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   وره کی گه تراژیدیایه :نفال ئهلکوژی  گه
 داکارهنان نان و خراپبه  الوه ، بهیشتن گه  تنهیی زه  ژر به له

 وان شۆڕش شاخه
  

  ت به باره کتی و پارتی سه ی نوان یه که وتنه  مۆری ڕکه بوایه  ده مان، که رله کی پا یه وه پی کۆبوونه بهسای پار 
  که هتدار سه  ده دوو پارته  و بیاره ئه. هیدان تی شه زاره ک وه  ته نفال خرایه کان بکات، ئه ریه ینستهشکردنی پۆست و م دابه
سیش  بوو تا دایبن و که دارایی گرنگ نه، ناوخۆ یا  رگه کو پشمه نفال وه  ئه چونکهپاندبوو،  سه مانی نه رله ر په سه به
.  ژر چاودری خۆیان نه پنن و بیخه بوو تا بیسه ماڕۆدان نه  گه  پویستی به"مافی مرۆڤ"کو  وه.  بکاتنگ ورت ده نه
وان  نفال الی ئه ئه.  دروست ناکات کان کشه  گرنگه ریه کو مینسته تدار وه سه ردوو پارتی ده بۆ ناکۆکی نوان ههنفال  ئه
ساتی  کاره.  تی بۆ دابندرت ی تایبهیر  تا مینستهییهگرنگ نیش کان هکان یا بگرفت سیکیه کال ریه کو مینسته وهت   نانه ته
  ندییه وه رژه قی به  چه  خۆی له  و پرسک نییهکتی و پارتی کانی نوان یه ستیاره  هه ی پرسه  خانه نفال ناچته ئه
  . گرنگی پنادرت وه کانه رۆکه ن سه  الیه  له ، بۆیه وه کان بدۆزته وره  گه رپرسه کان و به رۆکه کانی سه سییه که

  رج بکرت، کۆمه  لخهی زۆری  و وزه  پارهب ده ، یه  هه خپدان  بایه ویستی به پ و له نفال پرسی تکای گه پرسی ئه
 کۆنکریتی و وڵ و پرۆگرامی جی، ههر  خه موویشی پویستی به خۆی، هه گرته نی جیا جیا ده الیه،  یه قوپۆپی ههل

   . یه ههی زۆر  ت و پرۆژه ایبه تیزگا ، ده نهچاکا
  واته .هیدان ک شه  ته نفال بخرته  ئهدا وه نگیان بۆ ئه  ده وو و زۆرینه خۆیان ب، بیاریمان رله ندامانی په ی ئه ه بیار و ئه

م  وه و  وه لکدانهل  کرێ گه  ده.زانی پویست نه  یا به بینی وا نه نفال ڕه  ئه تیان به کی تایبه ریه وان مینسته ی ئه زۆرینه
ی  یه و زۆرینه ئهتی  تایبه به(مانی کوردستان  رله ندامانی په  ئه، یه وه  ئه وانه ک له بت، یه مان هه رله ی په و بیاره بۆ ئه

ۆپی زۆر، لقوپ، کان ستداره یوه  په ختی کشه  و سهرفراوانی به  تا ئستا له) بوون نفال نه  ئه ت به تی تایبه زاره ڵ وه گه له
  . یشتوون گه نفال نه ساتی ئه یی کاره وره گرنگی و گه

  
ی   کالسیکیانه یادکی"مانی کوردستان رلهپا”نفال،  ی ئه که لکوژیه ساتی گه ی یادی کاره بۆنه بهر  ههسای پار 

کات و  مان داواده رلهرۆکی پا  سه ، بۆنمونه وه کرانه نگ دیسان دووباره نگاوڕه ی ڕه  و گۆته  ووته کۆمه.  وه کرده دووباره
و   بجه ه نفال و هه ساتی ئه  آاره میشه ین هه ب آاركی وا بكه كو ده بت به یاندن نه نیا بۆ راگه نفال ته ئه"ت،  ده
ر  ل ههنفا  ئایا ئه."ن آه  بیری نه آانی داهاتوومان له وه  و نه وه چته  هزر و بیرمان نه آی آیمیاوی له آارهنانی چه به
، کی چا  کار، کامه پی کامه پاشان به. بیر بکرت  بتوانرێ له تره ره و  گه وه نفال له  ئه دیاره! ؟ وه چته بیرمان نه  له یه وه ئه

ساتی  کردنی کاره وره رزڕاگرتن و گه کو بی داوای به مان وه رله رۆکی په ؟ سه کانون پی کامه  و پرۆگرام؟ به  پرۆژه کامه
    و خستیه وه نفالی بچوک کرده  ئه مجۆره هیدان، به ک شه  ته نفالی خسته مان بوو ئه رله ر په  هه دیاره! کات نفال ده ئه
، یا شونی پشنیاری   وه ه نگاوی و قه ی ڕه  و گۆته وه مان شونی یادکردنه رله  پهم ئایا به!  تکی دیکه زاره نای وه هپ

ی  وه ها لپچانه روه ریان، هه سه  بۆ چاره رکردنه  دهریان و کانون سه  له قیه ته مه ده،  کانه ی گرفته کۆنکریتیانه
  ماندووه سه لکوژی نه کو گه نفالی وه ساتی ئه  بیارکی کانونیدا کاره مانی کوردستان له تا ئستا پارله؟  جکردنیانه جبه
لکوژی  کو گه بکات، وه  که ساته کارهپوختی کورت و گوزارشتکی   که جۆرک ، به ناوه کی کانونی دانه یه  چوارچوه و له

   کوردستاندا نکۆی له ی له وانه ر ئه سه  بخاتهی کانونیسزاروا  ههکو تاوانبار بناسنت،  بیناسنت، ستاتی ئراق وه
) یان زۆرینه(لی کوردستان  رانی گه نهتداران و نو سه چ تا ئستا ده کورتی واپده به. ن که نفال ده لکوژی ئه بوونی گه
 . وزیان بۆ پکات کی تیشکی سه هر نکی ده  بن الیه وه ڕوانی ئه شدا چاوه وه کرێ له ، یا ده که ره  و چی گه نفال چییه نازانن ئه

  
میان  نفال که ی ئهسوکار ی که وه یی له گله:   له بریتی بوون مانی کوردستان ی پارله2006ی سای  که کی یاده ره سهخای 

داوا بۆ ها  روه تیدانیان، هه کان و یارمه سوکاری قوربانیه دواداچونی داواکاری که بهداوا بۆ ،  یه وایی هه  و ناڕه بۆ کراوه
ی سات  کاره  بۆ هتدارانی باشور سه وان و ده یشتنی ئه تگهی  پوخته  وه کورتی ئه به.  که  یادهکردنی بیرنه رزڕاگرتن و له به
 درکیان "تائستا"ن و   هه ساه ژده ههی  و گرفتانه ری ئه سه اره کۆنکریتی بۆ چکی یه رنامه ب بوونی به به  وه ئه.  نفال ئه

کی بۆ کۆنفرانسسازکردنی مان داوای  رلهپا  دیاره. وردی دیاربکرن کان به تیه وایه کان و ناره ی گرفته وه ب ئه به.  پکراوه
نفال  کانی ئه قوربانیهتی  ینه  و مه  کشه ی له وه بۆ ئهسترێ  ب کۆنفرانس ببه هساڵ د ژده  دوای هه ادیارهو! کان کرد کشه
 گۆتنی بریقوباق   چوو و له ی دیکه وانه ردی ئه ده به)  سازکرا بجه ه هه ی بۆ  وه ئه (ش و کۆنفرانسه ئهوت  رکه کو ده وه! ن بگه
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 ی سنوردار یشتنیکی کالسیکیانه هنفال تگ  ساڵ دۆزی ئه19دوای . هات  نه دواوه ئستا به چیتری تا والوه تی به و ڕوواه
 نادیارن تا کۆنفرانسیان بۆ  کان هنده ئایا کشه! ن  تا تیان بگهسترت ب کۆنفرانس ببه ش ده وه ڕناکات، بۆئه تپه
ی،  مبه  ته وه کان؟ ئایا ئه  خاوخلیسکه وه ربردنی ههبا  بۆ دواخستن و له  که  ڕگایه وه ڕاستیدا ئه سترت یا له ببه

  ؟ بردن و یاسادانان نییه ڕوه زگاکاکانی به هابۆشی ده باری و به هیچله
  
ت و  سه ن ده ردوو پارتی خاوه نفال هه ی یادی ئه بۆنه ماندا، به رلهی پا و بیاره انی پش و دوای ئه ڕۆژ وسا و له ر ئه هه

رزنرخاند و گوزارشت  نفالدا به  ڕۆژانی ئه تی خۆیان له وانیه گووت، پاه  خۆیاندا هه لکیان به وێ گه له و  میدیا، لره
ت  کانی پارتی بوو، حکومه رگه ر بوونی پشمه به له"یگوت،   ده وه شانازیه قادر بهال  مهد  مه ال محه  مه بۆنمونه. کرد

". شنن وه  دوژمن ده  له بری کوشنده کانی پارتی زه رگه یزانی پشمه  ده نکهسانانی کرد، چو کیمیابارانی بالیسان و شخوه
  و گوتنه کو له وهدات،  ی خۆی ده که ی پارته وه رزکردنه وی به  هه سه و که ، یا چۆن ئه ند ڕاسته  چه و گوتنه  ئه بنه وه وازله

  مجۆره به و  وه کرته رزده ی ناگرنگ بهرک شوندرت، فاکته ده  که ته یی بابه خای بنچینهبیسترن،  ده   دووباره هو هی دیک
  مجۆره بهکان،  قی گرنگیپدان و گۆتن و گوتاره  چه بته ی پارت ده وه رزکردنه پارت و به. مادرت  ڕاده که ته ناوکی بابه

زای تداریی پارت و  سه دههۆی   به و دیارهک وه.  وه ڕندرته گه رزی بۆ پارت ده تی، پاکی و به مانیه تی و قاره وانیه پاه
  الوه به  که ساته و ناوکی کارهنفال  لکوژی ئه ساتی گه کاره ن، ده ست ده ده ی لهیند  هۆشمهکان رپرسه به، ندی پارت وه رژه به
لکوژی  یشتنکیان بۆ گه ر تگه هگ  ئه وه ، ئه لدا هاتووه ر گه سه  به  که یه وره  گه ساته و کاره ر ئه سه نه خت ناخه جه نن، ده
   .بت نفال هه ئه

نفالکردنی ژن و   ئه  لهکو پشکدار وه کانی کوردستان  ڕامیاریه پارتهکرێ  ده  یه و شوه گوتنی له و  یه و گۆته پی ئه به  دیاره
ش جگای  وه م وادیاره ئه  به،وان باش نین  بۆ ئه  گۆتنانه و جۆره ئه.  پاڵ تیان بخرته کی بتاواندا تۆمه خهمنداڵ و 
    .  شانازیه

  
نفال و  قوربانیانی ئه؟ ن که نفال ده یری ئه نی کوردستان چۆن سهتدارا سه ئایا دهی  وه  ئه ینه ده رنچ ده دا سه م وتاره له
نفال  ساتی ئه کانی کاره ها پرس و کشه روه ، هه لقه  و فره وره رفراوان، گه  بۆ بهنفال  ئه.ک یه وه هیدان و روونکردنه شه

   بکرت و چۆن؟  ستدارانه یوه  گونجاو و په موو بواره و هه ت به باره ب چی سه دهچین؟ 
  
ت بۆ  سه کانی ده وت و کاره سوکه ی هه گوره ، به ڕیووه تی کوردیدا تپه سه ر بوونی ده سه ی به یه و ماوه ی ئه گوره به
و   نگیرانه  الیه که ساته گوزارشتی کاره  وڵ دراوه ههکرت،  یرده سه   کالسیکیانه که کشهکانی،  هستدار یوه  په نفال و کشه ئه
ستی  به  بۆ مه کو ڕیکالمه  وه  که ساته یادی کاره. ندی پارتدا بکرت وه رژه ی به  چوارچوه  له وه ره  و ده وه بۆ ناوه  نگاویانه ڕه

کانن،  ی قوربانیه ، پاشماوه یه  هه وه نفاله ساتی ئه  کاره ندی به یوه پهت  سه الی ده  کهویتر  ئه.  کارهاتووه  به جۆراوجۆر
  شایانی گوتنه.  ویش جوداکارانه ویان پبدرت، ئه زهندکیان  هه، یا  وه میان بۆ ببدرته کی که یه  موچه ودراوه هه

تیان  یه ی کۆمه کشه،  تاییه ره ڕی سه پهو شونی ژیانیان ئه،  خت و خراپه کان ژیانیان سه نفالکراوه  ئه ی خزانه زۆربه
کان  تاییه ره  سه تگوزاریه  خزمه یان له ، زۆربهکان ناکات شی پداویستیه کانیان به موچه،  یه رونیان هه ی ده کشه،  یه هه

کانی  ڵ ئازاره گه  له وانه جۆرک ئه به،  بۆخۆی که ژیانیان تراژیدیایه  که ساته  قوربانیانی کاره ل له ، گهشن ب به
بانی وخۆ قور ی بوژنکران و ڕاسته و ژنانه تی ئه تایبه لکیان به  گه وانه ، ئه وه نه که و و ڕۆژ ده نفالدا شه لکوژی ئه گه

کوردی  پیاوساالری رست و په ی کۆنهک یه گه  کۆمه ت و سه  بوونی ده دیاره. ساید کراون ناخدا ژینۆ له بوون،  که ساته کاره
  .  تر کردووه کانیانی زۆر قورستر و کوشنده ئازاره

تداران  سه وتی ده سوکه ها هه ره ، هههیدان  شه نفال به مان و لکاندنی ئه رله ی په که  بیاره ینه رنج بده ر سه گه ئه
  دیاره، کرت یر ده  سهکان هیده  شه زانهخی   کشهکو کی زۆر وه یه نفال تاڕاده ی ئه ین کشه که یر ده ، سهیدا گه له
   پویسته  وتوو که  خزانی ماندو و زیان پکهل  گه  له بریتیه و  وه ته سککراوه ته  که  کشه یه مشوه به.  نا وه کرده به

   قوربانییه که و خه تا ئستا ئهشدا،  یشتنه  تگه و جۆره ڵ بوونی ئه گه لهم  ، بهتیان بدرت و ڕزیان ل بگیرت یارمه
کی  ، جوداکاریه)نفال هیدان و ئه شه(ت  ردوو بابه هه ت به ارهب سهڕاستیدا  له  . تیان نییه هیدان مافی یارمه کو خزانی شه وه

رزی  ی به  پلهتداردا سه ناو پارتی ده  لهتی تایبه  بهیا   رۆکه سه پارتی  ر به ی سه وه ئه.  یه هه  وایانه  و ناڕه رمانه زۆر بشه
ت  باره ر سه  هه  نه واته. بیرکردن ست ڕۆتین، پشتگوخستن و له  ده ته دراوهتریش ی  هو ، ئه درت  گرنگی پده وه ، ئه یه هه
جوداکاری ) هیدان شه(باتی رزگاریش   بۆ قوربانیانی خه وه کو ئه ، به یه  هه وره لکوژی جوداکاری گه  قوربانیانی گه به
  .  یه وا هه ناڕه و  وره گه
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  ؟   چییه یباتی رزگاری نیشتمان نفال و خه ئهقوربانیانی  نوان  جیاوازی له
و ک   بچهکی سڤیل، خه  وانه ئهبووین،   نه رگه ، پشمهکوژراون ه دوژمن ن ڕی دژ به شه نفال له لکوژی ئه گهکانی  قوربانیه

کانیش  ی دھاته وه ره کی ده ش و خه رگه  پشمه دیاره. نبوودکان  ون، دانیشتووی گوند و شارهبوت  سه بده
  الو،و که منداڵ  قوربانییه که زۆری خه ره ی هه  زۆربه دا نییه وه گومان لهم  وتن، به نفال که ر هرشی ئه کیان به یه ره ژما

ردا گیانیان سپارد، دوو  ی دژی داگیرکهڕ شه ی له نهرگا و پشمه نفال و ئه کانی ئه یه قوربان بۆیه. پیاوی سڤیل بوونژن و 
ڕ و   شه  یا پارتیزان خۆی چۆته رگه پشمه. کتر جودان یه ی له ی دوو پۆسه رهاویشته قوربانین و دهجیاوازی جۆری 

 خۆیان  وانه ، ئه نفاله ئهلکوژی  گهرچی قوربانیانی  هه.  ڕوانکراو بووه ش کوژرانی ئاسایی و چاوه بات، بۆیه خه
ت بوون،  سه  و بدهرگری ، ببهک  بچهکی سڤیل،  خه وانه ، ئه بووه نهردا  گیرکه ڵ دا گه لهنگیان  ڕ و جه  شه ته نهوچو نه

یان  وره کی گه تیه وایه  ناڕه وه کانی مرۆڤه فه مایی و  وه ته کانونی نونهی   ڕوانگه  و له  کوژرانیان ئاسایی نییه بۆیه
  . رزڕاگرتنن  بهردوو جۆری قوربانی شایانی هه) لی کوردستان گه(ستدار  یوه لی په بۆ گه  دیاره .    کراوهدار رامبه به له
تی یا  مرۆڤایه ی تاوان دژ به  ڕوانگه ر له گه ها ئه روه ، هه وه کانی مرۆڤه  مافهیشتنی ی تگه ڕوانگه له  نانه ر بالیه گه ئه

پش نفال  ی ئه که لکوژیه وا بگومان قوربانیانی گه ین، ئه  قوربانیان بکهردوو جۆری ههیری   سه وه لکوژیه قوربانیانی گه
وا  یریان بکرت، ئه  سه وه ی پارته  ڕوانگه  و له نگیرانه ر الیه گه م ئه به. کرت تیان بۆ درژده رمهستی یا ون و ده که ده
  لهمۆ  ئهکو  روه هه. خرن  پشده ختکردووه  و گیانیان به باتیان کردووه  ڕیزی پارتدا خه ی له سانه و که ری زۆر ئه گه ئه به

خرن   پشده وانه انیش ئه و ناو ئه خرن و له  پارت پشده، کوژراوانی سته ده نتۆی به که و  تداره سه پارت ده داکوردستان
  نفال تکا له سوکاری قوربانیانی ئه ، که ردووه وایک شه و باره ر ئه  هه. یه  ههدارز  ئاستی به  پارتدا له سی چاکیان له  که که
سوکاری  کو که وانیش وه کو ئه ن، به یریان بکه  سه)  کوژراوانی پارت لکندراوه  به که (هیدان کو شه  وه ن که ت بکه سه ده
ندی  وه رژه  به کانی خۆی له ندیه وه رژه به  پارت  ، چونکه یه  هه  بۆیه یره  سه و باره ئه. تی بدرن  یارمهکان ی پارتههیدان شه
وتیان  سوکه هه  وایانه یرکات و ڕه  سه کسانانه یهکان  کشهپرس و  وت  و نایه رسته ها پارت خۆپه روه ، هه ل ال گرنگتره گه
  . یان بکات چارهدا بکات یا  گه له
نفالیش  لکوژی ئه ربانیانی گهوا قو ، ئه ست داوه هد  پناوی دۆزکدا گیانی له وا له گوترت، که سک ده که هید به ر شه گه ئه
باتی  دانی خه رهه خۆیدا ناوکی سه  خۆی له ، که ست داوه ده کوردبوونیان گیانیان له  ی ناسونالیان واته ناسنامهر  به له

وڵ بۆ ئازادی   هه وهو  و له ل بووه مانی گه رگری له  بۆ به میشه باتی ڕزگاری هه  خه. کی کوردستان بووه ڕزگاریخوازی خه
ن  تکی خاوه سه ده. )کاربھندرت ستدان به ده گیانلهبۆ زۆر جۆری  iهید مکی شه چهکرێ  ده  دیاره ( ل دراوه گه

  وه ته  نه ر پرسکی به سه دا له  بنچینه موویان له  هه نوان قوربانیان که  ر، جوداکاری له روه وا و دادپه کی ڕه تیه رایه نونه
و  لکوژ بکات، له واوی ناسیۆنی کورد گه پاشان گریمان دوژمن توانی ته. ، ناکات ست داوه ده ستدار گیانیان له یوه هپ

  بۆیه. بت باتی رزگاری کوردستان بوونی ده ناوی خه باتکیش به  خه منت، نه ناوی کورد بوونی ده لک به  گه دا نه باره
ناوچوونیان   هۆکاری له م چونکه یریان بکرت، به  سهکتیڤ قوربانی پاسیڤ و ئهکو  کرێ وه رچی قوربانیان ده گه ئه

 و   پکھاته یه مشوه یین، به وه ته ی نه موویان قوربانیی ناسنامه دا هه هبنچین ، له ییه وه ته  و پرسکی نه ناسنامه
   .ک بوونن کی یه یه ئاوته

ناوبردنی   بیانوو بۆ له کانی کوردستاندا کرده  گوندنشینه  ناوچه ی له رگه مهری ئراق بوونی پش  داگیرکه ستاتی ئاشکرایه
 و گوندنشین  رگه  پشمهک یا کدار و بچه  نوان چه ی لهر جیاواز  داگیرکه مجۆره به.  و ناوچانه کی ئه واوی خه ته
. ناوبچن  له بوایه ی بیاری ستاتی ئراق دهپ  به ، بۆیه ناپاک بوون"کوردی"موویان   هه وانه ، الی دوژمن ئه کردووه نه

م الی ستاتی ئراق بوونی  ی خۆیان بوون، به ختی رۆژانه ریکی ژیانی سه  خه و قوربانیانه ی ئه رچی زۆرینه گه  ئه واته 
ناوبردنی  ش له ، چارهبوو شه ڕه عس هه ب و شۆڕشی به ره ی عه وه ته ر ستاتی ئراق، نه  بۆ سه خۆیدا وانه، خۆی له ئه
  .کجاریان بوو یه
 

  کانی له نفال و پرسگه لکوژی ئه واتای گه
کو  ، به نفال نییه ئهلکوژی  گهمکی  ی چه پناسهدا  لرهست  به  بگوترت مه پویسته؟  ن یه گه نفال واتای چی ده ئهلکوژی  گه
ی  نانه و پرس و الیه  به هکردن ها ئاماژه روه ، هه یه که ساته یی کاره وره یی و گه  کوشندهکی کورتی هی وه ست ڕوونکردنه به مه
  .  یه  هه وه که ساته  کاره ندیان به یوه په

و پرس و  موو ئه ش هه ، بۆیه کی کوردستاندا هاتووه ر خه سه به) ژینۆساید(لکوژییه  ساتی گه  کاره نفال ساتی ئه کاره
،  لکوژکردنی کورده گهنفال  ئهتراژیدیای .  یه  هه وه که لکوژیه ی گهاتس  کاره ندیان به یوه  په خۆی که گرته  ده کشانه
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 .ن رمه لی ئه  بۆ گه کانه نیه رمه لکوژی ئه گهکو  وهکان یا  که  بۆ جوله ساتی هۆلۆکۆسته کو کاره  وهلی کورد بۆ گه  مجۆره به
تی و  وایه ته ی نه ی ناسنامه سته  جه تایی له اههت ، برینکی هه ردا هاتووه سه لکوژیان به ساتی گه  کارهی وانه ته و نه ئه

ی  کرێ ئازاری دیکه  و ده گرتووه ڵ خۆیدا هه گه  ئازارکی مژوویی له ش پرسکه وه ئه.  مژووی بوونیاندا دروست کراوه
ی  نی ناسنامه چوون و ئستا خاوه ناو نه لکوژی له ی گهسات ی دوای کاره النه و گه ئه. ڵ خۆیدا بنت گه  له وره گه
 دیار  ت له سه  و ئستا بده وه کجاری تۆویان بایه یه ی به ی نزیکه وانه چاو ئه شانسن له کی به  خه وانه خۆن، ئه ربه سه
اگیرکراو  وتیان د وه ره ن داگیرکه الیه  له ریکا، که مه کانی ئه سوره ه هیند وانه ی ئه نمونه. ن وته ککه کانی ژیان په تیه وایه ناڕه

نابردراو  لکی له  دادی گه، ماون ی که مه و که ئهبۆ لتوری  وانی و که  مافکی زمانه مه که  دیاره. لکوژکران خۆشیان گه
وی   ههی کورد سته لی ژرده ، گه ووهدا هات باشور  لهناسیۆنی کوردر  سه  به نفال که ساتی ئه  کاره ت به باره سه.  داتنا
ی یی قوربان  دیکهر ناسیۆنکی کو هه  کورد وه یه مشوه به.  وه درا وه لکوژیه  و گهزی گه گای پاکتاوی ڕه ڕ بردنی لهناو له
نی  ی تا ئستاش خاوهرچ گه چوو، ئه ناو نه  له ختانه  خۆشبهلی کورد گه .   مان ئازاری قووه ن هه خاوهلکوژی،  گه

 ناسیۆنی  وه وانه پچه  به.  نییهکرێ بین کو ناسیۆن ده  وهنیوناوچو ی لهر گه م ئه ، به خۆی خۆی نییه به ر ی سه ناسنامه
     .   رخۆبوونی زۆره ری سه گه  ئهکورد

  
  ؟ وه گرته نفال چی ده ئهلکوژی  گه
ی  خانه  چنه ن و دهکان زۆر ستداره یوه  په نن، پرسه  و زۆر و درژخایه وره لکوژی گه کانی گه  و زیانه رهاویشته گشتی ده به

  .  وه جیاوازه
ی  و مرۆڤانه موو ئه  هه وه یه و ڕوانگه ین، له کان بکه  مرۆییه یری زیانه ر سه گه ئه :کان لکوژی و پداویستیه کانی گه قوربانیه

یریان  سهلکوژی  کانی گه مکی قوربانیه ژر چه  و له وتووه رکه یان به ساته و کاره وتوون یا پیشکی ئه  که ساته و کاره ر ئه به
  . ین ده یان دهرنجکی کورت هدا س  لره بن، که ش ده  دابه دا ی دیکه ند خانه ر چه سه کانیان به  و پرسه وانه ین، ئه بکه
  

 ژن، منداڵ، پیر و الو چ   بریتین له  که و مرۆڤانه ئه.  که لکوژیه وخۆی کوشتاری گه م و ڕاسته که  قوربانی یه:کوژراوان
ب  ده  وه ستداره یوه زگای په ن ده  الیه له. نوبردراون  ناوبردن، له ی له کانی دیکه  قۆناغه ن یا دواتر لهر کوژراو کسه یه

ان گوزارشت یناوچوونیان گوزارشت بکرت، باری خزانی  بنوسرن، شون و جۆری له وانه ی ئه که ی یه که ناوی یه
پی  ی گونجاوی قوربانیان به  ژماره گرنگه. نی ژیانیان دیاربکرێ دیاربکرن، شو و قوربانیانه کاری ئه سو بکرت، که

  شایانی گوتنه.  کردنه نده زه مالندن و مه نھا خه گوترت ته ی تا ئستا ده وه ئه.  وه ته بدۆزر  ڕیالیستانهکی رژمریه سه
ی  کانی دیکه تی کاره  یارمه رکانه و ئه دنی ئهجکر جبه. جبکات  جبه رکه و ئه  ئه یتوانیوه التی کوردستان نه سه تائستا ده

  .کات  دروست ده کانی دیکه نگاوه دات و ئاسانکاری بۆ هه ستدار ده یوه په
  
ر  سه ن و بچاره خۆشی درژخایه م تووشی نه  به داوه ست نه ده ی گیانیان له و قوربانیانه  ئه:کان خۆش و برینداره نه

دان بت، یانژی  نجه شکه نجامی ئازار و ئه  ئه  ب یا له وه هۆی ژاری کیمیاویه کرێ به ده  که خۆشیه جا نهو هاتوون، ئه
  .   بگومان زۆره وانه ی ئه گشتی ژماره به.  بت که ساته نجامی کاره ئه روونی له خۆشی ده تووشبوونی نه

  ، پویستیان به یه یی هه میشه  یا هه ماوه  ماوهری  سه  چاره  و پویستیان به یه خۆشی فیزیکیان هه ی نه سانه و که ئه
رچی زۆر  گه ئه.  یه تدا هه رخانکراوی تایبه ی ته خۆشخانه  نه ند له تمه ماتیکی دکتۆری تایبه وام و سیسته رده چاودری به

  . ن بکرترخا کانیان ته ی ئازاره وه مکردنه وک بۆ که موو هه  هه م پویسته ، به ریان نییه سه  چاره وانه له
تی و   یارمه  پویستیان به وانه ، ئه یه  ههانروونی خۆشی ده نه    یا جۆرک له یه روونیان هه خۆشی ده ی نه سانه هو ک ئه

شایانی .  یه  هه کانی دیکه خۆشه ی نه مان شوه  هه رخانکراودا به ی ته خۆشخانه ن دکتۆر و نه  الیه وام له رده ری به سه چاره
وێ  م نایانه ، به یه روونیان هه ی ده  کشه ، جۆرک له ر هاتووه سه یان به که ساته ی کاره سانه و که  زۆر له یه هو بیرخستنه

  .  یه ر هه سه تی و چاره  یارمه  و پویستی به که یه  کشه وه بین، یا نازانن ئه
  
دا  ست نه ده گیانیان لهر هات و  سه یان به که ساته ی کاره هوان  ئه: ژیاندا ماون ی له و قوربانیانه سوکاری قوربانیان و ئه که

ندروستی و  تی ته ب هاریکاری و یارمه کو گوترا ده ی وه وه له  جگه وانه ئه.  بوون وته ککه یان ژن و منداڵ و پیر و په زۆربه
.  بدرن وه یه ارهمب تی پویست له  یارمه و وه تیان چاک بکرته یه ب ژیانی کۆمه مان کاتدا ده هه روونیان پ بگات، له ده
روونی  تی و ده یه تی کۆمه ب یارمه کان ده ژنه بوه.  یه تی  و هاریکاری هه ه یارم گرفتارن و پوستیان بهیان   زۆربه وانه ئه
روونیدا  تی و ده یه مهتی کۆ ی یارمه  ڕگه ویستانیان له ستدانی خۆشه ده وڵ بدرت ئازاری له وامیان پ بدرت، هه رده به
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وکی پویست بۆ  موو هه ب هه ده.  یه تیان هه یه واوی کۆمه ن ستاتوسیکی ناته که ست نه  و وا هه وه مبکرته که
  ، به وه  دروستبکرته رگسوتاوانه جهوتوو و  کۆستکه  ژنه و بوه  بۆ ئه رزانه ربه ی ژیانکی ئاسایی و سه وه دروستکردنه

ران  و گوزه  ژیان  وابکرت بوا به.  وه  پکبھندرته وان گونجاوانه تی ئه یه ی کۆمه تی و ناسنامه سایه کهجۆرک 
   له ژنانه و بوه ل له  گه ایانی گوتنهش. انکی باشتریان بۆ دروست بکرتری دواڕۆژکی باشتر و ژی گه  و ئه وه نه یدابکه په

  ، به یه ی هه  درژه وانه لکوژی الی ئه ، گه ماوه  ژیان نه واو نامۆن و ئومدکیان به ن ته ژیا وام دان، به رده ئازارکی به
  .   نھنی قورسیان الیه ی کۆمه وانه تی ئه تایبه
ب   ده مان شوه هه روونی، به ندروستی و ده  تهوامی رده  بهریاکتی و هاری  یارمه  له  جگه وانه کان، ئه وته ککه پیروپه

باری وبدرت  ههن یا  که نیایی و نامۆیی نه  ته ست به  و هه گه  کۆمه شک له  به وه  و بکرنه وه نیان بۆ دروست بکرتهژیا
  ب له ، ده ی تونای فیزیکیان باشه وانه کان یا ئه ژنه گشتی چ بوه به.  وه مبکرته کانیان که قورسی نامۆیی و ئازاره

می ئاسایی ژیاندا شونی خۆیان   سیسته  بتوانن له خسندرت که یان بۆ به ه و هه  ئه و دا چاک بکرنه گه کۆمه
  .کی گونجاودا یه  ئاراسته  له کی گونجاوه تیه سیی، یارمه کار پدان و باشترکردنی باری دارایی که.  وه نه بکه
  

ترین و زۆرترین  وره  گه بوایه درا، ده کی پنه تیه  و هیچ یارمه ن ژن و منداه وان ئستا خاوه  زۆر له کان، که منداه
 باشترین   به وانه رانی ئه  خوندن و گوزه بوایه ده. ییان بکرت رده روه تی و په یه ندروستی، کۆمه روونی، ته هاریکاری ده

  و مندانه ک و باوکی بۆ ئهالت شونی دای سه  ده بوایه ده).  ی کوردستان ئازاده وه و کاته  له دیاره(ر بکرت   مسۆگه شوه
  .  پی توانا بۆ دابان خشی به رکردنی دواڕۆژکی سوودبه وی مسۆگه  و هه وه ته پربکردایه

ری نین  لکوژی ببه ساتی گه  کاره ش له و مندانه ، ئه م هناوه رهه یان به کان مندای دیکه  قوربانیه  ئستاش خزانه دیاره
کان و   قوربانیه  خزانه  له وانه ئه،  وه وانش درژبۆته سوکاریان بۆ ئه کانی دایک و باوک و که تیه ینه  کاتکدا مه له
یی  رده روه ندروستی و په تی، ته یه  چاودری کۆمه ش پویستیان به وانه  ئه بۆیهن،  به ر ده سه کان دا ژیان به بیرکراوه له
ی مۆرکی ژاری  و مندانه ها ئه روه هه .  و ئاساییان بۆ دابین بکرت دواڕۆژکی ئاسوودهجۆریک بتواندرێ  ، به یه هه

  . تی بدرن ب هاریکاری و یارمه ده کانی دیکه،  خۆشه کو نه  وه وانه ، ئه  بۆ هاتووه وه  دایکیانه کیمیاویان له
  

تی   یارمه ته بکرن، پویسرامۆش م ناب فه ه، ب ریان ئاسانترهاکتی و هاری مه یار وانه  ئه:کان ندروسته  ته سه الو و که
ی  وه رکی گونجاو بۆ ڕاستکردنه تیده  یارمه  بتوانن ببنه وانه  و خوندن بدرت، تاکو ئه  ژیانی رۆژانه کار، ش له وانه ئه

  ها بکرنه روه هه. خشتر اشتر و سوودبه ژیانیکی ب وه ره نگی ڕۆیشتن به ه پش ریان، ببنه وروبه دهوتووی  کۆستی که
  .سوکاری قوربانیان ی ژیانی که وه ی چاککردن و دروستکردنه رنامه  به شکی چاک له به
  
روونی و  ده  زیانهی  وه کردنهبوو ره  قه بۆ ودانکه ب بکرت، هه دهکان  وته ککه دا بۆ منداڵ و ژن و پیر و په ی لره وه ئه

   پاره  بتواندرێ به بووی ئابووری نین، که ره کو قه  وه وانه بووکردنه ره  قه و جۆره ئه. کان لتورییه  و کهتی یه کۆمه
ستپک و کۆتاییان  کی دیاریان بۆ دابندرت و ده یه  و دیاربکرن، یا چوارچوه روا ئاسان پناسه بنرخندرن، یا هه

  چونکه.  نه ل باردا درژخایه گه  و له که ره زۆری گهندی  تمه  و توانا و تایبه ، وزه خته رککی زۆر سه  ئه وه  ئه بت، بۆیه هه
   بۆ ساڕژی برین و ئازاره وکه ، هه وه بوو ناکرنه ره  قه  پاره  به  که یه و زیانانه بووی ئه ره کان لردا بۆ قه وه هه
  . کان لتوریه تی و که یه روونی و کۆمه ده
  
کو  ، دابینکردنی شونی ژیان، وه ست داوه ده انوو و شونی ژیانیان له، ماڵ و خ  قوربانیانه و خزانه موو ئه هه

کی گونجاو  یه  ب بوونی النه ، چونکه  پشه  له ره  و کاری هه ، زۆر گرنگهواو تگوزاری ته ڵ خزمه گه  لهودروستکردنی خانو
ب  شونی ژیان، دهرکردنی  ک مسۆگه ته له.  بن هو  دروستکردنه ی کانی دیکه نگاوه ی هه  ناتوانن ئاماده  زامدارانه سه و که ئه
 پشتگیری   کارکردن به هاندانی دیاره.  وه اری بۆ ببدرتهی گونجاویان ب بوونی جوداک  مووچه زانانهو خ موو ئه هه

سکی   که  بکرتهب بت، ده بت توانای کاری هه سی وایان هه  که و خزانانه ر ئه گه  ئه بت، واته  هه  گرنگه وه داراییه
   له بوونکی گونجاوی ئاساییه  و تکه وه رانه خۆیدا گه  کارکردن خۆی له ونکهچ. م رهه ک پاسیڤ و ببه ر نه نهمھ رهه به

  . خش و چاکدا ژیانکی سوودبه
  
ندامی خزانیان  ئهست دا،  ده وتن، خانوویان له لکوژی که ساتی گه ر کاره ی به وانه موو ئه هه : بووی ئابوری ره قه
لکوژی یا  ساتی گه هۆی کاره ندامانی خزان به ستدانی ئه ده له. ستدا ده می کار و کوشتوکایان له رهه ستدا، به ده له
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ب  ، ده که لتوریه تی و که یه روونی، کۆمه  ده بووه ره  قه له  جگه واته.  یه بووی دارایی هه ره  قه  پویستی به وه کوژیه کۆمه
ی یوانیش قوربان کان ئه خۆشه  بریندار و نه دیاره. کان سوکاری نزیکی قوربانیه  که بووی داراییش بدرته ره هق

ر  سه بووی ئابوری له ره قه.  وه بووی ئابوریشیان بۆ بکرته ره  قه کانی دیکه بووه ره ک قه  ته ب له ن و ده که ساته کاره
ی گیانیان  وانه ربووی ئابوری بۆ ئه کورتی قه به. یری بکرت  سه کدا گونجاوه خزان ی قوربانیان له ی ژماره بنچینه

دا بریندار  که ساته  کاره ی له وانه ها ئه روه روونی هاتوون، هه ی ده خۆشی و کشه ی تووشی نه وانه  و بۆ ئه ستداوه ده له
  .   پویستهبوون
کو خانوو،   وه ستیان داوه ده کان له سه ی که و سامانه موو ئه  بۆ ههب مندنکی چاوترانه ب خه بووی ئابوری ده ره قه
ستچووی کوشتوکای یا  ده می له رهه بووی به ره ها قه روه هه. لی ناوماڵ هتد لوپه ئامر و ترومب، کهرومات،  مه

ر  به کان له سه  که ی که یه و ماوه  ئه و  داگیرکراو و خاپوورکراو بووه که  ناوچه دا که یه و ماوه موو ئه  هه سازی له پیشه
  .دراون  نه وه یه مباره تیش له ن و یارمه م دروست بکه رهه  به یانتوانیووه ستدانی پداویستی گونجاو نه ده له

کان و دابینکردنی   سوتندراو و تکدراوه ی گوند و شونه وه دان کردنه رفراوانی ئابوری و ئاوه کی به تیه یارمه
 جۆرک کان به ریه به وهڕ یی و به رده روه پهندروستی،  تهزگا  تریک و ده له وزاری ڕگاوبان، ئاو و ئهتگ خزمه

   زۆر پویستهستیان پکرد لکوژی ده کانی گه  شاوه ر له ی به وه کی باشتر و گونجاوتر له یه شوه ی ژیان به وه دروستکردنه
 پویست زۆر   له ی تائستا کراوه وه  یا ئه کراوه  نه وه یه مباره  یا هیچ له وه داخه به  . والیه مال و ئه پش و ب ئه رکی له ئه و
  .  ب ند و چۆن ده ر بب چه گه ب یا ناب، ئه بوو ده ره س نازان قه ی تائستا که وه له جگه.  متره که
  

   کان  ونبووه سه کوژراوان و که
ڵ  کۆمه  شونی جیاجیادا به  کوژراون و له ڵ یا تاک تاکه  کۆمه  به ن که وانه ، ئه ستداوه ده ی گیانیان له وانه کان ئه قوربانیه

م وون  ، به مردن ڕزگاریان بووه ڕگای جۆراوجۆر له وت و شانس به ڕکه  به ی که وانه ها ئه روه هه.  نژراون یا تاک تاکه
  . ن به ر ده سه اقدا ژیان بهی ئر وه ره  و ده وه  شونی جیاجیای ناوه  و له بووینه

  
ل زۆرن   گه وه دۆزرنه  و ده وه ته  دۆزراونه وه دامه دوای ڕوخانی ڕژمی سه کو له کان وه ه کۆمه  به  گۆڕه:کان ه کۆمه به گۆڕه

  . ن  نایه ژماره  له راکان که  تاکوته  گۆڕه له  جگه وه ن، ئه ده ڵ ده کۆمه دان گۆڕی به سه و خۆیان له
زا و  سانی شاره ب که  ده و تیمانه ت دروست بکرن، ئه ی گۆڕی زیاتر تیمی تایبه وه ب بۆ دۆزینه ده  وه یه ره مبا له

کاندا بتوانن  ه کۆمه  به ر گۆڕه سه  له وه  پشکنین و لکۆینه وه دۆزینه له  ب جگه  ده و تیمانه ئه. خۆیان ند بگرنه تمه تایبه
تی  کان و چۆنیه رمه ی ته  پاشماوه ت به باره واو سه دا زانیاری ورد و ته کۆمه رگۆڕکی به انی ههک کاریه  ورده ن، له بکه

جگای . سوکاریان یان بۆ که وه  بکرن بۆ گواستنه پاشان ئاماده. ست  ده نه یان بده ها ناسنامه روه کوژرانیان، هه
ی  وه ، ئه کراوهن کا ی کورده کۆمه ندێ گۆڕی به ر هه هس م له ی کهک یه وه ند لکۆینه  چه وه یه مباره  له یه وه بیرخستنه

Michael Trimble  گای سهمایکلویسته رنجه تریمبل کردبووی جت و   وه و میتۆده  سوود له ، پو   ئه بوایه دهربگیر
 قوربانی بارزانی 500رمی  نھا ته کان تائستا ته رمه ی ته وه  هنانه ت به باره سه.  زۆر زیاتر بان یه وه  لکۆینه جۆره

ر  بان ئستاش هه رۆک نزیک نه  سه بان و له ر بارزانی نه گه ش ئه وانه ئه.  وه موکوڕیه که ویش به ، ئه وه ته هنراوه
  . وتن که بیابانی خوارووی ڕۆژئاوای ئراق ده له
  
م  به.  ربازیان بووه  کوشتن ده کان له  جۆره جۆرێ له  و به  شانس یاریان بووه سانه و که ئه :کان  ونبووه  زیندووه سه که

  ی ئستا له وانه ڕ ئه مه ن، له  هه وه یه مباره ی له و چیرۆکانه ئه. ن به ر ده سه  کون و چۆن ژیان به س نازان له ونن و که
مووی  ژین، هه بی ده ی عاره تانی دیکه وال ی له وانه ژین یا ئه کانی ئراق ده بیه  عاره  شاره ی له وانه ژین، ئه سعودیا ده

. ن ده واری ده ی کورده  کۆمه کان به شته رگوزه یاندنی سه وی گه نن و هه سانکی ونبوو داده ر بوونی که سه  له نجه په
 گومان  ۆیهب. کرێ تدا بت واویان ده  تهکان ڕاستی  چیرۆکه ندێ له م هه  دروستکراو بن، به  چیرۆکانه ندێ له کرێ هه ده
زا و  ب گروپ و تیمی شاره کان ده ی چیرۆکه وه  و ساغکردنه سانه و که ی ئه وه بۆ دۆزینه.  دا نییه یه و دیارده  بوونی ئه له

  دا بچن، لهکان دوای چیرۆکه ب به ست، ده رده به ی گونجاویان بخرته  رچاوه  و سه سته ره ند دروست بکرن، که تمه تایبه
بووی  ره رخان بکرت، قه واویان بۆ ته تی ته یارمه یان وه ڕاندنه ، بۆ گه وه  بدۆزنه سانه و که ، ئه وه کان بکۆنه  وه ونبو سه که
رخان   بۆ ڕزگارکردنیان ته توانادایه رچی له ب هه تی دابن، ده یه  بارکی خراپی کۆمه ر له گه ، ئه وه نیان بکرته الیه فره

لتوری و ئابوریان بکرت و پارزگاریان  تی، که یه رونی، کۆمه کی ده موو هاریکاریه یان هه وه ڕاندنه دوای گه. بکرت
  . بکرت
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  کو کۆیله وهنفالدا  لکوژی ئه ی گه ی پرۆسه  میانه ی له نجانه  مرمنداڵ و گه و مندال و کچه  ئه:کان کراوه  کۆیله منداڵ و کچه

  یه بیانه  عاره و وته ک له والتی میسر یه. دانن  سه یان به کان ژماره وازه رته  په  زانیاریهپی ڵ کرا، به گه وتیان له سوکه هه
ن بی تیم و گروپی پسپۆر دروست بکر کان ده دواداچوونی چیرۆکه  و به وانه ی ئه وه  بۆ دۆزینه.  پشکداره و بازرگانییه  له که

تی و هاریکاریان   یارمه کانی دیکه  ونبووه سه کو که  وه پویسته.  بکرتی گونجاویان بۆ دروست رچاوه  و سه سته ره و که
تی و  یه رونی، کۆمه تی ده بوو و یارمه ره  قه ی تووشی بازرگانی سکسی کراون پویستیان به وانه  ئه بکرت، دیاره

سزای .  بدرت سانه و که ها بۆ ئه ن به خاوهکی  تیه سایه ی که وه وی دروستکردنه ب هه ده.  یه لتوریی زیاتر و وردتر هه که
 وتانی   به وانه یاندنی ئه گه.  بکات و ژنانه تی به  یا سوکایه بکات و ژنانه یری ئه م سه چاوی که به  کهسک بدرێ  ر که هه
  و قوربانیانه  بۆ ئهکرێ ی ده که رستیه په هۆی کۆنه ی کوردی به گه  کۆمه ر بت، چونکه سه کرێ باشترین چاره روپا ده ئه

  . بت خکی دیکه دۆزه
  وه ته سه رزی ده  ئاستی به ب له دواداچوون، ده تیم دروستکردن و به  له کان جگه  ونبووه سه تی که  و یارمه وه دۆزینه

ک  میسر نهکانی وتی  اوه فرۆشر  کچه ت به باره ی سه وه داخه به. وی بۆ بدرت ر بکرت و هه بیاری کانونی بۆده
کان زیاتر   میسریه  میسر حازم یوسفی خۆی له ری کورد له کو نونه ، به کردووه وتۆی نه تی کوردی کارکی ئه سه ده
. رئامز کی فاکته یه وه  و لکۆینه گه ب هیچ به  به وه ، ئه  کردووهدا والتی میسر وها له کی ئه یه بوونی دیارده  نه رگری له به

ش بۆ وتکی  و گوتنه ، ئه ین شتی وا بوونی نییه ، ده وه یه مباره دواداچوون له  و به وه ب هیچ لکۆینه  بهکان میسریه
    ! خوین مان ئاواز ده  هه له" کورد"ری   نونه  یه وه یر ئه الم سه ، به یر نییه کو میسر سه کرسی و دیکتاتۆری وه نادیمو

  
  ندادگایی تاوانباراتاوانباران و 

شداریان  م یا زۆر به ی که وانه موو ئه ت بۆ ناساندن و دیارکردنی هه کی تایبه زگایه  ده  پویسته: ناساندنیانباران وتاوان
کان و ئاستی  تی و شونی تاوانکاریه چۆنیه. رخان بکرت ته،  نفالدا کردووه لکوژی ئه  تاوانی گه یا هاریکاریان له

رچی  به  له وه روونکرته. گشتی بناسندرن ک به ستدار و خه یوه  پهین الیه یار بکرن و بهدا د که  تاوانه شداریان له به
  . یه دا هه که  تاوانه بت، یا تاوانبارن و پشکداریان له دا هه که  تاوانه  تاوانبار بن یا پشکداریان له وانه کرێ ئه ده
    

کان   جۆره  جۆرک له  به  که وه گرته  ده سانه و که موو ئه نفالدا هه لکوژی ئه  گه  تاوانبار له:کان  ناوخۆییه تاوانباره
پالنیان ی  وانه  ئه واته.   ئاست و شونی جیاجیادا کردووه دا له که لکوژیه ی گه  پرۆسه شداری یا هاریکاریان له به

   هرش و شاوه شداریان له وخۆ به تهراس،  شداریان کردووه  پالنداناندا به له ، رمانیان داوه  فه ، بیار و داڕشتووه
کیان  ، خه  و داپۆشیووه ندووه که ، گۆڕیان هه شداریان کردووه دا بهکان  کوشتنه وخۆ له ، ڕاسته  کردووهداکان ربازیه سه

 و  سه رکه مووی هه  هه وانه ئه.  دا داوه که جکردنی تاوانه جبه تیان له  یارمه کی دیکه یه شوه ، یا به  ت داوهگر  یا به گرتووه
 تا  وه کانه  جاشه  له و تاوانبارانه ئه. ن ی خۆیان بگه سزای کانونیانه  دادگا و به ب بدرنه ی خۆی ده که پی تاوانه به
  .  وه گرته رپرسی ئراقی ده رزترین به به

  ته وانیتر داوه لی کیمیاوی و ئه کو عه عسی وه رزی به به سی پله ندێ که ئراق هه ی  که بیه وا و عاره واو و ناڕه دادگا ناته
ی  سانی دیکه  که زۆر له. نفال ڕزگار کرد لکوژی ئه ڕ سزای گه  مه لهدیکتاتۆری دام حوسینی   خۆی سه دادگایهو  دادگا، ئه

نا و   خۆیان په وه به اره کورد و ع التدارانی ئراق به سه  ده وه داخه م به  دادگا، به ب بگیرن و بدرنه تاوانبار ماون ده
  . ن که دهن و  ده ده  و تاوانبارانه پارزگاری زۆر له

ی تاوانی  وه بوونه  دووباره پشگرتن بهکانی  گرنگه   پرۆسه  له ککه وادا، یه کی ڕه  دادگایه لهیاندنی تاوانباران  دادگایی گه به
  وه ینه ب بیری بخه  ده دیاره. نت یان ساڵ بخایه ده  به نگه ت ڕهواو ناب  سایک و دووان ته ش به یه و پرۆسه ئه. لکوژی گه
ی   چوارچوه  له که  تاوانه تی، چونکه ی کورد کردوویه سته لی ژرده  گه ر به رامبه  ستاتی ئراق به ی کراوه و تاوانه ئه

   له و ڕاستیه ر ئه سه خت له ب جه  ده  له  بۆیه، جکراوه  و جیبه رچووه  ده وه رزی ستاتی ئراقه التی به سه کان و ده بیاره
  .  وه کی کانونیدا بکرته یه چوارچوه

 بۆ دادگاییکردنی تاوانباران  رخان بکرت، دۆسیه ی تاوانباران ته وه زا و پسپۆڕ بۆ دۆزینه ب تیمی کانونی، شاره ده
  . ج بکرت  جبه  بکرت و پرۆفیشنانه رخان بکرت، دادگاییکردنیان ئۆرگانیزه ته
  

کو ستات  ی ئراقدا چ وه وه ره ده ی له وانه موو ئه ی ئراق، هه کانی ناو چوارچوه  تاوانباره له جگه: کان کیه ره  ده تاوانباره
کرێ   ده کان داوه جۆره  جۆرێ له نفالدا به لکوژی ئه می گه رده سه تی ئراقیان له نی یارمه مه قه یا کۆمپانیای کیمیاوی و ته
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ان بووی ره  داوای قهها روه دگاییکردنیان بدرت، ههدا و  وه لیپرسینهوی  ههکرێ  دهبت و  کدا هه  تاوانه پشکیان له
تلرشه شداریان له جۆریتر به کی کیمیاوی، یا به هۆی دروستکردنی چه ته  بوونه ی که زگا و ستاتانه و ده ئه. بکردا  که  ه

یریان بکرت و  کی سه ره کو تاوانباری ده کرێ وه دا، ده که لکوژیه  گه  کارئاسانی له  بۆته  که هودو یا کاری وایان کر کردووه
خۆیدا کارکی   خۆی له وانه ی ئهی و دیارکردنی ئاستی تاوانبارناساندن. دادگاییکردنیان بدرت و  وه لپرسینهوی  هه
  کان کردووه کراوه  کۆیله  بازرگانی کچ و منداه شداریان له ی به سانه ی یا که هو وتان  ئه مان شوه هه  به وه ئه .   گرنگه ره هه
  .  وه گرته ده
  

کان   جۆره  یا به جۆرێ له ی تاوانیان سوکه سانه و که  ئه: تاوانیان سوکهی  سانه و که یی بۆ ئه رده روه زگای په ی ده وه کردنه
  ، چونکه یه تی هه یه روونی و کۆمه ی مۆرالی و ده وه کردن و چاککردنه رده روه  په  گون، پویستیان به که  پرۆسه له
دا  وه یی و چاککردنه رده روه ی په  پرۆسه  به وانه ر ئه گه ، ئه گه  ناو کۆمه وه کرن و دنه  ڕۆژان ئازاد ده  ڕۆژک له وانه ئه

  . نن یه  بگه گه  کۆمه کرێ زیان به ڕن، ده په تینه
کی دروست و  یه گه ی کۆمه وه  ڕگای دروستکردنه لکوژی له کانی گه  بۆ جھشتنی تراژیدیا و ئازاره وکه  ههش وه ئه

  . داگونجاو
  

    و لبووردن وه ونهئاشتبو
کرێ  ش کاتک ده وه ، ئه یه کی ئاسایی هه ندیه یوه ی په وه  دروستکردنه لی قوربانی و تاوانکار پویستیان به ردوو گه هه
  بووکان بژمرت، له ره موو قه لی کورد بکات و هه  گه  لبووردن لهی داوا دا ستاتی ئراقه  لره نی تاوانکار که ر الیه گه ئه
موو   هه کو ژینۆساید بناست  و ڕیسوای بکات، له نفال وه بی ئراقدا تاوانی ئه لی عاره  ناو گه  و له وه ن خۆیه الیه

لی کورد  ری گه روه کسانی مافی سه  یه هدان بدها  روه هه. و بکات یه  په  و میتۆدی ئاشتیپارزانه رده روه کاندا په ئاسته
کسان  کان یه به ڵ عاره گه  ئراقدا له لی کورد ناتوان له  گه لی کورد، چونکه خۆیی گه ربه  سه  به دان نانهویش د ئه، بنت
لی کورد،  خۆیی گه ربه کانی ئراق بۆ سه به تی عاره دژایه. ر بکات  مسۆگه وه  ناتوان ئاشتبوونه یه ی ئیستا هه وه  و ئهبت

  . ژیانکی ئاشتیخوازانه وه که یه  و به وه ک ئاشتبوونه  نهب ه د ساتی دیکه لکوژی و کاره و گه ی ڕووه که ئاراسته
 ئاستی  ، لهرخان بکرن تدا ته زگای تایبه  ده زا و پسپۆڕ له کی شاره  خه یه و پرۆسه دیھنانی ئه  و بهیشتن ب بۆ تگه ده
  . ر بکرت سه ربکرت و کاری له تدا بیاری بۆ ده سه رزی ده به
  
   نفال کوژی ئهل  گه  بهت ی تایبهو لکۆینهخوندن و زگای زانستی  ده
لی کورد تووشی   گه ، که یه هوام ه رده ی زانستی به وه  و توژینه وه  لکۆینه  خۆیدا پویستی به لکوژی خۆی له گه

لکوژی  ر گه سه  له وه  و تویژینه وه تی زانستی بۆ لکۆینه زگای تایبه  ده وه یه و باره  له ، پویسته لکوژی بووه ساتی گه کاره
ن و  موو الیه  هه ه ل زگایه و ده ئه  پویسته. زرنت کان دابمه ه کۆمه  به بکردن و کوشتنه عاره زی، به گه نفال، پاکتاوی ڕه ئه

کان بتوان  لتوری، ئابوری و ڕامیاریه روونی، که تی، ده یه  کۆمه رهاویشته و دهنفال  ساتی ئه کانی کاره ره به له کونوکه
و ن  لکوژی و الیه مکی گه ر چه سه  لهوه لکۆینهها  روه هه.  بکات  ئاماده نانه و الیه ی زانستی بۆ ئه رنامه  و به وه بکۆته
  یان داوهوی جیھان ڕو کانی دیکه  شونه  له که   کانی دیکه لکوژیه ر گه سه  بکات، له مکه و چه ستدار به یوه کانی په خاه

   . لی کوردیان ئاشنا بکات  جیھانی گه  بکات و به وه  و توژینه وه لکۆینه
یال و زانین تر کانی بکات و ئاوگۆڕی مه شکهخو سته  ده یهیزگا جیھان ل ده گه تراکت لهنندی و کۆ یوه  په هیزگا زانستی و ده ئه
  . دا بکات وانه ڵ ئه گه له
داویستی، که ک هه یه کو زانستگه  وه زگا زانستیه و ده  ئه ویستهپت ی هه کانی زانستگه وهرچا  و سه سته ره موو پب .بتوان 

  .  بداتندکاران خو کاندا به هموو ئاست  هه ی زانستی له بوانامه
  
   کانی ناساندن وه هه
 بۆ هۆلۆکۆست،  ی بۆنمونه وه ل ئه گه راورد له به بهندی  تمه ن تایبه ت و خاوه کی تایبه لکوژیه کو گه نفال وه لکوژی ئه گه

ند   چه نفال له لکوژی ئه ناساندنی گه.  می بۆ کراوه  ئاستی ناساندندا زۆر که تا ئستا له نیسیا کراوه،  بره ڕواندا، سره
لکوژی  کان بۆ پشگرتنی گه وه گشتی و هه لکوژی به  تاوانی گه بۆ زیاتر ئاشنا بوون به: م که ، یه خشه  سوودبه وه که نه الیه

یی بۆ پارزگاری و پشگرتن  وه ته هیداکردنی پاپشتی نون بۆ په: م هدوو. ی جیھاندا  شونی دیکه  له یه و شوه و تاوانی له
لی  ر گه سه کانی به ساته بۆ ناساندنی کاره: م سیه.  داهاتوودا لی کورد له  گه  دژ بهی دیکهوهای  یا تاوانی ئه لکوژی  گه به
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  .  بواری ڕامیاریدا  ئازادی و ئاشتی له یشتن به کان بۆ گه وه پشبردنی هه و هر  به مجۆره ی کوردا هاتوون و به سته ژرده
 بۆ ئاستی   وه وه  ئاستی گوزارشت و گانه ب له  بت، ده وه رزترین ئاسته زمترین تا به ن ب له کانی ناساندن ده وه هه

زرندرت و   دابمه و بوارانه موو ئه نی پسپۆڕ بۆ هه ی درژخایه  پرۆژه ب کۆمه ده.  بت وه  و توژینه وه لکۆینه
گشتی و  کان به کان، زانستگه شکهخو سته  ده  جیھانییه خراوه ڕک هندی ب یوه ب په  ده سته به م مه  بۆ ئه.رخان بکرت ته

  له.  و سمینار ساز بکرن وه  لیکۆینه کۆنفرانس و وه م بواره  لهتی بکرت،  تایبه لکوژی به  گه هکان ب ته  تایبه زانستگه
 یاد و  یی رکبخرن، پشانگا لهک کاندا کۆڕ و سمیناری خه  گونجاوه  ئاسته ی جیھاندا له کانی والتانی دیکه گه کۆمه
کاندا کۆڕ و سمینار ساز  زراوه  دامه نیساکاندا، له  که کاندا، له موو ئاسته  هه کاندا له  خوندگه ، له وه کاندا بکرنه بۆنه

  کیه هر  سه  زمانه  والتانی جیھاندا و به نفالدا له لکوژی ئه ڕ گه مه رکردنی گۆڤاری زانستی و ئاسایی له بکرن، ده
  ت به باره  سهی پویست بۆیان رجکردنی بودجه ران خه ران و لکۆه سهوتی نو ، یارمه کاری بۆ بکرتکان ییه وه ته نونه

زایان بۆ کۆڕ و  بانگھشتی شاره. ر کورددا هاتوون سه ی به کانی دیکه کوژیه نفال و کۆمه لکوژی ئه ر گه سه  له وه لکۆینه
  .اندا کوردست نفرانس لهکۆ
  
لی کوردی  کانی گه وه یی و نه رده روه می په  سیسته  بخرته لکوژییه و گه ب ئه  ئاستی ناوخۆی کوردستاندا، ده ها له روه هه

 شونی گونجاودا  ر و سیمبۆل بۆ قوربانیان له یکه ، کۆر و سمینار ساز بکرن، په وه پشانگا بکرنه. پ ئاشنا بکرت
و  موو ئه ب هه ده. دروست بکرن)  تۆبزاوا بۆنمونه( شوینی گونجاو  ی تاوانباریی بۆ تاوانباران لهر یکه دروست بکرن، په

.  ن و گونجاوترین شوه باشتری  مرۆڤی کوردی به نفال به لکوژی ئه ر بۆ ئاشناکردنی تاوانی گه  به  بگردرنه ڕگایانه
   و مرۆڤانه ی ئاشتیانهک یه ئاراسته  دروست بکات،  که  تاوانهر سه  لهکی کۆی گونجاو یشتنه تگه بتوان  جۆرێ که به
    . بگرت خۆوه له
 
  ؟نگاندن سه دواداچوون و هه  و به سانه و پر موو ئه  ههردنیک ڕژی و ئۆرگانیزه رنامه به
ی  وانه  ناویان هندرا و ئه کهی  تانه و پرس و بابه موو ئه  بۆ هه رچاوه ت و سه سه ن ده رفراوانی خاوه ی بهک زگایه ب ده ده

و  ی ئه که ریه  بۆ هه  و کۆنکریتیانه ماتیکیانه سیسته. رخان بکرت زرت و ته ، دابمه کراوه ر نه سه دا له گۆتنیان لره
  بۆ ماوه.  بکرن ی پویست ئاماده رچاوه  پرۆگرامی کار دابرشترێ و سه تانه بابهو  کانی ئه  و لقه  و بگه تانه بابه
یا وتن  که رنه  سه  له وه  و لپچانه وه دا دیاربکرت، پداچوونهتک ر بابه  هه ر قۆناغکی کار له جکردنی هه جبه
  ی که رنامانه و به  بکرت و گۆڕان له وه یه و ڕوانگه نگاندن له سه هه. ی دیاریکراودا بکرن  ماوه ندا لهکا وتنی کاره رکه سه

  کان شیکار بکرن و له یاندن و کۆسپه نجام گه ئه ری به گه  و ئه و پرۆژانه کانی ئه  گونجاوه ره وه پب ده. الوازن بکرن
  . ری دابن ژر چاود ندا لهجکرد بواری جبه

  
ش  وه وێ، ئه کی زۆری ده یه وی پرۆگرامکردن و کارکردن بۆیان، توانا و وزه  و هه و کارانه  ئهکو گوترا و بیندرا وه
.  بت وه ه پشت بردنی له ڕوه تی به سه واوی ده تی ته ب پاپشت و یارمه  و ده که ره تی گه کی تایبه ریه م مینسته نی که هالی به

  رفراوانترن له ، زۆر به یه  هه وه نفاله لکوژی ئه  گه وخۆ به ندیان ڕاسته یوه  په مان بۆ کردن و که ی ئاماژه تانه و بابه  ئه دیاره
تی  سه کو ده ، وه وه یه مباره  یا بوونی جوداکاریی له بۆیان رکردنی مووچه کان و مسۆگه ی خزانه کشه،  وه یادکردنه

ول  ی هه وه له ، جگه وی بچوکی داوه ندێ کار و هه التی کوردی هه سه  ده.ن که ی بۆ ده ئاماژهمانی کوردستان  کوردی و پارله
رت و بو و  په ئاستی پویست دوورن،  کو زۆر له ر نین، به ده تدار به سه ندی پارتی ده وه رژه ری به  کاریگه کان له و کاره
تی کوردی بۆ  سه ی تائستا ده وه ئه.  یه رنیان هه و نهی دژ  ئاراستهالتداران  سه دهل باردا  گه له. واون ی ته رنامه ب به
یشتنکی الواز و  ما بۆ تگهه. کات ده یی  می و ناشایسته رخه مته ه ک ، هما بۆ نفالی کردووه لکوژی ئه ساتی گه کاره
نفال  لکوژی ئه ساتی گه یی کاره وره  گه وان له ئهی  وه ر ئه  سه خاته گومان ده. کات نفال ده ساتی ئه کاره ت به باره  سه واو ناته
،  یه ییان هه تدار ئاماده سه ردوو پارتی ده  هه ،راوهستی پک دا هه  زۆر بۆنه لجار و له ڕاکشاوی گه ی به وه ئه. یشتبن گه
لدا  ندی گه وه رژه رووی به سه و دواجار له نفال لکوژی ئه کانی گه ل و پرسهنفا رووی ئه سه ی خۆیان له که ندی پارته وه رژه به

  .  دابنن
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i ویستهره پت، وشه  لکردندا  نگی ئیسالمیزه  جه  له گوترا که  ده سانه و که  و به بیه  عاره کی یه وشه" هید شه"ی  دا بگوتر

م  کارهاتبت، به کان به به کرێ پشتریش الی عاره  ده دیاره.  کوژران کان، ده  ناموسومانه ه ک و کۆمه دژی خه
  ب که ی عاره وه ته  نه وساوه له.  کارهاتووه  به ئاگایانه رفراوانی و به  به شکری ئیسالمدا به کانی له می داگیرکاریه رده سه له

ری  ست کاریگه ی باده وه ته کو نه ها وه روه هن، هه کارده رفراوانی به  به  به مکه و چه  ئه یه یه و وشه ری ئه خۆی داهنه
 کورد  وانه دا له وانه ته و نه نو ئه خۆی لهی  وه لتور و مۆرال و جۆری بیرکردنه  و که کان کردووه سته ژرده وه ته ر نه سه له
ب  هید به ی شه  وشه کاتی خۆیدا  لهمجۆره به.  ب کردووه ی بۆ عاره و کاره  ئه  رفراوانانه  ئیسالم زۆربه ، دیاره پداوه ره په

هید بۆ  ی شه نانی وشهکاره  به وه یشتنه و تگه له.  ناو زمانی کوردی ته  هنراوه  و تاوتوکردنی گونجاو وه لکدانه
  .  گرێ ده ی جۆراوجۆر هه خنه  و ڕه باتی ڕزگاری و بۆ ئازادی کورد و کوردستان گونجاو نییه ر خه سه  له سانک که که
  


