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    و موژده تۆه
  _ودای سیاسیدا  سه  له بجه ه هه_

  ر ڕزگار عومه                                                                                              
rezgar@dengekan.com 

  بجه ه  هه له"لی کیمیاوی عه" تاوانبار  که دا، نفال وکیمیا باران و ئه بجه ه س وکاری قوربانیانی هه که بهی  موژده" م ساح رهه به.د"
 کاریس و که شک له  به،یه م موژده ی ئه وانه  پچه به.درێ  ده سداره له
نجامدانی کاری  ئه ربی به تی خۆیان ده زایه میدیادا ناڕه بانیان لهقور
ی قوربانیانی  ه رمیی کۆمه بژی فه  وته زمانی وان له ،ئه ته و بابه له

  ئمه((وتیان "  بدولقادر کامیل عه"،کاک  بجه ه کیمیابارنی هه
 خاکی   بدرێ،چونکه سداره  له بجه ه هه  له و تاونباره ڕازینابین ئه
ی بۆ  وه  ئاشتیخواز بوین،بۆ ئه میشه کات،هه  پیس ده بجه ه پرۆزی هه
  سداره  له بجه ه هه  وێ له  ئاشتیخوازین نامانه لمنین که جیھانی بسه

  )).بدرێ
و  م ئه رده به کرد له ستکی دروست نه ربه تیه هیچ به زایه م ناڕه م،ئه به

  بجه ه کی هه ی خه تی ئیرادهپش  له  کهی  سیاسیانه فقه و سه وتنامه ڕکه
ودای  وری کۆتایی سات وسه کانی ده ساته  کاره کك له یه.چ  ده ڕوه به
"  تۆه"  ی  پۆسه توانین به  ئاسانی ده ودوا به مه  له ،که یه م پۆسه ئه
ی  ڕیزک بیانوو ،تۆریزه له ین،بریتی یه  ناوی ببه وه ندنه سه

ر  سه ت و یاری کردن له  سیاسه و له تکهی  عاتیفی،پاکانه
تی  سه  زمانی ده ک له  نه و بیانوو که پاکانه مارگیری،لیستك له ده

ی چ کلتورک  وه  ب باک له ،که دایه و نوسین و ووتارانه  زمانی ئه کو له ،به  سیاسیه فقه م سه  ئهری جکه ن وجبه  خاوه ،که وه سیاسی کورده
ڵ  گه مان له ه و مامه وه مکی خۆڕسک و سروشتی بیرکردنه چه دان بکرن به  سداره و حوکمی له"  تۆه" مکی  وێ چه یه ب،ده  ده وته جکه
ک  یه کوژی،هیچ ڕگه  دادگای تاوانبارانی کۆمه ت به باره کان سه تیه وه رکی یاسا نو ده  هیچ پوه  کاتکدا له یسی ژینۆسایدی کورد،له که

  م زیندوترین نمونه وروپا زۆرن ، به ی دادگاکانی ئه ،نمونه وه ته ماوه دانی تاوانباران نه  سداره لهیان حوکمی  "  تۆه" مکی  بۆ چه
  وه میشه  ئیمکاناتکی زۆر که دا ،به گه خترین و ئاۆزترین برینی کۆمه  سه فریقادا،له ی ئه رگه  نو جه  له مۆی ڕواندایه دادگاکانی ئه

ندکمان  ین ،هه که  دوو ستاندارد یاری ده کانماندا،به وسته ی هه  زۆربه ی کورد له ،ئمه بووه  نه  جیھانیانه ره م پوه رداری ئه ست به ده
کان  تیه وه ودهپ ی یاسا ن ین با به ندکمان ده ،هه وه لی کیمیاویه دوای خنکاندنی عه م له مانی حوکمی ئیعدامین ،به ڵ نه گه ین له ده
  ی که له یان نامانه و به ، له تیه وه و یاسا نو ده کانی ئه موو پکھاته ی هه وانه  پچه  به وه و الشه کو ژینۆساید بناسنین له نفال وه ئه

  .ین که  دیاری دهی که نده ماوه  و زه  ،ڕۆژی تۆه وه نهی هیچ زمانکی تر بوی که  کوردی به  له ڕوومان نای بجگه
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م  رهه به. د ،که ی کردوهیان وا حا وان ئمه پانی سیاسی کوردستان وعراقدا،ئه  گۆڕه م ساح له رهه به.ڕۆی د ن به شکه ی زۆر شاگه وانه ئه
   له ان بهتو ده.یدا بکا نگر په  ئاسانی الیه  بهتوان و ده ره رنج ڕاکشه  سه یه و پناسه ،ئه کنۆکراتکی مۆدرن وئاشتی خوازه ته
کی  مژوویه    له ه یان تکه وه رزبوونه وتن و به رکه  ده کانی کورد که  سیاسیه تیه سایه که  ڕیزک له رچاوگرتنی جیاوازبوون له به

  ت بکا،به مانه  زهڕۆژئاوایی رکی پۆ شنی لیده  چه کی تر له میلیتاریستی،کاریزمایه
 سای رابردوماندا 30  ری سیاسی له  و لیدهتی سایه  که  کوردستان،که تی له تایبه
"   به ڕانه و شه شک له  به ،که بووه  هه وه ڕه کانی شه ئۆپراسیۆنه وخۆی به ندی ڕاسته یوه په
ڕی ناوخۆی   شه یتری له که شه ،به ی بووه عس وسوپاکه ڕژمی به دژ به" باتی شاخ خه
ڵ  گه خۆگونجاندن له بۆ  ردووهی باسمان کرد،وای ک م مژویه ئه. کورد بووه-کورد

لیدا  مه باری عه  له  که وه سک بکرته که ،زیاتر دمان به مانه کانی زه پویستیه
ستۆ   ئه  له  بهم رهه به.م ،د به. بووه ڕ نه کانی شه رت و لق و خوله شکری که رله سه

 بدارمان  و خۆشحایه مۆدا،له ی له یه و موژده یاندنی ئه گرتنی پۆستی گه
بنای  ر مه  سه نیا له س ته که ج وشونی تاکه ک که یه وه ،بداربونه وه کاته ده

پشھاتی مژووی دیاری کراودا،ڕازی  کو له به ناچ، ڕوه باکگراوندی سیڤی بووندا به
کو  وهکدا، رخی بیست ویه چه سی سیڤی وئاشتی خواز له که  چونکه. وه کاته  ده وانه پچه یه و ونه واو ئه ست وڕۆکی تر ته پۆ بوون به
،دژی   دژی حوکمی ئیعدامهب بژار کردن، کانی توندو تیژیه موو جۆره دژی هه بۆ خۆی ،  یه م پناسه ویستی ئه نه گه ری به ترین پوه ساده
  . یه همکی تۆ چه
  م زیانه ش ئه بجه ه  شاری هه  له که ج کردنی حوکمه جبه م به بهوێ، که زیانی ل ده" لی کیمیاوی عه"ئیعدامی   له بجه ه یسی هه که

" جی زره زار خه نه"و" ڕایی فیق سامه وه" دونانی   ڕاوه  به دا،که  ده بجه ه یسی هه  که  له وره  قفکی گه م ئیعدام کردنه ئه. وه بته دووقات ده
م  موو تاوانباران بۆ دادگا ،به ڕای پویستی ڕاکشانی هه ره  سه چونکه، وه  ناکرته م قفه کانی سوریاش ئه توه  هه رۆک جاشه سه

 می دادی  سیسته ،که بگرێ ستۆ ئه تی له وه کانی یاسای نو ده ره ر پوه سه  کورد له و ژینۆسایدی بجه ه یسی هه بتوان که  که بک دادگایه
کی  یه وه نگدانه  ڕه  ،چونکه رانه پوهم  به  یه واو بگانه  تهکانی شیعه مۆی حوکمی ئیسالم وحیزبه  ئه عس و له  دون ی حوکمی به عراقی له

  . یه  سونه  له وخۆی شیعه راسته" تۆه " هلی و ڕی ئه چوپی فشاری شه
کانی  ڕه ی الپه  هشتا نیوه فک که له گێ بۆ مه رگکی زۆر قورس ده رۆی به"ی کیمیاویل عه"ئیعدام کردنی تاوانبار 

  وه" ڕۆنالد ڕگان"می حوکمی  رده  سه وخۆی به ندی ڕاسته یوه  په که!  ژنۆسایدی کورد  مریکا له ک بۆ ڕۆی ئه یه ڕه ،الپه وه ته دراوه نه هه
  مریکا له تی ئه فاره شتاکانی سه کانی هه و بروسکه نتی نامهیان دۆکیۆم ر ئیستا ده  هه که، یه هه
کان و  ربازیه  سه تیه  یارمه شک له  به  بووه وه  ووردی ئاگای له مریکا زۆر به ن ئه وه دی ئه غدا،شایه به
کاردێ ،   کورد به  دژ به وره ،بۆ شاوکی گه کرد شی عراقی ده ی پشکه لۆژیای کوشتنه کنه و ته ئه

ری  تاوانبار که ڕکخه ی" ڕامسفلد"م  ،به ماوه  ژیاندا نه مریکا له رۆکی پشووی ئه ڕگان ی سه
  مریکا ماون، که کی ئه یان کۆمپانیای چه ڵ ده  گه ،له  بووه یوندیانه م په سیاسی و دیبلۆماسی ئه

  . هو شارنه وانیتر ده ن و ئه سه لی حه دام و عه نای ئیعدامی سه  په خۆیان له
  و کردنی به بجه ه  داگیر کرنی هه ر تاوانی سوپای پاسدارانی ئرانی له سه ک له یه ڕه الپه

کانی سوپای  ربازیه  سه و ستراتیژه  هاوکشه ک له  برغویه دا بوون به مه رده وسه  له نی کوردی،که  بۆ الیهک یه ڕه الپه.ربازی ئامانجکی سه
راورد کردن  ڵ به گه ،له وه نه که بات بوی ده ری خه وه کو بیره  کوردستان وه  له کانیان که رمانده کانی فه یهر وه  پ ی بیره  به پاسداران،که

 ب باک وکورت بین بوون،چۆن  نده داچه ته و بابه ساتی له م هنانی کاره رده به ی له گه ،تده بجه ه کی هه کانی خه ریه وه ڵ بیره گه له
  . بوون بجه ه  بانکی ههریکی تان کردنی دوا دیناری کوژیدا خه ساتی کۆمه کاره  هاتنیم رده به له
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کتر   یه وهرۆشیما له بجه ه کانیش،هه  کوردیه موو سرووده ی هه وانه  پچه بهیسی ژینۆسایدی کورد،  که  له یه وره کی گه یه  گۆشه بجه ه هه
می  الی که ،به بجه ه ڵ دانیشتوانی هه گه راورد کردن له  به مۆیاندا به ی ئهکو دانیشتوان کو شون چ وه ناچن،هرۆشیما چ وه

ت  ن،هرۆشیما قه نده مه هره به ی ژیان کانی ساده تگوزاریه خزمه له
ی ئاسایشی  وانه  پچه به !  بووه ی نه وه ی ئاوی خواردنه کشه
 ب ئومد و نجانی توڕه  گه  له قه  هرۆشیما ته  پۆلیس له ،بجه ه هه
  پویستی بهنی مردن وکوشتن،  دیمه  تر بوو له بجه ه هه.ناکا
و هات و  تر له  زۆر ساده بجه ه ،هه نکی تری خنکاندن نیه دیمه

 ژیانی   له  ڕزگرتنه  پویستی به یه هاواری ئیعدام و تۆه
رنتی خۆڕایی بۆ  نته و ئه  کتبخانه یه وه کانی،پویستی به زیندوه
ک  یه  موژده  پویستی به بجه ه ،هه وه کانی بکرته  وران بووه جهن گه
رئسقان   تا سه هک یه  ومردن ،موژده ی تۆه ی فربکا،موژده  تۆله نیه
  و کلتوره یامی ئه و مردن په ی تۆه موژده، یه کیانه رست وخه په کۆنه

  . ژیان ومرۆڤ ناگرن  رز له که یه داخراوانه
  
  
  
  
  
  
 
  
 

 


