
   تیرۆران ی تیرۆرستان و دژه ره  نوان به ک له یه وسته هه
  

٢٨/٠٧/٢٠٠٥  
ژن هه

  
لی  نگه  و نیشاندانی دیمه وه فزیۆنه نای تله  که  تیرۆستانی ئیسالمی له ک له یه سته دواندنی ده   

ڕۆشنبیران و  ش دهاڕو  بهر ، ههر بوو کنه شتکی کتوپ و داچهورد ری ک بۆ بینهون،  ترسناک و قیزه
  وه موو توانایانه  هه دڕ، به  حازرخۆرانی سفره  و نیوکه هه ئاخر ده. زاند ته توندی هرانی ب نووسه

  وه ارهو ب پشتر له. ن  بکه واشه کان چه اگرن و ڕاستییهڕ  وه رده  پشتپه  له ته  واقیعیهم وت، ئه یانه ده
وت  مه ی ده وه م و ئه ده  الده وه کردنه  دووباره دا خۆم له  ڕوو، لره توانینی خۆمم خستۆته

بم،  الیی نه  تووشی باسی البهی وه ی پشوودا بۆ ئه که  نووسینه  له ، که رنجکه ند سه بیدرکنم چه
ند باسکی بۆ  ، چه داوهم ڕوو ران پاش ئه وستی نووسه ها هه روه ریان، هه  سه چوومه نه
 ر سه کانم له یهری رنج و داوه سه  من  بم، که ش وه  ئه  پویسته ته به  هه. کرد که ه کانم که رنجه سه
رنجی  بات و سه ی خه ڕی ڕۆژنامه ر ڕووپه کانی سه پیانانی تاوانباران و ونهی دان  بوکراوهمای بنه

  .ڕوو مه خه ه د سانه م که ابوردووی ئهڕتی  و  سایه و که  م ڕووداوه  ئهر سه تر له رانی نووسه
  

دانی  رهه ی سه فه لسه  و فه کییه رو خه کی سه یه زگه ی ئاسایش ده زگه  ده ی که وه ر ئه به له   
ق  قاوده ، ده وه یه که ردوو باه  هه رم به تی هه ی ئاسایشی حکومه زگه ت ده  تایبه ، به داپۆسینه

واسین،  ت؛ ههچووب تر نه ر واوه گه و، ئه  له داوه  موو الی نه  و به عسه می به رده ی سه زگه مان ده هه
دراوان  نجه شکه گ و سواربوونی ئه ک سه تکردن و ڕاکشان وه تکی سکسی، په وتو سوتاندن، ئهئ  به
 له  و داهزراوش داڕزاو دراوانی له نجه شکه ی ئه وه زۆر دانپیادانان و شاردنه ر، به ک که وه

و   ئه مانه ت نین، ئه  تۆمه مانه  ئه.کانی مافی مرۆڤ  ناوخۆیی و جیھانییه رانی ڕکخراوه نونه
  سانک بوون، که ش، که مه رده و سه رانی ئه به ڕوه  چاوی خۆم بینیومن و به  خۆم به ن، که نانه دیمه

 دیتوو  سانکی دونیا نه  که دا بوو، واته ه باخ یان له مساوی ندی و ئامانی و نه ی هۆه شوناسنامه
وا  ی هاووتیبوونی والتانی دیموکراته نامه گه گری به ههبوون،  زی نه  دابه وه وته شکه  ئه و له
،  *گرتنی بیست و پنج دیناری پان رنه ر وه سه  له ی که ستفرۆشانه  ده و مناه بوون ئه م نه که! بوون
م  کان، که  منابازه وانه  نچیری زیندانه بوونه  و ده که  ئاسایش کراوه  به ه)من ا( زیندانی  خرانه ده
 ئاسایش  زگه م ده کی بووبوون و ئه ر ماچک تووشی کوشتوکوشتاری خه سه  له ی که وانه بوون ئه نه

سیان   که٣٦ کوشتنی   دانپیانان به ن بهکردن و ناچاریا تیان ده قه دا سه نجه شکه ژیر ئه ، له پارزه
 !کردن ده
  
ی  ، خوازیارن تۆکمه وه سته به  مه  بت یا به وه زانییانه  نه سانک له  که ، که یه زگه و ده  ئه مه ئه
  ر له کان، هه  ئیسالمییه  تیرۆرستبوونی گشت گروپه واوم به ڕی ته ڕای باوه ره  سه بۆیه! ن بکه

،  ک نییه رییه  هیچ دادوه ڕم به یی، هاوکات باوه سته  تا تیرۆری کولتوری و جه یگره ب وه تیرۆری هزره
 و ** سیناریۆ  به م نیشاندانانه ورم ئه دی و ده دا بته کییه خهرو  سه زگه و ده ی ئه  سایه  له که

  .نم، بچو ئاشکرا نین  بۆ ئمه لک، که گهی ڕاستی وه شاردنه
  

  :  وه کان بخونینه وشه و  وه کان وردبینه نه  دیمه  له وه با پکه
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ن و  ک ههل ، بۆ؟ ئایا ڕاستیگه گویاندایه  له) سماعة(رک   کاتی دواندندا، تاوانباران، بیسه  له-
، ئایا  هکراو  بۆیان ئاماده ن، که  بکه و شتانه نیا باسی ئه ری و ته سه چنه ران نه یانوت دانپیانه ده
ب؟ ئایا  کانی خۆی هه ی تاوانه وه بیرهنانه  و وه وه  بیستنه  دونیادا پویستی به  له یه سک هه که

 زمانی کوردی   ئایا تاوانباران له؟  کودایه رک له تاوانباران گوگرانن، پویستی بوونی بیسه
ویسته ناگهتکانیان بۆ وه را پرسیاره وه  پشته  له ن و پ تهربگدر ر زمانی دایکییان؟   سه  
  
تککردن و کوشتن و   و نربازی و ئه وه و کۆبوونه  کاتی ئه کانی له ی شیخ زانا و مناه***ژن -

ر  گه ئهشن؟   و هاوبه بووه ، یا هه بووه  نه تاوانانهم   کوێ بوون، ئایا ئاگایان له دا له ربینانه سه
  یه واریدا هه  کورده هل ژن  کامه و دادگایی کردندان؟  وه ی لیپرسینه ی بازنه وه ره ده لهشن بۆ  هاوبه
ق  وام میوانی بن و فه رده  الوک به ه جۆر بکات، کۆمه مه شتی زۆر و هه  گه ی هنده که پیاوه
ی خونی مردوو ک، بۆن موو جۆراکانی چه ههب،  ، الیان پرسیار نه وه لکول بخۆنه وت بن و ئه مزگه

و  ری یا شخ ئه کردبن، بی هاوسه  و چی و چی، دی پیس نه کسی و کامرای شاراوهو کاستی س
ی ئواران بووبت و ئازادبووب   پیاسه  له میشه  نانی خواردب و هه ره  ده بوو ب له ی هه ئازادییه

بینیب؟  ی نه)دواجن ( وه اخستنهی من ناوماڵ و کارگهب، ڕۆی گسکی  دۆستی هه دۆست و ژنه کوڕه
ست  وا ڕۆژک یا گومانی ده ت، ئه مای باوکی بووب ریوان له ی مه که ک ژنه ش وه میشه ر هه خۆ گه
ر یا شخ  گه ، خۆ ئهکی یا شخ  زاتی موبارهر سه اتهه هی د زووره تر، یا خه ڵ ژنی گه وکردن له تکه
 خۆیان  و پرسیارانه  ئه وا دووباره ن بووب، ئه به یاب و ڕه ژ )بابی ماه (وره  مای شخی گه له

ولرێ،   هه ت له تایبه واریدا و به ناو کورده وا له ن ژیاب، ئه  ته ریش به گه ، ئه وه نه که قوتده
 تاتک و  ره  سه نه که  جیران و ڕبواران ده وا ماه  ئه،ری  سه کووتته ر ئاسایش نه گه رزوو، ئه هه
ی گرفتی  وه  ڕوویداب، ب ئه رده  و به  بنه م گشته کرێ، ئه ک باردا ده یه نیا له ته.  وه ۆنهلک

ی پارتی،  که ته ی پاراستنی حکومه زگه ده  ، که یه وه ویش ئه کی دروست ببت، ئه ره خزانی و ده
اوت یا شخی چری   بهیوراب ب س نه تی و کهس رده  به  خستبته سته به م مه کی بۆ ئه خانوویه

  رده وبه م بنه رودرواس به  ده ریوان، چۆنه ی ژنی مه  ئه! یه پاراستنی ئیسالم کلی پوه
ند کوڕو کچی الو  دوایدا چه بابی و به  ماه چته ریوان ده مه  ژنی   گومان، کاتک که ته وتوونه که نه

  !؟ وه ته  بووه ندباره ش چه م کاره  مایان و ئه دنه
  
بوو،  تر نه موویان، هیچی ی هه وه گانه کان به ی ڕووداوه وه کردنه باره  ده  له جگهکان، ب یانانه دانپ-

رباوی   ونبوون و سه  که وه اتهمان بۆ بک ه ته و مه  گری ئه ، که کراوه  نه هیچ پرسیارکیان ئاراسته
م  ت و ئه رانی حکومه ڕ و ئاشتیدا، سه ند سای پ شه ی چه  ماوه ی شوندراو له سته ندین جه هچ
  و ڕووداوه  له وه گرتنی تاوانباران و لپچینه  شونپ هه  ناچار به کییه رو خه  سه زگه ده

ڕێ و پارتی  په رده ز ده فه  قه ست، له رده سه کو مردمناکی گیان له ، تاوه کردووه  نه رانه ترسنه
  ! ئاگادن  پارتی بهی که ته ی حکومه که بوونی خزانه

  
و  ھاتنی ئه ر ڕووداوی هه سه ته متر تیشک خراوه  که ، که یه وه ی بۆ راکشین ئه نجه  په ی ماوه وه ئه -

م   پش و هه  بنته وه رده  پشتپه م تاوانباران له یی خۆی توانی هه زه ربه  جه  به ی که مردمناه
ی خۆیاندا،   سایه لی وا له بوونی باندگه  هه پیادانان به دان رمی ناچار به تی هه پارتی و حکومه

  کردنی شخ زانا له ره ی پاش به که ته  پارتی و حکومه ، که یه وه یرتر ئه ش سه وه ها له روه هه. کرد
  زگه ده و چی هیچکات پارتی ، که ر تیرۆر گیراوه سه وسا له کیتی ئه ی یه  وته زینداندا، به

ردا  رامبه به کو له ن، به سکی وا بکه  چاودری که زانیوه رکی خۆیان نه  ئه ی به که ئاسایشه
  ستفرۆشان و فدانه ی ده بانه ره  خۆی و تکشکاندنی عه-لمانی  عه– یارانی سیاسی  چاودری نه



  لهکانی  رییه ماوه ر و جه  داخوازیکه وه سوڕاوانی بزووتنه ههگرتنی ستفرۆش و  زیندانی منانی ده
  . ستۆ گرتووه ئه
  

ر تاوانکیاندا  هڵ درکاندنی ه گه نکدا، له  و دیمه ر قسه ڵ هه گه  له  که م پرسیارانه  له وه وردبوونه
م  ی ئه رده کانی پشتپه دوای ڕاستییه به و ناچار نڕنز اومان دهچ  و له  خه ونگوش مشکمان ده
  نجامه ره و سه بهمن  .حای خۆم ش به  به.ن هخ دهڕ گه زمان وه  و ئاوهن هک  ومان دهسیناریۆیانه

 ، تاوانی تیرۆر کتی به ی یه که ته  الی حکومه  یا شخ پشتر له ک زانراوه  وه ، کهنیین گه ده
  کتی نه ی یه که ته ، حکومه م تۆڕه می ئاشکرابوونی ئه  تا ده و ساوه  له نده رچه  هه-  زیندانی بووه
یان باندی وا  ی خۆیشیدا ده که ته ی حکومه  سایه ڕوو، له ی خستۆته و تیرۆرانه  ئه  و نه باسی کردووه

ستیان  ر ده سه تی ئازادیخواز له سایه  و که**** ر  و نووسه)احدک( و )حکا(ندامی  ندین ئه ن و چه هه
ی ئۆگوستی ٣١   و له- کات ویان ده هل رخ بۆ پاییزێ قه ک به وام وه رده کیتی به تیرۆرکراون و یه

کی ئاسایی بۆ  کرێ و ڕزی هاووتییه عس ئازاد ده ستی کوڕانی پارتی و به ده دا، به١٩٩٦
 و  ر پارتی بووه  و خۆیشی هه  پارتی بووه ماه  بنه  به ک زانراوه ها وه روه هه .  وه گدرته ده
 بۆ پارتی ش ، دهن  هشتا شاراوه کانیان که نه تاوا  و زۆرک له)سالماار صن ا(ش  وه ژره له
کی کار  وتب، ژره رکه ده   که   وتی پارتی فره ر نه  به ته نهتووو که تک  انیا ک نجامیان دابن و ته ئه

  کانی خۆی و خۆکردنه امهند رلشیواندنی ئه ب بۆ سهبوو پارتی ناچار ون که تر ده نکی بۆ الیه
  !  دایه م سیناریۆیه ی ئه وه ره ده پارتی لهلمن  بیسه  ی که وه  به،ر ماوه اوی جهچ
  

   که یه و چاوگه نم و ئهستی د ده  به وه کانه سته ره  کهی وه  کۆکردنه  له ، که یه نجامه و ئه  ئه مه ئه   
ن و  که بواری یاساییدا، کارده ه ل سانک که  هیوادارم که!ن  که ڕاکش دهوم  کان بۆ ئه داوه ره سه
  وه مباره  له. وه  بدۆزنه رده کانی پشتپه ننیه و نھ وه  زیاتر بکۆنه ته م بابه ، له یه زاییان هه ارهش
، ن هب ده  زانیاری شک  و یه  ههانی م تاوانبارانه وتی ئه سوکه زایی ژیان و هه  شاره سانک که که
  مه ، ئهن هش بک ی کوردستان پشکه گه مهکۆ   و گرنگ به وره نرخ و گه  به ، کارکی فرهنتوان ده
کانی، خوشک و  وت، مناه یه  ده سک که ر که ، هه ڕز و ئازادیخوازه کی به ر هاووتییه رکی هه ئه

   کهکان،  تیرۆریستییه نده به لکی زۆروزه  نچیری بانگه بنه ڵ و دۆست و دراوسی نه برای، هاوه
را   گهکاندا، وته  و مزگه رمانگه  و فهکان کییه روخه  سه زگه کان و ده  سیاسییه تهرناو پا له  ڕۆژانه
  !ن که  ده نه شه  و تهنن داده

  
   بۆچوونی هندک لهش  هیندهپنن، سه رن و ترس ده کنه کان، داچه ی تاوانه نده وه ئه

ی ١١کانی  وه قینه ته  رنجک له تا سه ره با سه. ن به مان ده واره و هه و ئه ره رانیش، به نووسه
التداران و  سه ی ده وه  کاردانه ین و له بده... ن و تد نده سپانیا و له ر و چیچان و ئه مبه سپته
  وه م بۆنه  به ی که نگیانه رته و به  و ئه وه  وردبینه م وتانه کانی ئه کییه رو خه  سه زگه یی ده ئاماده
وا خواستی  ئهڕوو؛  ینه  دروستبوو، بخه م وتانه ی ئه سته هکانی دانیشتوانی ژرد ر ئازادییه بۆ سه
  و ڕووداوانه کانی پاش ئه ته ری واقیعیه وه پ کی ئاسایش به روخه ی سه زگه کردنی ده تۆکمه
 و ڕاگرتنی گومانلیکراوان  تی دادگه ب مۆه ک به  پشکنینی مای خه م ڕووداوانه پاش ئه. بپوین

فۆنی، پشکنینی پۆست و سکان  له ندی ته یوه تۆمارکردن و گوبیستی پهر و  کاتژ٢٤  زیاتر له
  وه رنته هۆی ئینته  به ک که ندییه یوه ر په  و هه کترۆنی و ونه له پۆستی ئه) ی وه گرتنه ونه(کردنی 

  ، کهانک یه ئازادی  زۆرک لهکردنی لکی و پش روخه تری سه تی ی تایبه زگه زراندنی ده بکرت، دامه
  له! یان بدات وه نکردنه رته  به توانی خۆی له یده  نه تانه سه و ده ک له  هیچ یه و ئاسانییه پشتر، به

ندین  باتی چه  خه مریکا به وروپا و ئه  ئه  له ک، که ر ئازادییه بوونی هه ڕای نه ره  سه-کوردستانیش 



زار   هه گه کان بۆ کۆمه  ئیسالمییه  دیاری گروپه  بیاره-   هپنراو تداراندا سه سه ر ده سه  به هه ده
 سای ڕابوردوودا ١٥   له ، که یه وه و هوشیاری و چاوکرانه  ب و ئه وه ر ئه مان هه که وتووه کۆسکه

دا،  م جیھانه  ئهمک و هیچ شونکی رده  هیچ سه  له ن، چونکه کش پ بکه ، پاشه داوه ری هه سه
چ ئایینکو باشترین دارده  به، ووهب خۆران نه ندی مشه وه رژه  به به ک دژه  ستی

 و  وه ته تداراندا جووه سه ری ده  نۆکه ک ئشتا له ش وه میشه  و هه کان بووه ره وسنه چه چینه
ک  ک یه وان وه ک نجیره  و دیکتاتۆرکی وهی دیموکرات جۆرج بوش  شه ر بۆیه هه.  وه جوته ده

  !کاندا  ئازادیخوازه وه م بزووتنه رده  به ن له ده وی پاراستنی ده ن و هه که شی ئایین دهستای
  

ی  زگه شن، خوازیاری ده  زۆرخادا هاوبه  له ران، که  نووسه  له سته دا، دوو ده م ساته ئام له   
  .ن هک ت ده وه ماکانی ده وکردنی بنه کردنی یاسا و پته  و پیاده کی تۆکمه روخه سه

  
کورد ) بۆرژوازی(خۆرانی  تی مشه ڵ حکومه گه  هیچ گرفتکیان له ن، که وانه م ئه که ی یه سته ده   

.  بکرت بت، تۆکمه  و ده  نییه  تۆکمه یه زگه م ده  ئه  که وه بیننه دا ده وه کان له موو گرفته  و هه نییه
 نین،  تر تۆکمه مریکا و والتانی وروپا و ئه کی ئه روخه کانی سه زگه کرت بپرسین ئایا ده دا ده لره
ی  سته ره ، مافیا، بازرگانانی که)جاسوس(خون   باشترین شونی دژه نرگه ک سه  وه میشه  هه که

تدارانی  سه  ده بوو، که  نه وه ر ئه  هه مه رتیلخۆری و ڕاسیستین؟ ئایا ئه بھۆش، مناباز و به
 پاڵ  کی تریان له یه زگه دی و ده کان بۆیان هنانه  و ئیسالمییهبینی  ده ونیان پوه مریکا خه ئه
)CIA ( و)FBI (کانی  رکوتی ئازادییه  سه کانیان به زگه کردنی ده  تۆکمه وتنه  و که وه دا قوتکرده

  ندک له  هه  نین، که یه م تۆکمه می ئه رهه ر؟ ئایا خودی تووندوتیژی و باندباندن، به ماوه جه
   کوردستان؟   خوازیاری دروستکردنیانن له وه بسته مه  بت یا به وه نهزانییا نه
  

کان  نه نجوومه ی ئه ڕگه  و له رکی خۆیانه رکی پاراستنی ئاسایشی هاووتیان ئه ئه   
  زا له سانی دسۆز و شاره ی که بژاردنی ئازادانه هه ، به وه ی شونی کاروژیانیانه)کان ته سۆڤیه(

ک  پارزت، نه  هاووتیان ده ، که ری ئاسایشکه رکه دا، مسۆگه و کاروبارانه تی ئه هی تایب لیژنه
! ی تلیاکفرۆش و مافیا و تیرۆریستی ئیسالمی و مناباز و ملھوڕ کی و النه روخه ی سه زگه ده
ی و کان  سیاسییه  بۆرژوازی و پارته  له تییه رایه به ڕوه ی به وه ندنه  سه نیا له ش ته مه ئه

،  ناو فیدرای بۆرژوازی نییه  به ست له به  مه– تی خۆیی و فیدرای رایه به ڕوه  به ی به وه جگرتنه
ستانی   ژرده ش که و کاته تا ئه.  ئازاد-ت سه کانی ده شکردنی کورسییه  دابه  له  بریتییه که

ک  پاندنی یه ری بۆ سه ماوه وامی جه رده باتی به وا خه ن، ئه گه  ده م هوشیاری و توانایه  به گه کۆمه
  ی که وه ، ئه نووسسازه ج و چاره ستبه رکی ده کان، ئه سییه  که  گشتی و تاکه کی ئازادییه یه به
ر کلیسا و  سه وام و دوورودرژ به رده باتکی به  خه مریکا به وروپا و ئه  ئه نووسانمان له ارهچهاو
ی  زگه کردنی ده ک تۆکمه  نه  یه چاره  ڕگه مه ، ئه پاندوویانه یدا سهکانی بۆرژواز مانه  و پارله نیسه که
 ئاکامی   له ره ماوه ی جه وه سانی ڕۆشنبیر و هوشیار، ئاگادارکردنه رکی که  ئه!ڕزان کی به روخه سه

ی  وه کانیان، گواستنه شه  گشتی و هاوبه وری داخوازییه  ده خراندیان له کان، هه  و ڕووداوه دیارده
ک  یه موو شوه  هه تداران به سه  ده ک، که  مژوویه تر بۆیان و ئاشناکردنیان به النی زموونی گه ئه
کان و  کییه روخه  سه زگه  ده خشین به التبه سه تر ده ک داواکاری فره ت، بیشونن، نه وه یانه ده

  ! وه یهی ژیانی هاووتیانی ئاسای  چرکه  به ر چرکه سه درییان به چاوه
  

ری  ماوه ی جه وه  ملی بزووتنه سواریوێ یانه  ده ونیوکه هه  ده ن که پانه و چه م، ئه ی دووه سته ده   
  سانه م که م به  وه له! ن که ت و یاسا ده وه بوونی ده ردانی کوردستان و نه رگه ی سه نده ن و پاگهب



ت، یاسا  ، حکومه)ی عیراقی دانپیانراودا رچیوه چوا له ( ت  دوه ر جۆرک له گه کرێ بپرسین، ئه ده
و  تان به  و ڕکخراو و ڕۆژنامه ی بنکه  داخوازینامه ، بۆ ئوه ردان بووه رگه  سه گه  و کۆمه بووه نه
و  ر ئه تی هه  مۆه تان پویستان به که زراندنی پارته ی دامه وه یادکردنهبۆ شکرد، بۆ   پشکه تانه چه

ی  خۆکه ربه  سه  سکیوالریسته ته ندیدا بوو، بۆ حکومه  ناوه ی یا شخ له  بانده  کهبوو،  هه ئاسایشه
  ،»شاپور« ،» ر زیر عومه نه «ژانی هاوڕیانوریتان بۆ بک ماوه ی جه یاند، بۆ دادگه گه خۆتان ڕانه

تانکرد؟ ئایا و  و کۆڕه وه ڕادیۆتان پچایها، بۆ ن هن ا دتان ی رادیۆکه که  و پنج قوربانییه»قابیل«
ی  زگه گچی ئاخا بوون یا ده  تفنه مانه رخ، ئه تی هاوچه التی خ بوون یا حکومه سه  ده مانه ئه

  پنران یا له رتاندا سه سه ت و ڕسای هۆزدا به ی سونه  چوارچوه  له مانه ؟ ئه ئاشایشی تۆکمه
تی عیراق و  وه کانی ده کوردهب و  ره  عه عسیه کانی یاسای به گرافه ره ند و په ی به چوارچوه
ردانیدا  رگه  سه  بوون له  ئوه وه ؟ ئه  کوردستان یا ئوه ردانه رگه یدا؟ ک سه که  جوگرافیه سنووره

تان  خنه کانی، ڕه تییه رایه به ڕوه داری و بۆرژوازی کورد و به رمایه می سه  سیسته  له خنه بری ڕه له
باتی  بری خه  پتانوابوو له  بوو، که ردانی ئوه رگه  سه وه گرت، ئه  تابانی و بارزانی دهسی  که له
  جنودان به ری و تد، به تی و هونه یه ی ئابووری و سیاسی و کۆمه نه یه مه یدانی و هه مه
زانی  تانده  نه،ردان بوون رگه  سه  هنده  ئوه! وه تهب ت جیا ده وه  ده الم ئایین لهری ئیس یامبه په
وی ڕۆشنبیرانی  ت پاشه نانه  و ته وه نهو که ڕ ئایین، ده مه له) لینین(تان  که ره ی ڕابه خنه ر ڕه هب

ت  وه  ده  له ، که کیدایه خهرو تی سه سه خانی ده ڕو ئاسایشی هاوتیان له! ن که بۆرژوازی ده ورده
،  وه سته ری ژرده ماوه ژیانی ئاسایی جهتی  وایه  ڕه نیا له ، یاسای مرۆیی ته وه بته تدا کۆده و حکومه

ی یاسا  وه کان و سینه  گشتییه ی ئازادییه وارچوهچ  ، له وه هگ کانی کۆمه ادی تاکه ئاز له
ری چینک، توژک،  روه  یاسای سه؛کان خوازیارینی  سیاسییه ت پارته گش ، که کاندایه ییه نگه جه

   !سیاسی کی پیشه یه سته پارتک، ده
  
ن،   هه واژه سته ک ده پک، کۆمه  تا چه  بیگره وه که می ئیسالمییه  ده بیاتی کوردیدا و له ده  ئه له   

ک و الوازکردنی  زی خه الردابردنی ئاوه کاربردنیان بۆ به  به ه هه برن و به کارده  به ه هه  به که
دانی   سداره له(،  ) حشیانه کوشتنی وه(، ) خالق ب ئه(، ) بوونی یاسا نه(؛  تییه هوشیاری چینایه

زاش  ارهش سانی نه  باو و که ته یدا بوونه زمانی کورد لن له گه  بماناترین واژه ، که )شۆڕشگانه
  وه)انصار سنة(ی  که وتنی بانده رکه  پاش ده  له م واژانه کاربردنی ئه به. ن که ده رنماییان پوه هونه

م و   الده م واژانه ڕۆکی ئه ر ناوه  سه  تیشکخستنه م لها ناتوانم خۆد لره.  ڕیکۆردی شکاندووه
   کامه ن بم، له به کار ده  به له گه م وشه  ئه وه زانییه  نه  له ی که ڕزانه و به زانم به پویستی ده به
کرێ بین  ؟ ده یه  و کامه بووه ی ب یاسا هه گه ویدا کۆمه  کوی گۆی زه می مژوویدا و له رده سه
کانی  رتاییترین قۆناخه  سه ره  هه ت له نانه ی ب یاسا ته م کۆمه ، به  مرۆڤه  دژ به م یاسایه ئه

بوونی یاسای نو   نه نگۆ به  ئه ی که وه ر ئه کو هه ، به بووه تیدا، بوونی نه ی مرۆڤایه گه کۆمه
ی  که  بانده ی که وه کات، ئه ڵ ده ی کۆمهت  چینکی تایبه ت به  و خزمه که ن، بۆ خۆی یاسایه به ده

ر  ، هه یی یاساکانی بۆرژوازییه می دڕنده رهه د به داسه  سه  و له  نایاسایی نییه ستاوه یاشخ پیھه
  ن ، که که  ئیسالم ده رگری له  به وه موو توانایانه  هه یان به که ته رانی پارتی و حکومه  سه شه بۆیه

خالق ب، یا کاری   ب ئه  که یه ئایا مرۆڤ هه! خشت به  ده  توندووتیژیانهم تی به وایه ڕهبۆخۆی 
 و   ئاشکرا دیاره ی، بهب ره ی عه)ال اخالقی (بۆخالق  ی ب ئه کاربردنی واژه ؟ به یه  هه خالقانه ب ئه

سازی بۆ  ینهم  و زه که تر بۆ شیواندنی هزری خه ، فره وه الکانه ن مه الیه له کاربردنی  به مجۆره به
ش وشتی هب دێ و وشتی به مانای  به) ال اخالقی. (خالق رانی ئه ک نونه ی خۆیان وه وه مانه

وشتی  ڕه. تی ی هزریه وه نگدانه  ڕه ، که وشتکه گری ڕه کیش هه موو تاک و کۆمه  و هه بوونی نییه
  ت له ستی دسه ک دارده  وه ئایین ، که  هت سه دهی  که ره پارزه  و ره روه وشتی چینی سه زایش، ڕه



بیاتی  ده ر ئه گه ، ئه ، نامرۆڤانه ییانه زه ، ببه ، دڕندانه حشیانه  کوشتنی وه!ستت وه یدا ده لوتکه
نی،  ده ، مه ی مرۆیی، نادڕنده  مرۆڤ، ئاخر کوشتن که  به جارییه م گاته  له پ بپشکنی، لواولیوه چه
رانک   نووسه ، که یه ، کامه رمانه ، دنه سۆزانه نی، به ده تنی مرۆیی، مه؟ کوش یی بووه زه به به
تی پ  وایه رخ و ڕه  مۆدلکی هاوچه نه ن و بیکه دا جی بۆ خۆش بکه زی ئمه  ئاوه وت له یانه ده
 دانه، چ شۆڕشگک   سداره دانیش له  سداره ، له وه تر و خراپتر له ش واوه ن؟ سدارهخش بهب
ت چ دژه یھهپداره ستک، بوونی سزای سشانه  شۆڕشی بوونی کۆمه نگه ی جه ، ن گه مان  که
  یه یانه نگه  جه ه و کۆمه ی ئه مریکا نموونه  ئه، پمان خۆسبت و پمان ناخۆشبت وخشت به ده
    !دا مه رده م سه له
  

 یاسا  ، له)کانی ته ت و حکومه وه ده(تی  ری چینایه روه  سه  له گه ڕزگارکردنی کۆمهنجام،  ره سه
ی   فرگه باتک که ، خه ریدایه ماوه باتی جه وی خه  گره ، له وه سانهو کانی چه ییه نگه جه

  خشت، که به ڕیو ده ستانی ڕاپه  ژیرده  به  هزگرتیندا متمانه  و له ره ماوه ی جه وه هوشیاربوونه
کانی  که هۆی یه یان به وه ران و ڕکخستنه روه چنگ سه هکان ل ست بۆ ڕاپساندنی کاروباره ده

 هۆی  نیا به  ته ی که نانه نجومه و ئه ، ئه وه کانه ه)ت سۆڤیه (ن نجومه تی، ئه رایه به ڕوه خۆبه
گیرن و  ، زیندوو ڕاده وه جکردنی خۆییانه ر و بیاردان و جبه ماوه وخۆی جه یی راسته ئاماده

  رخواز و ملھوڕان، لهزۆ مافیا و مناباز و   له انهری پاوتنی ر فیلته ماوه جهی  یگیرانه شداری په به
  !یک ژادی و خه یی و نه وه ته  سیاسی و ئایینی و نه ) ئۆتۆریته (تی سایه که
 
تی  ن حکومه الیه   له٠٥/١٠/١٩٩٢تی کوردستان  یاندنی فیدراییه ری ڕاگه روبه  سه ، له١٩٩٢ سای *

الماری  رمی کوردستان په مانی هه ر بیاری پارله سه  له ، ڕۆژک که وه رمی کوردستانه هه
  .گیرا ده رنه وپنج دیناری پان وه ، بیستتدا درا) PKK(کانی  هزه

  
کان   ئیسالمییه یستبوونی گروپهی شیخ زانا و ناتیرۆر که  سیناریۆ، بتاوانی بانده ست له به مه **

یان  وانه ستچینکردنی ئه کان و ده ڕووی ڕاستییه  و خستنه وه کو شوازی پرسیار و لکۆینه ، به نییه
  ت و پارته ستی حکومه بوونی ده  هه یان که وانه ی ئه وه تداران و شاردنه سه ندی ده وه رژه  به  له که
  . وه شارته  ده وه ندانهم با پشت ئه واکان له رمانه فه
  

خشت،  به  شوودراوی ده  ئیسالم بۆ ژنی به ی که و مانایه ی ژن به  وشه  که دا پم ڕاستره   لره***
سانی  تر که  و فره کی نویه یه ژهر وا ی هاوسه  وشه کاربھنم، چونکه ی به که ره روه  موکی سه واته

  .خشت به مان واتا ده  پیاویش هه ن و به به کاری ده کسانیخواز به یهئازادیخواز و 
  

 نو   لهحزبی دیموکراتی کوردستانی ئران،) حدکا(حزبی کۆمونیستی ئران، ) حکا (****
ن  الیه  و لهووی تدا ب)النھضة االسالمیة(ستی   ئاشکرا ده  به ، کهج ره رهاد فه فه تیرۆری راندا نووسه

   . کرا رخونه  ده  به  دیزه وه کتییه تی یه سه ده


