
  

  نیی کورد دا ده  ئاست چاالکانی مه  لهی ئرانت تی حکوومه سیاسه
  
 ی زه لیل غه خه

کوڕ و ک زۆر  یه کانی هاوینی ڕابردوو ، ژماره دانه رهه سهپاش 
  م شاوه شانی ئه شانبه. کان گیران  شاره  له  ئمهالوی کچی

نگی  رهه  گرتنی چاالکانی فه وته  که وه رنامه  به ت به ،حکوومه
  .کان  نییه ده  مه نده سووراوانی ناوه تی و هه یه کۆمه
م  ،به. بوو ت ب تاوان نه   بۆ حکوومه نانهم گرت رچی ئه گه ئه
 تی مان سیاسه  هه رانه م تکۆشه  ئاست ئه تداران گوێ خۆیان ئاخنی و له سه ده

ی جۆر  نده روه ک په یه ستۆ خستنی ژماره ئه ویش وه  ئه که. چاو کرد  یان ره تاران
  م چاالکانه  ئه  که سته به و مه هب.   بوو وه هرسکی قول  تاوانگه رکام به جۆر و هه به
ترسی   دا بی و لهی دادگا و زیندان ی رگه گوز  تۆخه ست و پیان له  ده میشه هه
) نی  ده نانت مه ته( کی  ورن هیچ چاالکییه یان ، نهنکا نده روه  رووی په وتنه که
  .ن  نجام بده ئه
و   ئه س له ند که ر چه سه لهک  یه تا ڕادهی پشتر  م کاره ت ئه رچی حکوومه گه

م  ی پک هنابوو ، به نده روه ند په رکامیان چه واتا بۆ هه. نجام دابوو   ئه چاالکانه
 دڵ خست   ترسکی زۆری لهکانی کوردستان،  شاره ی ڕابردوو لهکانی هاوین ئاخزه

ت الوان،  بهتای ک و به نی خه ترسن کردنی کۆمه ستی چاوه به  مه  به بوو که وه ئه. 
  وته  که له په بهکی زۆر کچ و کوڕ ،  یه کردنی ژمارهو زیندانی شبگیری  وای ره
  . ان پکرای ئاماژه پشتر  که  سانه و که  ئهگرتنی

 ئاست چاالکانی   له  پش که تی گرته مان سیاسه ت هه  حکوومهک باس کرا وه
 . چاوی کردبوو   تاران ره ت خۆندکاران، له تایبه نی و به ده ی مه وه بزووتنه
تاوی گرتنی   ی هه78ڕی   ی پووشپه18کانی  ت پاش رووداوه تی حکوومه سیاسه

ند   کردنی چهازسی خوندکاریی و  وه  چاالکانی بزووتنه شکی زۆر له به
 ژر   ، خستنه کی دیکه واتایه به.   بوو وانی دیکه  بۆ ئه جۆر  ۆربهی ج نده روه په
اوخۆ و کۆڕ و نی  خنه  ئیعتراز و ره  له وه  ب ئاوڕ دانه  به م چاالکانه ختی ئه زه

  .یھانیج یکان ه کۆمه
سووراوانی   هه س له  کهینند ت چه دا حکوومه ته م سیاسه ی ئه  درژه له

وان و  ک رۆژنامه ی وه سی دیکه ند که ها چه روه ی خوندکاریی و هه وه بزووتنه
ی  وانه  ره ی حکومی درژماوه وه  برینه  گرت و به و وبالگ نووسنی ده چاالکی مه

رکخراوی " (حکیم هی تر هتف ده"رانی  ربه رکام له  هه بۆ.زیندانی کردن 
"  سازیی نده روه په " وته که  کانی دیکه  خوندکاریه و رکخراوه )خوندکاریی ئران

.  کرد  ئاماده "شاکی"ک  سی وه ند و که ند ناوه ه چ میشه ههک  وهش  م کاره و بۆ ئه
زگای  و ده. کرد  نی و خوندکاری ده ده ڕاوانی مهوس  هه یتا شکاتیان له یتا په ه پ که

 ژر  دکی له هن بوو که وه ئه. کردن دادگایی دهیگرتن و  یفی خۆی ده  که بهیش "داد"
 دان  کرد و ناچاریکردن که" فزیونی له وتووژی ته " ر دا ناچار به و ئازا نجه شکه ئه
ی  نده روه شک په  باوه شی به و هندکی دیکه. دا بنن  رده  تاوانی ناکه به

   به ی که وانه ی ئه رچی زۆربه هگ .  اگرتڕکانتا ای دادگ رکه  پشتی ده  له وه ئاماده



 نا  فتاره و ره یان کرد ،پاش ئازاد بوون ئه فزیون و تۆبه له تهی  ر شاشه سه  ناو هاتنه
بری  ه ز  به رچی وتوویانه  هه یاند که  قاو دا و ڕایانگه تیان له ی حکوومه ئینسانییه

موو ب  و هه  ب گودان به ت به حکوومهم   ، به هوانی بوو ختی ره  و زه نجه شکه ئه
  ، وه مننه  ئران ده له ر  ناچاریکردن یا گه ریان که  سه ختی خسته  ، وا زه ئابرووییه

 ج  ی وت به وه گرن ، یا ئه  چاالکی وتکۆشان هه س له نگی بپارزن و ده بده
  ی که سانه م که ی ئه  زۆربه  که یه وه یر ئه سه.  پش  ران بگرنه نده ی هه رگههن و 
  که. ننی حوکمی زیندان بوو  و هندکیان خاوه نده روه نی په  ، خاوه وه ره  ده چوونه

ک  م وه به. ی وتیان پ بدرت  وه ره  ده ی چوونه  ئیجازهناب" یاسا" پی  به
ریش   ده  بۆ چوونه که گرتن به ر پشی پ نه ک هه ت نه دیتمان حکوومه

 رزانترین  هه وێ به یه ت ده  ؛ حکوومه شی دیاره که هۆیه. ئاسانکاریی بۆ کردن 
نی  ڵ و کۆمه  کۆمه ستیان له  و ده وه  کۆڵ خۆی بکاته نیی له ده تاوان ، چاالکانی مه

..  سازیی و  نده روه خت و زۆر و په  زه  به  که شه وه ر ئه هه .  وه  کۆتا بکاتهیشک خه
  . بھن  ناچار بن وت ج  بۆ پک دنی کهرجکیان لومه ها هه وه

ک  وه. کات  چاو ده  ئاست چاالکانی کورد دا ره لهت  مان سیاسه ت هه حکوومهئستا 
 و ئازاری  نجه شکه  بگومان ئه  هندکیانی گرت و پاش زیندانی کردن ، کهیتماند
کیان  یه ماره ژ. ئازادی کردنکی قورست مانه  زه  ، به ڵ بووه  گه لهوانیی  شی و ره له

   .  سازییه نده روه یکی پهر هوام خ رده ش به  بۆ هندکی دیکه زیندان دان و هستا له
 واتا .   یه ی هه ئاماده ی نده روه په چوار پنج ر ئیستا  دوکتور تلووعی هه ۆ نموونهب
. هو نه که ی زیندانی ده وانه ج ره سبه بن ،ده  تا زمان هه  که ایان لکردووهو
ۆی داکۆکی  خ کیل بگرێ و له  ،وه نده روه پهب بۆ س  وامی هاوکات ده رز قه به

    .  نییه م ئازیزانه نی باشتر له ده  مه-نگی رهه هف حای باقی چاالکانی . بکات 
  نگ کردن یا ج هشتنی وت له  بده   م کارانه ت له ستی حکوومه به مهبگومان 

زۆری   به که،  ریفانه  شه م ئینسانه  ئه زان که  ده چوونکه .  یه وه م چاالکانه ن ئه الیه
 نو  ن ، تا له که دهنگی  رهه  فه–تی  یه ن و زۆرتر کاری کۆمه کاری سیاسی ناکه

   که یه وه ئه.  و مافخوازی  وه رن بۆ وشیار بوونه هانده ر دا بن ، ماوه ریای جه ده
  مانه ر ئه گه  ئه ی که یاه و خه به . دابت "وائ"   له یانه "ماسی"م  وێ ئه یه ده

ئیتر ب و  ده" مان من و ئه ئه"   ، دونیانران بوو نده وازی هه ڕه نگ بن یا په بده
م  به. رمانی بکات  و نافه" زۆزیب"  فری لی کورد گه   ناب کهس که
  دژ به ی کهی د یدیکتاتۆر تکی سه ر ده ک هه تدارانی ئران وه سه ده
م  ، ئه بزانن   کار ناکات که نده وه ، مشکیان ئهر ماوه کانی جه ندیه وه رژه به

ب   ده بۆیه . مانن   پشی زه وتی روو له ی ره  و درژه گه ی کۆمه  زاده ویستانه خۆشه
و  کانی له  دیسان رۆه ، وانی بار هناوه ئه  که  یه لگه کۆمه و ئه    رووان بن که چاوه
(  ئازادی  یشتن به  تا گه نده وه م ره ئه  و.کات  ده رده روه داونی خۆی په   له شنه چه
  به   . یه ی هه درژه)  ه گه یشی له  ئیسالمیی ئرانتی سه  دهرگی  بگومان مه که

   و رۆژه هیوای ئه
  
  2005رزانی  گه


