
 ”تیی ئیسالمیدا کوردایه“ قابی  له ئیزم تووده
 وی یخوسره ی فارووقی که وه رخستنه  بیانووی خۆ ده به

  ی زه لیل غه خه
  نییهتی کردن  ستی من بحورمه به م مه به.  نجن  بهس   هندک که نگه  ره م دانه نووسینی ئه

 و بووهرستی  لپه ههستراتژیی   کدا بخشنم کهرباز" متودولوژیی " هوێ  چاوک ب مه نیا ده و ته
ڕی   باوه وه روونه  ده  و له ه بوو دا قسه  لهنیا   ته،یاند گه  خۆی رایده"ستراتژیی"ک  ی وه وه ئه
التی ئیسالمیی  سه ک هیرشی ده ی یه رگه ریخست به دا ده نگانه  ته ک دواتریش له وه. بوه نه پ
 و  ستم تووده به مه.  یاند ڕاگهرگی سیاسیی خۆی  مه  کانی، ته ه و سیاسوه کرده گرت و به نه

مووشمان  هه.  ک حیزبی تووده  نه یه که ست ربازه به م مه که ئیزم ده  باسی توودهکاتک .(ئیزمه تووده
  .) وه  ناگرته نیا حیزبی تووده  ته م ربازه زانین ئه ده
م  ی ئه وه ر ئه به م له به" .  مردووه"اتی باسکردنی ی ک  که جا ئستهس بن،  هندک که نگه ره

 کاتی خۆی   و له ی کورددا کردوه)ک رۆشنبیر نه(وار  نو هندک خونده ی له دزه)  وه داخه به( ربازه
 .ونین ،ناب گوێ خۆمانی ل بخه ی داوه که زیهامان و بزاڤی رزگاری خو که له  گه زیانیشی له

وای سیاسیی  ش و هه  که  گۆڕانی  و به خۆره مشه) م که ریش باسی دهتک دوا وه( هم رباز  ئه چوونکه
   و به وه ینته ژ  خۆی دهدا رگ و ڕوخساری دیکه  به ی باو،له ت و کشه حه سه  پی مه ڵ،به کۆمه
انی زیان یدان و ئیمک ه م وه  دته)یرست لپه واتا ههما، مان بنه ر هه سه م له به ( کی دیکه یه شوه
 ی بانه ه ته ت ری فرسه وهه  جه  ئاشنا به سانک که بردنی که الڕی ت به تایبه و به یاندن گه

  .  یه ههنین،
  دیاره.  وه هبین  ده م بیر و بۆچوونه  تووشی ئهدیسان وال جار جار الوئه م  ، له یه ئستا پاش دوو ده
رجی سیاسیی جیھان و  لومه هۆی گۆڕانی هه ن و به یان ناکه که ت و ربازه  خه هیچ باسک له

ر  رباز ههوش و  م ره به .  یه  ههیان  دیکهتکی  ڕوواه و واره کانیان قه وسته  و هه  ، قسه ناوچه
ک  ر وه هه. کات رق ده کردنیان فه  کوێ بژین زبانی قسه ی له وه پی ئه جا به.  وه ته ک خۆی ماوه وه

ری   ژر سبه ی له وانه  ئه بۆ نموونه. گۆڕدرێ نگیان ده  ره پی جگه به)  رده  زه قۆڕیانه(قۆڕی
ج  یان به  رووسیه ی که وانه  و ئه ر کردووه به رگی موسومانیان له تی ئیسالمیدان،به حکوومه
م  به.  هر کردوو به یان له"تی کوردایه"و "مودرنیزم"سی ج بوون کرا  رۆژئاوا نیشته  و له هشتووه

 هندک  به"  وه یارگیریه"باری ستراتژی و   له  واته .  که ک یه  و ئامانجیان  وه ردووال قسه هه
یان  وست کانیان و هه  سایت و  نووسراوه  چاوک له.گرن وست ده ک هه ک یه ،وه والوه مالو ئه ئه
  له" وه ره ده"ی  تییانه ریه کسه  و ئه  تووده" کۆنه"م   هندک له بۆنموونه. خات رده مان بۆ ده وه ئه
 و  " تووده ڕاه " وستیان بوو که مان هه ک کۆماریدا هه ره م و سه وته جلیسی حه کانی مه بژاردنه هه

کانی  ه"ب ه ته ئیسح"ڵ  گه  لهیش بوون وست هاوکات هاوهه. بێ ریان ده ده" یک نت په"سایتی 
  کانی به  سیاسییه لی کورد و هزه  کاتکدا گه واتا له. ) وه  کورده یره  کورد و غه به(تی حکوومه

می خۆیان   ده رستانه لپه  یا هه سانه م که یان کرد،ئه بژاردنانه م هه حریمی ئه ڕاشکاوی باسی ته
ش  وه له.کرد بژاردن ده رمکردنی هه بلیغیان بۆ گه ته"  وه نگدانه مافی ده"ناوی   دابوو، یا به گاه
شکی  ک به تیان وه نگری حاکمییه بی کوردی الیه ه ته کانیان ، ئیسح ر، ئیدئولۆگهت رمانه بشه

   ؟!ناساند ی کورد ده وه بزووتنه
ڕییان  تی کوردستان وه ۆژهه ر  له" بی کورد ه ته ئیسح"ناو  ه ب کرد که  سایتکی کوردی ده چاوم له
  ی که وه ئه.  پرسی کورد  کردن به ه  بۆ مامهدووکانک.   دووکانه سایت نییه ت به ئه . خستووه
  تکم دیت که  پ بابه لهدا  م سایته له. بن با بمم  ه  ئیسح ته نده  چه م سایته نانی ئه خاوه



، پاش  م ناوه  ئه وه  هاته بیرم وه " .وی یخوسره فارووقی که" ی بۆم ئاشنا بوو  که ره  نووسهناوی
نی  ڵ غه گه  له  بوو که سانه  کهو  کک له یموکراتی کوردستانی ئران ، یهی چواری حیزبی د کونگره

 و  وه هن جیابوو م حیزبه ندیی ئه  ناوه  له،  فیتی حیزبی تووده  ، به سی دیکه ند که و چه بلووریان
 و گرتی" ح د ک "ک  یه  ماوهیان که م یه  ئه دیاره( .تی ئیسالمی  سه الی ده وه شریفیان برده هت

  سانه م که وکات ئه  ئه).تی ئیسالمی تی حکوومه سه قاند بۆ ژر ده تهکاست ت ریداو یه پاشان به
ی زیدی  موبارزه" ئیدیعای  به)  وه  زۆر زوو خۆی لیان جودا کرده  که ماموستا همن  له بجگه(

ری ای ڕزگ وه تۆ ب بزووتنه(بوونی حیزبی دیموکرات " عسی به" دژی  بهو" ئیمپریالیستی 
ستووری   ده  راستیدا به  له که .  وبوستیان گرت هه) ی کوردستان شه م به  لهلی کورد نیشتمانیی گه
  .ستی تک شکانی حیزبی دیموکرات گرتبوو به مه بهیان  واشه  چه وسته ههو   ئه حیزبی تووده

و  کرد و به دروست ده..  گاندی و گوارا و ینی چه  خومه ریک بوو له خه) تووده(" حیزبه"م  وکات ئه  ئه
تی  سه ی ده وه  بۆ ئه م حیزبه ئه. کرد خۆریی ده مشه" ی ئینقالبی ئیسالمیدا خیمه" ژیر   له شوه

.  پش   چووهیکان تییه منییه  ئه نده ڕی پبکات تا ئاستی جاسووسی کردن بۆ ناوه ئیسالمی باوه
و  ڕای ئه ره سه. و شکستی هنابوو وه اق تاقی کردبووه ئر  له)شیوعی( پشتر حیزبی برای کارک که

رش و بوی   تا ئاستی په  کهن و وایان لدانکرد  پ نهڕی ر باوه  ههال مه، ته یانه موو خه هه
ستیان  به  مه ریف که ئینسانی شهری زۆر  دا سه م نوانه  له وه داخه  به  که .نکجاری چوو یه
خت کرد،  ی گیانیان به وه ڕای ئه ره واتا سه. تدا چووفیۆ ، بهری بوو روه کسانی و دادپه هی

  ل خۆی برده گه وانیشی له  ئه ت دا رۆ چووبوو که یانه  ئوپورتونیزم و خه یان هندله که حیزبه
 توانی رکخراوی  دا حیزبی تووده و ماویه ر له  هه دیاره. وه ته یانه ت خه نانه  و ته د ناوی لکاوی به زه

  که. ت و ربازی خۆیدا بکش شون خه شکی زۆری به  بکا و به وه ش تووشی جیابوونه ییفیدا
  و جگایه تا ئه.هنا متر نه یی که رایانی تووده ب یاندن هیچیان له ت و زیان گه یانه  خه وانیش له ئه
کان   بۆ شاره رگه هی پشم وه ڕانه کاتی گه وله. دا  ده رگه ر پشمه  سه کوردستان ڕاپۆرتیان له له
  .کرد ت ئاشکرا ده کانی حکوومه یان بۆ هزه رگه ی پشمه فون جگه له  ته رپرسانیان به به

 حیزبی  له ش که سانه  کهو ئه و یی تی و تووده ریه کسه ئه واتا ت و ربازه، م خه کانی ئه کورده
   و له سه رکه  هه. اندناس هدمارکسیست ، کومونیست   خۆیان بهموو  هه  وه دیموکرات جیا بوونه

ک   وهرچی گه.بناسن " ئیست ئاته"ت  نانه  زۆرتر خۆی الئیک و ته دا بوو که وه پشبکی ئه
سی فیکری  ر ئه سه بوون و هیچ فکیان به"پرو رووسی "نیا کومونیستی  وت ته که پاشتریش ده

کدا "ت ریقه ته "  له روس بون که ک دهماعت  ڕاستیدا جه له. بوو  نه وه وتنخوازیه پ و پشکه چه
تیوریسینی "و " سووف یله فه"رزار و بن زاریان   سه  سلکانه روش مه ه د بۆیه . وه کۆببوونه

  وبرد  ناویان دهک ئیدئولۆگکی ماتریالیست  وه  که. بوو"ری به ئیحسانی ته"  واتا"کان ییه تووده
  .  وه یههنا کانی ده  و قسه نووسین یان له"فاکت"
اون ئیختیاری ، خ کانی حیزبی تووده زله ر سهموو  ههتی گش ری و به به  کاتکدا ئیحسان ته له

ان ی)ت سۆڤییه(وی وره تداری شه سه وست و ربازی حیزبی ده  ڕاستیدا هه بوون و له خۆیان نه
. دا ندامانی خۆیان ده  ئهنگر و رخواردی الیه  ده وه یانه که ناوی ربازی حیزبه  فارسی و به کرده ده

وی بریاری دابوو  دا، شۆره و کاته ی نوان دوو زل هزی ئه  کشه دا و له مه رده و سه  له چوونکه
 ئیتر  )کان ییه تووده(مانیش ئه. تی ئیسالمی بکات  سه  ده پشتوانی له) تی خۆی ک عاده وه( 
ت مشتک  تایبه ندی و به تی ناوه سه ی دهوست  خۆیان و هه  چاو له وه  ب ئه  به ئاساروش ده

شی فارسیی  لوگی بهئیدئۆ" ( ئیگور شونتونۆف"ی  وه ئهن ،  وتوو بکه رستی دواکه په ئاخوندی کۆنه
   فارسییه به.) کرد شانی ده  دا وه"ک گ ب" ژر چاودریی  وخۆ له  راسته و کاتی رادیو مسکۆ که ئه
    .ی کار و کرداریان  رچاوه  سه بووه ه د،یگوت  ده وه یه که ل و کوته شه



  ویش به ئه(کانیشیان  کومونیست و مارکسیست بوونهناو  بهدواتر نیشانیان دا یان  ت زۆربه به ئه
 . بووه کسانی خوازی نه کسانی و یه ه ی ڕیان به  و  هیچ باوه موو درۆ بووه هه) " پرو رووسی"ی  شوه
  ته سه  و ده"ک گ ب" و دوعای خریان بۆ   خواردووه وه هی  رگه نیا نانیان له  ته که به

.   واتا دووکانک و بوارکی کاسپی و نان خواردن بووه .  تی پشوو ناردووه سوڤییهی  که تۆتالیتره
روانی  ن چاوهاکانی ندامان و شاگرده کاتکدا ئه ، له ن گیرا ی که رکردانه و سه ی ئه زۆربه  چوونکه
   و موو قسه  ههلهکردن،  کانیان لده ڕه ر باوه سه داگرتنیان له ڕاگری و پمی خۆ النی که

د و  شھه کانی قوم و مه  ئاخونده  کهویش موسمانک ئه.  موسمان ڕان و بوون به رگه ڕکانیان وه باوه
  .یشتن  گه ده اندا نه پی تۆزی یش به ف جه نه

 ئاسنی )ران نده  هه له(تی ئیسالمی  سه رکاری ده سه  هاتنه  تا پش"ری به تهئیحسانی "  بۆ نموونه
  کی دیکه بۆ هچ الیه.. باسی ماتریالیزم و دیالکتیک و لینین و    له ی بجگهم ه قهکرۆشت و  ده
  دیاره(ی مارکسیسزم وه ت کردنهدووی ئاش تی ئیسالمیدا وه سه دهری   ژیر سبه له، سووڕا ده نه

ئورگانی "(ردوم مه"کی  یه ر ژماره  هه بۆیه . وت کهڵ ئیسالم   گه له) ت ی سۆڤییه که مارکسیزمه
. ینی  خومه" ئیمام "لکتیک و شوڕشگیی ئیسالم و ا باسی دی دیت پ بوو له ت ده)  حیزبی تووده

نگری  شف کرد و زۆر الیه  یان که"تی ئیمام خه" ربازی ت و  خه" پاپ کاتولیک تر له" ا وایلھات ت
ینی کاری پ  ی خومه وه  ئهم پاش به  .دا م ده ه قه ینی له  ربازی خومه ر له  الده ت یان به حکوومه

ت کاتک  تایبه واو بوو ، به کاندا ته په  چه  نوان هزه  له وه کی نانه ره مان و جاسووسی و دوبه نه
سازمان چریکھای (ی فیدایی وه وکات واتا بزووتنه تیی ئه یه ری ڕادیکایزمی کۆمه ترین نونه وره گه

ستکی   گیانیان و ده وته  بوون کرد ، که  پارچه ارچه تووشی لکترازان و پیان )فدائی خولق ایران
 ، ئابروو خواردن ق و زیلله گیران و چوار شه پاش  کانی تووده رکرده ی سه زۆربه .شاندن  توندی لوه

کم  ی خه وه ز بوونه م و ئیقراو و پاشگه نجه شکه  من دژی ئه  دیاره (.یان خوقاند  که  مژوویه یه ر به
 تام   لهدا نجامیان  ئهکان ییه ی تووده وه م ئه  ، به ی حاکماندا پ تاوان نییه نجه شکه  ژر ئه له
ڕی و   ب باوه ندیی به کوو پوه به. بوو   نه وه  و ئازاره نجه شکه  ئه ندیی به ری کردبوو و پوه ده
  ت له نانه و تهڕا  گه ودیو هه  بۆ ئه وه م دیوه لهریان  ی باوه وه ر ئه به له) .  بوو  هه وه هزمرالتانیشا

) ری به ک ته وه(رانیان  و پاشتر ڕبه. کرد  ده کانی دیکه ر زیندانییه ه س زیندانیش جاسووسیان له
  ک که یه  شوه به.رستی په و کۆنهی ئیسالم  شه خوازی و بانگهکسانی  پش بکی کوتانی یه وتنه که
و  " الغه هجولبه نه"فسیری  ال و ته ربه کهی "سات کاره"دیر و  ژنی غه ر جه هس  له وه  ناخه م جار له ئه
ری  به ته ئیحسانی  دیالکتیک ، ی پشت کردن له  درژه له. دوا زان ده مه  مانگی ره لی له رانی عهکوژ
" . تو ئاته"و "  قیه فه" ئاستی  یشتنه  گه  پش که  چوونه نده وه  ئه کانی تووده رکرده  سه زۆر له و

رنونی " یت  هلی به ئه"تی  ت و خزمه عیبادهکیان بۆ  نووسی و خه فسیری قورعانیان ده واتا ته
   .کرد  ده
تی وس نواندنی هه و نه" دووپاوو"کردنی  ئیزم ، نووسین یا قسه کانی تووده  خسته کک له یه

عبیر و   و جۆرک ته موو شوه  هه کانیان به  قسه کرێ له  ده ک که یه  شوه به .  وخۆیه ڕاسته
  فتاره  ره م شوه بینین ئه  ده  که شه وه ر ئه هه. کان  کوو ئاخونده ڕاست وه. رداشت بکرێ  به

ک  ی وه گۆڕن و جلی دیکه هنگ د  و کاتکیش ره ی داکوتاوه ره که یاندا چه  و ریشهگ  ره  له ماکیاولییه
  ته و خۆوو و خسه ن ، ئه که ر ده به  له کی دیکه یه واره د و قه ر قه موسومان یا ناسیونالیست ویا هه

  ژی له تی ئیسالمیدا ده سه  ژر ده  له یان که وه جا ئه. پارزن  ر ده  هه یه ستانه ره لپه ناشیرین و هه
دا   وتکی دیکه  له شیان که وه بی و ئه دهیر ده) نی وه ی قیزه  شوه ویش به ئه(واری ئیسالمیدا  قه

ر   هه م له به. خات  ر ده  خۆ ده و پیه کا و به وای ڕۆژ ده ش و هه  که ، چاو له وه ته گیرساوه
پش . دانه" ناڵ و بزمار " گشتی له  به که .  وه منته ر ده  هه که رستانه لپه  هه تکدا ، ربازه حاه



کی زۆر  یه  ژماره زانم که  پویست ده ش به وه ی ئه وه  روونکردنه که کییه ره  سه ر باسه  سه  بچمه وه ئه
 کان و ره کانی ربه ته یانه ی خه وه بوونه ت،پاش روون ریه کسه ت ئه تایبه به و  ندامانی تووده  ئه له
  م رکخراوانه له) وه ولوژییه باری فیکری و ئیدئ ت له تایبه به(یان،رزی خۆیان  که ت و ربازه خه

ک رووی  یه هیچ شوه  به م نووسراوه  ئه نم که یه گه ت، ڕاده من وای ریزوحورمه ، که وه جودا کرده
  . وه کانیانه  و ئاگاهانه انه شۆڕشگ وسته هه  ڕوانمه  ده وه  رزه  به و  نییه ڕیزانه م به له
سانی   کهی فیکریی رچاوه  کاتک باسی سه  بوو که  وه سته به و مه ه ب  دوور و درژه کییه م پشه هئ
 بۆ  نگه  پش ، ره  هاته) ئیمۆدا  ڕابردوودا و موسومان له یی له ک تووده وه(وی یخوسره  کهک وه

ی فیکریی  رچاوه  سه رپی له  ئاورڕکی سه ۆیه ب.ناسراو بت  ت الوان ، نه تایبه جیلی ئیمرۆ ،به
   پوویست زانی م به"ئیزم واتا تووده

  .نریبیو ی ده وستانه و هه و ئه یخسروی کهی  که نووسینه م واتا که ر باسه  سه چمه ده ا ئیست
ی  ت پاش رووخانی قیبله تایبه ،به کانی حیزبی تووده رکرده  سه وی له  رره ش به"  ره راده به"م   ئه

 تا ئستاش  نگه مان و رهو موس ته بووه  و وادیاره واوی گۆڕاوه ته به)  ت سوڤییه(ی  که ئیدئولوژیکییه
کانی  ه ئای ی به که  نووسینه  که شه وه ئهر   هه!جی کردب؟ ری حه فه ند جاریش سه هچ)  سمه هک ر وه(
 ناو  م له به.    کردووه  نهش به  ب تانه و ئایه کانیشی له خنی نووسینهاکات و ناو سپده ده" قورئان"
  .   پاراستووهاڵ و بزمار دانی ن کردن واتا له قسه "هلوو دووپه"رستی و  لپه مان هه یدا هه که سینهنو
رجی ئیمرۆی کوردستان  لومه هه  بۆیه .   و بارانی زۆری دیوه وی مرۆڤکی کاڵ و کرچ نییه یخوسره که

 ڕووخا ، یا  ته سه م ده  هاکا ئه  که ی کردووه وه بین و بۆنی ئه تی ئیسالمی ده سه ها ده ر وه و هه
تکی   نووسینی بابه یدان و به  مه ته  هاتووه بۆیه. ری  وه ه ئرانیش شتکی ل ه ی کورد له کشه

   بسووت نهشیش  نه " نووس که  وا دهو،ر  م خونه  و هه هم خۆی ماندوو کردوو  هه دوور و درژ که
.  پان ئرانیزم   دیفاع له وه کی دیکه  الیه کات و له  کورد ده  ناو دیفاع له ک به  الیه واتا له" باب که
   به وه و الشه له !!  نه سه کی ره لمن کورد ئرانییه  بیسه  که یه ی بۆ وه که  کورده  دیفاع لهت به ئه

  ته دی کۆماری ئیسالمیشی هناوه" قورعان"ی    و سوورهه و ئای  وشه ی له که دنی نووسراوهپ کر
ک   وه ڕوو، هاته ر کورد ی گه بۆ وه .کات  ی کورد ده ت باسی کشه  روواه ک به  الیه واتا له .  جگه
نی  سه  ئرانیی ره  به وه کی دیکه  الیه  ، له وه رزی کاته کردنی خۆی به" تی کوردایه"ک بۆ  یه گه به

ر کوردیش ئیعترازی کرد ، ب  س بنی و گه  ده کان به  دی پان ئرانیسته کوردانناسینی
تی   حکوومه  بهیش ی قورعان  و وشه ی ئایه وه  هنانه ن بهو پاشا!! دا  س ده  وای ده که رجه لومه هه

   . گۆرینمی  وه ر ئه  من هه ئیسالمیش ب که
 و  هدکانی توو کردارهی  وه  دووپات کردنه مه ؟ ئایا ئه مانای چییه  زه  دابه به م هه  ئاخر ئه باشه

نجامیاندا  ئهرانی   و ربه ی تووده وه چی ئهر م گه به .  یه وه ر ئه  ههمن بروای   ؟ به نییه" ری به ته"
نیا   ته  که یه ره سخه کی مه ی ، کومیدیایهو یخوسره ی ئستای که مه  ، ئه هم رده و سه  بوو بۆ ئهترادژی

   .نن  که  پی پ ده وه نه که و بیر ده ک ئه سانک وه خۆی یا که
  .  نییه که ی باسه خنه و ره" نقد"تی منیش س به  و مه  دوور و درژه وی فره یخوسره ی که که باسه
باتی دژی  خه"ناوی   تا دون به  که   سکه کهوستی  کردن و هه ست زبانی قسه به  مه که به

ک   وهکان  سیاسییه ی هرش بۆ هیزه رده  ژر په له" کان تی ئیمامییه خه"هاوشانی " ئیمپریالیستی
ی  وه جوونه رکوتی یوری سه ت جوامرانهنالی کورد،  ریی گه ماوه  جهباتی ری خه ر و ربه رکخه

ک  یمرۆ وه، ئناساند یان ده عس  تی به حکوومه ستی  دار ده رشت و به کوردیان دادهلی  گه
 " نۆ موسومانه"م   ئه  که یه وه یر ئه سه.کات  وت ده س و که هه  موسومانناسیونایستکی ئرانی و
ی  که و دایره سته  خۆی و ده،سنیشان بکات کان ده ه وێ هه یه کات و ده هکاتک باسی ڕابردوو د



  به  کانی  سیاسیه لی کورد و هزه  گهرداوێ و ل ده) ی چوار و حیزبی دایک وانی کونگره رره(
  .ناسن  تاکار ده خهتکاری ئران  نایه تی جه سه ی ده ندازه مان ئه هه

   :ین وی بکه یخوسره کانی که سهکی ق یه  گۆشه  چاو له وه با پکه
هيچكدام از اعضاء و رهبران احزاب مسلح آردستان به اندازه سران منفور رژیم عراق به مقابله با " 

اند وقتی امكان صلح و آنار آمدن با رژیم بعث در یك مرحله  نظام جمهوری اسالمی ایران برنخاسته
با اپوزیسيون داخلی را منتفی دانست؟ و آیا احزابی فراهم آمد آیامی توان امكان به توافق رسيدن 

اند چنين وحدتی  آه رهبران آن برای مذاآره با فرستادگان جمهوری اسالمی همواره آمادگی داشته
را نخواهند پذیرفت؟ وحدتی آه هم عزت و احترام طرفين را باال ببرد و هم طرفين با قبول اشتباهات 

     "ر آن در آینده به آن پایداری ببخشندی خود و تعهد به عدم تكرا گذشته
ک  نه(کانی کوردستان  کداره  چه یزبهرانی ح ندامان و ربه  ئه چکام لههی:"ی که رگانی کوردیه وه

 دژی نیزامی کۆماری  تی بزراوی ئراق به سه کانی ده رکرده ی سه  راده به) ن-کان  سیاسییه حیزبه
عس  تی به سه ڵ ده گه کاتک ئیمکانی سوح و سازان له.  وه ته اوههن نه ڵ نگاویان هه ههئیسالمی 

و  وتن پک بت؟ ئایا ئه کهڵ ئوپوزیسیونی نوخۆیی رک گه خسا ، ئایا ناتوانرێ له  قۆناخکدا ره له
 کۆماری ئیسالمی بوون رانی ڵ نونه گه وتووژ لهی   ئاماده میشه ههرانیان   ربه ی که حیزبانه

رز  ردووال به یی هه وره ت و گه م حورمه  هه ک که یه کتی ن ؟ یه  ناکه یه کتی م یه لهپشوازی 
یان  وه بوونه  دووپات نه،کانی ڕابردووی خۆیان ه لماندنی هه  سه ردووال به م هه هه و  وه کاته ده

     ".ن ر بکه مسۆگه
ی  وه ن کۆماری ئیسالمی و بزووتنه نوا ک له وی هیچ جیاوازیه یخوسره بینین بۆ ئاغای که ک ده وه
" ناوخۆیی"ئوپوزیسیونی  کات، باسی  ده وه  و کاتکیش باسی ئاشت بوونه لی کورددا نییه گه
  دات که  ده ش وه  گارانتی ئه  که شه وه یر ئه سه. کات کانن ده  جاشه ب و کۆنه له مان ئیسح ته هه که

رانی کۆماری ئیسالمی بوون  ڵ نونه گه ی وتووژ له  ئاماده میشه رانیان هه  ربه ی که و حیزبانه ئه "
  وه ئاشت بوونه"ئوپوزیسیونی ناوخۆیی"ل  گه ت له واتا حکوومه ".ن که  ده یه کتی م یه پشوازی له

  !!!ن  که کانی کورد پشتیوانی لده  سیاسییه ن،هزه یه ڕابگه
.  بووه  نهوی یخوسره ئاغای که ر سه کی له ریه ریگه هیچ کا یه  دووده ڕ بوونی زیتر له  تپه وا دیاره

رانی کۆماری  ل نونه گه ی وتووژ له  ئاماده میشه  هه ی که حیزبانه"و   ئه گینا چۆن نازان که ئه
م  رجه بگومان سه. وتن و کوژران   داو که هرانیان ل دا ڕبه و وتووژانه  لهر هه" ئیسالمی بوون

 بۆ وتووژ ک یه کان هیچ کیسه  سیاسییه  ئیتر هزه ه ک اندوهلم ی سه وه ت ئه کانی حکوومه ته سیاسه
 هیچ گیری  وه م باره دا و له م نوانه م له ڕ ناکه  باوه بۆیه. وه دوورنه هن تی ئیران هه ڵ حکوومه گه له

  . وێ ی بکهو یخوسره ئاغای که
   و له وه ل بقۆزنه وێ هه یانه و ده ک ئه وهسانی  وی و که یخوسره  که  هندک پیان واب که نگه ره
   چاولکردن له م به به.رگرن وه ک  مان که که له ی گه ه قازانجی کش به" ئیمکانی قانوونی"

 بۆ  ی که ره نگه و سه  ئه وێ که که رده کانیان،ده  دیتنی دۆسته  و به سانه م که کانی ئه وسته هه
  رکه نگه کوو سه به.   نییهکانی ندیه وه رژه  و بهک ری خه گهن ،سه یانبژاردوه تکۆشان هه

لی کورد و   و بگومان دژی گه وه ته ی خۆی دیوه کانیدا جگه ت و دۆسته ی حکوومه بازنه له که
  .تی کانییه ندییه وه رژه به

قان،  فه ت و بوونی خه شی حکوومه تی ره سه ڕای ده ره تی کوردستان سه  رۆژهه ئیمرۆ له
خۆی  ربه ی سه وه س ناتوان ئیدیعا بکات بزووتنه هیچکه. فافن ون و شهکان رو سته رزبه

زانی و  مه ی ره سه ک دارو ده وه(ت  ری حکوومهگن بی الیه ه تهیانی ئیسح ره و جهخوندکاری 
  کان که یه NOGک  کانی وه نییه ده مه نده ئیمرۆ ناوه. هاوبیر و هار ڕین....) ب و ده تی و ئه دایه هه
 جار جار   که  نییه نانه س و الیه و که ڵ ئه گه کیان له شیه قوون هیچ هاوبه  هه گاوه ناخی کۆمه  له
م  ن و مافخوازی ئه"رزداران غیور مه"مان  وان کورد هه م بۆ ئه ن به که ده  قسه وه ناوی کورده به



کانی  ریه روه په  و خورافه انهرست په  کۆنه ته سیاسه" کورداندنی"ڕی  وپه لی کورد ئه  بۆ گه سانه که
دا،  نجامی ده  زبانی فارسی ئه تی ئیسالمی ئستا به ی حکوومه وه واتا ئه. تی ئیسالمییه حکوومه

ش  وه ت رازی به تی ئران قه ند حکوومه رچه هه. نجامی بدات کوردی ئه ن به که مان داوا ده ئه
 م  به.ناب"کوردی کردنی  ئمووری به  مه  بکاته و ئاغایانه و ئهش بکات  وکاره ئه" حاڵ رزی مه فه به
 و" قراوی عه  "  که" ئوتونومییه"و   ئاستی ئه  ناگاته کانی،تازه رستانه په  کۆنه ته سیاسه

  لی کوردمان له می ژیانی گه رده  دژوارترین سه ئایا له. رگرتبوو دامیان وه  سه ی له که ته ماعه جه
  ستبووو له کجاریی کورد به ی یه وه نه تواند ری به مه عس که تی به حکوومه  مانک که رده باشوور، سه

ی  که  و ئوتونومییه"قراوی عه"پن   کوردستان بسه ش خۆی له تی ره سه مانکاتدا توانیبووی ده هه
   جاش و ب ئابروویی هیچیان پ با؟   له گه بج وه که نی خه ن کۆمه الیه  له

ت  و ئامانجی پاک و خزمه"ت نییه"نی  وی خاوه یخوسره ک که سانی وه ر که ڕی من گه  باوه  به بۆیه
نی  زانینی ڕای کۆمه.  ک رکبخستایه نی خه ڵ کۆمه گه بوا خۆیان له ن، ده ک بوایه  خه به
   له رانه وه خته  به که( ری  ماوه ر ئیعتراز و ئاخزکی جه هه.  کیش کارکی دژوار نییه خه

تی  رتاپای حکوومه  دروشم دژی سه یدا بهک ت  خه  که  ریفراندومکه  شوه)میش نین کوردستان که
   مروانی  من چاوه دیاره. بن رده ری خۆیان ده زه  ڕا و نهکانیان یه وه ته  نه  و داواکردنی مافهئیسالمی

   برژنه  که نییه وه اتوون،ئهت ڕاه سه  نانی ده ی به وانه وی یا ئه یخوسره ک که سانی وه  که له
 ،   ماکۆ ، پیرانشار ، سنه شانی کوڕان و کچان و کاسپکار و ژن و پیاو له کان و شانبه خیابانه

  کهین  توانین بکه  خۆ ده وه روانی ئه چاوهم  به. ڕن ت ڕاپه دژی حکوومه... هاباد، کرماشان و مه
سک بت   که  که یه وه می ئه رده ی سه تر که ئی ئاخر ئسته. بن ر گوڵ نین دڕکیش نه گه ئه

 هاتوو ئاشت  زاه رکوتکراوی وه ککی سه ڵ خه گه زراو لهواوی ب ته تکاری به نایه تکی جه حکوومه
کانی  ته قوری سیاسه ی ههیران یان قه  گژاوی ده  له ته و حکوومه  کاتکدا ئه ویش له ئه. وه بکاته

دا  انهم کات  له یه وه ندش و دسۆز ئه سانی دوورئه  که روانی له وهچا.   قیوه  چه خۆیدا تا بیناقاقه
  وه  دنیایه  به چوونکه.  رۆ بچ و بخنک و گژاوه  زووتر له ته م حکوومه  ئه ن که وک بده هه

ترین مافی سیاسی و  ۆلهک چ لی کورد به گه  نه،ت ب سه ده ن تی ئیسالمی خاوه تاحکوومه
  بهالنی دانیشتووی ئران رووی ئارامش و ئاسایش و ئازادی  ش گه گات و نه تی خۆی ده یه کۆمه
و  ئه)  وه ره باری ده باری نوخۆیی و چ له چ له(رجی ئیمرۆ  لومه  هه وه  خۆشیه به. بینن ده  خۆوه
  مه ئه.  وه ته هشتووه تی ئیسالمی نه ی حکوومه  شوه تی له سه ی ده وه ی بۆ مانه هتان ره ده

وستی  م بۆچی هه به. ستیان پکردووه باشی هه وی و هاوبیرانیش به یخوسره  که  که که راستییه
جا   .ئیزم تووده ، دایه سانه م که ری فیکریی ئه هوه  جه من له ڕی  باوه ی به که مه گرن؟ وه وتۆ ده ئه
  . کی کوردتیونایسک ناس ن یاوه ربخه خۆ دهک موسومان   وهرق ناکات فه
  

  2706ی  لوه خاکه


