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  قادر نادر... ؟   گرنگه21/8 ڕۆژی  له کانی عراق ته فاره م سه رده بۆ خۆپیشاندان بۆ به

  
ک چاالکی  توانی کۆمـه، تی سایه ک رکخراو وکه  هاوکاری کۆمه چاک به، ند سای ڕابردودا  چه له

کی کوردستان  نفال و کیمیابارانی خه ی ئه له سه ر ئه نجام بدات بۆ ناساندنی مه گرنگ و کاریگه
  . وه ینه کورتی چر بکه  به وه ی خواره مانه توانین له ده که

زیندانی کردنی ، جی زره نزار خه ڕخستنی دادگایی کردنی گه ترین پاپشتی بوو بۆ گروپی به وره  گه 
  ه جینۆساید ل كی کوردستان به ی کیمیابارانی خه له سه نرانت و ناساندنی مه تاوانبار فرانس ڤان ئه

تی میس و  ر حکومه  سه بۆ فشارخستنه، دا نه ورپا و که  وتی ئه8  خۆپیشاندان له، وڕپیدا کی ئه دادگایه
 کچی 18هۆی بردنی  بیدا به ره یاندنی جیھانی و عه زگاکانی سیاسی و ڕاگه نو ده ڕسواکردنی له

تی  سایه ندین پارت و که ڵ چه گه ندی و دیدار له یوه په، وانی میس کانی شه نفالی کورد بۆ یانه ئه
  هیو چاالکی له  جگه مه ئه... وڕپادا ری له ئه ماوه یی و جهۆیی سیاسی ومر وڕکخراوه و مانی ڕله په
ی  وه یادکردنه له بجه ه نفال و هه ی ئه له سه ی مه وه  هۆی ئه  بۆته که، یکات  چاک ده ی ڕۆژانه جۆرانه مه هه

ندێ  ی ڕۆشنبیران وهه می ڕۆژانه ت وخه بابه  کو ببته به 14/4 و  16/ 3تڕ ساکدا تبپه دوو جار له
 ی ی کوردیش وا ڕچکه  ئمه ت که مان پ ده وه  ئه م چاالکیانه م ئه رجه  سه ر بۆیه هه، پارتی سیاسیدا

  .  که ن و جوله رمه النی ئه ک گه ر وه  به مان گرتۆته که له ناساندنی جینۆسایدی گه به
  . سودی ل ببینین؟ ر بتوانین گه بت ئه  ده هینده  روه م په ترین گۆڕانی ئه وره  یش گه21/8خۆپیشاندانی   

ترین تاوانباری جینۆسایدی  وره وڵ بدات ڕۆژی دادگایی کردنی گه  هه ی چاک دا بوو که رنامه به  له مکه ده
زانینی کاتی   هۆی نه م به به، ری سهرتا  خۆپیشاندانی سه بکات به) دام حوسن سه ( مان که له گه

 ڕۆژی داگایی   به21/8یاندنی  ڵ ڕاگه  گه رله  هه بۆیه. کار بت ست به ده تونی یده نه، که دادگایی کردنه
 کانی عراقیدا ته فاره م سه رده بۆ به، ری کرد رانسه مپینی سه داوای که  دوو ڕۆژی دواتر چاک  له که کردنه

 کی باشی یه وه و جونه وه نگدانه ده، ین که ست پ ده هه تا ره ک سه  وه ی ئمه وه  ئه وه هیخۆشحای  به که
رمیان  ی گه که  آچه18 خۆپیشاندان بۆ  کرت له ڕوان ده که چاوه، راندا نده کوردستان وهه  له دروست کردوه

  . نفال ی ئه له سه  و ناساندنی ببت بۆ مه وه نگدانه زیاتر ده
 ئاست   له م بونه رخه م ته کجار که تدارانی کوردستان یه سه ده  سای رابردودا15   له وه داخه  به

  . وڕپادا کانی ئه زگا سیاسیه  نو ده  له  گرنگه له سه م مه ناساندنی ئه
کانی  زگا سیاسیه ر ده گه ئه،  دارایی چاک سنورداره ری و ماوه  ئاستی جه ش بین که وه بت ئه ده

  ست ناهنین که ده  به یهی سیاس وته سکه و ده ئه دا م ڕۆژه ر له  گه نه خه ان هزو توانای خۆیان نهکوردست
نفالی   آچی ئه18جی و زره ی دادگایی نزار خه له سه بات کردنمان بۆ مه زمونی خه ئه م له به.  یه بوار هه

ی  وه ناوه بت له ری باشی خۆی ده کاریگه ندک بت ر چه  هه که ر ژماره گه  ئه رخستوه ی ده وه ئه، کورد
  . دا وه ره کوردستان وده

  بژارد؟ کانی عراقی هه ته فاره م سه رده به چاک بۆ خۆپیشاندانی
 شدار  توانن به س نه ندک که ی هه وه  هۆی ئه بته ش ده مه ئه،  مه  ڕۆژی دووشه وته که  ده21/8ڕۆژی /1
. بت  شدار ده س زیاتر به دان که سه وا به ئه، نجام بدرت پشوو تر ئهک  ر ڕۆژه گه له کاتکدا ئه، بن
ی بوار  که کاره ند کاتژمرک له که کمان چه ریه هنت هه  ده نده وه نفال ئه ی ئه له سه رچی مه گه ئه
  ؟ وت موو کات وا ڕک ناکه  هه   درینهه م هه ئاخر ئه، ربگرت وه
م  رده به  له بکرت جگه کی تر ساز ر شونه  هه له تی زایه خۆپیشاندان و ناڕه ر گه ئه 21/8م ڕۆژی   به
 تی عراقدا تی حکومه سه ر دهژ  له   کهنت یه ی خۆی ناگه که اق ئامانجهکانی عر ت و قونسگه فاره سه

  بته ی ده وه  له ه جگ مه ئه.  وه زی بۆته گه تی پاکتاوی ڕه هڵ و سیاس کۆمه ڕوی کوشتاری به  کورد ڕووبه
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ر ئه  گه بیداو ئه ره  عراقی عه کی جیاین له یه وه ته ی کورد نه  ئمه که ی   سیاسیه و گۆماوه شلۆقاندنی ئه
الم زۆر  به، نرت یه خۆیی ڕابگه ربه جاڕی سه  توانراوه نه  وه ره خۆو ده ندێ هۆکاری ناوه  هۆی هه مۆش به

  بۆیه.  وه دا شونی ببته نجه ک مه  نو یه ر له  سه3نی  کورد گوته ک هیچ هز ر به  تاسه مه سته ئه
  . ین ک تاوانبار بناسنین و پۆتستۆی بکه تی عراق وه  حکومه  ئستاوه ر له  هه  ئمه گرنگه

 ی شهیک، ی سیاسی تر ندێ پله رۆک کۆماری و هه ی سه بوونی پله  به   چت که یاد نه شمان له وه بت ئه ده
  و پله موو ئه  هه ری زۆره گه ڕانکی سیاسی ئهۆ ر گ ڵ هه  گه  له چونکه، کی کوردستان کۆتایی نایت هخ

  .  ئاراوه؟ کی نوێ ی سیاسی بته یه ست بدرت و هاوکشه ده  له سیاسیانه
   هز  بهکی یه پگه، تی عراق حکومه ر رامبه  به یی له وه ته ر فشارکی نه ی هه وه  له  جگه مه  ئه
ندان  حمود چه م و د مه رهه زاری د به  له  م دره دی ئه خو. غدا  به کورد له رانی سیاسی نونه خشته  به ده

  .  وه ته جار دوپات کراوه
بۆ   باته کانی خه تایه ره  سه هز کردنی بناخه  یان به دانانه کانی چاک بناخه  ی کارو چاالکیه زۆربه/ 2

   نده  نوه له جینۆساید ی له سه ک مه تان وهکانی کوردس نفال و کیمیابارانی شارو شارۆچکه ناسینی ئه
پاپشتی  یکات به تی و ده تا ئستا کردویه ی چاک وه  ئه بۆیه،  وه ستانی جیھانه ده سیاسی و بیار به

  مه ئه،  کانی داهاتومانه وه رکی نه ئه  وه م کردنه نیا که ته ر روه تی نیشتمان په سایه ندین ڕکخراو که چه
ک   نابت خه بۆیه،  وه خنه ببینه ڕه مترین که ڕوی مژوو دا ڕوبه ر رامبه  به وت له مانه ی ده وه له جگه
  ئامانج گاته ند خۆپیشاندانک ده و ساک و چهژک ۆ ڕ به  بجه ه نفال و هه ی ئه له سه مه رێ بکات چاوه
وتن  رکه سه  له نده وه ئه ین بکه زیاتر کان ه کارو چاالکی نده م چه به. نه باتکی درژ خایه  خه  مه ئه

بات   خه ساه90  کان وا نزیک به نه رمه ین ئه یر بکه ر سه گه  ئه وه هیم ڕوانگه  ر له هه.   وه بینه نزیکتر ده
  .  پکاوه کانیان نه  موو ئامانجه چی هشتا هه ن که که ده
واو  ک نابت و ته یه ر وته هه لی کورد  گه تی عراق له گرتنی دروشمی داوای لبوردنی حکومه  هه/3

ی قوربانیان و  وه بوکردنه ره ک قه وه،  دت دواوه رج و داخوازی سیاسی به ک مه  کۆمه مه کو ئه به بت؟
  و یه تی خۆی هه وایه ته تی نه هو مافی ده  ته م میلله  ئه که،  وتنی دکۆمنتکی گرنگ ستکه ده به
  وه موو هه  تورکیا هه  وای کردوه شه مانه ر ئه هه.... تی و وایه ته تی نه ڕامه که شک له ی به وه ڕانه گه

  .  وه بته ر ساخ نه سه نی له رمه لی ئه کۆمه ی کوشتاری به  وه ڕ بۆ ئه  گه کانی بخاته دیبلۆماسی و سیاسیه
ستی  رده  به ری خۆمان خستۆته ده نیا قه کان ته ملمالن سیاسیه ی کورد له ه ئم وه داخه به/4

ل  ی گه وه ؟؟ ب ئه!کانمان  کاتی و مژویه له سه موو مه ری هه  بیارده وان ببنه  ئه که،  وه کانه رکرده سه
ی  وه  له  جگه مه  ئه؟!!رببت کان ده  شوه ک له یه  شوه ی خۆی به کی سیاسیانه  هیج ئاخاڤتن و بیروڕایه

  . ؟ بینیوه ری ماوه فشاری جه ن سودی له گمه ده زۆر به غدا ل به گه ملمالن کردنی له تی کورد له رکردایه سه
  وه داخه  به؟نفال ناناست ساتی ئه کاره وروپی ی تاکی ئه زۆربه  ڕاشکاوی بین بت به ده/ 5
کاتکدا خودی  له؟  بجه ه  ئاستی کیمیابارانی هه هاتۆته نفال هشتا نه ی ئه له سه کوردستانیش مه له

   ئمه  گرنگه بۆیه.  کورد قان بکات عس که ی به  سیاسیه و پرۆسه شک بوو له ش به بجه ه کیمیابارانی هه
ساتی   ئاستی ناسین و کاره م بھنینه که ک قۆناخی یه نفال وه ین تاوانی ئه وڵ بده م هه نی که الیه به
 ڕۆژی  دام له  خۆپیشاندان و دادگایی کردنی سه که، وڕپا کانی ئه زگا سیاسیه  نو میدیاو ده له  بجه ه هه
  . دات نفال ده تاوانی ئه  ناساندنی  به وره کانکی گه  ته21/8
ست   ههتوانیان،  لان کراوه ی نه کۆمه  به و کوشتاره هۆی ئه به ی النه و گه موو ئه مومان بینیمان هه هه/ 5

، ن یانی پبده که خۆیی وته ربه کانکی گرنگیش بۆ سه ست بھنن و ته ده به وسۆزی جیھانی بۆ الی خۆیان
کان  کوتیه، کان ر سربه رامبه  به کان له بۆسنیه، نوسیا نده ر ئه رامبه به ت له یموری ڕۆژهه ک ته وه
چی  که، تره وره  گه وانه ته و نه کانمان زۆر له نیهی کورد قوربا چی ئمه که... عس ر ڕژمی به رامبه به له

  . تیمان وایه ته تی نه وه یاندنی ده ل ببینین بۆ ڕاگه سودی  مان توانیوه تائستا نه
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 تی ی سوکایه لوتکه، کانی کوردستاندا نفال و کیمیابارانی ناوچه ی ئه پۆسه م له  ده وه کۆتاییدا ئه له
  خنه ڕه ر  هه ر له ده مومان به هه 21/8ڕۆژی   له گرنگه  بۆیه، تیمان وایه ته تی نه ڕامه  که بووبه

مک  د اکه م ڕۆژه ین له بده ویش هه. ین  بکه قسه  وه ته ک نه ک یه وه بت ک هه ر یه سه  له له کمان وتبینیه
خواروی   له مان که   ندانهزار م یان هه و ده بۆ ئه، ت بچوکیش ب نده ر چه گه ئه رببین فاداری خۆمان ده وه

  ک کۆیله کچان و ژنانمان وه، یان کردون وره عس گه  مشکی به خواردیان یان به کان گه سه  یان وه عراقه
کوردن  ک ئامانج بوون که  ش یه مانه موو ئه  باران کراون هه گوله نجمان زار گه هه یان به ده، فرۆشران

  . بت ق بکرین ده
ژی کارو ۆر، بین ریده ینوسین و ده  ده ی ڕۆژانه م وشانه ر ئه رامبه به مومان ڕاستگۆ بین له  هه م ڕۆژه  با له

ین  ست بده ده له   مژوویه ه م هه ر ئه گه  ئه ڕۆژکه،  ییمانه وه ته تی نه ڕامه ی که وه ڕانه گه فاداری و وه
  . سمان ناکات که  ڕه حم بهکانی داهاتوومان و مژووش وه نه ی خنه ر ڕه  به وینه که ده
ر بۆ   به گرنه ک ده موو ڕیگایه هه ک تاکیان پناوی ئازادکردنی یه موو وتک له هه بینین له موومان ده هه

چی هیچمان   کهنو بردراون  له ترین شوه  دڕندانه سمان به زار که  هه182  چی ئمه که، ئازاد بوونی
  . ؟؟!! بۆیان کردوه نه

    
  


