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  عبدالستار شوانی عبدالستار شوانی   !!.. .. یاندنیاندن  زگاکانی ڕاگهزگاکانی ڕاگه  دهده  کاریکاری.. .. دادگاییکردنی تاوانباراندادگاییکردنی تاوانباران، ، نفالنفال  ئهئه
  
ئاستی  له ، مرۆڤوتنی   گۆرانکاری و هۆشیاری و پشکه یه له کی و گرنگی هه ره ر و سه کی کاریگهیاندن رۆل  ڕاگه  که لمنراوه سه  مکه ده

م و ڕكوپك  رده ی سه کی زانستیانه یه رنامه پی به  به یاندنه ڕاگه رجك ئه و  مه م به به، ووت و جیھاندا، رم هه، ڵ کۆمه، تاك
 پشبرکی  وام له رده  و بهیاندن زگاکانی ڕاگه  ده بهن  ده ر ئه ده به  ڕاده کی له  جیھان گرنگییهوتووی مۆ ووتانی پشکه ئه. کاربکات

   کشمه ژمردرت له وتن ده وتن و ژرکه هرک کی سه ره  سه ره رکی هه فاکته   بهیاندن  ڕاگه چونکه. نری میدیاکانیان گه داهنانی نوێ و تازه
شوازکی   به ر گه  ئه هیاندن  ڕاگهر هه.  وه کانییه موو جۆره هه کان به بژاردنه کاتی هه ها له روه هه وه، نگ ڕوجه ی سیاسی و ملمالنی شهمکش

نك  کدا بۆ الیه یه  کشهر مبه هه ر ڕاکشانی ڕای گشتی و جیھانی له سه بت به وخۆی ده واو و ڕاسته کی ته ریه یگهکاربھنرێ گار باش به
  که، لکترۆنی و دیجیتادا لۆژیای ئه کنه مۆی ته می ئه رده  سه تی له تایبه به. بکات سته رجه یاندن به  ڕاگه  له  باشه و شوازه بتوانت ئه که

  ك چاودرك وایه یاندن وه ی زۆری ووتان ڕاگه ۆربهز له.  ناوخۆ و جیھان نت به یه گه نگ ئه و ده  ونه وخۆ به واکان ڕاسته ههرووداو و 
  . م تی چواره سه وترت ده یاندن ده  ڕاگه  به و ووتانه  له بۆیه. تدا سه  دهکان و تیه زگا حکومه  دامودهر سه به
، خۆ ربه یاندنی سه ت و ڕاگه سه یاندنی ده  ڕاگه واته،   وه که نه ردوو الیه هه ین به یاندنی باشووری کوردستان بکه ری ڕاگهی ر بتوو سه گه ئه
ك  وه، تی سیاسی کوردستان رکردایه  تائستا سه چونکه.  نگاوی زۆرمانماوه ین و هشتا هه ڕگاکهتای  ره ستپك و سه  ده بینین له ده

کانی   ستراتیجیه تی دۆزو کشه  پناو خزمه واو و رکوپك له تهکی میکانیزمی  یه شوه  به یاندنه و ڕاگه  ئه یتوانیوه نه، ت سه دهیاندنی  ڕاگه
، اسی بواری سی  له که پست و قورسایی دۆزه کی پربه یه واره  تائستا قه  که نفاله گرنگترینیان دۆزی ئه. کار بھنت کورد به یی یه وه ته نه

دامی   دادگاییکردنی سه  کهدا م کاته تی له تایبه و به،  وه ته کراوه ی بۆ نه  جگهتدا سه یاندنی ده ڕاگه ئابووری له، تی یه کۆمه، مژوویی
  .  وه نفال نزیكبۆته رانی تاوانباری ئه دیکتاتۆرو سه

کانیان بۆ   و ڕاستیه وه رونی و سایکۆلۆژیه  ڕووی ده ین له بکه ھانی ئامادهکی زۆر ڕای گشتی جی یه  بتوانین تا ڕاده  ئستاوه ی له وه بۆ ئهجا
ناوپشت و بتاوانی  کی ب په ڵ خه گه وتی له سوکه کوژی هه و کۆمه کی دڕندانه یه  چ شوه  به رسته زپه گه  ره م رژمه  ئه وه که ینه ڕونکه

و  زیندو ڕاگرتنی ئه کات بۆ به و تائستاش چیده چیکردووه بۆ ناساندنی هۆۆکۆست زانین ئیسرائیل  موومان چاآده هه.  کوردستان کردووه
ڕتووك و  په، پشانگا،  رنامه به،  فزیۆنی له مایی و ته فلیمی سینه، ی مژوویی خانه مۆزه، ها مینۆمنت نده چه.  جیھاندا ساته له کاره

ك  تی ئیسرائیل و هۆۆکۆستی وه وه زراندنی ده  بۆ دامه وه انی هۆۆکۆست بقۆزتههود تو  یهلی  گهها روه هه. ووتاریان داهناو دروستکرد
نی ئابووری  وا الیه ئه. یان که  ووته رگریکردن له نن بۆ بهکاری د  بهو ئستاش وه  دووتووی مژووی جیھانه گر خسته نه کی حاشا هه ڕاستیه

تی سیاسی  سه ل ده. ی هۆۆکۆست  پاشماوه دات به گرت و چۆن گرنگی ئه رده ستاش وه تائ و تاوانه بووی ئه  چۆن قره ین که باس ناکه
کان  نفالکراوه ئه نفال و ناوچه  ی ئه  بۆ پاشماوه وه دانکردنه تی و ئاوه ستی یارمه کسان و ڕکوپك ده یهکی  یه شوه یتوانی به کوردستان نه
 داکی داڕژراو یه رنامه  به  له  ووه کان بقۆزته ك ئیسرائیلیه وه تیه  مرۆڤایه  دژ به ساته م کاره نی ئهیتوا تیش نه سه یاندنی ده ڕاگه. درژبکات

  پی توانای خۆی  کهدانب ندی چاك ئاوه مای ناوه. کاریبھنت  بهیی وه ته وای نه ی ڕه  پناو کشه له
ر توانج و  ناو نووسه ندێ به ت و هه سه ری ده  نووسه ندێ له وپش هه مه ك له یه  ماوه نده رچه هه،  دا کردووه م پناوه ندێ کاری له هه
  . گرتن الریان تده ته
دا؟ ئایا هۆکاری ماددی و  یه م پرۆسه  له  چییهیاندنی حکومی و حزبی می ڕاگه رخه مته ئایا هۆی که.   ئاراوه ند پرسیارك دته داچه لره
  تی له تایبه به،   ئارادا نیه ی ئابووری له ی حزبی هیچ کشه نده ی بۆ بۆ پرۆپاگه ئه، کنیکی بت ر هۆکاری ماددی و ته گه ؟ ئه کنیکییه ته
، ی (زراندنی نگی یادی دامه کرت بۆ ئاهه رج ده ی خه  زۆره و پاره ی ئه ئه. ) کوردستان تیڤی و زاگرۆس، کوردسات (کان ئاسمانییه ناه که
یاندن  کرت و ڕاگه  نه نگ و یادانه و ئاهه ئه من ناـم. کانمان رکرده مردنی سه) هید شه (ون وودایك ب و یادی له) ك، د، پ (و )ك، ن

. وت رکه یاندی کوردی به  میدیاو ڕاگه شی شری له بت به نفال ده رانی تاوانی ئه نفال و دادگاییکردنی سه م دۆزی ئه به، دات گرنگی پنه
میکانزمکی  به، کات رخانی ده  ته نگ و یادانه و ئاهه  میدیای کوردی بۆ ئه ی که رو کاتانه و رووبه ی ئه و نیوه و پارانه ی ئه ر بتوو نیوه گه ئه

ی  ها کشه روه هه وه، بوو ده  وانهیاندنی باشووری کوردستان  ئستا باروودۆخی ڕاگه کار بھنرایه نفال به  بۆ دۆزی ئهراست ودروست
ت  یتوانی پالنکی ستراتیجی تایبه رنه ك هه کورد نه. تی و ڕای گشتی جیھان گرتبوو وه تی نوده  سیاسه رکی له تیمانیش رووبه وایه ته نه
شکران  بهنفال دا ی ئه نفالکراو و پاشماوه  پراکسیس ئه کو به به، یاندنی حکومی و حزبی دابنت  ڕاگه نفال له ی ئه که دناوه  به  پرۆسه به
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زۆر . هتد.. رمیان گهنفالکراوانی  ئه،  بجه ه قوربانیانی کیمیایی هه، کان نفالکراوه  ئه ك بارزانییه  س وه  دوو و پله ك و پله  یه ر پله سه به
، رمیانی بت یاخود گهیی بت  بجه ه جا چ بارزانی بت یان هه،  نفالکراوه رئه نفالکراو هه ئه،  هیده رشه هید هه م شه وه ده داخه به
 بۆ قکردن و دام بوو پیوی سه تهکی داڕژراوی رژمی دیکتاتۆری  یه رنامه ناوچوونیان به و له رکورده هه. ژار ماند بت یان هه وه ده

  . وت که رده  به کسانییه  نایه م شداریکردنی له  بهی له وره یاندنیش پشکی گه ڕاگه.  جینۆسایدی کورد
   
ندی  روبه سه له، ندی چاك هاوکاری ناوه بهنفال   بۆ یادی ئه نفال دایناوه  و کاروباری ئهانهید تی شه زاره  وه ی که ییه امهرن و به ئه

 زیاتر  یه رنامه م به  ئه بوایه ده،  نگه  دره نده رچه م ئستاش هه به،  ك باشه یه  تاڕادهنفال رانی تاوانباری جینۆساید و ئه دادگایکردنی سه
به  کی با یه  کۆمیته بوایه ده،  که ر کش و قورسایی و گرنگی دۆزه به رله هه، یاندن  بواری میدیاو ڕاگه تی له تایبه  به ندتربکرایه مه وه ده
تی  زاره  وه-2. نلکراوانفا هیدان وکاروباری ئه تی شه زاره  وه-1.    دابنرایهتانه زاره م وه شداربوونی ئه به رم به تی هه رۆکایه  سهرشتی رپه سه 

و  لکه  هه م دادگاییکردنه  ئه چونکه. ردو فرکردن روه تی په زاره وه -5. رزش والوان تی وه زاره  وه-4. تی دارایی زاره  وه-3. رۆشنبیری
کی دیکۆمنتی  یه نامه گه کو به و وهموو جیھان بناسنین  هه  جینۆسایدی دژی کورد به نفال به دا ئه م کاته تاکو بتوانین له، وه  نابته دووباره

ن کاری  کی ستراتیجی درژخایه یه رنامه  به ك ی بتوانین وه وه بۆ ئه. نجامدراوه مان ئه که ته میلله  دژ به و هۆۆکۆستکه  تاوانکه و مژوویی که
  یه زی هه یارو ناحه ی کورد نه نده وه  ئه چونکه،  بچنوهادا کی ئه یه وه بیرکردنهئاقاری  ورن جارکیتر به ین و دوژمنانمان نه ر بکه سه له

قت  و (کاتی دۆڕاو  کورد له  وه که وترته ی جارکی تریش نه وه بۆ ئهها  روه هه وه. یبت ك کورد هه ی وه م دیده تکی سته م هیچ میلله باوڕناکه
  .  خۆی وته که کان ئه کیه ره  سه کشه نگ له کاو دره بیرده هرناگرێ و زوو شت ل مژوو وه وه یان کورد سوود له ئاگادته به) ائعچال
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