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  )لیم  میر سه سه( مک بۆ  وه
 کگرتووی ئیسالمی بی سیاسی یه کته گی مه ده ندامی یه ئه

 لی ال عه ت مه هیدایه
  
) لیم  میر سه سه( وتنکی   چاوپکه15/5/2007  ممه ی ڕۆژی س شه ) 289 (   میدیای ژماره له
می   وه وه ی خۆمه ڕوانگه هنا له هی د وه  ئه  ، که وه کگرتووم خونده یه) س .م ( ی گ ده ندامی یه ئه
و  خودی قسهم   ، به هو هاتو ی ناوبراوه که وتنه ی چاوپکه  ڕوانگه ی من له که مه  وه  ، ڕاسته وه مه بده
و  دانی ئه رهه هنت ترسناکی سه  ده وه گرت و ئه ده  هه وه زۆر لکدانه) لیم  میر سه سه( کانی  مه وه

ر  سه ی له زایان و پسپۆڕانی بواری ئیسالمی سیاسی قسه ن شاره  الیه کات ، له  باسی ده ی که قۆناغه
ندین  و چه) زائیر جه( و ) میسر( کانی  زمونه  ئه کی کوردوستان له نی خه ی کۆمه وه بکرت ، بۆ ئه
یارانی  ان و نهی من کشانی الشه گا و هه  دووربن ، ئیرهاب و خوناوی کردنی کۆمه ووتی تر به
میر  سه( ی  که وته  ڕه ی که وه ر ئه  سه وت بچمه دا نامه بینن ، من لره چاوی خۆیان نه سیاسی به

 سیاسی و   قۆناغه  کوردوستان و له  ، یان چۆن هاتۆته داوه ری هه ی و چۆن سه که) لیم  سه
گرتبوو  ناوی خۆیدا هه هه  یامکی له چ پهکی کوردوستان   خهکانی ژیانی  ۆر گرنگه ز تیه یه کۆمه
دوای   له م که  بکه پایانهو ئهر سه  له وت قسه مه ئهدا زیاتر  ، من لره کرد نجام چۆنیش کاری پده رئه سه
  وته م ڕه تکی سروشتی ئه سه ک خه یاند ، پاشان وه ری خۆی ڕاگه سه له) کگرتوو  یه(  هو ڕینه ڕاپه

کی  ست و فریوودانی خه بۆ چاو به) کگرتوو  یه (  م که  بکه مامکانه و ده هباسی قۆناغ و البردنی ئ
ک  وه) لیم  میر سه سه( ی  که وتنه کان من چاوپکه رخستنی ڕاستیه  ، بۆ ده کاری هناوه کوردوستان به

  وه یانه رنامه وست و به ترین هه ی تازه  ڕوانگه م  و له ی بکه م شرۆڤه ده وڵ ده و ههگرم  رده  وه نموونه
 سای  له) کگرتوو  یه( کی کوردوستان ، م خه رده  به تر بخرته سته رجه به وکان ئاشکراتر ڕاستیه

ر  سه له) کگرتوو  یه( یاند ،  ی گشتی ڕاگه ورده ره ئیسحی و په ک ڕکخراوکی  دا خۆی وه ) 1994( 
ی ئیسالمی بوون ،  ناسنامه/ م  که  ، یهخۆی کردوازی   بانگهپنراو ناجگیر زۆر سه ی به یه پایه ) 4( 

 ئاکامی  ی ئیسالمی له وه ی بزووتنه کشه پاشه/ م  سیه مارۆی ئابوری ،  تی و گه برسیه/ م  دووه
م  وی ئیسالمی ، چواره کدارو تووندڕه وتکی چه ک ڕه وه )  وه بزووتنه( و ) ک .ن . ی ( ڕی نوان  شه
کانی ژیانی   پداویستیه  به بووه  نه وه ره م ده  وه  کوردوستان که شیای لهتکی میلی سه  ده بوونی/

دا  رجه لومه م هه له) کگرتوو  یه( ئی من   ڕه کی کوروستان ، به تی خه یه سیاسی و بژوی و کۆمه
 ،  وه اتهکانی کۆبک و نچیره گاوه  ڕوباری کۆمه داته ربگرت و قوالپی ڕاوی خۆی هه ت وه توانی فرسه

ککی مسومان و پاشان حیساب  ک خه کی کوردوستان وه کردنی خه ی پناسه ڕگه له) کگرتوو  یه( 
م هنانی  رهه ی به کیدا  ، توانی کگه  ژیانی خه ب له زهه ری مه ی کاریگه ر ڕاده سه کردن له
تی  برسهمارۆی ئابوری   ، گهر بکاتمدارت رهه  بهو ئاسانترکرد کاری بۆ ده) کگرتوو  یه (  ک که یه پرۆژه
کانی ژیان ، سواڵ و  تایترین پداویستیه ره بوونی سه کی کوردوستان ، گرانی و نه  خهنگی سته و ده
ری و  رز و کۆبه او ماڵ ، قهکی ن و دۆشه نم ، فرۆشتنی قاپ و لفه گه ی گوه وه ژاری ، کۆکردنه هه
و  تیوانه ی هه ی مووچه  ڕگه توانی بت و له) کگرتوو  یه (   بوو که یه مینه و زه ئهر بین ، سنو
مین و   که  بکاته وه ره وچه  خواردن و شه زان به مه  ڕهوانی  و ڕکخستنی شهی گۆشت  وه خشینه به
 ژر ناوی  له) کگرتوو  یه (  نده رچه  ، هه وه ی خۆیه که  بۆسه ناو پبخاته نگی سته ژار و ده کی هه خه
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و  ر ئه  سه  وه  ڕگاکان چوونه موو تووله ه کۆتاییدا ه م له کرد ، به ی ده م کارانه  جیاوازدا ئهجیاواز
کدار و  ک هزکی چه ی ئیسالمی وه وه وتنی بزووتنه رکه  ده.  ) کگرتووه یه(  ناوی  ی که شاڕیه
 شکستی   به که )  وه بزووتنه( و ) ک . ن . ی ( ڕو پکدادانی نوان  و ، پاشان شه تووندڕه

  ئازادی  ت به باره سه )  وه بزووتنه(  رخوردی   کارو به ک له  ، بزاری خهکۆتایی هات)  وه بزووتنه( 
ی خۆی  وه بۆ ئه) ووکگرت یه( م   رده به ک  ،  شانسکی  باشی  خسته کانی  خه تاییه ره سه و مافه
ک   نه  ئیسالمی سیاسییه مه گاش ب ئه  کۆمه و، به وه  پ بکاته و بۆشاییه نت و بتوانت ئه یه ڕابگه

بژارد تا   هه ی بۆیه م کاته ئه) کگرتوو  یه( ک ،  ڕ و پشل کردنی ئازادی خه وی و شه تووندڕه
 بیت و  ڵ ئمه گه توانی له بت ئه )  وه بزووتنه( ی هزی شکست خواردوی   پاشماوه  به وک خه به

تکی  سه بت ، بوونی ده  نه وه شانه کیشت به  چه میشه ستیت و هه نباخیش ببهڕیشیش بتاشیت و بۆی
 گشتی و ، الوان ،  ک به کانی ژیانی خه پداویستیه  به وه دانه م نه  کوردوستان و وه میلیشیای له

ر کورسی  ژ خستییه) کگرتوو  یه( ی  و پایانه  له کی تری گرنگه یه تی پایه تایبه منان ، ژنان به
کوردوستان  تک له سه  چ ده  کهی بزانین  وه  بۆ ئه یه کاف کی ساده یه ی ، نموونه که رهنانه رده سه

 ، من خۆم مامۆستا بووم  هیردانی رگه  سهم   له وهورگرت  سوودی وه نده ش چه) کگرتوو  یه( و ،  حاکمه
  ژووره) کگرتوو  یه (  ر به تیپکی تۆپ تۆپنی سه ،  ی تازه بجه ه کانی هه ندیه  دواناوه کک له  یه له

   داوای کرد که م تیپه  ئهرشتیاری رپه یی مامۆستای سه ، دوا وه عمیر کرده ری ته ڕوبه کی به سوتاوه
م  یپرسی  ئایا  ئه سک  نه   بکرت ،  که م  تیپه  خوندکاراندا سوپاسی ئهی فتانه  ههی وه کۆبونه له

 وا   هناوه کووه رچاوی ئابوری له  سه هم تیپ  ؟ ئه)ریونایتد  مانچسته( یان  )  دریده مهڕیاڵ   (  تیپه
ی تۆپ تۆپن ؟  یان تیپ ته مهو کاری حکو مه  ئایا ئهنت ؟ ت بنیات ده مهوبری حکو کات و له عمیر ده ته
  دنه   نه کارانه  م  جۆره ه ئ کان پداویستیه  به وه ره م ده تکی نۆرماڵ و وه مهوکاتی بوونی حکو له

ی خوندن و   ناو پرۆسه نهوتایی چو ره  سه توانت بیکات به ش ده) کگرتوو یه (   ، نه وه پشه
  وه مه که  ناو باسه وت بچمه مه  ده وه لره . سپی حیزبی ندی و که وه رژه  بۆ به ته م واقیعه ی ئه وه قۆزتنه
م ، ستابوو  ڕاوه ی تازه بجه ه ڕی هه بازاڕاستی  ناوه نرا من له یه هڕاگ) کگرتوو  یه( ی  و ڕۆژه ، ئه
و  س ئه رکه واسیو ڕۆشت ، هه ی هه که یاندنه  هاتبوو ڕاگه وه هیده ی شه بجه ه هه  له سک که که

و  هتی ئ رایه  نونه  که وه سانک بدۆزیته یتوانی که م ده سته  ئه  زۆر به وه خونده ی ده یاندنه ڕاگه
داو داوی  هه ری  سه که   دیارده   وورده م وورده عبیری لبکات ، به  بکات و بتوانیت ته یاندنه ڕاگه

بواری ئیسالمی  ن  لهزموو ئه سانی به زاو که ندین شاره ن چه الیه تا له ره خرا ، سه کی هه چنراو بۆ خه
رم و نیانی  یانکرد ، زمانی نه یان بهدا بیروڕای خۆ) ئیخوان موسلیمین ( ت   تایبه سیاسی و به

 ی بلیغ و لدوانه م زمانی ته  ئه ی که وه ئهی  نه نگه  مه ژر  بلیغاتیان خسته جۆری ته) کگرتوو  یه( 
کانیان  ک هاوشوه کانیان وه ی کار و قۆناغه وه  پشه پی چوونه و ، به کاتییه) کگرتوو  یه(  ئستای

م  سک بۆ ئه ند که  چه و کات که ر ئه ههندوتیژی ، کاری توو  بت به  دهگۆڕت و  ووتانی تر ده له
تا  ره  ، سه ی خۆیدا نییه جگه  له وانه م لکدانه و ئه یانووت وانییه وتبوون  ده رکه  ده مانه وه
ت و کورسی و  سه ت و ده وان بۆ سیاسه ن ئه سه  ئه کرد که ک خۆی نمایش ده یه شوه به) کگرتوو  یه( 

گادا   کۆمه  له یه  نامۆ ههی ندک دیارده نھا هاتوون هه ان تهو  ، ئه اندوهی گه ت خۆیان ڕانه حکومه
  م قسانه  ، ئه وه نه  ڕاستی بکه یه  ئیسالم ههر  سه شتنی نادروست له ندک تگه و ، هه وه نه ڕکیبخه

کیان   ناو خهوباسی رپرس و قسه می کادرو به ده کانیان له ی کاره وه  پشه ڵ چوونه گه وام و له رده به
  کش له ت ، قۆناغ ، پاشه سه ی سیاسی ، ده ر پرۆژه  سه ک له یه  قسه مه رده و سه ئهبیسرا ،  ده
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رجی سیاسی و ئابوری و  لومه ڕوات و هه بوو ، ڕۆژگار ده ت ، هیچی نه ت ، گۆڕینی ئالیه حکوومه
زۆر باش ) کگرتوو  یه(کانی   هرای کار بۆ گه رت که گوزه جۆرک ده تی کوردوستان به یه کۆمه

تای ترسناکی  ره  ئستاو سه گاته بت ، تاده تر ده سوڕان کراوه ودای هه بت و مه  لیخن ده که گۆماوه
لموسی   مه  واقیعی و به وت ، ئستا ئیتر به که رده کرد ده کاری بۆ ده) کگرتوو یه (  ستراتیژک که

  اناوهگردا د نه هه ک ئاوگۆڕی چاره م یه رده به ی له) کگرتوو  هی( وتوون و  رکه کان ده ڕی قۆناغه شه
   پمان وایه ئمه( ت  ده) لیم  میر سه سه( ،  یه وه م بزووتنه  سروشتی ئهندو وه تی ڕه تمیه ک حه وه

 ، قۆناغی  وتووی بیوه رکه سه  ، دوو قۆناغیمان به ی چاکسازی سیاسیمان چوار قۆناغه پرۆژه
و کولتورکی  رزکی تازه  ته وه کریهفاهیمی و ف  ڕووی مه  له  توانیومانه  که  فکرمان کردووهئیسحی

   که  کردووه  کولتوری ئیسالمی و کولتوری کوردیداو، جیلکیشمان بۆ ئاماده ین له ش بکه نوێ پشکه
   به سته یوه  په ه ، ک  قۆناغی گۆڕانی سیاسیه میش که ی سیهمان بوو ، قۆناغ  قۆناغی دووه مه ئه

ین ،   بکه مانه سکاری ئه بت ده  ، ده وه تیه ک هۆکاری بابه تی و کۆمه رجی بابه لومه ک هه کۆمه
) . کات   ناونانی خۆی ده  پویست به مه م قۆناغی سیه و ئه مدایه  قۆناغی سیه له) کگرتوو یه( ئستا 

ودان بۆ   هه  حیزب واته زانت که ش ده و ڕاستیه ت بزانت ئه لف و بای سیاسه  ئه س له رکه هه
ر   هه ئستار گه م ئه نراو حیزب بت ، به یه ر حیزبی ڕاگه گه واقیعی ئه  به ،تی سیاسی سه ده

کردن و   قسه جۆری  له بکات) کگرتوو  یه( ی وردو ئستاو ڕابو نوان راوردک له  بهچاودرک 
) کگرتوو  یه(  ،  م ، ئاسمان و ڕسمانکه قۆناغی سیه) لیم  میر سه سه( ولی   قه ڕاندنی به تپه
ر پاشگرو   هه  به م قۆناغه ڕنت ، ناونانی ئه په م تده  قۆناغی سیه وه که ند ڕویه چه  له ریکه خه

  که  وه م ناکاته  که ته و واقیعه  ، هیچ له وه پشگرکی چاکسازی و پاکسازی و ئیسح کردن بازنرته
 بۆ  ست بردنه   ده قۆناغی م بگات که  قۆناغی چواره ستی به زووترین کات ده وت به یه ده) کگرتوو یه( 
 ڕگای  موومانه رکی هه  ئه  که دایه  لره که رجه لومه م پرسیارو ترسناکی هه  ، به تی سیاسی سه ده

ت  سه  ده یه ی هه وه شانسی ئه) کگرتوو  یه ( ئایا یه وه ویش ئه ، ئه  وه ینه بده می پ لبگرین و وه
می  ت و یاساو سیسته سه رجی سیاسی کوردوستان و ده لومه یری هه س سه رکه ر هه گه ربگرت ؟ ئه وه

توانت  کوردوستان ده ی له و هزه  ئه خر چونکه ت نه  بگومان ده وه ت بکات ، ئه سه ئاوگۆڕی ده
  نگدان ، نه ده بژاردن ، نه هه زانین نه مووشمان ده کدار بت ، هه م هزی چه که بت یه  ده ،حاکم بت

ش ،  )کیتی و پارتی  یه( ت بۆ  نانه  کوردوستان ته ت نین له سه مان ، شوازی ئاوگۆڕی ده رله په
ند  بت چه  ده هتک ک ک واقیعه  وهک قۆناغ ، چ  کاتکدا چ وه بت چی بکات له ده) کگرتوو  یه (  واته که

دا ،  ساسه گرو حه نه هه  چاره ته م واقیعه  له وه ی  خۆی بکاته که نده وه ی سروشتی ڕه باره
تی سیاسی  سه رن بۆ ده ست به وت ده یانه وستی خۆیان ده کان و هه وه پی لکدانه به) کگرتوو  یه( 

  ڕووه بات ، ڕووبه ت ده سه ست بۆ ده دهڕنت و  په کان تده  کاتکدا قۆناغه له) کگرتوو  یه(م  ، به
زۆر باش ) کگرتوو یه( ت  نانه تی، ته یه وی و نفوزی و کۆمه عنه کی سایسی و مه یه کشه ڵ پاشه گه له
ی زۆری و ئاوگۆڕ ماوه ک جاران نه کرد وهی تدا  شه و گه ی ئه رجه لومه و هه  ئه کات که  ده وه رکی ئه ده
  یه  هه وه ڕنت پوویستی به خرای تپه  به م قۆناغه ی ئه وه بۆ ئه) کگرتوو  یه(  ،  اتووهردا ه سه به
باشی  زۆر به) لیم  میر سه سه(  دیداری  ش له م نیازه وت و ئه ربکه ت ده سه دیلی ده ک به وه
من  )  وه ینه که  بوی ده یکانهم نز  و به یه وه سته  ده کی سیاسیمان به یه پرۆژه( ت   ده وت که که رده ده
م  بت ، به ی سیاسی هه و پرۆژه رنامه نک به  بم نابت هیچ حیزب و الیه  نییه وه ستم ئه به مه
  یه وانه ش پچه یه م پرۆژه  ، ئه ته سه  دنیای سیاسیدا بۆ ده ی سایسی له  بم پرۆژه وه وت ئه مه ئه
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، پاشان  ت  سه  ده  بردنیان بۆ ست  ده  ئستای ڵ گه  له )کگرتوو  یه (  تای کاری ره ڵ سه گه له
، )  وه کشینه و لی ده ت هیچ باکمان نییه مهو حکو ر نا ئومدبین له گه  ئه (ت ده) لیم  میر سه سه( 
یانی   به ی که هو ر ئه ده قه  به وه کشته ت ده مهوحکو ری   لیستکی پکھنه  نییه وه نھا ئه  ته م لدوانه ئه

 قۆناغ و دوا  کاریک که خۆی نیشان بدات ، بۆ  وت له یه ده) کگرتوو  یه (  کات که ک ده یه ئاماده
ک  دروستی و وه  به یه م هاوکشه ی ئه وه  بۆ ئه واته  ، که نده  به ی پوه هک وه  بزووتنهنووسی چاره

) لیم  میر سه  سه(ی  که وه تنهکانی بزو واوی هاوشوه ک سروشتی ته حوکمی قۆناغ و وه
ت  سه ست بۆ ده ی ده وه بۆ ئه) کگرتوو  یه (  ین که گه  ده ته قیقه و حه  بهبۆچوونی من به، وه ینه لکبده

  یه گای هه  ترساندنی کۆمهالمارو ک و په  چه  ، پوویستی به یه  تووندوتیژی هه ریت پوویستی به به
 ببینیت  وه بۆ تووندوتیژی و چاوسورکردنه) کگرتوو یه(وی  و هه شه ڕه ههئاسانی  ی زۆر به وه ، بۆ ئه

یر  ستوری کوردوستان سه  ده وت له ندی حه ر البردنی به سه له) دین الحه ال سه مه(کانی  ، بۆن قسه
  نهڵ زما گه له  یه  جیاوازیان هه و قسانه  بۆ ئه ت ڕیکالمه نانه و نوسین و ته  جۆری قسه ن ، که بکه

کی کوردوستان و  بت چ خه ئی من ده ره ، به)دین  الحه ال سه مه( ی جارانی  که رم و نیانه شیرین و نه
وستی سیاسی و  رگرن و هه  جیدی وه  به ته م واقیعه سانی ئازادیخواز ئه چ ڕۆشنبیران و که

   کوردوستان و ڕگهکی سی خهنوو ن ، بۆ پاراستنی ژیان و چاره ی خۆیان نیشان بده سئوالنه مه
م  که یر ئه ک سه رگایه ک ده م وه ته م بابه من ئه .لکاوکی زیاتر   زه گا له بوونی کۆمه رق  غه دان به نه

م  رده  به خاته وومان دهم  هه  که ته م واقیعه ر ئه سه و پلیمکی زیاتر له وه ی لکدانه وه بۆ کردنه
) لیم  میر سه سه( کی  وتنه ر چاوپکه سه ر له  داهاتوودا هه م له ده وڵ ده  ، من هه وه ستی جدیهو هه 

  رگری له  به ک بفرۆشت که  خه  به زه و فه  ئهوت  یه  ده ت که  تایبه م به ر بکهی ت ندین قسه چه
و  ماندا ئه رله ت و په ناو حکوومه  له کات که  ده وه ن ، یان باسی ئه که ک ده ئازادی و بژوی خه

ئه وانن ، به کانی ئه ندامه  ئهکات ،  ده کات و قسه  ده زه  موعاره ی که زهه خه ی به وه  ب   تک ب
  رگری له  وا بهن وان خۆیان چ کاره و ، ئه یه  چی هه همان ئیعتیرازیان ب رله ت و په  حکوومه وان له ئه

و ، چ  یه کی هه یه دا چ پناسه یه هم هاوکش خۆی له) کگرتوو  یه( ن ،  که ک ده ئازادی و بژوی خه
       .م   بکه م کاره ی بتوانم ئه و هیوایه  تا ئستا ، به خشکی گاوه ورو نه ده
 

 


