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  د گوپی مه دآتور فایق محه. .. آان یه آوردستان ه حزبیستو هه، دام ه سییاگداد،  آوردستانیابارانیمیآ
  
 اوچر هب م) د هم هحمود مح ه میل هع (آاك ر هنوسی برای كیوتار، تن آوردستانی تیسا  ه لیندو
  ه لی الها هدام ل هسۆ م هئ: یشانی ناون هبی، بووی نووس آوردستانی ابارانیمی آی هربار هد  هوت آ هآ
  ... آرایی اگداد  هبج ههی ر تاوان هرامب هب

 ر هس هل ك یهاست ڕدن ی چه هو هدان هه  هل  هنینووس م هبی زان ستمیوپ  ه ب هآ هوتاری  هو هندنخوی دوا
ڤی  ڕۆژه ر هس  هل، م ه بكیشدار هب  آوردستاندا هلی اویمیآی آ ی چهنانآاره هبی آان هسات هآار
 مۆخی نیوانت  هآردنیی اگداد و هلی آوردی ن یه الیستو هه دام و هسی آردنیی اگ دادۆیم هئ

ی م هرد هس  هل منی  هو هئ ر هب هل؟، م هبكی شدار هدا ب هت هباب و هلی و هم هدۆچی ب. وو ڕ هم هبخ
ی زهی آان هرۆدآت  ه لیآ  یهآان هارآراوگز ڕ چهناو  هل) 1988-1987 (آوردستاندای رانابایمیآ
بووم نداریبری سوآ  هب جار ند ، چه هوید مۆخی اوچ هب آانم هسات هآار، بووم آوردستانی  گهر هشمپ ،
 شینداریبری ند هه، نوآرد ارمگزگ ڕر ه م هل  و هآردوو ر هس هار چمیاویمیآی آ ی چهنداریبر ندان چه
  . بوون دیه هش رآردندا هس هاری چآات  هل ستمدا هرد هب  هل
ی سات ه آار ه لمان هآ هما هبن  هل رۆزی آ یه همار ژ هآ م هسان هآ و هك ل  یهمن  هو هتری آ یهال  هل
  هب) م هبرازاآ، نمژبرا، آم یهبرا، كمیدا (مان هآ هزانخ ووم هه، بوون دیه هدا ش هبج ه هیابارانیمیآ

  هل دا هآات و هل  هآ  هو هنیما مآ یهابر من و نھا هت، بووند یه هش دا هسات هآار و هلی اویمیآی آ چه
  . نیبوو  گهر هشم پداخ هر هقی  چهناو
، تب ههی اریزان آوردی ل گه  هبژ د دام هسی می ڕژ هرستان پهز گه ی ڕهت هاسی سی هربار هد كس هرآ هه
 ایم ئا هب.  هبوو آوردی ل ی گهدیساۆنیجی دام هسی عس هبی حزبی  هرنام ه ب هآ تب هئاشكرا دی ال
 نچۆ ؟دات هئ نجام هئ  هآار م هئی  ه آ؟ هو یهآرداری بوار  هبخات  یه هرنام هب م هئ تتوان هد  هم ڕژو هئ
 انیری هسی ورد  هآورد بی داران هتم ها سیس  یهبوا هد، ارنیرس پكی همۆآ  همان ه ئ؟دات هئی نجام هئ

  .  یهبكردنا
ی رز ه ب یهاپ یرسانپر هب  هل ك یه همارژ  هآ آات ه د هو هئی باسی ل هع آاكی  هآ هنینوس  هل ك یه ال
ههی ابارانیمیآی تاوان ر هس  هل انیدیشاهی الهای اگ داد هل دام هسی مڕژ ن یهال  هل  ه آ هداو  هبج 
 آان هدیهشا اآاتد مان هه  هل م هب،  هدراو نجام هئ و  هووچر هدۆ بی اری ب هو یه هآ هست هدارود و دام هس

  هو هئۆ ب آوردستانی ابارانیمیآ ر هس هل دام هسی اردانیبۆی ه  هآ ن هآ هئ  هو هب ش ژهئاما
ی شت م هب.  هوابوو و هاست ڕش هم هئ  هآ،  هرآردووگیدای  هبج ههی شار رانئی شكر هل،  هو هت هاوڕ گه
ی نجامدان هئۆ ب ندایم هآ  هل انۆیخ  هبووژم  هلی  هآ هست هدارود و دام هس  ه آ یه هو هئ استتر ڕ هو هل

ی آان چهناو وی مانسل و  هبج ههی  هآ وانبوونڕ هاو، چ هداو س هم دا هسۆب  ه لبگر هج وای سات هآار
 ناو  هون هبك آوردی زۆست و س ههی ب و زا هشار هنی اسیسی ت یهرآردا هسی ست هد  هب آوردستانی تر
  . ن هبد نجام هئ آوردی ل گه یدیساۆنیجی  هرنام هب  هل كش هب و  هو هآ هسۆب
ان یرآ هت و  هبووی رف باشور  هآورد لی شۆڕ شیت یهرآردا هس  هآی  هانیوژم  یهاسیس  ه هه و هئ

 ر هرامب هب  هل  هوش نیتر  هندانڕد  هب تا  هخساندوو  ڕهمنانۆژدۆ بی بار  هلی ت هرف هد وام هرد هب، ناآات
  هآ  یه هو هئ  هانیاسیس  ه هه و هل ك یه. تبكر دا  گه هل وتمان هسوآ هه مان هآ هل ی گهداخواز نیمتر هآ
ۆ بی نا ، پهآوردایی  هو هت هنی شدۆڕشی رسانگی ههی آات  هل باشور  هل آوردی اسیسی ت یهرآردا هس
  هب آان یهآۆناآی  هو هالآردن هالبۆ ب  هناوه آوردستانی تری آان هر هرآگیدا  هتوی اپسوی نانه
ی خوازیارگزی ڕ هو هبزوتنی  هو هنجوی انیز  هر ب هش هیكآات موو هه م هبۆی، خی ند هو ژهر هب
 ینی گۆڕیت هاسیس  هلۆی خ  هآ، دا هر هروب هسیب  یهاسیس  هكیراآت پم هل.  هبوو واو هت آوردی  هو هت هن
  . آوردی شۆڕش تا  هرتووگر هوی سوود اتریز منۆژد،  هو هتنیب هد تری كر هرآگی دا هب كر هرآگیدا
ی آوماری جیستراتی ستۆد  هبوون آوردستانی باشوری شۆڕشی آان هزهی  هزورب،  ه و1986ی  سا هل
ی اپسوی آان هز ه هبژ د) اسدارپو  گهر هشمپ (انیش ههاوبی رباز هسی االآ چندان ، چهرانئی سالمیئ

1987-4-13  هلی ارگزی ڕداستانی ناو  هب هآ بوو  هو هئگ رن گرۆزی آاالچ. نجام دا هئ دام هسی مڕژ 
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  هو هاسدارانی پاپسوی كیپو ت ك. ن. ی ی گهر هشمی پزه ن یهال  هل  هو یهمانسلی شار كینز  هل
ی ر هماو هج و گهر هشمژی پد  هل جار م هآ ۆ یهب دام هسی مژر  یهرباز هس  هآار م هئی دوا. نجامدرا هئ
ی انپ  گۆڕهنھا هت می ڕژآان هزه م هب. یاویمیآی آ ی چهنانآاره هب  یهدای ست هد ك ی چهب
ی آان هكینز هوند گو  گهر هشمی پر گهن هس نھا هت  هب، آرد هن بوردمانی اویمیآی آ  چه هب انی هآ ڕه هش
ی ان ڕۆژ هل انڕی هش  هل ووردی  چهناو ندان ، چهآرد هن ماندبور انی... )  هآوم، رگسن، ر هقزل (ك هو

ی ت هشناوۆخی  چهناو، )تووی آانی وندگ ( گهر همی  چهناو ك هوی اویمیآی آ  چه هب 4-1987- 17، 16
ی  همار ژ هآ بو  هوندان گو هئ انیئامانجی ت هبیتا  هب  هو. بوردمانكرد) سانیبال، سانان هخو شیوندگ(

ی اویمیآی آ  چه هب انگین هجی آان هر هب نھا هت مڕژی آان هزه  هوات هآ. بوو رۆز انیشتوانیدان
ۆ ب انوویب  هب  هآردوو انیآان یهآورد  هزه ران وئی  یهمانی پههاو م هكوو ئ هب،  هآردوو هن بوردمان

  . ن هبب  هوڕ هب آوردی آردنقی  هرنام هب  هو هش هرل، رن هب ناو  هل آورد اتریز توانن هد ند ی چه هو هئ
ی آان هآدار چه هزهڵ  گه  هران لئی اپسو  هاست، ڕدا هبج ه ههی رآردنگیدا ا یارآردنگزڕی ڕ هش  هل
ی شار  ه هاتن1988-3-16 شی پان ڕۆژ هل) ستیالیسۆ سیحزب،  هو هبزووتنی، ارتی، پتآ یه(
ی اویمیآی آ ه چ هب انی هبج ه ههی شار نھا هت می ڕژآان هزه دا هانڕۆژ و  هل م هب،  هو هبج ه هه

ی  گهر هشمی پاگ هبار، بوو هنگ ن هجی  هر هب دا هآات و هل  هآ نانوسسی وند، گآرد هن بوردمان
بوون  راقعی اپسوی رباز هس  هآ هوندی گك هخ  هل س هآ وارچ 4 دا هآات و هل ك هخی  هقس  هب، بوو هنل

ی وشایآات  ه ب1988-3-22ان ی 21ی  هوارئچی  هآ، آرد هئ انڕی هش رانئژی دگی ن هجی  هر هب  هو ل
 و ر هس  یهآرای مار هدی ازی گاویمیآی رشه خانیند هرب هد كی نزیآ یه گهرباز هس  هل  هوند گم هئی لچ
  هل مڕژ. بوون نداریبر س ه آ300  هل اتریز و د بوونیه هش س ه آ77 آاندا هرآی چ ه ماو هل
، ئامانج  هآردی ) نوی، گر هو،  په هتپوگ (ك هوی آان هغبا هر هق  هوند گاباراندایمیآی تری آان هت هم هه
ی اپسوی نانه. د بوونیه هش آوردستانی ت ههی ڕۆژ گهر هشم پ هل ك یه همار ژنوی گوند گ هل تا هه
ی سوود امد هسی مژ ر هبوو آ  یه هآوشند  هًَل هه و هئ  هو هآان یهدآور  هزهن  یه ال هل آوردستانۆ ب رانئ
ی  ژدی دیساۆنیجی آان هرنام هبی كردنیوانیشتۆ پ ب هو هر هد وۆ ناوخی ئ  ڕهدای یهسا  هل تا رتگر هول

  . بكات  هست هرج هب آوردی ل گه
 ر گه هئ م هب،  یه ههیڤی ت هزی پۆن یهال، دیج هن م هس ه حیل هع و دام هسژی  د هل مژری ران هسی دیشاه

  آوردستان هل  هو هرانئی اپسوی بوونی انویب  هب تری كجار  هو هش هن یهال م هل، نیب هن ایور ش همئ
  هحزبۆی م هئی ان گی هبی انی گیستۆد و مژری نۆآی ران هسڵ  گه هلی  آاتیب هئ. نینۆڕدی هد

پچی رچ پ هب  هآ هاردید وان هئ نیه هن، ئاخافتن  هنیو هبك آردنقی آان هسات هر آار هس هل آان یهآورد
 شدا هرل ناگی هئ، نی هبدر گ هو هك پآردنقی آان هریزنج موو هه نی هبدو هه، ست هد  هرنگب
  یه هو هئ،  وادائا ی هو هوبونڕ هوبی ڕآات  هل نی هبكی پ ژهئاما  گهرن گ هآ تری كمك چه.  هو هن هب هماندل
ی نك ه تیكژتو،  هآردوو شلك  پهراقع ناو ۆب انیرانئی اپسو  هآی  هوان هئ بزانن ك یهال موو هه  هآ
 و  هبوو هنڵ قبوو آوردی ل ی گه هنیرۆز هر ههی ال  ه ل همك  چهو هئ،  هبوو آوردی تدار هس هدی  هو هر هس
ی كسان هآ آوردستانی اگ هآومی  تریآان ژهتو موو هه تا دا گهر هشم پناو  هل ر هه،  هستاو هوژی د
 آدا یچهب و آدار  چهوانن  هلی اوازیج دام هسی مچی ڕژ هآ،  هو هتۆتكرد ڕانی هت هاسیس م هئ رۆز
ی نانهی اریب  هآی  هوان هئ،  هآردوو هن لدا ی گهشتگو  تداران هس هد وانن  ه لیاوازیج،  هآردوو هن
  هلی ن هد همی ن هآوم اتریز، تن هالم هس و ساغ ش هستئ رآرد تا هد آوردستانۆ ب انیرانئی شكر هل
 و دام هس شۆم هئی تداران هس هد  یهدوورن، وتن هآی اویمیآی آ ی چهرشه ر هر بپیو ڵ منا و نژ
  . زنارپ هن وان هئ
  گهرن گ هآی  هو هئ، تآر هدیی اگدادی آان هتاوان ر هس هل  هكیر هخ  و هوخاو ڕدام هسی م ڕژ هآۆ مر هئ
ی ر هس هاری چقازانج  هب نیرگرب هو  هآردنیی اگداد م هسوود ل تا نی ه بك چیآوردی  هم ئ یه هو هئ
 دام هسیی اگداد آوردی كحاآم تشبۆخ  هو هب ماند نھا هر ت گه هئ. آوردی ل ی گهوا ی ڕه هشآ
 نیناتوان، ن هد هئی شاهد آان هسات هآار ر هس  هل می ڕژآان هور  گه هرسپر هب  ه لیند هه ان، یآات هئ

ی ست هب هم می ڕژتری ران هس و دام هسی دان هدارس  هلی ب هئ، نیرگرب هو  هآ هكردنییاگددا  هل سوود
ی ل ی گهدینوسایجی  هسی پۆنیناسی سم  ڕه هبی ب ه د همئی آ هر هسی ست هب هم، تب هن  همئی آ هر هس
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ی زهی بوونۆی ه  هب تو هانی هد آان هب هر هع  هو شاهد  هداوی نجام هئ دام هسی م ڕژ هآ تب آورد
  . ننربھ هد ستمان هد  هل  هآارت م هئ آوردستان  هل  هو هرانئی سالمی ئیآومار

ی آان هندانڕد  هرنام هبی انتوانی هن ر هه ك هنۆی خی آات  هآ آان یهآوردستان  هزه  هو هتری آ یهال  هل
  هبوون انیآان هوت  چه هت هاسیس  هبی، ئاسان  هب كو هب،  هو هننش هو هه آوردی ل ژی گهد  هل دام هس

  هل شۆم هئ، آوردانی آردنق و دیساۆنیجی  هسی پۆاندنی  گهنجام ه ئ هب زووترۆ ب هاوآاری ئامراز
ۆ ب، می ڕژتری ران هس و دام هسی آردنیی اگدادۆ ب شنۆناآت ر هه ك هن دام هسی ووخانی ڕدوا
  سزا هبی شانۆكت  وڵو ههژی د كو هب، دا هم ڕژو هئی ست هد ر هس  هل آوردانی دیساۆنیجی لماندن هس
 ك هآوم ن یهال  هل  هآ،  داپیورو هئی آ یهاگداد  هل ستان هو می ڕژران ه س هلی دن ههی اندنی گه
  هاندنی گها ڕ هل  هآی  هنوا هه و هئ  هو، ووچ هد هوڕ هب توی  هو هر هد  هل  هو هآوردی ریشنبڕۆ

،  هو یهبوو وب نرات هان ئڤ فرانس یآردنیی اگداد  هب ت هبار هس  هو هآوردستانی اشوربی آان یهحزب
ی آ یه هشانین،  هآراو انگبازری كس هآیی اگداد  هآ آرد هد  هو هبی  ژهئاما كو هب، بوو رسارد هه ك هن
ی دان هدارس  هلی آردن هن مزایئ  هب راقعی آومار ك هر ه سی هو هآردن هدوبار  هو.  هنشك شت پرۆز
 ر هرامب هب  هل تو هانی هد آان یهآورد  هحزبی ران ه س ه آ یه یۆیهناریس و هئی  تریكش هب، دام هس

ی آات  هل  هونكچ ۆ؟ب، بنگ ن هدیب ابارانیمیآ و نفال هئی تاوانی ت هبیتا  هب دام هسی آان هتاوان
ی آان ه سا هل  هآ آان یهآوردستان  هحزبی آان هرسپر هب  هن یهال دا هرۆج و هبی آ ییهاگدادی ونچ هوڕ هب
  هرۆو ج هب شیآان هحزب، تآر هدڵ  گه هل انی هو هنیرسپل، بوون مانی پههاو رانئڵ  گه هل شتاآاندا هه

ی آردنیی اگداد تانبكرۆیب  تا ۆیهب، ن هآ هئ ری هسی ونچوئاب و شكست  هب، هاتوون هان ڕ هآاران
  هر ب هس  هدرا ل نجام هئ ش هآ هآردنیی اگداد ر گه هئ، ن هخ هد دوا نفال هئ  و هبج هه ر هس  هل دام هس
 و آورد  ه ل چژتبلو انیشۆب ر گه هئ، ستن هاناو ڕ هرنام هب  هبی آردنق و دیساۆنیجی نیناسی سم هر
 ب و هر هع ردوآوی ت یهبرای ر هبس ر ژ هلی آان هاو پیو دام هسی نیخش هبیۆی ناریسی، ناوخوی وژم

ۆی ب بانانی آ هرز هب ك هو وداژمی اگداد  هل انیشۆن و خ هخ هشد پدای شتمانینیی وا هئاشت
  . نچ هرد هد
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