
  بن کاری سیاسیه کان له  خۆکوژیه وه قینه  ته ئاشکرایه

ن یکه  ده وه ستکه به  چ مه کان به ره م بکه به

*ھدی کاوانی  مه* 

ر   کابرای بکه نکهوی ڕاستی چ  خانه وا ھیچیان ناچته ،ئه یه  ، بۆ پاره به نسه  ،بۆ مه ر بم بۆ دونیایه گه ئه

  تی له رگایه می پشمه ره سه. درێ  نجام ده ی بۆ ئه که چ ئینجا کاره ست ده ده   پشدا ژیانی خۆی له له

ی  وه  پیش ئه دا ،واته نجام ده ی ئه که عی کاره  وه بوو به کداری ھه ی چاالکی چه وه ڕوبوونه ی ڕووبه میانه

نجامی  و ئه ی ئه  چاالکیه و جۆره کین ئه  کاخوانه وه کرده  دهنجام بدا بیری  ئه که چاالکیه

تی مرۆڤ  ڕامه  که  داکۆکی کردن لهوڕی شۆڕشگی  ندی بیروباوه وه رژه  به دات له ده

ڵ ھاوڕکانی یان ھاوبیرانی   گه ڵ له  کۆمه نیا یان به  ته  جوانی به به. گونج یان نا  ده

 بوو ش ھه. کرد  ی خۆی یان خۆیان ده کردنی قسه  کردن و نه و دواتر له وه کرده بیری ده

و   ویستی ئه  به ر کرابایه  سه رمانی به  خوار خۆی فه  له داو که ده کی گوی پ نه مه ره ھه

تی   مرۆڤانیه ی بیر له وه  ب ئه که ی کرد یان لپرسراوه ی باش با یان نا ده که کاره

 یان ر خستن ده ده  پش و خۆ به ندی خۆی و خۆ بردنه وه رژه  بۆ به وه  بکاته که کاره

 .کرد یان ده که پچاو چاالکیه ڵ خۆی ڕاده  گه زموونی له م ئه زانی که ی نه رگه پشمه

موو   ناو ھه می شاخ له رده  سه ڕی پارتی زانی واته می شه رده و سه توانم بم له ده

ڕی ناوخۆ  لگیرساندنی شه  ھه  زیاتر ڕۆیان له ی که و پارتانه تی ئه  تایبه کان به پارته

ڕی ناوخۆ   شه ر بوای به ک ھه گروپکیان نه. ش ببوون  ر دوو گروپ دابه بۆ سهبوو  ھه

  لکانی دژه  زۆرترین خه خست که رده گه  وه وه موو توانای خۆشیان بۆ ئه لکو ھه بوو به نه

وی تر  رامی خۆیان ئه  مه ن به گه رانی نه لگیرسنه کو ھه  تاوه وه نه ڕی ناوخۆ کۆ بکه شه
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  رانه ده فره و کاری ته رده و به یان بینه  ده کانیان به رکرده تی سه  تایبه دا به ده گوی پ نه

کان   ناوخۆیه ڕه ی شه وه  بۆ ئه وه کرده وری خۆیان کۆ ده  ده زموونیان له م ئه لکی که خه

 شۆڕشگی و  ڕ چاالکیه  مه  له ش بوونه و دابه ئه. ربگرێ  ی خۆی وه ڕچکه

لسو  ی ھه وانه  ئه واته .  وه دایه نگی ده  ڕه مان شوه  ھه  تریش بهکانی ناشۆڕشگیه

کانی  سیاسیه نه دیلگیراوی الیه ی به رگه کرد پشمه لک ده  ناو خه وتی خراپیان له که

ری یان  گه ته کی تر کاری چه  واتایه دا به لکیان ده کرد ،ئازاری خه  باران ده تریان تیره

یان بوون  وانه کانیشیان ڕک پچه دژه. تی و شۆڕشگی  رگایه ک کاری پشمه کرد نه ده

م   یان که زانی بوایه  نه زموون به م ئه ی که رگه دان پشمه  سه یان بگره دا ده نده ونوه له. 

   له ی که قینه  ڕاسته  ڕبازه ی الببردرن له وه  درابان بۆ ئه فره  یان ته زموونی بوایه ئه

  کانی ئستاش به وه قینه  کاری خۆ ته نگه ڕه. مل کردبوو یشتمانیان بهکی ن پناویا چه

م  ب به  ھه وه کداری ئمه ڕی چه ی شه ڵ دیارده  گه ک پکچوونی له نده ی تر ھه ئاڕاسته

  که سه  که  که یه وه  چ گیانکه  به ی ئستاکه کاریه و ئاماده  ئه  که  دایه وه ی له که جیاوازیه

  وه ئه.پشکا  ناوچوونی گیانی خۆی ڕه  پشدا له لکی تر له و کوشتنی خه پنا له

 20نی  مه  خوار ته زۆریان له ره شی ھه کارن و به رزه کان ھه وه ره قنه  خۆ ته زانین که ده

م  لکی که  خه وه نه مه و ته ت ئه  بابه لکانی له  خه چت که ی واش ڕی ده قسه .  سایدایه

 چۆنیان بووێ وای ل   که یه کان دا ھه زموونوه  ئه  به  توانای مرۆڤه لهزموونن و  ئه

   به زموونه  ئه من به. ن و ھی خراپیش  ی باشیشیان بکه رده روه توانن په  ده ن واته بکه

 ناو   تیۆر له زانم که تی و ھی تر ده رگایه زموونی سیاسی و پشمه م و ئه که نیه مه ته

  زموون له م ئه نج و که لکانی گه بوو خه  توانای ده  له نگکدابایه  ڕهک و یه رده ر په ھه

ی شاخ بیری  مانی ئمه رده سه .  وه  خراپ کۆکاته  باش چ به وری ئای خۆی چ به ده

کداری   ناو بزاڤی سیاسی و چه  له وه کانیه موو فرگه  ھه پ و مارکسیزم به چه

ر   به ش له و تیۆره ئه. کان  نجه  ناو گه تی له  تایبه و دابوو به  گره کوردستان له

. گرت  لده ک جیاوازی ھه یه دان بیروبۆچوونی له  سه رفراوانی خۆیان بگره به

یانتوانی  حالی خۆشیان ده شبه کراو به  پیان ده زوو بوایه رانی چیان ئاره لسوڕنه ھه

پشترش بیری . یان بئاننوری خۆ  ده م له  که  زۆر به کی دیاری کراو به یه واره قه

 باشووری کوردستان  و له ماوه  شۆڕشی شاخ نه  ئستاکه م که به. نیشتمانی بوو 

ی  ره  به ته وتونه ر که ماوه ی جه%80-70 .  یه تی ھه وایه رمانه زموونی فه ئه

زۆریان پشتر   وا که رمانه ی فه سته دژی ده  له وه ینه ین و ده رچی ده  ھه وه زاییه ناڕه

   به وه لکه مان خه ن ھه  الیه کداری کورد بوون و له ی بزاڤی سیاسی و چه رکرده سه

ر  گه خۆ ئه.  وه وتوته  که وه وانه  پچه  به چی ئستاکه که. کرا   ده ری باسیان لوه روه سه

 شۆڕش و  یان لهق ر شه وا ھه  ئه کانیانه رکرده تی سه  ماھیه وه  ئه  بیانزانیبایه که لکه خه
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 .  ش جۆرکی تره وه کا و کاردانه  تیۆر کارک ده یه ئا لره. دا  کاری گیانفیداکاری ده

 ناو  وینه که م دیسان ده وین ھه که دوای نه موو تیورک با به  ھه ت له عله ر بین نه گه ئه

واکان تیور تاوانبار  ه ناڕ  کاره رگیز ناتوانین له رگیزاو ھه  ھه ئمه.  کاری  له و ھه له ھه

پ و مارکسی بیت ،لیبالی بیت  ر تیورک بت نیشتمانی بیت چه ین جا ھه بکه

   داڕژراون که وه  تکایان بۆ ئه و تیورانه  ئه چونکه.سوسیالیستی بیت یان دینی بت 

 واری  چته  و ده ندی ڕاسته ن جا چه که ری مرۆڤ ده روه  سه  داکۆکی له پیان وایه

با یان ڕیگای  ریک ده لکان الته  خه ی که وه م ئه به .  ی تره ندی نا قسه داری چهکر

  وه نه ده تی مرۆڤ لیکی ده  خزمه  له نه  ھه کانه  تیوریه وه دا لکدانه باشیان پ نیشان ده

لبژاردنی   ڕگای ھه تادا له ره  سه رو مۆسۆلینی له ھیتله .  وه وانه  پیچه  به شیانه ھه

ی  کان متمانه عسیه ک ھی به ری وه  گه وه ته  تیوری سوسیالیستی نه ناوی  و به ئازادانه

ی  ست و بانگشه  بن ده وته تیان که سه  ده وه  دوایه لکیان بۆ الی خۆ ڕاکشاو به خه

وروپاو  ی کاول بوونی ئه که نجامه رئه نگ و کاولکاریان داو ده حوکمی دکتاتۆری و جه

سک یان گروپک ببینین  مانیا که  ئه ئستاش له . وه وته یان ملیۆن کوشتاری ل که ده

ی   گوره کرێ و به لکشی دادگا ده ی لیدوان بکات په که ڕه ر یان باوه  قازانجی ھیتله له

ی مارکسیزم   ڕگه ستالینیش له. درێ   سزا ده ڕی دانراوه  مه  له ی که و یاسایه ئه

ک  ج کردو وه ی ج به که  توندوتیژیه نه الیه  وه  دواشیه ر حوکم و به  سه لینینزم ھاته

ی  ماشای خودبه ڕی ئیسالمیش ته باوه. رچی کردی کردی  داو ھه ری ھه دکتاتۆرێ سه

  ی به که ر یه بینی ھه  ده کانیان بکه به زھه کانیان ومه ال سیاسیه کان وعالیمان ومه ته مزگه

  به زھه ر مه  ھه بینرێ که دا زۆر جار ده ناویشیان   له رده ر شانوو بای خۆد دا ھه سه

وانی  ی خۆی و ب ئیمانی ئه قینه ی ئیسالم بوونی ڕاسته  بانگشه  یان عامه الیه یان مه

کانی خۆی کوفری  یاندنه  ڕاگه ند جار له ڕقاوی بمرێ چه ی زه وه ن پش ئه یه گه تر ڕاده

 ڕکخراوی   ناوه ئستاش ناوه .  لهال و خونیان حه  موسلمان نینه یاند واته شیعی ڕاگه

لی باپیری کوردی ناو خۆمان  عه. لی باپیر  عه. ن  یه گه یاندن ڕاده مان ڕاگه  ھه قاعیده

  کانی له  وتاره بۆ زنجیره. ھدی  دی مه مه  موحه  خۆمان ل بکات به ریکه ویش خه ئه

کانی مرۆڤی  ڕه وێ بیروباوه یه ه د وامیشه رده  و به10  یشتۆته  گه  که وه ھاوتی بخونه

ھم و   شتی وه  عیلمانی و به ڕاستمان ل بکا به کانی ناوه ده می ئیسالمی و سه رده سه

کانی  کردن وقۆناغه شه و گه و جیھانه ر مرۆڤ ئاگای له گه  ئه ناوه ھای پوه خوڕافات وه

ی   سایه مووی له تا ھهی ئس و مۆدیرنزمه مه وله و عه زان ئه ر وا ده ب ھه مژووی نه

  به. کا ئیسالمی بوونی ده لی باپیریش به و عه داوه ری ھه کانی کۆن سه ڕه باوه

نی ئستا  ده لگای مه و کۆمه که ت وجوله سیحیه ر مه  سه وت به زووی خۆی ھلی چه ئاره

ھیشتا  .   ڕاسته ی وی ھاتووه که ته  ناو بابه ی له وه نیا ئه ر ته  ناویاندا ھه ن له ده
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کانیش   ئاسا بۆ شیعه ک قاعیده  وه یه وانه گینا له  ئه بووه واو نه کانی ته  وتاره زنجیره

واو بکا  تی ته واوه  ته کان به  کاره کا که ھی ده دی مه مه  موحه ش باس له ناوناوه. بکۆری 

تۆ  .  هکی تر تی یان شته ستی خودی خۆیه به  مه ھدیه دی مه مه و موحه جا نازانین ئه

لکی دژی حوکم  ی خه  زۆره زایه و ناڕه سادی ئیداری و ئه  ناڕکی و فه و باره بی له

وڕۆ  ب ئه لکانکی زۆر نه  خه زعه و وه  ڕقی ئه لکان بن یان له  خه ڕ به توان باوه نه

 ئاسا گوی پ  زیره ک جه ست وه ربه  ناوی ڕای سه ھاوالتیش به.ئان  ی تی نه سبه

. وه کاته  بوی ده نی و کورده ده لگای مه  قازانجی کۆمه ندی له  چه و نوسینانه  ئه دا کهنا

کردنی  شه تی گه رزیه  ئه کرد که  ده وه کانیان باسیان له یاندنه  ڕاگه کان له ریکیه مه ئه

وان  ی ئه  وته به. لگای ئیسالمی   ناو کۆمه  له ته بوونی دیموکراتیه  ھۆی نه  به قاعیده

ی  مینه  قازانجی دیموکراتی بگۆڕین ،زه کان به وه  تاک ڕه  ڕژمه ر بت و ئمه گه ئه

 زۆری  ره  ھه شه کان به وه قینه  خۆ ته ئستاش کاره .  وه بته م ده  که کردنی قاعیده شه گه

زۆریش   ره شی ھه  به یه وه وانه کانی ئه  توندو تیژه ردیه روه په  ژر کارتکردن و کاره له

کی  گایه  ناو کۆمه و له ویه  سانه20 خوار نیان له مه  ته  که یه کارانه رزه و ھه  ناو ئه له

کی  ال یان عالمه مه .  ھناوه ریان ھه  سه  کشه ئیسالمی داخراو  پاو پ له

موان  ر ھه  سه وت به لی باپیری ناو خۆمان ھلی چه ک عه گات و وه سیاسیشیان ده

 نکات  م حیساب ده  ئیسالمی ساغله  به  قاعیده کاته  ده نیا خۆی که  ناویان ته و لهداد

رچی   وھه الله موویان کافرن و خونیان حه  ئیسالم و غر ئیسالم ھه وانی دیش به وئه

کانی ورد   قسه م له نا به و خۆ وه ڕاسته.ب   نسیب ده شتی به ھه بیان کوژێ به

  کراوانه رده روه  په  موسلمانه نجه و گه ڵ ئه  گه بۆ له.  زیاترت نادات یهو مانا  له وه ره به

  و تۆبه چ تۆبه رده میان ده  ده ی له وه  ئه ت دانیشه وی ئیسالمه ڕی توند ڕه  باوه به

ن و ھیچ  ر ناکه زه  نه  که  خۆ کردووه تی وایان له واوه  ته ک به جاره .  کاریه

 جیھاد   با ئمه رچی زوه ن ھه و ده ی ئستا خۆش نیه ونیا کفریهو د کیشیان به ھیوایه

  ج به  به و دونیایه تایی ئه تا ھه  دونیای ھه ھید بین تا شاد بین به ین و شه بکه

لی باپیرو   یان عه ڕی نزیک قاعیده ر باوه گه  ئه  سانه18-16  نجه و گه ئه .  باشتره

  و بانگھشتنانه کوێ فری ئه یان له  بچووکه نه مه و ته ب به  بن نه ھاوتاکانیان له

 . بووینه

ر  گه ئه .  یه  دواوه  توندتری به کی به یه وه ر کارک کاردانه وترێ ھه ت ده  سیاسه له

ر دونیای دیموکراتی   گه  ئه واته. ھات  ده  دواوه  کاری باشی به  باش بوایه که وه کاردانه

گای  پانی سیاسی وکۆمه تی گۆڕه کانی ئیسالمه ھمنه ڕه وه با و خرو خۆشی بوایه

  وه بایی و پکه ڕی ته  جیاتی توندو تیژی باوه وانیش له کردو ئه تی کۆنتۆڵ ده ئیسالمه

و  مه وله کانی عه ڵ ھزه  گه یاندو خۆشیان له گه کانی تریان ڕاده ژیان وگونجاندنی ئاینه
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کانی  نیسه کانیان نزیکی کاری که ی کاره که  کورتیه خست به نی ڕک ده ده لگای مه کۆمه

گا  و کۆمه  ناو ئه ت وخرو خۆشی له  دیموکراته م چونکه به. بوو   ده وروپاوه ئه

   له فسیری قاعیده بی و ته یدا ده وی ئیسالمی په الو عالمی توند ڕه  ،مه  ئاوایه ئیسالمیه

. وه داته ده ر ھه ناویان سه
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