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ی دۆزی تاوانبار فرانس ڤان سرپر  به،ندا ی هۆه رپرسی کۆمیته به (میر قادر ئه  یو کار کشانه ست له ده

    ڕکخراوی چاک له) مان ی ئه بژردراوی کۆنگره ری چاک هه به ڕوه ی به ندامی کۆمیته ئه،ئانرات
  

رڕۆژ بۆ   سه  خستنه وانه ت و کارو شه حمه ندی چاک و زۆر زه ناوه سوڕان له چوارساڵ کارو هه دوای پتر له
ندین کارو  چه،نداو ی هۆه وه هر ندا و ده  هۆه کی کوردستان له نفال و جینۆسایدکردنی خه دۆزی ئه

م  ی خۆم له وه کار کشانه ست له وت ده مه ده، ڤان ئانراتبووس دواترینیان دۆزی فران  که وره ی گه پۆژه
کان  قوربانیه ڵ زۆرک له گه دا له ند ساه م چه  له ش که و هۆیه ر به هه. نم یه بگه ڕا ڕکخراوی چاک  له ڕۆوه

 و  تاکارانه به  دیموکراتی و خه له سه مه،نفال ئه،ر دۆزی جینۆساید  سه  له و میدیاکندا کارم کردووه
کار  ست له ده  لهوه مه کئاگادار بکه  خه زانم که رکی خۆمی ده ئه کی کوردستان به کانی خه داخوازیه
  . م هک وه کشانه
  :ی گشتی  شوه ن به مانه م ئه وه کار آشانه ست له هۆی ده

ڵ و   شتکی تکه  به بوه، رچووه  ڕکخراوک ده کی گشتی له یه شیوه وه به دوای کۆنگره ندی چاک له  ناوه-1
ش کردن و شکاندن و  کتر ڕه یه،یدا که  خراپه باره ویش به  ئه که، کهیر وه خه خۆیه نھا به ڵ و ته پکه
موو یان   هه وه شه و هۆیه  و به  ئاراوه  دته  باسک کهو خنه ر ڕه ر هه رانبه به  له وه توول کۆ کردنه که ته

  ...  قوربانی بوونه... و.... ی تواناکان زۆربه
کی جر  هیچ مه  که امی کۆنگرهند  ئه  و کردنیه وه  ناو چاکه سانکی هنایه  که وه داخه ی چاک به کۆنگره-2
  ک له هیچ یه   بوونی له نه نجه بوون یان چ په ندام نه ک ئه ی وه نموونه،بوو شداریان تدا نه به

  له سانک که که نگ دان به مووش خراپتر ده هه  له،بوونیان دا نه نگ و سه  پشتر ده،کانی چاکدا ئۆرگانه
   له  هیچیان ئسوی وه وانه  ئه من الم وایه و که،ستدت ده و چیان لهناسراون چین  بوون و نه دانه کۆنگره

  . چی خۆیاندانین
ک ناوی   وه  دوای کۆنگره فته ک هه یه ر به هه، کانی کۆنگره  بیارو شته ست کاری کردنی زۆرک له ده-3

ی  سته کردی بۆ زۆری و بۆری ده  کۆنگره  بوو که نه و هه نجامی ئه رئه ر به ش هه مه ئه که،... هتد،ڕکخراوو
  . ر به ڕوه به
  وه موو شتکه هه ست له سانک ده که،بردن ڕوه کانی به قلیدی بوونی پرۆسه بیرۆکراتی بوون و ته -4
ی  وه ره ڵ ده گه ندی له یوه په،رپرسی فن و فیسار ئۆرگان  یان به،رشتیار رپه  سهری ناوی ڕابه ن به ده رده وه

  . ب ئاگاداری ڕکخراو ن به که  دهچاک وکاری تر
وتو بۆ یدان و ب هزکردنی   شیوازی زۆر دواکه رگرتن له ک وه که-5
سانک بۆ دانگدان  هنانی که،سازی کوتله، وه نهاندام پشتی ئه  له وه کۆبوونه، وه وزانانه فه،ناکانی ره رانبه به

ی  معه ندامان و سو نج و کاری ئه ر ڕه سه کردن له به و قه وره خۆگه،کاندا نگدانه کاتی ده نھا له و ته
کاری   لکردن له نگه  بده وه والی تره له. کان کان و کۆمیته کانی خه مدانی کاره ه قه ناوی خۆ له به،چاک
  . یان وه سانی تر یان بچووک کردنه کان و که هن الیه

پوتۆزی  ناو ته کتی و پارتی و وونکردنی خۆ له  یه ت و دڵ خۆشکردن به سه ده  له وه خۆنزیك کردنه-5
نووس   چاره ر ڕووداوه رانبه به کردن له  لکردن یان هیچ نه نگه ریشدا بده رانبه به تداو له سه ده

ک  داراه ی ئاگرین هیچ کارو ته مهایان  وای وتاری ئاگرین و به  دامه گای سهدن دا یا نموونه،کاندا سازه
  . کی کوردستان  خه کان له له سه ی ڕاستی مه وه  وشاردنه یه له سه م مه کردن بۆ ئه نه
رارو بیار   قه  وه وه بنه وقی خۆیان کۆ ده زه س به ند که چه کان یان ی کۆمیته وه ره ده بیاردان له-6
  س له ند که  کوردستان چه چنه ده ن که و دوو پرۆفیسۆرانه ی ئه له سه ش مه ی زۆر تازه نموونه،ن ده ده
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 من ،ن ده  ده وه مان دن بیاری ئه ی ئه  کۆمیته س له ند که  چه س وه ک که ندا وابزانم یه ی هۆ له کۆمیته
گری ج،لجیکا ئاگادار نیم  به  له م کردووه یدا قسه گه ند وخۆشم چووم له ی هۆه رپرسی کۆمیته ک به وه
شم ل ئاگادار  ئوه، ناشتوانم  وه م نیه وه بستی چوونه من خۆم هیچ مه  که ،،،،،، رشتیار ئاگادارنیه رپه سه

  .  وه کردۆته
   کهن وه هر ی سه رانه و فاکته نجامی ئه رئه  به  که فیقانه  ناڕه وتابی نا دیموکراتی باروودۆخکی هه -7 

 نسیبی هیچ  ش به خۆزگه، یان نیه نیدا نموونه ده اتی و و مهرن دیموک عه هیچ ڕکخراوکی واق له پم وایه
  وره زاران شتی گه  دیموکرات و هه ن و خۆیان به بکه وره ی گه ران قسهاز  هه سانک که که،!بت س نه که

ر  سه له  ته نیه ده م مه ی ئه نموونه!  بۆ چوونی هاوڕکانی خۆیان بنریکی تیرۆری فکرو م خه بزانن به
  .  بت باشتره وی نه زه

م الم گرنگ   هه م باس کردووه شتردا نـوونهپکانی  نامه م له  هه پشتر وه ره ی سه  خانه وه موو ئه بۆ هه
  . بت س بریندار نه م تا که یانباس بکه  جارکی تر نموونه نیه
  سانک که ر که رانبه  به نگه کرابن یا ڕه  نهر من هرانب  به تیانه داله  یان نا عه و خانه رک لهۆ ز نگه ڕه
سک  رکه بار بۆ هه  بارودۆخی ناله بوونی دیموکراتی وه  نه  ڕاستی من الم وایه م به به، دوورن وه منه له

  . بووم وناشبم نگ نه هرگیز بد ش هه بۆیه، مووان کراوه ر هه رانبه ساز بکرت به
کانی  تیه رپرسیاریه موو به  چاک و هه ی خۆم له وه کار کشانه ست له  من ده وه ره ی سه لیالنه و ده به

رپرسی  به،رپسری دۆزی تاوانبار فرانس ڤان ئانرات  به،ندا ی هۆه رپرسی کۆمیته به،نم یه گه ڕاده
  . مان ی ئه بژردراوی کۆنگره ری چاک هه به ڕوه ی به ندامی کۆمیته ئه،رشیفی چاک ئه

  وتووبن کهر ڕیزو سوم و سه
  

 میر قادر ئه
Khadir8@yahoo. com 
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