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  نيچيرڤان برزانى و قسابى آردنى ژنانى آوردستان
 میر نوری سه

  
ل آۆبوونويآدا نيچيرڤان برزاني لگڵ مالآانى آوردستاندا دانى ب آوشت وآوشتارو قسابى آردنى 

ژن و " ژناندا نا، و داواى لمالآان آرد بۆ رگا چارە دۆزينوە بۆ نهشتني توند و تيژي دژي ژنان ووتي 
، نمونى پاآستان و آويت و ماليزياو ئوردنى هنايوە بۆ حكومت آردن بۆ "او يآسانن لبردەم ياساداپ

پاپشتى قسآانى بۆ آارآردنى آۆمگاو ئاين پكوە لم بوارەدا، ئو دەم آوتانى جار جارەى سرانى 
  .ناسونازمى آورد ل جياي دينل دەوت و سكۆالريزم خست ژر خاآوە

 ساى ڕابردووى دەستى ناسوناليزمى آوردا ل آوردستان، گورەترين جريم ب هقى 17لماوەى 
ژنانى آوردستان ئنجام دراوە، هزاران ژن بدەستى پياوان و چآدارانى حزب ناسوناست آورديآان 

 بپشتدا هنان و دادانى ئوان بتايبتى پارتى و يآتى و حزب ئيسالميآان ئنجام داراوە يان ب دەست
بۆ بكوژانى ژنان بڕوە چووە، ژمارەى ئو ژنانى تا ئستا ل آوردستان آوژراون ل ژمارەى آوژراوانى 
هبج زياترن يا ئتوانين بن دووبرامبرن، ئگرچى ئامارى دەقيق و سرەژمرى نآراوە بم ئگر 

اسانى ئتوانى بيخمنيت و ژمارەيآت بخيادا بت آ دڵ تزينو چاوك ب ڕۆژنامآاندا بگى بئ
نآچوە ڕائناخ ياساو . ويژدانى ئينسان ل ر نزمترين ئستانداردى ئينسانى لگكدا ئتر وهل

ك لى نآت و دارو دەستورەو آارەساتبارەدا حكومگ شنم چى لريمر جرامببت لبيدا هساآڕ 
آورسى دنت خوارەوە بكوا دان بدان سرانى ئو حكومت دادگايى دەآات و ل قفسى زيندان تونيان 

  .دەآات
نچيرڤان برزانى تازە بخۆدا دتوە ئم قسابي دەبنى آ ئوە نزيكى دوو دەيي آۆمۆنيستآان 

 ڕوو بڕووى نك تنھا تاوانبارانى ڕاستوخۆ لدژى ت دەآوشن و ل چند نبرد و ڕووبڕووبوونوە دا
بكو ڕوو بڕووى همان دارودەستى حكومتآى نچيرڤان برزانى بوونتوە و ئاى ياساى يآسانى 

  .ژن پياويان برزآرووەتوە بڕووى ئم آونپرست و ناسوناست خآياندا ڕاوەستاون
ە دەم لم مسلي بكوتيت نچارەسرى ئم مسليي ن ئوەى آ نچيرڤان برزانى ناچار آردوو

 يى ژنان آۆتايى پر دەستئيتر آوشتنى ژنان، سوتان، و توند و تيژى و ژ آ آسايدانانى ياسا و ڕ
بن، بكو بو بوونوەى هواى ئم تاوانانو ل ڕاگياندنى نودەتى و بڕێ آوتنى نارەزايتيآى 

خك نك تنھا لآوردستان بكو لسراسرى دنيادا بڕووى ئم تاوان دڕندانان و ئم فراوانى 
  . ئابووچوونى ناسونازمى آورددا ل ئاستكى فراواندا

نچيرڤان برزانى بهبژارنى ئو جگيى آ ئم مسليى تيدا بخات ڕوو، خۆى ئوە پشان دەدات 
بچت ئاستكى با و ببت يآك ل آش بنڕەتيآانى آۆمگ بۆ نك نايوێ مسلى ژن 

چارەسرآردن، بكو خۆى خستن ڕووى آشى ژنان لنو جمعك ل مالى دژي ژن و آۆنپرست دا، وە 
 تسليم آردنى ئم آشي بۆ دەستى ئوان بۆ ئوەى ڕگا چارەى بۆ بدۆزنوە، آ ئوان خۆيان فتوا دەرانى
آوشتنى ژن و تحقير آردن و هاندەرانى سرآوتى ژن و ب مافكردنى ئوانن، ل ڕاستيدا آشى ژنان 

  .ئوەندەى تر دەخات دواوەو زوم لسر ژنان توندتر دەآاتوە
 يشم آوەى ئك بۆ ئنگاوم هآي يرانى خۆى هآى ژنان خاوەنانى خۆى و ئاآتڤست و قسشآ

قابلى چارەسر دەب ئم آشي بدرت دەستى خاوەنى آشآ نك بدەستى ئوانى ببت آشيآى 
 شان دەدات آوە پم آارەى ئرزانى بچيرڤان برژنانن، نسم لرى زونرو خولقرامبشى بخۆيان ب

  .ئو ئامادە ني آشآ لشونى خۆشيدا بخات ڕوو چى جا ب رگا چارە دۆزينوە بگڕتوە
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نچرڤان برزانى گۆپي پشوەى هكردووە ب حسابى خۆي برەو پشوە دەڕوات بم گەآى ل بگ 
دەنا آ هي نزانى وەزعي ژن ل آوەيت و پاآستان و ئوردن و ماليزيا چۆن؟ تا چند مانگ پش . داناوە

 هقي خۆ هبژاردنيان نبوو ل هبژاردنآانى شخآانى آويت دا، ل پاآستان ژن ئستا ل آوەيت ژنان
لاليك مال دەبتوە پشەو بۆ چارەسرى . بدەستى ئيسالميآانوە حسوديان بژنانى آودستان دتوە

شان دانى وەزعيبۆ پ نمون ترست دەبپتى ئيسالمى و آونك دەواليى ژنان و لشتى ژنان، آ
 ب سليم آردنى ژنانو ت ڕوو، جمھورى ئيسالمى آوردستان رزانى دەيخاتچيرڤان بى نمڕاستيدا ئل

  .ياساو رساى ئيسالمى آ خۆى ل دەستوورە بدناوەآى عراقدا بشوەى دەستوور جگير آراوە
س زان بكاتندامانى خفراد و ئزان و ئوێ خيرزانى ئچيرڤان بوە نك بزووتنن ،آشرچاوەى آ

 وێ خۆى لم آارەش دەيزمى آورد و ئيسالمى سياسى، بوناآانى دژى ژنان وەك ناسرستپآون
برپرسيارتى دەربازبكات و آشآش وەك آشيآى الوەآى مامبكات و تسليمى لۆمپنيزمى ئيسالمى 

  .ر ژنان ئيسالم و دەستوورو ياسا ئيسالميآاننبكات آ خۆى يآك لسرچاوە سرەآيآانى زوم لس
 ،يرى سياسي هچارەس ويستى بزان و پفرادى خك توند و تيژى ئن آى سياسييشى ژنان آشآ

. خآى ناتوانت ئم آشي چارەسر بكات و نايوت چارەسرى بكات_ئيسالمى _ دەوتى ناسوناست
 ل يشم آرى ئتى سكۆالر بۆ چارەسدەو ويستنجاش آوردستان پآويت و پاآستان و ئوردن ئ

دروستت بب، دين ل دەوت و پروەردەو فرآردن جيابكرتوە دەستى مالو ئاخوند و قش ل ژيانى 
دەستوور و ياسا بڕەسمى دان بنت ب . خك ببت و بنردرنوە بۆ آونجى خوەت و خواپرستى

 پاودا و ژن وەك سڤيكى يآسان ل ماف دا بناسرت، هر زيادە ڕەوى و توندو تژيك و يآسانى ژن و
ئم ل ياساى عراقى و دەستوورەآى و . تجاوزك بهقى ژنان دەب وەك تاوان لياسادا جگير بكرت

رزانيدا غائبچيرڤان بوان نكيش لآزمى آورد ويۆنارانى ناسفكورى ست ل .  
وان موخالفى سرسختى سكۆالريزم و دەوتى سكۆالرن ئوان ئيسالم و دەستوورى ئيسالمى و حكومتى ئ

ئم ئو ڕاستي پشان .ئيسالمى ئترناتيڤيان_ ئيسالمى و ل باشترين حاتدا حكومتى ناسوناڵ
س ئيتر لسر دەستى دەدات، ئمۆ ئيتر سردەمك بورژوازى الينگرى سكۆالزيم ني، شۆڕشى فران

بۆرژوازى برپا نابت، ڤۆتير و جان جاك ڕۆسۆ ئيتر سر بم چين نين يان بمانايآى تر ڤۆترەآان و 
 ت دەبوەى سكۆالر بك ئيتر بۆ ئسرآآانن، هئيتر آۆمۆنيست و سۆشيالست ردەمم سڕۆسۆآانى ئ

 هگرتووە، دەمك آشى ژنان ڕابريآى سۆشيالست بت، دەمك بۆرژوازى دەستى ل سكۆالريزم
وەيآاندەستى سۆشيالستب  .  

نچيرڤان برزاني لسركوە برەو دەدا ب مال و ئوانى ڕۆژ تا ئوارە تحقير بژن دەآن ل بندگوێ 
ژنان و ل مزگوتآانوە، لاليآى  تريشوە رگ دەگرێ ل چاالآى سۆشيالستآان و فعاالنى بزووتنوى 

  . باشترين حاتدا دەيوى آشى ژنان بكات پاشكۆى بزووتنوەى ناسونايزم و لبارى برێ
بزووتنوەى يآسانيخوازانى ژنان و بزووتنوى سۆشيالستى وەزيفيان ئاى يآسانى  ژن پاو، 

و بب بڕێ خستنى سكۆالريزم ، ديفاع ل ژيان و حورمتى ژنان لسراسرى آوردستاندا هبكن 
بزووتنوەيآى سراسرى بهز لسراسرى آوردستان و بپاپشتى بزووتنوەى سۆشيالستى و يآسانى 
خوازى جيھان آشى ژنان ناتوانى بچت پشوە و قسابى ژنان و قت و عام آردنيان درژەى دەبت، 

ۆ دەورەيآى تريش وەزعيتى ژنان بدەستى ڕاگياندنآانى نچيرڤان برزانى ئوە پشان دەدات آ ب
آۆنپرستان و مال و سرەك عشيرەت و خوە دەبت،ئگر بۆان بلوت، ئمم دەب وم وەربگرتوە 

  . و نچيرڤان برزانى ل شۆنى خۆى دابنيشنرتوە
20\7\2007     

 


