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  نفال ت و ئه سیاسه
  ر ڕزگار عومه                                                                                                

rezgar@dengekan.com 
 

  تازه'  ووتیان  وه مه ڕی جیھانی دووه وتوانی شه رکه  سه زمانی  له وه که  یه موو به مانیادا ڕووخا ،دونیا هه  ئه کات فاشیزم له
کانی مافی  ڕکخراوه زمانی  نوێ له رله  سه،مبۆدیا ڕووخا  که  پۆل پۆت له ،که " وه  بته ت ناب هۆلۆکۆستکی تر دووباره قه

و  وره  گه م خواسته ی ئه وانه چهپ به" وه  بته وبارهکوژی د ت ناب کۆمه قه" ووترا  وه تیه وه مرۆڤ وکۆمینتی نوده
ک  ر یه نکاری پشتی ههانگ و تاو ی تفه ی لوله وه ڵ سارد بونه گه  ، له وه بونه  ده وبارهور د کان هه کوژیه ی کۆمه زنجیره ئینسانیه

م  ک له ریه ی هه دانه ی دانه  ی دۆسیه ره په  ال بوو به دووا و ده وه  نابته رگیز دوباره ینی هه ش به کوژیانه م کۆمه له
 میدیاکاندا  بوو،له تی نه س بابه تیدا که وه  ئاستی نوده واو بوو له نفال ته ئه نفال ،که  ئه یشتین به  ، تا گهکوژیانه کؤمه
نفال  ه ،ئ وه  نابته یووت جارکی تر دووباره ش نه که  دۆسیه ی ڕه سیش بۆ دواالپه کوژی ،که ی کۆمه وره  باسی گه کرا به نه

  .ی جینۆساید بوو ده  بیست سهی ده  ،سه وه  کرده د خۆی دووباره ڕواندا جینۆسای ڕی و له تپه
کان  ره  نوسه گاته  تا ده  بگره  ڕیکخراوی چاک وه  ،له  ، دلسۆزی زۆره نی زۆره ی خاوه م دۆسیه نفال ئه  ئه  ساڵ له ڤده دوای حه
  م کارانه ج کردنی ئه ی ج به وه  پشه  له و جدی کراوه وره  جینۆساید کاری زۆر گهکو  ئاستی ناساندنی وه کان ،له و سایته

نفالن ،بیرۆبۆچونی  ی ئه ریکی دۆسیه ی خه  جیاوازانه م توانایه  نو ئه له. دایه وه  پشه له" ک ب چا وه که موکوریه ر که  هه به
کو  نفال وه کانی ناساندنی ئه ڵ ڕگریه گه  لهکردن   ه  و مامهیشتن  بواری تگه تی له  تایبه ،به کارکردندایه جیاواز له

شی  وا به ،ئه م ڕیگریانه می ئه رجه م سه ر نه گه  ئه  که دایه  و بوایه له زانم که  ده وبۆچونه نگری ئه الیه جینۆساید،من خۆم به
   . وه بته  دهتیس کانی قه وندیه رژه ت و به  دونیای سیاسه له م ڕگریانه زۆری ئه

ت یانی   سیاسه  باس کردن له ،پ ی وایه یه ردا بۆچونیتر هه رامبه به له   ، چونکه ری نیه سه رده  ب ده م بۆچوونه بوا بوون به
 پ ی  ب به  ده وه دا ئه ت ده  سیاسه م له سیک ده رکه  هه کانی تری کوردستان،پ ی وایه وحیزبه)کتی  پارتی ویه(

موو شتیک  تدا پش هه  سیاسه باس کردن له.ێراورد بکر  کوردستان به ت کردن له ی سیاسه کانی کایه رن دیماگۆجیهناشی ونه
ڵ میکانیزم  گه  له ه دابۆ مامه ک نیشانده یه وه مکی دیاریکراو،خوندنه رده دا بۆ سه سک نیشانده دونیا ناسی که

م  به. تی ستراتیژه  بابه ی له یان ووشه  باوترین و ئاسانترین ووشه ی گرنگ ،که یان ووشه کانی پشتی ده وامه رده به وپراکتیکه
 سیاسی  م ڕگریانه  ئه لمن که بیسه وه باری تۆریه م له نی که ی تا ئستا توانیبتی الیه وه  ب ئهر رامبه ی به م بؤچونه ئه

  ت له سیاسهی  واژه سته دهتیس کردنی  قه ند ئاستکی جیاوازدا،بۆ نموونه  چه کا له  ده م بۆچونه ی ئه وه  تواندنه نین،یاری به
  کاته  ده یانه زمونکی لؤکه کی کورت و ئه یه وه  ئاشکرا خوندنه  به  جؤرک که  بهترکانی کتی و پارتی و حیزبه زمونی یه ئه
ر   سه ربین له  ئاستی ڕا ده گاته  ده  جۆڕک که  بهجیاوازاکان ی پلمیک و ڕوانگه وه خسی کردنه  ، شهی دونیابینین ربیجه ده

 ی واژانه سته  دهگراف و ره  پهو  ئهی ی ڕۆبۆتانه وه  کردنه ،دووباره  نیه وه هنفال  ئه ندی به یوه  دورو نزیک په مک که رهه نوسین وبه
  . ڕوون و  سادهتی قیقه حه   گوزارشت لهک خشین نه  به  وانه پن له
یار   نهتدار یان سه ندامی حیزبی ده ئه   ئایدۆلۆژیا ،ببین به  دۆگماو له شیک له  به  ببین به  نیه وه نیا ئه ت ناسی ته سیاسه
نای   په ین ،له ر بار بکه سه خسی و سیکتاریزمی له ڕی کۆن و شه  شه   ب بۆنه و به  بۆنه  که به  نیه خۆشیه و نه ت ئه ،سیاسه

یت و  پده یان ئه  گه  له ه یشتن و مامه  بۆ تگه  ، که یه ک هه  یه نگ و دژ به  ڕه ندی فره هه ندین ڕه دا چه یه م ووشه ئه
 تای زموونی کانی ،ئه کردنی ڕگریه کو جینۆساید و پناسه نفالیش وه ئهبۆ ناسینی . مه رکه ند زۆرب هه  چه وه نهکرد تازه

واو بوون  ست پکردن تا ته  کاتی ده موویان له ، بۆ ڕوویاندا ؟ بۆ هه پشه ی بیستمان له ده  سهک جینۆسایدی یه زنجیره
 جینۆساید تیا  کانی که گه کانی کۆمه تیدا ڕوویاندا ؟ ئاکامه وه ی ده گه ستی کۆمهو نگی و ب هه  ب ده   له موویان هه

مبۆدیاو کوشتاری   کهن و رمه لکوژی ئه کرێ ؟ بۆچی هۆلۆکۆست و کۆمه ڵ ده گه ی له ه مۆش مامه کدا تا ئه یه  چ شوه ڕوویدا له



www.dengekan.com 
5/11/2007 

نفال  نفال ناناسرێ ؟ ناسینی ئه ناسرێ و بۆ ئه  جینۆساید ده بهندین کوشتاریتر  می ستالین و چه رده وقازی سه ی قه ناوچه
کوژین  ستی کۆمه کو کورد قوربانی ده  وه کان که که کان و جوله نیه رمه دا ؟ ئایا ئه ندی ک ده وه رژه رگای به  ده  جینۆساید له به
 درافوری  ک له رخی بیست ویه  چه بوونی جینۆساید لهوام  رده  جینۆساید بناسرێ ؟ ئایا به نفال به ن ئه ن یان ناکه که ز ده حه

  رخی بیست فکی چه له ی مه وه  بۆ کردنه م دونیایه یی ئه مۆی دونیاو ئاماده  ئه یشتن له  تگه دا له کمان پ ده سودان چ داوریه
  ن ؟ به ت ده ست بۆ سیاسه هنای جینۆساید د  په ند و بزنس چۆن له وه رژه ب ؟ به واو ده یان ته  زیانی زۆربه  به که

 کان ،  مه ر بۆ سۆراخی وه گه ئه ب  کی زۆر قوڵ ده ،کورتبینیه دایه می ئمه رده  به  له  که یانی تر و پرسیارانه و ده موو ئه بۆ هه
  . بگرین کانی مه کان و وه  سیاسی بوونی پرسیاره  له خنه ڕه
  
  
  
  


