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و  گەلێ جاران تاک و کەسایەتی وەھا سەریان ھەڵداوە کە بە ھۆی کردە و وتاردە ژ دیرۆکا گەالن 
بووگنەسە جێی ڕێز و پێزانین و خەلکەکەیچ لە مردنیان دە ڕێزی  ھزری چاکە لە مەڕ خەڵکەکانیان

شیاویان لێ گرتوون و ئەژمارێکی فرە و بەرچاو بەشداری بە خاک سپاردنیان کردووە . ئا ئەمە 
دیاردەیەکی ناسراو و ئاسایی تۆمارکراوی مێژووی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی یە . ئەم دیاردەیە بە تەنی 

 ەخۆئەگرێت و خەڵکێکیەلکو بۆنە و جەژن و شایی و شیوەن ژی درێتەوە بتاک و کەسایەتی یەل ناگ
فرە لە ولو بۆنەگەلێک دا خڕ ئەبنەوە کە ڕەنگدانەوەی خاڵی بەرژەوەندی ھاوبەشی مەردمەکەس . 
ئەم دیاردەیە لۆ یەکەم جار جە دیرۆکا نوو ئا مرۆڤایەتی لە الیەن نازی ئاڵمانی و ھیتلەری و کمۆنیزمی 

مەبەستگەل سیاسی دزێو دکار ھێنرا . ئەوەی کە تێتە زانین ئەوەسە کە گۆبێڵز و ڕووسی پەی 
ڕێکاری گۆبێڵزی نازی بە شێوەیەکی کاریگەر کەڵکی فرە خراپ و خاپێنەری لە دیاردەکە وەرئەگرت ، 

 ،ەیاندن و بانگەشە کردنت و کەرەسەی دەوڵەتی جە بواری ڕاگبە سەرکەوتوویی کاتی یە . دەسە�
گا والت و کۆمەڵ گۆبێڵزیە کە میراتگرانی ژ فرەیەک کارای خاپاندی سیاسی و ھزری ڕێکاریئامرازی 

 دکاری تێنن . 

جە عەجەمسیان ، مەالی عەجەم و پێڕەوانی شێعەگەری سەفەویی ئاکاری گۆبێڵزیان گەیاندوەتە 
نەوە ەقۆزلووتکەی خۆی و ھەموو بۆنەیەکی سیاسی و ئایینی و مردنی سەرمەال و باش ماالکانیان ئ

و شانۆیەکی بەرفرە لە ئاپۆرەی خەڵکە تاساو و لە گۆبراوەکەیان وەرێ ئەخەن . شانۆی مردنی مەال 
 ڕەفسەنجانی دواشانۆی ئەم بەزمەی مەالی عەجەمە .

ئەوەی کە شیاوی ڕامانە لەم پێوەندیە دا ئەوەسە کە وەک یەک لە میدیاگەل ڕۆژئاوایی ئاماژە وەپی 
ھەژار و دەوڵەمەند و مام ناوەندی و وشکە موسڵمان و بێ دین و چەپ  ئەکات ، ھەزاران کەس لە

و ڕاست و بەتێکڕا ھەموو بابەتە خەڵکێک چ لە ڕوانگەی چێنایەتی و چ سیاسی و چ فەرھەنگی و 
 .چ نەتەوەیی بە ڕواڵەت بەگەرمە بەشداریی ئەو شانۆگەریە دەسکردەی مەالی عەجەمیان کردگە 

کی ھاوبەش ئەم ھەموو بابەتە خەڵکە ناتەبا و نالێکەی لە دەوری ەندیێپرسیار ئەوەسە کە چ بەرژەو
لەشی مردوی مەال رەفسەنجانی و ھاوھاوەکانی لە تاوانکاریی کۆ کردوەتەوە . ئەبێ ئەو خەڵکە 
لە تاران و ئەوانەی دیکەش لە شار و شاۆچەکەکانی تر چ خێر و خۆشێێکیان لە مەال ڕەفسەنجانی 

کە گۆڕ بیرۆکەی پەرپووتی ھەزاران ساڵ کۆنی خۆی و مەال تی بدەنەوە بینیبێت کە ئاوا پاداش
موزیک و گۆرانی و خۆمەینی مامۆستای ئەوەی خێر و خۆشی و خۆشگوزەرانی و بزە و پێکەنین و 

. لەمەش پیستەرتەر شادی و ڕابواردنی لۆ مرۆڤ بە تاوانی شیاوی سزا ئەزانی سەما و ھەڵپەڕین و 
ئەوەسە کە ناشی کە ئەو ھەمکە خەڵکە دەس خۆشانەی تاوانی سووکایەتی بە ژن و ژیانی ژنان 
و کۆمەڵ کوژی ھەزاران زیندانی و ئەشکەنجەدراو و لە سێدارەدراوی و�تەکەیان لە کەسێک بکەن 

 . و ئاکاری دزێویان کە دەستی با�ی ھەبوو لە وەیشوومەی مەالی عەجەمان 
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یەی مەالی عەجەمیان نووسی و بە ردیای ڕۆژئاوایی ژی فرە بە گەرمە لە سەر ئەو شانۆگەمی
وسا خویا کرن کو ئەو خەڵکە لە پشت مەالی عەجەم و ، شاشی و بە ھەڵە و ئانکو بەمەبەست 

بال جارێ واز جەو ڕاستیە بھێنین کە ئەم بابەتە میدیایەی  دەسە�تە دژی گەلی و دژە مرۆییەکەیانن .
ئاوا و لەمانیچەوە بۆ دەسە�تدارانی سیاسی ڕۆژئاوا چتێک نوو نینە و ھەر ژ دەسپێکا دەسە�تی ڕۆژ

، سەرەڕای و وێڕای شەڕە دەندووک و شەڕە مەالی عەجەم ھەیا نووکە مە ولو ڕێکارێک دیتیە 
. ئەو چەند ژی بووگەسە ھۆکارێکی فرە کاریگەر ئەڕای مانەوە و پەرەسەندن و قسەی ڕواڵەتیان 

ەشەکردنی دەسەالتی شێعەگەری سەفەویی مەالی عەجەمان . ئەوان ڕێکاری ڕۆژئاوایی گ
و پێشێل کردنی ڕووتی ماف و گیانی ھەزاران ھەزار خەڵکێکە کە بوونە کردن  بەگشتی سووکایەتی

 قوربانی پێڕەوانی سەفەویی جە عەجەمستان .

ھەمیان رە خویایە و دەریایەک  کارنامە و پێشینەی ڕەش و قرێژ و دژە مرۆڤانەی مەالی عەجەم ژ
ئازار و ئێش و ئەشکەنجە و کوشتن و بڕین و لە سێدارەدان و تێروری ناجوامێرانە و ڕەشەکوژی کە 

وە لە دەس خوێنمژان و مرۆڤ کوژان مە�ی عەجەم  ۱۹۷۹مەردم عەجەمستان بە گشتی لە ساڵی 
عەجەم  ن . مەالیی نکولی وەلێ بکاتبینیویانە و چەشتوویانە ئەڕای مێژوو تۆمارکریاگە و کەس ناتان

نیەوە بگرە ھەتا دوا فەقێ و سوختەیتان بەرپرسی ئەوان تاوان و تاوانکاریی و یەھەر لە مەال خوم
تاوانباریی مێژووییەن . ئەوەی یەک تۆزکاڵ ویژدانی مرۆڤانە لە خۆیا شک ببات و ئاوڕێک لەو تاوانە 

ناوەرۆکی قیزەوەن و بیزھێنەری ئەو شانۆگەریەی  ەی مەالی عەجەمان بداتەوە ، ئیدیانمێژوویی ی
 مەالی عەجەمان لە بۆ مردنی یەک لە دەستەبرای تاوانکاریان تێ دەگا .

سەرپاکی گەل و نەتەوە و خەڵکی ژێر چەپۆکی مەالی عەجەم و لە پێش ھەمووشیانەوە مەردم 
، لەناویشیان دا ەمیان کوردستان دەستی تاوانبار و تاوانکاری یەک بە یەکی دێوەزمەی مەالی عەج

 بێ ەشی و شەرەمزاری بەشیووە و فرە خاس ئەیان شناسن . ڕووڕ، پێگەیشت مەال ڕەفسەنجانی
، نەخاسما ئی دە ئامریکا و ئاورووپا ، کە لە ژێر ھەر پەردەیەکی ئەم ال و ئەوالی ئەو کەسانەس

ڤ کوژانەی مەالیەکی سیاسی و ھزری و پیشەیی و دیپلۆماسی دا ، کارنامەی دژە مرۆڤانە و مرۆ
شێعەگەری سەفەوەیی وەک مەال ڕەفسەنجانی دە ناو ھەراو ھوریای شانۆگەری مەالی عەجەم 

یان لۆ ئەکەن و یی دا کوێر ئەکەنەوە و بە کردەوە دەھۆڵ و زوڕنا لۆ مەالی عەجەم لێ ئەدەن و مەرا
 سەمای مەرگیان لۆ ئەگێڕن و ئەبنە دەمڕاسیان .

ەوەسە کە ڕۆژئاوا بە ڕواڵەت شەڕی ھۆڤانەکانی ئیسالمی ئەکات و جەفەنگی زەمان و زەمین ئ
لە  ، نابێ ئەوەشیان لەبیر بچیتن کە ھۆڤانەتی ئیسالمی چ عارەبی و سونەگەری و چ شێعەگەری

عەجەمستان و مەالی عەجەمەوە دەستی پێکرد و ئەوەی کە لە ئەفغانستان و لە ناو مەردم 
زمی ڕووسی و داگیرکردنی ئەفغانستان ، بە ئالیکاری ئەفغانی دەستیان پێکرد لە دژی کمۆنی
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وەھابی یەل سعوودی ، نەگەیشتە ئەو ئاستەی کە مەالی عەجەم لە عەجەمستان سازیان کرد . 
لە ڕاستی دا ئەوە مەالی عەجەم بوون کە قەیرانی ھۆڤانەتی ئیسالمیان لە ناوچەکە خوڵقاند کە 

سی دارەی ئێستا کە ھەرەشەی سوورە ئەڕای لە درێژەی خۆی دا گەیشتووتە ئەم ئاستە مەتر
 . بە گشتی گیانی مرۆڤایەتی سەدەم 

و سیاسەت و ھەڕشە جە ئامریکا ھەڵبژاردنی دۆناڵد ترامپ و سەرھەڵدانی دیاردەی ترامپیزم 
ئاشکراکانی ژ دژی مەالی عەجەم و عەجەمستان ، وەک ھەمووان لێی ئاگادارن ، کایەی سیاسی 
مەالی عەجەمی خستووەتە بەر مەترسی سوور و تەنانەت ئەگەری ئەوەیچ ھەس کە نەرم و نیانی 

ئەوە  ترامپ جە ھەمبەر عرووس و ستراتیژی ڕووسی جە سیاسەتی ناوچەیی و جیھانی ، بەرەوە
بڕوات کە کەلێن بخاتە نێوان ڕووس و مەالی عەجەمان و ھاوھاوە ناوچەیەکانی ڕووس ، مەالی 
عەجەم و بەعسی سووری ، تەریک بخاتەوە . گرینگی ئەم ئەگەرە ژی لەوەدا خۆی ئەنوێنێ کە 
ڕووس کۆڵەکەی سەرەکی سیاسەتی ناوخۆیی و دەرەکی مەالی عەجەمان بووگە ھەر جە سەرتاو 

ەرکاریان ھەیا نھا . ڕی خستنی شانۆگەری مردنی ڕەفسەنجانی لەو قەبە و ژمارە دا ھاتنە س
ئەکری وەک شانۆگەریێکی دەسکرد و بەمەبەست سازکراوی مەالی عەجەمان بە ڕاست و چەپ و 

تە ەکەوێئکەیی و مەدینەیانەوە بێت ئەڕای پاراستنی دەسە�تیان کە کتوند ئاژوو و نەرم و نیان و مە
ترامپ و ترامپیزم لە داھاتوویەکی فرە نزیک دا . ئەمە ژی خاڵیكی باڵکێشە لەورا کو  بەر مەترسی

مەال ڕەفسەنجانی داشێکی کارای عەجەمان بوو لە بواری دان و سەندن وەگەرد ڕۆژئاوایی کان و 
و ناکۆکی نێوان مەالکان جە ھیچ دووریش نیە کە مردنی کوتوپڕی ھۆکاری سیاسی لە پشت بێت 

. ئەوەی کە ئەم بیرۆکە بە ھێزتەرتەر ئەکاتن ئەوەسە مپ دە بووبێتە ھۆی لەناو بردنی ھەمبەر ترا
کە مەال عەلی خامەنیی نوێژی مردووی مەال رەفسەنجانی خوێند . لە ناو قەشەماالی شێعەی 
سەفەویی دا باوە کە ئەوەی نوێژی ئایەتو�ی مردوو ئەخوێنێ ئەبێتە چێگر و درێژەدەری کارەکانی و 

ت واباوە کە ئایەتو�گەل خۆیان لە سەرەمەرگیان دا ئەو کەسە لۆ خۆیان دیاری ئەکەن ئەو تەنانە
نوێژە تایبەتیە بەو واتاو و ناوەرۆک و کاریگەریەوە بخوێنێ . دەنگۆی ئەوە نیە کە مەال رەفسەنجانی 
مەال خامەنەیی لۆ خۆی دیاری کردبێ . پێ دەچێ کە مەال خامەنەیی بە مەبەست ئەو ئەرکەی 
لۆ خۆی ھەڵبژاردبێ و بەو شێوە بە ڕۆژئاوایی یەل بووشت کە ئەو جێگری مەال ڕەفسەنجانی یە لە 

لەم لۆ ترامپ و ڕۆژئاوا بواری دان و سەندن وەگەرد ترامپ و ترامپیزم . پەیامی مەالی عەجەمان 
ی مەالی بوارەدە خویایە و ئەمێنێتەوە کاردانەوەی ترامپ و ڕێکارەکانی جە داھاتوودا . کاتی خۆش

عەجەم وەھا لیستۆکێک لیستن و جە ھەمبەر بووشی شەڕەنگیز و شەڕخوازا کابرای ئەحمەدی 
نژادیان ھەڵدایە سەر کورسی سەرۆک کوماری . ھیچ دوور نیە کە دیسان ھەمان ئەحمەدی نژاد 

و ئانکو بابەتێک مینا وی دیسا لە ژێر عابای مەالی عەجەمەوە سەر بجووقێنێ ئەڕای ترامپ 
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فرە  دیسا ژی ئەوە .نجانی وەگەرد ولو سیاسەتێک نارێک بووبێت و بەم ھۆیەوە لە ناو برابێت رەفسە
گرینگە کە مەردم بزانبن کو مەال ڕەفسەنجانی دەورەێکی فرە گرینگ و بەربەچاڤ ھەبوو لە لێ 

 خوڕینی کۆمارە سەفەویی یەکەیان ژ ئاقاری ئامریکا و ڕۆژئاواوە . 

ال ڕەفسەنجانی لە کاتەوە لۆی دیاری کرابێ کە پێش ھاتنە سەرکاری لەوانەیە کە ئەم ئەرکەی مە
ھەرێمی  ۲۰ردانی مەالی عەجەمان و لە سەردەمی حەمەڕەزای قولیزادەی شای عەجەمان ، سە

ئاوێکی فرە ھەڵ ئەگرێ  ئەم ھەویرەش، بە گوێرەی زانیاری و دەنگ و باسەکان . ئامریکای کردبوو
ولو بوار و دەرەتانێکی ئەڕا ڕەخسابێ . ھەر ی مەال خۆمەینی کە چۆن چۆناھی فەقێ و سوختەیەک

کەسێک بوو کە کاسەی ژاری وەستاندی شەڕی ەزانرێ کو مەال ڕەفسەنجانی تاکە وەتر ژی ئەوێچ ئ
عارەب و عەجەمی دەرخواردی مەال خومەینی دا و ناچاری کرد کە مل بە بڕیاری نەتەوە 

ڕۆژئاوا ھەڵ پەڕێ . ئاقاری ئابووری مەالی عەجەم بەرەو یەکگرتووەکان بنێ و بە دەھۆڵی ئامریکا و 
ئابووری دەوڵەتی و بابەتی سوسیالیسی ئەمەشی ، لە ژێر کارتێکردنی کمۆنیزمی ڕووسی کە 
ئەوکات تاکە ھێزی ئالیکاری مەالی عەجەم بوو کە ئالیکاری کمۆنیستە ڕووسیەکانی 

ئەمەش بواری  .ئەڕای مسۆگەر کرد ) زۆربە  –عەجەمەستانیشی ( حزبی توودە و چریکی فەدایی 
ئەڕای سپای پاسداران خوەش کرد کە بەشێکی بەرچاوی ئابووری عەجەمستان بخەنە ژێر دەستی 

ڕەفسەنجانی لە کاتی سەرۆک کۆماریەکەی دا ئەم ئاقارە سوسیالیستیەی ئابووری  خۆیان . 
یەداری کە گرینگ ترین عەجەمستانی گۆڕی بە ئاقاری بازاڕی ئازاد و کەرتی تایبەتی و سەرما

و سپای پاسداران ژی دۆڕای گۆڕانکاری بنەڕەتی بوو لە ناوەرۆک و ڕێکاری دەسە�تی مەالی عاجەم 
. دیارە کە ئەم ئەرکە جێ بە ئەو گۆڕانکاریە ئابووری بوون کە شەڕە وانێکی ناوخۆیی لێ شین بوو 

رد ڕۆژئاوا خستە سەرپشت دەرگای دان و سەندن و تێکەڵی وەگەجێ کراوەی مەال ڕەفسەنجانی 
. پاش ئەمەش مەال ڕەفسەنجانی داشی بڕیاردەر و ھەرە گرینگ بوو لەو دەزگا و دامەزراوانەی کە 
ئاقاری بەرەو پێش چوونی دەسە�تەکەیانی لە ھەموو بوارێک دا دیاری ئەکرد . بە گشتی مەال 

مەالکان ژ ئاقاری  ڕەفسەنجانی داشی ھەرە گرینگ بوو لە لێ خوڕین و ئاژووتنی دەسە�تی
 ئامریکایی و ڕۆژئاوایی کە دژە بە بۆچوون و ھزری مامۆستاکەی واتە مەال خومەینی بوو . 

بەزمی شەڕە مە�ی عەجەم و چڕە و خوڕەی نێوانیان ، چاکسازی خواز و وشکە مەال ئانکو ئیشکە 
ئایینی ، دە ڕاستی دە شەڕی دوو ئاقاری جیاواز جە بواری ئابووری و سیاسی و کۆمە�یەتی یە کە 

ی ڕگای ئێکیان بەرەو ڕووس ئەقۆڕێنێ و ئی ئەوی دیکەیان بەرەو ئامریکا . ئەحمەدی خومەینی کو
مەال خومەینی یەکەم قوربانی شەڕی ناوخۆیی مەالی عەجەم بوو کە ئەڕای کوێر کردنەوەی ڕێبازی 

فسەنجانی دەستی لەو پیاوکوژیە دا ھەبووبێ . برا و دەنگۆی ئەوەش ھەس کە ڕەباوکی لە ناو 
ھاتنە سەرکاری حوسەین ئۆباما مینا سەرۆک کۆماری ئامریکا ، سەرۆک کۆماریی مەال حەسەنی 
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حانی لە عەجەمستان لێ کەفتەوە کە ڕەفسەنجانی لە پشت بوو . ھەر لەم پێکیەش ھاتنە ڕۆ
سەرکاری بۆش ، ئەحمەدی نژادی بەدواوە بوو کە ڕەفسەنجانی بە ئاشکرا و بە توندی دژی بوو . 
دیسا ژی ھاتنی ترامپ ئاوسی گۆڕانکاری ئاقاری سیاسی و ئابووری و ھاوسەنگی ھێزە ژ ناوخۆی 

و مردنی مەال ڕفسەنجانی و شانۆگەری سەر جادە و کۆ�نی تاران ژی ئەشێ عەجەمستان 
ئەحمەدی خومەینی کوشتنی پێوەندی بەم ڕاستیانەوە ھەبێ و مەال ڕەفسەنجانی ئەبێ سزای 

دابێ . دکارین بووشین کە شەڕە مە�ی عەجەمان دە ڕاستی دە شەڕی ڕووس و ئامریکایە و 
  کرێن پەی ڕاگرتنی ھاوسەنگی ھێز و ستراتیژی دواڕۆژیان .داشەکانیان ناو بە ناو قوربانی ئە

خاڵی سەرنج ڕاکێش لەم پێوەندی یە دا ئەوەسە کە مەردم عەجەمستان فرە لە مێژە کە بە فیتی 
سال لەمەوبەر تاتاریەل سەفەوەیی جە لوبنان  ٥۰۰شێعەگەری سەفەویی ھەڵ ئەپەڕن . دەوری 
ەڵکی ئەو و�تەیان ھەڵتەکاند و بیچمی شێعەگەری رە چوونە عەجەمستان و ڕەگ و ڕەچەڵەکی خ

سەفەویی یان بە سەر خەڵکا داسەپاند و ڕێکاری ھوڤانە و دژە مرۆڤانەیان لە ئاستێک دا بوو کە 
داعشەکانی ئیرۆژی ئەبی ئاو بکەن بە سەر دەستان دا و دەسنوێژیان پێ ھەڵ بگرن . شێعەگەری 

ەری بە ڕەچەڵەک کورد بە تەواوەتی تاتاریزە کران . دوو سەفەویی زاڵ بوو و ئاز-دوانزەئیمامی تاتار
ئینگلیزی کاریان ئەکرد وەک چاوساخ و ئی دە فسۆسی ھێندی کە لۆ کۆمپانیای ھێندی ڕۆژھە�ت 

یاریدەری برایانی شێرلی ئینگلیزی چوونە عەجەمستان و بەرەبابی سەید و ئایەتو�گەل شێعەگەری 
لە ئایەتو� لە ناو عەجەم دا  فسۆسە ئاسەوارێ لە سەید و سەفەویان لێ کەفتەوە . پێش ئەم دوو

ی کەریم خانی زەند ، ئەوە خێڵ و ھۆزەیەل تاتارن کە ینەبوو . بێ لە ماوەیەکی کورتی دەسە�تدار
دەسە�تیان لۆ خۆیان پاوان کردگە لە عەجەمستان ، لە ھەموو ئەو ماوە دا . پاوانخوازی تاتاریەل 

ی لە خشتە بردگە ، لەو ئاستە دا کە نەک ھەر ئەو ڕاستیە نازانن سەفەویی مەردم عەجەمستان
کە و�ت و ژیانیان بووگەسە دەسکەال و دەسمایەی یاریی دزێوی دوژمنانی دوێنێ و ئیمڕۆیان بەڵکو 
شانازی بەو مێژووە دزێوەش ئەکەن . تایبەتمەندی خۆ لێ بزربوونی عەجەمان بەتەنێ بە ھۆگریان 

قوویل تەرتەرە و دەزڤرێتەوە لۆ  ەار و مەغوول نابسرێتەوە بەڵکو فرە لەملۆ عارەب و تورک و تات
سەردەمی ئەخمەنەکان . ئەخمەنەکان ڕەگ و ڕیشەی نەتەوەیی و فەرھەنگی ئاریایی خەڵکی 
ئەوکاتی مادەکانیان ھەڵ تەکاند و شارسانیەتی ئاریایی مادیان ھەڵ وەشاندەوە . دارێوش و 

کوژ کرد و وەک بەڵگەش ئیرۆ کارنامەی ڕەشیان لە بەر دەست  خەشایاری کوڕی خەڵکیان کۆمەڵ
دایە ( لە بێستونی کرماشان بەالنی کەمەوە ) . سەرەڕای ئەم ڕاستیە حاشاھەڵ نەگرە ئەوەتا 

 شانازی بەر و دوای عەجەم بە ئەخمەنەکانە . 

 بیستەم دا و لە عەجەمی بە�ی تاتار لێدراو ئانکو وەکی خۆ دەبێژن تاتار زەدە ، جە کۆتایی سەدەی
کاتێک دا مرۆڤایەتی خەریکی پشکنینی ھەسارە و فەلەک و بن دەریا و زەریا و پێشخستنی زانست 
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و مرۆڤایەتی بوون ، دیاردەی دژە مێژویی و دژە مرۆیی شێعەگەری سەفەویی یان ژیاندەوە کە یەکەم 
بە تایبەت مەردم بوو بە� و نەھامەتی بە سەر خۆیانا و دووھەم بە سەر گشت مرۆڤایەتی و 

کوردستان . ئەوە تەینا عەجەمی تاتاری بوون کە گۆیان لە ھەموو خەڵک و نەتەوەیەکی دیکە بردەوە 
 لە بواری دواکەوتن و دواخستن دا . ھەر ئەم تایبەتمەندی تاتاری عەجەمان بووە ھۆی ئەوە کە

ری لە ھەموو کەسێک گۆی تاوان و تاوانکاو بە لێشاو ھێرش بکەنە سەر خەڵکی کوردستان  عەجەم
ببەنەوە . لە شەڕی عارەب و عەجەم دا ھەر ئەم خەڵکە تاتار زەدە بوون کە بە لێشاو خۆیان ئەکردە 
سووتەمەنی شەڕ و مەیدانی مین و تۆپ و بۆمبا و مەالی عەجەم ژی کلیلی درگای بەھەشتی 

 ەب و ئەفغانی ئەزانیلۆیان دابین ئەکردن . ئەوەی کە ئاکاری شوینیستی عەجەم لە مەڕ تورک و عار
و ئەناسێ ئەبێ ئەو چەند ژی پڕ بەباشی بزانبێ کو ئەوە عەجەمی بە�ی تاتار و شێعەگەری 
سەفەویی لێداراو بوون کە مرۆڤایەتیان بەرەوە ھەزاران ساڵ دواتر لێ خوڕی نەوەک مەردم 

 ئەفغانستان و عارەب و تورک و ھتد . 

کانی مێژووی عەجەمان ، بیرەوەریەکانی ویلیام سۆلیڤان، بێجگە لە زۆرێکی زۆر لە بەڵگە تۆمارکراوە
سەفیری ئامریکا لە عەجەمستان لە کاتی حەمەڕەزای قولیزادە و سەروبەندی ڕووخانی و 
سەرھەڵدانی بزاڤی شێعەگەری ، شیاوی ڕامانە . سۆلیڤان سەردانێکی مەشھەد ئەکات ، وەک 

ئاڤا لە دەوری ئیسک و پرووسکی کابرایەکی  ئەیگێڕێتەوە و لەوێندەرێ ئەو خەڵکە ئەبینێ کە ب چ
عارەب ، ڕەزا ، ھەڵس و کەوت ئەکەن ( وەک ئەوەی ئیستا لە کەربەال و لە دەوری ئیسک و 
پرووسکی حوسەین ئەیکەن ) و ئووشت کە ئەو خەڵکە کێشی ژیانی سەردەمیانە و مودێڕنی نیە 

ریان دا زاڵ بێت و ژیانیان بەڕێوە و ئەبێ حکومەتێکی شێعەگەری ( وەک ئەوەکەی خومەینی ) بە سە
 بەرێت .  

کورد و بزاڤا ڕزگاری نەتەوەیی ئا وی دە مێژ دە دەست و پەنجە وەگەرد دیاردەی تاتاری و سەفەویی 
لە عەجەمستان ئەکوتێتن . ئەوە تەنیا بەشی ڕۆژھە�تی کوردستان نیە کە ڕاستەوخۆ تووشی ئەم 

نەتەوەیی کورد جە گشت کوردستانا لە ژێر کارتێکردنی  دیاردە مێژوویی بووتەوە لێ تێکڕای بزاڤی
دایە . دۆخی ھەنووکەیی کوردستان بە ڕوونی دەری ئەخاتن کە مەالی عەجەم و شێعەگەوری 
سەفەویی وەک ئێک ژ دواکەوتووترین دیاردەی کۆمە�یەتی و سیاسی و مێژوویی مێژووی 

اتیژی دژە کوردانە و دژە مرۆڤانە و مرۆڤایەتی سوار بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد بووگە و ستر
 یەکھۆڤانانەی دەمەمەشینێ . پ ک ک و یەکیەتی نیشتمانیی کوردستان ری خۆەش کەری سەر

 لیستۆکی مەالی عەجەمان جە کوردستانن و ئەمەش فرە بە گران لە سەریان ئەکەفێ . 

سەرەکی بیچمی شانۆگەری مردنی مەال رەفسەنجانی وەک ئێک ژ تاوانکار و تاوانباری ھەرە 
شێعەگەری سەفەویی ، ئەشی وەکی ڕووپەرێک دن ژ کارنامەی ڕەش و قرێژی مەالی عەجەمان 
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، بەباری سیاسی و ئابووری و کۆمە�یەتی و مێژوویی یەوە . کارنامەی تاوانکاری مەال تە نرخاندنبێ
تێتە ناسین با رەفسەنجانی ئەوەندە ڕەشە کە تەنانەت ژ ناوبەرا مەالی عەجەمان مینا ناوزڕاوێک 

ئیتر تاوانی تەقینەوەی بۆمب لە ئارژانتین و تێروری سادقی شەڕەفکەندی لە ئاڵمان و تێروری دەیان 
نەیاری عەجەم وەکو شاپووری بەختیار بوەستی کە لە الیەن دەزگای دادی بڕێک لە و�تانەوە داوای 

 یاسایی لە سەر تومار کریاگە .  

 

 

 کاردۆخ 

 کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان 

۱۰/۰۱/۲۰۱۷ 

7 
  


