
 می آۆلرادا  رده  سه یای له خۆشخه
 

 ریم   ختیار که به
 
 و له بات ده ڕوه  سیستیماتیکی بهکی یه بی پرۆسه ره تی عه  شۆڤنیه وژمک له ه ت  کهکاتکدا له

ڕا  وه لره(ماستی سیاسی کورد  دهفال، ن  و ئه بجه کانی هه ساته  کاره  بۆ نکویکردن له وکی جدیدایه هه 
وافوق  و تهتی  برایهشنی   چه لهی لک گهمک همی چه  وه ی خودکوژی به ندازه  تا ئه)تی سیاسی کورد ردایهرک سه

ماستی  توژی دهوه  کی تریشه الیه له. ن به  تاریکی ده و نادیار و بگره ره ک به یه وه ته ری نه ده گومابوون و قه
 و  رقای نووسینی جنونامه  سه وه قۆکشه ی چهت  ڕۆحیه  یان بهی، کوردینگ رهه فهنو  )یڕۆشنبیر(

   له ۆشنبیر لوانلوه ڕ  له م توژه ی ئه ی زۆربهزار کاتکدا  له ، ه)ویتر ئه(ری  تیرۆرکردنی کاراکته
گرنگ کی  یه فه لسه می فه رهه  به که..) نگی و هتد ده نگی و فره ڕه تۆلرانس، جیاوازی، فره(ک  کی وهل مکگه چه
رفرۆش و  نگه مان سه ک هه کوتومت وهزۆریان یان . مۆدرنن-ی پۆست فه لسه ک فه ی وه  گوزراوه بھودهل  وه

، وال مال یان له  لهویین و زه رگرتنی پاره ت و وه ی خه وه رمی کۆکردنه رگه ڕی ناوخۆ سه می شه رده کانی سه جاشه
ها  روه ،هه وه داته پاداشتی چی دهو  ی گرتوه رچاوه  سه وهکو لهی حیزب  ییه خشنده م به ی بزانرت ئه وه ب ئه به
 .بات و کومان ده ره بهی ڕۆشنبیری کورد  ی زۆربه ل ئاسایه  مگه دانه وه سته ده م خۆبه ئه

نوسینک دا ) الجزیرة(شی ئینگلیزی سایتی  به  له28/12/2004 رۆژی   له  که دانه پ ی ئاماژه جگه
لیی  باتی گه ی خه وه بژی بزوتنه کی بریتانی و گووته  زانکۆیه  له  پرۆفیسۆره  که1)بیديمحمد العو(ن  الیه له

  و تاوانه نی تاوانبار له  و الیه بجه ه ی تاوانی هه باره ر قه سه له) الکفاح الشعبي العراقي( عراقیه 
کو  ک عراق، به ی کیمیابارانکرد نه بجه ه ت ئران هه  ده ستت که  ناوه وه وه نھا به ر ته نوسه. وه بوکرابووه

   له بجه ه  تاوانی هه ره م نوسه پی ئه ، بهڕناکات سک تپه د که ند سه  چه  له بجه ه  قوربانیانی هه ت که ده
 .دام ستۆی ڕژمی سه  ئه ته  و خراوه کراوه وره گه) مریکا کورد، ئیسرائیل وه ئه(کی  یمانتیه نجامی هاوپه ئه

   که بگومان ئاشکرایه.  تی سیاسی کوردیه رکردایه ستراوی سه به  هه ت که نفال ده  ئه ت به باره پاشان سه
بت لی وریا بین   و ده خه ی بایه دا جگه ی لره وه  نوسین، ئه  له رزه م ته کان لوانلون له بیه ره  عه رۆژنامه

وا  گرتبت ئه رنه ر تا ئستاش فۆرمکی سیستیماتیکی وه گه بت و ئه هیان د  درژه ونه م هه  ئه  که یه وه ئه
ر  گه ئهخۆ  دواجار .گرت رده  وه و فۆرمه  داهاتودا ئه  له دات که  پشانی ده که زموونی هۆۆکۆست و جوله ئه
 تیرۆرکی  شک له بهک  و وه وه نه که مده ربینی مرۆڤی کورد که و گرنگی سه ئاست لهتی سیاسی کوردی  رکردایه سه

ی   شاوی فاشیستانه  له م جۆره  ئهن، که ی بۆ ده کات ئاماژه هقاژکانی خۆی نمایش د له  دوا په دۆڕاو که
م   خودی ئه  که نووسین و گووتن   دنه وه دارانکه تمه و سیاسه م یان زاری ڕۆشنبیر ه  قه کورد له دژه
کی دی ناکرت  واتایه به. یاندا گه  له ش کردوه رکی هاوبه ده قه  به حکوم یان مه  خۆیان و ئمه تیه رکردایه سه
  ڕبت، چونکه رماندا تپه سه ر به نفال ڕاگوزه  و ئه بجه ه  هه وی نکویکردن له  بۆچوون و هه  له م جۆره ئه
ڵ  گه سی کورد عراقیان لهتی سیا رکردایه  سه  پکدنت که و سیایسی و ڕؤشنبیرانه شک له  گووتاری به مه ئه

 .  ن پبکرتای لیسماویترن متمانه  ته وه  زۆر له رج که مهو یمان  ک په ر کۆمه سه  له وه ننه بنیاتده
   شۆڤنییه وژمه و ته  به کوردهری  و ئاشناکردنی خونه  ئاوڕدانه یه م ووتاره خی ئه ی بایه ی جگه وه ئه

ی ت  خزمه  له وه که الیه  له ه ک کی شوندراودایه ی مژوویه وه وی نووسینه هه له  وه  بپسانه ی که بییه ره عه
ی  پۆپه  چه نفالدا به  ئه  که له یه ی جینۆسایده و پرۆسه ی ئه کراوهدرژو  دایهیبیست ره عه-ئایدۆلۆجیای پان



و  ناوبردنی ئه  بۆ له ویکه  هه وه رهکی ت الیه له، وتون که رنه کانی کۆتای هاتنی ده یشت و هشتا ئاماژه خۆی گه
ڕا  ووه الد و له ی جه وه ته ی نه وه  بنیاتنانه  پناو دووباره  له،ی قوربانی وه ته ی نه مزییه  ڕه سامانه

و   به مه ئه. و مژوویی دیاریکراو سیکردبوو  ڕووداوکی سیاسی ی که و جینۆسایده ی ئه وه هوڕ ی ڕه وه ڕخستنه گه وه
  وژمه م ته  ئه وه کیهڕووی پراکتی  له  چونکه نییه شۆڤ وژمه م ته  نائاشنا بت بهری کورد  خونه  که  نیه هواتای
ال  مان له و بوایه ی ئه وه س بت بۆئه  به مه شت ئه کورددا، ئهمرۆڤی ربینی   سه  له کردوه می نه رخه مته که

م تا زۆر   ئاشنا بت و که وژمه م ته ری کوردستان به ماوه جهش یک یه ی کورد و تاڕاده ره نه خو بت کهدروست ب
   که یه وه  ئه خه ی بایه ی جگه وه کو ئه به. کانیشی تامکردبت هری شاوه  و ژهکانی کردبت شه ڕه هه رکی به ده
وژمی   ته  له م جۆره ئهنی کا هش ڕه ک بتوانت به هه گایه واوی کۆمه  ته ک که ئاگاهییه- کۆ بۆته  نه م ئاگاهییه ئه

کی  ر ئاگاهیه گه ئه ،گرتنی بکاتپر ت و کار بۆ بهگربر ریدا وه مبه هه وست له ئاشنا بت و ههشۆڤنی 
 پيویست   گومان زووتر له ش له م جۆره ، ئه ڕیوه په  ئاستی گومان تنه بووبت لهندک دروست ش الی هه وجۆره له
 تیرۆرکی  شک له  به ربینی کورد به  جۆری سه ساتی له تی سیاسی کورد کاره سه  کاتک ده وه وته ڕه ده
 پشتگوێ  سامناکه  و جیھانبینیه  ئهل ه و،ناسنت  دهکان  توندڕوه عسی و ئیسالمیه به وتوی کۆنه کهراوز په
ی   درژکراوه ک که انبینیهجیھ.  یه گی هه  ئاماده  کارایانه شنه م چه ر ڕووداوکی له  پشت هه  له خات که ده

ی  لتوری فاشیستانه  که رگرتن له  ئیلھام وه  عراقداو به  له نوکه ، هه یهکورد دژه یی  بیرکی شۆڤنی ناوچه
ر   یان هه مه سیشدا زۆر که که  ئاستی تاکه ت له نانه ش زیاتر ئاگاهیمان ته وه  له.کات  کارده عس چاالکانه به
 نکوکردنی پالن بۆ داڕژراوه  جۆرک لهکردنی  رقای تیۆریزه  سه ی شۆڤنیزم که و باه هر ئ رامبه  به  له نیه
ن  که  ده یه م پرۆژه وی ئه  پشه ختانه رسه  سه بی که ره نیزمی عهی شۆڤ قنه و عه ، ئه بجه ه هنفال و ه  ئه له
 فاشیزمی  شک له ک به  وه ندا و سانکهکا  جیھانیه نده  نوه ک فاشیستی ناسراون له ڕاستیدا کۆمه له

وروپا   ئه  له که لهجینۆسایدی جو(ر هۆلۆکۆست  سه ن لهکان  میژوویه کردنی ڕاستییه واشه رقای چه جیھانی سه
  هوژم م ئه  ئه ی بزانین که وه  بۆ ئه سه  به مه  ئه) وه مانیای نازیه ن ئه الیه  لهمی جیھانی نگی دووه می جه رده سه له

 . ربگیرت ند وه هه بت به  و ده سامناکه
  ی که یه  کوشنده یاییه و خۆشخه  بۆ ئه وه ڕته گه ک ده ئاگاهییه-کۆا هو بوونی ئه نه ه گههۆکانی 

تاری  بنیاتنانی گو  به تیه رکردایه سهم  رقاکردنی ئه خۆ سهو    تووشی هاتوهتی سیاسی کورد رکردایه سه
تی  رکردایه  سه یه ده  نیوسه  زیاد له کهدا  زۆکه  نه م گوتاره ی ئه وه ره ده ی له وه ک ئه  وه'ب ره و عه تی کورد برایه'

 .ب ره و عه  ژیانی کورد وه بن بۆ پکه لکی دی نه ماگه بنهت  ده دا هه گوولی بای سیاسی کورد گۆرانی به
   له رپرسیاره  به  بگره م نیه رخه مته ستکردوه که رمه هی س ڕۆشنبیریی کورد ی که اکه ترسن و سروته ها ئه روه هه
 ،کان ک سیاسیه وهر هه  یهیم ڕؤشنبیر تدا ئه  زۆر حاه  له، کاندا شه ڕه رامبار هه  به  لهک ئاگاهییه-بوونی کۆ نه

مزان  که خۆبهتی نائاگای  سایه  که وگۆڕێ نیه ترسیدار له  شتکی وا مه  که وه نه که ر دنیاده ماوه یان جه
چنن و  ت خولیای ڕقمان تیا ده  شۆڤنیه  له وژمه م ئه ری ئه رامبه  به ، یان له ن که  ده رده روه ناخماندا په له
ک کۆلرا   وه ی که سامانکه  سروته و ست له به مه. ن ده تی خۆمای ده  شۆڤنیه هیاندنی فۆرمک ل وی پگه هه

 گاڕانکردنی  ستی به به مه تدارانی کورد به سه  ده  که یه وایه شوهه و که ، ئه هکردو گیرۆدهکۆی ڕۆشنبیری کوردی 
' دیموکراسی'کانی بناری  زه ی ڕه رابی سووری ترشکه  شه  به و ڕۆشنبیرانیش که میان کردوه راهه ڕۆشنبیران فه

رکردنی   و دهڤیستیڤاڵی  شوه له  کهکانیانن  روبوومه  ب به رقای چاالکییه  و سه ستن رمه  سه ته سه م ده ئه
  و ڕۆژنامه م گۆڤار  ئهزۆری ره ی هه  زۆربه  کاتکدا له له ،ن که ان نمیاش دهدا خۆی)نوێ(ی  و ڕۆژنامه گۆڤار
یرانی   قه  له ی که دان گۆڤارو رۆژنامانه  سهو  له وه  جیایان بکاته دیناکرت که کی نوێ به  جیھانبینیهدا نویانه

درت  فیۆ ده  چاالکی ڕۆشنبیری به  له م جۆره ی بۆ ئه و داراییه  وزهوموو  و هه ئههاوکات  .ردان خونهبوونی  نه



نفال،  بجه و ئه ه ر هه سه تی له ه تی ڤیستیڤاک یان کۆنفرانسکی نوده  خزمه یه کرت بخرانه ده/کرا ده
  کاتک له  وتۆی نیه کی ئه  گرنگیه وه یادکردنهم   به ۆنانهم ب دنیام چاالکی ناوخۆیی زۆر کراون بۆ ئه

  رشیفکردنکی زانستیانه  ئه مانجی به بت و ئه دا نه تانهسا م کاره تیکردنی ئه ه  نودوه ی به ی پرۆسه چوارچوه
  .بت نه

انستی  و تو کی دیاریکراو زۆر کورته گایه تی کۆمه یه ری کۆمه وه  یاده  بزانین که دواجار زۆر گرنگه
  ی که گایانه و کۆمه تیڤ بت بۆ ئه  زۆر پۆزه مه شت ئه ، ئه ره هرسوڕهن زۆر سهسات   بیرکردنی کاره له
زموونی  ئهنگاو بنن،  کی ئارام هه و داهاتوویه ره  و به وه  دوای خۆیانه سات بخنه کی پ کاره خوازن ڕابوردویه ده
  کی به ریه وه ی یاده وه ر سینه سه  کارکردن له  له م جۆره  بۆ ئه یه  باشترین نمونهجینۆساید-ی پاش'ڕواندا'

  ڕواندا له  ت له سه ی ده  هاوکشه ین که  پشتگوێ بخه و ڕاستیه لی نابت ئه جینۆساید بریندار، وه
سی تی سیا سه جینۆساید قوربانی ده- ڕواندای پاش ، واتا لهووه  بووه وانه ندی قوربانی پچه وه رژه به
  ندی قوربانیه وه رژه  به تی له یه ری کۆمه وه کانی جینۆساید و یاده واره ی ئاسه وه  و کارکردن بۆ سینه سته ده له
کرت و پناچت  قوربانی ده/الد مان دایکۆتۆمی جه ههی  وه  عراق کار بۆ هشتنه  کاتکدا له له.   سته  باده که
واو   ته نک کهد گرنگی کارکر وه لره.  ببینت وه خۆیه تی به ڕه ی بنهڕانکی قوربانی گۆ پگه داهاتوشدا  له

و بت کارکردنمان بۆ پاراستن  کی دی ده واتایه پنت، به سه  خۆی ده یه'ڕواندا'زموونی  ی ئه وانه پچه
ت نه ریه وه و یاده ی ئه وه شتنههینه  بناو خۆپاراستنمان  ش له مه ی، ئه وه ک بۆ سگای  جینۆساید له  هلپڕ 
ر  سه  ژیان له وه کانمادا بۆ پکه الده ڵ جه گه له وتن ، پاشان ڕککه وه تیه یه کی کۆمه شیاریههۆکردنی  ه گه
ری  وه  یادهیچت کورتی  پده  که رانیه ی نیگه جگه.  شنه م چه له  سیاسیتی و  یه کۆمه  کی  هۆشیاریهمای بنه
تدارانی سیاسسیی و  سه ن ده الیه  لهداعس به- ڕۆژگاری پاش  له جهب ه نفال و هه ر ئه سه ه کوردی لگای کۆمه

 پناو بنیاتنای عراقکی  له ش دارهست به  مه م کاره ، ئه وه وه کورتتر بکرته کانیانه تیخوازه دیمۆکرا ڕۆشنبیره
ش  م کرداره ئه. چت مان عراقی کۆن ده خراپی ههشواو کی   کۆپیه دا له  پکھاته ل له ناو نوێ وه به

ڕۆیی  زیاده. ن هک  ده نجه ه نفال و هه مژووی ئه کار بۆ شواندنی   که وه وانه تی ئه  خزمه چته وخۆ ده ناڕاسته
               . کان تاوانن وه  خودی ههر ده قه  به ونه م هه نگی له هر بین بد  گه نیه

 ی کورد تا  بۆ ئمه تکی گرنگه هڵ فاشیزمی جیھانیدا باب گه  له که نی تای جولهزموو  کۆتایدا ئه له
کوردیش . بین ڕده زمووندا تپه مان ئه هه  به)بوونی جیاوازی وای هه(م تا زۆر   که گرین، چونکهبر سوودی لوه

م  رده به  له وه ناشیونالزمه-ن فۆرمکی سامناکی فاشیزم و پان الیه  تووشی جینۆساید هات و له که ک جوله وه
مام  ن هه الیه کرت له ده  جینۆسایدی نکوی له  که ک جوله کورد وه، ئستاش دا بوو وه ی تواندنه شه ڕه هه

  توانت سوود له ند کورد ده تا چه.  وه ری جیھاندا بوبۆته رانسه  سه کانی کارکردنی به  تۆڕه  که وه فاشیزمه
  بجه ه نفال و هه و ئه)ری بدوم  سه  داهاتوودا له م له ده وڵ ده  هه تک که بابه(گرت بر  وه که زموونی جوله ئه

  بت له  ئستادا ده  له  گرنگترین پرسیارهوی شواندن بپارزت  هه  هه و میژووی جینۆسایدی کورد له
ی  گه ناو به کارهنانی به  به ستت به به ژوو پشت ده شواندنی م  له م جۆره  بگومان ئه.ین خۆمانی بکه

 کۆتاییدا  له.  وه درنه م نه  وه گه  و به به وه کرنه ڵ نه ر پووچه بت گه ریان ده  و کاریگهی و مژوویزانستی
  ر له  هه م کارانه ستت به  ک هه  کهمنیت ر جده  بۆ خونه و پرسیاره ئه  یه وره  و گه  گرنگه م کاره کی ئه مادامه
  تی سیاسی کورد که رکردایه کانی شواندن، سه وه ی هه وه رچدانه رپه  به گاته  تا ده وه کانه گه رشیفکردنی به ئه

  ن، یان ڕۆشنبیری کورد که به درمان ده و هه ره تا دت به ب، وه ره و عه تی کورد همی برایه  وه  بهیان خۆشخه
          ؟'ویدی ئه'ی  وه و سینه' ردنوانک پاه به-خۆ'کۆلرای    به یه گیرۆده

 
 



01/01/05 
Oxford, England 

 
                                                 
1 :   ته بوانه و بابه ر ئه سه ری زیاتر لهۆ زانیاب  
 http://english.aljazeera.net/NR/exeres/ECD352BE-6B8F-449F-8F97-C7AB0DC08A94.htm 

: بوانه وه ه)ریم دین که جمه دوکتۆر نه(ن  الیه ی له وه مدانه ها بۆ وه روه هه  
http://www.kurdmedia.com/news.asp?id=6014 

:  زمانی ئینگلیزی بوانه  به ته م بابه ئهری  ی نووسه وه مدانه ها بۆ وه روه هه  
http://kurdishmedia.com/reports.asp?id=2324 
 


