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 ) .  بؤ گةلةكةيان  لة بةرة تةنيا نيشانداين دصسؤزي و كاري چاكةية        

@@@çbî@òŠóiB@_òŠói 
 )’هةنبانة بؤرينة، هةژار’. گصثم، بةذ،لةي: بةذة(

 ماكوان. س

و هةصاو هةنگامةي سازكردين      ) بةرة (مانگثك دةبث ناو   
يةك لة ذؤژهةصايت كوردستان كةوتؤتة سةر زاران         ) بةرة(

ئةوةي لةم     . يان ذاسترة بصثني كةوتؤتة سةر ئينتثرنت       
 ئةوةية كة پثويسيت     نثوةدا لة هةموو سةرةجنذاكثشترة   

بة زؤري لة الي ئةو كةسانة يان ئةو گرووپانةوة باس دةكرث كة لة ذاستيدا مةبةستيان لة بةرة زؤرتر                ) بةرة (سازكردين 
واتة مةسةلةي سةرةكي بؤ ئةوان بةرة نية بةصكوو             . بووين خؤيان و دةستةصايت ذثكخراوي سةر بة خؤيان لةو بةرةداية       

ي پاش نةماين دةستةصايت كؤماري ئيسالمي لةو بةشةي         "لثفة شذةية"ثش لة سةر ، شةذ و كثشمةك  "بةذةية "
هةر لثرةدا دةبث كؤمةصثكي بة ژمارة كةم لة كةساين نيشتمانپةروةر لة ريزي دةهؤصكوتاين اليةنگري بةرة              .  (كوردستانداية 

هةصاوثژرين كة ديارة مةبةستيان 
وة چةند پرسيارثك قوت دةبنةوة كة بث گومان بة بث             )  بةذة(  لة پثوةندي لة گةص هاتنة ئاراي هةراوبةزمي       

 :وةصامدانةوةيةكي هةمة اليةنةو ذاستگؤيانة بةو پرسيارانة بثجگة لة خؤخافصاندن، ئةجنامثكي گوجناو لةو باسانة وةرناگريث            
 ةجنام نةدرا؟ كؤسپةكان چي بوون؟بريؤكةي بةرة؟ بؤ پثشتر بةرة ئ -1

 دوو هثزي كوردستاين حدكا و كؤمةصة لة ذؤژهةصايت كوردستان تثكؤشانيان            79پاش ذووخاين شا لة ئثران لة ساصي      
ئةو دةم دةركةوت، گةورةترين ذثكخراوي كوردي بوو و      " مةجليسي خثربةگان  " حدكا وةك چؤن لة هةصبژاردنةكاين   . هةبوو

ة بوو كة بة گشيت لة ناوچةكاين باشووري ذؤژهةصايت كوردستان و بة تايبةت شاري سنة نفوزي        بة دواي ئةودا كؤمةص
لة گةورةترين شار و ناوچة كة گرينگترين شاري و هةرمثي ستراتيژيكيية لة ذؤژهةصايت كوردستان واتة كرماشان                . (هةبوو

حدكا زؤرتر نوثنةرايةيت سياسةتثكي هثور و        ) .  ةهيچ كامة لة دوو ذثكخراوةية نفوزيان نةبوو و ئثستاش ديارة هةر نيان    
سازان لة گةص حكوومةيت تازة وةسةركار هاتووي دةكرد و كؤمةصةش بة پثچةوانة بة قةويل خؤي نوثنةرايةيت باصي چةپي                  

 ئةو دةمةي كة بةذاسيت يةكگرين      .  دةكرد و ملي بؤ هيچ كؤمپرمثيس و ساچانثك نةدةدا و بة كوريت ئاگري شةذي لثدةباري                
هةيئةيت  ) "دةستةي نوثنةرايةيت گةيل كورد  (هثزةكاين گةيل كورد لة هةموو كاتثك پثويستر بوو، بثجگة لة درووست كردين       

كةچريكةكان ديارة تةنيا كورديان ذةگةص       (كة مامؤستاشثخ عثزةدين و چريكة فيدايةكان        " نومايةندةگي خةصكي كورد    
شي لة گةص بوو، هيچ چةشنة هةنگاوثكي بة كردةوة بؤ پثكهثناين بةرة         ي) كةوتبوو دةنا ذثكخراوثكي كوردستاين نةبوون    

 . ئةجنام نةدرا
دواتر كة كؤماري ئيسالمي هثرشي نيزامي هثنا و ذوژ بة ذؤژ پاشةكشةي بة بزووتنةوةي كورد كردو ئاخرةكةشي حدكا و          

ةيةك ئةويش تةنيا بؤ پاراستين     كؤمةصةي ئاوديوي باشووري كوردستان كرد، نةك تةنيا هةوصثك بؤ درووستكردين بةر     
خؤيان و بةرگري لة بةرانبةر كؤماري ئيسالمي نةدرا، بةصكوو شةذثكي خوثناويان لة نثوان يةكتري هةصايساند، كة بة                      

لة هةردوو ال تةواو بوو كة بثگومان اليةين سةركةوتوو لةو شةذةدا تةنيا حكوومةيت            كوشتين نزيك بة هةزار پثشمةرگة     
 . ك كةسي ديكة  ئيسالمي بوو نة  

 سةرباقي زةبرةكاين حكوومةت و شةذي نثوخؤيي هةر كام لةو ذثكخراوانةش لة نثو ذيزةكاين ذثكخستين خؤياندا تووشي                
پارچة پارچة بوون هاتن و ئةمةش نةك تةنيا ئةو هثزانةي لثك نزيكتر نةكردةوة بةصكوو بزووتنةوةي كوردي لة ذؤژهةصات         
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كادا پثشتر اليةنگراين كؤنگرةي چوار يان ذاسترة بصثني اليةنگراين كؤماري ئيسالمي             لة حد . زياتر پرش و بصاوتر كرد 
لة سةر مريات و دةسةصايت تاكةكةسي جيا بوونةوةو ذثبةرايةيت حدكاش وةك           " شؤذشگثر" ذؤيشنت و دواتر ذثبةرايةيت 

 بوونة حيزيب كؤمؤنيسيت ئثران لة     كؤمةصة بة. ئةوةي نة باي ديبث و نة باران هاتبث گرينگي بةو لةت لةت بوونة نةدا      
ذثكخراوثكي كوردييةوة بوو بة ئثراين و هةر ئةمةش بوو بة سةرةتاي نةهامةيت و چاندين تؤيي دووبةرةكي و ناكؤكي لةو          

ئيمذؤش ئةو ذثكخراوةية بووةتة سث لةت كة ژمارة يةكيان سؤپثر كؤمؤنيسيت ئثراين و عثراقني، ژمارة         .  ذثكخراوةيةدا
ثر كؤمؤنيسيت ئثراين و هةروةها كورديشن و ژمارة سثشيان نة سؤپثر كؤمؤنيست و نة سؤپثر كوردن بةصكوو            دوويان سؤپ

 . كردووين بة كورد   هةلوومةرج و شةقي زةمانة بة شثوةيةكي كايت      
 لة   بث، بةصام ذاستييةكةي ئةوةية كاتثك بة تايبةيت حدكا و كؤمةصة            " كاي كؤن با كردن   "ذةنگة هثندثك كةس ئةمةي پث    

دوو قؤناغي مثژووييدا يةك لة كايت وتووثژ لة گةص حكوومةت و يةكيش دواية لة كايت شةذ و بةرگري لة بةرانبةر                     
حكوومةتدا هةليان لة كيس داو لة بايت هاوكاري و پثكةوةناين بةرة زياتر بزووتنةوةي كورديان پرش و بصاو كرد،                

واتة لة كايت خؤيدا و لة كاتثكدا دوو هثزي سةرةكي حدكا و               . كرثكةمايةسييةكي گةورةية كة نابث هةروا زوو لة بري ب         
كؤمةصة بة هثز بوون و دةيانتواين شوثن لة سةر ذووداوةكان دابنثن، لة بةرة و مةرة خةبةرثك نةبوو، بةصكوو كثشمةكش                

كة    (وةك براياين موهتةدي   هةروةها وةبريهثنانةوةي ئةو هةلة مثژوويانة بة تايبةيت بؤ كةسانثكي    . بوو" بةذة"هةر لة سةر 
زؤر پثويستة كة ئيمذؤكة لة هةموو كةس زياتر       ) يةكيان سكرتثري ذةمسي و ئةوي ديكةن سكرتثري پشت پةردة بووة     

 . بةردي بةرة لة سينگ دةكوتن و دةهؤصي بؤ لثدةدةن     
 اليةنگراين بةرة كثن و كث نني؟ -2
 :كؤمةصة

كثشةي كؤمةصةش لةوةداية كة كؤمةصةيةك بة تةنيا             .  گرةترة، كؤمةصةية   يةكثك لةو اليةنانةي كة لة هةمووان زياتر دوو ئا       
بةصام با وايدةبنثن     . هةر كام لةو كؤمةصانةش خؤيان بة مرياتگري خةبايت ذابردووي كؤمةصة دةزانن     . نية و سث كؤمةصة هةية 

ان لة بةرةيةكي كوردستانيدا       كة دوو لةوان واتة حيزيب كؤمؤنيسيت ئثران و حيزيب كؤمؤنيسيت كرثكاري ئثرانني و جثگةي       
سةير لةوةداية كة ذاست دامةزراندين بةرةيةكي كوردستاين يةكةم جار لة              . نابثتةوة كة دةمثنثتةوة كؤمةصةي شؤذشگثران        

ئثستاش پرسيار ئةوةية ئايا كؤمةصةي     . اليةن كؤمةصةي شؤذشگثرانةوة هاتؤتة گؤذث كة خؤي بة كوردستاين دةزانث      
ايةيت دوو كؤمةصةكاين ديكة دةكاو دةيهةوث بةذاسيت بة نثوي بةرة ئةواين لة گؤذةپاين كوردستان         شؤذشگثران ئةمة بة دژ 

پث الواز بكا يان بةذاسيت نيازپاكة؟ ئةمة پرسيارثكة كة تةنيا كؤمةصةي شؤذشگثران بؤ خؤيان دةتوانن وةصام بدةنةوة          
لة بةرچاوگرتين ذابردووي سةركردةكانيان شك و      بةصام ئةوةي بگةذثتةوة سةر كوردستاين بوونيان و بة تايبةت بة      

 . گومانةكان زؤرن  
 :يةكيةيت شؤذشگثران

 كاتثك  1991هةموو مثژووي ئةم ذثكخراوةيةش دةگةذثتةوة بؤ ساصي        . دةهؤصكوتثكي ديكةي بةرة يةكيةيت شؤذشگثرانة    
خؤي حدكا كران بة ذثكخراوو       لة موجاهدين هاتنة دةر و بة يارمةيت ذاستةو       " هوييت"كة يةكدوو كةسي زيزي چريكي      

لةو ذثكةوتة بةدواوةش كاري سةرةكي ئةوان هاتووچوو بوو لة نثوان ئةم ديو و ئةو ديوي كوردستان و باج و    . ناوثكيان لثنرا
تةنيا قازاجنثك كة هةتا ئثستا هةيان بووة ئةوة     . گومرك و سةرانة وةرگرتن لة قاچاخفرؤش و خةصكي هةژاري كوردستان    

ن بة پةناگا و شوثين داصدةداين كةسانثك كة لة حدكا يان كؤمةصة دةردةكران يان بؤ خؤيان زيز دةبوون و لة                    بووة كة بوو  
 .  بنكةكةي ئةوان دةحةوانةوة  

 :حيزيب دميؤكرايت كوردستاين ئثران
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تا ئثستا  حدكا سةرةذاي ئةوةي هةميشة خؤي بة ذثكخراوثكي ناوچةيي لة ئثران و كوردستاين لة ئثران ناسيوة بةصام هة         
هةر باسي بةرة و پثكهثناين بةرةي لة گةص هثزة ئثرانييةكان كردووة و باسي لة سازكردين بةرةيةكي كوردستاين                  

.  ئةمةش حدكا باش دةزانث كة نة تثدا سةركةوتوو بووة و نة ذثكخراوثكيش بة كردةوة وةصامي حدكاي داوةتةوة                    . نةكردووة
وة، ئثرانييةكاين ديكة ئيتر چةپ يان ذاست باوةذيان پثنةكردووة و تةنانةت            واتة هةر چةندة حدكا خؤي بة ئثراين زاني       

ئثستا رةنگة حدكا وابري بكاتةوة ئةگةر        . هةروةك شا و دوايةش كؤماري ئيسالمي بة جياوازي خوازيان زانيوة و دةزانن            
. بة جياوازخيوازي دادةنثن     هاتوو باسي سازكردين بةرةيةكي كوردستاين بكا ئةوة هةر خراپتر ئةو جار بة تةواوةيت                

ذاستييةكةي ئةوةية سةرنةكةوتين حدكا لة ستراتيژي سازكردين بةرةيةكي ئثرانيدا حةقيقةتثكي تاصة بةصام حدكا نايهةوث              
پرسيارثكي    . داين پثدابنث و پثداچوونةوةيةكي بة سةر سياسةت و پثوةندييةكاين خؤي لة گةص هثزة ئثرانييةكاندا هةبث           

 ذةنگة حدكا بصث لة گةص كامة هثزي كوردستاين؟ واتة حدكا خؤي لةوة بة گةورةتر بزانث كة لة گةص                    ديكةش ئةوةية كة 
هةر بؤية هةتا ئثستا حدكا لةم هةصاو بةزمةي پثكهثناين بةرةي بة نثو كوردستانييةدا          . تاقمي چةند كةسي بةرة پثكبثنث    

 هةية يةكةم نايهةوث لة بةرةيةكي كوردستانيدا جثگة            بثدةنگةي كردووة ئةمةش وةك ئاماژةي پثكرا دوو هؤكاري سةرةكي          
بگرث كة دصي برا ئثرانييةكاين زياتر لة خؤي بئثشثنث دووةم ئةوة حدكا خؤي لةوة بة گةورةتر دةبينث كة لة گةص              

) ذثبةرايةيت شؤذشگثر   (دةستةو تاقمي چةند كةسي بةرة پثكنثنث بة تايبةت ئةوة كة لة گةص باصة كؤنةكاين خؤيدا             
كيگرتوةتةوةو كؤمةصة لة بةرانبةر خؤيدا بة هثزثكي چةند باص و پرش و بصاوتر لةوة بزانث يان لة گةص تاقمثكي ديكةدا كة          ية

 .  درووستكراوي خؤيةيت بةرة پثكبثنث  
  بةرة بؤ كث و لة كوث پثكدث؟ -3

لة كاتثكدا هةموو دةستةو   . ثستابةصام پرسيار ئةوةية ئةم هةصاو هةنگامةي ئثستا لة كوثوة دث، هؤيةكي چيةو بؤ ذاست ئ     
تاقم و ذثكخراوةكاين ذؤژهةصايت كوردستان هةر لة هةرة گةورةكةيانةوة بگرة تا دةگاتة ئةوانةي كة لة سث كةس و لةتثك            
زياتر نني لة مةيداين تثكؤشان دوورن و لة باشووري كوردستان يان لة كوجني غةريبايةيت و تاراوگة بؤ خؤيان پاصيان             

كةسانثك يان يةك دوو ذثكخراو   ) ئةصبةت جارجار تةقةو تؤقي كؤمةصةي شؤذشگثرامنان وةبةر گوث دةكةوث     (، لثداوةتةوة 
هؤي سةرةكي هاتنة گؤذي هةراي سازكردين          .  كة بثجگة لة نثو، نثوةرؤكثكيان نية باسي ساز كردين بةرة دثننة گؤذث        

يسالميان بؤ دةذووخثنث و ئةمانيش دةچنةوة سةر          بةرةش تةنيا ئةوةية كة ئامريكا دةچث و بة خثراي خؤي كوماري ئ           
ئةم كةس دةستةو تاقمانة دةياهنةوث هةر لة ئثستاوة خؤيان بكةن بة كوثخا و دمذاسيت     . سفرة و خواين حازر و بازر 

 . خةصكثك كة لثيانةوة دوورن و لة دوورة وصاتانةوة نةخشةو پالنيان بؤ دابذثژن    
  ذووخا؟ ئةدي ئةگةر هاتوو كؤماري ئيسالمي-4

وةك ئاماژةي پثكرا بةرةيةكي لةو بابةتة چ وةك ئةوةي حدكا دةيهةوث واتة بةرةيةكي ئثراين ئيمكاين نية و حدكاش                        
دةبث لةو بارةيةوة سةريين خاترجةمي لة بن سةري دابنث، هةروةها بةرةيةك لة جؤري ئةوةي كؤمةصة و يةكيةيت          

 لة ئثستاوة خؤيان بكةن بة كوثخاي خةصكي ناگوجنث و بثجگة لة         شؤذشگثرانيش بة قةول بةرةيةكي كوردستاين كة هةر    
 . خؤيان كةس حيسايب پةناباتثكيان بؤ ناكا     

بةصام وايدابنثن ئامريكا كة ئثستا لة سنوورةكاين ئثرانةو ئثرانيش نةوت و ساماين زؤرة دةچث و حكوومةت دةووخثنث يان                     
ديارة لة هةر دوو حاصةتدا ئةو هثزة كوردييانة بة گةورةو   . بثتةوةبة هةر جورثكي ديكة شةذي كؤماري ئيسالمي لة كؤص دة   

 بچووكةوة دةگةذثنةوة ذؤژهةصايت كوردستان كةواتة بةو حاصةشةوة ئايا بووين بةرةيةك پثويست نية؟              
وةصام ئةوةية بةرةيةك كة دوور لة دةنگ و پرسي كورد درووست ببث و سبةينث بووين خؤي بة هؤي بووين بةرةوة بة                  

. ةر خةصكيدا بسةپثنث و مةشرووعيةيت خؤي لة خةصكةوة وةرنةگرث وةك ئةوةي لة باشووري كوردستان كرا با هةر نةبث                س
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مةبةست ئةوةية كة هيچكام لة ذثكخراوةكاين ذؤژهةصايت كوردستان ناتوانن بة حيسايب ذابردوو خؤيان بة وةكيل و قةيومي           
بثجگة لةمةش . ثستا و خةبات و تثكؤشاين ئثستايان وةربگرن نةك ذابردوو گةيل كورد بزانن، ئةوان دةبث مةشرووعيةت لة ئ    

پثش لة هةموو شتثك هثندثك كثشةو ئاصؤزي ذابردوو هةية كة بةر لةوةي باسي لة يةكرتي نزيك بوون و بةرة بكرث دةبث       
كداناينان لة ذؤژهةصايت    چارةسةر بكرثن بؤ ئةوةي هةمان هةصةي پثكهثناين بةرةي باشووري كوردستان و پاشان شةذ و پث          

ئةم دوو كارانةي خوارةوة بكرثن كة پثش لة    ) نثوي گةورةو بث نثوةرؤك  (با لة بايت بةرة  . كوردستانيش دووپات نةكرثتةوة 
 : هةموو شتثك متمانةي لة دةستچووي خةصكي بگةذثنثتةوة    

 بكةنةوة و بة خةصكي كوردستاين      حدكا و هةر سث كؤمةصةكة هؤي شةذو پثكداداين چةند ساصةي نثوانيان ذوون      :يةكةم
پثشمةرگةية   ) ئثستاش كةس ژمارةي درووست نازانث    (النيكةم داواي لثبووردن لة كةس و كاري ئةو نزيك بة هةزار       . بصثن

 .  بكرث كة بة خؤذايي كوژراون    
ؤ ذؤژهةصايت   حدكا و هةر سث كؤمةصةكة هةر لة ئثستاوة قةول وبةصثن بة خةصكي بدةن كة لة گةذانةوةياندا ب                 :دووةم

كوردستان ديسان هةوةسي دةسةصات تووشي شةذثكي ديكةي نثوخؤييان ناكات، ئةمةش لة رثككةوتننامةيةكي ئاشكرا بة               
 . ئاگاداري بريوذاي كوردي بگةيةندرث    

 !!! با ئةم دوو ئةركة لة پثشدا جثبةجث بكرثن ئةودةم باسي ئةگةر و شثمانةي بةرة بكرث         
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