
!م  به  نیهڵ نده ندی چاک گه ناوه  
.-چاک– سای 4کانی دۆزی فرانس ڤان ئانرات و  رشیفی ڕاستیه ی ئه وه دانه مک و هه وه  

 

  میر قادر  ئه                          

hangau@gmail.com  

ناوی   که وه ڕزکی بوکردۆته تکی به سایتی کوردستان نیوز بابه
ودا باسی  ،و له؟ ه نده ندی چاک گه ناوی ئایا ناوه هو ب، کوردۆشوانیه

وت دوو  ڕکه نھا به م ته سوراوی چاک نیه و به و خۆی هه ئه کات که ده وه ئه
کانی چاک ڕیزکردووه  سوڕانه کارو هه ناست،و لیستکی له چاک ده س له که

انی چاک ندام رپرس و ئه  به ی خۆی ڕووبه کات و قسه و دواتر پرسیارده
 سایتی  یان له که ی وازهنانه ر نامه وبه مه ک له یه ماوه کات که سمانی ده له

ک  وانیش وه ی ئه که وازهنانه  که  ش بم وه  ،ئه وه هاوتیدابوکرده
بارودۆخی ڕکخراوی  تی به زایه ناڕه  لهندامانی تر  ی ئه وازهنانی زۆربه

 و بواری کاری جدی و  رپایانکردووه چاکدا به سانک له  که  که یه وزایه و فه  و ئه کارکردنه وشوه و ئه چاکه
تی یان  ن و سیاسه ده م ده ه قه تی خۆیان له دژایه کارکیتر به و شوه خنه موو ڕه  و هه گرنگیان گرتووه
  مشک،یان به گا نه که  مشکت بۆ ده وه نه که دانی پده سف و پداهه  وه کان به ڕه دۆستمی و الپه

  . مشک نه که  و گامشکت بۆ ده ت جیایه که ی کاره  یان شوه وه یته که یت و جۆرکیتر بیرده وانه پچه

  
ن  الیه رله  هه خنداروه  یان هه  کوردۆشوانی،ڕاسپردراوه من الم وایه  بم که وه  ئه تاوه ره سه له
ی  وهاوڕیانه ڕی ئه  شه وه ی بوکردۆته ته هب بام و ئه! نیونیوت بی ڕکه  به  که وه ی چاکه سه ودووکه ئه

 ڕزو  باتی  لهوه نه نگ بکه م ڕه وان که وت وازهنانی ئه یانه ن و ده که ی سلمانی پده کۆمیته
ی  ر بیاری کۆمیته سه ستان له کانیان یان وه ی بۆچوونه وه یرکردن و لکدانه وتکی واقعی و سه سوکه هه
لی   ژرپرسیارو عه وانی خستۆته حموود ئه لی مه یاتی عه ره نونه ری چاک کاک کوردۆ به به ڕوه به
   دسۆزی چاکه وکاک شوانه  ئه  وه ر وانیه گه واوکا،ئه وت ته یه  ده که ی تری سیناریۆیه که شه حمودیش به مه
 هاوڕیانی تر  ک له ریه حوی بکات یان هه ند مه هل د یان ئه مه ر محه  عومه فۆن و له له ته ستبداته یتوانی ده ده

م  م ئه  به!؟ ه نده ک گها بۆ وازدنن یان کوی چ لۆ ئوه  گه  که ی بکردایه م پرسیارانه یاندا ئه گه و له
چت  رده وداڕاست ده  له یه وه م لکدانه ،ئه دیارن کانی  وئامانجه کراوه کانی پشتر ئاماده سه ره  که یه دۆمه

نگی   سایتی ده  باسکی له وه ناوی خۆیه وت ناسیونی خۆی به ڕکه  کاک شوان به ی که وانه کک له  یه که
ڵ کاک  گه  له حموود که لی مه خات،عه رده  ده م بۆچوونه  و ڕاستی و ناڕاستی ئه وه خۆ بوکردۆته ربه سه

ن و  م شینی خۆیانبکه  هه وجۆره وت به یانه  و دهنیر باهاوڕیانی سلما رانبه ن به که  ئه م یاریه شواندائه
چاکدا یان   له یه ای جیاوازیان ههڕحمود  ی مه له ڵ عه گه له ن که  هاوڕیانی چاکبده ند نقورچیش له م چه هه
ی زۆر  ن و قسه ناکه دا شتی زۆر تازه نده یوه و په ،له یه سوڕانیان هه ی هه کارو شوه یان له خنه ڕه

تادون کاریان  نک که سه مان که هه ،که قلیدی و بویژدانانه ی ته مکی حیزبیانه ،وه نیه یان پش تازه
لگای کودستان و  کانی کۆمه له سه  مه زۆرک له  له نفال و جینۆساید وه  و بۆدۆزی ئه  کردووه بۆوڕکخراوه

ر  گه  ئه حموده لی مه م عه ر ئه ههو ستیان دیاره هتی تردا جد ری و زۆر بابه گه تاڕۆژنامه کان و هه تیه زایه ناڕه
کن  همان ئه زانت که نفال بیستبت ئه ئه ردۆزی سه داناسیبت وکارکی له وشاره سکی له  سلمانی که چوبته



دی   وله!وت بیان ناست ئستا نایان ناست یان نایه ی که وه  وئه ی کردووه مانه و زۆرجاریش باسی ئه
نھا   ته مه ۆساید و تاوانباران ناویان دنت،ئهنکانی چاک و دۆزی جی ڕیزی دوژمنه یدا له که هسین نودواتری

  .چت لی خۆیدائه قی کاک عه عه به
ردۆزی  سه و پداگرتنیان له وه ر بوکردنه سه چاکداله کارکردنیان له رله  زۆر به وانه هاوڕیانک له

ک  سک نه مووکه و هه وه کان بوونه شاره جاش وموسته یکۆنه شه ڕه ی ههتوش کان تاوانبارانی ناوخۆو جاشه
 و  مانه نجی ئه ری ڕه  بهنفالستان ی ئه ناسن و سانامه  ده مانه رمیانیش ئه  گه کی سیمانی بگره نھا خه ته
م  که ئه دان دیارهویژ رکی به ر خونه بۆهه کن وه مانه زانن ئه کان خۆیان ده نفالکراوه کان وئه رمیانیه گه

ی کات  مان زۆربه ولریش ئه هه تا له رو هه وروبه نی و دهلماس مان له کانی ئه  و کاره یه سانامه
  مه بت ئه هه م دۆزه ری له اروک که سهس  رکه  هه کانی چاک، و نده یوه ی په تی چاکبوون بۆزۆربه رایه نونه

 من باسکردنیان  ن وه کی تره ندیه وه رژه دوای به ن و به که ژانی ئهسانکیش بوی  و که زانت و بۆی ناسراوه ئه
تای دۆزی  ره سه من له سانک که وری که ی ده وه نگکدنه هم ڕ و که وه م بچووک کردنه به پویست نازانم، به

 ڤان ئانرات دۆزی  مۆ که وه تائه کانه ره م خشتی که که یه  و له یان کارم کردووه گه وه له ڤان ئانراته
 و  وه بجه ه کانی هه هیده دانی ناوی شه کانن له ی کاره که کۆه و تائساش  کۆتایی دایه له

دانی کانیان، یده تقه یداکردنی سوره دۆکومنتکردن و په رمیان و به کانی گه  کچه18ی  له سه یان،مه وه کۆکردنه
وانن،جیاوازی  کانی ئه رواری کاره ی خه رات نموونهردۆزی ڤانئان سه  له ئمه دواین دۆکومنت و ڤیدیۆکان به

ی  وانه پچه  به ،و  کانه ن و گرنگ الیان کاره که کارک ده  که دایه وه کانیان له ره رانبه مان و به نوان ئه
سانی  ی کهکار کردنه و له  داناوه م هاتوهاواره رئه سه ن له یا که ویه عنه مه ته روه م سه  النی که ریان که رانبه به

ییشیان بۆ  و بپرۆژه ند و بکاری به ی خۆیان و هاتو هاوارکردن و کاتی زۆرو زه ناوی کاروپرۆژه تر به
  .زۆرناسراو ربازی  یاساوڵ و سه  کردونی به یه م پرۆسه ئه

ر ئانراتدازۆ دۆزی فرانس ڤان وام له رده به چاکداو کارکردنم به رپرسیرتیم له  ساڵ به4ی  پرۆسه من له
م  بکه ریان قسه سه ک ئستابم له  و نه وه  زوبیرم بچنهوبو وه ئومدم ئه  که وه ی زیندووم الکۆبونه نموونه

کانی چاک و  ی کاره وه ره  دیوی ده بته  ده ریکه  خه کارانه واشه وتی نادروست و چه سوکه ختک هه م وه ،به
 هی  رزک که گیرفان و ماڵ و ژیانی خۆیان قه  وبه داکاریانکردووه  یه م پرۆسه ی له وانه مووئه هه
  بته ناچاری ده ی تری به که  و پیشاندانی ڕووهین بت کارکیان بۆبکه ی زیندوو ده  و ئمه کانه نفالکراوه ئه
  . وه شونی خۆیاندابنمه کان له کانمداڕاستیه نمونه من هیوادارم بتوانم له رکمان که ئه
  
  :حمودا لی مه کانی عه قسه  و ڕاستی و ناڕاستی لهکان کاریه واشه ئانرات و چه ردۆزی ڤان سه  له ند قسه چه
سانک  ر دۆست و که سه  له خنه کردن و ڕه ی قسه  هیچ کارك هنده نگه بم ڕه وه م ئه که زده تاوحه ره هس له
شکی  رپرسی به خۆت به ڕکخراوک بگریت که  له خنه یانداکارتکردبت و ڕه گه ساڵ له5م  النی که یت که بکه

مو  خه  بووبت به و دۆزه تیت و ئه سایه که شک له به  بوبت به و ڕکخراوه کانی بوویت و ئه زۆری کاره
 ،نفال کانی ئه ویشدا کتب و دۆکومنته ی خه ی ماڵ و دۆباکانی جگه القه ده ت له و کارو پرۆژه ندشه ئه
کانی قوبادو  شیعریه   کتبه یانبه جگه.هتد..یاداشت و ڕه دان الپه کان و سه کانی قوربانیه و ونهنفال  ئه

،من  یت بکه وره کانیاندا گه یته نفال و مه ناو ئه  لهدا ندا ئارامه م هۆه  لهشاملو لژکردبت،و ماومندالت
و  ی بجه موو هه و هه ساته،ئه وکاره ئه  و و ونانه  ئه ک شت الم گرنگبووه نگبووم یه زۆرشت بده له
 نابت بناوبن،نابت  گازخنکنراوانه موو به و هه لۆ ئه هتد گه...و بادینانی و رمیانی شتی و گه رده سه

ی  شدا ئاماده وه پناوی ئه ش له وه ،بۆ ئه یه  هه وه هی ناو چاک کشه وان چ کاریان به بماف بن،ئه
مافیای  ڕی تۆڕک له  شه ته  و چووینه تدارانگرتووه سه س و ده زۆرکه م به خه یهسبووم  رگای زۆرکه رده به
ی کاریان  یان ژن و پیاوه وده ئه مکردووه رمن نه  هه مه و ناوخۆ،ئه وه ره ت و تاونبارانی ده ت و سیاسه سه ده



  ی که ندیانه  هۆه ڕاوهسو ودۆست و هه ی چاک ئه وه ره ده ش زیاترله وه ی ئه  بۆچاک و هنده کردووه
     ! وتنک نین ی چاوپکه س ناویانبنت و ئاماده  که بوون و پیان خۆش نیه رو ماڵ ئامده سه به

موو چاکی  ی هه نده گه من به م،که کان بکه یه نده م و باسی گه ستپبکه ئانرات ده ی دۆزی ڤان وه  خواره باله
دا  م دۆزه له زانم و ک ری ده به ڕیوه ی به سته  هاوڕیانی چاک ودهناکارابوونی م به کو به  بهنابینم

  .ج دم  رانی به  بۆخونه؟ ه نده گه
  

دۆزی   به وه  بۆپداچوونه  دراوه وه سکی تره رله مانی کوردستان و که ن په الیه  دۆالر له6000  زیاتر له
کانی خۆیدا  یاندنه ڕاگه دراون و چاک له ن که سمی هه کیتابی ڕه  و به ژماره  به مانه فرانس ڤان ئانرات،ئه

یاندنی ڤرانس  گاگهددا ی به  کۆمیته  مانگ زیاتره4یی  و ماوه، یه ستداهه رده به مووم له  هه وه بوی کردوونه
  هکانیو مووالینه  هه روه  پارزه یان به م دۆزه و ئه  ناسراوه بجه ه ی هه کۆمیته  ئستا به ڤان ئانرات که

 ی ین و پرۆسه ی لبکه م دۆزه کانی ئه رفیاته رج و سه ین تاخه که ده یه م پاره سمی داوای ئه ڕه به بردووه ڕوه به
   ئرۆ دراوه2000نھا بی   ته یه م پاره ین،له ست پبکه کانی پده کۆمپانیه  یاندنی داگاگه به
موو هاوڕیانی چاک  ندین جار هه ش چه نامه هب خسی وه شه حمود،به لی مه ی تری الی عه وه محامی،ئه به

ی  م پارانه  هیچی ئه  وه نتکی نیه رپرسی مای چاک ئاگاداری سه  به یه م کشه ،له وه ته ئاگادارکراونه
ی  ؟کۆمیته دستی چاکه  ک کاربه ؟وه  ک حسابداری چاکه یه وه ،پرسیار ئه سمی چاکدانیه حسابی ڕه ،له النیه
م  که یه  له یه م پاره بوو ئه ده ر هاوڕان که به ڕوه ی به ی هاوڕیانی کۆمیته سک؟زۆربه ان کهر ی به ڕوه به

،حسابداری  م چاک نیه ؟بهری چاکهارشتی رپه حموود سه لی مه ؟عه یه م کۆمیته ستی ئه  ده یه  بھاته وه ڕۆژه
لی   عه یه وه ی حسابی ئه ؟قسه رفکراوه ر سه بۆ شتی ت یه م پاره شک له به  که دایه وه سات له ،کاره چاک نیه

م  ،ئهدۆزی ڤان ئانراتدا کات له چاک وایکردو واده  که وه نته  ده نایه راوزه موو هه م هه  ئه حموود که مه
  بجه ه ی هه ی کۆمیته ندیانه وهاوڕێ هۆه ؟چی به رخانکراوه  بۆچی ته یه رهپام  ی الی خۆیداناوه،ئه یه پاره

  کی یه س کشه  تائستا،هیچکه وه م ڕۆژه که یه دا و له م دۆزه  له یه شی شریان هه ن به یا که ریه هه بین که
می من نا  ربن و وه داوه رموون ئوه فه ، رگبووه رو وه رجی پارزه نھا خه  ئیرۆمان ته12000و  وه نایه نه
کانی   کارهر سه له  که لی ،عه ناسیوه م جۆره کوردیان به  نه هیان دیوو بجه هه نه  که وه نه بده سانه وکه می ئه وه

کشه  مانکرد به نه  ئمهو یف خۆشه  و زۆریش پی که وه کاته  بویانده وه ناوی خۆیه  و به   بجه ه ی هه کۆمیته
س  مووکه زانین هه ده  مان ال گرنگنیه م دۆزه  ئه)کانی وت شجاعه هن ( بوات و ئمه ڕوه ئارامی به  به که تادۆزه
ک خۆی  ی زمان بزانت وه وه ب ئه به ، !گ بووه  الگرنهمان که دۆزه مان زۆرن ش کردن قاره وت دابه ستکه بۆ ده
ڵ  گه گفتوگۆله( دات گادهدناودا کا و ڕاپۆرت له کانده ستت و چاودری شته وه ی دادگاده وه ره ده  له ئه

کانی  موو دانیشتنه هه و یان ناوی چاک هاتبت له نھاجارک ناوی ئه ی ته وه ب ئه ،به)!ق ڤینۆس فایه
کانی دادگای ڤان  ره حزه  مهوه مه که ش ڕوونده وڕاستیانه ری و ئه سه چمه کانی تردا ده شه به من له داگاداکه

  .یریان بکات توانیت سه وت ده یه ستدان کش ده رده به ئانرات له
  
  . ڕوو مه و بۆچوونی خۆم بخه  ڕگاچاره  ڕوو وه مه ندک راستی بخه م هه ده وڵ ده کانی داهاتوودا هه شه به له
  
  :کانی داهاتوو شه به
  

 ک خۆی  وه که  دۆزه هاته  نه په کان کبوون؟بۆ گۆپته ده ست پکرد،شایه دۆزی ڤان ئانراتمان چۆن ده
   .ن کا نیه کان و قوربا ردانه ی ئران و سه له سه مه؟ وه  دزیه که دۆزه له
  



ندی  یوه چاکدا په سانک له ئایا کهکان؟ تخانه فاره ت و سه سه ڵ ده نی چاک له گه که هنیه  نه ندیه یوه په -
گۆڕان،هنانی   دروست کردن دژ به ره جاکدا و به نگرانی حیزبک له ی الیه وه اکۆکرنده یه ژریان هه ژربه
کان و  ڕاستیه ندامان له ئه ندک له ی چاک و هه وه کردنه ادارنهئاگ.ی چاک ندام بۆکۆنگره سانکی نائه که
  نی چاک؟ کا هنیه وی نه ره  ده ندامان؟چوون و بردنه ناسینی ئه رپرسان و نه ردانی به سه.کان ندیه یوه په

     
ی  ته کانی حکومه ته زاره وه  بۆ سیمینار له نداو سویسراوه ی هۆه ناوی کۆمیته  به ئایا داواکردنی پاره        

ب  ر و به به ڕیوه ی به سته  و ده و وتانه کانی ئه رپسری کۆمیته ب ئاگاداربوونی به کوردستان به
  .ئارادابوونی هیچ سیمینارک چی ناول بنن له
  
یی  نده ڕاگه ری په رانبه به له رپرسیاره ک به ؟ڕاستی و ناڕاستی؟ چاک کوی ئاسۆییه! ڕکخراوی ئاسۆیی؟-
  ندامان؟  وازهنانی ئهو
  
   ؟ کام ڕکخراوبوونه  و پویستی به م دایه رده به ی له اک کام ڕگایه چ-
  

 


