
لێپررساوی دەزگا
ئەنوەر حسێن

خاوەنی ئیمتیاز 
دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

1-ئایدیا: گۆڤارێكە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و وەرگێرانی بابەتی فیكری و فەلسەفی دەدات، لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا 
فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.

2-ئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
3-كوردستان دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی ئەو روداوانە دەدات، كە تایبەتن 
بەكورد لە هەر چوار پارچەی كوردستان، لەگەڵ وەرگێڕانی ئەو بابەتانەی دەربارەی دۆزی كورد دەنوسرێت بە زمانە 

جیاوازەكان.
4-باران: گۆڤارێكی ئەدەبییە و گرنگی بە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی، ئەدەبی جیهانیی و بەپلەی یەکەم ناوخۆیی دەدات، 
لەگەڵ  باڵودەكاتەوە،  بیانییەكان  یان  كوردەكان،  نوسەرە  و  شاعیر  لەسەر  فایلێك  چەند  ژمارەیەكیشدا  هەر  لەگەڵ 

باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
5-فۆکەس: وەرزنامەیەکی تایبەتە و هەر ژمارەیەک فۆکەس لەسەر بابەتێکی تایبەت و گەرم و هەنووکەیی جیهان 

دەکات.
6- فاکت: گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی. گرنگی دەدات بە وەرگێڕان و لێکۆڵینەوەی ئەو 

بابەتانەی ڕەخنە لە هۆشیاریی ساختەی ئایینی دەگرن و بەرچاوی مرۆڤ ڕووندەکەنەوە.
گەورەدا  کتێبێکی  زنجیرە  لە  و خۆی  ئایدیایە  دەزگای  نوێی  پڕۆژەیەکی  فەلسەفییەکان:  و  فکری  پڕۆژەی چەمکە   -7
دەبینێتەوە، هەر کتێبێک تایبەتە بە چەمکێک، هەموو الیەنەکانی ئەو چەمکە دەخاتەڕوو و لە ڕەهەندە جیاوازەکانەوە 

پێناسەیەکی تێروتەسەلی لەسەر دەنووسرێت یان وەردەگێڕدرێت و ڕاڤە و شیکردنەوەی تەواوی بۆ دەکرێت.
8- پڕۆژەی )100( نامیلكەی فەلسەفی: پڕۆژەیەكی فكری فەلسەفەییە بەشێوەیەكی وەرزی )20( نامیلكە باڵودەكاتەوە 

)80( لەوانە باڵوكراوەتەوەو ئەوانی تریش پڕۆژەی داهاتووی دەزگاكەیە.
9- پڕۆژەی )100( نامیلكەی توێژینەوەی جیهانی: )100( نامیلكەی سیاسی ئابووریە و توێژینەوەی پسپۆڕان و شارەزایانی 

جیهانی و ناوچەیی و ناوخۆیین. گرنگی بەڕوداوگەلی گڵۆباڵ و ناوچەیی دەدات. 
10- پڕۆژەی كتێب: پڕۆژەیەكی هەمەالیەنی بواری سیاسی، فەلسەفی، فكری و بوارەكانی ترە، تا ئێستا نزیکەی )300( 

كتێب چاپكراوە.
11- پڕۆژەی )100( کتێبی ئەدەبی: پێکدێت لە 100 کتێب لەسەر 100 ئەدیب و نووسەری جیهانی. بۆ هەر یەکێکیان 
پێکدێت لە ناساندنێکی تەواوی ژیان و شیکردنەوە و خستنەڕووی دەق و الیەنە جۆربەجۆرەکانی ئەزموونی نووسینیان.
ئایدیایە و کار لەسەر چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی قەبارە  تایبەتی دەزگای  12- پڕۆژەی کتێبی گیرفان: پڕۆژەیەکی 
بچووک دەدات، بە جۆرێک کە لەبار بێت بۆ خوێنەرانی ئەم سەردەمە. ناوەڕۆکی کتێبەکانی ئەم پڕۆژەیەش، خۆیان 

دەبیننەوە لە چەند دەقێکی نوێ و هەستیار و دەست بۆ نەبراو لە بوارەکانی سیاسەت و ئایین و زانست و مێژوودا.
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7چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان

هێزە چەکدارە شۆڕشگێڕەکانی کۆڵۆمبیا )فارک(
چەکدانان: شکستی سەربازی یان تاکتیکی سیاسی
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1964 ساڵی دامەزراندن: 
ئایدۆلۆژیا: مارکسی-لینینی

کۆڵۆمبیــا،  شۆڕشــگێڕەکانی  چەکــدارە  هێــزە 

ــی  ــەربازی پارت ــی س ــووه  و باڵ ــی یاخیب رێکخراوێک

و  گەورەتریــن  فــارک  کۆڵۆمبییــه .  کۆمۆنیســتی 

ــە ســااڵنی  ــە، ل ــی یاخیی ــەوەی چەپ ــن بزووتن کۆنرتی

حکومەتــی  بەرامبــەر  شــەڕدایە  لــە  شەســتەوە 

وەک  ئەمریــکا  دەرەوەی  وەزارەتــی  کۆڵۆمبیــا، 

ــە  ــی ل ــی تیرۆریســتیی نێودەوڵەت ــناکرتین گروپ ترس

پۆلێنیکــردوه . زەوی  گــۆی  خۆرئــاوای  بەشــی 

چەپــی  رێکخراوێکــی  بــە  فــارک  بزووتنــەوەی 

لــە  هــەر  دادەنرێــت،  ســەربازی  سیاســی 

دامەزراندنییــەوە لــە ســاڵی 1964، وەک باڵێکــی 

لــە  کۆڵۆمبــی،  کۆمۆنیســتی  پارتــی  ســەربازی 

شــەڕدایە بەرامبــەر پارتــی پارێزگارانــی دەســەاڵتدار، 

ــەڕی  ــە ش ــت ب ــدار پش ــی چەک وەک بزووتنەوەیەک

پارتیزانــی بەســتوە وەک ســرتاتیژێک بــۆ بەدیهێنانــی 

ئامانجەکانــی، بــە تاوانــی رفانــدن بۆ بەدەســتهێنانی 

پــارە و داواکاری سیاســی بەناوبانگــە.

ــن  ــە بەکاریدەهێن ــەم یاخیبووان ــەی ئ ــەو ئامڕازان ل

بریتیــن لــە ئوتۆمبێلــی بۆمبڕێژکــراو، بۆمبــی گازیــی، 

ــۆن  ــەروەک چ ــی، ه ــردەی خۆکوژی ــەوە و ک تەقین

ــردن  ــە بازرگانیک ــت ب ــە تۆمەتباردەکرێ بزووتنەوەک

بــە مــادەی هۆشــبەری کۆڵۆمبییــەوە، بەشــی زۆری 

لــە ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا دەفرۆرشێــت. 

هەندێــک لــە ئامــارەکان بــاس لــەوە دەکــەن، ئــەم 

رێکخــراوە ســااڵنە نزیکــەی )300 ملیــۆن( دۆالر لــە 

ــەوە بەدەســتدەهێنێت. ــی کۆکاین بازرگان

ــارەگای  ــە ب ــتانانەی کردۆت ــەو دارس ــە ئ بزووتنەوەک

خــۆی، کــە دەکەونــە ســەر ســنووری نێــوان هــەردوو 

واڵتــی فەنزوێــال و ئیکــوادۆر، چەکدارەکانــی فــارک 

ــەی  ــە بەرفراوانان ــەو ناوچ ــە ل ــوون پاشەکش ناچارب

خاکــی کۆڵۆمبیــا بکــەن، کــە رۆژێــک لــە رۆژان بــە 

نزیکــەی 17 هــەزار چەکــدارەوە کۆنرتۆڵــی کردبــوو، 

ــەوەی ســەرۆکی پێشــوی  ــاش ئ ــڕۆدا و پ ــەاڵم لەم ب

کۆڵۆمبیــا )ئەلڤــارۆ ئۆریبــی( هێزێکــی گــەورەی 

نــارد بــۆ دوبــارە وەرگرتنــەوە دەســەاڵت و کۆنرتۆڵــی 

بــۆ  پاشەکشــەبکەن  ناچاربــوون  ناوچانــە،  ئــەو 

داتــا  چــڕه کان.  جەنگەڵــە  و  دارســاتانەکان  نــاو 

لــەوە دەکــەن، کــە ژمــارەی  بــاس  فەرمییــەکان 

ســاڵی  ســەرەتای  لــە  بزووتنەوەکــە  چەکدارانــی 

2008دا لــە 17 هــەزارەوە کەمبۆتــەوە بــۆ 8 هــەزار 

ــەس. ک

بزووتنەوەکــە ســاڵی 2012 )رۆدریگــۆ لۆندۆنــۆ(

ی وەک ســەرۆک هەڵبــژارد، نــاوە خوازراوەکــەی 

ــەوەی  ــەش دوای ئ ــۆ(، ئەم ــە )تیمۆچینک ــە ل بریتیی

لــە  کانــۆ(  )ئەلفۆنســۆ  پێشــویان  ســەرۆکی 

لــە ئەنجامــی هەڵمەتێکــی  نۆڤەمبــەری 2011دا 

ســوپا و پۆلیســی کۆڵۆمبیــا لــە ویالیەتــی »کــۆکا«ی 

شــاخاوی تیرۆرکــرا.

کانــۆ کــە بە یەکێــک لــە تیۆرســێنەکانی بزووتنەوەکە 

ســەرۆکی  بــووه    2007 ســاڵی  و  دادەنرێــت 

بزووتنەوەکــە، چــووە جێگــەی ســەرکردەی مێژویــی 

بزووتنەوەکــە )مانوێــل مارۆالنــدا(، هەروەهــا ســاڵی 

2010 )خۆرخــی بریســینۆ( نارسابــوو بــە )مۆنــۆ 

و  بزووتنەوەکــە   دووەمــی  کەســی  و  خۆرخــی( 

ــوژرا. ــوو، ک ــەربازیش ب ــەری س راب

ســەرکردەی نــوێ )تیمۆچینکــۆ( یەکێکــە لــە کۆنرتین 

ســەرکردە مەیدانییەکانــی ئــەم بزووتنەوەیــە، ســاڵی 

دەســتەیەکی  رابەرایەتــی  بــە  دەســتیکرد   1982

ســەربازی رێکخراوەکــە. دواتریــش لەنــاو ریزەکانــی 

بــووە  هەتاوەکــو  بەردەوامبــوو  بزووتنەوەکــەدا 

ــارک. ــراوی ف ــری رێکخ ــی هەواڵگ بەرپرس

تۆڕێــک  تیمۆچینکــۆ  دەڵێــت  کۆڵۆمبیــا  ســوپای 

هەربۆیــە  هەیــە،  شــارەزای  و  پســپۆڕ  کەســانی 

بــەردەوام خــۆی لــە دەســتی هێــزە ئەمنییــەکان 

دەربــازدەکات. بــە تۆمەتــی تیــرۆر و رفانــدن و 

چەندیــن تاوانــی دیکــە، هەتاوەکــو ئێســتا زیاتــر لــە 

100 فەرمانــی دەســتگیرکردنی بــۆ دەرچــووە.

هەروەهــا تیمۆچینکــۆ تۆمەتبــارە بــە بەشــداریکردن 

لــە هەندێــک لــەو هێرشــانەی فــارک ئەنجامیــداون، 
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لەوانــە دەستبەســەرداگرتنی شــارۆچکەی »میتــۆ« 

لــە ســاڵی 1998 لەالیــەن بزووتنەوەکــەوە، ئــەو 

ــەو روداوەدا  ــد ل ــا رایگەیان ــی کۆڵۆمبی کات حکومەت

31 کــەس لــە هێــزە ئەمنییەکانیــان کــوژراوە و 61ی 

ــەوە  ــەو کات ــیان ل ــدراون، هەندێکیش ــەش رفێن دیک

ــوێنن. ــتا بێسەروش ــو ئێس هەتاوەک

ــە و دژی  ــا و فەنزوێالی ــە الیەنگــری کوب بزووتنەوەک

ــاڵی 2005  ــە، س ــی ئەمریکای ــە یەکگرتوەکان ویالیەت

خرایــە لیســتی تیــرۆری هەرەیەکــە لــە ویالیەتــە 

و  ئەوروپــا  یەکێتــی  و  ئەمریــکا  یەکگرتوەکانــی 

بــەاڵم  پەرلەمانــی ئەمریــکای التینــی و کەنــەدا، 

ــتی  ــە لیس ــە ل ــەم بزووتنەوەی ــرد ئ ــال داوایک فەنزوێ

بزووتنەوەیەکــی  وەک  و  دەربهێندرێــت  تیــرۆر 

گەریالیــی تەماشــابکرێت، دوپاتیکــردەوە، کــە فــارک 

ســوپایەکی  بەڵکــو  نییــە،  تیرۆریســت  کیانێکــی 

کۆڵۆمبیــای  ناوچەیەکــی  چەنــد  و  راســتەقینەیە 

دانیپێدابرنێــت. پێویســتە  و  بەدەســتەوەیە 

ناو و دامەزراندن

ــە  ــە ب ــا ک ــدارە شۆڕشــگێڕەکانی کۆڵۆمبی ــزە چەک هێ

 Fuerzas( :فــارک نــارساوە، کورتکــراوەی ئــەم ناوەیــە

 ،)armadas revolucionarias de Colombia

کۆڵۆمبیــا  لــە  چەکــدار  گروپــی  دەرکەوتنــی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ کۆتایــی ســااڵنی چلەکانــی ســەدەی 

ــە  ــە ب ــارک، ک ــراوی ف ــودی رێکخ ــەاڵم خ ــردو، ب راب

درێژکــراوەی ئــەم گروپانــە دادەنرێت، بەشــێوەیەکی 

ــەوت. ــاڵی 1964دا دەرک ــە س ــی ل فەرم

رێکخستنی فارک

رێکخراوەکــە لەالیــەن دەســتەیەکی 7 کەســییەوە 

ســەرۆکیەتی.  کەســێک  و  دەکرێــت  رابەرایەتــی 

کۆمەڵــە  ســەر  دابەشــکراونەتە  چەکــدارەکان 

ــەڕکەر  ــە 30 ش ــەش ل ــەک لەوان ــەک، هەری یەکینەی

و  دەکات  رابەرایەتییــان  کەســێک  پێکهاتــوە، 

ئــەم  شــەڕکەرانی  لەگەڵدایــە.  سســتەرێکیان 

رێکخــراوە پەیوەســن بــە سیســتمێکی ســەربازی 

تونــدەوە، وەهایکــردوە زۆر لــە ســوپای فەرمــی 

هــەر  بــن.  چاالکــرت  و  دیســپلینرت  بــە  کۆڵۆمبیــا 

کەســێک لــە بزووتنەوەکــە هەڵبێــت شــوێنیدەکەون 

چەکدارێکیــش  هــەر  لەســێدارەیدەده ن.  و 

پەیوەســتنەبێت بــەو فەرمانانــەوە کــە پێیدەدرێــت، 

دەنێردرێتــە بــەرەی پێشــەوەی شــەڕەکان، بگــرە 

ئەنجامدانــی  بــە  ناچاردەکرێــت  جــار  هەندێــک 

خۆکــوژی. کــردەوەی 

ئەندامان و شوێنیان

فــارک  رێکخــراوی  نــاو  چوونــە  و  ئەندامێتــی 

ئەندامانیــان  گشــتی هەمیشــە  بــە  و  ئازادانەیــە 

ــت و  ــداردا دەبێ ــەزار( چەک ــۆ 18 ه ــوان )12 ب لەنێ

ــادا  ــی کۆڵۆمبی ــەی )35%(ی خاک ــی نزیک ــە پانتای ب

ــی  ــتانە چڕەکان ــە دارس ــەت ل ــەوە، بەتایب باڵوبوونەت

دەشــتانەی  ئــەو  و  واڵت  خۆرهەاڵتــی  باشــوری 

»ئاند«ـــەوە.  زنجیــرە چیاکانــی  نێــوان  دەکەونــە 

ــی  ــوار تەمەن ــە لەخ ــان، ک ــەو ئەندامانەی ــارەی ئ ژم

ــی  ــۆی ئەندامان ــژەی )30%(ی ک ــاڵییەوەن رێ 18 س

ــە  ــارەی ژن ــا ژم ــت، هەروەه ــە پێکدێنێ بزووتنەوەک

دەبێــت.  )%40( نزیکــەی  چەکدارەکانیــش 

ئاڕاستەی فکریی

فــارک وەک بزووتنەوەیەکــی چەپــی مارکســی-لینینی 

دەنارسێــت، ئەندامەکانــی بــە نوێنــەری هــەژارە 

بــە  دژ  کــه   دادەنرێــن،  کۆڵۆمبیــا  گوندییەکانــی 

دەســەاڵتی چینــە دەوڵەمەنــدەکان لــه  تێکۆشــاندان، 

هــەروەک چــۆن دژ بــە کاریگەرییەکانــی ئەمریــکان 

بەتایبەتیکــردن  بــە  دژ  و  کۆڵۆمبیــا  لەســەر 

واڵتەکەیانــن. )خصخصــة(ی 

سەرچاوەی دارایی

خــۆی  دارایــی  ســەرچاوەی  بــۆ  رێکخراوەکــە 

ــە  ــتێت، لەوان ــک دەبەس ــد ئامڕازێ ــه  چەن ــت ب پش

لــە  پــارە  داواکردنــی  و  بارمتــه کان  رفاندنــی 

بەرامبــەر ئازادکردنیــان. لــە ئێســتادا ژمــارەی بارمتــە 

دەستبەســەرکراوەکان دەگاتــە نزیکــەی 1600 بارمتە. 

هەروەهــا رێکخراوەکــە لەالیــەن میدیاکانــەوە بــەوە 

اڵتینۆبڵیئاشتیخه
.داهێنراوهوهلفرێدنۆبڵ(ـهن)ئهالیهله
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خشرێت.بهده
کملیۆنییهینزیکهکههامادییهبه

.دۆالره
تیوسایه(که103کوئێستا)تاوههه
.ستیانهێناوهده(رێکخراوبه23)
مدرێژاییسااڵنیدروستبوونیئهبه
(،1918-1914سااڵنی)له،جگهاڵتهخه
(1923-1924(،)1928(،)1932،)
(1939-1943(،)1948(،)1955-

(،1972(و)1966-1967(،)1956
.شکراوهدابهاڵتهمخهمووساڵێکئههه

کانینۆبڵیئاشتی،نیبراوهمهتێکڕایته
ساڵ(.61)لهبریتییه

رگرینترینوهمهمته)ماالالیوسفزای(که
له2014ساڵی،کهنۆبڵیئاشتییه

ریگرت.ساڵیداوه17نیمهته
رگرینترینوهمهته)جۆزێفرۆتبالت(به

له1995ساڵی،کهنۆبڵیئاشتییه
رگرت.یوهکهاڵتهساڵیداخه87نیمهته

یانتهاڵمخه(ژنئه16تائێستا)
.ستهێناوهدهبه

یاڵتهمخهئهسێککهکهتاکه
داریڤێتنامیتمهسیاسهوهتکردبێتهره

.1973ساڵی)لیدۆگ(بووله
ناورگرانینۆبڵیئاشتیلهوهسلهکه3

ستهێنانیدهواڵیبهههزینداندابوونکه
وانیش،ئهیشتووهیانپێگهکهاڵتهخه

ڵمانی)کارڵڤۆنیئهنووسرۆژنامه
داریتمه(،سیاسه1935-ئۆزێتسکی
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کانیمرۆڤچاالکوانیچینییبواریمافه

(.2010-)لیوشیاوبۆ
)هامارزکۆڵدداغ(یسویدییش،تاکه

پاشمردنینۆبڵیئاشتییسهکه
ستهێنابێت.دهبه
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تۆمەتباردەکرێــت، کــە ســود لــە داهاتــی بازرگانــی 

لــە  زۆرجــار  وەردەگرێــت،  هۆشــبەرەکان  مــادە 

ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا ســاغده کرێنه وه . 

هەندێــک لــە ئامــار و داتــاکان بــاس لــەوە دەکــەن، 

رێکخــراوی فــارک ســااڵنە نزیکــەی 300 ملیــۆن 

دۆالری لــە بازرگانــی کۆکایــن دەســتدەکەوێت.

حکومەتــی کۆڵۆمبیــا ســەرۆکی فەنزوێــال )هۆگــۆ 

هاوکاریــی  کــە  تۆمەتبارکــرد،  بــەوە  چاڤێــز( 

ــارک دەکات.  ــە ف ــکەش ب ــەوی پێش ــادی و مەعن م

کۆماریخــوازی  »بۆگۆتــا«ی  ســوپای  هەروەهــا 

ئیرلەنــدا تۆمەتبــاردەکات بــە گواســتنەوەی ئەزمونــە 

کۆڵۆمبییــەکان. یاخیبــووە  بــۆ  ســەربازییەکەی 

چاالکیی سەربازی

لــە  کۆڵۆمبییــەکان  شۆڕشــگێڕە  چەکــدارە  هێــزە 

ــەڵ  ــی دان، لەگ ــژی چەکداری ــی دورودرێ ناکۆکییەک

چەندیــن  ناکۆکیــەش  ئــەم  کۆڵۆمبیــدا.  ســوپای 

لەنێویانــدا  بەخۆوەبینیــوە،  بەرەوپێشــچونی 

 بەشێک لە هێزە چەکدارەکانی ڕێکخراوی فارک
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تازەبوونــەوەی بەریەککەوتنەکانــی ســاڵی 2002، لــە 

ســەردەمی ســەرۆکی پێشــوتری کۆڵۆمبیــا )ئەندرێس 

باســرتانا(دا رویــدا. یاخیبــووان لــەو مێــژوەدا زیاتــر 

لــە 8 هــەزار ســەربازیان لەدەســتدا. لــەو ئامڕازانەی 

ــی  ــە ئوتۆمبێل ــە ل ــن بریتیی ــووان بەکاریدەهێن یاخیب

بۆمبڕێژکــراو و بۆمبــی گازیــی و کــردەی خۆکــوژی 

ــەکان. ــی بارمت و رفاندن

ــەدا، کــە  ــە سیاســییە کۆڵۆمبییان ــەو بارمت ــوان ئ لەنێ

ــد  ــدراون )ئەنگری ــراوەوە رفێن ــەم رێکخ ــەن ئ لەالی

رەگەزنامــەی  هەڵگــری  کــە  هەیــە،  بتانکــۆر( 

2002ـــەوە  ســاڵی  شــوباتی  لــە  و  فەڕەنســییە 

دووەمــی  کەســی  2008یــش  ســاڵی  رفێنــدراوە. 

نــاوی )راول ریێــس( کــوژرا. بــە  رێکخراوەکــە 

پێنج قۆناغی سەرەکی لە مێژوی بزووتنەوەی فارکدا

چەکــدارە  »هێــزە  شۆرشــگێڕی  بزووتنــەوەی 

شۆرشــگێڕەکانی کۆڵۆمبیــا« کــە نــارساوە بــە فــارک، 

چەکــداری  خەباتــی  لــە  ســەدە  نیــو  نزیکــەی 

بەردەوامبــوو، هەتاوەکــو لــە مانگــی ئابــی 2016دا 

رێککەوتننامــەی ئاشــتی کۆتایــی لەگــەڵ حکومەتــی 

واڵتەکەیــدا ئیمزاکــرد و بڕیاریــدا دەســت لــە چــەک 

هەڵگرێــت.

لێــرەدا بــاس لــەو پێنــج قۆناغــە ســەرەکییە دەکەین، 

کــە بزووتنــەوەی فارکــی پێــدا تێپەڕیــوە، هــەر 

لــە هێزێکــی چەکــداری یاخییــەوە بــۆ هێزێکــی 

سیاســیی رێگەپێــدراو.

1964: دامەزراندن

رۆژی )1964/5/27( بــە رۆژی لەدایکبوونــی »هێــزە 

ــت،  ــا« دادەنرێ ــگێڕەکانی کۆڵۆمبی ــدارە شۆڕش چەک

لەبەرئــەوەی ئــەو رۆژە یەکــەم شــەڕی بەخۆوەبینــی 

ســەرکردایەتی  بــە  جوتیــار  کۆمەڵێــک  لەنێــوان 

ــەی  ــاوە بزاڤییەک ــە ن ــن(، ک ــۆ ماری ــدرۆ ئەنتۆنی )پی

لــە )مانوێــل مارۆالنــدا فیلیــز( یاخــود  بریتییــە 

)تیرۆفیخــۆ( و ســوپای کۆڵۆمبیــا، ئــەم شــەڕەش 

ــارۆچکەی  ــەر ش ــات بۆس ــوپا ه ــێکی س دوای هێرش

ــاوە،  ــە ناوەڕاســتی کۆڵۆمبی ــا، کــە دەکەوێت مارکیتالی

ــۆن  ــۆ لی ــەرۆک )گریمی ــی س ــەی ئەوکات حکومەتەک

کۆمارێکــی  بــە  شــارۆچکەیەی  ئــەو  ڤالنســیا(، 

ســەربەخۆی کۆمۆنیســتیی دادەنــا.

 :1999-1991-1984

سێ هەوڵی ئاشتی و سێ شکست

نێــوان  ئاشــتییانەی  گفتوگــۆی  هەوڵــی  یەکــەم 

بــە  و   )1984/5/28( لــە  فــارک  و  حکومــەت 

ســەرۆکایەتی )پیلیســارۆ پیتانکــور( دەســتیپێکرد، 

بــە مەبەســتی ئاگربەســتێکی دووالیەنــە، بــەاڵم 

ــتیهێنا،  ــاڵی 1987دا شکس ــە س ــتانانە ل ــەم دانوس ئ

ســاڵی  لــە  دواتــر  دانوســتانەکانی  هاوشــێوەی 

1991 لــە ســەردەمی )ســیزار گافیریــا( و ســاڵی 

ــەم  ــس باســرتانا(دا، ئ ــە ســەردەمی )ئەندرێ 1999 ل

هەوڵــی ئاشــتییەی دواییــان هەتاوەکــو ســاڵی 2002 

کاغــان«  »گفتوگۆکانــی  نــاوی  بــە  درێژەیکێشــا، 

نارسابــوو، کــە ناوچەیەکــی 42 کیلۆمەتریــی لــە 

چــەک داماڵــدراوە و دەکەوێتــە باشــووری واڵت، 

تێــدا  چەکدارەکانــی  گفتوگۆکانــدا  دەمــی  لــە 

کۆدەبــووەوە.

نەوەدەکانی سەدەی بیست:

سەرلەنوێ ئاڵۆزی لەالیەن شۆرشگێڕانەوە

لــە  بریتییــە  رابــردوو  ســەدەی  نەوەدەکانــی 

یــادەوەری ســرتاتیژیی فــارک، کــە کــردەی رفاندنــی 

کەســانی ســڤیل بە مەبەســتی پــارە و هێرش بۆســەر 

بنکەکانــی  و  ســەربازییەکان  بنکــە  و  گونــدەکان 

ئــەو  ناودارتریــن  لــە  لەخۆدەگرێــت،  پۆلیــس 

دەستبەســەرداگرتنی  و  کۆنرتۆڵکــردن  هێرشــانەش 

شــارۆچکەی »میتۆ«یــە لــە ئەمــازۆن لــە ســاڵی 

1998، کــە کوژرانــی 37 کــەس و دەستبەســەرکردنی 

ــابخانەی  ــا قەس ــەوە، هەروەه ــی لێکەوت 61 پۆلیس

»بوخایــا« لــە ســاڵی 2002، کــە نزیکــەی 79 کەســی 

ــوژرا. ــدا ک تێ

کاریگەریــی  گەورەتریــن  پرســەی  ئــەو  بــەاڵم 

ــە  ــی خامن ــە رفاندن ــە ل ــە دەرەوە، بریتیی ــوو ل هەب

کاندیــدی پێشــوی ســەرۆکایەتی واڵت بــە نــاوی 

)ئەنگرێــد بیتانکــۆر( لــە ســاڵی 2002، رفاندنــی ئــەم 

ــۆ  ــک ب ــووە رەمزێ ــییە ب ــە کۆڵۆمبیی-فەرەنس خامن

ــەالی  ــە دەستبەســەرکراوەکان ل ــای کۆڵۆمبیی تراژیدی

رێکخــراوی فــارک، کــە هەندێکیــان نزیکــەی 10 

ــەوە. ــەدا مان ــەو دۆخ ــاڵ ل س

مــاددە  »کۆڵۆمبیــا  پالنــی  ســێیەم:  هــەزارەی 

هۆشــبەرەکان لەناودەبــات« و هێرشــی دەوڵــەت

ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا و حکومەتەکــەی 

پالنــی  2000دا  ســاڵی  لــە  باســرتانا(  )ئەندرێــس 

هۆشــبەرەکان  مــاددە  بەقاچاخربدنــی  »کۆڵۆمبیــا 

پالنــە  ئــەم  دواتــر  راگەیانــد،  بنەبڕدەکات«یــان 

مەوداکــەی فراونرتکــرا و چەکدارەکانیشــی گرتــەوە، 

ــژ  ــە  هێرشــی توندوتی ــوێ ل ــەوەش چەردەیەکــی ن ب

بۆســەر فــارک دەســتیپێکرد لــە ســەردەمی ســەرۆک 

ــە  ــدا ب ــە بەڵێنی ــی 2002-2010(، ک ــارۆ ئۆریب )ئەلڤ

یاخیبــووان  بــە  کۆتایــی  ســەربازی  شــێوەیەکی 

ــت. بهێنێ

ــوپای  ــۆ(، س ــی )تیرۆفیخ ــاڵی 2008 و دوای مردن س

کوشــت،  دیفییــا(ی  ئێــدگار  )راول  کۆڵۆمبیــا 

لێپــررساوی  و  ریێــس(  )راول  بــە  نارسابــوو  کــە 

نێودەوڵەتــی فــارک بــوو، ئەویــش لــە ئۆپراســیۆنێکدا 

لــە نزیــک ســنورەکانی ئیکــوادۆر.

دواتــر و لــە ســەردەمی ســەۆکایەتی )خــوان مانوێــل 

سانتۆس(یشــدا لێــدان لــە بزووتنەوەکــە بەردەوامــی 

هەبــوو، ســاڵی 2010 )خۆرخــێ بریســینیۆ( کــە 

ــدا  ــە بۆردومانێک ــۆی( ل ــۆ خوخ ــە )مۆن ــوو ب نارساب

کــە  ســینز(  )گریمیــۆ  2011ش  ســاڵی  کــوژرا، 

ــینی  ــە جێنش ــوژرا، ک ــۆ( ک ــە )ئەلفۆنس ــوو ب نارساب

ــوو. ــۆ( ب )تیرۆفیخ

2012: لە رێگەدا بەرەو کۆتایی روبەڕوبوونەوەکان

دەستپیشــخەرییەکی  بــە  )2012/10/18(دا  لــە 

فــارک  ســەرکردەی  و  ســانتۆس(  )دۆس  ســەرۆک 

ــۆن  ــە )تیمۆلی ــارساوە ب ــە ن ــۆ( ک ــۆ لوندۆنی )رۆدریگ

ــی  ــلۆی پایتەخت ــە ئۆس ــۆ(، ل ــز – تیمۆچینک خیمینێ

ــتیپێکرد،  ــتی دەس ــی ئاش ــەیەکی نوێ ــج پڕۆس نەروی

کــە بــە شــێوەیەکی فەرمــی لــە مانگــی نۆڤەمبــەری 

هەمانســاڵدا لــە هاڤانــای پایتەختــی کوبــا ئــەم 
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ــەم  ــرد، ل ــی ک پڕۆســەی ئاشــتییە دەســتی بەکارەکان

نێوەنــدەدا هەریەکــە لــە کوبــا و نەرویــج وەک دوو 

ــە  ــە ل ــڕا، هەریەک ــەرەکییان گێ ــی س ــەت رۆڵ دەوڵ

چیلــی و فەنزوێــالش وەک دوو دەوڵەتــی چاودێــری 

دانوســتانەکان بەشــداربوون.

دوای 4 ســاڵ و لــە )2016/8/24(دا شۆرشــگێڕانی 

فــارک و حکومەتــی کۆڵۆمبیــا گەیشــتنە رێککەوتنــی 

ئاشــتی کۆتایــی. رێککەوتنەکــەش لــە مەراســیمێکدا 

ئامادەبوونــی  بــە  فەرمــی،  بەشــێوەیەکی 

کەســێتییە  و  لێپــررساوان  لــە  زۆر  ژمارەیەکــی 

کارتاهینــا  شــاری  لــە  هــەردووال،  و  بیانییــەکان 

ــە  ــتییەش دەخرێت ــەی ئاش ــەم بەڵگەنام ــرا. ئ ئیمزاک

لــە  کۆڵۆمبیــا هەتاوەکــو  هاوواڵتییانــی  بــەردەم 

لەســەربدەن. دەنگــی  ریفراندۆمێکــدا 

چارەنوسی فارک و ئیمزاکردنی رێککەوتنەکەی 

لەگەڵ حکومەتی کۆڵۆمبیادا

)خــوان مانوێــل ســانتۆس(ی ســەرۆکی کۆڵۆمبیــا 

ــزە  ــااڵی هێ ــەرکردەی ب ــز(ی س ــن خیمینێ و )تیمۆلی

»فــارک«،  کۆڵۆمبیــا  شۆڕشــگێڕەکانی  چەکــدارە 

»هاڤانــا«ی  لــە   )2016 حوزەیرانــی  )23ی  رۆژی 

پایتەختــی کوبــا رێککەوتنێکــی مێژوییــان ئیمزاکــرد، 

ئــەم رێککەوتنــەش پەیوەســتە بــە چارەســەرکردن و 

کۆتاییهێنــان بــە ناکۆکییــە خوێناوییــە بەردوامەکــەی 

نیــو  لــە  زیاتــر  مــاوەی  کــە  هــەردووال،  نێــوان 

ســەدەیە بەردەوامــە. دوای ئــەم بــەروارەش بــە 

نزیکــەی دوو مانــگ رێککەوتنــی کۆتایــی نێوانیــان 

ــرا. ئیمزاک

ــانتۆس(  ــل س ــوان مانوێ ــوان )خ ــەی نێ رێککەوتنەک

ــی  ــە مەرجەکان ــتە ب ــز( پەیوس ــن خیمینێ و )تیمۆلی

و  چەکدارییــەکان  کــردە  کۆتاییهاتنــی  و  راگرتــن 

ــی  ــە ئامادەبوون ــووەکان، ب ــە یاخیب ــن ل چەکداماڵی

ژمارەیەکــی زۆر لــە ســەرکردەی واڵتــان و ئەمینداری 

ــۆن(،  ــی م ــان ک ــی )ب ــەوە یەکگرتوەکان گشــتیی نەت

هاڤانــای  لــە  کــە  فەرمیــدا،  ئاهەنگێکــی  لــە 

ــچ  ــە هی ــدرا. رێککەوتنەک ــا ئەنجام ــی کوب پایتەخت

بەروارێکــی دیاریکــراوی بەســەرەوە نییــە، بــەاڵم 

راگەیەنــدرا ئەمــە ســەرەتایەکە و پــاش ئیمزاکردنــی 

ــواری  ــە ب ــوی ئاشــتی دەچێت رێککه وتننامــەی داهات

بــۆ  ســنوورێک  پێویســتە  و  جێبەجێکردنــەوە 

ناکۆکییــە چەکدارییــەکان دابنێــت، کــە نزیکــەی 

ــوان  ــا )خ ــەرۆکی کۆڵۆمبی ــە. س ــاڵە بەردەوام 52 س

مانوێــل ســانتۆس( رایگەیانــد، کــە رێککەوتننامــەی 

ئیمزادەکرێــت.  کۆڵۆمبیــا  لــە  کۆتایــی  ئاشــتی 

بێگومــان وەک لــەو کۆبوونەوەیــەدا بڕیاریلێــدرا، لــە 

مانگــی ئابــدا رێککەوتننامــەی کۆتایــی ئیمزاکــرا.

پێشوازی و دڵخۆشی ئەمریکا

»دەســتبەرداربوون  چۆنیەتــی  رێککەوتننامەکــە 

ــۆ یاخیبــووەکان(،  ــە چــەک، دڵنیایــی ئاسایشــی )ب ل

ــەکان«  ــراوە تاوانکاریی ــتنی رێکخ ــی نەهێش چۆنیەت

لــە خۆدەگرێــت، ئەمــەش بەپێــی ئــەو دەقــەی لــە 

نێــوان حکومەتــی کۆڵۆمبیــا و فارکــدا ئیمزاکــرا و 

هــەردوو واڵتــی نەرویــج و کوبــا نێوەندگیــر بــوون.

واشــنتۆن بــە بۆنــەی ئیمزاکردنــی ئــەم رێککەوتنەوە 

کــرد،  کۆڵۆمبیــا  حکومەتــی  لــە  پیرۆزبایــی 

ــکا  ــەرۆکی ئەمری ــژکاری س ــس(ی راوێ ــۆزان رای )س

رایگەیانــد  نیشــتیامنی  ئاسایشــی  کاروبــاری  بــۆ 

»ســەرەڕای بەردەوامبوونــی ئاســتەنگەکان، بــەاڵم 

هــەردووال گەیشــتنە راوێــژ و گفتوگــۆ دەربــارەی 

رێککەوتننامــەی ئاشــتی کۆتایــی، راگەیاندنیشــی 

بــۆ  گرنگــە  بەرەوپێشــچوونێکی  کاتــەدا  لــەم 

ناکۆکییــەکان«. بــە  کۆتاییهێنــان 

نێــوان  کۆتایــی  رێککەوتننامــەی  پــاش  هــاوکات 

ــری  ــەردوو وەزی ــا، ه ــی کۆڵۆمبی ــارک و حکومەت ف

لــه   کۆبوونــەوە.  کۆڵۆمبیــا  و  ئەمریــکا  دەرەوەی 

میانــه ی ئــەو کۆبوونه وه یــەی نێــوان )جــۆن کیــری(

ی وه زیــری ده ره وه ی ئه مریــکا و )ماریــا ئه نخێــال 

لــه   بــاس  کۆڵۆمبییه کــه ی،  هاوتــا  هۆڵوگویــن(ی 

پرســی چه کدانانــی رێکخــراوی فــارک و ئیمزاکردنــی 

رێککه وتننامــه ی ئاشــتی ئــه و رێکخــراوه  له گــه ڵ 

حکومه تــی کۆڵۆمبیــادا کــرا.

کۆنفرانســێکدا  پرێــس  لــه   کۆبوونه وه کــه   پــاش 

ســه باره ت بــه  ده رهێنانــی نــاوی فــارک لــه  لیســتی 

تیــرۆر، کــه  لــه  ســاڵی 1997مــه وه  نــاوی ئــه م 

رایگه یانــد:  کیــری  لیســته دا یه ،  لــه و  رێکخــراوه  

»ئه گــه ر ئــه م رێکخــراوه  یاخیبــووه  بــه  شــێوه یه کی 

حکومەتــی  له گــه ڵ  و  چه کدابنێــن  هه میشــه یی 

ــه وا  ــه ن، ئ ــتی ئیمزابک ــه ی ئاش ــا رێککه وتننام بۆگۆت

»رێکخــراوه   لیســتی  لــه   فــارک  نــاوی  ئه مریــکا 

هه روه هــا  ده رده هێنێــت«.  تیرۆریســتییه کان« 

رایگه یانــد »ئه مریــکا بــه رده وام چــاو بــه م لیســته دا 

ده خشــێنێته وه  و چاودێــری ســه رجه م رێکخــراوه کان 

ده کات«.

دەستکەوتە گەورەکەی حکومەتی کۆڵۆمبیا

بــەم  وایــە،  پێیــان  چاودێرانیــش  لــە  بەشــێک 

ــاوە  ــەورەی ن ــی گ ــا هەنگاوێک ــە کۆڵۆمبی رێککەوتن

بــەرەو ئاشــتی، دواجــار و لــە مــەودای دوردا دەبێتــە 

مایــەی کۆتاییهێنــان بــە ناکۆکییەکانــی ئەمریــکای 

ــە 260 هــەزار  ــر ل ــن، کــە مــاوەی 52 ســاڵە زیات التی

کــوژراو و 45 هــەزار بێسەروشــوێن و 9.6 ملیــۆن 

کۆچبــەر و ئــاواره ی لێکه وتۆتــەوە. دانوســتانکارانیش 

ــەڕ  ــی ش ــەوەی راگرتن ــاوە بۆئ ــان دانەن ــچ کاتێکی هی

بخەنــە بــواری جێبەجێکردنــەوە، لــەم چەنــد مانگەی 

دواییشــدا پێکدادانــە چەکدارییــەکان بــە رێژەیەکــی 

بــاش کەمبوونەتــەوە، ئــەوەش دوای ئــەوە هــات، کــە 

فــارک لــە )تەمــوزی 2015(ـــەوە بڕیاریــدا بێتــە نــاو 

ــرت. ــەڕی راگ ــە ش ــتانەکانەوە و یەکالیەن دانوس

کۆڵۆمبیــا  حکومەتــی  خۆیــەوە  الی  دواتریــش 

گەرموگــوڕی و په رۆشــی خــۆی راگەیانــد بــۆ »ئــەم 

خەونــە، کــە خەریکە بەدیدێــت«، بەاڵم ســەرکردەی 

هێــزە چەکــدارە شۆرشــگێڕەکانی کۆڵۆمبیــا )فــارک( 

حکومتــی  دانوســتکارانی  »ئەگــەر  رایگەیانــد 

کۆڵۆمبیــا ســود لــە دواییــن ســاتەکانی گەیشــتنە 

ــەت«،  ــەوا ئاشــتی بەدینای ــرن، ئ ــن وەرنەگ رێککەوت

ــتە  ــدا پەیوەس ــوارساو له نێوانیان ــی هەڵ ــن خاڵ دوای

رێککەوتننامــەی  پەســەندکردنی  میکانیزمــی  بــە 

ــتی. ــی ئاش کۆتای

راپرســی  دەخوازێــت  کۆڵۆمبیــا  ســەرۆکی 

چاره نوســی  بــه   ســه باره ت  ئەنجامبدرێــت 
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چه کــداره کان و رێککه وتنه کــه ، بــەاڵم هێــزە 

زۆرە  ماوەیەکــی  شۆڕشــگێڕەکان  چەکــدارە 

ــه   ــه ن ]وات ــدن دەک ــەی دامەزران داوای کۆمەڵ

ــه  حکومــه ت و به ڕێوه بردنــی  به شــداریکردن ل

واڵتــدا و گه یشــن بــه  ناوه نده کانــی بڕیــاردان[. 

لــە میانــەی ئاهەنگــی ئیمزاکردنەکــەدا لــە 

ــووان و حکومــەت  ــا، بزووتنــەوەی یاخیب هاڤان

الدا،  رێوشــوێنانە  ئــەو  لەســەر  پەردەیــان 

ســه ربازی  خزمه تــی  بــە  ســەبارەت  کــە 

ــگێڕەکانی  ــدارە شۆڕش ــزە چەک ــی هێ ئەندامان

ــت  ــە دەکرێ ــە گریامن ــارادان، ک ــا له ئ کۆڵۆمبی

ــەوە.  ــراودا کۆبکرێن ــی دیاریک ــە ناوچەگەلێک ل

ــوێنەکانی  ــارە رێوش ــتاش وابڕی ــو ئێس هەتاوەک

ــەوە  ــتی نەت ــر سەرپەرش ــان لەژێ چەکداماڵینی

یەکگرتوەکانــدا بێــت.

بــەاڵم گەیشــن بــە ئاشــتی لەگــەڵ »هێــزە 

چەکــدارە شۆڕشــگێڕەکانی کۆڵۆمبیــا«، بە مانای 

کۆتایــی هەمــو ملمالنــێ و ناکۆکییــەک نایــەت 

لەنــاو کۆڵۆمبیــادا، هــەر لــەم واڵتــەدا »ســوپای 

بزووتنــەوەی  وەک  نیشــتیامنی«  رزگاریــی 

دووەمــی یاخیبوونــی واڵت، بەردەوامــە لــە 

کاری خــۆی و ئــەو چەتەیــی و تاوانکارییانــەی 

ــە نیمچــە ســەربازییەکانی  لــە هەنــاوی کۆمەڵ

ــەوە. ــەت دەبن ــگاری حکوم ــوه وه  بەرەن پێش

یەکەم هەنگاو بەرەو ئاشتییەکی گشتگیر

)کیــل جۆنســۆن( شــیکەرەوە لــە »گروپــی 

بــۆ کاروبــاری کۆڵۆمبیــا  قەیرانــی نێودەوڵەتــی« 

ســوپای  چاالکییەکانــی  »پێموایــە  رایگەیانــد: 

تاوانــکارەکان،  گروپــە  و  نیشــتیامنی  رزگاریــی 

هەتاوەکــو ئێســتاش رێگــەی ئەوەمــان پێنــادەن 

ناکۆکییــە  تەواوەتــی  کۆتایــی  دەربــارەی  قســە 

رێککەوتنەکــە  راســتە  بکەیــن.  چەکدارییــەکان 

ــە  ــداری ل ــی چەک ــن ملمالنێ ــن و بەهێزتری دیارتری

کۆڵۆمبیــا کۆتاییپێهێنــاوە، بــەاڵم هەمــو شــتێکی 

پێنەهێنــاوە«. کۆتایــی 

لــە  کــە  گفتوگۆیانــەدا،  ئــەو  چوارچێــوەی  لــە 

ــدراون،  ــارک ئەنجام ــەڵ ف ــەری 2012دا لەگ نۆڤەمب

ــەم  ــی پێنج ــە« خاڵ ــی ملمالنێک ــی »کۆتاییهاتن بەش

ــی  ــە رێککەوتن ــت، ک ــە پێکدەهێنێ ــەو شــەش خاڵ ل

لەســەرکراوە.

بریتییــن  خاڵەکانــی دیکــەی رێککەوتننامەکــەش 

ــی  ــتنی بازرگان ــتوکاڵی و نەهێش ــازی کش ــە چاکس ل

بــە مــادە هۆشــبەرەکانەوە، لەگــەڵ پێشکەشــکردنی 

ــەو  ــان و بەشــداری سیاســی ئ ــۆ قوربانی ــوو ب قەرەب

ســەربازانی، کــە چەکەکانیــان لێوەردەگیرێتــەوە. 

یاســایی  چوارچێوەیەکــی  لەســەر  هــەردووال 

رێککەوتــن بــۆ رێککەوتنــی ئاشــتی یەکجارەکــی 

ــانی  ــەربازکردنی کەس ــە بەس ــتبەرداربوون ل و دەس

رێکخــراوی  و  کۆڵۆمبیــا  حکومەتــی  دیکــە. 

2015دا  ســاڵی  ســێپتەمبەری  لــە  فــارک 

ــەی  ــی رێککەوتننام ــە ئیمزاکردن ــدا ب پەیامنیان

ئاشــتی لــە مــاوەی 6 مانگــدا، هــەر ئــەو 

لەســەر  ســازان  کــە  رایانگەیانــد،  کاتیــش 

ــە  ــە خاڵ ــەڕکەرەکان ل ــایی ش ــی یاس چارەنوس

ــت. ــە دەبێ ــی رێککەوتننامەک جەوهەرییەکان

خاڵه کانی رێککه وتننامه ی ئاشتی نێوان 

فارک و حکومه تی کۆڵۆمبیا

به ڵێنــده ده ن  فــارک  -چه کداره کانــی 

لــه دوای  رۆژ(   180( له مــاوه ی 

کۆتاییــه وه ،  ئاشــتی  رێککه وتننامــه ی 

دابنێــن. به ته واویــی  چه که کانیــان 

ــوزه ر و  ــی و راگ ــه ی کات ــتکردنی ناوچ -دروس

ــداری  ــه زار( چه ک ــه ی )7 ه ــۆ نزیک ــپ ب که م

ــارک. ف

ــووان، رێگــه   ــی ئاسایشــی یاخیب ــۆ زامنکردن -ب

مه ده نــی  که ســانی  چوونه نــاوه وه ی  بــه  

فــارک. که مپه کانــی  بۆنــاو  نادرێــت 

راده ســتی  فــارک  چه که کانــی  -ســه رجه م 

نه تــه وه   چاودێــری  لــه   کۆمه ڵێــک 

ده کرێــت. یه کگرتــوه کان 

ریفراندۆمی کۆڵۆمبیا

دوای ئیمزاکردنــی رێککەوتننامــەی ئاشــتیی 

حکومەتــی  و  فــارک  رێکخــراوی  نێــوان 

ئــەو  یاســاییەکانی  رەوتــە  بەپێــی  کۆڵۆمبیــا، 

مانگــی  ســەرەتای  لــە  بڕیــاردرا  رێککەوتنــە، 

ئۆکتۆبــەری ســاڵی 2016دا ریفراندۆمێــک ســەبارەت 

ــەن  ــە لەالی ــەم رێککەوتننامەی ــەندکردنی ئ ــە پەس ب

ــە  ــەاڵم ل ــت. ب ــاوە ئەنجامبدرێ دانیشــتوانی کۆڵۆمبی

ــر«  ــی »نەخێ ــراودا دەنگ ــی چاوەڕواننەک ئەنجامێک

بەرامبــەر رێککوتننامەکــە ســەرکەوتنی بەدەســتهێنا، 

ــەر  ــر بەس ــی نەخێ ــەرکەوتنی دەنگ ــدە س هەرچەن

»بەڵــێ«دا بــە جیاوازییەکــی کەمــی چەنــد پۆینتێک 

بــوو، بــەاڵم هێشــتا بــە ئەنجامێکــی چاوەڕواننەکــراو 

دادەنرێــت.

 سانتۆسخوان مانوێل 
واو: خوان مانوێل سانتۆس  تهناوی 

 کاڵدیرۆن.
 تائێستا(. -2010رۆکی کۆڵۆمبیا ) پۆست: سه

 ( ساڵ.65، )10/8/1951دایکبوون:  ساڵی له
 جێبوون: کاستا دێ نارینۆ. شوێنی نیشته

کێتیی  تی بۆ یه اڵیه حزب: پارتی کۆمه
 یی. وه ته نه

ی زانستی و خوێندن: )زانکۆی  کایه
ن(،  نده ئابووریی لهکانساس(، )کۆلیژی 

زانکۆی هارڤارد(،   دی له نه )کۆلیژی که
 )زانکۆی هارڤارد(، )زانکۆی تافتس(.

نووس،  دار، رۆژنامه تمه : سیاسه پیشه
 ئابووریناس.

زیری  ( وه1994-1991ژیانی سیاسی: )
( 1992، ساڵی ) بووه  وه ره بازرگانیی ده

  وه ته ی نه رۆکی کۆنگره پۆستی سه
پێدان  شه کان بۆ بازرگانی و گه هکگرتوو یه
زیری دارایی  ( وه2002-2000، ) رگرتووه وه

( پارتی 2005، ساڵی ) کۆڵۆمبیا بووه
یی  وه ته کێتیی نه تی بۆ یه اڵیه کۆمه
( پۆستی 2009-2006، ) زراندووه دامه
 .  رگرتووه رگری وه زیری به وه
کێک  رشتیی یه رپه سه  وه (ـه1994ساڵی )  له
کار بۆ   کات که ده  زراوانه امهو د له

ن  که خۆشکردن ده ئاسانکاریی و رێگه
و  ڵ فارک، له گه دانوستان له  ت به باره سه

 کی زۆری کرا. تییه شدا دژایه یه ماوه
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نزیکــەی  لــە  پرســیارەی  ئــەم  ریفراندۆمەکــە 

کــە  کردبــوو  کۆڵۆمبــی  هاوواڵتــی  ملیــۆن(   35(

مافــی دەنگدانیــان هەبــوو: »ئایــا پاڵپشــتیی لــە 

رێککەوتنــی کۆتایــی راگرتنــی شــەڕ و ناکۆکییــەکان 

ــت؟«.  ــەیی دەکەی ــتیی هەمیش ــی ئاش و جێگیرکردن

کــە ئەمــە ناونیشــانێک بــوو بــۆ پەســەندکردنی 

ئــەو بەڵگەنامــە 297 الپەڕەییــەی وەک پوختــەی 

کۆکرابــووەوە. هــەردووال  گفتوگۆکانــی 

نزیکــەی  راپرســییەکەدا  لــە  بەشــداریی  رێــژەی 

)%37.28( بــوو، کــە دەکاتــە )12.5 ملیــۆن( کــەس. 

ــە  ــەس، وات ــەی )6408350( ک ــەش نزیک ــەو رێژەی ل

رێــژەی )50.21%(ی بەشــداربووان بــە »نەخێــر« 

 )6346055( نزیکــەی  هــاوکات  دەنگیانــداوە، 

کــەس، واتــە رێــژەی )49.78%(ی بەشــداربووان بــە 

»بەڵــێ« دەنگیانــداوە. 

بــە  ئەنجامانــە  ئــەم  وەهــادەکات  ئــەوەی 

چاوەڕواننەکــراو دابنێیــن، ئــەو راپرســییانەیە کــە 

پێــش ئیمزاکردنــی رێککەوتننامەکــە ئەنجامــدراون، 

ــە  ــۆ رێککەوتننامەک ــێ« ب ــدا »بەڵ ــک لەوێ بەجۆرێ

ــییەکی  ــە راپرس ــە ل ــۆ منوون ــوو، ب ــەوە ب زۆر لەپێش

پەیامنــگای »داتیکســکۆ«دا ئــەوە دەرکەوتــووە کــە 

)55%(ی بەشــداربووان بــە بەڵــێ دەنگیــان داوە، لە 

ــاری  ــدەران نەی ــا )36.3%(ی دەنگ ــەردا تەنه بەرامب

رێککەوتنەکــە بــوو. راپرســییەکی دیکــە پەیامنــگای 

»ئیپســۆس ناپلیــۆن فرانکــۆ« ئــەوەی دەرخســت کــە 

ــر )34%(ی  ــی نەخێ ــێ )66%( و دەنگ ــی بەڵ دەنگ

بەدەســتهێناوە. 

رێککەوتننامەکەیــان  کۆڵۆمبییــەکان  ئەگــەر 

کــە  فــارک،  رێکخــراوی  ئــەوا  پەســەندبکردایە، 

ــی  ــەڵ راپەڕین ــان لەگ ــەوە هاوش ــاڵی 1964ـ ــە س ل

جوتیارانــدا دامــەزراوە و هێشــتا نزیکــەی )6 بــۆ 7( 

هــەزار چەکــداری مــاوەم لــە هێزێکــی چەکــدارەوە 

دەبــووە هێزێکــی سیاســی، بێگومــان بپــاش دانانــی 

چەکەکانــی.

نەیارانــی ئــەم رێککەوتننامەیــە بۆیــە دژایەتیــی 

ــان  ــر« دەنگی ــە »نەخێ ــەن و ب ــگاوە دەک ــەم هەن ئ

ــە ئاســانکارییەکی زۆر کــراوە  پێــدا، چونکــە پێیانوای

لــە ســزای ئــەو کەســانەی کــە تاوانــی مەترســیداریان 

ــی  ــدا دادگای ــی تایبەت ــە دادگایەک ــداوە و ل ئەنجام

دەدرێــن.  ســزایەکی ســوک  دەکرێــن، هەربۆیــە 

رێککەوتننامەکــە  نەیارانــەی  ئــەم  هەروەهــا 

رەتیشــیدەکەنەوە کــە کــە چەکــدارە چەککراوەکانی 

بکــەن،  سیاســیدا  ژیانــی  لــە  بەشــداریی  فــارک 

لــەوەی  هەروەهــا ترســی خۆشــیان نەشــاردەوە 

ــەورەوە. ــاتێکی گ ــاو کارەس ــە ن ــان بکەوێت واڵتەکەی

دوای راگەیاندنــی ئەنجامــەکان راســتەوخۆ ســەرۆک 

ســانتۆس داوای لــە چەکدارانــی فــارک کــرد کــە 

ــان  ــە چەکدان ــەوە ل ــاردیان نەکات ــە س ــەم ئەنجام ئ

لەگــەڵ  کــە  راشــیگەیاند  ئاشــتی.  پڕۆســەی  و 

بــەاڵم  دەکات،  پەســەند  ئەنجامــەکان  ئــەوەی 

هــاوکات بەردەوامیــش دەبێــت لــە بەجێگەیاندنــی 

هەوڵەکانــی  و بەردەوامبــوون لــە پڕۆســەی ئاشــتی. 

ســانتۆس باســی لــەوەش کــرد کــە راگرتنــی شــەڕ و 

تەقەنەکــردن هێشــتا بــەرکارە و داوای لــە راوێــژکار 

ــۆ  ــا بکــەن ب ــردراوەکان کــردووە ســەردانی کوب و نێ

وتووێــژ لەگــەڵ ســەرکردەکانی فــارک دەربــارەی 

هەنــگاوی داهاتــوو. ســانتۆس گوتــی: »تەســلیم 

بــۆ  دەبێــت  بــەردەوام  نابیــن، هەوڵەکانیشــامن 

ســاتەکانی  دوا  تــا  ئاشــتی  بەرەوپێشــەوەبردنی 

مــاوەی ســەرۆکایەتییەکەم، چونکــە ئــەوە تاکــە 

بــۆ  ئــارام  واڵتێکــی  جێهێشــتنی  بــۆ  رێگەیــە 

داهاتوومــان«. نەوەکانــی 

فــارک  ســەرۆکی  چوارچێوەیــەدا  لــەم  هــەر 

کــە  رایگەیانــد  )تیمۆچینکــۆ(  بــە  نــارساوە  کــە 

ــردن  ــە کارک ــت ل ــەردەوام دەبێ ــان ب بزووتنەوەکەی

جەنــگ. کۆتایــی  بــە  گەیشــن  هەتاوەکــە 

ســانتۆس( جێگــری  )فراچیســکۆ  بەرامبــەردا  لــە 

ســەرۆکی پێشــووی کۆڵۆمبیــا، کــە هــاوکات یەکێکــە 

لــە نەیارەکانــی رێککەوتنەکــە، هیــوای خواســت لــە 

ماوەکانــی داهاتــوودا رێککەوتنێکــی باشــرت لەمــەی 

»ســەرکەوتنی  گوتیشــی:  ئەنجامبدرێــت.  ئێســتا 

دەنگــی نەخێــر ســەرکەوتنی ئاشــتی و دادپــەروەری 

بــوو، ســەرکەوتنی ئاشــتییەک بــوو هاوشــان لەگــەڵ 

ــتییەکی  ــەرکەوتنی ئاش ــتەوایی، س ــووردن و ئاش لێب

ــەوە  ــامن پێک ــوو الیەک ــتییەک هەم ــتگیرتر، ئاش گش

کۆبکاتــەوە و ئاشــتییەکی پــڕ لــە ســەقامگیریی 

بێــت«.

پێشــووی  ســەرۆکی  ئەوەشــەوە  ســەروو  لــە 

خــاوەن  هێشــتا  کــە  ئۆریبــی(،  )ئەلڤــارۆ  واڵت 

نفــوز جاموەرێکــی بەرچــاوە لەنــاو واڵتەکەیــدا، 

هــاوکات رابــەری هەڵمەتــی رەتکردنــەوەی ئــەم 

ــتە  ــە پێویس ــد ک ــوو، رایگەیان ــەش ب رێککەوتننامەی

لەنــاو  بــدەن  تاوانەکانیــان  باجــی  یاخیبــووان 

ــی  ــچ جۆرێــک کورســی پەرلەمان ــە هی ــدا و ب زیندان

بەدەســتنەهێنن.

و  ئەنجامــەکان  باڵوکردنــەوەی  پــاش  هــەر 

دەنگــی  رێژەیــی  زۆرینەیەکــی  بەدەســتهێنانی 

رێکخراوەکــە  ســەرکردەکانی  »نەخێــر«، 

ئەنجامــدا،  داخراویــان  کۆبوونەوەیەکــی 

)یئمۆلیــۆن  ســەرۆکایەتی  بــە  کۆبوونەوەکــە 
 ژنە گەریالیەکی ڕێکخراوی فارک



15چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان

خیمینێــز( بــوو کــە نــارساوە بــە )تیمۆچینکــۆ(، 

لەگــەڵ  دیاریکــراوی  بــە  کۆبوونەوەکــە 

بــوو،  فــارک  رێکخــراوی  دانوســتانکاری  تیمــی 

شــیکردنەوەی  مەبەســتی  بــە  کۆبوونەوەکــە 

ئەنجامــی ریفراندۆمەکــە بــوو. کۆبوونەوەکــە لــە 

ــە  ــوو، ژمارەیەکــی زۆر ل ــا ب ــای پایتەختــی کوب هاڤان

رۆژنامەنووســان لەبــەردەم شــوێنی کۆبوونەوەکــەی 

کاردانــەوەی  بــە  ســەبارەت  کۆبوونــەوە  فــارک 

رێکخراوەکــە. فەرمیــی 

تیمۆچینکــۆ بــە رۆژنامەنووســانی راگەیاند: »تائێســتا 

ــە  ــە ئاشــتییەوە و جارێکــی دیک ــارک پەیوەســتە ب ف

ــی  ــۆ بەکارهێنان ــەوە ب ــی خــۆی دووپاتدەکات ئامادەی

بونیادنانــی  بــۆ  چەکێــک  تاکــە  وەک  وشــە 

ــە ئەنجامــی  ــی خــۆی ل ــوو«. هــاوکات بێهیوای داهات

»فــارک  رایگه یانــد  و  نەشــاردەوە  ریفراندۆمەکــە 

له به رئــه وه ی  ئه نجامــه ،  ئــه و  بــۆ  به داخــه   زۆر 

ــه   ــزی رق و کین ــه  هێ ــه  ک ــه ملێنه ری ئه وه ی ــه  س ئه م

ــاوه ،  ــادا کێش ــی کۆڵۆمبی ــه ر گه ل ــی به س ــه  باڵ و تۆڵ

ئــه و گه لــه ی خــه ون بــه  ئاشــتییه وه  ده بینێــت و 

ــه ش  ــه  ئێم ــت ب ــه ی پش ــه و خه ون ــۆ ئ ــت ب ده توانێ

ببه ســتێت«.

ــی  ــارک و حکومه ت ــتی ف ــه ی ئاش رێککه وتننام

کۆڵۆمبیــا و ئه زمونــی په که کــه و تورکیــا

دواجــارو پــاش زیاتــر لــه  نیو ســه ده  شــه ڕو کوشــتاری 

نێــوان حکومه تــی کۆڵۆمبیــا و رێکخــراوی چه کــداره  

شۆرشــگێڕه کانی کۆڵۆمبیــا )فــارک(، پــاش زیاتــر 

ــی  ــه ڕو ئه نجامدان ــی ش ــی راگرتن ــاڵ هه وڵ ــه  30 س ل

ــه ڕی  ــه  ش ــان ب ــان و کۆتاییهێن ــۆ چه کدان ــۆ ب گفتوگ

رێککه وتنــی  هــه ردووال  نێوانیــان،  چه کــداری 

ــه ی  ــه ن کۆمه ڵگ ــه ش له الی ــرد. ئه م ــان ئیمزاک کۆتایی

لێکــراو  گــه وره ی  پێشــوازییه کی  نێوده وڵه تییــه وه  

ده وڵه تــه   و  جیهانییــه کان  گــه وره   رێکخــراوه  

هه نــگاوه   بــه م  خۆیــان  دڵخۆشــی  زلهێــزه کان 

ــڕی. ده رب

ــه ی  ــێکی دیک ــه  که یس ــاس ل ــت ب ــره دا ده مانه وێ لێ

ئه گــه ری  بــه   بکه یــن،  هاوشــێوه   تاڕاده یــه ک 

نێــوان  لــه   هاوشــێوه   رێككه وتنێكــی  به دیهاتنــی 

ــا و چه کدارانــی پارتــی کرێکارانــی  حکومه تــی تورکی

)په که کــه (. کوردســتان 

په یوه ندییه کانی فارک و په که که 

هــه ردوو  کارکردنــی  رێبــازی  به هــۆی 

کرێکارانــی  پارتــی  تایبــه ت  بــه   رێکخراوه کــه وه ، 

مامه ڵــه   وریایانــه   شــێوه یه کی  بــه   کوردســتان، 

ــی  ــدا ده کات و زانیارییه ک ــه  نهێنییه کان ــه ڵ پرس له گ

ئه وتــۆ لــه  په یوه ندییه کانیــدا ناخاتــه  به رده ســت. 

په که کــه   په یامێکــی فه رمییــدا  لــه  چه نــد  بــه اڵم 

فــارک  چه کدارانــی  لــه   تــه واو  پشــتیوانییه کی 

ده قــی  دیارترینیــان  ده کات،  شۆڕشــه که یان  و 

ســه ربازیی  )باڵــی  هه په گــه   پیرۆزبایــی  نامــه ی 

پارتــی کرێکارانــی کوردستان(ـــه  به بۆنــه ی یــادی 

فارکــه وه ،  رێکخــراوی  دامه زراندنــی  ســاڵه ی   50

ــه   ــه  ســاڵی 2014. ل ــه  دوو ســاڵ پێــش ئێســتاو ل وات

رێکخــراوی  ســه رهه ڵدانی  له گــه ڵ  و  به رامبــه ردا 

هێــزه   له الیــه ن  روبه ڕوبوونــه وه ی  و  داعــش 

په که کــه   به تایبــه ت  گشــتی،  بــه   کوردییه کانــه وه  

کوردســتان،  خۆرئــاوای  لــه   هاوپه یامنه کانــی  و 

ــارک  ــووه وه،  کــه  رێکخــراوی ف ــه وه  باڵوب ده نگــۆی ئ

ــۆ  ــت ب ــۆی ده نێرێ ــی خ ــه  چه کداره کان ــک ل کۆمه ڵێ

نــاو هێزه کانــی ســه ر بــه  په که کــه ، به مه به ســتی 

و  داعــش  رێکخــراوی  به رامبــه ر  شــه ڕکردن 

دوپاتکردنــه وه ی ئــه و ئینته رناســیۆنالیزمه ی هــه ردوو 

باوه ڕیــان  مارکســی  ئایدیایه کــی  وه ک  رێکخــراو 

پێیه تــی. بــه اڵم دواتــر ئــه م هه واڵــه  ره تکرایــه وه  

ئاڵــۆزه   په یوه ندییــه   به هــۆی  پێده چێــت  و 

هه ســتیاره کانییه وه ،  لێکه وتــه   و  نێوده وڵه تییــه کان 

جێبه جێنه کرابێــت. پڕۆژه یــه   ئــه م 

ده قــی نامــه ی پیرۆزبایــی هه په گــه  بــه  بۆنــه ی 

یــادی 50 ســاڵه ی دامه زراندنــی فارکــه وه 

هه ڤااڵن...

خه بــات  ته نهــا  کوردســتان،  لــه   ئێمــه   خه باتــی 

ــه   ــی مرۆیی ــو خه باتێک ــدا، به ڵک ــه ک واڵت ــه  ی ــه  ل نیی

 لە چه ند په یامێکی 
فه رمییدا په که که  

پشتیوانییه کی ته واو 
له  چه کدارانی فارک و 
شۆڕشه که یان ده کات، 

دیارترینیان ده قی نامه ی 
پیرۆزبایی هه په گه  

)باڵی سه ربازیی پارتی 
کرێکارانی کوردستان(
ـه  به بۆنه ی یادی 50 
ساڵه ی دامه زراندنی 

رێکخراوی فارکه وه 

,,
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و  زوڵــم  چەوســاندنەوەو  و  له ناوبــردن  بــه   دژ 

ــه   ــه ن واڵت ــورد له الی ــی ک ــوو گه ل ــایدی هه م جینۆس

کۆڵۆنیالیســته کانه وه ، هه روه هــا خه باتێکــه  دژ بــه  

چه وســاندنه وه  و ســه رکوتکردن و له که سێتیخســن، 

ســه رمایه داره   بااڵده ســته   هێــزه   له الیــه ن  کــه  

ناوه ڕاســته وه ،  خۆرهه اڵتــی  نێوده وڵه تییه کانــی 

پیاده ده کرێــت. خه باتــی ئێمــه ، کــه  له ســه ر بنه مــای 

ــاڵ  ــه ن هه ڤ ــیی-ژینگه یی له الی ــی دیموکراس مۆدێلێک

ــراوه ،  ــه ردی بناغــه ی دان ــه وه  ب ــاڵ ئۆجه الن(ـ )عه بدوڵ

ئامانجه کــه ی دروســتکردنی ئه ڵته رناتیڤێکــی ئــازاد 

و دیموکراتــه  لــه  خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت.

هه ڤااڵن...

خه باتــی ئێمــه ، بــێ جیاوازییــه  بــۆ خزمه تــی شوناســی 

بــه   ناوه ڕاســت،  خۆرهه اڵتــی  خه ڵکــی  ســه رجه م 

ئامانجــی سیســتمێکی دیموکراســی کۆنفیدراڵی، وه ک 

ســه رمایه داری،  مۆدێرنیتــه ی  بــۆ  ئه ڵته رناتیڤێــک 

له ســه ر  ده که یــن  بــۆ  خه باتــی  سیســتمه ی  ئــه م 

برایه تــی  ئــازادی ژن، دادپه روه ریــی کۆمه اڵیه تــی، 

ــه زراوه . ــه الن دام ــوان گ ــی نێ و پێکه وه ژیان

خۆرهه اڵتــی  و  التیــن  ئه مریــکای  گه النــی  خه باتــی 

ــه کان،  ــزه  بااڵده ســته  نێوده وڵه تیی ــه  هێ ناوه ڕاســت دژ ب

گه لێــک الیه نــی هاوبه شــیان هه یــه . بێگومــان لــه  وه هــا 

ســه رده مێکی به جیهانیبــوودا، پیشــاندانی هاوپشــتی 

و  ســه ره کی  ئه رکێکــی  زیاتــر،  لێکنزیکبوونــه وه ی  و 

هــه ر  بزووتنــه وه  شۆڕشــگێڕییه کانه .  خۆلێالنــه دراوی 

گه لــی  هاوپشــتی  پێامنوایــه   بنه مایــه   ئــه م  له ســه ر 

ــه   ــه . ئێم ــوڵ و گه وره ی ــورد، زۆر ق ــی ک ــا و گه ل کۆڵۆمبی

بــه  شــانازییه وه  رایده گه یه نیــن کــه  پشــتیوانی خه باتــی 

چه کــداره   )هێــزه   لــه   ده که یــن  خۆمــان  هه ڤااڵنــی 

ــه   ــه و تاکتیک ــارک(، دژ ب ــا- ف ــگێڕه کانی کۆڵۆمبی شۆڕش

گه شــه یپێده ده ن  نه یاره کامنــان  تایبه تــه ی  جه نگییــه  

و کاری له ســه ر ده کــه ن.

لــه و ده مــه ی ســه رکه وتنی گه ریــال شۆڕشــگێڕه کانی 

خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســت، گه وره تریــن پشــتیوانییه  

بــۆ گه ریالکانــی ئه مریــکای التیــن، بــه  هه مــان 

ئه مریــکای  گه ریالکانــی  ســه رکه وتنی  شــێوه ش 

التیــن، گه وره تریــن پشــتیوانییه  بــۆ گه ریالکانــی 

ســه رده مه ماندا  لــه م  ناوه ڕاســت.  خۆرهه اڵتــی 

له پێنــاو  گه ریــالکان  خه باتــی  ســه رکه وتنی 

ئازادیــدا، ده بێتــه  مه شــخه ڵی هیــوای ســه رجه م 

گــه ل و چینــه  چه وســاوه کان.

هه ڵوێستی ده وڵه تی تورکیا

رێککه وتننامه کــه ی  ئیمزاکردنــی  پــاش  راســته خۆ 

نێــوان فــارک و حکومه تــی کۆڵۆمبیــا، وه زاره تــی 

به یاننامه یه کــی  لــه   تورکیــا  کۆمــاری  ده ره وه ی 

گه یشــتنه   بــۆ  خــۆی  دڵخۆشــی  فه رمییــدا 

ــا  ــی کۆڵۆمبی ــارک و حکومه ت ــوان ف ــی نێ رێککه وتن

ــه   ــه و جه نگ ــی ئ ــه  زیانه کان ــاژه ی ب ــڕی و ئام ده رب

ئاڵۆزییــه   و  »پێکــدادان  کــردووه :  به رده وامــه  

و  کۆڵۆمبیــا  حکومه تــی  نێــوان  چه کدارییه کانــی 

                      ژنان بەشێکی سەرەکیی هێزە چەکدارەکانی ڕێکخراوی فارک پێکدەهێنن
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ــه ده یه   ــو س ــه  نی ــر ل ــاوه ی زیات ــارک، م ــراوی ف رێکخ

هــه زار(   220( لــه   زیاتــر  کوژرانــی  به رده وامــه و 

کــه س و ئاواره بوونــی )5( ملیــۆن که ســی دیکــه ی 

کــردوه   لــه وه ش  باســی  هــاوکات  لێکه وتۆتــه وه ». 

ــکاوه   ــی ئه مری ــراوی واڵتان ــه ی رێکخ ــه  رێگ ــا ل تورکی

به شــداربووه  لــه  رێــڕه وی ئاشــتی نێــوان فــارک و 

حکومه تــدا. لــه  کۆتایــی به یاننامه که شــدا هاتــووه  

کــه  » ئاژانســی هاریــکاری و هه ماهه نگــی تورکیــا 

ده ســتیکردوه  بــه  کاره کانــی خــۆی بــه  مه به ســتی 

لــه   ســه ره تایی  قوتابخانه یه کــی  دروســتکردنی 

و  ئاڵــۆزی  به هــۆی  کــه   )ئۆریگــۆن(،  ناوچــه ی 

بــووه ». وێــران  پێکدادانه کانــه وه  

ئــه وه ی لــه م به یاننامه یــه  و هه وڵه کانــی تورکیــادا 

حکومه تــی  و  فــارک  رێککه وتنــی  بــه   ســه باره ت 

و  فیعلــی  بــه   ئه گــه ر  به دیده کرێــت،  کۆڵۆمبیــا 

له ســه ر زه مینــه ی واقیــع بــه  هه مــان لۆژیــک کار 

بــۆ واڵته کــی خۆشــی بــکات، ده کرێــت چاوه ڕێــی 

داهاتویه کــی بــاش بکرێــت بــۆ پڕۆســه ی ئاشــتی 

ــری  ــه  چاودێ ــا هه میش ــتی تورکی ــه  گش ــا. ب ــه  تورکی ل

ــه م  ــتویه تی ه ــردوه  و ویس ــای ک ــی کۆڵۆمبی بارودۆخ

ــه م  ــی ئ ــه  ئه زمون ــۆ ئاشــتی ســود ل ــۆ شــه ڕ هــه م ب ب

ــت. ــه  وه ربگرێ واڵت

ــی  ــه ڕی )DHA(ی به ناوبانگ ــی ماڵپ ــی هه واڵێک به پێ

و  ئه مســاڵدا  ره مه زانــی  مانگــی  لــه   تورکیــا، 

ئــه ردۆگان  ته یــب  ره جــه ب  دیاربه کــر،  شــاری 

کــه   به ربانگێکــدا  میانــه ی  لــه   تورکیــا  ســه رۆکی 

کاربه ده ســتانی  و  که ســایه تی  لــه   کۆمه ڵێــک  بــۆ 

رێکخســتبوو، بــه  ئاشــکرا رایگه یانــد »مــن پێشــنیاری 

ده کــه م  کۆڵۆمبیــا  ئه زمونــی  لــه   ســودوه رگرتن 

به رامبــه ر  ئێمــه ش  هه تاوه کــو  فــارک،  به رامبــه ر 

ــه یه ی  ــه م قس ــه ردۆگان ئ ــن«. ئ ــه  به کاریبهێنی په که ک

ــا  ــی کۆڵۆمبی ــت ئه زمون ــی »ده کرێ رونکــرده وه  و گوت

ــه و ده مــه ی  ــۆ چاره ســه ر، ل ــن ب ــه  وه ربگری وه ک منون

چه کدارانــی  به رامبــه ر  کۆڵۆمبیــا  حکومه تــی 

فــارک ده جه نگێــت، هــاوکات لــه  مــاوه ی ســااڵنی 

رابــردودا لــه  گفتوگــۆش نه وه ســتاوه ، ئێمــه ش بــه  

هه مــان شــێوه  لــه و ده مــه ی له گــه ڵ چه کدارانــی 

گفتوگــۆش  هــاوکات  شــه ڕداین،  لــه   په که کــه دا 

دانوســتانه کانی  لــه   وه کچــۆن  ئه نجامده ده یــن«. 

فــارک و حکومه تــدا چه نــد واڵتێــک وه ک  نێــوان 

واڵتانــه   لــه و  یه کێــک  به شــداربوون  نێوانگیــر 

ــاڵێکه   ــد س ــاوه ی چه ن ــه  هــاوکات م ــوو، ک ــج ب نه روی

کار له ســه ر لێکنزیککردنــه وه ی تورکیــا و په که کــه  

بــه   ده کات-،  ئاشــتی  پڕۆســه ی  به ره وپێشــربدنی  و 

پێمباشــه    « رایگه یانــد  ئــه ردۆگان  هه مانشــێوه  

گفتوگۆکانــی  لــه   به شــداربێت  دیکــه   الیه نــی 

ــری  ــه ی نێوه ندگی ــه و واڵتان ــێوه ی ئ ــدا، هاوش نێوامنان

ســه رۆکی  دواجــار  ده کــه ن«،  کۆڵۆمبیــا  و  فــارک 

تورکیــا ئامــاژه ی بــه  خواســتی واڵته کــی کــرد بــۆ 

په که کــه :  له گــه ڵ  ئاشــتی  به ئه نجامگه یاندنــی 

کۆڵۆمبیــا  و  فــارک  وه ک  ده مانه وێــت  »ئێمــه ش 

ــه   ــت هه تاهه تای ــه  ناکرێ ــن، چونک ــە رێککه وت بگه ین

ــن،  ــۆ هه ڵگری ــه  گفتوگ ــت ل ــن و ده س ــه ڕدا بی ــه  ش ل

ئــه و  ده گه ینــه   ده مــه ی  ئــه و  هه تاوه کــو  بــه اڵم 

له ســه ر  قســه   ناتوانیــن  ئاشــتییه ،  و  گفتوگــۆ 

وه ک  بکه یــن«،  تفه نگه کامنــان  بێده نگکردنــی 

ده بینیــن خواســته که ی ئــه ردۆگان بێمــه رج نییــه  و 

ــه وه ی وا  ــه  بۆئ ــه کانی ئاماژه ی ــی قس ــه ی دووه م بڕگ

ــاده ی  ــات ئام ــا دواس ــت و ت ــه ڕ راناگرێ ــانی ش به ئاس

په که کــه . له گــه ڵ  شــه ڕکردنه  

ئه م ئه زمونه  ده گوازرێته وه  بۆ تورکیا؟

لــه  ســه ره وه  هه ڵوێســته  فەرمییــه کان و خواســتی 

الیه نه کامنــان بینــی، بــه اڵم له گــه ڵ بوونــی چه نــد 

خاڵێکــی به هێــز بــۆ دوباره بوونــه وه ی ئه زمونه کــه ، 

هــاوکات چه نــد خاڵێکیــش ده بینیــن، کــه  ره نگــه  ببنــه  

ــێوه   ــی هاوش ــتنه  رێککه وتنێک ــه رده م گه یش ــر له ب رێگ

تورکیــادا: و  په که کــه   له نێــوان 

کۆڵۆمبیــا  ئۆپۆزســیۆنه کانی  الیه نــه   و  پــارت 

ــان  ــی واڵته که ی ــه ی حکومه ت ــه م هه وڵ ــتیوانییان ل پش

ناڕه زایه تییه کیــان ده رنه بــڕی.  کــردو هیــچ جــۆره  

بــه اڵم به شــێک لــه  هێــزه  ئۆپۆزســیۆنه  تونــدڕه و 

تورکیــا،  ره گه زپه رســته کانی  و  ناسیۆنالیســت  و 

نه یانشــاردۆته وه ، کــه  دژی هــه ر جــۆره  دانوســتانێکن 

رێکخراوێکــی  به وپێیــه ی  په که کــه ،  له گــه ڵ 

,,

ره جه ب ته یب 
ئه ردۆگان سه رۆکی 
تورکیا له  میانه ی 
به ربانگێکدا که  بۆ 

کۆمه ڵێک له  که سایه تی 
و کاربه ده ستانی 
رێکخستبوو، به  

ئاشکرا رایگه یاند »من 
پێشنیاری سودوه رگرتن 

له  ئه زمونی کۆڵۆمبیا 
ده که م به رامبه ر فارک، 

هه تاوه کو ئێمه ش 
به رامبه ر په که که  

به کاریبهێنین«
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تیرۆریســته  و هــه ر جــۆره  گفتوگۆیــه ک داننانــه  بــە 

بوونیــدا.

چه وســاندنه وه ی  په که کــه   خه باتــی  -بنچینــه ی 

ــره   ــێکی ئاڵۆزت ــه ش پرس ــه  ئه م ــوو، ک ــی ب نه ته وه ی

لــه  کۆڵۆمبیــا، چونکــه  لــه  کۆڵۆمبیــا بڕیــاردراوه  پــاش 

ئه ندامانــی  کۆتایــی  رێککه وتنــی  و  چه کدانــان 

ــایی  ــی ئاس ــۆ ژیان ــه وه  ب ــارک بگه ڕێن ــراوی ف رێکخ

هیــچ  ئه مــه   سیاســییش،  بگــره   و  کۆمه اڵیه تــی 

فــارک  نه بــوو، چونکــه  خواســته کانی  رێگرێکــی 

له نــاو واڵته کــه ی خۆیــدا به دیدێــت، بــه اڵم بــێ 

بــه  کــورده کان،  نه ته وایه تییــه کان  پێدانــی مافــه  

خه باتــی  لــه   ده ســت  په که کــه   ئه ســته مه  

هه ڵگرێــت. چه کــداری 

بــه اڵم ئــه وه ی جێگــه ی گه شــبینییه  و ده کرێــت 

دوباره کردنــه وه ی  بــۆ  به هێــزه   خاڵــی  بڵێیــن 

ــتێک  ــوو ش ــش هه م ــا، پێ ــه  تورکی ــه  ل ــه م ئه زمون ئ

گه یشــتنه   بــۆ  ئه ردۆگانــه   خواســتی  ده ربڕینــی 

جگــه   په که کــه دا،  له گــه ڵ  چه کدانــان  قۆناغــی 

و  په که کــه   نێــوان  په یوه ندییه کانــی  لــه وه ش 

ــچ  ــه  هی ــه م رێککه وتننامه ی ــت دوای ئ ــه ، ناکرێ فارک

ئــه م  له نێــوان  بیــروڕا  ئاڵوگۆڕێکــی  و  راوێژێــک 

دوو رێکخــراوه دا نه کرێــت و په که کــه  ســود لــه  

بوونــی  دواجــار  وه رنه گرێــت،  فــارک  ئه زمونــی 

نێوانگیــرو واڵتانــی دیکــه  له نێــوان )کۆڵۆمبیا-فــارک( 

و _)تورکیا-په که کــه (، خاڵێکــی دیکــه ی پۆزه تیڤــه  

ــارک  ــا و ف ــی کۆڵۆمبی ــه  دوای گه یاندن ــه م واڵتان و ئ

بــه  رێککه وتــن، بێگومــان ئه زمونێکــی باشــیان لــه م 

ــه کانی  ــۆ که یس ــن ب ــه وه  و ده توان ــواره دا کۆکردۆت ب

به کاریبهێنــن. دیکــه ش 

فارک و پژاک

هێــزە  دۆســتایەتی  چوارچێــوەی  لــە  هــەر 

نزیــک  هێزەکانــی  تایبــەت  بــە  کوردییــەکان، 

لــە پارتــی کرێکارانــی کوردســتان، پارتــی ژیانــی 

ــتنە  ــەی گەیش ــە بۆن ــژاک(، ب ــتان )پ ــازادی کوردس ئ

رێککەوتنــی نێــوان رێکخــراوی فــارک و حکومەتــی 

کۆڵۆمبیــاوە بەیاننامەیەکــی پیرۆزبایــی ئاڕاســتەی 

ــان  ــدا دڵخۆشــیی خۆی ــارک کــرد و تێی رێکخــراوی ف

بــەم هەنــگاوە دەربــڕی. ئەمــەش دەقــی بەیاننامــە 

پژاکــە: پیرۆزباییەکــەی 

پــژاك پیرۆزبایــی له  هێــزە چەکدارە شۆڕشــگێڕەکانی 

كۆڵۆمبیا )FARC( ده كات:

هاوڕێیان و دۆســتانی هێزە چەکدارە شۆڕشــگێڕەکانی 

ئــازادی  ژیانــی  پارتــی  وه ك  ئیمــه   كۆڵۆمبیــا، 

ــات  ــتێك خه ب ــوو ش ــش هه م ــتان )PJAK( پێ كوردس

و چاالكیــی ئیــوه  به رزده نرخێنیــن كــه  بــۆ مــاوه ی 52 

ســاڵ بــه رده وام بــوو، كــه  بــووه  مایــه ی ئیمزاکردنــی 

ــش  ــدا، ئێمه ی ــه ڵ حكومه ت ــتی له گ ــه ی ئاش په یامننام

 دیمەنێک لە ساتی ئیمزاکردنی ڕێککەوتننامەی نێوان ڕێکخراوی فارک و حکومەتی کۆڵؤمبیا



19چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان

لــه م چاالكییــه  شۆڕشــگیڕانه یەدا  هیــوای تــه واوی 

مه ده نییــه ت و مرۆڤدۆســتی و مافــی سیاســی بــۆ 

ــه   ــه  ب ــن ك ــی ده خوازی ــی مه ده ن ــان و خه ڵك ئه ندام

ســه ربڵندییه وه  تێكه ڵبــوون و بــه  گوێــره ی یاســای 

كــراون.  گه ره نتــی  نێوده وڵه تــی 

ــه وه ی  ــه  ن ــان ببن ــه وه ی داهاتووت ــه  ن ــان وای هیوام

ئاشــتی و لــه  ســایه یدا بژیــن. پارتــی ژیانــی ئــازادی 

ده ســتكه وته   بــه و  بــاوه ڕی  )پــژاك(  كوردســتان 

و  كۆڵۆمبیــا  خه ڵكــی  ســایه ی  له ژێــر  هه یــه  

و  ژیــان  له گــه ڵ  هاوشــان  مه ده نیــدا  خه ڵكانــی 

ــی و دڵســۆزی هــه زاران كه ســانی الیه نگــری  قوربان

جیهانــدا،  به شــه ی  لــه و  مه ده نیــدا،  و  حزبــی 

ــن و  ــه وه  ده كه ی ــبینی ئ ــه  پێش ــتهاتووه . ئێم به ده س

هیوامــان وایــه  ئــه م ئاشــتییه  ببێتــه  مایــه ی ئارامــی 

جارێكــی  جیهانــی.  ئاشــتیی  ســه ره تای  ببێتــه   و 

دیكــه ، ئێمــه  بــە نــاوی ئه ندامامنــان  و خه ڵكــی 

به رزده نرخێنیــن.  ئاشــتییه   ئــه م  كوردســتانه وه  

پارتی ژیانی ئازادی كوردستان- پژاك. 

2016/6/24

ــدان، دواجــار ســانتۆس  دوای 22 ســاڵ هه وڵ

ــت ــه ی گه یش ــه  ئامانجه ک ب

ــی  ــه  ئه نجامدانــی ریفراندۆمــی گه ل دوای پێنــج رۆژ ل

یاخــود  په ســه ندکردن  بــه   ســه باره ت  کۆڵۆمبیــا 

ــی  ــوان حکومه ت ــه ی نێ ــه وه ی رێککه وتننامه ک ره تکردن

خه اڵتــی  لیژنــه ی  فــارک،  چه کدارانــی  و  کۆڵۆمبیــا 

خه اڵتــی  پێدانــی  نه رویجــه وه   واڵتــی  لــه   نۆبــڵ 

نۆبڵــی ئاشــتیی بــۆ ســاڵی 2016ی بــە )خــوان مانوێــل 

ــد. ــا راگەیان ــەرۆکی کۆڵۆمبی ــانتۆس(ی س س

بەدەســتهێنانی ئــەم خەاڵتــەش لەالیــەن سانۆســه وه ، 

له پێناویــدا خه بــات  1994ـــه وه   ســاڵی  لــه   کــه  

ســه رۆکی  کۆڵــامن(ی  )کاســی  وه ک  ده کات، 

ــه   ــۆ هه وڵ ــه وه  ب ــت، ده گه ڕێت ــڵ ده ڵێ ــه ی نۆب لیژن

به رده وامه کانــی حــه م ســه رۆکه  بــۆ به دیهێنانــی 

رایگه یانــد  هه روه هــا  واڵته که یــدا.  لــه   ئاشــتی 

کــه  وێــڕای  بــۆ گه لــی کۆڵۆمبیاشــه ،  خه اڵته کــه  

لــه   بــه اڵم  واڵته که یــان،  ناهه مــواری  بارودۆخــی 

ئاشــتی بێهیــوا نه بــوون.

ســه رۆکی لیژنــه ی نۆبــڵ باســی لــه وه  کــرد کــه  

بــۆ  بێــت  هانده رێــک  ئــه م خه اڵتــه   هیــوادارن 

هه مــوو ده ستپێشــخه رییه  نوێیــه کان لــه  جیهانــدا و 

ــان بینیــوه   هه مــوو ئــه و الیه نانــه ی دیکــه  کــه  رۆڵی

ــیار  ــه ی پرس ــره دا جێگ ــه وه ی لێ ــه یه دا. ئ ــه م پڕۆس ل

ــه   ــه م خه اڵت ــی ئ ــه دا  بۆچ ــه م لیژنه ی ــه  ل و دژبه ریی

ته نهــا ده درێــت بــه  ســه رۆکی کۆڵۆمبیــا، لــه  کاتێکــدا 

ســانتۆس ته نهــا به شــێکی رێککه وتنه کــه  بــووه  و 

بزووتنــه وه ی فــارک الیه نێکــی دیکــه  بــووه ، بۆچــی 

ــه م  ــی ک ــان الن ــارک، ی ــه  ف ــه دراوه  ب ــه  ن ــه م خه اڵت ئ

ــه  هــه ردووال؟ له کاتێکــدا  ــه دراوه  ب ــه  هاوبه شــی ن ب

هه بێــت  نێگه تیڤــی  لێکه وتــه ی  ئه مــه   ره نگــه  

ــه و  ــوودا، ب ــه  داهات ــۆ ئه زموونــی واڵتانــی دیکــه  ل ب

مانایــه ی هێــزه  چه کداره کانــی واڵتانــی دیکــه ی 

چه ندێکیــش  بــاوه ڕه ی  ئــه و  ده گه نــه   جیهــان 

به شــداربن لــه  پڕۆســه ی ئاشــتیدا، بــه اڵم هێشــتا 

ــت. ــان دانانێ ــۆ هه وڵه کانی ــرخ ب ــه  باشــی ن ــه س ب ک

کــه   راگه یانــد  ئــه وه ی  ئاشــکرا  بــه   لیژنه کــه  

خه اڵته کــه  دابــه ش ناکــه ن له نێــوان هــه ردووالدا و 

ــه و  ــه دا، ل ــه م خه اڵت ــت ل ــێکی نابێ ــچ به ش ــارک هی ف

چه ندیــن  »راســته   رایگه یانــد  کۆڵــامن  باره یــه وه  

الیــه ن به شــداربوون لــه  پڕۆســه ی ئاشــتیدا، بــه اڵم 

ــه ر  ــان له س ــرد و کارم ــامن ک ــه  پێشکه ش ــه وه ی ئێم ئ

ــه وه   ــکرا ئ ــه  ئاش ــه ، ب ــی خه اڵته ک ــۆ پێدان ــردووه  ب ک

ده رده خــات کــه  ســه رۆک ســانتۆس یه کــه م کــه س 

بــووه  ئــه م ده ستپێشــخه رییه  مێژووه ییــه ی کــردووه ».

به ده ســتهێنانی ئــه م خه اڵتــه  له الیــه ن سانتۆســه وه ، 

له نێــو 376 پاڵێــوراوی دیکــه دا بــوو کــه  پێکهاتبــوون 

ــی  ــه زراوه ی گرنگ ــایه تی و دام ــک که س ــه  کۆمه ڵێ ل

ــت  ــڵ پێکدێ ــی نۆب ــی. شــایه نی باســه  خه اڵت جیهانی

لــه  بڕوانامه یه کــی رێزلێنــان و میدالیایه کــی زێــڕ 

کــه   ملیــۆن( کرۆنــی ســویدیی،   8( به هــای  بــه  

ده کاتــه  نزیکــه ی )830 هــه زار( یــۆرۆ.

)خــوان مانوێــل ســانتۆس( لــه  )10ی ئۆگۆســتی 

ســاڵی  ناوه ڕاســتی  لــه   له دایکبــووه ،   )1951

هه ڵبژێــردراوه ،  کۆڵۆمبیــا  ســه رۆکی  بــه   2010دا 

ــوان  ــاوه ی نێ ــه  م ــه رۆک ل ــه  س ــه وه ی ببێت ــش ئ پێ

ــی  ــری به رگری ــتی وه زی ــااڵنی )2006-2009( پۆس س

هه بــووه .

سه رچاوه كان: 
http://www.arageek.com/201608 /10 //nobel-prize-

peace-2016.html

http://alkompis.se

http://www.france24.com/ar/20161007

الجزيرة، السكينه

http://www.aljazeera.net/news/international/20086/3/

http://www.assakina.com/center/parties/13876

ماڵپەڕی »الغد«  

http://www.alghad.tv

یۆرۆ نیوز، فڕانس 24، ئاژانسی فرانس پرێس، بی بی سی،

http://www.france24.com/ar/20160623-

http://arabic.euronews.com/201623 /06 //historic-

ceasefire-deal-brings-peace-closer-to-colombia

www.youm7.com/story/20162826185/2/8/

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016160623/06/_

colombia_farc_ceasefire

http://www.petra.gov.jo/public_news/Nws_NewsDetails.

aspx?Menu_ID=&Site_Id=1&lang=1&NewsID=270966&

CatID=19

http://www.almasryalyoum.com/news/details/1018310

ht tp : / /www.annaharkw.com/Annahar /Ar t i c l e .

a spx ? id=688344&date=03102016

http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2016161002/10/_

colombia_far_deal_referendum

http://www.mc-doualiya.com/articles/20161002-

ماڵپه ڕی رێکخراوی فارک

https://farc-epeace.org/background/item/424-hpg-sends-

farc-50th-anniversary-message.html

http://www.dha.com.tr/erdogana-pkk-ile-mucadelede-

farc-modelini-onerdim_1265924.html

http://www.trt.net.tr/arabic/trky/201625/06//trky-t-rb-n-

mtnnh-mn-wqf-tlq-lnr-fy-kwlwmby-518028
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رێكخراوی تۆپاك ئامارۆ
رزگاركردنی پیرۆ له ژێر چه پۆكی سیستمی سه رمایه داری
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1983 ساڵی دامەزراندن: 
ئایدۆلۆژیا: چەپی توندڕەو- 

مارکسی لینینی

رێكخــراوی تۆپــاك ئامــارۆ، رێكخراوێكــی چه پــی 

تونــدڕه وه ، بانگه شــه  ده كات بــۆ شــه ڕی چه كــداری 

له ژێــر  پیــرۆ  ده وڵه تــی  رزگاركردنــی  پێنــاو  لــه  

هه ژموونــی سیســتمی ســه رمایه داری و گۆڕینــی 

ــه دا له ســه ر  ــه و واڵت ــوو ل ــه  سیســتمێكی هه ڵكه وت ب

یــه ك  نزیكــه ی  مــاوه ی  ماركســیزم.  بنه ماكانــی 

ده یه یــه   ئــه و رێكخــراوه  هیــچ كار و چاالكیه كــی 

ئه وتــۆی نییــه . لــه  ســاڵی 2001دا نــاوی رێكخــراوی 

رێكخــراوه ی  لیســتی  له نــاو  ئامــارۆ  تۆپــاك 

تیرۆریســتیه  بیانییــه كان ده رهێــرنا، كــه  له الیــه ن 

ــه   ــه وه . ل ــكاوه  باڵوكرای ــی ده ره وه ی ئه مه ری وه زاره ت

ــه  كاتێكــدا پیــرۆ  ناوه ڕاســتی ده یــه ی هه شــتاكاندا ل

به ده ســت خراپــی بارودۆخــی ئابــوری و سیاســی 

ــاك ئامــارۆ  ــوو، رێكخــراوی تۆپ ــرۆده  بب دژواره وه  گی

دامــه زرا و بــه  نــاوی یه كێــك لــه  ســه ركرده كانی 

هندییــه  ســوره كانه وه  ناونــرا، كــه  نــاوی )تۆپــاك 

ئامــارۆ( بــووه  و لــه ســاڵی    1780دا چه كــی لــه  دژی 

ــه وه  ــرۆ به رزكردۆت ــه  پی ده ســه اڵتی ئیســپانییه كان ل

رووبه رووبوونه وه یه كــدا  لــه    1781 ســاڵی  لــه    و 

كــوژراوه .  ئیســپانییه كاندا  له گــه ڵ 

ئه ندامانــی ســه ر بــه  تۆپــاك ئامــارۆ لــه  مــاوه ی 

نه وه ده كانــی  ســه ره تای  و  هه شــتاكان  ده یــه ی 

ــتیان  ــه ك كاری تیرۆریس ــردوودا ژماره ی ــه ده ی راب س

لــه  پیــرۆ ئه نجامــدا، كــه  رفانــدن و تیرۆركردنــی 

میدیایــی  و  سیاســی  كه ســایه تی  چه ندیــن 

ــاری  ــرش و په الم ــك هێ ــا كۆمه ڵێ ــه وه ، هه روه ه گرت

و  ئه مه ریكــی  ئامانجــی  بۆســه ر  توندڕه وانــه ی 

ــرۆ ئه نجامــدا.  ــی پی ــام(ی پایته خت ــه  )لی ــی ل ئه وروپ

ده ســتگیركردنی ســه ركرده ی رێكخراوه كــه  لــه  ســاڵی 

1992 هۆكارێكــی كاریگــه ر بــوو بــۆ كه مبوونــه وه ی 

زۆر،  ئاســتێكی  تــا  چاالكییه كانــی  كارو  ئاســتی 

بــه و هۆیه شــه وه  تۆپــاك ئامــارۆ په نایــربده  بــه ر 

ــه  دارســتانی  ــه  ب ــه دا ك ــه و ناوچان ــی ل چاالكــی نهێن

چــڕ داپــۆرشاون لــه  ناوه ڕاســت و باشــوری چیاكانــی 

ئه ندێــز، لــه و كاتانــه دا ئه ندامه كانــی ســه ر بــه و 

له گــه ڵ  به هێزییــان  په یوه نــدی  رێكخــراوه  

ــی  ــا و چیلل ــاو پۆلیڤی ــی ن ــه وه  چه كدارییه كان بزووتن

دروســتكردبوو. لــه  كۆتایــی ســاڵی 1996، ئه ندامانــی 

ــۆز ی  ــی باڵی ــه  ســه ر ماڵ ــارۆ هه ڵیانكوتای ــاك ئام تۆپ

 )70( نزیكــه ی  و  پایته خــت  لیــامی  لــه   ژاپــۆن 

بارمتــه  بــه   بــۆ مــاوه ی چــوار مانــگ  كه ســیان 

ــه   ــرۆ ل ــی پی ــی ئاسایش ــار هێزه كان ــا دواج ــرت، ت گ

ــه ر  ــه ری س ــه  )14( رفێن ــه ربازیدا ك ــه یه كی س پرۆس

ــوژران  ــه رۆكه كه یانه وه  ك ــه  س ــارۆ ب ــاك ئام ــه  تۆپ ب

دوای  لــه   و  ئازادكــران  به بارمتــه  گیــراوه كان  و 

ــاری  ــی دی ــارۆ چاالكیه ك ــاك ئام ــه و روداوه وه  تۆپ ئ

ئه نجامنــه داوه . جێــی باســكردنه ڤیكتــۆر پــۆالی  

ــاڵی  ــه  س ــارۆ ل ــاك ئام ــراوی تۆپ ــه ركرده ی رێكخ س

2006دا بــه  ئه نجامدانــی )30( تــاوان لــه  نێــوان 

ســااڵنی 1980 – 1990 تۆمه تبــار كــرا و لــه  ئێســتادا 

به ســه ر  زیندانــدا  له نــاو  هه تاهه تایــی  ســزای 

ــات.  ده ب

بیروباوه ڕی بزووتنه وه ی تۆپاك ئامارۆ 

بزووتنه وه یه كــی  لــه   بریتییــه   رێكخــراوه   ئــه م 

لــه   و  كالســیكی  لینینــی  ماركســی  شۆڕشــگێڕی 

ســاڵی 1983 دامــه زراوه  بــه  ئامانجــی هه وڵــدان 

بــۆ رزگاركردنــی واڵتــی پیــرۆ لــه  چنگــی ئیمپریالیــزم 

ئــه و  ماركســی.  ده ســه اڵتێكی  دامه زراندنــی  و 

بزووتنه وه یــه  به هــۆی ده ســتگیركردن و كوژرانــی 

هێرشــانه ی  ئــه و  و  ئه ندامه كانــی  لــه   هه ندێــك 

ســه ری  ده كرانــه   پیــرۆوه   حكومه تــی  له الیــه ن 

و  ناوخۆییــه كان  ملمالنــێ  به رده وامــی  له پــاڵ 

ــا ئاســتێكی  له ده ســتدانی پشــتیوانییه كانی چــه پ، ت

بــووه .   ال واز  به رچــاو 

كارو چاالكییه كانی

ــارۆ  ــاك ئام ــی تۆپ ــی و كرده وه كان ــن چاالك گرنگرتی

بریتییــه  لــه  چاندنــی بۆمــب، رفانــدن، نانــه وه ی 

ــی  ــیارێتی ئه نجامدان ــردن و به رپرس ــه  و تیرۆرك بۆس

په الماره كانــی  و  هێــرش  لــه   زۆر  ژماره یه كــی 

ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   دژی  لــه  

لــه  رابــردوودا گرتۆتــه  ئه ســتۆ و ئێســتا زۆربــه ی 

پێشــبینی  زیندانــدان.  له نــاو  ئه ندامه كانــی 

ــی  ــاره ی ئه ندامان ــۆی ژم ــتادا ك ــه  ئێس ــت ل ده كرێ

ســه ر بــه  رێكخــراوی تۆپــاك ئامــارۆ لــه  )100( كــه س 

چاالكییه كانیــان  و  كار  ســنوری  و  نه بــن  زیاتــر 

ته نهــا واڵتــی پیرۆیــه .  
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رێكخراوی رێگه ی روون 
ئامانجەکانی »سوپای میلیشیای گه لی پیرۆ«
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راده ستكردنی ده سه اڵت بۆ جوتیاران 

و نه هێشتنی هه ژمونی سه رمایه داری

رێكخــراوی تونــدڕه وی رێگــه ی روون، كــه  بــه  حزبی 

ســه ركردایه تی  بــه   نــارساوه   پیــرۆ  كۆمۆنیســتی 

بزووتنه وه یه كــی  ماریاتیگــۆی،  كارلــۆس  خۆســیه  

پیــرۆ  گه لــی  پشــتیوانی  بــه   خــۆی  تونــدڕه وه ، 

رزگاریــی  گــه ل و ســو پای  میلیشــیای  و ســوپای 

میللــی ناوزه نــد ده كات و ســنوری كاركردنــی واڵتــی 

ــه .  پیرۆی

بیروڕا و لۆژیكی كاركردنی رێگه ی روون

دوو  لــه و  یه كێكــه   روون  رێگــه ی  رێكخــراوی 

چه كدارانــه   یاخیبوونــی  كــه   پیــرۆ  گروپــه ی 

توندوتیژتریــن  لــه   یه كێكــه   و  ده كات  په یــڕه و 

ــی  ــه  كۆتای ــدا، ل ــه  جیهان ــه كان ل ــراوه  مافیایی رێكخ

ده یــه ی شه ســته كانی ســه ده ی رابــردوو له ســه ر 

دامه زرێــرناوه ،  گۆزمــان  ئه بیامیــل  ده ســتی 

كــه  لــه و ســه رده مه دا مامۆســتای زانكــۆ بــووه . 

ئامانجــی راگه یه نــراوی ئــه م رێكخــراوه  بریتییــه  لــه  

پیــرۆ و  وێرانكردنــی داموده زگاكانــی حكومه تــی 

گۆڕینــی بــه  سیســتمێكی شۆڕشــگێڕی كــه  له الیــه ن 

جوتیارانــه وه  حوكمــی بكرێــت، هه روه هــا یه كێكیــرت 

لــه  ئامانجه كانــی رزگاركردنــی پیــرۆ بــوو له ژێــر 

چنگــی ده ســه اڵتی بیانــی. ده ســتگیركردنی گۆزمــان 

لــه  ســاڵی 1992دا شــۆكێكی زۆر گــه وره  بــوو بــۆ ئه و 

رێكخــراوه  تونــدڕه وه ، جگــه  له مــه  ده ســتگیركردنی 

هه ندێــك لــه  ســه ركرده  دیاره كانــی رێكخراوه كــه  

و  جیابوونــه وه   زنجیره یــه ك  و   1995 ســاڵی  لــه  

ئــه و  رێكخراوه كــه  و  له نــاو  پارچه پارچه بــوون 

ــۆری(  ــرۆ )فۆجیم ــه رۆكی پی ــتیه ی س ــه  گش لێبوردن

كــه  تایبــه ت بــۆ تیرۆریســته  تۆبــه كاره كان ده ریكــرد، 

ــۆ  ــوون ب ــه ری كاریگــه ر و نه رێنــی ب هه مــووی فاكت

الوازكردنــی رێكخــراوی رێگــه ی روون. 

جۆرو شێوازی چاالكییه كانی

ئــه م رێكخــراوه  تونــدڕه وه  به شــداریكردووه  لــه  

ــه   ــی تیرۆریســتی دڕندان ــد كارێك ــی چه ن ئه نجامدان

ته قینــه وه   و  بۆمــب  به كارهێنانــی  رێگــه ی  لــه  

ــكات.  ــدا ب ــوان قوربانیان ــه  نێ ــاوازی ل ــه وه ی جی بێئ

كارێكــی  لــه  ســاڵی 1998دا چه نــد  بــۆ منوونــه  

ناوچــه   ته نهــا  كــه   ئه نجامــدا  تیرۆریســتی 

گوندنشــینه كانی گرتــه وه ، بــه اڵم بــه  شــێوه یه كی 

پیــرۆ  فه رمییه كانــی  دامــوده زگا  گشــتی هه مــوو 

ببوونــه  ئامانجــی په الماره كانــی ئــه و رێكخــراوه . 

رێكخــراوی رێگــه ی روون لــه  رێگــه ی هه ڵدانــی 

بۆمبــه وه  په المــاری چه نــد ناوه ندێكــی دیپلۆماســی 

و باڵیۆزخانــه ی چه ندیــن واڵتــی لــه  پیــرۆ داوه ، لــه  

ــه و  ــای ئ ــكا. له وه ت ــه ی ئه مه ری ــدا باڵیۆزخان نێوانیان

رێكخــراوه  دامه زرێــرناوه  چه ندیــن كاری توندوتیــژی 

بــژارده   كه ســانی  تیرۆركردنــی  و  ته قاندنــه وه   و 

چه ندیــن  په المــاری  و  ئه نجامــداوه   )نوخبــه (ی 

ســه نته ری كاری ئه مه ریكــی داوه  و ده ســتی لــه  

بازرگانــی كۆكایینــدا هه یــه .

قه باره ی هێز و سنوری كاركردن

ــه ی  ــراوی رێگ ــه  رێكخ ــه ر ب ــی س ــاره ی ئه ندامان ژم

كه ســدایه  و   2500 تــا   1500 نێــوان  لــه   روون 

هه روه هــا  تونــدڕه ون،  چه كــداری  هه موویــان 

الیه نگــری  و  هــه وادار  زۆر  ژماره یه كــی 

ناوچــه   لــه   تایبه تــی  بــه   پیــرۆدا هه یــه ،  له نــاو 

ــه م  ــی ئ ــنوری كار و چاالكییه كان ــینه كان. س گوندنش

ــه ره ڕای  ــه وه ، س ــدا چڕبۆت ــه  گونده كان ــراوه  ل رێكخ

په المــاری  و  هێــرش  هه ندێــك  جێبه جێكردنــی 

ئــه و  پایته خــت.  لیــامی  له نــاو  توندڕه وانــه  

ــچ كۆمــه ك و یارمه تيیه كــی ده ره كــی  رێكخــراوه  هی

ــتێت. ــی ده به س ــا خۆییه كان ــه  توان ــت ب ــه  و پش نیی

سه رچاوه كان:
http://www.iba.org.il/arabil/arabic.aspx?entity=9731

55&type=5&topic=0

http://www.azzampolitic.4t.com/terrorism3.htm     

http://www.azzampolitic.4t.com/terrorism3.htm
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بەرەی پۆلیساریۆ و 
مشتومڕەكان لەسەر بیابانی خۆرئاوا
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1973 ساڵی دامەزراندن: 
ئایدۆلۆژیا: نەتەوەخواز-

جوداخوازی بیابانی

سیاســی  رێكخراوێكــی  پۆلیســاریۆ  بــەرەی 

ســەربازییە بــۆ ســەربەخۆیی بیابانــی خۆرئــاوای 

لــە  رێکخــراوە  ئــەم  تێدەکۆشــێت.  ئەفریقیــا 

ســاڵی 1973 وەك كۆمەڵەیەكــی داكۆكیــكار دژی 

بااڵدەســتی ئیســپانیا بەســەر بیابانــی خۆرئــاوا و بــە 

ــەزراوە.  ــە دام ــەو ناوچەی ــەربەخۆیی ئ ــی س ئامانج

ــی(  ــا 1524ی زایین ــاڵی )1509 ت ــە س ــاریۆ ل پلۆیس

لــە ژێــر هەژموونــی ئیســپانیادا بــووە و پاشــان 

دەوڵەتــی مەراكیــش حكومــی بەســەردا ســەپاندووە. 

ــوەی  ــەری نی ــە دەوروب ــی ئیســپانیا ل ــەاڵم دەوڵەت ب

دووەمــی ســەدەی 19 جارێكــی دیكــە دەســتی 

بەســەردا گرتۆتــەوە. ئیســپانیا لــە ســاڵی 1960 و 

ــی و فۆســفات  ــەوەی ســەرچاوەی نەوت دوای دۆزین

لــەوێ، زیاتــر چــاوی تێبــڕی و لــە ســاڵی 1961 

بــە بەشــێك لــە خاكــی خــۆی لەقەڵەمــدا. دوای 

چوونــەدەرەوەی ئیســپانیا لــە ســاڵی 1976 لــەو 

مەراكیــش  نێــوان  لــە  دابەشــكردنی  و  ناوچەیــە 

كــرد.  واڵتــەی  دوو  ئــەو  دژایەتــی  مۆریتانیــا،  و 

ــە ســاڵی 1979 بەیەكــەوە  ــا و پۆلیســاریۆ ل مۆریتانی

ــەواوی ناوچــەی  ــەاڵم مەراكیــش ت ئاشــتییان كــرد، ب

واڵتەکــەی.  پاشــكۆی  كــردە  خۆرئــاوای  بیابانــی 

پاشــان بــەرەی پۆلیســاریۆ دژی مەراكیــش درێــژەی 

بــە بەرگــری خــۆی دا، پەالمارەكانــی پۆلیســاریۆ 

ــەو  ــی ئ ــەی بنكەكان ــە رێگ ــر ل ــش زیات دژی مەراكی

رێكخــراوەوە لــە جەزائیــر رێنامیــی دەكرێــت. 

پیتەکانــی  کورتکــراوەی  »پۆلیســاریۆ« 

 Frente Popular de Liberación(ســەرەتای

نــاوی   ،  )de Saguía el Hamra y Río de Oro

ئیســپانی رێكخراوەكــە واتــە »بــەرەی گــەل بــۆ 

رزگاری ســاقیەت ئەلحمــرا  و وادی ئەلزەهــب«. ئــەو 

ــی  ــاری دیموكرات ــی كۆم ــە دامەزراندن ــراوە ب رێكخ

عەرەبــی بیابــان، بانگەشــەی ســەپاندنی حكومــەت 

هەرچەنــدە  دەكات.  خۆرئــاوادا  بیابانــی  بەســەر 

كۆنتڕۆڵــی راســتەقینەی زۆربــەی بەشــەكانی بیابانی 

ــەو  ــە. ئ ــی مەراكیش ــت دەوڵەت ــاوا، لەبەردەس خۆرئ

كۆمــارە بووەتــە ئەندامــی یەكیەتــی ئەفەریقیــا 

ئــەو  لەالیــەن  خۆرئــاوا  بیابانــی  حكومەتــی  و 

رێكخــراوەوە بــە رەســمی دەنارسێــت. ئەندامیەتــی 

پۆلیســاریۆ لــە یەكیەتــی ئەفەریقیــا هەڕەشــەی 

یەكیەتییــە  لــەو  مەراكیشــی  چوونــەدەرەوەی 

لێكەوتۆتــەوە. 

کۆچــەرە  زۆربەیــان  پۆلیســاریۆ  ئەندامانــی 

خۆرئــاوان.  بیابانــی  دانیشــتوی  خۆماڵیەكانــی 

ــازدە  ــاڵی 1980، پ ــە س ــاریۆ ل ــی پۆلیس چەكدارەكان

ــراوی  ــی چەكدارك ــرناو و بەباش ــزی راهێ ــەزار هێ ه

و  بنكــە  و  بــارەگا  دژی  پەالمــار  و  لەبەردەســتە 

لــە  مەراكیــش  بەرگــری  تۆكمەكانــی  ســەنگەرە 

لــە  مەراكشــیش  رێكدەخــەن.  خۆرئــاوا  بیابانــی 

ــی  ــە بەربەســتێكی گڵ ــەو پەالماران ــەوەی ئ وەاڵمدان

كیلۆمەتــر  هــەزار  دوو  ســنووری  درێژایــی  بــە 

بــووە.  تــەواو  ســاڵی 1987  كــە  دروســتكردووە 

جێگــرەوەی  بــە  پۆلیســاریۆیان  مەراکیشــییەکان 

رێكخراوێــك بــە نــاوی »جواڵنــەوەی ئــازادی بیابــان« 

ــەید  ــەد س ــەن )محەم ــە 1968 لەالی ــە ل ــووە ك زانی

ئیرباهیــم بەســیر(، نــارساو بە )بەســیری( دامەزرابوو. 

بەســیری كــە رۆژنامەنــوس و دانیشــتوی رەبــات بوو، 

رۆژنامەیەكــی بــە نــاوی »بیابانــی ئێمــە« دەردەكــرد 

و بەشــێوەیەكی ئاشــتییانە خوازیــاری ســەربەخۆیی 

بیبابــان بوو لــە ئیســپانیا. ئیســپانیەكان »جواڵنەوەی 

ــالمی«  ــی ئیس ــە »رێكخراوێك ــان ب ــازادی بیابان«ی ئ

دەزانــی. ئــەو رێكخــراوە الیەنگــری لكاندنــی بیابــان 

ــی كات  ــە تێپەڕین ــەاڵم ب ــەوە، ب ــە مەراكیش ــوو ب ب

ــەربەخۆیی  ــهاتەكان، داوای س ــەرهەڵدانی پێش و س

بیابانــی كــرد.

لەگــەڵ   1971 لــە  ئــازادی  جواڵنــەوەی 

ــی  ــات، كەلوپەل ــێوازی خەب ــە ش ــاندنەوە ب چاوخش

 1973 ئایــاری  10ی  لــە  و  كۆكــردەوە  شــەڕی 

پۆلیســاریۆی  بــەرەی  نهێنــی  بەشــێوەیەكی 

كۆنگــرەی  پەســندكراوی  بەپێــی  دامەزرانــد. 
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ــێرنا  ــك ناس ــە رێكخراوێ ــاریۆ ب ــە، پۆلیس بزووتنەوەک

ئیســالمی،  »عەرەبــی،  تایبەمتەنــدی  لەگــەڵ  كــە 

و  چەكدارانــە  خەباتــی  خوازیــاری  ئەفریقیایــی« 

ــەی  ــەو الوان ــاوا. ئ ــی خۆرئ ــازادی بیابان ــۆ ئ شــەڕە ب

كــە لــە زانكۆكانــی مەراكیــش و ئیســپانیا، هەروەهــا 

الوانــی دیكــە كــە لــە كەمپــە فەلەســتینییەکان 

خوێندبوویــان، رابــەری بەرەكەیــان گرتبــووە ئەســتۆ. 

ــی  ــێ هێڵ ــەڵ س ــی لەگ ــرە ئااڵیەك ــا كۆنگ هەروەه

كــرد،  پێشــنیاز  ئاســۆیی رەش و ســپی و ســەوز 

لەگــەڵ سێگۆشــەیەكی ســور لــە ئااڵكــەدا و مانگێــك 

ســپییەكە  هێڵــە  لەســەر  ســور  ئەســتێرەیەكی  و 

ئــااڵ  لــە  تێکەڵەیــەک  لەگــەڵ  ناوەڕاســت،  لــە 

ــوازی  ــراوی روگاریخ ــت )رێكخ ــەکان، كتوم عەرەبیی

ــداری  ــی چەك ــەم چاالك ــوو. یەك فەلەســتین(ی هەب

لــە 20ی پێنجــی هەمــان ســاڵ ئەنجامــدرا. 

لــە  چاالكییەكانیــدا،  ســەرەتای  لــە  پۆلیســاریۆ 

پاڵپشــتی پارتــی لێقەوماوانی مۆریتانی و دەســەاڵتی 

حكومەتەكــەی –كــە هیواداربوون پۆلیســاریۆ بكەنە 

پشــتیوانی  و  خۆیــان–  سیاســەتی  شــوێنكەوتەی 

ناوەنــدی  بــوو.  بەهرەمەنــد  لیبیــا  دەوڵەتــی 

چاالكیــی  یەكەمــی  ســاڵی  دوو  لــە  پۆلیســاریۆ 

ــوە  ــوو و هەرلەوێ ــادا ب ــە خاكــی مۆریتانی ــدا، ل خۆی

پەالمــاری ناوەنــدە ســەربازییەكانی ئیســپانیای دا 

لــە بیابــان. دوای دوو ســاڵ ناوەنــدی رێكخراوەكــەی 

گواســتەوە بــۆ جەزائیــر. دەوڵەتانــی بــێ بەڵێــن 

ــكار  ــی دووژمن ــە الیەنەكان ــان ل ــە 1970 داوای ــە ل ك

كردبــوو مافــی دیاریكردنــی چارەنــووس بدەنــە 

خەڵكــی بیابانــی خۆرئــاوا، لــە 1973 بــۆ جــاری 

دووەم ئــەو داوایەیــان دووبــارە كــردەوە. ســەرەتای 

1974، بــۆ یەكەمجــار دەســتەیەكی بیابانــی خۆرئــاوا 

لــە جەزائیــر پێشــوازیان لێكــرا و هــەر ئەوكاتــە، 

دەوڵەتــی مەراكیــش رایگەیانــد كــە دەبێتــە كۆســپی 

ــە  ــەربەخۆ ل ــی س ــی دەوڵەتێك ــەردەم دامەزراندن ب

ــەی. ــوری واڵتەك باش

ــی  ــە جدی ــاریۆ ب ــوباتی 1976 پۆلیس ــی ش ــە كۆتای ل

دەســتی بــە كاری سیاســی کــرد، دەســتیكرد بــە 

پێكهاتــن و دامەزراندنــی دامــەزراوە حكومیــەكان و   ژنە چەکدارەکانی بەرەی پۆلیساریۆ
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بــە ســوودوەرگرتن لــە پشــتیوانی جەزائیر، ســەرنجی 

لــە پێشــنیازی بەرنامــەكان و دابینكردنــی كەلوپەلــی 

ــە كۆتایــی  پێویســت بــۆ خەباتێكــی درێژمــاوە دا. ل

یەكیەتــی  رێكخــراوی  ســاڵدا،  هەمــان  شــوباتی 

ئەفریقیــا، پۆلیســاریۆی وەك »جواڵنــەوەی ئــازادی« 

بــە رەســمی ناســی و رایگەیانــد كــە یەكســەر دوای 

ــی  ــە بیابان ــپانیا ل ــی ئیس ــەدەرەوەی هێزەكان چوون

خۆرئــاوا، دامەزراندنــی حكومەتــی كۆمــاری عەرەبی 

دیموكراتیــی بیابــان، وەك حكومەتێكــی ســەربەخۆی 

ــرا. خــاوەن مافــی ناســنامەی راگەیەن

بەســرتا،  پۆلیســاریۆ  ســێیەمی  كۆنگــرەی  كــە 

دوای  ســەقامگیری  و  ئاشــتی  رایگەیانــد 

نیشــتیامنی  ســەربەخۆیی  دەســتەبەركردنی 

ــی  ــە بیابان ــێك ل ــا بەش ــت. مۆریتانی ــەر دەبێ مەیس

ــی  ــەرووی چاالكی ــەاڵم رووب ــرد، ب ــاوای داگیرك خۆرئ

چونكــە  بــەاڵم  بــۆوە،  پۆلیســاریۆ  هێزەكانــی 

 1978 لــە  نەبــوو،  شــەڕی  كێشــەكانی  توانــای 

پەیامنــی وازهێنانــی لــە دوژمنــكاری قبوڵكــرد و 

هێزەكانــی خــۆی لــەوێ بــردە دەرەوە و رایگەیانــد 

بیابانــی  لەســەر  داوایەكــی  جــۆرە  هیــچ  كــە 

خۆرئــاوا نییــە. دوای چوونــەدەرەوەی مۆریتانیــا، 

و  گرتــەوە  جێگەكەیانــی  مەراكیــش  هێزەكانــی 

دەوڵەتــی مەراكیــش رایگەیانــد كــە ئــەو كارەی 

لەســەر داوای نیشــتەجێبووانی بیابــان ئەنجامــداوە. 

ــاریۆ  ــەڵ پۆلیس ــەڕ لەگ ــۆ ش ــش ب ــەی مەراكی بودج

خــەرج دەكرێــت و زیانــی قــورس لــە ئابــوری ئــەو 

ــە 1981  ــش ل ــی مەراكی ــە، دەوڵەت ــە دەدا. بۆی واڵت

ــدا  ــە كاتێك ــرد، ل ــنیاز ك ــی پێش ــی راپرس ئەنجامدان

كــە هەرجــۆرە گفتوگۆیــەك لەگــەڵ پۆلیســاریۆی بــە 

ئەژمــار دەكــرد. گومانــاوی 

ئێــران،  ئیســالمی  كۆمــاری   1980 شــوباتی  لــە   

كۆمــاری دیموكراتــی عەرەبــی بیابانــی بــە رەســمی 

ناســی. لــە شــوباتی 1982 كۆمــاری دیموكراتــی 

عەرەبــی بیابــان چــووە نــاو ئەنجومەنــی وەزیرانــی 

رێكخــراوی یەكیەتــی ئەفریقیــاوە و لــە ترشینــی 

رێكخــراوە  ئــەو  ئەندامــی  بــە   1984 دووەمــی 

قبوڵكــرا، بــەاڵم مەراكیــش وەك ناڕەزایــی خــۆی 

هەڵپەســارد و مۆریتانیــا كۆمــاری بیابانی بە رەســمی 

ناســی. رێكخــراوی نەتــەوە یەكگرتــووەكان لــە 1991 

بڕیارنامــەی ئاگربەســت و ئەنجامدانــی راپرســی لــە 

بیابانــی خۆرئــاوای دەركــرد، ســەرئەنجام، مەراكیــش 

راپرســی  ئەنجامدانــی  بــارەی  لــە  پۆلیســاریۆ  و 

رێككەوتــن. ئاگربەســت لــە هەمــان ســاڵ )1991(، 

لەژێــر چاودێــری نوێنەرانــی رێكخــراوی نەتــەوە 

ئەنجامدانــی  بــەاڵم  جێبەجێكــرا،  یەكگرتــووەكان 

راپرســی بــە هــۆی ناكۆكــی بۆچوونــەکان بــۆ كاتــی 

ــی  ــرا. بیابان ــەكان دواخ ــەركردنی كێش دوای چارەس

واڵتــەوە  دابەشــكردنی  روانگــەی  لــە  خۆرئــاوا 

بــۆ چــوار ناوچــە دابەشــكراوە: )ئەلعویــن، وادی 

ئەلزەهــەب، ســەمارە، بۆجــدور(.

بــەرەی  هەمیشــەیی  و  ســەرەكی  پەیكــەری 

لــە: بریتییــە  پۆلیســاریۆ  ئازادیخــوازی 

ســكرتێری  نیشــتامنی،  ئەنجومەنــی  )كۆنفرانــس، 

گشــتی، ئەنجومەنــی كۆمیتــە الوەكییــەكان، كۆمیتــە 

ــكرتێرە  ــاوكاری( و س ــی ه ــەكان، گرووپەكان الوەكیی

گشــتییەكانی بریتییــن لــە: )ئیرباهیــم غالی، شــەهید 

وەلــی مســتەفا ئەلســەید، محەمــەد عەبدولعەزیــز(.

كۆنفرانسە نیشتامنییەكان

كۆنفرانســی نیشــتامنی بەرزتریــن كۆڵەكــەی بــەرەی 

بــەرە.  بڕیارەكانــی  وەرگرتنــی  لــە  نیشــتامنییە 

بــەرە و هەڵبژاردنــی  بــە پەیامنــی  پێداچونــەوە 

ــاری  ــە هــاوكات ســەرۆك كۆم ســكرتێری گشــتی )ك

ئەنجومەنــی  ئەندامانــی  و  خۆرئاوایــە(  بیابانــی 

نیشــتامنی بــۆ مــاوەی 3 مانــگ لــە دەســەاڵتی 

كۆنفرانســە  ئــەو  نیشــتامنییەكانە.  كۆنفرانســە 

ــی نیشــتامنی،  ــی ئەنجومەن ــە ئەندامان ــووە ل پێكهات

سیاســی،  نوێنەرانــی  باڵوێــزەكان،  دەوڵــەت، 

ئەندامانــی دەســتەی ئەركانــی ســوپا، نوێنەرانــی 

ــەكان،  ــە سیاســی و رێكخــراوە جەماوەری ئەنجومەن

ــاوەری  ــی جەم ــی ســەرۆكانی ئەنجومەنەكان یەكیەت

و  دێهاتییــەكان  ناوچــە  نوێنەرانــی  و  ناوخۆیــی 

بــەرە  واڵتــە.  دەرەوەی  لــە  بیابــان  كۆچبەرانــی 

كۆنفرانســە  ئــەم  ئێســتا  تــا   1973 ســاڵی  لــە 

ســازداوە.  نیشــتامنییانەی 

,,

هیچ هێزێكی 
سەربازی، 

هەرچەند كە زۆر 
بە هێزیش بێت، 

ناتوانێت خەڵكانێك 
تێکبشکێنێت كە سورن 
لەسەر خەباتكردن بۆ 
سەربەخۆیی خۆیان، 
بە هەر نرخێك كە 

بێت
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لــە 27ی شــوباتی 1976 دوای چوونــە دەرەوەی 

ــاوا، كۆمــاری  ــی خۆرئ ــە بیابان ــی ئیســپانیا ل هێزەكان

دیموكراتــی عەرەبــی بیابــان، بوونــی خــۆی راگەیاند، 

ــە  ــیویانە. ل ــمی ناس ــە رەس ــتا 36 واڵت ب ــە تائێس ك

بــە  پۆلیســاریۆ  بــەرەی  ســااڵنەدا  ئــەو  مــاوەی 

هێزەكانــی  لەگــەڵ  لیبیــا  و  جەزائیــر  پشــتگیری 

مەراكیــش و مۆریتانیــا شــەڕی كــردووە و زیاتــر 

ــی  ــاری زەربەی ــی و پەالم بەشــێوەی شــەڕی پارتیزان

بۆســەر ناوەنــدە ســەربازیەكانی هێزەكانــی ئــەو 

ــووە. ــە ب واڵتان

بەرەی پۆلیســاریۆش وەك جواڵنەوە رزگاریخوازەکان 

تەنیــا  نــەك  خــۆی  ســەرنجی  كــە  ناچاربــووە 

بــە خەباتــی چەكدارانــە، بەڵكــو ســەبارەت بــە 

درێژەدانــی ژیــان و مانــەوەی خەڵكــی بیابــان و 

لەگــەڵ دابەشــكردن و گەیاندنــی مــەوادی خۆراكــی، 

دروســتكردنی  دەرمانــی،  و  پزیشــكی  هــاوكاری 

بــە  خوێنــدەواری،  و  نەخۆشــخانە  و  قوتابخانــە 

شــێوەیەكی گشــتی مەیدانــی بــۆ كۆمەڵگەیەكــی 

ــاند. ــوو رەخس ــە داهات ــوو ل ــازاد ب ئ

ــەڕێكی  ــاری ش ــژووە گرفت ــەو مێ ــب دوای ئ مەغری

پارتیزانەكانــی  لەگــەڵ  بــووەوە  شــەكەتكەر 

بــەرەی پۆلیســاریۆ. هەڵبەتــە ریبــات بانگەشــەی 

ــەی  ــاریۆ دەسیس ــەرەی پۆلیس ــە ب ــەوە دەكات ك ئ

پشــتگیری  بیابــان  خەڵكــی  و  بــووە  جەزائیــر 

ــی  ــە ئەندامان ــەم ل ــی زۆرك ــا ژمارەیەك ــاكات، تەنی ن

ــە ئەفســەران  ــە ل ــی دیك ــن، ئەوان پۆلســاریۆ بیابانی

ڤێتنامــی  كوبایــی،  جەزائیــری،  بەكرێگیراوانــی  و 

و تەنانــەت ئەڵامنیــای خۆرهەاڵتــن. كەلوپــەل و 

روســیایە،  دروســتكراوی  زیاتــر  چەكەكانیشــیان 

كــە جەزائیــر دابینیــدەكات. ســەربازانی ســوپای 

مەغریــب كــە دەبنــە دیــل رایدەگەیەنــن پێیــان 

وترابــوو بیابانیــەكان خەڵكــی بێگانەیــان تێــدا نییــە 

بەكرێگیراوانــی  لەگــەڵ  شــەڕ  دەچــن  ئــەوان  و 

ڤێتنامــی، ئەنگۆالیــی  و جەزائیــری بكــەن. نزیكــەی 

ــە  ــی ل ــا 40 هــەزار ســەربازی ســوپای مەغریب 30 ت

بیابانــی خۆرئــاوا خەڵكــی بیابــان ســەركوت دەكــەن. 

ــب  ــی مەغری ــۆ هێزەكان ــان ب ــە بیاب ــرن ل پارێزگاریك

ــووە.  ــەواو ب ــران ت زۆر گ

رەوتــی ژیانــی خەڵكــی بیابــان لەگــەڵ سەرســەختی 

رسوشــت و گۆڕانــكاری پلــەی گەرمــی رێكخراوەكــە. 

نەمامێــك، دەوەنــە دڕكێــك یــان تەپۆلكەیــەك بەســە 

ــارێتەوە.  ــی بش ــتیارانی مەغریب ــت گەش ــە بتوانێ ك

هەلیكۆپتەرەكانــی  كێشــەی  هەلومەرجــە،  ئــەو 

ــوێن هەڵگرتــن و دەستگەیشــن  ــب لــە ش مەغریب

بــە كەلوپەلــی پۆلیســاریۆ پاســاو دەدات. هــەر 

كــە  ناچاربــووە  ریبــات  رژێمــی  بەڵگەیــە  بــەو 

ــەرەڕای  ــت و س ــكەوتوو بكڕێ ــوێ و پێش ــی ن چەك

و  فەرەنســییەكان  راســتەوخۆی  دەســتوەردانی 

كەڵــك وەگرتــن لــە هەلیكۆپتــەری جاكــواری ســوپای 

ــكا  ــی ئەمەری ــی دەوڵەت ــتە و داوێن ــا، دەس فەرەنس

ــە  ــووە ك ــدی دەربڕی ــكاش رەزامەن ــووە و ئەمەری ب

جــێ  شــەڕكەرانی  و  كەلوپەلــەكان  و  چەكــەكان 

ــە  ــان، بخات ــی بیاب ــۆ داگیركردن مەبەســتی ســوڵتان ب

بەردەســتی. ئــەوە بارێكــی قــورس دەبێــت بەســەر 

ــەك  ــب. ژمارەی ــەی مەغری ــی و بودج ــانی خەرج ش

ــەزار  ــە 73 ه ــایاتی ل ــی پاش ــزە چەكدارەكان ــە هێ ل

ــەزار  ــنوری 85 ه ــۆ س ــاڵی 1973 ب ــە س ــەرباز  ل س

لــە ناوەڕاســتی ســاڵی 1976 زیــادی كــرد، هــەر 

لەوماوەیــەدا بودجــەی بەرگــری لــە 258 ملیــۆن 

دۆالر گەیشــتە بــڕی نزیكــەی 350 ملیــۆن دۆالر.

بــه وه دا  دانــی  هەرگیــز  مەغریــب  حكومەتــی 

ــان دەكات،  ــی بیاب ــەڵ خەڵك ــە شــەڕ لەگ ــاوه  ك نه ن

جەزائیــر  دژی  كــە  دەكات  بانگەشــە  بەڵكــو 

دەجەنگێــت.  واڵتــه   ئــه و  بەكرێگیراوانــی  و 

الیەنگرێکــی  ســەركەوتنی  كــە  لەوباوەڕەدایــە 

جەزائیــر لــە باشــوری خۆرئــاوای جەزائیــر، دەتوانێت 

ــە دەســت  ــگات، وات ــی خــۆی ب ــە ئامانجەكان ــە ب ك

گەیشــن بــە پاشــەكەوتی بێشــووماری فۆســفاتی 

بوكــراع و بەندەرەكانــی لعیــون و دخلــە لــە زه ریــای 

كــە  بیربهێرنێتــەوە  ئــەوە  پێویســتە  ئه تاڵنتیــک. 

پۆلیســاریۆ  ســەرەتای جواڵنــەوەی  لــە  جەزائیــر 

ســەربەخۆیی  خوازیــاری  و  كــردوون  پشــتیوانی 

خەڵكــی  بــۆ  چارەنوســە  دیاریكردنــی  مافــی  و 

ــر و مەراكیــش پێشــرت له ســه ر خــاك  ــان. جەزائی بیاب

ناکۆکییــان هەبــوو. ســاڵی 1963 مەغریــب هەوڵیدا، 

 Gura( پاشــەكەوتی بــەردی ئاســن لــە قــارا جیبلــت

جەزائیــر  لــە  نینــدۆف  نزیكــی  لــە   )Djebilet

نێوانگــری  بــە  دوژمنكاریەكــە  و  بســتێنێتەوە 

ــرا. ســاڵی 1969 هــەردوو واڵت  ــر چارەســەر ك می

لەســەر بنەمــای كەڵــك وەرگرتنــی هاوبــەش لــە 

یەكیەتــی  رێكخــراوی  بڕیــاری  نینــدۆف  كانــزای 

رێككەوتنــە  ئــەو  بــەاڵم  قوبڵكــرد،  ئەفریقیایــان 

ــات  ــەردووال یەكرتی ــرا و ه ــێ نەك ــز جێبەج هەرگی

ــی  ــە جێەجێكردن ــەوە ل ــە خۆدزین ــرد ب ــار ك تۆمەتب

هۆكارێكــی  لەوانەیــە  رێككەوتنەكــە.  ناوەڕۆكــی 

بــێ مەیلــی ریبــات بــۆ ئــەو رێككەوتنــە ئــەوە 

ــدی  ــەكەوتی دەوڵەمەن ــدەدا پاش ــە هەوڵی ــووە ك ب

بەدەســتبێنێت،  پڕقازانــج  بیابانــی  فۆســاتی 

چونكــە پاشــەكەوتی فۆســفاتی بیابانــی خۆرئــاوا 

پاشــەكەوتی  دەوڵەمەندتریــن  و  گەورەتریــن 

فۆســفاتە لــە دنیــادا و ئەگــەر كەڵــك وەرگرتــن لێــی 

ــن  ــە گەورەتری ــب –ك ــزای فۆســفاتی مەغری ــۆ كان ب

ــت،  ــاد بكرێ ــە– زی ــفاتی جیهان ــاردەكاری فۆس هەن

مەغریــب جڵــەوی بازاڕەكانــی جیهــان بــە دەســتەوە 

دەگرێــت و بــە ســەرنجدان بــە گرنگــی فۆســفات بــۆ 

كــۆدی كیمیایــی، گرنگــی بــۆ داهاتــووی بەروبوومــی 

خۆراكــی لــە دنیــادا ئەژمارنەكــراو دەبێــت. هەڵبەتــە 

لــە ئێســتادا كەڵــك وەرگرتــن لــە پاشــەكەوتی بوكراع 

تــەن  ملیــۆن  پــازدە  و  ملیاردێــك  نزیكــەی  كــە 

ــووە. ــج ب ــردەوە ئیفلی ــە ك ــە، ب ــفاتی هەی فۆس

مۆریتانیا و بیابان

دوای ســەربەخۆیی مەغریــب لــە ســاڵی 1956، ئــەو 

ــەر  ــتی بەس ــەی بااڵدەس ــا بانگەش ــەك تەنی ــە ن واڵت

ناوچەیەكــی  بانگەشــەی  بەڵكــو  کــرد،  بیبانــدا 

ــاڵی  ــا س ــرد و ت ــا دەك ــی مۆریتانی ــە خاك ــی ل فراوان

هەڵنەگــرت.  بانگەشــەیە  لــەو  دەســتی   1969

لــە دابەشــكردنی بیابــان، بــە پێــی رێككەوتنــی 

ــچ  ــە هی ــە ك ــەو واڵت ــوری ئ ــی باش ــد، بەش مەدری

ســەرچاوەیەكی نەبــوو، درا بــە مۆریتانیــا. مۆریتانیــا 

ــنوری 1,5  ــتوانەكەی س ــە و دانیش ــی گچكەی واڵتێك

ملیــۆن كەســە و ســاڵی 1975 هێــزە چەكدارەكانــی 
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ــتی  ــە ناوەڕاس ــەاڵم ل ــوو، ب ــەس ب ــا 2,5500 ك تەنی

ســاڵی 1976 ئــەو ژمارەیــە بــۆ 7,450 كــەس زیــادی 

ــەربازییەكانی  ــە س ــی هاوكاریی ــۆی بوون ــرد. بەه ك

ــەت  ــە تەنان ــوو، ك ــا كێشــە ب ــۆ مۆریانی ــش ب مەراكی

ــی  ــاو واڵت ــی ن ــە دامەزراوەكان ــری ل ــت بەرگ بتوانێ

خــۆی بــکات لــە بەرامبــەر پەالمارەكانی پۆلیســاریۆ. 

بەچەشــنێك كــە پۆلیســاریۆ لــە ســاڵی 1976 تــا 

پەالماردانــی نواكشــۆت )پایتەخــت( چووەپێــش. 

ئابــوری  بارودۆخــی  و  مۆریتانیــا  ســوپای  الوازی 

چەكدارانــی  پەالمــاری  زۆربوونــی  هــۆی  بــووە 

ــە  ــە ل ــە و ناچــاری كــرد ك ــەو واڵت ــۆ ئ پۆلیســاریۆ ب

13ی ئایــاری 1977 لەگــەڵ مەغریــب پەیامنێكــی 

ســەد  چەنــد  مەغریــب  واژۆبــكات.  ســەربازی 

ســەربازێكی بــۆ پارێــزگاری كــردن لــە دامــەزراوەی 

زویــرات )Zouerate(، ناوەنــدی دەرهێنانــی بــەردی 

ئاســنی مۆریتانیــا، رەوانەكــرد و چەنــد یەكەیەكیــش 

لــە ســوپای مەغریــب لــە تــەواوی شــوێنەكانی 

ژێردەســەاڵتی مۆریتانیــا جێگیربــوو. ســاڵی 1978 

ســەرەڕای ئــەوەی كــە مەغریبییــەكان بــە مەبەســتی 

بەهێزكردنــی ســوپای مۆیتانیــا 9 هــەزار ســەربازیان 

ناردبــوو، پۆلیســاریۆ توانــی دووبــارە پایتەختــی 

پەالمارەكانــی  رەحمەتــی  ژێــر  بخاتــە  مۆریتانیــا 

بــەردی  گواســتنەوەی  ئاســنی  هێڵــی  و  خــۆی 

شــادەماری  گرنگرتیــن  واتــە،  زویــرات،  ئاســنی 

ئابــوری واڵت بــە پەالمــارە بەردەوامەكانــی ئیفلیــج 

ئاســنی  بــە هــۆی لەكاركەوتنــی هێڵــی  بــكات. 

دەرەوە  واڵتانــی  زویــرات،  بــەردی  گواســتنەوەی 

بەتایبــەت فەرەنســا و پاوانخوازیــی نێودەوڵەتــی لــە 

ســەرمایەگوزاری لــەو بەشــەدا خۆیــان پاراســت. بــە 

ســەرنجدان بــەوەی كــە ئابوریــی مۆریتانیــا بەهــۆی 

ــەوە و  ــە و پت ــنەوە تۆكم ــەردی ئاس ــی ب قازانجەکان

ئــەو گەمارۆدرانــە گرنگرتیــن هەناردە و ســەرچاوەی 

ــا رووی  ــوری مۆریتانی ــوو. ئاب ــە ب ــەو واڵت ــی ئ داهات

ــی  ــدا قازانج ــوو و لەگەڵی ــوون كردب ــووت ب ــە ناب ل

ــی  ــش لەناودەچــوو. بوون ســەرمایەگوزارانی دەرەكی

بابــەت و كێشــەی بــااڵ، ســەرەڕای ناڕەزاییەكانــی 

ئۆڵــداد  موختــار  رووخانــی  مۆریتانیــا  خەڵكــی 

ــای ســەربازی  ــا و كودەت ــاری مۆریتانی ســەرۆك كۆم

ئامانجــی  كــە  لێكەوتــەوە  الوی  ســەربازێكی 

ســەرەكی دەركێشــانی مۆریتانیایــە لــە جەنگێــك بوو 

ــوری و  ــەواوی كێشــەكانی ئاب كــە واڵت ســەرەڕای ت

كۆمەاڵیەتــی گیــرۆدەی ببــوو، ســەرئەنجام بەهــۆی 

مۆریتانیــا  پۆلیســاریۆ،  و  مۆریتانیــا  رێككەوتنــی 

چاوپۆشــی لــە بانگەشــەی خــۆی بەســەر چەنــد 

بەشــێك لــە بیابانــی خۆرئــاوا كــرد و هێزەكانــی 

ــردە دەرەوە. ــە ب ــە ناوچەك ــۆی ل خ

دوای بەجێهێشــتنی هێزەكانــی مۆریتانیــا، ریبــات 

ناوچەیــە  لــەو  خــۆی  ســەربازیەكانی  هێــزە 

 1979 دووەمــی  ترشینیــی  3ی  لــە  و  جێگیركــرد 

رێكخــراوی  ئیمپریالیزمــی  داماڵینــی  كۆمیتــەی 

ــە  نەتــەوەكان، ســەقامگیری هێزەكانــی مەغریبــی ل

ــە  ــردووە و داوای ل ــان ئیدانەك بەشــی باشــوری بیاب

مەغریــب كــردووە كــە ئــەو ناوچەیــە چــۆڵ بــكات. 

ــۆ  ــات پەالمارەكانــی خــۆی ب ــارە، ریب ــەو بڕی دوای ئ

ناوچەكانــی ژێردەســەاڵتی پۆلیســاریۆ چڕكردۆتــەوە 

و هــەر ئــەو هەفتەیــە بــە چەكــە ئەمەریكییەكانــی 

تایبەتــی 7 هــەزار  بــە  هــۆی هێزێكــی  خــۆی 

ــە  ــرد، ك ــت پێك ــۆی دەس ــی خ ــی پەالمارەكان كەس

بــە هۆیــەوە شــاری محبێــس بــە یەكجــاری خاپــوور 

وێــران بــوو، لــەو پەالمــارەدا بڕێكــی زۆر لــە چــەك و 

تەقەمەنــی و كەلوپەلــی مەغریــب كەوتــە دەســت 

بیربهێرنێتــەوە  پێویســتە  پۆلیســاریۆ.  هێزەكانــی 

لیبیــا،  كــە ســەرەڕای هاوكاریەكانــی جەزائیــر و 

بەشــی زۆری چەكەكانــی پۆلیســاریۆ لــە رێگــەی 

دەســتكەوتی جەنگــی و دەســت بەســەرداگرتنی 

ــرا. ــن دەك ــن دابی ــی دوژم چەكەكان

و  هەبــوو  هەلومەرجــی  بــە  ســەرنجدان  بــە 

بارودۆخــی مەغریــب و پێگــەی رژێمــی ریبــات 

كــە  پێدەچێــت  ناوچەكــە  و  واڵت  لەناوخــۆی 

بــە  درێــژە  زۆر  ماوەیەكــی  بتوانێــت  مەغریــب 

ســوڵتان  بــدات.  خۆرئــاوا  بیابانــی  داگیركردنــی 

حەســەن بــۆ ســەركەوتنی خــۆی لــە بیابــان لەســەر 

پەیوەنــدی خــۆی لەگــەڵ خۆرئــاوا، بــە تایبــەت 

ئابورییــە  پەیوەندییــە  فەرەنســا،  و  ئەمەریــكا 

هاوكاریكردنــی  روســیا،  لەگــەڵ  فراوانەكانــی 

ــی  ــا، وەك ناردن ــی ئەفریقی ــە رژێمەكان ــك ل هەندێ

هێــز بــۆ جەزائیــر بــۆ كێشــكردنی پشــتگیرییان لــە 

رێكخــراوی یەكیەتــی ئەفریقیــا و هاوڕێیەتــی و 

پەیوەنــدی نزیــك لەگــەڵ ســعودییە ئەژمــاردەكات. 

دوای رووخانــی شــا لــە ئێران كــە تۆكمەتریــن پێگەی 

ــتا  ــزە ئێس ــەو زلهێ ــە، ئ ــە ناوچەك ــوو ل ــكا ب ئەمەری

ــوڵتان  ــە س ــردن ل ــە پارێزگاریك ــە ب ــدەدات ك هەوڵ

ــە  ــەو ناوچەی ــۆی ل ــی خ ــەن بەرژەوەندییەكان حەس

بپارێزێــت. مەغریــب و ئیســپانیا كلیلــی ئەمەریــكان 

بــۆ دەریــای ســپی ناوەڕاســت. ئەمەریــكا پێگەیەكــی 
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ســەربازی لــە بوقنــادل )Bouknadel( لــە مەغریــب 

ــانی  ــە ئاس ــە ب ــت ك ــادە نابێ ــان ئام ــە و بێگوم هەی

دەســت  ریبــات  رژێمــی  كردنــی  پشــتگیری  لــە 

ــەی  ــت زلهێزەك ــك بێ ــە هەرچۆنێ ــت. چونك هەڵگرێ

دیكــەش نابێــت فەرامــۆش بكرێــت. لەگــەڵ ئــەوەی 

كــە روســیا تــا ئێســتا لەوبارەیــەوە رای خــۆ بــە 

ئاشــكرا دەرنەبڕیــووە و لــە ناســینی پۆلیســاریۆ خۆی 

ــە  ــی 1975 ل ــی یەكەم ــە كانون ــەاڵم ل ــتووە. ب پاراس

ــتی  ــە هەڵوێس ــتیوانی ل ــەوەكان پش ــراوی نەت رێكخ

ــاوا. ــی خۆرئ ــە بیابان ــرد دەرهــەق ب ــر ك جەزائی

پلــەی  بــە  مەغریــب،  لــە  روســیا  بەرژەوەنــدی 

یەكــەم ئابورییــە. روســیا دوای عێــراق دووەمیــن 

هەناردەكــەری نەوتــی خــاوە بۆ مەغریــب و یەكێکە 

لــە كڕیارانــی بەرچــاوی فۆســفاتی ئــەو واڵتــە. بــەاڵم 

بنەمــای  لەســەر  مەغریــب  بانگەشــەی  ئەگــەر 

كەســانێك  و  ڤێتنامییــەكان  كوباییــەكان،  بوونــی 

ــت،  ــای خۆرهــەاڵت )جــاران( راســت بێ ــە ئەڵامنی ل

پێویســتە بوترێــت كرملیــن بەرژەوەنــدی ســرتاتیژی 

ــردووە. ــۆش نەك ــی فەرام خۆیش

بــۆ گروپێكــی كەمــی خەڵــك ئاســان نییــە كــە 

بــۆ بەرگــری لــە مافــی دیاریكردنــی چارەنوســی 

ــەرن.  ــەك ب ــۆ چ ــت ب ــی، دەس ــان و حكومڕان خۆی

بــەاڵم میللەتانــی وەك ڤێتنــام پیشــانیانداوە كــە 

ــە  ــە زۆر ب ــد ك ــەربازی، هەرچەن ــی س ــچ هێزێك هی

هێزیــش بێــت، ناتوانێــت خەڵكانێــك تێکبشــکێنێت 

ــەربەخۆیی  ــۆ س ــردن ب ــەر خەباتك ــورن لەس ــە س ك

ــەكان  ــت. بیابانی ــە بێ ــك ك ــەر نرخێ ــە ه ــان، ب خۆی

بــە  پۆلیســاریۆ  ئازادیخــوازی  جواڵنــەوەی  كــە 

و  نوێنەرایەتییــان شۆڕشــی هەڵگیرســاندووە، ورە 

دەســتەبەركردنی  رێگــەی  لــە  خۆیــان  ئیــرادەی 

پیشــانداوە.                                                                      گــەورەوە  ســەربەخۆییەکی 

   

بیۆگرافیای پۆلیساریۆ

بیابانــی  مێژووییەكانــی  رووداوە  كرۆنۆلۆژیــای   

خۆرئــاوا

ــاوای كــردە پاشــكۆی  1883  ئیســپانیا بیابانــی خۆرئ

قەڵەمــڕەوی خــۆی.

و  پۆلیســاریۆ  بــەرەی  دامەزراندنــی    1973

راگەیاندنــی كۆمــاری دیموكراتیكــی عەرەبــی بیابــان 

و شــەڕكردن لەگــەڵ ئیســپانیا و پاڵپشــتی حزبــە 

لــەو جواڵنەوەیــە. ســێیەم  چەپەكانــی جیهانــی 

ــی  ــە پایتەخت ــان ب ــی كۆمــاری بیاب  1976  راگەیاندن

ئەلعیــون و پەیامنــی مەغریــب و مۆریتانیــا بــۆ 

ــەرەی  ــاری ب ــەرەتای پەالم ــان، س ــكردنی بیاب دابەش

ــۆت. ــۆ نواكش ــاریۆ ب پۆلیس

نێــوان  لــە  هاوبــەش  بەرگــری  پەیامنــی    1977

ــەر  ــاری دووەم بۆس ــا و پەالم ــب و مۆریتانی مەغری

مۆریتانیــا.  پایتەختــی 

1979  ئەنجومەنی ئاسایشــی رێكخــراوی نەتەوەكان 

الیــەن  لــە  خۆرئــاوای  بیابانــی  داگیركردنــی 

مەغریبــەوە، ئیدانەكــرد و بــەرەی پۆلیســاریۆی وەك 

ــمی  ــە رەس ــاوای ب ــی خۆرئ ــایی بیابان ــەری یاس نوێن

ــی. ناس

حەســەنی  شــا  ئامادەیــی  راگەیاندنــی    1981

دووەمــی شــای مەغریــب بــۆ ســازدانی راپرســی 

بیابــان. لەبــارەی 

رێكخــراوی  نــاو  چــووە  بیابــان  كۆمــاری    1982

یەكیەتــی ئەفریقیــا و مەغریــب لێــی دەرچــوو.

بــەرەی  ئەفریقیــا،  یەكیەتــی  رێكخــراوی    1984

پۆلیســاریۆی وەك ئەنــدام قبوڵكــرد و داوای چوونــە 

ــان دەكات. ــە بیاب ــی مەغریــب، ل دەرەوەی هێزەكان

ــوان  ــتۆنی نێ ــەی هۆس ــی پەیامننام 1997  واژۆكردن

دەســتپێكردنەوەی  و  پۆلیســاریۆ  و  مەغریــب 

ئەوانــەی هەلومەرجەكــە  ناســنامەی  ســەرژمێری 

دەیانگرێتــەوە.

ــی  ــەزار كەس ــی 200 ه ــازاری 2005 – رێپێوان 6ی ئ

ــە  ــەكان ل ــە مەغریبی ــی دیل ــۆ ئازادكرن ــات ب ــە ریب ل

ــاریۆ. ــی پۆلیس گرتوخانەكان

ــە  ــەكان ل ــە مەغریبی ــی زیندانیی 9ی 2005 ئازادكردن

زیندانــی پۆلیســاریۆ.

ــی  ــی عەرەب ــاری دیموكرات ــی كۆم ــتیدا واڵت ــە راس ل

ــش  ــی مەراكی ــە  واڵت ــێكە ل ــاوا، بەش ــی خۆرئ بییابان

ئیســپانیا  چونــەدەری  لەگــەڵ   1975 ســاڵی  كــە 

لەوناوچەیــە، ســەربەخۆیی راگەیانــد. لــەو مــاوە 

ــوازی  ــەرەی ئازادیخ ــی »ب ــەدا، چاالكییەكان زەمەنیی

پۆلیســاریۆی بیابانــی خۆرئــاوا«، رۆڵــی ســەرەكی 

لــە ســەربەخۆیی ناوچەكانــی بیابــان لــە ئیســپانیا و 

دەســەاڵتی مەراكیــش بینــی. بــەرەی ئــازاد بەخشــی 

پۆلیســاریۆ لەگــەڵ الیەنگیرییــە سۆسیالیســتییەكەی 

بــە  كۆتایــی  توانــی  جەزائیــر،  لــە  پشــتگیری  و 

ــت. ــە بێنێ ــەو ناوچەی ــزم ل ــە ئیمپریالی ســەدەیەك ل

بــەرەی ئــازادی بەخشــی پۆلیســاریۆ، جواڵنەوەیەكی 

ــاو خەڵكــی ئــەو واڵتــەدا  نیشــتامنییە و پێگــەی لەن

قوڵــە و بــۆ بەدیهێنانــی دادپەروەریــی كۆمەاڵیەتــی 

و بەهێزكردنــی بناغــەی كۆمەڵگــە –لــە رێگــەی 

بناغــەی خێــزان وەك پێگەیەكــی  بــە  گرنگیــدان 

هەنــگاو  ئایینــی–  و  كۆمەاڵیەتــی  فەرهەنگــی، 

ــادان  ــە بڕی ــە رەوشــێكی ل ــەو جواڵنەوەی ــت. ئ دەنێ

هەیە و بەشــێوەی دیموكراســی كاردەكات و لەســەر 

پێــوەری هــزری خەڵــك، سیاســەت و ســرتاتیژیەكانی 

ــت.  ــۆی دادەڕێژێ خ

سەررچاوە:
http://www.afran.ir/modules/smartsection/

 item.php?itemid=583

                                http://africashenas.blogfa.com/post-11.aspx

http://ahmadrezakhorami.blogfa.com/post-

1168.aspx
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رێكخراوی توندڕه وی موجاهدینی 
كومبۆالن میلیتان له  مالیزیا

له  نێوان وه همی ده وڵه تی خه الفه تی ئیسالمی و چاره نوسی نادیاردا
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1995 ساڵی دامەزراندن: 
ئایدۆلۆژیا: ئایینیی-جیهادیی پەڕگیر

ــان،  ــتییه كانی جیه ــه  تیرۆریس ــراوه  چه كداریی رێكخ

تونــدڕه وه   جیهادیــه   رێكخــراوه   تایبه تــی  بــه  

فكــری  پــڕۆژه ی  یــه ك  له ســه ر  ئیســالمییه كان 

ده وڵه تــی  دامه زراندنــی  ئه ویــش  كۆكــن، 

لــه  ئاڕاســته   خه الفه تــی ئیســالمیيه ، هه رچه نــده  

بــن  جیاوازیــش  فراوانخوازییه كانیــان  پــرۆژه   و 

ناوچــه   ئــه و  و  ده وڵــه ت  جیاوازيــی  به پێــی 

چه كدارییــه ی  تیــرۆره   ئــه و  كــه   جوگرافیــه ی 

تونــدڕه وی  رێكخــراوی  به ڕێوه ده چێــت.  تێــدا 

ــی  ــه  واڵتان ــه  ل ــان، ك ــۆالن میلیت ــی كومب موجاهدین

ــه   ــووه ، ب ــن ده ركه وت ــیا و فلیپی ــا و ئیندۆنیس مالیزی

كــردووه ،  گه شــه ی  زیاتــر  مالیزیــا  لــه   تایبه تــی 

پراكتیكــی  و  به رجه ســته   منوونه یه كــی  بووه تــه  

په ڕگیــره ،  جیهادییــه   توندڕه وییــه   ئــه و  بــۆ 

ــه  رووی  ــه و رێكخراوانــه ی، كــه  ل چونكــه  یه كێكــه  ل

ــی  ــتیوانیه وه  كه ڵك ــتبوون و پش ــان و په یوه س راهێن

ئه لقاعیــده   تیرۆریســتی  رێكخــراوی  لــه   زۆری 

وه رگرتــووه ، بێئــه وه ی خــۆی كــۆت و به نــدی پــالن 

ــكات  ــێ ب ــۆ ملمالن ــی ب ــردن و تێڕوانین و جێبه جێك

چاالكــی  و  گه شه ســه ندن  ناوچه كانــی  له نــاو 

ــه ن  ــته كراو له الی ــی ئاراس ــه  پالن ــه وه ش ب ــدا، ئ خۆی

رێكخــراوه   ئــه و  قاعیــده وه.  ســه ركرده كانی 

ــی  ــوه ی به دیهێنان ــه  چوارچێ ــی ل ــدڕه وه  كاره كان تون

چڕكردۆتــه وه .  تایبه تییه كانیــدا  ئامانجــه  

مێژووی دامه زراندن و گه شه كردن 

رێكخــراوی  گه شــه كردنی  و  ســه رهه ڵدان 

تونــدڕه وی موجاهدینــی كومبــۆالن میلیتــان لــه  

ده گه ڕێتــه وه   فلیپیــن،  و  ئیندۆنیســیا  و  مالیزیــا 

بــۆ ده یــه ی نه وه ده كانــی ســه ده ی رابــردوو، بــه  

 1995 ســاڵی  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه   دیاریكراویــش 

له ســه ر ده ســتی )نیــك عه دلــی عه بدولعه زیــز(، 

كــه  لــه  ئێســتادا به پێــی یاســای ئاسایشــی ناوخــۆی 

 1999 ســاڵی  عه دلــی  به ندكــراوه .  مالیزیــا 

چه كــداره   لــه   گروپێــك  له گــه ڵ  ئــه وه ی  دوای 

و  مه شــق  ئه فغانســتان  لــه   موجاهیــده كان 

و  مالیزیــا  بــۆ  گه ڕاوه تــه وه   پێكــراوه،  راهێنانــی 

و  وه رگرتــووه   رێكخــراوه ی  ئــه و  ســه ركردایه تی 

هه وڵیــداوه  ده وڵه تێكــی ئیســالمی دامبه زرێنێــت. 

به پێــی زانیارییه كانــی پۆلیســی مالیزیــا ژمــاره ی 

ــه   ــۆالن ل ــی كومب ــی رێكخــراوی موجاهدین ئه ندامان

ــراودا  ــی رێكخ ــا 80 ئه ندام ــوان 70 ت ــه  نێ ــا ل مالیزی

شــانه یه كی  چه نــد  هه بوونــی  ســه ره ڕای  بــووه ، 

بچــوك و باڵوكــراوه  لــه  ناوچــه ی دورگه كانــی مالیزیا، 

بیــراك،  وه ك  ویالیه ته كانــی  لــه   تایبه تیــش  بــه  

جوهــور، كیــدا، ســیالنگۆر، تیرینجانــۆ، كیالنتــان، 

ــی  ــه  فیدراڵییه كان ــه ری زه ویی ــه  ده وروب ــا ل هه روه ه

رێكخــراوی  پایته خــت.  كواالالمپــوری  بــه   ســه ر 

میلیتــان  كومبــۆالن  موجاهدینــی  تونــدڕه وی 

گروپــه   له گــه ڵ  هه یــه   به هێــزی  په یوه نــدی 

ــك  ــیا و كۆمه ڵێ ــی ئیندۆنیس ــالمیه  رادیكالییه كان ئیس

لــه   كــردووه   به شــدارییان  ئه ندامه كانــی  لــه  

ــی  ــه هه رێم ــه ییاف ل ــو س ــی ئه ب ــه ڕه كانی گروپ ش

كریســتیانه كانی  دژی  لــه   ئیندۆنیســیا  ئه مپۆنــی 

ئــه و ناوچه یــه . ده وڵه تــی مالیزیــا ئــه و رێكخــراوه ی 

پرۆســه ی  دانــاوه  و )12(  تونــدڕه و  باڵێكــی  بــه  

ده ســتگیركردنی لــه  دژی ئه نجامــداوه  و لــه  ئێســتادا 

)48( ئه ندامــی ده ســتگیركردووه  لــه  چوارچێــوه ی 

ــه  هه ڕه شــه  بۆســه ر  ــه دا كــه  ب ــه و كار و چاالكییان ئ

ــۆی  ــه م، به ه ــه  قه ڵ ــی ده یاندات ــی نه ته وه ی ئاسایش

پالندانانــی بــۆ جیهادكــردن و به ده ســتهێنانی چــه ك 

و ته قه مه نــی و دزی كوشــتنی خه ڵــك، هه روه هــا 

لــه   بیانــی  په الماردانــی كه ســانی  بــۆ  پالندانــان 

ویالیه تــه   هاواڵتیانــی  نێوانیشــیاندا  لــه   مالیزیــا، 

ئه مه ریــكا.  یه كگرتوه كانــی 

هه ڵمه ته كانــی  بــه   ده ســتپێكردن  كاتــی  لــه  

ــه   ــه و تۆمه تباران ــینگه كانی ئ ــاڵ و نوس ــكنینی م پش

ــه ت  ــه ی تایب ــن به ڵگه نام ده ســتگیرا به ســه ر چه ندی

لــه  بــاره ی دروســتكردنی بۆمــب و وێنــه  و كاســێتی 

دیاریكراوه كانیــان  ئامانجــه   بــاره ی  لــه   ڤیدیــۆ 

بــۆ په المــاردان و پاســپۆرتی ســاخته  و چه ندیــن 

ــده .  ــراوی قاعی ــه  رێكخ ــدار ب ــی په یوه ندی كه لوپه ل
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ده ســتگیركراوانه ی  ئه ندامانــه   لــه و  به شــێك 

میلیتــان  كومبــۆالن  موجاهدینــی  رێكخــراوی 

ماوه یه كــی  و  كــردووه   ئه فغانســتانیان  ســه ردانی 

ــه ربازگه كانی  ــاو س ــه وه  و له ن ــه وێ ماونه ت ــورت ل ك

قاعیــده  مه شــق و راهێنانیــان پێكــراوه. ســیانزه  

گومانده كرێــت  ده ســتگیركراوه كان  لــه   كــه س 

تونــدڕه و  ئیســالمی  لــه  گروپێكــی  بــن  ئه نــدام 

موســه وی  زه كه ریــا  بــه   په یوه ندییــان  كــه  

ــه كانی  ــه ر هێرش ــه  له س ــووه ، ك ــیه وه  هه ب فه ڕه نس

دادگایــی  ئه مه ریــكا  بۆســه ر  ســێپته مبه ر  11ی 

بــه   ئــه و گومانلێكراوانــه  ســه ر  كــراوه ، هه مــوو 

باڵێكــی تونــدڕه وی گروپێكــن، كــه  ده ســه اڵتدارانی 

مالیزیــا(  میلیتــان  )كۆمبــوالن  بــه   مالیزیــا 

هه بــووه   په یوه ندییــان  كــه   ناســاندویه تی، 

15ی  تــا   4 لــه  كاتێــك  موســه وی  زه كه ریــا  بــه  

گروپــی  بــووه.   مالیزیــا  لــه     2001 ســێپته مبه ری 

بــه   په یوه ندییــان  مالیزیــا  میلیتــان  كۆمبــوالن 

ــیا و  ــه  ئه ندۆنیس ــه  ل ــره وه  هه ی ــی ت ــد گروپێك چه ن

ــان  ــه م گروپه ی ــاوه ڕی ئ ــان بیروب ــه  هه م ــن، ك فلیپی

ئــه و  حكومه تــی  ده یانه وێــت  و  هه ڵگرتــووه  

ــه   ــالمی ل ــی ئیس ــن و ده وڵه تێك ــه  بڕوخێن دوو واڵت

شــوێنیان دامبه زرێنــن، بــه  تایبه تــی لــه  فلیپیــن كــه  

زۆرینــه ی دانیشــتوانه كه ی مه ســیحی كاســۆلیكن. 

بــه و  ســه ر  ئه ندامــی   )25( تــره وه   الیه كــی  لــه  

رێكخــراوه  زیندانیكــراون، كــه  زۆربه یــان ئه نــدام 

ــه   ــان، ك ــالمی مالیزی ــی ئیس ــی حزب ــان الیه نگران ی

ئــه و  ئه ندامه كانــی  ده ســتگیركردنی  ســه ركۆنه ی 

رێكخــراوه  ده كات و ده یگه ڕێنێتــه وه  بــۆ كاریگــه ری 

پاڵنــه ره  سیاســییه كان. 

پێگه ی رێكخراوی كۆمبوالن میلیتان مالیزیا  

پۆلیســی مالیزیــا لــه  ســاڵی 2002 لێكۆڵینــه وه ی 

ــه   ــرد ب ــراودا ك ــه  )200( گومانلێك ــر ل ــه ڵ زیات له گ

ــراوه   ــه و رێكخ ــان ب ــی په یوه ندیی ــی هه بوون تۆمه ت

كــوڕی  ده ســتگیركراوه كاندا  له نێــو  تونــدڕه وه ، 

كــه   هه یــه ،  مالیزیــا  ئیســالمی  حزبــی  رابــه ری 

ــه ر  ــه و له س ــیۆنی مالیزیای ــه ره كی ئۆپۆزس ــی س حزب

بنه مــای بیروبــاوه ڕی ئیســالمی دروســتبووه ، كــه  بــه  

خێزایــی گــۆڕا بــۆ هێزێكــی گــه وره  و كاریگــه ر لــه و 

ــه دا. واڵت

تــا  رێكخــراوه   ئــه و  دارایــی  ســه رچاوه كانی 

كــه   دیــاره   بــه اڵم  ناڕوونــه ،  زۆر  ئاســتێكی 

خۆییــه .  ته مویلــی  ســه رچاوه كانی  به شــێكی 

ئــه و رێكخــراوه  تونــدڕه وه  توانیویه تــی زۆرێــك 

لــه  رێكخراوه كانــی باشــوری خۆرهه اڵتــی ئاســیا 

به كاربێنێــت بــۆ گواســتنه وه ی ســه رمایه  و چــه ك 

و كه ســانی تیرۆریســتی راهێــرناو بــۆ زۆرێــك واڵت، 

ــا،  ــتان، مالیزی ــتان، پاكس ــیاندا ئه فغانس ــه  نێوانیش ل

عه ره بســتانی  و  عێــراق  فلیپیــن،  ئیندۆنیســیا، 

ســعودیه ، هه روه هــا به كارهێــرناوه  بــۆ دروســتكردنی 

ئه ندامه كانــی  راهێنانــی  و  مه شــق  ســه ربازگه ی 

لــه و واڵتانــه . چه كــداره  موجاهیده كانــی رێكخــراوی 

نوێیــان  شــێوازێكی  مالیزیــا  میلیتــان  كۆمبــوالن 

حكومــه ت  رووبه ڕووبوونــه وه ی  بــۆ  به كارهێنــا 

لــه   مانگرتــن  بــه   ده ســتپێكردن  رێگــه ی  لــه  

دادگاییــی  بــێ  به ندكراوانــی  له الیــه ن  خــواردن 

به پێــی یاســای ئاسایشــی ناوخــۆ، كــه  لــه  ســاڵی 

رێكخــراوی  وایكــرد  ئــه وه ش  راگه یه نــرا،   2001

تۆمــه ت  ئینته رناشــناڵ  ئه منیســتی  نێوده وڵه تــی 

ئاراســته ی ده ســتگیركراوان به پــێ یاســای ئاسایشــی 

ــی  ــه  دادگایه ك ــرد بدرێن ــی ك ــكات، داواش ــۆ ب ناوخ

دادپه روانــه ی بێالیــه ن  یــان خێــرا ئــازاد بكرێــن. 

رێكخــراوی ئه مینیســتی ئینته رناشــناڵ رایگه یانــد، 

پێشــێلكاری  دادگاییكــردن  به بــێ  به ندكردنــی 

كه مپــی  لــه   ئه گــه ر  مرۆڤــه   مافه كانــی 

كامۆنتینگــی  هێشــتنه وه ی  و  ده ســتگیركردن 

مالیزیــا بێــت یــان لــه  دورگــه ی گوانتانامــۆ، چونكــه  

تۆمه تبــارن  كــه   ئه وه یــه   گریامنه یــی  ئه نجامــی 

بــه   دیارینه كــراو  په یوه نــدی  هه بوونــی  بــه  

مافــی  لــه   بێبه شــكردنیان  لــه   تیــرۆره وه ، جگــه  

ــه   ــه رده م دادگاكان، ل ــان له ب ــه  خۆی ــردن ل به رگریك

كاتێكــدا زیندانیكــراوه  به ته مه نــه كان لــه  مالیزیــا 

 دەستەیەک لە چەکدارەکانی رێكخراوی توندڕه وی موجاهدینی كومبۆالن میلیتان له  مالیزیا



چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان 34

به ندكردنــی  كاریگه رییه كانــی  گیــرۆده ی  هێشــتا 

ماوه درێــژن.

بنه ما فكرییه كانى كۆمبوالن میلیتان 

ــتی  ــا پش ــه  مالیزی ــان ل ــوالن میلیت ــراوی كۆمب رێكخ

ــه   ــه  ئامانج ــك ل ــری نزی ــای فك ــك بنه م ــه  كۆمه ڵێ ب

ئاراســته ی  به ســتووه ، هه ندێكیــان  سیاســییه كانی 

ئایدۆلــۆژی و هه ندێكیــان ئاراســته ی جیهادییــان 

ــه :  ــن ل ــووه  بریتیی وه رگرت

1. رووخاندنی حكومه تی مالیزیا. 

وه ك  رێكخــراو  توندوتیــژی  په یڕه وكردنــی   .2

ده ســه اڵت.  بــه   گه یشــن  بــۆ  ئامرازێــك 

ئــه و  له گــه ڵ  په یوه ندییــه كان  پته وكردنــی   .3

هه مــان  هه ڵگــری  كــه   توندڕه وانــه دا  گروپــه  

جیهــان.  و  ناوچه كــه   لــه   جیهادییــن  فكــری 

گــه وره ،  ئیســالمی  ده وڵه تێكــی  دامه زراندنــی   .4

ــه وه .  ــن بگرێت ــیا و فلیپی ــا و ئیندۆنیس ــه  مالیزی ك

ــووی  ــی پێش ــه رۆك وه زیران ــه د، س ــر محه م مه هاتی

ئامانجه كانــی  و  »خواســت  ده ڵێــت:  مالیزیــا 

ئــه وه   بــه اڵم  گه وره یــه ،  زۆر  رێكخــراوه   ئــه و 

واقیعــی نییــه  چونكــه  ئــه وان هه وڵــده ده ن بــۆ 

دامه زراندنــی ده وڵه تێكــی ئیســالمی لــه  مالیزیــا، 

ــه  داخــه وه   ــه  رێكخراوێكــی زۆر مه ترســیداره ، ب بۆی

دوای  بكه یــن  ئاشــكرا  شــتێك  هه مــوو  ناتوانیــن 

جیهادییــه كان  بیــروڕا  و  ئاراســته   كــه   ئــه وه ی 

دیموكراتــی  له ســه ر  هه ڕه شــه   بوونه تــه  

ــاوه ی 44  ــه  م ــان، ك ــی واڵته كه م ــه ز  و ئیتن فره ڕه گ

ــۆ رووخاندنــی  ــه و رێكخــراوه  ب ســاڵه  به رده وامــه . ئ

ــرته ».  ــی پێباش ــه  دیموكرات ــژی ل ــه ت توندوتی حكوم

رێكخــراوی  ســه ركرده كانی  گرنگتریــن 

مالیزیــا  میلیتــان  كۆمبــوالن 

1. زولكفل بن عه بدولعه زیز 

لــه   نــارساوه ،  )مه روان(یــش  بــه   كه ســه   ئــه م 

ئه ندازیــاری  به شــی  و  له دایكبــووه    1966 ســاڵی 

ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   لــه  

خوێنــدووه  و لــه  ســاڵی 2003 چووه تــه  فلیپیــن 

ژیــاوه . گومانده كرێــت ئه ندامانــی گروپــی ئه بــو 

ســه ییافی راهێنابێــت له ســه ر دروســتكردنی بۆمــب 

بــه   عه بدولعه زیــز  بــن  زولكفــل  ته قینــه وه.  و 

رابــه ری ســه ره كی رێكخــراوی تیرۆریســتی كۆمبــوالن 

ســه ركردایه تی  ئه ندامــی  و  مالیزیــا  میلیتــان 

و  داده نرێــت  ئیســالمی  كۆمه ڵــه ی  ناوه نــدی 

ــرش  ــن هێ ــی چه ندی ــه  ئه نجامدان ــه  ل ــتی هه ی ده س

ــه   ــاوی ل ــن و ن ــه  فلیپی ــب ل ــی بۆم ــه  به كارهێنان ب

مه ترســیداره كان،  داواكــراوه   لیســتی  پێشــه وه ی 

باڵویكردۆتــه وه   مالیزیــا  ئاسایشــی  ده زگای  كــه  

داواكــراوه كان  كه ســه   دیارتریــن  لــه   یه كێكــه   و 

یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   ده ســتگیركردن.  بــۆ 

ــت  ــۆن دۆالری وه ك پاداش ــڕی )5( ملی ــكا ب ئه مه ری

ته رخانكــردووه  بــۆ هــه ر كه ســێك كــه  زانیــاری 

ــه   ــه  هــۆی ده ســتگیركردنی. ل ــدات و ببێت له ســه ر ب

ســاڵی 2003وه  زولكفــل لــه  ناوچــه ی میندانــاوی 

بــرا  ده كرێــت  پێشــبینی  و  فلیپینــه   باشــوری 

ســاڵی  لــه   عه بدولحه لیــم(   )تۆفیــق  بچوكه كــه ی 

ته قاندنــه وه ی  لــه   به شــداریكردبێت  2001دا 

لــه   جاكارتــا  بازرگانییه كانــی  مۆڵــه   لــه   یه كێــك 

ــراوه .  ــی ك ــه دا زیندان ــه  واڵت ــتا ل ــیا و ئێس ئیندۆنیس

هاوڕێیه كــی  و  زولكفــل  ئیندۆنیســیا  دادگای 

فلیپینــی بــه  نــاوی عه بدوملونیــب مینتانــگ، كــه  

ــۆرۆی ئیســالمیه   ــه ره ی رزگاریخــوازی م ــی ب ئه ندام

و  ئه نقه ســت  كوشــتنی  بــه   كــردووه   تۆمه تبــار 

ــه   ــتی ل ــیا، داواكاری گش ــۆزێ گاریس ــه رده وام. ج ب

ــی  ــی: »تۆمه تباركردن ــاوی باشــور وتویه ت ــاری داف ش

وته كانــی  بنه مــای  له ســه ر  مینتانــگ  و  زولكفــل 

بــووه ».  عه بدولغه نــی  تالیــب  ســامی  تۆمه تبــار 

ــۆرۆ  ــه ره ی م ــی ب ــه  ئه ندامان ــه  ل ــه  یه كێك ــامی ك س

رایگه یانــدووه ، ئــه و پالنــه ی بینیــوه  كــه  دایانڕشــتووه  

ــا  ــه ، هه روه ه ــه  بازرگانیيه ك ــه وه ی مۆڵ ــۆ ته قاندن ب

ره زامه نــدی  مینتانــگ  كــه   راشــیگه یاندووه  

پالنــی  جێبه جێكردنــی  له ســه ر  ده ربڕیــوه  

چــاوی  بــه   و  فڕۆكه خانــه   له نــاو  ته قاندنه وه كــه  

ــه   ــه ت ب ــاره ی تایب ــی كــه  زولكفــل پ خــۆی بینیویه ت

مینتانــگ. ده داتــه   كرده وه كــه   تێچــووی 

2. عه دلی بن عه بدولعه زیز 

ویالیه تــی  یه كه مــی  وه زیــری  كــوڕی  عه دلــی 

ــی ئیســالمی  ــر ده ســه اڵتی حزب ــه  له ژێ ــه ، ك كیالنتان

ــه .  مالیزیای

3. ئه بوبه كر عه بدولسه مه د عه بود 

لــه   یه كێــك  بــه   عه بدولســه مه د  ئه بوبه كــر 

ئیســالمییه كان  گروپــه   ســه ركرده كانی  دیارتریــن 

ئه میــری  و  داده نرێــت  ئیندۆنیســیا  و  مالیزیــا 

ئیندۆنیســیایه .  موجاهیدینــی  ئه نجومه نــی 

4. حه نبه لی ره زوان عیسامه دین 

موجاهیدینــی  ئه نجومه نــی  ئه میــری  جێگــری 

ئیندۆنیســیایه  و لــه  ســه ربازگه كانی ئه فغانســتان 

راهێــرناوه له ســه ر ئه نجامدانــی كاری تونــدڕه وی 

ته قاندنــه وه .     و 

دیارترین كاره  تیرۆریستییه كانی 

دورگــه ی  بــۆ  ته قه مه نــی  و  چــه ك  ناردنــی   -

خۆرهه اڵتــی  پاشــاكانی  دورگــه ی  لــه   ئه مپــون 

ئیندۆنیســیا، كــه  هــه زاران كه ســی تیــادا كــوژرا 

به هــۆی ئــه و شــه ڕ و توندوتیژییانــه وه  كــه  دوو 

ســاڵ لــه  نێــوان موســوڵامنه كان و كریســتیانه كان 

بــه رده وام بــوو. 

ئــه و  بچوكــی  گروپێكــی  به شــداریكردنی   -

رێكخــراوه  تونــدڕه وه  لــه  هێرشــه كانی جاكارتــا، 

كــه  دوو كڵێســای كــرده  ئامانــج و برینداربوونــی 

لێكه وتــه وه .  كــه س   )70( نزیكــه ی 

لــه   ئه تریــۆم  بازرگانــی  مۆڵــی  ته قاندنــه وه ی   -

لــه  ســاڵی 2001.  ئیندۆنیســیا  جاكارتــای 

لــه   گه یشــن  وێســتگه ی  ته قاندنــه وه ی   -

فلیپیــن  باشــوری  نێوده وڵه تــی  فڕۆكه خانــه ی 

كه ســی   )20( كوژرانــی  كــه   2004دا،  ســاڵی  لــه  

لێكه وتــه وه .

 

سه رچاوه : ماڵپه ڕی )بوابة  الحركات االسالمیة (  

http://www.islamist-movements.com/2385
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بزووتنەوەی بەورەكانی تامیل - ئیالم
لە خەونی دامەزراندنی دەوڵەت و زرگاركردنی نەتەوەوه ، بەرەو تێكشكان
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1972 ساڵی دامەزراندن: 
ئایدۆلۆژیا: چەپی-جوداخواز

ــی  ــەی نەتەوەی ــەردەوام كەمین ــاڵی ب ــاوه ی 26 س م

تامیــل لــە رسیالنــكا بــە ســەركردایەتی میلیشــیاكانی 

بــەرەی رزگاریخــوازی بەورەكانــی تامیــل – ئیــالم، كە 

لــە ســاڵی 1972 دامــەزراوە، وەكــو كاردانەوەیەكــی 

تــوڕە و نائاســایی لــە بەرامبــەر ســەپاندنی بــه زۆری 

ئایینــی بــوزی و زمانــی ســینهالی وەكــو زمانــی 

ــكا،  ــەی رسیالن ــی دورگ ــوو خەڵك ــۆ هەم ــی ب فەڕم

شــەرێكی خوێناوییــان دەســتپێكرد و ناڕەزایــی زۆری 

نەتــەوەی تامیلــی بــەدوای خۆیــدا هێنــا. پاشــان لــە 

ســاڵی 1983وە بــەرەی رزگاریخــوازی بەورەكانــی 

ــە  ــتیان ب ــا دەس ــەی جافن ــە دورگ ــە نیمچ ــل ل تامی

كــرد  بەهێــز  ســەربازی  پەالماردانــی  و  هێــرش 

لــەو  دژی هێزەكانــی حكومەتــی رسیالنــكا.  لــە 

ــە  ــان ل ــی خۆكوژیي ــان چاالكی ــدا دەی چوارچێوەیەش

مەدەنیــەكان  ئامانجــە  و  ســوپا  هێزەكانــی  دژی 

و دامودەزگاكانــی ژێرخانــی واڵتەكــە ئەنجامــدا، 

و  شــەمەندۆفێر  وێســتگەكانی  لــە  تایبەتــی  بــە 

فڕۆكەخانــە و بــازاڕەكان و كۆمەڵگــە گەشــتیاریەكان 

دەوترێــت  حكومەتــدا.  گرنگەكانــی  ناوەنــدە  و 

پشــتێنی  یەكەمجــار  بــۆ  تامیــل  بەورەكانــی 

تەقینەوەیــان داهێنــاوە و لــە دژی نەیارەكانیــان 

بەكاریانهێنــاوە. هەروەهــا لــە چوارچێــوەی كارە 

رێگــەی  لــە  رسیالنــكا  دەرەوەی  خۆكوژیەكانــی 

راهێرناوەكانــی  ئافرەتــە  ئەندامــە  لــە  یەكێــك 

لــە  بەكارهێنــا  تەقینەوەیــان  پشــتێنی  تامیلــەوە 

ــی  ــەرۆك وەزیران ــدی، س ــف گان ــی راجی تیرۆركردن

هندســتان لــە فڕۆكەخانــەی مــدراس لــە ســاڵی 

1991دا، كــە ئــەو كــردەوە تیرۆریســتیيە هۆكارێكــی 

ــە چــەك و  ــەوەی هندســتان ب ــۆ ئ ــوو ب ســەرەكی ب

هێــزی ســەربازی و لۆجســتی پشــتیوانی حكومەتــی 

كۆڵۆمبــۆ بــكات بــۆ پاكتاوكردنــی بــەرەی بەورەكانی 

ــل. تامی

ــل  ــی تامی ــەی كــە بەورەكان ــەو میكانیزمان ــك ل یەكێ

ــە ئامانجەكانیــان  ــا بــۆ گەیشــن ب بەكارییــان دەهێن

ــدااڵن  ــەربازكردنی من ــە س ــێوازی ب ــە ش ــوو ل بریتیب

شــەڕ  گۆڕەپانەكانــی  بــەرەو  كردنیــان  ڕاپێــچ  و 

بەبــێ  ویســتی خۆیــان، بەڵكــو زۆرجــار ئەگــەر 

ــە تاریكــی شــەودا  ــا ل ــان نەدای ــان رێگەی خێزانەكانی

ــە  ــە ل ــەو مندااڵن ــی ئ ــەر رفاندن ــردە ب ــان دەب پەنای

ــۆ ســەربازگە دورەكان  ــربدن ب ــان و دەیان خێزانەكانی

ــان  ــی خۆی ــالن و بەرنامەكان ــی پ ــەوەی بەپێ ــۆ ئ ب

ــە  ــەن ب ــۆرنەوە و بیانك ــكیان بش ــگ مێش ــۆ جەن ب

كەســانێك كــە جگــە لــە گوێڕایەڵــی كوێرانــە و 

بــااڵ  ســەركردەی  فەرمانەكانــی  جێبەجێكردنــی 

برابــاكاران و خۆبەختكــردن لە پێناویــدا هیچی دیكە 

ــەروەردە  ــێوەیەك پ ــە ش ــەوەش ب ــە ل ــن، جگ نەزان

ــان و  ــی بزووتنەوەكەی ــچ نهێنیيەك ــە هی ــران ك دەك

ــۆ  ــان ب ــە وەهای ــن، چونك ــەركردەكەیان نەدركێن س

ــەركردە و  ــاوك و س ــاكارن ب ــە براب ــردن ك ــا دەك وێن

ســیمبوڵی ئازادبوونــی تامیلییەكانــە.

ــوان  ــە نێ ــەڕ ل ــرتین ش ــی قورس ــە دوای بەرپابوون ل

تامیــل- بەورەكانــی  بزووتنــەوەی  شــەڕڤانەكانی 

ــالی  ــی )فیلۆبی ــكا و كوژران ــوپای رسیالن ــالم و س ئی

برابهــاكاران( ســەركردەی بەناوبانگــی تامیلیــەكان و 

هاوكارەكانــی و لەناوبردنــی قورســایی هێزەكانیــان، 

حكومەتــی رسیالنــكا بــە فەڕمــی ڕایگەیانــد كــە 

ــە ســاڵی  ــاوە، كــە ل ــە هێن ــەو بزووتنەوەی ــی ب كۆتای

دامەزراندنــی  لەپێنــاو  تێدەكۆشــێت  1983وە 

نیشــتامنێك بــۆ نەتــەوەی تامیــل لــە هەرێمــی 

ــاوای  ــوری خۆرئ ــە باك ــە دەكەوێت ــالم(، ك ــل ئی )تامی

ــەوە. ــەو واڵت ئ

فیلۆبیالی براباكاران كێ  بوو؟ 

ــاكاران وەكــو ســەرەكردەی بــااڵی بەورەكانــی  براب

تامیــل بیركردنەوەیەكــی خوێنمژانــە و پاوانخــوازی 

ناخیــدا  لەنــاو  پەرســتی  كــەس  غەریــزەی  و 

درێژایــی  بــە  برابــاكاران  كردبــوو.  چەكــەرەی 

كوژررانــی  كــە  بــووە  بەرپــرس  ســاڵ   26

و  ئەندامــان  لــە  كــەس  هــەزار   70 نزیكــەی 
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شــوێنكەوتوانی بزووتنەوەكــەی وەكــو ئەنجامێــك 

بــۆ توندوتیــژی و رازینەبوونــی لەســەر چەكدانــان 

ئــەو  كاریگــەری  لەژێــر  خۆبەدەســتەوەدان  و 

خەیاڵەیــدا كــە دەوڵەتانــی خۆرئــاوا دێــن بــە 

هانایــەوە و پشــتیوانی لێدەكــەن، بــەاڵم هەرگیــز 

ئەمــە رووینــەدا. برابــاكاران لــە دواییــن ســاڵەكانی 

تەمەنــی خــۆی و بوزتنــەوەی بەورەكانــی تامیــل-

ئیالمــدا، هەســتی بــە مەزنيــی و بەهێزيــی دەكرد، 

بــە جۆرێــك كــە جگە لــە خــۆی و دارودەســتەكەی 

نزیــك خۆی كەســی دیكــەی نەدەبینــی، لەبەرئەوە 

پاشــایەكی  وەكــو  كــە  نەبــوو  ســەیر  شــتێكی 

دانەنــراو یــان وەكــو دیكتاتۆرێــك مامەڵــە بــكات 

و گوێــی لــە قســەو را و بۆچونــی كــەس نەدەگــرت 

ــار  ــەپاند. هەندێكج ــۆی دەس ــە رای خ و هەمیش

لــە دژی بەرژەوەندیەكانــی گەلەكەشــی رەفتــاری 

بــەو  دەكــرد،  سەركێشــانەی  و  ناشایســتە 

هۆیەشــەوە شكســتی بــە رێككەوتننامــەی ئاشــتی 

لەگــەڵ حكومەتــی كۆڵۆمبــۆ هێنــا، كــە لــە ســاڵی 

1987 بــە سەرپەرشــتی هندســتان لەنێوانیانــدا 

ئیمــزا كــرا. ئــەو رێككەوتننامەیــە ئەگــەر شكســتی 

بــۆ  بــاش  دەســتكەوتی  دەیتوانــی  نەهێنابــا 

نەتــەوەی تامیــل دەســتەبەر بــكات، وەك داننــان 

بــە زمانــی نەتەوەیــی تامیــل و پێدانــی مافــی 

لــەوەش  جگــە  خۆبەڕێوەبــردن.  و  ئۆتۆنۆمــی 

دانوســتانەكانی  لــە   2002 ســاڵی  برابــاكاران 

حكومەتــی  لەگــەڵ  ئاشــتی  رێككەوتننامــەی 

سەرپەرشــتی  بــە  كــە  كشــایەوە،  كۆڵۆمبــۆ 

نەرویــج بەڕێوەدەبــرا و ئومێــدی ئــەوەی لێدەكــرا 

ــكا دروســتببێت  ــە رسیالن ــی ل سیســتمێكی فیدراڵ

ــل  ــەرەی تامی ــتبەرداربوونی ب ــەر دەس ــە بەرامب ل

لــە داوای مافــی ســەربەخۆیی و جیابوونــەوە لــە 

رسیالنــكا. 

ــتنی  ــت داڕش ــاكاران لەپش ــەوە براب ــی دیك لەالیەك

ــكا  ــەرۆكی رسیالن ــادا س ــی بریامس ــی تیرۆركردن پالن

قەمــەر  قــادر  تیرۆركردنــی  و   1993 ســاڵی  لــە 

وەزیــری حكومەتــی رسیالنــكا بــووە لــە ســاڵی 

2005دا.   

پاكتاوكردنی بەورەكان و بێدەنگكردنی 
كەمینەیەكی نەتەوەیی ئازادیخواز

بەڕاســتی ئــەوەی لــە ســاڵی 2009 لــە رسیالنــكا 

گــەورە  جۆریــی  گۆڕانكارییەكــی  بــە  روویــدا، 

دەدرێتــە قەڵــەم و بــۆ ســااڵنێكی زۆر نــەك هــەر بــە 

تەنهــا كاریگەرییەكانی لەســەر بارودۆخــی ناوخۆیی 

ــردە ســەر  ــكا جێهێشــت، بەڵكــو كاریشــی ك رسیالن

ــی دەرەوە.  ــە جیهان ــە ب ــەو واڵت ــی ئ پەیوەندییەكان

ــەوەی  ــی بزووتن ــۆ لەناوبردن ــكا ب ــی رسیالن حكومەت

ــكردنی  ــێوازی ریشەكێش ــەر ش ــای بردەب ــل پەن تامی

بڕینــەوەی  بناغــەی  لەســەر  كــە  سەرتاســەری 

لــەوەدا  پرۆســەكەش  دروســتبووە،  پەلوپــۆكان 

ــە  ــەكان ل ــتەجێ  مەدەنی ــە نیش ــوو ك ــتە ب بەرجەس

ناوچــەی گۆڕەپانی شــەڕ و كوشــتار دوور بخرێنەوە، 

وەك زەمینــە خۆشــكردن بــۆ گەمارۆدانــی چەكــدارە 

رووبەرێكــی  چەنــد  لــە  تامیــل  یاخیبووەكانــی 

ــە  ــان ل ــان لەناوبردنی ــارۆدراودا پاش ــنورداری گەم س

رێگــەی بۆردومانكردنــی زەمینــی و ئاســامنيیەوە بــە 

ــكا  ــی رسیالن ــەر. حكومەت ــێوەیەكی چــڕ و كاریگ ش

بــە چارەنوســی  نــەدا  لــەو پرۆســەیەدا گرنگــی 

دەربەدەركــراوەكان،  و  ئــاوارە  مەدەنیــە  خێزانــە 

جگــە لــەوەش هەمــوو جــۆرە دانوســتانێكی سیاســی 

لەگــەڵ بەورەكانــی تامیــل رەتكــردەوە، ئەمــەش 

ــە ســاڵی  ــوو كــە روســیا ل هەمــان ئــەو ســرتاتیجە ب

1999 لــە شــەڕی دژ بــە چیچانیــەكان پەیــڕەوی 

ــە دژی  ــتان ل ــی پاكس ــدا حكومەت ــە ئێستاش ــرد، ل ك

بزووتنــەوەی تاڵیبــان پەیڕەویــدەكات و جۆرێــك لــە 

ســەركەوتنی بەدەســتهێناوە. 

ئاشــكرایە كــە ســەركەوتنی حكومەتــی رسیالنــكا 

ــەوەی  ــەو ســرتاتیژەدا دژی بزووتن ــەری ئ ــە گرتنەب ل

بەورەكانــی تامیل-ئیــالم، پاڵــی بــە چەنــد واڵتێكــی 

دیكــەوە نــاوە دەســتبەرداری ســرتاتیژی سیاســی 

بەرژەوەنــدی  لــە  بــن  خۆیــان  ســەربازی  و 

ــتگیر  ــەربازی گش ــەوەی س ــرتاتیژی بەرەنگاربوون س

بــەاڵم  نەیارەكانیــان.  دژی  لــە  سەرتاســەری  و 

پێدەچێــت تەمەنــی ســەركەوتنی ئــەم ســرتاتیژە بــۆ 

ــەوە  ــە دڵنیایی ــە ب ــت، چونك ــورت بێ ــی ك ماوەیەك

 فيلوبيالی برابهاكاران- ڕابەری پڵنگەکانی تامیل
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لــە ماوەیەكــی دوور و درێــژدا شكســت دەهێنێــت، 

بــەو بەڵگەیــەی كــە لــەدوای تێپەڕبوونــی 10 ســاڵ 

چیچانیەكانــدا،  چەكــدارە  تێكشــكاندنی  بەســەر 

لەنێــوان  پێكدادانــەكان  و  شــەڕ  هێشــتا  بــەاڵم 

ســوپای روســیا و چەكــدارە یاخیبووەكانــی هەرێمــی 

چیچانــدا درێژەیــان هەیــە.

چارەنوسی تامیلیيەكان بە كوێ ده گات؟

لــە هەمــوو بارودۆخێكــدا ئاینــدەی بزاڤــی سیاســی 

تامیلییــەكان لــە دوای دامركاندنــەوەی بزووتنــەوەی 

رزگاریخــوازی تامیل-ئیــالم، پشــت بــە دوو فاكتــەری 

ســەرەكی دەبەســتێت: 

هەڵســێت  راجاباكســا  حكومەتــی  ئەگــەر   .1

پەنابــەری  ملیۆنێــك  چارەكــە  گەڕاندنــەوەی  بــە 

تامیلــی بــۆ ناوچــە و زێــدی خۆیــان، یاخــود كار 

الوازكردنــی  لەپێنــاو  بــكات  راگواســتنیان  لەســەر 

كۆمەڵبوونــی تامیلیــەكان لــە چەنــد ناوچەیەكــی 

دیاریكــراودا. هێشــتا حكومەتــی رسیالنــكا ســورە 

پەنابەرانــە  و  ئــاوارە  ئــەو  هێشــتنەوەی  لەســەر 

لەژێــر  دەستبەســەركردندا  ســەربازگەكانی  لەنــاو 

ــكات و  ــەوە ب ــەو پاســاوەدا كــە دەیەوێــت لێكۆڵین ئ

ــە  ــچ چەكدارێكــی ســەر ب ــا بێــت كــە هی ــەوە دڵنی ل

بەورەكانــی تامیلیــان لەنــاودا هەیــە یــان نــا. ئایندەی 

جەوهەریــە  خاڵــە  بــەو  پشــت  تامیــل  سیاســی 

ــەی  ــكا رێگ ــی رسیالن ــا حكومەت ــە ئای ــتێت ك دەبەس

و  تامیــل  لەگــەڵ  ئاشــتەوایی  و  پێكهاتنــەوە 

ــە  ــە بناغەكــەی بریتی ــەر ك موســڵامنەكاندا دەگرێتەب

لــە دابەشــكردنی دەســەاڵتەكان و داهاتەكانــی واڵت 

لەنێــوان هەرســێ نەتەوەكــەی رسیالنــكا، یاخــود 

تەنهــا درێــژە بــە پەیڕەوكردنــی دەســەاڵتی زۆرینــەی 

ســینهالی دەدات كــە لەســەر پاوانكردنی دەســەاڵت و 

داهاتــەكان دروســت بــووە. ســكرتێری گشــتی نەتەوە 

یەكگرتــوەكان هۆشــداریداوە كــە ئەگــەر حكومەتــی 

مامەڵەكردنــەی  شــێوە  ئــەو  رسیالنــكا  زۆرینــەی 

ــەوە،  ــارە دەكات ــۆی دووب ــژوو خ ــەوا مێ ــت ئ نەگۆڕێ

ئەگــەری ســەرهەڵدانەوەی  بــۆ  ئاماژەیەكیــدا  لــە 

بزووتنــەوەی یاخیبــوون لــە هەرێمــی تامیــل.  

2. ئاســتی هێــز و توانــای بزووتنــەوە نەتەوەییەكانی 

هۆكارەكانــی  هەڵســەنگاندنی  رووی  لــە  تامیــل 

ــۆ  ــات ب ــدا ه ــەر تامیلییەكان ــاتەی بەس ــەو كارەس ئ

ئــەوەی بتوانــن بــەردەوام بــن لەســەر هــەوڵ و 

و  داواكاری  دەســتەبەركردنی  بــۆ  تەقەلالدانیــان 

مافــە نەتەوەیــی، كولتــوری و ئابورییــە رەواكانیــان. 

ــكا  ــە رسیالن ــەی ل ــەو گۆڕانكارییان ــی ئ دەرئەنجامەكان

روویاندا لەســەر ئاســتی دەرەوە و ناوەوە رەنگدانەوەی 

گــەورەی لەســەر رەوشــی سیاســی رسیالنــكا دەبێــت و 

ــی  ــە كەرت ــە ل ــەو رەنگدانەوان ــن ئ ــە گرنگرتی ــك ل یەكێ

ــە  ــی ل ــی نێودەوڵەت ــە بێدەنگ ــت، چونك ــەززە دەبێ غ

ئاســت مەینەتییەكانــی گەلــی تامیــل لــە رسیالنــكا 

)بنیامیــن  ئیرائیــل  حكومەتــی  ســەرۆكی  هانــی 

ئەزمونــی  دووبارەكردنــەوەی  بــۆ  داوە  ناتانیاهــۆ(ی 

رسیالنــكا لــە كەرتــی غــەززەی فەلەســتین لەپێنــاو 

ــە  ــەوەی ك ــێوەی ئ ــی هاوش ــتهێنانی ئەنجامێك بەدەس

ــكاندنی  ــە تێكش ــات ل ــكا بەدیه ــی رسیالن ــۆ حكومەت ب

ــەدا  ــەم حاڵەت ــالم. ل ــا ئی ــی تامی ــەوەی بەورەكان بزووتن

ــەوەی  ــۆ ئ ــدات ب ــل هەوڵب ــت ئیرائی ــە دوور نازانرێ ب

ئەزمونــی رسیالنــكا لــە كەرتــی غــەززە دوبــارە بكاتەوە، 

بــە تایبەتــی كــە ئیرائیــل خــۆی پشــتیوانی حكومەتــی 

راجاباكســای كــرد لــە دژی بزووتنــەوەی بەورەكانــی 

ــل. تامی

لــە  راجاباكســا  ماهینــدا  رسیالنــكا  ســەرۆكی 

دوای  لــە  واڵتەكەیــدا،  پەرلەمانــی  دانیشــتنێكی 

بــە  پێكــدادان و ملمالنێــی خوێنــاوی،  26 ســاڵ 

بەورەكانــی  بزووتنــەوەی  تێكشــكاندنی  فەڕمــی 

تامیلــی راگەیانــد. هــەر لــەو دانیشــتنە پەرلەمانیــەدا 

 ی بەورەكانی تامیل ئیالمبزووتنەوەبیۆگرافیای 

دا 1972ی بەورەكانی تامیل ئیالم لە بزووتنەوەلە پێناو داننان بە مافەكانی كەمینەی تامیلی هندۆسی لە سریالنكا، 
 ( كەسی لێكەوتەوە70000دەستی بە ملمالنێیەكی چەكدارانە كرد لە دژی حكومەتی سریالنكا، لە ئەنجامدا كوژرانی )

لینینیە و داوای بەدەستهێنانی -ی بەورەكانی تامیل رێكخراوێكی جوداخوازیە و خاوەنی بیرێكی ماركسیبزووتنەوە
 ئیالم دەكات لە ناوچەی باكوری خۆرهەاڵتی دورگەی سریالنكا-مافی چارەنوس و دامەزراندنی دەوڵەتی تامیل

اندا و تاكە هێزی یاخیبووی چەكداریە كە خاوەنی یەكێكە لە بزووتنەوە شەڕكەرە زۆر كاریگەر و بەهێزەكان لە جیه
 یەكەی ئاسمانی و دەریایی بوو

 ئەو ناوچانەی لەژێر دەسەاڵتی بەورەكانی تامیلدا بوون بەگوێرەی ئیدارەیەكی هاوسەنگ بەڕێوەدەبران  

 كردووەخاوەنی مێژوویەكی خوێناویە و دەیان سەركردە و كەسایەتیان لە سریالنكا و دەرەوەی تیرۆر 

دا راجیف گاندی سەرۆك وەزیرانی هندستانیان لە شاری سریبرۆمبودا تیرۆر 1991بەورەكانی تامیل ئیالم لە ساڵی 
دەوڵەتەوە بخرێتە لیستی رێكخراوە  32كە لەالیەن بزووتنەوەكردو ئەو رووداوە بووە هۆی ئەوەی 

 تیرۆریستییەكانەوە

 زێكی كاریگەری شەڕ تاقی كردەوەبۆ یەكەمجار شێوازی هێرشی خۆكوژی وەك ئامرا

هەزار كیلۆمەتریان لە خاكی سریالنكا كۆنترۆڵ كرد بە مەبەستی  15بەورەكانی تامیل رووبەری  2006لە ساڵی 
 دروستكردنی دەوڵەتی تامیل

تیشكی سەوزی دایە سوپا بۆ  2005لەدوای هەڵبژاردنی ماهیندا رجاباكسی بە سەرۆكی سریالنكا لە ساڵی 
 ی بزاڤی یاخیبوونی بەورەكانی تامیللەناوبردن

دا بە سەرپەرشتی نەرویج رێكەوتنی ئاگربەستی لەگەڵ حكومەتی سریالنكا لە تایلەند ئیمزا كرد، بەاڵم 2002لە ساڵی 
 دوای ماوەیەك شەڕ هەڵگیرسایەوە

رێكخراوێكی تیرۆریستی وە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا بزووتنەوەی بەورەكانی تامیلی وەكو 1997لە ساڵی 
 بیانی ناساندووە

 ی بەورەكانی تامیل بە درێژترین جەنگەكانی ئاسیا دەدرێتە قەڵەمبزووتنەوەشەڕی نێوان حكومەتی سریالنكا و 

بەشی سەرەكی دابەش بووە: باڵی سیاسی، باڵی سەربازی، باڵی رێكخستن و  3ی بەورەكانی تامیل بۆ بزووتنەوە
باڵە لەژێر دەسەاڵتی دەستەیەكی ناوەندیدا بوون بە سەرۆكایەتی رابەری بزووتنەوەكە  3م كۆكردنەوەی دارایی. ئە

 )فیلۆبیالی براباكاران(

ی بەورەكان دەكات و بزووتنەوەباڵی سەربازی ئەندامە چەكدارەكانی فێری قوربانیدان و مردن لەپێناو ئامانجەكانی 
 كەدا بیخۆن و بمرنبزووتنەوەكەپسولی ژەهری سیانیدی پێدەدان بۆ ئەوەی لە كاتی دەستگیركردنی ئەندامانی 

كۆمەڵێك كەسی خۆكوژی ئامادە و راهێنراوی ئامادە هەبوو بۆ ئەنجامدانی ئەركە قورسەكان، ئەو گروپە بە )تیمی 
 پڵنگە رەشەكان( ناسرابوو

دابەش ببوو بەسەر چەند كۆمەڵەیەك وەك: پڵنگە رەشەكان، پڵنگەكانی دەریا، پڵنگەكانی ئاسمان كە باڵی سەربازی 
تێكڕا گروپی پڵنگەكان لە  بەكاردەهێنران بۆ شەڕی وشكانی و دەریایی و ئاسمانی و ئەنجامدانی كاری خۆكوژی

 سەرباز پێكهاتبوو لەگەڵ یەكەیەكی تایبەت بە هەواڵگری 2000

و براباكارانی   دا حكومەتی كۆڵۆمبۆ توانی كۆتایی بەو بزووتنەوە یاخیبوەی تامیلیەكان بهێنێ2009ڵی لە ئایاری سا
 سەركردەیان بكوژێت
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پاكتاوكــردن و لەناوبردنــی ســەرۆكی بەورەكانــی 

ــان و  ــوو ئەم ــاكاران( و بۆت ــالی براب ــل )فیلۆبی تامی

سۆســای، كــە دوو لــە گــەورە هاوكارانــی بــوون 

ڕاگەیانــدو بەڵێنیــدا ســەرلەنوێ  نەتــەوەی رسیالنــكا 

یەكبخاتــەوە بەبــێ  پەیڕەوكردنــی جیــاكاری ئیتنــی و 

ــە  ــی ب ــێوەیە كۆتای ــەو ش ــی. ب ــی و كۆمەاڵیەت ئایین

درێژتریــن و خوێناویرتیــن شــەڕە ناوخۆییه کانــی 

ــرنا. ــیا هێ ــوری ئاس ــەی باش ناوچ

تێڕوانینی عەبدوڵاڵ ئۆجەالن لەسەر 
كۆپیكردنەوەی ئەزمونی بەورەكانی تامیل 

لە كوردستانی باكور

وەك بیره وه رییــه ك لەســەر ئەزمونــی بەورەكانــی 

تامیــل لــە واڵتــی رسیالنــكا، عەبدوڵــاڵ ئۆجــەالن 

چەنــد  كوردســتان  كرێكارانــی  پارتــی  ســەرۆكی 

پەیامێكــی گرنگــی لــە رێگــەی پارێزەرەكانیــەوە 

كــرد  توركیــا  حكومەتــی  بەرپرســانی  ئاراســتەی 

ــتیانە  ــارەی ئاش ــەوەی رێگەچ ــە دۆزین ــەبارەت ب س

ــی  ــەوەی ئەزمون ــۆ كێشــەی كــورد و دوبارەنەبوون ب

ــە  ــا. ئۆجــەالن ل ــە توركی ــل ل ــی تامی ــی بەورەكان تاڵ

پەیامەكانیــدا بــە روونــی ئامــاژەی كــردووە كــە ئــەو 

لــە زیندانــە و لــەڕووی پراكتیكیــەوە ناتوانێــت وەكو 

ســەركردەیەك ئەركەكانــی سەرشــانی راپەڕێنێــت  

ئەگــەر زەمینــەی گونجــاوی بــۆ فەراهــەم نەكرێــت. 

ئۆجــەالن لــە یەكێــك لــەو پەیامانەیــدا دەڵێــت: 

»بــەو جــۆرە ناتوانــم بــە شــێوەیەكی دروســت 

ــەت  ــتە دەرف ــە پێویس ــدەم، بۆی ــم ئەنجامب كارەكان

ــە رووی  ــۆ دروســتبكرێت ل ــەی گونجــاوم ب و زەمین

ئەمنــی و تەندروســتیەوە، هەروەهــا بــواری بــە 

ــەر  ــەاڵم ئەگ ــۆ بڕەخســێرنێت، ب ــم ب ــازادی جوواڵن ئ

ــم  ــت ناتوان ــتەبەر نەكرێ ــۆ دەس ــەم ب ــەو مەرجان ئ

بەڵكــو  بــدەم،  ئەنجــام  باشــی  بــە  ئەركەكانــم 

زیندانــدا  لەنــاو  مــن  دۆخــی  بەردەوامبوونــی 

ــی  ــی لەســەر دەوڵەت بەمشــێوەیە كاریگــەری نەرێن

توركیــا و دۆزی كــورد دەبێــت، بــا بشــزانن كــە مــن 

لــەوە زیاتــر رێگەیــان پێنــادەم یــاری بــە شــەرەف و 

ــدا  ــە پەیامەكانی ــورد بكــەن«. ل ــی ك ــی گەل كەرامەت

ئۆجــەالن  ئەنقــەرە،  بەرپرســانی حكومەتــی  بــۆ 

ئەوەشــی راگەیانــدووە كــە چەنــد پێشــنیارێكی 

ــەردەم  ــكردن لەب ــە خۆش ــۆ رێگ ــكردووە ب پێشكەش

و  توركیــا  لــە  كــورد  كێشــەی  چارەســەركردنی 

نیشــانداون  چارەســەر  بــۆ  رێگەشــی  چەندیــن 

بــە گوێــرەی ئــەو پرۆتۆكۆالنــەی كــە لەســەریان 

پێكهاتــوون. 

ئامــاژەی  پەیامەكانیــدا  لــە  ئۆجــەالن  عەبدوڵــاڵ 

تامیلــی  بەورەكانــی  بزووتنــەوەی  ئەزمونــی  بــۆ 

ــاوە داوایکــردووه   ــە گرنگیدان ــكا كــردووە و ب رسیالن

لێوەربگرێــت،  وانــەی  و  پەنــد  توركیــا  لــە  كــە 

لــەو بارەیەشــەوە هەڵســەنگاندنی خــۆی هەیــە 

بــە شــێوەیەكی  توركیــا  و دەڵێــت: »حكومەتــی 

ــەكان  ــە تایبەت ــس و یەك ــی پۆلی ــەردەوام هێزەكان ب

و ســوپا هانــدەدات بــۆ ئەنجامدانــی هەڵمەتەكانــی 

لەناوبــردن و پاكتاوكردنــی كــورد تــا ئــەو ئاســتەی كە 

ئــەو هەڵمــەت و پەالمارانــە گەیشــتنە لوتكــە. مــن 

ــت  ــرت ناكرێ ــەاڵم ئی ــم، ب ــی ئێســتایان نازان بڕیارەكان

بــەم شــێوەیە بــەردەوام بــم. ئــەوان باســی ئەزمونــی 

رسیالنــكا لەگــەڵ بەورەكانــی تامیــل دەكــەن، واتــە 

ناردنــی 300 فڕۆكــە بــۆ بۆردومانكردنــی ناوچەكانــی 

قەندیــل، بــەو جــۆرەش ئــەوان پــالن بــۆ لەناوبــردن 

پێیــان  مــن  بــەاڵم  دادەڕێــژن،  پاكتاوكردمنــان  و 

دەڵێــم ئەگــەر دەتوانــن ئــەو كارە بكــەن چاوەڕێــی 

ــن  ــە ناتوان ــكرایە ك ــدە ئاش ــەن، هەرچەن ــی دەك چ

ــە  ــل، ل ــكا لەگــەڵ بەورەكانــی تامی ئەزمونــی رسیالن

ــەوە«. ــارە بكەن ــتان دوب كوردس

نەتەوەییەكانــی  و  سیاســی  هێــزە  گرنگرتیــن 

هەرێمــی تامیــل جگــە لــە بزووتنــەوەی بــه وره کان 

لەمانــه :  بریتیــن  )پڵنگــەكان( 

1. بەرەی رزگاریخوازی یەكگرتوی تامیل.

2. بەرەی رزگاریخوازی شۆڕشگێڕی گەلی ئیالم.

3. رێكخراوی رزگاریخوازی تامیل ئیالم.

4. رێكخراوی رزگاریخوازی گەلی ئیالم. 

5. رێكخراوی شۆڕشگێڕی خوێندكارانی ئیالم. 

6. سوپای تامیل ئیالم. 

7. سوپای ئازادی ئیالنكای تامیلی. 

8. بەرەی رزگاریخوازی شۆڕشگێڕی سوسیالیستی.
چەکدارێکی پڵنگەکانی تامیل
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بزووتنەوەی تۆماس سانکارا 
لە بۆرکینا فاسۆ

خەونی پاککردنەوەی ئەفریقیا لە ئیمپریالیزم
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ساڵی دامەزراندن: 1983
ئایدۆلۆژیا: سۆسیالیست-

دژە ئیمپریالیزم

مێــژووی سیاســیی هاوچەرخــی کیشــوەری ئەفریقیــا 

کودەتــا  بــە  پەیوەســتە  روون  شــێوەیەکی  بــە 

ســەربازییەکانەوە، کــە بۆتــە میکانیزمێکــی بەرچــاو 

بــۆ گــۆڕان و وەرچەرخانــە سیاســییەکان، ســەرەڕای 

ــەرەو  ــان ب ــاکان واڵتەکەی ــەی کودەت ــەوەی زۆرین ئ

ــەاڵم  ــردووە، ب ــۆری ب ــتەمکاری و دیکتات ــژاوی س گێ

ــەم رێســا ناشــیرینە  ــوون و ل ــە ب ــان ئاوارت هەندێکی

وەهایــان  سیاســیی  سیســتەمێکی  و  دەرچــوون 

ــەو  ــی ئ ــۆ گۆڕین ــداوە ب ــە هەوڵی ــاوە ک بەرهەمهێن

کۆمەاڵیەتییــەی  و  ئابــووری  بااڵدەســتە  دۆخــە 

کــە بــە میــرات لــە کۆڵۆنیالیزمــەوە بــۆ واڵتــان 

و  کۆڵۆنیالیــزم  بــەاڵم هاوپەیامنێتیــی  ماوەتــەوە، 

بەکرێگیراوەکانــی، رێگەیــان نــەداوە بــەو ژمــارە 

کەمــە کودەتــا چاکەخوازانــە کــە کاری خۆیــان بکەن 

و خەونەکانیــان بەدیبهێنــن. یەکێــک لــەو هەواڵنــە، 

هەوڵەکــەی )تۆمــاس ســانکارا(ی ســەرۆکی پێشــووی 

هــاوڕێ  لەالیــەن  کــە  بــوو،  فاســۆ«  »بۆرکینــا 

)بیلێــز  واتــە  خۆیــەوە،  دێرینەکــەی  هەڤاڵــە  و 

کۆمبــاوری( بــە هــاوکاری چەندیــن هێــزی ئەفریقــی 

و نێودەوڵەتــی، ســانکارایان لەســەرکار الدا.

بۆرکینــا  لــە   1949 ســاڵی  ســانکارا(  )تۆمــاس 

فاســۆ لەدایکبــووە، کــە پێــش بەدەســتەوەگرتنی 

دەســەاڵتی ئــەم واڵتــە لەالیــەن ســانکاراوە، واڵتەکــە 

نــاوی »ڤۆڵتــای مــەزن« بــووە، مێــژوو گەواهــی 

نــاوی  بــوو  ســانکارا  ئــەوە  کــە  دەدات  ئــەوە 

واڵتەکــی گــۆڕی، کــە نــاوە تازەکــە هاوســەنگییەکی 

لەنێــوان زمانــە لۆکاڵییــە ســەرەکییەکاندا راگرتــووە، 

ــە  ــت ل ــای نیشــتیامن دێ ــە وات ــا« ب چونکــە »بۆرکین

ــی  ــا بەش ــۆال«دا، هەروەه ــی »دی ــی زمان فەرهەنگ

زمانــی  لــە  »فاســۆ«  تازەکــەش  نــاوە  دووەمــی 

ــی دەســتپاک  ــای پیاوان ــە وات ــەدا ب »مــۆر«ی واڵتەک

ــۆ  ــا فاس ــاوی بۆرکین ــە ن ــت. کەوات ــت دێ و سەرڕاس

ــتپاکەکان«، وەک  ــاوە دەس ــی پی ــە »خاک ــە ل بریتیی

ــەو نیشــتیامنەی ســانکارا  ــۆ ئ ناوێکــی کورتکــراوە ب

خەونــی بــە بونیادنانیــەوە دەبینــی. پێــش ئــەوەش 

ســانکارا پەیوەنــدی بــەو هێــزە چەکــدارەی بۆرکینــا 

فاســۆوە کــرد کــە پــاش ســەربەخۆیی واڵت لــە 

ــە  ــوو ل ــی دامەزراب ــی فەڕەنس ــتی کۆڵۆنیالیزم دەس

پلــە ســەربازییەکانی  بــە خێرایــی  ســاڵی 1960، 

ــە ســاڵی 1980دا گەیشــتە  ــو ل ــد و هەتاوەک تێپەڕان

پلــەی رائیــد، کــە وەهــا پلەیــەک رێگــەی پێــدەدات 

لــە  نزیکبێتــەوە،  سیاســی  بڕیــاری  بازنــەی  لــە 

پێگــەی خۆیــەوە تەماشــای بارودۆخــی شــێواو و 

ــا  ناســەقامگیری واڵتــی دەکــرد، کــە بەهــۆی کودەت

یــەک لــەدوای یەکەکانــەوە شــێوابوو. بــەاڵم ئــەوەی 

بــە شــێوەیەکی ســەرەکی ســانکارای تــوڕە کردبــوو، 

لــە بێدەســەاڵتی ئــەو دەســتەبژێرە سیاســییەوە 

ســەرچاوەی دەگــرت کــە فەرمانڕەوایــی واڵتیــان 

ــە گۆڕینــی  ــوون ل ــرد و دەستەوەســتان ب بەڕیوەدەب

ــێواوی واڵت. ــی ش ــی و ئابووری ــی کۆمەاڵیەت واقیع

ــە رێکخســتنی  ســاڵی 1983 ســانکارا بەشــداریکرد ل

هەوڵــەدا  لــەم  کــە  ســەربازییدا،  کودەتایەکــی 

ســانکارا چەندیــن هاوەڵــی ســەربازیی دیکــەی 

نێوانیــان  هاوبەشــی  خاڵــی  کــە  بــوو،  لەگەڵــدا 

ناڕازیبوونیــان بــوو لــە دۆخــی بااڵدەســت و خەونــی 

گۆڕینــی واقیعــی واڵتەکەیان. رۆژی )4ی ئۆگەســت(

ی هەمــان ســاڵ ئــەم گروپــە گەیشــتنە دەســەاڵت، 

ــدی جەمــاوەری و فکــری و سیاســیی  ــە ناوەن کــە ل

ــە  ــرا، ک ــی دەڕوان ــدا وەک »شــۆڕش«ێک لێ ئەفریقی

ئــەو کات ئــەم بزووتنەوەیــە لــە خولگــەی ئەندێشــە 

بــە  خەونیــان  کــە  دەخوالیــەوە  چەپگەراکانــدا 

ــی. ــیالیزمەوە دەبین ــۆڕان و سۆس گ

و  ســانکارا  بزووتنەوەیــەی  ئــەو  وەســفکرنی 

هاوڕێکانــی سەرپێیانخســت بــە »شــۆڕش«، لــەو 

»ســەرۆکە  کــە  ســەرچاوەیگرتبوو  درووشــامنەوە 

دەســتپاکەکە« –کــە ئــەوکات الی هەژارانــی بۆرکینــا 

فاســۆ بــەم نــاوە نارسابوو- لــە گوتــار و گفتوگۆکانیدا 

باســی دەکــرد، کــە لــە میانــەی ئــەو گوتارانــەدا 

داوایدەکــرد ســەرتاپای کیشــوەری ئەفریقیــا لــەو 
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ئــەم  بەهۆیــەوە  کــە  رزگاریبێــت  قەرزدارییــە 

کیشــوەرەی بەســتۆتەوە، ئــەو کیشــوەرەی کــە هێــزە 

ــدەی  ــان هێن ــتە هەژارەکەی ــتەکان جەس کۆڵۆنیالیس

ــردووە. ــەژار ک ــە ه دیک

ــە  ــد- ک ــاڵی تێنەپەڕان ــەدا -ســێ س ــاوە کورت ــەو م ل

دەســتبەکاربوو،  فاســۆ  بۆرکینــا  ســەرۆکی  وەک 

خەونەکانــی  لــە  هەندێــک  توانــی  ســانکارا 

ــواری  ــە ب ــدا ب بەدەســتبهێنێت، گرنگییەکــی گەورەی

کۆمەڵگەیەکــدا  لــە  خوێنــدەواری  و   خوێنــدن 

کەوتــە  لێبڕیبــوو،  بڕســتی  نەخوێنــدەواری  کــە 

هاندانێکــی گــەورەی کەرتــی کشــتوکاڵ لــە واڵتێکــدا 

کــە برســێتی و بــێ نانــی تەنگــی پێهەڵچنیبــوو، 

دەســتێکی بەردەوامــی لەنــاو کەرتــی تەندروســتیی 

گشــتیدا بــوو کــە واڵتەکــەی لەژێــر هەڕەشــەی 

تێکــڕای  بــە جۆرێــک  بــوو،  نەخۆشــیدا  و  پەتــا 

ئاســتی ژیانــی تــازە لەدایکبــووان بــۆ ئاســتێکی 

لــەو  دیکــەی  یەکێکــی  دابەزیبــوو.  مەترســیدار 

ــت،  ــی ســانکارا دەنوورسێ ــە هەوڵ ــە ب ــەی ک بڕیاران

قەدەغەکردنــی خەتەنەکەردنــی ژنــان بــوو، کــە بــە 

رادیەکــی زۆر الی ئــەو خێڵــە گەورانــە ئەنجامــدەدرا 

ــان  ــەی بۆرکینیای ــی کۆمەڵگ ــی کۆمەاڵیەت ــە تەون ک

شــێوەیەکی  بــە  چــۆن  هــەروەک  پێکهێنابــوو. 

ــە  ــی ل ــری ژن ــە وەزی ــاش ل ــی ب ــە ژمارەیەک لێبڕاوان

دامەزرانــد. حکومەتەکەیــدا 

ســەبارەت  ســانکارا  ســەرەکیی  خەباتــی  بــەاڵم 

قەرزداریــی  بەرەنــگاری  و  بەرهەڵســتکاریی  بــە 

پێیوابــوو  کــە  بــوو،  واڵتەکــەی  و  کیشــوەرەکە 

کیشــوەرەکە  جەســتەی  ســەرجەم  خۆرەیەکــە 

ــەردەم  ــدا لەب ــە گوتەکانی ــک ل ــە یەکێ ــوات، ل دەخ

ئەفریقیــادا  یەکێتیــی  رێکخــراوی  لوتکــەی 

پێشکەشــیکرد لــە )29ی جــوالی 1987( لــە »ئەدیس 

قەرزانــەی  ئــەو  بنەڕەتــی  رایگەیانــد  ئابابــا«، 

دەگەڕێتــەوە  تێکەوتــووە  ئەفریقیــای  کیشــوەری 

ئەوروپــی،  کۆڵۆنیالیزمــی  بنەڕەتەکانــی  بــۆ 

پێــدەدەن،  قەرزمــان  »ئەوانــەی  گوتــی  ســانکارا 

ــان  ــەر خۆی ــن، ه ــان کردووی ــان داگیری ــەر خۆی ه

ــن،  ــان کردووی ــەت و ئابوورییەکەی ــی دەوڵ کۆنرتۆڵ

بەکرێگیــراوە  رێگــەی  لــە  کۆڵۆنیالیســتەکان 

قــەرز  کیشــوەرەکەدا  لەنــاو  ناوخۆییەکانیانــەوە 

دەدەنــە ئەفریقیــا، لەبەرئــەوەی ئێمــە بێئاگایــن 

بیاندەینــەوە.  ناتوانیــن  بۆیــە  قەرزانــە،  لــەم 

ســەربەخۆیی  دوای  کۆلۆنیالیســتانە  ئــەو  هــەر 

ــان،  ــدەری تەکنیکی«م ــە »یارمەتی ــان بوون واڵتەکامن

تەکنیکــی«ن،  »بکــوژی  ئەوانــە  لەڕاســتیدا  کــە 

لەبەرئــەوەی هــەر خۆیــان ســەرچاوەی کۆمــەک 

پێدەریشــیان  الیەنــی  و  دارایــی  قــەرزی  و 

دەستنیشــانکردووە. ئــەم الیەنــە قــەرز پێدەرانــە 

پــرۆژەی کێشــکەر و ئیمتیازاتــی داراییــان خســتۆتە 

ــۆ  ــەی 50 ب ــاوەی نزیک ــۆ م ــەوەش ب ــامن، ب بەردەم

60 ســاڵی داهاتــوو دەبینــە قــەرزدار. ئەمــەش بــەو 

مانایــە دێــت کــە پاڵــامن پێوەدەنێــن بــۆ کۆتکردنــی 

گەلەکامنــان بــە گرێبەســتی ماوەدرێــژ. بــەاڵم قــەرز 

ــتی  ــزم دەس ــە ئیمپریالی ــتایدا ک ــەی ئێس ــەم فۆرم ل

رێکخــراوە،  داگیرکارییەکــی  گرتــووە،  بەســەردا 

هەتاوەکــو ئەفریقیــا و گەشــەکردن و گەشــەپێدانی 

پێــوەرە  لەگــەڵ  گونجاوبێــت  و  وەاڵمــدەرەوە 

خۆرئاواییــە نامــۆکان، بەوجــۆرە ئەمــەش بریتییــە لــە 

دارایــی...«. کۆیلەیەتیــی 

ــۆ  ــە ب ــاوا ن ــۆ خۆرئ ــە ب ــە، ن ــارە ئاگراویی ــەم گوت ئ

ــەی  ــییە ئەفریقییان ــەرکردە سیاس ــەو س ــک ل هەندێ

کۆڵۆنیالیزمــی  لــە  ســوودمەندن  و  پەیوەســت 

ئەوروپــی، ســەرنجڕاکێش نەبــوو، هــەر ئەمەشــە 

وەهــای کــردووە هەندێــک کــەس بڵێــن خــودی 

ئــەم وتــارە هــۆکاری ســەرەکی بــوو بــۆ تیرۆرکردنــی 

ــانکارا. ــاس س تۆم

تیرۆرکردنی گیڤاراکەی ئەفریقیا

تۆمــاس ســانکارا کــە لــە مــاوەی نێــوان ســااڵنی 

1983-1987 ســەرۆکی بۆرکینــا فاســۆ بــوو. پیاوێکــی 

نائاســایی بــوو، لــە مــاوەی ســەرۆکایەتییەکەیدا لــە 

تێگەیشــتنێکی  راســتکردنەوەی کۆمەڵــە  هەوڵــی 

ــوەری رەش. ــارەی کیش ــوو دەرب زۆردا ب

ــج  ــە ئامان ــانکارا، ک ــەی س ــە ئازادیخوازییەک بەرنام

ئابوورییەکانــی  ســەرچاوە  خۆماڵیکردنــی  لێــی 

واڵتەکــەی بــوو بــە مەبەســتی بەکارهێنانــی بــۆ 

ــەورە  ــی گ ــەی، زیانگەیاندنێک ــی گەلەک بەرژەوەندی

کۆڵۆنیالیســتەکانی  بەرژەوەندییەکانــی  بــە  بــوو 

بــەدوای  کــە  خۆرئاواییــەکان،  هێــزە  و  رابــردوو 

شــوێن پێیەکــدا دەگــەڕان بــۆ خۆیــان لــە ئەفریقــای 

پــر لــە ســەرچاوە و ســەروەت و ســاماندا، بــەو 

جــۆرەش پالنــی تیرۆرکردنیــان دانــا. فەرەنســییەکان 

و ئەمریکییــەکان بــە ئامانجــی خســتنی تۆمــاس 

بزووتنــەوەی  نــاو  دزەبکەنــە  توانییــان  ســانکارا 

رزگاریخــوازی ئەفریقییــەوە، هــەر بــەو جــۆرەش 

ئەنجامــی  لــە  1987(دا  ئۆکتۆبــەری  )15ی  لــە 

کودەتایەکــی ســەربازیدا تیرۆرکــرا، کــە لەالیــەن 

)ئیبلێــز  گیانییەکەیــەوە  بــە  گیانــی  هــاوڕێ 

ئەنجامــدرا. کۆمباوری(یــەوە 

رێخۆشــکردنی  و  پــالن  بــە  تیرۆرکردنەکــە 

)کۆمباوری(یــەوە ئەنجامــدرا، هەمــان ئــەو کەســەی 

ســاڵی 1983 هــاوکاری ســانکارا بــوو لــە کودەتاکەدا، 

کــە هەتاوەکــو ئەمــڕۆش ســەرۆکی بۆرکینــا فاســۆیە، 

ــەر  ــە ه ــوو، ک ــا ب ــی فەڕەنس ــالن و رازیبوون ــە پ ب

ســانکاراوە  دەســەاڵتی  رۆژەکانــی  یەکــەم  لــە 

گەلێــک ناڕەحــەت بــوو بــە گوتــار و پڕۆگرامەکانــی، 

وردەوردە لەگــەڵ دروشــمە دژە ئیمپریالیســتییەکانی 

ســانکارادا ئاســتی ناڕەزایەتیــی فەڕەنســا لــە ســانکارا 

بەرزدەبــووەوە.

بــوو  ســزایەک  وەک  کــە  ســانکارا  تیرۆرکردنــی 

هێــزە  بــۆ  نەبوونــی  دەســتەمۆ  بــە  ســەبارەت 

ناوخۆییەکانــی،  بەکرێگیــراوە  و  خۆرئاواییــەکان 

ــتتێوەردانی  ــۆ دەس ــوو ب ــش ب ــا ئاماژەیەکی هەروەه

ــە  ــر بەهــۆی راپۆرت ــە دوات ــەکان، ک ــە دەرەکیی الیەن

کــە  دەرکــەوت  میدیاییەکانــەوە،  مەیدانییــە 

ژمارەیەکــی زۆر دەوڵــەت و سیســتەم بەشــداربوون 

لــە رێکخســتنی تیرۆرکردنەکــەی »چــێ گیڤــارای 

ئەفریقیــا«، وەک بــەو نازنــاوە بەناوبانــگ بــوو.

لێکۆڵینەوەیەکــی دۆکیۆمێنتەریــی تەلەفزیۆنیــی 

)سیلڤیســرتۆ  ئیتاڵــی  رۆژنامەنووســی  کــە 

لەالیــەن  و  کردبــوو  ئامــادەی  مۆنتانــارۆ( 

 2009 ســاڵی  ئیتاڵییــەوە  »Rai 3«ی  کەناڵــی 
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تیرۆرکردنــی  پرســی  ســەرلەنوێ  پەخشــکرا، 

ــد،  ــاس و ورژان ــەوە بەرب ــانکارای هێنای ــاس س تۆم

لــە  هەریەکــە  دۆکیۆمێنتەرییەکــە  لێکۆڵینــەوە 

فەڕەنســا و هەواڵگریــی ئەمریــکا و هەندێــک 

ــوو  ــار کردب ــای تۆمەتب ــێتییەکانی ئەفریق ــە کەس ل

بــە تێــوەگالن لــە ئامادەکردنــی رێوشــوێنەکان 

ســانکارا.  تیرۆرکردنەکــەی  جێبەجێکردنــی  و 

ئیتاڵییــە  رۆژنامەنووســە  ئــەو  لێکۆڵینەوەکــەی 

پشــتی بــە چەنــد بەڵگەنامــە و شــایەتاحاڵێکی 

ــییەکان  ــە سیاس ــەکان و چاالک ــەرکردە ئەفریقیی س

تایلــۆر(ی  هــوار  )جــواڵ  لەوانــەش  بەســتووە، 

ــۆر(،  ــز تایل ــا )چارل ــووی لیربی ــەرۆکی پێش ــی س ژن

ــی  ــووی ئەرکان ــەرکردەی پێش ــا(ی س ــۆ جیب )مۆم

خێزانــی  ســانکارا(ی  )مریــەم  لیربیــا،  ســوپای 

ــی  ــە زانیاری ــوو ئەمان ــە هەم ــانکارا، ک ســەرۆک س

پێویســتیان بــە فەڕەنســا و هەواڵگریــی ئەمریــکا و 

ســەرۆکی ئێســتای بۆرکینــا )بلێــز کۆمبــاری( داوە، 

ئەمــە جگــە لــە چەندیــن نــاوی دیکــەی وەک 

ســەرۆکی چــاد )ئیدریــس دەبــی( و ســەرۆکی 

ــن  ــەکان کۆک ــی(. گەواهیی ــەر قەزاف ــا )معەم لیبی

لەســەرئەوەی زنجیرەیــەک کۆبوونــەوە یەکرتبینیــن 

ــە  ــس(دا ل ــاوری و ئیدری ــۆر و کۆمب ــوان )تایل لەنێ

ــوان ســااڵنی  ــا ئەنجامــدراون لەنێ ــا و مۆریتانی لیبی

1986 و 1987دا، کــە هەمــوو ئەمانــە بــە مەبســتی 

هەماهەنگــی و رێکخســتنی پالنــی تیرۆرکردنەکــە 

ســاتەکەی. و  کات  و 

 خەونەکانی ئەفریقیا

1987(دا  ئۆکتۆبــەری  )15ی  بەرەبەیانــی  لــە 

پالنــی  و  دەرکــرا  ســانکارا  لەناوبردنــی  بڕیــاری 

نیشــانەی  ئامادەکرابــوو،  جێبەجێکردنەکەشــی 

گولەتۆپــەکان رووەو بــارەگای مانــەوەی ســەرۆک 

کــران، بــە مەبەســتی کوشــتنی ســانکارا و خەونەکانی 

بــۆ ئەفریقایەکــی ئــازاد. پــاش چەنــد رۆژێکیــش 

ــە  ــاوری( هات ــەی )کۆمب ــی بەگیانییەک ــاوڕێ گیان ه

بــەردەم رۆژنامەنووســان و رایگەیانــد »هاوڕێیەکــی 

لەدەســتدا«. ئەزیــزم 

لــەدوای وەرگرتنــی فەرمانرەوایــی لــە بۆرکینــا فاســۆ، 

ــاوری ســەرقاڵی توندکردنــەوەی پێگــەی خــۆی  کۆمب

بــوو لــە دەســەاڵتدا و کاتێکــی ئەوتــۆی نەبــوو 

تێوەگالوانــی  لــە  لیکۆڵینــەوە  ئەنجامدانــی  بــۆ 

و  ناوخۆیــی  فشــارە  بــەاڵم  تیرۆرکردنەکــەی، 

لێکۆڵینەوەیەکــی  ناچاریانکــرد  نێودەوڵەتییــەکان 

ــد  ــانکارا رایگەیان ــش س ــدات، دواتری ــرا ئەنجامب خێ

کــە تیرۆرکردنــی ســانکارا »رووداوێــک« بــووە.

پێــش  دەیزانــی  الیــەک  هەمــوو  کــە  ســانکارا، 

لــە  بەپەلەبــوو  کەوتــووە،  خــۆی  زەمەنەکــەی 

بەدەســتهێنانی زۆرتریــن دەســتکەوت بــۆ واڵتەکەی، 

ــە،  ــاوی واڵتەک ــە ن ــوو ل ــۆڕان بریتیب ــەم گ ــە یەک ک

کــە  ناوێــک  بــۆ  کۆڵۆنیالیســتییەوە  ناوێکــی  لــە 

ــوو، هەروەهــا  لــە دیالێکتــە لۆکاڵییــەکان وەرگیراب

ئەوەشــی بــۆ هەژماردەکرێــت کــە لــە مــاوەی 3 

ســاڵدا خودبژێــوی بــۆ واڵتەکــەی بەدەســتهێناوە لــە 

بەرهەمــی گەمنــدا.

ــاس  ــی، تۆم ــە تیرۆرکردن ــەک ل ــش هەفتەی ــا پێ تەنه

ســانکارا رایگەیانــد »دەتوانــن شۆڕشــگێرەکان بکوژن، 

ــەر  ــەش لەس ــن«، بەڵگ ــان ناکوژرێ ــەاڵم ئایدیاکانی ب

کــە  فاســۆیە،  بۆرکینــا  فەرمیــی  رسوودی  ئەمــە 

ــڕۆ  ــو ئەم ــیویەتی و هەتاوەک ــۆی نووس ــانکارا خ س

ماوەتــەوە:

لەخۆیــدا  گەلێکــی  مێــژووی  شــەوێک  تاکــە 

کۆکردۆتــەوە

ئاســۆی  لــە  روو  رەوتــی  شــەوێکدا  تاکــە  لــە 

گیرایەبــەر بەختــەوەری 

ــەرجەم  ــەڵ س ــان لەگ ــەوێکدا گەلەکەم ــە ش ــە تاک ل

ــرت ــدا یەکیانگ ــی جیهان گەالن

لەپێناو ئازادی و پێشکەوتندا

یان نیشتیامن یان نەمان: سەردەکەوین

سەرچاوە: رۆژنامەی )العرب(ی لەندەنی

http://www.alarab.co.uk/?id=6837

,,

تیرۆرکردنی سانکارا کە 
وەک سزایەک بوو سەبارەت 

بە دەستەمۆ نەبوونی بۆ 
هێزە خۆرئاواییەکان و 

بەکرێگیراوە ناوخۆییەکانی، 
هەروەها ئاماژەیەکیش 
بوو بۆ دەستتێوەردانی 

الیەنە دەرەکییەکان، کە 
دواتر بەهۆی راپۆرتە 

مەیدانییە میدیاییەکانەوە، 
دەرکەوت کە ژمارەیەکی 
زۆر دەوڵەت و سیستەم 

بەشداربوون لە رێکخستنی 
تیرۆرکردنەکەی
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شۆرشی زاپاتیستەکان
ریشه كێشكردنی نادادپه روه ری كۆمه اڵیه تی و 

هه ژمونی سه رمایه داری له  مه كسیك
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1994 ساڵی دامەزراندن: 
ئایدۆلۆژیا: چەپ- دژە ئیمپریالیزم

لــە مانگــی یەکــی ســاڵی 1994دا و پــاش ئیمزاکردنــی 

رێککەوتننامــەی »نافتــا« بــۆ بازرگانیــی ئــازادی نێوان 

ــیک و  ــکا و مەکس ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ویالیەت

ــن بەڵێنــی درۆو ســاختە  ــەدا، راســتەوخۆ چەندی کەن

بــۆ خۆشــگوزەرانی بــە مەکســیک درا، لــەو دەمــەی 

ســەرۆکی مەکســیک )کارلــۆس ســالیناس دیگۆرتــاری( 

لــە ســەروبەندی کۆتایــی مــاوەی ســەرۆکایەتییەکەیدا 

ــەو ســه رده مه دا  ــە ئۆگۆســتی 1994دا، هــەر ل ــوو ل ب

بــە  باشــوور  هەژارەکانــی  جوتیــارە  ژیانــی 

شــێوەیەکی دڕندانــە خرایــە دۆخێکــی ناهەمــوارەوە، 

ــە  ــیایی ب ــی میلیش ــوون وەک گروپ ــش ناچارب ئەوانی

ســەرۆکایەتی ســوپای ئازادیخــوازی زاپاتیســتا چــەک 

ــە  ــە چەکداریی ــەم راپەڕین ــی ئ ــرن. هۆکارەکان هەڵگ

ــان بــردە  ــە پەنای چــی بــوون؟ بۆچــی ئــەم چەکداران

بــەر شــەڕی پارتیزانــی و چەکــداری وەک رێگەیــەک 

ــی  ــە کوێ ــکار دەکەوێت ــی کرێ ــکاری؟ چین ــۆ گۆڕان ب

ــن  ــەوڵ دەدەی ــەدا ه ــەم بابەت ــەوە؟ ل ــەم راپەڕین ئ

ــەوە. ــیارانه  بدەین ــەم پرس ــک ل ــی هەندێ وەاڵم

چەکدارە هەژارەکان بەڕووی ستەمدا 

دەوەستنەوە

ــۆس(  ــدە مارك ــاڵی 1994دا )فەرمان ــەرەتای س ــە س ل

ســوپای  چەکــداری   800 ســەرکردایەتی  بــە 

شــاری  ســەر  کــردە  هێرشــیان  زاپاتیســتەکان 

ــیباز«  ــی »ش ــتی ویالیەت ــە ناوەڕاس ــینجۆ« ل »ئۆکۆس

دانیشــتوانەکەی 30 هــەزار کەســە.  کــە ژمــارەی 

ــورەکان  ــە س ــەرکردەكانی هیندیی ــدا س ــە هەمانکات ل

ــتۆباڵ«.  ــان کریس ــاری »س ــەر ش ــردە س ــیان ک هێرش

لــەم هێرشــەدا ســوپای هیندییــە ســورەکان توانییــان 

6 شــارو شــارۆچکە لــە ویالیەتــی شــیباس داگیــر 

رادیــۆ  بــارەگای  بەســەر  دەستیشــیانگرت  بکــەن، 

و ئاگریــان لــە ژمارەیــەک بینــای حکومــی بــەردا 

ــڕی.  ــە ب ــە ناوچەک ــان ل ــاو تەلەفۆنی ــی کارەب و هێڵ

ــرد،  ــان دەرک ــگێڕان بەیاننامەیەکی ــەوە شۆڕش ــاش ئ پ

بــە حکومەتــی  لــەو بەیاننامەیــەدا جەنگیــان دژ 

مەکســیک راگەیانــد، هێرشــیانکرد بــەرەو مەکســیکۆ 

ســیتی پایتەخــت و داوایانکــرد گــەورە لێپــررساوە 

ســەربازییەکانی مەکســیک بدرێنــە دادگا، چونکــە 

تاوانــی گەورەیــان بەرامبــەر هیندییــە ســورەکان 

ــەن. ــەنی ناوچەک ــتوی رەس ــە دانیش ــداوە ک ئەنجام

زاپاتیســتەکان بۆیــان دەرکــەوت کــە جێبەجێکردنــی 

بــۆ  ئاڵتونییــە  هەلێکــی  نافتــا  رێککەوتننامــەی 

ئــەو  ئامانجــی  راپەڕینەکەیــان.  راگەیاندنــی 

رێککەوتنــە بریتیبــوو لــه  راکێشــانی وه به رهێنه کانــی 

بــۆ  دیکــه   واڵتانــی  و  مه کســیک  و  ئه مریــکا 

لــه   ســه رمایه گوزاری  و  وه به رهێنــان  ئه نجامدانــی 

ره وڕه وه ی  به ره وپێشــربدنی  له پێنــاو  مه کســیک، 

کاتــه دا  لــه و  ســه رمایه داری.  که ڵه که کردنــی 

یه کگرتووه کانــی  ویالیه تــه   لــه   هه ریه کــه  

ئه مریــکاو چینــی بــۆرژوازی مه کســیک، بــه دوای 

کاره یــان.  ئــه م  بــۆ  ده گــه ڕان  ئارامیــدا  ئاســایش 

زاپاتیســته کانیش بــه  مه به ســت رۆژی )1994/1/1(

بــۆ  دانــا،  شۆڕشــه که یان  ده ســتپێکی  وه ک  یــان 

کــه   بڵێــن  واڵته که یــان  حکومه تــی  بــه   ئــه وه ی 

بێئــاگا نیــن. پێیــان وابــوو حکومه تــی مه کســیک، 

به هــۆی نزیکبوونــه وه ی هه ڵبژارنــی ســه رۆکایه تی 

کــه  لــه  مانگــی هه شــتی ئــه و ســاڵه دا ئه نجامــده درا، 

په نــا ناباتــه  بــه ر ســه رکوتکردن و داپڵۆســین، چونکــه  

حکومه تــه وه ،  له الیــه ن  توندوتیــژی  به کارهێنانــی 

ــی ده ســتووری  ــی پارت ــه وه ی هه له کان ــه  که مکردن وات

ــگ  ــۆ به ده ســتهێنانی ده ن ــڕه وا ب شۆڕشــگێڕی فه رمان

هه ڵبژاردنه کانــدا. لــه  

بــه م جــۆره  زاپاتیســته کان پــاش کشــانه وه یان کــه  

شــاری »ســان کریســتۆباڵ«، هێرشــێکی چه کدارییــان 

ناوچــه ی  لــه   ســه ربازی  بنکه یه کــی  ســه ر  کــرده  

بۆســه ر  هێرشــێکیان  چــۆن  هــه روه ک  رانشــۆڤۆ، 

یه کێــک لــه  به ندینخانــه کان ئه نجامــدا و نزیکــه ی 

178 زیندانکراویــان ئازادکــرد. هه روه هــا حاکمــی 

پێشــووی ویالیه ته کــه  و هه ندێــک لــه  ئه ندامانــی 

خێزانه که یــان رفانــد. الی خۆشــیانه وه  جوتیــاره کان 

ئه نجومه نــی  بــاره گای  وێرانکردنــی  بــه   هه ســتان 

لۆکاڵــی شــاری »تامیرانــد« بــه  پیــک و چه کــوش. 
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به مجــۆره  شۆڕشــی زاپاتیســته کان ده ســتیپێکرد.

لــه  یه کــه م کاردانــه وه ی حکومه تیشــدا، کــه  ورده 

 ورده  خه ریکبــوو ســوپای ده هێنایــه  نــاوه وه ، هه ســتا 

ــه   ــی به شــێک ل ــان پێکردن ــردن و راهێن ــه  چه کدارک ب

ــه و  ــه ت ل ــد حکوم ــا رایگه یان ــاره کان، هه روه ه جوتی

هه ڵخه ڵه تێنــدراون  کــه   خۆشــده بێت  که ســانه  

کــردووه .  رێکخــراوه وه   بــه و  په یوه ندییــان  و 

هێرشــی زاپاتیســته کان بــۆ ناوچــه ی دیکــه  بــه رده وام 

دامه زراوه کانــی  لــه   گورزیــان  چه ندیــن  بــوو، 

حکومــه ت دا، حکومه تیــش ناچاربــوو بــه  کۆپتــه ر 

و به کارهێنانــی ئاســامن و تۆپبارانکردنــی گونــده کان 

ــوو  ــران ب ــک گ ــه  گه لێ ــه وه ، چونک ــان ببێت به ره نگاری

لــه  رێگــه ی زه مینییــه وه  و له نــاو ئــه و دارســتانه  

ــه وه . ــته کان ببێت ــه ڕووی زاپاتیس ــه دا رووب چڕان

شۆڕشــگێڕان ورده ورده  لــه  پایه تخــت نزیکده بوونــه وه ، 

ئه مــه ش تــرس و دوودڵیــی زیاتــری خســتبووه  نــاو 

هــاوکات  واڵتــه وه ،  ســه رۆکی  و  کاربه ده ســتان 

کــه   مه کســیک  ســه ر  بــۆ  بــوو  هه ڕه شــه یه کیش 

نافتــا.  لــه  رێککه وتننامــه ی  نه توانێــت به شــداربێت 

نێــوان  پێکدادانــه ی  و  شــه ڕ  ئــه م  درێژبوونــه وه ی 

یاخــود  مه کســیک،  حکومه تــی  و  زاپاتیســته کان 

نه بێــت  چه کدارییــش  پێکدادانــی  گــه ر  ته نانــه ت 

ئه زمونــی  لــه   وه ک  بێــت،  مه ده نــی  ناڕه زایــی  و 

ــت،  ــه وه  ده رده که وێ ــکای التین ــه ی ئه مری ــی دیک واڵتان

هێــزه   به رژه وه نــدی  لــه   جۆرێــک  هه مــوو  بــه  

ئۆپۆزســیۆنه کانه و لــه  هه ڵبژاردنه کانــدا ده نگه کانیــان 

پێــی بــه رز ده بێتــه وه .

ریشه کانی ئه م راپه ڕینه  له  کوێوه  هاتوون؟

لــه  راســتیدا ئــه م راپه ڕینــه  لــه  بۆشــاییه وه  نه هاتــووه ، 

قوڵبوونــه وه ی  راســته وخۆی  ئه نجامێکــی  به ڵکــو 

بارودۆخــی چینایه تــی واڵتــی مه کســیکه ، چونکــه  

سیاســه ته   رێگــه ی  لــه   مه کســیک  حکومه تــی 

دڕندانه کانییــه وه ،  ســه رمایه دارییه   و  لیرباڵــی 

ده وڵه مه نــدی  و  بــۆرژوازی  چینــی  رێگه یــداوه  

ئــه و  بچه وســێننه وه .  هــه ژاران  مه کســیک، 

ــه ن،  ــیۆنه وه  کارده ک ــاوی ئپۆزس ــه  ن ــه  ب ــه ش ک هێزان

هیــچ ئه ڵته رناتیڤێکــی گونجاویــان پێنه بــووه ، بــۆ 

ــه م په شــێوییه ، که واتــه   ده ربازکردنــی دۆخــی واڵت ل

لــه  دۆخێکــی وه هــادا ســه رهه ڵدانی بزووتنــه وه ی 

چاوه ڕوانکــراوه . جــۆره   لــه م 

په یڕه وکردنــی  لــه   بریتییــه   دیکــه   هۆکارێکــی 

ــه وه   ــه وه ش ده گه ڕێت ــه  ئ ــازاد، ک ــازاڕی ئ سیاســه تی ب

)دیــال  واڵت  پێشــووی  ســه رۆکی  ســه رده می  بــۆ 

هه شــتا.  ســااڵنی  ســه ره تای  لــه   مه دریــد( 

حکومه تــی  1982دا  ســاڵی  لــه   دیاریکــراوی  بــه  

مه کســیک که وتــه  ژێربــاری قه رزێکــی گــه وره وه ، 

بــازاڕی  بــه ر  په نایــربده   لــه وه ش  رزگاربــوون  بــۆ 

زیاتــر  رێوشــوێنانه   ئــه م  هه مــوو  بــه اڵم  ئــازاد. 

چینێکــی ده وڵه مه نــد ده کــرد و چینێکــی دیکــه ی 

زیاتــر هــه ژار ده کــرد.

ئه ڵته رناتیڤه کانی گۆڕان و شۆڕشی مه کسیک

پێویســته  ئامــاژه  بــه وه  بده یــن کــه  شــه ڕی پارتیزانــی 

پێشــرتیش  مه کســیک.  بــه   نییــه   نامــۆ  شــتێکی 

 1920-1910 ســااڵنی  لــه   مه کســیک  شۆڕشــی 

چه کداریــی  بزووتنه وه یه کــی  ده ســتی  له ســه ر 

پێشــووی  رابــه ری  بــه  ســه رکردایه تی  ئه نجامــدرا، 

هیندییــه  ســوره کان )ئیمیلیانــۆ زاپاتــا(، کــه  ئــه م 

ــی  ــه  خاوه ندارێتی ــوو ل ــه ک ب ــه  وه ک به رگریی شۆڕش

ــه  کشــتوکاڵییه کان.  ــۆ زه ویی دانیشــتوانه  ره ســه نه که  ب

پاشــان میراتــی شــه ڕی پارتیزانــی بــه رده وام بــوو، 

ــه وه   ــه و بزووتن ــه رده می ئ ــه  س ــاڵی 1968 و ل ــه  س ل

به رپابــوو،  ســاڵی 1968  رادیکاڵــه ی  خوێندکارییــه  

ئــه م جاره یــان له ســه ر ده ســتی »رێکخــراوی ماویــزم 

ــه   ــاراوه ، ک ــه ک هاته ئ ــی« جوڵه ی ــه تی میلل ــۆ سیاس ب

ــدا  ــابخانه یه کی ئه نجام ــه ت قه س ــدا حکوم ــه  ئاکام ل

مه کســیکۆ  وه رزشــییه کانی  یارییــه   شــاری  لــه   و 

کوشــت.  خوێنــدکاری   500 نزیکــه ی  ســیتی 

نه بوونــی  لــه   و  میراتــه   ئــه م  پاشــخانی  له ســه ر 

راســته قینه دا،  کرێکاریــی  بزووتنه وه یه کــی 

کــه   ده رکه وتــن،  زاپاتیســته کان  بزووتنــه وه ی 

و  خه ڵــک  نــاو  گشــتیی  ئایدیــا  له ســه ر  کاریــان 

خه ڵکیــان  ئاڕاســته کردنی  و  رێکخســن  هه وڵــی 

ده دا. زاپاتیســته کان ئه زموونــی شۆڕشــی کوبایــان 

 کچە گەریالیەکی زاپاتیستەکان
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بــه  منوونه یه کــی بــااڵی خۆیــان ته ماشــا ده کــرد، 

ئه مــه ش بــه  ئاشــکرا لــه  ســه ره تای راپه ڕینه کــه ی 

ســاڵی 1994دا ده رکــه وت، کــه  چه ندیــن به رنامــه  

و رێســای تایبه تیــان دانــا ســه باره ت بــه  مامه ڵــه  

ئه مــه   مه ده نــی،  که ســانی  و  ژنــان  له گــه ڵ 

میللــی. دیموکراســی  یاســاگه لێکی  ســه ره ڕای 

ریفۆرمیزم؛ کۆتایی راپه ڕینی زاپاتیسته کانه ؟

هه میشــه   ریفۆرمیســتییه کان  رێگه چــاره  

گه شه ســه ندنی  له بــه رده م  بــوون  ته گه ره یــه ک 

ســاڵ  دوو  دوای  ته نهــا  زاپاتیســته کان.  رێچکــه ی 

زاپاتیســه تکان،  بزووتنــه وه ی  ده ســتپێکردنی  لــه  

ــی  ــوو: »راگه یاندن ــه  ب ــته قینه  ئه م ــی راس ده رئه نجام

پێدانــی  بــۆ  حکومــه ت  چه ندبــاره ی  و  دووبــاره  

مافــی خاوه ندارێتــی زه وییــه کان بــه  دانیشــتوانه  

ــه ره ڕای  ــوره کان«. س ــه  س ــه  هیندیی ــه نه کان، وات ره س

ــاو  ــراوان له ن ــتی و به رف ــۆزییه کی گش ــی هاوس بوون

ــه اڵم  ــته کان، ب ــه وه ی زاپاتیس ــۆ بزووتن ــیکدا ب مه کس

زۆرینــه  چه وســاوه   هه میشــه   بزووتنه وه یــه   ئــه م 

لــه   جگــه   کــردووه ،  فه رامــۆش  هه ژاره کــه ی  و 

چه نــد ره خنه یــه ک لــه  سیاســه ته  نیۆلیرباڵییــه کان، 

هیــچ کارێکــی بــۆ چینــی کرێــکارو چه وســاوه ی 

نه کــردووه . مه کســیک 

1994ی  یه کــی  مانگــی  شۆڕشــه که ی  دوای 

زاپاتیســته کان، گه لێــک لــه  دانیشــتوانی شــاره کان 

و کرێــکاران داوایــان لــه  زاپاتیســته کان کــرد وه ک 

زاپاتیســه تکان  بــه اڵم  وه ریانبگــرن،  چه کــدار 

ــه  شــانی  ــی شــان ب ــان ره تکــرده وه  و نه یانتوان ئه مه ی

ــه ی  ــاران، کێش ــه کانی جوتی ــت و کێش ــه  و گرف کێش

ســه ره ڕای  له خۆبگــرن.  شــاره کانیش  کرێکارانــی 

ــه  شــه ڕی  ــی زاپاتیســه ته کان ل ســه رکه وتنێکی رێژه ی

چه کداریــدا، بــه اڵم قایــل بــوون بــه  ئه نجامدانــی 

ــه ردووال،  ــدا. ه ــه ڵ حکومه ت ــتی له گ ــتانی ئاش دانوس

ــوون له ســه ر  ــه  حکومــه ت و زاپاتیســته کان، کۆکب وات

ــاموێل  ــاوی )س ــه  ن ــی ب ــێتییه کی ئایین ــی که س دانان

تۆیــس(، وه ک نێوه ندگیــر و ناوبژیوانــی نێوانیــان، 

ئاشــتی  فه رمــی  دانوســتانکاری  لــه   جگــه   ئه مــه  

بــه  نــاوی )مانوێــل کامۆشــۆ ســولیس(، کــه  وازی 

خــۆی  هێنــاو  واڵته کــه ی  ده ره وه ی  وه زیــری  لــه  

له نێــوان  گفتوگــۆ  رێکخســتنی  بــۆ  ته رخانکــرد 

دانوســتانه کان  ســوره کان.  هیندییــه   و  حکومــه ت 

چه ندیــن هــه وراز و نشــێویان بینــی و لــه  ســێ 

راپه ڕینه کــه وه   ده ســتپێکردنی  دوای  هه فتــه  

1996دا  ســاڵی  لــه   هه تاوه کــو  ده ســتیپێکرد، 

کۆتاییهــات. لــه  کاتــی دانوســتانه کاندا هێزه کانــی 

لــه و  ئه نجامــدا.  هێرشــیان  هه ندێــک  زاپاتیســتا 

ســه رکه وتوو  مه کســیکیش  حکومه تــی  ماوه یــه دا 

ــی  ــه ر رێگه یه ک ــگێڕان بۆس ــی شۆڕش ــه  هێنان ــوو ل ب

هاوشــێوه ی  دانوســتان،  رێگــه ی  واتــه   بێکۆتــا: 

ئیرائیــل. و  فه ڵه ســتین  نێــوان  دانوســتانی 

ــرا  ــه وه  ده ک ــه ر ئ ــتان له س ــۆره  دانوس ــه و ج ــه ر ب ه

وه ک  بنێــت  زاپاتیســته کاندا  بــه   دان  حکومــه ت 

هه روه هــا  واڵت،  سیاســی  و  ســه ربازی  هێزێکــی 

داوای ئازادکردنــی ئــه و جوتیارانه یــان ده کــرد کــه  

ده سته به ســه ر  مه کســیکه وه   حکومه تــی  له الیــه ن 

کرابــوون. پاشــان رێککه وتــن له ســه ر مه رجه کانــی 

گفتوگــۆ و دواتریــش راگرتنــی ته واوه تــی ته قــه و 

شــه ڕو گه ڕانــه وه ی هێزه کانــی ســوپای مه کســیک 

رایگه یانــد  حکومــه ت  خۆیــان.  باره گاکانــی  بــۆ 

گفتوگــۆ  ئه نجامدانــی  کاره کانــی  خشــته ی  کــه  

و  ئابــووری  خواســتی  چه ندیــن  رێککه وتــن،  و 

هیندییــه   کولتــووری  و  سیاســی  و  کۆمه اڵیه تــی 

الی  هیندییه کانیــش  به دیده هێنێــت.  ســوره کان 

ــه   ــکه ش ب ــان پێش ــه ی 32 داواکاریی ــه وه  نزیک خۆیان

ــان په یوه ســت  ــه ی دانوســتان کــرد، کــه  زۆرینه ی لیژن

بــوون بــه  باشــرتکردنی بژێویــی و فه راهه مکردنــی 

و  ته ندروســتی  چاودێــری  و  خوێنــدن  هه لــی 

...هتــد. و  بێــکاری  چاره ســه رکردنی 

بارودۆخی دوای دانوستان

ئه نجامــدان  و  زاپاتیســته کان  راپه ڕینــی  دوای 

که وتــه   زانپاتیســته كان   بزووتنــه وه ی  دانوســتان، 

ــه کان و  ــه ندیکا کرێکاریی ــتنی س ــان و رێکخس راکێش

بــواری  لــه   مه ده نــی  کۆمه ڵگــه ی  رێکخراوه کانــی 

ژینگــه  و مافــی مــرۆڤ، بــۆ کارکــردن لــه  به ره یه کــی 

یه کگرتــووی  »بــه ره ی  نــاوی  بــه   یه کگرتــوودا 

چه نــد  1996دا  ســاڵی  لــه   زاپاتیســتا«.  رزگاریــی 

هاوســۆزیی  وه هایانکــرد  رویانــدا،  رووداوێــک 

ــری  ــه وه  و له ب ــه م بێت ــۆ زاپاتیســته کان ک ــه کان ب چه پ

ســوپای  له گــه ڵ  بــن  هاوســۆز  چه پــه کان  ئــه وه  

میللــی شۆڕشــگێڕ، کــه  ئه ویــش رێکخراوێکــی دیکه ی 

چه کدارییــه  لــه  مه کســیک. لــه  ســااڵنی دواتــردا ســێ 

کــه   ده رکه وتــن،  چه کــداری  دیکــه ی  رێکخــراوی 

ئه وانیــش شــه ڕی پارتیزانییــان له گــه ڵ حکومه تــی 

ده رده خــات  ئــه وه   ئه مــه ش  ده کــرد.  مه کســیکدا 

شــیباس  ناوچــه ی  و  مه کیســک  جوتیارانــی  کــه  

ــه واوی  ــه  کــۆی کۆمه ڵه گــه  و ت ــڕان ل ــه  داب ــن ب ناتوان

به ده ســتبهێنن. مافه کانیــان  واڵت،  چه وســاوه کانی 
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 وەرگێڕانی: شاناز هیرانی

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 360 (

ئایین  ب���ۆرژوازی،   ئەكادیمیی  بۆچوونی  بە 
واتە: تێڕوانینی مرۆڤ بۆ گەردوون و چۆنێتیی 
ژیانێكی دیاریكراو، هاوکات لەگەڵ  باوەڕبوون بە 
هەبوونی خوایەك، یان خواوەندێك، کە بریتییە لە 
هەستی پەیوەستبوون  و پایەندبوون و هۆگربوون  
ب��ە ه��ێ��زێ��ك��ی ج���ادووی���ی، ه��ێ��زێ��ک��ی س����ەرووی 
ناساندنە  ئ��ەو  ب��ەاڵم  م��رۆڤ،  بیرکردنەوەکانی 
و  نموونەیە(  )چونكە  نییە  ئەوتۆی  سوودێكی 

هەست و واقیع بە یەكەوە گرێ نادات.
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زنجیرە ) 261 (

عەرەبییەوە  نیوەدوورگەى  لە  »ت��ەورات« 
»نە«هاتوە. پاشان عەرەب هیچ نەبوو جگە لە 
بە  پێوەندییەکیشیان  هیچ  و  دەشتەکى  مافیای 
شارستانیەتەوە نییە. ئەو میسیۆلۆژیا ئاڵۆزەى 
ک��ە ل��ە ت��ان��اخ��ادا ب���ەرەو ڕووم����ان دەب��ێ��ت��ەوە، 
ناکرێت ئەو میسۆلۆژیایە لە عەرەبەوە هاتبێت. 
هاتوەتە  و  هاتوە  خۆرهەاڵت  ب��ەرەو  ت��ەورات 
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وەرگێڕانی: ئارام مەحموود ئەحمەد

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 371 (

لە  شەڕ  دوای  ساڵەکانی  یەکەم  فشارەکانی 
ئەورووپا و ئەمەریکا لە زۆر بابەتدا بەوە گەییشت 
لێکۆڵینەوەی  بۆ  پێدراوەکاندا  بەرانبەر  لە  کە 
جێبەجێکاری لە سەر ئایین، تێڕوانینی وردتر و بە 
دڵنیایییەوە ڕەخنەگرتر بگیرێتە بەر، بە بەراورد 
لەگەڵ ئەوەی لە قۆناغی سەرەتای لێکۆڵینەوەی 
ئێمەدا ئاسایی یان مومکین بوو، بەاڵم فشارەکان 
کەلێنی  و  کەوتەوە  لێ  ناخۆشیشیان  لێکەوتەی 
ئاڕاستە  و  زانستییەکان  ب��وارە  زانایانی  نێوان 

جیاجیاکانی زیاتر کرد.
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 وەرگێڕانی: کارزان غەفوور

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 373 (

وردە وردە، لە نیوەی دوەمی ئەم سەتەیەدا 
خۆرئاوادا  لە  یەکالکەرەوە،  شێوەیەکی  بە  و، 
شمشێرەکانیان  ک��ە  دی��ن��ی��ی��ەک��ان،  دام�����ەزراوە 
ژەنگاویی بووبوون، گۆڕران بە دامەزراوەکانی 
نماییش: زاڵبوونی ڕووکار بە سەر ناوەڕۆکدا. 
و  ڕەه��ا  پۆزەتیڤییەکی  وەک  خ��ۆی  نماییش: 
هەڵ  گومانێک  هیچ  ک��ە  دەنوێنێت،  بێشومار 

ناگرێت و ناگیرێت.
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زنجیرە ) 362 (

ل��ەم كتێبەدا وەری دەگ��ری��ن، ج��ی��اوازی لە  ئ��ەوەی 
نێوان پتەوی و فشەڵی و شێوە و ناوەرۆك و هۆكاری 
دابەزین و سروشتی ژیان و ڕووداوەكانی سەرەتاكانی 
و  ئ��ای��ەت  تێكستی  نێو  ل��ە  ك��ە  ئیسالمە،  سەرهەڵدانی 
سورەتەكانی قورئاندا دەردەكەون و، گەر ڕاشكاو بین 
تێدایە؛  شتێكی  هەموو  مجێور  چێشتی  وەك��وو  دەڵێین 
بە  باوەڕپێكراو  و  بەهێز  و  بەتین  ئایەتی  لە  الیەكەوە  
دەس��ت��ەواژە و ڕیتمێكی خ��اوەن س��ەروا و جوانەوە و، 
بێگومان وا دادەنرێت لە الیەن ئەفرێنەری گەردوونەوە 

هاتبێت و بە پەرجوو لە  قەڵەم درابێت.
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 وەرگێڕانی: د. ژیار فەالح 

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 372 (

فەڕەنسیی  پیرانی  ئەنجومەنی  مارسدا،  3ی  لە 
کردنی  ق��ەدەغ��ە  بە  س��ەب��ارەت  دەرک���رد  یاسایەکی 
ژنی  و  زۆرب��ەی کچ  کە  ئەو سەرپۆشەی  حیجاب، 
لە  قوتابییان  بۆ  دەدەن،  بەسەریانیدا  موسوڵمان 
ساڵی  سێپتەمبەری  ل��ە  گشتییەکاندا  قوتابخانە 
2004ەوە. یاسا فەڕەنسییە نوێیەکە تەنها حیجابی 
جل  و  ״هێما  ئەو  هەموو  بەڵکوو  نەکردوە،  قەدەغە 
و بەرگانەی قەدەغە کردوە کە گوزارشت لە بیر و 

باوەڕی ئایینی قوتابییەکە دەکات״. 
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 وەرگێڕانی: بابان ئەنوەر
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زنجیرە ) 363 (

هەر هێندەی مرۆڤ بە ئاگا هاتەوە و درکی 
بە بوونی خۆی کرد، زووب��ەزوو توانای خۆی 
ناچار  ئیتر  دەرخست،  بیرکردنەوەدا  سەر  بە 
ب��وو ئ��ەم پ��رس��ی��ارە ل��ە خ��ۆی ب��ک��ات: »م��ن لە 
کوێوە هاتووم؟«، »من بەرەو کوێ دەڕۆم؟«. 
شتێکی گەلێک ئاسایی و سروشتی بوو پرسیار 
بکات دەرب��ارەی چۆنیەتیی هاتنی بۆ جیهان و 
دەرکەوتنی لە سەر زەوی و چارەنووسی خۆی 

دوای مەرگ.
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 وەرگێڕانی: کۆمەڵێک وەرگێڕ

لە باڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە ) 374 (

وایە  پێی   CIA پێشووپێشووی  ئەفسەرێكی 
بە  ق��ودس��ە،  هێزی  ف��ەرم��ان��دەی  كە  سولەیمانی 
لە خۆرهەاڵتی  تواناترین كەسایەتیی هەواڵگرییە 
ڕاب�����ردوودا،  مانگی ش��وب��ات��ی  ل��ە  ن��اوەڕاس��ت��دا، 
لە  ئێران  كاربەدەستانی  گ��ەورە  لە  ژم��ارەی��ەك 
كۆمەڵگەیەكی  لە  )ئەمیرولموئمنین(  مزگەوتی 
لە  پاسداران  سوپای  بە  تایبەت  نیشتەجێبوونی 
باكووری خۆرهەاڵتی تاران كۆ بوونەوە، بۆنەكە 
بەشداریكردن بوو لە پرسەی هەڤاڵێكی خۆیاندا.



چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان 50

سوپای خوداوه ند بۆ به ره نگاربوونه وه  
)LRA( له  ئۆگه ندا

یه کێک له  خراپترین سوپا به دناوو هه ڵگه ڕاوه كانی جیهان
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ساڵی دامەزراندن: 1986
ئایدۆلۆژیا: مەسیحیی توندڕەو- 

تیۆکراتیست

لــه   به ره نگاربوونــه وه   بــۆ  خوداوه نــد  ســوپای 

بزووتنه وه یه كــی   ،)LRA( ئۆگه نــدا  واڵتــی 

ســوپا  خراپرتیــن  لــه   یه كێكــه   كریســتیانیه  

ئــه و  جیهانــدا.  لــه   هه ڵگــه ڕاوه كان  و  به دنــاو 

ده ســتی  له ســه ر   1986 ســاڵی  لــه   ســوپایه  

بــه  الكوینــا  كــه   دامه زرێــرناوه ،  ئۆمــا(  )ئه لیــس 

جۆزیــف  رابه رایه تــی  بــه   پاشــان  نــارساوه . 

پیــاوی  ئۆتــی  ڤینســنت  و  دامه زرێنــه ری  كۆنــی 

ســاڵی  لــه   ســه ركردایه تیه كه ی  نــاو  دووه مــی 

دژی  لــه   چه كدارییــان  ئۆپۆزســیۆنی  1987وه  

ــیڤینی  ــوری مۆس ــه رۆك ی ــدا و س ــی ئۆگه ن حكومه ت

خواوه نــد  ســوپای  نێــوان  ملمالنێــی  به رپاكــرد. 

و ده ســه اڵتی ئۆگه نــدا بــه  دڕنده یــی و مانــۆڕی 

نــارساوه،  پڕوپاگه نده یــی  شــه ڕی  و  سیاســی 

ده كرێــت .  په یــڕه و  هــه ردووالوه   له الیــه ن  كــه  

شــه ڕێكی  به ره نــگاری  بــۆ  خواوه نــد  ســوپای 

توندڕه وانــه ی به رپاكــرد و ده ســتیكرد بــه  رفاندنــی 

خه ڵــك، حكومه تــی ئۆگه نــدا ئــه و كارانــه ی بــه  

دژی  لــه   گشــتگیر  و  هه یكه لــی  توندوتیژییه كــی 

هه مــوو خه ڵكــی باكــور و خۆرهه اڵتــی ئۆگه نــدا 

دایــه  قه ڵــه م، ئــه و ناوچانــه ی كــه  رووبــه ڕووی 

په راوێزخســتنی به رنامــه  بــۆ داڕێــژراو كرانــه وه . 

نێوده وڵه تــی   تاوانــی  دادگای  2005دا  ســاڵی  لــه  

هه ریه كــه   بــۆ  ده ســتگیركردنی  یاداشــتی   ICC

لــه  جۆزیــف كۆنــی و ڤینســنت ئۆتــی و )3( لــه  

ــه   ــد ده ركــرد، ب ــی ســوپای خواوه ن ســه ركرده  بااڵكان

ــی.  ــه  مرۆڤایه ت ــی دژ ب ــی تاوان ــی ئه نجامدان تۆمه ت

ســوپای  یه كگرتــوه كان  نه تــه وه   رێكخــراوی 

ــه س  ــه ی )100000( ك ــتنی نزیك ــه  كوش ــد ب خواوه ن

ــاوه ی  ــه  م ــداڵ ل ــه  )60000( من ــر ل ــی زیات و رفاندن

ــوپای  ــی س ــردووه . ئه ندامان ــار ك ــدا تۆمه تب ته مه نی

خواوه نــد بــه  درێــژی پــرچ و چه قۆكانیــان نــارساون، 

ــی  ــا چه كداران ــگا(، هه روه ه ــت )بان ــه  پێیده وترێ ك

ســه ر بــه و ســوپایه  له نــاو خه ڵكــی ئــه و گوندانــه دا 

كــه  په المارییــان ده ده ن بــه  )تۆنگ تۆنــگ( نارساون، 

واتــه  ببــڕه  ببــڕه . لــه ڕووی رێكخراوه ییــه وه كه ســی 

له جێــی  ئۆتــی(  )ڤینســنت  ســوپاكه   دووه مــی 

به ڕێوه ده بــات،  كاروباره كانــی  كۆنــی  جۆزیــف 

ســه ربه خۆییان  مه یدانییه كانــی  ســه ركرده   بــه اڵم 

ســه ربازییه كاندا.  بڕیــاره   ده ركردنــی  لــه   هه یــه  

ســااڵن    15 تــا   11 ته مــه ن  نێــوان  مندااڵنــی 

خواوه نــد  ســوپای  چه كدارانــی  %80ی  رێــژه ی 

پێكده هێنــن و به پێــی زانیارییه كانــی رێكخــراوی 

منداڵــی   )40000( ده گاتــه   ژماره یــان  یونســێف 

به ســه ربازكراو. 

ئامانجه كانی سوپای خواوه ند 

روخاندنــی  بــۆ  هه وڵــده دات  خواوه نــد  ســوپای 

و  ئۆگه نــدا  كۆمــاری  لــه   ده ســه اڵتدار  رژێمــی 

گۆڕینــی بــه  سیســتمێكی تیۆكراتــی )ده ســه اڵتی 

پیــرۆز  كتێبــی  بنه مــای  له ســه ر  كــه   ئایینــی(، 

 )10( و  نــوێ  په یامنــی  واتــا  برنێــت،  بونیــات 

راســپارده كه . جۆزێــف كۆنــی به ڵێنیــداوه  ئه گــه ر 

ــن  ــه  گه یش ــت ل ــه ركه وتوو بێ ــد س ــوپای خواوه ن س

بــه  ئامانجه كانــی، ئۆگه نــدا ده كاتــه  ده وڵه تێكــی 

ــه ر  ــاكانی له س ــا و رێس ــه  یاس ــیحی، ك ــی مه س ئایین

و  داب  و  ئینجیــل  نــاو  راســپارده كه ی   )10(

نه ریته كانــی خێڵــی ئه شــۆلی دابڕێژرێــت، واتــه  

كۆنــی.   خێڵه كــه ی 

كارو چاالكییه كان 

خواوه نــد  ســوپای  ســه ربازییه كانی  چاالكیــه  

ســودان  و  ئۆگه نــدا  نێــوان  ســنوره كانی  له ســه ر 

نــاو  بــۆ  بگوازرێتــه وه   پێشــئه وه ی  چڕبۆتــه وه ، 

باڵێكــی  ســوپایه   ئــه و  ئۆگه نــدا.  دارســتانه كانی 

)بزووتنــه وه ی  پێیده وترێــت  هه یــه   سیاســی 

خواوه نــد بــۆ به ره نــگاری(. هێــزی ئــه و گروپــه  

گه وره تــر  1994دا  ســاڵی  لــه   چه كدارییــه  

و  پشــتیوانی  ســودانه وه   له الیــه ن  كاتێــك  بــوو، 

یارمه تــی وه رگــرت، چونكــه  ســودان ده یویســت 

ــی  ــه  حكومه ت ــه  ل ــه وه  تۆڵ ــه م گروپ ــه ی ئ ــه  رێگ ل

یارمه تیدانــی  به رامبــه ر  لــه   بكاتــه وه   كه مپــاال 

له پێــش  ســودان  باشــوری  هه ڵگه ڕاوه كانــی 

ــه   ــوم ل ــی خه رت ــه  حكومه ت ــور ل ــه وه ی باش جیابوون

ســاڵی 2011. بــه اڵم حكومه تــی ســودان لــه  نیســانی 

خواوه نــد  ســوپای  بــۆ  پشــتیوانییه كانی  2012دا 

پێشكه شــی  یارمه تيیه كــی  هیــچ  و  وه ســتاند 

لــه   ئــه وه ش  نه كــرد،  بزووتنه وه كــه   ســه رۆكی 
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له الیــه ن  ســودان  تۆمه تباركردنــی  وه اڵمــی 

كه لوپه لــی  و  چــه ك  پێدانــی  بــه   ئۆگه نــداوه  

ســه ربازی بــه  جۆزیــال كۆنــی. لــه  4ی ئابــی 2006دا 

ــد  ــتی راگه یان ــه  ئاگربه س ــد تاكالیه ن ــوپای خواوه ن س

لــه   هــه ردووال  شــاندی  نێــوان  لــه   دانوســتان  و 

باشــوری ســودان به ڕێوه چــوو، ئــه وه ش لــه  دوای 

ــه  ــدا، ك ــه ڵ ســوپای ئۆگه ن ــی له گ شــه ڕێكی ناوخۆی

كوژرانــی  زیاتــر لــه  )100000(كــه س و ئاواره بوونــی 

لێكه وتــه وه .  مرۆڤــی  ملیــۆن  دوو 

لــه  نیســانی ســاڵی 2009دا حكومه تــی ئۆگه نــدا 

گه وره كانــی  لێپــررساوه   %50ی  كــه   رایگه یانــد 

ــی  ــژه ی %25ی چه كداره كان ــد و رێ ســوپای خواوه ن

ــوژراون.  ــدا ك ــوپای ئۆگه ن ــه ڵ س ــه ڕكردن له گ ــه  ش ل

یه كه مــی ســاڵی 2011  ناوه ڕاســتی ترشینــی  لــه  

بڕیاریــدا  ئۆبامــا  بــاراك  ئه مه ریــكا  ســه رۆكی 

بــۆ  ئه مه ریكــی  ســه ربازی   )100( ناردنــی  بــه  

بــده ن  ســوپاكه ی  یارمه تــی  تاكــو  ئۆگه نــدا 

بــۆ  خواوه نــد  ســوپاى  به گژداچوونــه وه ی  بــۆ 

2012دا  ئــاداری  مانگــی  لــه   به ره نگاربوونــه وه . 

باڵوكردنــه وه ی  ئه فه ریقیــا  واڵتانــی  یه كێتــی 

)5000( ســه ربازی راگه یانــد بــۆ گــه ڕان بــه دوای 

2014دا  ئایــاری  لــه   خواوه نــد.  ســوپای  رابــه ری 

ــی  ــف كۆن ــد: جۆزی ــوه كان رایگه یان ــه وه  یه كگرت نه ت

و هه ندێــك لــه  ســه ركرده كانی ســوپای خواوه نــد 

ســودان  باشــوری  جێناكۆكــی  ناوچه یه كــی  لــه  

ئه فه ریقیــای  و  ســودان  نێــوان  ســنوری  له ســه ر 

ناوه ڕاســت خۆیــان حه شــارداوه ، بــه اڵم نه توانــرا 

ده ســتگیر بكرێــن.

هه ڵوێستی ویالیه ته  یه كگرتوه كانی ئه مه ریكا

هێزه كانــی  2011وه ،  یه كه مــی  ترشینــی  لــه  

ئه مه ریــكا و په یامنــی ناتــۆ ده ســتیانكرد بــه  ناردنــی 

ــه   ــه وه ی ب ــۆ ئ ــدا ب ــۆ ئۆگه ن ــه كان ب ــزه  تایبه تیی هێ

ئه ركــی رێكخســتنی ئۆپه راســیۆنه  ســه ربازییه كان 

یاخیبــووه كاىن  چه كــداره   دژی  لــه   هه ڵبســن 

ده ســتگیركردن  ئامانجــی  بــه   ســوپای خواوه نــد، 

كۆنــی(.  )جۆزیــف  رابه ره كــه ی  پاكتاوكردنــی  و 

هه ندێــك پێیانوایــه  كــه  ویالیه تــه  یه كگرتوه كانــی 

ــه وه   ــت رێگــه  بكات ــه و شــێوازه  ده یه وێ ــكا ب ئه مه ری

لــه   نــه وت  بــۆری  هێڵــی  راكێشــانی  له بــه رده م 

كۆمــاری باشــوری ســودانه وه  بــه  تێپه ڕینــی لــه  

ئۆقیانوســی  كه ناره كانــی  بــه ره و  كینیــا  خاكــی 

ــوردا  ــودانی باك ــی س ــاو خاك ــه وه ی به ن ــدی بێئ هن

تێپه ڕێــت. چاودێــران پێیانوایــه  ئه مه ریــكا دروشــمه  

بااڵكانــی بــۆ به گژداچوونــه وه ی تونــدڕه وان لــه  

بــۆ  به كارده هێنێــت  په رده یــه ك  وه ك  ئه فه ریقیــا 

ــی  ــۆ فراوانكردن ــی ب داپۆشــینی هــه وڵ و ته قه لالكان

خۆرهه اڵتــی  لــه   ده ســه اڵتی  و  پێگــه   رووبــه ری 

ئه فه ریقیــا بــه  ئامانجــی الوازكردنــی چیــن، كــه  

كیشــوه ری  لــه   ئه مه ریكایــه   ســه ره كی  ركابــه ری 

. یقیــا ئه فه ر

ئایدیۆلۆژیای سوپای خواوه ند 

كۆمه ڵێــك  لــه   بریتییــه   خواوه نــد  ســوپای 

له ژێــر  كــه   تونــدڕه و،  كریســتیانی  ســه ربازی 

خوێنڕێژانــه دا  رێنامییه كــی  چه نــد  كاریگه رێتــی 

لــه   به شــێكی  ده وترێــت  هــه روه ك  كارده كــه ن، 

كتێبــه  پیرۆزه كه یانــدا ئامــاژه ی پێكــراوه . قه شــه  

ســاڵی   )20( مــاوه ی  لــه   كــه   كۆنــی،  جۆزێــف 

لــه  خوێنڕێژتریــن و  یه كێــك  بووه تــه   رابــردوودا 

رابه رایه تــی  جیهــان  ســه ركرده كانی  تاوانبارتریــن 

جێــی  ئــه وه ی  ده كات.  تونــدڕه وه   ســوپا  ئــه و 

زۆر  خواوه نــد  ســوپای  كــه   ئه وه یــه   ســه رنجه  

زانیــاری ده ربــاره ی كۆنــی نازانــن. هه ندێــك لــه  

چه كدارانــی  ژمــاره ی  توێژینــه وه   ســه نته ره كانی 

ــده   ــه س مه زه ن ــه  )100000( ك ــد ب ــوپای خواوه ن س

كــه   مندااڵنــه ی  ئــه و  نیوه یــان  كــه   ده كــه ن، 

به رامبــه ر  لــه   چه كێــك  كراونه تــه   و  رفێنــدراون 

داوای  كۆمه ڵگــه   لــه   كه ســانه ی  ئــه و  هه مــوو 

ئــه و  بیروبــاوه ڕی  لــه   ده كــه ن.  ئازادكردنیــان 

ســوپایه دا، جۆزیــف كۆنــی ده گه یه نرێتــه  پلــه ی 

خواوه نــد، چونكــه  ئه وه نــده  لــه تاعه تیــدان كــه  

به ڵكــو خۆیــان  ره تناكه نــه وه ،  فه رمانێكــی  هیــچ 

ــاو  ــه  پێن ــی زۆره وه  ل ــه  ناخۆشــی و ناڕه حه ت ده خه ن

بــه   كــه   فه رمانه كانــی،  هه مــوو  جێبه جێكردنــی 

بۆچوونــی ئــه وان لــه  خواوه نــد نزیكیــان ده كاتــه وه . 

ســوته مه نی  ئــه وان  پێیانوایــه   ئــه وه ی  له بــه ر 

پێویســتی بزووتنه وه كــه ن بــۆ ئــه وه ی جارێكیــرت 

پێشــیانوایه   ســه رزه وی،  بگه ڕێتــه وه   مه ســیح 

ئه وانــه ی لــه  ژیانــدا ده مێنــن ده بنــه  ئــه و ســوپایه ی 

كــه  عیســای مه ســیح چاوه ڕێیــان ده كات تاوه كــو 

ســوپاكه یه وه .  ریــزی  بچنــه  

دزیــن و به تااڵنربدنــی مــاڵ و ســامانی موســوڵامنان 

بــه  گرنگرتیــن ســه رچاوه ی به ڕێوه بردنــی ســوپای 

بانــده   داده نرێــت.  )مه ســیحی(  خواوه نــدی 

بــه و ســوپایه  ده ستبه ســه ر  تاوانكاره كانــی ســه ر 

داهاتــی  و  مــاڵ  لــه   ده گــرن  شــتێكدا  هــه ر 

به رده ســتیان  بكه وێتــه   كــه   موســوڵامنه كان 

چه كــداری  په المــاری  و  هێــرش  بــه رده وام  و 

ــااڵت و  ــه ڕ و م ــه  و م ــه ر كێڵگ ــده ده ن بۆس ئه نجام

به روبوومــی  و  گه نــم  هه ڵگرتنــی  عه مباره كانــی 

ده كــه ن. تااڵنیــان  و  موســوڵامنه كان 

و  كار  ئــه و  ســه ركۆنه ی  یه كگرتــوه كان  نه تــه وه  

كــرده وه  قێــزه ون و نامرۆڤانانــه ی كــرد، كــه  ســوپای 

و  رفانــدن  لــه   ده دات  ئه نجامیــان  خواوه نــد 

په المــاردان و تااڵنكــردن، بــه  تایبه تیــش رفاندنــی 

ــه   ــه و هێرشــانه دا ك ــدااڵن و به ســه ربازكردنیان. ل من

ــا 2012  ــه  نێــوان ســاڵی 2009 ت ســوپای خواوه نــد ل

ــای  ــی و ئه فه ریقی ــۆی دیموكرات ــاری كۆنگ ــه  كۆم ل

ئه نجامیــداوه ،  ســودان  باشــوری  و  ناوه ڕاســت 

النیكــه م )591( منــداڵ رفێــرناون كــه  )286(یــان 

ــوامی(  ــكا كۆماراس ــی )رادی ــی راپۆرتێك ــن. به پێ كچ

بــۆ  یه كگرتــوه كان  نه تــه وه   تایبه تــی  نوێنــه ری 

فریاكه وتنــی منــدااڵن: »ئــه و منداڵــه  رفێرناوانــه   

وه ك ســه رباز و ســیخوڕ و پاســه وان و خزمه تــكار و 

ــان  ــش داوای ــن، زۆر جاری چێشــتلێنه ر به كارده هێرنێ

یــان  خێزانه كانیــان  ئه ندامانــی  لێده كرێــت 

هاوڕێكانیــان بكــوژن، بــه  تایبه تــی لــه و گوندانــه دا 

ــه و  ــوو ئ ــه وه ش هه م ــه  ل ــوون، جگ ــوه ی هات ــه  لێ ك

رووبــه ڕووی  ده ڕفێرنێــن  كــه   كچانــه ی  منداڵــه  

ده ســتدرێژی ده بنــه وه ». 

خواوه نــد  ســوپای  درێــژ  دوورو  ســااڵنێكی 

به جۆرێــك لــه  جــۆره كان قه واره یه كــی نه نــارساو 

بــوو، ئــه وه ش بــووه  هــۆی دروســتبوونی كۆمه ڵێــك 

گومــان له ســه ر ئامانجه كانــی و قه بــاره ی هێــزه  

شــه ڕكه ره كانی. رابــه ری ســوپاكه جۆزیــف كۆنــی 

ــه   ــه  زمانێكــی سه رلێشــێوێنه رانه  خــۆی وه ك دێوان ب

ئــه وه ش  ناســاند،  ئاڵــۆز  بیــر  مه ســیحێكی  یــان 

بــه  په یوه نــدی  و  روحییه كانــی  بیــروڕا  به هــۆی 

الیه نــی روحــی و بڕوابوونــی گریامنه یــی تونــدی 
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بــه  به هــا تایبه ته كانــی تــه ورات. گومانــی تیــادا 

نییــه  كۆنــی كه ســایه تیه كی روحــی و ســه ربازی 

ــیحیدا،  ــدی مه س ــوپای خواوه ن ــاو س ــه ره  له ن كاریگ

چونكــه  لــه  كاتێكــدا كــه  ســه ركردایه تی ســوپاكه  

هه ســتێكی  لــه   كــردووه   پڕیشــی  ده كات، 

لــه   بــه  كۆمه ڵگــه، كــه   به هێــزی وابه ســته بوون 

توندڕه وانه یــه .  هه ســتێكی  كاتــدا  هه ندێــك 

خواوه نــدی  ســوپای  تێگه یشــتنی  هه رچه نــده  

رسوشــتی  لــه   ته نهــا  به ره نگاربوونــه وه   بــۆ 

چه كــداره   بــه اڵم  قه تیســكراوه ،  رابه ره كه یــدا 

ــه   ــه وان ل ــن ئ ــی ســوپاكه  ده ڵێ ــار و كاریگه ره كان دی

پێنــاوی رابــه ردا شــه ڕناكه ن، به ڵكــو خۆیــان وه ك 

گه لــی  ده بینــن،  گه لــدا  پێنــاو  لــه   جه نــگاوه ر 

بــه ر  كه وتونه تــه   وایــه   بڕوایــان  كــه   ئه ســۆلی 

مامه ڵه كردنــی  و  په راوێزخســن  هه ڕه شــه ی 

لــه   گه شه ســه ندن  لــه   بێبه ریكــردن  و  خــراپ 

ئــه و  داپڵۆســێنه ری  رژێمــی  له الیــه ن  ئۆگه نــدا 

واڵتــه وه . 

و  هه ڵوێســت  كاردانه وه كانــی  و  به یاننامــه  

ــوپای  ــه ر س ــه  به رامب ــه ت ل ــی حكوم ــاری فه ڕم گوت

پێیوایــه   حكومــه ت  فه رمــی  گوتــاری  خواوه نــد، 

له ســه ر  كاركــردن  بــه   هه ڵــرناوه   ســوپایه   ئــه و 

كار  ده كات  داواش  راســپارده كه ،   )10( بنه مــای 

بــه  سیســتمی فره حزبــی بكرێــت و فیدرالیه تــی 

سیاســی  پرۆســه ی  نــاو  بخرێتــه وه   ده ســتوری 

واڵته كــه ، لــه  هه مانكاتیشــدا داوا ده كات پشــتیوانی 

مافه كانــی مــرۆڤ بكرێــت له بــه ر پێویســتی بــه  

په ره پێدانــی هاوســه نگی كۆمه اڵیه تــی – ئابــوری 

له ســه ر ئاســتی هه مــوو واڵت و پته وكردنــی پرســی 

گه نده ڵــی  بــه   كۆتاییهێنــان  و  ئارامــی  و  ئاشــتی 

و  بێگــه رد  و  پــاك  هه ڵبژاردنــی  ئه نجامدانــی  و 

جیاكردنــه وه ی ده ســه اڵتی دادوه ری و ده ســه اڵتی 

ته نفیــزی لــه  ســوپا و چاككردنــی په رله مــان لــه  

پرســانه دا. ئــه و  چاره ســه ركردنی  پێنــاو 

ــی لــه  لێدوانێكــدا لــه  ســاڵی 2006  جۆزیــف كۆن

وتوویه تــی: »ئێمــه  به یاننامــه  و ئه جێنــدای خۆمــان 

ــش  ــه ر كاری ــه ت ئه گ ــی، ته نان ــی نووس ــه  كراوه ی ب

ــه اڵم  ــان، ب ــۆ جیه ــن له ســه ر شــیكردنه وه ی ب نه كه ی

ده ســتده كه وێت«.  ئۆگه نــدا  لــه   له گه ڵئه وه شــدا 

بــه   ســه باره ت  كــرا  كۆنــی  لــه   پرســیار  كاتێــك 

خواوه نــد  ســوپای  بزووتنــه وه ی  شكســتهێنانی 

باڵوكردنــه وه ی  رووی  لــه   به ره نگاربوونــه وه   بــۆ 

شــێوه یه كی  بــه   سیاســییه كانی  ئامانجــه  

بــه   »خه ڵــك  وتــی:  وه اڵمــدا  لــه   به رفراوانــرت، 

به كارهێنانــی پڕوپاگه نــده  شــه ڕ ده كــه ن، بــه اڵم 

مــن بــه و پێیــه ی پیــاوی شــه ڕی پارتیزانیــم، هێشــتا 

كــه   زانیارییانــه ی  ئــه و  نه گه یشــتومه ته  هه مــوو 

كه ســانی  لــه الی  یــان  موســیڤینییه وه   له الیــه ن 

ده زگایه كــی  چونكــه   پێمــده گات،  تــره وه  

ــی ســوپای  ــه ». نه توانین ــده ی گونجــاوم نیی پڕوپاگه ن

بــۆ گرتنه بــه ری  بــۆ به ره نگاربوونــه وه   خواوه نــد 

ســرتاتیژێكی میدیایــی كاریگــه ر و باوه ڕپێهێنــه ر، 

له پــاڵ بوونــی هێــزی پڕوپاگه نده یــی حكومه تــی 

ئۆگه نــدا بــه  كه ڵكوه رگرتــن لــه  ناوبانگــی باشــی 

لــه  جیهانــدا و كه ڵكوه رگرتــن لــه و ژمــاره  زۆره ی 

ئاژانســه كانی كۆمــه ك و هــاوكاری كــه  ئامــاده ن 

ــه   ــان ئه مان ــی، بێگوم ــی فه رم ــی هێڵ ــۆ قبوڵكردن ب

درێژه كێشــانی  بــۆ  بــوون  هــۆكار  هه مــووی 

بێگومــان  واڵتــه دا.  لــه و  توندوتیــژی  گێــژاوی 

ســوپای خواوه نــد بــۆ به ره نگاربوونــه وه  شــێوازی 

پێكــه وه   ســودان  و  ئۆگه نــدا  لــه   نامرۆڤانــه ی 

ئامانجه كانــی.  به دیهێنانــی  بگاتــه   تــا  به كارهێنــا 

لــه   ســوپایه   ئــه و  ســه ركردایه تی  ئه وه بــوو 

راســتیه ی  ئــه و  ئاشــكرا  بــه   2006دا  ته مــوزی 

داوای  تاكتیكه كانیــدا  له پــای  به ڵكــو  رایگه یانــد، 

ــی  ــه ر نوێنه ران ــه  به رامب ــه م ل ــرد، النیك ــی ك لێبوردن

ــف  ــودی جۆزی ــودان. خ ــوری س ــی باش كۆمه ڵگه كان

ــه ڕێكی  ــه  ش ــه  ئێم ــم ك ــم بڵێ ــی: »ناتوان ــی وت كۆن

ــم مۆســیڤینی شــه ڕێكی  ــان بڵێ ــن، ی ــن ده كه ی خاوێ

ــه   ــان قورســه  چونك ــی ئه مه ی ــس ده كات، وتن نه گری

ته نهــا خــودا لــه  شــه ڕی خاوێــن ئــاگاداره ».

سه رچاوه كان: 

ماڵپه ڕی )معرفة (، جه زیره  نێت، bbc، ویكپیدیا       

http://www.marefa.org/index.php/

h t t p : / / w w w. a l j a z e e r a . n e t / e n c y c l o p e d i a /

m o v e m e n t s a n d p a r t i e s / 2 0 1 4 1 0 /2 /

h t t p : / / w w w . b b c . c o m / a r a b i c /

worldnews/2016160303/03/_lord_resistance_army

https://ar.wikipedia.org/wiki

,,

زاپاتیسته کان 
ئه زموونی شۆڕشی 

کوبایان به  نموونه یه کی 
بااڵی خۆیان ته ماشا 
ده کرد، ئه مه ش به  

ئاشکرا له  سه ره تای 
راپه ڕینه که ی ساڵی 
1994دا ده رکه وت، 
که  چه ندین به رنامه  
و رێسای تایبه تیان 

دانا سه باره ت به  
مامه ڵه  له گه ڵ ژنان و 

که سانی مه ده نی، ئه مه  
سه ره ڕای یاساگه لێکی 

دیموکراسی میللی
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كۆمۆنیسته  ماوییه كانی نیپاڵ وه ك 
بزووتنه وه یه كی توندڕه و گه شه  ده كه ن

سه ده ی بیست و یه ك سوپرایزی زۆری بۆ نیپاڵ پێیه 
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ساڵی دامەزراندن: 1995
ئایدۆلۆژیا: کۆمۆنیستی توندڕەو- 

ماویست

رووبــه ڕووی  نیپــاڵ  واڵتــی  1996وه   ســاڵی  لــه  

بــه   بــۆ وه   هه ڵگه ڕانــه وه   بزووتنــه وه ی 

ــی،  ــاوی نیپاڵ ــتی م ــی كۆمۆنیس ــه ركردایه تی حزب س

ــی  ــت چاره نوس ــه  پش ــارساوه. ل ــال( ن ــه  )ماش ــه  ب ك

نادیــاری ئــه و شانشــینه  دێرینــه  تارمایــی هه ژموونــی 

بــه   زاڵبــووه ،  به ســه ریدا  گه وره كانــی  دراوســێ 

تایبه تــی چیــن كــه  ده یه وێــت لــه  تیبتــه وه  رێگــه ی 

بــه ره و نیپــاڵ و هندســتان بدۆزێتــه وه . له وه تــای 

ــت  ــاڵ  وه ك تیرۆریس ــی نیپ ــه ڕاوه  ماوییه كان هه ڵگ

ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   ناســێرناون، 

پێشكه شــی  شــاره زاكانیان  و  چــه ك  به ریتانیــا  و 

حكومه تــی كامتانــدۆ ده كــه ن. ره وشــی ئــاژاوه  و 

ئاڵــۆزی نــاو نیپــاڵ جۆرێــك لــه  ناســه قامگیری و 

ــی  ــی واڵت ــه ی سیاس ــاو گه م ــتۆته  ن ــی خس دڵه ڕاوكێ

ــا.   هیامالی

ــاڵی  ــه  س ــه  ل ــه ی ك ــه و ناكۆكییان ــوه ی ئ ــه  چوارچێ ل

1996دا كوژرانــی نزیكه ی 8000 كه ســی لێكه وته وه ، 

بزووتنــه وه ی هه ڵگه ڕانــه وه ی چه كــداری خــاوه ن 

ــاوی ده ســتی به ســه ر به شــێكی گرنگــی  ــروڕای م بی

نیپاڵــدا گرتــووه . لێــره دا بزووتنــه وه ی مــاوی هاوكات 

له گــه ڵ دواكه وتنــی نه وه یــه ك له گــه ڵ نه وه كــه ی 

ــه ر  ــه وه  س ــت ده چێت ــاڵ كتوم ــی نیپ ــه  واڵت ــردا ل ت

ماركســی  شۆرشــگێڕیی  بزووتنــه وه ی  رێچكــه ی 

لــه   هندســتان  خۆرئــاوای  به نگالــی  لــه   لینینــی 

ده یــه ی شه ســته كانی ســه ده ی رابــردوو. چوونــه  

ــی هه نگاوێكــی  ــی ناكســالی به نگال ســه نگه ری بزاڤ

و  ره گ  حاڵه ته كه شــدا  هــه ردوو  لــه   پێویســتبوو، 

به دیده كه یــن،  چه پگــه را  تونــدڕه وی  ریشــه ی 

لــه   كــردووه ،  به رپــا  چه كــداری  خه باتــی  كــه  

كاتێكــدا كــه  هێــزه  كۆمۆنیســتیه  كالســیكییه كان 

لــه   به شــداریكردن  له ســه ر  بــوون  ره زامه نــد 

گه مــه ی هه ڵبژاردنــدا. ماوییه كانــی نیپــاڵ بوونــه  

به شــێكی گرنــگ لــه  گه مــه ی سیاســی ســێقۆڵی، لــه  

ــه ی كــه  كۆشــكی پاشــایه تی  ــه و حكومه ت كاتێكــدا ئ

نــاو  سیاســییه كانی  حزبــه   له نــاو  دایمه زرانــد 

ــه ڕی  ــه دا ش ــه و كات ــوو. ل ــت ب ــدا بااڵده س په رله مان

دیالــۆگ  و  دانوســتان  قۆناغه كانــی  و  میللــی 

كــه   شۆڕشــگێڕه كان  و  ده ســه اڵت  نێــوان  لــه  

ده كــردن،  رابه رایه تــی  دووســه ره   حكومه تێكــی 

ــارای( و  ــورام پات ــه  تیرۆیســیانی بزووتنه وه كــه  )باب ل

ــه   ــارساو ب ــال(ی ن ــپا داه ــه  )پوش ــه رۆكی حزبه ك س

ــات.  ــناك پێكه ــاندای ترس برباش

لــه  ســاڵی 1990دا هاوپه یامنێتــی نێــوان حزبــی 

كۆنگــره ی نیپاڵــی و حزبــی كۆمۆنیســتی نیپاڵــی 

)بیرانــدا(دا  شــا  به ســه ر  ده ســه اڵتی  توانــی 

لــه  رێگــه ی ســه رهه ڵدانی  ئــه وه ش  بســه پێنێت، 

به هێــزه وه   جه مــاوه ری  هه ڵگه ڕانه وه یه كــی 

ــایه كی  ــی سیســتمێكی پاش ــردن به پێ ــۆ كارك ــوو، ب ب

بنه مــای  له ســه ر  دامه زرێــرناو  ده ســتوری 

ئه نجامــدا  لــه   ئــه وه ش  په رله مانــی.  دیموكراتــی 

ــه   ــووه  هــۆی هه ڵگیرســانی شۆڕشــێكی كرده یــی ل ب

ــه ن  ــه ده یه ك له الی ــاوه ی س ــۆ م ــه  ب ــدا ك ده وڵه تێك

پشتاوپشــت  شــێوه ی  بــه   بنه ماڵه یه كــه وه  

فه رمانڕه وایه تــی كــراوه، پاشــان له الیــه ن چه نــد 

ــه ده دا  ــان ن ــه  رێگه ی ــرا، ك ــی ك ــایه كه وه  حوكم پاش

ــی  ــه ن. ســه رئه نجام حزب ــه  سیاســییه كان كاربك حزب

ســاڵی  هه ڵبژاردنه كانــی  لــه   نیپاڵــی  كۆنگــره ی 

كۆمۆنیســتی  حزبــی  بــه اڵم  ســه ركه وت،  1991دا 

 – ماركســی  یه كێتــی  بــه   كــه    ،)UML( نیپاڵــی 

ــی  ــووه  هاوپه یامن ــه وه  ب ــه  نزیك ــارساوه ، ل ــی ن لینین

ــك  ــه رله نوێ هه ندێ ــه وه ی س ــره دوایئ ــی كۆنگ حزب

لــه  باڵــه  جیابۆوه كانــی خســته وه  ژێــر باڵــی خــۆی و 

بــۆ مــاوه ی ســاڵێك لــه  نێــوان 1994-1995 حوكمــی 

كۆمۆنیســتی  باڵــی  بــه اڵم  گرته ده ســت.  واڵتــی 

هه ڵخلیســكانی  لــه   ره خنــه ی  كــه   رادیكاڵــی، 

گــرت،  په رله مانــی  سیســتمی  بــه ره و  حزبه كــه  

لــه  ســاڵی 1995دا حزبــی كۆمۆنیســتی – مــاوی 

ســاڵی  لــه   و  دامه زرانــد   )PCN-M( نیپاڵــی 

داهاتــوودا بانگه شــه ی بــۆ شــه ڕی میللــی كــرد. 
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ــه ر  ــردن له س ــه  كارك ــت ب ــتی به س ــه  پش ــه و حزب ئ

بــوو  ئاوێته یــه ك  كــه   خاڵــی،   )40( پرۆگرامێكــی 

و  كۆمه اڵیه تییــه كان  و  سیاســی  داواكارییــه   لــه  

ئامانجــه  ناسیۆنالیســتییه كان لــه  دژی ئیمپریالیســته  

ئه مه ریكییــه كان و فراوانخــوازه  هندییــه كان. حزبــی 

ــه  دروشــمی )زه وی  ــی ل ــاوی نیپاڵ كۆمۆنیســتی – م

بــۆ جوتیــاران( روویكــرده  خه باتكــردن لــه  دژی 

ــوان  ــه  نێ ــاكاری ل ــراوه كان و جی ــی په راوێزخ چه مك

چیــن و توێژه كانــی گه لــی نیپاڵــی، كــه  )%86ی 

كچــان  یه كســانكردنی  هه روه هــا  هندۆســه (، 

له گــه ڵ كــوڕان لــه  بابه تــی میــرات و یه كســانی 

دروســتكردن لــه  نێــوان ســه رجه م زمانه كانــی نیپــاڵ 

ــه اڵم  ــه ، ب ــی هه ی ــر بوون ــی ت ــدا 12 زمان ــه  كاتێك )ل

هه مــووی  ئه مانــه   ســه ره كیه (.  نیپاڵــی  زمانــی 

كولتوریــن،  و  كۆمه اڵیه تــی  داواكاری  و  خواســت 

شۆڕشــگێڕانه ن.  ئایدیۆلۆژیایه كــی  هه ڵگــری  كــه  

كۆمۆنیســتی  حزبــی  سیاســییه وه   رووی  لــه  

دامه زراندنــی  بــۆ  بانگه شــه   نیپاڵــی  مــاوی 

بزانیــن  ئه گــه ر  ده كات،  عه ملانــی  ده وڵه تێكــی 

كــه  شانشــین تاكــه  ده وڵه تــه  كــه  بــه  ره ســمی 

هه روه هــا  بنه مــا،  كردووه تــه   هندۆســی  ئایینــی 

نوێــی  ئه نجومه نێكــی  دامه زراندنــی  داوای 

ئیمتیازه كانــی  هه ڵوه شــاندنه وه ی  و  دامه زرانــدن 

البردنــی  باســی  بێئــه وه ی  ده كات  موڵكدارێتــی 

مافــی خاوه ندارێتــی بــكات. ماوییه كانــی نیپــاڵ 

ــا(  ــه  )رۆلب ــه و واڵت ــاوای ئ ــی خۆرئ ــه  دوو هه رێم ل

و چاالكییه كانیــان  كار  بــه   ده ســتیان  )رۆكــوم(  و 

كــرد، كــه  لــه  بنه ڕه تــدا مۆڵگــه ی چه پــی تونــدڕه و 

تونــدڕه وه كان  ماوییــه   هه رێمه یــه .  دوو  لــه و 

لــه  رووی ســرتاتیژییه وه  پشــتیان بــه  بیــری مــاو 

»گه مارۆدانــی  بنه مــای  له ســه ر  كــه   به ســتووه ، 

ــتبووه ،  ــه وه » دروس ــه ی گونده كان ــه  رێگ ــاره كان ل ش

بارودۆخــی رسوشــتی  لــه  چوارچێــوه ی  ئــه وه ش 

ــه   ــه و گروپ ــا. ئ ــیاكانی چی ــۆ كاری میلیش ــاو ب گونج

ــن  ــا  ده زان ــی بێهاوت ــه  كارامه ییه ك ــگێڕییانه  ب شۆڕش

ــه   ــه ن ل ــه كان كارده ك ــنامه  ئیتنیی ــه ر ناس ــۆن له س چ

ــه و  ــوان ئ ــاوازی نێ ــه ر جی ــردن له س ــه ی گه مه ك رێگ

ــه  ــدا ئه وان ــان كاتیش ــه  هه م ــه ، ل ــه ی هه ی كولتوران

ته نهــا الیه نــن كــه  ده توانــن به وپــه ڕی هێــزه وه  

كاتــی  لــه   گشــتییه كان  ناوه نــده   نــاو  دابه زنــه  

له نــاو  نقومبــوو  گه لێكــی  ئابــوری  بێبه شــبوونی 

ــه ره و  ــردن ب ــۆ كۆچك ــده ر ب ــكه وتوویی و هه وڵ پاش

هندســتان بــه  مه به ســتی چوونــه  نــاو ریزه كانــی 

به ناوبانــگ.  گــۆركا«ی  »كه تیبه كانــی 

ــان  ــه  گوند ییه كانی ــه  جێمۆڵگ ــاوی ل ــه وه ی م بزووتن

به هــۆی  نیپــاڵ  خۆرئــاوای  ناوه ڕاســتی  لــه  

ــه و  ــك و ئ ــته كانی خه ڵ ــوان خواس ــه  نێ ــری ل پێداگ

توندوتیژییــه ی كــه  گــۆڕاوه  بــۆ جۆرێــك لــه  تیــرۆر، 

بوونــی خــۆی ســه پاندووه. بانــد و میلیشــیا و دادگا 

چینایه تیخــوازه كان  دوژمنــه   كــه   میللییه كانــی، 

پاكتــاو ده كات ، كاریگــه ری خــۆی دروســتكردووه  لــه  

هه مبــه ر هێــزی پۆلیســی بێــزراو، كــه  پاشــا )بیرندرا( 

بــه  تایبه تــی رایســپاردووه  بــۆ ئه نجامدانــی كاری 

مــاوی  بزووتنــه وه ی  داپڵۆســین.  و  توندوتیــژی 

نیپــاڵ تادێــت ده ســه اڵتی خــۆی به ســه ر ناوچــه  

هاوبه شــه كاندا، كــه  بــه ره  بــه ره  ده كه ونــه  ژێــر 

الوازه كه یــه وه .  لۆكاڵییــه   حكومه تــه   ده ســه اڵتی 

لــه  ســاڵی 2001 بزووتنــه وه ی مــاوی لــه  كــۆی )75( 

هه رێــم النیكــه م ده ســتی به ســه ر )5( هه رێمــی 

ــه   ــدا پێگ ــی تریش ــه  )25( هه رێم ــرت و ل ــدا گ نیپاڵ

یه كــی حوزه یرانــی  لــه   په یداكــرد.  كاریگــه ری  و 

قه ســابخانه یه كدا  ئه نجامــی  لــه   2001دا  ســاڵی 

كۆتایــی بــه  بنه ماڵــه ی پاشــایه تی هێــرنا، كاتێــك 

ئێواره خوانێكــی  لــه   )دیپنــدرا(  جێنشــین  میــری 

بــكات،  خــۆی  لــه   ته قــه   پێشــئه وه ی  خێزانیــدا 

ــی دوای  ــت و خۆیش ــوكاره كه ی كوش ــوو كه س هه م

)3( رۆژ مــرد. ته نهــا مامێكــی بــه  نــاوی )جیانینــدرا( 

نه بــوو  لــه وێ  كوشــتارگه له كه دا  رۆژی  لــه   كــه  

ــته وخۆی  ــینی راس ــووه  جێنش ــوو، ب ــدا ماب ــه  ژیان ل

ــه   ــاس ل ــه وه ی ب ــه ی ئ ــه  پێچه وان ــوژراو. ب پاشــای ك

دژواره وه   ده روونــی  بارێكــی  به هــۆی  شــێتبوون 

ــه و بڕوایــه دان  ــه  نیپاڵییــه كان ل ده كات، ژماره یــه ك ل

كــه  ئــه و رووداوه  پیالنگێــڕی بــووه . ئه مــه  بۆچوونــی 

ئــه وه   ئێســتا  تــا  هه رچه نــده   ماوییه كانیشــه ، 

نه ســه ملێرناوه  كــه  ئایــا پیــالن بــووه یــان نــا لــه  دژی 

ــا ئــه و ئاســته ی  ــاڵ )بیرنــدرا (، ت پاشــای لیرباڵیــی نیپ

كــه  هه رگیــز رازی نه بــوو ســوپای واڵته كــه ی لــه  

به كاربهێرنێــت.   شۆڕشــگێڕه كان  دژی 

ته ختــی  ســه ر  چــووه   جیاننــدرا  شــا  كاتێــك 

كوشــنده یان  گــورزی  ماوییــه كان  پاشــایه تی، 

ئاراســته ی رژێمه كــه ی كــرد، لــه  كاتێكــدا حزبــی 

پیشــاندا  الوازی  ده ســه اڵتدار  نیپاڵــی  كۆنگــره ی 

پێویســتبوو  كــه   سیاســه ته   ئــه و  ئاســتی  لــه   و 

یاخیبــوون  رووبه ڕووبوونــه وه ی  بــۆ  بگیرێته بــه ر 

و  به شــێكه وه  چه نــد  ببــووه   هه ڵگه ڕانــه وه ،  و 

لــه   به ركــه وت.  زیانــی  ئه وه شــدا  ئه نجامــی  لــه  

حكومــه ت  ســه رۆكی  2001دا  ســاڵی  ته مــووزی 

گیریــگا براســاد كــوارۆال ده ســتی له كاركێشــایه وه  

ــدا  ــه رۆكایه تی حزب ــه  س ــا ل ــادۆر دویب ــیر باه و ش

ماوییــه كان  پێیوابــوو  كــه   گرتــه وه ،  شــوێنی 

ده رچه یه كــی  دۆزینــه وه ی  بــۆ  هه وڵــده ده ن 

سیاســی و ده ربازبــوون لــه و قه یرانــه ، چونكــه  حزبی 

په یوه ندییه كانــی  نیپاڵــی  مــاوی  كۆمۆنیســتی 

په رله مــان  نــاو  چه په كانــی  حزبــه   له گــه ڵ 

به هێزكــرد. حزبــی كۆمۆنیســتی مــاوی نیپاڵــی و 

حكومــه ت گه یشــتنه  رێككه وتنێــك بــۆ راگرتنــی 

شــه ڕ و ئاگربه ســت، پاشــان ده ســتیان بــه  دانوســتان 

ئــاب  مانگه كانــی  كۆبوونه وه كانــی  بــه اڵم  كــرد، 

 2001 ســاڵی  دووه مــی  ترشینــی  و  ئه یلــول  و 

چاكســازییه كی  چه نــد  دویبــا  هێنــا.  شكســتیان 

راگه یانــد و هه ندێــك خاڵــی گرنگــی نــاو به رنامــه ی 

گرته خــۆ،  نیپاڵــی  مــاوی  حزبــی  كۆمه اڵیه تــی 

ــه   ــه و داواكارییان ــتبه رداری ئ ــی ده س ــه اڵم نه یتوان ب

البردنــی  بــه   هه بــوو  په یوه ندییــان  كــه   بێــت 

ده ســتور بــۆ ئــه وه ی رێگــه  له بــه رده م دروســتبوونی 

ماوییــه كان  بــكات.  وااڵ  كۆماریــدا  سیســتمی 

تێكۆشــانیان بــه  دوو ئاراســته دا ده ســتپێكرد، لــه  

ــۆ مــاوه ی  رووی سیاســیه وه  مانگرتنێكــی گشــتیان ب

ــه   ــه وه  ل ــه  رووی سه ربازیش ــتپێكرد، ل )3( رۆژ ده س

سه رتاســه ری واڵتــدا ده ســتییان بــه  ئۆپه راســیۆن 

و هێرشــكردن كــرد و راســته وخۆ ســوپایان كــرده  
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ــه ی  ــه  پێچه وان ــدرا ب ــا جیان ــدا ش ــه  كاتێك ــج، ل ئامان

براكــه ی )پاشــای كۆچكــردوو بیرنــدرا (وه ســوپای لــه  

به كارهێنــا.   دژیــان 

26ی  لــه   پاشــا  حكومــه ت،  راســپارده ی  له ســه ر 

ــد  ــاری نائاســایی راگه یان ــی دووه مــی 2001 ب ترشین

ــت«  ــه »تیرۆریس ــگێڕه كان« بوون ــره وه  »شۆڕش و لێ

راوێــژكاره   هــاوكاری  بــه   بڕیاریــدا  ســوپا  و 

تایبه تــی  بــه   له ناویانبه رێــت،  ئه مه ریكییــه كان 

لــه  دوای وه زیــری ده ره وه ی ئــه و كاتــه ی ئه مه ریــكا 

ــه  ســه ره تای 2002دا.  ــدۆ ل ــۆ كامتان ــاوڵ( ب ــن پ )كۆڵ

و  ســوك  چه كــی  ســه ردانه یدا  لــه و  پــاوڵ 

نیپــاڵ  پێشكه شــی حكومه تــی  دارایــی  یارمه تــی 

ســه رۆكی  داوای  له ســه ر  جیانــدرا  پاشــا  كــرد. 

ــگ  ــاوه ی )3( مان ــۆ م ــایی ب ــاری نائاس ــه ت ب حكوم

درێژكــرده وه، بــه اڵم گیریــگا براســاد كــواراال )دویبــا(

ده ركــرد  كۆنگــره   حزبــی  ســه رۆكایه تی  لــه   ی 

لــه   پاشــا.  ده ســه اڵتی  به هێزبوونــی  ترســی  لــه  

هه مانكاتــدا رابــه ری ماوییــه كان دوو بانگه شــه ی 

و  ره تكــرده وه   ئاگربه ســت  ده ســتپێكردنی  بــۆ 

ــاری  ــۆ ج ــرد. ب ــر ك ــيۆنه كانی چڕت ــوپاش ئۆپه راس س

یه كــه م هــاوڕێ )براشــاندا( داوای ده ســتپێكردنی 

و  سیاســییه كان  حزبــه   له گــه ڵ  دانوســتانی 

كۆشــكی پاشــایه تی و ســوپا كــرد، بــه اڵم ئــه وه  

وه ك رێگه یــه ك بــۆ دانپێدانــان بــه  رۆڵــی پاشــا 

كانوونــی  مانگــی  كۆتایــی  لــه   قه ڵــه م.  درایــه  

ئاگربه ســتیان  ماوییــه كان  2003دا  دووه مــی 

لــه   نزیكــه كان  هێــزه   كاتێكــدا  لــه   راگه یانــد، 

پیاوه كانــی  بــه اڵم  تێوه گالبــوون،  په رله مانــه وه  

پاشــا دانوســتانیان له گــه ڵ شۆڕشــگێڕه كاندا ده كــرد، 

چاالكییه كانیــان  كارو  لــه   به رده وامبــوون  كــه  

له ســه ر زه وی. هــه ردووال لــه  مانگــی ئــاداری 2003 

ــۆ  ــه وه ش ب پێكهاتــن له ســه ر سیســتمی نیازپاكــی، ئ

ماوییــه كان ســه ركه وتنێكی گــه وره  بــوو، كــه  بــه  

به ڕێوه بــرد.  گه مه كه یــان  ژیرانــه   شــێوه یه كی 

رێككه وتنه كــه  رێگــه ی لــه په نابردنــی هــه ردووال 

ئــه وه ش  گــرت،  توندوتیــژی  به كارهێنانــی  بــۆ 

جۆرێــك لــه  شــه رعییه تی بــۆ ده ســه اڵتی حزبــی 

كۆمۆنیســتی مــاوی نیپاڵــی گه ڕانــده وه  بــه  باڵــه  

رزگاری  )ســوپای  واتــه   سه ربازیه كه شــیه وه ، 

داوای  ماوییــه كان  كاتــدا  هه مــان  لــه   میللــی(. 

به شــداریكردنی ســه رجه م هێــزه  سیاســییه كانیان 

ــو  ــرد تاوه ك ــتی و چاكســازیدا ك ــه ی ئاش ــه  پرۆس ل

په راوێزخــراوه كان  هێــزه   هه مــوو  بــۆ  شــكۆ 

هه ڵوه شــاندنه وه ی  داوای  بێئــه وه ی  بگه ڕێتــه وه  

بكــه ن. پاشــایه تی  سیســتمی 

مه ترســی  بــه   هه ســتیان  سیاســییه كان  حزبــه  

ئایــاری  لــه   بۆیــه   كــرد،  په راوێزخســتنیان 

بزووتنه وه یه كــی  بــه   ده ســتیان   2003 ســاڵی 

ســه رۆكی  كاتــه دا  لــه و  كــرد،  گــه وره   ناڕه زایــی 

حكومــه ت لۆكنــدرا باهــادۆ شــاند ده ســتی لــه  

پۆســته كه ی كێشــایه وه  بــه  ئامانجــی ئاســانكاری بــۆ 

بــۆ  ئاماژه یه كــه   ئــه وه ش  نیشــتامنی،  پێكهاتنــی 

ناســه قامگیری سیاســی بــاو لــه و واڵتــه دا. بێگومــان 

هێرشــی ماوییــه كان خــۆی له خۆیــدا گرفتێــك بــوو، 

شــا بیرنــدرا وایكــرد ته شــه نه  بــكات، بــه اڵم براكــه ی 

كــه  شــوێنی گرتــه وه  زۆر وریاتــر بــوو، توانــی دۆخــی 

یاخیبــوون به كاربهێنێــت بــۆ ئــه وه ی هێــزه  سیاســیه  

په راوێــز  په رله مانــی  سیســتمی  الیه نگره كانــی 

بــكات، ئــه و هێزانــه ی كــه  تۆمه تباریــان ده كــرد 

دروســتكردنووه ی  دووبــاره   بــۆ  هه وڵدانــی  بــه  

رژێمێكــی چه وســێنه ر لــه  نیپــاڵ. بــه اڵم پێگــه ی 

مه ترســیدارتر  لــه وه   زۆر  قه یرانێكــی  ماوییــه كان 

واده كات   كــه  بونیــادی  قه یرانێكــی  ده رده خــات، 

ــكات،  ــتیوانيیان لێب ــگ پش ــدی گرن ــك ناوه ن هه ندێ

چارچه كردنــی  پارچــه   لــه   دوورتــر  دۆخێكــی 

ناوچه كانــی ژێــر ده ســه اڵتی میلیشــیاكان و ئــه و 

تیــرۆره ی كــه  بــه  )شــه ڕی گــه ل( نــاوزه د ده كرێــت.

بــۆ  بانگه شــه كردن  و  ســته مكاری  ره تكردنــه وه ی 

پــرۆژه ی  به نه ته وه كردنــی  و  فره یــی  رێزگرتنــی 

چه نــد  هه مــوو  هندســتان،  بــه   دژ  ئابــووری 

داواكارییه كــه  ده نگیدایــه وه و هــۆكار بــوون بــۆ 

ــه   ــاوی ل ــه وه ی م گه شــه كردن و هه ڵكشــانی بزووتن

ــه كان  ــن ماویی ــه ر بڵێی ــه  ئه گ ــڕۆ قورس نیپــاڵ. ئه م

چاوه ڕێــی ده رفه تــن بــۆ به رپاكردنــی شۆڕشــێكی 

بونیادنانــی  لــه   به شــداریكردنیان  یــان  ریشــه یی 

پێــده دات هه ندێــك  كــه  رێگه یــان  ده ســه اڵتێك، 

بڕگــه  و مــاده ی نــاو به رنامــه  )40( خاڵییه كه یــان 

هیامالیــا  بڵێیــن  ماوه تــه وه   بكــه ن.  جێبه جــێ 

یــان  راگه یه نــراوه كان  قه یرانــه   بازنــه ی  وه ك 

قه یرانــه  شــاراوه كان ده مێنێتــه وه : كشــمیر ، نیپــاڵ و 

تیبــت لــه  ته نیشــتی دوو ناوچــه ی مه ترســییه وه ، 

نائارامــی چیــن  له الیــه ك هه رێمــی شــینگیانگی 

خــاوه ن  )ئه لویگــۆر(ی  گروپــی  به هــۆی  هه یــه  

بیــری ئیســالمی لــه  چیــن، له الیه كــی تریشــه وه  

لــه  باكــوری خۆرهه اڵتــی هندســتانه وه  كــه  بووه تــه  

به مجــۆره   جوداخــوازه كان.  گروپــه   جێمۆڵگــه ی 

ــوان دوو زه به لالحــی ئه تۆمــی ئاســیادا  ــه  نێ ــاڵ ل نیپ

ــدا  ــاوی تێ ــێكی م ــدا شۆڕش ــه  كاتێك ــكراوه ، ل قه تیس

به رپــا بــووه ، لــه  بزاڤــی ئــه و مێــژووه ی لــه  ئێســتادا 

ده ینوســێته وه   به هه ژمــوون  سیاســی  بیــری 

ــه وه   ــه  نزیك ــته  ل ــدا پێویس ــه  كاتێك ــووه  ، ل دواكه وت

چاودێــری لێبكرێــت، چونكــه  ســه ده ی بیســت و 

ــه .   ــاڵ پێی ــۆ نیپ ــوپرایزی زۆری ب ــه ك س ی

ــه وه كان  ــه ری توێژین ــین: به ڕێوه ب ــوك راس ــان ل * ج

لــه  ســه نته ری نیشــتامنی لێكۆڵینــه وه  زانســتییه كانی 

تایبــه ت بــه  هندســتان و باشــوری ئاســیا.          

سەررچاوە:       
http://mondiploar.com/juil03/articles/

racine.htm
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رێكخراوی توندڕه وی )كاخ(ی ئیسرائیلی
به رنامه  کانی، ئامانجه كانی، ستراتیژی داهاتووی
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ساڵی دامەزراندن: 1968
ئایدۆلۆژیا: ئایینیی توندڕەو

)كاخ( وشــه یه كی عیربیــه  بــه  مانــای )به مجــۆره ( 

دێــت، نــاوی رێكخراوێكــی ئیرائیلــی )زایۆنیســتی( 

له الیــه ن   1968 ســاڵی  تیرۆریســتیه،    سیاســی 

ویالیه تــه   لــه   كاهانــا  دێڤیــد  مائیــر  حاخــام 

كــه   دامه زرێــرناوه ،  ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی 

رێكخراوه كــه   ســه ركرده كانی  گرنگرتیــن  بــه  

دروشــمه كانی  رێكخــراوه   ئــه و  داده نرێــت. 

ته وراتــی  )ده ســتێك  داڕشــتووه :  به مشــێوه یه  

ــه   ــێر(، وات ــش شمش ــته كه ی تری ــووه ، ده س هه ڵگرت

ــه ره و  ــه  ب ــه  رێگ ــراوه  تاك ــه م رێكخ ــدگای ئ ــه  دی ب

ــه   ــزم بریتیی ــی زایۆنی ــوا و ئاواته كان ــی هی به دیهێنان

لــه  تــه ورات و شمشــێر )توندوتیــژی چه كــداری، 

ئــه وه ش  تــه ورات(،  ناوه رۆكــی  بــه   كاركــردن 

بێگومــان ده نگدانــه وه ی هه ندێــك لــه  وته كانــی 

)گابۆتینســكی( تونــدڕه و  ئیرائیلــی  رابــه ری 

لــه   به رگریكردنــی  ئه ركــی  ئــه م رێكخــراوه   یــه . 

جوله كه نشــینه كانی  گه ڕه كــه   دانیشــتوانی 

ئه ســتۆی  ســه ر  خســته   ئه مه ریــكای  شــاره كانی 

ــه  ترســی ده ســتدرێژی و هه ڕه شــه ی ئــه و  خــۆی، ل

ــان  ــرد. پاش ــل كاریانده ك ــه ی دژی ئیرائی رێكخراوان

و  دامــوده زگاكان  دژی  لــه   چاالكییه كانــی  و  كار 

ــه   ــاو ویالیه ت شــانده  دیپلۆماســیه  ســۆڤێتییه كان له ن

وه ك  ئاراســته كرد،  ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی 

یه كێتــی  فشــاره كانی  به رامبــه ر  لــه   ناڕه زاییــه ك 

نیشــته جێبووه   به رامبــه ر  لــه   جــاران  ســۆڤێتی 

ــه و  ــه ڕووی ئ ــتنی ده رگاكان ب ــه كان و داخس جوله ك

جوله كانــه دا كــه  ده یانویســت كــۆچ بكــه ن بــۆ 

ده ره وه .

ویالیه تــه   لــه   جوله كــه   ناوه نده كانــی  و  ده زگا 

ــه   ــت ل ــان ده پاراس ــكا خۆی ــی ئه مه ری یه كگرتوه كان

ــه وه ش  ــی رێكخــراوی كاخ، ئ ــرده وه  و چاالكییه كان ك

جموجــووڵ  توندڕه وانــه ی  رسوشــتی  به هــۆی 

رێكخــراوه   ئــه و  كاره كانــی  چاالكییه كانیــه وه .  و 

ســنوردار بــوون كاتێــك حاخــام كاهانــا له الیــه ن 

كــرا،  ده ســتگیر  ئه مه ریــكاوه   ده ســه اڵتدارانی 

بــه اڵم دوایــی لــه  ســاڵی 1971 كاهانــا بڕیاریــدا 

بچێــت بــۆ ئیرائیــل. رێكخــراوی كاخ كۆمه ڵێــك 

كــه   له خۆگرتــووه ،  جوله كــه ی  تیرۆریســتی 

تونــدڕه و ی  لــه   درێــژن  مێژوویه كــی  خاوه نــی 

كــه   هزئێــف،  ئیلــی  له وانــه   ره گه زپه رســتیدا،  و 

ــردووه  و  ــی ده رك ــوژ( ناوبانگ ــورگ( و )پیاوك ــه  )گ ب

جوله كه یه كــی نایه هــودی بــووه ، پاشــان بووه تــه  

یه هــودی و لــه  شــه ڕی ڤێتنــام ســه رباز بــووه  و 

گیرســاوه ته وه ،  ئیرائیــل  لــه   گه ڕانــه وه ی  دوای 

فیداییه كانــی  په المــاره   لــه   یه كێــك  لــه  

لــه   تــر  یه كێكــی  كــوژراوه .  فه له ســتینییه كدا 

)یوئیــل  نــاوی  كاخ  رێكخــراوی  دامه زرێنه رانــی 

لێرنــه ر (ه ، كــه  لــه  ســاڵی 1975دا بــه  تۆمه تــی 

كیســنجه ر  هێــرنی  تیرۆركردنــی  بــۆ  هه وڵــدان 

ئه مه ریــكا  كاتــه ی  ئــه و  ده ره وه ی  وه زیــری 

ــاڵی 1982  ــه  س ــرت ل ــان جارێكی ــرا، پاش ــتگیر ك ده س

بــه  تۆمه تــی رێكخســتنی تیمێــك لــه  گه نجانــی 

ــی  ــی مزگه وت ــۆ په الماردان ــه  ب ــی جوله ك ــوڕ و كچ ك

ــودس ده ســتگیركرا. هه روه هــا یوشــی  ــه  ق ئه قســا ل

دیاره كانــی  كه ســه   لــه   تــره   یه كێكــی  دایــان 

رێكخــراوی كاخ، بــه اڵم به هــۆی ناكۆكــی له گــه ڵ 

لــه   ســه ركردایه تیكردن،  له ســه ر  كاهانــا  مائیــر 

رێكخراوه كــه  كشــایه وه  و لــه  ســاڵی 1980دا بــه  

شــۆفێرێكی  كوشــتنی  بــۆ  هه وڵــدان  تۆمه تــی 

ده ســتگیركرا.  عــه ره ب 

ســه ره ڕای ئــه وه ی هه ندێــك ئامــاژه  بــه وه  ده كــه ن، 

ــچ  ــه اڵم هی ــه ، ب ــه ی حاخامێك ــه و پێی ــان ب ــه  كاه ك

خــۆی  به ڵكــو  وه رنه گرتــووه ،  دیینــی  خوێندنــی 

مائیــر  به خشــیوه .  به خــۆی  نازنــاوه ی  ئــه و 

كاهانــا ماوه یــه ك كاری بــۆ ئاژانســی هه واڵگــری 

لێكۆڵینــه وه   نوســینگه ی  و   CIA ئه مه ریــكا 

فیدرالییــه كان )FBI( كــردووه، پاشــان كۆمه ڵــه ی 

ــه  ئه مه ریــكا  به رگــری یه هــودی نــارساو بــه  )كاخ( ل

دامه زرانــدووه  ، كــه  دابه شــبووه  بــۆ دوو گــروپ: 
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ــه   ــه یه كی عیربی ــه  وش ــه ، ك ــی )حیا(ی ــه م گروپ یه ك

بــه  واتــای دڕنــده  یــان ئــاژه ڵ دێــت، دووه م ناویــرنا 

)خه ڵكــی زانســت و فكــر(. دوای ماوه یــه ك لــه  

ــی گواســته وه   ســاڵی 1971دا كاخ كار و چاالكییه كان

بــۆ ئیرائیــل و ده ســتبه رداری گروپــی دووه م بــوو 

ــۆڕا  ــاڵی 1973دا گ ــی س ــش هه ڵبژاردنه كان ــه  له پێ ک

بــۆ رێكخراوێكــی سیاســی تونــدڕه و به  نــاوی )كاخ(. 

كاهانــا لــه  هه ڵبژاردنه كانــی ســاڵی 1972 و 1977 و 

ــی  ــی كنێســتی ئیرائیل ــۆ ئه ندامێت 1981دا خــۆی ب

پێویســت  ده نگــی  نه یتوانــی  بــه اڵم  پــااڵوت، 

ــه ڵ  ــه  كنێســت. هــاوكات له گ ــو بچێت ــت تاوه ك بێنێ

گۆڕانــی هه لومه رجــی سیاســی و گه شه ســه ندنی 

جوله کــه   توندڕه وه كانــی  ئایینییــه   دیباجــه  

هه روه هــا  تونــدڕه و،  عه ملانــی  راســتڕه وی  و 

لــه   دوژمنایه تــی  هه ســتی  زیادبوونــی  به هــۆی 

ــزه وه   ــه  په راوێ ــراوی كاخ ل ــه كان، رێكخ دژی عه ره ب

ــد،  ــه ره و ناوه ن ــی كــرد ب ــه  جموجووڵه كان ده ســتی ب

ــا  ــك كاهان ــی كاتێ ــه  تایبه ت ب

هه ڵبژاردنه كانــی  لــه  

بــۆ  خــۆی   1984 ســاڵی 

ــد  ــل كاندی ــتی ئیرائی كنێس

 )26000( نزیكــه ی  و  كــرد 

به ده ســتهێناو  ده نگــی 

ــه اڵم  ــت، ب ــاو كنێس ــووه  ن چ

ده ســه اڵتدار  دامــه زراوه ی 

هه ســتی  ئیرائیــل  لــه  

كاهانــا  مه ترســی  بــه  

ناوبانگــی  له ســه ر  كــرد 

ده وڵه تــی ئیرائیــل، بۆیــه  

هه ســتا بــه  هه مواركردنــی 

یاســای هه ڵبژاردنــه كان بــه  

قه ده غه كردنــی  مه به ســتی 

حزبانــه ی  ئــه و  هه مــوو 

ــاكاری  ــۆ جی ــه  ب ــه  بانگه ش ك

وروژاندنــی  و  ره گــه زی 

و  كینــه   و  رق  هه ســتی 

دژی  لــه   دوژمنایه تــی 

عــه ره ب ده كــه ن.  

تێڕوانینێكــی  كاخ  رێكخــراوی  سیاســی  بیــروڕای 

نێــوان  لــه   هاوبــه ش  )تێڕوانینــی  مه شــیحانیه  

پێیوایــه   كــه   مه ســیحییه كاندا(،  و  جوله كــه  

ــه وه ،  ــرۆز نزیكبۆت ــودی پی ــی یه ه ــی گه ل رزگاربوون

ناوچــه   به ده ســتهێنانه وه ی  رێگــه ی  لــه   بــه اڵم 

جــۆره   هه مــوو  البردنــی  و  داگیركــراوه كان 

واتــه   هه یكــه ل  شــاخی  لــه   نامــۆ  په رســتنێكی 

و  ئه قســا(   مزگه وتــی  و  پیــرۆز  )حه ره مــی  لــه  

ــه  خاكــی  ده ركردنــی هه مــوو دوژمنانــی جوله کــه  ل

فه له ســتین دێتــه دی. كاهانــا ئــه و دیباجــه  زایۆنییانــه  

ره تده كاتــه وه ، كــه  كه وتوونه تــه  ژێــر كاریگــه ری 

دیموكراتــی  به هــا  یــان  خۆرئــاوا  شارســتانیه تی 

ئــه وه   له ســه ر  پێداگریــش  سۆسیالیســتییه كان،  و 

ده كات كــه  جوله کــه  دیینــی رقئه ســتوريی و هێــزه ، 

له به رئــه وه  كاهانــا ده یگــوت: مــن جوله که یه کــی 

بــاوه ڕدار نابینــم ئامــاده  نه بێــت بڵێــت ئــه وه ی كــه  

ــن  ــع ب ــه رده می یوش ــه  س ــه كان ل ــه  كه نعانیی عیربانی

ــه   ــووه . ب ــه  نه ب ــی دادوه ران ــه،  كارێك ــون كردوویان ن

ــه و  ــك ل ــزم كاتێ ــا، زایۆنی ــی كاهان ــدگا و بۆچوون دی

و  هێــز  جیابــۆوه ،  رقئه ســتوره   جوله که ییبوونــه  

وزه ی خــۆی له ده ســتدا و هیــچ رێگه یــه ك نییــه  

پێكــه وه   جارێكیــرت  تاكــو  زیندووكردنــه وه ی  بــۆ 

ئــه و  تێپه ڕاندنــی  رێگــه ی  لــه   نه به ســرتێته وه 

ــوك  ــه  ك ــه  ل ــه  هه ریه ك ــه ی ك ــی و په رتبوون دووفاق

پێكــردووه .  ئاماژه یــان  فیــش  و 

و  خوێنــدن  گشــتگیری  گۆڕینــی  داوای    كاهانــا 

رێگــه ی  لــه   كــردووه ،  ئیرائیــل  لــه   فێركردنــی 

ته واوه تــی.  بــه   جوله کــه   ره وتــی  بــه   لكاندنــی 

ــته   ــروپ و ده س ــی گ ــه  ئه ندامان ــه اڵم ســه باره ت ب ب

له ســه رییان  پێیوایــه   كاهانــا  یه هودییــه كان، 

ــه   ــه ن، چونك ــۆچ بك ــل ك ــه ره و ئیرائی ــته  ب پێویس

ئاینده یه كیــان  هیــچ  نه بێــت  لــه وێ  ته نهــا 

پێشــیوایه  جوله كه كانــی جیهــان  نابێــت. كاهانــا 

 ری رێكخراوی كاخ زرێنه بیۆگرافیای مائیر كاهانا، دامه

 مائیر دێڤید كاهانا واوی  ناوی ته
 نیویۆرك 1932ی ئابی 1 دایكبوون له
 )كوشتن( 1990ری  نوڤێمبه رواری مردن به

 مایكل شا، دێڤید سینا كانی ناوو نازناوه
  ری رێكخراوی )كاخ(ه زرێنه دامه یی كاری رێكخراوه

 حاخام ی دیینی پله

 تی وڵه زراندنی ده هودی، دامه لی یه رزگاركردنی گه بیروڕا
 ستین له ر خاكی فه سه هودا له خۆی یه ربه سه

ریكا  مه كانی ئه هودییه یه  یمانگا دینییه په  له ئاستی خوێندن
 تی خوێندوویه

  كاریكردووه FBIو   CIAڵ  گه له ریكا  مه ئه  كاری له
ر  رامبه ڵوێستی به هه
 كان و ئایینه  وه ته نه

ئیسالمی ب و  ره تی عه تا ئاستێكی زۆر دژایه
  كردووه

 ندامی كنێستی ئیسرائیل ئه  ته بووه 1984ساڵی  مانی رله كاری په
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گه لێكــی نه فره تلێكــراون و رووبــه ڕووی پرۆســه ی 

دامــه زراوه ی  و  ده بنــه وه   تــازه   كۆمه ڵكــوژی 

و  گه نــده ڵ  جیهانــدا  سه رتاســه ری  لــه   جوله کــه  

ــی  ــه  هه بوون ــه كان ل ــه  جوله ك ــووه، چونك ــاك ب ناپ

ــه وه ،  ــاگادار ناكات ــان ئ ــه ر ژیانی ــیه ی س ــه و مه ترس ئ

لــه  كاتێكــدا كــه  گه لــی جوله کــه  له ئێســتادا لــه  

ــان  ــیح( ی ــه  و )مه ش ــی زۆر نزیك ــی كۆتای رزگاربوون

دێــت  دڵنیاییــه وه   بــه   چاوه ڕوانكــراو  مه ســیحی 

گه النــی  هه مــوو  به ســه ر  هه ڵبــژارده   گه لــی  و 

زایۆنییــه ی  ده وڵه تــه   ئــه و  زاڵده بێــت.  تــردا 

ناســنامه ی  رێگه یــه وه   لــه   جوله كــه كان  كــه  

به رجه ســته   تێــدا  خۆیانــی  تایبه تــی  و  شایســته  

دروســتبووه    ئۆرگانــی  ده وڵه تێكــی  ده كــه ن، 

خوێــن  پاكــی  و  ره چه ڵــه ك  یه كبوونــی  له ســه ر 

جوله کــه کان  ره هــای  ســه روه ری  راگه یاندنــی  و 

به ســه ر فه له ســتیندا داده مه زرێــت، لــه  رێگــه ی 

دروســتكردنی ژیانێكــی ســه ربه خۆ لــه  چوارچێــوه ی 

ــوو  ــه ر هه م ــدار به س ــه ی هه ژمون ــوری جوله ک كولت

بواره كانــی ژیــان لــه  ئیرائیــل. 

لێكچوونێكــی زۆر  تێبینــی ده كرێــت   هه روه كــو 

كاهانــا  زایۆنییه كانــی  ئۆرگانیــه   یاســا  له نێــوان 

نازییه كانــدا  نۆرمبێرگــی  ئۆرگانییه كانــی  یاســا  و 

هه یــه )هــه روه ك مایــكل ئیتــان ئه ندامــی كنێســتی 

ــی تریشــه وه   ــه  الیه ك ــه وه (، ل ــل روونیكردۆت ئیرائی

رێكخــراوی كاخ داوای ســڕینه وه ی هه موو ئاســه واره  

ــه   ــی ل ــه ی ئیرائیل ــالمییه كان ده كات و نه خش ئیس

ــه   ــردووه ، چونك ــورات دیاریك ــو ف ــل تاك ــنوری نی س

ــۆ  ــك ب ــچ بوارێ ــراوه  هی ــه و رێكخ ــی ئ ــه  بۆچوون ب

گومانكــردن نییــه  و ئــه وه ی له نــاو تــه ورات هاتــووه  

ده ڵێــت: )خاكــی ئێمــه  لــه  نیلــه وه  تاكو فــورات درێژ 

ده بێتــه وه (. فاكتــه ری جوگرافــی لــه  فكــری كاخ زۆر 

گرنگــه ، هــه روه ك بــه  گشــتی لــه  فكــری جوله کــه دا 

كاهانــا  لــه الی  زه وی  چونكــه   ره نگیداوه تــه وه ، 

ــه   ــزاد ده گرێت ــی ئاده می ــه  كۆمه ڵ ــه  ك ــه و ئامێزه ی ئ

خــۆی، كــه  پێویســتده كات له نــاو ئــه و خاكــه دا 

ــی  ــی خه ڵكان ــه  ژیان ــاواز ل ــته  و جی ــی شایس ژیانێك

و  ببه نه ســه ر  مرۆڤایه تــی  كۆمه ڵگــه ی  تــری 

په یامــی نه ته وه یــی و كولتــوری خۆیــان بــه  ئامانــج 

ــی  ــۆ به دیهێنان ــه  ب ــش ئامرازێك ــن، ده وڵه تی بگه یه ن

ئــه و ئامانجــه  و یارمه تیدانــی گــه ل تاكــو بگاتــه  

هه مــوو ئامانجه كانــی، چونكــه  نه تــه وه  خاوه نــی 

ــنامه ی زه وی  ــش ناس ــه روه ریيه  و خه ڵكی زه وی و س

دیاریده كــه ن نــه ك بــه  پێچه وانــه وه . 

مائیــر كاهانــا دوو رێكخــراوی چه كداریــی 

دامه زرانــد: نهێنــی 

یه كه م: لیژنه ی ئاسایشی رێگاوبان

ژمــاره ی ئه ندامه كانــی گه یشــته  ســه دان كــه س. 

چاودێریكردنێکــی  بــه   هه ســتا  رێكخــراوه   ئــه م 

گشــتی  هاتووچــۆی  و  گواســتنه وه  چه كدارانــه ی 

كه رتــی  رێگه كانــی  ســه ر  و  ئیرائیــل  لــه  

ــرده  كاری  ــراوه روویك ــه و رێكخ ــان ئ ــاوا، پاش خۆرئ

و  په المــار  و  هه ڵمــه ت  رێكخســتنی  و  نهێنــی 

فه له ســتینییه كان  دژی  لــه   تۆڵه ســه ندنه وه  

لــه   كه لوپه له كانیــان  و  مــاڵ  بــۆ  ده ســتربدن  و 

شــار و دێهاتــه كان و له ســه ر رێگاوبانــه كان، بــه و 

هۆیه شــه وه  ژماره یه كــی زۆر كــوژران و برینــدار 

بــوون. 

دووه م: رێكخراوی ده وڵه تی سه ربه خۆی یه هودا   

ئــه م رێكخــراوه  پشــتیوانی خــۆی بــۆ ده وڵه تــی 

ــا ئــه و كاتــه ی وابه ســته  بێــت  ئیرائیــل راگه یانــد ت

بــه  پێداگریكــردن له ســه ر تــه واوی خاكــی ئیرائیــل، 

ــۆ  ــۆزيی ب ــه  دڵس ــه  رێكخراوه ك ــای وای ــه وه ش مان ئ

ــه ر ده ســتبه رداری هــه ر  ــت ئه گ ــه  نابێ ــه و ده وڵه ت ئ

به شــێكی خاكــی ئیرائیــل بێــت، ئــه و كاتــه ش 

رێكخراوه كــه  مافــی ئــه وه ی هه یــه  بــه  زه بــری هێــز 

ده ســتی به ســه ردا بگرێــت و ده وڵه تــی یه هــودا 

دامبه زرێنێــت، كــه  له ســه ر بنه مــای به رگریكــردن 

ــراوی  ــاوی رێكخ ــت. ن ــه  داده مه زرێرنێ ــه و زه وییان ل

نهێنــی  رێكخــراوی  دوو  بــه   وابه سته شــه   كاخ 

ــرۆر  ــه  رێكخــراوی )تی ــن ل ــش بریتی ــه وه  ئه وانی دیك

لــه  به رامبــه ر تیــرۆر( و )ســیكارییم( واتــه  ئه وانــه ی 

هه ڵگرتــووه .  خه نجه رییــان 

نیویــۆرك  لــه   لــه  دوای كوژرانــی مائیــر كاهانــا 

هاواڵتیه كــی  ده ســتی  له ســه ر   1990 ســاڵی  لــه  

ئه مه ریكــی بــه  ره گــه ز میــری، رێكخــراوی كاخ 

ــه   ــان پارێزگاریكــرد ل ــه ره وه : یه كه می ــه  دوو ب ــوو ب ب

ــر و  ــان گه وره ت ــه  ئه مه ی ــاوی كاخ، ك هێشــتنه وه ی ن

ــی  مه ترســیدارتره  و ژمــاره ی ئه ندامــه  تۆماركراوه كان

ســه دان كــه س ده بێــت، بــه اڵم دۆســت و الیه نگرانــی 

هــه زاران كــه س ده بــن و زۆر خوێنــده وار نیــن و 

ــرن  ــت وه رده گ ــل هه ڵوێس ــه اڵتی ئیرائی دژی ده س

لــه   ئه وانــه ی  عه ره به كانــه .  لــه   رقیــان  زۆر  و 

كۆچیانكــردووه   یه كگرتوه كانــه وه   ویالیه تــه  

رێكخســتنی  بنكــه ی  و  ســه ركردایه تی  ترۆپكــی 

بــه ره ی  بــه اڵم  پێكهێنــاوه .  به ره یه یــان  ئــه م 

حــی(  )كاهانــا  رێكخــراوی  لــه   بریتییــه   دووه م 

كاهانــا.  مائیــر  كوڕه كــه ی  ســه رۆكایه تی  بــه  

بــه اڵم  بچوكــرته ،  كاخ  رێكخــراوی  لــه   ئه مه یــان 

ــه  ئاشــكرا و نهێنــی  ــه ب هه مــان چاالكــی توندڕه وان

كوشــتارگه لی  ئه نجامــی  ئه نجامــده دات.  لــه  

ــه 25ی  ــل ل ــاری خه لی ــه  ش ــی ل ــی ئیرباهیم حه ره م

ــه ی  ــتی جوله ك ــه ر ده س ــاڵی 1994 له س ــوباتی  س ش

حكومه تــی  گۆڵدشــتاین(،  )بــاروخ  تونــدڕه و 

ئیرائیــل كار و چاالكییه كانــی هــه ردوو رێكخــراوی 

هه ڵپه ســارد.  حــی  كاهانــا  و  كاخ 

سه رچاوه كان: 

فه له ســتین،  زانیارییه كانــی  و  هــه واڵ  ئاژانســی 

ویكپێدیــا

ht tp : / /w w w.waf a in fo.p s / a t empl at e .

a s px ? i d = 5 0 3 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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لە  دەکرێت  دیموکراسى  ئەزموونى  لە  باس  کاتێک 
چەند  ڕاستەوخۆ  ئەفەریقا،  ب��اش��وورى  وەک  واڵتێکى 
پرسیارێک لە بارەى ڕادەى سەرکەوتنى ئەو ئەزموونە 
واڵتێکى  لە  گ��ەورەی��ە،  گۆڕانکارییە  ئ��ەو  چۆنیەتیى  و 
داگیرکارەوە بۆ سەربەخۆیى دێنە ئاراوە، چونکە دوای 
ئەویش  پێش  و  ڕەگ��ەزى  جیاکاریى  لە  دەیەیەک  چەند 
دەیەى کۆڵۆنیالیزمى، جوهانسبرگ توانیى ڕێگەیەکى درێژ 
ببڕێت، دوا جار پێگەیەکى شاییستە بۆ خۆى فەراهەم بکات 
لە شەمەندەفەرى بەرەوپێشەوەچوونى مرۆیى، هەروەها 
بتوانێت لە سەرووى واڵتانى کیشوەرە ڕەشەکە بێت لە 
ڕووى ئابوورییەوە. جیهان و دامەزراوە دارایییەکان بە 
باشوورى  ئابوورییەى  پێشکەوتنە  بەو  گشتى هەستیان 
ئەفەریقا کرد، کاتێک سندوقى دراوى نێودەوڵەتى داواى 
بەهێز  ئابوورییەکى  خ��اوەن  ترى  واڵتانى  و  واڵتە  لەو 
دراوى  سندوقى  لە  دارایییان  بەشداریى  قەبارەى  کرد، 

نێودەوڵەتى زیاتر بکەن
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 ئەفەریقا
ئەزموونی باشوورى
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2019

شارستانیەتی هیندی لە كۆنترین شارستانیەتە ڕەسەن 
خۆی  توانای  كە  ئاسیادا،  لە  دادەن��رێ��ت  زیندوەكان  و 
سەلماندوە لە سەر بەردەوامبوون و نوێكردنەوەی خۆی 
شارستانیەتی  ئاستەنگەكاندا.  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە 
هیندی تایبەتمەندییەكی جیاكەرەوەی هەیە وەك هەموو 
شارستانیەتە كۆنەكان، هەروەها توانای بەردەوامیدانى 
بە دابونەریتەكانی هەیە، لە هەمان كاتیشدا لەخۆگرتنی 
هاوكێشەیەكی  دروستكردنی  و  دەرەكییەكان  فاكتەرە 
نوێ. لەبەر ئەوە، وا دەردەكەوێت كە ناوچەی باشووری 
ئاسیا قەوارەیەكی شارستانی بێ هاوتا بێت كە فەرەیی 
لە  كەلتوورەكان  و  نەریت  و  ئایینەكان  و  زمانەكان  لە 
بە  سیاسی  یەكێتییەكی  كات  هیچ  ب��ەاڵم  دەگرێت،  خۆ 
نەتەوەیییەكانی  واڵتە  لە  كە  جۆرە  لەو  نەبینیوە  خۆوە 

ئەورووپادا هەن.
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ناوەڕاستى  دەکەوێتە  گەرمەسێرە،  واڵتێکى  مالیزیا 
واڵتە  ئ��ەو  جوگرافیای  ئاسیا.  خۆرهەاڵتى  ب��اش��وورى 
ب��اک��وور و هێڵى  ن��ێ��وان هێڵى ئ��اس��ۆی��ی7-1  دەک��ەوێ��ت��ە 
ستونیی 100-120 خۆرهەاڵت. دەریای چینى باشوور 
هەرێمى سەباح و سرداق لە یەکترى جیا دەکاتەوە هەتا 
لە سێ  مالیزیا  بورینۆ.  دوورگەى  خۆرئاواى  باکوورى 
هەرێمى فیدڕاڵى و سیانزە هەرێمى تر پێک دێت- تێکڕاى 

ڕووبەرى ئەو واڵتە نزیکەى 329758 کم2.
مالیزیا دواى ئەوەى لە الیەن یابانەوە داگیر کرا، تا 
ساڵى 1942 لە ژێر دەسەاڵتى داگیرکارى ئەو واڵتەدا 
ب���وو، دوات��ری��ش ت��ا س��اڵ��ى 1967 ل��ە ژێ��ر دەس��ەاڵت��ى 
 1957 ساڵى  لە  پاشان  مایەوە،  بەریتانیا  داگیرکارى 
و  سەنگافوورە  بهێنێت،  دەست  بە  سەربەخۆیی  توانیى 
سەباح و سەرداق تا ساڵى 1963 پێکەوە لە ناو یەکێتیی 
فیدڕاڵى مالیزیادا بوون. سەنگافوورە لە ساڵى 1963دا 

لە مالیزیا جیابوەوە و سەربەخۆیی بە دەست هێنا.
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س���ەب���ارەت ب��ە ڕۆڵ���ی س���ەرك���ردە س��ەرب��ازی��ی��ەك��ان و هێزە 
لە  كە  دەبینرێت  ئەندەنووسیا،  سیاسیی  ژیانی  لە  چەكدارەكان 
سایەی بوونی ژمارەیەكی زۆر لە حیزبە سیاسییەكان لەو واڵتەدا، 
دەكرێت  بەاڵم  نییە،  سیاسییان  حیزبێكی  هیچ  چەكدارەكان  هێزە 
سەركردە سەربازییەكان ببنە ئەندامی هەر حیزبێكی سیاسی، بەاڵم 
بە مەرجی وازهێنانیان لە كار و پۆستەكانیان لە هێزە چەكدارەكان. 
گەلی ئەندەنووسیا سەركەوتنی بە دەست هێنا لە هەڵوەشاندنەوەی 
ئەو ڕۆڵە دوو جەمسەرییەی هێزە چەكدارەكان، كە لە دەستووردا 
لە ژێر ڕكێفی سوپادا  جێگیر كرابوو. هەروەها هێزەكانی پۆلیس 
چەكدارەكان  هێزە  هەرێمیی  ق��ەوارەی  نەتوانرا  ب��ەاڵم  نەمانەوە، 
بكرێت،  سنوردار  ئابوورییەكانی  چاالكییە  یان  هەڵبوەشێنرێتەوە، 
كە  دەك���ردن،  دابین  بۆ  بودجەیەی  ئ��ەو  ئ��ەوەن��دەی  دوو  چونكە 
پاشكۆیەتیی  ه��ەروەه��ا  ك��ردوە،  تەرخان  سوپای  بۆ  حكوومەت 

دامودەزگاكانی هەواڵگری بۆ هێزە چەكدارەكان بەردەوام بوو.

ئەزموونی ئەندەنووسیا

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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ئ��ەم��ەری��ك��ای  ك��ی��ش��وەری  دەوڵ���ەت���ەی  ئ���ەو  چیللی 
كۆلۆنیالیزمی  الیەن  لە  داگیركردنی  پێش  لە  كە  التین، 
)ئەنیكا(ی  ئیمپراتۆریەتی  لە  ب��وو  بەشێك  ئیسپانیاوە 
داگیری   1540 ساڵی  لە  ئیسپانیا  ئەمەریكیی.  هیندی 
كرد و تا ساڵی 1818 هەر وەك كۆڵۆنییەكی ئیسپانی 
مایەوە، ئەوەیش لە كاتێكدا دامەزراندنی كۆماری چیللی 
لەگەڵ هەر  1836دا دوو شەڕی  لە ساڵی  ڕاگەیەنرا و 
چەند  و  هەڵگیرساند  پۆلیڤیا  و  پیرۆ  دراوسێكەی  دوو 
ساڵێك شەڕ لە نێوانیاندا درێژەی كێشا. چیللی دەوڵەتێكی 
كەناریی كیشوەرییە، ئەمەیش لەبەر ئەوەیە كە خاكەكەی 
خ��ۆرئ��اوای  ك��ەوت��وەت��ە  و  الكێشەیەكدایە  ش��ێ��وەی  ل��ە 
دەگاتە  چیللی  ڕووب��ەری  التین.  ئەمەریكای  كیشوەری 
756,626 كیلۆمەتر چوارگۆشە و پایتەختەكەی شاری 
سانتیاگۆیە )سانت یەعقووب(، شارە گرینگەكانی بریتیین 

لە: ڤلپاریسۆ، ئەنتۆفاگستا، ڤاڵدیڤیا و كۆنسپسیۆن. 
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لە سایەی بارودۆخێكی سیاسی و ئابووریی دژوار و 
شێواودا، ژەنراڵ )پارك چۆنگ هی(، سەرۆکى پێشووترى 
سەربازییەوە  كودەتایەكی  ڕێگەی  لە  باشوور  کۆریاى 
1961دا گەیشتە سەر كورسیی دەسەاڵت و تا  لە ساڵی 
بە  زۆری  گرنگیی  و  مایەوە  دەسەاڵت  لە   1979 ساڵی 
دەست  بە  كۆریا  كاتێكدا  لە  دا،  ئابووری  گەشەسەندنی 
كەمبوونەوەیەكی  و  پاشەكەوتكردن  ڕێژەی  كەمیی 
دەینااڵند،  دەرەكییەكانەوە  یارمەتییە  قەبارەی  گەورەی 
بۆ  حكوومیی  بانكێكی  چەند  )پارك(  هۆیەشەوە  بەو 
دامەزراند و  ئاستەنگانە  و  ئەو كێشە  بەرەنگاربوونەوەی 
بانكە تایبەتییەكانیشی خۆماڵی كرد بە مەبەستی زاڵبوون 
پێویستی  پێی  بە  ئاڕاستەكردنیان  و  قەرزەكان  سەر  بە 
كۆریای  نوێی  سەرۆكی  كۆریا.  گەشەپێدانی  پالنەكانی 
بۆ  گۆڕی  ئابووریی  گەشەپێدانی  ستراتیژیەتى  باشوور 
بەرەو  ئاڕاستەكراو  ئابووریی  بە  پشتبەستن  ستراتیژیی 

هەناردەكردنى بەرهەمە نیشتیمانییەکان بۆ دەرەوە.

ئەزموونی كۆریای باشوور

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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كاروباری ئەڵمانیا لە دوای كۆتاییهاتنی جەنگی دوەمی 
جیهان، بەخاوی بەرەوپێش دەچوو، چونكە تێكڕای بێكاری 
هەروەها   ،11.4% ڕێ��ژەی  گەییشتە  1950دا  ساڵی  لە 
كااڵ  نرخی  ب��ەرزب��وون��ەوەی  ه��ۆی  ب��وە  كۆریایش  جەنگی 
حاڵەتێكی  لە  خەرجییەكانیش  ت��ەرازووی  سەرەكییەكان، 
و  ئ��ێ��ره��ارد  ل��ۆدوی��ج  ب���ەاڵم  ب���وو،  كورتهێناندا  گ����ەورەی 
پەیڕەوكردنی  لە  بوون  ب��ەردەوام  حكوومەت  حیزبەكانی 
پ��ان��ی داڕێ����ژراو و پ��ارێ��زگ��اری��ك��ردن ل��ە ڕێ��چ��ك��ەك��ەی، لە 
ئ��ام��اژەك��ان��ی سەركەوتن  1951ی��ش��دا  س��ەرەت��ای س��اڵ��ی 
دروست  هەناردەكردندا  لە  زیادەیەك  چونكە  دەركەوتن، 
بوو، لە ساڵی 1952یشدا خواستی بەهێزی دەرەكی ڕوو 
لە هەڵكشان لە سەر كااڵ ئەڵمانییەكان یارمەتیدەر بوو بۆ 
ئەوەی زیادەیەكی گەورە لە تەرازووی بازرگانیدا دروست 
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ب���ەڕازی���ل ی��ەك��ێ��ك��ە ل��ە گ���ەورەت���ری���ن ه��ێ��زەك��ان لە 
ئەو  پێی  بە  ئەوەیش  باشوور،  ئەمەریكای  كیشوەری 
ناجێگیرە  ڕەوشە  ئەو  تێپەڕاندنی  لەو  هەیبوو  توانایەی 
سیاسییەی لەو واڵتەدا هەبوو لە كۆتایییەكانی سەردەمی 
و   1985 لە ساڵی  دەسەاڵتی سەربازیدا  فەرمانڕەوایی 
تایبەت  بە  ڕاب���ردوودا،  س��ەدەی  نەوەدەكانی  سەرەتای 
لە دوای ئەوەی )فیرناندۆ كاردوسۆ( لە ساڵی 1994دا 
پۆستی سەرۆكی بەڕازیلی گرتە دەست، لەو كاتەیشەوە 
بەڕازیل دەستی كرد بە پەیڕەوكردنی سیاسەتێكی نوێ 
لە سەر ئاستی ناوخۆیی و دەرەكی، كە تێیدا پشتیوانیی 
دەكرد،  ئابووریی  و  سیاسی  چاكسازیی  ئەنجامدانی  لە 
ئ��ەوەی��ش ل��ە س���ەر ب��ن��ەم��ای پ��ت��ەوك��ردن��ی ك���ران���ەوە و 
سەروەرێتیی میكانیزمەكانی بازاڕی ئازاد و بەهێزكردنی 
پێگەی واڵتەكە لە سەر ئاستی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بە 

گشتی و واڵتانی كیشوەری ئەمریكای التین بە تایبەتی.

ئەزموونی بەرازیل

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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ئیماراتى  میرنشینى  واڵت��ى  لە  فیدراڵی  ئەزموونى 
هەستانەوەى  ڕووخسارەكانى  كە  یەكگرتوو،  عەرەبیی 
نهیان  ال  سلطان  بن  زای��د  دەستى شێخ  س��ەر  لە  نوێى 
دەستى پێ كرد دەبینین ئەو لە ماوەی چەند دەیەیەكى 
كەمدا دەسەكەوتى هەرە مەزنى بە دەست هێنا لە سەر 
و  كۆمەاڵیەتی  و  ئ��اب��ووری  و  سیاسی  ئاستە  ه��ەم��وو 
میرنشینی  گەلى  كە  ك��ردوە  وای  ئەمەیش  مرۆیییەكان، 
هەبێت  یەكەمى  پلەى  عەرەبی  واڵتانى  ئاستى  سەر  لە 
و لە سەر ئاستى جیهانییش بە پلەى سیانزەیەمین بێت 
ڕاپرسی  پێى  بە  ئەمەیش  خۆشگوزەرانییەوە  ڕووى  لە 
دەی��ەى  چ��وار  میانەى  لە  میرنشین  »ف��ۆری��س«.  ت��ۆڕى 
بوو  فیدراڵییەكەیدا سەركەوتوو  ئەزموونە  لە  ڕابردوودا 
هەتا بوە قەوارەیەكى پتەو و توند و یاخی لە پەرتبوون. 
فیدراڵی میرنشینی  نیشتمانیى  ئەنجوومەنى  دامەزراندنى 
و  بەهێز  فیدراڵییەتێكى  بونیادنانى  لە  بوو  یارمەتیدەر 
سەركەوتن لە داڕشتنى ناسنامەیەكى نیشتمانیى بەهێزدا.
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سەرکردایەتیى  بە  پاکستان  لە  س��ەرب��ازى  ک��ودەت��ای 
ژەنەڕاڵ پەروێز موشەڕەف لە 12�ی تشرینى یەکەمى ساڵى 
ئەزموونى  بە  هێنرا  کۆتایى  بەمەیش  درا،  ئەنجام   1999
دەبەست.  ئ��ازاد  هەڵبژاردنى  بە  پشتى  کە  دیموکراسى، 
لە ژیانى  دوا جار باسوخواسى زەرووریەتى ڕۆڵى سوپا 
ئەو  چەند  هەر  ئاراوە،  هێنایەوە  پاکستانییەکانى  سیاسیى 
نێوان  ملمالنێکانى  لە  سوپاى  کاریگەریى  ڕۆڵ��ى  قۆناغە 
هەر سێ دەسەاڵتەکە بە خۆیەوە بینى، کەچى هەژموونى 
مەدەنیى سەرۆک وەزیران بە سەر کاروبارى دامەزراوەى 
سەربازى، جێگەى ڕەزامەندیى فەرماندەکانى سوپا نەبوو، 
چونکە سەرکردایەتیى سەربازى بە شێوەیەکى ڕاستەوخۆ 
و ناڕاستەوخۆ پشتى بە مێژوە سیاسییە دوورودرێژەکەى 
ئەمەیش  ه��ەر  واڵت،  فەرمانڕەوایەتیکردنى  لە  دەبەست 
لە ژێر ڕۆشنایى  هاتنەوەى سوپا  بوو وای کرد دووبارە 
کێشە زۆرەکانى واڵت بە دەستییەوە دەینااڵند هەر دواى 

ئەزموونی پاکستانسەربەخۆیى بوون، ببێتە شتێکى ئاسایى.

پرۆژەی توێژینەوە جیهانییەکان
بەشی چوارەم
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لە باڵوکراوە تازەکانی دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
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ڕێكخراوی موجاهیدینی خه لق
هێزێكی نا هاوته ریب به  بااڵنسی هاوكێشه  سیاسییه كان
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ڕێكخراوێكــی  خه لــق،  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی 

لــه   ئێرانیــه ،  ئۆپۆزســیۆنی  ســه ربازی   – سیاســی 

ڕۆشــنبیرێكی  چه نــد  له الیــه ن  1965دا  ســاڵی 

ــی  ــه  ئامانجــی ڕووخاندن ــرناوه ب ــه وه  دامه زرێ ئێرانی

و  په هله وییــه كان   بنه ماڵــه ی  پاشــایه تی  ڕژێمــی 

ــه م  ــردووه ، مری ــی ك ــه وی ڕابه رایه ت ــعود ڕه ج مه س

ئه نجومه نــی  ســه رۆكی  هاوسه ریشــی  ڕه جــه وی 

ــران  ــه رۆكی ئێ ــه  س ــووه ، ب ــه ت ب ــورای موقاوه م ش

لــه  ســاڵی 1979  ناســاندووه .  لــه  مه نفــا خــۆی 

لــه  كاتــی به رپابوونــی شۆڕشــی ئیســالمی ئێــران 

محه مــه د  ڕژێمــی  ڕووخاندنــی  لــه   به شــداری 

ــه   ــی ناوه ت ــان پێ ــردووه، پاش ــه وی ك ــا په هل ڕه زا ش

نــاو چه ندیــن شــه ڕ و پێكدادانــی خوێنــاوی لــه  

ــی  ــه  سیســتمی ویالیه ت ــران، ك ــه ر ڕژێمــی ئێ به رامب

ده كات.  فه رمانڕه وایه تــی  فه قیــھ 

ئاڕاسته ی ئایدیۆلۆژی 

ــالم  ــه  ئیس ــق پێیوای ــی خه ل ــراوی موجاهیدین ڕێكخ

بــۆ خــۆی ئایدیۆلۆژیایه كــی دیموكراتــی خــاوه ن 

موجاهیدینــی  دامه زرێنه رانــی  دینامیكیایــه . 

كــه   ده كــه ن،  ئــه وه   له ســه ر  پێداگــری  خه لــق 

ئه مجــۆره  خوێندنه وه یــه  به ســه  بــۆ به دیهێنانــی 

دیموكراتــی و ئــازادی لــه  واڵتــی ئێــران، به ڵكــو 

ــی  ــی په یپێربدن ــه  بنه ماكان ــه وه ، ك ــی ده كه ن ڕوونیش

به هاكانــی  لــه   ئیســالم  دیینــی  بابه تییانــه ی 

ــه وه ،  ــۆی ده بینێت ــتگۆیی«دا خ ــداكاری« و »ڕاس »فی

ــه   ــا گرنگ ــه م دوو به ه ــی ئ ــێ هه بوون ــه  به ب چونك

و  دامباڵێرنێــت  ســته مكارییه ك  هیــچ  ناكرێــت 

ێــت.  نه هێڵر

شای ئێران و خومه ینی 

توونــدی  بــه   خه لــق  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی 

ــه  25ی  ــی كــرد، كــه  ل ــی ڕژێمــی شــای ئێران دژایه ت

ــی  ــه  دامه زرێنه ران ــه ك ل ــاری ســاڵی 1972 ژماره ی ئای

ڕێكخراوه كــه  و ئه ندامانــی لیژنــه  ناوه ندییه كــه ی 

ــاندانه   ــن و خۆپیش ــه  مانگرت ــك ك ــێداره دا. كاتێ له س

گــه وره كان لــه  دژی ڕژێمــی شــای ئێــران به رپــا بــوو، 

بــه  وره یه كــی  ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق 

ــه و  ــه  ئه رشــیفی ئ ــدا كــرد. ل ــه رزه وه  به شــداری تێ ب

هێــزه وه   به وپــه ڕی  كــه   باســكراوه ،  ڕێكخــراوه دا 

به شــدارییان كــردووه  لــه  جۆشــدانی ڕای گشــتی 

ســته مكارییه كانی  دژی  لــه   ئێرانــی  شــه قامی 

لــه   په هلــه وی(.  ڕه زا  محه مــه د  )شــا  ڕژێمــی 

دوای ســه ركه وتنی شۆڕشــی گه النــی ئێــران، كــه  

و  دیــد  لێكه وتــه وه ،  شــای  ڕژێمــی  ڕووخاندنــی 

تێڕوانینه كانــی خومه ینــی و الیه نگرانــی له الیــه ك 

ڕێكخــراوی  ســه ركرده كانی  تێڕوانینه كانــی  و 

ــه   ــوو، چونك ــاواز ب ــرت جی ــق لێك ــی خه ل موجاهیدین

نیگه رانییه كانــی  و  تــرس  خه لــق  موجاهیدینــی 

ــه اڵتی  ــی و ده س ــه اڵتی دیین ــه وه ی ده س ــه  كۆبوون ل

كه ســدا  یــه ك  ده ســتی  له نــاو  جێبه جێكــردن 

به ڵكــو  بــوو،  خومه ینــی  ئــه و  نه شــارده وه ، 

ئــه وه   كــه   ده كــرد،  ئــه وه   له ســه ر  پێداگــری 

ســه ر  بــۆ  گه وره یــه   مه ترســییه كی  و  هه ڕه شــه  

لــه  ئاســۆی په یوه ندییه كانــدا  ئێــران.  داهاتــووی 

هیــچ لێكنزیكبوونه وه یــه ك لــه  نێــوان هــه ردووال 

ــه دی نه ده كــرا، چونكــه  ڕێكخــراوی موجاهیدینــی  ب

خه لــق داوای خۆپاراســتنی ده كــرد لــه  جیــاكاری 

نێــوان هاواڵتیانــی ئێــران له ســه ر بنه مــای دییــن 

ــه  به رامبه ریشــدا داوای  ــه  و مه زهــه ب، ل ــان تائیف ی

چاره ســه ركردنی  ســه ر  بخرێتــه   فۆكــس  ده كــرد 

و  ئابووریــی  و  سیاســی  گرفتــه   و  كێشــه   ئــه و 

به ده ســتیانه وه   واڵته كــه   كــه   كۆمه اڵیه تییانــه ی، 

ــی  ــه  خومه ین ــدا، ك ــه  كاتێك ــه  ل ــووه ، ئه م ــرۆده  ب گی

ــق  ــی خه ل ــراوی موجاهیدین ــه  ڕێكخ ــی، ك وایده بین

مه ترســیه  و پێویســته  له نــاو بربێــت.   

ئێــران  ئۆپۆزســیۆنی  ئاشــتییانه ی  ناڕه زایه تــی 

لــه م  بــوو،  بــه رده م   1980 تــا   1979 ســاڵی  لــه  

خه لــق  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی  ماوه یــه دا 

پشــتیوانی لــه  ســه رۆكی پێشــووی ئێــران )حه ســه ن 

به نــی ســه در( كــرد لــه  به رامبــه ر دامــه زراوه ی 

ــاندان  ــراوه ی خۆپیش ــه و ڕێكخ ــوو ئ ــی، ئه وه ب دیین

ده ســه اڵتی  دژی  لــه   ناڕه زایه تییه كانــی  و 

و  توونــد  گــورزی  بــه   ده ســتپێكرد،  خومه ینــی 

كاریگــه ر وه اڵمــی درایــه وه . لــه  كاتــی ده ســتپێكردن 

بــه  به ره نگاربوونــه وه ی چه كــداری موجاهیدینــی 

لــه   خومه ینــی  ده ســه اڵتی  دژی  لــه   خه لــق 

ســه ده ی  هه شــتاكانی  ده یــه ی  ســه ره تای 

به رنامه یه كــی  ڕێكخــراوه   ئــه و  ڕابــردوودا، 

ــا  ــت ت ــی داڕش ــی سیاس ــی و هاوپه یامنێتیه ك سیاس

ــه رۆك  ــه  س ــی، ك ــه ی خومه ین ــی ڕژێم ــه  به دیل ببێت

ســه در(  )به نــی  ئێــران  كاتــه ی  ئــه و  كۆمــاری 

تایبه تــی دوایئــه وه ی  بــه   تێــدا كــرد،  به شــداری 

ــه وی  ــعود ڕه ج ــربد. مه س ــه ركار الی ــی له س خومه ین

ســه رۆكایه تی ئــه و هاوپه یامنێتیــه ی گرته ده ســت، 

نیشــتامنی  )ئه نجومه نــی  پێیده وتــرا  كــه  

ــه وی  ــه وه  ڕه ج ــه و هۆیه ش ــران(، ب ــه ی ئێ موقاوه م

و  جێهێشــت  ئێرانیــان  ســه در  به نــی  له گــه ڵ 

ڕوویانكــرده  پاریــس. بــه و هۆیــه وه  كێرڤــی كێشــه  و 

ــه   ــوو، ل ــرت ب ــه ردووال گه رم ــوان ه ــی نێ ناكۆكییه كان

ئه نجامــدا چه نــد ڕووبه ڕووبوونــه وه ، پێكدادانێــك 

ئێــران  حكومه تــی  ڕێكخراوه كــه  و  نێــوان  لــه  

ــی  ــی ژماره یه ك ــدا كوژران ــه  ئه نجام ــه  ل ــدا، ك ڕوویان

كــرا  ناچــار  لێكه وتــه وه ،  ئه ندامه كانــی  لــه   زۆر 

ڕووبكاتــه  تاراوگــه  تاوه كــو بتوانێــت درێــژه  بــه  

ــاری ئیســالمی  ــه ر كۆم ــه  به رامب ــدات ل شــه ڕكردن ب

ــر ناونیشــانی بوونیادنانــی ده وڵه تێكــی  ــران، له ژێ ئێ

ئه ڵته رناتیــڤ. دیموكراتــی  ئیســالمی 

لــه  ســاڵی 1986و لــه  كاتــی شــه ڕی عێــراق – ئێــران 

لــه  نێــوان )1980-1988(دا شــاری به غــدا ببــووه  

ڕێكخــراوی  بــۆ  ســه ره كی،  ســه ربازی  په ناگــه ی 

ــه ،  ــه  تاراوگ ــی ل ــق و ئه ندامه كان ــی خه ل موجاهیدین

به ڵكــو عێــراق بــووه  بنكــه ی ده ســتپێكردنی هێــرش 

له نــاو  ئامانجــه كان  ســه ر  بــۆ  په الماره كانــی  و 

دامــوده زگاكان  لێدانــی  مه به ســتی  بــه   ئێــران، 

ده ســه اڵتی  بــه   ســه ر  به رپرســی  كه ســانی  یــان 

ــراق  ــی عێ ــه وه ی حكومه ت ــی دوایئ ــران، به تایبه ت ئێ

ڕاهێنانــی  و  مه شــق  حســێن(  ســه دام  )ڕژێمــی 

پێداویســتیه   ته قه مه نــی،  و  چــه ك  پێده كــردن، 

ســه ربازگه ی  دابینده كــردن.  بــۆ  ســه ربازییه كانی 

ئــه رشه ف لــه  نزیــك شــارۆچكه ی )خالــص(ی عێــراق 
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ببــووه  بنكــه ی ســه ره كی چه كدارانــی موجاهیدینــى  

ــدا  ــراق – ئێران ــه ڕی عێ ــااڵنی ش ــه  س ــه  ل ــق، ك خه ل

دژی  لــه   په المــاری  و  ئۆپه راســیۆن  چه ندیــن 

هۆیه شــه وه   بــه و  ئه نجامــدا،  ئێــران  هێزه كانــی 

ئــه و  بــۆ  شــه ڕه كه   ده ســتكه وته كانی  لــه  

ــه ك و  ــك و چ ــه وه ، وه ك تان ــه ربازگه یه  ده گوێزران س

ســه ربازییه كان. ئامێــره 

نزیكــه ی  ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق، كــه  

و  ئۆپۆزســیۆن  هێزێكــی  وه ك  ده یه یــه   چــوار 

لــه   ئێــران  ئیســالمی  كۆمــاری  دژی  لــه   نه یــار 

ــڕه وی  ــه  په ی ــی ئیســالمی ل ده ره وه  كارده كات، ئایین

سیاســی خۆیــدا وه ك ئایدیۆلۆژیــا په یــڕه و كــردووه ، 

بــه  پێچه وانــه ی زۆرێــك لــه  هێــز و بزووتنــه وه  

ــالمی  ــنامه ی ئیس ــران ناس ــری ئێ ــتامنییه كانی ت نیش

ئێرانــی  ناســنامه ی  لــه   دانه بــڕاو  به شــێكی  وه ك 

لێده ڕوانێــت. ئــه و ڕێكخــراوه  لــه  ســااڵنی پێــش 

گــورزی،  ئێــران  ئیســالمی  به رپابوونــی شۆڕشــی 

ــه  ڕژێمــی شــا وه شــاندوو  ــه  پێــش و كوشــنده ی ل ب

ناوه نــدی  كۆمیتــه ی  ئه ندامانــی  زۆری  به شــێكی 

ده ســتگیركران، خرانــه  زیندانه كانــه وه . موجاهیدینــی 

هه بــوو  به رچــاوی  به شــدارییه كی  خه لــق 

ئێــران،  ئیســالمی  شۆڕشــی  ســه ركه وتنی  لــه  

لــه   گــه ل  فیدائییه كانــی  ڕێكخــراوی  له گــه ڵ 

ســاڵی 1979دا یه كه میــن دوو ڕێكخراوبــوون لــه  

ڕادیــۆو  بــاره گای  ســه ركه وتنی شۆڕشــدا  شــه وی 

داگیركــردوو  شــایان  ســه رده می  ته له فیزیۆنــی 

دا.  پاشــایه تیان  پاراســتنی  گاردی  گه مــارۆی 

ناكۆكییه كانی له گه ڵ خومه ینی له سه ر 

بیروباوه ڕه كانی شۆڕش 

ســه ره ڕای ئــه وه ی ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق 

ڕۆڵــی به رچــاوی گێــڕا لــه  ڕووخاندنــی ڕژێمــی 

ئیــامم  له گــه ڵ  زوو  هــه ر  بــه اڵم  ئێــران،  شــای 

ــه   ــه باره ت ب ــۆی س ــه  و ناك ــه  كێش ــی كه وت خومه ین

به تایبه تــی  ئێــران،  نوێــی  ده ســتووری  داڕشــتنی 

كاتێكــدا،  لــه   فه قیــھ،  ویالیه تــی  بــه   ســه باره ت 

ــی  ــق قبوڵكردن ــی خه ل ــراوی موجاهیدین ــه  ڕێكخ ك

بــه   ڕه تكــرده وه ،  فه قیهــی  ویالیه تــی  بنه ڕه تــی 

دایــه   دیینــی  دیكتاتۆریه تــی  بــه   شــه رعیه تدان 

ــالمی  ــی ئیس ــه ركه وتنی شۆڕش ــه  دوای س ــه م. ل قه ڵ

ده ســه اڵتی جێبه جێكــردن لــه  حكومه تــی ئێــران، 

به ســه ردا  ڕادیكاڵه كانــی  هێــزه   هه ژموونــی  كــه  

زاڵبــوو، ڕێگه یــان بــه  مه ســعود ڕه جــه وی نــه دا 

خــۆی بــۆ پۆســتی ســه رۆك كۆمــاری ئێــران كاندیــد 

ــوو  ــه و چانســی باشــرتی هه ب ــدا ئ ــه  كاتێك ــكات ل ب

ــی  ــۆی پێداگریكردن ــه وه ش به ه ــه ركه وتن، ئ ــۆ س ب

ــھ  ــی فه قی ــای ویالیه ت ــه وه ی بنه م ــه ر ڕه تكردن له س

لــه  ده ســه اڵتدا.

بازنــه ی  به رته ســكبوونه وه ی  له گــه ڵ  هــاوكات 

و  سیاســییه كان  حزبــه   داپڵۆســینی  و  ئازادییــه كان 

ــزه   ــتێوه ردانی هێ ــۆكان به هــۆی ده س داخســتنی زانك

موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی  و  چه پــه كان  سیاســیه  

ئــه و  نێــوان  ناكۆكییه كانــی  )كێرڤــی(  خه لــق، 

ئه وه بــوو  په ره یســه ند،  خومه ینــی  ڕێكخــراوه  و 

و  نوســینگه   داخســتنی  بــه   هه ســتا  حكومــه ت 

شــاره   لــه   خه لــق  موجاهیدینــی  باره گاكانــی 

ــد(،  ــه ی )موجاهی ــتنی ڕۆژنام ــه ره كییه كان و داخس س

كــه  بــه  شــێوه یه كی هه فتانــه  ده رده چــوو. هێزه كانــی 

هه شــتاكاندا  ده یــه ی  ســه ره تای  لــه   حكومــه ت 

و  ده ســتگیركردن  زنجیره یــه ك  بــه   ده ســتیانكرد 

تووندوتیــژی و له ســێداره دان. لــه  دوای ئــه و ڕوداوانــه  

خومه ینــی ڕابــه ری كۆمــاری ئیســالمی ئێــران بــۆ 

ده ســتگیركردنی  بــۆ  ده ركــرد،  فه رمانــی  خــۆی 

ســه ركرده كانی حزبــه كان و دادگایییكردنیــان، بــه و 

خه لــق،  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی  هۆیه شــه وه  

ــكار(ی كۆمۆنیســتی  ــری وه ك )په ی ــد حزبێكــی ت چه ن

ــۆ  ــرد ب ــان ب ــه ل په نای ــی گ ــراوی فیدائییه كان و ڕێكخ

به كارهێنانــی خه باتــی چه كــداری وه ك ڕێگه یه كــی 

گونجــاو بــۆ ڕووخاندنــی ڕژێمــی ده ســه اڵتدار لــه  

بــزر  ڕە جــه وی  مه ســعود  ماوه یــه دا  لــه و  ئێــران. 

ــی  ــه ن به ن ــه ڵ ئه بولحه س ــه ی له گ ــه و كات ــا ئ ــوو ت ب

ســه دی لــه  29ی ته ممــوزی ســاڵی 1981 ڕۆیشــن بــۆ 

بزووتنه وه كــه ی  ڕابه رایه تــی  له وێــوه   و  فه ڕه نســا 

لــه  ده ره وه  ده ســتپێكرد. 

موجاهیدینی خه لق و په یوه ندی نێوان 

عه ره به كان و ئێران

جیــاواز لــه  هێــز و حزبــه  سیاســییه كانی تــری ئێــران، 

په یوه نــدی  خه لــق  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی 

لــه   هه یــه ،  عه ره بــدا  دنیــای  له گــه ڵ  به هێــزی 

لــه   ده یــه ی حه فتاكانــدا كادیــر و ئه ندامه كانــی 

فه له ســتین له الیــه ن بزووتنــه وه ی فه تــح مه شــق 

ــه و  ــی پت ــدی سیاس ــراوه  و په یوه ن ــان پێك و ڕاهێنانی

فه له ســتین  كێشــه ی  ده به ســتێته وه،   پێكیانــه  وه  

لــه  په یــڕه وی موجاهیدینــی خه لــق پێگه یه كــی 

ــه ،  ــراوه  پێیوای ــه و ڕێكخ ــه  ئ ــه ، چونك ــه رزی هه ی ب

كــه  به بــێ دانپێدانــان بــه  كێشــه ی فه له ســتین و 

ســه ربه خۆ،  فه له ســتینی  ده وڵه تێكــی  پێكهێنانــی 

هیــچ ئاشــتیه ك لــه  خۆرهه اڵتــی ناوه ڕاســتدا بــه دی 

ــی  ــی مردن ــه  كات ــق ل ــی خه ل ــه ت.   موجاهیدین نای

ســه ركرده ی فه له ســتینی )یــارس عه ره فــات(دا بــۆ 

مــاوه ی ســێ ڕۆژ ماته مینــی ڕاگه یانــد، هــه روه ك 

كردنــه وه ی  و  باشــی  هاوســێ  بــه   باوه ڕیشــی 

عه ره بییه كانــدا  ده وڵه تــه   له گــه ڵ  ســنووره كان 

خاڵــه   بــه   بڕوابوونــی  ڕوانگــه ی  لــه   هه یــه ، 

یــه ك  جوگرافییــه كان،  و  مێژوویــی  هاوبه شــه  

ناســنامه ی ئیســالمی. لــه  دوای په ســه ندكردنی ئــه و 

نیشــتامنی  ئه نجومه نــی  كــه   ده ستپێشــخه ریه ی، 

بــۆ موقاوه مــه ی ئێــران لــه  نێــوان ســااڵنی 1980 

موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی  ڕایگه یانــد،  1988دا   –

لــه   بگیرســێته وه ،  عێــراق  لــه   بڕیاریــدا،  خه لــق 

ئێرانــه وه  نزیــك بێــت بــۆ ئــه وه ی بتوانێــت درێــژه  

ــه و  ــران. ئ ــه  دژی ئێ ــدات ل ــه  شــه ڕی چه كــداری ب ب

له ســه ر  هه بوونــی  بــۆ  پاســاوی  دوو  ڕێكخــراوه  

نزیكــی  یه كــه م:  ده هێنایــه وه :  ئێــران  خاكــی 

لــه  ئێــران، دووه میــش: ڕازیبوونــی عێــراق لــه و 

ئاشــتی.  ده ستپێشــخه ری  له ســه ر  ســه رده مه دا 

)ئــه رشه ف( ســه ربازگه ی  خه لــق  موجاهیدینــی 

لــه   داوای  و  دامه زرانــد  عێــراق  لــه   ی 

په یوه نــدی  كــرد  ئه ندامه كانــی  هه مــوو 

لــه   ڕاهێنــان  و  مه شــق  ســه ربازگه كانی  بــه  

ســه ربازی  جموجووڵێكــی  بۆیــه   بكــه ن،  عێــراق 



چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان 68

و  عێــراق  نێــوان  ســنووری  له ســه ر  به رفراوانــی 

لــه  ســاڵی 1988 شــاره كانی  ئێــران ده ســتپێكرد، 

گه مــارۆی  داگیركــرد،  ئابــادی  ئیســالم  و  كرنــه د 

شــاری كرماشــانی دا، بــه اڵم لــه  دوای شــه ڕێكی 

ــداران  ــوپای پاس ــی و س ــوان هێزه كان ــه  نێ ــورس ل ق

و هێزه كانــی )بــه در(، كــه  ئــه و كاتــه  لــه  ئێــران 

موجاهیدینــی  هێزه كانــی  كرابــوون،  جێگیــر 

ــه وه   ــه ن و بگه ڕێن ــه  بك ــران پاشه كش ــق ناچارك خه ل

به هــۆی  عێــراق.  لــه   باره گاكانیــان  بنكــه و  بــۆ 

مانــه وه ی لــه  عێــراق، ڕێكخــراوی موجاهیدینــی 

ــۆوه   ــی زۆر ب ــه  و گله ی ــه ڕووی ڕه خن ــق ڕووب خه ل

بــه   نیشــتامنپه روه ره كانه وه   ئێرانیــه   له الیــه ن 

بــه   زیانــی  ئــه وه ش  جیاوازییه كانــه وه ،  هه مــوو 

لــه   جه ماوه رێتــی  پێگــه ی  گه یانــد.  ناوبانگــی 

شــه قامی ئێرانــی الواز بــوو، بــه  پێچه وانــه ی حزبــه  

ده عــوه ،  حزبــی  وه ك  عێــراق  ئۆپۆزســیۆنه كانی 

هێزه كانــی  و  ئیســالمی  بــااڵی  ئه نجومه نــی 

ــران   ــراق – ئێ ــه ڕی عێ ــی ش ــه  به ره كان ــه  ل ــه در، ك ب

پشــتیوانی ســوپای پاســدارانیان ده كــرد لــه  دژی 

ڕژێمــی عێــراق. 

په یوه ندییه كانــی  پته وبوونــی  دوای  لــه  

شــیعه كان  ڕابه رایه تــی  بــه   عێــراق  حكومه تــی 

دوای  لــه   و  ئێــران  ئیســالمی  كۆمــاری  له گــه ڵ 

 2003 ســاڵی  لــه   حســێن  ســه دام  ڕووخاندنــی 

                          بەشێک لە ئەندامانی ڕێکخراوی موجاهیدینی خەڵقی ئێران



69چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان

                          بەشێک لە ئەندامانی ڕێکخراوی موجاهیدینی خەڵقی ئێران

ڕێكخــراوی  ئه مه ریكییــه كان،  ده ســتی  له ســه ر 

پێشــوازی  هــه ر  نــه ك  خه لــق  موجاهیدینــی 

ــه ر  ــكرایه  س ــار هێرش ــن ج ــو چه ندی ــرا، به ڵك لێنه ك

الیه نگرانــی  له الیــه ن  ســه ربازگه كانی  و  بنكــه  

ــوو  ــراق، ئه وه ب ــی عێ ــی نوێ ــاو حكومه ت ــران له ن ئێ

دواییــن په المــاردان لــه  مانگــی نیســانی ســاڵی 

2012 له الیــه ن هێــزه  عێراقییه كانــه وه  بــۆ ســه ر 

 )34( كوژرانــی  و  ئه نجامــدرا  ســه ربازگه كانی 

ئه ندامه كانــی موجاهیدینــی خه لقــی  لــه   كــه س 

یــه ك  ته نهــا  په الماردانــه   ئــه و  لێكه وتــه وه . 

دامــه زراوه ی  ئاشــكرابوونی  دوای  لــه   بــوو  ڕۆژ 

شــاری  نزیــك  لــه   ئێــران  ئه تۆمــی  )فــه ردو(ی 

له پشــت  ڕێكخــراوه   ئــه م  ده وترێــت  كــه   قــوم، 

باســكردنه   جێــی  بــووه .  ئاشــكراكردنیه وه  

ــه ره كی  ــی س ــه  ده ره وه  ڕۆڵ ــق ل ــی خه ل موجاهیدین

ــه   ــه  ئاشــكراكردنی پێشــێلكارییه كانی دژ ب ــڕاوه  ل گێ

ــه و  ــی ئ ــه  ئه نجام ــران، ل ــه  ئێ ــرۆڤ ل ــی م مافه كان

تــاران  حكومه تــی  جموجوواڵنه شــدا  و  چاالكــی 

مافه كانــی  بــواری  چاالكوانانــی  لــه   ژماره یــه ك 

ڕه جــه وی(  )كازم  له وانــه ش  كوشــتووه ،  مرۆڤــی 

ــه  دوای شۆڕشــی  ــه  ل ــرای مه ســعود ڕه جــه وی، ك ب

لــه   ئێــران  نوێنــه ری  یه كه میــن  وه ك  ئیســالمی 

ــانكرا.   ــوه كان ده ستنیش ــه وه  یه كگرت ــراوی نه ت ڕێكخ

ده رهاویشته  نه رێنییه كان

لــه  دوای كۆتاییهاتنــی شــه ڕی دووه مــی كه نــداو 

ده رئه نجامه كانــی(،  و  كوه یــت  )داگیركردنــی 

گــورزی  خه لــق  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی 

فڕۆكه كانــی  ته نانــه ت  به ركــه وت،  كوشــنده ی 

ئــه و  باره گاكانــی  بنكــه  و  چاودێــری  ئێــران 

ــه   ــرد. ل ــدا ده ك ــی عێراق ــاو خاك ــان له ن ڕێكخراوه ی

ڕێكخــراوی  ئه مه ریــكا  ئیــداره ی   1997 ســاڵی 

ڕێكخــراوه   لیســتی  لــه   خه لقــی  موجاهیدینــی 

ــووه   ــه وه  نه ب ــه اڵم ئ ــرد، ب ــتییه كاندا پۆلێنك تیرۆریس

ڕێگــر له بــه رده م ئــه و ڕێكخــراوه  تــا درێــژه  بــه  كار 

و چاالكییه كانــی بــدات لــه  ئه مه ریــكا، ئه وه بــوو 

یه كێــك  لــه   2001دا  ســاڵی  ئایــاری  مانگــی  لــه  

ده رچــوو  بڕیارێــك  ئه مه ریــكاوه   دادگاكانــی  لــه  

بــه وه ی، كــه  موجاهیدینــی خه لــق مافــی هه یــه  

خــۆی  لــه   به رگــری  تاكــو  پێبدرێــت  ده رفه تــی 

ــه  ســاڵی 2003،  ــراق ل ــی عێ ــی لێدان ــه  كات ــكات. ل ب

موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی  باره گاكانــی  و  بنكــه  

و  ئه مه ریــكا  هێزه كانــی  له الیــه ن  خه لــق 

به ریتانیــاوه  بۆردومانكــران، چونكــه  وه ك به شــێك 

لــه  پێكهاتــه ی ســه ربازی عێــراق ته ماشــایان ده كــرا، 

ــی  ــه  دوای ڕووخاندن ــكا ل ــی ئه مه ری ــه اڵم هێزه كان ب

ڕژێمــی ســه دام حســێن له  9ی نیســانی ســاڵی 2003 

له گــه ڵ  ڕێككه وتننامه یه كیــان  كــه   ڕایگه یانــد، 

ئــه و ڕێكخــراوه دا واژۆ كــردووه ، كــه  مافــی پێده دات 

ــراق  ــه  عێ ــكات، ل ــی ب ــه  چه كه كان ــزگاری ل ــا پارێ ت

ــدات  ــداری ب ــی چه ك ــه  خه بات ــژه  ب ــه وه و درێ مبێنێت

لــه  دژی ئێــران، ئه مــه ش تارانــی زۆر نیگــه ران كــرد، 

ــه وه   ــه و واڵت ــانی ئ ــه  به رپرس ــك ل ــه  هه ندێ ــی ب پاڵ

ــه  چوارچێــوه ی  ــه  درۆزن ناوبــه رن ل ــكا ب ــا ئه مه ری ن

فه ڕه نســاش  تیرۆریــزم.  بــه   دژ  هه ڵمه تــی 

له ســه ر ئاســتی ئه وروپــا، هه نگاوێكــی بێوێنــه ی 

لــه  دژی موجاهیدینــی خه لــق گرته بــه ر، كاتێــك 

لــه  حوزه یرانــی  ئاسایشــی فه ڕه نســا  هێزه كانــی 

ــینگه كانی  ــه ر نوس ــرده  س ــان ك 2003دا هه ڵمه تێكی

ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق و ده یــان كه ســیان 

لــه   لــه  الیه نگــران و هه وادارانــی ده ســتگیركرد، 

باڵــی  نێوانیشــیاندا مریــه م ڕه جــه وی ســه رۆكی 

سیاســی ڕێكخراوه كــه هه بــوو، كــه  بــه  تۆمه تــی 

بــه   په یوه نــدی  هه بوونــی  بــه   گومانلێكــردن 

تیــرۆره وه  ده ســتگیكرا.    

هه بــوو  خواســێك  باســو   2004 ســاڵی  لــه  

ســه باره ت بــه  هه بوونــی دانوســتانێك لــه  نێــوان 

ــه   ــك ل ــه وه ی هه ندێ ــۆ گۆڕین ــران ب ــكا و ئێ ئه مه ری

ئه ندامانــی دیــاری موجاهیدینــی خه لــق بــه  چه نــد 

ئه ندامێكــی ده ســتگیركراوی ڕێكخــراوی قاعیــده ، 

ئه مه ریــكا  هێزه كانــی  هێرشــی  كاتــی  لــه   كــه  

بۆســه ر ئه فغانســتان بــه ره و ئێــران هه اڵتبــوون، 

كــه  ده وتــرا گوایــا كوڕه كــه ی ئوســامه  بــن الدن لــه  

ــژی  ــاوی وته بێ ــی ن ــه ره ڕای هه بوون ــه ، س نێوانیاندای

,,

سه ربازگه ی ئه شره ف 
له  نزیك شارۆچكه ی 

)خالص(ی عێراق 
ببووه  بنكه ی 

سه ره كی چه كدارانی 
موجاهیدینى  خه لق، 

كه  له  سااڵنی شه ڕی 
عێراق – ئێراندا 

چه ندین ئۆپه راسیۆن 
و په الماری له  دژی 

هێزه كانی ئێران 
ئه نجامدا
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ــاوی ســێیه می  ــس(، پی ــو غه ی ــده  )ســلێامن ئه ب قاعی

ــه   ــده  )ســه یف ئه لعــه دل(ی ب ــاو ڕێكخــراوی قاعی ن

میــری.   ڕه چه ڵــه ك 

و  ناكۆكــی  چوارچێــوه ی  لــه   تــاران  حكومه تــی 

له گــه ڵ  به رده وامه كانــی  و  گــه رم  ملمالنــێ 

موجاهیدینــی خه لــق بــه  درێژایــی ســااڵنی ڕابــردوو 

كــه س  ده یــان  له ســێداره دانی  بــه   هه ســتاوه  

ڕێكخــراوه   ئــه و  الیه نگرانــی  و  ئه ندامــان  لــه  

ــه ر  ــق ه ــی خه ل ــه اڵم موجاهیدین ــراوه ، ب قه ده غه ك

ــی  ــی كار و چاالكییه كان ســووره  له ســه ر درێژه پێدان

لــه  نــاوه وه و ده ره وه ی ئێــران. موجاهیدینــی خه لــق 

ــتگیری  ــی گش ــی فراوان ــه  پێكهاته یه ك ــێك ل ــه  به ش ب

نیشــتامنی  »ئه نجومه نــی  نــاوی  بــه   ئێرانــی 

وه كــو  كــه   داده نرێــت،  ئێــران«  موقاوه مــه ی 

 )5( كارده كات،  تاراوگــه   لــه   ئێــران  په رله مانــی 

ــار و  ــی دی ــی، )550( ئه ندام ــی سیاس ــراو پارت ڕێكخ

كۆمه اڵیه تــی،  سیاســی،   به ناوبانگــی  كه ســایه تی 

زانایــان  هونه رمه نــدان،  شــاره زایان،  ڕۆشــنبیران، 

ئه نجومه نــه دا  لــه و  ســوپا  ئه فســه رانی  و 

كارده كــه ن، ســه ره ڕای ســوپای ڕزگاری نیشــتامنی 

چه كــداری  باڵــی  لــه   بریتییــه   كــه   ئێــران، 

ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق، كــه  زۆرینــه ی 

ســه ركرده كانی لــه  ژنــان پێكهاتــووه . لــه  ســاڵی 

موقاوه مــه ی  نیشــتامنی  ئه نجومه نــی  1993دا 

ڕه جــه وی( )مریــه م  ده نــگ  كــۆی  بــه   ئێــران 

یــان وه ك ســه رۆك كۆمــاری ئێــران لــه  قۆناغــی 

هه مانكاتــدا  لــه   كــه   هه ڵبــژارد،  گواســتنه وه دا 

گواســتنه وه ی  سه رپه رشــتیكردنی  به رپرســیارێتی 

ده ســه اڵت بــه  شــێوه یه كی ئاشــتیانه،  بــۆ گه لــی 

ڕووخاندنــی  كاتــی  لــه   ئه ســتۆ  گرتۆتــه   ئێرانــی 

ئێــران. ئێســتای  ده ســه اڵتداری  ڕژێمــی 

البردنی ناوی موجاهیدینی خه لق له سه ر 

لیستی ڕێكخراوه  تیرۆریستییه كان 

یه كێتــی  بڕیــاره ی  ئــه و  ســه ركۆنه ی  ئێــران 

بــۆ ســڕینه وه ی  ئه وروپــای كــرد، كــه ده ریكــرد 

نــاوی ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق له ســه ر 

ــه   ــان، ل ــتییه كانی جیه ــراوه  تیرۆریس ــتی ڕێكخ لیس

ــی تیرۆریســتی  ــه  ڕێكخراوێك ــه  ب ــدا یه كێتیه ك كاتێك

لــه   ئێــران  ده ره وه ی  وه زاره تــی  قه ڵــه م.  دابویــه  

موجاهیدینــی  ڕایگه یانــد:  به یاننامه یه كیــدا 

خه لــق ده ســتی بــه  خوێنــی هــه زاران هاواڵتــی 

ــی  ــه اڵم یه كێت ــووره ، ب ــی  س ــره  ئێران ــی و غه ی ئێران

ئه وروپــا لــه  بابه تــی تیرۆریزمــدا به پێــی چه نــد 

ــه و  ــه ر ب ــه  ده كات. ه ــی مامه ڵ ــی دووفاق پێوه رێك

یه كێتــی  بڕیاره كــه ی  هاتــووه :  به یاننامه یه كــدا 

هه یــه ،  نایاســایی  سیاســی  ئامانجــی  ئه وروپــا 

دژایه تــی  هه رگیــز  ڕێكخــراوه   ئــه و  چونكــه  

دانه نــاوه ،  چه كــی  نه كــردووه ،  تووندوتیــژی 

ــۆ  ــی ب ــه ر په نابردن ــه  له س ــتا به رده وام ــو هێش به ڵك

كاری تیــرۆر. ئــه و بڕیــاره ی، كــه  له الیــه ن وه زیرانــی 

ئه ندامه كــه ی  ده وڵه تــه    )27( هــه ر  ده ره وه ی 

یه كێتــی ئه وروپــاوه  ده رچــوو لــه  دوای ده رچوونــی 

ــا لــه  لۆكســه مبۆرگ،  حوكمــی دادگای بــااڵی ئه وروپ

ده وڵه تانــه   ئــه و  هه ڵه یــه   كــه   جه ختده كاتــه وه،  

بڕیــاری  جێبە جێكردنــی  له ســه ر  بــن  بــه رده وام 

ــی  ــی ڕێكخــراوی موجاهیدین ــی داراییه كان بلۆككردن

خه لــق لــه  دوای البردنــی له نــاو لیســتی ڕێكخــراوه  

جیهــان.  تیرۆریســتییه كانی 

بڕیاره كه یــدا  لــه   ئه وروپــا  بــااڵی  دادگای 

فه ڕه نســای ئــاگادار كــرده وه ، بــه  الوازی نیشــاندان 

لــه   به ڵگه یــه ك  جــۆره   هــه ر  ده ستخســتنی  لــه  

ــاری  ــراوه تۆمه تب ــه  قه ده غه ك ــراوه  ئێرانی ــه و ڕێكخ ئ

ــتیه.  ــی تیرۆریس ــه ملێنێت ڕێكخراوێك ــا بیس ــرد،  ت ك

هه روه هــا ده زگای دا دوه ری به ریتانیــاش بڕیاریــدا 

بــه  ســڕینه وه ی نــاوی موجاهیدینــی خه لــق له ســه ر 

لیســتی ڕێكخــراوه  تیرۆیســتییه كان. ئه گــه ر بزانیــن، 

ئه مه ریــكاش  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   كــه  

بــه   هه ســتاوه   الیخۆیــه وه   2003دا  ســاڵی  لــه  

ســڕینه وه ی نــاوی موجاهیدینــی خه لــق له ســه ر 

ــك  ــه  مه رجێ ــراوه  تیرۆریســتییه كان، ب لیســتی ڕێكخ

ــش  ــت، دواجاری ــی هه ڵبگرێ ــه  چه كه كان ــت ل ده س

لــه   قبوڵكــرد  مه رجــه ی  ئــه و  ڕێكخراوه كــه  

یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   ئــه وه ی  به رامبــه ر 

حكومه تــی  هه روه هــا  بیپارێزێــت.  ئه مه ریــكا 

2012دا  ســاڵی  ئه یلولــی  مانگــی  لــه  واشــنتۆن 

ئابڵۆقــه ی ســه ر ئــه و ڕێكخــراوه ی هه ڵگــرت. 

كار و چاالكییه كانی موجاهیدینی خه لق 

شۆڕشــی  به رپابوونــی  له پێــش  مانگێــك  چه نــد 

ــه  دیاریكــراوی  ــه  ســاڵی 1979، ب ــران ل ئیســالمی ئێ

لــه  مانگــی كانوونــی دووه می ئــه و ســاڵه  دا، ده زگای 

هه واڵگــری ئــه و كاتــه ی ئێــران )ســاواك( چه نــد 

ئه ندامێكــی ســه ر بــه  ڕێكخــراوی موجاهیدینــی 

ــیاندا  ــه  نێوانیش ــرد. ل ــازاد ك ــدان ئ ــه  زین ــی ل خه لق

مه ســعود ڕه جــه وی، كــه  دواتــر بــووه  ڕابــه ری 

ــش شۆڕشــی  ــه م پێ ــی ك ــه  ماوه یه ك ــه . ب ڕێكخراوه ك

ئیســالمی ئێــران، موجاهیدینــی خه لــق په المــاری 

دا،  ئێــران  له نــاو  خۆرئــاوای  ئامانجێكــی  چه نــد 

بــه اڵم لــه  دوای به رپابوونــی شۆڕشــی ئیســالمی 

و  هێــرش  چه ندیــن  ئه نجامدانــی  بــه   هه ســتا 

په المــاری ســه ربازی لــه  دژی سیســتمی ده ســه اڵتی 

نــوێ لــه  ئێــران، كــه  دیارترینــی ئــه و هێرشــانه  بــه م 

شــێوه یه  بــوو: 

ــی  ــایه تیه   دیاره كان ــه  كه س ــك ل ــی هه ندێ -تیرۆركردن

ده ســه اڵتی كۆمــاری ئیســالمی ئێــران. 

ئێــران،  په رله مانــی  ئه پارمتانــی  -ته قاندنــه وه ی 

په رله مانتــاری  زۆر  ژماره یه كــی  كوژرانــی  كــه  

لێكه وتــه وه . 

دامــه زراوه   لــه   زۆر  به شــێكی  -وێرانكردنــی 

ئێــران.  ئابوورییه كانــی 

جگــه  لــه وه ش ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق 

ــی  ــی ده وڵه تان ــه ر دژایه تیكردن ــوو له س ــه رده وام ب ب

لــه   تێوه گالنــی،  به هــۆی  هه روه هــا  خۆرئــاوا، 

و  ئه فســه ر  لــه   زۆر  ژماره یه كــی  تیرۆركردنــی 

حه فتــاكان  ده یــه ی  لــه   ئه مه ریــكا  ســه ربازانی 

ده وڵه تــه   لــه   هه ندێــك  بۆیــه   ئێــران،  له نــاو 

وه ك   كه نــه دا  و  ئه مه ریــكا  وه ك  خۆرئاواییــه كان 

قه ڵــه م.  دایانــه   تیرۆریســتی  بزووتنه وه یه كــی 

لــه   حســێن  ســه دام  ڕژێمــی  ئاماژه یــه   جێــی 

عێــراق كۆمــه ك و هــاوكاری دارایــی و سیاســی و 
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موجاهیدینــی  پێشكه شــی  زۆری  ســه ربازی 

خه لــق ده كــرد، بــه  تایبه تــی لــه  مــاوه ی ســااڵنی 

ئێــران.   – عێــراق  ســاڵه ی  هه شــت  شــه ڕی 

بــه رده وام  خه لــق  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی 

نه یــار،  ئایدیۆلۆژیایه كــی  داڕشــتنی  لــه   بــوو 

ــه اڵم  ــران، ب ــه  ئێ ــڕه وا ل ــتمی فه رمان ــه  سیس دژ ب

ــوو،  ــوو ئه وه ب ــر جێــی ســه رنجدان ب ــه وه ی زیات ئ

ئه مه ریــكا  یه كگرتوه كانــی  ویالیه تــه   كــه  

ڕێكخــراوه   ئــه و  له گــه ڵ  په یوه ندییه كانــی 

ــرد  ــردوو پارێزگاریك ــه  فراوانك ــیۆنه  ئێرانی ئۆپۆزس

ــراق.  ــی عێ ــه ر خاك ــی له س ــی هێزه كان ــه  بوون ل

ئــه م  عێراقــدا  له نــاو  خه لــق  موجاهیدینــی 

هه بــوو:  ســه ربازییانه ی  دامــه زراوه  پێكهاتــه ، 

 100 نزیكــه ی  ئــه رشه ف:  -ســه ربازگه ی 

ئێرانــه وه   ســنووره كانی  لــه   كیلۆمه تــر 

كه وتۆتــه   كیلۆمه تــر   100 دووری  بــه   دووره ، 

دیارتریــن  پایته خــت،  به غــدای  باكــووری 

لــه و  ڕێكخراوه كــه   ســه ربازییه كانی  ســه ركرده  

بــوون.  ســه ربازگه یه  

لــه   كیلۆمه تــر   40 نه زالــی:  -ســه ربازگه ی 

ســنوره كانی ئێرانــه وه  دووره  و بــه  دووری 120 

خۆرهه اڵتــی  باكــوری  كه وتۆتــه   كیلۆمه تــر 

پایته خــت.  به غــدای 

-ســه ربازگه ی فایــزی: كه وتۆتــه  نزیــك شــاری 

ــراق.  ــووری عێ ــه  باش ــوت ل ك

ــه  نزیكــی  ــاد عالفــی: ده كه وێت -ســه ربازگه ی یونی

شــاری )املقدادیــه (ی پارێــزگای دیالــه . 

     

ه یوه ندی نێوان موجاهیدینی خه لق و 

سه دام حسێن 

ڕێكخــراوی  پێشــووی  ســه ركرده یه كی 

ــان عه لــی  ــاوی )قورب ــه  ن ــق ب موجاهیدینــی خه ل

ــڕی مه ســعود  ــه  پێشــرت وه رگێ ــه ژاد(، ك حســێن ن

ڕه جــه وی بــوو، ئاشــكرایكردووه  ســه دام حســێن 

ڕۆژانــه   عێــراق  پێشــووی  ڕژێمــی  ســه رۆكی 

پێشكه شــی  نه وتــی  به رمیــل   )100000(

كــردووه .  خه لــق  موجاهیدینــی  ڕێكخــراوی 

ماڵپــه ڕی )ئــه رشه ف نیــوز( ده قــی ئــه و نامه یــه ی 

باڵوكردۆتــه وه ، كــه  وه رگێــڕی پێشــووی ڕه جــه وی 

)قوربــان نــه ژاد( ئاشــكرای كــردووه . ئه مــه ش 

نامه كــه ی:     لــه   بژارده یــه   به شــێكی  چه نــد 

به  ناوی خودای به خشنده و میهره بان

ــاوی  ــه  ن ــه ژاد ب ــێن ن ــی حس ــان عه ل ــن قورب »م

خــۆم  جیابوونــه وه ی  )غــوالم(  خــوازراوی 

ڕاده گه یه نــم، به ڵكــو لــه  ڕاســتیدا ئازادبوونــی 

كــه   ڕه جــه وی،  تاوانبــاری  تاقمــی  لــه   خــۆم 

ــه وه   ــق. ئ ــی خه ل ــاوه  موجاهیدین ــۆی ن ــاوی خ ن

بــه   په یوه ندیــم  مــن  ســاڵه    )30( لــه   زیاتــر 

كــردووه،  گرووپــه وه  ئــه و  ڕێكخســتنه كانی 

وه رگێــڕ  وه ك  بــووم  یه خســیر  تیایــدا  به ڵكــو 

وه رگێــڕی  واتــه   عه ره بــی،  زمانــی  ســه ر  بــۆ 

و  به یاننامــه   و  ڕۆژنامــه   و  كتێــب  ســه رجه م 

ــی  ــۆ زمان ــه  ب ــی  ڕێكخراوه ك ــه كان و پێگه كان نام

ــه و بــواره دا  عه ره بــی، هه روه هــا وه كــو شــاره زا ل

ــه   ــش ئێســتا ب ــاوه ی 40 ســاڵ پێ كارمكــردووه . م

ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق ئاشــنا بــووم 

ــی.  ــه واداران و الیه نگران ــه  ه ــووم ل ــك ب و یه كێ

ده ســت  لــه   ده ربچــم،  هه وڵمــدا  ئێــران  لــه  

تاقمــه   ئــه م  زیندانــی  لــه   و  ڕێكخســتنه كان 

ــش  ــه  عێراقی ــار ل ــۆ چه ندینج ــان ب ــم، پاش هه ڵبێ

ئــه رشه ف  زۆره ملێــی  كه مپــی  لــه   به تایبه تــی 

هه وڵمــدا  ڕابــردوودا  ســاڵی   23 مــاوه ی  لــه  

ــاز ببــم، بــه اڵم به هــۆی تووندوتیــژی  لێیــان ده رب

كۆنتڕۆڵكردنــه   ئــه و  و  خێزانیــم  بارودۆخــی  و 

ســه ركه وتوو  بوویــان  ســه پاند  به هێــزه ی 

ڕۆژی  پاشــنیوه ڕۆی  دواجــار  بــه اڵم  نه بــووم، 

چوارشــه مه  ڕێكه وتــی 25ی نیســانی ســاڵی 2012 

ــه وه   ــی نه ت ــی نوێنه رایه ت ــی ئه ندامان ــه  یارمه ت ب

ــه ردانی  ــی س ــه  كات ــراق ل ــه  عێ ــوه كان ل یه كگرت

ــی  ــی لیربت ــۆ كه مپ ــرۆڤ ب ــی م ــه ی مافه كان لیژن

ــكنین و  ــی پش ــد و خاڵه كان ــۆت و به ن ــم ك توانی

ــه  ــه و گرووپ ــدی ئ ــی توون ــی ئه من چاودێریكردن

ده ســه اڵتداره  لــه  ئــه رشه ف و لیربتــی  ببــڕم و 

ــت.  ــاز بێ ده رب

 مریەم ڕەجەوی-
سه رۆكی ئەنجوومەنی نیشتیمانیی مقاوەمەتی ئێران
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لــه  هاوینــی ســاڵی 1981 به هــۆی ئــه و بارودۆخــه ی 

ڕێكخــراوه وه   ئــه و  تاوانه كانــی  ئه نجامــی  لــه  

بــوو  ناچــار  بــوو ،  ئێــران  كۆمه ڵگــه ی  تووشــی 

ئــه و  لێپررساوانــی  پێداگرییه كانــی  به هــۆی 

ڕێكخســتنه كانیه وه   بــه   په یوه نــدی  ڕێكخــراوه  

ــرا  ــه ی توان ــه وه  كات ــا ئ ــارمه وه  ت ــۆی بش ــه م، خ بك

لــه   گه وره كــه م  كچــه   و  هاوســه ره كه م  و  مــن 

واڵت ده ربچیــن. لــه  دوای كاركردنــم بــۆ مــاوه ی 

چه ندیــن ســاڵ لــه  بــواری شــاره زایی و پســپۆڕی 

بــۆ  ئه وروپــی  ده وڵه تێكــی  چه نــد  لــه   خــۆم 

ــتنه وه ی  ــه  دوای گواس ــراوه ، ل ــه و ڕێكخ ــی ئ خزمه ت

ــتی  ــۆی پێویس ــراق به ه ــۆ عێ ــه ركردایه تیه كه ی ب س

لــه   عه ره بــی(،  )زمانــی  پســپۆڕیم  بــه   زۆرییــان 

ــۆ  ــن ب ــه م هاتی ــاوه ری خێزانه ك ــه  ی ســاڵی 1988دا ب

عێــراق. بــۆ مــاوه ی )20( ســاڵ زیاتــر وه كــو وه رگێــڕ 

لــه  ســه ربازگه  و كه مپه كانــی ئــه و گرووپــه دا لــه  

ده ره وه   په یوه ندییه كانــی  به شــی  لــه   عێــراق 

كارم كــرد )تایبــه ت بــوو بــه  كاروبــاری عێــراق و 

ڕژێمــی  له گــه ڵ  كاتــه   ئــه و  په یوه ندییه كانــی 

ئه ندامــی  مــن  پێییــه ی  بــه و  حســێن(.  ســه دام 

ئاســتی  بــۆ  پله كه میــان  بــووم  ڕێكخــراوه   ئــه و 

به رزكــرده وه ،  وه حــده   فه رمانــده ی  یاریــده ده ری 

پیــاوان  بــه   بدرێــت  بــوو  پلــه   به رزتریــن  كــه  

ڕه جــه وی(.  گرووپــی  ڕێكخســتنه كانی  له نــاو 

هه مــوو  ئــه و  كاركردنــم  ڕابــردووی  به هــۆی 

ســااڵنه  له نــاو ڕێكخــراوی موجاهیدینــی خه لــق 

ئابڕوچوونــی  بــۆ  دژایه تیكردنــم  ســه ره ڕای  و 

به ناوبانــگ بــه  شۆڕشــی ئایدیۆلــۆژی ناوخۆیــی. 

قوربــان عه لــی حســێن نــه ژاد ده ڵێــت: بــه  درێژایــی 

زیاتــر لــه  دوو ده یــه  مــن شــاهیدی ســیخوڕی و 

ــووم  ــه ی ب ــه وی و ده زگاك ــی ڕه ج به كرێگیراوییه كان

ــه  دوای  ــه ی، ل ــه دام و ڕژێمه ك ــدی س ــۆ به رژه وه ن ب

ــه كان  ــدی ئه مه ریكیی ــه  به رژه وه ن ــی ل ڕووخاندنیش

و  ســه ركردایه تی  ده ســته ی  كاریكــردووه . 

به شــێك  خه لــق  موجاهیدینــی  به ڕێوه بردنــی 

بــوون لــه  ده زگای هه واڵگــری عێــراق و هه مــوو 

ئــه و ده زگا ســه ربازییه ی، كــه  بــه  نــاوی ســوپای 

ڕزگاری نارسابــوو به شــێك بــوو لــه  ســوپای ســه دام، 

به ڵگه نامــه  و  نــورساو  ئــه و  به پێــی  ئــه وه ش 

كه ســه   لــه   وه رمگێــڕاون،  كــه   ڕاپۆرتانــه ی،   و 

ڕه جــه وی  مه ســعود  ده هاتــن.  نزیكه كانیــه وه  

له گــه ڵ  ڕه جــه وی  چاوپێكه وتنــی  دواییــن  لــه  

ســه دام حســێن لــه  ئه یلولــی ســاڵی 2000، داوای 

لــه  ســه دام حســێن كــردووه  بــڕی ئــه و نه وتــه ی بــه  

ــۆ )100000( به رمیــل  شــێوه ی كۆبــۆن پێیــده دات ب

ــۆن  ــه  3 ملی ــه  ده كات ــكات )ك ــاد ب ــدا زی ــه  ڕۆژێك ل

ــه وی  ــان ڕه ج ــدا(، پاش ــه  مانگێك ــه وت ل ــل ن به رمی

نه وته كــه ی ده كــرده  دۆالر و حه واڵــه ی ده ره وه ی 

ده كــرد. پێــش ئــه و ســاڵه  پشــكی ڕه جــه وی لــه  

نه وتــی عێــراق )50-70( هــه زار به رمیــل نــه وت 

ســه ره ڕای  بــه رده وام،  شــێوه یه كی  بــه   بــوو 

ئــه و ملیۆنــان دۆالره ی، كــه  نــاوه  نــاوه  به هــۆی 

وه ك  نــه وت  به رهه مهێنانــی  ئاســتی  زیادبوونــی 

ده كــرا.  پێشــكه ش  ســه دامه وه   له الیــه ن  دیــاری 

ئه مه یــه  ســه رچاوه ی ئــه و ملیاره هــا بێكۆتاییــه ی 

چه ندیــن  له الیــه ن  ده ره وه   لــه   كــه   ڕه جــه وی، 

وه به رهێنانــی  وه همیــه وه    كۆمپانیــای  و  كــه س 

مریــه م  له الیــه ن  گشــتی  بــه   كــه   پێده كرێــت، 

ســه ره ڕای  ئه مــه   ده برێــن،  به ڕێــوه   ڕه جــه وی 

و  پاریــس  لــه   كۆشــكه كه ی  خه رجییه كانــی 

ــی  ــی و خه رج ــه  جۆراوجۆره كان ــاك و جلوبه رگ پۆش

نه شــته رگه ریه  جوانكارییه كانــی تــا وه كــو كچــی 

خه رجكردنــی  ســه ره ڕای  ده ربكه وێــت،  گه نــج 

كۆنفرانســه كان  به ســتنی  بــۆ  تــر  ملیۆنانــی 

لــه   میوانــداری  ئاهه نگه كانــی  ســازكردنی  و 

خه رجكردنــی  لــه   جگــه   ئه مه ریــكا،  ئه وروپــاو 

پاره یه كــی بێشــومار بــۆ تاوانبــاران و به رپرســانی 

پێشــووی هه واڵگــری و ده زگاكانــی ئاســایش و ســوپا 

لــه  هه مبــه ر  ئه مه ریــكا  پێشــووی  ئیــداره ی  لــه  

به رژه وه نــدی  لــه   وشــه یه ك  چه نــد  گوتنــی 

ــی  ــا خه رجكردن ــن، هه روه ه ــراوی موجاهیدی ڕێكخ

ڕۆژنامــه   لــه   ڕیكالمكــردن  بــۆ  زۆر  پاره یه كــی 

و  عێراقییــه كان  و  ئه وروپــی  و  ئه مه ریكــی 

كڕینــی  ئه مه ریــكاو  ته له فیزیۆنه كانــی  و  كه نــاڵ 

ــی  هــه زاران پارێــزه رو په رله مانتــاران لــه  ده وڵه تان

ــی  ــه ی عێراق ــان كرێگرت ــكاو ده ی ــاو ئه مه ری ئه وروپ

بــه   ســه ر  دیله كانــی  هێشــتنه وه ی  پێنــاو  لــه  

ڕێكخراوه كــه ی بــۆ مانه وه یــان تــا زۆرتریــن مــاوه  و 

ڕێگرتــن لــه  داڕوخانــی داموده زگاكانــی داپڵۆســین و 

ئه شــكه نجه دان بــه  مه به ســتی كوشــن و ژیــان و 

ــتدانی  ــران و له ده س ــی ئێ ــی گه نجان كات به فیڕۆدان

ــۆ  ــتاوكردن ب ــه وه  و ماس ــاوه ری و پاڕان ــزی جه م هێ

ئه مه ریــكا لــه  پێنــاو ده رهێنانــی له نــاو  لیســتی 

تیرۆریســتییه كان«.       ڕێكخــراوه  

سه رچاوه كان: 

ســایتی  )املســتقبل(،  ســایتی  نێــت،  جه زیــره  

ویكیپێدیــا        )العربیــه (، 
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ئێران به  دوای پڕۆژه یه كی مووشه كیدا وێڵه  و 
ده یه وێت ناوچه كه  بترسێنێت

مریه م ڕه جه وی، سه رۆكی ئەنجوومەنی نیشتیمانیی مقاوەمەتی ئێران بۆ رؤژنامه ی )الشرق االوسط(:
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ڕێكخــراوی  ســه رۆكی  ڕە جــه وی،  مریــه م 

كه ســێكه   ئۆپۆزســیۆن  خه لــق(ی  )موجاهیدینــی 

متامنــه ی زۆری بــه  خــۆی هه یــه  و بــه  هێمنــی 

و خۆشــحاڵی ده رده كه وێــت. ئــه و ڕە نگــی شــین 

ده پۆشــێت، كــه  لــه  ڕە نگــی چاوه كانیه تــی وه ك 

هیوایــه ».  ڕەنگــی  شــین   « ده ڵێــت  خۆیشــی 

زیندانه كانــی  لــه   ڕە جــه وی  مریــه م  برایه كــی 

برایه كــی  له ده ســتداوه ،  گیانــی  ئێــران  شــای 

ئێرانــه وه   ئێســتای  له الیــه ن ده ســه اڵتی  تریشــی 

تیــرۆر  تــاران  شــه قامه كانی  لــه   یه كێــك  لــه  

)هه نارده كردنــی  ده ســته واژە ی  ئــه و  كــرا. 

شــۆڕش( به كارناهێنێــت، به ڵكــو ده ڵێــت »ئێــران 

هه ڵگیرســاندنی  و  تیــرۆر  هه نارده كردنــی 

پیشــه ی  كردووه تــه   ناوچه كــه دا  لــه   شــه ڕە كانی 

ــه م  ــه ». مری ــاو مانه وه یدای ــه  پێن ــه وه ش ل ــۆی، ئ خ

ــتیهێناو  ــه ن شكس ــه  یه م ــران ل ــه  ئێ ــه وی پێیوای ڕە ج

ــووه ،  ــراق قڵشــی تێكه وت ــه  ســوریاو عێ ــه ی ل به ره ك

ــه  ســوپای  ــه  كاتێكــدا )60000( چه كــداری ســه ر ب ل

بــه و ســوپایه ی  پاســداران و میلیشــیاكانی ســه ر 

نــاردووه  بــۆ شــه ڕكردن لــه  ســوریا.  

ــرشق  ــه ی )ال ــه ڵ رۆژنام ــدا له گ ــه  چاوپێكه وتنێكی ل

ــراوی  ــه رۆكی ڕێكخ ــه وی س ــه م ڕە ج ــط(، مری االوس

زۆری  نهێنــی  كۆمه ڵێــك  خه لــق  موجاهیدینــی 

ئێــران  ده ســه اڵتی  كرده وه كانــی  كارو  ده ربــاره ی 

ئاشــكرا كــردووه  و ده ڵێــت: »سیاســه تی ده ره وه  

بــه اڵم  لێده درێــت،  بڕیــاری  خامنه ئــی  له الیــه ن 

باڵیۆزخانه كانــی ئێــران ســه ر بــه  ســوپای پاســدارانه ، 

نــه ك وه زاره تــی ده ره وه ، هیــچ جیاوازییــه ك نابینــی 

ــری  ــی و وه زی ــه ن ڕۆحان ــه رۆك حه س ــوان س ــه  نێ ل

ده ره وه  محه مــه د جــه واد زه ریــف. ملمالنێكــردن 

ئــه و  ســه ركرده كانی  كــه   ده ســه اڵته   له ســه ر 

ــت«.  ــه  ده جوڵێنێ ڕژێم

چاوپێكه وتنه كه یــه   به شــێكی  خــواره وه    ئه مــه ی 

ــه وی:  ــه م ڕە ج ــه ڵ مری له گ

ــه ورۆزی ئه مســاڵ چێژێكــی  ــا جه ژنــی ن * ئای
جیــاوازی هه بــوو، له ســه ر ئــه و بناغه یــه ی 
ڕێككه وتننامــه ی  ئێــران  حکومەتــی  كــه  

كــردووه ؟  واژۆ  ئه تۆمــی  چه كــی 

جه ژنــی  كــه   ڕابگه یه نــم  پێتــان  پێویســته    -

ڕاســته قینه ی گه لــی ئێــران بــه  دڵنیاییــه وه  ئــه و 

ڕۆژە یــه ، كــه  تیایــدا ده ســه اڵت لــه  ئێــران ئاڵوگــۆڕی 

بڵێــم  ده مه وێــت  مــن  بــه اڵم  دێــت،  بەســەردا 

هه نگاوێــك  ڕێككه وتنه كــه   واژۆكردنــی  به ڵــێ 

ــی  ــرد ئه نجام ــار ك ــی ناچ ــه  ئێران ــۆ دواوه،  ك ــوو ب ب

ــی و  ــاری ده ره ك ــن فش ــاری چه ندی ــر ب ــدات له ژێ ب

ــه  وه ك  ــه وه ، چونك ــی ئێران ــه ن گه ل ــی له الی ناوخۆی

ــای ســه ره كی  ــه  )3( بنه م ــران پشــتی ب ئاشــكرایه  ئێ

بۆمبــی  دروســتكردنی  یه كــه م،  به ســتووه : 

ــۆدا.  ــه  ناوخ ــا ل ــینی ڕە ه ــی. دووه م، داپڵۆس ئه تۆم

ده ره وه .  بــۆ  تونــدڕە وی  ســێیه م، هه نارده كردنــی 

ــران  ــه وە ئێ ــه و ڕێككه وتن ــه  ســایه ی ئ ــه  ئێســتادا ب ل

یه كێــك لــه و بنه مــا ســه ره كییانه ی له ده ســتداوه .  

* مه به ستت بۆمبی ئه تۆمی و 

دروستكردنیه تی؟ 

لــه  ده ســتی داوه  بۆمبــی  ئێــران  ئــه وه ی كــه    -

بــه   ئه گــه ر  دروســتكردنیه تی  و  ئه تۆمــی 

دڵنیاتــان  مــن  بێــت،  كاتیــش  شــێوه یه كی 

»كاتییــه ».  كــه   ده كه مــه وه  

* واتا مه ترسییه كه  ده گه ڕێته وه ؟ 

ــاره زایه   ــران ش ــه  ئێ ــه وه ، چونك ــه  دڵنیایی ــه واو ب - ت

و  كاره كانــی  شــاردنه وه ی  خۆدزینــه وه  و  لــه  

نه كــردووه ،  ئاشــكرا  كارته كانــی  هه مــوو  هێشــتا 

وه ك  نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵــه ی  بڵێــم  پێویستیشــه  

پێویســت پێداگــر و بــه  ڕاســتی نه بــوو، چونكــه  

هه مــوو  ده یتوانــی  نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵــه ی 

شــتێك لــه  ده ســتی ده ســه اڵتدارانی ده ربێنێــت. 

* ئێــوه  جێده ســتتان دیــاره  له  ئاشــكراكردنی 
هــه ردوو  لــه   ئێــران  ئه تۆمــی  پرۆگرامــی 
دامــه زراوه ی )ناتانــز( و )ئــاراك(، ئایــا پێتوایــه  

ــران  ــه  ئێ ــه ، ك ــی هه ی ــر بوون ــه زراوه ی ت دام
ــێ  ــی پ ــاوا درك ــتا خۆرئ ــارێته وه  و هێش بیش

نه كردبێــت؟ 

- هه مــووان ده یزانــن كــه  بزووتنــه وه ی به ره نــگاری 

ئێمــه  بــه  هــۆی تۆڕە كانــی موقاوه مه تــی ســه ر 

لــه   بــوون  یارمه تیــده ر  نــاوه وه ،  لــه   ئێمــه   بــه  

ئاشــكراكردنی )ناتانــز( و )ئــاراك( و ســه رجه م پێگــه  

ئه تۆمییه كانــی تــر لــه  ناوخــۆدا، بــه اڵم زۆر بــه  

ــی  ــاوا و كۆمه ڵ ــه ره تاوه  خۆرئ ــه  س ــه ر ل ــه وه  ه داخ

ــران  ــه اڵتی ئێ ــه ڵ ده س ــییان له گ ــی سازش نێوده وڵه ت

كــرد تــا گه یشــتینه  ئــه و ده رئه نجامــه ی ئێســتا پێــی 

گه یشــتووین. 

ئێــران  ڕژێمــی  بڕوایه دایــت  لــه و  ئایــا   *
ــه ی  ــه  به رنام ــوه  ب ــی گۆڕی ــه ی ئه تۆم به رنام
مه به ســتی  خامنه ئــی  ئایــا  مووشــه كی، 
ــی  ــت جیهان ــه  ده ڵێ ــه یه ی ك ــه و قس ــه  ل چی
ده بێــت  مووشــه كه كان  جیهانــی  ســبه ی 

نــه ك جیهانــی دانوســتان؟ 

مووشــه كیدا  پڕۆژە یه كــی  دوای  بــه   ئێــران    -

ــت،  ــی هه ڵبگرێ ــت كاڵوه ی ئه تۆم ــه  بتوانێ ــه ، ك وێڵ

چونكــه  ده یه وێــت ناوچه كــه  بــه  مووشــه كه كانی 

برتســێنێت،  بــازووی  و  هێــز  منایشــكردنی  و 

ــی،  به رده وامیشــه  له ســه ر دروســتكردن و په ره پێدان

ــز و  ــكردنی هێ ــه  منایش ــتی   ب ــران پێویس ــان ئێ پاش

ــۆدا  ــه  ناوخ ــی ل ــه وه ی مۆراڵ ــی و به رزكردن تواناكان

ــە.  هەی

* پالنــی ئێــران لــه  ســوریا، یه مــه ن، عێــراق 
ــری  ــی به رگ ــی خامنه ئ ــه ، بۆچ ــان چی و لوبن
میلیشــیا  ئــه و  ئاراســته كردنی  لــه   ده كات 
ــان  ــوریان، بیركردنه وه ی ــه  س ــه ی ل ئێرانییان

چیــه ؟ 

لــه   هــه ر  ئێــران  ده ســه اڵتی  ســرتاتیژی   -

ــه   ــه  ده ســتێوه ردان ل ســه ره تاوه  پشــتی به ســتووه  ب

شــه ڕ  هه ڵگیرســاندنی  و  ئه وانیــرت  كاروباره كانــی 

لــه  ســوریا، عێــراق، یه مــه ن و لوبنــان، چه ندیــن 

ــی  ــی خامنه ئ ــه  تایبه ت ــران، ب ــی ئێ ــش  ڕابه ران جاری

ــوێنی  ــق و ش ــه  دیمه ش ــڕۆ ل ــه ر ئیم ــی: ئه گ وتویه ت
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له ســه رمان  پێویســته   نه كه یــن،  شــه ڕ  تریــش 

ــه ڕ  ــران ش ــری ئێ ــاره كانی ت ــاران و ش ــه  ت ــبه ی ل س

ــه   ــران ب ــه  ده ســه اڵتی ئێســتای ئێ ــه م پێی ــن. ب بكه ی

هــه ر نرخێــك بێــت هه وڵــده دات بــۆ هێشــتنه وه ی 

ده ســه اڵتی  كورســی  له ســه ر  ئه ســه د  به شــار 

ــی  ــێ دابینكردن ــه  به ب ــن ك ــووان ده زان ســوریا. هه م

ئــه و هه مــوو چــه ك و یارمه تــی و پێداویســتییانه  

له الیــه ن ئێرانــه وه ، ئــه وا ماوه یــه ك بــوو ده ســه اڵتی 

لــه   كــه   ده زانــن  هه مــووان  ڕوخابــوو،  ئه ســه د 

ئه نجامــی حوكمــی ئه ســهد دا لــه  ســوریا و حوكمــی 

ــراق،  ــه  عێ ــاڵ ل ــاوه ی )8( س ــۆ م ــی ب ــوری مالیك ن

بــووه  هــۆی ســه رهه ڵدانی ڕێكخــراوی داعــش، كــه  

ــری خــواردووه .  ــتیه وه  گی ــه  ده س ــان ب ــوو جیه هه م

لــه   ئێســتا  ئێــران  كــه   بڵێــم  ئــه وه ش  پێویســته  

ــراق  ــه  ســوریا و عێ ــه ، چونكــه  به ره كــه ی ل گێژاودای

ئیــرت  چونكــه   بۆچــی؟  هه ڵوه شــاوه ،  یه مــه ن  و 

ناتوانێــت وه ك ئــه وه ی ده یویســت پێشــبكه وێت، 

پاســداران  ســوپای  ســه ركرده كانی  تــاران  ئێســتا 

بــۆ ســوریا ده نێرێــت، ژماره یه كــی زۆریــان لــێ 

ــكات،  ــه  ب ــت پاشه كش ــش نایه وێ ــوژراوه  و ئێرانی ك

ــه  ده ســه اڵت  چونكــه  ده خوازێــت به شــار ئه ســه د ل

ــه وه .   بهێڵێت

* ئامــاژە ت كــرد بــۆ كوژرانــی ســه ركرده كانی 
ســوریا.  له نــاو  پاســداران  ســوپای 
باســی  ئێرانــی  ســه ربازی  فه رمانده یه كــی 
ئێرانــی  تایبه تــی  هێــزی  باڵوه پێكردنــی 
لــه   كــردووه ،  عێــراق  و  ســوریا  له نــاو 
په رله مانتــاره   له گــه ڵ  دیداره كــه ت  كاتــی 
هه بوونــی  باســی  تــۆ  فه ڕە نســییه كاندا 
كــردووه ،  ســوریا  لــه   چه كــدارت   )60000(
ــه  شكســتی  ــه  ب ــان نیی ــه  دا نپێدان ــا ئه م ئای
لــه   ئه ركه كانــی  لــه   پاســداران  ســوپای 

ســوریا؟ 

ــران )60000(  ــه  شــێوه یه كی ورد ئێ ــتیدا ب ــه  ڕاس - ل

میلیشــیاكانی  و  پاســداران  ســوپای  لــه   كه ســی 

شــیعه كانی  میلیشــیا  و  جزبوڵــاڵ  وه ك  نــاردووه ، 

لــه   پاســداران  ســوپای  ئه فغانســتان.  و  عێــراق 

دیمه شــق پارێــزگاری لــه  ئه ســه د ده كات، بــه اڵم 

بــۆ ناردنــی هێــزی نیزامــی  ئێــران  ناچاربوونــی 

به ڵگه یــه  له ســه ر ئــه وه ی كــه  ســوپای پاســداران 

ــاوه ،  ــدا شكســتی هێن ــی ئه ركه كانی ــه  جێبه جێكردن ل

ئــه وه ی  له ســه ر  به ڵگه یــه   گه وره تریــن  ئه مــه ش 

ــاو گێــژاوی  ــه  ئێســتادا نقــوم بــووه  له ن كــه  ئێــران ل

شــه ڕی ســوریا، ناتوانێــت پاشه كشــه  بــكات.

* پێــت نه وتــم كامیــان لــه  خامنه ئیــه وه  

ــف؟  ــان زه ری ــی ی ــره : ڕۆحان نزیكت

ــه ره دان،  ــه ك ب ــه  ی ــان ل ــی هه ردووكی ــن پێموت - م

ــان  ــه ، هه ردووكی ــه وره  نیی ــده  گ ــی هێن جیاوازییه ك

ــه ره كییه كانی  ــه ته  س ــتنی سیاس ــه  داڕش ــدارن ل به ش

ئێــران: ده ســتوری ویالیه تــی فه قیــھ، توندوتیــژی 

و په ره پێدانــی پــڕۆژە ی ئه تۆمــی ئێــران. ڕۆحانــی 

لــه  میانــی هه ڵمه تــی هه ڵبژارنیــدا شــانازی بــه  

خۆیــه وه  كــرد و وتــی: »كاتێــك لــه  ســاڵی 2004 

لێپــررساوی دۆســیه ی ئه تۆمــی بــوو توانیویه تــی 

ئه گه ره كانــی  و  هه ڵبخه ڵه تێنێــت  خۆرئــاوا 

ــته   ــران به رجه س ــی ئێ ــڕۆژە ی ئه تۆمی ــی پ په ره پێدان

ــكات«.  ب

* كــێ نوێنه رایه تــی ویســته كان و وێنــای 
دیــوی نــاوه وه ی ئێــران ده كات. ئایــا ئــه وه ی 
فه رمانــده ی  جه عفــه ری  محه مــه د  ژە نــراڵ 
ســوپای پاســداران ده یڵێــت بــه  پێداگریكردن 
و  شــۆڕش  هه نارده كردنــی  له ســه ر 
نێوده وڵه تیه كــه ی،  ڕوانگــه ی  فراوانكردنــی 
نەوبه خــت،  ڕە زا  محه مــه د  ئــه وه ی  یــان 
وته بێــژی حكومه تــی ئێــران ده یڵێــت كــه  
له گــه ڵ  ملمالنــێ  نا یه وێــت  واڵته كــه ی 
و  بــكات  ناوچه كــه دا  ده وڵه تێكــی  هــه ر 
بیســه لمێنێت  نییــه  به ڵگه یــه ك  هیــچ 
گــرژ  په یوه ندیــی  ده یه وێــت  ئێــران  كــه  
و ئاڵــۆزی له گــه ڵ دراوســێكانیدا هه بێــت، 

ده كات؟  ڕاســت  كامه یــان  ئایــا 

سیاســه تی  كــه   كۆتایــی،  و  یه كــه م  كه ســی   -

خامنه ئــی  خــودی  داده ڕێژێــت  ئێــران  ده ره وه ی 

ده ره وه ی  سیاســه تی  نوســینگه كه یه تی.  و 

ئێــران چ لــه  ســوریا یــان لــه  عێــراق یــان لــه  

گشــتی،  شــێوه یه كی  بــه   ناوچه كــه   هه مــوو 

بــه اڵم  لێــده دات.  بڕیــاری  خامنه ئــی  خــودی 

لــه  واڵتانــی ناوچه كــه  و  ئێــران  باڵیۆزخانه كانــی 

فه یله قــی  هێزه كانــی  بــه   په یوه ســته   جیهانــدا 

ــه وه   ــه ر ئ ــی ده ره وه ، له ب ــه  وه زاره ت ــه ك ب ــودس، ن ق

هه میشــه  پێویســته  هــه ر لێــدوان و بۆچوونێــك، كــه  

قــودس  فه یله قــی  ســه ركرده كانی  زاری  له ســه ر 

هه نــد  بــه   ده وترێــت  پاســدارانەوە  ســوپای  و 

وه ریبگرێــن. 

ــا  ــه اڵتدارانی فه ڕە نس ــه  ده س ــه م دواییان * ب
چه كیــان  لــه   پــڕ  ئێرانیــی  كه شــتییه كی 
ــوو،  ــه ن به ڕێكه وتب ــه ره و یه م ــه  ب ــرت، ك ڕاگ
ــه ن  ــه  یه م ــه ڕ ل ــت ش ــی نایه وێ ــا خامنه ئ ئای
ــه ی  ــه  ناوچ ــی ل ــه و چ ــان ئ ــتێت؟ پاش بوه س

كه نــداو ده وێــت؟ 

- زۆر ڕوونــه . یه كــه م ســرتاتیژی ئێــران لــه  پێنــاو 

ســه رده می  لــه   دووه م:  داڕێــژراوه .  مانه وه یــدا 

ــی:  ــی وتویه ت ــران خومه ین ــوان عێراق–ئێ ــه ڕی نێ ش

قــودس  لــه   چاوپۆشــی  بوویــن  ناچــار  ئه گــه ر 

ناتوانیــن  ئــه وا  بكه یــن،  حســێن  ســه دام  و 

كتومــت  )ئه مــه   ببیــن  حیجــاز  ده ســتبه رداری 

ئــه و  ده ربــڕی  ئه مــه ش  خومه ینی(یــه ،  قســه ی 

ئیمــڕۆ  تاكــو  خامنه ئــی  كــه   ئێرانــه   ســرتاتیژە ی 

لــه دوای  ڕۆژ  ئــه وه   له بــه ر  پێــده دات،  درێــژە ی 

ڕۆژ ده بینــن پــه ره  بــه و سیاســه ته  فراوانخوازیــه  

ده درێــت. 

* كــێ ده توانێــت ئێــران له نــاو ســنوره كانی 
خۆیــدا ڕابگرێــت ئه گــه ر هــات و هه مــوو 

ناوچه كــه  لــه  هه ڵچوونــدا بێــت؟ 

ــنووری  ــه  س ــه  ل ــن پێموای ــه ، م ــیارێكی جوان - پرس

ده كرێــت  ناوچه كــه دا  ده وڵه تانــی  هێــزی 

ده ســه اڵتی ئێــران له نــاو ســنوره كانیدا جڵه وگیــر 

بكرێــت. 

ئێــران  ده رده كه وێــت  وه ك  بــه اڵم   *
ــه ن  ــه ڕی یه م ــه  ش ــی ب ــت به رده وام ده یه وێ
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ده ره وه ی  لــه   بــدات،  ســوریا  شــه ڕی  و 
عێراقــی  بارودۆخــی  سنوره كانیشــی 

كــردووه ؟  ئاڵــۆز 

لــه   وه اڵمه كــه ی  چــۆن.  كــرد  پرســیارت   -

یه كبــوون و یه كگرتوویــی به هێــز لــه  نێــوان 

سیاســه تێكی  گرتنه بــه ری  و  ده وڵه تانــه   ئــه و 

پشــتگیری  بــه   هه روه هــا  یه كگرتوودایــه ، 

كردنــی گه لــی ئێــران، كــه  داوای ڕوخاندنــی ئــه م 

ده ســه اڵته  ده كات. ئێــوه  بینیتــان چۆنچۆنــی لــه  

یه مــه ن به ره نــگاری ئێــران بوونــه وه  و ناچاركــرا 

لێــی  زۆر  ئێــران  ئــه وه ی  بــكات.  پاشه كشــه  

گه لــی  ده ركه وتنــی  لــه   بریتییــه   ده ترســێت 

ئێــران و نوێنه ره كانــی لــه  ڕیــزی ده وڵه تانــی 

عه ره بیــدا بــن.

ــه  یه مــه ن و  ــران ل ــه  پێتوایــه  ئێ * كه وات

به حرێنیــش شكســتی هێنــاوه؟ 

- به ڵــێ، پێشــموایه  چــۆن لــه  یه مــه ن تێكشــكا، 

به حرێــن  لــه   ته واوه تیــش  بــه   ده كرێــت 

ــو هاوپه یامنێتیه كــی  ــه ر بێت تێكبشــكێرنێت، ئه گ

به هێــز و تۆكمــه ی پێكهاتــوو لــه  ده وڵه تانــی 

لــه   ئێــران  بێتــه وه .  به ره نــگاری  ناوچه كــه  

پێداگــری«  »گه رده لولــی  ڕوبه ڕوبوونــه وه ی 

خــۆی پــێ ڕانه گیــرا.

ــه  ڕۆژان ژنێــك  ــه  ڕۆژێــك ل ــا پێتوای * ئای

ــت؟  ــوه  به رێ ــه اڵت به ڕێ ــران ده س ــه  ئێ ل

ــه   ــه ، ك ــه وه  نیی ــه  ســه باره ت ب - تێكۆشــانی ئێم

ــت،  ــه  ده س ــه اڵت بگرێت ــران ده س ــه  ئێ ــك ل ژنێ

ــازاد  ــۆی ئ ــه ل خ ــه  گ ــامن ئه وه ی ــو ئامانج به ڵك

بێــت لــه  بڕیــاردان، ئه گه ریــش ئه مــه  ڕووبــدات 

و  كه ســانی شایســته   ده توانێــت  گــه ل  ئــه وا 

ئــه وه   له بــه ر  بــكات.  ده ستنیشــان  گونجــاو 

ئێمــه  هه وڵــی خۆمــان ده ده یــن تاكــو گــه ل 

ــی  ــان ڕۆڵ ــت. ژن ــۆی هه بێ ــی خ ــی بڕیاردان ماف

ده ســه اڵتی  ڕوخاندنــی  لــه   هه بــوو  بااڵیــان 

پاشــایه تی لــه  ئێــران، هــه زاران لــه  خامنــان 

له ســێداره دان  و  ئه شــكه نجه دان  ڕووبــه ڕووی 

ــا  ــۆره كان، وات ــتی دیكتات ــه ر ده س ــه وه  له س بوون

شــاو ڕژێمه كــه ی. ئێســتاش ژنــان ڕۆڵــی بااڵیــان 

هه یــه،  به رخۆدانــدا  و  كۆمه ڵگــه   له نــاو  

ــتوری  ــه  شۆڕشــی ده س ــه ر ل ــه  مێژووشــدا ه ل

ــه   ــتاوین. بۆی ــه  هه س ــه و ڕۆڵ ــاڵی 1906وه  ب س

هه بــوو  یه كالكه ره وه یــان  ڕۆڵێكــی  ژنــان 

ــه   ــا ل ــتی ش ــه اڵتی فاشیس ــی ده س ــه  ڕوخاندن ل

ــی  ــه ی ئێران ــه  كۆمه ڵگ ــای وای ــه  مان ــران، ئه م ئێ

ســه ركردایه تی ژنــی پــێ قبووڵــه . 

سیاســی  زیندانــی  زۆر  ژماره یه كــی   *
ئایــا  هه یــه ،  بوونیــان  ئێــران  لــه  
چه نــد  ئێــوه   بزووتنه وه كــه ی 
زیندانیکــراوی هه یــه  و كــێ داكۆكــی لــه  

ئێــران؟  لــه   ده كات  مافه كانیــان 

ــه ،  ــان هه ی ــه ك زۆر زیندانیکراوم ــه  ژماره ی - ئێم

)موجاهیدینــی  الیه نگرانــی  زۆربه یــان  كــه  

نه تــه وه  و  زیندانیانــی  پــاڵ  لــه   خه لــق(ن، 

ــوچ، كــورد، عــه ره ب  ــری وه ك بل ــی ت پێكهاته كان

لــه و  به رگریكــردن  پێنــاو  لــه   ســوننه كان.  و 

زیندانیــه  سیاســییانه  تۆڕێكــامن له نــاو ئێــران 

ــه كان  ــی زیندانیی ــۆ ماف ــوون ب ــه  به دواداچ هه ی

له نــاو  خێزانه كانیــان  پشــتگیریی  و  ده كــه ن 

ئێــران ده كــه ن، ســه ره ڕای تۆڕێكــی تــر كــه  

ئــه و  ئێســتا  تاكــو  كارده كات.  ده ره وه   لــه  

به دواداچــوون  توانیویه كــی )63( جــار  تــۆڕە  

بــۆ  بــكات  زیندانییانــه   ئــه و  مافه كانــی  بــۆ 

به ده ســتهێنانی ئیدانه كردنــی ئێــران له الیــه ن 

گشــتیی  كۆمه ڵــه ی  و  نێوده وڵه تــی  كۆمه ڵــی 

یه كگرتوه كانــه وه .     نه تــه وه  

له نــاو  میانــڕە و  كه ســانی  ئایــا   *
ــا سیســتمی  ــه ، ئای ــان هه ی ــران بوونی ئێ
میانــڕە وه كان  فه قیهـــ  ویالیه تــی 

ده كات؟  په ســه ند 

-  له نــاو ده ســه اڵتی ئێرانــدا هیــچ مانایــه ك 

ئێــران  موقاوه مه تــی  نییــه ،  میانــڕە وی  بــۆ 

لــه   »كۆتــر  وتویه تــی  ســه ره تاوه   لــه   هــه ر 

مریەم ڕەجەوی
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مــار له دایــك نابێــت«، ســااڵنی ڕابــردووش ئــه م 

ڕاســتیه ی ســه ملاندووه ، دوو خولــی ســه رۆكایه تی 

كــه   هه بــوو،  خاته مــی  و  ڕە فســه نجانی 

هه ریه كه یــان )4( ســاڵ بــوو، بــه  درێژایــی ئــه و 

ســااڵنه  گه لــی ئێــران هیــچ جیاوازییــه ك بــه دی 

ــه ڵ  ــدن له گ ــه  گونجان ــه رۆك ب ــه ردوو س ــرا. ه نه ك

چه نــد  له وانه یــه   كــرد،  كاریــان  فه قیــھ  وه لــی 

ئێســتاش  ڕوویدابێــت.  كــه م  زۆر  جیاوازییه كــی 

ده بینیــن  ڕۆحانــی  ســه رۆكایه تیی  قۆناغــی  لــه  

كــه س،   )2300( گه یشــتۆته   له ســێداره دانه كان 

ناوچه كــه   لــه   ده ســتێوه ردانه كان  هه روه هــا 

بــه دی ده كرێــت، بۆیــه  لێــره وه  ده بینیــن كــه  هیــچ 

ئاماژە یــه ك بــۆ میانــڕە وی بوونــی نییــه . 

* ئایــا ڕۆڵــی ڕۆحانــی چیــه . ئــه و ده ڵێــت 
ده ســت لــه  سیاســه تی ده ره وه  و كاروبــاری 
ــت  ــا ده توانێ ــه اڵم ئای ــادات، ب ســه ربازی وه رن
قاســم  ژە نــراڵ  به ســه ر  خــۆی  ده ســه اڵتی 

بســه پێنێت؟  ســلێمانی 

- لــه  ڕاســتیدا ڕۆحانــی نایه وێــت و ناشــتوانێت 

ــودس  ــزی ق ــده ی هێ ــه ر فه رمان ــۆی به س ــه ی خ قس

ــزی ســوپای پاســداران  ــده ی گشــتی هێ ــان فه رمان ی

بســه پێنێت، چونكــه  ئه وانــه  توانــا و ده ســه اڵتی 

گه وره یــان هه یــه، ته نانــه ت محه مــه د خاته مــی 

ــه ر  ــه رۆكایه تیدا به س ــتی س ــه  پۆس ــاڵی ل ــه  )8( س ك

بــرد لــه  كۆتاییــدا گه یشــته  ئــه و بڕوایــه ی، كــه  

ســه رۆك كۆمــار ته نهــا فه رمانبه رێكــی لۆجیســتی 

ــه رده مه دا  ــه و س ــه  ل ــته ی ك ــه و ئاس ــا ئ ــە، ت دەوڵەت

دانــی پێدانــا و وتــی: پێویســته  گومامنــان لــه وه  

نه بێــت كــه  ته نهــا بــه  بیركردنــه وه  لــه  گۆڕیــن یــان 

ویالیه تــی  سیســتمی  ده ســتوری  هه مواركردنــی 

ــه ش  ــه و پێی ــت، ب ــی داده نرێ ــه  ناپاك ــه و ب ــھ ئ فه قی

ــت«.  ــه  نه كرێ ــه و بابه ت ــه ر ئ ــۆ له س ــت گفتوگ ده بێ

ئه مــه  مانــای وایــه  كــه  هه رچییــه ك په یوه ندیــی 

و  فه قیــھ  ویالیه تــی  سیســتمی  مانــه وه ی  بــه  

ئــه وه   هه بێــت  فه قیھــه وه   وه لــی  ده ســه اڵتی 

بنه ڕە تیــه ، هــه ر زێده ڕۆییه كیــش نابێــت به قــه د 

باڵــه  مێشــوله یه ك بێــت. لــه  چوارچێــوه ی ئــه م 

ــی  ــڕە وی، ڕۆحان ــۆ میان ــه دا ب ــه وه  و تێڕوانین لێكدان

ــو  ــه ، به ڵك ــر نیی ــتی زیات ــی لۆجیس ــه  فه رمانبه رێك ل

ــه  ده ســتی ســوپای پاســدارانه .   ــزی ڕاســته قینه  ل هێ

ڕۆحانــی  چاره نوســی  پێتوایــه   ئایــا   *
بــه   و  ده بێــت  خاته مــی  چاره نوســی  وه ك 

پێده هێنرێــت؟  كۆتایــی  گۆشــه گیری 

نێــوان  لــه   جیاوازییــه ك  بڕوایــه دام  لــه و  مــن   -

خاته مــی  چاره نوســی  و  ڕۆحانــی  چاره نوســی 

هه یــه ، چونكــه  ئــه و ڕێــڕە وه ی لــه  ئێســتادا په یــڕە و 

ده كرێــت، بریتییــه  لــه  ملمالنــێ بــۆ به ده ســتهێنانی 

لــه   به شــدارن  هه مــووان  بــه اڵم  ده ســه اڵت، 

و  جیــاوازی  ئــه و  ڕژێمــه ،  لــه و  پارێزگاریكــردن 

ناكۆكییــه ی كــه  جیهانــی ئێســتا ده بینێــت بــه  هــۆی 

ئــه و بارودۆخــه  ئاڵــۆز و قه یراناوییه وه یــه ، كــه  ئــه و 

تێكه وتــووه .  ڕژێمــه ی 

* ئایــا بزووتنه وه كــه ی ئێــوه  ڕۆژێــك لــه  
ڕۆژان په یوه ندیــی بــه  حزبوڵــاڵی لوبنانــه وه  

ــردووه ؟  ك

- هه رگیــز نه بــووه ، چونكــه   حزبوڵــاڵ دروســتكراوی 

ئێــران و بــه  شه خســی دروســتكراوی خامنه ئیــه ، لــه  

ڕووی سیاســی و ســه ربازی و دارایی و لۆجیســتیه وه  

لــه   به شــێكه   فه قیــھ،  ویالیه تــی  لــه   به شــێكه  

ــت  ــه وه  ناكرێ ــه ر ئ ــداران، له ب ــوپای پاس ــزی س هێ

ــته كانی  ــت و هه ڵوێس ــی دابرنێ ــی لوبنان ــه  هێزێك ب

ــی . ــرتاتیژی خامنه ئ ــته كانی س ــه  هه ڵوێس ــه  ل بریتیی

  

لــه و  یه كێــك  ئێــران  پێتوایــه   ئایــا   *
وتبــووی  كــه   له ده ســتداوه ،  پایته ختانــه ی 

كــردووه ؟  كۆنترۆڵــی  گوایــه  

ــران گورزێكــی كوشــنده ی  ــه  تێڕوانینــی ئێمــه  ئێ - ب

لــه  یه مــه ن به ركه وتــووه ، ئه مــه ش به رئه نجامــی 

ئــه م  كاتێــك  چونكــه   عه ره بیــه ،  هاوپه یامنێتــی 

بــه ره و  خۆڕاگــری  و  پتــه وی  بــه   هاوپه یامنێتیــه  

ڕووی ئێــران وه ســتا، ئــه وه  گورزێكــی كوشــنده  بــوو 

ــۆی.  ب

* ئایــا پێتوایــه  ڕوســیا ســه ره تا لــه  ســوریاو 
دواتــر لــه  عێــراق كۆتایــی بــه  ڕۆڵــی ئێــران 

ده هێنێــت؟ 

شكســتیان  ئێــران  ده ســه اڵتدارانی  دوایئــه وه ی   -

بــۆ  پالنه كه یــان  جێگیركردنــی  لــه   خــوارد 

ڕووی  لــه   ئه ســه د  به شــار  لــه   پارێزگاریكــردن 

هــه ر  بــرد،  ڕوســیا  بــۆ  په نایــان  ســه ربازییه وه ، 

ــه اڵم  ــوریا، ب ــاو س ــرده  ن ــیایان ب ــوون ڕوس ــه وان ب ئ

له گــه ڵ هاتنــی ڕوســیا ڕۆڵــی ئێــران بــووه  پلــه  دوو، 

بــه اڵم ڕاســتیی به رچــاو و ڕە هــا ئه وه یــه  كــه  ئێــران 

تاكــه  الیه نــه  پێداگــری ده كات له ســه ر مانــه وه ی 

ئه ســه د.  به شــار 

ــد  ــۆ چه ن ــه و بڕوایه دایــت ئه ســه د ب ــا ل * ئای
ســاڵێكی تــر لــه  ده ســه اڵتدا بمێنێتــه وه ؟ 

- پێموانیــه ، چونكــه  بارودۆخــی هه نووكه یــی ڕێگــه  

ماوه یه كــی  بــۆ  نــادات  ئه ســه د  مانــه وه ی  بــه  

ــی به هــۆی  ــه  تایبه ت ــه  ده ســه اڵتدا، ب ــژ ل دوورو درێ

ــوریا  ــی س ــه  گه ل ــه وه ، ك ــه  قاره مانان ــه و خۆڕاگری ئ

نیشــانیدا و بــه  یه كێــك لــه شــانازییه كانی ئــه م 

ده یه وێــت  گه لــه   ئــه و  داده نرێــت.  ناوچه یــه  

هه مــوو  ئــه و  به هــۆی  بۆیــه   بــڕوات،  ئه ســه د 

پێشــێلكارییانه ی  و  كوشــتارگه ل  و  تونــدڕە وی 

مافه كانــی مرۆڤــه وه  كــه  لــه  دژی گه لــی ســوریا 

ئه نجامــدران، كۆمه ڵــی نێوده وڵه تــی ناچــار بــوو 

بیرێــك لــه  ســوریا بكاتــه وه  و بێتــه  وه اڵم. ئێمــه  

ئه نجامانــه ی  ئــه و  دانوســتانه كان  هیواداریــن 

لــێ بكه وێتــه وه ، كــه  گه لــی ســوریا چاوه ڕوانــی 

ده ســه اڵتی  لــه   ســورییه كان  كاتــه   ئــه و  ده كات، 

ده بێــت.   ڕزگاریــان  ئه ســه د  به شــار 

سه رچاوه : 

الرشق االوسط - ژماره  )13655( له  2016/4/17

چاوپێكه وتنی: هدی الحسینی

http://www.maryam-rajavi.com/ar/activities/

interviews/item/maryam-rajavi-the-iranian-

regime-will-collapse-following-assad-s-leave-

from-power
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كورد و موجاهیدینی خه لق و
ئه نجومه نی میللی موقاوه مه ت  

شه ریف عه لی )هه ژاری(* 
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كه ســایه تیه   زۆربــه ی  هه اڵتنــی  دوای  لــه  

ڕێكخــراوه   ئه ندامانــی  و  ئازادیخــوازه كان 

بــۆ  لیرباڵــه كان  و  چــه پ  و  نه ته وه یــی 

ده كرێتــه وه   بیــر  هه میشــه   واڵت،  ده ره وه ی 

ئه نجومه نێــك  یــان  به ره یــه ك  پێكهێنانــی  لــه  

ڕێكخــراوه   ڕیــزی  له نێــو  هاوپه یامنێتیــه ك  یــان 

ئۆپۆزســیۆنه كانی هــه ر واڵتێكــدا. وه ك ئاشــكرایه  

لــه و ڕۆژگارانــه ی ئــه و كاتــی ئێرانــدا، لــه  ڕۆژهه اڵتی 

پارتــی  به ئه زموونرتیــن  گه وره تریــن،  كوردســتان 

ــتان  ــی كوردس ــی ڕۆژهه اڵت ــی سیاس ــه ر گۆڕه پان س

حزبــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێــران )حــدكا( بــوو. 

هه روه هــا جگــه  لــه  )حــدكا(، ڕێكخــراوی كۆمه ڵــه ی 

شۆڕشــگێڕی زه حمه تكێشــانی كوردســتانی ئێرانیــش 

لــه  چه ندیــن كه ســایه تی  ئه مــه  جگــه   هه بــوو، 

و  الواز  تــری  حزبــی  هه ندێــك  ســه ربه خۆو 

هه بــوون.  گۆڕه پانه كــه دا  لــه   بچووكــرت 

لــه و  كــه   حزبێــك،  تاكــه   بڵێیــن  ده توانیــن 

ســه رده مه دا، لــه  هه مــوو ڕوویه كــه وه  تێده كۆشــا 

بــۆ ئــه وه ی بــه  هــه ر شــێوازێك بێــت به شــێك 

به ده ســت  كــورد  نه تــه وه ی  مافه كانــی  لــه  

به رنامــه   بنه ڕه تــی  كــه   بــوو.  )حــدكا(  بێنێــت 

شــتێكه وه   هه مــوو  لــه  پێــش  ســرتاتیژییه كانی 

ــه وه ی  ــی نه ت ــتهێنانی مافه كان ــه  به ده س ــوو، ل بریتیب

كــورد. پــاش ئــه وه ش باســی »ئــازادی، دیموكراســی، 

ــه ر  ــه ڵ ه ــوو له گ ــاده  ب ــه  ئام ــوو، چونك ــی« ب لیربال

ئایدیۆلۆژیایه كــی  هــه ر  دابنیشــێت،  الیه نێكــدا 

هه بێــت بــه  مه رجێــك دان بــه  مافــه  ڕه واكانــی 

بنێــت. كۆمه ڵــه ی شۆڕشــگێڕی  كــورد  نه تــه وه ی 

پێكهێنانــی  كوردســتانیش  زه حمه تكێشــانی 

پێــش  لــه   ئامانــج  كردبــووە  چه پــی  به ره یه كــی 

كۆنگــره ی  باڵــی  هه رچــی  شــتێكه وه .  هه مــوو 

چواره مــی )حــدكا( بــوو، كــه  بــه  ســه ركردایه تی 

غه نــی بلوریــان، بــه  هــاوكاری ڕاســته وخۆی حزبــی 

ــه وه ،  ــران جیابوون ــی ئێ ــی دیموكرات ــه  حزب ــوده ، ل ت

حزبــی  ڕاده ســتی  ئه مانــه ش  بڵێیــن  ده توانیــن 

تــووده  بــوون، كــه  بــه  حزبــی دایــك ناوییــان ده بــرد. 

ــی  ــه ش، داخوازییه كان ــی ئه مان ــه  بۆچوون ــه  ب كه وات

گه لــی  مافه كانــی  پێشــه وه ی  لــه   تــوده   حزبــی 

كــورددا بــوو. دیــاره  كــه  داخوازییه كانــی حزبــی 

ــه و  تــوده ، داواكارییه كانــی یه كێتــی ســۆڤێت بــوو ل

ــن  ــه  پاراس ــش ل ــوده  ئه وی ــی ت ــه  حزب ڕۆژگاره دا، ك

ــالمیی،  ــاری ئیس ــتمی كۆم ــه  سیس ــردن ل و به رگریك

بــه ره ی  خســتبووه   )خومه ینی(یــان  ئایه توڵــاڵ 

شۆڕشــگێڕییه وه .

به نــی  ئه بولحه ســه ن  هه ڵهاتنــی  دوای  لــه  

ــه ره و  ــه وه  ب ــه  ئێران ســه در و مه ســعود ڕه جــه وی ل

 ،1981 ســاڵی  ته ممــوزی  مانگــی  لــه   پاریــس 

نیشــتامنی  ئه نجومه نــی  پێكهاتنــی  هه ردووكیــان 

موقاوه مــه ت( میللــی  )شــورای  به رهه ڵســتی 

یــان لــه  بنكــه ی ســه ره كی ڕێكخراوه كه یــان لــه  

پاریــس ڕاگه یانــد، ئــه وه ش كارێكــی هاوبــه ش بــوو 

ــه ره و  ــی ب ــی خومه ین ــه ر ڕژێم ــكردنه  س ــۆ هێرش ب

به دیهێنانــی ســه ركه وتن. ئه نجومه نــی نیشــتامنی 

ئه ندامێكــی  هــه ر  بانگهێشــتی  به رهه ڵســتی 

ــه وه ی  ــۆ ئ ــران ب ــاوه وه ی ئێ ــه  ده ره وه  و ن ــرد ل ده ك

به تایبه تــی  ئه نجومه نه كه یــان،  نــاو  بێنــه  

ســه ركرده كانی كه مــه  نه تــه وه كان. به نــی ســه در 

ــد،  ــه  ڕایانگه یان ــدا، ك ــه  به یاننامه یه ك ــه وی ل و ڕه ج

ئه جێنــدای ئه نجومه نــی نیشــتامنی به رهه ڵســتی 

به تایبه تــی  باڵوكــرده وه ،  تێــدا  )ش.م.م(یــان 

و  خه ڵــك  خــواره وه ی  چینــی  بــه   گرنگیــدان 

و  ســڤیل  خه ڵكــی  یارمه تیدانــی  ده ستخســتنی 

خزمه تگــوزاره كان و دوكانــدار و هونه رمه نــدان و 

ــوو  ــه  به ڵێنیداب ــه  یاننامه ك ــه كان. ب ــه  بچووك بازرگان

ــازادی تاكه كــه س و گرنگیــدان  بــۆ ڕێزگرتــن لــه  ئ

كه مینــه   ده ســه اڵتی  بــۆ  تایبــه ت  مافــی  بــه  

نه ته وه ییــه كان بــه  تایبه تــی كــورده كان. لــه  مانگــی 

ــزب  ــاڵی 1981 ح ــی س ــی یه كه م ــا كانوون ــه وه  ت ئاب

و ڕێكخــراوی جیاجیــا چوونــه  نــاو ئه نجومه نــی 

لــه :  بریتیبــوون  كــه   به رهه ڵســتی  نیشــتامنی 

1.ڕێكخراوی موجاهیدینی خه لقی ئێران. 

2.حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران. 

بــۆ  چــه پ  یه كگرتــووی  3.ئه نجومه نــی 

ســه رۆكایه تی  بــه   ســه ربه خۆیی،  و  دیموكراســی 

تارانــی.  بابــای  خــان  مه هــدی 

بــه   ئێــران  نه ته وه یــی  دیموكراتــی  4.بــه ره ی 

و  ده فتــه ری  مه تیــن  هیدایه توڵــاڵ  ســه رۆكایه تی 

نیرومه نــد. به همــه ن 

شۆڕشــگێڕی  دیموكراتــی  5.جوواڵنــه وه ی 

بــه   مازنــده ران(  و  )گه یــالن  زه حمه تكێشــانی 

ماســاڵی.  حه ســه ن  ســه رۆكایه تی 

6.حزبــی كاری ئێــران بــه  ســه رۆكایه تی حه میــد 

ــر.  ڕه زا چیتگ

بــه   كار  ئــازادی  یه كگرتــووی  7.ڕێكخــراوی 

موحیــت.  مورتــه زا  ســه رۆكایه تی 

په یامنگاكانــی  و  زانكــۆ  مامۆســتایانی  8.یه كێتــی 

واڵت بــه  ســه رۆكایه تی محه مــه د عه لــی شــێخی. 

و  دیموكراســی  لــه   به رگــری،  9.كۆمه ڵــه ی 

ســه رۆكایه تی  بــه   )داد(  ئێــران  ســه ربه خۆیی 

گه نجایــی.  جــه الل 

10.ناوه نــدی یه كگرتــووی پیشــه وه ران )اصنــاف( 

مازنده رانــی.  ئیرباهیــم  ســه رۆكایه تی  بــه  

كه سایه تیه  ئه ندامه كانیش بریتی بوون له : 

1.ئه بولحه سه ن به نی سه در

2.نارس پاكدامه ن

3.كازم باقرزاده 

4.مه نوچه هر هه زارخانی 

له بــه ر  تــر  )ئه ندامێكــی   _ ئه دیبــی  5.ئه ســغه ر 

باڵونه كراوه تــه وه (.        نــاوی  ئاســایش  هــۆكاری 

6. كەســێك كــە لەبــەر هــۆكاری ئاســایش نــاوی 

باڵونەكراوەتــەوە. 

ئێــران  كۆمۆنیســتەكانی  یەكێتــی  لەدواتریشــدا 

ــە  ــق، ل ــی خەل ــداران( و چریكــە فیدائییەكان )رسب

ســاڵی 1982 و 1984 چوونــە ناو ئــەم ئەنجومەنەوە، 

لــە كاتێكــدا لــە هەمــان ئــەو ســااڵنەدا چەنــد 

ــە  ــك ل ــە شــوورا.  یەكێ ــە دەرەوە ل ــك چوون گرووپێ

هــۆكارە گرنگــەكان، كــە شــایەنی قامــك لەســەر 

دانانــە، هۆكارەكانــی چوونــی حزبــی دیموكــرات 

و نەچوونــی كۆمەڵــەی زەخمەتكێشــانە بــۆ نــاو 

)ش.م.م(.

هەرچــی ســەبارەت بــە حزبــی دیموكراتــە بیــر 
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لــە  تاڕادەیــەك هاوتــان، جگــە  و بۆچوونەكانــی 

بۆچوونــی جەلیــل گادانــی، دكتــۆر قاســملو لــە 

بــۆ  كــە  )حــدكا(،  گشــتی  ســكرتێری  ڕاپۆرتــی 

كۆنگــرەی شەشــەمی حزبەكــەی، ئامــادەی كردبــوو، 

بەمشــێوەیە بــاس لــە چوونــی )حــدكا( بــۆ نێــو 

)ش.م.م( دەكات: ))پــاش دوو مانــگ دانیشــن و 

ــرد  ــزا ك ــەی ئیم ــێ  بەڵگ ــاس، )ش.م.م( س ــە و ب قس

ــەت  ــەك: تایب ــارە ی ــەی ژم ــە:  بەڵگ ــوو ل ــە بریتیب ك

بــوو بــە دەورانــی تێپەڕبــوون، لــە هاتنــە ســەركاری 

شــوراوە، تــا پێكهێنانــی مەجلیســی موئەسیســان 

ــەران(، كــە شــەش مانگــی  ــی دامەزرێن )ئەنجوومەن

بــۆ دانــراوە.  بەڵگــەی ژمــارە دوو: پێــڕەوی ناوخــۆی 

ــوو.   ــورا ب ش

بەڵگــەی ژمــارە ســێ : ئەركــە هــەرە خێراكانــی 

شــورای لــەم شــەش مانگــەدا دیاریدەكــرد. بــە بڕوای 

ئێمــە )واتــە حــدكا _ تووێــژەر(، پەســەندكردنی ئــەم 

ــی  ــگ و ئەرێن ــی زۆر گرن ــە هەنگاوێك ــێ  بەڵگەی س

ــە بەڵگــەی  ــە تایبــەت ل ــە ژیانــی شــورادا، ب ــوو، ل ب

خێراكانــی  داخوازیــە  كــە  یەمــدا،  ســێ   ژمــارە 

ئێرانــی فۆرمۆلــە كرابــوون و پێامنوایــە  گەالنــی 

دڵســۆزی  پێشــكەوتوو  ڕێكخراوێكــی  هەمــوو 

ئێرانــی، هــەر ئایدۆلۆژیایەكــی هەبێــت، دەتوانێــت 

درووشــمی  بــكات،  ئیمــزا  بەڵگەیــە  ســێ   ئــەم 

ســەرەكی دیمكراســی بــۆ ئێــران و خودموختــاری بــۆ 

كوردســتان، بــە تــەواوی لــەم بەڵگەیــەدا گونجــاوە، 

ــە  ــك ل ــەدا، كاتێ ــەم بەڵگەنامه ی ــدی ســێی ئ ــە بەن ل

ئەركەكانــی دەوڵەتــی كاتــی بەمجــۆرە هاتــووە: 

كۆتاییهێنــان بــە شــەڕی دژی گەلی دژ بە كوردســتان 

چوارچێــوەی  لــە  خودموختــاری  ڕاگەیاندنــی  و 

یەكپارچەیــی خاكــی ئێراندا....ئێمــە بــە ڕەســمی 

ڕایدەگەیەنیــن جگــە لــەم ســێ  بەڵگەیــە، بەرامبــەر 

ــە  ــی دیك ــچ بەڵگەیەك ــی( هی ــی )مەتن ــە ناوەڕۆك ب

ــە. ــامن( نیی )ئیلتیزام

مســتەفا هیجریــش لــەم بارەیــەوە دەڵێــت: ))كاتێــك 

ــە  ــرد، ك ــدكا( ك ــە )ح ــان ل ــرنا داوای )ش.م.م( پێكهێ

بەشــداری لــەو شــورایەدا بــكات، ئــەو كات شــەهید 

كاك)دكتــۆر ســەعید(، وەكــو نوێنــەری )حــدكا(، 

بەرپرســیاریەتی  سیاســیەوە  دەفتــەری  لەالیــەن 

ــتنیان  ــۆ و دانیش ــت گفتوگ ــە بچێ ــپیڕدرا، ك ــێ س پ

ــژ و  ــەو تووێ ــی ئ ــە ئەنجام ــكات، كەل ــەڵ دا ب لەگ

دانیشــتنانەدا بــووە هــۆی ئــەوەى، كــە )حــدكا( بــە 

ئەندامەتــی )ش.م.م( ڕازی ببێــت، ئێمــە بووینــە 

ــورایەدا((. ــەو ش ــك ل ئەندامێ

ــت:  ــەوە دەڵێ ــەم بارەی ــاڵی حەســەن زادە ل عەبدوڵ

داوای  شــێلگريانە  موجاهیدیــن  ))ڕێكخــراوی 

حزبــی  شــوراوە،  نــاو  بچێتــە  كــرد،  حــزب  لــە 

دیموكراتیــش بــەو ئاواتــەی، كــە شــورا قۆناغــی 

یەكــەم بێــت، بــۆ پێكهێنانــی بەرەیەكــی یەكگرتووی 

دوای  قبوڵكــرد،  داواكارییــەی  ئــەم  نیشــتامنی، 

ــەوی  ــای ڕەج ــك، ئاغ ــە كەڵ ــژی ب ــك وتووێ هەندێ

شــەهید  بــۆ  نامەیەكــی   ،2981/11/24 ڕۆژی 

)دكتــۆر قاســملو( و ڕێبەرایەتــی حــزب دەنوســێت، 

كــە كــە تێیــدا هاتــووە: ))بەرنامــەی »ش.م.م« و 

دەوڵەتــی كاتــی كۆمــاری دیمكراتیكــی ئیســالمی 

ئێــران، بــۆ ئــاگاداری هاونیشــتامنیە كوردیكامنــان 

لــە بــارەی وادەی هاتنــی مافــە نەتەوەییەكانــی 

بەرنامەیــەدا  ئــەم  چوارچێــوەی  لــە  خۆیــان 

بنەڕەتــی  قبوڵكردنــی  بەمەبەســتی  ئاگاداربــن، 

تــەوەری  لەچوارچێــوەی  خودموختــاری  پیــرۆزی 

خاكــی ئێرانــدا...((، لــە وەاڵمــی ئــەم بەرنامەیەشــدا، 

دكتــۆر قاســملوی نەمــر، ئــەم نامەیەكــی بــۆ ئاغايــی 

ــارد، كــە تێیــدا هاتــووە: )) وێــڕای رازی  ڕەجــەوی ن

بوونــی حزبــی دیموكــرات لەگــەڵ بنەڕەتی )ئەســڵە( 

ــە  ــراو، ب ــەی ناوب ــراوی بەرنام ــتییەكان ڕاگەیەن گش

تایبــەت لەگــەڵ پێداگرتــن لەســەر بنەڕەتــی پیــرۆزی 

چوونــی  بەڕەســمی  كوردســتان،  خودموختــاری 

)حــدكا( بــۆ نــاو )ش.م.م( ڕادەگەیەنیــن((.

بــەوە  ئامــاژە  گادانــی(ش  )جەلیــل  هەروەهــا 

دا  موجاهیدیــن  لەگــەڵ  ئــەوەی  ))دوای  دەكات: 

ــدا!؟  ــە حەقیقەت ــاڵ ل ــەك م ــە ی ــەم و زۆر بووین ك

كاتێــك شــورایان ڕاگەیانــد، داوامــان لێكــرا، كــە 

ئێمــە بچینــە نــاو شــوراوە، ڕاســتیەكەی ئەوەیــە زۆر 

موتاعەیەكــی )بەدواداچــوون( دەقیقــامن نەكــرد، 

ــی  ــك ڕاگەیاندن ــا، كاتێ ــان ن ــاو شــورا ی ــە ن كــە بچین

ــد  ــاو شــورامان خوێندرایــەوە، مــن و چەن ــە ن چوون

ــامن  ــدا پێ ــە واقيع ــیامن ل ــەر سیاس ــێكی دەفت كەس

ســەیر بــوو!!؟؟ )هەرچەنــدە لــە چاوپێكەوتنەكەمان 

ــتا جەلیلــدا، كــە  ــان هەوڵــدا لەگــەڵ مامۆس زۆرم

ــێ  ــیامن پ ــەری سیاس ــەی دەفت ــەو ئەندام ــاوی ئ ن

ــدا  ــە وەاڵم ــووە، ل ــان نەزانی ــەم كارەی ــە ب ــت، ك بڵێ

گوتــی _ تووێــژەر(، نــاوەكان! كۆمەڵێــك بــوون، كــە 

ــەوە((. ــرات مابووین ــی دیموك ــە دۆڵ ل

ــە نەزانینــی مامۆســتا جەلیــل و چەنــد  ســەبارەت ب

سیاســی  دەفتــەری  دیكــە  ئەندامێكــی  چەنــد 

حزبەكــەی بــۆ چوونــە نــاو شــورا، بەپێــی ئــەو 

تایبــەت  بــە  بەردەســتدان،  لــە  ،كــە  بەڵگانــەی 

ناردنــی )د. صــادق شــەرەفكەندی( وەكــو نوێنــەری 

ــی  ــە چوون ــەبارەت ب ــردن س ــۆ گفتوگۆك ــدكا(، ب )ح

)حــدكا( بــۆ نــاو )ش.م.م(، هەروەهــا ئــەو ماوەیــەی 

ــدی )حــدكا(،  ــەی ناوەن ــەری سیاســی و كۆمیت دەفت

كــە ســەبارەت بــەم مەســەلەیە گفتوگۆیــان كــردووە، 

بۆمــان دەردەكەێــت بــۆ چوونەكــەی كاك جەلیــل لە 

ڕاســتییەوە دوورە، كــە پێدەچێــت لەبــەر ملمالنــێ و 

ناكۆكیەكانــی دواتــر بێــت لــە نــاو ڕێبەرانــی )حــدكا(

دا، كــە كاك جەلیــل بەمشــێوەیە مێــژوو ئاڕاســتە 

دەكات!!؟

ڕێكخــراوی  نەڕۆشــتنی  بــە  ســەبارەت  هەرچــی 

شــورا،  نــاو  بــۆ  زەحمەتكێشــانیش  كۆمەڵــەی 

ســەالحەدینی موهتــەدی بەمشــێوەیە لــەم بارەیەوە 

دەدوێــت: دوو هۆكاروایكــرد، كــە كۆمــەڵ نەچێتــە 

لەبەرئــەوەی  یەكــەم:  هــۆكاری  )ش.م.م(:  نــاو 

)كۆمەڵــە( چــەپ بــوو، شــوراش ڕێكخــراوی چەپــی 

ــۆ  تێدانەبــوو، چەپــە گەورەكانــی ئێــران نەچــوون ب

ــو  ــران وەك ــی ئێ ــەورەی چەپ ــی گ ــورا، حزب ــاو ش ن

ئەوانــەی،  پەیــكار،  تــودە،  فیدائیــەكان،  چریكــە 

كــە قورســاییان هەبــوو لەنــاو كۆمەڵــگای ئێــران 

دا كــەس نەچــوون، ئەمــە هۆكارێــك بــوو، كــە 

كۆمەڵــەش نەچێــت. 

ــت  ــە بانگێش ــە كۆمەڵ ــە، ك ــۆكاری دووەم: ئەوەی ه

لەگــەڵ  موجاهیدیــن  چونكــە  بــوون،  نەكــرا 

بــوو  پێشــیانوا  و  بــوون  دۆســت  دیموكــرات 
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هێنــدەی  دیموكراتیــش  كیفایەتــە،  دیموكــرات 

ــو شــورا و  ــە نێ ــە بچێت ــە كۆمەڵ ــوو، ك پێخــۆش نەب

)ش.م.م(دا.  لەنــاو  هەوێــى  بــە  ببێــت  

ــە  ــەرەوە، ئێم ــۆكارەی س ــەو دوو ه ــتیدا ئ ــە ڕاس ل

ــن:  ــۆ دەكەی ــیكاری ب ــێوەیە ش بەمش

1. ڕێكخــراوی كۆمەڵــە، چــەپ بــوون و چەپێتــی لــە 

ــورد  ــی ك ــی نەتەوەي ــش ئامانجــە نەتەوایەتیەكان پێ

دانــاوە، بەتایبــەت لــەو ڕۆژگارەدا، دەبوایــە كۆمەڵــە 

ئەزموونــی  تــودە  حزبــی  ڕابــردووی  لــە  بــاش 

وەربگرتایــە، كــە هیــچ باوەڕێكــی نەبــوو بــە مافــە 

پەیكاریــش  كــورد،  نەتەوەیــی  نەتەوەییەكانــی 

ــوو،  ــورد نەب ــی ك ــی نەتەوەی ــە ماف ــڕوای ب ــچ ب هي

ســەرەڕای ئەمانــەش ســەمەرەكە لەوێدایــە، كــە لــەم 

ــەكان  ــە فیدائی ــودە و چریك ــی ت ــەردەمەدا )حزب س

_ باڵــی زۆرینــەی )چــەپ لــە لێــدەری كۆمــاری 

ئیســالمی بــوون، ئێمــە دەپرســین ئایــا دەبێــت 

یــان  شــورا؟  پێكهێنانــی  بــۆ  پێوەربــن  ئەمانــە 

بیانــووە!؟ 

2 . بــە بۆچوونی ئێمە دۆســتایەتی نێوان موجاهیدین 

ــە  ــە هۆكارێــك، كــە كۆمەڵ و دیمكــرات، نابێــت ببێت

نەچێتــە نــاو شــوراوە، هەروەهــا نابێــت لــە نــاو ئــەو 

ــران،  ــیۆنی ئێ ــورا ئۆپۆزس ــەی ش ــراوە بەهێزان ڕێكخ

كۆمەڵــە هــەوڵ نــەدات بــۆ دابینكــردن و بەدەســت 

ڕابردوومــان  ئەمــەش  كــورد،  مافەكانــی  هێنانــی 

ــتنەكانی  ــە دانیش ــدكا( ل ــك )ح ــاد، كاتێ ــەوە ی دێنێت

ــی  ــنیاری دابینكردن ــران، پێش ــدی ئێ ــەڵ وەف دا لەگ

خودموختــاری ئیســالمیان كــرد، ئــەو خودموختارییــە 

ئیســالمیەی، كــە كاربەدەســتانی كۆمــاری ئیســالمی 

ــرد، كەچــی  ــۆ دەك ــان ب ــك جــار پڕوپاگەندەی هەندێ

كۆمەڵــە بــە بیانــووی مافــی چارەنــووس و چەپێتــی 

دەدا،  تێــك  گفتوگۆكانیــان  شۆڕشــگێڕییەوە،  و 

ئایدۆلۆجیــا  ئاناشیســتە  هەڵوێســتە  ئــەم  دیــارە 

ــردوو  ــە درێژایــی ســەدەی ڕاب چــەپ پەرســتانەیە، ب

مەسعود ڕەجەوی و مریەم ڕەجەوی- بەغداد



چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان 82

ــەی  ــورد و بزاڤەك ــی ك ــە نەتەوەی ــەورەی ب ــی گ زیان

ــەش  ــەی كۆمەڵ ــەم بیركردنەوان ــەر ئ ــدووە، ه گەیان

بــوو وایكــرد، كــە لەدواتــردا )كۆمەڵــە و پەیــكار 

ئێــران  كۆمۆنســیتی  حزبــی  ســەهەندییەكان(،  و 

ــن.  دامبەزرێن

ناوەنــدی  ئۆرگانــی  پێشــڕەوی  ڕۆژنامــەی  لــە 

و  )ش.م.م(  لــە  بــاس  بەمشــێوەیە  كۆمەڵــە، 

بۆچوونەكانــی حزبەكەیــان لــەو بارەیــەوە، لــەو 

)ش.م.م(  بەرنامــەی  دەكات.  بــاس  ســەردەمەدا 

ــاز  ــی ئیمتی ــی بوون ــوون و ڕەوای ــایی ب ــەرەتا یاس س

لەســەر  كۆمەاڵیەتــی   _ سیاســی  هەاڵواردنــی  و 

ــووڵ  ــی( قب ــی و مەزهەب ــی و قەوم ــای )جنس بنەم

ــم  ــی ئیســالمیدا، زوڵ ــاری دیموكرات ــە كۆم دەكات، ل

و زۆر لەســەر بنەمــای )جنــس و قــەم و مەزهــەب( 

هــەروا  گشــتیدا(،  )بۆچوونــی  پــەردەی  لەژێــر 

دەمێنێتــەوە، بــۆرژاوازی هەمیشــە بــەم چەشــنە 

هەاڵواردانــە، لــە نێــوان ڕیزەكانــی چینــی كرێــكاردا 

دەیــكات،  و  ســازكردووە  بــەرەىك  دوو  جیــاوازی، 

)كرێــكاری ژن، كرێــكاری پیــاو، كرێــكاری تــورك، 

كرێــكاری موســوڵامن، كرێــكاری كافــر، كرێــكاری 

بەشــە  بەمجــۆرە  ســوننی(،  كرێــكاری  شــیعە، 

جۆراوجۆرەكانــی كۆمەاڵیەتــی خەڵــك بەرامبــەر بــە 

ــان دەدات، ڕاســپاردەی  ــە یەكــرت هانی یەكــرت و دژ ب

ــە:  ــووە ل ــە بریتیب ــۆرژوازی هەمیش ــەی ب ــە مێژین ل

ــاوازی و ناكۆكیــی و دووبەرەكایەتــی  ســازكردنی جی

و پەرەپێدانــی ئــەو ناكۆكییــە، ســەرەتا لــە نــاو 

چینــی كرێــكاران و پاشــان لــە نــاو هەمــوو خەڵكــدا، 

پڕۆلیتاریــای ئێــران بەبــێ  البردنــی ئــەو جیاوازییانــە، 

ناتوانێــت بــە سۆســیالیزم بــگات((.

ئاشــكرایە )ش.م.م( هــەر لــە ســەرەتا بەرنامــەی 

ســەدر  بەنــی  بــوو،  ڕاگەیانــد  كاتــی  دەوڵەتــی 

ســەرۆك كۆمــاری كاتــی ئێــران و مەســعود ڕەجــەوی 

ناســاندبوو،  خۆیــان  )ش.م.م(  ســەرۆكی  وەك 

ــی  ــی ڕژێم ــۆ ڕووخاندن ــراو، ب ــگ دیایك ــەش مان ش

خومەینــی،  دیــاره  هــەر لــە بنەڕەتــدا )ش.م.م( 

شــتێكی بەپەلــە بــوو، دامەزرێنەرانــی ئــەو شــورایە 

)بەنــی ســەدر و مەســعود ڕەجــەوی( پێیانوابــوو 

ــەی  ــن و ئەوان ــی موجاهیدی ــە ئاكامــی چاالكیەكان ل

دیكــە لــە ناوخــۆی ئێرانــدا، هەروەهــا لەبــەر تــەواو 

جێگیــر نەبوونــی كۆمــاری ئیســالمیی، لــە دەســەاڵت 

ئیســالمیی  كۆمــاری  حكومەتــی  حكومەتــدا،  و 

دەڕوخێنــن و دەســەاڵت دەكەوێتــە دەســت ئــەوان، 

ــازی  ــە نی ــش ب ــی دیموكراتی ــی حزب ــان چوون بێگوم

بــۆ  ئێرانــدا،  ئاســتی  لــە  پشــتوانی  دۆزینــەوەی 

ــووە.  ــورد ب ــی ك خەبات

بــۆ  ئامــاژەی  نابێــت  یــەك هەیــە، كــە  ڕاســتی 

نەكەیــن، ئەویــش ئەوەیــە بــە چوونــی )حــدكا( بــۆ 

نێــو )ش.م.م(، هــەر چەنــدە بنەڕەتــی خودموختاری 

بــە تیــۆری پەســەندكرابوو، بــەاڵم لەمــاوەی دوو 

ســاڵدا بــۆ )حــدكا( دەركەوت، كــە لەســەر ناوەڕۆكی 

)ش.م.م(دا،  ئەندامانــی  نێــو  لــە  خودموختــاری 

ــك  ــوو، هــەر كەســایەتی و ڕێكخراوێ ــاوازی هەب جی

ــە  ــەوە، ل ــاری  لێكدەدەن ــێوەیەك خودموخت ــە ش ب

ــەو دوو ســاڵەی  ــە مــاوەی ئ ــەكان، ل ــژەی هەوڵ درێ

ئەندامەتــی )حــدكا( لــە نێــو )ش.م.م(دا.  هــەر 

 ،)1983/2/25_ )1361/11/4ه  ڕۆژی  لــە  بۆیــە 

)میتۆدۆلۆژیــای دەســت نیشــانكردنی ناوەڕۆكــی 

محتــوای  تعییــن  متدولــوژی   _ خودموختــاری 

خودموختــاری( كوردســتانی ئێــران، لەالیــەن )حدكا( 

نێــرا بــۆ )ش.م.م(، كــە لێــرەدا خاڵــە گرنگەكانــی 

دەخەینــە ڕوو: 

ــتەمی  ــی س ــاری، البردن ــە خودموخت ــت ل I. مەبەس

نەتەوەییــە لــە ڕووی )سیاســی، ئابــووری، كلتــوری(، 

بەمانــای مافــی دیاریكردنــی چارەنووســی گەلــی 

ــدا.  ــە كوردســتانی ئێران ــوردە ل ك

II. خودموختــاری كوردســتانی ئێران لــە چوارچێوەی 

یەكپارچەیــی خــاك و ســەربەخۆیی ئێــران دایــە، 

ئــەم مافــە دەخرێتــە دەســتوور) یاســای بنەڕەتــی( 

یــەوە. 

ــەلەی  ــاردا، دوو مەس ــی خودموخت ــە ناوەڕۆك III. ل

ــنیارە:  ــەرەكی پێش س

)قلمــرو(  ســنووری  دەستنیشــانكرنی  یەكــەم: 

ئێــران.  كوردســتانی  جوگرافیــای 

دووەم: دەستنیشــانكردنی دەســەاڵتەكانی دەوڵەتــی 

ناوەنــدی ئۆگانەكانــی خودموختــار. 

لــە  )حــدكا(  پێشــنیاری  پێوەرەكانــی   .1

مەســەلەی دەستنیشــانكردنی ســنووری جوگرافیایــی 

ــاری كوردســتان پێكدێــت،  ســەر زەمینــی خودموخت

مەرجانــە:  لــەم 

أ . مێژوویی

ب . جوگرافیایی

پێــش كەوتنــی  پێویســتیەكانی )مســتلزمات(  ت . 

ئابــووری. 

پ . ئەزموونی )سایقە( تێكۆشان. 

دانیشــتوانی  زۆرینــەی  )خواســتی(  داخــوازی  ج . 

هــەر پارێزگایــەك. 

پارێزگاكانــی ژێــرەوە بــە شــێوەیەكی گشــتی بــە 

ــران ئەژمــار  ــە ســەر زەوی كوردســتانی ئێ بەشــێك ل

كوردســتان،  ڕۆژئــاوا،  ))ئازەربایجــان  دەكرێــن: 

كرماشــان، ئیــالم((، ئەگــەر لــە هەندێــك كات دا 

ــەدا پێوەرێكانــی  ــەو كات ــە پێشــەوە، ل ناكۆكیــی هات

ئــەو  بەپێــی  دەگریــن،  چــاو  لەبــەر  ســەرەوە 

ــەی )ســەرەوە( و خواســتی دانیشــتانەكانی،  پێوەران

لــە لوڕســتانیش دا پیــادە دەكرێــت، لــەو جێگایانــەی 

كــە  كوردســتان،  خودموختارەكانــی  ناوچــە 

ــەڵ  ــەی تێك ــد نەتەوەیەك ــە چەن ــتوانەكانی ل دانیش

ــی  ــە هاوبەش ــە ب ــی ناوچەك ــووە، بەڕێوبردن پێكهات

دەبێــت. 

دەســەاڵتی  بــە  تایبــەت  بەرپرســیارێتییەكانی   .2

ناوەنــدی پێكدێــن لــە

ــە )سیاســی و  ــی دەرەوە، پەیوەندی أ . پەیوەندییەكان

بازرگانــی و ئابووریــەكان(

ب . پاراســتنی ســنوورەكان و ســەربەخۆی واڵت، لــە 

ئەســتۆی ســوپایە. 

ت . سیســتمی داهاتــی واڵت: بانكــی ناوەنــدی و 

دراو.  چاپكردنــی 

بایەخێكــی  كــە  مــاوەكان،  درێــژ  پێشــنیارە  پ . 

گەورەیــان  ســەرمایەگوزاری  و  سەرتاســەری 

هەیــە، كاروبــاری )امــور( ناوخۆیــی لــە هەمــوو 

ڕووەكانــی )كارگێــڕی، ئابــووری ناوخــۆی كوردســتان، 

كۆمەاڵیەتــی، كلتــوری و ســوپایی( لەدەســەاڵتەكانی 
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ئەنجوومەنــی  خودموختــارە،  ئۆرگانەكانــی 

كوردســتانیی كوردســتان )شــورای مللــی كردســتان(، 

ڕێگــەی  لــە  كوردســتانەوە،  خەڵكــی  لەالیــەن 

هەڵبژاردنێكــی )گشــتی و یەكســان و ڕاســتەوخۆ و 

دەدات.  ئەنجــام  هەڵبــژاردن  نهێنــی(دا، 

حكومەتــی  كوردســتان،  نیشــتامنی  ئەنجومەنــی 

ــان دەكات،  ــت نیش ــتان دەس ــاری كوردس خودموخت

ئەنجومەنــی  بەرامبــەر  لــە  حكومەتــە  ئــەم 

یاســاكانی  بەرپرســیارە،  دا  كوردســتان  نیشــتامنی 

نیشــتامنی  ئەنجومەنــی  پەســەندكراوی  ناوخــۆی 

نەتەوەیــی ئێــران دەبێــت ڕەچــاوی چوارچێــوەی 

نوێنەرانــی  بــكات،  واڵت  بنەڕەتیەكانــی  یاســا 

كوردســتان،  خودموحتــاری  ناوچەكانــی  خەڵكــی 

هاوتــای بنەڕەتــی دەســتوریی وواڵت، وەك هەمــوو 

بەڕێوەبردنــی  لــە  ئێــران،  دیكــەی  ناوچەكانــی 

دابەشــدار  ناوەنــدی  دەوڵەتــی  دەســەاڵتەكانی 

دابینكردنــی  و  سیســتمەكان  پاراســتنی  دەبــن، 

خودموختــاری  ناوچەكانــی  ناوخــۆی  ئاسایشــی 

كوردســتان لــە ئەســتۆی هێزەكانــی پێشــمەرگەدایە. 

ناوخــۆ  كاروبارەكانــی  لــە  نابێــت  ســوپا 

دەســتوەربدات، زمانــی كــوردی زمانــی ڕەســمی 

ناوچــەی  ناوخــۆی  نوســینی  و  خوێنــدن 

لەهەمــوو  پەروەردەكردنیشــی  خودموختاریــه . 

ــیش  ــی فارس ــە، زمان ــی كوردی ــە زمان ــدا ب قۆناغەكان

ناوچــەی  لــە  ئێــران،  دیكــەی  ناوچەكانــی  وەك 

ــمی  ــی رەس ــە زمان ــدا ب ــاری كوردستانیش خودموخت

دوای  قوتانخانەشــدا  لــە  دادەنرێــت،  دەوڵــەت 

زمانــی  پــاڵ  لــە  ســەرەتایی  قۆناغــی چوارەمــی 

دەقــی  ناردنــی  لەپــاش  ڕەســمییە.  دا  كــوردی 

ــۆ )ش.م.م(،  ــاری )حــدكا( ب گەاڵڵەنامــەی خودموخت

لــە دانیشــتنی رۆژەكانــی )14 و 15و 3 ی1983(ی 

شــورادا. 

ــۆ  ــەوە، ب ــدكا( ڕەتكرای ــاری )ح ــەی خودموخت گەاڵڵ

ئــەم مەبەســتە دەفتــەری سیاســی، حزبــی دیمكراتی 

ــە ڕۆژی )20ی ئۆردیبەهەشــتی 1363  ــتان، ل كوردس

)دەستنووســی(  نامەیەكــی   )1983 5ی  8ی   _

ئاڕاســتەی ڕێكخــراوی موجاهيدینــی خالقــی ئێرانــی 

ــان  ــەو نامەیەت ــەی ئ ــە خــوارەوە كوورت ــە ل ــرد، ك ك

ــە ڕوو.  ــۆ دەخەین ب

شــورای میللــی مقاومــەت لــە دانیشــتنی خــۆی 

لــە ڕۆژەكانــی )14 و 15 ی 4ی 1983( گەاڵڵــەی 

دەســت  بــە  ســەبارەت  )حــدكا(،  پێشــنیاركراوی 

ــاری كوردســتانی  نیشــانكردنی ناوەڕۆكــی خودموخت

ڕەتكــردەوە، ئاشــكرایە، كــە زۆربــەی ئەندامانــی 

ئەنجومەنــی  تەنهــا  كــە  نــاوە،  وایانــدا  شــورا 

دامەزرێنــەران )مجلیــس مۆسســان(، دەســەاڵتی 

ــە،  ــای هەی ــی ئاوەه ــەندكردنی گەالڵەنامەیەك پەس

ئاشكراشــە، كــە پێشــنیارێكی ئاوەهــا بــە هیــچ 

لەبەرئــەوەی  نیــە،  ڕاســتی  بنەمایــی  شــێوەیەك 

لــە ئێســتاوە ســەرۆك كۆمــار و ســەرۆك  شــورا 

وەزیــران، بــە گشــتی سیســتمی سیاســی داهاتــووی 

ــش و  ــەم ئی ــەك ل ــچ ی ــۆ هی ــی دیاریكــردووە، ب واڵت

ــی  ــی ئەنجومەن ــت بوون ــی دروس ــە چاوەڕوان كاران

دامەزرێنــەری )مه جلیــس موئه سســان( نەكــراوە، 

لەســەر ئــەم )مەبەســتە( ئــەی چۆنــە!!؟ كاتێــك 

ناوەڕۆكــی  نیشــانكردنی  دەســت  مەســەلەی 

ئــەو  هــەر  دەكرێــت،  پێشــنیار  خودموختــاری 

خودموختاریــەی، كــە ئاغــا مەســعود ڕەجــەوی وەك 

ســەرۆكی شــورا، ئــەوەی وەك یــەك بنەڕەتــی پیــرۆز 

ــۆ قســەكردن لەســەری  ــردووە، )كەچــی( ب ــوڵ ك قی

دامەزرێنــەران،  ئەنجومەنــی  ئەســتۆی  دەخرێتــە 

ــی  ــەر چاوگرتن ــۆ لەب ــتا ب ــا ئێس ــە هەت ــی ئێم حزب

ئۆپۆزســیۆن  هێزەكانــی  یەكگرتــووی  مانــەوەی 

ــەوە،  ــە )ش.م.م( كۆبونەت ــەی ل ــەت ئەوان ــە تایەب ب

ســەیرمان گرتــووە لــە لێكدانــەوەی نــا دیمكراتێــك و 

هەڵســوكەوتی هەندێك  كات نائســوڵی )ناشایســتە( 

شــوراو  ناوخــۆی  لــە  موجاهیدیــن  رێكخــراوی 

كوردســتاندا، دەبێــت ئــەو راســتیە بزانــن كــە حیزبی 

دیمكــرات لــە بەرامبــەر  ئــەو بەرپرســیارێتییەی 

ــتۆیەتی  ــە ئەس ــتان ل ــی كوردس ــەر گەل ــە بەرامب ك

واتــە  شــورادا،  كارەی  ئــەم  پــاڵ  لــە  ناتوانیــن 

ــی  ــی ناوەڕۆك ــنیاری دیاريكردن ــەوەی پێش )رەتكردن

خودموختــاری( دەســت بــەردار بێــت و بیپۆشــێت، 

ــی كوردســتان و  ــۆ گەلل ــەم كارە ب ــەی ئ ــە پێچەوان ب

ــە..  ــە بنەڕەتی ــی ئێم حیزب

لەبــەر ئــەوە ئەندامەتــی حزبــی ئێمــە لــە نێــو 

شــورادا دەخرێــت ژێــر پرســیار؟ ئێمــە لــە هەمــوو 

رێكخــراوی  تایبــەت  بــە  شــوراو  ئەندامانــی 

ــلگیر  ــەوەی پێش ــن پێداچوون ــن ئەخوازی موجاهيدی

بــە هەڵوێســتی خۆیــان دا بكــەن.  هــەر بۆیــە 

دەتوانیــن بڵێــن، ئــەم نامەیــەی دەفتــەری سیاســی 

)حــدكا(، ئاگاداركردنەوەیەكــی تونــد بــوو كــە درا بــە 

ــراوی  ــەت رێكخ ــە تایب ــوراو ب ــی ش ــی ئەندامان گوێ

ــەوی(  ــعود ڕەج ــرت )مەس ــە تایبەت ــن و ب موجاهیدی

ــی  ــە ســەرەتادا بەڵێن ــە ل ســەرۆكی )ش.م.م(، چونك

ــە  ــوو، بۆی ــاری داب ــی خودموخت ــی بنەڕەت قبوڵكردن

دەبینیــن لــە )25 ی 2 ی 1362ه 14ی ئاوریلــی 

1983ز، مەســعود ڕەجەوی، وەك ســەرۆكی )ش.م.م( 

ــەی  ــۆ كۆمیت ــی ب ــی )25( الپەڕەی ــەی نامەیەك گەاڵڵ

ناوەنــدی )حــدكا( نــارد، كــە تێكــڕای مەســەلەی 

تاكتیكــی لەناوبردنــی رژێمــی خومەینــی و لەبــارەی 

سیاســەتی نێودەوڵەتــی شــورا و دەربــارەی خەڵكــی 

عــەرەب  خەڵكانــی  و  بلوجســتان  و  ئازڕبایجــان 

پێشــنیاری  مافەكانیــان، هەروەهــا  و  توركــامن  و 

خودموختــاری كوردســتان و ئۆرگانەكانــی ڕاگەیانــدن 

تێیــدا  )حــدكا(  گلەییەكانــی  شــوراو  رادیــۆی  و 

ــەلە  ــەو مەس ــی ئ ــرەدا كورتەیەك ــەوە، لێ ڕووندەكات

گرنگانــەی كــە پەیوەندیــان بــە بابەتەكەمانــەوە 

هەیــە زۆر بــە كورتــی، الیەنــەكان و رەهەندەكانــی 

ئــەم مەســەلەیە دەخەینــە روو ))لــە ســەرەتادا 

بــاس  مەســعود ڕەجــەوی بەشــێوەیەكی گشــتی 

ــوان شــوراو )حــدكا(  ــی نێ ــە و نامەكاریەكان ــە نام ل

خــۆی  جــار  زۆربــەی  چەنــدە  هــەر  دەكات، 

ــە  ــەوە، ل ــی زاراوەی نەت ــە بەكارهێنان ــت ل دەبورێ

ــوردا.  ــی ك ــەر نەتەوەی بەرامب

ــورد  ــدە ك ــە هەرچەن ــەوە دەكات ك ــاس ل ــا ب ئینج

یەكپارچەیــی!!   و  گەورەیــی  و  یەكێتــی  عاشــقی 

ــە  ــە داخــەوە ل ــەاڵم ب ــران(ە، ب ــی )ئێ ــەم نەتەوەی ئ

دەكات  لــەوە  بــاس  و  )حــدكا(  ڕاگەیاندنەكانــی 

ــەن كەســانی  ــەو نارەزایبونێكــی زۆر لەالی كــە رەخن

نەتەوەیــی و نەتــەوە پەرســتەوە گیــراون لەســەر 
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ــوە  ــژی ئێ ــی وتووێ ــە ئەنجام ــە ل ــەی ك ــەو بابەت ئ

نەخشــەی  فەڕەنســادا،  تەلەفیزیۆنــی  لەگــەڵ 

ــاوای واڵت  ــزگای رۆژئ ــە )5_6( پارێ ــتانتان ل كوردس

دانــاو )ئیــالم و لوڕســتان( یشــتان بــە كوردســتان لــە 

ــتانە(  ــەم )خواس ــەوەی ئ ــە ڕەتكردن ــەم داوە، ك قەڵ

شــێوەیەكی  بــە  شــورادا  لــە  كۆتاییانــەدا،  لــەم 

ــەوەی  ــعود ڕەج ــا مەس ــوو، هەروەه ــكرا دیارب ئاش

لــە بەشــێكی دیكــەی ئــەم گەاڵڵەنامەیــەدا زۆر 

دڵگرانــە بــە پەیامــی ســكرتێری گشــتی )حــدكا( 

و  پەیوەنــدی  بــە  ســەبارەت  قاســملو،  دكتــۆر 

)پشــتیوان(  هێــزی  پێشــمەرگەكانی  یارمەتیدانــی 

كــە بــە ئاشــكرا دكتــۆر قاســملوو گوتبــووی: )) ئــەم 

پشــتوانیە لــە مێــژووی نەتەوەكەمانــدا ڕووداوێكــی 

نوێییــە و ســەرەتای قۆناغێكــی تازەیــە، لە هۆشــیاری 

و هــاودەردی و هاوپەیامنــی هەمــوو بەشــەكانی 

مەســعود  ئەمــەدا  بەرامبــەر  لــە  كوردســتان((، 

مــن  لــە  زۆرێــك  ))دواتــر  دەڵێــت:  ڕەجــەوی 

ــووی  ــگاوی داهات ــرد، )مەســعود( هون پرســیاریان ك

ئەمە)هاوپەیامنــی بوونی بەشــەكانی كوردســتان( چ 

خواســتێكە؟؟ كۆكردنــەوەی بەشــە لەتبــووەكان، لــە 

ــردا  ــە دوات ــران((، ل ــە ئێ ــەوەی ل ــدا جیابوون ئەنجام

لــە بەشــێكی دیكــەدا )مەســعود ڕەجــەوی( دەڵێــت:

ــی  ــا و كۆمه ڵ ــراق و توركی ــاری عێ ــەڕەرای فش ))س

)خودموختــاری(،  بەرامبــەر  لــە  نێودەوڵەتــی 

پیــرۆزی  مافــی  بەرامبــەری  لــە  بەمشــێوەیە 

لــە  ئێــران،  كوردســتانی  خەڵكــی  خودموختــاری 

ــگاوی  ــران هەن ــی ئێ ــی خاك ــوەی تەواویەت چوارچێ

بــۆ دەنێــن، هەروەهــا ســەبارەت بــە مافەكانــی 

خەڵكانــی ئازەڕبایجــان و بەلوجســتان و عــەرەب و 

ــوو.  ــە شــورا كردب ــان ل توركــامن، كــە )حــدكا( داوای

مەســعود ڕەجــەوی بەمشــێوەیە بیــروڕای شــورا لــەم 

دەردەبڕێــت: بارەیــەوە 

1. ئــەو ئامــارەی، كــە ئێــوە )حــدكا( بۆتــان نــاردووم، 

ــراوە،  ــە زیادك ــەو ناوچان ــی ئ ــە خەڵك ــەبارەت ب س

بــۆ  بــە گەڕانــەوە  ئــەم داواكاریەتــان دەتوانــن 

هەڵبژاردنــی گشــتی و ســەرژمێری پێویســت بــە 

ــن.   ــاری بكەی ــانی دی ئاس

لەســەر  تــەواوم  شــارەزای  وەك  بەنــدە   .2

كــە  ڕادەگەیەنــم،  پێتــان  هەیــە،  )ئازەربایجــان( 

ــە  ــە كلتــوری، ســتەمی دوو بەرانبــەر، كــە ل جگــە ل

ــرناوە، هەروەهــا  ــی بی ــە و مێژووی كوردســتاندا هەی

لــە یەكــەم دانیشــتنی شــورا لــە 1981 بــە نوێنەرانــی 

ئێــوەم گوتبــوو شــتێكی ئاوەهــا )مافــی ئازەربایجــان 

ــتی  ــە، ڕاس ــورادا نی ــەی ش ــە بەرانام ــژەر( ل _ تووێ

بۆچوونەكانیشــم لــە هەڵبژاردنەكانــی ڕابــردووی 

ئــەم ناوچەیــە بۆمــان دەســەملێرنێت، جگــە لەمــەش 

یەكێــك لــە دامەزرێنەرانــی ڕێكخــراوی موجاهیدیــن 

لــەم ناوچەیە ســەری هەڵــداوە!! مەســعود ڕەجەوی 

جوواڵنــەوە  جیــاوازی  لــە  بــاس  بەشــێكی  لــە 

دەكات لــە نێــوان ناوچــە جۆراوجۆرەكانــی واڵت 

))جگــە لــە كوردســتان هیــچ شــوێنێكی دیكــەی 

ــاری  ــی  خودموخت ــی بەرفراوان ــران، جواڵنەوەیەك ئێ

وەكو)حــدكا( بایەخــداری  هێزێكــی  نیــە،  تێــدا 

یشــی تێــدا نیــە(( ئینجــا دێتــە ســەر خودموختــاری 

كێشــەكانی  لــە  بــاس  ســەرەتادا  لــە  كوردســتان 

خودموختــاری  ناوەڕۆكــی  نیشــانكردنی  دەســت 

)حــدكا( دەكات دەڵێت:))بــۆ دەنگــدان بەناوەڕۆكی 

ــە  ــە دەنگــدان ب ــەو پێشــنیارە خۆمــان پاراســت، ل ئ

ــامن  ــی خۆش ــە ئەرك ــر((، ب ــە نەخێ ــان ب ــی ی ))بەڵ

دەزانــی!!؟؟ چونكــە دەســەاڵتی ناوبــراو لــە دەســت 

ئێمــەدا نەبــوو!؟؟((. پاشــان بــاس لــە دوو دەنگــدان 

ــی یەكەمــدا، شــورا خــۆی  ــە دەنگدان ــە ل دەكات، ك

ــای  ــنووری جوگرافی ــی س ــە )دیاریكردن ــتووە ل پاراس

دەســەاڵتی  ســنووری  دیاریكردنــی  و  كوردســتان 

دەوڵەتــی ناوەنــدی و ئۆرگانەكانــی خودموختــار، 

ــەم  ــە ل ــە نی ــی ئێم ــە ئەرك ــت: ))ئەم ــە دەڵێ چونك

ــدا  ــی دووەمی ــە دەنگدان ــەدا!!؟؟((. هەروەهــا ل كات

ــۆ ناوەڕۆكــی  ــەوە ب ــە ڕاســتی دا گەڕاین ــت ))ل دەڵێ

ئــەم  دیســانەوە  چونكــە  یەكــەم،  دەنگدانــی 

ــەدا،  ــەم كات ــە ل ــەدا نی ــت ئێم ــە دەس ــەاڵتە ل دەس

ــەندكراوەی  ــەم پەس ــی زۆر ئ ــەاڵم دوای وتووێژێك ب

ــۆن  ــەك كۆمیس ــە ی ــرد، ك ــەند ك ــان پەس خوارەوەم

لەگــەڵ گرووپێكــی لێكۆڵینەوەمــان پێكهێنــا(( 

 كۆمیســۆنەكە پێكهاتــووە لــە ئەندامانــی شــورا بــۆ 

مەســەلەی خودموختــاری كوردســتان، لــەم بارەیــەوە 

ڕێنوێنــی و لێكدانــەوەی سیاســەتەكانی شــورامان 

پێــدان بــۆ:

1. البردنــی پڕوپاگەنــدەی دووژمــن لەســەر ئــەوەی 

خودموختــاری يەكســانە بــە جوداخــوازی. 

ــار و  ــە نێــوان خودموخت 2. پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆ ل

دیمكراســی لــە ئێــران. 

3. داخوازیــە ســەرەكیەكان لــە بــارەی ناوەڕۆكــی 

)سیاســی، كلتــوری، ئابــووری( مانــای خودموختاریــە. 

ئەندامانی كۆمیسیۆنەكە پێك دێن لە: 

1. ئاغای مەتین دەفتەر       )وتەبێژی كۆمیسیۆن(

2. ئاغای نارسی پاكدامەن    )ئەندامی كۆمیسیۆن(

3. ئاغــای ئەحمــەد ســەالمەتیان      )ئەندامــی 

كۆمیســیۆن(

موجاهیدیــن      رێكخــراوی  لــە  نوێنــە  یــەك   .4

كۆمیســیۆن( )ئەندامــی 

)ئەندامــی  لــە )حــدكا(         نوێنــەر  یــەك   .5

) كۆمیســیۆن

پاشــان )مەســعود ڕەجــەوی( دەڵێــت: ))ئــەوەی 

كــە شــورا بــۆ وایكــرد؟ بــۆ قبوڵــی نەكــرد، یــان 

ڕەدی نەكــرد، پێشــنیارەكانی ئێــوە، بەدەســەاڵتی 

خــۆی ئەزانــی، هەروەهــا پێویســتی بــە لێكۆڵینــەوە 

بەكورتــی  كــە  هەیــە....،  جیــا  لێكدانــەوەی  و 

لــەم چەنــد خااڵنــەی خــوارەوەدا  لێكدانەوەكــە 

رادەگەیەنیــن: 

دەكاتــەوە  جەخــت  دووبــارە  شــورا   .1

ــاری  ــی خودموخت ــۆی بەحەق ــاداری خ ــەر وەف لەس

كوردســتانی ئێــران، بــەاڵم دیاریكردنــی ســنووری 

جوگرافــی كوردســتانی ئێــران و دەســەاڵتی ناوەندنی 

خودموختــار( ئۆرگانەكانــی  و 

ــە  ــران و ب ــدی خەڵكــی ئێ ــگای رەزامەن ــت جێ دەبێ

ــەك  ــی گشــتی دانیشــتوانی هــەر ناوچەی هەڵبژاردن

بێــت، بــۆ ئــەوەی تۆمەتبــار نەكرێــن بــە دیكتاتــۆر 

و كۆتلەبــاز؟ ئــەم ئەركــەی تەنیــا و تەنیــا خســتۆتە 

)مجلــس  دامەزرێنــەران  ئەنجوومەنــی  ئەســتۆی 

ــان( مۆسس

ــتان  ــەلەی كوردس ــاس لەمەس ــن ب ــۆن دەتوانی 2. چ
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سەرانســەرییەكانی  مەســەلە  لەبــارەی  بكەیــن، 

ــەلەی زەوی  ــی  ومەس ــنوور، خاوەنداریەت ــو س وەك

و پەیوەنــدی كار و ســەرمایە و مەســەلەی ســوپا 

ــی  ــە كات ــش ل ــە ئەمانی ــا چاوپۆشــین؟ ك و منونەكانی

وەكــو  هــەر  دەبێــت،  دەســتوردا  نوســینەوەی 

دەزانــن ئێمــە بنەڕەتــی خودموختاریــامن هــەر 

وەكــو بنەڕەتــی چاكســازی زەوی یــان خۆمالیكردنــی 

قبوڵكــردووە!!؟؟؟  دەرەوە  بازرگانــی 

ــەوە،   ــگ دەمێنێت ــەش مان ــە ش ــورایەك ك ــا ش 3. ئای

هەمــوو  و  دابنیشــێت  ئێســتا  هــەر  دەتوانێــت 

ــەكان  ــا ئەمــە ناكۆكیی ــكات، ئای ــوڵ ب پرەنســیپێك قب

هــۆی  نابێتــە  خوانەخواســتە  نــاكات،  زۆر 

ئەلتەرناتیوێكــی  تەنیــا  هەڵوەشــاندنەوەی 

مافــی  دابینكــەری  دەتوانێــت  كــە  دیمكراتــی، 

بێــت.  كوردســتان  خودموختــاری 

4. ئایــا لــە راســتیدا كێشــەی ســەرەكی خەڵكــی 

لــەم بارودۆخــەی ئێســتادا )دەســت  كوردســتان 

دەســەاڵتی  و  كوردســتان  ســنوری  نیشــانكردنی 

دەوڵەتــی ناوەندیــی و ئۆرگانەكانــی خودموختــارە!؟ 

بــۆ خەڵكــی  ئــەوەی  گوتوومانــە  لــە ســەرەتادا 

كوردســتان لــەم قۆناغــەدا گرنگــە ڕازیبوونــە بــە 

بنەمــا و پڕنســیپی خودموختــاری نــەك نــاوەڕۆك 

و ڕەهەنــدە جیاوازەكانــی، كــە تەنانــەت ئەمــەم 

لــە  حزبەكەتــان  نوێنــەری  )پەروێــز(  لەگــەڵ 

پێداگرتــن  ئــەم  ئــەی  شــیكردووەتەوە،  ئەوروپــا 

و پەلگرتنانەتــان چــی یــە؟ كوورتــەی خاڵەكانــی 

)5و6و7( یــش، ئەوەیــە، كــە مەســعود ڕەجــەوی 

و  بەبۆچــوون  خۆمــان  بایەخــەی  دەكات،  داوا 

ــش  ــن، دواتری ــەكان!!؟ ڕزگار بكەی ــە خراپ داواكاریی

ســوێند دەخــوات، كــە هەتــا دوا گیانــی لەســەر 

ســەربەخۆی  و  ئــازادی  و  پارچــەی!!!؟؟  یــەك 

نیشــتامن و چــاو تێبڕینەكانــی زلهێــزەكان بــۆ ئێــران، 

ڕابوەســتێت لــە كۆتایشــدا پشــتوانی خــۆی دووپــات 

ــاری  ــی ڕەوای خودموخت ــەر ئامانج ــەوە لەس دەكات

لــە كوردســتانی ئێــران((

لــە ڕاســتیدا ئەگــەر بێــت و ئێمــە خوێندنەوەیەكــی 

ــۆ ئــەم گەاڵڵەنامەیــەی ســەرۆكی شــورا  ــە ب بابەتیان

ــعود  ــی )مەس ــن و فرتوفێڵەكان ــاو بەس ــن، چ بكەی

ــی  ــە خوێندنەوەیەك ــارە، ل ــكرا دی ــەوی( بەئاش ڕەج

كــورت و پوختــدا دەگەینــە ئــەوەی كــە بڵێــن: ))بــە 

ناوچەیــەك،  ئازادانــەی  بڕیاردانــی  و  هەڵبــژارن 

دەتوانرێــت بڕیــار بدرێــت لەســەر ئــەوەی كــە ئــەو 

ــت،  ــاری دەبێ ــە لەســەر ناوچــەی خودموخت ناوچەی

ــەك وەك )مەســعود  ــد، ن ــە ســەر ناوەن ــان دەچێت ی

ــەو  ــتی ئ ــی گش ــە دەنگدان ــت: ))ب ــەوی( دەڵێ ڕەج

هەقــی  لێــرە  دەكرێتــەوە،  یــەكالی  مەســەلەیە 

ــوراوە و  ــی خ ــێك ماف ــا كەس ــین ئای ــی بپرس خۆیەت

ــوو  ــی هەم ــتە بۆچوون ــاف دەكات، پێویس داوای م

خەڵــك وەربگرێــت، یــان مافەكانــی خــۆی پێبدرێتــە، 

هەرچــی ســەبارەت بــە دیاریكردنــی ناوەڕۆكــی 

ناوچــەكان و دەســەاڵتەكانی ناوچــەی خودموختــارە، 

پێویســتە  ))ئەمــە  دەڵێــت:  ڕەجــەوی  مەســعود 

یەكالبكاتــەوە((  دامەزرێنــەران،  ئەنجوومەنــی 

ئەنجوومەنێــك،  ئەوەیــە  لێــرەدا  ئــا  پرســیارەكە 

ــە،  ــوردی تێدای ــەری ك ــۆ10( نوێن ــەی )5 ب ــە نزیك ك

ــەی  ــی دیك ــەی ئەندامان ــی زۆرین ــەر دەنگ لەبەرانب

ــن،  ــورددا دەنێ ــی ك ــە چ مافێك ــدا، دان ب ئەنجومەن

ــەوی  ــی ڕەج ــەكان و بۆچوونەكان ــەوەی قس لەبەرئ

و ســوێند خواردنــی، كــە هەتــا دڵۆپێــك گیانــی 

تێــدا بێــت، خــۆی دەكاتــە قوربانــی ئێــران، هەمــان 

قســەكانی كەمــال ئەتاتــورك و خومەینــی و ســەدام 

حســێن و ڕەزا شــا محەمــەدی كوڕیەتــی، لەبــەرگ و 

ــەدا((.  ــێوەیەكی دیك ش

ــەدا،  ــڕو نامەكاریان ــڕو پ ــۆ چ ــەم گفتۆگ ــاش ئ ــە پ ل

لــە ڕۆژی )30ی2ی1362ه_ 18ی ژوئەنــی 1983ز(، 

دەفتــەری سیاســی موجاهیدین نامەیەكی ئاڕاســتەی 

دەفتــەر سیاســی )حــدكا( كــرد، كــە نامەیەكــی 

لەخۆگرتبــوو،  گرنگــی  خاڵــی   )8( پەڕەییــەو   )8(

ــەوە دەكات،  ــاس ل ــتی ب ــێوەیەكی گش ــە ش ــەاڵم ب ب

كــە ناتوانرێــت مەســەلەی ســنووری كوردســتان 

و دەســەاڵتی دەوڵەتــی ناوەنــدی و ئۆرگانەكانــی 

بكرێــت،  چارەســەر  شــورادا  لــە  خودموختــاری 

بەشــێكیش تایبەتــە بــە وەاڵمــی نامەكانــی )حــدكا( 

كــە بــۆ ڕێكخــراوی موجاهیدنــی خەلــق ناردبوویــان، 

ــەوە،  ــەوە دەكات ــەر ئ ــت لەس ــەش جەخ ــە لەم جگ

كــە ڕێكخــراوی موجاهیدیــن ســوورە لەســەر پێدانی 

حەقــی پیــرۆزی خودموختــاری بــۆ هاونیشــتیامنیانی 

كــورد، )ئــەم خودموختارییــەی موجاهیدیــن، كــە نــە 

ــەاڵت،  ــە دەس ــنوور و ن ــت و نەس ــی هەبێ ناوەڕۆك

ــاری  ــن )خودموخت ــاوی بنێ ــەش ن ــە ئێم ــەق وای ح

ــۆ دوو  ــان ب ــاوەڕی خۆی ــژەر( ب ــی _تووێ موجاهیدین

ــەوە:   ــەلە دووپاتدەكەن مەس

مافــی  چەســپاندنی  ناوچەیــی:  مەســەلەی   .1

خودموختــاری.

2. مەســەلەی سەرانســەری: چەســپاندنی ئازادیــی و 

ســەربەخۆی.

هەروەهــا جۆرێــك لــە تۆمەتباركردنــی ڕوووبــەڕووی 

بــە  )حــدكا(  كردەوەكانــی  دەكاتــەوە،  )حــدكا( 

ــەم  ــە قەڵ ــە ل ــا دیمكراتیان ــی ن ڕووبەڕوبوونەوەیەك

دەدەن، لــە بەشــێكی دیكــەش داهاتــوو: ))ئارەزووی 

خێــری ئێمــە موجاهیدیــن بــۆ ســەركەوتنی ئێوەیــە، 

دوای ڕۆشــتنتان لــە شــورا و موجاهیدیــن!!؟؟ ئەوەیە 

لــە پەنــای خــوا بتوانــن ئــازادی و ســەربەخۆی ئێــران 

و خودموختــاری كوردســتان، دۆســتی وەفادارتــر لــە 

ئێمــە پەیــدا بكــەن!؟((. 

لــە پــاش ئــەوە، نامەیەكــی دیكــە لەالیــەن دەفتەری 

سیاســی )حــدكا( بــۆ مەســعود ڕەجــەوی، ســەرۆكی 

)ش.م.م( دەنێرێــت، كــە )24( الپەڕەیــە و بەتوونــدی 

مەكتەبــی  ڕاوێــژكارەی  ئــەو  نامەكــەی  وەاڵمــی 

ــاوی )مەهــدی(  ــە نازن ــە ب ــن، ك سیاســی موجاهیدی

بــۆ دەفتــەری ســایی )حــدكا( ناردبــووی دەداتــەوە، 

ــەوەی  ــن، لێكدان ــۆ ناڵێ ــێ  ه ــت: ))بەب ــان دەڵێ پاش

)حــدكا(  بەرامبــەر  موجاهیدیــن،  بەرپرســانی 

ســوكایەتی پێــوە دیــارە، بۆچــی بەرپرســی یەكەمــی 

ئــەم ڕێكخــراوە بــە شایســتەی نازانێت، كــە بەنامەی 

خــۆی وەاڵمــی ســكرتێری گشــتی حزبــی ئێمــە 

بداتــەوە، پاشــان زۆر بــە پــێ  داگیریــەوە بــاس لــەوە 

دەكات، مــاوەی ســاڵ و نیــوى ئەندامەتــی )حــدكا( 

ــەوە  ــە بەداخ ــن، ك ــەوە ئاگارداربووی ــورادا، ل ــە ش ل

)ش.م.م( نــە تەنیــا هەتــا ئــەوەی، كــە پێویســتە 

دركــی بــە مەســەلەی نەتەوەیــی نەكــردووە، بەڵكــو 
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بەشــێك لــە ئەندامانــی شــورا لە پێــش هەمووشــیانە 

ڕێكخــراوی موجاهیدیــن تێڕوانینیــان بــۆ ناوەڕۆكــی 

كارتۆنــی  خودموختاریەكــی  خودموختــاری، 

نەبێــت، هیچــی دیكــە نیــە، ئێمــە دەمانەوێــت 

دەیەوێــت  شــورا  كــە  خودموختارییــەی،  ئــەم 

ــا  ــە؟ ئای ــی هەی ــە و چ ناوەڕۆكێك ــت، چی ڕایگەیەنێ

ئــەم خودموختاریــە لــە كــوێ ، لــە چ بەشــێكی 

ئێرانــدا ڕادەگەیەنرێــت، بەبــێ  دەســت نیشــانكرنی 

ســنووری جوگرافیایــی؟ لەبەرئــەوەی ئەگــەر ئێســتا 

ــە ڕێككــەوت نەگەیــن، دوای  لەناوخۆیــی شــورادا ب

ــی تووشــی كێشــەی  ــی ڕژێمــی خومەین ــە ناوبردن ل

گەورەتــر نابیــن؟، ئایــا باشــرت نیــە، كــە ئــەم هەلــەی 

ئێســتا لەبەردەســتدایە، دەستنیشــانكردنی ســنووری 

ــد  ــەی توون ــان ڕەخن ــن؟ پاش ــاری پێبكەی خودموخت

)مەســعود  بۆچوونــی  بــە  ســەبارەت  دەگرێــت، 

ڕەجــەوی( لەبــارەی ئەنســتیتیۆی كــورد لــە پاریــس، 

ئــەم نامەیــە بەتەواویــی جەخــت لەســەر ســنووری 

ــەوە.(( ــران دەكات ــتانی ئێ ــی كوردس جوگرافیای

و  نێــو)ش.م.م(  لــە  قاســملو  هەوڵەكانــی  پــاش 

گەاڵڵەنامــەی  لەبــەردەم  كۆســپەكان  البردنــی 

خودموختــاری كوردســتان، لەســەر ئــەو بــاوەڕەی كە 

هەیبــووە، كــە كێشــەی كــورد بــە رێگــەی ســەربازی 

شــێوەیەكی  بــە  پێویســتە  و  چارەســەرناكرێت 

ئاشــتیخوازانە چارەســەر بكرێت، قاســملوو لە ســاڵی 

ــی  ــو )ش.م.م( گفتوگۆیەك ــە نێ ــس ل ــە پاری 1983 ل

چــڕی لەســەر هێنانــەدی خودموختــاری كوردســتان 

لــە داڕشــتنی  خســتەروو، بەشــداری چاالكانــەی 

ــی  ــە )17 ترشین ــوو ل ــرد، ئەوەب ــەدا ك ــەو  پڕۆژەی ئ

ــەندكردنی  ــی 1983( دا، )ش.م.م( دوای پەس دووەم

ئــەم  بەپێــی  كــە  باڵویكــردەوە،  پڕۆژەیــە،  ئــەم 

ــەاڵتی  ــەوی دەس ــورا جڵ ــك ش ــەر كاتێ ــە ه پرۆژەی

ئێرانــی گرتــە دەســت، ئــەوا كــوردی ئێــران خاوەنــی 

ــت.  ــۆی دەبێ ــاری خ خودموخت

پــاش حــەوت مانــگ )دوای دوو ســاڵ لــە ئەندامەتی 

حــدكا لــە نێــو )ش.م.م( دا بــاس و كێشــە، )ش.م.م( 

گەاڵڵــەی خودموختــاری بــۆ كوردســتان پەســەندكرد، 

لەگــەڵ  كەمــی  جیاوازییەكــی  گەاڵڵەیــە  ئــەم 

پێشــنیاركراوی )حــدكا(دا هەیــە، هــەر وەكــو دكتــۆر 

ــێ: قاســملوو دەڵ

))ئێمــە پەســەندكردنی ئــەم گەاڵڵەیــە لەالیــەن 

شــوراوە، بەســەركەوتنێكی مێــژووی دەزانیــن، هــەر 

بۆیــەش بــە شــانازیەوە دەڵێــن پەســەندكردنی ئــەم 

گەاڵڵەیــە ســەركەوتنێكی گەورەیــە بــۆ )حــدكا(، 

ئــەم گەاڵڵــە دوازدە بەنــدە و هــی )ش.م.م(ە( هــی 

حیزبــی ئێمــە نیــە، بــەاڵم بــە راشــكاوانە دەتوانیــن 

ــە ســەرەكیەكانی حیزبــی ئێمــە   بڵێــن كــە داخوازیی

لەوگەاڵڵەیــەدا گونجــاوە، ســەبارەت بــە ســنوری 

ئێــران  كوردســتانی  هەمــوو  خودموختاریــش: 

دەگرێتــەوە، هەروەهــا لــەم گەاڵڵــەدا بــە دروســتی 

دەســەاڵتی هــەر یــەك لــە )دەوڵەتــی مەركــەزی( و 

ــراوە (( ــار ك ــدا دی ــاری( تێ ــی خودموخت )ئۆرگانەكان

دەڵێــت:  بارەیــەوە  لــەم  هیجــری  مســتەفا 

پەســەندكردنی  لەســەر  )حــدكا(  ))پێداگیــری 

ــی  ــە مەرجەكان ــك ل ــاری یەكێ ــی خودموخت ناوەڕۆك

نانــەوەی ئێمــە بــوو لــە )ش.م.م(دا، رێكخــراوی 

موجاهیدیــن ئــەم راســتیەی درك پێكــرد، كــە حیزبی 

ــە  ــەت ل ــە تایب ــوو، ب ــی نارساوب ــرات، حیزبێك دیمك

شەخســی  بوونــی  بــە  نێودەوڵەتیــدا  گۆڕەپانــی 

)حدكا(یــش  نارساوبــوو،  زۆر  قاســملوو(  )دكتــۆر 

هێزێكــی ســەرەكی بــوو لــە كوردســتاندا، ئــەو 

ــی و  ــواری سیاس ــە ب ــەم ل ــە ه ــەی ك ــزو توانای هێ

ــران  ــە ئێ ــوو، ل ــەربازییدا هەیب ــواری س ــە ب ــەم ل ه

ــە  ــەك بوون ــەر ی ــە لەس ــوو ئەمان ــوو، هەم نارساوب

ــەم  ــن ئ ــراوی موجاهیدی ــە رێكخ ــەوەی ك ــۆی ئ ه

ــەی  ــدە گەاڵڵ ــت، هەرچەن ــی بزانێ ــە باش ــتیە ب راس

بــە  بەشــەكان،  نەچۆتەســەر  زۆر  خودموختــاری 

شــێوەیەكی گشــتی باســكراون، لەگــەڵ هەمــوو 

ئەمانەشــدا دەبێــت دان بــەو واقعیەتــە بنێــت، 

ــی  ــە هێزەكان ــە، ك ــە ك ــا گەاڵڵەی ــتا تەنی ــو ئێس تاك

ــە چــەپ( ــی )چ بەراســت و چ ب ئۆپۆزســیۆنی ئێران

ەوە، قبووڵیــان كــردووە، تاكــو ئێســتا مــن نــەم 

بیســتووە چ لــە توێــژەكان یــان لــە رۆژنامەكانیانــدا 

ــە  ــن پێموای ــگەزببنەوە، م ــەنكراوەیە پاش ــەم پەس ل

ــراوی  ــۆ رێكخ ــەت ب ــە تایب ــان ب ــۆ هەمووی ــەوە ب ئ

ــە  ــزە((. ل ــی بەهێ ــتاش خاڵێك ــا ئێس ــن ت موجاهیدی

ــەی  ــەرچاوەو بەلگةنامان ــەو س ــوو ئ ــتیدا هەم راس

ئــەم  پەســەندكردنی  لەبەردەســتامندایە،  كــە 

ــییەت  ــی دیپلۆماس ــزی زمان ــە بەهێ ــە ب گەاڵڵەنامەی

عه بدولڕەحامنــی  )دكتــۆر  سیاســی  شــارەزایی  و 

لــە  یەكێــك  بــە  ئەمــەش  دادەنێــن،  قاســملو( 

دادەنرێــت  قاســملوو  كارەســەركەوتووەكانی 

بزووتنــەوەی  لەگــەڵ  دیپلۆماســیدا،  بــواری  لــە 

مافەكانــی  دابینكردنــی  بــۆ  ئێــران  سەرانســەری 

كــورد لــە ئێرانــی دوانــی رژێمــی خومەینــدا، چونكــە 

ــاری كوردســتان،  ــڕۆژەی خودموخت پەســەندكردنی پ

لەالیــەن شــوراوە گرنگــی و بایەخــی تایبەتــی خــۆی 

هەبــوو، لــەم بارەیەشــەوە، دكتــۆر قاســملوو لــە 

دیدەنییەكیــدا دەڵێــت: ))ئەمــە بــۆ یەكەمیــن جــارە 

لــە مێــژووی ئێرانــدا، كــە چەندیــن رێكخــراو و 

ــە بابەتێكــی یەكجــار ئاڵــۆزی  كەســایەتی سیاســی ل

وەكــو بابەتــی خودموختــاری یــەك هەڵوێســتیان 

هەبێــت((.

دەبێــت ئــەو  راســتیەش لەبەرچــاو بگریــن كــە 

لــەو رۆژگارەدا، شۆڕشــگێڕانی كــورد، بەتایبــەت لــە 

هەردوو بەشــی)رۆژهەاڵت و باشــوری( كوردســتاندا، 

ئامانجیــان بەدەســت هێنانــی خودموختــاری بــوو بۆ 

نەتەوەیــی ژێــر چەپۆكــی كــورد لــە هــەر بەشــێكی 

خۆیانــدا، لــە پــاش رووخانــی بلۆكــی سۆسیالیســتی 

و دەرەنجامــی ســەركەوتنی سیســتمی فیدڕاڵــی لــە 

زۆر واڵتــی جیهانــدا، كــە لــە رووی مافــی دیایكردنی 

چارەنووســەوە، هەنگاوێــك )فیدراڵــی لــە پێشــرت لــە 

خودموختــاری(، ئیــدی لــەوە بــەدواوە، خواســتی 

كــورد بــە تایبــەت لــە )رۆژهــەاڵت و باشــوری( 

ئامانجــی  بەبەدەســتهێنانی  بــوو  كوردســتان، 

ــۆ كــورد، كــە ئێســتا  ــە هــەر بەشــێكدا ب ــی ل فیدراڵ

لــە باشــوری كوردســتان ئــەم مافــە بەدەســتهاتووە.            

سەررچاوە:
هه ڵوێســتی  و  خه لــق  )موجاهیدینــی  كتێبــی 

لــه  ڕۆژهه اڵتــی  كــورد  نه تــه وه ی  بــه   به رامبــه ر 

ــی یه كــه م 2008 كوردســتاندا 1964 – 1994( – چاپ

نوسینی: شه ریف عه لی )هه ژاری( 



87چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان

مەسعود ڕەجەوی گەڕایەوە
پەیامەكانی بۆ كارەبەدەستانی ئێران 

لە سەردەمی گیرۆدەبوون بە ڤایرۆسی كۆرۆنا
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ئەفســەرێكی بــااڵی پێشــووی دەزگای هەواڵگری 

ــۆ ئاژانســی  ــارص ڕەزەوی( ب ــاوی )ن ــە ن ــران ب ئێ

كــرد،  ئاشــكرای  ئێرانــی  »میهــر«ی  هەواڵــی 

ــە مەســعوود ڕەجــەوی ســەرۆكی ڕێكخــراوی  ك

ــن  ــە گەورەتری ــك ل ــق، یەكێ ــی خەڵ موجاهیدین

ــران، كــە مــاوەی 12  هێزەكانــی ئۆپۆزســیۆنی ئێ

ســاڵ هیــچ هەواڵێكــی نەبــوو، لــە ژیانــدا مــاوە 

و ئێســتا لــە ئەوروپــا دەژی. ئــەو ئەفســەرە 

ڕاشــیگەیاندووە، كــە مەســعود ڕەجــەوی لــە 

كاتــی هێرشــی ســووپای ئەمەریــكا بــۆ ســەر 

ــاوەری  ــە ی ــاڵی 2003دا ب ــاداری س ــە ئ ــراق ل عێ

ــە ڕێكخــراوی  ــی ســەر ب ــە ئەندامان ــەك ل ژمارەی

موجاهیدینــی خەڵــق ڕوویــان كردۆتــە ســنووری 

نێــوان عێــراق و ئــەردەن و ماوەیــەك لەنــاو 

ڕوویــان  ســاڵێك  پــاش  ماونەتــەوە،  خێــوەت 

ــەرچاوەیە،  ــەو س ــی ئ ــە پێ ــا. ب ــە ئەوروپ كردۆت

ــا  ــاو فەڕەنس ــی لەن ــەی كاتەكان ــەوی زۆرب ڕەج

مەسعوود ڕەجەوی و بزووتنەوەکەی؛ بەکارهێنانی هەستوسۆزی ئایینی بۆ جۆشدانی جەماوەری موسوڵمان
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ــی  ــوان دەوڵەتان ــە نێ ــەاڵم ل ــات، ب ــەر دەب بەس

بــرەو  و  دەكات  جمووجــووڵ  ئەوروپــا  تــری 

ــاڵی 1995دا،  ــە س ــی دەدات. ل ــە كارووبارەكان ب

ئیــدارەی ئەمەریــكا ڕێكخــراوی موجاهیدینــی 

خەڵقــی خســتە نــاو لیســتی ڕەشــی تایبــەت 

بــە ڕێكخــراوە تیرۆریســتییەكان، لــەو كاتــەدا 

ــەرەكی  ــەی س ــتا بنك ــراوە هێش ــەم ڕێكخ ــە ئ ك

و ســەركردایەتییەكەی لــە عێــراق بــوو، بەڵكــوو 

ــۆ  ــەرەكی ب ــەی س ــووە بنك ــەی كردب ــەو واڵت ئ

لــە  ســەربازییەكانی  ئۆپێراســیۆنە  و  چاالكــی 

ئیــدارەی  پاشــان  ئێــران.  ئیســالمی  كۆمــاری 

ــاڵی 2012  ــی س ــە 29ی ئەیلول كۆشــكی ســپی ل

ــا.  ــرۆر دەرهێن ــتی تی ــاو لیس ــەی لەن ڕێكخراوەك

مەســعود ڕەجــەوی فەرمانــدەی موقاوەمــەی 

ئێرانــی لــە یەكێــك لــە پەیامەكانــی ئــەم دواییەی 

پــاش دەركەوتنــەوەی پیرۆزبایــی لــە موقاوەمەی 

ئێــران و هێــزە دیموكراتییەكانــی كــردووە بــۆ 

ــووپای  ــەرۆكی س ــلێامنی، س ــم س ــی قاس كوژران

ــو مەهــدی موهەندیــس  ــی و ئەب قودســی ئێران

جێگــری ســەرۆكی دەســتەی حەشــدی شــەعبی 

لــە ئەنجامــی هێرشــێكی ئەمەریــكا بــە فڕۆكــەی 

ــەوی  ــە ش ــدا ل ــاری بەغ ــە ش ــەوان ل ــێ فڕۆك ب

26ی كانوونــی یەكەمــی ســاڵی 2019. ڕەجــەوی 

لــەو پەیامەیــدا دەڵێــت: »پێویســتە الپــەڕەی 

لــە  حیزبــی شــەیتان و كرێگرتەكانــی ئێــران 

 40 بەســە  بهێرنێــت،  پــێ  كۆتایــی  لوبنــان 

ــی  ــت، پێویســتە كۆتای ــاڵە ســتەمكاری دەكرێ س

و  فەقیــه  ویالیەتــی  ڕژێمــی  بــە دەســەاڵتی 

بەكرێگیراوەكانــی لــە لوبنــان بهێرنێــت، ئەمەیــە 

پەیامــی ڕزگاربوونــی و ڕێگــەی گەشــانەوە. كاتی 

ئــەوە هاتــووە خاكی ســووریای برینــدار و خوێن 

لێچــۆڕاو لــە پیســی هێــزە بەكرێگیراوەكانــی 

ــوو  ــەوە، بەڵك ــاك بكرێت ــەالكان پ ــەاڵتی م دەس

پێویســتە لــە ســووریا وەدەر برنێــن ئــەوەش 

ــەركەوتنە«. ــی س كلیل

ڕەجــەوی  مەســعود  تــرەوە  الیەكــی  لــە 

ــگێڕانی  ــتەی شۆڕش ــی ئاراس ــی پیرۆزبای پەیامێك

عێــراق  ڕاپەڕیوەكانــی  گەنجــە  و  عێــراق 

ــو  ــی قاســم ســلێامنی و ئەب ــە كوژران ــردووە ب ك

مەهــدی موهەندیــس لــە بەغــدا. ڕەجــەوی لــەو 

پەیامەیــدا دەڵێــت: »كاتــی هاتــوو تاكــو عێــراق 

ویالیەتــی  ڕژێمــی  داگیركاریــی  چنگــی  لــە 

ــازاد بكرێــت. پێویســتە حكوومەتێكــی  ــه ئ فەقی

كاتــی دامبەزرێرنێــت لــە پێنــاو ئەنجامدانــی 

ــەی  ــان بانگەش ــە خۆت ــازاد، ك ــی ئ هەڵبژاردنێك

ــەوە داوا بكرێــت كۆمەڵــی  ــۆ دەكــەن، دوای ئ ب

نێودەوڵەتــی دان بــەو حكوومەتــەدا بنێــت«.

ــە  ــەوی ل ــعود ڕەج ــارە )21(ی مەس ــی ژم پەیام

فەتوایەكــی  بــارەی  لــە   )2020 ئــاداری  )2ی 

عەلــی خامنەیــی، ڕابــەری كۆمــاری ئیســالمی 

ئێــران ســەبارەت بــە پێویســتی شــۆردن و كفــن 

ــا ــی كۆرۆن ــی ڤایرۆس ــی قوربانیان كردن

ــارە )21(دا  ــی ژم ــە پەیام ــەوی ل ــعود ڕەج مەس

فەتوایەكــی عەلــی خامنەیــی، ڕابــەری كۆمــاری 

پێویســتی  بــە  ســەبارەت  ئێــران  ئیســالمی 

شــۆردن و كفــن كردنــی قوربانیــان و مــردوان بــە 

ڤایرۆســی كۆرۆنــا بــە »نامرۆڤانــە، نائیســالمییانە 

ــەو  ــوو ل ــەم، بەڵك ــە قەڵ ــی« دەدات ــا ئێرانی و ن

ــت:  ــە و دەڵێ ــری هەی ــی زیات ــەوە كۆمێنت بارەی

ــە  ــامن ب ــی تەواوەتی ــڕوا بوون ــەی ب ــە ڕوانگ »ل

و  دوایــی  ڕۆژی  و  دونیایــی  بەرپرســیارێتی 

ــە  ــالم و ناوەرۆك ــی ئیس ــە ڕۆح ــتەبوون ب وابەس

جەماوەرییــە شۆڕشــگێڕییەكەی، بــە پێچەوانــەی 

خامنەیــی-وە  الیــەن  لــە  فەتوایــەی  ئــەو 

دەركــراوە، بــە پێویســتی دەزانێــت مردوانــی 

كۆرۆنــا بشــۆردرێن و كفــن بكرێــن و نوێــژی 

مردوویــان لــە ســەر بكرێــت، پێــامن وایــە ئــەو 

قورئانییەكانــە،  بنەمــا  پێچەوانــەی  فەتوایــە 

ــەری  ــە ئەگ ــك ك ــم: كاتێ ــە ڕادەگەیەن ــە ئەم بۆی

باڵوبوونــەوەی پەتاكــە هەیــە، پێویســت نــاكات 

ئــەو ڕێكارانــە ئەنجام بدرێــت، بەڵكوو پێویســتە 

كار بــەو ڕێكارانــە بكرێــت، كــە ئەگــەری زیاتــر 

ــر  ــتی صف ــا ئاس ــە ت ــەوەی درم و پەتاك باڵوبوون

كــەم بكرێتــەوە. ڕۆشــنبیری قورئانیــی پێداگــری 

ــاوان و  ــی بێت ــی خەڵك ــتنی گیان ــەر پاراس ــە س ل

ــەالمەتیان  ــاغ و س ــە س ــەت ب ــی ئەولەویی پێدان

دەكات، چونكــە لــە قورئانــی پیــالرۆزدا هاتــووە 

» یُِریــُد اللـّـُه ِبُکــُم الْیُــْرَ َوالَ یُِریــُد ِبُکــُم الُْعــْر«. 

ڕەجــەوی لــە كۆتایــی پەیامەكەیــدا دەڵێــت: 

»خومەینی و مەالكانی ســەر بــەو وەك خامنەیی 

و  بــۆ جەلــالدەكان  فەتوایــان  بــوون  ئەوانــە 

و  ئیڤیــن  زیندانــی  پاســەوانە خوێنڕێژەكانــی 

زیندانەكانــی تــر دەركــرد، كــە نابێــت لــە مانگــی 

ــی  ــكەنجەدانی گیراوان ــی ئەش ــە كات ــەزان ل ڕەم

ــەوەی  ــۆ ئ ــن ب ــەڕۆژو ب ــق ب ــی خەڵ موجاهیدین

تینوویــان نەبــێ و بتوانــن بەوپــەڕی هێزییانــەوە 

ئەشــكەنجەی قوربانییــەكان بــدەن. ئێســتاش 

ئەوەتــا وەلــی فەقیــه دوژمنــی مرۆڤایەتــی یــاری 

بــە ژیانــی ملیۆنــان هاوواڵتــی ئێــران دەكات 

بــە پێــی شــەریعەتە ناپــاك و ڕیاییەكــەی خــۆی 

بــە ئامانجــی پارێــزگاری كردنــی لــە دوكانــی 

ــە  ــەم فەتوای ــە ئ ــن. بۆی ــە دیی ــردن ب بازرگانیك

ــە«. ــالمی و نائێرانیی ــە و نائیس نامرۆڤان

ڕەجــەوی  مەســعود  )22(ی  ژمــارە  پەیامــی 

بــە ناونیشــانی »بــا هەســتینەوە لــە شــەڕی 

چارەنووسســاز دژی كۆرۆنــای ویالیەتــی فەقیــه« 

لــە )7ی ئــاداری 2020(

مەســعود ڕەجــەوی لــەم پەیامەیــدا دەڵێــت: »لە 

جەژنــی لەدایــك بوونــی ئەمیــری بــاوەڕداران 

ــە  ــتینەوە ل ــا هەس ــت« ب ــوای لێبێ ــەالمی خ »س

شــەڕی چارەنووسســاز دژی كۆرۆنــای ویالیەتــی 

ــانەی  ــەو كەس ــوو ئ ــۆ هەم ــن ب ــه، مەخاب فەقی

بەهــۆی توشــبوونیان بــە كۆرۆنــا بوونــە قوربانی، 
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ــر  ــەو كارەســاتەدا گەیشــتە زیات ــان ل ــە ژمارەی ك

لــە 20000 كــەس بەهــۆی گیــرۆدە بوونیــان 

بــە ڤاپرۆســی ویالیەتــی فەقیــه. ئایــا هیــچ 

ــی  ــی مەالل ــاوە دێوەزمەكان ــەل م ــی گ جەژنێك

ماتــەم؟.. كەواتــا  پرســە و  بــە  نەیانكردبێــت 

كاتێــك كــە )عەلــی زۆلفەقــار( دەیــدا لــە ســەری 

ــە كۆتاییــدا خــۆی  ــە مرۆڤــەكان، ل ــە دژ ب مەاللی

ئامــادە دەكــرد بــۆ چاكبوونــەوە و ڕزگار كردنــی 

ــە ڕوانگــەی پەیوەســت  ــە چەوســاوەكەی. ل گەل

بــوون بــە شــێری خــودای زاڵبــوو، پێویســتە 

بكرێتــە  ڕژێمــە  ئــەو  شــوێنێك  هەمــوو  لــە 

ئامانــج«. لــە ڕونگــەی بەهرەمەنــد بوومنــان 

ــەكان«  ــكێنەری بت ــم »ش ــان ئیرباهی ــە گەورەم ل

ــدەكان  ــەڕاڕ«، موجاهی ــدەری ك ــی حەی و »عەل

ئازاكانــی  ئەندامــە  و  ئــازادی  پێشــەنگەكانی 

ســەر  لــە  خــواردووە  ســوێندیان  ڕاپەڕیــن 

شــەریك  و  نەزانــی  بتەكانــی  تێكشــكاندنی 

ــە  ــەردەمەدا، ك ــەم س ــردن ل ــدا ك ــوا پەی ــۆ خ ب

هەمــووی خــۆی لــەو ڕژێمــەدا دەبینێتــەوە، كــە 

ــە دوای هەڵوەشــاندنی پارچــە  موجاهیــدەكان ل

ــم«.   ــَدنَّ أَْصَناَمُك ــِه َلَكِي ــەن: »تَاللَّ ــەی دەك پارچ

ــا  ــا بــن مەهێڵــن بەهــۆی ڤایرۆســی كۆرۆن »وری

پەنــا  و  ببێــت  زاڵ  ســەرتاندا  بــە  بێئومێــدی 

بــوون  تەســلیم  و  بــەر گۆشــەگیری  مەبەنــە 

لەبــەردەم لۆژیكــی چاوەڕوانــی وەك ئــەوەی 

ــەڕ«  ــۆ ش ــر ب ــت. »نەخێ ــه دەیەوێ ــی فەقی وەل

چارەســەر نییــە، بەڵكــوو ســەركەوتن بەنــدە بــە 

گردبوونەوەی الیەنگرانی موجاهیدینی خەلق لە ئەورووپا
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یاخیبــوون و جوواڵنــەوە و شــەڕكردنەوە«: 

لــە  بكەنــەوە  بــەرز  ناڕەزایەتــی  دەنگــی   .1

ــران  ــك. ئێ ــۆاڵن و گەڕەكێ ــە و ك ــوو كووچ هەم

هــاوار دەكات لێگەڕێــن بــا هەمــوو جیهــان 

ئێــران  گەلــی  كــە  بێــت،  گوێبیســت  ببینــێ 

ناوێــت. و مەالكانــی  كۆرۆنــا 

پێداویســتییەكانی  و  كەرەســتە  پێویســتە   .2

لــە  چاودێــری تەندروســتی و چارەســەركردن 

دەســتی ڕژێــم دەربهێرنێــت و بــۆ ڕۆڵەكانــی 

گــەل دابیــن بكرێــت. 

هێزەكانــی  نەخۆشــخانەكانی  پێویســتە   .3

ــدی پزیشــكییەكانی  ســووپای پاســداران و ناوەن

ســەر بــە نوێنەرانــی ویالیەتــی فەقیــه، كــە 

ــای پزیشــكیان بــۆ دابیــن  نوێرتیــن ئامێــر و توان

كــراوە، بكرێنــەوە بــۆ هەمــوو نەخۆشــەكان 

ــگات.  ــان ب ــتیان پێی ــن دەس ــان بتوان و هاوواڵتی

لــەو  گــەورەكان  و  بچــووك  ئامێــرە  هەمــوو 

ناوەنــدە پزیشســكییانەدا موڵكــی گەلــی ئێرانــە.  

ــار  ــی )100( ملی ــەر خامنەی ــە س ــتە ل 4. پێویس

»لێژنــەی  پشــكەكانی  و  ســەرمایە  لــە  دۆالر 

و  خومەینــی«  فەرمانــی  كردنــی  جێبەجــێ 

ســامانی كەڵەكەبــووی بێشــوومار لــە پــرۆژە 

ــی ســووپای پاســداران، بەســیج،  هەرەوەزییەكان

دامــەزراوەی  ناوخــۆ،  ئاساییشــی  هێزەكانــی 

موســتەزعەفین و ئــەو پارانــەش بــۆ تەندروســتی 

و چارەســەركردنی گەلــی ئێــران تەرخــان بــكات، 

كــە لــە ســەر عێــراق، ســووریا، یەمــەن، عــەززە 

و لوبنــان خەرجیــان دەكــەن. 

و  توانــا  هەمــان  بــە  دەتوانێــت  ڕژێــم   .5

ســەرمایەی مانگــی ســوور كەرەســتە و ئامێــر و 

پێداویســتییە پزیشــكییەكان بــۆ نەخۆشــخانەكان 

و جەمــاوەری گــەل لــە ڕێگــەی تەندروســتی 

نێودەوڵەتیــەوە،  ســووری  و خاچــی  جیهانــی 

ــكات.  ــن ب ــك دابی ــۆت و بەندێ ــچ ك ــێ هی بەب

و  ناوەكــی  سیســتمی  بودجــەی  پێویســتە   .6

بــۆ  مووشــەكیی و تواناكانــی مانگــی ســوور 

ــا  چارەســەركردنی توشــبووە بێبەشــەكانی كۆرۆن

خــەرج بكرێــت، كــە چەندیــن ناوەنــدی لــە 

خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت و ئەفریقیــا دروســت 

كــردووە بــۆ هەنــاردە كردنــی تیــرۆر و تاریكــی 

بــۆ دەرەوە.

پەرســتاران  مووچــەی  یەكســەر  پێویســتە   .7

لــە  پزیشــكییەكان  تیمــە  و  كارمەنــدان  و 

ــی زۆر و  ــە بوودجــە و دارای نەخۆشــخانەكاندا ل

بدرێــت.   پاســداران  ســووپای  زەوەنــدەی 

8. ئوســتانی قــودس ڕەزەوی )مەزارگەی ڕەزەوی( 

لــە خوراســان خاوەنــی پــارە و ســامانێكی زۆری 

ــی  ــە خامنەی ــامم ڕەزا«، ك ــاوی »ئی ــە ن ــە ب وەقف

ــە كار  ــت ب ــووە، دەكرێ ــەریدا گرت ــتی بەس دەس

بــۆ پێدانــی مووچــە نەدراوەكانــی  بهێرنێــت 

كارمەنــدان و مامۆســتایان و فەرمانبــەران لــە 

بــۆ  خەرجكردنــی  هەروەهــا  نوێــدا،  ســاڵی 

دابیــن كردنــی پێداویســتیە تەندروســتییەكانیان. 

ــە  ــاڕەوا و نامرۆڤانەی ــەتە ن ــەو سیاس پێویســتە ئ

لــە  دەبینێتــەوە  خــۆی  كــە  بوەســتێرنێت، 

ئــەو  زۆری  ژمارەیەكــی  مووچــەی  پێنەدانــی 

كارەكانیــان  لــە  كارمەندانــەی  و  كرێــكار 

ــە هــۆی  ــەزۆر ب ــە مۆڵەتــی ب ــان ب بەخــرشاون ی

نێردراونەتــە  كۆرۆنــاوە  ڤایرۆســی  قەیرانــی 

ماڵــەوە. 

9. پێویســتە كــۆگا و گەنجینەكانــی ســەر بــە 

ئاساییشــی  هێزەكانــی  و  پاســداران  ســووپای 

و  فەرمانگــە  ســەرجەم  و  ســووپا  و  ناوخــۆ 

ــی  ــەكان و ڕژێمــی ویالیەت دامــەزراوە حكوومیی

فەقیــه دەستنیشــان بكرێــت و دەســتیان بــە 

فەرمانــی  ژێــر  بخرێنــە  و  بگیرێــت  ســەردا 

گەلــەوە.

10. دەســت بەســەردا گرتنــی پــارە و داراییــە 

لــە  كــە  ئێــران،  خەڵكــی  بەتااڵنرباوەكانــی 

و  پاســداران  بانكەكانــی هێزەكانــی ســووپای 

و  بەرژەوەنــدی  بــۆ  و  دانــراون  حكوومەتــدا 

بهێرنێــت. كار  بــە  گــەل  خزمەتكردنــی 

11. دەبێــت زیندانكــراوان ئــازاد بكرێــن، بــە 

ــە سیاســییەكان، چونكــە ئەمــە  ــی زیندانی تایبەت

ــەوەی  ــە باڵوبوون ــن ل ــۆ ڕێگرت ــە ب ــە ڕێگەی تاك

ــران.  ــی ئێ ــاو زیندانەكان ــا لەن ــاتی كۆرۆن كارەس

ــی  ــە هێزەكان ــەر ب ــی س ــتە ئەندامان 12. پێویس

هەواڵگــری  دەزگای  و  بەســیج  و  پاســداران 

و  نەخۆشــخانەكان  لــە  مــەالكان  ڕژێمــی 

ــۆ ئــەوەی  ــن ب ــدە پزیشــكییەكان دەربكرێ ناوەن

ــكەكان  ــەی پزیش ــە كارو پیش ــتوەرنەدەن ل دەس

و پەرســتارەكان، بەڵكــوو دەبێــت ســزای ئەوانــە 

بدرێــت، كــە كاری پزیشــكان و پەرســتارەكان 

پەكدەخــەن.

ــەكان  ــە ســەر ئەنجومــەن میللیی 13. پێویســتە ل

ناوەنــدی  و  خزمەتگوزارییــەكان  كۆنرتۆڵــی 

تەندروســتییەكان بكــەن لــە هەمــوو ناوچــە 

دانیشــتوانیان  پێویســتییەكانی  و  گەڕەكێــك  و 

ــەن.  ــن بك دابی

ناوەندەكانــی ڕژێــم كۆنــرتۆڵ  پێویســتە    .14

ــە تایبەتــی پاســداران، بەســیج، دادگا  بكرێــت، ب

كۆنەپەرســتەكانی ڕژێــم، ئــەو حەوزانــەی نەزانی 

و تاوانــكاری بــاڵو دەكەنــەوە و لــە دەرەوەی 

ــەن. ــەل كار دەك ــتی گ خواس

مــاف نادرێــت، بەڵكــوو وەردەگیرێــت. پێویســتە 

جوواڵنــەوە و یاخیبــوون بەرپــا بێــت و مافــەكان 

مرۆڤــەكان  بــە  دژ  مەاللیــە  قوڕگــی  لەنــاو 

ــت.  دەبهێرنێ

سەررچاوە:

پێگەی )ایران الحرە(، سایتی )ئەرشەف نیوز(

https://iranfreedom.org/ar

/http://www.ashraf-news.com/ar/3746
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مەسعود ڕەجەوى نەمردوە...!
پاش بیست ساڵ ڕەجەوى بۆ دەرکەوتەوە؟ 

ئەنوەر حسێن )بازگر(
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ڕێکخــراوى  ســەرۆکى  ڕەجــەوى  مەســعود 

ســازماىن مجاهیدینــى خەڵقــى ئێــران، پــاش دیــار 

ــە  ــاڵ، ل ــاوەى )20( س ــۆ م ــووىن ب ــان و ونب نەم

تازەتریــن لێــدواىن ســەبارەت بــە باڵوبوونــەوەى 

ئێــران  هەڵبژاردنــەکاىن  و  کۆرۆنــا  ڤایرۆســی 

لێدوانیــدا و تــا ئێســتاش )22( ڕاگەیانــدىن داوە، 

کــە دواترینیــان ڕۆژى 9ى مارســی 2020 لــە 

دژى  دەکات  شــۆڕش  داواى  خاڵــدا،  چــواردە 

کۆرۆنــا و ویالیــەىت فەقیهــى. 

ئــەوەى گرنــگ و جێــى باســە، ئایــا بیســت ســاڵە 

مەســعود ڕەجــەوى لــە کــوێ بــوە؟ چــۆن خــۆى 

شــاردۆتەوە؟ ئایــا مەبەســت لــەم ســیناریۆیە 

چــى بــوە؟ 

پێشــرت زۆربــەى الیەنــەکان لــەو بــاوەڕدا بــوون، 

کــە ڕەجــەوى کــوژراوە، یــان تیــرۆر کــراوە، 

لەمبارەیــەوە جگەلــە کۆمــارى ئیســالمى ئێــران، 

تورکــت فەیســەڵ ســەرۆکى دەزگاى هەواڵگــرى 

پێشــووى عەرەبستاىن ســعودیە ڕۆژى 2016/6/9 

لــە کۆنگــرەى ئــازادى بــۆ ئێــران، کــە ســااڵنە لــە 

ــە  ــاڵوم هەی ــت، وىت: »س ــا بەڕێوەدەچێ فەڕەنس

بــۆ مەریــەم ڕەجــەوى هاوســەرى مەســعود 

ــتیوانیانم«.  ــبوو پش ــەوى خوالێخۆش ڕەج

دەنگدانەوەیەکــى  فەیســەڵ،  قســانەى  ئــەم 

ــتى  ــەوە و سەرزەنش ــەورەى لێکەوت ــی گ میدیای

کــرا و دواتریــش ڕوونکردنەوەیــدا. 

لــە  یەکێــک  وەکــو  ڕەجــەوى،  مەســعود 

خەڵــق  موجاهیــدىن  ســازماىن  بونیادگــوزاراىن 

کــە  دروســتکرد،  ڕێکخراوەیــان  ئــەم   1965

ئایدۆلۆژیایەکــى ئیسالمیســتە و پێیوایــە ئیســالم 

ــاوەن  ــراىت خ ــى دیموک ــۆى ئایدۆلۆژیایەک ــۆ خ ب

دینامیکایــە. 

ئــەو لــە دژى ڕژێمــى شــا، ڕۆڵــى گــەورەى 

هەبــوو، دواتریــش بــوە هاوپەیــامىن خومەینــى، 

و  تێکچــوە  پەیوەندییــان  زوو  هــەر  بــەاڵم 

کەوتــە پشــتیواىن حەســەن بــەىن ســەدر و دواتــر 

)ئەنجومــەىن شــوراى میلــى مقاوەمەت(یــان 

بــوە ســەرۆکى، کــە  دروســتکرد و ڕەجــەوى 

ــران  ــتاىن ئێ ــراىت کوردس ــی دیموک ــەوکات حزب ئ

ــەوەى  ــاش ئ ــوون، پ ــدا ئەندامب و قاســملۆش تێی

ڕایانکــردە پاریــس، لــە دەیــەى هەشــتاکاندا 

ــەوەى  ــتیوانیکردنیان و کردن ــە پش ــراق کەوت عێ

کەلوپــەىل  و  چــەک  پــارە،  پێــداىن  و  بــارەگا 

ســەربازى و کەمپــى )ئــەرشەف( لــە نزیــک 

ــەوە.  ــۆ کردن ــراق ب ــص(ى عێ ــارۆچکەى )خال ش

ــر  ــات بەهێزت ــا دەه ــن ت ــێوەیە مجاهیدی بەوش

لــە  خەڵــق  مجاهیدینــى  ســازماىن  دەبــوو، 

کــرد  تیرۆریســتى  تەقینەوەیەکــى   1981

لــە بــارەگاى پــارىت کۆمــارى لــە تــاران، کــە 

بــوە هــۆى کوشــتنى )72( گــەورە ئێــراىن لــە 

ناویانــدا بەهەشــتى و هەروەهــا لەســەرکوىت 

ــە ڕاپەرینــى 1991 لەگــەڵ  خەکــى کوردســتان ل

ــڕا و  هێــزەکاىن بەعــس ڕۆڵــى دوژمنکارانــەى گێ

ــرۆر  ــوردى تی ــى ک ــێ دیفاع ــى ب ــان خەڵک دەی

کــرد و دواتریــش لــە ســاڵى 1997 ئەمەریــکا 

و  تیــرۆرەوە  لیســتى  خســتە  موجاهیدینــى 

ــاڵى )2003( دواى ڕووخــاىن ڕژێمــى بەعــس،  س

تیــرۆر  لیســتى  لــە  موجاهیدینــى  ئەمەریــکا 

ســڕییەوە. 

ئێــران  خەڵقــى  مجاهیدینــى  ســازماىن 

 )550( کــە  هەیــە  مەنفــا  لــە  پەرلەمانێکــى 

ڕزگارى  ســوپاى  جگەلــە  هەیــە،  ئەندامــى 

نیشــتامىن ئێــران باڵــى چەکــدارى بزوتنەوەکەیــە 

موجاهیدیــن  پەرلەمــاىن   1993 ســاڵى  و 

ــە  ــران ل ــەرۆکى ئێ ــو س ــەوى وەک ــەم ڕەج مەری

ــن  ــەوەى دوای ــاش ئ ــەاڵم پ ــژارد، ب ــا هەڵب مەنف

دەرکەوتنــى مەســعود ڕەجــەوى لەگــەڵ ســەدام 

لەوکاتــەوە  )2000(دا،  ســاڵى  لــە  حســێن 

کاروبــارەکاىن  هەمــوو  ڕەجــەوى  مەریــەم 

ســازمان بەڕێــوە دەبــات و کەســی یەکەمــى 

ــان عــەىل  ــەوە قورب ــوە، لەوبارەی ــە ب ڕێکخراوەک

,,

سەرچاوەکانى 
زانیارى دەڵێن »کە 

سازمانى موجاهیدین 
ڕۆڵى زۆرى گێڕاوە لە 

ئاشکراکردنى بنکە 
ئەتۆمییەکانى ئێران 
لە )ناتانز و ئاراک( 

بە قازانجى ئەمەریکا 
و ئیسرائیل« 
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حوســێنى نــەژاد )غــواڵم( یەکێــک لــە بەرپرســە 

بــااڵکاىن مجاهیدیــن پــاش ئــەوەى لــەو ســازمانە 

ــازماىن  ــت »س ــاڵى )2012( دەڵێ ــە س ــۆوە ل جیاب

موجاهیدیــن بەشــێکبوو لــە دەزگاى هەواڵگــرى 

ــە  ــێکبوو ل ــی بەش ــوو سوپاکەش ــراق و هەم عێ

ســوپاى ســەدام حســێن دا و لــە بەرامبــەردا 

ــل  ــۆن بەرمی ــێ ملی ــە س ــێن مانگان ــەدام حس س

نــەوىت دەدایــە مەســعود ڕەجــەوى، بۆیــە پــاش 

ونبــووىن مەســعود ڕەجــەوى لــە ســاڵى )2000( 

ــەوى  ــەم ڕەج ــاران دۆالرە مەری ــەو ملی ــۆى ئ ک

مامەڵــەى پێــوە دەکات«، وەکــو قوربــاىن دەڵێــت 

ــەىت  ــە باب ــاهانە دەژى، ل ــەم ڕەجــەوى ش »مەری

لــە  خەرجــى زۆر و زەوەنــدەى کۆشــکەکەى 

مارکــە  جلوبەرگــە  و  پۆشــاک  لــە  پاریــس، 

نەشــتەرگەرى  خەرجــى  و  جۆراوجــۆرەکان 

ــان  ــردىن ملیۆن ــى، خەرجک ــکارى بەردەوام جوان

ــکا  ــۆ کۆنفرانــس و ئاهەنگــەکاىن ئەمەری دۆالر ب

بەرپرســاىن  بــۆ  زۆر  پارەیەکــى  ئەوروپــا،  و 

ــا پشــتیواىن  ــاکان ت ــا و میدی ــکا و ئەوروپ ئەمەری

لێبکــەن«. 

ســەرەڕاى  خەڵــق  موجاهیدینــى  ســازماىن 

ئەوانــە وەکــو ڕێکخراوێکــى دینــى، خــاوەىن 

جەماوەرێکــى زۆرە لــە ئێــران و ئێســتاش جگــە 

لــەوەى ئەمەریــکا، ئەوروپــا، ســعودیە و واڵتــاىن 

ــاڵى )2003( و  ــەن، س ــتیواىن لێدەک ــداو پش کەن

ــان  ــاش دەرپەڕاندنی ــس و پ ــاىن بەع دواى ڕووخ

ــیعەکاىن  ــزە میلیشــیا ش ــەن هێ ــراق لەالی ــە عێ ل

ســەر بــە ئێرانــەوە، بــە پشــتیواىن ئەمەریــکا 

بەنــاوى  گەورەیــان  کامپێکــى  فەڕەنســا  و 

و  کردونەتــەوە  بــۆ  ئەلبانیــا  لــە  ئــەرشەف 

بەردەوامیــش پشــتیوانیان دەکەن، ســەرچاوەکاىن 

زانیــارى دەڵێــن »کــە ســازماىن موجاهیدیــن 

بنکــە  ئاشــکراکردىن  لــە  ڕۆڵــى زۆرى گێــڕاوە 

ــە  ــاراک( ب ــز و ئ ــە )ناتان ــران ل ــەکاىن ئێ ئەتۆمیی

ــە  ــا لەوان ــل«، جی ــکا و ئیرائی قازانجــى ئەمەری

وەکــو )مەریــەم ســەنجاىن( یەکێــک لــە ژنــە 

ــەوەى  ــاش جیابوون بەرپرســەکاىن ڕێکخراوەکــە پ

دەڵێــت »مەریــەم و موجاهیدیــن پەیوەنــدى 

تونــد و تۆڵیــان لەگــەڵ ئیرائیــل و ســعودیە 

هەیــە و گوایــە هــەردوو واڵت پشــتیواىن ئابــورى 

و ئەمنــى و ســەربازى ســازماىن موجاهیدیــن 

دەکــەن«.

ئێســتا باســی گــەرم ئەوەیــە، ئایــا مەســعود 

ــوێ  ــە ک ــە؟ ل ــە کوێی ــاڵە ل ــت س ــەوى بیس ڕەج

خــۆى حەشــارداوە؟ ئایــا ئەمەریــکا داڵــدەى 

دابــوو؟ یــان وەکــو دەیانــوت لــە ئوردونــە؟ یــان 

ــان  ــراوە؟ ی ــرۆر ک ــە تی ــرا، ک ــەوە دەک ــی ئ باس

ئیرائیــل بــە نهێنــى پارێــزگارى لێدەکــرد؟ یــان 

ــوو؟  ــس ب ــە پاری ل

ــوو، مەســعود ڕەجــەوى  پرســیارى گرنــگ ئەوەب

ئێســتا لــە کوێیــە؟ 

ســازماىن  وتەبێــژى  قوبــادى(  )شــاهێن 

وتویــەىت:  بــەردەوام  خەڵــق  موجاهیدینــى 

مەســعود ڕەجــەوى لــە شــوێنێکى نادیــار و ئــارام 
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دەبــات...! بەســەر  ژیــان 

ســازماىن موجاهیدینــى خەڵــق، بــەردەوام خــۆى 

ــەر  ــاندوە و ه ــران ناس ــى ئێ ــو ئەڵتەرناتیڤ وەک

لــە ســەرەتاوە تــا ئێســتا دەســتى لــە هیــچ 

تەقینــەوە،  تیــرۆر،  کوشــن،  لــە  نەپاراســتوە، 

پەیوەنــدى لەگــەڵ واڵتــاىن نەیــارى ئێــران و 

قەتــڵ و عامــى خەڵکــى کوردســتان لــە 1991 و 

دژایــەىت خەڵکــى عێــراق و پشــتیواىن لــە ڕژێمــى 

بەعــس، بــەاڵم دەبێــت ئــەوەش بڵێیــن »تــا 

ــوە  ــەو ســازمانانەى بەســەر پێ ئێســتا یەکێکــە ل

وەســتاوە«، ســەنا بــەرق زاهیــدى ســەرۆکى 

نیشــتامىن  ئەنجومــەىن  لــە  دادوەرى  لیژنــەى 

 )2016( »دواى  دەڵێــت  ئێــران  مقاوەمــەىت 

کامپــى  موجاهیدینــەکاىن  گشــت  توانیــامن 

لیــربىت لــە عێــراق بگوازینــەوە بــۆ ئەلبانیــا«، 

ــە  ــک ل ــارس ڕەزەوى یەکێ ــرت ن ــدە پێش هەرچەن

بەرپرســاىن دەزگاى ئیتالعــاىت ئێــران وتبــووى: 

»مەســعود ڕەجــەوى مــاوە و زینــدوە و لەنێــوان 

ــا هاتوچــۆ دەکات«،  ــاىن ئەوروپ فەڕەنســا و واڵت

بــەاڵم زۆر بــاوەڕى پێنەکــرا. 

ئێســتا پــاش بیســت ســاڵ و تۆمــارى دەنگــى و 

ــەکاىن مەســعود ڕەجــەوى،  ــە ڕۆژانەیی ڕاگەیاندن

دەرکــەوت مەســعود ڕەجــەوى نەکــوژراوە و لــە 

ژیانــدا مــاوە ئەمــەش گرنگــە. 

ــق  ــدىن خەڵ ــە ســازماىن موجاهی گرنگــى لەوەدای

مــردن  ســیناریۆى  ســاڵ  بیســت  توانیویــەىت 

بزوتنەوەکــە  یەکەمــى  کەســی  مانــەوەى  و 

بشــارێتەوە و بــە نهێنى پارێــزگارى لێبکات وەکو 

ســیمبوڵ و ڕەمزێکــى گــەورەى حەرەکەتەکــە 

ــداوە  ــەىت وا ڕوی ــەم حاڵ ــە ک ــەن، ک ــەیرى بک س

ــت بیســت ســاڵ  بزوتنەوەیەکــى سیاســی بتوانێ

ــی  ــە زیندووی ــا ب ــارێتەوە، ج ــەى بش ڕەهبەرەک

ــی. ــان مردووی ی

ئێســتا دەکرێــت بڵێیــن »ونبــوون و شــاردنەوەى 

کــە  بــووە  ئــەوە  بــۆ  ڕەجــەوى  مەســعود 

ــەوەى  ــۆ ئ ــن خــۆى ئامــادە کــردوە ب موجاهیدی

مەســعود ڕەجــەوى وەکــو ســیمبوڵێکى گــەورەى 

شۆڕشــگێر و مبــارز، وەکــو ئایەتوڵــاڵ خومەینــى 

ــە ئاڵوگۆڕێکــى وەکــو شــۆڕىش خەڵکــى ئێــران  ل

ــۆ  ــت ب ــوو بێ ــران و پەرج ــەوە ئێ 1979 بگەڕێت

خەڵکــى ئێــران و وەکــو فریــادڕەس ســەیرى 

بکــەن و جڵــەوى داهاتــووى ئێــران هاوشــێوەى 

ــت.  ــە دەس ــى بگرێت خومەین

وەکــو  مەســعود  دەیویســت  مجاهیدیــن 

ــەک  ــە منایشــێکى ی ــان ل ــەرى ئاخــر زەم پێغەمب

پرســیار  ئێســتا  تــاران،  بگەڕێتــەوە  ملیــۆىن 

ئەوەیــە کــە ئــەوە نەکــرا و ڕووى نــەدا؟ بۆچــى 

دەرخســتەوە؟   خــۆى 
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گفتوگۆ لەگەڵ دکتۆر 
)سەنابەرق زاهیدی(

سەرۆکی لیژنەی دادوەری لە ئەنجومەنی نیشتیمانی مقاوەمەتی ئێران
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دیارتریــن  لــە  یەکێــک  زاهیــدی،  بــەرق  ســەنا 

خەڵــق  موجاهیدینــی  ڕێکخــراوی  ڕەمزەکانــی 

ســەردەمی  لــە  هــەر  ئێــران،  ئۆپۆزســیۆنی  و 

پادشــایەتییەوە هەتاوەکــو خومەینــی، تــا دەگات 

بــە ئەمــڕۆ. لــەم گفتوگــۆ کوورتــەدا تیشــک دەخاتــە 

ــە  ــت ب ــەکان پەیوەس ــن ڕووداوە گەرم ــەر دووای س

ئێرانــەوە. هەروەهــا  ڕێکخراوەکــەی، حکومەتــی 

عێــراق،   جێهێشــتنی  دوای  قۆناغــی  لــە  بــاس 

ــە قۆناغێکــی  ــا دەکات، ب ــە ئەوروپ گیرســانەوەیان ل

ــدا. ــە کاری سیاســیی موجاهیدین ــت ل ــی دادەنێ نوێ

*ســەرەتا بــەو پرســیارە دەســتپێدەکەین، کــە 

موجاهیدینــی  ڕێکخــراوی  دەرچوونــی  دوای 

ــراوە  ــەو ڕێکخ ــتا ئ ــداد، ئێس ــە بەغ ــق ل خەڵ

ــوێ؟ ــە ک ــوودا ڕوودەکات ــە و لەداهات لەکوێی

گواســتنەوەی  ســەرکەوتووی  پڕۆســەیەکی  لــە   _

ســەرجەم موجاهیدەکانــدا، دانیشــتوانی ســەربازگەی 

بــە  2016دا  ســێپتەمبەری  لــە  توانییــان  لیربتــی 

»ئەلبانیــا«،  بــەرەو  بگوازنــەوە  ســەرکەوتوویی 

ــەیە  ــەم پڕۆس ــەکان. ئ ــە ئەوروپیی ــەرجەم دەوڵەت س

زەبرێــک بــوو، بــۆ دەوڵەتــی ئێــران، لەبەرئــەوەی ئەو 

دەوڵەتــە مــاوەی 14 ســاڵە گــرەو لەســەر کۆتاییهێنــان 

بــە موجاهیدینــی خەلــق دەکات.

هــەر ســەبارەت بــەم قۆناغــە نوێیــە حکومەتــی 

ئێــران و هاوپەیامنەکانــی لە عێــراق بزووتنەوەکەیان 

ــان تەســلیمبوون  ــژاردە: ی ــەردەم دوو ب خســتبووە ب

بژاردەیــەدا  دوو  ئــەم  لەبــەردەم  کوشــن.  یــان 

ــژاردەی  ــە ب ــانازییەوە هەمیش ــە ش ــن ب موجاهیدی

هەڵبــژاردووە.  خۆبەکوشــتدانی  و  قوربانیــدان 

ــەم ڕەجــەوی( ڕۆڵێکــی گــەورەی  ــی )مری ڕابەرایەتی

هەبــوو لــە بــە ســەالمەتیی دەرچوونــی ئەندامانــی 

و  هێــرش  شکســتی  عێــراق.  لــە  ڕێکخراوەکــە 

بۆمببارانەکانــی بۆســەر موجاهیدینــی خەڵــق، جگــە 

ــان هیچــی  ــۆ نەیارەکامن ــتکردنی کێشــە ب ــە دروس ل

ــە  ــو ڕێکخراوەک ــوو، بەڵک ــەوز نەب ــێ س ــان ل دیکەی

لەئێســتادا خاوەنــی ئەزموونێکــی زیاتــر و فراوانــرتە 

ــە  ــی ئێســتامان ل ــراق، کارکردن دوای جێهێشــتنی عێ

ئەوروپــا لەنــاو ئاسایشــێکی زیاتردایــە و ئەندامانــی 

ــزراون. ــر پارێ ــە زیات بزووتنەوەک

*لدەربــارەی ئــەوەی ڕێککەوتنــی ئەتۆمیــی 

بــۆ  دەگەیەنێــت  چــی  ئێرانــدا  لەگــەڵ 

موجاهیدینــی خەڵــق، پێتــان وایــە ئــەم 

دەبێــت؟ بــەردەوا  ڕێککەوتنــە 

-ڕێککەوتنــی ئەتۆمــی نێــوان ئێــران و واڵتانــی 

سازشــە  و  الوازەکانــی  خاڵــە  وێــڕای   )1+5(

بێپاســاوەکانی خۆرئــاوا بــۆ ئێــران، پاشەکشــەیەکی 

و  ئێــران  حکومەتــی  بەســەر  بــوو  ســەپێرناو 

کــە  بــوو،  ســوورانە  هێڵــە  ئــەو  تێپەڕاندنــی 

مــاوەی 13 ســاڵە لەالیــەن ئێرانــەوە ڕاگەیەنــدراون 

ــە  ــە ل ــەم ڕێککەوتن ــەوە. ئ ــان لێدەکرێت و جەختی

هەژموونــی ئێــران کەمدەکاتــەوە، بەگشــتی لــە 

دەکات. الوازی  زیاتــر  ڕابــردوو 

ــدی  ــەنابەرق زاهی ــۆر س ــەوە دکت ــەم باری ــەر ل ه

تۆمەتبــار  ئه مه ریــكا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە 

دەکات، بــە ســازش لــە مامەڵەکردنیــدا لەگــەڵ 

ئێــران: »ئەگــەر واڵتــە زلهێــزەکان، بەتایبەتیــش 

بــە  بوونایــە  پەیوەســت  زیاتــر  ئه مه ریــكا 

بۆچوونــی خۆیانــەوە، ئــەوا حکومەتــی ئێــران ناچار 

دەبــوو بەتــەواوی لــە بۆچوونەکانــی خۆی پاشــگەز 

ببێتــەوە، بەشــێوەیەکی هەمیشــەیی دەســتبەرداری 

هەوڵەکانــی دەبــوو بــۆ بەدەســتهێنانی چەکــی 

ئەتۆمــی، بــەاڵم بەداخــەوە بەهــۆی سیاســەتەکانی 

ــكاوە، بەتایبــەت سیاســەتەکانی  ــاوا و ئه مه ری خۆرئ

لــەم  ڕێککەوتنێکــی  ئێــران،  بەرامبــەر  ئۆبامــا 

شــێوەیە هاتەئــاراوە.

دەکەوێتــە  ئێــران  کــرد  ئەوەشــی  پێشــبینیی 

هەڵبژاردنەکانــی  دوای  گشــتگیرەوە  قەیرانێکــی 

پێیوابــوو  پەڕلەمــان،  و  شــارەزایان  ئەنجومەنــی 

مەحافــزکاری  ڕەوتــی  کــە  هەڵبژاردنانــە،  ئــەم 

توونــدڕەوی هێنایــە پێشــەوە، ئەوەی دەرخســتووە، 

کــە »دەوڵەتــی ئێــران هیــچ داهاتوویەکــی ڕوونــی 

نییــە، بەڵکــو ئــەم هەڵبژاردنانــە ڕەوتــی الوازبوونی 

ــەن«. ــر دەک ــە خێرات ــەم دەوڵەت ئ

ــی  ــی سازشــی حکومەت ــاژەی بەوەشــدا »قۆناغ ئام

ئه مه ریــكا لەگــەڵ ئێرانــدا کۆتاییهــات و بەپێــی 

ئێــران  سیاســییەکانی  کارەکتــەرە  گوزارشــتی 

ــەوان.  ــۆ ئ ــی ترامــپ چەشــنی کارەســاتێکە ب هاتن

درێژکردنــەوەی ســزاکانی ســەر ئێــران یەکێکــە لــە 

ــە«. ــەو قۆناغ ــی ئ ئاماژەکان

ــەر  ــتەکانی بەرامب ــە هەڵوێس ــن ل ــە ڕوانی *ب

دۆناڵــد  ســەرۆکایەتی  تــاران،  حکومەتــی 

چــی  خەڵــک  موجاهیدینــی  بــۆ  ترامــپ 

دەگەیەنێــت؟

ــتە  ــەرەتا پێویس ــدى: س ــەرق زاهی ــەنا ب ــۆر س - دکت

جەخــت لــەوە بکەینــەوە، کــە ویالیەتــی بــاراک 

ــران،  ــی ئێ ــۆ گەل ــووە، ب ــاغ ب ــن قۆن ــا خراپرتی ئۆبام

ــران  ــۆ ئێ ــێکی زۆری ب ــاز و سازش ــەوەی ئیمتی لەبەرئ

کــردووە، وەک چــۆن لــە هەمــان کاتــدا دەســتی 

بــۆ خامەنەیــی و ئەحمــەدی نــەژاد و پاشــان بــۆ 

ئەنجامیشــدا  لــە  ڕاکێشــاوە.  ڕۆحانــی و زەریــف 

ســەرکەوتنی  کــە  ئه مه ریــكا،  هەڵبژاردنەکانــی 

ــی  ــە خاڵ ــت ببێت ــد، دەکرێ ــی ڕاگەیان ــد ترامپ دۆناڵ

کۆتایــی قۆناغێکــی 16 ســاڵیی ویالیەتــی بــۆش و 

بــاراک ئۆبامــا. گەلــی ئێــران چاوەڕوانی ئــەوە دەکات 

بــە  چــاو  ئه مه ریــكا  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە 

سیاســەتەکانیدا بخشــێنێتەوە بــە ئاڕاســتەی ئێــران و 

ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســتدا.

و  ڕوون  بــە  ئێــران  ســەرکردەکانی  لەبەرامبــەردا 

ئاشــکرایی باس لەوە دەکەن ســەردەمی بــاراک ئۆباما، 

ــەردا  ــووە، لەبەرامب ــەوان ب ــی« ئ ــەردەمی زێڕین »س

ویالیەتەکــەی دۆناڵــد ترامــپ بــە حکومەتــی تــرس و 

تۆقانــدن ناودەبــەن، لــەو باوەڕەشــدان کــە ئیــدارەی 

نوێــی ئه مه ریــكا هەمــوو ئــەو شــتانە لەدەســتبدات، 

ــەوە. ــكا کۆیکردوونەت ــاڵە ئه مه ری ــد س ــە چەن ک

ــق،  ــی خەڵ ــرد موجاهیدن ــەوە ک ــی ل ــا باس هەروەه

ــداون  ــانەی ئەنجامی ــەوڵ و کۆشش ــەو ه ــۆی ئ بەه

بــە پشتبەســن بــە نەوەکانــی واڵتەکــەی، لــە ئێســتادا 

زیاتــر لە هــەر کاتێکــی دیکــە توانــای بەردەوامبوونی 

هەیــە لــە کارکردن بــۆ بەدەســتهێنانی مافــە ڕەواکانی 

لەســەر بنەمــای ئــەو مەرشوعییەتــە نێودەوڵەتییــەی 

بەدەســتیهێناوە، بەتایبــەت لــە قۆناغــی ترامپــدا. 

کــە  دەســتکەوتەکانیش،  و  ســەرکەوتن  هەمــوو 

ــاف و  ــە م ــووە، ک ــەوە ب ــەو هۆی ــتیهێناون ب بەدەس

بەرژەوەندییەکانــی گەلــی ئێرانــی بــە بــاری ســەرنج 

ــووە. وەرگرت

سەررچاوە:
ماڵپەڕی )دۆت میر(

http://www.dotmsr.com/details
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ــداری  ــی چەك ــۆكاری ســەرهەڵدانی خەبات - ه

ــە خۆرهــەاڵت و  ــە گشــتی و ل ــدا ب ــە جیهان ل

کوردســتان بە تایبەتی بۆچــی دەگەڕێنیتەوە؟ 

هــۆكار چییــە له نــاو گشــت جۆره کانــی دیکه ی 

ــرە؟ ــی چەكــداری بەرچاوت ــدا، خەبات خه بات

-  ئەگــەر بگەڕێینــەوە بــۆ ســەرەتاكانی مێــژووی 

خەباتــی چەكــداری و بەرەنــگاری، ســەرەتا خەباتــی 

چەكــداری لــە فۆڕمــی حزبیــدا نەبــووە، بــه  درێژایــی 

ــی  ــۆرە بوون ــەو ج ــی ل ــردوو خه بات ــاڵی راب )900( س

ــی  ــه  واڵتان ــه  ســه رده مێکدا ل ــه  ل ــۆ منوون ــووه ، ب هه ب

باکــوری ئه وروپــا و ئەســكەنده نافیا كۆمەڵێــك چەتــە 

ــان کێشــاوه   ــر درێژەی و میلیشــیا دروســتبوون و دوات

ــدا  ــێوەیه کی رێكخراوه یی ــە ش ــزب و ل ــه  ح و بوونەت

خۆیــان نیشــانداوه ، لــە ئێستاشــدا تاکــه  شــوێنێك 

له الیــه ن  نه مــاوه   تیــا  چه کداریــی  خه باتــی  كــە 

سیســته مه   به رامبــه ر  سیاســییه کانه وه   هێــزه  

ئەوروپایــە.  واڵتانــی  خۆیــان،  سیاســییه کانی 

هەرچەنــدە پێشــرت بزووتنــەوەی )ئیتــا( لــە ئیســپانیا 

ــزی  ــدا هێ ــه ی وه ک ئیرلەن ــی دیک ــووه  و واڵتان هه ب

شۆڕشــگێڕ و چه کــداری تێــدا بــووه ، بــەاڵم وردە وردە 

بــەرەو نەمــان چــوون. ئیســتا لــە ئەمەریــكای التیــن 

یەكێــك لــەو خەباتــە چەكدارییانــەی كــە به درێژایــی 

بــه ره و رێککه وتــن و  بوونــی هەیــە،  )50( ســاڵە 

ــت. ــی ده چێ کۆتای

ــی  ــەرهەڵدانی خەبات ــەرەتاکانی س ــە س ــەبارەت ب س

چەکــداری لەنــاو کــورددا بــە شــێوەیەکی تاڕادەیــەک 

بــۆ ســەرەتاکانی  رێکخــراو، دەبێــت بگەڕێینــەوە 

بــەو  ســەبارەت  كــوردی.  حزبــی  دروســتبوونی 

ــە  ــە، ل ــاواز هەی ــی جی ــد بۆچوونێك ــەرەتایە چەن س

باشــور و رۆژهــەاڵت، ئــەوەی باســی لێــوە دەكرێــت، 

ســەرەتا كۆمەڵــەی )ژێــكاف( دوو ســاڵ پێــش پارتــی 

ــاڵی  ــه   س ــه  ل ــه زراوه، وات ــتان دام ــی کوردس دیموکرات

بــووه   نهێنــی و بچــوک  )1943(، بزووتنه وه یه کــی 

و بیرێكــی ناسیۆنالســتی هەبــووە. ســاڵی )1945( 

پارتــی  مهابــاد،  كۆمــاری  دامەزراندنــی  لەگــەڵ 

دیموكراتــی كوردســتان دروســت بــوو، ئــەو كات 

لۆکاڵــی  حکومه تێکــی  هــه م  محەمــەد(  )قــازی 

ــەو  ــار ئ ــوو، دواج ــی هه ب ــه م حزبێکیش ــوو، ه هه ب

لەژێــر  دەكــرد،  رۆژهەاڵتــی  نوێنەرایەتــی  حزبــە 

كاریگــەری ئــەو حزبەشــدا، واتــه  پارتــی دیموکراتــی 

کوردســتانی ئێــران، کــه  پارتــی دیموكراتــی كورســتانی 

عێراقیــش دروســتبوو.

لــه  رووی تیــۆری و فکرییــه وه  له نــاو زمانــی کوردیــدا 

بــه   ســه باره ت  هه یــه   کــه م  ســه رچاوه یه کی 

ــەال  ــه اڵم كاك م ــان، ب ــی جیه ــه وه ی چه کداری بزووتن

ــەم  ــەبارەت ب ــه  س ــی هه ی ــی گرنگ ــار کتێبێک بەختی

بزووتنــه وه   بــه  ســه رجه م  ئامــاژە  له وێــدا  باســە، 

چه کدارییه کانــی جیهــان ده کات کــه  چــۆن ورده ورده  

به شــێکیان  و  کــردووه   پاشه کشــه یان  به شــێکیان 

رێککه وتــن  بــه   یــان  خــورادووه ،  شکســتیان 

بزووتنه وه که یــان،  بــه   کۆتاییهێنــان  گه یشــتوونه ته  

تائێســتا  کــه   ئه وانــه ی  بــه رده وام.  به شێکیشــیان 

ــە کیشــوه ری ئاســیا  ــان كەوتونه ت به رده وامــن زۆربه ی

که وتوونه تــه   باشیشــیان  به شــێکی  ئه فریقیــا،  و 

ناوەڕاســت،  خۆرهەاڵتــی  و  التیــن  ئەمەریــكای 

جیهانــی  بــه   واڵتانــه ی  ئــه و  گشــتی  بــه   واتــه  

ناوه ڕاســتیش  خۆرهه اڵتــی  لــه   داده نرێــن.  ســێ 

ــوری  ــە باش ــە ل ــورد، جگ ــه وه ی ک ــه  نه ت ــه باره ت ب س

کوردســتان كــە ئێســتا بزووتنەوەیەكــی چەكــداری 

ــه .  ــک هه ی ــه  حکومه تێ ــاوه  چونک ــدا نه م ــوردی تێ ك

ئاواشــەوە  بــە رۆژ  پارچه کانــی دیکــه   لــه   بــه اڵم 

ــه   ــه ت ل ــه ، به تایب ــگێڕ هه ی ــداری شۆڕش ــی چه ک پارت

رۆژهــەاڵت و باكــور.

ــوان  ــن له نێ ــه ک بکه ی ــه ر به راوردکاریی - ئه گ

پارچه کانــی  و  جیهــان  کیشــوه ره کانی 

بڵێیــن  ده توانیــن  ئایــا  کوردســتاندا، 

کیشــوه ره کانی  لــه   جیهانــدا  لــه   کاتێــک 

التیــن  ئه مریــکای  و  ئه فریقیــا  و  ئاســیا 

لــه   بــه اڵم  هه یــه ،  چه کــداری  خه باتــی 

ســێ  لــه   هــاوکات  نه مــاوه ،  ئه وروپــا 

پارچــه ی کوردســتانیش )خۆرهــه اڵت، باکــوور، 

خۆرئــاوا( خه باتــی چه کــداری مــاوه  بــه اڵم لــه  

کوردســتان نه مــاوه ، ئــه وا نیشــانه ی ئه وه یــه  

کــه  باشــووری کوردســتان هاوشــێوه ی ئه وروپا 

)بــه اڵم لــه  چــاو ســێ پارچه کــه ی دیکــه دا( 

مانایــه ی  بــه و  به خۆوه بینیــوه ؟  گه شــه ی 

به دیهاتــوون  خواســتراوه کان  ده ســتکه وته  

نه مــاوه ؟ چه کــداری  خه باتــی  بۆیــه  

و  چەكــدار  ئۆپۆزســیۆنی  حزبێكــی  كاتێــك   -

بزووتنــه وه ی شۆڕشــگێڕ دروســت دەبێــت، بێگومــان 

ئەوەیــە  ســەرهەڵدانی  هۆكارەكانــی  لــە  یەكێــك 

كــە جیــاواز و دژبــه ری سیاســه ته کانی حکومــه ت 

ئەگــەر  تایبەتــی  بــە  سیاســییه ،  سیســته می  و 

سیســته مێکی تۆتالیتــار و دیكتاتــۆر بێــت. هه ربۆیــه  

زۆرینــه ی جــاره کان له ژێــر مه ترســیی دیکتاتــۆری 

واتــه   دروســتده بێت،  واڵتــدا  میلیتاریزه کردنــی  و 

ده دات  ره وایه تــی  ده ســه اڵتێکی چه کــدار  بوونــی 

هێزێکــی  و  ئۆپۆزســیۆنێک  دروســتبوونی  بــه  

ــی  ــۆ واڵتێک ــەوە ب ــە واڵتێک ــە ل ــەم بابەت ــدار. ئ چه ک

ــە کێشــە  ــا بەشــێک ل ــە ئەوروپ ــت، ل ــە دەگۆڕێ دیک

ــره  به شــێکی  ــەاڵم لێ ــووە، ب ــان هات گــەورەکان کۆتایی

زۆر لــه  کێشــه کان مــاون، كێشــە لــە ســەر پرســە 

و  نادادپــەوەری  کێشــه ی  هه یــه ،  نەتەوەییــه کان 

تــه واو هه یــه ،  دیموكراســییه کی  بەرقەرارنه بوونــی 

كێشــەی ئیتنیــك و مه زهه بــه  جیــاوازەكان هەیــە، 

بینیــامن  رابردووشــدا  ســاڵی  چەنــد   لــە   وه ک 

ــالم(  ــداری وه ک )ئەنسارولئیس ــی چەك بزووتنەوەیه ک

به رهه ڵســتکاری  هێزێكــی  وەك  ســه رهه ڵده دات، 

كــە  مەترســیدار،  و  چه کــدار  فه نده مێنتاڵــی 

ناوچــەی خورماڵــی بەدەســتەوە بــوو، ســەردەمێکیش 

كۆمەڵــی ئیســالمی و بزووتنــەوەی ئیســالمی کــه  

شــێوه   هه مــان  بــه   ده کــردن  پاڵپشــتی  ئێــران 

هه بــوو،  به رهه ڵســتکارییان  چه کــداری  هێــزی 

ئــه م  هه یــه   ئــه وه   ئه گــه ری  هه میشــه   بۆیــه  

حزبانــه ی ناومانــربدن، یــان هــه ر حزبێکــی نــوێ کــه  

ــۆدی  ــه م میت ــه ڵ ئ ــه  له گ دروســتده بێت و هــاوڕا نیی

حکومڕانییــه ، ئه گــه ری ئــه وه  هه یــه  خه باته کــه ی 

الثــورة-  يف  »الثــورة  هه ربۆیــه   بێــت.  چه کــداری 

ئه گــه ری  هه میشــه   شــۆڕش«  له نــاو  شــۆڕش 

پێیوابێــت  هێزێــک  واتــه   هه یــه ،  هاتنه ئــارای 

شۆڕشــگێڕ  دیکــه ی  هێزێکــی  خواســتانه ی  ئــه و 

ــه   ــوون نیی ــه ی خۆشــحاڵی و رازیب ــاون، جێگ به دیهێن

و خــۆی ده ســتبکات بــه  شۆڕشــێکی دیکــه .

ئه گــه ری  کوردســتان  لــه   پێموایــه   هه ربۆیــه  

به دیهێنانــی  بــۆ  چه کــدار  هێــزی  ســه رهه ڵدانی 

ئــه وه ش  نه ڕە ویوه تــه وه .  ئه گه رێکــه   خواســته کان 

چه نــد هۆکارێکــی هه یــه ، بــۆ منوونــه  بەشــێكی 

خەباتــی  لەســەر  باشــوور  حزبانــه ی  ئــه م  زۆری 

رابردوویــان دەژیــن و هه میشــه  ئــەوەش بــە خەڵــك 
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خەباتــی  لــە  زۆر  ماوەیەكــی  كــە  دەفرۆشــنەوە 

چەكداریــدا تێكۆشــانیان كــردووە، ئەمــەش رۆڵــی 

نێگه تیڤــی گێــڕاوە، یەكێكــی تــر لــە هــۆكارەكان 

ئەوەیــه  کــه  ئــه م حزبانــه  ئــه وه ی لــە رابــردوودا 

خه باتیــان بــۆ کــردووه  و لــە ئەدەبیــات ڕاگەیانــدن و 

مانفێســتی شۆڕشــگێڕانه ی خۆیانــدا هه بــووه ، ئیســتا 

ــەوە  ــەن، لەبەرئ ــی بك ــی جێبەجێ ــن به ته واوی ناتوان

دروســتبوونی  بــۆ  كــراوە  ئەگەرێكــی  هەمیشــە 

هێزێــک و بزووتنه وه یه کــی چەكــداری هەیــە، بــه اڵم 

ئیــدی ئــه وه  بابه تێکــی دیکه یــه  کــه  ئایــا میتــۆد 

له وانه یــه   ده بێــت،  چــی  هێــزه   ئــه و  رێبــازی  و 

یــان  ناسیۆنالیســت  له وانه شــه   بێــت،  ئیســالمیی 

ــتبوونی  ــۆ دروس ــه  ب ــی دیک ــت. فاکته رێک ــه پ بێ چ

به تــه واوی  کــه   ئه وه یــه   چه کداریــی  خه باتــی 

رێگــه  بــه  خه باتــی مه ده نیــی هه مــوو هێــزه کان 

نادرێــت، بــۆ منوونــه  هه تاوه کــو ئێســتاش پارتــی 

دیموکراتــی کوردســتان رێگــه  بــە كردنــەوەی بــارەگای 

حزبــی کۆمۆنیســتی کرێــکاری عێــراق نــادات لــه  

ــه وه ی  ــه ی کردن ــه ی رێگ ــه و حزب ــه  ئ ــر، که وات هه ولێ

مه ده نــی،  خه باتــی  بــۆ  پێنادرێــت  باره گایه کــی 

دوور نییــه  لــه  ئه نجامــدا و به هــۆی ناڕازیبوونــی لــه  

ــی  ــە خەبات ــت بدات ــتا، دەس ــی ئیس ــۆری حكومڕان ج

چەكــداری.

بەشــێكی زۆر لەوانــەی كــە خەباتــی چەكــداری و 

شۆڕشــگێڕی دەكــەن لــە رۆژهەالتــی ناوەراســت، 

ــه   ــۆ منون ــان، ب ــۆ ســه ندنی مافه کانی خەباتــی رەوان ب

پەكەكــە كــە ئەمەریــكا بــە تیرۆریســت ناوی بــردووە، 

چەكدارییه که یــدا،  خەباتــه   لــه   حه قــه   له ســه ر 

ــور. ــە باك ــوردان ل ــی ك ــاو ســەندنەوەی ماف لەپێن

هەندێكــی تــر لــە بزووتنــەوە چەكدارییــەكان بەهۆی 

مەرامــی سیاســییەوە دروســت دەبــن، بــۆ منونــە 

ــه   ــە »ئەهــواز« ل ــوچ« ل ــەوەی چەكــداری »بل بزووتن

واڵتــی ئێــران،  كــە لەالیــەن پاکســتان و  ســعودیەوە 

ئــه م  راســته   دەكرێــت،  پاڵپشــتیی  و  هــاوکاری 

ــه  نایــه ت کــه   ــه و مانای ــه  ب پشــتگیرییه ی ئــه و واڵته ن

ته نهــا  و  نیــن  له ســه رحه ق  خه باته که یانــدا  لــه  

ئەوانیــش  ده یانجوڵێنێــت،  ده ره کیــی  ده ســتێکی 

ــن  ــاندنه وه  ده ب ــه ڕووی چه وس ــورده کان رووب وه ک ک

ئــه وه ی  به گشــتی  بــه اڵم  پاكســتان،  و  ئێــران  لــە 

ده یه نجوڵێنێــت و پشــتیوانییان ده کات، لــه  ده ره وه ی 

چەكــداری  بزووتنــەوەی  كات  زۆر  بۆیــە  ئێرانــه . 

ده جوڵێندرێــن  دەوروبــەره وه   واڵتانــی  له الیــه ن 

منونــە  بــۆ  خۆیــان.  مەرامەكانــی  هینانــەدی  بــۆ 

له الیــه ن  كۆلۆمبیــا  لــە  »فــارک«  بزووتنــەوەی 

فه نزوێــالوه  دژ بــه  کۆڵۆمبیــا هه میشــه  ده جوڵێنــدرا، 

ــه و  ــی ئ ــنور و ملمالنێ ــه ی س ــۆی کێش ــش بەه ئه وی

بزووتنــەوەی  یاخــود  نــەوت.  له ســه ر  واڵتــه   دوو 

مەغریــب،  لــە  پۆلیســاریۆ«  »بــەرەی  چەكــداری 

واڵتــی جەزائیــر پشــتوانی دەكــرد و ناوچه یه کــی بــۆ 

ته رخانکــردووه . بزووتنــەوەی گەنجانــی تونــدڕەو لــە 

ــا،  ــۆماڵ، وه ک ئه ریرتی ــێی س ــی دراوس ــۆماڵ، واڵت س

پشــتیوانییان ده کــرد.

ــكاری  ــتی كرێ ــی كۆمۆنیس ــه ر حزب ــه  ئه گ ــۆ منوون ب

ــداری  ــی چەك ــە خەبات ــر ل ــك بی ــەر كاتێ ــراق ه عێ

ــه  و  ــه ره ی کێی ــتی ب ــت پش ــت بزانی ــەوە، دەبێ بكات

کوێیــه  و کــێ هــاوکاری دەکات؟ ئایا واڵتانی دراوســێ  

ناوەڕاســت  خۆرهەاڵتــی  لــە  دەكــەن؟  هــاوكاری 

واڵتانــی  لــە  نییــە،  چەكــداری  هێزێكــی  هیــچ 

دراوســێوه  پشــتوانی نەكرێــت. بــۆ منوونــه  حزبەكانــی 

رۆژهەاڵتــی کوردســتان کــه  هه ندێــک کــه س ده ڵێــن 

ــان ئه نجامێكــی زۆر  ــەون و خه باته که ی ــش ناك ــۆ پێ ب

دیــاری نه بــووه  تــا ئێســتا، گرفته کــه  ئه وه یــه  کــه  

پشــتی به ره یــان كەمــە. ئــه وه ی هه یــه  هه رێمــی 

به هــۆی  کوردســتانیش  هه رێمــی  کوردســتانه م 

ــران،  ــالمی ئێ ــاری ئیس ــه ڵ کۆم ــی له گ په یوه ندییه کان

کردۆتــه وه .  به رته ســک  ئه وانــی  په یوه ندییه کانــی 

ــه ش  ــۆ په که ک ــت خ ــه  بگوترێ ــه  ره نگ ــۆ منوون ــان ب ی

ــه اڵم  ــه ، ب ــه  باشــووری کوردســتانه وه  هه ی ســنووری ب

په که کــه   بێــت  له به رچــاو  ئه وه مــان  ده بێــت 

ــووری  ــی باک ــاو کوردان ــره  له ن ــر و یه کگرتووت به هێزت

کوردســتان کــه  چه قــی هێزه که یه تــی. هۆکارێکــی 

کــه   ئه وه یــه   په که کــه   بــۆ  یارمه تیــده ر  دیکــه ی 

ناوچه کــه   واڵتانــی  له گــه ڵ  تورکیــا  په یوه ندیــی 

خراپــه ، ئه مــه ش وه هــای کــردووه  له الیــه ن ئــه و 

واڵتــه  نه یارانــه ی تورکیــاوه  پشــتیوانیی بکرێــت.

ــدار  ــزی چه ک ــت هێ ــی ناوه ڕاس ــه  خۆرهه اڵت ــه  ل بۆی

بــۆ  بــوو،  زۆربوونــدا  لــه   ژماره یــان  هه میشــه  

منوونــه  لــه  واڵتێکــی وه ک ئیــران نزیکــه ی 77 پــارت 

ــە  ــووه ، ك ــان هه ب ــی بوونی ــه وه ی چه کداری و بزووتن

ســه ره تای  و  هەشــتاكان  ســااڵنی  لــە  زۆرینەیــان 

هاتنــه  ســه رکاری حکومه تــی نوێــی دوای شــۆڕش، 

ئــه وه ی  له گــه ڵ  بــوون.  ئۆپۆزســیۆنێکی چه کــدار 

کــرد  پاشه کشــه یان  زۆریــان  به شــێکی  دواتــر 

باشــرتین  عێــراق.  ئه وروپــا و کوردســتانی  بــه ره و 

به ڵگه شــامن بــۆ گرنگیــی هاوکاریــی واڵتــی دراوســێ 

بــۆ بزووتنــه وه ی چه کــدار و شۆڕشــگێڕ »موجاهدینــی 

كۆمــاری  كــە دورژمنــی سه رســه ختی  خەلق«ـــه،  

ــی  ــی رژێم ــەڵ كۆتایهاتن ــوو، لەگ ــران ب ــالمی ئێ ئیس

ــی  ــان كۆتای ــی چەكداریی ــراق خەبات ــه  عێ ــس ل بەع

ــه   ــه و گرنگیی ــنایی ئ ــه ر رۆش ــه  له ب ــات. هه ربۆی پێه

ــی،  ــی چه کداری ــۆ خه بات ــه ره  ب ــتی ب ــه ی پش گه وره ی

هێزێــک  ســه رهه ڵدانی  ئه گــه ری  ئێســتادا  لــه  

بــۆ خه باتــی چه کــداری لــه  باشــووری کوردســتان 

الوازه ، به تایبــه ت تــا ئــه و کاتــه ی په یوه ندییــه کان 

ــاش  ــران ب ــا و ئێ ــه ڵ تورکی ــتان له گ ــی کوردس هه رێم

ــت. بێ

- ئەگــەر پشــتی بــه ره  و واڵتــی دراوســێ 

هێنــده  گرنــگ بێــت بــۆ حزبیكــی شۆرشــگێڕ، 

ئایــا ئایدۆلۆژیــای ئــەو واڵتــەی پاڵپشــتیی 

دەكات، زاڵ دەبێت بەســەر شــێوازی سیاســەت 

ــەدا؟ ــە چەكداریی ــەو خەبات ــەوەی ئ و بیركردن

ئەزمونــی زۆرێــك لــە واڵتانــی دونیــا وامــان پێناڵێــت، 

بزووتنه وه یــه ک  »فــارك«  بزووتنــەوەی  بــۆ منونــە 

ــالدا  ــته کانی فه نزوێ ــه ڵ خواس ــه واو له گ ــه  ت ــه  ک نیی

هاوتــا بێــت، راســتە بزووتنه وه یه کــی ماكسیســتە 

و زۆرێــک لــه  واڵتانــی ئه مریــکای التنیــش پارتــی 

چــه پ حکومڕانیــی کــردوون، بــه اڵم فــارک به تــه واوی 

نه جواڵوه تــه وه .  فه نزوێــال  خواســته کانی  به پێــی 

فەنزوێــال  بارودۆخــی  کــه  ده بینیــن  ئێســتادا  لــه  

چــووه ،  خراپــی  بــەرەو  ئابورییــەوە  لــەڕووی 

بزووتنــەوەی فارکیــش پاشه کشــه ی کــرد و بــه ره و 

بــه   ســه باره ت  ئه مــه   رۆیشــتووه .  رێککه وتــن 

رسیالنــکا و »پڵنگه کانــی تامیل«یــش راســته ، کاتێــک 

ئه مریــکا  نامینێــت و  پشــتیوانییه کانی هیندســتان 

ده پوکێتــه وه . بزووتنه وه کــه   پێشــه وه ،  دێتــه  

كاتێــك یەكێتــی نیشــتامنی لــە ســاڵی 1976 دروســت 

بــوو، کــه  پێش دروســتبوونی كۆمــاری ئیســالمی ئێران 

ــه   ــوو ک ــی هه ب ــه  ســاڵی 1979، ئایدۆلۆژیایه ک ــوو ل ب

ــاش شــۆڕش،  ــی پ ــای ئێران ــه  ئایدۆلۆژی ــوو ل ــواز ب جی
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بــه اڵم تــا رووخانــی رژێمــی بەعــس كۆماری ئیســالمی 

ــردووه ،  ــی ک ــی و پارت ــی یەكیت ــتوانی باش ــران پش ئێ

لەكاتێكــدا كۆمــاری ئیســالمی له گــه ڵ یه کێتــی و 

پارتــی ئایدۆلۆژیایــان جیــاوازه ، یەكێتــی هه ڵگــری 

بــوو،  ماركســی-لینینی  چه پــی  ئایدۆلۆژیایه کــی 

ناسۆنالیســتی  ئایدۆلۆژیایه کــی  هه ڵگــری  پارتیــش 

ــاری  ــدی كۆم ــە بەرژەوەن ــان ل ــوو، هیچی ــوداڵ ب فی

ئیســالمی ئیرانــدا نەبــوون، لەمەشــدا وا هەســت 

ــەزی  ــز ح ــران هەرگی ــالمی ئی ــاری ئیس ــەم كۆم دەك

ــە  ــزە ببن ــەم دوو هێ ــه  رۆژان ئ ــک ل ــرد رۆژێ نەدەك

ــو  ــە، بەڵك ــتا هەی ــە ئیس ــەوەی ك ــڕان وەك ئ حكوم

ــە حكومەتــی  ویســتویه تی وەكــو كارتــی فشــار دژ ب

كۆمەڵــەی  بەعســیش   به کاریانبهێنێــت.  بەعــس 

شۆڕشــگێڕان و كۆمۆنیســت و موجاهیدینــی خەلقــی 

هه رگیــز  بــه اڵم  ئێــران،  دژی  لــە  بەكارهێنــاوە 

نه یخواســتووه  رۆژێــک لــه  رۆژان بێنــه  ســه ر حکــوم 

لــه  ئێــران. لەبــەر ئەوەیــە كــە پێموایــە حــزب خــۆی 

بڕیــار دەدات، ئایدۆلۆژیایــی چــی بێــت و چــۆن 

ــت.  بێ

- خەباتــی چەكداریــی جیهــان لەگــەڵ خەباتی 

چەكــداری كــورد هیــچ جیاوازییەكــی هەیە؟

بــۆ  نییــه ،  ئه وتۆیــان  جیاوازییه کــی  پێموایــه  

ئەمەریــكای  چەكدارییه کانــی  بزووتنــەوە  منوونــه  

و  مەكســیک  لــە  »زاپاتیســته کان«  وه ک  التیــن 

»فــارک« لــه  كۆلۆمبیــا، یــان »پڵنگەكانــی تامیــل« 

لــە رسیالنــكا، بزووتنــەوە چەكدارییه کانــی ســه ر 

ســنووری ئەریرتیــا و ئەســوپیا، »بــه ره ی پۆلیســاریۆ« 

لــه  مەغریــب، بزووتنــەوەی »بلــوچ« لــە ئێــران، 

ــوان  ــا، له نێ ــە توركی ــتان ل ــی کوردس ــی کرێکاران پارت

هه مــوو ئه مانــه دا هیــچ شــتێكی جیــاواز نابینــم، 

یەكــرتی  لەســەر  زۆریــان  كاریگەرییه کــی  بگــره  

هەیــە، ئەگــەر لێکۆڵینه وه یــه ک بكەیــن ده بینیــن بــه  

ــە  ــدا هەی ــە نێوانیان رێــژه ی %70 خاڵــی هاوبــەش ل

ــەت  ــەوە و دیســپلین و رێکخســن، تەنان ــە بیركردن ل

نێــوان  لــە  هاوبــەش  خاڵــی  جلوبەرگیشــدا،  لــه  

ــە  ــه دا زۆرن، ك ــارك و په که ک ــل و ف ــی تامی پڵنگەكان

هەرســێكیان ماركسیست-لینینیســن. یــان بــۆ منوونــه  

ــه  هێزه کانیانــدا، بــۆ  ــان ل ــه  به شــداریی کچــان و ژن ل

منوونــە ئــه و دیســپلینانه ی لەنێــو پەكەكــەدا دەبینیــن 

كــە نابێــت هاوســه رگیری بکرێــت، له نێــو فــارک 

شــێوه یه .  هه مــان  بــه   تامیلیشــدا  پڵنگه کانــی  و 

ــی  ــه  كاریگەری ــل و په که ک ــی تامی ــە پڵنگەكان پێموای

له ســه ربووه . فارکیــان  بزووتنــەوەی 

خەباتــی چەكــداری جۆرێكــە لــە خەباتــی گەریالیــی 

هەموویــان گروپــی بچــوك بچوكــی پارتیزانیــن و 

بــەردەوام لــە ئاڵوگــۆڕدان. یــان بــۆ منوونــه  زۆرینــەی 

ئــەو بزووتنــه وه  سیاســیانەی باســامنكرد یــەك رابــه ر 

گــه وره ی  کاریگه ریــی  کاریزمیــی  ســکرتێری  و 

ــه وه ی  ــان بزووتن ــی زۆری ــه ریان. به ش ــووه  له س هه ب

مرۆڤدۆســت چــەپ و ماركیســت بــوون و پرســی 

ژن و کرانــه وه  بۆیــان گرنگبــووه ،  هــۆکاری ئــه م 

ــی  ــە ئەدەبیات ــە ك ــه  ئەوەی ــانه  ئه وه ی ــه  هاوبه ش خاڵ

ــەوە. ــرتی دەخوێنن یەك

بزووتنــه وه   ئــه م  هه مــوو  نه چێــت  بیرمــان 

چه پــه کان،  بزووتنــه وه   به تایبــه ت  شؤڕشــگێڕانه ، 

ــان  ــیۆنالن و په یوه ندیی ــی ئینته رناس ــری بیرێک هه ڵگ

ــەوە  ــی بزووتن ــه . هاوشــێوه ی کارکردن ــدا هه ی له نێوان

ــوون  ــان( لێکچ ــه وه ک بیرکردنه وه ی ــەكان )ن جیهادیی

هه یــه ، بــۆ منوونــه  داعــش، بــەرەی نــورسە، قاعیــدە و 

تاڵیبــان و ...هتــد، هەموویــان بەشــێكی زۆر لــه وه ی 

لــە قورئــان و ســوننەدا هاتــووە جێبەجــێ  دەكــەن، لە 

ــەوە  ــرتی دەچــن وەك خۆتەقاندن ــە یەك زۆر شــتدا ل

و تیــرۆر و رفانــدن و ســەربڕینیان، به ڵــێ ئــەوە 

ئایدۆلۆژیایــه  كــە وادەكات به ســته رێکی هاوبــەش 

و پەیوەندییەكــی بەردەوامیــان هه بێــت.

که واتــه  ده گه ینــه  ئــه و خاڵــه ی کــه  ئــه م 

شــێوازی  و  ســه رهه ڵدان  لــه   بزووتنه وانــه  

کارکــردن و به رده وامبوونیانــدا کاریگه ریــی 

بــۆ  که واتــه   له ســه ره ،  یه کتریــان 

ــه  رێککه وتــن بێــت  كۆتاییهاتنیشــیان، جــا ب

یــان جۆرێــک لــه  ته ســلیم بــوون، كاریگــەری 

له ســەره ؟ یەكترییــان 

شكســتی  تامیــل  پڵنگەكانــی  حەرەكــەی  كاتێــك 

ــە ســەریالنكا  ــردوودا  ل ــد ســاڵی ڕاب ــە چەن خــوارد ل

بێگومــان كاریگــەری گــەورەی دروســت كــردووە 

ــی  ــر ،شۆڕش ــی ت ــەوە چەكدارییەكان ــەر بزووتن لەس

كــورد كــە ســاڵی 1975 لــە هەرێمــی كوردســتان 

ڕاگەیەنــدرا كاریگــەری گــەورەی هەبــوو لەســەر 

سیامەندی موعینی- هاوسەرۆکی پژاک
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حزبــی دیموكراتــی ئێــران، بــەاڵم لــە دوایــی هــەرەس 

ــا 1985( ــاڵی )1975 ت ــە س ــەال مســتەفا ل ــی م هێنان

دەكات  دروســت  لەســەر  كاریكــەری  دیموكــرات 

بزووتنەوەیەكــی  دەكاتەوە..پەیــەدا  چاالكرتیــان  و 

ــیۆنالە  ــەیی ئەنتەرناس ــی هەمیش ــدارەو ئەندام چەك

واتــا شــوێنێكی بــۆ كۆبوونــەوە هەیە،فاكتەرێكــی 

تــر  زۆر  نێودەوڵەتــی  ئاســتی  لــە  تــا  گرنگــە 

دەربكــەون و بتوانــن كۆببنــەوەو كۆنفرانســی گــەورە 

ئەنجــام بــدەن، پەیەگــە لــە هەرشــوێنێك كۆدەبنــەوە 

قابیلــی ئــەوەن كــە دەســتگیر بكرێــن، موجاهدینــی 

لــە  هەموویــان  تامیــل  پڵنگەكانــی  و  خەلــق 

ڕووی  لــە  كارێكــە  ئــەوە  تیرۆردابــوون،  لیســتی 

موجاهیدینــی  مــن  بــڕوای  بــە  دیبلۆماســییەوە. 

خەڵــق و ئەهــواز پەیوەندییەكیــان هەیــە، بــەاڵم 

ــا پێكــەوە بــە  ــە نەتوانــن و ئاســان نەبێــت ت لەوانەی

ــەكانیان  ــە هاوبەش ــەوەو بەرژەوەندیی ــكرا كۆببن ئاش

ــەورە  ــەوەی گ ــۆڕم و كۆبوون ــس و پالتف ــە كۆنفران ل

ڕێكبخــەن 

- هــۆكاری ڕێكەوتنــی پارك لەگــەڵ حكومەتی 

كۆلۆمبیــا چــی بوو؟

مــاوەی  پــارك  ئەوەیــە  هــۆكارەكان  لــە  یەكێــك   

)50( ســاڵ تەمەنــی هەیــە و  هیــالك و مانــدوو 

ــەوە  ــادو گەندەڵیی ــە فەس ــە ل ــش ك ــووە، دەوڵەتی ب

ــە  ــە هاتن ــر ئەوەی ــووە، هۆكارێكــی ت ــالك ب گالوە هی

و  هەلبــژاردن  بــە  نــوێ   ســەرۆكێكی  ســەركاری 

دیموكراســی وایكــردووە تێڕواننــی دەوڵــەت بەرامبەر 

ــە  ــە بزووتنەوەیەك ــت ك ــە بگۆڕدرێ ــەو بزووتنەوەی ب

ــە  ــەو تێڕوانین ــەر ئ ــك دەكات، ه ــە خەڵ ــری ل بەرگ

ــا  ــەرۆكی كۆلۆمبی ــە س ــردووە ك ــوو وایك ــە ب پۆزەتیف

بــوو  پێویســت  وەربگرێت،كــە  ئاشــتی  خەاڵتــی 

ســەرۆكی بــەرەی فــارك هەمــان خەاڵتــی پــێ  بدرێــت 

.

ئیســحاق  بــە  دەدرێــت  نۆبــڵ  خەاڵتــی  كاتێــك 

ــە یــارس عەرەفــات، بــەاڵم  ڕابیــن بۆچــی دەدرێــت ب

ــە  ــتینی ل ــەوەی فەلەس ــەو كات بزووتن ــكا ئ ئەمەری

لیســتی تیــرۆر دەرهێنــا، یاخــود كاتێــك خه اڵتــی 

نۆبڵــی ئاشــتی ســاڵی 1993 بــه  هاوبه شــی ده درێــت 

بــه  ماندێــالو ویلیــام دیــكالرك. بــەم ئاماژانــە بۆمــان 

ــوودا  ــە داهات ــت ل ــار بێ ــەر بڕی ــت ئەگ دەردەكەوێ

لەبــەر  ئەردۆغــان  بــە  بدرێــت  نۆبــڵ  خەاڵتــی 

دەبێــت  ڕێكبكەوێــت،  پەكەكــە  لەگــەڵ  ئــەوەی 

بدرێــت بــە پەکەکــە و ئۆجاالنیــش كــە دە هێنــدەی 

ئەرۆغــان قوربانیــداوە، ئــەوا دواجــار دۆخــی ئابــوری 

واڵتانــی  فەنزوێــالو  پشــتوانی  خراپــەو  كۆلۆمبیــا 

ئەمریــكای التیــن لــە فــارك كەمبۆتــەوە، بەهــۆی 

ئــەو قەیرانــی دارایــی و كێشــەو ملمالنێكانــەوە كــە 

هەیــە، وە باشــبوونی پەیوەندییەكانــی  ئەمەریــكا 

لەگــەڵ هــەر یــەك لــە فەنزوێــال و  كۆلۆمبیــا و 

ــت  ــكا زۆر دەس ــە ئەمەری ــردووە ك ــیك، وایك مەكس

ــەو  ــی ئەمنیی ــە ناوچەیەك ــەوە، چونك ــە ناوچەك بخات

ســەرمایەگوزاری لەســەر نــەوت و كۆچبــەران دەكات.

لــە دوای ســااڵنی نەوەتەكانــەوە ئــەو بزووتنــەوە 

چەكدارییانــەی كــە  دەوڵەتەكانیــان ڕووخاندبێــت 

ڕێگــەی  لــە  دەســت  گرتبێتــەوە  دەســەاڵتیان  و 

كــە  كەمــە،  زۆر  ژمارەیــان  هێــزی چەكدارییــەوە 

لــە ئەفەریقــا لــە ڕێگــەی كودەتــاوە ئــەوە كــراو 

نەبــوون. ســەركەوتوو 

ئاماژەیەكــی  نۆبــڵ  خەاڵتــی  مــن  بــڕوای  بــە 

خەاڵتێكــی  نۆبــڵ  خەاڵتــی  بــوو،  نێودەوڵەتــی 

سیاســییە و دەعمكردنــە بــۆ بــەرەو پێشــەوە چوونــی 

ئــەو هێزانــە. ڕێكەوتنــی پــارك و حكومەتــی كۆلۆمبیــا 

ڕووداوێكــی مێــژووی بــاش بــوو كــە هیواداریــن 

كوردییــان  كــە  واڵتانــەی  ئــەو  داهاتــوودا  لــە 

دابەشــكردووە چــاو لــە ئــەوان بكــەن كە ئــەو حاڵەتە 

بــۆ توركیــا زۆر گرنگــە، پارتــی كرێكارانــی كوردســتان 

نــەك  دەكات،  دیموكراســیی  و  خۆســەری  داوای 

دەوڵەتــی ســەربەخۆ، وەك چــۆن بزووتنــەوەی فــارك 

لــە كۆلۆمبیــا لــە سیســتمی سیاســیدا بەشــدار دەبێــت 

لــە كاتێكدایــە ئــەو سیســتەمی چەوســاندنەوەیە كــە 

ــە.  ــا نیی ــە كۆلۆمبی ــە ل ــور هەی ــە باك ل

ــۆی  ــا خۆشــحاڵی خ ــی دەرەوەی توركی وەزارەت

بــەو ڕێكەوتنــە دەربــڕی ئایا ئــەوە ئاماژەیەكە 

بــۆ ئــەوەی كــە توركیــاش دەیەوێــت لەگــەڵ 

پەكەكــە هەمــان سیاســەت پەیــڕەو بــكات؟

مــن  بۆچوونــی  بــە  توركیــا  ڕاگەیەندراوەكــەی 

ــان  ــەوە نیش ــییەوە ئ ــە ڕووی دیبلۆماس ــت ل دەیەوێ

بــدات كــە پشــتیوانی لــە ئاشــتی دەكات، بــەاڵم 

ــە  ــگات، پەكەكــە ئەگــەر ل ــەوە تێب ــا دەبێــت ل توركی

فــارك بەهێزتــر نەبیــت كەمــرت نیــە، كێشــەی پەكەكــە 

ڕەواتــرە لــە بزووتنــەوەی فــارك، پەكەكــە دەعمێكــی 

گــەورەی نێــو دەوڵەتــی هەیــە، لــە ئاســتی ناوچەیــی 

حزبــی  گەورەتریــن  ناوەڕاســتدا  لــە خۆرهەالتــی 

ئۆپۆزســۆنی چەكــدارە كــە )10( هــەزار گەریــالی لــە 

ــی  ــی تەلەفیزیۆن ــی )10( كەناڵ ــە، خاوەن ــاخ هەی ش

ــت ســااڵنە  ــا. دەوترێ ــی ئەوروپ ــە واڵتان ئاســامنییە ل

)500( ملیــۆن یــۆرۆ بودجەكەیەتــی و ڕێكخســتنێكی 

ــە  ــە حزب ــە، تاك ــە هەی ــە ناوچەك ــی ل ــەورەو نهێن گ

دوو پارچــەی كوردســتانی لــە )توركیــاو ڕۆژئــاوا( 

بــە تەواوەتــی كۆنتــڕۆڵ كــردووە، نوێنەریــان لــە 

لــە  كورســییە   59 خاوەنــی  هەیــە،  ڕۆژهــەاڵت 

ــن و پەكەكــەن. ــە نی ــا، كــە هەدەپ ــی توركی پەڕلەمان

ئــەو دانوســانانەی لەوەوپێــش لــە لەندەن و برۆكســل 

كــرا، بــە ئــاگاداری ئەمەریكــی و نەرویجییــەكان، 

ــن  ــی م ــە بۆچوون ــت. ب ــێ بدرێ ــژەی پ ــت درێ دەبێ

توركیــا  ناتوانێــت  پەكەكــە  چەكــداری  خەباتــی 

ــەس  ــا ئێســتا نزیكــەی )40( هــەزار ك ــت، ت بڕوخێنێ

بوونــە قوربانــی لــە )20( ســاڵی داهاتــوودا ژمارەكــە 

ــە  ــت و دەبێت ــەوە دەبیَن ــە خۆی ــر ب هەڵكشــانی زیات

ــی  ــی هاتن ــاش كۆتای ــە پ ــی، ل ــەزار قوربان )100( ه

توركیــا،  پەكەكــەو  ئاشــتی  پرۆســەی  هەشــتەمین 

هێرشــی پەكەكــە بــۆ توركیــا چڕتــر بۆتــەوە پێویســتە  

دانوســانێكی وا جێەجــێ بكــەن.

پێموایــە ئاكپارتــی و حكومەتــی ئەرۆغــان نایانەوێــت 

لەگــەڵ كــورد ئاشــتی بەرقــەرار بێــت،.

هیشــتا  رۆژهــەاڵت  كوردییەكانــی  حزبــە 

خەبــات لــە ڕێگــەی چەكدارییــەوە دەكــەن، 

دەگات؟ كــوێ   بــە  ئــەوان  داهاتــووی 

گرنگرتیــن حزبــی چەكــدار لــە ئێــران دیموكراتــی 

ــەزراوە، ســێ  جــار  ــە ســاڵی 1945 دام ــە ل ــە، ك ئیران

تووشــی هەڵوەشــاندنەوە بــووە، جارێــك بەنــاوی 

تاقمــی هەشــت كەســی و  رێبەرانــی شــۆرش و جاری 

ســێهەم حزبــی دیموكراتــی كوردســتان جیابوونە،كــە 

قــازی محەمــەد، قاســم لــوو، شەرەفكەندی،ســكرتێری 

ــە بــوون و تیــرۆر كــراون. ئــەم حزب
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و  كۆڵۆمبیــا  حكومەتــی  رێكکەوتنــی   *
رێكخــراوی فــارك، کۆتایــی بــە یەكێــك لــە 
چەكدارییــەكان  خەباتــە  درێژتریــن  دوروو 
ــتومڕێکی  ــا، مش ــان هێن ــتی جیه ــەر ئاس لەس
ــە ئێســتادا کــە  ــا، ل ــدا هێن ــەدوای خۆی زۆری ب
ــوە چ  ــن كۆتاییهات ــە رێككەوت ــە ب ــەم خەبات ئ

هەیــە؟ خوێندنەوەیەكتــان 

قەولــی  بــە  چەکدارییــە  خەباتــە  ئــەو  دیــارە   -

ســاڵ   )50( نزیكــەی  فــارك،  خۆیــان شۆڕشــگێڕیى 

ــانەکەی  ــە و درێژەکێش ــەو خەبات ــوو، ئ ــژەی هەب درێ

ــا ناچاربێــت  ئــەوەی لێكەوتــەوە، حكومەتــی کۆڵۆمبی

لەگەڵیــان دابنیشــتێت و رێكبكەوێــت، بــە تێڕوانینــی 

ئێمــە ئــەو رێككەوتنــە زۆر باشــە، چونكــە لــە خەباتی 

خەباتێكــی  بــۆ  وەردەچەرخێــت  توندوتیژییــەوە 

سیاســی، بــەاڵم ئــەوەی لێــرەدا جێگــەی ســەرنجە 

ئەوەیــە، دەســەاڵتی كۆڵۆمبیــا هاتۆتــە ســەر ئــەو 

ــاڵ  ــاوەی )50( س ــەك و م ــە چ ــەكان ب ــاوەڕەی كێش ب

ســەركوتکاریی كۆتایــی نەهاتــوە، بــەاڵم دەكرێــت 

ئاشــتیخوازانەوە  لــە رێــگای  لــە رێــگای وتوێــژ و 

دەســەاڵتێك  ئایــا  بكرێــت.  پرســەکە  چارەســەری 

ــە  ــاوەڕی ب ــە خــۆی ب ــكات، ك ــەو كارە ب ــت ئ دەتوانێ

داخوازییەكانــی الیەنــی بەرامبــەر هەبێــت، لــە خــۆی 

راببینێــت بەشــێك لــەو داخوازییانــە بەدیبهێنێــت لــە 

ــن  ــۆ رێککەوت ــتناكرێت ت ــا هەس ــتنەكەدا، دەن دانیش

دابنێــت  چــەك  بڵێــت  دیكــە  الیەنێکــی  بكەیــت 

خەبــات نــەكات، یــان شــێوەی خەبــات بگــۆڕە، بــەاڵم 

مــن هیچــت نادەمــێ. لێــرەدا خۆشــبەختانە ســەرۆكی 

ــەوەی  ــەڵ ئ ــووە، لەگ ــی هەب ــی باش ــا رۆڵێک كۆڵۆمبی

ــە ریفراندۆمێكــدا  ــە )12(ی ئۆكتۆبــەردا و ل دەزانــن ل

ــی  ــە دەنگێك ــداربوو، ب ــەس بەش ــۆن ك ــە )13( ملی ك

)%50.22(ی  دەنگــی  واتــە  زۆرینــە،  كەمــی  زۆر 

بەشــداربووەكان، ئــەم رێککەوتنــە رەتکرایــەوە. 

وادیــارە ســەرۆك كۆمــار لێبــڕاوە بــۆ ئــەوەی پرســەکە 

بباتــە پێــش و ئەو كێشــەیە لــە واڵتی خۆیدا چارەســەر 

بــكات. ئەگــەر تەماشــا بکەیــن لــەو رێكەوتنامەیــەدا 

وا هاتــووە، كــە داخوازییەكانــی خەڵــك لەبەرچــاو 

بگیرێــت چاکســازییەک بــە قازانجــی زەحمەتكێشــان 

لــە دێهاتــەكان بــە تایبەتــی، یــان هاوبەشــیکردنی 

سیاســی و کارگێــڕی و بوون لــە دەســەاڵتدا ئاگربڕێكی 

دوو الیەنــەو حــەوت زان بــۆ دیتنــەوەی هەندێــك 

ــە  ــبەر، ك ــادەی هۆش ــە م ــن ل ــۆ بەرگرت ــارە ب رێگاچ

خــۆت دەزانــی ماوەیــەك ئــەو رێكخراوی فــارك لەگەڵ 

ــەی  ــەو تۆمەت ــەی ئ ــژە خوێناویەك ــە دورودرێ خەبات

لەپاڵــدەدرا ئــەو شــتانەی، كــە بــۆ هــەردووال گرنگبــوو 

هــەردووال باوەڕیــان بەوەهەبــوە كــە دەبێــت راو 

بەرامبەریــش  هەمیشــەیی  داخــوازی  و  بۆچــوون 

ئــەو  پێامنوایــە  ئێمــە  بۆیــە  بگیرێــت،  لەبەرچــاو 

لۆژیکــی دیالۆگــە كاتێــك دەتوانێــت ســەركەوتووبێت، 

هــەردووال ئامادەبــن گوێیــان لــە قســەی الیەنــی 

یەكــرت  خواســتەكانی  لــە  بەشــێك  و  بێــت  دیكــە 

ــوو خواســتەكانی  ــت هەم ــك بیەوێ ــن الیەنێ بەدیبهێن

ــەر  ــات و س ــل دابخ ــش م ــت و الیەنێكی ــەو بەدیبێ ئ

دابنەوێنێــت، بۆیــە ئێمــە خۆشــحاڵین ئــەو رێككەوتنە 

ــە  ــن ك ــەوەش دەخوازی ــدی ئ ــەوە، ئومێ ــە كای هاتۆت

ئــەو ریفراندۆمــە بــە چ ســنورێك چارەســەربكرێت كە 

هــەم تێڕوانینیــی خەڵكەكــەی لــە بەرچــاو وننەبێــت، 

بــە  رێككەوتنەكــەش  هــەم  رێككەوتنەكــە،  هــەم 

ئاكامــی دڵخــوازی خــۆی بــگات پەیوەنــدی هەیــە بــە 

ــە  ــی خــۆش نیی ــەت پێ ــورد ق ــدارەوە، ك ــوردی چەك ك

ــت،  ــت،  بكوژرێ ــاوی بێ خەباتەكــەی خەباتێكــی خوێن

ماڵوێــران بێــت دەربەدەربێــت، ئاوارەبێــت، پێیخۆشــە 

تــا  لــە واڵتەكــەی هه بێــت كــە  كــە دەســەاڵتێك 

رادەیــەك دیموكراتــی بوایــەو رێــگای بدایــە دەســەاڵت 

ــكاری  ــەوە گۆڕان ــندوقەكانی هەڵبژاردن ــگای س ــە رێ ل

ــە. ــەردا بهاتای بەس

گۆڕانــی  وانیــە  پێــت  كۆڵۆمبیــا  لەســەر   *
ســەرۆك و هاتنــی ئــەم ســەرۆكە تازەیــەی 
ــووە لەســەر  ــا كاریگــەری باشــی هەب كۆڵۆمبی
ــەوە  ــداری بگوێزرێت ــی چەك ــە خەبات ــەوەی ك ئ

بــۆ خەباتــی مەدەنــی و گفتوگــۆ؟

ــوێ  ــر گ ــە زیات ــەكان، ك ــەری كەس ــان  كاریگ - بێگوم

ــە رەوای  ــت ب ــیان، هەس ــی دژی خۆش ــە الیەن  دەدەن

داخوازیەكانیــان دەكــەن، كاریگــەری یەكجــار زۆرە 

کــە  كاربێــت،  لەســەر  ســەرۆكێك  ئــەوەی  هەتــا 

دەكات،  پێشــێل  خــۆی  بەرامبــەری  داخوازیەكانــی 

حەسەنی شەرەفی

-جێگری سكرتێری گشتی حزبی 

دیموكراتی كوردستانی ئێران و 

وتەبێژی فەرمی ئەو حزبەیە.

-خەڵكی شاری مەهابادە و زیاتر 

لە )50( ساڵە کاری سیاسی و 

حزبیی دەکات
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خــۆی كاریگەریەكــە  هەیــە، بــەاڵم بــە مەرجێــك ئــەو 

كەســەی ئــەو پێشــبینیانەی هەیــە لــە نێو سیســتمێكدا 

دواكەوتوانــەدا  چوارچێوەیەكــی  نێــو  لــە  نەبێــت 

ئــەوەی  مــرۆڤ  وەكــو  خۆشــی  ئەگــەر  نەبێــت، 

رێــگای  بیەوێــت جێبەجێیبــكات، سیســتمەكە  كــە 

پێنــەدات، بۆیــە لــە كۆڵۆمبیــادا هــەم رۆڵــی ســەرۆك 

نابێــت،  رێگــر  زۆر  سیســتمه كەش  وادیــارە  هــەم 

رایانــەی  ئــەو  یــان  ریفراندۆمەكــەش  ئومێــدەوارم 

كــە وەرگیــراون تەقریبــەن بەرامبــەر بــووە یاخــود 

ــەو رێكەوتننامــە  ــە دژی ئ ــە شــێوەیەكی زۆر كــەم ل ب

بــووە یــان ئــەوەش بــە ســودێك چارەســەربكرێت، 

كــە نەبێتــە هــۆی ئــەوەی ئــەو رێكەوتنــە تێكبچێــت 

جارێكــی تــر شــەڕ دەســتپیێبكاتەوە. 

* بــا بێینــە ســەر كوردســتان بە شــێوەیەكی گشــتی 

ــەم  ــە ه ــۆ نموون ــە ب ــۆكار چی ــەوە ه ــە بنەڕەت و ل

لــە حزبەكــەی بەرێزتــان و هــەم لــە حزبەكانــی تــر 

ــداری  ــی چەك ــە خەباتێك ــان ب ســەرەتای خەباتەكەی

دەســتپێكردوە، بەگشــتی هــۆكاری ئەمــە چیــە؟ 

پارچەكانــی  هەمــوو  لــە  بڵێیــن  دەكرێــت   -

كوردســتان هێزەكانــی كــورد خەباتــی چەكدارییــان 

شــێوەی  بــە  داخوازییەكانیــان  دەســتپێنەكردوە 

هێمنانــە هێناوەتــە ئــاراوە بــە شــێوەیەكی زۆر مرۆیــی 

ــد  ــدە پابەن ــردوون ئەوەن ــاری ك ــنیاریانكردوە ناچ پێش

بــە مافــی خەڵكــی خۆیــان و خەڵكــی كــورد نەبــوون 

بتوانێــت   كــورد  نەبــوون،  لــە واڵتەكــەی خۆیانــدا 

گفتوگــۆوە  رێــگای  لــە  دەنگدانــەوە  رێــگای  لــە 

بــە بەشــێكی بەرچــاو یــان بــە بەشــێكی رێژەیــی 

بەداخوازییەكانــی بــگات، بۆیــە هیــچ رێگایەكیــان 

هێرشــیان  لــەوەی،  بێجگــە  نەهێشــتوونەتەوە  بــۆ 

ــان  ــە ســەر، رێگایەكی ــە ســەر هێرشیشــیان كرای بكرێت

بــۆ نامێنێتــەوە بێجگــە لــەوەی یــان تەســلیم بــن، كــە 

بــە خۆشــحاڵیەوە كــورد تەســلیم نەبــوو یــان بەرگــری 

بــەاڵم  بــە شــێوەی چەكــداری،  بــكات  لــە خــۆی 

دەكرێــت بڵێیــن كــورد كەڵكــی لــە هەمــوو شــێوەكانی 

لــە  نەبــووە،  خەبــات وەرگرتــوە هــەر چەكــداری 

حكومەتــی  لەگــەڵ  وتوێــژ  چەندینجــار  باشــوور 

ناوەنــدی هەبــووە، بــەاڵم هەمــوو ئــەو وتوێژانــە 

كوردیــا نائومێــد كــرد لــەوەی كــە دەســەاڵتەكەی 

ــەوە. دەســەاڵتەكە  ــەوان بدات ــۆ داخــوازی ئ ــك ب ئاوڕێ

باوەڕێكــی بــە حقوقــی ئینســانی و نەتەوەیــی ئــەوان 

دەبــن  دواكەوتــوو  كاتێــك  هەبێــت حكومەتــەكان 

ــك زامێكــی  ــەت كاتێ ــە تایب ــن ب ــۆر دەب ــك دیكتات كاتێ

ئایدۆلــۆژی دواكەوتووبــن، كــە نیشــانەكانیش نەتوانــن 

لــە چوارچێــوەی ئــەو ئایدیۆلۆژیــدا كارێكــی خێــر 

ــت  ــان وابێ ــەن پێی ــان بك ــۆ خەڵكەكەی ــبەت ب و نیس

ــەكان  ــە مرۆڤ ــامنین و ب ــتی ئاس ــوو ش ــاكان هەم یاس

ئــەوەدا  لــە ئەنجامــی  ئاڵوگۆڕیــان بەســەردانایەت 

هــەر كــەس دژی ئــەوە بــوو دەیگــرن دەیكــوژن 

زیندانیدەكــەن، بۆیــە كــورد هیــچ رێگایەكــی بــۆ 

ــۆردا  ــێوەی جۆراوج ــە ش ــەوەی ل ــەوە بێجگەل نامێنێت

خەبــات بــكات.

* كەواتــە تــۆ پێیتوایــە خەباتــی چەكــداری 
كــورد شــتێكی ســەپێنراوە ناچارییــە، بــژاردەی 

ــووە؟  ــۆی نەب ــوازی خ ــەم و دڵخ یەك

كــورد  لەســەر  قســە  بەگشــتی  ئەگــەر  مــن   -

ــتیخوازە  ــی ئاش ــتی نەتەوەیەك ــە راس ــورد ب ــەم، ك بك

ــەس  ــی ك ــەر خاك ــۆ س ــی ب ــەت هێرش ــە ق نەتەوەیەك

نەكــردووە، هه رگیــز مەترســی بــۆ ســەر گیانــی كــەس 

داخــوازی  و  نەتەوەیــی  داخــوازی  بــەاڵم  نەبــووە، 

لــە  ئەرێنــی  وەاڵمــی  قــەت  هەبــوو  دیموكراتــی 

دەســەاڵتدارە دیكتاتــۆرەكان وەرنەگرتۆتــەوە، كــورد 

ئــەو هەســتە توندوتیــژەی تێــدا نییــە، بــەاڵم ئەوەنــدە 

مافــی پێشــێل بــووە ئەوەنــدە ئــاوڕی لێنەدراوەتــەوە 

ناچاربــووە لــە بەرامبــەر هێرشــدا بەرگــری بــكات. 

بەنەتەوەیــەك بڵێــت لــە هــەر واڵتێــك لــەو واڵتانــەی، 

واڵتەكــەی  لــە  كــورد  بڵێــت  تێدایــە  كــوردی  كــە 

تــر، نەخێــر  خۆیــدا هێرشــیكردۆتە ســەر واڵتانــی 

نەیكــردوە ئــەوە هێــزو بەكرێگیــراوی دەســەاڵت بــوو 

ــیانكردۆتە  ــتان، هێرش ــەر كوردس ــە س ــیان كردۆت هێرش

ســەر  هێرشــیانكردۆتە  كوردیــەكان،  هێــزە  ســەر 

ئازادیخــوازەكان. هێــرش هەندێكجــار ئامانجەکــەی 

ئەوەیــە كــە بەرگــری لــە خویــان بكــەن. ئێســتاش كــە 

ــران  ــتانی ئێ ــی كوردس ــی دیموكرات ــەر حزب ــن لەس م
مستەفا هیجری- لێپرسراوی گشتیی )حدکا(
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ئێرانــدا دەســەاڵتێك  لــە  قســەدەکەم، كەیفخۆشــە 

لەســەر كاربێــت دیموكــرات بێــت مافــی نەتەوەكانــی 

لەبەرچاوبێــت، ئەگــەر ئــەوە بێــت چ هێزێــك دەســت 

ــە  بــۆ چــەك دەبــات، كاتێــك دەزانێــت ویســتەكانی ل

ــرتەوە  ــرت و بێخوێن ــگای بێرتس ــە رێ ــەوە ل ــگای دیك رێ

ویســتەكانی دێتــە دی، بــەاڵم بــە داخــەوە دەســەاڵت 

لــە ئێرانــدا دەســەاڵتێكی ئایدیۆلــۆژی دواكەوتوانەیــە، 

و  دیموكراتــی  و  مرۆیــی  به هــا  بــە  بــاوەڕی  كــە 

نەتەوەیــی و یه كســانی ژن و پیــاوو رەهایەتــی مافــی 

مــرۆڤ نییــە، تەنهــا رێگاكــەی كوشــتنی خەڵــك و 

ســەركوتی خەڵكــە. 

ــران نزیكــەی  * حزبــی دیموكراتــی كوردســتانی ئێ

چەنــد ســاڵە لــە خەباتــی چەكــداری بەردەوامــن 

و ئایــا لــەم ماوەیــەدا هیــچ خولێكــی دانوســان 

كۆمــاری  حكومەتــی  لەگــەڵ  پێشــەوە  هاتۆتــە 

ئیســالمی؟  

ــی  ــووە داخوازییەكان ــۆش ب ــە پێامنخ ــە هەمیش - ئێم

وتووێــژ  دی،  بێتــە  وتووێــژەوە  رێــگای  لــە  ئێمــە 

ــوان  ــە نێ ــان ل ــەی ی ــیۆن و واڵتەك ــوان ئۆپۆزس ــە نێ ل

ئیســالمی هیچــكات  كۆمــاری  بــەاڵم  واڵتەكانیــش، 

بــاوەڕی بــە چارەســەری لــە رێــگای وتووێــژەوە نییــە، 

كوردســتانی  دیموكراتــی  حزبــی  ئــەوەی  چونكــە 

ئێــران داوایــدەكات ئــەو بــاوەڕی پێــی نییــە، نــە 

ژن،  مافــی  بــه   نــە  دیموكراســیەتە،  بــە  بــاوەڕی 

ــچ  ــە هی ــازادی و ب ــە ئ ــە ب ــرۆڤ، ن ــی م ــە ماف ــە ب ن

بــاوەڕی  كاتێــك  ئیســالمی  بۆیــە كۆمــاری  شــتێك، 

بەوانــە نییــە دابنیشــێت لەگــەڵ ئۆپۆزســیۆن یــان 

ــی  ــی دیموكرات ــێت حزب ــی دابنیش ــیۆن لەگەڵ ئۆپۆزس

ــی دابنیشــێت لەســەر چــی  ــران لەگەڵ كوردســتانی ئێ

ــە  ــە، بێجگ ــی نیی ــاوەڕی پێ ــه و ب ــە ئ ــكات، ك ــە ب قس

ــە  ــی نیی ــاوەڕی پێ ــالمی ب ــاری ئیس ــە كۆم ــەوەش ك ل

ــی  ــی، ئەزمونێك ــژ لەگەڵ ــە وتووێ ــن ل ــە نائومێدی ئێم

تاڵیشــامن هەیــە لــە نیازپاكــی حزبــی دیموكــرات، كــە 

بــاوەڕی بــە وتووێــژ هەیــە، لــە وتوێــژ كەڵكــی خراپــی 

وەرگرتــووە. رێبەرانــی وەكــو دكتــۆر قاســملۆ شــەهید 

بــووە. بۆیــە ئێمــە پێامنوایــە، وتوێــژ رێگایەكــی چاكــە 

بــۆ چارەســەری كێشــەكان لــە هەمانكاتــدا ئێمــە 

ــژ  ــە وتوێ ــاوەڕی ب ــالمی ب ــاری ئیس ــەوەی کۆم لەبەرئ

ــە، لەالیەكــی دیكەشــەوە  و داخوازییەكانــی ئێمــە نیی

لــە وتووێــژ لەگــەڵ کۆمــاری  تاڵــامن  ئەزمونێكــی 

ــژ لەگــەڵ كۆمــاری  ــە وتووێ ــە، پێامنوای ئیســالمی هەی

ئێســالمی ناتوانێــت  چارەســەری کێشــەكان بــكات 

بێجگــە لــەوەی پــاش )20( ســاڵیش چاالکــی بــەو 

ــەو  ــتاش ب ــە ئێس ــداری، ك ــن چەك ــە دەڵێ ــۆرەی ك ج

جــۆرە هــەر چەكــداری نییــە )20( ساڵیەشــدا میللەتــی 

ــووە.  ــد ب ــەر نائومێ ــورد ه ك

* كەواتــە ئێــوە بێهیــوان لە هەر دانوســتانێك 
لەگەڵ كۆماری ئیســالمی؟   

- ئێمــە بێهیوایــن لەبەرئــەوەی كۆمــاری ئیســالمی 

ــی  ــە، باوەڕێك ــە نیی ــی ئێم ــە داخوازییەكان ــاوەڕی ب ب

یاساكانیشــی  هەیــە،  ئایدیۆلــۆژی  دواكەوتوانــەی 

هەمــووی لەوێــوە ســەریهەڵداوە گوایــە ئاســامنین 

ــان بەســەردا  ــن ئاڵوگۆڕیی و خەڵكــی ســەرزەوی ناتوان

و  خەڵــک  رێــگای  لــە  ئاڵوگۆڕیــش  بۆیــە  بهێنــن، 

فــاڵن وەزیــر و فــاڵن دەزگا ئەوەیــە كــە ناتوانیــت 

ــك  ــاڵەش خەڵ ــەو )20( س ــت،  ئ ــتمكەی بگۆڕێ سیس

هیــچ  ئیســالمی  كۆمــاری  لــەوەی  بــووە  نائومێــد 

هەنگاوێــك بنێــت، ئەوەی ئێســتاش حزبــی دیموكراتی 

كوردســتانی ئێــران دەیــكات وەک خەباتــی چەكــداری 

بــەو شــێوەیە نییــە كــە لێــی دەدوێیــت، بــەاڵم ئــه وه  

ــی  ــا خەڵك ــە پەن ــدارە ل ــمەرگەی چەك ــی پێش ئامادەی

كوردســتان، كــە لــە بەرامبــەر ســەركوتی كۆمــاری 

ــەن.  ــان بك ــی خۆی ــە خەڵك ــری ل ــالمی بەرگ ئیس

لــە  كــورد  دوایــدا  ســااڵنەی  لــەم  ئێــوە   *
بازنەیەكــی داخــراو نەماوەتــەوە، كــە ئــاگاداری 
پەیوەندیەكتــان  چ  نەبیــن،  خەباتەكــەی 
ــە  ــزە چەكداریی ــی چەكــداری هێ لەگــەڵ خەبات

شۆڕشــگێڕەكانی تــری جیهــان هەیــە؟  

- كەمــرت لەگــەڵ خەباتــی هێــزە چەكدارییەكانــی 

زۆرتــر  هەیــە  هاوپەیامنیــامن  جیهانــدا 

دیموكــرات  حزبــی  وەكــو  ئێمــە  پەیوەندییەكانــی 

ــرات و  ــیال دیموك ــرات و سۆس ــە دیموك ــەڵ حزب لەگ

سۆسیالیســتییەکانی رۆژئاوایــە، چونكــه  لــە ناوچەکــەدا 

ــی وا  ــە هێزێك ــرات ن ــەاڵتێكی دیموك ــە دەس ــە ن ئێم

ــەاڵم  ــت، ب ــوەی هەبێ ــامن پێ ــە پەیوەندی ــە ئێم هەی

پەیوەندیــامن لەگــەڵ هێــزە كوردیــەكان بــە گشــتی و 

دەتوانــم بڵێــم لەگــەڵ هەمــوو پارتەكانــی كوردســتان 

ــدی  ــران پەیوەن ــوردی ئێ ــی ك ــەڵ هێزەكان ــە، لەگ باش

بــواردا  هەندێــك  لــە  تەنانــەت  هەیــە،  باشــامن 

هاوكاریــامن لەگــەڵ یەكــرتی هەیــە، دڵــامن لێــدەدات 

بــۆ چارەنوســی خوشــك و بــرا كوردەكامنــان لــە باكــور 

ــاواش. ــە رۆژئ ــور و ل ــە باش و ل

بــۆ  وردت  خوێندنەوەیەكــی  تــۆ  ســەرەتا   *
رۆشــنای  لەبــەر  كــرد،  كۆڵۆمبیــا  دۆخــی 
باشــە  حكومــەت،  و  فــارك  رێككەوتنــی 
ئــەم  دوای  رێككەوتنــەو  ئــەم  دوای  ئێــوە 
ــۆرە  ــچ ج ــش هی ــش ئەوی ــە پێ ــە، ل ریفراندۆم
بیركردنەوەیەكــی تــازە لــە نێــوان ئێــوە و 
هاوڕێكانتــان دروســتكردوە لــە ســەركردایەتی 
حزبــەوە بــە جۆرێــك لــە جــۆرەكان ســود لــەم 

لێبكــەن؟  چــاوی  وەربگــرن  ئەزمونــە 

- ریفراندۆمێــك كاتێــك لــە كۆڵۆمبیــا بەڕێوەدەچێــت، 

ــدا  ــە ئێران ــەاڵم ل ــە، ب ــەوەدا نیی ــد نەت ــوان چەن ــە نێ ل

)6( نەتــەوە هەیــە، مــن دەڵێــم بابەتــی مــاف و 

مافــی نەتەوەیــی كــورد و ئــازادی و دیموكراتییەكانــی 

ــت.  ــان نابێ ــهەد و خوراس ــرای مەش ــاڵن كاب ــە رای ف ب

ــە  ــت ك ــەك بكرێ ــاو نەتەوەی ــت لەن ــدۆم دەبێ ریفران

ــكردوە،  ــۆی پێشکەش ــتەكانی خ ــەو ش ــوازی هەی داخ

رای  بــە  بدرێــت  نەتەوەیــەك  چارەنوســی  نابێــت 

ــەك  ــی ی ــە واڵتێك ــدۆم ل ــە. ریفران ــی دیك نەتەوەیەك

ــی  ــی نەتەوەی ــەر ماف ــەاڵم لەس ــێ ، ب ــدا بەڵ نەتەوەیی

ریفرانــدۆم لــە واڵتێكــی چەنــد نەتەوەییــدا رەنگــە زۆر 

کاریگــەر نەبێــت هەرچەنــدە رەنگــە لــە ئێرانیــش، كــە 

لــە  )6( نەتەوەیــەك پێكدێــت، نەتــەوەی ژێردەســن، 

بــەاڵم كۆمــاری ئیســالمی بــاوەڕی بــە ریفرانــدۆم نییــە، 

ئەگــەر بــاوەڕی بــە ریفرانــدۆم هەبێــت، ریفراندۆمێــك 

لــە  ئــەو  پێیخۆشــە  خەڵكەكــە  ئایــا  کــە  دەكات، 

دەســەاڵتدا مبێنێــت یــان نــا. بۆیــە هــەر ریفراندۆمێــك 

ــێ   ــالمی ب ــاری ئیس ــت كۆم ــك بكرێ ــان هەڵبژاردنێ ی

ــكات. ــۆی نای ــتتێوەردان خ دەس
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دەبێت خەباتی پێشمەرگانە و راپەرینی 
سیاسی و مەدەنی شارەكان تێكەڵ بێت

گفتوگۆ لەگەڵ ڕەزا کەعبی
جێگری سکرتێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان

سازدانی: شیالن کەریم
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چییــە  ئێــوە  تێڕوانینــی  و  *هەڵوێســت 
ســەبارەت بــە رێككەوتنــی نێــوان حكومەتــی 

كۆلۆمبیــا و رێكخــراوی فــارك؟

ــەری  ــە دەرخ ــن، ئەم ــوازیی لێدەكەی ــەرەتا پێش -س

ئەوەیــە کــە هیــچ الیەنێــک نەیانتوانیــوە الیەنەكــەی 

تــر لەناوبەرێــت، نــە رێكخــراوی فــارك توانیویەتــی 

شــەڕەکە لــە بەرژەوەندیــی خــۆی یەكالبكاتــەوە، 

نــە حكومــەىت كۆلۆمبیــا توانیویەتــی ســەركوتیان 

ــە گەیشــتون  ــەو قەناعەت ــە هــەردووال ب ــكات، بۆی ب

كــە دەبێــت لەســەر مێــزی گفتوگــۆ دابنیشــن و 

ــان  ــج و خەباتــی خۆی ــە رێگــەی سیاســییەوە ئامان ل

ــە كارێكــی زۆرباشــە،  ــە ئەم ــەرن، بۆی ــش ب بەرەوپێ

پێبێــت و  لــەو واڵتــە كۆتایــی  هەرچەنــد شــەڕ 

ئەشــكەنجە  و  زینــدان  و  ئاوارەیــی  و  كوشــتار 

ــە. ــی ناوچەكەی ــی خەڵك ــە قازانج ــت، ل نەمێنێ

جۆرێــك  كارە  ئــەم  ئێــوە  بــڕوای  بــە   *
یــان  رێكخراوەیــە،  ئــەم  سازشــی  لــە 
گرنگــە؟ دیپلۆماســی  ســەركەوتنێكی 

فــارك،  رێكخــراوی  بــۆ  ســەركەوتنە  -پێموایــە 

ســاڵە  دەیــان  كۆڵۆمبیــا  دەوڵەتــی  لەبەرئــەوەی 

ــەم  ــەوەی ئ ــۆ ئ ــتارە، ب ــەركوت و كوش ــی س خەریك

كۆتاییــدا  لــە  بــەاڵم  لەناوبەرێــت،  بزووتنەوەیــە 

ــكات  ــی ب ــان و قبوڵ ــێت لەگەڵی ــووە دابنیش ناچارب

ــت  ــە و دەبێ ــان هەی ــە بوونی ــەو واڵت ــەوان ل ــە ئ ك

حســابیان بــۆ بــكات، بۆیــە پێموایــە ســەركەوتنە 

بــۆ ئــەوان، چونكــە ئــەوان هیــچ شــتێكیان لــێ 

ــان  ــی چەكداریی ــەوە، پێشــمەرگە و خەبات كەمنەبۆت

لــە شــوێنی خــۆی مــاوە، ئەگــەر دەوڵەتەكــە نەســازا، 

ــە  ــن ل ــچ لەدەســتنادەن، النیكــەم دەتوان ــەوان هی ئ

رێگــەی دیكــەوە دەســتیان بــە ئیمكانــات بــگات و 

ــت. كارەكانیــان زیاتــر دەبێ

ســەرەتای  بــۆ  بگەڕێینــەوە  ئەگــەر   *
دەســتپێكردنی خەباتــی چەكــداری كۆمەڵــەی 
دەكرێــت  كوردســتان،  زەحمەتكێشــانی 
خەباتــی  هەڵبژاردنــی  ئايــا  بپرســین 
چەكــداری، بــژادەی خۆتان بووە و ویســتوتانە 
چەكــداری  خەباتــی  بــە  ســەرەتاوە  لــە 

دەســتپێبكەن، یــان ئــەوە بەرامبەرەكەتانــە، 
چــەك  لەســەرەتاوە  لێــدەكات  واتــان 

هەڵبگــرن؟

-ئەگــەر بــاس لــەم چەنــد ســاڵەی كۆتایــی بكەیــن، 

ئیســالمی  لــە دوای هاتنــە ســەر كاری کۆمــاری 

ــە  ــاری ئیســالمی هــەر ل ــە کۆم ــران، ئاشــكرایە ك ئێ

ــە دژی  ــەكردن ل ــە هەڕەش ــتیكرد ب ــەرەتاوە دەس س

له مه شــدا كۆمــاری  ئێــران،  خەڵكــی كوردســتانی 

ئیســالمی بــە تەنهــا نەبــوو، شــۆڤێنیزمی فــارس، 

كــە  ئەوانــەی  فــارس،  تونــدڕەوی  ناســیۆنالیزمی 

دەكــردەوە،  ئێرانــی  عەجەمیزمــی  لــە  بیرییــان 

هانــدەر بــوون بــۆ ئــەوەی كۆمــاری ئیســالمی هیــچ 

دەرفەتێــك بــە خەڵكــی كوردســتان نــەدات، دەزانیــن 

ــە  ــك ل ــایەتی، یەكێ ــی پاش ــی رژێم ــە رووخان ــە ب ك

دوژمنانــی گەلــی كــورد لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

لەناوچــوو، ئەمــە هەلێكــی زۆر زێڕینــی بــۆ بزاڤــی 

ــی  ــە رۆژهەاڵت ــتان ل ــی كوردس ــوازی خەڵك رزگاریخ

ئێــران،  كۆمــاری  بۆیــە  خوڵقانــد،  كوردســتان 

تونــدڕەوی  ناســیۆنالیزمی  و  فــارس  شــوڤێنیزمی 

كارە  لــەم  رێگــە  بــەوەی  دەســتیانكرد  ئێرانــی، 

بگــرن، 40 رۆژ بــوو كــە كۆمــاری ئیســالمی هاتبــووه  

ســەر كار، كــە نــەورۆزی خوێناوییــان خوڵقانــد و 

هێرشــیانكردە ســەر شــاری ســنە و هــەزاران تۆپیــان 

ــیان  ــە 200 كەس ــر ل ــارەدا، زیات ــەو ش ــەر ئ دا بەس

شــەهید كــرد، لەگــەڵ ئەوەشــدا نەیانتوانــی كارێكــی 

وەهــا بكــەن کــورد له ناوبــه رن، بۆیــە ده ســته یه کی 

گــەورەی دەوڵــەت، كــە پێكهاتبــوو لــە )ئایەتوڵــاڵی 

بەهەشــتی، رەفســەنجانی، تالەقانــی، بەنــی ســەدر( 

ــاری  ــە بەه ــرد ل ــتان و وتوێژیانك ــۆ كوردس ــن ب هات

ســاڵی 1979، ئەمــەش كاریگەریــی نەبــوو، تاكــو 

 1358 گەالوێــژی  28ی  رۆژی  لــە  كۆتاییــدا  لــە 

ــی(  ــی، )خومەین ــاڵی 1979ی زانین ــە س ــەر ب بەرامب

لــە دژی خەڵكــی كوردســتان،  فتــوای جیهادیــدا 

و  زەمینــی  ئاســامنی،  هێــزی  بــە  فەرمانیــدا 

دەریایــی، كــە هێــرش بكەنــە ســەر كوردســتان، 

بــەاڵم  كوردســتان،  رژانــە  پاســدار  بــە هــەزاران 

ــەو  ــە دژی ئ ــرد ل ــەورەی ك ــی گ ــك بەرگرییەك خەڵ

- رەزا كەعبی 
- ساڵی لە دایكبوون:  1959

- لە ناوچەی سەقزی كوردستانی ئێران لە 
دایكبووە.

- كۆلێژی هونەری لە زانكۆی سنە تەواو 
كردووە.

- لە ساڵی 1979وە پەیوەندی بە ریزەكانی 
كۆمەڵەوە کردووە.

- كارو چاالكی سیاسی لە بواری چەپدا 
كردووە لە كوردستان.

- لە ریزی پێشمەرگەی كۆمەڵە 
كاریكردووە.

- بەرپرسی راگەیاندن )گۆڤار، رادیۆ، 
تەلەفزیۆن( بووە.

- ئێستا جێگری سكرتێری كۆمەڵەی 
زەحمەتكێشانی كوردستانە

كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان

كوردســتان  زەحمەتكێشــان  كۆمەڵــەی 
رۆژهەاڵتــی  لــە  كۆمەڵــە،  لــە  بەشــێكە 
حزبێكــی  دەكات،  خەبــات  كوردســتان 
چــەپ و سۆسیالیســتییە و لــە خەباتــی 
رزگاریخــوازی گەلــی كــورد زۆر چاالكــە و 
ــدی  ــە، ناوەن ــمەرگەی هەی ــەک پێش ژمارەی
ســەركردایەتی لــە نزیك شــاری ســلێمانییە، 
تەشــكیالتی نهێنــی هەیــە لــە شــارەكانی 
كاتــدا  لەهەمــان  ئێــران،  كوردســتانی 

هەیــە. دەرەوەی  رێکخســتنی 
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لەشكركێشــییەی كوردســتان، بەوەشــەوە نەوەســتان 

ــە  ــتان، ك ــی كوردس ــۆ خەڵك ــارد ب ــان ن )خاڵخاڵی(ی

ئاشــكرایە لــە ســه ربازگه کانی مەریــوان، ســەقز، لــە 

ــە  ــاوە، ل ــاو شــاری پ فرۆكەخانــەی شــاری ســنە، لەن

ــە لەســێدارەدان،  ــاد دەســتیانكرد ب ــی دیزلئاب زیندان

ــان  ــەڵ، دەی ــە كۆم ــێدارەدانی ب ــەكوژی و لەس رەش

ــان لەســێدارەدا  ــەی تێكۆشــەری خەڵكــی كوردی رۆڵ

لــە دادگایەكــی ســەربازی یــەك دوو دەقیقــەی، 

بۆیــە خەڵكــی كوردســتان لــە بەرامبــەر ئــەم هێرشــە 

ــاوە،  ــی نەم ــالمی رێگەیەك ــاری ئیس ــەی كۆم دڕندان

ــداری  ــری چەك ــت دەســتبداتە چــەك و بەرگ دەبێ

ــتان وەك  ــی كوردس ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــۆی، بۆی ــە خ ل

ســەرجەم پارچەكانــی دیكــەی كــورد لــە رۆژهەاڵتــی 

ــدەكەنە  ــە هێرش ــن ك ــەوە داگیركەران ــت، ئ ناوەڕاس

ــە  ــداری ل ــری چەك ــك بەرگ ســەر كوردســتان و خەڵ

چەكدارییــەش  خەباتــی  ئــەم  دەكــەن،  خۆیــان 

ــە  ــەوە، ك ــت و دروســت دەبێت ــك چــاالك دەبێ كاتێ

ــك  ــە هێرشــدەكاتە ســەر خەڵ ــەو واڵت داگیركــەری ئ

و لەســێدارەدان و جینایەتــی گــەورە دەخوڵقێنێــت. 

بۆیــە ئەگــەر وەاڵمــی پرســیاری بەڕێــزت بدەمــەوە، 

بەڵــێ ســازبوونی خەباتــی چەكــداری لە كوردســتان، 

ئاكامــی هێــرش و دڕەندەیــی كۆمــاری ئیســالمی 

ــری  ــك بەرگ ــە خەڵ ــە، بۆی ــە داگیركەرەكان و دەوڵەت

ــۆی دەكات. ــە خ ــداری ل چەك

*لــە مــاوەی خەباتــی چەكــداری ئێــوەدا، هیــچ 
هەوڵێــك، یــان هیــچ گەڕێكــی دانوســتان 
هەبــووە، كــە دڵخۆشــكەر بێت لە دانوســتانی 

ئێــوە و رژێمــی كۆمــاری ئیســالمیدا؟

-ســەرەتا پێویســتە بڵێــم رۆڵــی تــاک و ته نهــای 

لــە  ئەگــەر  بەســەرچووە،  چەكــداری  خەباتــی 

كــورد  رزگاریخوازیــی  بزووتنــەوەی  قۆناغێكــدا 

بزووتنــەوەی  بــە  تەنهــا  بەشــەكان  لــە هەمــوو 

پێشــمەرگانە  خەباتــی  بــە  و  پێشــمەرگانە 

گــەورەی  زۆر  ئاڵوگــۆڕی  ئێســتا  دەنارسایــەوە، 

بەســەردا هاتــووە، ئێســتا كــە بــاس لــە رۆژهەاڵتــی 

كوردســتان دەكەیــن، ئاكامــی ئــەو گۆڕانكارییــە 

كۆمەاڵیەتــی، سیاســی، ئابــوری و هەمەالیەنەیــە، 

گرتۆتــەوە،  ئێرانــی  كوردســتان  كۆمەڵــگای  كــە 

ــەی ژن  ــوێن و پێگ ــوون، ش ــەورە ب ــارەكان زۆر گ ش

گــۆڕاوە، خوێنــدەواری گەیشــتۆتە ئاســتێكی زۆر 

ــووە،  ــە ب ــی و سیاســی قوتابخان ــی مەدەن ــااڵ، بزاڤ ب

ــە  ــی و فەرهەنگــی روو ل ــەوەی ئەدەب ــە بزووتن بۆی

گەشــه یه ، بزووتنــەوەی ژنــان روو لەگەشــیه ، ئێســتا 

بزووتنــەوەی كۆمەاڵیەتییــەكان وەكــو )بزووتنــەوەی 

كرێــكاران، بزووتنــەوەی ژنــان، بزووتنــەوەی سیاســی 

ــە ئەركــی  ــە كوردســتان، بەشــێك ل و فەرهەنگــی( ل

ــان،  ــە سەرش ــان كەوتۆت ــەوەی رزگاریخوازیی بزووتن

ــداری  ــی چەك ــای خەبات ــاک و ته نه ــە دەوری ت بۆی

بەســەرچووە.

ــالمی  ــاری ئیس ــی كۆم ــاش هاتن ــە پ ــاس ل ــەر ب ئەگ

بكەین، 6 – 7 ســاڵ شــەڕی چەكداری زۆر گەرموگوڕ 

هێــزی  پاشەكشــەی  لــەدوای  بــووە،  ئــارادا  لــە 

ــەی  ــی و  مەدەنیی ــە سیاس ــەو خەبات ــمەرگە، ئ پێش

لەنێــو شــارەكان، لــە كــۆڕ و كۆمەڵــدا هــەن، ئەركــی 

رزگاریخوازییــان  بزووتنــەوەی  بەرەوپێشــچوونی 

ــی  ــن شۆڕش ــان، چەندی ــانی خۆی ــەر ش ــە س كردۆت

گــەورە روویــداوە دوای پاشەكشــەی پێشــمەرگە، 

یــان  قــادر،  ســەید  شــوانەی  شۆڕشــی  بۆمنونــە 

گیــرا و خەڵكــی  ئۆجــەالن  كــە  ئــەو شۆڕشــەی 

رۆژهەاڵتــی كوردســتان یــەك پارچــە هاتنەســەر 

شــەقام و خۆپشــاندانیان كــرد لــە دژی رژێمــی 

کۆمــاری ئیســالمی، یــان چەندیــن ســاڵ دوای ئــەوە 

ــەورە  ــاندانی گ ــەورە و خۆپش ــی گ ــن شۆڕش چەندی

روویانــداوە، یــان خەباتــی سیاســی و مەدەنــی، 

خەباتــی ژنــان، خەباتــی كرێــكاران هەیــە، بۆیــە 

ــە شــێوەكانی  ــك ل ــە »یەكێ ــداری بۆت ــی چەك خەبات

خەبــات« لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان و رۆڵــی تــاک 

و ته نهــای پێشــووی نەمــاوە، وێــرای ئــەوەی هێشــتا 

خەباتــی پێشــمەرگانە و خەباتــی چەكــداری رەوایــە 

و دەبێــت بەكاریبهێنیــن و ســودی لێوەربگریــن، 

بەدڵنیاییشــەوە لــە كۆتاییــدا ســوپای داگیركــەری 

دەوڵــەت دەبێــت بــە شــەڕ و خەباتــی پێشــمەرگانە 

ــەڵ  ــت لەگ ــەڵ بێ ــتان و تێك ــە كوردس ــن ل دەربكرێ

خەباتــی راپەرینــی شــارەكان، بۆیــە بەبــڕوای ئێمــە 

پێگەیــەی  و  شــوێن  ئــەم  پێشــمەرگانە  خەباتــی 

ــە. هەی

عومەر ئیلخانیزادە- سكرتێری كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی كوردستان
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-كەواتــە خەباتــی چەكــداری وەكــو تاكــە 
رێگــەی خەبــات بەســەرچووە، بــەاڵم دەكرێــت 
خەبــات  ئامرازەكانــی  لــە  یەكێــك  وەكــو 
بمێنێتــه وه ، بەڕێــزت پێشــتر ئامــاژەت بــە 
گرنگــی خەباتــی مەدەنــی و خەباتــی نــاو 
ــتی  ــوە بەگش ــەم رووە ئێ ــرد، ل ــارەكان ك ش
هــەم لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان، هــەم وەك 
رێكخســتن و ئەندامەكانــی ئێــوە، تاچەنــد 
ئــازادن لــه  ئه نجامدانــی ئــه م جــۆرە خەباتــە 

سیاســی و مەدەنییــەدا؟

نهێنیــامن هەیــە،  رێکخســتنی  ئێمــە  -ئاشــكرایە 

ئەندامانــی كۆمەڵــە وەك ئەنــدام  نادیــارن، بــەاڵم لە 

ــە  ــی، ل ــی و سیاس ــەنتەرەكانی فەرهەنگ ــوو س هەم

ــان  ــەوەی ژن ــە بزووتن ــزی، ل ــەوەی ژینگەپارێ بزووتن

و كرێــكاران، لــە بزووتنــەوەی سیاســی، فەرهەنگــی، 

مەدەنــی بەشــدارن، بۆیــە ئێمــەش لــەو رێگەیــەوە 

بزووتنــەوەی  ئــەو  لەگــەڵ  خۆمــان  پەیوەندیــی 

سیاســی و مەدەنییــە پاراســتووە و ئەزمونــی لــێ 

ــە  ــازی خۆمان ــەوەش كــە فكــر و رێب ــن، ئ وەردەگری

دەیگوازینــەوە.

كۆمەڵــە هــەر لــە ســەرەتاوە بایەخێكــی گرنگــی بــە 

خەباتــی سیاســی و مەدەنــی داوە، لــە بنەڕەتیشــدا 

بزووتنــەوەی كوردســتان، بزووتنەوەیەكــی سیاســییە، 

بزووتنەوەیەكــە بــۆ بەدەســتهێنانی مافــی رەوای 

خەڵكــی كوردســتان، ئــەوە داگیركەرانــی كوردســتانن 

ــارە  ــش ناچ ــەوەی كوردی ــدەكەن، بزووتن ــە هێرش ك

بەرگــری چەكــداری و پێشــمەرگانە لــە خــۆی بــكات، 

بزووتنەوەیەكــی  كــورد،  بزووتنــەوەی  ئەگەرنــا 

سیاســییە و زۆر الیه نــی ئینســانی و ئازادیخــوازی 

ــی  ــە پلوڕالیزم ــە، بۆمنوون ــەدا هەی ــەم بزووتنەوەی ل

ئــازادی  حزبایه تــی،  و  پــارت  ئــازادی  سیاســی، 

بیروبــاوەڕ، بەشــداری گەرموگــوڕی ژنان لــە خەباتدا، 

مامه ڵــه ی ئینســانی به رامبــه ر دیلــی جه نــگ، بۆیــە 

ئازادیخوازانــە  و  ئینســانی  زۆر  بابەتــی  پێموایــە 

كەواتــە  گه شــه یکردووه ،  بزووتنەوەیــەدا  لــەو 

بزووتنــەوەی كــورد بزووتنەوەیەكــی سیاســییە، بەاڵم 

باڵــی چەكداریشــی هەیــە، خەباتی پێشمەرگانەشــی 

هەیــە، وەك پێرشیــش باســمكرد تەنهــا بــە خەباتــی 

بــە خەباتێكــی  بەڵكــو  نانارسێتــەوە،  ســه ربازیی 

ــە رووی  ــەوە، ل ــەورە دەنارسێت ــڕی گ ــی پڕاوپ سیاس

ئەدەبیــات، بزووتنــەوەی ژنــان، لــە بزووتنــەوەی 

فەرهەنگــی، مۆســیقا، چیــرۆك و رۆماندا كەســانێكی 

رادەیەكــی  تــا  كــە  پەیدابــوون،  بەناوبانــگ  زۆر 

زۆر ئیلهــام لــە بزووتنەوەكــە و لــەو بەرخــۆدان 

كاتــدا  هەمــان  لــە  وەردەگــرن،  قارەمانێتییــە  و 

ــی  ــگێرانە، ئەدەبیاتێك ــری و شۆڕش ــی بەرگ ئەدەبیات

ــتان. ــی كوردس ــە رۆژهەاڵت ــە ل زۆر گەورەی

كــە  خااڵنــەی  ئــەو  ســەرجەم  -كەواتــە 
چەكــەرە  بڵێیــن  دەتوانیــن  باســتكردى، 
کــه   کاتێــک  بــۆ  داهاتــوو،  بــۆ  دەكــەن 
ئەگــەر هاتــوو ئێــوە دەســتبەرداری خەباتــی 
خەباتــی  دەســتاندایە  و  بــوون  چەكــداری 
لــە  دەبێــت  كامڵتــان  هێــزی  سیاســی، 

رۆژهــەاڵت؟

-بەڵــێ بەدڵنیاییەوە، ســەڕەرای ئــەوەی بزووتنەوەی 

كــورد بزووتنەوەیەكــی سیاســییە، وێــڕای ئــەوەی 

خەباتــی سیاســی و مەدەنــی لــە ســرتاتیژ و تاكتیكــی 

ــەرەو  ــە و ب ــی هەی ــی زۆر گرنگ ــە جێگایەك كۆمەڵ

پێــش دەڕوات، بــەاڵم هەتــا بۆمــان بكرێــت خۆمــان 

بەهێــز و پڕچــەك دەكەیــن، لــە باڵی پێشــمەرگایەتی 

ــدا  ــە كۆتایی ــە، چونكــە ل ــی بەرگــری چەكداران و باڵ

بەشێک لە پێشمەرگەکانی کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان 
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دەبێــت خەباتــی پێشــمەرگانە و راپەرینــی سیاســی 

هەمــوو  و  بێــت  تێكــەڵ  شــارەكان  مەدەنــی  و 

داموودەزگاكانــی داگیركــەری كۆمــاری ئیســالمی، 

یــان داگیركــەری هــەر رژێمێــك لــە كوردســتان 

هەڵبكەنرێــت، ئەمــەش پێویســتی بەوەیــە، كــە 

خەباتــی پێشــمەرگانە و خەباتــی سیاســی و مەدەنی 

ــرن. ــارەكان یەكبگ ــی ش و راپەرین

-ئەگــەر باســی حزبەكــەی ئێــوە بكەین، وەك 
حزبێكــی چــەپ و سۆسیالیســت، بێگومــان 
سۆسیالیســتەكاندا  و  چــەپ  لەنێــوان 
ــك  ــی جۆرێ ــە نهێن ــان ب ــت، ی ــكرا بێ بەئاش
لــە هاوپشــتی گــەورە هەیــە لەناویەكــدا، 
ــان ئینتەرناســیۆنالێك هەیــە كــە هەمــوو  ي
الیــەك و فكــرەكان كۆدەكاتــەوە، جــا ئەگــەر 
ــی  ــەاڵم هەوڵ ــەدی، ب ــا ئێســتا نەهاتبێت هەت
بــۆ دەدرێــت، تاچەنــد ئێــوە لــە خەباتــی 
خۆتانــدا،  چەكــداری  خەباتــی  و  سیاســی 
توانیوتانــە ســوود لــە خەباتــی هێــزە چــەپ 
ــری جیهــان وەربگــرن؟ و سۆیالیســتەكانی ت

-بزووتنــەوەی كــورد بەپێــی هــەوڵ و توانای خۆی، 

هەمیشــە و بــەردەوام هەوڵیداوە، كــە پەیوەندییە 

دەرەكییەكانــی خــۆی لەگــەڵ ئەحزابــی دۆســت و 

هاوشــێوەی خــۆی، ئەحزابــی ئازادیخــواز، چــەپ، 

ــەر  ــكات، ئەگ ــەرار ب ــیكۆالر بەرق ــرات و س دیموك

هەبێــت و بــۆی كرابێــت، بۆیــە ئێمــە نابێــت لــەو 

كارە مانــدوو بیــن، لــە هەمــان كاتــدا تــا رادەیەكی 

زۆریــش ئــەو كارەمــان كــردووە، بــەاڵم لــە ئاســتی 

پێویســتدا نییــە، چونكــە ئێمــە هەرچەنــد بتوانیــن 

بــۆ بزووتنــەوەی رەوای گەلــی كــورد  دۆســت 

پەیدابكەیــن، هەرچەنــد بتوانیــن دەنگــی ئــەم 

بزووتنەوەیــە رەوایــە بــە گوێــی دونیــا بگەیەنیــن، 

هەرچەنــدە جینایەتــی داگیركــەران لــە كوردســتان 

و زۆر  پڕاوپــڕ  كارێكــی  بگەیەنیــن،  دونیــا  بــە 

پێویســتە، لــه م باره یــه وه  حــزب دەبێــت كادر 

ــدن و  ــت راگەیان ــت، دەبێ ــۆی هەبێ و دەزگای خ

ئــۆرگان و رێکخســتنی خــۆی هەبێــت، كــە ئێســتا 

رێکخســن و كۆمیتەكانــی ئێمــە كــە لــە زۆربــەی 

ــو  ــەم كارەن و تاك ــی ئ ــە، خەریك ــەكان هەی واڵت

بزووتنــەوەی كــورد و كۆمەڵــە و ئــەو خەباتــە 

رەوایــە بــە دونیــا بناســێنن، نــەك تەنهــا خەباتــی 

پێشــمەرگانە، بەڵكــو خەباتــی سیاســی، مەدەنــی، 

ــە  زیندانیانــی سیاســی، ئــەو قارەمانێتییــەی كــە ل

زیندانــەكان كــراوە، ئــەو خەباتــە مەدەنییــەی، 

ئەشــكەنجەدا  لەژێــر  كــورد  تێكۆشــەرانی  كــە 

كردویانــە، ئێمــە دەبێــت ئــەو خەباتــە بــە هەمــوو 

ــا و هەمــوو  ــۆ دونی الیەنەكانییــەوە بگوازینــەوە ب

ــەوكارە  ــن ئ ــد بتوانی ــن، هەرچەن ــا تێبگەیەنی دونی

ــن باشــرتە. ــراوان بكەی بەرف

ســەبارەت  پێــدا  ئامــاژەت  كــە  -ئــەوەی 
لــەڕووی  بــوو  دەرەوە  كاریگــەری  بــە 
ــا  ــات، ئای ــی خەب ــتپێكردن و بەردەوامی دەس
خەبــات،  به ئه نجامگەیشــتنی  ده ربــاره ی 
ئــه وه ی  وه ک  رێككەوتنێکــی  نموونــە  بــۆ 
دەكات  لەئێــوە  وا  بەدیاریكــراوی،  فــارك 
ــە  ــك ل ــەوە جۆرێ ــەوە بكەن ــر ل ــارە بی دووب
ــن  ــراوە ب ــر ك ــان زیات ــه ن، ی ــن بک رێككەوت
ــەر  ــی بەرامب ــەر رژێم ــك، ئەگ ــۆ رێككەوتنێ ب

تیابێــت؟ ئامادەیــی 

-بزووتنــەوەی كــورد لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان، 

هیــچ كاتێــك رێگــەی گفتوگــۆی لــە خــۆی دانەبڕیوە، 

ئێمــە هەمیشــە خوازیــاری ئــەوە بوویــن، ســەرجەم 

حزبــە كوردســتانییەكان و بزووتنــەوەی كــورد پێیوایە 

ــژەوە  ــی و وتووێ ــەی دیپلۆماس ــە رێگ ــت ل دەتوانێ

ــەاڵم  ــگات، ب ــی خــۆی ب ــە دەســتكەوت و مافەكان ب

ئــەوە داگیركەرانــن كــە ئامادەنیــن ئــەو كارە بكــەن، 

ئەگەرنــا بزووتنــەوەی خەڵكــی كوردســتان لــەم 30 – 

40 ســاڵەی حزبــە سیاســییەكاندا بەتایبــەت كۆمەڵــە، 

مێــزی  لەســه ر  دەتوانێــت  پێیوابــووە  بــەردەوام 

گفتوگــۆ دابنیشــێت و كێشــەكانی كــورد لــە رێگــەی 

سیاســییەوە چارەســەربكرێت، بــەاڵم ئــەوە رژێمــی 

داگیركــەری كۆمــاری ئســیالمییە، كــە ئامادەنییــە 

ئــەو كارە بــكات.

و  حوكمــەت  ئــەم  ســایەی  *لەژێــر 
ئایدۆلۆژیاییــەی كــە ئێســتا لــە واڵتــی ئێــران 
هەیــە، هیــچ گەشــبینیەكتان هەیــە كــە 
جــۆرە رێككەوتنێكــی كۆتایــی بێتــە ئــاراوە؟

-نەخێــر، مــن لــە ئێســتادا هیــچ رۆشــناییەك نابینــم، 

بــكات  گفتوگــۆ  و  بێــت  ئیســالمی  كۆمــاری  كــە 

و مــاف بــە خەڵكــی كــورد بــدات، مەگــەر فێــڵ 

ــردووە،  ــااڵن ك ــی ت ــە ئێران ــا رژێمێك ــكات، ئەگەرن ب

ــە،  ــێدارەدانی هەی ــاری لەس ــن ئام ــە بااڵتری رژێمێك

ــە،  ــی ســەر شــەقامی هەی ــە ســەدان هــەزار منداڵ ب

ــڕە  ــی پ ــووە، زیندانەكان ــێتی دایگرت ــەژاری و برس ه

لــه  خه ڵــک، بۆیــە ئــەم رژێمــە ناتوانێــت مافــی 

خەڵكــی كوردســتان بــدات، بــەاڵم لــە هەمــان كاتــدا 

بزووتنــەوەی رزگاریخــوازی كــورد لــە رۆژهەاڵتــی 

ــە  ــە، ك ــز نیی ــدە بەهێ ــتادا هێن ــە ئێس ــتان ل كوردس

چــۆك بــە كۆمــاری ئیســالمی دابــدات، بــەاڵم بەرگــری 

دەكات و خــۆی راگرتــووە و ســەربەرزە، لــەو 40 

ــە ســەركار، راســتە  ســاڵەی كۆمــاری ئیســالمی هاتۆت

خەڵكــی كوشــتوە و ســەركوتی كــردووەو خەڵكــی 

كۆمەڵــەی  بــە  لەســێدارەدانی  كــردووە،  تــااڵن 

ــردووە،  ــاران ك ــاران و بۆمب ــارەكانی تۆپب ــردووە، ش ك

لەگــەڵ ئەوەشــدا بزاڤــی رزگاریخــوازی كــورد لــە 

رۆژهەاڵتــی كوردســتان گەشــەی كــردووە، جوگرافیــای 

سیاســی پــان و بەرینــرت بــووە، بەشــداری خەڵــك 

ســەربەخۆیی  بــە  گەیشــن  ئاواتــی  بەرفراوانــرتە، 

كوردســتان  لــە  چارەنــوس  دیاریكردنــی  مافــی  و 

ســەڕەرای  بااڵتــرە،  كات  هەمــوو  لــە  لەئێســتادا 

ئــەوەی كۆمــاری ئیســالمی، كوردســتانی كردۆتــە 

گــەورە. یەكجــار  ســه ربازگه یه کی 

نێودەوڵەتــی  واڵتێكــی  هیــچ  ئێســتا  -تــا 

الیه نــی  یــان  ناوبژیــوان،  رۆڵــی  هەوڵیــداوە 

ئێرانــدا؟ و  ئێــوه   له نێــوان  ببینێــت  ســێیه م 

نەخێر نەبووە.

-كەواتــە واڵتانــی جیهانیــش نایانەوێــت خۆیــان 

ــی  ــران ماف ــی ئێ ــە كوردان ــن ك ــەوە تێبگه یه ن ل

تەواوەتــی وەربگــرن؟

-تا ئێستا هیچ ئاماژەیەك نەبووە.
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شه ڕی فارك له  دژی حكوومه ته كانی كۆڵۆمبیا 
بووبوو به  به شێك له  رۆتین و ژیانی رۆژانه 

گفتوگۆ لەگەڵ ئەبوبەکر مودەریسی
جێگری سکرتێری گشتیی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستان

سازدانی: پەرژین ئەحمەد
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ئێــوه   بۆچوونــی  كورتــی  بــه   ســه ره تا 
وه ك كه ســێكی سیاســی چییــه  لــه  ســه ر 
و  فــارك  رێكخــراوی  نێــوان  رێككه وتنــی 
حكومه تــی كۆڵۆمبیــا؟ چــۆن لــه م هه نــگاوه  
سازشــی  بــه   ئه مــه   ئایــا  ده ڕوانــن؟ 
خــود  یــان  داده نێــن  رێكخــراوه   ئــه م 
سیاســی  و  دیپلۆماســی  ســه ركه وتنێكی 

گرنگــه ؟

مــن بــه  راســتی ناتوانــم وه ك پســپۆڕی كێشــه یه كی 

کــە  بکــەم،  قســە  کۆڵۆمبیــا  دێرینــی  وەهــا 

مــاوەی زیاتــر لــە نیــو ســه ده  وه ك خه باتێكــی 

كێشــاوه .  درێــژەی  چه كدارانــه   و  پارتیزانیــی 

باره یــەوه   لــه و  بابه تــی  لێكدانه وه یه كــی 

ــه م  ــی ئ ــی ڕووداوه كان ــه  به دواداچوون ــتی ب پێویس

شــه ڕە   ئــه و  مێژوویــی  زانیارییەكــی  و  دواییانــه  

بــوو .  رێككه وتنــه  ئــه م  ئاكامه كــه ی  كــه   هه یــه  

ــه وه   ــن ئ ــه  دەتوانی ــن پێموای ــاڵ م ــه اڵم بەهەرح ب

تەماشــابكه ین  ســه ركه وتوانه   ســه ره تایه كی  وه ك 

بــۆ كۆتاییهێنانــی ئــه م شــه ڕە  دوورودرێــژە . شــه ڕی 

ــر  ــا، زۆرت ــی كۆڵۆمبی ــه  دژی حكوومه ته كان ــارك ل ف

ــه  رۆتیــن و ژیانــی رۆژانــه ی  بووبــوو بــه  به شــێك ل

ئــه و كۆمه ڵگایــه،  نــەوەک خه باتێكــی ئامانجــدار 

كــه  ده یه وێــت ئاڵوگــۆڕی كۆمه اڵیه تــی به رهــه م 

ده وڵه تــه كان  نــه   كــه   ئاشــکرابوو  زۆر  بێنێــت. 

ده توانــن هێــزی فــارك له ناوبــه رن، نــه  فاركیــش 

ــۆی  ــت و خ ــه  بروخێنێ ــه و حكومه تان ــت ئ ده توانێ

بــه   به رنامــه ی سیاســی خــۆی  و  بێتــه  ســه ركار 

ته نانــه ت  هەربۆیــە  جێبەجێبــکات.  كــرده وه  

بــه  سازشــی فاركیــش  ئــه و رێككه وتنــه   ئه گــه ر 

ــه   ــه  ك ــم و پێموای ــی نازان ــه  خه راپ ــن ب ــت، م كرابێ

ئــه وه  خاڵێكــی ئه رێنییــە بۆیــان.

هه ڵوێســتی  رێككه وتنــه   ئــه م  دوای  ئایــا 
ئێــوه  ســه باره ت بــه  مێتۆده كانــی خه بــات 
به رامبــه ر ده وڵه تــه  چه وســێنه ره كان هیــچ 
ــه   ــان وای ــووه ؟ پێت ــی به ســه ردا هات گۆڕانێك
لــه م  و  جیهانــدا  لــه   چه كــداری  خه باتــی 
ــتا  ــود هێش ــه  ســه رچووه ، یاخ ســه رده مه دا ب

ــاوه؟  ــی خــۆی م گرنگی

ره وتــی  کــە  بێــت،  ئــەوە  ریالیســتیانەتر  ره نگــه  

ــه   ــا و رێككه وتنه كــه ی فــارك ل رووداوه كانــی كۆڵۆمبی

چوارچێــوه ی ئەمریــكای باشــووردا بخرێتــه  بــه ر بــاس 

و لێكۆڵینــه وه . راســتییه كه ی رۆڵــی شــەڕی پارتیزانــی 

یــان  چه كــداری،  خه باتــی  لــه   فۆڕمێــک  وه ك 

ــی  ــوهه وای سیاس ــه  كه ش ــه  ل ــی«، ك ــی »كوبای مۆدێل

ســه رده مێكه   ســه ریهه ڵداوە،  التیــن  ئەمریــكای 

ــن  ــكای التی ــی ئەمری ــه ی واڵتان ــه رچووه  و زۆرب بەس

ئامانجــه   پێشــچوونی  بــۆ  دیكه یــان  رێگایه كــی 

جێــگای  زۆر  لــه   گرتۆته بــەر.  كۆمه اڵیه تییه كانیــان 

ئــه م کیشــوەرە حكومه تــه  دیكتاتۆرییــه  نیزامییه كانــی 

جێگایــه ی  ئــه و  تــا  بــه اڵم  نه مــاون،  جــاران 

میكانیزمه كانــی  كوردســتانەوە،  بــە  پەیوەســتە 

ــه   ــمه رگانه  ل ــی پێش ــان خه بات ــداری، ی ــه ڕی چه ك ش

كوردســتان، كــه  كێشــه  ســه ركییه كه ی چه وســاندنه وه  

و  تایبه تــه   دۆخێکــی  نه ته وه ییــه،  بێامفــی  و 

ناتوانێــت بچێتــه  ژێــر كاریگــه ری فــارك لــه  ئەمریــكای 

دوو  لــه   کۆڵۆمبییــەکان  و  کــورد  خەباتــی  التیــن. 

ســه ریانهه ڵداوه ،  جیــاوازدا  سیاســی  كه شــوهه وای 

كۆڵۆمبیــا،  لــه   فــارك  رێككه وتنه كــه ی  هەربۆیــە 

ــه   ــه  ل ــه وه ی ئێم ــه ر خوێندن ــه  س ــی ب ــچ گۆڕانێك هی

ــك  ــداری پێ ــان شــه ڕی چه ك شــەڕی پێشــمه رگانه  و ی

نه هێنــاوه . 

بــه اڵم شــتێكی دیكــه  لێــره دا تاڕاده یــه ك ده توانێــت 

ــا  ــه  كۆڵۆمبی ــه م ل ــه  ه ــه ك، وات ــوو جێگای ــه  هه م ل

ــت،  ــە راســت بێ ــی دیک ــران و واڵتان ــه  ئێ و هــه م ل

به رپرســیاره تی  ئــاوادا  كاتــی  لــه   كــه   ئه وه یــه  

چه كدارانــه   شــه ڕی  دروســتبوونی  ســه ره كی 

شــێوه یه ش  بــه و  هــه ر  و  ده ســه اڵته كانن 

ده سپێشــخه ری ده بــێ هــی ده وڵه تــه كان بێــت. 

چه كــداری  شــەڕی  كــه   ده وڵه ته كانــن  ئــه وه  

به ســه ر خه ڵــك و هێــزه  سیاســییه كاندا ده ســه پێنن. 

هــه ر بۆیــه ش ئــه وه  ئه وانــن كــه  ده بــێ بریاربــده ن 

ــان بــه  شــەڕ  ــار بــۆ كۆتاییهێن و هه لومه رجێكــی له ب

به رهه مبێنــن.  پێكدادانــه كان  و 

تــا ئــه و جێگەیــه ی بــۆ كوردســتانی رۆژهــه اڵت 

پێشــمه رگانه  ،  شــەڕی  ده گه ڕێتــه وه ،  كۆمه ڵــه   و 

ئەبوبەکر مودەریسی
ناوی )سیامەک مودەریسی(یە، ناسراوە بە )ئەبوبەکر مودەریسی(.

-ساڵی 1951 له  شاری مه هاباد له  دایك بووە.
-له  شاری مه هاباد دیبلۆمی لە ماتماتیک وه رگرتووە.
-ساڵی 1969 له  تاران له  بەشی کیمیا بۆ وه رگیراوە.

هه ر له  سه ره تای خوێندنەوە له  زانکۆی  تاران 
ده ستی بە  چاالكی سیاسی کرد و له  بزووتنه وه  

ناره زایه تییه كانی زانکۆ به شداری چاالكی هه بووە.
له  ساڵی 1971 بۆی ماوه ی نزیك به  6 مانگ 

له  الیه ن »ساواك«ـەوە به  تۆمه تی به شداری له  
گروپه  چه په كان و چاالكی دژ بە رژێمی پاشایه تی 

ده ستبه سه ر كراوە، به اڵم به  هۆی ئه وه ی به ڵگه یان 
ده ستنه كه وتووە حکوم نه دراوە.

-له  زیندان له  گه ڵ دامه زرێنه رانی كۆمه ڵه  ئاشنابووە 
و دوای هاتنه  ده ر له  زیندان پەیوه ندی رێکخستنی  

كۆمه ڵەوە  گرت و به  شێوه یه كی ره سمی له  كۆمه ڵه  
ده ستی به  چاالكی كردووە. 

-یه كێك له  ئه ندامانی كۆمیته ی رێبه ری ناوچه ی 
مه هاباد بووە، دوای هاتنه وه  بۆ شاره كان و 

ده ستپێكردنی دانوستانی كورد له  گه ڵ رژێم بۆتە  
به رپرسی ناوچه ی سه قز و دوای نیزیك به  4 ساڵ 

كراوە به  ئه ندامی كومیته ی به رێوه به ری موكریان كه  
ناوچه كانی مه هاباد، بۆكان و سه قز بەرپرسیارێتی 

هەبووە. 
-به رپرسیاره ییه كانی دیكه ی به م جۆره  بووه : 

ئه ندامی كومیته ی ناوه ندی حزبی كۆمۆنیستی 
ئێران، بەرپرسی ئه و كومیته یه  بۆ ماوه ی نزیك به  

دوو ساڵ، ئه ندامی سه ركردایه تی )كومیته ی ناوه ندی 
كۆمه ڵه ( تا ساڵی 2000، كه  هاوڕێ له گه ڵ كۆمه ڵێك 
له  كادر و ئه ندامانی ناوه ندی له  حزبی كۆمۆنیست 

هاتۆتە ده ر و سه رله نوێ چاالکیی كۆمه ڵه یان به  ناوی 
كۆمه ڵه ی شۆڕشگێڕی زه حمه تكێشانی كوردستانی 

ئێران ده ست پێكرده وه .
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كوردســتان  ســه ر  بــۆ  ئێــران  داگیركاریــی  بــه  

دەکەوێتــەوە. ئــه وه  فاكتێكــه  زۆر كــه س ئــه و جــۆرە 

ئەگــەرە له به رچــاو ناگرێــت. دوای شۆڕشــی دژە  

ــی  ــاڵی 1979دا و دوای له ناوچوون ــه  س ــایه تی ل پاش

ــه  هه مــوو  دامــوده زگای ســه ركوتگه ری پاشــایه تی ل

ــك  ــتانیش، خه ڵ ــه  كوردس ــران و له وان ــی ئێ جێگایه ك

خۆجێییــان  ده ســه اڵتی  جۆرێــك  خۆیــان  بــۆ 

ئــه و  بــوو له گــه ڵ  دامه زرانــد، كــه  زۆر جیــاواز 

لــه   شــیعەکان  ئایینییــە  پیــاوە  ده ســه اڵته ی 

ده یانســه پاند.  بــوون  خه ریــك  ئێــران  باقــی 

كورتخایــه ن  دانووســتانێكی  دوای  ســه رئه نجام 

هه مه الیه نــه ی  هێرشــێكی  ئیســالمی،  كۆمــاری 

به رگرییه كــی  له گــه ڵ  و  كوردســتان  ســه ر  كــرده  

بێوێنــه ی هێــزی پێشــمه رگه  و خه ڵــك بــه ره وڕوو 

بــۆوه . دوای زیاتــر لــه  یــه ك ده یــه  شــەڕوپێكدادانی 

ــزه   ــتیی هێ ــۆی بااڵده س ــه  ه ــدا و ب ــه  ئاكام ــڕ، ل چ

ــه واوی  ــه  ت ــتان ب ــەوە،  كوردس ــی ڕژێم چه كداره كان

كــرد  پاشه كشــه ی  پشــمه رگه   هێــزی  و  داگیركــرا 

پێشــمه رگه ی  هێــزی  ســنووره كان.  ئه وبــه ر  بــۆ 

لــه   و  مێژووەیــه   ئــه م  به رهه مــی  كۆمه ڵــه  

ئه ســڵدا هێزێكــی به رگریــكاره . لــه و كاتــه وه  تــا 

ــدا بێــت، كۆمــاری ئێســالمی هیــچ  ئێستاشــی لەگه ڵ

ــی  ــۆ داواكارییه كان ــوێ ب ــووەوە گ ــاده  نەب كات ئام

نه تــه وه ی كــورد لــه  ئێــران بگرێــت، هەربۆیــە پرســی 

دانوســتانێكی جدییــش، هیــچ كات نه هاتۆتــه  ئــاراوه  

و ئێمــه  ئێســتاش لــه  حاڵه تــی شــەڕداین له گــه ڵ 

رژێــم، هه رچه نــدە بــه  عه مه لیــش شــەڕێك لــه  

ــه   ــوڵحێكیش ل ــتی و س ــه اڵم ئاش ــت، ب ــدا نه بێ گۆڕێ

ــه .  ــدا نیی گۆڕێ

ســه ره تاكانی  بــۆ  بگه رێینــه وه   ئه گــه ر 
چــی  بــۆ  بنه ره تــه وه   لــه   ئێــوه ،  خه باتــی 
خه باتــی چه كدرایتــان هه ڵبــژارد؟ لــه  نێــو 
لــه   هێزێــك  كــه   خه بــات  جــۆر  چه ندیــن 
ــداری؟  ــی چه ك ــروات، بۆچــی خه بات ســه ریان ب
ئایــا ئه مــه  بــژارده ی خۆتــان بــوو، یاخــود ئــه و 
ــاری  ــه ن ناچ ــه ر ده ك ــی به رامب ــزه ی خه بات هێ

ــه ر؟ ــه  ب ــه  بگرن ــۆره  خه بات ــه م ج ــردن ئ ك

لــه  پرســیاره كه ی پێشــوودا چۆنیه تــی ده ســتپێكردنی 

باســكرد،  مێژووەكه یــم  و  چه كــداری  خه باتــی 

پرســی  پرسیاره شــه .  ئــه م  وه اڵمــی  پێموایــه   كــه  

و  ئێــران  لــه   كاتــه   ئــه و  چه كــداری  خه باتــی 

ــه ر  ــۆ س ــالمی ب ــاری ئیس ــی كۆم ــی هێرش ــە دەم ل

ــاو بژارده كانــی  ــه  ن كوردســتان، پرســی بژارده یــه ك ل

دیكــه دا نه بــوو، بەڵکــو ئــەم پرســە و پرســیارێك 

ده بــۆوه،   حزبێــك  هه مــوو  بــه ره ورووی  كــه  

و  نه ته وه یــی  مقاوه مه یه كــی  بــه   ئایــا  ئه وه بــوو 

ــی  ــا. خه بات ــان ن ــت ی ــت ده بی ــاوه ری پەیوه س جه م

ــی  ــه  مانگه كان ــه وه  ل ــش ئ ــتییانه   پێ ــی و ئاش مه ده ن

ــك  ــوو هه وڵێ ــوو، هه م ــی كراب ــه  فراوان ــردوودا ب راب

درابــوو كــه  كار نه گاتــه  شــەڕ و پێكــدادان. كۆمه ڵــه  

لــه  هه مــوو كوردســتان و بــه  تایبــه ت لــه  شــاره كانی 

ــه  رێــگای  ــد، ل ــاران و ...هت مه ریــوان و ســنه  و كامی

خه باتــی مه ده نییــەوە هەوڵیــدا كــه  جموجــووڵ 

خۆجێــی  هاوكارانــی  و  هیــزه كان  پیالنه كانــی  و 

كۆمــاری ئیســالمی بــۆ دروســتكردنی شــەڕ و ئــاژاوه  

پوچــه ڵ بكاتــه وه ، هه ڕەشــه ی هێرشــی ســەربازگەی 

ــاو شــاره كه،  بــه  چۆڵكردنــی مه ریــوان  مه ریــوان بۆن

ــه وه ،  ــاره كه وە وه اڵمدرای ــاوه ری ش ــه ن جه م ــه  الی ل

ــتان  ــۆ كوردس ــن ب ــه  ده هات ــه كان ك ــتوونه  نیزامیی س

ــه ربازییەکان  ــه  س ــی پێگ ــتی به هێزكردن ــه  مه به س ب

بــه  رێكخســتنی خه ڵــك  لــه  خاكــی كوردســتان، 

و به ســتنی جــاده كان جــواب ده درایــه وه . هــه ر 

ــه   ــژ ل ــن لیســتێكی دوور و درێ ــه و شــێوه  ده توانی ب

ــه ره   ــی ه ــه  به ش ــه  ل ــك ك ــی خه ڵ ــی مه ده ن خه بات

ــه   ــوو، بخه ین ــه ر و رێكخــه ری ب ــه  راب ــدا كۆمه ڵ زۆری

به رده ســت. 

تابلۆكــه ی ئــه وكات ئــه وه  نه بــوو كــه  فه رمــوون 

ــتبكه ن  ــزب دروس ــه ن و ح ــداری مه ك ــەڕی چه ك ش

شــتی  بكــه ن،  ئاشــتیانه   و  مه ده نــی  چاالكــی  و 

ــه   ــه  ك ــوێنه كانی دیك ــه  ش ــوو، ل ــدا نه ب ــه  گۆڕێ وا ل

هــه ر  دامــه زرا،  ئیســالمی  كۆمــاری  ده ســه اڵتی 

و  قه ده غه  كــرا  سیاســی  چاالكییه كــی  جــۆره  

ــی  ــێوازی ده ربڕین ــاییرتین ش ــه ر ئاس ــه  س ــك ل خه ڵ

ته نانــه ت  و  ده كــران  ده ستبه ســه ر  ناڕە زایه تــی 

ــان  ــوو ی ــه وه  ب ــه  ئ ــێداره ش ده دران. بژارده ك ــه  س ل

لــه   ته ســلیمبوون  یــان  مقاوه مــه ت،  و  به رگــری 

به رامبــه ر بێبه زه ییانه تریــن شــێوازی ســه ركوت و 

چه وســانه وه . 

ســه ره تاكانی  بــه   بــه راورد  ئێســتادا  لــه  
هیــچ  چه كداریتــان،  خه باتــی  ده ســتپێكی 

,,

خەباتی کورد و 
کۆڵۆمبییەکان له  دوو 
كه شوهه وای سیاسی 

جیاوازدا سه ریانهه ڵداوه ، 
هەربۆیە رێككه وتنه كه ی 

فارك له  كۆڵۆمبیا، 
هیچ گۆڕانێكی به  سه ر 
خوێندنه وه ی ئێمه  له  
شەڕی پێشمه رگانه  و 
یان شه ڕی چه كداری 

پێك نه هێناوه 
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بیركردنه وه تانــدا  به ســه ر  كۆڕانكارییــه ك 
خه باتــه ؟  جــۆره   بــه م  ســه باره ت  هاتــووه  
هۆكاره كــه ی  رویــداوه   گۆڕانێــك  ئه گــه ر 

ــه ؟ چی
ــاژە م  ــرت ئام ــتانه ی پێش ــه م ش ــی ئ ــه  له به رچاوگرتن ب

به رگــری  ئێمــه   بــڕوای  بــه   ئێســتاش  پێكــردن، 

رۆژهــه اڵت  كوردســتانی  خه ڵكــی  چه كدارانــه ی 

تــه واوی  ره وایه تــی  سیاســییه كانی  هێــزه   و 

و  گــۆڕدراوه   زۆر  بــارودۆخ  هه ڵبــه ت  هه یــه . 

ده بێــت  شــەڕ،  ســه رله نوێی  ده ســتپێكردنه وه ی 

ــی  ــه وه  و لێكدانه وه یه ك ــه ی توێژین ــه ر بنچین ــه  س ل

و  خه ڵــك  ســه ر  لــه   تــه واو  زانســتی  و  بابه تــی 

ــگای كوردســتان و دۆخــی سیاســیی ئێســتای  كۆمه ڵ

ــه  هــه ر  ــه اڵم ل ــت. ب ــه  ســه ر بدرێ ــاری ل ــران بری ئێ

حاڵــدا نه تــه وه ی كــورد لــه  كوردســتانی رۆژهــه اڵت 

ــت و  ــداری هەبێ ــزی چه ك ــه  هێ ــی ك ــی خۆیەت ماف

هــه ر كات بــه  گونجــاو و پێویســتی بزانێــت ده ســت 

ــه  خــۆی و خه بــات  ــۆ به رگــری ل ببــات بــۆ چــه ك ب

ــەت. ــەر دەوڵ ــه  بەرامب ل

ــیار  ــه رده مه  پرس ــه م س ــه باره ت ب ــه ر س ئه گ
خه باتــی  چه قــی  كــه   ئاشــكرایه   بكه یــن، 
ــه ی  ــه  میان ــتانه ، ل ــی كوردس ــوه  رۆژهه اڵت ئێ
كۆمه ڵێــك  داوای  ئێــوه   خه باته شــدا  ئــه م 
كــورد،  نه تــه وه ی  بــۆ  ده كــه ن  مــاف 
ســه باره ت  ئێــوه   هه ڵوێســتی  دواییــن 
چییــه ؟  مافانــه   ئــه و  بەدیهێنانــی  بــه  
چه كــداری  خه باتــی  بــۆ  گه رانــه وه   ئایــا 
به رده متانــدا،  لــه   كراوه یــه   ئه گه رێكــی 

یــا خــود خه باتــی سیاســی و دانیشــتن و 
گفتوگــۆ لــه  گــه ڵ دەوڵــەت؟ 

ــه اڵت  ــتانی رۆژه ــه  كوردس ــورد ل ــۆكار ك ــه  زۆر ه ب

وه ك  چه كــداری  خه باتــی  نابێــت  و  ناتوانێــت 

ئه گه رێكــی زۆر گرنــگ لــه  داهاتــوودا، لــه  به رده مــی 

ــداری  ــی پێشــمه رگانه  و چه ك ــدات، خه بات خــۆی الب

له بــه رده م  بێــت  كــراوه   ئه گه رێكــی  ده بێــت 

هــه ر هێزێكــی جدییــدا. هــه ر ئێســتا ته ماشــای 

ســوریا  و كوردســتانی رۆژئــاوا بکــەن، ته نانــه ت 

ــی  ــی سیاس ــه  دۆخ ــی ل ــی بابه ت ــه  لێكدانه وه یه ك ب

ــی  ــوور و پەیوە ندییه كان ــتانی باش ــراق و كوردس عێ

ــدی  ــی وه ك حه ش ــی هێزێك ــدا و بوون ــه ڵ به غ له گ

نه بوایــه   پێشــمه رگه   هێــزی  ئه گــه ر  شــه عبی، 

ــی وه ك  ــوور ده یتوان ــه  باش ــورد ل ــی ك ــی سیاس كیان

ئێســتا مبێنێتــەوە؟ رسوشــتیه  كــه  كــورد ده بێــت 

سیاســی  خه باتێكــی  بــۆ  خــۆی  رۆژهــه اڵت  لــه  

فــراوان ئامــاده  بــكات و هــه ر وه ك نه ریتــی كۆنــی 

ــك  ــاوه ری خه ڵ ــه  جه م ــه و خه بات ــۆ ئ ــه ش، ب كۆمه ڵ

رێكبخــات. كــه س شــەڕی پێخــۆش نیــه  و ده ســتربدن 

ــن  ــه پاو و دوایی ــتێكی داس ــه  ش ــه ك هه میش ــۆ چ ب

ــداری  ــەڕی چه ك ــڤ ش ــه اڵم ئەڵتەرناتی ــه . ب بژارده ی

ــه ،  ــم نیی ــه ڵ رژێ ــه  گ ــۆ ل ــه م گفتگ ــه ی یه ك ــه  پل ب

هه میشــه   هه ڵبــه ت  سیاســییه ،  خه باتــی  به ڵكــو 

لــه   لــه  خه باتــی سیاســی و جــاری واش هه یــه  

ــه ڵ  ــۆگ له گ ــی چه كداریشــدا، پێویســتی دیال خه بات

حكوومه تــه كان ده توانێــت بێتــه  پێــش.  

ئه زموونێکــی  ده که یــت  چــاوه روان 
ــاره   ــران دووب ــه  ئێ ــا ل ــێوه ی کۆڵۆمبی هاوش

ــده ی  ــران هێن ــی ئێ ــا حکومه ت ــه وه ؟ ئای ببێت
ئاشــتی  نیه تــی  کۆڵۆمبیــا  حکومه تــی 
مافــی  هه تاوه کــو  هه یــه   گفتوگــۆی  و 
و  کــورد  نه تــه وه ی  بــه   بــدات  تــه واو 
یه کجــاری  بــه   کوردییه کانیــش  هێــزه  
ده ســتبه رداری چــه ک بــن؟ یاخــود بــه  گشــتی 
پــڕ  دانوســتانێکی  بــه   ســه باره ت  ئێــوه  
ــاری ئیســالمی  ــه ڵ رژێمــی کۆم ــام له گ ئه نج

؟ گه شــبینین
هیــچ نیشــانه یه ك و ئاماژەیــه ك نیــه  كــه  واتــای 

ــخه رییه كی  ــت ده ستپێش ــران بیهه وێ ــت ئێ ــه وه  بێ ئ

ــه   ــا بگرێت ــاری كۆڵۆمبی ــه رۆك كۆم ــنی س ــه  چه ش ل

ــه واو«  ــا »مافــی ت ــه  ته نی ــه ر. كۆمــاری ئیســالمی ن ب

بــه و جــۆره ی ئێــوه  لــه  پرســیاره كه دا ئاماژەتــان 

لــه و  به شــێك  نییــه   ئامــاده   بگــرە  پێكــردوه،  

ئــه وه ش  بــكات.  دابیــن  ســه ره تاییه یانه ش  مافــه  

ده گه رێتــه وه  بــۆ ئــه و ڕاســتییەی  كــه  رژێمێكــی 

تۆتالیتــار و دەســەاڵتخوازی وه ك كۆمــاری ئیســالمی 

بــه  دڵخــوازی خــۆی ئــه و كاره  نــاكات، واتــه  ئامــاده  

ــك  ــود ته نازولێ ــا خ ــدات ی ــك ب ــچ ئیمتیازێ ــه  هی نی

ــك،  ــتی خه ڵ ــت و ویس ــه ر خواس ــه  به رامب ــكات ل ب

مه گــه ر ناچــار بكرێــت و بــۆ مانــه وه ی خــۆی ئــه و 

ئێســتا  تــا  ته جروبــه ی  و  ئه زمــوون  بــكات.  كاره  

لــه وه ی  جگــه   نیــه   چاره یــه ك  كــه   نیشــانیداوه  

ــی  ــه  و ئه زموون ــه اڵم منون ــن. ب ــه  بروخێ ــه و رژێامن ئ

ناره زایه تیــی  شــه پۆلی  كــه   هه یــه   ئــه وه ش 

پرســێكی  چه نــد  لــه   بــكات  ناچاریــان  خه ڵــك 

تایبــه ت بــه  ویســت و داخــوازی خه ڵــك ســازش 

بكــه ن. لــه  ئێســتادا تــه رازووی هێــز له نێــوان رژێــم 

و خه ڵــك بــه  گشــتی لــه  ئێــران و بــه  تایبــه ت 

ــالمی  ــاری ئیس ــه  كۆم ــه  ك ــه وه  نی ــتان، ئ ــه  كوردس ل

ــان  ــه  هه م ــه اڵم ل ــتان. ب ــزی دانوس ــه ر مێ ــه  س بێنێت

ــی  ــه  دۆخ ــرت ل ــك قووڵ ــی بڕێ ــدا لێكدانه وه یه ك كات

سیاســی ئێــران، دۆخــی ئابــووری، كۆمه اڵیه تــی، 

و  حكومــه ت  ناكارامه یــی  و  خه ڵــك  ناره زایه تــی 

دۆزی كــورد بــه  گشــتی لــه  ناوچه كــه ، ئامــاژە بــه وه  

ئێــران و ده ســه اڵتی سیاســییه كه ی  كــه   ده كــه ن 

دره نــگ یــا زوو بــه ره و ڕووی شــه پۆلی گــه وره ی 

ده رفه تــی  و  ده بنــه وه   جه مــاوه ر  ناڕەزایه تــی 

ــه وه .  ــورددا ده كرێت ــی ك ــه رده م خه ڵك ــه  ب ــه وره  ل گ

عەبدولاڵ موهتەدی-  سکرتێری گشتی کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران
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گفتوگۆ لەگەڵ قادر وریا
 ئەندامی پێشووی دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی کوردستان

خەباتی چەکداری لە ئێستادا 
گەلێک قورسترە لە ڕابردوو

سازدانی: ئەرسەالن حەسەن



119چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان

ئێــوه   بۆچوونــی  کورتــی  بــه   ســه ره تا   -
له ســه ر  چییــه   سیاســیی  که ســێکی  وه ک 
و  فــارک  رێکخــراوی  نێــوان  رێککه وتنــی 
حکومه تــی کۆڵۆمبیــا؟ چــۆن لــه م هه نــگاوه  
ده ڕوانــن؟ ئایــا ئه مــه  بــه  سازشــی ئــه و 
رێکخــراوه  داده نێــن؟ یاخــود ســه رکه وتنێکی 

دیبلۆماســیی و سیاســیی گرنگــه ؟

حکومەتــی  فــارک  و  رێکخــراوی  رێککەوتنــی   -

کۆلۆمبیــا، لــە چەندیــن روانگــەوە شــایانی ئەوەیــە 

بــە ئەرێنــی  و گرنــگ ســەیری بکرێت. پێــش هەموو 

ــە  ــج دەی ــە پێن ــر ل ــە زیات ــت ب ــای دێنێ شــتێک کۆت

کوشــن  و توند وتیــژی لــە نێــوان بزووتنەوەیــەک 

شــەڕی  ســۆنگەی  لــە  واڵتێکــدا.  حکومەتــی   و 

حکومەتــی کۆلۆمبیــا  و پارتیزانــە شۆڕشــگێرەکانی 

ســاڵی   )50( مــاوەی  لــە  فارکــەوە،  رێکخــراوی 

رابــردوودا زیاتــر لــە )200000( کــەس لــە خەڵکــی 

ــەڕە  ــەو ش ــی ئ ــارە زیان ــوژراون، دی ــەو واڵتــە ک ئ

ــەڕووی  ــەوە ل ــە دڵنیایی ــووە  و ب ــدە نەب هــەر ئەوەن

ئابــووری  و کۆمەاڵتییشــەوە ئــەم شــەڕە وەک هــەر 

شــەڕێکی دیکــە، زۆر شــوێنەواری نەرێنیــی لــە 

ســەر خەڵکــی واڵت هەبــووە. لــە الیەکــی دیکــەوە، 

رێککەوتنەکــە هــەر بــۆ ئــەوە نیــە کۆتایــی بــە 

ئامانجــی  بەڵکــو  بهێنێــت،  توندوتیــژی  و  شــەڕ 

چارەســەرکردنی کێشــەیەکی لــە مێژینــەی ئــەو 

واڵتەشــی هەیــە. وەک دەزانیــن ئامانجــی ســەرەکی 

ــە،  ــتنی نادادپەروەریی ــارک، نەهێش ــەوەی ف بزووتن

ناوچــە  بەرامبــەر  نادادپــەروەری  تایبەتــی  بــە 

گوندنشــینان  پشتگوێخســتنی  و  گوندییــەکان. 

ئــەوەی  هــۆی  ببــووە  حکومەتــەوە،  لەالیــەن 

گوندنشــینەکان بــۆ ژیــان و بەڕێچوونــی خۆیــان 

ــاددە بێهۆشــکەرەکان . ــی م ــە بەرهەمهێنان رووبکەن

بــەو جــۆرەی لــە رێککەوتننامەکەدا هاتــووە حکومەت 

دەتوانێــت ئــەرک بخاتــە ســەر خــۆی بــۆ پەرەپێدانــی 

پێڕاگەیشــتنی  و  ئابــوری   لــەڕووی  ناوچانــە  ئــەو 

ــی  ــە، حکومەت ــا رێککەوتنەک ــۆرەوە. هەروەه جۆراوج

کۆلۆمبیــا ناچــاردەکات کــە بزووتنــەوەی فــارک لــە 

پڕۆســەی سیاســی واڵتــدا بەشــداری پێبــکات. بــەم 

جــۆرە شانبەشــانی نەمانــی شــەڕ لــە نێــوان حکومەتــی 

لــەو  نــوێ  کۆلۆمبیــا  و بزووتنەوەکــە، الپەرەیەکــی 

و  سیاســی   ئاڵوگــۆڕی  هەڵدەدرێتــەوە  و  واڵتــەدا 

ــت. دەکرێــت وەک ســەرکەوتنێکی  ئابوورییــش پێکدێ

سیاســی  و دیپلۆماســی هــەردووالی کێشــەکە لــەم 

ڕێککەوتنــە بڕوانیــن، نــەک  ســازش لــە زیانــی الیەنێــک 

ــە. ــەی دیک ــوودی الیەنەک ــە س  و ب

- ئایــا دوای ئــه م رێککه وتنــه  هه ڵوێســتی 
ئێــوه  ســه باره ت بــه  میتۆده کانــی خه بــات 
به رامبــه ر ده وڵه تــه  چه وســێنه ره کان هیــچ 
ــه   ــان وای ــووه ؟ پێت ــی به ســه ردا هات گۆڕانێک
لــه م  و  جیهانــدا  لــه   چه کــداری  خه باتــی 
ســه رده مه دا به ســه رچووه ، یاخــود هێشــتا 

ــاوه ؟ ــۆی م ــی خ گرنگی

- ئەگــەر سیاســەتی تــا ئێســتای ئێمــە پێداگــری 

ــش  ــات  و ئەوی ــێوە خەب ــەک ش ــەر ی ــە س ــە ل بووای

وابــوو  حــەق  بووایــە،  چەکــداری  خەباتــی 

بــەرەوڕووی پرســیارێکی لــەو چەشــنە بباینــەوە. 

ئێمــە هەمــوو کات پێــامن وابــووە پرســی کــورد 

سیاســییە   پرســێکی  کوردســتان،  رۆژهەاڵتــی  لــە 

ئێــران،  حکومەتــی  لەشکرکێشــیی  شــەڕو  بــە  و 

ــەی  ــە رێگ ــتە ب ــت، پێویس ــاو ناچێ ــە لەن ــەم پرس ئ

ــت.  ــەر ببێ ــتان چارەس ــژ  و دانوس ــی  و وتووێ سیاس

بــۆ ئــەوەی لــەم ناوچەیــەی ئێمــەش، پرســێکی 

لــە مێژینــەی وەک پرســی کــورد، چارەســەرێکی 

رۆڵەکانــی  دیکــە  چــی  و  وەربگرێــت  دروســت 

رژێمــە،  بــەو  ســەر  هێزەکانــی  و  کــورد   گەلــی 

ــتە  ــت، پێویس ــرت نەڕژێ ــتی یەک ــە دەس ــان ب خوێنی

الیەنــی دیکــەی کێشــەکەش کــە دەوڵەتــی ئێرانــە، 

ــش  ــە ئێرانی سیاســەتی خــۆی بگــۆڕێ. هــەر کات ل

ــوان  ــری وەک خ ــر و بوێ ــی ژی ــا رێبەرانێک ــەر ی رێب

مانوێــل ســانتۆس )ســەرکۆماری ئێســتای کۆڵۆمبیــا( 

ــوون  ــەڕ و تێکهەڵچ ــەوە ش ــە دڵنیایی ــەون، ب هەڵک

و توندوتیــژی جێــگای خــۆی دەدا بــە دانوســتان 

و چارەســەری سیاســی. گومانــی تێــدا نییــە کــە 

سیاســییەکان  بزووتنــەوە  چەکداریــی  خەباتــی 

ــی  ــۆکاری ناوخۆی ــە ه ــەم ب ــان، ه ــەڵ دەوڵەت لەگ

ــە  ــی، ل ــۆکاری نێودەوڵەت ــە ه ــەم ب ــی، ه و ئیقلیم

قادر وریا

-لە 1963 لە ناوچەی شنۆی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستان لە دایک بووە. 

-لە تەمەنی 16 ساڵیەوە هاتووەتە ڕیزی 
یەکیەتی الوانی دیموکڕات و لە تەمەنی 

17 ساڵیەوە هاتووەتە ڕیزی پێشمەرگایەتی 
و کاری حیزبی و ڕێکخراوەیی لە حیزبی 

دیموکراتی کوردستان دا.
-لە 1995ەوە ئەندامی ڕێبەریی حزبی 

دیموکراتە و لە 2007 یشەوە ئەندامی 
دەفتەری سیاسی حزبی دیموکراتی 

کوردستانە.
-خاوەنی بڕوانامەی ماستەره  لە زمانی 

کوردی. زیاتر لە 30 ساڵە لە بواری نوسین 
و کاری ڕۆژنامەنووسی و ڕۆشنبیریدا، 

چاالکە. 
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ســەردەمی ئێســتادا زۆر لــە جــاران ســەخترت بۆتەوە. 

ــەو راســتییەش نەتەوەیەکــی بندەســت   ســەرەڕای ئ

و بزووتنەوەیەکــی رەوا  و حەقخــواز، هەتــا ئــەو 

کاتــەی دەوڵەتانــی بەرامبەریــان، رێگەکانــی دیکــەی 

چارەســەری کێشــەکانیان بەســتووە، نابێــت ئــەم 

میتــۆدەی خەبــات رەتبکەنــەوە. ئێمــە بــۆ خۆشــامن 

وەکــو حزبــی دیموکراتــی کوردســتان، ســەرەڕای 

ــات   ــەی خەب ــێوازەکانی دیک ــەر ش ــامن لەس پێداگری

و تێکۆشــان لــە هەلومەرجــی ئیســتادا، پێــامن وایــە 

ــی  ــە میتۆدەکان ــە ل ــش میتۆدێک ــی چەکداریی خەبات

رۆژهەاڵتــی  لــە  کــورد  بزووتنــەوەی  خەبــات  و 

ــا،  ــە گوێــرەی توان کوردســتان، بەپێــی پێویســتی و ب

ــت.  ــۆدە بەرێ ــەم میت ــۆ ئ ــا ب ــی پەن ــی خۆیەت ماف

ســه ره تاکانی  بــۆ  بگه ڕێینــه وه   ئه گــه ر   -
-جگــه   بنه ڕه تــه وه   لــه   ئێــوه ،  خه باتــی 
لــه  خه باتــی سیاســیتان- بۆچــی خه باتــی 
چه ندیــن  له نێــو  هه ڵبــژارد؟  چه کداریتــان 
له ســه ریان  هێزێــک  کــه   خه بــات  جــۆر 
بــڕوات، بۆچــی خه باتــی چه کــداری؟ ئایــا ئــه م 
ــزه ی  ــه و هێ ــود ئ ــوو، یاخ ــان ب ــژارده ی خۆت ب
خه باتــی به رامبــه ر ده کــه ن ناچــاری کــردن 

ئێــوه  ئــه م جــۆره  خه باتــه  بگرنــه  بــه ر؟

خەباتــی  بــە  ئێمــە،  خەباتــی  ســەرەتاکانی   -

چەکــداری دەســتی پێنەکــردوە، بــە راگەیاندنــی 

ــی  ــەاڵتێکی نەتەوەی ــوردی و دەس ــی  ک حکومەتێک

دەســتی پێکــردوە، کــە ئەویــش پێکهێنانــی کۆمــاری 

کوردســتان بــووە. ئەگــەر مەبەســت ئــەو شەڕەشــە 

ــالمی،  ــاری ئیس ــەرکاری کۆم ــە س ــەدوای هاتن ــە ل ک

دیســان  بــووە،  کوردســتان  خەڵکــی  تووشــی 

درێژەکێشــانی  هەڵگیرســان  و  بەرپرســیارێتی 

ناکەوێتــە ســەر حزبەکــەی ئێمــە  یــان بزووتنــەوەی 

کــورد لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان، بەڵکــو دەکەوێتــە 

ســەر دەســەاڵتی ناوەنــدی ئێــران.

لــە ســەرەتای هاتنــە ســەرکاری کۆمــاری  هــەر 

دەستپێشــخەر  دیموکــرات  حزبــی  ئیســالمییەوە، 

ــە  ــژ  و هێمنان ــەی وتووێ ــە رێگ ــەوەی ب ــۆ ئ ــوو ب ب

جێبەجــێ  کوردســتان  خەڵکــی  داخوازییەکانــی 

ــوو  ــەوە ب ــە ئ ــەم حزب ــی ئ ــەو کات ــن . دروشــمی ئ ب

کــە چارەســەری پرســی کــورد لــە ئێــران رێگــە 

چــارەی نیزامــی )ســوپایی( نییــە. حزبــی دیموکراتــی 

کوردســتان لــە ســااڵنی 1979 و 1980 درێغــی نەکرد 

ــران.  ــی ئێ ــەڵ دەوڵەت ــژ لەگ ــەری وتووێ ــە گرتنەب ل

هەروەهــا بەرێــگای بەشــداری لــە هەڵبژاردنەکانــی 

ئێــران،  پەرلەمانــی  و  دامەزرێنــەران  مەجلیســی 

ئاشــتیخوازانە  و  سیاســی  رێگــەی  بــە  هەوڵیــدا 

ــەڕ  ــت و ش ــەر ببێ ــران چارەس ــە ئێ ــورد ل ــی ک پرس

ــتان  ــی کوردس ــالمی و خەڵک ــاری ئیس ــوان کۆم لەنێ

روونــەدات. بەداخــەوە رێبــەران و بڕیاربەدەســتانی 

کۆمــاری ئیســالمی لــەو ســەردەمەدا، لــە جیاتــی بــە 

ــی  ــردن و ناکامکردن ــی لەبارب ــن، هەوڵ دەنگەوەهات

دوای  لــە  تەنانــەت  هەواڵنەیانــدا.  جــۆرە  ئــەم 

ــە  ــەم حزب ــش، ئ ــران و عێراقی ــەڕی ئێ ــتانی ش وەس

ــردەوە،  ــژی رەتنەک ــۆ وتووێ ــران ب ــی ئێ داوای رژێم

ــەو رژێمــە،  ــەاڵم وەک دیتــامن بڕیاربەدەســتانی ئ ب

ــتە داو  ــملویان خس ــۆر قاس ــژ دکت ــاوی وتووێ ــە ن ب

 و شــەهیدیان کــرد. لــەم ســااڵنەی دواییشــدا ئێمــە 

پێشــوازیامن لــەوە کــردوە کــە وتووێــژ لەنێــوان 

هێــزە سیاســییەکانی رۆژهــەاڵت و دەوڵەتــی ئێــران 

بــۆ چارەســەری پرســی کــورد لــە ئێــران بێتــە ئــاراوە.

ــەری  ــۆدی چارەس ــچ کات میت ــە هی ــە ئێم ــەم پێی ب

باوەڕمــان  و  لەبیرنەکــردووە  ئاشــتیخوازانەمان 

چەکدارییــش  روبەڕوبوونــەوەی  هەیــە.  پێــی 

ــەوەی  ــەن بزووتن ــران لەالی ــی ئێ ــەر حکومەت بەرامب

داســەپاو  میتۆدێکــی  لەڕاســتیدا  کوردســتانەوە، 

بــوو لەالیــەن کۆمــاری ئیســالمییەوە، دەرئەنجامــی 

داخســتنی دەرگای وتووێــژ و گرتنەبــەری رێــگای 

شــەڕو ســەرکوت بــووە لەالیــەن تارانــەوە.

- لــه  ئێســتادا بــه راورد بــه  ســه ره تاکانی 
هیــچ  چه کداریتــان  خه باتــی  ده ســتپێکی 
بیرکردنه وه تانــدا  به ســه ر  گۆڕانکارییــه ک 
خه باتــه ؟  جــۆره   بــه م  ســه باره ت  هاتــووه  
هۆکاره کــه ی  روویــداوه   گۆڕانێــک  ئه گــه ر 
چییــه ؟ بــۆ نموونــه  له دواییــن پلینیۆمــی 
خۆتانــدا بــاس لــه  »فره یــی شــێوازه کانی 
چه نــد  له مــاوه ی  ده کــه ن،  خه بــات« 
چه ندیــن  بینیمــان  رابردووشــدا  مانگــی 
له نێــوان  چه کداریــی  به ریه ککه وتنــی 
کۆمــاری  و  ئێــوه   پێشــمه رگه کانی 
ئیســالمیدا روویــدا، هــه ر لــه م ماوه یــه دا 
ــی  ــه وه  هه واڵ ــه  ماڵپه ڕه که تان ــکرا ل ــه  ئاش ب
ئه وه تــان باڵوکــرده وه  کــه  کۆمه ڵێــک الوی 
ته واوکــردووه   ســه ربازییان  خولــی  کــورد 
ئه ســتۆ،  ده گرنــه   چه کــداری  ئه رکــی  و 
ــه   ــه وه ی ل ــۆ ئ ــانه ن ب ــه  نیش ــوو ئه مان هه م
چه کــداری  خه باتــی  داهاتــوودا  ماوه کانــی 
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ئێــوه  بــه ره و پێشــه وه  ده ڕوات نــه وه ک بــه ره و 
یــان  خۆتانــه ؟  بــژارده ی  ئه مــه   کزبــوون، 
ــه اڵم  ــوه  له گــه ڵ گفتوگــۆی ئاشــتیانه ن ب ئێ
ــان ده کات  ــران ناچارت ــاری ئیســالمی ئێ کۆم

ده ســت لــه  چــه ک به رنــه ده ن؟

- بــە بــەراورد لەگــەڵ 20 ســاڵی رابــردوودا حزبــی 

ــۆی  ــی خ ــداوە هێزەکان ــتان هەوڵی ــی کوردس دیموکرات

ــی  ــەڵ هێزەکان ــداری لەگ ــەوەی چەک ــە بەرەوڕوبوون ل

کۆمــاری ئیســالمی بــەدوور بگرێــت. ئەمە لــە الیەکەوە 

ــە  و  ــەری  و بنک ــە رێب ــووە ک ــەوەوە هەب ــدی ب پەیوەن

دامــەزراوە ئاشــکراکانی ئــەم حزبــە لــە باشــووری 

کوردســتانیش  باشــووری  گیرســاونەوە  و  کوردســتان 

بارودۆخێکــی سیاســیی تایبەتــی هەیــە کــە ئێمــە 

ــە  ــن. ل ــاوی نەگری ــت لەبەرچ ــە دەکرێ ــرا و ن ــە دەک ن

الیەکــی دیکــە، توانــا  و ئیمکاناتــی ســەربازیی ئێمــە لــە 

ــەو بارودۆخــە  هەلومەرجــی ئێســتادا، ســنووردارە و ئ

ســوپایی  و ئەمنییــەی بەســەر رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا 

زاڵــە، وامــان لێــدەکات تــا ئــەو جێگەیــەی دەگونجێــت 

ــامن  ــن. هەوڵ ــوون بپارێزی ــەڕ  و تێکهەڵچ ــە ش ــۆ ل خ

ئــەوە بــووە  و ئــەوە دەبێــت کــە گرنگیدامنــان بــە 

غافڵبوونــی  هــۆی  نەبێتــە  پێشــمەرگانە،  چاالکیــی 

خۆمــان  و خەڵکەکەمــان لــە پەنابــردن بــۆ شــێوەکانی 

ــات.  ــەی خەب دیک

یەکێــک لە کاریگەرییــە نەرێنییەکانی درێژەکێشــانی 

ــە  ــە رۆژهەاڵتــی کوردســتان ل خەباتــی چەکــداری ل

دەیەکانــی رابــردوودا، پشتگوێخســتنی میتۆدەکانــی 

دیکــەی خەبــات یــا کەمبایەخپێدانیان هــەم لەالیەن 

هیــزە سیاســییەکان  و هــەم لەالیــەن خەڵکــەوە 

بــووە. لەئێســتادا ئێمــە زۆر گرنگــی بــەوە دەدەیــن 

پۆتێنشــاڵێکی  جــۆرە  هــەر  خەڵکەکەمــان،  کــە 

ــەو  ــوودوەرگرتن ل ــە س ــی، ب ــەی هەیەت خەباتکاران

ــە چوارچێــوەی بارودۆخــی سیاســیی  دەرفەتانــەی ل

ئێســتای ئێرانــدا بۆیــان دەڕەخســێت بەکاربێنــن 

بــۆ خســتنەڕووی داخوازەکانیــان  و بەرگــری لــە 

ئــەو  بەرامبــەر  و وەســتانەوە  شوناســی خۆیــان  

ــت. ــان دەکرێ ــتەمانەی لێی س

پرســیار  ســه رده مه   بــه م  ســه باره ت  ئه گــه ر   *

ئێــوه   خه باتــی  چه قــی  کــه   ئاشــکرایه   بکه یــن، 

ئــه م  میانــه ی  لــه   کوردســتانه ،  رۆژهه اڵتــی 

ــه ن  ــاف ده ک ــک م ــوه  داوای کۆمه ڵێ ــدا ئێ خه باته ش

بــۆ نه تــه وه ی کــورد، دواییــن هه ڵوێســتی ئێــوه  

ســه باره ت بــه  به دیهێنانــی ئــه و مافانــه  چییــه ؟ 

ــداری ئه گه رێکــی  ــی چه ک ــۆ خه بات ــه وه  ب ــا گه ڕان ئای

ــی سیاســی  ــود خه بات ــدا، یاخ ــه  له به رده متان کراوه ی

و دانیشــتن و گفتوگــۆ له گــه ڵ رژێــم؟ 

ــۆڕ  ــن ئاڵوگ ــتا بچووکرتی ــا ئێس ــەوە هەت ــە داخ - ب

لــە سیاســەتی کۆمــاری ئیســالمی ســەبارەت بــە 

پرســی کــورد  و پرســی نەتــەوە بندەســتەکان لــە 

ئێــران نەهاتووەتــە پێــش، بــەاڵم تادێــت پرســی 

کــورد  و پرســی نەتــەوە بندەســتەکان راشــکاوتر 

ــەن   ــان دەک ــە شوناســی خۆی ــری ل ــە پێشــوو بەرگ ل

ــەوە  ــاران ئ ــەروو. ئەگەر ج ــان دەخەن و داخوازەکانی

بووبــن  سیاســیەکان  رێکخــراوە  و  حــزب   هــەر 

ــە  ــوون  و کۆمەڵگ ــە ب ــەو داخوازان ــری ئ ــە هەڵگ ک

چــاوی بڕیبــووە ئۆپۆزیســیۆنی ئــەو رژێمــە، ئێســتا 

بزووتنەوەیەکــی مەدەنیــی روو لەگەشــە لــە ئاســتی 

ئێــران  و رۆژهەاڵتــی کوردســتاندا وەڕێکەوتــووە، کــە 

ــگا  ــی کۆمەڵ ــەرە داخوازەکان ــەرە ب ــێت ب تێدەکۆش

ــەکان  و  ــوەی زەرفیەت ــە چوارچێ ــۆڕێ  و ل ــە گ بهێنێت

دەرفەتــە بەرتەســکەکاندا بچێتــە پێشــەوە. ئێمــە 

هــەم پشــتیوانی لــەو بزووتنەوەیــە  و داخوازەکانــی 

بــۆ  خەڵــک  هاندانــی  وایــە  پێــامن  دەکەیــن  و 

ئــەوەی بــۆ خۆیــان بێنــە نێــو گۆرەپانەکــە، زۆرتریــن 

ــران  ــە ئێ ــە چوونەپێشــی پرســی کــورد ل خزمــەت ب

ــوود  ــیۆن، س ــی ئۆپۆزیس ــو هێزێک ــەم وەک دەکا. ه

ــانی  ــات  و تێکۆش ــی خەب ــێوە جۆراوجۆرەکان ــە ش ل

رێکخســن،  راگەیانــدن،  دیپلۆماســی،  سیاســی، 

ئــەوەی  بــۆ  پێشــمەرگانە وەردەگریــن  چاالکیــی 

ــی  ــە مافەکان ــن دان ب کۆمــاری ئیســالمی ناچاربکەی

ــت.  ــتاندا بنێ ــی کوردس خەڵک

ئه زموونێکــی  ده که یــت  چــاوه روان   *
ــاره   ــران دووب ــه  ئێ ــا ل ــێوه ی کۆڵۆمبی هاوش
ــده ی  ــران هێن ــی ئێ ــا حکومه ت ــه وه ؟ ئای ببێت
ئاشــتی  نیه تــی  کۆڵۆمبیــا  حکومه تــی 
مافــی  هه تاوه کــو  هه یــه   گفتوگــۆی  و 

و  کــورد  نه تــه وه ی  بــه   بــدات  تــه واو 
یه کجــاری  بــه   کوردییه کانیــش  هێــزه  
ده ســتبه رداری چــه ک بــن؟ یاخــود بــه  گشــتی 
پــڕ  دانوســتانێکی  بــه   ســه باره ت  ئێــوه  
ــاری ئیســالمی  ــه ڵ رژێمــی کۆم ــام له گ ئه نج

؟ گه شــبینین

- مــن بۆخــۆم وای دەبینــم  کۆمــاری ئیســالمی تەنیــا 

لــە ئەگــەری هەبوونــی ئۆپۆزســیۆنێکی یەکگرتــووی 

کــورد  و بوونــی خەبــات  و تێکۆشــانێکی جــددی 

ــە  ــا خەباتەک ــیۆنەوە )ج ــەو ئۆپۆزیس ــەن ئ ــە الی ل

چەکــداری (،  یــا  بێــت  دیپلۆماتیــک  سیاســی  و 

هەروەهــا لــە ئەگــەری ســەرهەڵدان  و گەشــەی 

بزووتنەوەیەکــی بەرینــی مەدەنــی  و جەمــاوەری 

ــەتی  ــە سیاس ــت ل ــدا، دەس ــۆی رۆژهەاڵت ــە ناوخ ل

ــی  ــە پرســی نەتەوەی ســەکوتکەرانە  و نکۆڵیکــردن ل

ــدن  و وتووێــژ  ــت  و ئامــادەی نەرمینوان هەڵدەگرێ

دەبێــت بــۆ چارەســەری ئــەو پرســە. هــەر کاتێکیــش 

ئــەو  هەلومەرجــە پێکبێــت، جگــە لــە بااڵنســی 

هێــز  و قورســایی الیەنــەکان، فاکتــەری دیکــەش 

وەک بارودۆخــی سیاســی  و گشــتیی واڵت، ئاڵوگــۆڕە 

ناوچەیــی  و ئیقلیمییــەکان، کاریگەرییــان لەســەر 

ــت. ــتان دەبێ ــی دانوس ئەنجام

پرســە  ئــەو  چارەســەرنەکردنی  دڵنیاییــەوە،  بــە 

ــییەکی  ــت مەترس ــوو کات دەتوانێ ــە،  هەم لەمێژینەی

ــی  ــەر رژێمێک ــا ه ــە ی ــەو رژێم ــۆ ئ ــت ب ــاراوە بێ ش

دیکــە، ئەگــەر ئەمــڕۆش خەباتێکــی چەکداریــی ئەوتۆ 

لەئــارادا نەبێــت، دوور نیــە لــە داهاتــوودا ناڕەزایەتیــی 

و بێزاریــی پەنگخــواردووی جەمــاوەر لــەم دۆخــە، لــە 

ــت.  ــۆی نەنوێنێ ــدا خ ــەوەی چەکداری ــێوەی تەقین ش
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پارتێکــی  )پەکەکــە(  کوردســتان  کرێکارانــی  پارتــی 

کوردیــی باکــووری کوردســتانە ســاڵی )1978( وەک 

پارتێکــی مارکســی-لینینی دامــەزرا. بــە بەشــداربوونی 

ــە بەســرتا.  ــی پەکەک ــرەی دامەزراندن ــدام کۆنگ 2٣ ئەن

نــاوی پەکەکــە لــە الیــەن )فەرھــاد کورتایی(ـــەوە 

پێشــنیار کــرا. لــە ســەرەتاوە بــە کاری سیاســی دەســتی 

ــووە  ــاری ب ــە ناچ ــاڵی 1984 ب ــە س ــەاڵم ل ــرد، ب ــێ ک پ

پەکەکــە  ئایدیۆلۆژیــای  چەکــداری.  ڕێکخراوێکــی 

لەســەر بنەمــا شۆڕشــگێڕییەکانی مارکســیزم - لینینیــزم 

ئامانجــی  دامەزرێــرناوە.  کــوردی  نەتەوەخوازیــی  و 

ســەربەخۆی  دەوڵەتێکــی  دروســتکردنی  پەکەکــە 

ئــەو  کوردســتان،  لــە  بــوو  کوردیــی سۆسیالیســتی 

ناوچەیــەی کەوتۆتــە باشــووری ڕۆژھەاڵتــی تورکیــا، 

ــی  ــووری ڕۆژھەاڵت ــراق، باک ــی عێ ــووری ڕۆژھەاڵت باک

تیایــدا  کــە  ئێــران،  ڕۆژئــاوای  باکــووری  و  ســوریا 

پێــک  دانیشــتوان  ســەرەکی  ڕێــژەی  کــوردەکان 

دەھێنــن. لەســەر ئاســتی نێودەوڵەتــی لــە الیــەن 

چەنــد دەوڵــەت و ڕێکخراوێکــەوە بــە تیرۆریســت 

یەکێتیــی  و  ناتــۆ  و  ئەمریــکا  لەوانــە  ناســێرناوە، 

ــە  ــتی ل ــەی ئاش ــی پڕۆس ــەاڵم دوای ھاتن ــا، ب ئەورووپ

ــۆڕی  ــەی گ ــاوی پەکەک ــا ن ــی ئەوڕووپ ــا یەکێتی تورکی

بــەاڵم  چاالکوانــان  بــۆ  تیرۆریســت  الیەنێکــی  لــە 

ئەمریــکا و ناتــۆ ھەڵوێســتی خۆیــان نەگۆڕیــوە. پێــش 

دامەزرانــدىن پەکەکــە، ئەندامــان و الیەنگــرەکاىن ئــەو 

ــوە  ــان بەڕێ ــەوە کارو چاالکیی ــاوى ئاپۆچیی ــە، بەن حزب

دەبــرد. یەکــەم دەســتەى ئــەو کەســانەى پێیــان دەوتــرا 

ئاپۆچــى لــە ســاڵى 1974 دا لــە ئەنقــەرەى پایتەختــى 

بــە  ئایدۆلــۆژى  و  فیکــرى  گروپێکــى  وەک  تورکیــا 

ســەرۆکایەتیى عەبــدواڵ ئۆجــەالن دەســتیان بــەکار 

ئەندامــاىن  کوشــتنى  و  ڕاوەدونــان  هەڵمــەىت  کــرد. 

پەکەکــە بــووە هــۆى ئــەوەی لــە کۆتایى ســاڵی 1981دا 

بەشــێک لــە ئەندامــاىن پەکەکــە بــەرەو لوبنــان بــڕۆن. 

لوبنــان لــەو کاتــەدا ناوەندێــک بــوو بــۆ کۆبوونــەوەى 

گروپــە شۆڕشــگێڕەکاىن سەرتاســەرى جیهــان. ئەندامــاىن 

پەکەکــە بــە ســەرۆکایەتیى عەبــدواڵ ئۆجــەالن لــە 

ــەو  ــە شۆڕشــگێڕەکاىن ئ ــە گروپ ــان ب ــان پەیوەندیی لوبن

ســەردەمەوە کــرد و لەالیــەن کەســاىن وەک نایــف 

ــەوەى  ــتى بزووتن ــەش و بەگش ــۆرج حەب ــە، ج حەوامت

ڕزگاریــى فەلەســتینەوەوە هــاوکارى کــران.

کۆنگــرەى  دا دووەمیــن  لــە ســاڵى 1982  پەکەکــە 

لــەو کۆنگرەیــەدا  لــە لوبنــان بەڕێوەبــرد و  خــۆى 

بڕیــاردرا لەســەر گەڕانــەوەى گروپــە ڕاهێــرناوەکاىن 

پەکەکــە بــۆ باکــورى کوردســتان و ئامــادەکارى بــۆ 

دەســتپێکردىن شــەڕى چەکــداری. ردە وردە الیەنگرانــی 

ــەو  ــە دواى ئ ــرد، ل ــوون ک ــە زیادب ــان ل ــە ڕووی پەکەک

ــى  ــزى ڕزگاری ــە ســاڵى 1984 هێ ــە ل پێشــهاتانە پەکەک

ــاىب  ــە 1٥ى ئ ــد و ل ــە(ى دامەزران ــتان )هەرەک کوردس

1984دا شــەڕى چەکــدارى بەشــێوەى فەرمــى و بــە 

لــە  )عەگیــد(  کۆرکومــاز  مەعســوم  ســەرۆکایەتیى 

دژى ســوپا و حکومــەىت تورکیــا لــە ناوچــەکاىن ئــەڕوح 

شــەمزینان دەســتپێکرد.

پەکەکــە لــە ســاڵى 1986 لــە ســێیەمین کۆنگرەیــدا 

بڕیایــدا هێــزى ڕزگاریــى کوردســتان بــکات بــە ئارتەىش 

)ئەرگەکــە(. هەروەهــا  گــەىل کوردســتان  ڕزگاریــى 

ئەکادیمیــاى ســەربازیى مەعســوم کورکومــاز )عەگیــد(

ســەدەی  نەوەدەکانــی  ســااڵىن  لــە  دامەزرانــد.  ى 

بیســتەمدا زنجیرەیــەک ڕاپەڕیــن بــە پێشــەوایەتیی 

پەکەکــە زۆربــەى شــار و شــارۆچکە و ناوچــەکاىن 

ــووە هــۆى  ــەوەش ب ــەوە و ئ باکــوورى کوردســتاىن گرت

ــرا  ــاوەڕوان دەک ــە چ ــەوەى ک ــر ل ــە زیات ــەوە پەکەک ئ

ــدات. ــان ب ــدا نیش ــاو خەڵک ــە ن ــۆى ل ــزى خ هێ

پەکەکــە لــە ســاڵى 1990 جگــە لــە لوبنــان چەنــد 

ــە ســووریا کــردەوە.  ــە ناوچــەکاىن شــام ل بنکەیەکــى ل

بــەرەو شــام  لوبنانــەوە  لــە  عەبــدواڵ ئۆجەالنیــش 

ناوچــەکاىن  ســەرداىن  بەردەوامــى  بــە  و  گەڕایــەوە 

ڕۆژئــاواى کوردســتاىن دەکــرد. لــە دواى هەوڵــەکان بــۆ 

ڕاگەیانــدىن ئاگربەســت لــە نێــوان پەکەکــە و حکومــەىت 

تورکیــا بــۆ ئەوەى کێشــەى کــورد بە شــێوەى ئاشــتییانە 

چارەســەر بێــت. لــە ڕۆژى 19ى ئــازارى 199٣ عەبــدواڵ 

ــاىن ســکرتێرى  ــە ئامادەبــووىن جــەالل تاڵەب ئۆجــەالن ب

ــە بوقاعــى  گشــتیى یەکێتیــى نیشــتامنیى کوردســتان ل

ــرد و  ــیى بەڕێوەب ــێکى ڕۆژنامەنووس ــان کۆنفرانس لوبن

لەالیــەن پەکەکــەوە ئاگربەســت ڕاگەیانــدرا. لــە دواى 

ئــەوەى بەشــێوەى گومانــاوى تورگــوت ئــۆزال لــە 17ى 

پەکەکــە  نێــوان  ئاگربەســتى  کــوژرا.  نیســاىن 199٣ 

دواى  لــە  پێهــات.  کۆتایــى  تورکیــاش  حکومــەىت  و 

ــا و پەکەکــە  ــوان ســوپاى تورکی ــە نێ ئــەوەى جەنــگ ل

ــەکان  ــەوە دیســانەوە هەوڵ ــاران چڕبووی ــە ج ــر ل زیات

پێکــردەوە  دەســتیان  ئاگربەســت  ڕاگەیانــدىن  بــۆ 

و لــەو چوارچێوەیــەدا پەکەکــە لــە ســاڵى 199٥دا 

ئاگربەســت و لــە ڕۆژى ئاشــتیى جیهــاىن لــە ســاڵى 

1996 ئاگربەســتێکى دیکــەى ڕاگەیانــد، بــەاڵم بەهــۆى 

هەوڵــى »تیرۆرکــردىن« عەبــدواڵ ئۆجــەالن لــە ڕێگــەى 

ــراوەوە، ئاگربەســتەکەى 1996  ــى بۆمبڕێژک ئۆتۆمبێلێک

تورکیــاوە  گوشــارەکاىن  بەهــۆى  پێهــات.  کۆتایــى 

ــە عەبــدواڵ ئۆجــەالن کــرد  حکومــەىت ســووریا داواى ل

ــى  ــۆى ترشین ــە ن ــت و ل ــە بەجێبهێڵێ ــەو واڵت خاکــى ئ

ــت. ــووریاى بەجێهێش ــەالن س ــى 1998 دا ئۆج یەکەم

ئۆجــەالن لــە یەکــەم گەشــتیدا ڕووى لــە ڕووســیا 

کــرد و ســەربارى ئــەوەى دۆمــاى ئــەو واڵتــە بــە 

کــۆى دەنــگ مــاىف پەنابەریــى سیاســیى بــە ئۆجــەالن 

بەخــى، بــەاڵم حکومــەىت ڕووســیا مانــەوەى ئۆجــەالىن 

لــە خاکەکەیــدا قبــوڵ نەکــرد. ڕووســیا لەبەرامبــەر 

ــکات  ــەالن ب ــەوەى ئۆج ــە مان ــرى ل ــە ڕێگ ــەوەدا ک ئ

ــى  ــەوە قەرزێک ــندوقى دراوى نێودەوڵەتیی ــەن س لەالی

ــاش پشــتیوانییەکاىن  ــدرا و تورکی ــى پێ ــار دۆالری 10 ملی

ــەو کات  ــڕى، کــە ئ ــۆ چەکــدارەکاىن چیچــان ب خــۆى ب

جەوهــەر  بەســەرۆکایەتیى  چیچــان  چەکــدارەکاىن 

دۆدایــف و ئەســالن مەســخادۆف و شــامیل باســایفەوە 

ڕووســیایان ڕووبــەڕووى قەیرانێکــى گــەورە کردبــووە. 

ــە  ــەک ل ــەر ی ــەرداىن ه ــەالن س ــەوە ئۆج ــە دواى ئ ل

ــدا  ــا هەوڵی ــرد. هەروەه ــاى ک ــان و ئیتالی ــاىن یۆن واڵت

ــاوە  ــەىت ئەڵامنی ــەن حکوم ــە لەالی ــا ک ــە ئەڵامنی بڕوات

ڕیگــرى لێکــرا. هەوڵێکــى دیکــەى ئۆجــەالن ڕۆیشــن 

تــاواىن  دادگاى  لــە  تاوەکــو  هۆڵەنــدا  بــۆ  بــوو 

کــوردەوە  کێشــەى  بــارەى  لــە  دۆز  نێودەوڵــەىت 

بکرێتــەوە و ئــەو کێشــەیە بەشــێوەیەکى نێودەوڵەتیــى 

کۆتایــى پێبهێرنێــت. 

ــوە  ــرەى بەڕێ ــار کۆنگ ــتا 11 ج ــو ئێس ــە تاوەک پەکەک

یەکالیەنــەى  ئاگربەســتى  جــار  نــۆ  و  بــردووە 

ــە  ــوە. ل ــۆى گۆڕی ــۆى خ ــار لۆگ ــێ ج ــدووە. س ڕاگەیان
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دواى عەبــدواڵ ئۆجەالنــەوە لەالیــەن کەســاىن وەک 

ــەرۆکایەتیى  ــەوە س ــل بایک ــالن و جەمی ــوراد قەرەی م

ــە دژى  ــگ ل ــاوەى جەن ــە م ــا ل ــراوە. ســووپاى تورکی ک

ــوورى  ــدى باک ــە چــوار هــەزار گون ــر ل ــەدا زیات پەکەک

کوردســتاىن تێکــدا. بەهــۆى ئــەو جەنگــەوە زیاتــر لــە 

25 هــەزار ئەنــدام و الیەنگــرى پەکەکــە و هاوواڵتیــى 

ــزی  ــەزار هێ ــە20 ه ــر ل ــراون و زیات ــەهید ک ــورد ش ک

ســەربازی و ئەندامانــی میتــی تورکــی کــوژراون.

بــارەگاى ســەرەکیى ئێســتاى ســەرکردایەىت پەکەکــە 

ــە  ــەى ل ــەو ناوچان ــە و ئ ــاکاىن قەندیل ــرە چی ــە زنجی ل

ژێــر دەســەاڵىت پەکەکــەدان و لەالیــەن پەکەکــەوە بــە 

ــەرى  ــن و ڕووب ــا دەنارسێ ــتنى میدی ــەکاىن پاراس ناوچ

ئــەو ناوچانــەش زیاتــر لــە 20 هــەزار کیلۆمەتــر چــوار 

ــاخاوى و  ــەى ش ــە ناوچ ــەو ناوچان ــت. ئ ــە دەبێ گۆش

ــوور و  ــوان باک ــەکاىن نێ ــنوورە هاوبەش ــە س ــەخن ل س

ــتاندان. ــەاڵىت کوردس ــوور و ڕۆژه باش

ژمارەیــان  و  پەکەکــە  ســەربازى  هێــزى  هەرچەنــد 

ــت  ــدە دەکرێ ــەاڵم مەزەن ــە، ب ــەواوەىت ڕوون نیی ــە ت ب

ــاخدا  ــە ش ــالى ل ــەزار گەری ــە 14 ه ــر ل ــە زیات پەکەک

هەبێــت، کــە لــە چوارچێــوەى هێــزەکاىن پاراســتنى 

گــەل )هەپەگــە(دا ڕێکخــراون.

ســەرچاوە داراییــەکاىن پەکەکــە بــە تــەواوەىت ڕوون 

نیــن، بــەاڵم بەرپرســاىن پەکەکــە و ئــەو بەرپرســانەىش 

لــەوە  بــاس  جیابوونەتــەوە  پەکەکــە  لــە  کــە 

داراییــەکاىن  ســەرەکیى  ســەرچاوەى  کــە  دەکــەن 

پەکەکــە هاوواڵتییــاىن کــوردن لــە ناوچــە جیــاواز و 

ئەوروپــا. و  کوردســتان  جۆراجــۆرەکاىن 

تیڤــى،  ســتێرک  وەک  میدیایــى  گــەورەى  تۆڕێکــى 

ئاژانــى هەواڵــى فــورات، نوچــە تیڤــى، ئاژانــى 

ــەى  ــم ىس، ڕۆژنام ــاى ئێ ــى ئ ــە، کەناڵ ــى دیجل هەواڵ

ئازادیــا واڵت، ڕۆژنامــەى یــەىن ئوزگــور پولوتیــکا، کارو 

ــاىن  ــەن. شانبەش ــاڵ دەک ــە ڕووم ــەکاىن پەکەک چاالکیی

ئەوانــە ئاژانــى هەواڵــى هــاوار، ڕووناهــى تیڤــى، 

نــەورۆز تیڤــى و چــرا تیڤــى گرنگــى بــە باڵوکردنــەوەى 

کارو چاالکییــەکاىن پەکــەک دەدەن.

1978

پێگەی سیاسی
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زۆزان چەولک، فەرماندەی بڕیارگەی ناوەندی )یەژا-ستار(

سازدانی: هیوا کازم



چارەنووسی بزووتنەوە چەکدارییەکان 126

زۆزان چەولــک، فەرمانــدەی بڕیارگــەی 
ڕایگەیانــد،  یەژا-ســتار  ناوەنــدی 
گــەورەوە  ئامانجــی  و  بانگەشــە  بــە 
لــە   2020 نــاو ســاڵی  دەنێینــە  پــێ 
یــەژا- و  هەپەگــە  بناغــەی  نوێــوە 
ــە  ــە ب ــی: »ئێم ــەو. وت ــتار دادەڕێژین س
قۆناغێکــی مێژووییــدا تێدەپەڕیــن کــە 
شۆڕشــەکەمان بــە ڕۆحــی فیداکاریــی و 
دەکرێــت. دروســت  گــەورە  قوربانــی 

و قڕکەریــی  داگیرکــەر  لەبــارەی هێرشــی  چەولــک 

ــە 9ی ترشینــی یەکەمــی 2019 بــۆ  دەوڵەتــی تــورک ل

ــە قۆناغێکــی وا  ــی: » ل ــاوای کوردســتان وت ســەر ڕۆژئ

ــاوادا ســەرەتا  ــە کەســایەتی شۆڕشــی ڕۆژئ دایــن کــە ل

گەلــی کــورد و گەالنــی دیکــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

کۆنســێپتی ســڕینەوە ســازگار کــراوە. وەکــو دەزانرێــت 

شۆڕشــی  دژی  لــە  یەکــەم  ترشینــی  9ی  هێرشــی 

ڕۆژئــاوا، لــە هەمــان ڕۆژی پیالنگێــڕی نێونەتەوەیــی کە 

ــوو  ــوریاوە دەرچووب ــە س ــەوە ل ــامن بەهۆی ڕێبەرایەتی

یاداشــتەکانی  لــە  پێکــرد. ڕێبەرایەتیــامن  دەســتیان 

ئیمراڵیــدا دیاریــی دەکات، بەهــۆی ئــەوەی ڕێبەرایەتی 

لەســەر خاکــی خــۆی حەواندوەتــەوە، تورکیــا چەندیــن 

ئــەم  دەکاتــەوە.  ســوریا  لــە  خــۆی  تۆڵــەی  ســاڵە 

ــەم  ــوریا و ه ــە س ــە ل ــەم تۆڵەکردنەوەی ــەش ه هێرش

ــاوا  هێرشێکیشــە بــۆ ســەر ئازادیــی کــە شۆڕشــی ڕۆژئ

ــێت. ــی دەبەخش ــورد و مرۆڤایەت ــی ک ــە گەل ب

دژی  لــە  بەرخــۆدان  و  ڕۆژئــاوا  ســەر  بــۆ  هێــرش 

ــاوەی  ــە م ــە هێرشــەکان ل ــارە ک ــە. دی ــەوە بەردەوام ئ

زۆر  مــن  بــەڕای  دەبــن.  بــەردەوام  داهاتووشــدا 

ــای  ــەر بنەم ــن و لەس ــۆ بکەی ــی ب ــە ئامادەکاری گرنگ

ــر  ــۆدان بەگوڕت ــەالن بەرخ ــی گ ــدی هاوبەش بەرژەوەن

بکەیــن.«

بــۆ  تــورک  دەوڵەتــی  هێرشــی  وتیشــی،  چەولــک 

ــووە ســورپرایز،  ــچ کەســێک نەب ــۆ هی ــاوا ب ســەر ڕۆژئ

ــت  ــی ناوەڕاس ــەوەی ڕۆژهەاڵت ــی دیزاینکردن هەوڵدان

و دوژمنایەتــی دەوڵەتــی تــورک نیشــان دەدات کــە 

هێرشــێکی لــەو شــێوەیە دەکرێتــە ســەر ڕۆژئــاوا، 

ــاواز،  ــووی جی ــە بیان ــورک ب ــی ت ــەوەی دەوڵەت لەبەرئ

ــرد.  ــاوا دەک ــە ڕۆژئ ــەی ل ــاتێکدا هەڕەش ــەر س ــە ه ل

تەنیــا  ڕۆژئــاوا  ســەر  هێرشــی  وتیشــی  چەولــک 

قبــوڵ  ئــەوەی  ناتــۆش  نییــە،  تورکــەوە  لەالیــەن 

ــە  ــەو هێرش ــی: »ئ ــردووە و وت ــوەی ب ــردووە و بەڕێ ک

ــە  ــکا ل ــیا و ئەمری ــرۆژەی ڕووس ــە پ ــێک ل ــو بەش وەک

ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت جێبەجێــی دەکات. زلهێزەکانــی 

ڕووســیا و ئەمریــکا دوژمنایەتــی تورکــی فاشیســت 

لــەدژی کــورد دەبینــن، لــە کات و شــوێنی جیــاواز 

ــەکار  ــورد ب ــە دژی ک ــورک ل ــتی ت ــی فاشیس دوژمنایەت

ــرد  ــی ک ــکا هێرش ــی ئەمری ــە مۆڵەت ــە ب ــن. بۆی دەهێن

قبوڵکردنەکــەی  بــە  و  بەردەوامــە  هێرشــەکەش  و 

بــە شــێوەیەکی ڕوون ئاشــکرای کــرد. دیاربــوو کــە 

ئامانجــی هێرشــە داگیرکارییــەکان کــە لــە 9ی ترشینــی 

یەکــەم دەســتپێکرد، ســڕینەوەی بزووتنــەوەی ئــازادی 

ڕێبەرایەتییەکەیەتــی«. و  کــورد 

چەولــک لــە بەردەوامییــدا وتــی، هەلومەرجەکانــی 

ئێســتا و ســاڵی 1999 جیــاوازن و ڕایگەیانــد: »نــە کــورد 

ــە.  ــوو نیی ــی پێش ــو قۆناغ ــش وەک ــی کوردی ــە پرس و ن

پارادیگــامی نەتــەوەی دیموکراتیــک و کۆنفیدرالیزمــی 

عەبــدواڵ  کــورد  گەلــی  ڕێبــەری  کــە  دیموکراتیــک 

ئۆجــەالن هێنایــە گــۆڕێ، بناغــەی ئــەو گۆڕانــەی 

دانــا. ئــەو پارادیگامیــە دوای ئــەوەی هەندێــک خرایــە 

بــواری جێبەجێکردنــەوە، لەنــاو ژنــان و گەالنــی جیهان 

وەاڵمێکــی گــەورەی بینییــەوە و ئــەو وەاڵمــە، بــە 

هێرشــەکانی ســەر ڕۆژئــاوا بــە هەڵوێســتی هاوبەشــی 

ــووە  ــە دەرکەوت ــتیەی ک ــەو ڕاس ــرنا. ئ ــر بی ــەالن زیات گ

ئەوەیــە کــە پارادیگــامی نەتــەوەی دیموکراتیــک و 

کۆنفیدرالیزمــی دیموکراتیــک لەنــاو ژنــان و گــەالن 

بوەتــە خــاوەن وەاڵمێکــی گــەورە. بــۆ خــۆی یــان 

ــە  ــتاتۆکۆپارێز ک ــی س ــەروەر و دەوڵەتان ــی س هێزەکان

ــۆکاری  ــتییەیە. ه ــەو ڕاس ــێنێت ئ ــەکان دەترس هەرێم

هێــرش بۆ ســەر بزووتنــەوەی کــورد و ڕێبەرایەتییەکەی 

ــرش و  ــتەمە. هێ ــا و سیس ــە ئایدیۆلۆژی ــەوە. بابەتەک ئ

کۆنســێپتی ســڕینەوە چەنــدە ســەربازییە، ئەوەنــدەش 

ــی  ــەن قڕکردن ــی تێبگ ــاش لێ ــت ب ــە. دەبێ ئایدیۆلۆجیی

ــد  ــە شــێوازی توون ــاڵوە و ب ــدە بەرب کــورد بۆچــی هێن

دەکرێــت. کــورد و دەســتکەوتەکانیان لــە ســنووری 

کــە  ئاســتێک  گەیشــتونەتە  دەرچــوون،  خۆیــان 

کاریگەرییەکــی جیهانــی هەبێــت. کاریگــەری لەســەر 

ــی سیســتمی  ــی ئەڵتەرناتیڤ ــەل، ژن و دەوروبەرەکان گ

ئەڵتەرناتیڤــی کــردووە و وای کــردووە کــە بکەونــە 

ــەڕان«. ــۆل و لێگ جموج

زۆزان  یەژا-ســتار  ناوەنــدی  بڕیارگــەی  فەرمانــدەی 

چەولــک وتیشــی، لــە قۆناغــی داهاتــوودا هێرشــەکان 

بــەردەوام دەبــن، بــەو هێرشــانە نــەک تەنیــا زوڵــم لــە 

کــورد و گەالنــی کوردســتان دەکرێــت، ڕاســتیییەکی 

شــەڕی  و  هەیــە  ڕابــردوو  نەتەوەکانــی  لــە  گــەل 

ئیرادەیــەک هەیــە کــە ئــەو ڕاســتییە دەخاتــەڕوو. 

چەولــک وتــی: »ئــەو بەرخۆدانــە ئــاوات و ئیلهــام 

دەداتــە گەالنــی جیهــان. لەبــەر ئــەوە زوڵــم لەالیــەن 

دەوڵەتــی تورکــەوە دەکرێــت کــە هێــرش دەکەنــە 

ســەر کــورد و ئــەو هێــزە ســەروەرانەش زوڵــم دەکــەن 

کــە ئــەو هێرشــانە قبــوڵ دەکــەن. هێــزە ســەروەرەکان 

ــۆ  ــن، ب ــە پێشــەنگایەتی کــورد دەبین کــە بەرخــۆدان ب

و  ئیمپریالییــەکان  بەرژەوەندییەکانــی  لــە  بەرگــری 

فاشــیزمی تــورک هــان دەدەن و کــە ئــەو هێرشــە بــۆ 

ســەر کــورد بکــەن و قڕکردنــی کــورد بگەیێننــە کۆتایــی. 

ــیاریی  ــەڵ هۆش ــب لەگ ــورد هاوتەری ــیاربوونی ک هۆش

و  ویســت  ژنــان.  و  جیهــان  و  ناوچەکــە  گەالنــی 

ئارەزوویــان بــۆ ئــازادی، هێــزە ســەروەرەکان دەخاتــە 

نیگەرانییــەوە«.

چەولــک وتیشــی، بەهــۆی ئــەو ترســەوە هێشــتان 

هێرشــی داگیرکــەری تــورک بەردەوامــە و وتــی: »لــەو 

کوردســتان  گەالنــی  و  کــورد  بەرخۆدانــی  دۆخــەدا 

و دۆســتەکانی، نیشــانی دەدەن، ڕەنگــی مێــژوو لــە 

ئاســتێکی گرنگــدا دەگۆڕێــت«.

چەولــک لــە بەردەوامیــدا وتــی: »ریســکی هاوســەنگی 

ســەرکەوتن و دۆڕانــی ئــەو قۆناغــە لەگــەڵ هیــچ 

ــی  ــی خراپ ــاکات. ئەنجام ــەراورد ن ــە ب ــی دیک قۆناغێک

ــەی  ــی کاریگەرییەک ــە ئاســتی جیهان ــە ب بەرخــۆدان ک

لــەو ئاســتەدا دەبێــت. ئێمــە ناتوانیــن سیاســەتی 
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هێــرش و پالنەکــەی بــۆ ســەر ڕۆژئــاوا دەســتیپێکردووە 

لــە قۆناغــی عەفریــن بچوێنیــن، نابێــت لەویشــی 

بچوێنیــن. وەکــو ئــەوەی بەبیرمــدا بێــت، ڕێبــەری 

ــە  ــەو بابەت ــدواڵ ئۆجــەالن لەســەر ئ ــورد عەب ــی ک گەل

ــارە  ــووی »ئەمج ــوو و وتب ــداری داب ــی هۆش ــە گرنگ ب

و  دەکــەن«  خۆڕاگریــی  نابێــت.  عەفریــن  وەکــو 

ــکا  ــش ئەمری ــوو. لەســەر عەفرینی پێرســپێکتیڤێکی داب

و ڕووســیا ڕێککەوتبــوون. ئێســتاش ڕێککەوتــوون. لــە 

کۆبوونەوەکــەی ئەنقــەرەی نێــوان ئێــران- ڕووســیا- 

تورکیــادا ئــەوە بیــرنا. مامەڵەیــان بــە هەندێــک پەیــامن 

کــرد. دەوڵەتــی تــورک بــە ئاشــکرا و بەبەرچــاوی 

هەمــوو جیهــان لــە هەمــوو هەلێکــدا کــورد قــڕ 

دەکات«.

و  ئەمریــکا  کــرد،  باســامن  ســەرەوەش  لــە  وەکــو 

کــورد  دژی  لــە  دوژمنکارانــە  هەڵوێســتی  ڕووســیا 

دەنوێنــن، لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت چەنــدە گرووپــی 

چەتــە هەبــن، بەکرێگیراوەییەکــەی دەداتــە دەوڵەتــی 

تــورک. لەبــەر ئــەوەی لــە دەرەوەی تورکیــا هیــچ 

هێزێکــی دیکــەی نییــە دوژمنایەتــی کــورد بــکات 

و چەتــەکان بحەوێنێتــەوە. هێــزە دەســەاڵتدارەکان 

لەســەر شــێوازی دەوڵەتــی تــورک بــۆ دژایەتــی کردنــی 

ــکات،  ــازادی الواز ب ــەوەی ئ ــت بزووتن ــورد، دەیەوێ ک

ــە  ــا ل ــی وەه ــت خاڵێک ــکات و دەیانەوێ ــی ب کۆنرتۆڵ

هێــزە  هەڕەشــەیەک.  نەبێتــە  سیســتمەکەی  دژی 

ــە  ــدا ل ــیۆنە چەپەڵەکان ــە ئۆپەراس ــەاڵتدارەکان ل دەس

پۆتانســیلی  وەکــو  تورکیــا  ناوەڕاســت  ڕۆژهەاڵتــی 

ــەر  ــن. لەب ــەکار دەهێن ــزی هێرشــکردن ب ــارەگا و هێ ب

ئــەم هــۆکارەش، هەتــا شــەڕی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت 

ــی  ــش کۆتای ــی تورکی ــی دەوڵەت ــەت، ڕۆڵ ــی نەی کۆتای

نایــەت. هەرکــە قورســایی شــەڕ دروســت دەبێــت، 

ــتنی  ــەورەی بەدەستخس ــی گ ــەورە و هەل ــکی گ ڕیس

ــورد،  ــەر ک ــاراوە. ئەگ ــە ئ ــەورەش دێن ــتکەوتی گ دەس

گەلــی کوردســتان، ژن و دەوروبــەرە دیموکراتــەکان 

ــە  ــەو دەوڵەت ــەردەوام بکــەن، ئ ــان ب ــی خۆی بەرخۆدان

تورکــە فاشیســتە کــە دەســەاڵتی ئاکەپــە پێشــەنگایەتی 

دەکات، دەڕووخێــت و کۆتایــی دێــت.

ــای  ــاری تورکی ــەڕی ڕزگاری کۆم ــو ش ــەڕە وەک ــەم ش ئ

ســاڵی 1920 مێژوویییــە. ئەگــەر لــە کۆتایــی ئــەم 

شــەڕەدا، دەوڵەتــی تورکــی فاشیســت ڕووبــەرووی 

ئەنجامێکــی  گــەل  ئــەوا  ببێتــەوە،  داڕووخــان 

دەوڵەتــی  ئەگــەر  دەهێنێــت.  بەدەســت  جیــاواز 

تــورک لــە ئاســتی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ئــەوەی 

ــتمی  ــی سیس ــت و قبوڵ ــتی نەهێنێ ــت بەدەس دەیەوێ

بەڕێوەبەرایەتــی خۆســەری نــەکات، ئــەوا ڕووبــەڕووی 

لەناوچــوون دەبێتــەوە. لــە ئەنجامێکــی بەم شــێوەیەدا، 

دەرســێکی مێــژووی دەدرێــت بــە فاشــیزمی تــورک. وا 

ــەڕووی  ــەم شــەڕەدا ڕووب دەردەکەوێــت کــە ئەگــەر ل

شکســت ببێتــەوە، ئــەوا کــورد لــە ئاســتی خۆجێیــی و 

ــە ئاســتی نێودەوڵەتیــدا گۆڕانکارییەکــی  هەرێمــی و ل

ــن. ــەدا دەهێن ــەر بارودۆخەک ــر بەس زیات

ئەگــەر چــی ئەمریکا و ڕووســیا ڕێگایان بە هێرشــەکانی 

دەوڵەتــی تــورک دابێتیــش، ئــەوا هاوســەنگییەکان 

گۆڕانــکاری بەســەردا دێــت. ئەگــەر ســەرج بدرێــت، لە 

دانیشــتنی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا، بــۆ جــاری یەکەم، 

ــیۆنە  ــەر ئۆپڕاس ــەوەی لەس ــۆ ئ ــکا ب ــیا و ئەمری ڕووس

نەکرێــن  شــەرمەزار  تورکیــا،  داگیرکەرییەکانــی 

هەڵوێســتێکی هاوبەشــیان نوانــد. ئەمــە واتــای خــۆی 

هەیــە. هــەردوو زلهێزەکــەش دەیانەوێــت ڕژێمــی 

تــورک بــەکار بهێنــن و دواتــر بــە دەســەاڵتدارێتییەکی 

ــن. ــەردەوام ب ــا ب ــەڵ تورکی ــت لەگ ــوە دەیانەوێ نوێ

ئــەو هێزانــە بــاش دەزانــن کــە دەوڵەتــی تورکــی 

چەتەکاندایــە.  لەگــەڵ  ئاســتێک  چ  تــا  فاشیســت 

و  خــۆی  ناگرێتــە  چەتانــە  ئــەو  هێزێــک  هیــچ 

وەک  و  خــۆی  ئەســتۆی  ناگرێتــە  بەرپرســیارێتییان 

ــە.  ــاڵ نیی ــە بەت ــەاڵتداریی ئاکەپ ــتی دەس ــی دەس داش

بەمــەش دەیانەوێــت دەوڵەتــی تــورک لــە هەمــوو 

ئۆپڕاســیۆنێکی قێزەوەنــدا بــەکاری بهێنــن و لــە الیەکی 

دیکەشــەوە ئــەو بارودۆخــە لــە دژی دەوڵەتــی تــورک 

بــەکار دەهێنــن. لــەم چوارچێوەیەشــدا پێدەچێــت 

ڕژێمــی فاشیســتی ئاکەپــە لــەو بارودۆخــە ڕازی بێــت. 

بــەاڵم ئەوانــەی ڕووی ڕاســتەقینەی دەبینــن و ئەوانــەی 

بیــر لــە دواڕۆژی تورکیــا دەکەنــەوە، وەکــو ئەردۆغــان 

ناکــەن.  بارودۆخەکــە  ســەیری  دارودەســتەکەی،  و 

ــتێکی  ــە ئاس ــتنەوە، ل ــی بوەس ــە دژیش ــدە ل هەرچەن

بــااڵدا دەزانــن کــە ئــەم ئۆپڕاســیۆن، ئۆپڕاســیۆنی 

ڕزگاریــی ئەردۆغانــە.

بۆیــە ئــەو تێکۆشــانەی لــە دژی فاشــیزمی تــورک 

ــی  ــی کۆمەاڵیەت ــە ڕووی ئەنجام ــت، ل ــوە دەبرێ بەڕێ

ــە  ــدا زۆر گەورەی ــەڕی دژی داعش ــە ش ــیدا، ل و سیاس

مێژوویــدا  گۆڕانکاریــی  دیاریکردنــی  ئاســتی  لــە  و 

ــی  ــوو شــەڕیک قوربان ــو هەم ــان وەک ــت. بێگوم دەبێ

دەخاتــە  خــۆی،  هەبوونــی  گــەل  دەدرێــت.  زۆر 

هێزەکانــی  شــانی  بــە  شــان  و  گۆڕەپانەکــەوە 

پاراســتنی خۆســەری، شــەڕی پاراســتنی شــکۆ دەکــەن. 

هێرشــێک لــە دژی گــەل و ژنــان و سیســتمەکەیان  کچە گەریالیەکی )پەکەکە(
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هەیــە. لــە کاتــی دەســتپێکردنی هێرشــەکانەوە لــە 

ــۆ  ــە ب ــی ک ــی مەدەن ــەکوژکردنی هاواڵتییان دژی ڕەش

پاراســتنی سیســتمەکەیان لــە خۆڕاگریــدان، لــە ئاســتی 

نێودەوڵەتیــدا شــەپۆلی ناڕەزایەتــی گەورەتــر بــوو. 

هێرشــەکانی دژی گەلــی مەدەنــی کــە سیســتمەکەیان 

دەپارێــزن، بــوو بــۆ ڕۆژەڤ. ڕای گشــتی جیهانــی و 

هەمــوو کوردێــک بــە هەڵوێســتێکی هاوبــەش لــە 

و  دژی هەبــوون  وەســتانەوە. هێرشــی  ئەمــە  دژی 

دەســتکەوتەکانی گــەل و هەوڵەکانــی هەنگاونــان بــۆ 

بونیادنانــی یەکێتــی نەتەوەییــان کــرد بــە ڕۆژەڤ. لــەو 

ــەر  ــە ه ــردووە، ل ــتی پێک ــەکان دەس ــەوەی هێرش کات

دەرفەتێکــدا الیەنــە جیاوازەکانــی کــورد، بانگەوازییــان 

بــۆ یەکێتــی نەتەوەیــی کــردووە. بۆیــە بەرزکردنــەوەی 

بانگــەوازی یەکێتــی نەتەوەیــی لــەم قۆناغــەدا زۆر 

ــە. گرنگ

دوایــی  ڕۆژی  چەنــد  لــە  و  ئەمســاڵ  مــاوەی  لــە 

سیاســییەوە،  و  ســەربازی  ڕووی  لــە  ســاڵەکەدا، 

ــە ئامانجــی  ــوو. ب ــن ســەملاندنی گرنگــامن هەب چەندی

گۆڕانکاریــی گــەورە پێــامن نایــە ســاڵی نــوێ. بــە 

بــە دەســتپێکردنی  لەیــال گوڤــەن و  پێشــەنگایەتی 

چاالکیــی مانگرتــن لــە خــواردن کــە 200 ڕۆژ بــەردەوام 

بــوو، پێــامن نایــە ســاڵی 2019. 

ســەر  ئێمــە  بارودۆخــەدا  ئــەم  چوارچێــوەی  لــە 

دادەنوێنیــن لــە بەرامبــەر هــەر یــەک لــە هاوڕێیامنــان 

ــار و  ــا چن ــاکار و مەدی ــور ش ــەزەن و ئوگ ــوف گ زولک

ــی  ــە ئەنجام ــە ل ــاگالن ک ــرا س ــە و زەه ــەن بەهچ ئایت

بــوون.  شــەهید  خواردنــدا  لــە  مانگرتــن  چاالکــی 

ڕێبەرایەتــی  ڕاســتی  بەرامبــەر  لــە  هەروەهــا 

دوپــات  فیداییبوومنــان  بڕیــاری  بــە  پابەندبوومنــان 

ڕێبەرایەتــی،  لەگــەڵ  چاوپێکەوتــن  دەکەینــەوە. 

و  مــۆڕا  بــە  بــۆ  ئێمــە  بزوتنــەوەی  و  گــەل  بــۆ 

ــی  ــە ڕێبەرایەت ــەم چاوپێکەوتنان ــەورە. ب ــی گ هیوایەک

بەرچاوڕوونییەکــی پێدایــن. ئەنجامــی هەڵبژاردنەکانــی 

تورکیــا ئاشــکرا بــوون و ئــەو ئەنجامانــەی خۆڕاگرییەکە 

ــر  ــە ڕووی سیاســییەوە دەســتی بەهێزت خســتیە ڕوو، ل

کردیــن.

لە ڕووی ســەربازییەوە، هەرچەند لــە دژی هێزەکامنان، 

ــن،  ــردن هەب ــی لەناوب ــتار( هێرش ــە و یەژا-س )هەپەگ

بــەاڵم وەک ئــەوەی ســەر لــە نــوێ دروســتکردنی 

هەپەگــە و یەژا-ســتار، خۆڕاگریــی و چاالکیــی گــەورە 

بەڕێــوە بــران. لــە بنەڕەتــی پالنگێــڕی لەناوبردنــدا، لــە 

ــەم  ــەاڵم دوژمنیــش ب باکــور ئۆپڕاســیۆن بەردەوامــە، ب

ــتی  ــەی دەیویســت بەدەس ــەو ئەنجام ــیۆنانە ئ ئۆپڕاس

زۆر  دوژمــن  گەریالیەتیــدا  مێــژووی  لــە  نەهێنــا. 

ئۆپڕاســیۆنێکیش  هــەر  داوە.  ئەنجــام  ئۆپڕاســیۆنی 

ــە،  ــەی نیی ــە ناوەک ــەوەی گرنگ ــەاڵم ئ ــا، ب ــی لێن ناوێک

بەڵکــو ئەنجامەکەیەتــی. ئامانــج و ئەنجامــی ئــەم 

ئۆپڕاســیۆنانە گرنگــن. بــە دروســتبوونی گۆڕانــکاری لــە 

بارودۆخــدا و بــە پێشــکەوتنە تەکنییــەکان، کارەکتــەری 

ــرد. ــج ک ــاوازی قازان ــی جی ــەڕ بارودۆخێک ش

دوژمــن هەموو ســاڵێک لــە دژی گەریال ئۆپڕاســیۆنێکی 

باکــور  لــە  تایبــەت  بــە  دەدات.  ئەنجــام  رووتیــن 

ــی  ــران، هەوڵێک ــو ک ــاوی ناب ــە ن ــەو ئۆپڕاســیۆنەی ک ب

ــاواز بخوڵقێنــن. ســوپای  ــدا کــە بارودۆخێکــی جی وایان

تــورک کــە جگــە لــە تەکنیــک هیــچ هێزێکــی دیکــەی 

شــەڕکردنی نەمــاوە، ویســتوویەتی بــە ڕێبازەکانــی 

بارودۆخەکــە پێچەوانــە بکاتــەوە.  تایبــەت  شــەڕی 

ــان بەشــی  ــە کــە هێزەکەی ــە و مەهەپ فاشــیزمی ئاکەپ

ئــەوەی نەکــرد خۆڕاگریــی گەریــال بشــکێنن، لــە ڕێــی 

ــان  ــک وتی ــوو ڕۆژێ ــەوە، هەم ــا و ڕاگەیاندنەکان میدی

ــەوە،  ــێ ماونەت ــان ل ــان، هێنەدای ــێ هێن ــامن پ »کۆتایی

هێندەیــان تەســلیم بــوون«. بــەم قســانە ویســتیان دڵی 

ــی  ــە هەرێمەکان ــا ل ــەن. هەروەه ــۆش بک ــان خ خۆی

پاراســتنی میدیــا بــە ڕێــگای ئۆپڕاســیۆنی پەنجــە، هیــچ 

ئەنجامێکیــان بەدەســت نەهێنــا. لــە هەندێــک گــردی 

ــرد. ــاواری ســەرکەوتنیان ک ــوون و ه ــر ب ــاڵ جێگی بەت

ــوو  ــە دژی هەم ــا ل ــتنی میدی ــی پاراس ــە هەرێمەکان ل

ــەورە  ــی گ ــی و چاالکی ــن، خۆڕاگری ــەکانی دوژم هێرش

گەریــالکان،  چوارچێوەیــەدا  لــەم  چــوون.  بەڕێــوە 

بــە تاکتیــک و چاالکیــی، گــورزی گوشــتندەیان لــە 

بــەو  یەژا-ســتاریش  هیزەکانــی  وەشــاند.  دوژمــن 

خۆســەرەکەی،  هێــزە  بــە  و  خۆســەرەیە  ئیــرادە 

شــەڕێکی پاراســتنی کاریگەریــان بەڕێــوە بــرد. بــە 

ــورک  و  ــین و زێ و خواک ــۆ و ئاڤاش ــە جیل ــەت ل تایب

و  کاریگــەر  چاالکیــی  ســەرحەدیش  و  بۆتــان  لــە 

ــە دژی هێرشــی داگیرکــەران،  ســابۆتاژیان ئەنجامــدا. ل

جێگایــەک  هەمــوو  لــە  یەژا-ســتار  هێزەکانــی 

بەڕێــوە  گەورەیــان  خۆڕاگرییەکــی  و  فیداکاریــی 

بــرد. لــە دژی هێرشــە دڕندانــەکان و کۆمەڵکــوژی 

دەروونیەکانــی  و  تایبــەت  شــەڕی  ڕێبازەکانــی  و 

ــی  ــاڵەدا هێزەکان ــەو س ــەر، ل ــی داگیرک ــی تورک دەوڵەت

پاراســتنی ژنــان، بــە ڕووحــی خۆڕاگریــی و بــە ڕووحــی 

ــتە روو  ــان خس ــی گرنگی ــەوە، بەرچاوروونییەک چاالکیی

ــە باشــوریش ئۆپڕاســیۆنە  ــە باکــور و هــەم ل و هــەم ل

کــردەوە. پوچــەڵ  داگیرکەرییەکانیــان 

بــەم   2019 ســاڵی  ئامــاری  چوارچێوەیــەدا  لــەم 

شــێوەیەیە:

چاالکییەکانی یەژا-ستار: 58

شەهیدی ژن: 166 

ئەسیر:3

دوژمــن لەســەر بنچێنــەی ئــەوەی کۆمەڵکوژییەکــە 

بــە ئەنجــام بگەیێنێــت، لــە باکــور و باشــور و ڕۆژئــاوا 

ــەم تێکۆشــانەمان کــە  ــە هێرشــەکانیدا. ئ بەردەوامــە ل

قۆناغــە مێژووییەکــە بــە باشــی دەنرخێنیــن و بــە 

شــێواز و تاکتیکــی ڕاســت بەڕێــوەی دەبەیــن، دەبێتــە 

هــۆکار کــە ســەرکەوتوو بیــن. لــەو بڕوایــەدام کــە 

ــن  ــۆ دەکەی ــی ب ــی باش ــەش نرخاندن ــەم قۆناغ دوای ئ

و گــەل و گەریــال ئــەم تێکۆشــانە باشــرت و بەرفراوانــرت 

دەکــەن. لــەڕووی ســەربازی و سیاســەتی دیموکراتیکدا، 

بــە  کۆتایــی  و  دەکەیــن  بەرفراوانــرت  تێکۆشــامنان 

ــوا و  ــەم هی ــن. ب ــەرەکان دەهێن ــە قڕک ــوو هێرش هەم

ــزە  ــک و هێ ــوو ژنێ ــۆ هەم ــرم ب ــاڵو دەنێ ــەوە، س ئاوات

ــە خۆڕاگریــدان. ئامانجــی -2020 دیموکراتــەکان کــە ل

مــان ئەوەیــە کــە خاوەنــی ئامانجــی گەورەتــر بیــن لەم 

ــە و  ــەوەی هەپەگ ــوێ بونیادنان ــە ن ــەر ل ــاڵەدا و س س

یەژا-ســتار بەهێــز بکەینــەوەو گۆشــەگیری ســەر ڕێبــە 

ــکێنین. ــۆش بش ئاپ



لە باڵوکراوە تازەکانی دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە
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