
 رویج نه  ران له نابه کانی په تیه زایه ناڕه
 !ژین تیایدا ده  کانی که مپه ستی سوتاندنی کهائ  شته گه 

  
و  ککن له یه  مپه هم دوو ک ئه. رلی ر و فاگه لییه یمپی کاتی ر دوو که ھه  وته که ی مانگی جوالی پشوی ده 7ڕۆژی 

یان  که ریه نابه داوای په  فزیان به همی ڕ دووا وه  که  دروستکردووه ی رانه هناب و په رویج بۆ ئه تی نه وه ده  ی که مپانه که
  مپانه م که ئه. ندنین مه ھره ھیچ ئیمکانیاتک به  رویج له تی نه وه ی دهیر نابه کانی په ئینسانیهپی یاسا نا  و به  وه رگرتۆته وه

راندا و  نابه ی په وه ڕانه هگ  هناو ئازادان  ی به رنامه ی به یهژر سا له  وه ۆنهیان بیان خۆ  ڕوانه ت چاوه وه ده  که  یه سانه و که بۆ ئه
بت  نا یاسایین و ده  رانه نابه م په رویج ئه تی نه وه ی ده ووته  به. کانی خۆیان بۆ ووته  وه یانگنه زۆر ده  به  ناوه  یان ناوه

ژین مل  دا ده لره  ی که سانه و که ی ئه وه بۆ ئه  ڕوه برن به کی زۆر نا ئینسانی ده هی شیوه  به  مپانه م که ئه.  وه بگدرنه
ژوورکی   سیان له که ر چوار و ھه ژین ژریدا ده  له  قفک که سه  له  جگه  مپانه م که رانی ئه نابه په. یان وه ناردنه  ن به بده
، درت رجییان پده ویجیش خهر کرۆنی نه 100  فتانه و ھه درت یشیان دهم نانخواردن ن، س ژه به ر ده سه به ناسکدا ژی ته
م  ران له نگاندنی باری گوزه سه بۆ ھه  که ش و ڕاپۆرتانه خودی ئه. کات ف ده سره شی ڕۆژک مه نھا به ڕاستیدا ته  له  که
ران و  ھیچ ئیمکاناتکی شونی گوزه  له  مپانه کهم  ئه  ن که ده ده  وه گوازارشت له ، هکراو  ت ئاماده وه دا بۆ ده مپانه که

روونی زۆر  ده یبارک  ڕوانی له چاوه  ندین ساڵ و مانگ له کانیشی دوای چه سه و که  ند نیه مه ھره ندروستی به پداویستی ته
رویج  تی نه وه توندی له دهی  خنه ری ڕه نابه کان بۆ کاروباری په کگرتووه یه  وه ته ی بای نهت کۆمیسیۆن نانه ته. خراپدان
و  ی ئه زۆرینه  شایانی باسیشه. یان وه زۆر ناردنه  ران و به نابه په  کانی دژ به نا ئینسانیه  ته ر سیاسه سه له  گرتووه

ریتریا،  ثیوپیا، ئه انستان، ئهغف ی عراق، ئهنکانی عراق، کوردستا کی ووته ژین خه دا ده مپانه م که له  ی که رانه نابه په
و   راریان گرتووه ڕ و پکداداندا قه من و شه ر ژیانکی نا ئه رامبه به  له  یان ڕۆژانه که که خه  ن که و ووتانه سۆمالیا و ئه

  .ژین تیایدا ده  ی که تباره ینه مه  ته زعیه و وه ھاتن له ھه  له  جگه  یان نیه کی که ڕگایه



م  ر باری خراپ ئه سه کان، له ریه نابه ئینسانی و په  ورویج ھاوشانی ڕکخراوه نه  ی عراق لهرانی کورد نابه ڕکخراوی په  دیاره
  ته م سیاسه کانی ئه خراپه  ئاکامه  تی له وه و ده  نجامداوه تی ئه زایه ندین جار خۆپیشاندان و ناڕه چه  رانه نابه په

باری خراپ  شداربوون و گوزارشتیان له دا به تیانه زایه م ناڕه له  عاالنه فه ش مپانه م که نابارنی ئه ھاوکات په.  وه ئاگادارکردۆته
بانگکران   رانه نابه م په سای پاردا خودی ئه  ت له نانه ته. یاندا کردوو گه ت له وه ی نا ئینسانی ده ه رانی خۆیان و مامه گوزه

م  و ھه کانیان بت تیه زایه داواو ناڕه  م گویان له مان ھه رله هکانی پ دارانی ناو ھۆه دباتکدا سیاستمه  بۆ ئۆسلۆ تا له
. راندا نابه ی په مواره ھه نه  م باره ر ئه رامبه به  له کان بن ری و ئینساندۆستیه نابه په  کخراوهتی ڕ زایه گوبیستی ناڕه

  .مول ناکرت حه چیتر ته  که  یشتووه شونک گه  به  ته هزعی م وه ئه  که  وه یان دووپاتکردۆته وه ران ئه نابه س پهشمیشھ ھه

ردانی دوو  و ئاگرتبه  ره نجه شکاندنی په  ونه که ران ده نابه رلی و په مپی فاگه که  وته که شوی ده ی په وه وای ئهبوو د  وه ئه
م  کی که یه پاش ماوه. ری وروبه دهکانی  مپه که بۆ  وه ران بگوازته نابه دا زاڵ بت و په که ر باره سه توانت به ژوور، پۆلیس ده

و دوای   که مپه رگاکانی که و ده  ره نجه شکاندنی په  ونه که ران ده نابه ستنن و په ده ره کان په تیه زایه ریش ناڕه مپی لییه که  له
ر  کۆتایی دت و ھه  که مپه ردانی که ئاگرتبه  کان به تیه زایه کانیان بگرت، ناڕه داواکاریه  نابت گوێ له  ی پۆلیس ئاماده وه ئه

بۆ   وه گوازرنه ش ده مپه م که رانی ئه نابه ئاکامدا په  له.  وه رچاوی پۆلیسه به  نرت بهسوت وی دهوا ته  به  که مپه سی بینای که
  س له که 23گرتنی   ستت به ده پۆلیس ھه.  وه وتۆته که نه ی لج زیانکی گیانھی  ختانه خۆشبه. وری کانی چوارده مپه که
مۆ و  ئه. کی کوردستانی عراقن کانیش خه ستگیرکراوه موو ده ھه. بوون وه م ڕووداوانه پشت ئه  له  گوایه  کان که ره نابه په

 نن و ده سیان ئازاد ده که 19دون بۆ که کرردرن بۆ که سیشیان ده که 3مپی تر و  نردرک به نۆم کهناوی تراند  مپ  
سکی  که  که  سانه و که سیش له ک که یه. پش  یان دته وه تی ناردنه م فرسه که کرن تا یه رده سه ستبه ودا ده ران له نابه په

تا   دیاره  که.  دایه وه ژر لکۆینه کرت و له رده ری بۆ ده سه ستبه ده  فته ی چوار ھه بۆ ماوه  و کوردی عراقه  ساه 37
  .بووبت  وه م کارانه پشت ئه  و له ئه  که  وه کاته تی ده ڕه  سه و که ئستا ئه

تیایدا،   ندامه رانیش ئه نابه ڕکخراوی په  تی که وه ڕاسیزمی ده  و داواکانیان، تۆڕی دژ به  رانه نابه م په بۆ پشتگیریکردن له
کامل احمد،   ماندا ساز دا که رله م په رده به  جوالی لهی  8رواری  به  ممه شه 5ڕۆژی   تیان له زایه کی ناڕه یه وه کۆبوونه

کان  ران و ڕکخراوه که دا قسه تیه زایه ناڕه  وه م کۆبوونه له .بوو  م خۆپیشاندانه رانی ئه که قسه  کک له سکرتری ڕکخراو، یه
  م ئینسانانه تی ئه المه گیان و سه  رویج له نهتی  وه بت دابخرن و ده ده  مپانه م که ئه  که  وه کرده  وه ر ئه سه ختیان له جه
زیاری اراندا و خو نابه ر په رامبه به  گرت له جروی تی نه وه تی نائینسانی ده سهسیا  ی توندیشیان له خنه ڕهو   رپرسه به

  مه ئه  ھاوڕابوون که  هو ر ئه سه مووان له م ھه کاری توندوتیژی، به  گرتن له وزهار وای په. تکی ئینسانی بوون سیاسه
م  ی ئه تیجه نه  تیان له وه کان ده ران و ڕکخراوه نابه په  مکه و ده رویجه تی نه وه تی نا ئینسانی ده ی سیاسه تیجه نه

  . یان پشبینی کردبوو ته زعیه م وه کردنی ئه مول نه حه و ته  وه قینه و ته  وه ی ئاگادارکردۆته تانه سایسه

  ورویج نه  رانی کوردی عراق له نابه ڕکخراوی په
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