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 سود و/ چاک ر   سه واک  له  هه ڕاپۆرته
 ادتی سودو جینۆساید له  نفال به  ناساندنی ئه  لهی وه  نزیکبوونه

  
 ناو  ینه به  جینۆساید ده نفال به ی ناساندنی ئه له سه  پایزی داهاتودا مه  له(ی سودی پ ری پارتی چه نونه 

گفتۆگۆکردنی   پشنیازکردن و بین له رده ست پشخه  دهش  ئمه(  ری پارتی ژینگه نونه)مان  رله گفتۆگۆی په
   کهکردوین التی کوردی داوای لنه سه  تائستا ده(دی  سۆسیال دیموکراتی سوری  نونه)ماندا  رله  په له
  وه ته کانی نه ره ی پوه پ  به(ری سودی   نته ری پارتی سه نونه) جینۆساید بناسنرت  نفال به ئه
ای ئاشکرا ڕ  به(ک پارتی سودی ری فۆ  نونه. ) جینۆسایده یه له سه م مه کانیش بت ئه کگرتوه یه
   ) یداوهو کوردستانی تورکیاش ڕو و له  نفال جینۆسایده ئه نین یه گه ده

  
  

ارتی  پهاوکاری به دی انی سوم ڕله کانی په ه هۆ کک له یه  له 17 _ 14 کاتژمر 6/5/2007ڕۆژی 
 80 نفال له ی ئهو شا(نیشانیونا  به  ساز کرا  کۆنفرانسکد ،  سو/ چاکندی ناوهدی و پی سو چه

   .  )  عراقدا تاوانی جینۆسایده لی کورد له دا  دژی گهوی ڕابردو ده کانی سه
  
کانیان  هما رگی بنه هم هنفال  و ژیانی کو   قوربانیانی ئهی ندین ونه هچ ،  که تای کۆنفرانسه ره سه ر له هه
 ، م گیرا بوون  د ڕۆسته مه حه ند پشکۆ مه رمه  کامرای هونه  به  که،  نمایش کرای فۆتۆگرافی ونه به

 وه که  مۆسیقایه پارچه  به  انهووتو رکه  زۆر سهشید  ند  خالید ڕه رمه هونه   دا شهم نمای  ئهڵ گه هاوکات له
   .دانفال کان و تاوانی ئه هون نوان لهکرد  ئاوته   ی که هوانی کۆنفرانس بو ئاماده  رنجی سه

  
  وه مانه که هند ندامی ناوه ناک شوانی ئهرشتی  ڕوو رپه سه  به ندی چاک   ناوهکی دۆکۆمنتیلیمواتر فدو

کان  کیمیابارانکراوه  و ناوچهنفال ساتی ئه  کارهنجامدانی   شوازی ئهر سه شی زۆری له به که، نمایش کرا 
 ئران ،تورکیا ، (رانی کوردستان  کانی  داگیرکه تاوانه ی     ونهدا  که  فلیمهشکی تری  به لهم  بهبوو ، 

  .ا ر نیشان د که بوانی کؤنفرانسه  ئاماده  به  وه  و ونه گه  به  به)سوریا ،عراق 
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یان  شکیان نه ک به یه ادهڕ به  وان کردبو ستی ئاماده ر هه سه ری زۆری له  کاریگه م فلیمه خش کردنی ئه  په
  .کان  دیه سو تیه سایه تی که تایبه ن به هکان بک یری تاوانه توانی سه 

  ی که  وه ی  بریتی بوو له که ڕۆکه  ناوه ، کهش کرا  پشکهیی  ن هیشام ئاکره الیه ندی چاک له وتاری ناوه
  هوعس بو ی خودی حزبی به رنامه  به مه لکو ئه  به  ، ن کردوه یا ی نه که سته دام وداروده نیا سه   ته م تاوانه ئه

  کانی سود که ه سیاسی  ، هیوادارین  پارته کانی  جینۆسایدی تیایه ره موو پوه هه، لی کورد  گه دژ به
 .دواتر د .نرت   رمی دانی پدا ب فه مانی سودی تا به رله  نو په نه  ببه یه له سه م مه ندان ئه ما رله نو په هل 

کانیدا  وته  کک له یه  له ڕزی به و ، شکرد پشکهنفال  ر تاوانی ئه سه  باسکی له کورتهبرهان یاسین 
متر   هیچی که ، دانجامیان دام ئه جیدو ڕژمی سه  مهن سه لی حه  عه  ی که م تاوانه  ئه  کرد که وه ی به هئاماژ
رۆکی   ناوه، دواتر کوردۆ باکسی کرانکان  که  جوله  دژ به کهکان  ازیهر و ن  ئاستی تاوانی  هیتله  له نیه
 نگی کانی خۆیان بده ه ئابوورییهندیی وه رژه  پناو به لهتانی  ڕۆژئاوا  و  که  وه  چر کرده وه لهی  که هباس
،  وه    تهوونهب جینۆساید روی بهووڕ   ی که تانه میللهو  ر ئه رامبه به     نانونن لهوست  و ههبژرن  ده هه
ی  نهو ،  نموست به  ئه وه کیانه  یه نی ئابووری به وه رژه  و به یه  پترۆلیان هه     و وتانه ی ئه وه ر ئه  به له
  وه مان چوار چوه هه  ودا  لهوابردی ڕ ده  کانی سه80  کۆتاییریشی له نفال و  تاوانی ڕژمی داگیرکه ئه

  .باسکرد
کانی   تاوانه ک له یه ند ونه    چه نفال ژیاوه داوی ئهونو رو   هل   کهشاهیدک  وک یی  وه رهسۆ بیا ئا 
 .نفالی باس کرد ئه

  
  تا ره  سه ستی پ کرد که  ده که می باسه ی دوهش بهورت ک دوای پشودانکی 

  هی ب   ئاماژه  رد کهستی پ ک  دهسوید دیموکراتدا رپرسی دۆزی کورد  له فریدریکسۆن  بهووتاری کۆنی 
ی   له سه ناساندنی مه کانی باشوری کوردستان  ،   سیاسیه ل پارته گه تی له دۆستایه  ،   دام کانی سه تاوانه(

ت   فیدرالیه  پشتگیری له  ی سوید بکرت ،   وه ره تی ده زاره وه  داوا له  که پشنیاز کرد  وه ی بهجینۆساید
کوردستانی ی ن تدارا سه دهئستا  تا هه    ها وتی که روه هه،   یی کوردستانخۆ ربه  سه ک له ن نه که ده

م  ئه )  نفال جینۆسایده ئه   دابنن که وه دان به (  که کردوه  نه  ئمه له  یان یه م شوه لهکی  ر هیچ داوایهوباشو
ندام  ئهی  وه  ب ئه به،  بووان ی ئاماده زۆربه زۆر بوو  بۆمانکی ووڕرس تی و سه حه ناره  ڕاستییه
  .ن  م بده ه قه  ناڕاست له ی به که  وتهوون ب که نو کۆنفرانسه لهندکیان    هه کتی که نگرانی پارتی و یه والیه

  
   باس کرا که) ئانیا یوهانسۆن  (مان  ڕله ندام په  ئهن الیه ری سویدی  له نته دواتر تروانینی  پارتی سه

     وه  کرده چ مه کانی له ڕۆکی وته وهنا
 چی توان کرت ، سوید ده  کاری بۆ دهم کرت و که ر ده سه ی له   ،  زۆر قسه کی گرنگه یه  کشهنفال   ئه (

م ناچت  یاد ی پیشانتان دا له م ونانه ین ، ئه و پش ببه ره گفتوگۆ  به  به یه شهم ک کرت  ئه بۆ بکات ؟  ده
ت ، نه ر بۆ ئه یکه  په هست،  پیوزیاتر  یه له سه م مه کان هاریکاری ئه هوکگرتو  یه وه ته نفال دروست بکر 



www.dengekan.com 
5/9/2007 

  یه له سه م مه کانیش بت ئه کگرتوه  یه وه ته کانی نه ره پی پوه  ، به وه تهب  نه بارهوبکات   تا دو
   .) جینۆسایده

ی  مه کانی ئه ی بۆچونه تکراوه کور)ماتس پرتۆفت( سویدی ی ر لیستی پارتی ژینگه سه مان له رله ندام په ئه
  : بوو  وه خواره

    
  بارهوی دو وه ین   بۆ ئه ودوا باسی بکه مه  لهئاشکرا   بت به ، ده بکرت ی ل نکو ویداوهی ڕو وه ئهنابت (
 له  ین  که که ری ده پشخهست   ده  ، ئیمه    جینۆسایده مه  ئه  که دانی پداناوه  ، ، پارتی ئمه وه تهب نه

  نگیه و ب ده بت ئه  ده کرت  که م باسی جینۆسایدی کورد ده  که وه داخه   باس بکرت ، بهمانی سود رله په 
 ا ن  دانی پ دانهن رمه ر کوشتاری ئه رمبه به له  ی  وه  ئه  که وه ینه  بیر ناکهنسا ره ک فه  وه  ئمه  منت ،  نه

  ) سزا بدرت
ی   درانه م کورته لهی  که   بۆچونی پارته) فردریک مالم (ی سودی  ل  گهی پارت  مان له رله ندام په  ئه

   :ربی  ده  وه خواره
  نرا که نهی بۆسنیادا دان  هل سه مه  ک چۆن  له ترسم وه  ده وه م ،  لهی ئاشکرا ده   به جینۆسایده مه ئه  (  

نفال  بت ئه تی عراقدا ، ده هو نفال و ده ر تاوانی ئه سه  له وه بداتهوداو رووان روم هه ،   رپرسه سربیا به
کان  هیاستیی ڕ وه یش گرنگی پ بدرت ، بۆ ئهک دۆکۆمنت  گوی ل بگیرت ، وه وه ن کوردیشه الیه له

  .)  کراوهینۆسایدی کورد کوردستانی تورکیاش ج  له اق بگرهر کوردستانی ع ر له ک هه بزانن نه
نفال    تاوانی ئهوازینخ  ده که  داوای کرد د سو/ری چاک    نوینه که کۆنفرانسهتای  ره سه ی لهر چ گه  ئه
 مدا ال ک وه ل یه گه   له  که  ،   وه دهمانی سو رله ناو گفتوگۆی په   ببرته م پرسه و ئه جینۆساید بناسنن به
 ی که یی پارته   ئامادهوڕپا  مانی ئه ڕله ندام په  سودی و ئهپی ری پارتی چه  نوةه) یوهانسۆنکوبیا(
ی پاریش   سا ی کرد که که کانی پارته لوسته  هه ی به ئاماژهکاتی ئاخفتنیدا  لهاتر  والم دو ی  ، بهرب ده
   ، هبج ه ارانی هه  ڕۆژی کیمیاب16/3    که  ی کردووه وه  داخوازی ئه الرش ئؤهلی پ  رۆکی پارتی چه سه
 بۆ  ی که کسیۆنهو  فرا گای ئه ر  له موو جیھاندا ، ئمه هه لهلکوژی بناسنرت   ی کۆمهک  رۆژی چه به

  و  له  که له سه ردوو مه ر هه سه بین له  دهوام رده    به  هناوهمانمان پک که هو پارت ن لهپشتگیری کورد 
  .بننین  تا دانی پدا که ا  باس دهدنی سود مه هرل  په   له یه له سه م  مه شدا  ئهوپایزی داهاتو
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ر   به  کرد که و  ژنانه  بار و دۆخی ئه کادیمیدا باسی له کی ئه یه وه  خوندنه لهردی  دواتر چۆمان هه

  کانی نوگره  گرتووخانه لهکانی ژیان  ترین هۆیه بوونی ساده و نهوتبوون ،  نفال که کانی ئه ته مه هه
ڕزی  ها به روه کانیان ، هه ر و مناه ستدانی هاوسه  ده هۆی له  به و ژنانه  باری سایکۆلۆژی ئهلمان و سه

بوونی  ژاری و نه ڕووی هه  ڕووبه  کرد که و ژنانه مۆی ئه مواری ئه  باری ناهه  باسکی له کورته
    . وه بنه کانی ژیان ئه تگوزارییه خزمه

   گیرا ، خنه  ره زۆر پشنیاز و ستی پ  کرد که  ده وه مدانه  دواتر بواری گفتوگۆ و  وه
موو   هه ی جینۆساید له له سه  مه  کرد که وه ی به ری جاک ئاماژه ش نونه که واو کردنی کۆنفرانسه  ته ر له  به
   . نجام دراوه کانی کوردستان ئه شه به

زگا  ده  دام و و پارت و ڕکخراوی بروسکهکانی کۆنفرانس  رنامه ی به  درژه  له نی باسه    شایه
  :کانی   بروسکهک وهدرا  ی پ ده اماژهئ کانی کوردستان سیاسیه

  مانی کوردستان  رله  په
  نفال هیدان وئه تی شه زاره وه
  کگرتوی ئیسالمی کوردستان  یه
  ان ی گۆڕ ره به

   کوردستان پی  چهپارتی 
  پارتی ڕزگاری کوردستان 

  کان  یلیه  فه ری کورده  نونه
  لقی سوید / کتی مامۆستایانی کوردستان یه

    گۆڤاری سیروان 
  کان  کوردیه له فیدراسیۆنی کۆمه

    
  

کانی کوردی کردبوو ،  ستانیه کورد ی پارته ھشتی زۆربهبانگپی سود  رچی پارتی چه گه ئه  نی باسه شایه
کیان ش  به  وه که  بۆ کۆنفرانسهبی  رنه کیان ده و پشتگیریه کاری  هیچ ئاماده وه داخه به م به
   . نوبو   نهرانیشیان ئاماده نهنو له

کورد    ڕۆژ تڤ ،نالی ئاسمانی  نیا که  تهی کوردی ،   میدیایانه  ناله  که    و جیھانه له نی باسه شایه
ببون   ئامادهی کوردستانی نوێ   ڕۆژنامهی میدیا ،  ری پیوکه پهسات ، ما . 
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