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  ماڵ علی شه ... !ین  ڕیسوا که کوردستان تی ژنکوژان له سه حیزبی ژنکوژ و ده

  
shemalali@yahoo. com  

 1999 سای   له م تاوانباره ئه.   هکتی نیشتیمانی کوردستان کانی یه کداره  چه کک له لی یه  موزه ساله
ی  وره ڕای گوشاری گه ره سهو   بوو کوشت  ناوی مھاباد عبدالله  شاری سلمانی کهژنکی دانیشتووی

و   حزبی یه ندی یوه  هۆی په بهکی کورت  یه ستگیرکردنی بۆ ماوه کانی ژنان پاش ده ڕکخراوه
 2002   ساڵ له3پاش . ئازاد کرا داانکتی نیشتمانی کوردست تی یه رکردایه ڵ سه گه  له وه یه کانی  خسیه شه

رۆک  ی سه که ی حزبه ندامه م ئه کی تری تاوانکاری ئه  قوربانیه بووهخوشککی تری مھاباد   بداللهجوان ع
  و جوان عبدالله  خزانی مھاباد ندرا که یه  ڕاگه وه  کوردستان ئه ر له وبه مه ند ڕۆژ له چه. کۆماری عیراق

  رگا بۆ دووباره  ده مه  ئه  که لی کردووه  موزه خزانی سالهڵ  گه زار دۆالر سوحیان له  هه170ر  رامبه  به له
   به وتنه م ڕککه  ئه  که رنج و باسه شایانی سه.  وه کاته  ده رناکه ته  خه م تاوانکاره ی ئه وه ئازادکردنه

  .  نجامدراوه زیری داد ئه وخۆی وه ئیشرافی ڕاسته
ندین   سای ڕابردوو چه15ی  ماوه لهو پارتیدا  کتی یهتی  شیره و عه تی میلیشیایی سه ی ده  ژر سایه له
.  کوژراون وه لیه  مۆزه سالهک  ن تاوانبارانی وه  الیه  چ له وه و کاری خۆیانه س کهن   الیه زار ژن چ له هه

  له  یه اردهم دی م ئه به،  بووه هه کوردستانی عیراقدا   له میشه  ههرستی  بیانوی ناموسپه نان بهکوشتنی ژ
 هۆی  شک به به.  رچاو زیادی کردووه کی به یه  شوه به  وه یه کتی و یه پارتییدا کردنی  ت په سه دوای ده

  وتنه  کهند مه خشه کی نه یه  شوه تیاندا به سه تای ده ره کانی سه  ڕۆژه  خۆیان له م دوو حزبه  ئه ی که وه ئه
  و به کانیان کداره ۆ چه ب وه م حزبانه تی ئه رکردایه ن سه  الیه لهوخۆ  وجیھی ڕاسته به ته. کوشتنی ژنان

   له مه ئه. عس تیرۆر کران ڵ ڕژیمی به گه ندی له یوه  بیانووی په یان ژن به کانیان ده کداره هستی چ ده
 کاندا نفاله هی ئ مله  حه یان لهشک  به ی وه ڕای ئه ره  ڕژمی پشوو سه ر به موو پیاوانی سه  هه کاتکدا که

م  کانی ئه  ڕیزه  لهنجامدابوو  ئه کوردستان نی له ده کی مه قی خه  حه  بهیاناوانتو  یان کردبوو شداری به
م  ن ئه  الیه له  کهی  و ژنانه زۆر له.  یه تیان هه سه  ده ندکیان و تا ئستاش هه وه ه جیان کرای حزبانه
  م تاوانه ئه واج ی زه وه ره ه د ندی سکسی له یوه پهبوونی  ههبیانووی   بهنھا  ته  کران  تیرۆر ده وه حزبانه

  . درا نجام ده قیان ئه رحه ده
نگی  رهه  فه  ئاسایی تر نابت که وه کات هیچ شتک له  ده سه کوژی ژنان موماره شه ت ڕه سه کاتک ده

ربین  و سه ک ئامانجکی ئاسان بۆ کوشتن  بار بت وژنان وه یه قانه  ده یه م تاوانکاریی گا به کۆمه
 پووچ ترین بیانوو   کوردستان ژن به  له یشتووه ک گه  جگایه  کار به م موماراساته ی ئه  سایه له. دابنرن

ی سباز وه ک پیاوساالرکی هه چ وهکدارو  ک چه کانی چ وه و هاوشوه لی  موزه ساله. کرت بکوژرت ده
  هایه  ساه  که وه نگه رهه و فه تی به یه که وه و جوونه ستی حزب ی ده رده روه ه کوردستان پ خۆش له نه

  .  وه نه که بوی ده
. کان  مۆدرنه  و پودانگه ها  بهو  یاسا  له ک تف کردنه موو مانایه  هه  کوردستان به ری له شایه سولحی عه

  م شیوازه بۆ ئهو  ئهوخۆی  یشرافی ڕاستهئ، کتی ی یه که ته  حکومه"دادو یاسای"زیری  نجی کردنی وه نوه
نانی   بۆ پاپوه یه کتی  یهی وه ڕانه گه و بیاری ب ی پداگری ت نیشانه داله عهخنکاندنی    له پتوکاوه

وتی  هم ڕ رده به  لهتیست دروست کردن ربه بهی  گه به، وتوویی زیاتر دواکهلکاوی  زه و ره هکوردستان ب
م قانونی  ریکن به کتی خه ی یه که ته و حکومه"داد"زیری  وه. دانی کوردستانکرد مۆدرنو   ندن رسه په

  . کوژتتوانت ب ده  گیرفانی پهس  رکه ن هه  ئاشکرا ده تی به شیره ی عورفی عه کردنه
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 بن   زیاتری له یه یپرست  کۆنهو لی ژنکوژدا له  موزه ڵ ساله گه  له نه  بۆگه م سوحه م هشتا ئه به
موو  ری هه و جواندا نونه یسی مھاباد  که و له ئه،  یه لی تاوانکارکی ئاسایی نی  موزه ساله.  نگدایه هه
و  چن رده کی بانان بۆی ده رزه ک به و پاشان وه کوژن  ژنان ده وه یه  خونساردی  به  که یه رانهو تاوانبا ئه

موو   هه  که حقیره ووترین تهقری  لی نونه  موزه ساله. هنن  سمیاندا ده  بهشستی شانازی  ده بگره
   به ی کردنی ژنه نیشانه. کرت  ده  ژنانه گای کوردستان که ی ڕاستی کۆمه تی نیوه  ئینسانیه  ڕۆژک به

  وه ته سه نا ده  په ت له سه کاتک پیاوی ده. تک کردن و ئه و خونشتن ربین وام بۆ سه رده کی به یه پرۆژه
  به  م بدادیه و ئه کانی ی تاوانه وه  سینهر بۆ گه میانجی کاته ت ده سه ن دهو پاشا دات نجام ده تاوان ئه

کانی  ها ئینسانیه موو به ر هه المارک بۆ سه ڵ په گه گا له کۆمه، اتد ت پ ده رعیه  شه زیری داد وه
  وه رچاومانه  به لی به  موزه ک ساله و تاوانکارکی وه ربگرت  سه م پیالنه ر ئه گه.  وه بته ڕوو ده ڕووبه

 ت یهو شارستان ت منیه ئه، یاسا، ماف، کان یه ها ئینسانی به، ئازادیفاتیحای  تکا موو با هه، ئازاد بت
تی  سه ن ده  الیه له  موو ژنانی کوردستانه ڵ کردنی خونی هه لی حه  موزه  ساله لبوردن له. بخونین

موو  رۆکی هه  سنگ و به  له ریکه کتی خه  یه که   یه لی میدالیه  موزه ڵ ساله گه سوح له.  وه یه کتی یه
  . دات ژنکوژانی ده

و  ق هعن  موو خاوه  بۆ هه ته قیقه م حه ی ئه وه ست بۆ ئه  ده  نه ه بد گه بهی تر ند بت چه  دهو پارتی کتی یه
تشعورت و حوکمی ئه سه  ده که: ک ئیسپات بب  ش چهو یاسای مافیای  سم  ڕه  به هانحیزبمو له  انقۆک  

گادا  تی کۆمه نیه ده دانی مه ناسه ڵ ژیان و هه گه  لهو  ڕوه چت به  دهران به  ب خهت یهشارستان
  .  وه ته نایه

وت   کوردستان نایه  لهس رکه و هه کانه ره تگه شیره لی سوحی عه  موزه سالهڵ  گه ری له شایه سوحی عه
  بت بخرنه موو تاوانکارانی ژنکوژ ده و هه لی  موزه ساله.  وه رزبکاته نگ به  با دهستت دا بووه هم ڕیز له

مپینی  بت که ی ژنان ده وه سوڕاوانی جوونه ت هه  تایبه و به  ئازادیخوازان.  وه کانه کونجی زیندانه
و  ت  سیاسه موو دنیا له بت هه ده. ن  ساز بده  کتی ی یه هی م ڕیسوایی  دژی ئه له  هن الیه مه و هه  وره گه

م  ی ئه وانه موو ئه و هه وه نه ار بکه ژنان ئاگاد ق به رهه و پارتی ده کتی یهی  رستانه په کۆنه ی وه کرده
  . ن زار بکه رمه ن شه به  ناو دهو ئازاد و دیموکرات  مۆدرن  به تیانه شیره  عه ته سه ده


