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 ت دیکتاتۆرییهو  ره نگاونان به  ههڕایی و خاکه  له وه وتنه دوورکه
  

 باس                                                                                     ئیبراهیم عه
  
وردستان و، کتی نیشتمانی ک دکی یهرمی کوردستان، بۆ کاندی تی هه رۆکی حکوومه هڤان بارزانی س ی جگۆڕکی نچیره وه قکردنه زه    
تا بۆ  ڕه بنه کرت، له رنت ده کانی ئینته ڕه و ماپه کان و بوکراوه یاندنه ڕاگه  لهو پرسه ر ئه سه  له فتانه و هه ی ڕۆژانه  موو ڕیکمه و هه ئه

واوی  رم و ته هتی ه ی خودی حکوومه خته وه و ساته لهت  تایبه  به،کرت  خواست و داواکانیان دهی وه بیربردنه کی و له خافندنی خه
و  وه مبوونه نجامی که ره ده  له ، کی کوردستان دایه ی خه نه الیه مه ژر فشاری هه موو کات زیاتر له هه ئستادا له لهی کوردستان تی سیاس سه ده
نوان  ی له و فشاره رایه و هه روا ئه ، ههک پرسی گرنگیترو و کۆمه ووچهمی م بازارو کهساتی  سات بهن و گرانی کا تگوزارییه  خزمهمانی نه

بوونی  رم و دیارنه مسای هه ی ئه مھنانی بوودجه وت و غازو که یاسای نهچوونی  رنه دههۆی   به،  دایهمان که ته غداو حکوومه تی به حکوومه
و  ڵ ئه گه هاوکات له سای ڕابردوو،)3( کانی پتر له ییهگومرگ  خاهداهاتی بوونی کۆی  دیارنه ورفبوونی  و سهۆی ناوخچۆنتی داهات

و  هنج شکه بروتبوونی زۆری ژنان و ئه ره قه  کوشتارو بهنجامی ره ده کانی مافی مرۆڤ له و ڕیکخراوهتی  وه گای نوده ی کۆمه  زۆره فشاره
. چت نهبیر  لهکوردستان ر  سه ستی هرشکردنه هب مه بهتی تورکیامان  شکرو حکوومه ر فشاری زۆری له گه وا ئه هی زیندانیان، ئت سوکایه

ردووکیان  هه  دیاریشهیجونن و  شوازک ده ک و به مایه ته و به که ریه ی کوردستان هه که ردوو حیزبه ی هه و پرسه ی ئه وه قکردنه  زهنجام ره ده
  و وتاره ی ئه چوارچوه بت له دهچت؟  کدا ده یه چ ئاراسته ن؟ و بهی چۆ که نجامه ره سه ئایا م به .  یه  هه وپرسه واوی ئه ته  لهوندییان رژه به
  .م کیان پکه یه کورتی ئاماژه به
ل باش  وه! ؟وێ که رده تدا سهۆرتر زکتی  نجام پارتی یان یه ره ؟و ئایا سه ر بووه ستپشخه دا ک ده یه مه م گه ، له ییه ن الم ڕوون   
ر  ده قازانج به  له که ردوو حیزبه نجامیش بۆ هه ره و سه که ی فشاری ناوخۆی خه وه مکردنه نھا بۆ که ئستادا ته  له که مه ئاگام، خودی گه به
وام  رده ران، به نووس و نووسه هنبیران و ڕۆژنامڕۆشیی  زۆرجاریش بزاکیرهکی و  خهوامی  رده بهزانن بزاکیریی  وان باش ده ، ئاخر ئه نییه
  لماندوویانه کانی ڕابردووش سه ڕووداوه. پکن  ده  برایه و دوو پارته کانی ئه سته به مه،  مانه  گه و جۆره ی ئهایسان به  کهواتخ ک گیردهخا له
  . هوخشیو کتی به و یهپارتی  ری به ره ک زه نه قازانج، ک یه کی ئاوا بۆماوه یه مه  گه ر جۆره هه
م  ، به هوخشیو ت به کان و حکوومه حیزبه کاتی بهرکردنی  بهم پکرد قازانجی  کو ئاماژه وهرچی  گه  ئه و پرسه ی ئه وه قکردنه زهل  وه   
و  خشیووه کان به و کادرانی حیزبه رکرده هس زانی به وره گه وی و خۆبه ت و تاکه  دیکتاتۆریه وه داخه  زۆر به مانه گه  جۆرهو  ودای دووردا ئه مه له
و  وانه تی تاکه سانی ڕابردوودا حیزبایه ر له گه  ئاشکرایه م؛ دا ده نموونه  له.ندبووین رمه ره موومان زه شدا هه یه ه وداو مامه م سه له

پانی حیزبی و ئیداری و  کانی گۆڕه رکییه سه ره کته و کاره ردهرک تی بۆ سه رفه دهخرایترین کاتدا  و له مترین پاره که  به بینانهسک و ته کورانه
تائاستک   وه  ئه نگه ڕهرچی  گه ئه، کی بناسنن خه  به ت و فریشته ڕاو لزان و پحیکمه خاکه  بهشکری وا کردبت، تا خۆیان له

  وه داخه بهکو  ستاوه، به وه  ڕانه نده وه نداو به و نوه  له که م کارلکه م و به بت، به  ههانلی خۆی پاساوگهران  پدراوبت و بکه ڕگه
ت  نانه وو ته  دیکتاتۆرو تاکه؛ ته و کراوه ک داشۆراوه هایه  بهموو هه له  بووه ر رامبه کانی حیزبی به ره کته و کاره کرده سه کهیان  که ره رامبه به

م پدا  کو ئاماژه کانی کوردستان بووبت و وه کی حیزبه یه یه ند ده وتووی چه کهی بیری داو  پاشماوه مه ر ئه  گه؟!یتان خۆفرۆش و شه
و  وامه رده کی زۆر به و تچوویه پاره ی پشوو به مه مان گه جۆرو شوازکی تر هه ئستا به ل له ر درابت، وه ده هه می تدا به کی که یه پاره

شوازکی  خۆکان به ربه ی و سههلی و حزب  ئه،فزون و ڕادیۆ له رو ته و گۆڤارو ماپه ڕۆژنامهنی و  ده گای مه  کۆمه)ناو به(کانی  ڕکخراوه
 گۆڕی،  تۆتهت ها رۆکی حکوومه نگۆی جگۆڕکی سه ی ده وه و کاته  له ربۆیه هه. ن که  ده م کاره کی زۆر، ئه و تچوویه پاره م به بهتر، 

کی  خهوتن و لازیبوونی  رکه سه کانیش پداگری له موو ڕاپرسییه هه! ن که دهت  مهۆکی حکوور ر بۆ سه تنه خه و هه ڕاپرسی درۆینه
  که وه  خودی کارو کردهی وه جیا له! کات بۆ دهوتنی  رکه سهلازیبوون و مۆری  نجه ک په  خه گوایه که ن، که دهت  مهرۆکی حکو خودی سه له

  . م دێ رهه تی ل به ودای دووردا دیکتاتۆریه مه  له  کارانه م شوازه ل ئه ، وهکرت دا ده م پرسه کی زۆر له ڕۆیه و زده ڕاست نییه
ی   کارانهو  ئه و چۆن ڕگای داوهکانی؟  نزیکه سته رده  داوی ڕوژکارو به وتۆته ت چۆن؟ که مهرۆکی حکو  سه!دتیرم ل  من سه وه  نایشارمه 
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ک   خه گوایه  که وه درۆی بۆ بھۆنه کی به دوای یه ک له ڕاپرسی یهبن کرن؟  ستی زانراو ده به مه ی خۆی بۆ کان سته رده ڕاوژکارو بهڕنمایی  به
وام پداگیری  رده به ، که یه ت هه رۆکی حکوومه کانی سه ی وتاره ڕاییه موو خاکه و هه رک له  چ هونه؟ ر وایه گه ی ئه ؟ ئه ڕازییهکانی  کاره له
موومان  ئایا هه! ر بکات؟ سه  چارهکی  کان بۆ خه تاییه ره ندو سه وه ۆرو زه ز تی زیاتریان پ بدات تا گرفته رفه کات ده هاووتیان ده له

و بزاریان  کی توڕه  دی خه یه وه یانکات بۆ ئه ئاخوتندا ده لهت  ومهرۆکی حک سهی  ڕاییه و خاکه ئه  که؟ مووشمان ڕوون نییه و بۆ ههنازانین؟
موو  هه ت ببورت؟ جیا له کان حکوومه واییه م و کوڕی و ناته که ک له  خه نییه وه  بۆ ئه که سته به  مهڕاست  به؟ ئایا وه ن بکاته هوه پ ئه

ویستی و  رم ببا؟ تا خۆشه رۆکی هه نا بۆ سه  په له په دا، به رمی هاننه تی هه کی حکوومه ناڕازیبوونی خه ردن بهکرک ش ده مانه ئه
   ت داپۆشت؟ کانی حوکومه دوایه ک له  یه کانی کابینه ه م و کوڕی و هه مک که رۆک که تی سه سه ده

دروست ئاسانی  بهکان  و بچووکه وره  گه  دیکتاتۆرهر تا به گرنه ی ده موو ڕکارانه و هه کردن له  خولیای نووسین و قسه مکه ی ده که    ڕاستییه
  وه رمه رۆکی هه ن سه الیه کی زانکۆی دهۆک له ند مامۆستایه کی چه ند داوایه ی چه وه تکردنه ڵ ڕه گه ن داوم، له بیریاهزرو  له کو مۆرانه  وهبن،

  م ساته  تائه که ر جۆرک بت وتاره هه بهم  به. بووم و وتاره ی نووسینی ئه په ی تر هه  هنده)ن که وخۆ وتی دیکتاتۆر دروست مه ڕاسته که(
تی بای  سه تی و ده رکردایه رۆک و سه سه همنی به بت به  ده،خسا  جارکی تر ڕه وپرسه دان بۆ ئه ره قه له تی خۆ رفه م ده را، مادهنووس نه

یان رخست بت،  پناوی خۆده له م که که س ده ندک که ی هه دهاست و خولیا ئام و هه رک به  ده ک ئوه  منیش وه:م بم که سیاسی وته
م  که کانی وته مرۆڤه ه لشک ، بهرامکی تر مه ر بردن، یان هه تهخش تاندن و له ه خه  ههرامی مه  یاخود بهستی ماستاوکردن، به مه هب
وونی رب به سته  دهبۆتوانا،  ر  ده قه  و بههزری داون ڕی هوشیاری له وپه زانین یان له نه ستکردن لهت درو ی دیکتاتۆرییه په هه که م، که ده
ن و  کاره مه کان هه رپرسه کان و به کرده ری سه دوروبه له ن که پانهوس و گر و که لهپتر ریات  ته ل خه  وه .ن که کانی خۆیان کاری بۆ ده رامه مه
باشترین  کان نووسه رو ڕۆژنامه نووسه یاندن و   زگاکانی ڕاگه دواجار ده ، کهکرت  ده ودایه و مه وان کارکی چوپ له ی ئه ڕنمایی و ئاماژه به
  کان ڕۆژانه رکرده رۆک و سه ر سه ئاخر گه.  کان رکرده دیکتاتۆربوونی سه کی و به بردنی خه خشته  بۆ لهبن،  ده یامانه و په ری ئه ینه گه
و  ن، ئاخۆ ئه کوتیان بۆ بکه سته و ده په کان چه یاندن و بوکراوه وام ڕاگه رده  ئینجاش بهکی و خه کاتی پشوازی له ای کارو لهجگ له

تیان  رگایه ڕایی دون پشمه بت خاکه یان هیچ نه؟ بن کان دیکتاتۆر نه رکرده  سه درۆیانه تحه موو مه و هه نای ئه په  چین له ڕگریانه
رم  رۆکی هه بینی سه نگھه  ده ؟ به وه  بمنتهڕا خاکه  به رکرده دا سه یه وه و کارو کاردانه چت له قی کدا ده الی عه به ؟ن بیرکه له
ڕاوژکارو   میشه ههم  ، بهستی خۆش بت و دهرسام کرد موومانی سه و هه یه کی بونه تییه ئازایهدا  ئاست دوو داوای ناشایسته دهۆک له له

تحی درۆ بۆ  وام مه رده ن تا به که کان ده یاندن و بوکراوه ڕاگه رمان به یان فه وو ده ره سه یان پشنیار به  ده وه کان الی خۆیانه ڕاپۆرتنووسه
ی ڕاپرسی بۆ  ی درۆینه رده ژر په ئستا لهی  وه ئهکو   وه،ن  بده دانه شان هه و به ی ئه و دنه وه  بھۆنهت  و حکومهتی کردایه رۆک و سه سه
  .کرن رم ده تی هه رۆکی حکوومه هس
موویان  ین، هه که ان دهیدی رنت به کانی ئینته ڕه و ماپه فزون و ڕادیۆو ڕۆژنامه ته له ی کوردستان که ند مانگه هو چ کانی ئه   ڕاپرسییه   

 کامی دڵ لی ک به کانیانداو خه کاره  له هوتوو رکه سهت  مهرۆکی حکوو  سه زانن و پیان وایه ده ر کارکی فه ت به رۆکی حکومه ی سه وه مانه
%) 70و60( ت له  قه رزه  به هنده  رانه وه خته  به ره نگده و ده ئهی  ش ڕژه میشه ن، هه که  بۆ دهی که پۆسته ی له وه ی مانهو دوعا ڕازییه
  و ڕۆژنامه رم، ئه ر به ماوه ی جه نا بۆ ڕۆژنامه بت په  ده،ی ڕاستی و درۆ وه و ساغکردنه و پرسه فداری ئه ره  ته ی ببمه وه بئه! زت دانابه
 و الگیری "1 " ت دایشکاندووه رۆکی حکوومه الی سه  بهکان و ره مسه جه  له رکه مسه  جهو یه وری هه دا ده م کایه رچی خۆی له گه  ئه ؛هژایه

واکی پشتگوێ  راورد دم هه نھا بۆ به م من ته کات، به ده یه و ئاراسته واڵ و لدوانیش کاربه هه کات و به ت ده رۆکی حکوومه ی سه وه مانه له
 "2 "گرم ده وه  نموونه  به مان ڕۆژنامه ی هه)16/7/2007 ی ڕۆژی 232 ( ی ژماره ڕه ی دوا الپه وه خواری خواره له  که یه و ڕۆژنامه خراوی ئه

   .م که هرمی کوردستان د تی هه رۆکی حکومه رۆک کۆماری ئران و سه نوان سه ستی شیکاری له به مه  به ندک ئاماژه دواتر ههو 
وانری بازیتاب  ئاژانسی هه( ()  می کردووه ژاد که دی نه حمه ویستی ئه خۆشه: ( دا هاتووه ر ماوه ی جه ی ڕۆژنامه هک خراوه پشتگۆ واه هه له   
ت  باره کی سه ، ڕاپرسییه بووه شداری کردنی هه کجار توانای به نیا بۆ یه کیان ته ریه هه ر که ری کۆمپیوته کارهنه زار به  هه20هاوکاری  به
مدا  وه یت؟ له ژاد بده دی نه حمه ئه نگ به یت ده  ئاماده  ئایا بۆ خولی ئاینده  کرابوو که وه تدا پرسیاری ئه نجام دابوو که نگدان ئه ده به
ستان زۆرن و پویست ناکات کانی کورد ڕاپرسییهی  که ڕاستییه "3")) وه ته میان داوه خر وه نه به%) 62.5(ی و  به به%) 37.5(

یشدا چاوی  رامبه به ت پخۆش بکرێ و له رۆکی حکوومه ن دی سه وه کان بۆ ئه موو ڕاپرسییه  هه م، چونکه هیچ کامکیان بکه  به ئاماژه
  .سترت کیان پ ببه خه
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ژاد  هدی ن حمه کو ئه ڕای وه رۆک کۆمارکی خاکه ه س وه ی مرۆڤه)قل عه(ز  ئاوه  ناچته،زانت  دهک  تۆو خواو خهیم؟ ر منیش نه گه     
کو  وهنگی  رهه فهتکی هوشیاری پ وه رۆک کۆماری ده  سه بۆتهبژاردندا  ی هه ی دیموکراسیانه پرۆسه کی و له ی خه نگی زۆرینه ده به که

ریک بوو  میان خه که یه وه بژاردنی تدا کرابت و له  هه)ناو به(دا دوو  ئازادیساڵ) 16( له  که کانی الی ئمه رۆکه کو سه ک وه نهئران، 
تی عاق و  ژرفشاری ناچاری حکوومه لهمیشیان  ی دووه وه ، له وه ڕینته عس بگه تی به سه کی ڕامات و ده کو الفاو خه خون وه
ی  یه زویرکاری و ساخته موو ته و هه  له ردرێ و جگهبژ  هه نیوه  به ت نیوه رۆکی حکومه سهش  لیستی هاوبه شی به برابه بهیمانان  هاوپه
رم  تی هه رۆکی حکومه دای سه ئه ک له ئینجا خه.  بت ڕیشدا نه ی ته که کوله بژاردن له ئستاشدا باسی هه کراو له ران ده نگده نگی ده ده له

دی  حمه ویستی ئه ی خۆشه وه نهمبوو  خۆی باسی که ئرانئیسالمی  کۆماری کانی  ڕه ماپه کک له یهی  هک ڕاپرسییهردا  رمبه به ڕازی بت و له
 ن؛ کو ده  وهڕابت  خاکه  هنده رۆک کۆماره و سه کاتکدا ئه له.  وه نگی پ بداته  ده  نییه کیش ئاماده زۆری خه ره هشی ه کات و به  دهژاد نه
  گرهڕ خۆمان و ج مه رمی کوردستانی له تی هه رۆکی حکومه کو سه وهک  ۆمار، نهتی ک رۆکایه وامی سه  ده تهکی مودیل کۆنی خۆی بچ بیجۆیه به

ڕی  ی خرا تپه کرێ و زۆرجاران گفه ل ده یانجار یاسا هاتووچۆ پشه  ده ون، ڕۆژانه که ڕێ ده وام به و ده ره  به و ساته ی له که مورتاحه
ک و  ڕه کی گه خه ی به ته زیه موو ئه و هه له  جگه!کان، بشل رجاده ی سه که پوزاوه موچاو هه  ده نده  کارمه ریکه نیکاکان خهروانی مۆکا

بۆنی  نیشتمان که کی ئرانی ته ر ڕاپرسیه ی الی خۆمان بھنم؟ گه و ڕاپرسیانه چ لوژکک بوا به به !کرت کان ده رجاده شۆفرانی سه
  سکی زۆر ساده کو که کی خۆی بت و وه ناو خه وام له رده به ڕا ناڕازی بت که  خاکهپیاوکی ک له وێ خه گات، له ک ده یه مان به ناسه هه

کانی  بای بۆ هاووتییه کاتژمر کاره) 6(نھا  وڕۆژکدا ته  شه له تک ڕازی بت که رۆکی حکومه سه ک له ردا خه رامبه به رن؟ له ژیان بگوزه
 مۆ کانی ئه نده مه وه کانی دونی و ده بووه  هیچ نه رکرده تی بت و سه جاه خهی  پله کی له هرانی خ کرێ و ژیان و گوزه خۆی پدابین نه

  ریترین ژیان دابن؟  وه خته به له
ی  ووسینگهی ن وانه  ڕه م ڕاپرسییه نجامی ئه  ئه بیاره(  دا هاتووه مان ڕۆژنامه ی هه که واه هه له  مووی گرنگتره هه دا له م نموونه ی له وه ئه  
 )ن موویان ڕاپرسی درۆینه هه که(  کانی ئمه  ڕاپرسییه  تفکره"4)"ژاد دی نه حمه م دکتۆر ئه رده  به رۆک کۆمار بکرت و بخرته سه

ی  نده پاگهپو نه کو ئران که  وه وتکی ردا  رامبه به له. ن ده ر ده ده هه یاییان تدا به ی خه ارهت پ رۆکی حکوومه کانی سه ڕاوژکاره
 کۆماری  واته( م  ک که یه وشه ک زیادو نه یه وشه نی نه ینی گوته کو ئیمام خومه ن، به ده نی لده ده گای مه الفی کۆمه ت و نه دیموکراسیه

: رۆکی کۆمار تا سه  وه نته گه کان ده  ناڕازیبوونه کاو ڕاپرسییه یاندن ده ڵ ڕاگه گه  له ه  مامه و شوازه ئینجا به) ئیسالمی ئران 
 دادنن بۆ دادۆشینی زیاتری  کان ڕکاری ناوازه نده وه  زۆرو زه چی الی خۆمان ماستاوچییه ، که وه بچته داکانی خۆی موکوڕییه که به
   . وه نه که تبوونیان بۆ نزیک ده دیکتاتۆریه کان و ڕگای به رپرسه به

                                                                      
یش ناڕازین %)66 ( ت ڕازین و له رۆکی حکومه کانی سه کاره کی کوردستان له ی خه نیوه ڕاپرسکی ڕکخراوی پۆینت، زیاتر له له"/ 1" 
  .ر ماوه ی جه ی ڕۆژنامه)23/7/2007 – 233 ( کی ژماره یه ڕه  الپه. کان زیره دائی وه ئه له
 )16/7/2007 / 232 ( ر ژماره ماوه ی جه ی ڕۆژنامه ڕه دوا الپه.  می کردووه ژاد که ی نهد حمه ویستی ئه خۆشه"/ 2"
                                . رچاوه مان سه هه"/ 3"
  . رچاوه مان سه هه"/ 4" 

                                   
  
 
 

 


