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شانؤطةري هةلَبذاردن بؤ ) ي مانطي ذؤئةن17(ي جؤزةردان27لة ئصران قةول واية رؤذي 
رذميي كؤماري ئيسالمي لةماوةي . نؤهةمني خويل سةرؤك كؤماري بةأصوة بضصت

تةمةين خؤيدا زؤرجار لةذصرناوي هةلَبذاردن هةراوهوريايةكي وةأص خستووة و 
.  ثاي سندؤقةكاين دةنطدانويستوويةيت بة فصلَ و تةلَةكةي جؤراوجؤر خةلَكي بكصشصتة

بةآلم لة راستيدا لة نيزامي ديكتاتؤأي وياليةيت فةقية هيض كات بةأصوةبردين 
يل كردين ئريادةي خةلَكي لةأصطاي دةنطدان بة هةلَبذاردنصكي راستةقينة بة ماناي دةخ

لةو ماوةيةدا هيض . مةبةسيت دةستصوةردان لة ضارةنووسي كؤمةلَطا بةأصوة نةضووة
 تؤزصك لة بارودؤخ و تايبةمتةندييةكاين ،كام لةو شانؤطةري هةلَبذاردنانةي رذمي

 دصمؤكأاتيك و هةميشة ناوةندة غةيرة.نةبووة ثصوةهةلَبذاردنصكي ئازادودصمؤكأاتيكي 
و هي تر شتةكان دةبأنةوة " أصبةري"ئينتسابييةكاين لةوانة شوأاي نيطاهبان و دةزطاي

و لةأاستيدا سةرةتا مةقامات هةلَدةبذصرن و دواتر بؤمةشأوعييةت دان بةوان لة دةنطي 
  .خةلَكي كةلَك وةردةطرن

تووانةي أذمي بنةأةيت دواكةوبذاردين سةرؤك كؤماري كة لة سةر بنةماي ياساي هةلَ
بةأصوة دةضصت ثصوةندي بة خةلَكي ئصرانةوة نيية، بةلَكوو ثصوةندي بةتوصذصكي زؤر 

دا بةأاشكاوي نيوةي كؤمةلَطا ياين ذنان 115ضكؤلة لة دةسةآلتدارانةوة هةية، لة ئةسلَي 
لةمايف ثالَصوراوبوون بص بةش دةكرصن، أصذةيةكي زؤر لة خةلَكي ئصران كةشيعة نيني و 

 وةاليةيت فةقية نيية بص ا زؤرينةي خةلَك كة باوةأيان بة ئةسلَي ديكتاتؤأيهةروةه
 و بص بةش كردنانة بؤ بةرتةسك،دةستصوةردانتازة هةمووي ئةو . بةش دةكات

هةلَبذاردين سةركؤمارصكة كة وةكوو هةموو دةزانن و بؤ خؤشيان داين 
  .بةخؤيةبةسةردادةطرن، نة دةسةآلتصكي هةية و نة لة كردةوةش دا سةر

 كةسي 6شوأاي نيطةهبان لةنصو ئةو كةسانةي كة نصونووسييان كردبوو، تةنيا 
 لةسةر ئةوةيكة كص لة دا، بةو حالَةشةوة تةنانةت لةنصو بالَي موحافزةكارثاآلوتووة

 كةس لة 6منوونةي ئةو لة كاين راطةياندين ليسيت . سايف بصتةدةرص كصشة هةية
ي دةستصوةرداين  حةددادي عادلَ و نامةي خامةنةيي و ثالَصوراوان و لةثاشان سصنارييؤ



مافيياي دةسةآلت بةر . مان بيين"ئيسالح خواز" يزيادكردين نصوي دوو ثالَصوراو
 ئةو شانؤطةري هةلَبذاردنةي دياري كردووة و بةهصنانة كايةي لةهةمووشتصك ئاكامي

زجنريةييانة، هيواي رةفسةجناين، ئةو سةرداري سازةندةطي هةذاري و بصكاري و قةتلَة 
بةو .  كردة ناهومصديخوازاين شكست خواردووي ساويلكةيئيسالح خوازاين شكست 

. ثصية هةولَي ئيسالح خوازاين أذمي بؤ بةشداري لة هةلَبذاردن هةولَصكي بص ئاكامة
خامةنةييش لة سوخةنأاين أةمسي خؤيدا بة أاشكاوي أايطةياند كة ناهصلَص نةياراين 

  لة اليةكي تر نيطةراين  . هةلَبذصردرصنوةاليةيت فةقية
لة بةشداري نةكردين خة لَك لةو شانؤطةريية، خاتةمي و تةواوي رذميي نيطةران 
كردووة، بةجؤرصك كة ئةويش بةنؤرةي خؤي بة يؤنسي وةزيري ئيتالعايت دةستووردا 

 هةموو كارصك ئامادة بصت و ئةويش وةكوو كة مششريةكان لةأووةوة ببةستص و بؤ
 هةأةشةي كرد كة هةرجؤرة هاندان بؤ بةشداري نةكردن لة هةلَبذاردن ئيختاركةم ية

وةكوو هةولَ بؤ أوخاندين أذمي بة حيساب دصنص كة ئةويش سزاي قورسي بةدواوة 
هةر ئةو هةأةشة و كردةوانة نيشاندةري نيطةراين أذمي لة بةشداري نةكردين . دةبصت

ونكة ئةوان تةجرةبةي هةلَبذاردنةكاين ئةم جةماوةري خةلَك لة هةلَبذاردنةكةية، ض
لةسةدي 50 هةلَبذاردين مةجلسي حةوتةميان هةية كة لةودا زياترلة يبةتدواييانة، بةتا

  .خةلَك شانؤطةري هةلَبذاردنةكاين رذمييان تةحرمي كرد
نيطةراين أذمي بةسةرةنج دان بة ناأةزايةيت و نةفرةيت قولَي جةماوةري خةلَك و 

  . لة نيزام و ناأازي بووين ئامريكا و وآلتة أؤذئاواييةكان لةخؤأا نييةبيريوأاي طشيت
لةنصو وةها بارودؤخصك دا و دواي ئةوةيكة ثأؤذةي ئيسالح خوازان لة ئصران شكسيت 

ةوةي خوارد و خةبايت كرصكاران و جةماوةري خةلَك لة كوردستان و بزووتن
وة درصذة بة يةكي زياترة شصلطريتر و بة خصرايشؤأشطصأانة و أاديكالَي ئةو

ثصشأةوييةكاين خؤي دةدات، تازة كؤمةلَصك بة نصوي ئيسالح خوازي كورد كةوتوونةتة 
شوأاي هاوئاهةنطي ئيسالح "خؤ و بة ثصكهصناين ضةند كؤبوونةوةيةك لة ذصرناوي

، ئةو بةأصوةبةرانةي جةةي موشارةكةيت ئصراين ئيسالمي و سازماين "خوازان
. ي كوردستان دةدةنيب ئيسالمي، هةولَي بةالأصدابردين خةبايت خةلَكموجاهيديين ئينقال

ةكانيان، خةلَكي ئةوان هةولَ دةدةن تا بة هصنانةطؤأي خواستةكاين خؤيان وهاوبيري
كوردستان بكصشنة ثاي سندوقةكاين دةنطدان وبؤ أذمي ئيعتبار وةدةست بصنن و بة ثصي 

بةسةرةنج .  لةكوردستان ضارةسةربكةنئةركةكانيان، بةشصك لة طريوطرفتةكاين أذمي
ةمصذة شكسيت خواردووة، دةكرص زؤر لدان بةوةيكة ثأؤذةي ئةوان لةئاسيت ئصران دا 

شعوري ةكانيان لة ئصران لة دواوةترن، ئةوانة ني كة ئةوان ضةند فاز لة هاوبيريبلَص
  .طرتووة بةكةم يانسياسي خةلَكي كوردستان



ضةند كؤبوونةوةيةكيان ، ةركي خزمةتطوزاري بة أذميئةم ئاغايانة بؤ بةأصوةبردين ئ
كوردةكان و " لة ذصر ناوي لةشاري بؤكان و ،  دوايني كؤبوونةوةيان  بةأصوة بردووة

ضاوطصأانصك بةسةر ناوةرؤكي هةندصك . بةأصوة بردووة"خوازيية دصمؤكأاتيكةكاندا
 ان بة باشي ناناسنلةو قسةوباس و بيريوأايانة، ناوةرؤكيان بؤ ئةو كةسانةي كة ئةو

 كؤبوونةوةتان بؤ باس رةوة هةندصك لةو قسةو باسانةي ئةملةذص. روون دةكاتةوة
  : دةكةم

سةيد هامشي هيدايةيت دةبريي شوأاي هاوئاهةنطي ئيسالح خوازاين كورد لةبةشصك لة 
ئصمة موسولَمان، ئصراين و كوردي ئيسالح خوازين، ئصمة دةماةوص : " قسةكاين دا دةلَص

نةداين دةولَةت بة داناين ئةوان ئةو لة سةرةنج ".  بنوسندالَةكامنان بةزماين زطماكيمن
تا ئةو كاتةي هةناسة هةلَدةكصشني، :" ويتكان رةخنةي طرت و ةة بةرثرسايةيت ئوستانب

". نني و نة شيشةش دةشكصنني مستمان دةقوضصداخوازييةكامنان  دصنينة طؤأص، بةآلم نة
داخوازييةكاين ئاغاي دةبريي شوأا دواي وةبريهصنانةوةي موسولَمان بوون و ئصراين 
بوون بريتيية لة بةرثرسايةيت دان بة ئيسالح خوازان و الين زؤريش ئةوةيكة 

داخوازييةك كة تةنانةت لة . يان بة زماين زطماكي خؤيان خبوصنن و بنووسنمندالَةكان
 ئةو ثاستارة جةاليل جةاليل زادة . ذميي ثصشووش دا بةشصكي وةديهاتبووكايت أ

ستا لة ناوضة كوردنشينةكان دا أووي داوة، ئةو شتةي كة ئص:" ةديتووة دةلَصجة
بةشداري :" ، هةروةها لة درصذةدا دةلَص" شتصكي تر نةبووة، بصجطةلة ئاكامي ئيسالحات 

لةأوانطةي ئةو خزمةتكارةي ". لة بةرنامةكامنانةضاالكانة لة هةلَبذاردنةكان دا يةكصك 
دةزطاي وةاليةت، كة لةجيايت وشةي كوردستان لة فةرهةنطي شؤظصنيسيت أذمي كةلَك 

 طؤأانكاري و  دابةكار دةبات، لة كوردستان" ناوضة كوردنشينةكان "وةردةطرص و 
  وةحيدي!!!.ثصشكةوتين زؤر أوي داوة كة ئةويش لة بةرةكةيت ئيسالحاتةوة بووة

مريزادة، جصطري سةرؤكي شوأاش ئاماجني راستةقينةي خؤيان لةمةأ طةآللَةكردين ئةو 
بؤ أاطرتين ئينسجامي ميللي، هةموو كةس دةبص : " داخوازييانة أادةطةيةنص و دةلَص

  زؤريبةأةمسييةت بناسص و تةجرةبةي وآلتاين دراوسص بؤ ئصمة بايةخي" ئةقوام"
 و ئينسيجامي ميللي ئصران داوا ئةرزيطرتين تةواوييةيت ئةويش بؤ خاتري أا". هةية
 ضونكة ئةطةر كوردةكان داواي مايف ئينساين ت كة ئةقوام بة أةمسييةت بناسرصن،دةكا

. سياسي خؤيان بكةن، بؤ ئةوان ياين أذمي و دةست و ثصوندةكاين طران تةواو دةبصتو 
ياسيشيان هةية، بةلَكوو دةبص لة أوانطةي ئةوانة، كوردةكان نة نةتةوةن و نة مايف س

، هةروةها باسصك لة ضارةسةري تةنيا وةكوو قةومصك بةأةمسييةت بناسرصن و تةواو
لةأوانطةي ئاغاي خاليدي تةوةككويل ئيسالح . ستةم و نابةرابةري لةطؤأص دا نيية

خوازيشةوة، ئةو تؤمةتانةي كة دةدرصتة ثالَ ئيسالح خوازاين كورد، سوئي تةفاهومصكة 
دةبص ضارةسةر بكرصت و لة ضوارضصوةي ياساي أذمي، داخوازييةكاين خةلَكي كة 



يةزدانثةنا، ئةندامي شوأاي هاوئاهةنطي ئيسالح خوازاين . كوردوستان طةآللَة بكرصن
ئصمة ئصرانني، سنوورداري دةكةين ولة سالَة خؤشةكانيش دا دةماةوص لة :" كورد دةلَص

ةطةر شةأ بؤ خومةيين و ئةم ئاغا و هاوبريانةي ئ". بةرةكةيت نيزام كةلَك وةرطرين
بؤ خةلَكي ئصران و نيعمةت بوو و لة سايةي ئةوةوة قازاجني زؤريان ثص طةيشت، 

 موسيبةتصكي طةورة بوو كة كوشتار و وصرانييةكي زؤري لص كةوتةوة، كوردستان
ةسيت يةكصكي تر لة سوخةنأانةكاين ئةو دانيشتنة مةب" دةأةوةزمي"سةرةجنام ئاغاي 

  ". بةدواي دابةشكردين عادآلنةي قودرةتنيئصمة:" راستةقينةي خؤي دةدركصنص و دةلَص
ئةوة ناوةرؤكي أاستةقينةي ئيسالح خوازاين ناودةسةآلتة كة لةزمان خؤيانةوة باس 

زؤربةي ئةوان مؤرةي سةربةأذمي و كاربةدةستاين ئةوان لة كوردستانن كة . دةكرصت
ايةتةكاين أذمي دةستيان بووة، يان مؤري تةئيديان يان خؤيان أاستةوخؤ لة جةن

ستأاتصذي . ئةوان لة هةولَي ئةوةدان تا أوخساري ضةثةلَي أذمي ثاك بكةنةوة. لصداوة
ئةوان نةجات و مانةوةي أذمي لةناو قةيران و خؤأصكخستين ئةو لةطةلَ ثصويستييةكاين 

 لة دةسةآلت ارةكاين كوردئاماجني ئةوان بةشداري خؤيان و سةرمايةد. سةرمايةداريية
ئةوانة . و قودرةيت سياسيية، تا بة أاحةيت كرصكاران و جةماوةري خةلَك بضةوسصننةوة

  و تةواوي هةولَ و دوذمين سوصندخواردووي بزووتنةوةي شؤأشطصـأانةي كوردستانن
داخوازييةكاين خةلَكي كوردستان داخوازي . كؤششيان خةبات لةدذي ئةو بزووتنةوةية

ي و ضارةسةري ستةمي  سياسي، ئابووري و كؤمةآليةيت بؤ بةرابةري و ئازادطةلصكي
 ئةوانة دةياةوص بةوةرطرتين ضةند ئيمتيازصكي كةمي مةزهةيب، نةتةوايةتيية،

فةرهةنطي و ئيداري، داخوازيية أاستةقينةكاين خةلَكي كوردستان لة ناوةرؤكي خؤي 
هةربةم هؤيةوةية .  خؤيان بطةناماجنيبةتالَ بكةن و بةحيساب، خةلَكي كوردستان بةئ

بةثصي هةوالَةكان . كة خةلَكي بؤ بةشداري لة دةنطدان لة هةلَبذاردن هان دةدةن
دي تةوةككويل، ميلياردها متةن ثولَي لةذصرناوي يذمارةيةك لةو كةسانة و بؤ وصنة خال

كات و وةرطرتووة كة بةشصكي بؤ كاروباري شةخسي خةرج دة" ضاالكي بؤ هةلَبذاردن"
بةو ثصية لة بةرةكايت نيزامةكةي بةهرةمةند دةبص، ئةوانة خؤيان بةشصك لة دام و 
دةزطاي طةندةلَي ئيداري و مالَني و ئةو مةسةلةيةش يةكصك لة مةبةستةكاين ئةوان بؤ 

  .هاتنة مةيدانيانة
بةآلم ئةطةر ئةو ئاغايانة ضةند فاز لة هاوبرية ئيسالح خوازة ئصرانييةكانيان لة 

 لة دستان و بزووتنةوة شؤأشطصأانةكةيبة دةيان فاز لة خةلَكي كور, وةترندوا
نةي كؤماري ئيسالمي سةرماية خةلَكي كوردستان فريوي ئةو كاربةدةستا. دواوةترن
 قسةكاين ئةو وةرشكةستة سياسيانة،  بةخةلَكي كوردستان بة بص سةرةنج دان. ناخوات

 أاستةوخؤ سيلةي لة بناغةكاين دةسةآليت درصذة بة خةبايت خؤيان دةدةن، خةباتصك كة
 ئةو كاتةي كة هةندصك لة أةوتة سياسية خةلَكي كوردستان تةنانةت. أذمي طرتووة



خؤشباوةأةكان خةلَكيان بؤ بةشداري  لة هةلَبذاردنة فةرمايشيةكاين أذمي هان دةدا، 
ةلَطةي هيض بايةخصكيان ثص نةدان، ئينجا ضؤن دةضنة ثاي سندوقةكاين دةنطدان و ب

  .مةشأوعييةيت أذمي ئيمزا دةكةن
كؤمةلَة داوا لة كرصكاران و جةماوةري خةلَكي كوردستان دةكات تا بة نةضوون بؤ ثاي 
سندوقةكاين شانؤطةري هةلَبذارنةكاين أذمي، وةآلمصكي ددان شكصن بة أذمي و دةست و 

ؤيان يان  لةسةر خ"ئيسالح خوازاين كورد" ثصوةندة ناسراوةكانيان كة نصوي 

  .بدةنةوةداناوة،
***************  

____________________  
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