ده ســه اڵت  بــه  
ئێمــه   بــوو  ســه دام  ڕژیمــی  كــه  
كــراودا  دیــاری  ئاســتێكی  لــه  
هه ڵوێســتی  ده كــرد،  ته بلیغاتمــان 
ئوســولی خۆمــان به رانبــه ر به  رووداوه  
بــه اڵم  راده گه یانــد،  گرینگــه كان 
ئاژیتاســیونمان   خۆمــان  ئاگاهانــه  
لــه  دژی ڕژیمــی ســه دام  نه ده كــرد. 
كوردســتانیش   هه رێمــی  لــه   لێــره  
كــه س پێــی نه وتوویــن، بــه اڵم خۆمــان 
ده ركــی وه زعیه ته كــه  ده كه یــن، كــه س 
لــێ بگــرێ  نه هاتــووه  ڕێگاكه مــان 
مه كــه ن،  وا  و  وابكــه ن  ئێــوه   بڵــێ 
ته نانــه ت بــۆ ناردنــه وه ی هێزیــش بــۆ 
نه وتوویــن  پێیــان  به ڕاســتی  نــاوه وه ، 
ده كه یــن  ده ركــی  خۆمــان  بــه اڵم 
و  حــه د  وه   چۆنــه ،  شــه رایه ته كه  
حــدودی كاره كــه ی خۆمــان ده ناســین، 
بــه  بــێ ئــه وه ی كــه  پێشــمان بڵێــن 
چ  وه   بكه یــن  چ  ده بــێ  ده زانیــن 
نه كه یــن. ئــه وه  به ڵــێ مه حدوودیه تــه ، 

بژارده یه كــی  مه علومــه   ئــه وه  
دڵخــواز نییــه ، بــه اڵم ئیدامــه كاری 
فه عالیه تــی كومونیســتی لــه م بــۆاره  

زه روریــه.  دیاریكــراوه دا 
ئیبراهیــم  ســه ید  كاك  پرســیار: 
كــه   بــوو  ئــه وه   دیكــه   پرســیارێكی 
ئێــوه   پێشــوودا  وباســی  قســه   لــه  
ــه  ئینشــعاب   ــرد ل ــتان ك ــك باس جۆرێ
ئێــوه   كۆمه ڵــه ،  دابڕانه كانه كانــی  و 
ناكــه وێ،  بــه ر  خه تایه كتــان  هیــچ 
له ســه ر  زۆر  نمونــه   بــۆ  مه ســه له ن 
ئــه و هاوڕێیانــه  كــه  پێشــتر لــه  نــاو 
نــاوی  بــه   ده كــرد  كاریــان  ئێــوه دا  
فراكســیۆن و دواییــش نــاوی ڕه وتــی 
نــا،  خۆیــان  لــه   سوسیالیســتیان 
به شــێكی زۆر به رچــاو لــه  كادرهــای 
كۆمه ڵــه   لێهاتــووی  و  خۆشــناو 
بــوون، ئێــوه  فشــارێكتان بــۆ هێنــان و 
لــه  واقعــدا ئێخــراج كــران، ئێــوه  پێتــان 
مه ســئولیه ته كه ی  وایــه ؟  وایــه ، 

ده گــرن؟ به رعــۆده  
ــه وه كان  ــه  جیابوون واڵم: ســه باره ت ب
ــه وه   ــش ئ ــم پێ ــه  گشــتی بڵێ جــارێ ب
بــه   بده مــه وه   پرســیاره كه ت  واڵمــی 
جیابوونه وه كانــی  كــراوی،  دیــاری 
هاوڕێیانــه   ئــه و   ،١٩٩٠ ســاڵی  
خۆیــان بــه  هــه ر هۆكارێــك ته وزیحــی 
ئێمه یــه ،  الیه نــی  ئــه وه ی   ، بــده ن 
ئــه و  هه مــوو  له گــه ڵ  وابــوو،  الی 
هێــزی  بــۆ  كــه   موشــكیاته یش 
ــۆ حــزوری فیزیكــی  پێشــمه رگه  و ب
لــه    و   ســنوره كان  ســه ر  لــه   ئێمــه  
كوردســتانی عێــراق هاتبــوه  پێشــێ و 
و  پاشه كشــه   ئــه و  هه مــوو  له گــه ڵ 
ــه ر  ــه  س ــه  ب ــاره ی ك بارودۆخــی ناله ب
كوردســتان  خه ڵكــی  بزووتنــه وه ی 
نیســبه تی  بــه   هاتبــوو،  نــاوه وه   لــه  
خه باتــی   ڕۆژی  دوا  به رژه وه نــدی 
كۆمۆنیســته كان لــه  كوردســتان ئێمــه  
ناوچه یــه   ئــه و  نابــێ  وابــوو  المــان 
چــۆڵ كه یــن وه  هه روه كــوو عــه رزم 
بــوو،  بــژارده   باشــترین  ئــه وه   كــردن 
پــێ  زیاتــری  مانــۆڕی  ئیمكانــی 
له گــه ڵ  خۆگونجانــدن  بــۆ  دایــن 
بارودۆخێــك كــه  ده هاتــه  پێشــێ، وه  
دروســتی ئــه و هه ڵوێســته ش دیــاره ، 
ــه   ــی ئێمــه  ڕازی بوانای ئه گــه ر الیه ن
هــه ر بــه و شــێوه یه ی ئــه وان بكه یــن 
سیاســه ته یش  ئــه و  ئێمه یــش  یانــی 
بیكــه ن  ئــه وان  كــه   كه یــن  ڕه چــاو 
كــه   نــه ده دا،  ڕووی  جیابوونــه وه  
دابــه ش  له ســه ر  قســه   ئه گــه ر 
خه تــای  ئــه وه   بێــت  خه تــا  كردنــی 
بوونه وه ،ئێمــه   جیــا  كــه   بــوو  ئــه وان 
بــه اڵم  بووینــه وه   كــه  جیــا  نه بوویــن 
دۆزیــه وه   میكانیزمێكیــان  ئه مــان 
ئه قه لیه تێــك  بتوانــن  ئــه وه ی  بــۆ   
دانــه   بــه   دانــه   نه یانده توانــی   كــه  
ته ســفیه یان كــه ن بــه  ده ســته  جه معــی 
جارێكــی  مــن  كــه ن،  ته ســفیه یان 
دیكــه  لــه  كۆنفڕانســێكی ناوخۆیــی 
خۆمانــدا  كــه  باویــش بۆتــه وه  باســم 
ئینشــعاب  وایــه   جــاری  وتــم  كــرد 
میكانیزمێكــه  بــۆ ته ســفیه . ئه مــان 
گــۆڕی،  خۆیــان  نێــوی  ڕۆیشــتن 
كــه   كه مایه تییــه ی  ئــه و  بــه اڵم 
خــوارد  گیریــان  ده ســتیه وه   بــه  
پێــی  بــه   كــرد،  ته ســفیه یان  بــوو  
ئه ســاس نامــه  و بــه  پێــی ســونه تی 
ئه مانــه   دانــه ی  دانــه   ته شــكیاتی 
دانــه ی  دانــه   نه بــوو،  ئاســان 
نه بــوو،  ئاســان  ئه وانــه   ته ســفیه ی 
لــه  بــه ر ئــه وه  نه خێــر ئێمــه   ده ورمــان 
لــه  الواز كردنــی حیزبێكــی   نه بــوو 
كۆمۆنیســتی گــه وره ی ڕۆژهه اڵتــی 
ناوه ڕاســت، كــه  ته نهــا كافــی بــوو 
ناوچه یــه   لــه و  مانــه وه   ســه ر  لــه  

ڕێــك بكه ویــن . جیابوونــه وه  ڕووی 
نــه ده دا، ئێمــه  بــژارده ی خۆمــان بــوو، 
بــوو،  خۆیــان  بــژارده ی  ئه وانیــش 
لــه  جیابونــه وه ی ســاڵی ٢٠٠٠یــش 
ئێمــه  لــه  به رابــه ر یــه ك مه ســئه له دا 
ئــه وه   ئه ویــش  گــرت،   قه رارمــان 
ناڕه وامــان  ئیمتیازێكــی  ده بوایــه  
بدابایــه  كــه  بریتــی بــوو لــه    دابــه ش 
كردنــی ده ســه اڵت بــه  ســه ر ســه ری 
ئــه وان  كۆنگــره   پێــش  كۆنگــره وه ، 
و  بگــرن  كۆنگــره   نه بــوون  حــازر 
ته كلیــف  ته عینــی  كۆنگــره   لــه  
بكــرێ، ئــه وان ده یانویســت ده وره یــه ك 
لــه  به ینــی هــه ر دوو ال  ده ســه اڵت 
به ســه ر ســه ری كۆنگــره وه  ٥٠ بــه  ٥٠ 
دابــه ش بكــرێ و جــا دوایــه  كۆنگــره  
ئــه و  كردنــی  قه بــووڵ  بگیــرێ، 
داوایــه ، شــتێك بــه  نــاوی كۆمه ڵــه ی 
ئێمــه    ، نه ده هێشــته وه   كۆمۆنیســت 
بــه ر  لــه   هه ڵده وه شــاینه وه ،  خۆمــان 
ته شــكیاته   ئــه و  به ده نــه ی  ئــه وه  
جــۆره كان،  لــه   جۆرێــك  هیــچ  بــه  
ته بعــه ن سه ركردایه تیشــی قه بووڵــی 
ــه م ته شــكیاته    ــه ی ئ ــرد، به ده ن نه ده ك
جــۆره كان  لــه   جۆرێــك  هیــچ  بــه  
ده نگــی  له ســه ر  نه بــوو  قه بووڵــی 
موعاملــه   ئــه وان  وه رنه گرتــووی 
بــڕوای  بــه   ئــه وه   له بــه ر  بكــرێ، 
خه تایه كــی  ئێمــه   له وه شــدا  مــن 
ئه ســتۆمانه وه ،ئه وان  ناكه وێتــه    وا 
و  هه ڵیانبــژاردووه   كــه   نــاوێ  هــه ر 
به هه رحــاڵ چــوون ڕێبــازی خۆیــان 

گرتــه  بــه ر.
بــه   بــه  ئه وه یكــه   بــه اڵم ســه باره ت   
ــه  باســتان  ــی  سۆسیالیســتی ك ڕه وت
كــرد، هــه ر لــه  ناوێكــه وه  كــه  هه ڵیــان 
و  هه ڵســووكه وت  تــا  بژاردبــوو، 
كرده وه یــان، ئه گــه ر هــه ر وا ڕۆشــتبا، 
كۆتاییه كــه ی  كــه   بــوو  مه ســیرێك 
به ناچــار جیــا بوونــه وه  بــوو، ئــه وان 
ــه و  ــرا ئاهه نگــی ئ ــی و ده ك ده یانتوان
حه ره كه ته یــان هێورتــر كردبایــه وه  تــا 
له ســه ر زۆر مه ســئه له  ئیمكانــی لێــك 
هه بــوو،  زۆرترمــان   تێگه یشــتنی 
ڕێــگای  تــا  تێگه یشــتباین،  لێــی 
كردبایــه وه   كوێــر  جیابوونه وه مــان 
لــه  الیــه ن  بــڕوای مــن   بــه   ئــه وه  
ئێمه یشــه وه   الیــه ن  لــه   ئه وانــه وه . 
ده بوایــه   و  ده مانتوانــی  ئێمــه  
ده ركردنیانــدا  بڕیــاری  دانــی  لــه  
خــۆم  مــن  نه كردبایــه ،  په له مــان 
وه   بــووم،  به شــدار  بڕیــاره دا  لــه و 
قه بــووڵ  مه سئولیه ته كه یشــی 
ــوو،  ــه  ب ــه  هه ڵ ــم وای ــه اڵم پێ ــه م، ب ده ك
پێــم وایــه  ئێمــه  ئه گــه ر ئــه و دوربینیــه  
پشــوو  بوایــه ،  الوه   هــه ردووك  لــه  
درێژیه كــه  لــه  الیــه ن ئێمــه وه  و ئــه و 
گرتبویانــه   ئــه وان  كــه   ئاهه نگــه ش 
جیابوونه وه یه كــی  بــه ره و  و   بــه ر 
هێــور  ئه وه یــان  ده بــرد،  به كرده وه یــان 
ــاوه ، وه  جێگایــان بــۆ دیالۆگــی  كردب
ســازه نده  لــه و بــاره وه  لــه  هــه ر دووك 
ئاكامێكــی   بــه   حه تمــه ن  الوه  
ئێســتایش  ده گه یاندیــن،  باشــتری 
ــه وه  نیشــان ده دات  ــن ئ ــڕوای م ــه  ب ب
كــه  ڕێــگای چاره ســه ر كــردن مــاوه ، 
وتــم،  كۆمه ڵــه دا  لــه   ڕۆژی  مــن 
كــه   تێكۆشــه رانه ی  ئــه و  هه مــوو 
ــان  ــێ كۆمۆنیســت و  خۆی ــان پ خۆی
ــه و  پــێ سوسیالیســته  و وه فــاداری ئ
ئه وانــه   بنه ڕه تیــدا،  لــه   ڕێبــازه ن 
كۆمه ڵــه  زه رفێكــی موناســبه  بۆیــان، 
ڕیزه كانــی  بــه   ببنــه وه ،  كــۆ  تێیــدا 
په یوه ســت بنــه وه ، ته قویه تــی بكــه ن 
باســی  لــه  هه مــوو الیه كــه وه، مــن 
ئــه وه م كــرد هیچ مانعێك نییه  له ســه ر 
ڕێــگای ئــه وه ،   كاتێــك جیابونــه وه ی 

بــه   نزیــك  ڕوویــدا    ٢٠٠٠ ســاڵی 
١٥٠ كادری قه دیمــی كۆمه ڵــه  كــه  
ــی  ســاڵی ٩٠  ــه  ده وره ی جیایه كان ل
دا ورده  ورده  ڕۆشــتبوون و پــه ره وازه  
گه ڕانــه وه   هه مــووی  ئه وانــه   ببــون 
بــه   كــرد،  ته قویــه ت  كۆمه ڵه یــان 
بــڕوای مــن ئــه وه  لــه و ده وره یه شــدا 
كراوه یــه ،  ده رگایــه   ئــه و  دیســان 
وه  پێــم وایــه  هــه م ده بــێ لــه  الیــه ن 
ئێمــه وه  بــه  دڵ ئاواڵه ییــه وه  ڕه فتــار 
و  ئــه و مه ســه له یه   له گــه ڵ  بكــرێ 
ئــه و هاوڕێیانــه  زه رفێكــی  موناســب 
تــر و جێكه وتــوو تــر  و خۆشــنێو تــرن 
كــه  به شــێك لــه  مێــژووی خۆیشــیانه  

بــوون  .  و تێیــدا به شــدار 
ئیراهیــم  ســه ید  كاك  پرســیار، 
ــه وه  شــتێكی زۆر  ــه زه ری مــن ئ ــه  ن ب
گرینگــه  كــه  ئێــوه  فه رمووتــان، بــه  
ئه وه ڵیــن  ئــه وه   مــن  خــۆم  به شــی 
جارمــه  لــه  حیزبێكــی ڕۆژهه اڵتــی 
، كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت، ته نانــه ت 
لــه  ســه تحی ئێرانیشــدا، وه  ڕه هبــه ری 
حزبێكــی  ده بینــم،   وا  حیزبێكــی 
جیــدی كــه  عه له نــی بێــژێ كــه  ئێمــه  
ــه  مه وردێكــدا ئیشــتبامان كــردووه ،  ل
بــه  نــه زه ری مــن ئــه وه  شــتێكی  زۆر 
پیــرۆزه ،  ئێســتا كــه  وایــه  ئایــا ئێــوه  
ڕه ســمه ن داوایــان لــێ ده كــه ن  بــۆ 

هــاوكاری كــه  بگه ڕێنــه وه ؟ 
   

واڵم: ئــه وه ی كــه  عــه رزم كــردن، 
ئــه و  ئــه وه  ڕه ئــی شه خســیمه ، خــۆ 
كۆبوونه وه یه كــی  هیــچ  لــه   بابه تــه   
ڕه ســمی حیزبیــدا نه هاتۆتــه  گــۆڕێ،  
ــه اڵم  ــدرێ، ب ــه  ســه ر ب ــاری ل ــا بڕی ت
ــه كان  ــه  ڕه فیق ــن  ل ــه  م ــده ی ك ئه وه ن
دوور و نزیــك بیســتبێتم جــۆرێ لــه  
وه   هه یــه ،  باره یــه وه   لــه م  ته فاهــه م 
نــه   داهاتوویه كــی  لــه   ئۆمێــده وارم 
ڕێگایه كــی  بتوانیــن  دووردا  زۆر 
بــۆ چاره ســه ر  ببینینــه وه  عه مه لــی 
وه كــوو  موشــكیله   ئــه و  كردنــی 
ــه  ئیســاح ڕێكخراوه یــی و   بابه تــی ب

ه سمیه كه یشــی.  ڕ
ئیبراهیــم   ســه ید  كاك  پرســیار: 
لــه   بــوو  ئــه وه   دیكــه   پرســیارێكی 
باســه كه ی پێشــوودا كاتێــك له ســه ر 
قســه مان  ناوخۆتــان  ئیختافاتــی 
نه بــوو،  ڕۆشــن  زۆر  شــته كان  كــرد 
ده قیقــه ن  سیاســیه كه   ئێختافــه    ،

چییــه ؟
واڵم: ئه وه یكــه  واقعیــه و ده بینــدرێ 
هه یــه ،  ناكۆكییه كــه   كــه   ئه وه یــه  
بــه اڵم دوو ته وزیــح هه یــه  بــۆ ئه وه یكــه  
چیــه .  ناكۆكییــه   ئــه و  هــۆكاری 
ته وزیحێكیــان ئه وه یــه  هۆكاره كــه  بــه  
بوونــی ئێختافــی سیاســی ده زانــێ، 
وه  لــه  شــكڵی ئیفراتیه كه یشــیدا لــه  
ڕوانگــه ی خۆیــه وه  ته شــكیات بــه  
ڕاســت  مه یلــی  و  چــه پ  مه یلــی 
دابــه ش ده كات. پرســیار ئه وه یــه  ئایــا 
ــه؟  ــان ن ــه  ی ئێختافــی سیاســی هه ی
واڵمــی مــن ئه وه یــه  به ڵــێ هه یــه ، 
ئایــا بابه تــی له ســه ر نووســراوه  یــان 
نه نووســراوه ؟ به ڵــێ نووســراوه . ئایــا 
گفتووگــۆ و موســاحبه  و وتووێــژی 
ته له ویزیۆنــی و  ڕادیۆیــی و ئــه والو 
ئــه وال له ســه ر كــراوه  یــان نه كــراوه ؟ 
كــراوه .  ئه وانــه   هه مــووی  به ڵــێ 
لــه   بــه اڵم  هه مــووی ئه وانــه  كــراوه  
ــه   ــووی ئه وان ــه وه  هه م ڕوانگــه ی من
مه رجــی  ئه وانــه   ئاســایین،  زۆر 
ــه وه ی  ــی حیزبێكــی سیاســین، ئ بوون
نه كــراوه  ئه وه یــه  كــه  ئــه م جیاوازیــه  
لــه  بیــرو را دا نه هاتۆتــه  مه رجه عــی 
بڕیــاردان بــۆ ئــه وه ی دوو كــرداری 
ئه وه یكــه   لێبكه وێه تــه وه   جیــاوازی 

ڕه فیقێــك  لــه  بوارێكــدا نه زه رێكــی 
ئه مــه   هه یــه   بۆچوونێكــی  هه یــه ، 
به ڵكــوو  نییــه   خــراپ  هــه ر  نــه ك 
ــا  ــێ بكــرێ، ته نی ــێ پێشــوازی ل ده ب
مه رجێــك كــه  ده توانــێ بــێ ئه وه یــه  
ســنووره كانی  دیالۆگــه دا  لــه و  كــه  
له كه المــدا  هاوڕێیانــه   پێوه نــدی  
بــه اڵم  الیه نێــك.  ئــه وه   نه شــێوێنن 
ته وزیحێكــی تــر ئه وه یــه   كــه  ئه گــه ر  
بوونــی ئێختافــی سیاســی ته بیعیــه ، 
نه گه یشــتونه   ئه وانــه ش  ئه گــه ر 
لــه   ته شــكیات  كــه    ئاســتێك 
به یــن  دا  ئینتخــاب  مه وزعــی 
ئــه م یــان ئه ویــان لــه  كۆنگــره  یــان 
پلینۆمــدا قــه راری گرتبــێ، ئه گــه ر 
تــا  كۆنگره كانمانــدا  ئاخریــن  لــه  
زۆرینــه ی  بــه   بریارنامــه    دواییــن 
كــراوه ،  په ســه ند  ده نــگ  ره هــای 
ناته بایــی  ئــه و  ته وزیحــی  ده بــێ 
هه یــه   ئێســتا  كــه   ناكۆكیانــه   و 
مــن  كــه   ته وزیحێــك  بــێ؟  چــی 
بــه   نییــه   پێوه نــدی  ته نیــا  هه مــه  
ده توانــم  خۆمــان  ڕێكخراوه كــه ی 
و  ئێــران  چه پــی  هه مــوو  بــه   بڵێــم 
بــه  ئۆپۆزســیۆنی ئێــران مه ربووتــه ، 
ئه ویــش لــه  یــه ك رســته دا بریتیــه  لــه ، 
ڕه فتــاری نادیمۆكراتیــك  به رانبــه ر 
بــه  نــه زه رس سیاســی جیــاواز. نــزم 
لــه    ، به خــۆ  بــروا  ئاســتی  بونــی 
خــواره وه  بوونــی ئاســتی زانســت و  
ئه زمــون، هه مــووی ئه وانــه  كارێكــی 
وا ده كــه ن كــه   له گــه ڵ په یــدا بوونــی 
سیاســی  جیــاوازی  نیشــانه كانی 
به رانبــه ر بــه  یه كتــر به دگومــان ده بــن 
ــه   ــه  وا ده كات ك ــه د گومانی ــه و ب ، ئ
كێشــه كان تا راده یه كی زۆر شه خســی 
شه خســی  كێشــه ی  یــان  بنــه وه .  
ڕێــگا  ئه وانــه ش  كه نــه وه .  سیاســی 
چاره كــه   ڕێــگا  هه یــه ،  چاره یــان 
ــه  به رنامه كــه ی  ــوه  ل زۆر ڕۆشــنه ، ئێ
وتــم  مــن  كــرد  پرســیارتان  پێشــودا 
به لگه نامه كانــی  ئێمــه   مه بنــای 
ڕه ســمی  كۆنگره كانمانــن، به رنامــه ، 
ئه ساســنامه ، ســتراتیژی و تاكتیــك 
ــان  ــژراون و بڕیاری ــه ی كــه  داڕێ ئه وان
ئه كســه ریه تی  دراوه    ســه ر  لــه  
ــه و ته شــكیاته  الیه نگــری  ــی ئ قاتع
ئه وانــه   له ســه ر  وه   ئه وانه یــه ، 
ســاغه ،  وه  موشــكیلێكی له گــه ڵ 
ئه وانــه  نییــه ، هــه ر بۆیــه  بــۆ ئێمــه  
وه    نییــه ،  ئینشــعاب  مه ترســی 
ــه و  ــوو ئ ــه  هه م ــه  ل بانگــه وازی  ئێم
باقــی  بــۆ  كــه   ئه وه یــه   هاوڕێیانــه  
كــه    ئه مانــه ی  غه یــری  شــته كان 
لــه   ته وافوقمــان  ئه ساســه كه یدا  لــه  
ئه گــه ر  نیهایه تــه ن  وه   هه یــه   ســه ر 
بشــمانهه وێ ته غییــری بده یــن ده بــێ 
لــه  كۆنگــره دا و بــه  بڕیــاری كۆنگــره   
ئه وانــه   غه یــری  بیــن،   پابه نــد 
هه رچــی هه یــه   بــا لــه  دیالۆگێكــی 
بێتــه   هاوڕێیانــه  و شارســتانیانه دا  
گــۆڕێ، درێــژه ی  پــێ بــدرێ، وه  
ئــه وان  دیتیــان ڕێبازه كــه ی  ئه گــه ر 
جیــاوه ز كۆنگــره  بكــه ن حه كــم، خه تــی 
بكــرێ،    دیــاری  لــه وێ  شــه رعی 
نــه زه ر  ته نه وعــی  بنه مــای  له ســه ر 
پێویســت  عه مــه ل.  وه حده تــی  وه  
جیایــی  كۆنگــره ش  دوای  نــاكات 
ڕووبــدات، كاری خۆمــان درێــژه  پــێ 
ده ده یــن، نــه زه ری جۆراوجــۆر بــه اڵم 
عه مه لــی واحــد، وه كــوو ئه ساســنامه  
ــه   ــه ت ل ــه  ئه قله ی ــێ ته به عیــه ت ل ده ڵ
سیاســی  بارودۆخــی  ئه كســه ریه ت. 
بارودۆخــی  هه ســتیاره   ،  ئێــران 
سیاســی كوردســتان حه ســاس تریشــه ،  
ئێمه یــش،  مه ســئولیه ته كانی  وه  
گــه وره ن ، مــن داوام لــه  هه مــوو ئــه و 

یه كــه م  كــه    ئه وه یــه   هاوڕێیانــه    
خۆیــان  سیاســی  ئێخافــی  له ســه ر 
هیــچ سازشــێك مه كــه ن  هه رچــی 
ده یانهــه وێ بــه  زمانــی هاوڕێیانــه ، 
ــێ  ــه  زمان ــه  ب ــر، ن ــی زب ــه  زمان ــه  ب ن
كــه  كــه ش و هــه وای دیالــۆگ ئالــوز 
ــوون  ــق ب ــكات، كۆمۆنیســت و ڕه فێ ب
مه فــروز  بــه   بوونــی  هاوپه یمــان  و 
ــه ،  ــا دیالۆگــی له گــه ڵ بك بگــره  ج
شارســتانییانه   وه    ، تــر  مۆدێــڕن  
وه حده تــی  وه   بكه یــن  دیالــۆگ 
ئــه و ته شــكیاته  كــه  زۆر حه ساســه  

بپارێزیــن.
پرسیار: زۆر ســپاس، پرسیارێكی 
تــر كاك  ئیبراهیــم  ئــه وه  بــوو كــه   
لــه  باســی پێشــوویدا هاتــه  پێشــێ، 
كۆمۆنیزمــی  پــڕۆژه ی  مه ســه له ی 
ته وزیــح  هه زیمــه ت  بــه   كارگــه ری 
چییــه ؟  خوێندنــه وه ت  نــادرێ، 
ــۆ  ــرد؟  وه  ب ــان ك ــه و كاره ی بۆچــی ئ
ئینشــعابه   ئــه و  دووچــاری  دوایــی 
ته جروبــه   ئــه و  یانــی  بــوون؟  زۆره  
ــه  ده ره جاتێــك وه ك زۆر كــه س ئێــژن  ب

بــوو؟ نامه وه فــه ق 
 واڵم:  بــێ گومــان بــه  هه زیمــه ت 
سیاســی  كێشــه كه   نــادرێ  ته وزیــح 
بوونــه وه ی  جیــا  بــه اڵم  بــوو. 
لــه   مانــه وه   ئه گــه ر  هه ڵنه ده گــرت 
كوردســتانی عیراقــی لــێ ده ربهاوێن.
ڕاســته  ئــه و هاوڕێیانــه   بڕیاریــان دا 
هێزه كاینــان لــه  كوردســتانی عیــراق 
هاوپه یمانیــان  بــه اڵم  ده رێ،  به رنــه  
چه په كانــی  هێــزه   نــاو  لــه   هه بــوو 
هێــزه   عێراقــدا،  كوردســتانی 
چه په كانــی كوردســتانی عێــراق بــه  
الســایی كردنــه وه ی  ئــه وان، وه  بــه  
الســایی كردنــه وه ی  بارودۆخێــك كــه  
بــه  ســه ر ئێمــه دا هاتبــوو، ده ســتیان 
كــرد بــه  موهاجره تێكــی به ریــن بــه ره و 
ــه   ــه ی ك ــه و ڕه فیقان ده ره وی واڵت، ئ
كۆمۆنیســتی  حیزبــی  لــه   دواجــار 
گرتبــوه وه ،   خۆیــان  كارگه ریــدا 
ئــه وان هاتنــه وه  ســوراغیان  و ووتیــان  
ــووه   ــوه  نه ب كاكــه  ئێمــه  مه نزورمــان ئێ
مــه ڕۆن،  ئێــوه   دانیشــن،   ئێــوه  
تــازه ،  نه مابــوو  فایــده ی  بــه اڵم 
ــه   ــه و هاوڕێیان ــه  ئ ــم ك ــه وێ بڵێ ده مه
ته حه مولیــان  تۆزێــك  ئه گــه ر 
بكردایــه  و ئه وه یــان ســه لماندبا كــه  
ئاســه واری شــه ڕی ئێــران و عێــراق 
وا بــه  په لــه  به ســه رماندا ناڕووخــێ 
بوژانــه وه ی  زه رفیه ته كانــی  وه  
شۆرشــگیرانه ی  بزوتنــه وه ی 
كوردســتانیان ناســیبا جیابونــه وه  ده ی 
جیابوونــه وه ی  نــه دا.   روو  توانــی 
زه روری  ســه رده مدا  لــه و  ئــه وان 
ئــه وان  بــوو  كافــی  ته نهــا  نه بــوو، 
ڕه زایــه ت بــده ن به وه یكــه  ئێمــه  وه كــوو 
بمێنینــه وه   ناوچه یــه دا  لــه و  هێزێــك 
جــا بــه  مه حدوودیــه ت و هه رچــی. 
ئێســتایش ده توانیــن هه لیبســه نگێنین 
بزانیــن كام ال لــه  دانــی بڕیاره كه یــدا 
ســه ركه وتوو تــر بــووه . شــكی تێــدا 
نییــه  كــه  ئێمــه  كــه  ئــه و بڕیاره مــان 
دا  لــه  ســه ر ئه ساســی ڕێبازێكــی 
دیــاری  ســتراتیژیكی  و  سیاســی 
ئه وانیــش  وایــه   پێــم  وه   بــوو،  كــراو 
ئه وانیــش  بڕیاره یانــدا   ئــه و  كــه  
ڕێبازێكــی  ئه ساســی  له ســه ر 
دیــاری  ســتراتیژیه كی  وه   سیاســی 
كــراو بــوو . بــه اڵم بــا بێمــه  ســه ر ئــه و 

هه زیمــه ت، مه ســه له یه ی 

دریژه ی ل
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ســه رچاوه كه ی  وشــه یه   ئــه و 
مه وزووعێكــی  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه  
ــوو له وه یكــه   ــی ب ــش بریت دیكــه  ئه وی
هاتنــی  كۆتایــی  دوای  ئێمــه  
هــه م  عێــراق  و  ئێــران  شــه ڕی 
و  كۆمه ڵــه   ڕه هبــه ری  كومیتــه ی 
حیزبــی  سیاســی  ده فتــه ری  هــه م 
كۆمۆنیســتی ئێــران، هــه ر دووال بــه و 
نه تیجــه  گه یشــتبووین كــه  ده بــێ لــه  
كوردســتانی عێــراق وه  لــه و ســنوورانه   
ئــه وه ی  بــۆ  بیــن،  بــار  ســووك 
ئیمكانــی مانۆڕمــان زۆرتــر بــێ، بــۆ 
ئــه وه  ده بــێ هه مــوو پیــر و به ســااڵ 
برینداره كانــی  هه مــوو  چــووه كان، 
له گــه ڵ  منداڵــه كان  هه مــوو  شــه ر، 
بــه   باوكه كانیــان،  و  دایكه كانیــان 
ــه   ــه و ناوچه ی ــه  جــۆره كان ل ــك ل جۆرێ
هێــزی  ئــه و  وه   كه یــن  ده ربــاز 
ده مێنێتــه وه   كــه   پێشــمه رگه ی 
بــێ،  كارا   تۆكمــه ی  هێزێكــی 
بتوانــێ خــۆی له گــه ڵ بارودۆخــی 
ــه و  ــۆ ئ ــێ. ب ــازه  بگونجێن سیاســی ت
پڕۆژه یه كمــان  هاتیــن  مه ســئه له یه  
ده ســت پێكــرد بــه  نــاوی  پــڕۆژه ی 
دیــاری  بــۆ  بودجه مــان  ئێعــزام، 
دیــاری  بــۆ  مه ســئولمان  كــرد، 
بریــار  ئه وانــه ، دوو  كــرد هه مــووی 
ده رچــوو، یه كیــان ده فتــه ری سیاســی 
كۆمیتــه ی  یه كیــان  وه   ده ریكــرد 
و  كــه م  كــه   كۆمه ڵــه،  ڕهبــه ری 
زۆر هــاوكات بــوون، بــه  بــێ ئــه وه ی 
ئــاگاداری یه كتــر بن . ئه م دوو قه راره  
ئێســتا مــاون، بێــن و له گــه ڵ یــه ك 
بریارنامه یــه ك  بكــه ن.   به راوردیــان 
كــه  لــه  الیــه ن كۆمیتــه ی ڕه هبــه ری 
له گــه ڵ  داڕێژرابــوو،  كۆمه ڵــه وه   
لــه  جه وهــه ری خۆیــدا  كــه   ئــه وه دا 
ده فتــه ری  بریارنامــه ی  له گــه ڵ 
سیاســی حیــزب، ته فاوتــی نه بــوو، 
جه وهــه ره ن هــه ر  دووكیــان ســووك بــار 
كردنــی ئۆردوگاكانــی  كۆمه ڵه یــان 
لــه  به رچــاو بــوو بــه  ئــه و مه عنایــه ی 
كــه  باســم كــرد، بــه اڵم لــه  هه مــان 
ڕه هبــه ری  كۆمیتــه ی  كاتــدا 
كۆمه ڵــه  هه وڵــی ده دا بــه  شــێنه یی 
بــه   هه نــگاو  ده دا  هه وڵــی  بیــكا، 
هه نــگاو بــه  پێــی ئیمكاناتێــك كــه  
به ریــه وه ی  بــوو  ده ســتیدا  بــه ر  لــه  
ده مانــوت  ئێمــه   كات  ئــه و  ببــات، 
تێــدا  په لــه ی  په لــه   ئــه و  ئه گــه ر 
وه   ده بێتــه  هه زیمــه ت  ئــه وه   بكرێــت 
ئــه و هه زیمه تــه  زه ربــه ی سیاســیمان 
نــاو  لــه   كاردانــه وه ی  ده دات.  لــێ 
گــران  كوردســتاندا  كۆمه ڵــگای 
تــه واو ده بێــت بۆمــان، وره ی خه ڵــك 
داده بــه زێ، واتــه   جیــاوازی لــه  بــه ر 
ــه   ــه  ب ــوو،  ئێم ــدا ب ــرده وه  ده رهێنانی ك
پێــی جێهه تێــك كــه  گرتبویانــه  بــه ر 
ــه  دوو مانگــدا  ــر ل ــه  مــاوه ی كه مت ل
٦٠٠ كــه س هــه ر بــه  ئیمكاناتێكیــش 
بودجه یــه   لــه و  هــه ر  خۆمــان  كــه  
كــه  دیاریمــان كردبــوو بــۆ ئــه و كاره  
دوای  و  توركییــه   بــۆ  ڕۆیشــتن 
چه ندیــن ســاڵ  مانــه وه  لــه  توركییــه  
و ورده  ورده   له وێ وه  به ره و واڵتانی 
ده رگاكانمــان  ده مانــوت  ئیمــه   تــر. 
مه بــن،  نیگــه ران  نابه ســترێ،  لــێ 
ــگاو  ــا هه ن ــه اڵم ب ــه  ب ــات هه ی ئیمكان

بــه  هه نــگاو بــێ، نــه  لــه  توركییــه  
ســه رگه ردان  و  بقه ومــێ  لێیــان 
گرفتــی  و  گیــر  تووشــی   و  بــن 
كاردانــه وه ی  نــه   وه   بــن  نه خــوازراو 
بكه وێتــه وه   لــێ  خراپــی  سیاســی  
كوردســتان.  كۆمه ڵــگای  نــاو  لــه  
هه لبــه ت دواجــار جیاوازیــه كان زۆرتــر 
هه مــووی  بــه   بــه اڵم  ده ركه وتــن، 
مانه وه مــان  بــه   ئه وانه شــه وه   
له گــه ڵ یه كتــر، وه به رقــه رار كردنــی 
دیالۆگــی شارســتانیانه  و ڕه فیقانــه   
ــی  ــه  نزیكایه ت ــك ل ــی جۆرێ ده مانتوان
كــه   كاتــه ی  ئــه و  یــا  بێنیــن  پێــك 
جیــاش ده بووینــه وه  جامعــه  و جونبــش 
ئــه وه ی  ده ركــی  كــه س  هه مــوو  و 
جیابوونــه وه ی  ئــه و  كــه    كردبایــه  

بــووه.  هه لنه گــر  چــاره  
دیكــه   پرســیارێكی  پرســیار:  
ئێــوه   پێوه نــدی  كــه    بــوو  ئــه وه  
كوردســتانییه كان   حیزبــه   له گــه ڵ  
بــه   كوردســتان  ڕۆژهه اڵتــی  لــه  

چۆنــه ؟  پژاكیشــه وه  
پرســیاره كه تدا  واڵمــی  لــه   واڵم: 
ده توانــم ئــه وه  بڵێــم كــه   پێوه ندیمــان 
له گــه ڵ  ئاســاییه ،   له گه ڵیــان 
زۆربه یــان دانیشــتن و چاوپێكه وتنمان 
لــه   وه   هه یــه ،  دیالــۆگ  هه یــه ، 
كراویشــدا  دیــاری  حه دێكــی 
هــاوكاری هه یــه ، بــه الم بــۆ ئــه وه ی 
ورده كاری ئــه و واڵمــه   روونتــر بێته وه  
بــا بزانیــن كــه  ئیمــه  ئــه و حیزبانــه  
ئێمــه    ، هه لده ســه نگێنین.  چــۆن 
ــه ی كــه   ئێســتا  ــه و حیزبان هه مــوو ئ
ده یاناســین و  نێــو و نێوبانگێكیــان 
هــه ن   مه نته قــه دا  لــه   و  هه یــه   
كه مپــی  لــه   ئه وانــه    هه مــووی 
پێناســه   ســه رمایه داریدا   نیزامــی 
ده كه یــن، نــه ك لــه  بــه ر ئه وه یكــه  ئــه وان 
خۆیــان ســه رمایه دار یــان بــۆرژوان، 
لــه   ئه وه یكــه   هــۆی  بــه   به ڵكــوو 
دژایه تییــه ك  ئه وانــدا  به رنامــه ی 
خسوســی  مالكیه تــی  له گــه ڵ 
به رهه مهێنانــدا،  ئامــرازی  به ســه ر 
پێوه ندییه كانــی  دژی  دژایه تییــه ك  
نه هاتــووه   ســه رمایه داری  نیزامــی 
یانــی ئــه وان  سیســتمی  مالكانــه ی 
و  ده ناســن،  بــه  ڕه ســمی  مه وجــوود 
دیفاعیشــی لــێ ده كــه ن، بــه و واتایــه  
لــه  ڕوانگــه ی ئێمــه وه لــه  كه مپــی   
پێناســه   بۆرژوازیــدا  ئه حزابــی 
ده كرێــن، بــه اڵم ئێمــه  ئــه وان بــه  دژی 
شــۆڕش پێناســه  ناكه یــن، چوونكــه  
البردنــی  و  شــۆڕش  دژی  ئــه وان 
دژی  نیــن،  نه ته وایه تیــی  ســته می 
دیكتاتــۆری   بــه   به رانبــه ر  شــۆڕش 
جمهــوری ئیســامی نیــن، ، به ڵكــوو 
ده كــه ن،  له گــه ڵ  هه ماهه نگیشــی 
 ، ده كــه ن،  له گــه ڵ  هه مڕاهیشــی 
شۆڕشــێكی  رۆژ  ســبه ی  ئه گــه ر 
سوسیالیســتی شۆڕشــێكی كرێكاری  
ئــه و  ده كــه ن  چ  ئــه وان  بــوو  به رپــا 
بــه ر  لــه   هه ڵیده ســه نگێنین.  كاتــه  
ئــه وه  بــه  پێــی ئــه و هه ڵســه نگاندنه ی 
كــه  هه مانــه  ڕێــگا ده ســتمان هه یــه  
ئــه وان  له گــه ڵ  ئه وه یكــه    بــۆ 
هــاوكاری بكه یــن، ئــه وه  گرینگتریــن 
كۆمه ڵێــك  بــه اڵم  مه ســه له یه ، 
زۆرتــر  كــه   هه یــه  ،  رێگــری  مانــع 
پێوه نــدی  نمونــه   بــۆ  سیایســین،   

ئۆپۆزســیۆنی  له گــه ڵ   ئــه وان 
ئێرانــی، هه لوێســتی ئــه وان به رانبــه ر 
ئه مریــكا  لــه  گــه ڵ  هــاوكاری  بــه  
بــۆ  ده زانــن  ئیجابــی  بــه   ئــه وان 
ده خالــه ت كــردن وه  ئێمــه  بــه  ســه می 
پــڕۆژه ی  لــه   ده زانیــن.  مه ســه له ن 
و  بویــن  موخالفــی  ئێمــه   ڕاســاندا 
لــه   یــان   لــێ گرتــووه   ڕه خنه مــان 
مه ســه له ی شــێوه ی هه ڵســووكه وتیان 
له گــه ڵ  ووتوێــژ  بــه    به رانبــه ر 
ــی خۆمانمــان  ــم ، ئێمــه  بۆچوون ڕژی
هه بــووه ، موخالفــی بۆچوونــی ئــه وان 
هه یــه ،  دیالــۆگ  و  ڕه خنــه   بویــن، 
و  هه بــێ  ده بــێ  گرتــن  ڕه خنــه  
مــن پێــم وایــه  ده بــێ فه زایــه ك لــه  
كوردســتان  بخولقێنیــن كــه  ڕه خنــه  
گرتــن لــه  واقعــدا  ســاردییه ك لــه و 
بــه   نه هێنــێ،  پێــك  پێوه ندیانــه دا 
دیاریكــراو  بریارنامه یه كــی  پێــی 
ئێمــه  ئاماده یــن هاوكاریــان له گــه ڵ 
مه ســه له   یــه ك  ته نهــا  بكه یــن، 
بــه   پــژاك  بــه   پێوه نــدی  هه یــه  كــه  
په كه كــه وه  هه یــه  كــه   حــه ز ده كــه م 
لێــره  بیڵێــم. ئێمــه  بۆچوونێكــی حیزبــه  
له ســه ر  ڕۆژهــه اڵت  سیاســیه كانی 
پــژاك و په كه كــه   قه بــووڵ ناكه یــن 
بۆیــه   ئێمــه   ده ڵێــن  ئــه وان  كــه    ،
ڕۆژهه اڵتــی  هێزێكــی  بــه   پــژاك 
هــاوكاری  و  نازانیــن  كوردســتانی 
په یــڕه وی  ئــه وان  چوونكــه   ناكه یــن 
ــن وه   ــدوواڵ ئوجه الن فه لســه فه ی عه ب
په یــڕه وی  په كه كــه   بڕیاره كانــی  لــه  
ده كــه ن وه  بــه  جۆرێــك ده ســتێوه ردانی 
په كه كــه ی ده زانــن لــه  ڕۆژهه اڵتــی 
پــێ  ئه وه مــان  ئێمــه   كوردســتان، 
نییــه   جه وهــه ری  ره خنه یه كــی 
كوردســتانی  لــه   خۆمــان  ئێمــه  
پارتنێرمــان   بــه اڵم  بوویــن  ئێــران 
كوردســتانی  كۆمۆنیســته كانی 
عێــراق بــوون، وه  هیــچ نكۆڵیشــمان 
بكه یــن  كۆمــه ك  لــه وه ی  نه ده كــرد 
ته قویــه ت  بــه   و  ڕێكخســتنیان  بــه  
په كه كه یــش  كردنیــان،  به هێــز  و 
هه بــێ  خــۆی  پارتنێــری  ده توانــێ 
ــی كوردســتان،  ــه  هه مــوو پارچه كان ل
ــێ،  ــا هه ب ــه  هه مــوو شــوێنێكی دنی ل
ئێمه یــش هــه روا له بــه ر ئــه وه  نه فســی 
یــه ك  په یــڕه ی  ئه مــان  كــه   ئــه وه ی 
ــا  ــن و  ی ــه ك بۆچوون فه لســه فه ن و ی
ئــه وه   هاوئاهه نگــن،  سیاســه تدا  لــه  
پاســاو نــاكات كــه   پــژاك په راوێــز 
حیزبه كانــی   ڕیــزی  لــه   بخــه ن  
كوردســتان، وه  هه روه هــا بــۆ ئــه والش 
مــن پێــم وایــه  تــا ئــه و جێگایــه ی بــه  
كوردســتانی ڕۆژهــه اڵت مه ربووتــه  
هه مــوو ئــه و حیزبانــه ی كــه  جۆرێــك 
لــه  زه روره تــی  سیاســی هــاوكاری 
ئــه وان هه لده گــرێ پێویســته  واردی 
ــه و  ــر. ئ ــن له گــه ڵ یه كت ــاوكاری ب ه
حیزبه كانــی  هاوكاریــه ی  ناوه نــدی 
پێكهاتــووه ،  كــه    ڕۆژهــه اڵت 
كردۆتــه وه   ئاســان  ئێمــه   كاری 
پێوه ندییه مــان  ئــه و  ئاماده یــن  ئێمــه  
له گــه ڵ ناوه نــدی هــاوكاری هه بــێ  
كــراودا  دیــاری  بــواری  لــه   وه  
به رژه وه ندییه كانــی  پێنــاوی  لــه  
كۆمه ڵــگای كوردســتان و به ره وپێــش 
لــه   سیاســی  خه باتــی   بردنــی 
بكه یــن.  هاوكارییــان  كوردســتان 

بــۆ  ده زانیــن  پێویســت  بــه   ئــه وه   وه  
دواڕۆژی كوردســتان و پێمــان وانییــه  
ــران  كــه ڕۆژهه اڵتــی  كوردســتانی ئێ
ده بــێ بكه یــن بــه  مه یدانــی  شــه ڕی 
مــان و نه مانــی  دوو بــه ره ی  چــه پ 
ــێ  ــه  ده توان ــه  ك ــان وای وڕاســت ، پێم
ئــه و پێوه ندییــه  ده نگــی خه ڵــك  وه  
بــه  به شــداری ڕاســته وخۆی خه ڵــك 
چاره نووســی  كردنــی  دیــاری  لــه  
بــێ  بــه   بكــرێ  ته نزیــم  خــۆی 
ئه وه یكــه  هیــچ تووندوتیژیه كــی لــێ 

بكه وێتــه وه . 
پرســیاریش  دواییــن  پرســیار: 
ئــه وه ی كاك ســه ید ئیبراهیــم  كــه  
كــورد  ناســیۆنالیزمی  وه زعیه تــی 
چــۆن ئه بینــن؟ ئایــا مه ترســییه ؟ یــا 
ئه وه یكــه  بــه  ئیســاح ناســیۆنالیزمی 
فارس و ناســیۆنالیزمی  موســه له تی 
ئێرانــی  حكومه تــه كان به رجه ســته ی  
نــاوی  ده كه نــه وه  وه كــوو  مه ترســی 
ده بــه ن، ئێــوه  خۆتــان چۆنــی ئه بینــن؟  
ــه  واڵمێكــی  ــۆ گه یشــتن ب واڵم: ب
زانستی به م پرسیاره  چه ند چه مك ) 
مه فهــوم( جێــاواز هه یــه  كــه  پێویســته  
یه كــه م،   كه ینــه وه .  روون  واتاكه یــان 
كــورد  نه تــه وه ی  كــورده .  نه تــه وه ی 
مێــژووی  عه ینیــه ،  واقعیه تێكــی 
گرتنه كــه ی   شــكڵ   و  خه مڵیــن 
بوونیشــی  په یــدا  ته مه نــی  ڕوونــه ، 
بــۆ  ده گه رێه تــه وه   نه تــه وه   وه كــوو 
رابــردووی  ســه ده ی  ســه ره تاكانی 
كه وتۆتــه   كــورد  نه تــه وه ی  زاینــی. 
نــاو چوارچێــوه ی ده وله تانێــك،  كــه  
بڕیویه تــی  تیغیــان  هه رچه نــدی 
پێــداوه  و  پــه ره   ســنوره كانی خۆیــان 
نــا  كه وتونه تــه   كــه   ئــه و خه لكــه ش 
بازنــه ی ئــه و ســنورانه  ناویــان نــاون 
ده ولــه ت  وه كــوو  خۆمــان،  میله تــی 
– نه تــه وه ی تــورك و یــا ئیرانــی. 
نــاو  لــه   نه تــه وه   هه رچه ندیــش 
ــی نیزامــی  ــه و توانای ــوه ی ئ چوارچێ
هه وڵیــان  بووبــێ  ئه وانــدا  ســنوره ی 
داوه  بــۆ بیانتوێنــه وه  وه كــوو یه كیــان 
ــه   ــووه  ب ــه  خۆشــی ب لــێ بكــه ن جــا ب
زۆر. ئــه وه  واقعیه تێكــه  كــه  نه تــه وه ی 
كــورد لــه  نــاو چوارچێــوه ی چه نــد 
ده وڵه تــی دیكــه  دایــه كــه  هه وڵیــان 
داوه   بــه  زۆری چــه ك و بــه  زۆری  
ــه  نه ته وه یه كــی  داپڵۆســین بیانكــه ن ب
لــه  چوارچێــوه ی ده وڵه تێــی  واحیــد 

یه كگرتــوودا.
ســته می  چه مكــی   دووهــه م،    
ســته می  نه ته وایه تیــی . 
واقعیه تێكــی  نه ته وایه تیــش 
مافــه   كردنــی  پێشــێل  عه یینــه ، 
بــه   نه ته وه یــه ك  ســه ره تاییه كانی 
ســه ركوت.  و  داپلۆســین  زه بــری 
كــردن  یــه ك  وه كــوو  مه به ســتی  بــه  
لــه  هه مــوو رویه كــه وه  لــه  لــه  جلــو 
بــه رگ و فه رهه نــگ و كولتــوره وه  

هیتــر.  زمــان  تــا  
بزووتنــه وه ی  چه مكــی  ســێهه م، 
نه ته وایه تــی. ئڕمــه ش واقعیه تێكــی 
به رانبــه ر  خه ڵكــه   ئــه و  عه ینیــه . 
لێیــان  كــه   زۆره ی  و  زووڵــم  بــه و 
ئاگاهانــه   هه ڵده ســتن،  ده كــرێ  
مه ده نیــی  خۆڕســك ،  یــان   بــێ 
خه بــات   ، چه كــداری  یــان   بــێ ، 
بااڵده ســت   ده وله تانــی  به رگریــه .  و 
و  ئیــران  وه كــوو  واڵتانێكــی  لــه  
ئــه و  دژی  لــه   عێــراق،  و  توركیــه  
ــه  دانســته   ــه ت ب ــه ، ته نان مومقاوه مه ت
رووی  لــه   كوردنشــینه كان  ناوچــه  
ئابوریــه وه  دواكه وتــوو راده گــرن. بــۆ 
نمونــه   ئێســتا بــه راوردی كوردســتان 
شــوێنه كانی  باقــی  چــاو  لــه   بكــه  
و  سیســتان  ته نهــا  ئێــران،  دیكــه ی 
به لوچســتان لــه  ڕیــزی پێشــه وه یدایه ، 
به لوچســتان  و  سیســتان  دوای 
هه مــوو  لــه   ئێرانــه    كوردســتانی  

مــه رگ  بــواری  لــه   بوارێكــه وه ، 
بــواری  لــه   مندااڵنــه وه ،  میــری  و 
بێســه وادیه وه ، لــه  پیشه ســازیه وه  لــه  
بــواری  لــه   بێكارییــه وه ،  بــواری  
ئــه و   خزمه تگــوزاری گشــتیه وه .    
بزووتنه وه یــه  لــه  مێــژووی كوردســتان 
لــه  هه مــوو پارچه كانــی دا واقعیــه .، 
سیاســی   ئه حزابــی  به عزێكیــان 
ــان رێبه رێكــه ی  ــێ ی ــان كردب ڕه ێبه ری
عه شــیره تێك  ســه رۆك  ده ســت  بــه  
بووبــێ  ئائینــی  پیاوانێكــی  یــان 
یــان  بووبــێ  خــواز  پێشــكه وتن   ،
كۆنه په رســتانه ، هیــچ لــه و راســتیه  
بزوتنــه وه ی  كــه   ناكاتــه وه   كــه م 
ــوون  ــه وه  ب ــوون و كاردان ــاوه ری ب جه م
نه ته وایه تــی  ســته می  بــه   به رانبــه ر 

بااڵده ســت.  ده وله تــی 
كــورد.  ناسیونالیســمی  چــواره م   
و  بیــر  ئیدۆلۆژییــه ،  ناســیۆنالیزم 
بــاوه ر  و ڕێبازێكــه  كــه  ئه ده بیاتــی 
خــۆی،  هونــه ری  هه یــه ،  خــۆی 
هه یــه ،  خــۆی  تایبه تــی  هێمــای 
پێرۆزیــان لــێ دروســت ده كات . ئــه و 
ــر  ــه  ژێ ــه وه ی ل ــۆ ئ ــه   ده كات ب كاران
رزگار  باالده ســت  ده وله تــی  بــاری 
بێــت و  ده وله تــی نه تــه وه ی خــۆی 

پێــك بێنــێ. 
لــه   سیاســی  ئه حزابــی  پێنجــه م 
كردنــی  چاره ســه ر  بــۆ  كوردســتان. 
كێشــه ی نه ته وایه تــی یــان لــه  ســه ر 
نه ته وایه تــی  كێشــه ی  بنه مــای 
دێــن.  پێــك  سیاســی  ئه حزابــی 
مه فهومــه   پێنجه میــن  ئه مــه ش 
دیكــه   ئه وانــی  وه كــوو  ئــه وه ش  كــه  

واقعیــه .
ڕێكخراوه یــه   ئــه و  سیاســی  حزبــی 
كــه   به رنامــه ی هه یــه  وه  ڕێبــازی 
خــۆی  ســتراتیژی  یــان  سیاســی 
ئیدئۆلــۆژی  به عــزه ن  هه یــه ، 
ناسیونالیســتیان هه یــه ، له نــاو  ئــه و 
ئــه و  نه ته وایه تییانــه دا،  بزووتنــه وه ی 
كۆمه ڵــگای  لــه   كــه   بزووتنــه وه ی 
ــتان دا بــوون ، كۆمۆنیســتی  كوردس
بــووه ،   تێــدا   لیبڕاڵــی  بــوو،  تێــدا 
جــا  بــووه ،  تێــدا  ڕێفۆرمیســتی 

بــووه . تێــدا  ناسیۆنالیستیشــی 
هه مویــان بــه  حیزبــی ناسیونالیســتی 
زۆربه یــان  ناكرێــن.  پێناســه  
لیبڕاڵیــزم  لــه   بــه   تێكاوێكــن 
حیزبــه   نــاو  لــه   ناســیۆنالیزم.   و  
بــه   كوردســتاندا،  سیاســیه كانی 
ده گمــه ن حیزبێــك ده بینــێ كــه  بــۆ 
هــه وڵ  كوردســتان  ســه ربه خۆیی 
بــدات.  پێــك هێنانــی كوردســتانی 
ــه  ســتراتیژی  ــژه  ل ــه  مێ ــوو ل یه كگرت
بــه   نه مــاوه ،  الیه نێكــدا  هیــچ 
خــود  بــه   ڕازیــن،  خودگــه ردای 
موختــاری ڕازییــن،  بــه  فیدڕاڵیــم 
ڕازییــن، بــه  فیدڕاڵیزمێكــی پــه ر و 

ڕازییــن . كــراو  بــاڵ 
ده بینیــن  ئه وه یكــه   ده وره یــه دا   لــه م 
بــه   به رانبــه ر  كــوردی  ئه حزابــی 
ســته می  البردنــی  مه ســه له ی 
ئه وه یكــه    ناپه یگیریــن،  نه ته وایه تــی 
ده ڵێیــن فرســه ته كان لــه  ده ســت ده ده ن 
ئــه وه  ته نهــا بــه  الوازی ڕه هبــه ران، 
موحاســه باتی  لــه   هه لــه   بــه  
ــه دراوه  ،  ــه وه  گــرێ ن سیاســی و ئه وان
پێگــه   لــه و  هۆكاره كــه ی  ئــه وه  
به ده ســتی  كــه   كۆمه اڵیه تییه یــه  
كۆمه اڵیه تییــه ی  پێگــه   نه هێنــاوه  
ــه  واڵتانــی  دیكــه  بویه تــی وه   كــه  ل
بــازاڕی ناوخــۆی پــێ پــه ڕێ پێــداوه  
بــۆ  په ره پێــداوه .  ســنوره كانی  و  
نمونــه   كوردســتانی عێــراق و ئــه و 
ــان هه ڵكــه وت  ــه  بۆی ــه تانه ی ك فورس
هه مــوو كــه س ده ڵــێ بــۆ كه لكیــان 
لێوه رنه گــرت. لــه  ســاڵی ٩٠ جۆرێــك 
لــه   دیكــه    جۆرێكــی  لــه  ٢٠٠٣، 
ســاڵه كانی تــر بــه  جۆرێكــی تــر . 

له والشــه وه   ناســیۆنالیزمی ئێرانــی چ 
له  ده سه اڵتدا وه  چ له  ئۆپۆزسیۆندا، 
ســه ر  لــه   پێداگرییــان  هــۆی  بــه  
هــۆی  بــه   نه ته وایه تــی،  ســته می 
نه ته وایه تــی،   ســته می  ئینــكاری 
ســه رهه ڵدانه وه ی  هــۆكاری 
هــه ر  كــوردن،  ناســیۆنالیزمی 
كامه یــان بــه  شــێوه یه ك، ئه گــه ر لــه  
ده ســه اڵتدا بــه  شــێوه یه ك، ئه گــه ر لــه  
ئۆپۆزســیۆندا بــه  شــێوه یه كی دیكــه ، 
هانده ریــن، ئه نگیــزه ی بــۆ دروســت 

ده كــه ن. 
لــه   گۆرانكاریــه ك  ئه مرۆكــه  
ــۆه   ــك هات ــگای كوردســتان پێ كۆمه ل
كــه  پێگــه ی كۆمه الیه تــی و ئابــوری 
بــه   خۆیــان  كــه   حیزبانــه ی  ئــه و 
گرێــده ده ن  كــورده وه   ناسیونالیســمی 
دروشــم  بۆیــه   هــه ر  كــردۆه .  الواز 
چاره ســه ركردنی  بــۆ  رێبازیــان  و 
و  ناپه یگیــر  نه ته وایه تــی  ســته می 

سازیشــكاره .
ــۆ  پاراســتنی   ســه رمایه داری كــورد ب
بــه   خــۆی  به رژه وه ندیه كانــی 
پشــت   كــوردی  سیاســی    حزبــی 
ئــه وه   موشــكلی    ، ئه ســتوورنییه  
نییــه  كــه  ڕێــگای لــێ ده گــرن لــه  
گــوزاری  ســه رمایه   كوردســتان 
بــكات یــا نه یــكا، ده رگای هه مــوو 
شــوێنێكی لــه  ئیــران و لــه  شــوێنی 
تــر بــۆ كراوه یــه .  ئــه وه  موشــكیلی 
كــورده   زه حمه تكێــش   و  كرێــكار 
نه كــه وێ  ده ســت  كاری  لێــره   كــه  
مه جبــووری هه ڵــوه دای ئــه و پــه ڕی 
ئێــران بێــت، یــا ئــه و پــه ڕی مه نته قــه  
كــورد  ســه رمایه داری    ، بێــت. 
بــۆ  تلیبــه ت  موعه لیمــی  ده توانــی 
مناله كــه ی بێنــێ تــا كــوردی یــان 
هــه ر زمانێكــی دیكــه ی فێــركات. 
كرێــكاره ی  ئــه و  موشــكلی  بــه اڵم 
بــه   كــه   نه بــووه   ئیمكانــی  كــه   
بنوســێ  خــۆی  دایكــی  زمانــی 
هه یــه ،وه   له هجــه ی  چوونكــه   وه  
چوونكــه  زمانــی  ته ره فــی موقابلــی 
ده كــه ن  ته حقیــری  نازانــێ،  بــاش 
قــه د  بــه   عه قڵیشــی  وایــه   پێیــان 
ــه ،  ــه وه  موشــكلی ئه وان زمانیه تــی، ئ
ســته می  البردنــی  ئه ركــی  بۆیــه  
نه ته وایه تیــی بــه  شــێوه یه كی كامــڵ 
و قه تعــی ئێســتا بــه  بــڕوای مــن لــه  
ســه ر شــانی هێزه  كۆمۆنیســته كان  و 
وه زیفــه ی  بــه   ئه گــه ر  چه په كانــه ، 

هه ڵســن.    خۆیــان 
  

***

   

دریــژه ی:  ووتویــژی كاك محمد خاكی 

لــه  گــه ڵ ئیبراهیــم عه لیزاده یــه 
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په یامی نه ورۆزیی  سه رانی ڕژیم
 نموونه ی بێشه رمیی بێسنوور

هــه ر  ڕووحانــی  و  خامنه یــی 
ســاڵی  بۆنــه ی  بــه   دووكیــان 
١٤٠٠ی هه تــاوی ســوخه نڕانییان 
به وپــه ڕی  دووكیــان  هــه ر  كــرد. 
بێشــه رمییه وه  باســیان لــه و به نــاو 
كــه   كــرد  مه زنانــه   ده ســتكه وته  
ڕابــردوودا  ســاڵی  لــه   گۆیــا 
به نه ســیبی خه ڵكــی ئێــران بــووه . 
خامنه یــی ســه باره ت بــه  كۆرۆنــا 
وێــڕای دان پێدانــان به وه یكــه  ده یــان 
هــه زار كــه س به هــۆی تــووش بــوون 
له ده ســت  گیانیــان  كۆرۆنــا  بــه  
وه ك  ده وڵه تــی  هه وڵه كانــی  دا، 
مه یدانــی ده ركه وتنــی تواناكانــی 
و  لێكــرد  بــاس  ئێــران  خه ڵكــی 

وتــی:

ئازیــزی  میلله تــی  “به ڕاســتی 
ده رمانــی  پێرســۆنێلی  لــه   ئێمــه  
تــا  بگــره   ته ندرووســتییه وه   و 
لێكۆڵــه ران و زانایــان، تا تاكه كانی 
ــه  جه هــادی  ــا گرووپ ــگا، ت كۆمه ڵ
توانــای  خزمه تگــوازه كان،  و 
كۆنتــڕۆڵ  له پێنــاو  مه زنیــان 
كردنــی ئــه م ڕووداوه  تاڵــه له خــۆ 

دا“. نیشــان 

ــه وه دا وه پێــش  ــه  درۆنان ڕووحانــی ل
ــی: ــه وت و وت ــش ك ئه وی

بابه تــی  له گــه ڵ  پێوه نــد  “لــه  
ده رمــان،  و  ته ندرووســتی 
به رهه مهێنانــی  بــواری  لــه  
و  پزیشــكی  كه ره ســته ی 
ــاران و  ــان و ئه ندازی واكســێن، زانای
ــه ران و شــیركه ته  زانســت  كارداهێن
میحــوه ره كان، به باشــی دره وشــانه وه  
شــانازیی  جێــگای  بــه   بــوون  و 
هه ڵبــه ت  ئێــران“.  میلله تــی 
ــی  ــی و ڕووحان ــه ، خامنه ی له وانه ی
ئــه م  پێــی  بــه   وتانه یــان  ئــه م 

ــا “درۆ هه رچــی  ــه  گۆی ــاوه ڕه  ك ب
ــه ی  ــاوه ڕ كردنه ك ــت، ب ــر بێ گه وره ت

كردبێــت. ئاســانتره “! 

ڕاســتییه كان  بزانیــن  بــا  ئێســتا 
پێده ڵێــن؟ چیمــان 

بــه   كــه   كــه س  هــه زار  ده یــان 
بــه   بــوون  خامنه یــی  قه ولــی 
كۆرۆنــا،  ویرووســی  قوربانیــی 
كردنــه وه ی  نهێنــكاری،  ئاكامــی 
حه ره مــه كان،  ده رگای 
ڕێوڕه ســمی  به ڕێوه بردنــی 
لــه  الیــه ن جه ماعه تێكــی  دینــی 
ســه رهه ڵدانی  پارێــز،  بــێ 
تیبــی  فێڵبازانــی  به رچــاوی 
ــدی  ئیســامی، دانه خســتنی ناوه ن
دره نــگ  ناپێویســت،  كاری 
دابیــن  مه دره ســه كان،  داخســتنی 
پێویســت  بوودجــه ی  نه كردنــی 
له گــه ڵ  به ره نگاربوونــه وه   بــۆ 
پاراســتنی  و  كۆرۆنــا  ویرووســی 
كرێــكاران،  ده رمانــی،  كادری 
كارتۆنخــه وان  به ســااڵچووان، 
هاوشــێوه كانی  و  گۆڕخــه وان  و 
لــه  الیــه ن ڕژیمــه وه  بــووه . ده یــان 
هــه زار حاڵه تــی مــه رگ به هــۆی 
ژێــر  ئێرانــی  لــه    ١٩ كۆویــدی 
له گــه ڵ  ڕژیــم  ده ســه اڵتی 
ــه   ــه م په تای ــی ئ ژمــاره ی قوربانیان
لــه  وییه تنــام كــه  جه معییه ته كــه ی 
لــه   كــه س  ملیــۆن  نزیكــه ی ١١ 
زیاتــره ،  ئێــران  جه معییه تــی 
نییــه .  هه ڵســه نگاندن  قابیلــی 
ڕێكخــراوی  ڕاپۆرتــی  پێــی  بــه  
تــا  جیهانــی  ته ندرووســتیی 
لــه م  ڕه شــه ممه ،  مانگــی  ١٧ی 
واڵتــه  ته نیــا ٣٥ كــه س به هــۆی 
گیانیــان  كۆرۆنــاوه   نه خۆشــیی 

داوه . له ده ســت 

ــم  ــه اڵم بێشــه رمیی ســه رانی ڕژی ب
هــه ر به وه نــده  كۆتایــی پێنه هــات. 
لــه   باســیان  دووكیــان  هــه ر 
چوونه ســه ره وه ی به رینــی ئاســتی 
گه شــه ی  و  به رهه مهێنــان 

كــرد: ئابــووری  به رچــاوی 

كــه   ده كات  ئیدیعــا  خامنه یــی 
لــه  بــواری ئابووریــدا درووشــمی 
ســاڵی ڕابــردووی واتــه  “گه شــه ی 
ئاســتێكی  تــا  به رهه مهێنــان” 
ڕووحانــی  هاتــووه .  وه دی  زۆر 
ئه ویــش  وه پێــش  بــواره دا  لــه م 
كــه   كــرد  ئیدیعــای  و  كه وتــه وه  
ســه ره ڕای گه مــارۆكان “توانــای 
ئابووریــی ئێــران چووه تــه  ســه رێ. 
ئابووریــی  كــه   ســاڵێكدا  لــه  
 ٤ و   ٣ دابه زینــی  جیهانــی، 
به خــۆوه   له ســه دیی  ده هومــی 
ئابوورییــه   لــه   زۆرێــك  و  بینــی 
ڕێــژه ی  جیهــان،  به هێزه كانــی 
مه نفیــی ٥ له ســه د تــا مه نفیــی 
كارنامــه ی  لــه   له ســه دیان   ١٠
ســه ره ڕای  بینــی،  خۆیانــدا 
ئابووریــی  شــه ڕی  و  كۆرۆنــا 
كارنامــه ی  لــه   ئێــران  داســه پاو، 
خۆیــدا گه شــه ی ئه رێنیــی ٢ و ٢ 
ده هۆمــی له ســه دی تۆمــار كــرد و 
خه ڵكــی ئێمــه  شــایه دی گه شــه ی 
تیشــكی  له ژێــر  به رهه هێنــان 

بــوون“. هۆمێــددا  و  ته گبیــر 

و  كامانــه ن  ڕاســتییه كان  بــه اڵم 
له مبــاره وه   خۆیــان  مۆره كانــی 

چــی؟ ده ڵێــن 

ژووری  ســه رۆكی  “جێگــری 
بــه   ئامــاژه ی  ئێــران  بازرگانیــی 
ڕێــژه ی  به رده وامــی  گه شــه ی 
مــاوه ی  لــه   ئێــران  نه ختینــه ی 
وتــی:  كــرد و  ڕابــردوودا  ســاڵی 

لــه  حاڵێكــدا كــه  ڕێــژه ی نه ختینــه  
بــوو  به رابــه ر   ١٣٩٠ ســاڵی  لــه  
ملیــارد  هــه زار   ٣٥٤ له گــه ڵ 
تمــه ن، ئــه م ڕێژه یــه  لــه  ٩ مانگــی 
 ٣١٣٠ گه یشــتووه ته   ئه مســاڵدا 
ــارد تمــه ن و به شــێوه ی  هــه زار ملی
ئابووریــی  لــه   هه ڕه شــه   جیــدی 

ده كات. ئێــران 

باروودۆخــی  درێــژه دا،  لــه   ئــه و 
ســه رانه ی   نه ته وه یــی  داهاتــی 
ــابته كانی  ــه  س ــه  قیمه ت نیســبه ت ب
ســاڵی ١٣٩٠ قه یرانــاوی وه ســف 
كــرد و وتــی كــه  ئــه م ده ركه وته یــه  
گه شــه ی  مامناوه نــد  به شــێوه ی 
له ســه دی  ســااڵنه ی  مه نفیــی ٥ 

ــووه . ب
و  ئاخونــد  دوو  ئــه م  هه ڵبــه ت 

لــه   بااڵیــه ی ڕژیــم  كاربه ده ســته  
باســیان  نه ورۆزییانــدا  په یامــی 
ژێــر  قــات   ٤ حه قده ســتی  لــه  
كرێكارانــی  هه ژاریــی  هێڵــی 
كار،  یاســای  به ركه وتــووی 
بیمــه   ناله بــاری  باروودۆخــی 
ده رمانییــه كان  و  كۆمه اڵیه تــی 
نه كــرد.  بێكاریــان  ملیــۆن   ٦ و 
ــه   ــه و گه نده ڵیی ــان ب ــه وان ئاماژه ی ئ
مۆركــه   وه ك  كــه   به رینــه ی 
خــواردووه ،  ڕژیمــی  پایه كانــی 
ئاســت  لــه  ئــه وان  نه كــرد. 
بــه   زیندانــه كان  باروودۆخــی 
جه معییه تــی ســێ به رابــه ری ژنــان 
ئه شــكه نجه   سیاســی  پیاوانــی  و 
كۆرۆنــا،  هه ڕه شــه ی  و  دراو 
ئــه وان  گرته بــه ر.  بێده نگییــان 
یــه ك  به دخۆراكیــی  لــه   باســیان 

ملیــۆن منــداڵ، ٧ ملیــۆن منداڵی 
كار و ده یــان نه هامه تیــی دیكــه ی 
ــگا  نه كــرد. خامنه یــی  ــاو كۆمه ڵ ن
به ئامانجــی  ڕووحانــی  و 
هێواوه به رنانــی درۆییــن بــۆ ســاڵی 
ده ســتكه وته   فریوكارانــه    ،١٤٠٠
خۆیــان  خه یااڵوییه كانــی 
دوژمنێكــی  شكســتی  له وانــه  
بــوار  لــه   ئه مریكایــان  وه ك 
خه ڵــك  بــه ڕووی  ته حریمه كانــدا 

. كێشــا

ڕژیــم  ســه رانی  بێگومــان 
هیــچ  بــه   درۆوده له ســانه   بــه م 
ژیانــی  ناگــه ن.  ســه مه رێك 
بوونــی  پــووچ  ڕاســته قینه ، 
ده دات.  له جــاڕ  وڕینه كانیــان 
قه یرانێكــی  داوی  لــه   ڕژیــم 

قــووڵ كه وتــووه  كــه  نــه  ده توانــێ 
لێــی تێپــه ڕ بێــت و نــه  ده شــتوانێ 

بــكات. پاشه كشــه  

لــه   ڕژیــم  ته مه نــی  شووشــه ی 
ده ســتی كرێــكاران و پشــتیوانانیان 
و  خه باتــكار  ژنانــی  له وانــه  
خه ڵكــی  و  ڕه زمه نــده   الوانــی 
ئه گه رچــی  دایــه .  كوردســتان 
لــه   پڕژوبــاو،  كرێكارانــی 
و  جه مــاوه ری  ڕێكخــراوی 
به هێــز  حیزبیــی  و  چینایه تــی 
ڕێبه رییه كــی  و  بێبه ریــن 
سه رتاســه رییان  و  گشــتی 
هه ڵســووڕاوانی  بــه اڵم  نییــه ، 
كرێــكاری، كرێكارانــی وشــیار و 
ئــه م  ڕه واندنــی  له پێنــاو  نــاڕازی 
ــگاوی  ــك هه ن ــه  گه لێ كه موكۆڕیان
هه ڵگرتــووه .  ئه رێنییــان 
لــه   ته پــه   هه فــت  كرێكارانــی 
خۆیانــدا  په یگیــری  خه باتــی 
تــه وه ری  گــۆڕی  هێنانــه   بــه   و 
كارخانــه   شــۆرایی  به ڕێوه بردنــی 
هه ڵوه شــاندنه وه ی  پێویســتیی  و 
ســازییه كان،  خسووســی 

كرێكارییــه كان  بزووتنــه وه ی 
بــرد.  به ره وپێــش  هه نگاوێــك 
كاتیــی  و  په یمانــی  كرێكارانــی 
بــه   به ســتن  پشــت  بــه   نــه وت 
شــۆرایی،  و  به كۆمــه ڵ  كاری 
ناچــار  په یمانــكاران  توانییــان 
ــه  حه قده ســته   ــه  به شــێك ل بكــه ن ك
و  پێبــده ن  دواخراوه كانیــان 
شــاره زا  كرێكارانــی  حه قدســتی 
هه ڵســووڕاوانی  بكــه ن.  زیاتــر 
ئه زموونــی  كــه   ئــه م كرێكارانــه ، 
مانگرتنــی  ڕێكخســتنی 
هــه زار   ٢٥ یه كپارچــه ی 
ئۆســتان   ١٠ لــه   كرێكاریــان 
كرێــكاری  ناوه نــدی   ٥٠ و 
ســوورن  ئــه وه   له ســه ر  هه یــه ، 
بخه نــه   ده ســتكه وتانه   ئــه م  كــه  
باقیــی  هاتنــی  وه دی  خزمــه ت 
خواســته كانیان كــه  گرینگترینیــان 
بریتیــن لــه : دایمــی بوونــی گشــت 
كردنــی  یه كده ســت  كرێــكاران، 
له گــه ڵ  حه قده ســته كانیان 
ڕه ســمی،  و  دایمــی  كریكارانــی 
گرێبه ســت  هه ڵوه شــاندنه وه ی 
له گــه ڵ په یمانــكاران و شــیركه ته  

ڕیشــه كێش  و  په یمانكارییــه كان 
و  گه نده ڵــی  و  دزی  كردنــی 
شــیركه تی  له نــاو  ڕانتخــۆری 
ــه م  ــی ئ ــن و خه بات ــه وت. مانگرت ن
بزووتنــه وه ی  گشــت  كرێكارانــه ، 
زۆر  ئاســتێكی  تــا  كرێكاریــی 
بوونــه وه   سه رتاســه ری  بــه ره و 
خانه نشــینكراوان  پێوه نــاوه .  پــاڵ 
ئیجتماعــی  ته ئمینــی  لــه   كــه  
زۆربه یــان  و  وه رده گــرن  حقــوق 
كرێــكارن، بــه ش به حاڵــی خۆیــان 
ــردووه .  ــز ك ــان به هێ ــه م بزووتنه وه ی ئ
خه باتــی  و  ئه وانــه   هه مــوو 
چاالكانــی ژنــان لــه  زیندانــه كان، 
خه باتــی خه ڵــك لــه  كوردســتان و 
سیســتان و به لووچســتان، خه باتــی 
ــم،  ــه  ڕژی ــه  زانكــۆكان دژب الوان ل
شووشــه ی  كــه  هیوایانــه ن  ئــه و 
ته مه نــی ئــه م ڕژیمــه  ده شــكێنن.

***



واڵمی کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە
 

)بە ڕاپۆرتی کومیتەی ئیجرایی حیزب
 لە پلۆنۆمی دیەمی کومیتیەی ناوەندی

 حیزبی کۆمۆنیستی ئێران(
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مارســی  ٢٦ی  بــەرواری  لــە 
بــە  بەرابــەر  زایینــی  ٢٠٢١ی 
١٤٠٠ی  خاکەلێــوەی  ٦ی 
هەتــاوی، ڕاپۆرتــی بەڕێوەچوونی 
کومیتــەی  دەیەمــی  پلۆنۆمــی 
کۆمۆنیســتی  حیزبــی  ناوەنــدی 
ئێــران بــە شــێوەی ئاشــکرا بــاو 
کرایــەوە. ڕاپۆرتەکــە لە دوو بەش 
ــی و  پێکهاتــووە، ڕاپۆرتــی سیاس
ڕاپۆرتــی تەشــکیاتی کومیتەی 
پلۆنــۆم.  بــە  حیــزب  ئیجرایــی 
ئــەوەی کــە مەبەســتی ئێمەیــە، 
ــە بەشــی یەکەمــی  ــەوە ب واڵم دان
نییە،بەڵکــوو  ڕاپۆرتەکــە 
جوابێکــی کورتــە بــە بــەراوەژوو 
نیشــان دانــی، بەشــی ڕاپۆرتــی 
تەشــیکاتی کومیتــەی ئیجرایــی 
حیــزب. کومیتــەی ئیجرایــی کــە 
دەسپێشــخەرو هــۆکاری ســەرەکی   
ئێســتا  داســەپاوی  باروودۆخــی 
کۆمۆنیســتی  حیزبــی  بــە 
دووپــات کردنــەوەی  لــە  ئێرانــە، 
"ئینشــەعابی  ڕۆژەی  هەمــوو 
"ئینشــەعابی  و  دۆفاکتــۆ" 
ــوو،  ــە کــردەوە دەرهات ــی" ب عەمەل
ــە  ــەم بەش ــێ، ئ ــحاڵی دەنوێن خۆش
ســەر  لــە  نــە  ڕاپۆرتەکــەی  لــە 
ئەساســی ئەســنادوو و باســەکان 
و ڕەئــی گیرییــەکان، بەڵکــوو لــە 
سەر ئەساسی زێهنییەت و ئەوەی 
داڕێژەرانــی  یــان  نووســەر  کــە 
دەکــەن،  ئــارەزەووی  ڕاپۆرتەکــە 
ئامــادە کــراوە. بــۆ ڕوون بوونەوەی 
پلۆنــۆم،  نێــو  ڕاســتییەکانی 
خاڵێــک  چەنــد  کورتــی  بــە 
کومیتــەی  ڕاپۆرتەکــەی  لــە 

دەدەینــەوە. واڵم  ئیجرایــی 
١_ بەشــی یەکەمــی ڕاپۆرتــی 
تەشــکیاتی کومیتــەی ئیجرایــی 
بــە  پێداهەڵکووتــن  بــە  حیــزب 
کێشــەکانی  بوونــی  "ئاشــکرا 
نــاو حیــزب" دەســتپێدەکات. ئــەو 
بەشــە لــە ڕاپۆرتەکــە تەنیــا بــە 
ئــارەزووەکان و ئامــاری ناڕاســت 
وئاوەژوونیشــاندانی حەقیقەتــەکان 
و  چــەپ  هێــزە  "پێشــوازی  لــە: 
کۆمەڵــگا"  و  کۆمونیســتەکان 
ناوخۆییەکانــی  کێشــە  بــە 
ئێــران  کۆمۆنیســتی  حیزبــی 

ــا کام  ــەاڵم الم ت ئامــاژە دەکات.ب
لــە نیگەرانــی بەشــی دڵســوز و 
چــەپ  بزووتنــەوەی  مەســئولی 
هەنــگاوە  کۆمۆنیســتی،  و 
بەکردەوەکانــی ئــەوان لــە ئاســت 
جیاوزییــە  دانــی  گەورەنیشــان 
ئینشــەعاب،  و  فکرییــەکان 
ســەرەڕای هــەر دەرەجــە لــە دووری 
و نزیکی سیاســی ئەو الیەنانە لە 
گەڵ تەشکیاتی ئێمە و هەروەها 
زۆرینــەی  بوونــەوەی  ڕووبــەڕوو 
دڵســۆزانی  و  هەڵســووڕاوان 
ــە  ــی کۆمۆنیســت و کۆمەڵ حیزب
لــە  واڵت  دەرەوەی  و  نــاوەوە  لــە 
ڕیکخســتنی  شــیوازی  دژی 
لــە الیــەن کومیتــەی  باســەکان 
نیگەرانیــان  حیزبــەوە،  ئیجرایــی 
ئامــاژە  چکۆلەتریــن  دەربڕیــوە، 
عەلەنییــەکان"  "باســە  نەکــراوە. 
بــێ بنەمــا و  یــان ئیتەهاماتــی 
کومیتــەی  داتاشــینی  بۆچــوون 
دژی  لــە  حیــزب  ئیجرایــی 
زۆرینــەی تەشــکیاتی حیــزب لــە 
تەشــکیاتی  ئاشــکرای  بەشــی 
لــە  کوردســتان،  لــە  کۆمەڵــە 
ناوخــۆی  لــە  و  واڵت  دەرەوەی 
واڵت، لــە مابەینــی دوو پلۆنۆمی 
دەرکردنــی  و  دەیــەم  و  نۆیــەم 
پێشــوو  پلۆنۆمــی  لــە  بڕیــار 
کردنــی  ئاشــکرا  بــە  ســەبارەت 
نییــە.  پەیوەنــدی  کێشــەکان، 
بەڵکــوو دەســپێکی ئــەم کەمپەینــە 
غەیــرە سیاســی و غەرەزاوییــە لــە 
کاتــی هەڵنەبژێرانــی نوێنەرانــی 
لــە  ئیجــرای  کومیتــەی  باڵــی 
 ١٧ کۆنگــرەی  ئینتخاباتــی 
و  کوردســتان  تەشــکیاتی  لــە 
شکەســتی گەاڵڵــەی سیاســەتی 
"ئیبقــا" )هێشــتنەوەی( کومیتەی 
هەڵبژێــردراوی  ناوەنــدی 
کۆنگــرەی ١٦ لــە "بەســتەیەک" 
ــە  ــان "لیســتەی فیکــس" ل دا و ی
دژایەتــی  حەڤــدەو  کۆنگــەرەی 
زۆرینــەی نوێنەرانــی کۆنگــرە لــە 
ــە  ــە دژە حیزبی ــەم داهینان گــەڵ ئ
لــە تەشــکیاتی ئێمــە دا، دەســتی 
پێکــرد. ڕیکخســتنی کەمپەینــی 
تەبلیغاتــی لــە دژی کۆمەڵــە بــە 
شێوازی ئاشکرا و چەواشەکارانە 

کۆتایــی  ڕۆژەکانــی  لــە  هــەر 
ســەرهەڵدا.  حەڤــدە  کۆنگــرەی 
تەرخــان کردنــی الپــەڕەی تایبــەت 
لــە ســایتی حیزبــی کۆمۆنیســت، 
ویژەنامــەی  کردنــەوەی  بــاو 
بــاو  ئیمــروز"  "جەهانــی 
ــی  ــام و جنێودان ــەوەی ئیتەه کردن
کومیتــەی  لــە  نوێنەرانێــک 
لــە تۆڕەکانــی  ناوەنــدی حیــزب 
لــە  تەلەویزیــۆن  و  ئینتێرنێــت 
کارنامــەی  ئــەم ســێ ســاڵەی 
کردنــی  "ئاشــکرا  دواییــە، 
کێشــەکان" لــە ژێــر ڕێبــەری و 
چاوەدێــری کومیتــەی ئیجرایــی 
حیزبــە کــە ئێســتا مداڵــی ئەوەیــان 
بــەرۆک  لــە  خۆشــحاڵێوە  بــە 
ئیجرایــی  کومیتــەی  داوە. 
بونبەســت  بــە  ئاکامــی  لــە 
لــە  شــیوازە  ئــەم  گەیشــتنی 
بــاس و ملمانییــە سیاســییەکان 
لــە  گرتــن  نەڕینــی  واڵمــی  و 
الیــەن زۆربــەی هێــزە شۆڕشــگێر 
و دڵســۆزانی بزووتنــەوەی چــەپ 
و کۆمۆنیســتی و هەڵســووڕاوان 
و دۆســتانی حیزبــی کۆمۆنیســت 
بزووتنــەوەی  و  کۆمەڵــە  و 
و  ئێــران  شۆڕشــگێرانەی 
کوردســتان، بــە هــات و هــاوار لــە 
ــان خســتووە،  ڕاپۆرتەکــە دا وەڕێی
مەبەســتییان قەرەبــوو کردنــەوەی 
خۆیانــە.   زیانبارەکانــی  کــردەوە 
"باســەکان"  نزمــی  ئاســتی 
لــە  ڕابــردوو  ســاڵی  چەنــد  کــە 
و  ئیجرایــی  کومیتــەی  الیــەن 
لــە  بەڕێوەچــوەە  مەحفەلەکــەی 
دوایانــەی  ئــەم  ڕاپۆرتەکــەی 
پلۆنۆمــی دەیــەم وەکوو "شــانازی" 
لــە  حیــزب  ئۆرگانــی  "بااڵتریــن 
هەڵچــوون  لــە  لێواولێــو  دنیــای 
یــادی  ئەمــڕۆ  کــواڵن"ی  و 
لــێ دەکــرێ، لــە نــاوەرۆک دا 
غــەرەزاوی و فەردیــە و لــە بــواری 
مێژوویــی و شــێوازی کارییــەوە، 
لــە گــەڵ هیــچ دەورەیــەک لــە 
حیزبــی  ناوخۆیــی  کێشــەکانی 
کــە  ئێــران،  کۆمۆنیســتی 
بەڵگەنامەکانــی هــەم بە شــێوازی 
نووســڕاوە و هەمیــش زارەکــی لــە 
ــەراورد  بەردەســت دایــە، شــایانی ب

نییــە.  هەڵســەنگاندن  و 
٢_ ڕاپۆرتی کومیتەی ئیجرایی 
باســی  وێــڕای  دا  درێــژە  لــە 
باشــییەکانی  لــە  درێــژ  دووروو 
جیاوزییــەکان و ئاشــکرا کردنیــان 
وەهــا  بــە  کــردن  شــانازی  و 
"شــاکارێک" بــۆ ئــەو کومیتەیــە، 
هەبوونــی   " کــە  ڕایدەگەیەنــێ 
جیــاوازی فکــری و سیاســی و 
بوونــی جەنــاح بەنــدی سیاســی و 
تەشــکیاتی وەکــوو ڕاســتییەکی 
ڕەســمییەت  بــە  حاشــاهەڵنەگر، 
پێشــینەی  کەشــفی  بناســرێت". 
و  سیاســی  جیــاوازی  بوونــی 
نێــو  لــە  بەندیــش  جەنــاح  بگــرە 
تەشــکیاتی ئێمــە دا داهێنانێکــی 
کەســێک  کــە  نییــە،  تــازە 
پــکات  لــێ  حاشــای  بیهــەوێ 
نەناســێت.  بەرەســمییەتی  یــان 
فکــری  جیــاوازی  هەبوونــی 
جــدی  حیزبێکــی  لــە  سیاســی 
سرووشــتییەو  دیاردەیەکــی  دا 
نیشــانەی زینــدووی ئــەو حیزبەیە. 
بابەتــی بــە ڕەســمییەت ناســینی 
ملمانییــەی سیاســی،  باســێکی 
بێناوەرۆکــە. بــەاڵم ئــەوەی کــە 
نــوێ و بــۆ پەســند کــردن نابێــت، 
دابــەش کردنــی ئاروزوومەندانــەی 
"چــەپ  بــە  حیزبــە  ئەندامانــی 
و  کۆمۆنیســت  ڕاســت،  و 
و  بۆلشــویک  ناسیونالیســت، 
هەڵواســین  خــۆ  مۆنشــویک. 
بــە ســفەتە باشــەکان و نیســبەت 
دانــی ئــەوان بــە خۆیــان و پێناســە 
بەرامبەریــان  الیەنــی  کردنــی 
و  نەرێنــی  ناتــۆرەی  نــاو  بــە 
ــی  ــوڵ کردن ــە قەب ــش ل چاوەڕوانی
ئــەو خەیاڵپەروەرییانــە، ئەوپــەڕی 
خۆپەســەندییە. ئــەم جــۆرە جنــاح 
ئەندامانــی  کردنــەی  بەنــدی 
زێهنییەتێکــی  حاســڵی  حیــزب، 
چارەســەرکردنی  لــە  ناکارامــە 
کێشــە تەشــکیاتییەکانەو هیــچ 
پەســند  ئــەوە  ســەلیم  عەقڵێکــی 

نــاکات.
ــەر  ــۆ ه ــەوە ب ــی بیرکردن چۆنییەت
بــەاڵم  ئیزنپێــدراوە،  کەســێک 
کــەس ئیجــازەی نییــە بۆچوونــە 
ســەر  بــە  خــۆی  ناڕەواکانــی 

لــەوەش  و  بســەپێنێ  دا  حیــزب 
خراپتــر بیهــەوێ پــۆوان وەرگــرێ. 
جناحبەنــدی کومیتــەی ئیجرایــی 
لــە  جارێــک  هەمــوو  حیــزب 
و  تەشــکیاتییەکان  کۆبوونــەوە 
لــە پلۆنۆمــی ئــەم دواییــەش دا 
واڵمــی رەدی وەر گــرت. جناحــی 
سیاســی لــە حیزبێــک دا، لە ســەر 
بەرنامــە  و  پاتفــۆرم  ئەساســی 
عەمەلــی جیــاواز لــە مەراجعــی 
و  دەکــرێ  بــاس  دا  حیزبــی 
بەڕەســمییەت دەناســرێت. هەمیشە 
وتوومانــەو جەختیــش دەکەینــەوە 
هــەر  جیــاوازی  تێڕوانینــی  کــە 
هاوڕێیەکــی تەشــکیاتی تــا ئــەو 
کاتــەی لــە مەرجەعێکــی حیزبــی 
نەقشــە  و  پاتفــۆرم  وەکــوو  دا، 
ڕێگەی جیاواز لە گەڵ بەرنامەو 
نەخرێتــەڕوو،  حیــزب  ســتراتێژی 
ئاشــکرایە  نییــە.  ڕەســمییەتی 
دەربڕینــی نــەزەر، ئەندێشــەو باســە 
شەخســییەکانی هــەر کەســێک 
ئەندامییەتــی  خۆبەخشــانە  کــە 
قەبــووڵ  کۆمۆنیســتی  حیزبــی 
کــردووە، ڕێگەپێــدراوە و خاوەنانــی 
ــەوەی  ــارن ل ــەو ئەندێشــانە موخت ئ
کــە بیکــەن بــە پاتفۆرم و بەرنامە 
عەمەلــی جیــاواز یــان ئــەوەی کــە 
نەیکــەن. بەپێچەوانــەوە، ناتەبایــی 
ڕووحــی  لەگــەڵ  دەبێــت  قــووڵ 
و  مارکسیســتی  ئازادئەندێشــی 
تێڕاونینــی چینایەتی کرێکارانی 
وشــیار لــە دەربڕینــی بۆچوونــی 
بەداخــەوە  خۆیانــدا.  کەســایەتی 
لــە مــاوەی چــوار ســاڵی ڕابــردوو 
ناوەنــدی حیــزب  دا، کومیتــەی 
ــە ڕەئســی ئــەو دا کومیتــەی  و ل
حیزبــی  نەێتوانیــوە  ئیجرایــی، 
کۆمۆنیســتی ئێــران، لــە ســاحەی 
سیاســییەکان  و  فیکــری  باســە 
ــی  ــکات و مەحفەل ــەت پ دا هیدای
هەڵهێناوەتــەوە.  هەنــگاوی 
ســەرەکیترین  لــە  یەکێــک 
بــە  دان  بــرەو  هۆکارەکانــی 
فەرهەنگــی نادێمۆکراتیــک لــە 
بیــری  لــە گــەڵ  هەڵســووکەوت 
جیــاوازو لــە دەســتدانی ئارامــی 
لــە ئاســت ئــەم دیــاردە سرووشــتییە 
ــاو حیزبێکــی کۆمۆنیســتی  ــە ن ل

ــەوە ســەرچاوە  ــەو ناکارامەیی دا، ل
دەگــرێ.

لــە  ئیجرایــی  کومیتــەی 
بــە  دا،  خــۆی  ڕاپۆرتەکــەی 
لــە  قســە  فۆرمــاڵ  شــێوەی 
ــۆ چارەســەر  "ڕەخســاندنی هــەل" ب
کردنــی کێشــەکان دەکات، بــەاڵم 
بەداخــەوە ئــەم کومیتەیــە نــە تەنیا 
ــووە بەڵکــوو  ــەل رەخســێنەر" نەب "ه
ســووتاندووە.  هەلەکانیشــی 
پلۆنــۆم  نــاو  لــە  هەڵســووکەوتی 
لــە  کردەوەکانیشــی  و  وتــار  و 
پێــش و پاشــی پلۆنــۆم ئــەوەی بــە 
ئاشــکرا نیشــان داوە. لــە کاتێکــدا 
بــۆ  گونجــاو  ڕێگەچارەیەکــی 
لێکتێگەیشــتن و کــەم کردنــەوەی 
کێشــەکان پێشــنیار کرا، بە هۆی 
کومیتــەی  زۆرینــەی  دژایەتــی 
ناوەنــدی حیــزب، پەســەند نەکــرا. 
کــە،  بــوو  ئــەوە  پێشــنیارەکە 
مەســئولی کومیتــەی ئیجرایــی 
لــە  جارێــک  ڕۆژ  پــازدە  هــەر 
کومیتــەی  مەســئولینی  گــەڵ 
کومیتــەی  و  واڵت  دەرەوەی 
دانیشــتنی  کۆمەڵــە  ناوەنــدی 
دانیشــتنانەدا  لــەو  هەبێــت. 
کێشــە  هەمــوو  بــە  ســەبارەت 
سیاســییەکانی  و  تەشــکیاتی 
ــاس و ئاڵوگــۆڕی فکــر  ــزب ب حی
بــە  ڕاپۆرتەکــەی  و  بکرێــت 
ئەندامانــی حیــزب بدرێتــەوە. لــە 
کومیتــەی ئیجرایــی ئــەو پرســیارە 
دەبــێ بکرێــت کــە بۆچــی ئێــوە 
لــەو هەلــە کــە لــە ئەســاس دا لــە 
ئەرکــە ڕووتینــەکان و ســەبکی 
ئیجراییــش  کومیتــەی  کاری 
وەکــوو  النیکــەم   ، ببێــت  دەبــێ 
لێکتێگەیشــتن  بــۆ  پردەبازێــک 
کەڵکــی وەرنەگــرت و پەســەندی 

نەکــرد؟
ڕاپۆرتــی  بەشــی  لــە    _٣
کومیتــەی  تەشــکیاتی، 
ــە داخــەوە  ــی دەنووســێ: "ب ئیجرای
کومیتــەی تەشــکیاتی دەرەوی 
ــە  ــی ل واڵت و کۆمیســیۆنی ماڵ
درێــژەی هەڵوێســتی تێکدەرانــەی 
خۆیان دا، ڕاپۆرتێکیان بە پلۆنۆم 
هاوڕێیانــی  الیــەن  لــە  و  نــەدا 
حیزبــەوە  ناوەنــدی  کومیتــەی 
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بەشــە  ئــەم  لێگیــرا".  ڕەخنەیــان 
کومیتــەی  ڕاپۆرتەکــەی  لــە 
پێچەوانــەی  بــە  ئیجراییــش 
لــە  بنەماکــەی  ڕاســتییەو 
و  ئــۆرگان  دانــی  لەقــاو  ســەر 
دامــەزراوە حیزبیــەکان داڕێــژراوە 
ــی  ــە. هاوڕێیان کــە جێگــەی داخ
کومیتــەی دەرەوە و کۆمیســیونی 
ڕاپۆرتــی  جیــات  لــە  ماڵــی 
ــە  ــان ب ــی زارەکی ــی، ڕاپۆرت کەتب
ڕاســتیدا  لــە  بــەاڵم  دا.  پلۆنــۆم 
بایەخدانــی  کــەم  هــۆکاری 
کۆمیســیونەکانی  کومیتــەو 
پلۆنــۆم،  بــە  تەشــکیات 
و  حیزبــی  دژە  هەڵســووکەوتی 
"ئەزقــەزا" تێکدەرانــەی کومیتەی 
ئیجرایــی حیــزب، لــە مــاوەی دوو 
بــۆ  بــووە.  دا  ڕابــردوو  ســاڵی 
نموونە، کومیتەی دەرەوەی واڵت 
کــە لــە کۆنفرانســی ئەندامانــی 
دەرەوەی واڵتــی حیــزب بــە ڕەئــی 
زۆرینــەی نوێنەرانــی ئەندامانــی 
ــەری  ــردراون و نوێن ــزب هەڵبژێ حی
تــا  تەشــکیاتن  لــە  بەشــە  ئــەو 
بــەردەوام  دوایــی،  کۆنفرانســی 
ــەوە  ــەی ئیجرایی ــەن کومیت ــە الی ل
لەگــەڵ  ناســالم  شــیوازی  بــە 
چەواشــەکاری  و  ئاژیتاســیۆن 
ــەی  ــەوە. کومیت ــەڕوو بوونەت ڕووب
ئیجرایــی بــەردەوام ڕایگەیانــدووە 
کــە ئــەم کومیتەیە بە ڕەســمییەت 
نوێنــەری  بــە  ئــەو  ناناســێت، 
و  نازانێــت  ئەندامــان  ســەرجەم 
بەردەوامیــش لــە دژی خەریکــی 
وەڕێخســتنی کەمپەینــە، تاکــوو 
لــە شــەرعیەت و ئیعتبــاری پخــات 
و الوازی پــکات. لــە ڕوانگــەی 
ئیجراییــەوە،  کومیتــەی 
واڵت  دەرەوەی  کومیتــەی 
جناحــی هەڵبژێــردراوە و ئامــادەی 
لــە گــەڵ  هــاوکاری هاوڕێیانــە 
ــە ڕەســمییەی حیــزب  ــەم ئۆرگان ئ
نەبــوون و نابــن. ئەمــە لەکاتێــک 
لــە  کومیتەیــە  ئــەم  کــە  دایــە 
بــە  ئــازاد،  هەڵبژاردنێکــی 
هەمــوو  نوێنەرانــی  بەشــداری 
حــەوزە حیزبیــەکان، هەڵبژێردراون. 
کێشــە لەوێــوە دەســتی پێکــرد کــە 
ــانی هاوفکــری  ــان کەس کــەس ی
کومیتــەی ناوەنــدی حیــزب، لــە 
کۆتــا کۆنفرانســی تەشــکیاتی 
دەرەوەی واڵتــدا بــۆ ئەندامییەتــی 
لــە نــاو کومیتەکــە دا دەنگیــان 
ناوەنــدی  کومیتــەی  پێنــەدرا. 
ئــەو  ســەرەوەی  لــە  و  حیــزب 
ئیجرایــی،  کومیتــەی  واتــە  دا 
ــیوازو هەڵســووکەوتە  ــەم ش ــەر ئ ه
تەشــکیات تێکدەرانــەی لــە گەڵ 
کۆمەڵــە،  ناوەنــدی  کومیتــەی 
کۆنگــرەی  هەڵبژێــردراوی 
بەشــدار  بــە هــۆکاری  حەڤــدەی 

هاومەحفەلییەکانــی  نەبوونــی 
بەکارهێنــاوە.  ئۆرگانــەدا  لــەو 
کومیتەیــەک  و  ئــۆرگان  هــەر 
هاوجەهــەت لــە گــەڵ کومیتــەی 
بایکــۆت  نەبێــت،  ئیجرایــی 
دەکرێــت و ئەخرێتــە بــەر هێــرش و 
ــەیەکی  ــەر پرۆس ــە ه ــاودان. ل لەق
هەڵبــژاردن دا کــە هەســت پــکات 
دەکەوێتــە کەمینــەوە، بەشــداری 
کــە  کردەوەیــەک  نــاکات. 
ئیجــرای  کومیتــەی  "ئەزقــەزا" 
بووتــە  و  بینیــوەو  لێــی  زیانــی 
بوونــی  ئێعتبــار  بــێ  مایــەی 
زیاتــری ئــەو کومیتەیــە لــە نــاو 

دا. تەشــکیات  ڕیزەکانــی 
ڕاپۆرتــی  بــە  ســەبارەت 
 " ماڵیــش  "کۆمیســیۆنی 
گوزارشــی کومیتــەی ئیجرایــی 
یەکێــک  ڕاســتی.  لــە  دوورە 
کۆمیســیون،  ئەندامانــی  لــە 
بەشــی  ڕاپۆرتــی  وردەکاری 
ســەندوقی  و  واڵت  دەرەوەی 
بــە  زارەکــی  دەرەوە  لــە  حیزبــی 

ڕاگەیانــد.  پلۆنــۆم 
کومیتــەی  کاتیــی  بەرپرســی 
لــە  کۆمەڵــەش  ڕیبــەری 
کوردســتان ڕایگەیانــد، "لــە نێــوان 
ئاڵووگۆڕێــک  دا  پلۆنــۆم  دوو 
کــە  تەشــکیات،  داهاتــی  لــە 
ئــاگاداری  پێشــتر  بەشــداربووان 
پێــک  هــەن،  وردەکارییــەکان 
نەهاتــووە، بــەاڵم هەزینــەکان بــە 
دوالر  بوونــی  گــران  هــۆکاری 
عێراقــی،  دینــاری  بەرابــەر  لــە 
کــە داهــات و مەخاریجــی ئێمــە 
ــە  ــە، ل ــەر ئەساســی ئەوانەی ــە س ل
ســەرێ".  چووتــە  بیســت  ســەدا 
جێگــەی  کــە  ئــەوەی  بــەاڵم 
غەیــرە  کردەوەیەکــی  داخــەو 
حیزبــی و غەیــرە ئەخاقییــە بــە 
نیســبەت بنەمــاو پرەنســیپەکانی 
نــە تەنهــا ئەندامێکــی کومیتــەی 
ئەندامێکــی  بەڵکــوو  ناوەنــدی، 
و  هەڵســووکەوت  حیــزب، 
لــە  کەســانێک  ڕەفتــاری 
ناوەنــدی  ئەندامانــی کومیتــەی 
بــاو  ئامــارو  دانــی  لــە  حیــزب 
ڕاپۆرتــە  ئاشــکرای  کردنــەوەی 
تەشــکیاتە  ناوخۆییەکانــی 
ســەبارەت بــە کاروبــاری ماڵــی، 
پێشــوو  پلۆنۆمەکانــی  لــە  کــە 
لــە ئاســتێکی نــزم دا تەبلیغاتــی 
جناحی پێوەکرا. ئەمرێک کە لە 
هیــچ دەورانێــک لــە هەڵســووڕانی 
تەشــکیات پێشــینەی نەبــووە. بــۆ 
کەســێک کــە ئەگــەر ریخێــک 
لــە کەوشــی دا نەبێــت، هــەر ئــەو 
دەتوانــێ،  زانیارییــە ســەرەتاییانە 
تەســویرێکی ڕوون و ڕاســت لــە 
بــە  حیــزب  ماڵــی  باروودۆخــی 

بــدات. دەســتەوە 

٤_  بەشێکی دیکە لە ڕاپۆرتی 
لــە  کــە  ئیجرایــی  کومیتــەی 
ئەساســی  ســەر  لــە  ڕاســتیدا 
لــە  فەزاســازی"  و  دان  "لەقــاو 
دژی ئــۆرگان و دامەزراوەکانــی 
ئــەو  مەحفەلــی  دەرەوەی 
داڕێژرابــوو،  کومیتەیــەن، 
کومیتــەی  کارکــردی  بــۆ 
تەلەویزیۆنــی حیــزب و کۆمەڵــە 
لــە بەینــی دوو پلۆنــۆم دا تەرخــان 
لــە  کومیتەیــە  ئــەم  کرابــوو. 
ئەرکــی  دا  ڕابــردوو  ســاڵەکانی 
هیدایەتــی هــەر دوو تەلەویزیۆنــی 
کۆمەڵــە و حیزبــی لــە ســەر شــان 
بــووە و لــە پلۆنۆمــی حیــزب بــە 
ڕەئــی هاوبەشــی ئەندامانــی هــەر 
دوو کومیتــەی ناوەنــدی حیــزب 
لــەم  هەڵبژێــردراون.  کۆمەڵــە  و 
پێچەوانــەی  بــە  دا  پلۆنۆمــە 
ــی هەمیشــەیی، کومیتــەی  ڕەواڵ
بــە  وتەبێژەکــەی  و  ئیجرایــی 
بــوون  کەمینــە  لــە  تێگەیشــتن 
کومیتــەی  هەڵبژاردنــی  لــە 
کۆمیســیۆنی  و  تەلەویزیــۆن 
بــە  کــرد  دەســتیان  ماڵــی، 
هێنانــی  بــە  و  کارشــکێنی 
پاکەتــی"  "هەڵبژاردنــی  تەرحــی 
لــە  تەلەویزیــۆن  کومیتــەی  بــۆ 
کومیتەیەکــی  ئەساســی  ســەر 
چــوار کەســی، پێکهاتــوو لــە دوو 
ناوەنــدی  کومیتــەی  ئەندامــی 
حیــزب و دوو ئەندامــی کومیتەی 
لــە  کــە  کۆمەڵــە،  ناوەنــدی 
گــەڵ رەواڵــی کاری تــا ئێســتا 
ناتەبــا بــوو. هــەر لــەو پلۆنۆمــەدا 
ســەرجەم  هەڵبژاردنــی  بــۆ 
تەشــکیاتییەکان،  کومیتــە 
ئــەم  تــەرح نەکــرا.  ئــەم شــێوازە 
کاتێکــدا  لــە  تازەیــە  داهێنانــە 
لــە  هەڵبــژاردن  کــە  بەڕێوەچــوو 
نێــو ئێمــە دا، لــە ســەر بنەمــای 
هەڵبژاردنــی  و  فــەردی  ڕەئــی 
فەردییــە. هەڵبژرادنــی "پاکەتــی" 
کــە  فیکســە"  "لیســتی  هەمــان 
ســوننەتێکی نامــۆ لــە نێــو ئێمە دا 
بــە ئەژمــار دێــت و لــە کۆنگــرەی 
ــتی  ــە دا شکەس ــدەی کۆمەڵ حەڤ
داخــرا.  پەروەندەکــەی  پێهێنــراو 
گیرییەکانــی  ڕەئــی  لــە  بــەاڵم 
الیــەن  لــە  پلۆنۆمــە،  ئــەم 
پێنــاو  لــە  ئیجرایــی  کومیتــەی 
بــە  دەســەاڵت  کردنــی  دابــەش 
لــە  پەنجــا،  پەنجــا،  نیســبەتی 
ئــەم  گــۆڕێ.  هاتــەوە  ســەرڕاوە 
بــە  نزیکییەکــی  هیــچ  شــێوازە 
و  کۆمۆنیســتییەکان  ســوننەتە 
لــە  کــراو  پەیــڕەو  بنەماکانــی 
دا  مارکسیســتی  حیزبێکــی 
نییــە. لــە هاوڕێیانــی کومیتــەی 
بــە  داواکاریــن،  تەلەویزیــون 
شــێوازی جیــاو بــۆ بەرچــاو ڕوونی 

زیاتــر، لــە ئاســت بوختانــەکان و 
کومیتــەی  کارشــکێنییەکانی 

بدەنــەوە.   واڵم  ئیجرایــی 
٥_  بەشــێکی دیکــەی ڕاپۆرتــی 
بــۆ  ئاماژەیــە  تەشــکیاتی، 
بەڕێوەچوونــی کۆنگــەری ١٣ی 
حیــزب دەکات. ئیســتا زیــاد لــە 
ــە کۆتایــی کۆنگــرەی  ٤ ســاڵ ل
١٢ی حیــزب تێدەپــەڕێ، کــە بــە 
بــە  حیــزب  ئەساســنامەی  پێــی 
هــەر دوو ســاڵ جارێــک دەبــێ 
بەڕێــوە پچێــت. بــە پێــی  بڕیــاری 
پلۆنۆمــی پێشــووی حیــزب و پاش 
چەنــد جــار دوا خســتن، بڕیــار درا 
کۆنگــرەی حیــزب لــە کۆتایــی 
مانگــی مارســی ٢٠٢١ بەڕێــوە 
پچێــت. لــە مــاوەی یــەک ســاڵی 
ڕابــردوودا بــە کــردەوە کۆرۆنــا بوو 
بــە "هــەل" بــۆ کومیتــەی ئیجرایی 
بیانــووی  بــە  جــار  هــەر  تاکــوو 
بەڕێوەچوونــی  ویرووســە  ئــەم 
کۆنگــرە دوا بەخــات. کومیتــەی 
وەدوا  پاســاوی  بــۆ  ئیجرایــی 
کۆنگــرە  ئەمجــارەی  خســتنی 
باســەکانی  "لــە  دەنووســێ: 
پەیوەنــد بــە ڕاپۆرتــی تەشــکیاتی 
وەدوا  بابــەت  لــە  هەروەهــا 
ــی  ــەرواری بەڕێوەچوون خســتنی ب
کۆنگــرەی ســێزدەهەمی حیــزب، 
دا  پلۆنــۆم  لــە  قــەرارە،  ئــەم 
ــە  ــە ســەرنج دان ب پەســەند کــرا: ب
کۆڕۆنــاو  قەیرانــی  بەردەوامــی 
ســەر  لــە  بەربەســتانەی  ئــەو  و 
کۆنگــرەن  بەڕێوەچوونــی  ڕێــی 
و ئاســۆیەکی ڕوون تــا هاوینــی 
نیــن،  بەردەســت  لــە  داهاتــوو 
کومیتــەی  دەیەمــی  پلۆنۆمــی 
بەڕێوەچوونــی  حیــزب  ناوەنــدی 
کۆنگــرەی ســیزدەهەمی حیــزب، 
ــاروودۆخ  ــەوەی ب ــا ئاســایی بوون ت
و  بەربەســت  الچوونــی  و 
دەخــات".  وەدوا  ئاســتەنگییەکان 
کــە  ئەوەیــە  ڕاســتێیەکەی 
کۆڕۆنــا بیانــووەو " بەربەســتەکان 
عەملییەکانــی  مەحدودیەتــە  و 
دابــەش  تایبــەت  بــە  دیکــە" 
کردنــی پۆســتە تەشــکیاتییەکان 
و بــێ ئیــرادە کردنــی ئەندامانــی 
حیــزب لــە دەخاڵــەت گــەری لــە 
هــۆکاری  حیــزب،  چارەنووســی 
خســتنی  وەدوا  لــە  ســەرەکین 
کۆنگــرە. ســەرەڕای پاســاوەکانی 
حیــزب  ئیجرایــی  کومیتــەی 
لــە خۆپاراســتن لــە بەڕێوەبردنــی 
گەورەتریــن  حیــزب،  کۆنگــرەی 
سیاســی،  گەلــی  دانیشــتن 
ــە کەڵــک  ــی ب ــووری و جیهان ئاب
وەر گرتــن لــە تێکنۆلۆژی و تۆڕە 
پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان لــە 
هــۆکاری  بــە  کۆڕۆنــا  دەورەی 
نیــاز، گەلێک گەشــەی ســەندووە 

و بــە پانتایــی جیهانیــش بەڕێــوە 
گشــتی  کۆبوونــەوەی  دەچــن. 
یەکگرتــووە  نەتــەوە  ڕێکخــراوی 
کان بە بەشداری نوێنەرانی ٢٠٠ 
واڵت بەڕێــوە دەچێــت. دانیشــتن و 
گردبوونــەوە گرینگــە سیاســی و 
ئابورییــەکان لــە هــەر ٥ قــاڕەی 
جیهــان بــە کەڵــک وەر گرتــن لــە 
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بەڕێــوە 
دەچــن و نوێنەرانــی دەیــان دەوڵــەت 
جۆراوجــۆر  دامــەزراەوەی  و 
بەشــداریان تێــدا دەکــەن و بڕیــار 
پلۆنۆمەکانــی  دەکــەن.  دەر 
ــداری  ــە بەش ــە ب ــزب و کۆمەڵ حی
هاوڕێیانــی جۆراوجــۆر لــە زیــاد 
 ٣٠ نزیکــەی  و  واڵت   ١٠ لــە 
کامپیوتێــر بەڕێــوە دەچــن. پرســیار 
ئەندامانــی  گــەڵ  لــە  واڵم  و 
حیــزب،  واڵتــی  دەرەوەی 
دانیشــتووی دەیــان شــار و واڵتــی 
ــە واڵم  ــوە دەچــێ. ل ــا بەڕێ جیاجی
ــەو هەمــوو فاکــت و ئامــارە  ــە ئ ب
حاشــالێنەکراوانە، بەڕێوەنەبردنــی 
ــۆکاری  ــە ه ــزب ب کۆنگــرەی حی
ویروســی کۆڕۆنــا، نــە جێگــەی 
کــردن  قەبــووڵ  بــۆ  نــە  بــاوەڕەو 
دەبێــت. هەرچەنــد ئێمــە، ڕێگــە 
عەمەلیمــان  و  عەینــی  چــارەی 
لــە بــەردەم هاوڕێیانــی کومیتــەی 
البردنــی  بــۆ  حیــزب  ناوەنــدی 
و  دانــاوە  گرێپووچکەیــە  ئــەم  
لــە گــەڵ هــەر کام لــە تــەرح و 
پێشــنیارەکانیان بــۆ بەڕێوەبردنــی 
بەشــداری  لەوانــە،  کۆنگــرە 
یــان  ئەندامــان  ڕاســتەوخۆی 
ــد  ــەران، ڕەزامەن ــی نوێن هەڵبژاردن
بوویــن،  هــاوکاری  ئامــادەی  و 
ئیجرایــی  کومیتــەی  بــەاڵم 
هێنانەگۆڕیــی  بــە  جــارەوە  هــەر 
ــە  ــە وان بەربەســتێکی داتاشــراو، ل
نوێنەرایەتــی لــە ســەر ئەساســی 
دروســتکراوی  بۆچوونەکانــی 
بــۆ  ســازان  و  خــۆی  زێهنــی 
لــە  پۆســتەکان  دابەشــکردنی 
و  حیــزب  ئەندامانــی  ســەرووی 
کۆنگــرە، هــەر جــار بەڕێوەچوونــی 
کۆنگــرە بــە بەربەســتی تــازەو و 
وەدوا  نەکــراو  قەبــووڵ  بیانــووی 

دەخــات.
ڕامانگەیانــدووە  بــەردەوام  ئێمــە 
و دیســانیش جەخــت دەکەینــەوە، 
ڕێگەکانــی  لــە  یەکێــک 
باروودۆخــی  لــە  دەربازبــوون 
داســەپاوی ئیســتا، بەڕێوەچوونــی 
بــێ  بــە  حیــزب  کۆنگــەرەی 
شــەرت و مــەرج و بــە بەشــداری 
ــە  ــەوان ل ــی ئ ــان و نوێنەران ئەندام
کۆنگــرەداو بڕیــاری کۆنگــرە بــۆ 
چارەنووســی حیــزب بــە تایبەتیــش 
یــان  ئێســتا، تەئیــد  کێشــەکانی 
پەیــرەوی  بەرنامــە،  گۆڕینــی 

تــا  سیاســەتەکانی  و  ناوخــۆ 
ئێســتاو هەڵبژاردنــی کومیتــەی 
لــە ڕوانگــەی  ناوەنــدی تازەیــە. 
ئێمــەوە هــەر جــۆرە کردەوەیەکــی 
ئەساســنامەو  گــەڵ  لــە  ناتەبــا 
تــا  جێکەوتووەکانــی  ســوننەتە 
و  ئیجازەپێنــەدراوە  ئێســتامان، 
داواکاریــەک  و  تــەرح  هــەر 
بااڵتریــن مەرجەعــی  لــە  دەبێــت 
حیزبــی باســی لــە ســەر بکرێــت 
لــە  بڕیــاری  دا  کۆتایــی  لــە  و 
ســەر بدرێــت. کومیتــەی ناوەنــدی 
کۆمەڵــە پابەنــدی هەمــوو بنەمــا 
ناســراو و ڕەســمییەکانی حیزبــە. 
کــەس  ئــەم  ســەهمخوازی  ئێمــە 
ــە  ــە تەشــکیات ب ــەو کــەس ل و ئ
بیانــووی قەدیمــی بــوون یان هەوڵ 
بــۆ ڕاگرتــن و هێشــتنەوەی  دان 
پێــی  بــە  ئیســتا  مەوقەعییەتــی 
ڕوانینــی کەســەکان لــە خۆیــان 
و کومیتــەی ناەنــدی حیــزب لــە 
پێگــەی خــۆی، بــە قەبووڵنەکــراو 
لــە  نیــن  ئیزنپێــدراو  و  دەزانیــن 
دابەش کردنی پۆســتە حیزبیەکان 
لە ســەر ئەساســی وەزن و ســەهمی 
هــەر گرووپێکــی دڵخــواز. ئێمــە 
پێمــان وایــە، پێویســتە کۆنگــرەی 
١٣ی حیــزب بــە خێرایی بگیرێت. 
بەڕێوەچوونــی خێــرای کۆنگــرەی 
داواکاری  و  خواســت  حیــزب، 
زۆرینــەی ئەندامانــی حیــزب لــە 
ــی تەشــکیاتە.  بەشــە جیاجیاکان
گشــتییەی  کوۆبوونــەوە  ئــەو 
بــە  بەســتن  پشــت  بــە  حیــزب 
هەمــوو  کــە  گشــتی،  عەقڵــی 
دا  ئێمــە  تەشــکیاتی  لــە  کات 
بــووە،  ڕێپێشــاندەر  و  بااڵدەســت 
ئەرکــی  دەتوانــێ  جاریــش  ئــەو 
ــەر  ــە ه ــت. ل ــێ بێنێ ــە ج خــۆی ب
تەشــکیاتی  قەیرانێکــی  حــاڵ، 
ئیجرایــی  کومیتــەی  کــە 
دەبــێ  و  دەکــرێ  هۆکارییەتــی 
کۆتایــی پــێ بێــت. لــەو پەیوەنــدە 
ــە  ــدی کۆمەڵ ــەی ناوەن دا کومیت
و زۆرینــەی ئەندامانــی حیزبــی 
ئەرکــە  ئێــران،  کۆمۆنیســتی 
تەشــکیاتییەکانی  و  سیاســی 
خۆیــان ئەنجــام دەدەن و ڕێگــەی 
چــارەی گونجــاو بــۆ دەرهێنانــی 
حیــزب لــە هەلوومەرجــی ئێســتا 
ڕچــاو دەگــرن. باشــتر وایــە کــە 
حیزبیــش  ئیجرایــی  کومیتــەی 
ــت. ــدە بێ ــەو ڕەوەن ــدەری ئ یارمەتی

کومیتەی ناوەندی کۆمەڵە- 
ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی 
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مانۆڕەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ دەربازبوون لە قەیران
ڕێکەوتننامــەی ٢٥ ســاڵەی ئێــران و 
چیــن و هه ڵوێســتی ئەمریــکا لــە پێوەنــد 
لەگــەڵ بەرجــام، لە زومــرەی گرینگرین 
هەواڵەکانــی حەوتــووی ڕابــردوو بــوون. 
ئیســامی  كۆمــاری  ڕێکەوتننامــەی 
لەگــەڵ  چیــن  ده وڵه تــی  لەگــەڵ 
کۆمەڵێــک پرســیار و ڕەخنــەی بــێ 
شــەفاف  بووەتــەوە.  ڕووبــەڕوو  واڵم 
نەبــوون، گرتنەبــەری سیاســەتی دوور 
لــە چــاوی خەڵــک و لــە پشــت دەرگای 
ئیســامیدا  کۆمــاری  لەنــاو  داخــراو، 
ئاســاییە،  و  جێکەوتــوو  بابەتێکــی 
تەنانەت ئەگەر ئەم سیاســەتە بەشــێوەی 
ڕاســتەوخۆ، لەســەر ژیانــی ئەمــڕۆ و 
ســبەینێی خەڵــک کاریگــەری دابنێــت. 
و  تــرس  لــەو  نهێنکارییــە  ئــەم  بــەاڵم 
نیگەرانییــەوە ســەرچاوە دەگرێــت کــە 
ناڕەزایەتیــی  و  کاردانــەوە  لــە  ڕژیــم 
گــران  سیاســەتی  هەیەتــی.  خەڵــک 
به ڕێوه بردنــی  و  بێنزیــن  کردنــی 
شــه وانه ی ئــه م سیاســه ته  لــە مانگــی 
ــاوی،  ــاڵی ١٣٩٨ی هەت ــوەری س خەزەڵ
تەنیــا نموونەیــەک بــوو. لــە ڕاســتیدا 
ناشــاردرێتەوە  خەڵــک  لــە  ئەوەیکــە 
سیاســەتی  ئاشــکرایە،  و  شــەفاف  و 
ســەرکوتی ناڕەزایەتــی و پێشــێلکردنی 
ســەرەتاییەکانی  ئازادییــە  و  مــاف 

خەڵکــە.
چیــن  لەگــەڵ  ڕێکەوتننامــە  واژۆی 
و نیشــان دانــی ئامادەبــوون بــۆ زینــدوو 
بەرجــام  ڕێکەوتننامــەی  کردنــەوەی 
لەگــەڵ ئەمریــکا، کــە ڕژیــم ســەبارەت 
داوەتــە  دەســتی  دووکیــان  هــەر  بــە 
بــەری سیاســەتێکی  دوو  نهێنــکاری، 
واحیدن. ئەم سیاســەتەش هیچ شــتێک 
کۆمــاری  هەوڵــی  بێجگەلــە  نییــە 
لــە  کــردن  خۆدەربــاز  بــۆ  ئیســامی 
قەیــران لــە ڕێگــەی دیپلۆماســیی پشــت 
کۆمــاری  ڕێکەوتننامــەی  پــەردەوە. 
ئیســامی لەگــەڵ دەوڵەتــی چیــن بەدەر 
لــە شــاراوە هێشــتنەوەی ناوەرۆکەکــەی، 
بــۆ  پەیامێکــە  حاڵــدا  هەمــان  لــە 
هەڵوەشــاندنەوەی  لــە  کــە  ئەمریــکا 
گەمارۆکانــدا پەلــە بــکات، ئەگینــا، 
“ئه ژدیهــای زه رد لــه ڕێ دایــه” . بــەاڵم 
لــە ڕاســتیدا، لــە دونیــای سیاســەتی 
دەوڵەتەکانــدا ئــەوە هاوســەنگیی هێــزە 
کــە چاره نووســی دیپلۆماســی دیــاری 
پێچەوانەکــەی.  نــەک  دەکات، 
لــە  ئیســامی  کۆمــاری  کاتێــک 
ــدا لەگــەڵ  ــی خۆی ــن باروودۆخ الوازتری
دوو زلهێــزی وەک چیــن و ئەمریــکا 
ئاشــکرایە  موعاملــە،  دەداتــە  دەســت 
ــراوە  ــە سیاســەتی “ب ــاس کــردن ل کــە ب
– بــراوە”، فریوکارانــە و گاڵتەجاڕییــە.
ــە  ــدی ب ــە پەیوەن ــەی ک ــەو جێگای ــا ئ ت
الیەنــی کۆمــاری ئیســامیی ئــەم دان 
و ســتانه  هەیــە، ئــەم ڕژیمــە ناچــارە بــۆ 
ــەر دوو  ــە ه ــران، ب ــە قەی ــەدەرەوە ل چوون
الیەنــی ئەمریکایــی و چینــی، پوانــی 
کۆمــاری  کەوابــوو  بــدات.  بەنــرخ 
ئیســامی لــەم کایــە دیپلۆماتیکــەدا، 
ــە هــەر  ئەویــش ئەگــەر ســەر بگــرێ، ب
دووک ال ده یدۆڕێنێ. خاڵی ســەرەکی 
ئەوەیــە کــە هەزینــەی ئــەم دۆڕاندنــە 
لــە ســه ر حیســابی ئەمــڕۆ و ســبەینێی 
کرێــکاران و زۆربــەی خەڵکــی ئێرانــە.
چینــی  سیاســەتمەدارانی  بــەاڵم 
کۆمــاری  کــە  دەزانــن  باشــی  بــە 
ئیســامی کەوتووەتــە بــەر نەفەرەتــی 
و  ئێرانــەوە  خەڵکــی  زۆربــەی 
ســااڵنی  ئاخێزەکانــی  ئــاگاداری 
ڕابــردووی ئێرانــن. ئــەوان دەزانــن کــە 
ڕژیمێکــی داڕمــاوی وەک کۆمــاری 
نییــە  ســەقامگیر  ئەوەنــدە  ئیســامی، 
کــە ســەرمایەی وردبینــی چینــی، بــێ 
ســەرمایەگوزاریی  ڕیســکی  باکانــە، 
ئێــران  لــە  دۆالری  میلیــارد  ســەدان 
قەبــووڵ بــکات. هەربۆیــە واژۆ كردنــی 
هه تــا  هــاوکاری”  “ڕێکەوتننانــەی 
 ٤٠٠ گەاڵڵــەی  دەرهاتنــی  بەکــردەوە 

بــە  شــوراکان  دووبــارەی  گەشــەی 
و  هەڵــە  لــە  وەرگرتــن  ئەزمــوون 
ئێســتا  تــا  رابــردوو  دەســکەوتەکانی 
هەیــە و کاری عەمەلــی و کردەیــی 

دەوێــت
شــورایی  ئەڵتەرناتیڤــی  ماڵپــەڕی 
شــورایی  بزوتنــەوی  لەســاڵیادی 
١٩٩١دا وەک ڕێزگرتن لەویادە وسوود 
پرســیارێکی  لەوتێکۆشــانە  وەرگرتــن 
جۆره:بزوتنــەوەی  بــەم  ڕوو  خســتۆتە 
لەســاڵی  ئــەوەی  لەگــەڵ  شــورایی 
تایبەتیــدا  لەهەلومەرجێکــی   ١٩٩١
توانــی  بــەاڵم  هاتەکایــەوە 
وســوودبەخش  ئەرێنــی  کاریگەرێکــی 
لەکۆمەڵــگای  بهێڵێــت  بەجــێ 
کوردســتاندا ئایــا لەئێســتادا دەتواندرێــت 
بەســوود  باشــتر  میکانیزمێکــی  بــە 
ڕابــردوو  لەتێکۆشــانی  وەرگرتــن 
هەمــان نەخشــە ڕێــگای شــورایی واتــە 
هەنــگاوی  خەڵــک  خۆبەڕێوەبــەری 
هاوبــەش  لەتێکۆشــانێکی  بۆبندرێــت 
بۆڕزگارکردنــی  ویەکگرتوانــەدا 
قەیــران  لەدەســت  کۆمەڵــگا 

دا؟ وکێشــەکانی 
حەسەن رەحمان پەناە :

بزووتنەوەی شورایی ، وەک بزوتنەوەیه 
کــی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی، بــه پێی 
مێــژووی ســه رهــە ڵدانــی، لــه بنەرەتــدا 
لــه ئاکامــی خــه باتــی چینایــه تــی 
کرێــکاران بــۆ رزگاری هاتووەتــه ئــاراوه 
و بــه پێــی جــه وهــه ر و ناوەروکــی 
ئاســتێکی  لــه  خــۆی  دێموکراتیکــی 
و  چیــن  باقــی  ســەرنجی  بەرینــدا 
توێژەکانــی ســته ملێکــراو و بــێ بەشــی 
کۆمــه ڵــگای بەرەوخــۆی راکێشــاوه. 
بزووتنــەوەی شــورایی کــە بــۆ یەکــەم 
و  روســیە   ١٩٠٥ شۆرشــی  لــە  جــار 
ــەی  ــە کۆمۆن ــن ل ــە ئەزمــوون وەرگرت ب
هاتــە   ، فرانســە   ١٨٧١ پاریســی 
دەســەاڵتدارەتی  و  خەبــات  گۆرەپانــی 
چینــی کرێــکار ، لــە شۆرشــی ١٩١٧ 
روســیە بــە تــەواوی وەک ئەڵترناتیــوی 
کرێــکاران و کۆمۆنیســتەکان بــه رانبــه 
ر بــه نیزامــی پاڕلمانــی بورژوایــی دەر 
کەوت.ئــەم شــێوازە لــە دە ســەاڵت داریــه 
ــگا  ــا رێ ــە تەنی ــه رێکخســتن ن ــی و ل ت
بــۆ دەســەاڵتی راســتەوخۆی دەنگــدەر 
خــۆش دەکات و ئیــرادەی ئــەوان نیشــان 
دەدات ، بەڵکــوو بــە وتــەی “مارکــس” 
“کۆمۆنییــە”  دەســەاڵتە  شــێوە  ئــەم 
دەوڵــەت  هەڵوەشــانەوەی  بــۆ  رێــگا 
بــەرەو  کۆمەڵــگا  و  دەکات  خــۆش 
هیدایــت  کۆمۆنیــزم  و  سوسیالیســم 
بــە  ئینســان  چەوســانەوەی   . دەکات 
و”  کاریکرێگرتــە   ، ئینســان  دەســتی 
بێگانــە بوونــی ئینســان لــە خــۆی ، لــە 
ــە ژینگــە  ــان و ل ئامــرازی بەرهــەم هێن
” ، ئــەو  ســێ تایبەتمندیــی نیزامــی 
مارکســەوە  الیــن  لــە  کــە  کرێگرتــە 
بەرهەمهێنانــی  بــۆ  گرینگــن  زۆر 
ــت.  ــێ دێنێ ــی پ ســەرمایەداری، کۆتای
پێویســتە شــورا وەک  ئامرازی دەســتی 
چینــی کرێــکار بــۆ هەلومەرجــی پێــش 
گەیشــتن بە دەســەاڵت و پاش گەیشــتن 
 ، لێبکرێــت  چــاوی  دەســەاڵت  بــە 
ــەردەوام  ــی بناســرێت و ب تایبەتمندیەکان
بکرێتــەوە. نــوێ  و  بهێندرێــت  بــەکار 
بالــە پرســیارەکە زۆر دوور نەکەوەینــەوە 
کــە لــە ســەر کاریگــەری ئەزموونــی 
شــورایی لــە ڕاپەرینــی ســاڵی ١٩٩١ 
زاینــی لــە هەرێمــی کوردســتانە. بەالی 
ــەو  ــی ئ ــە رووداوەکان ــەوە دوو خــال ل من
چارەنــووس  و  گرینــگ  زۆر  ســاڵە 
ــوو کــە  ــن ب ــوون . یەکــەم راپەری ســاز ب
فاشیســی  دەســەاڵتی  بــە  کۆتایــی 
بەعس لە کوردســتان یان بەشــی زۆری 
کوردســتان هێنــا و کــەش و هەوایــی 
بــۆ هاتنــە ئــارای شــوراکان خۆشــکرد. 
لــە  شــوراکان  بزووتنــەوەی  دووهــەم 
ئەزموونیکــی  کــە  بــوو  کوردســتان 
لــە  بــەاڵم کــۆن  لــەم ناوچەیــە،  تــازە 
مێــژووی سەدســاڵی رابــردوو بــوو. هــەر 
دوو ئەزموونەکــە لــە بــاری مێژووییــەوە 
ئەزمــوون و رێــگا چــارەی کرێــکاران و 
کۆمۆنیســتەکان بــوون و هــەن. ناڵیــم 
دوو  لــەم  کەڵکــی  قــەت  بــۆرژوازی 
شــێوازە وەرنەگرتــووە ، بــا کەڵکــی لــێ 
وەرگرتــوون ، بــەاڵم بــۆ قازانجــی خــۆی 
و بەالرێــدا بەردنیان.ئەگــەر راپەریــن و 
شــووراکان ئەزمــوون و چەکــی دەســتی 
کرێــکاران، هەژاران و کۆمۆنیســتەکان 
بــۆ خرۆشــان و گۆرینــی نەزمــی کــۆن 
بــە نەزمــی نوێیــە ، هــەق وایــە هەڵــە و 
کــەم و کــوری گــەورەی خۆمــان وەک 
کۆمۆنیســتەکان و کرێکارانی هوشیار 
کە پێشــرەوی ســەرجەم چینی کرێکارن 
دەســت نیشــان و لــە بەرچــاو بگریــن کــە 

بــۆ رەوتــی رووداوەکان وای لێهــات ؟ بە 
ــرەی باســەکە  ــاوەری مــن گــرێ کوێ ب
ــە کۆمۆنیســت و  ــن الموای ــە .م لێرەدای
چەپــی رادیکالــی کوردســتانی عێــراق 
خۆێندنــەوەی بــۆ راپەریــن هەڵــە بــوو. 
بــە ئاســانی  ئــەو رووداوە گرینگەیــان 
مپریالیســم   ئــه  ســتکردی  ده  بــە 
و  دەســتکەوت  لــە  و  کــرد  پێناســە 
کەموکووریەکانــی کــە خۆیــان لــە زۆر 
رێکخــەری  و  بزوێنــەر  هێــزی  شــوێن 
ــوون نامــۆ و بــەری کــرد. ئــەو بەشــە  ب
لــە چــەپ لــە ژێــر کاریگــەری بــاس و 
ــی  ــەو کات ــی ئ کێشــە و جیابوونەوەکان
بــوون  ئێــران  کۆمۆنیســتی  حیزبــی 
کیشــەناوخۆیەکانی  دیسکۆرســی  و 
ــک  ــەت الیەنێ ــە تایب ــە و ب ــی ئێم حیزب
کرێــکاری”  “کۆمۆنیزمــی  بــە  کــە 
کــە  کــرد  پراتیــک  و  رەچــاو  ناســرا 
رووداوەکان  رەوتــی  بــۆ  خۆێندنــەوەی 
ــەوەی  ــر ئ ــی دوات ــوو و ئەزموون ــە ب هەڵ
نیشــاندا. لــە ســەردمێکی هەســتیاردا 
بریــاری هەڵــەدان بــە دەیــان ســاڵ تەقــاال 
بــۆ جوبــران کردنــی قەرەبــوو ناکرێتــەوە.
ئامــاژەی  کــە  خاڵــەی  لــەو  بێجگــە 
لەگــەڵ  ،هەڵســووکەوت  پێکــرا 
کرێــکاری  رێکخــراوە   ، شــوراکان 
لــە  و  نادروســت  جەماوریەکانیــش  و 
ــوو. بەحیزبــی کردنــی  جێــی خــۆی نەب
بــوو  هەڵــە  جەماوەریــەکان  رێکخــراوە 
جەمــاوەری  رێکخــراوی   . هەڵەیــە  و 
نــاوی بــە خۆیەوەیــە. دەبــێ جەمــاوەری 
کرێــکار و هــەژار و نــارازی  لــە خــۆی 
بگرێــت. وەهــا رێکخــراوە گەلێــک ، 
مەیدانــی ملمانێــەی فکــر و گرایشــی 
جیــاوازی سیاســی و کۆمەاڵیەتییــە. 
تەنیــا  کۆمۆنیســتی  جەریانــی 
ئــەو  نــاو  الیەنەکانــی  لــە  یەکێــک 
کرێکاریانەیــە  جەماورییــە  رێکخــراوە 
. گرایشــی کۆمۆنیســتی پێویســتە بــە 
ــە نەخشــەرێگای  کاری هوشــیارانە ، ب
دروســت ، بــە دیاریکردنــی تاکتیــک و 
ــی  ــگێرانە ، هێژموون ــتراتێژی شۆرش س
خــۆی لــەو رێکخراوانــە و بــە تایبــت 
شــوراکان بەرێتە پێش و بەبێت بە جێگا 
بەشــداربووانی  زۆرینــەی  موتمانــەی 
بــە  پێویســتە  رێکخراوانــە.  ئــەو 
ــە  ــەوانە رۆژی و خشــت ل ــی ش زەحمەت
ســەر خشــت دانــان وەهــا تــرازوی هێــز بــە 
ــی  ــکاران و بــەرەی چەپ قازانجــی کرێ
ــەرەی  ــۆ ب ــت کــە ب ــگا بگوردرێ کۆمەڵ
راســت و دەســەاڵت ئاســان نەبێت دەســت 
بــۆ ئــەو رێکخراوانــە بەرێــت . نــە تەنیــا 
ئــەوە، بەڵکــوو دەبێــت وەک جێگــرەوەی 
دەســەاڵتی ســەرمایەدارن لــە کۆمەڵــگا 
جەمــاوەر  زۆرینــەی  و  بــن  مەتــرح 
باوریــان پێبــکات و چارەنووســی خــۆی 
پــێ بســپێرێت.  ئــەوە تەنیــا بــێ رەحمــی 
نەبــوو  دەســەاڵت  ســەرکوتگەری  و 
کــە چارەنووســی چــەپ و شــوراکان 
بــەم  راپەرینــی  دەســتکەوتەکانی  و 
رۆژە گەیانــد ، بەڵکــوو پێویســتە بــە 
چــاوی رەخنەگرانــە لــە و رابــردووە و 
کــەم و کوریەکانــی بروانیــن ، هەڵــە 
کان ببینیــن ، برینــەکان ســارێژ کەیــن 
، بــێ رەحمانــە رەخنەیــان لێبگریــن و 
دەســتکەوتەکان بــە هێــز و رەچــاو کەیــن 
. لــەم روانگایــەوە دەتواندرێــت هــەوڵ 
ــەوەی شــورای و  ــەوەی بزوتن ــۆ بووژان ب
دەســەاڵتی جەمــاوەری خەڵــک بدرێــت. 
لــەم رۆژانــەدا کــە کۆمەڵــگا لــە گــەڵ 
ســڕبوونی سیاســی لــە الیــن دەســەاڵتەوە 
لــە  خەڵــک  و  بووەتــەوە  بــەرەوروو 
پەراوێزی سیاســت و دەســەاڵتداریەتیدان 
 ، گەندەڵــی  بــە  دژ  بەربەرەکانــی   ،
نەدرانــی   ، بێــکاری  ناعەداڵەتــی، 
مووچــە ، داخــوازی بیمــەی بێــکاری 
ــە ســەردەمی  ــەت ل ــە تایب ــی ب و دەرمان
خەڵکــی  تاڵــی  ژیانــی  کــە  کرۆنــا 
هــەژاری چەنــد قــات خراپتــر کــردەوە  ، 
بەربەرەکانــی لەگــەڵ بــێ مافــی ژنــان 
و یاســا و بیــری کۆنەپەرســتانە دژ بــە 
ژنــان ، دژایەتــی لەگــەڵ دەوڵەتانــی 
داگیرکــەری ناوچەکــەدا کــە تداخــول 
پیانگێریەکانیــان  و  هەرێــم  لــە 
زۆر  و  هەیــە   درێــژەی  ســاڵە   ٣٠
داخــوازی دیکــە ، دەتوانێــت هەوێنــی 
و  نــارازی  خەڵکــی  رێکخســتنی 
شــوراکان  دووبــارەی  ســەرهەڵدانی 
لــە  ناتوانــن  کۆمۆنیســتەکان  بێــت. 
فەرمــان  واڵت  دەرەوی  لــە  و  دوورەوە 
دەرکــەن و بریــار بــدەن ، بەڵکــوو وەک 
ســەرەتاکانی راپەرینــی ١٩٩١ پێویســتە 
ــە  ــاوەر و ل ــە پێشــەوەی جەم ــت ل و دەبێ
لــەو  حەدەســەکاندابن.  جەرگــەی  نــاو 
و  بــاوەری مــن مەجــال  بــە  روانــگاوە 
زەمینــە بــۆ ســەر هەڵــدان و گەشــەی 
ئەزمــوون  بــە  شــوراکان  دووبــارەی 
وەرگرتــن لــە هەڵــە و دەســکەوتەکانی 
کاری  و  هەیــە  ئێســتا  تــا  رابــردوو 

عەمەلــی و کردەیــی دەوێــت.

بزوتنەوەی شورایی وکرێکاری

ســەرمایەگوزاریی  دۆالری  ملیــارد 
مه ودایه كــی  ئێــران،  لــە  چینــی 
دوورودرێژیــان لــە نێــوان دایــە. هەروەهــا، 
دەوڵەتــی چیــن بــە باشــی لــە هەســتیار 
بوونــی پێگــەی ســتراتێژیکی ئێــران بــۆ 
هاوپەیمانانــی  و  ئەمریــکا  دەوڵەتــی 
ڕۆژئــاوای ئــاگادارە. لــە حاڵێکــدا کــە 
قەبــارەی موعاماتــی بازرگانــی نێــوان 
چیــن و ئەمریــکا چەندیــن بەرابــەری 
موعاماتــی بازرگانیــی ئــەم واڵتەیــە 
لەگــەڵ ئێــران، لــە حاڵێکدا کە دەوڵەتی 
چیــن پانتایــی جیهانــی پێوەنــدی خــۆی 
لەژێــر  وردی  بــە  ئەمریــکا  لەگــەڵ 
چاوەدێــری دایــە، بــە ئاســانی دەســت 
ناداتــە موعاملەیــەک کــە زەربــە لــه  
و  چیــن  نێــوان  درێژمــاوەی  پێوەنــدی 
دەوڵەتــی  ئەگــەر  بــدات.  ئەمریــکا 
ــێ  ــوودەوە دەتوان ــی ئاس ــە خەیاڵ ــن ب چی
و  ســەروەت  ســەرچاوەی  بــۆ  دەســت 
هێــزی کاری هەرزانــی ئەفریقــا بــەرێ، 
بــاش ده زانــێ کــە بەکــردەوە دەرهێنانــی 
چوارچێــوەی  لــە  سیاســه تێك  وه هــا 
ئەمریــکا  ســتراتێژیکی  بەرژەوەنــدی 
ــی ناوەڕاســت، کارێکــی  ــە ڕۆژهەاڵت ل
ئاســان نییە. کەوابوو ئەم ڕێکەوتننامە 
٢٥ ســاڵەیەش بــۆ دەوڵەتــی چیــن هیــچ 
ئامرازێــک  بێجگەلــە  نییــە  شــتێک 
لەگــەڵ  کــردن  ســەودا  و  ســات  بــۆ 
دەســتپێکی  لــە  ئەمریــکا.  دەوڵەتــی 
ــە  ــکا دژب ــی ئەمری دەورەی گەمارۆکان
کۆمــاری ئیســامی هەتــا ئێســتا هــەر 
بــەم هــۆکارە، هیــچ کام لــە دەوڵەتانــی 
چیــن و ڕووســیە، یارمەتیــی کۆمــاری 

نــەداوە. ئیســامییان 
لــە پێوەنــد لەگەڵ الیەنی ئەمریکاییش، 
دەوڵەتــی  شــێوەیە.  بــەم  هــەر  داســتان 

جــۆو بایدێــن لــە باروودۆخــی دژواری 
لــە  ئــاگادارە.  ئیســامی  کۆمــاری 
هەمــان حاڵــدا دەشــزانێ کــە قەیرانــی 
کۆمــاری  سیاســیی  و  ئابــووری 
ئیســامی تەنیــا لــە ڕێگــەی موعاملــە 
لەگەڵ چین چارەســەر نابێت و ڕژیمی 
ڕێکەوتــن  بــە  پێویســتی  ئیســامی 
یەکیەتیــی  و  ئەمریــکا  لەگــەڵ 
ئۆرووپــا هەیــە. هەروەهــا نایهــەوێ ئــەو 
دەرفەتانــەی کــە دەوڵەتــی ترامــپ بــۆ 
لەپێنــاو  پێکیهێنــاوە،  نــوێ  دەوڵەتــی 
کۆمــاری  لــە  پــوان  وەدەســتهێنانی 
ئیســامی لەدەســتی بــدات. کەوابــوو 
کۆمــاری  بوارەشــدا  لــەم  ئاشــکرایە 
بێجگەلــە  چارەیەکــی  ئیســامی 
ســازش نییــە و دیپلۆماســیی ئەمریــکا 
بــۆ  سازشــە  ئــەم  کــە  دەدات  هــەوڵ 
ڕژیمــی ئێــران قابیلــی هــەزم بــکات. 
تەنانــەت ڕێگــەی پێــدەدات ئــەم ســازانه  
لەژێرنــاوی بــێ ناوەرۆکــی “سازشــی 
قارەمانانــە” دەرخــواردی خەڵــک بدات.
ئەوەیکــە لــەم ڕۆژانــەدا ئۆپۆزیســیۆنی 
بۆنــەی  بــە  ئێــران  ناسیۆنالیســتی 
واژۆی ڕێکەوتننامــەی دەوڵەتــی چیــن 
لەگــەڵ کۆمــاری ئیســامی، به نــاوی 
نەتەوەیــی”  “دەســەاڵتی  پێشــێلکردنی 
و “بەتــااڵن چوونــی ســەروەتی ئێــران” 
بــە  پەیوەندییەکــی  هیــچ  تازیەبــارە، 
نییــە.  ئێرانــەوە  خەڵکــی  بەرژەوەنــدی 
یەکجــار  ئێــران  خەڵکــی  مافەکانــی 
بەرلــە واژۆ کرانــی ئەم ڕێکەوتننامانە، 
پێشــێل  ڕژیمــەوە  ئــەم  هــەر  لەالیــەن 
کرابــوون. دەســەاڵتی خەڵــک بەســەر 
چارەنووســیان بــەردەوام لــە الیــەن هــەر 
ئــەم ڕژیمــەوە زەوت کــراوە. ســەروەتی 
لــە  دەمێکــە  واڵتــە  ئــەم  سرووشــتیی 

بەتــااڵن  ڕژیمــەوە  ئــەم  هــەر  الیــەن 
چینــی  گیانــی  شــیرەی  دەبــردرێ. 
کرێــکاری ئێــران لەالیــەن ئــەم ڕژیمــەوە 
ــزێ، دەمێکــە  و نیزامێــک کــە دەیپارێ
ئــەم  ڕزگاریــی  کەوابــوو  ده مــژرێ. 
کۆمەڵگایــە لــەو نەهامەتیانــەی کــە 
تێیــدا گرفتــار بــووە، تەنیــا لــە ڕێگــەی 
ئــەم  شۆڕشــگێڕانەی  ڕووخاندنــی 

دێتــە دی. ڕژیمــەوە 
چینــی  بەرژەوەنــدی  ڕوانگــەی  لــە 
بێبەشــی  جەمــاوەری  و  کرێــکار 
جەماوەرێــک  بــۆ  کۆمەڵگایــە،  ئــەم 
دەســەاڵتی  ســاڵ   ٤٠ لــە  پتــر  کــە 
دەســتکەوتێکی  هیــچ  ڕژیمــە،  ئــەم 
دواکەوتوویــی  و  هــەژاری  بێجگەلــە 
ــی ســەرەتاییترین  ــووری، زەوت کردن ئاب
ئینســانییەکان،  ئازادییــە  و  مــاف 
گه لێــك  و  لەشفرۆشــی  ئێعتیــاد، 
ئــازاری کۆمەاڵیەتــی دیكــه  نەبــووە، 
یــان  “گرێبەســت”  جــۆرە  هەمــوو 
ــێوازێک  ــەر ش ــە ه ــک، ب “ڕێکەوتن”ێ
کــە  دەوڵەتێکــەوە  هــەر  الیــەن  لــە  و 
کۆمــاری  مانــەوەی  یارمەتیــدەری 

کراوەیــە. ڕەت  بێــت،  ئیســامی 
ــتانە  ــەم ڕوانگــەوە، ئەمجــۆرە گرێبەس ل
یــان  بێــت  چیــن  دەوڵەتــی  لەگــەڵ 
بێــت  ئەمریــکا  لەگــەڵ  ڕووســیە، 
یــان یەکیەتیــی ئۆرووپــا، لــە هەمــان 
حاڵــدا کــە بەرژەوەنــدی چەوســێنەرانە 
و تااڵنکەرانــەی ئــەم دەوڵەتانــە دابیــن 
قازانجــی  و  بەرژەوەنــد  دژبــە  دەکات، 
جەمــاوەری  ســبەینێی  و  ئەمــڕۆ 

ئێرانــە. بێبەشــی  و  ســتەملێکراو 
***


