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   تةقوايييو حةميد  مودةريسيكورش
  عةمةرأزطار 
2004/8/28         

نةيتواين دريذة بة عومري يةكثارضةيي ِريزةكاين ) مةنسور حيكمةت(مردين ري ئيران ،  دواي سةرةجنام ، حيزيب كومونيسيت كريكا
) حيكمةيت (  ئةوةي لة يةكتري جيا بكرينةوة بالَيكيان ووشةي  ، وة بوحيزب بدا ، دوو حيزيب تري بة هةمان ناو يلَ دروست بوو

  . لكاندووة بة ناوةكةي خوي 
رضي لة ثراكتيك ة ، جيابوونةوةكان ئةطبيينخوي بجارة ترازاين طةورةي وا بة وة تا ئيستا سييةم1991 ةوةية لة سالَيئةم بزووتن

 لة بووين بةرذةوندي جياواز لة ،ز كردين تاوانباري و لة شكاندين حورمةيت يةكتر لة ِري لة داِرشتين ئينشاي ثلميك دذ بة يةكتروو
 يةكةم و دووةمدا شةخسي مةنسور حيكمةت  جيا بوونةوةييةكتر دةضن ، بةآلم  ترازاين ئةم جارة لة ضةند ِرويةكةوة جياوازة ، لة

دا خوي بة دروست كردين فراكسيوين كومونيزمي كريكاري و  يةكةم جيابوونةوةيلةلة ذيانا بوو دةوري ِراستةوخوي تيدا هةبوو ،
لة  قالة دان لة حيزيب كومونيسيت ئيران بة دروست كردين حيزبيكي تازة دةورةيةكي تري سياسي تازةي دةست ثي كرد ، بة ئيستي
 بة وجودي ئةو وةكو مةرجةعي ةتتةنانلة اليةن مةنسورحيكمةت و ) دةسةآليت سياسي(  لة طةرمةي تةرح كردين باسيدووةمدا

 زةربةيةكي ةورة بة ثةرش و بآلوي جيابوونةوةي خويان ِراطةياندوبالَيكي طفيكري و سياسي حيزب و وةكو ليدةري يةكةمي حيزب 
لة جيابوونةوةي ئةمِروش ئةو لة ذيانا نةماوةو بةآلم ، ئةطةر ئيستاش زيندوو بواش  ، سياسي زور طةورة بة حيزب كةوت

لة دةست هاتبا لةو هةلَويست و كارانةي كة لة بةرامبةر جيابونةوةي دووةمدا نيشاين دا بِرواناكةم هةلَويستيكي كةمتر يان زياتري 
دواخستين ليك ترازانةكة ، بةآلم طومانيشم نية بووين ئةو يارمةتيدةر بوو بو دريذة كيشان و يةكثارضةيي ِريزةكاين ئةو حيزبةو 

   .ي طرتيننةك ثيش ث
 لة اليةك  لة طةأل بكةن ، يئةم جيا بوونةوةية فورسةيت جياوازي بة خةلَكي جياواز داوة بة هةلَويسيت جياوازةوة سةودا 

 ضاوةِرواين هةوالَي خوشتريشن ، ثيكي شادي ئةنوشن و  وا ، وةكو هةلَويستيكي سادةي ئةلف و يب ي سياسةت ئةم حيزبةنةياراين
   لة ذوورةكاين ثالَتاك و لة ِروون كردنةوة طشتيةكانيانوةردوو بالَةكة لة كوبوونةوة تايبةتية حيزبيةكاندالةو الوةش ه

  .كتر بةسةر ئةندامان دابةش دةكةن ثِروثاطةندةي ذةهراوي دذ بة ية
 وونبوين،  ئةم بزوتنةوةيةو  من زور شت لة ثةناي تةث و توزي ئةم دياردةية دةبينم ، عومري بةفِريوضووي ميذووي ِرابردووي

 ِراستطويي و بةهرة لة ميذووي ئيستاي دةبينم ، ميذوويةك ديتة بةرضاوم كةنةك تةنانةت ثيويستة سةر لةنوي يةكجارةكي
زور بة سادةيي وتنةوةية نيم ، بةالَم  وا  بةلَكو ثيويستة سةر لة نوي لةذير ِرةخنةدا بنوسريتةوة ، من دوذمين ئةو بزخبوينريتةوة

تيك كة ي خويدا ِرادةكيشي ، مةي مةييت خوي بة دوا نة سالَيكة و نة دووان يب باكانةئةم بزوتنةوةية بةبةرضاوي هةمووان
 كورسيةكةي جي  نةليدةريكي ،سالَي ِرابردوو بةجي ماو 15 لة تاسة يا هةورازيكي سةر ريطاي قاضيكي هةرجارةي دةستيك يا 

 قةلَةم و  خوارةوةش بوي هةبوو دةنطي ببيستري و دةست بداتة، نةكةسيكي جورئةيت كرد بلَي خةتاي من بوونة ئورطانيكي  ، هيشت
 . و دةسكةوتة وةمهيةكان بذميري زيانةكان

ةكاين لة زجنري دابةش بوون و خةفة بووين تواناو بةهرةي ئينسانةكان، دةورو نةخشي سيستةمي تاكة شةخسي مةرجةع  
 ثةيوةندي بة دةركةوتين مةنسورحيكمةت وة ين  ي ئةم بزوتنةوةيةسةرةوةو خوارةوة لة شيوازي هةرةميانةي دةسثليين حيزبدا ،

 ، بةآلم ئةو هيض كيشةيةكي لة طةأل ية ، بةلَكو ئةم سونةتة ميذوويةكي دريذتري هةية و لة قاضي حيزبة راست و ضةثةكان ئاآلوة
 بةناضار تةناقوزاتة دةروونيةكان بةوجودي  نةبوو بضي بةطذ ئةم دياردةية ،بووةو تا ِروذي مردنيشي نووسينيكيئةم دياردةية نة

حيزب و بزوتنةوةكةيان ئيفليج فيزيكي و تيوري ليدةر بة ثةاين هيالنةيان دةكردو لة نزيكترين فورسةت و بةهانة دةتةقينةوةو 
دةكرد ، جيا بوونةوةكان لةم بزوتنةوةية تةنانةت كايتَ بة ئامانج و ئاراستةي جياوازيش دةهاتة ثيش و دذ بة ِرابةري 

لة بةرامبةر حيزيب 1991بزوتنةوةكةش بوو دوورو نزيك كوثي و السايي و تةكنيكةكاين ِرابةريان دةكردةوة كة لة جيابوونةوةكةي 
  .مونيسيت ئيران بة كاري هينا وك
ثاش ئةوةي بة ئةسثايي و بةزيرةكي لة ِريطةي ضاالكيةكاين كوميتةي كوردستاين حيزب تواين ) كورش مودةريسي(ئةمِروش  

كي تري ثيك دا حيزبي) قوايي حةميد تة( فراكسيونيكي مونسةجيم و لةكوميتةي ناوةندي و مةكتةيب سياسي ثيك بيين لة بةرامبةر 
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شوِرشي كريكاري ، ( ي بو ناوةكةي ثيشوو زياد كرد ، كاك كورش دةيةوي لةبةرامبةر باسةكاين ) حيكمةتيزم ( هينا و ووشةي 
  .كي واقيع بيين زةمانة بناسيين ِرابةريثيروستريكا بنويين و خوي وةكو ) دةسةآليت سياسي لة ئيراندا 

اين كةمثينيكي طةورةي وةفاداري و سويندي ئةرسةدوكسي بو باسة نةمرةكاين ِرابةري كوض كردوو دةيةوي  كاك حةميديش بة سازد
ينك، لة دين وةرطةٍراين بالَةكةي تر بسةمليوريي ضونكة حةميد دةزاينَ  هةر ثشت كردنيِرش ، دةسةآلت (  لة باسةكاين  تيشو (

  .ي مونةزيري طشيت لة دةسيت دةضي ي عةمةليةوة كورسي ِرابةري طشيت و مرياتطرشويين ئةو دةخاتة طورانةوة و لة بار
 بةآلم لة بةرضاوي مندا هةردووكتان ضةندة لة يةكتر دةضن ، هةردووكتان لة باري سياسيةوة ضةندة هةلَثةرسنت ، كايتَ كاك كورش 

  و قوربانيةكاينو بةسةرهاتة تراذيدي   ئةلبومي هةموو  وينةبينيمان ثي دةفروشي هةست دةكةم لة طةلَيشا) واقيع ( ِريا دةكاو 
دةكاو دةيفروشي ، ئةطةر دةتزاين ئةم باسانة واقيعي نني بو قسةت نةكرد تا  كومونيستةكان لة كوردستان وعيراق هةراج

   ؟؟؟كومونيستةكاين كوردستان و عيراق لةم هةموو موغامةرة سياسيةو نسكو سياسيانة بثاريزي
ض نزيك يب ض دوور ثةردةو متوحاتة سيساسيةكاين تو بو من نا بةلَكو بو ئةوانةي تا  من دلَنيام ِرووخاين حكومةيت ئيسالمي ئيران 

 دلَنيام تو نة بة تةماي خوت خبةيتة شةِري دةسةآلت لة تاران نة ئيستا بِروات ثي دةكةن ئاشكرا دةكا ، ضونكة من لة ئيستاوة
 ئيراندا ئةم ناوة موئةقةتةي دات ناوة بو حيزبة  يليم ديارة ضون لةسبةييناشي سوشياليزم لة سنةو سابآلغ دامةزريين ، بةتةم

لةيةكتر دةضن لة نةوتين ئةو  نووي تري واقيع بيين ئةودةمة ئةيقرتيين ، هةردووكتاندات ناوة بة بيا) حيكمةتيزم ( تازةكةت و ئةم 
 ، من دةبينم لةحيزبيكي ية سادانةي خةلَك ئةيبيينشةِري لة سةردةكةن و لة ثةردثوش كردين ئةو ِراستشتانةي لةثةنادا 

   ئةنتةرناسيونالدا دوو ميلةت يةكتر بةجي ديلَن ، كوردةكان بة شوين كاك كورش و فارسةكان بة شوين ئاغاي تةقوايي ، 
ويل تازةي كوردستان و عيراق نةك نةبنة بةشيكي خاواتةخوازم كومونيستةكاين من لةم ِرووداوانة يةك ضاوةِروانيم هةية ، من ئ

 ، بةلَكو خويان لة تةوقي ئةو هاو ثةميانيية ِرةها بكةن ، ثشت لة كاك كورش و ئاغاي حةميدو لة حيزبةكانيان بكةن ، ئةم ياريية
ي ناتةباو نايةكسان بةِريوة دةضي ، بةآلم زةمانة كة لة طوشةي سالَة كونكرييت ثةيوةندي ئةنترناسيوناليسيت نيوان هةردووال15

  ئيسثايت كرد ئةم ثةيوةندية نةك ئةنتةرناسيوناليسيت ين ية ، بةلَكو ثةيوةنديةكي بةرتةسكي 
  .ئيقليمي و ثِر لةباجي سياسي يب كوتايية 

                                                                                                   


