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  ؟یچ هیۆ کی ئه.. هیم دا نر  ههیت حکومه   یالت سه ر دهژ له قهیعش ان بهیووت
   کوردیران سه ک بهالم وه

     د   یش ره مه  حهڵژا که
com.yahoo@kazhalh

  یئاست ها له روه کوردستان  و هه ن لهیر به یک هیت هیزا  نارهی وه پاش ئه
 کوردستان یمر  ههیت  حکومهیالتداران سه ده  بهی خه هیدا یت هو و دهن

، "دوعا "یانایر ربه  بهیبارانکردن رده کوشتن و به ت به باره گرت سه
و   ئهیت ارهیرپرس به ان لهیۆ خی شانی وه  کردنهی خالۆالتداران ب سه ده

،  هیین مه ئیالت سه ر ده ژی ناوچه ر به سه قهیعش ان بهیووت تاوانه
وان   ئهیالت سه ر ده ژیکان کوردستان و ناوچه ن له بلی وه کو ئه وه
سوتاندن ۆکوشتن و خۆخ م ژن ناچار به ت، کهکر تک ئه م ژن ئه ت، کهکر ر دهۆریم ژن ت که
 یر دوا  هه2007-5-12 یژۆر له" ۆوب شه "ی کوشتنی  درندانهیبرد رووداو  نهیرۆز.ت،،،کر ده
 تر یکیو جار وه ک کردهیر  تهیوان  ئهیکان دا پاکانه قهیعش   بهی که ساته ر کاره سه ژ بهۆ ر35نھا  ته
ش ستاش پئ.   وه گرتنه  پی خه هی  تر یزاران ژن و ههۆوب  دوعاو شهیئاست کوشتن  لهیت ارهیرپرس به
 یناو ن به سا12ن  مه  تهیککچ  ت به باره سه   وه نده ترم خویکوا هه نهیم نوس م به ست بکه  دهی وه ئه
 ی مافیت زاره ر وه رامبه ر بهول هه  له کوژراوه وه هین باوک هیال  دا له20075--5 یژۆر  له  که وه نهیئام
 یمیفل .بوه ان ههی دراوسیک کورڵ گه  لهیند وهی په که   وابوهی پی باوکی وه  ئهی، دواڤۆمر
ک  هیال او لهشاندریپ  وه ھانهی جیاکانیدین و مۆیفز له  ته ک لهند هه له" دوعا "یردبارانکردن به
  پی نهید نگ وکولتورو رهه و فه ش ئهیتریک هیال  رسوا بوو، له پی کوردستانی که ته  حکومهیت سه ده

ت  نانه  تهیرزان سعود به مه. کات ده وه پیخرو شاناز ک فهند هه زاربوو که رمه رسواو شه
 ی هیکراسۆمیو د و ئه وه هیکرا م روداوه و ئه م باسه  ئهیرو ش  روبهینیرل کسل و بهۆ بریکان نگرهۆک له
 یت هیزا  نارهیر فشارژ ت داران له سه ده.   وه ارهیر پرسژ هین خرا که  ئهیکوردستان باس وان له ئه
 یک هی نگرهۆک  لهیرزان ان بهڤریچن.  نن دا دهیراست و دان به وه ه هه ونه که  ده جار ێند لکدا هه خه
ر ۆ زیکوردستان تاوان له "یکدا ووتوان ژنامهۆ ریاری پرسیم وه ر لهول  ههیشار دا لهیوان ژنامهۆر
  "تکر ژنان ده ر به رامبه به وره گه
 یدوا کوردستان له له( نل نال دهۆیر ناس نته  ئهیمنست ئه به انهیداو کدا کهیرتۆراپ له وه  ترهیک هیال له

 ی کوشتنیت ه حا40نھا  ته کردوه" غسل العار "یاسای رممان لهۆفیر  کهی وه  ئهیدوا وه  وه2002 یسال
ان ی ربهۆز نن کهیب ن   ئهی کان بکه هیکورد ژنامهۆو رارڤۆو گ ره  الپهیری نھا سه ر ته گه   ئه). هی  ههیناموس

.  وه تهۆو کرد بیسوتاندنۆکوشتن و خۆان خی ژنان یرۆری تیکوال دا ههیک هی ر ژماره هه م له  کهیالن
ن ۆن چیت و نازانان نازانیس پ که  تر کهیدان تاوان ان و سهی  دهیرا ره و سه مانه ئه
  . کراون نهۆرخ ده به زهید
ن ۆم چ ن، به که اسادا دهی  رم لهۆفی ریان باسی که هیکراسۆمی دی روویکردنی سپۆتداران ب سه ده
ت یکوژر   نهیکس سیند وهی ر په سه ژن له  پووچهیکیرۆ و گڵچ ئا مه ئه.  خ و پوچ هیباک، برمۆفیر

ش یکسی نھا که ر ته سه  لهیکار هیااسیم  ستا ئهم تا ئ ر ناکه من باوه. ت کریندانیدادگا با ز ت بهبدر
ان ی ی که زانهیت خس ناچ ت کهدر تاو ده ژانهۆر که وه تهیرر نگ و نه رهه و فه کوردستان به له. تکردب
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و   باشترهان پی که کدا کوشتنهیت هر حا هه ، لهیکس سیند وهی  پهیتاوان دادگا به بدات به... ی که کچه
ت  هو و ده دارهیش ئیو و ئه هیندانی زی کورتیک هی نھا ماوه  تهی وا سزاکه و ئهشف بو ان کهیکاش ر کاره گه
 ژنان ی له سه مه ک به مهۆک ک تداران نه سه دا دهیراست له.  تب ر ده سه چاره واسته و به پاره ت بهشبۆخ

 ی شارگه و حهنا رپه سه ته ر کات بونهۆان زیۆر خ  ههۆکبا هین نیرۆاسا گیان یست به ن و مه ناکه
ن  که ت و پاره ئازاد ده فاله که تاوانباران به رهۆریت ن تاواندا کهیتر وره ر گه رامبه به له.  تاوانباران

 و بد هابات عه  مهیر کردنۆری تیسی که. یر هیشا  عهیحست سو ده نه دهی ان دهی وه ننهبر ده که شهک و
ن و یرۆاسا گی یر باس گه وان ئه ئه.  ن انهیو راست  ئهی ونهنم وه هیی مزه ن ساله هیال  لهبد جوان عه

؟  وه هی م باره کان له هیت گوزار و خزمه ژهۆپر هی  ژنان کامهی له سه مه ن به که ک کردن ده مهۆک
 ۆت ب بهی تایگرامۆو پر رنامه به هی ؟ کامه وه هی م باره ست له وه پیتگوزار و خزمه انهینگاو  هیدا هی کامه

.  ژنانیکان ف و مافه ره  شهی له سه ت ب مه باره ک سه خایتیر نگ و نه رهه  فهی وه راستکردنه
 یکو ژنان  وهب  ئازاد بن ئهب ن ژنان ئهن بی بیرزان ک به  وهیک هی هما  بنهیما ته ر به گه دا ئهیراست له
.                   مان ناس  و نهنیمان ب س نه ماندا تا کهۆ خیشۆک ن بهی ر که ان سهیۆ خی که هما بنه

                                                           
  :کان چاوه سه
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