
 

 

 

که مال سه ید قادر به  یاساکانی به عس تراژیدیایه کی . دادگاییکردنی د
 نه ته وه ییه 

یاسین. بورهان ا. د  

25/12/2005  

 ساڵ له  30که مال سه ید قادر به  .  به ر له  چه ند ڕۆژک هه وای حوکمی زیندانیکردنی د
ی پارتی دیمۆکراتی کوردستان الیه ن ئه وه ی پیده گوترێ دادگا له  ناوچه ی ژر ده سه ت

 ، هه ر له  به  توندی ئه م هه واه  کاردانه وه ی جۆراو جۆری لکه وته وه.  ڕاگه یه ندرا
به ر له  هه ر  . "پاڕانه وه"و تا ده گاته  زمانی سکا و  " دادگایه"شه رمه زارکردنی بیاری ئه و 
ه کردنی ده سه تی پارتی له گه ڵ که مال سه ید قادر و مامه . شتک شوه ی ڕفاندنی د

کشه ی ئه و که سه  له  ماوه ی دوو مانگدا وه  دواتریش دادگاییه  شانۆئامزه که  که  به  حوکمی 
 ساڵ زیندان ته واو بوو نه ک هه ر بنپکردنی مافه کانی تاکه که سکی کورده  به کو له  30

 دادپه روه ری و یاسا و ده سه تی سیاسی ڕه وا ڕگه ی ئه و بنپکردنه وه یه وه   ته واوی چمکی
.                                                                                          بنپده کرێ  

 تراژیدیای نه ته وه یه ک

کی که ماڵ سه ید قادر نه ک هه ر تراژیدیای تاکه  که س. سه ره تا به  بۆچوونی خۆم کشه ی د
کورده  به لکو ڕک تراژیدیای ده سه تی کوردیه  و هه ر له م ڕگه یه شه وه  تراژیدیای 

کاتک که  تاکه  که س کارکی نایاسایی ده کات یا به  شوه یه ک له  شوه کان   . نه ته وه یه که
کاتک سنووره کانی یاسا ده به زن ئه وه  ته نھا هه ه ی ئه و تاکه  که سه یه  به م 

ده سه تکی سیاسی ڕزی یاسا ده شکن و به  ناوی یاساوه  ئازادی و  سه روه ری تاکه  
که س بنپ ده کات، به  پله ی یه که م بۆ پاراستنی خۆی، ئه وا له ووه  تراژیدیای ده سه ت و 

                           .                                                     نه ته وه  ده ستپده کات

 ، به  وهوئمه  ده زانین گه لی کورد له  باشووری کوردستان به  ده یان ساڵ خه باتی کرد
تایبه ت له  کاتی سانی حوکمانی ڕژمی به عس، ناب ئه و خه باته  به  عه قلیه تی 

ته می به عس کوده تاکاری هه ر دژی چه ند که سانک بووب که  له  سه ری حوکم و سیس
بوون، به کو ڕک ده ب ئه و خه باته  دژی ئایدۆلۆژیای ئه و ده سه ته  و ئه و سیاسه ت و 



م، له  الیه کی تره وه. یاسایانه ی که  له م ئایدیۆلۆژیایه  که وتونه ته وه  بووب به ، 
اکانی به عس و به   ساڵ زیندانی له  ڕگه ی پیاده کردنی یاس30که ماڵ به  .حوکمدان له سه ر د

 ، به  تایبه تی له  ڕووه   ، به  توندی میسداقیه تی ته واوی ئه و خه باتهزیادیشه وه
 ، به کو ئه م حوکمه  نه ک هه ر ئه وه .  ، ده خاته  ژر نیشانه ی پرسیاره وهمۆڕالیه که یه وه

ه تی کوردی درووشمه  سیاسیه کانی جوالنه وه ی سیاسی له  باشووری کوردستان و ده س
له  کاتکدا ده سه تی  : له و پارچه ی کوردستان به  جددی ده خاته  ژیر نیشانه ی پرسیاره وه

پارتی، به  تایبه تی که سی یه که م له م ده سه ته دا، به ڕیز مه سعود بارزانی، بانگه شه ی 
ان که چی له  هه مان کاتتدا به  ئه وه  ده که ن که  ئه وان ئای به عس به رزناکه نه وه  له  کوردست

ئه مانه ته وه  یاساکانی به عس پیاده ده که ن، ئه و یاسایانه ی که  کاتی خۆی ڕژمی سه ددام 
.             دایناوون بۆ تۆقاندن و داپۆسین و سه قامگیرکردنی ده وله ت و حوکمی پۆلیس

                            

ئایا چه ند دانه  ئیسرائیلی هه ن که  ته نھا ته سه وور بکه ن که  له  : نده کرێ ئمه  پرسیار بکه ی
وته که یان بۆ حو کمدانی تاککی ئیسائیلی پشت ببه سترێ به  یاساکانی ئه مانیای نازی؟ 
مـن باوه ڕ ناکه م هیچ تاککی جوو یا ئیسرائیلی ڕگه  به  خۆی بدات که  قه بوول بکات ئه م 

به  ! ی نادات له  ته سه ووریشیدا شتکی ئه وها ڕوو بداتۆ کو ڕگه  به  خکاره  بکرێ به
 هه ر کوردک بۆی هه یه  پرسیار . باوه ڕی من ئا لره دایه  تراژدیای کورد و ده سه ته که ی

بکات ئایا گه ر دوای ساه ها له  خه باتکی پ له  تراژیدیا و قوربانی دژ به  رژمی به عس و 
" یاسا"له  باشووری کوردستان به  ئه مانه ته وه  ) کوردی( ساڵ له  ده سه تی خۆیی 13دوای 

 ، ئه م هه موو خه بات و قوربانیه  جا پرسیار ئه وه یه.  نایاساییه کانی به عس پیاده بکرن
دژی ئایدیۆلۆژیا و یاساکانی رژمی به عس نه بووب له  پناو چیدا بووه ؟ دیاره  لره وه  

سه تی کوردی له  باشووری کوردستان ناتوان بانگه شه ی ئه وه  بکات که  ده سه تی ده 
مافی مرۆڤ و کۆمه گه ی کراوه  و یاسایه  و ده سه تی نه ته وه یه که  که  ساه های ساه  
خه بات بۆ ئازادی ده کات، له  کاتکدا زه خیره ی مۆڕالی و یاسایی ئه و ده سه ته  هی 

.                                                                         انی رژمی به عس بتزه م  

که مال سه ید قادر بوانرێ . به  باوه ڕی من ناکرێ ته نھا له و ئاسته دا له  چاره نووسی د
 ئه و به ڕزه وه  بت له  الیه ن" ناشیاو"وه کو ئه وه ی که  کشه ی به کاربردنی چه ند وشه یه کی 

به کو ئه م کشه یه  ڕک گوزاره  له  کشه ی ده سه تکی نه ته وه یی ده کات و له  هامان 
کاتیشدا  کشه ی سه روه ری و ئازادی هه ر تاکه که سکی کورده  که  له  ژر سایه  و 

 30ا سه پاندنی حوکمی له  ڕاستید . چوارچوه ی ئه م ده سه ته  کوردیه نه ته وه ییه دا ده ژین
ساڵ زیندانی به سه ر ئه م به ڕزه دا ئه وه مان پده ی که  ده سه تی کوردی له  باشووری 
کوردستان له  قه یرانکی قودا ده ژی و ناسنامه نه ته وه ییه که شی که  به  پله ی یه که م  هی 

نی دیمۆکراسی و مافی مرۆڤه له  خه بات و قوربانیدان بووه  بۆ ئازادی وه  دواتر هی ئه زموو
  .                                          بنه ڕه تتدا هه ژاوه  و که وتۆته  ژر نیشانه ی پرسیاره وه



یه کی گه وره  )موفاره قه(پارادۆکس   

 ساڵ ده درێ له  هه مان کات و 30که مال سه ید قادر به  .  له  کاتکدا بیاری زیندانیکردنی د
تدا ژماره یه کی به رچاوی سه رانی ڕژمی به عس وه  له وانه ش یه کک له  هه ره  سا

 به تایبه تی ئه و چه که  ژه هراویه ی که  (شاره زایانی به رهه مھنھانی چه کی کۆمه کوژیه  
 ره  که مال له  ژوورکی هه.  ئه م بیاره  له  دژی د! ئازادده کرن)  هه ه بجه ی پ کیمیابارانکرا

داخراو و له  ناڕوونیه کی یاسایی و میدیاییدا ده درت هه ر له  هه مان کاتدا سه ری ڕژمی 
پشوو له  دادگایه کی کراوه دا به و په ڕی دابینکردنی مافه کانی ئه و دکتاتۆره  و ژماره یه ک له  

اوه ه کانی له  نه ک هه ر ئه وه  به کو دکتاتۆر و ه. سه رانی ڕژمی پشوو دادگاییده کرن
به  . ڕگه ی ئه و دادگایه یه وه  دادگایی خه کی عیراق و دار و ده سته ی دادگا خۆی ده کات

که مال ڕه وا نابینرن وه  لیان ببه ش . مانایه کی تر هه موو ئه و مافه  یاساییانه ی که به   د
کتاتۆری عیراق و دار و ده سته ی  ده کرێ، هه مان ئه و مافانه  به  هه ندک زیاده یشه وه  به  دی

ئه مه ش جارکی تر به  ڕوونی قویی و فراوانی ئه و قه یرانه  . ڕژمه که ی ڕه وا ده بینرن
تی کوردی به  خۆیه وه  ده بین به  . مۆڕالیه  ده رده خات که  ماهیه ت و که سایه تی ده سه

نگی داوه  به  خه کی کوردستان، به  بۆچوونی من ڕک ئه و قه یرانه  ده رفه تکی زۆر گر
تایبه تی ڕه وشه نبیران و شاره زایان و دسۆزان، بۆ ئه وه ی به  شوه یه کی تازه  و له  
هه ندێ ڕه هه ندی هه ره  گرنگی ده سه تی نه ته وه ییه وه  ئه م ده سه ته شیبکه نه وه  و  

                                                         .                               هه یبسه نگنن

 وشه ی ئازاد و ترس

به  درژایی مژوو رژمه  نادیمۆکراسیه کان له  وشه ی ئازاد زیاتر ترساون تا هه ر شتکی 
.  د(به رامبه ر به  کشه ی ) له  هه ولر(ئه وه  ڕک حاه تی کاردانه وه ی حکومه تی هه رم . تر

که مال)ه . ده م ترساون، چوونکه  ترس یه ککه  له  پکھاته کانی ماهیه تی رژمه  
ئه و جۆره  رژمه   : نادیمۆکراته کان، له  پکھاته یه کی دیالکتیکیدا به  هه ردوو رووه که یه وه

 ته   هه سوکه تی ئه م ده سه.بترسن هه ر له به ر ئه وه ش پویستی به وه یه  که  ده ترسزۆر 
ده سه تک که  به  لۆژیکی ترس : که مال رک ئه وه مان پده .  کوردیه  له  هه مبه ر کشه ی د

و تۆقاندن کار ده کات و ئیداره ی کۆمه گه  به و لۆژیکه  ده کات هه ر هه مان ده سه ته خۆ ی 
ر حاڵ دوور له  باسی به  هه . له  ترسی به رده وامدا ده ژی، به  تایبه تی له  وشه ی ئازاد

که مال سه ید قادر، له  ناخه وه  ئه و که سه له  .  مه نھه ج و شواز و زمانی نووسین له  الی د
ڕگه ی نووسینه کانیه وه   ده سه ت ده ترسن هه ر له به ر ئه وه ش ده سه ت به و ده قیه  و 

به  . کشه ی ئه و که سه دا ده کاتدوور له  هه موو رسایه کی یاسایی مامه ه  له  ته ک 
 ساه یه  په یامکی پ له  ترس و تۆقاندن 30مانایه کی تر ده سه ت له  رگه ی ئه و حوکمه  

 ، ده رگای  ، له  ڕگه ی ئه و کشه یه وههه ر لره شه وه.. . ده نرێ بۆ هه موو ده نگکی ئازاد



خواست و ده نگی ئازاد له  الیه کی تره وه  ده که وته   ملمالن له  نوان ده سه ت له  الیه ک وه  
.                                                                                  لره دا. سه ر پشت  

رووناکبیرانی کورد ئه م ملمالنیه  چۆن ده نرخنن و چۆنی ل نزیک ده بنه وه  و 
ه بت و به رامبه ر ئه وه ش ده سه ت چۆن له  به رده وامی ئه و کاردانه وه یان چۆن و چی د

 له دواڕۆژی  ملمالن سوکه وت ده کات ره نگدانه وه  و کاریگه ریه کی زۆری ده ب شه یه دا ههک
  .                    بۆ ئازادی له  الیه ک وه  داپلۆسین له  الیه ن ده سه ته وه  له  الیه کی تره وه

 

)داخراو/سۆڤیه تی(هنیه تی ده سه تی ز  

یه کک له  ملمالن مرۆییه کان له  مه ڕ کۆمه گه ی سیاسی و په یوه ندیه کانی ده سه تی 
 داخراوییا / وکراوه ییسیاسی به  کۆمه گه وه  ده رباره ی ماهیه ت و میکانیزمه کانی 

کۆمه گه  و ده سه ته .  کۆمه گه  و ده سه تی داخراو له  زۆربه ی حاه ته کاندا له  بنه ما 
وه  به رامبه ر  ) به ر له  کۆمه گه و ده سه تی مۆدرنه(کۆمه یه تیه کانیاندا دواکه وتوون  و هی 

  .           ئه وه ش کۆمه گه  و ده سه تکی کراوه  زیاتر هی کۆمه گه  و ده سه تکی مۆدرنه

دا وه  له  گۆشه بینینی ده سه تی )که مال سه ید قادر. د" (کشه ی"له  باس و خواسی 
کوردیه وه  ئه وه  جخت ده کرته وه  که  به  کشه ی ئه و به ڕزه  ناب ئه وها گه وره  بکرێ و 

نشه  و ئاسایشی نه ته وه یی کورد بگه یبه  مانایه کی تر . بگاته  ڕاده یه ک که  زیان به  ک
 ڕاستیدا ئه م کشه یه  زۆربه ی زۆری الیه نه کانی ده سه تی نه ته وه یی  هه ر چه نده  له

و " عه یب" ده گرته وه  و باسکی گرنگیشه  به م بانگه شه ی ئه وه ی که  گوایه  باسکردن له  
که موکوڕیه کانی ده سه تی کوردی ناب بگاته  کۆمه گه ی نونه ته وه یی به  بیانووی ئه وه ی 

 گوایه  ده کرێ ئه م باس و خواسانه له  کاتکی ناسکی وه ک ئستادا له  الیه ن  که
داگیرکه رانی کوردستانه وه  به کاربھنرن دژی کورد خۆی ڕک هه ودانه  بۆ سازاندنی 

.                                                      کۆمه گه یه ک و ده سه تکی کوردی داخراو  

که مال و . وتاری ده سه ت و الیه نگرانی ئه و ده سه ته،  که  گوایه  باسکردن له  کشه ی دگو
ده خزته    ) له  ڕووی ده سه تی کوردیه وه/ ناوه خۆ (ئازادی تاکه  که س و کشه ی ئازادی 

ی خانه ی خزمه تکردن به  دوژمن، ڕک هه وکه  بۆ به  داخراوی هشتنه وه ی کۆمه گه 
خۆ بار و دۆخی کورد به  درژایی مژووی مۆدرنی هه ر ناسک بووه  و، به  .  کورده واری

پرسیار ئه وه یه  ئایا کورد  . ئه گه ری زۆریش، تا ماوه یه کی درژتریش هه ر وا ده منته وه
و " عه یب" باس و خواس له  سه ر کشه ی ئازادی و کشه  په یوه ندیداره کان وه کو 

ه کانی ناو کۆمه گه ی کورده واری تا که ی دوا بخات؟ ئایا ده کرێ ئمه  ده سه تکی نوقسانی



نه ته وه یی  کراوه  و دیمۆکراسی به رهه م بھنین له سه ر بنه مای کۆمه گه یه کی داخراو و 
                ده می داخراو؟                                                                         

 له وه ی که  بوبوونه وه ی ده نگوباسی کشه  و که م و کوڕیه کانی ترسبه  بۆچوونی من 
کورد له  ناو پانتایی کۆمه گه ی نونه ته وه یدا له  الیه ن دوژمنانه وه  سوودی ل وه رده گیرێ 

به  سیسته م سۆڤیه تی و  ده وه تی داخراوی و ترسترسی ده سه تکی داخراوه  و له  هه مان 
مه  داخراوه  عه ره بیه کان ده چتانی ده ور و به ر به  تایبه تی رژئه وه ی که  به  باوه ڕی !  و

من سانکی زۆره  هزه  سیاسیه  کوردیه کان، لره  و له وێ، هه رده م له  هه وی ئه وه  
ه کات به  بیانووی ئه وه ی دوژمنان دابوونه  که  خه کی کورد باس له نوقسانیه کانی خۆی ن

سوودی لوه رده گرن ڕک ده خزته  خزمه ت به رهه مھنانی کۆمه گه یه ک و ده سه تکی 
به  باوه ڕی خۆم کاتی ئه وه  هاتووه  و هه ندکیش دره نگه  که  کورد، به  تایبه تی . داخراو

ئه و لۆژیکه   که  هی زهنییه تکی داخراوه  رووناکبیران، ئه و ترسه  به وننه وه  و ته له سمی 
که مال سه ید قادر و هه موو که م و کوڕیه کانی ده سه تی .  باسکردن له  ئازادی د. تکبشکنن

کوردی له م په یوه ندییه دا ده رفه تک و ئیمتیحانکه  که  به  ته یبه تی رووناکبیران به  
که مال و چاره نووسی . چاره نووسی د . یک ببنه وهشوه یه کی ته ندروست و بورانه  لی نز

زۆر که سی تر له  ڕابردوو و هه نووکه ی ئمه دا ده مانخاته  به رده م پرسیارکی جددی ئه ویش 
ئایا ئمه  ڕازین ببین به  خاوه نی ده سه تکی داخراو که  دواجار ببته  پۆلیسی  :  ئه وه یه

                                                                      کۆمه گه یه کی داخراو؟        
  

که مال سه ید قادر که  بواری بۆ ره خساندین که  باس له  هه ندێ کشه ی جددی . ستایش بۆ د
ده سه تی کوردی بکه ین و په نجه ره یه کیشی بۆ وا کردین که  له  ڕگه یه وه  ناوه وه ی ئه و 

.                                                                                    ته  ببینینده سه   

  


