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  قادر نادر  ...نفالدا  ناسینی تاوانی ئه کانکی گرنگی به  ته21/8کانی رۆژی  خۆپیشاندانه

  
،  دادگا نفال درانه ئه ر تاوانی سه کانی له زه ر به  سته  داروده  له6 و دام حوسن  سه که 21/8ژی ۆر
 ش مه به، راخۆپیشاندان ساز ک تی عراق کانی حکومه تخانه فاره م سه رده به وڕپا له انی ئهتی و زۆربه له

و  دا دان به بت لره  ده که، پ بدرت کانکی گرنگی  تهدا وه و دره وه وه نا له نفال ئهتاوانی  توانرا
نجامیان  ران ئه  داگیرکهر ئمه رامبه به  ین تاوانهتر وره نفال گه نی ئهرچی تاوا گه  ئه  بنن که استیهڕ

 نو خودی  تا له کی سیاسی کوردی  یه رۆکی پله ک سه  ئاستی ناسینی یه  به وه داخه  چی به که،  داوه
تدارانی کوردستان  سه  ده  که  یه وه شی ئه که کیه ره  سه  هۆکاره که، ؟!! ناسراوه نه و کوردی میدیای بیانی

  . م و تاوانبارن ر خه مته  که  گرنگه نده روه هم پ ر ئه رامبه به کات له  ب ده خنه هڕی ر و په تا ئه
نی  مه  سای ته4   له کهوتوو   ئاستکی زۆر پشکه  بگاته م خۆپیشاندانانه به  ڕکخراوی چاکیش توانی

کی   نو خودی خه  له ی  ناسین و رز گرتنه و ئاسته ه ئ یشتبت گه نه ریدا ماوه سی و جهاسی باتی خه
کی سیاسی    ڕکخراوه یههیچوانین بلین ئیمۆت  ده که، ندێ پارت و رکخراوی سیاسی دا کوردستان و هه

و داهات  تی به تایبه به، کانی بدات و چاالکیه ی کار ره  قه ران خۆی له نده  کوردستان وهه  له نی نیه ده ومه
  . ران بجونت نده  هه ندی کورد له وه توانت ڕه  ده ی که مه  که و ژماره
ک  ی کات وه کانی زۆر به ندامه  و ئه بیاردان بوره  له یه وه ئه سیماکانی چاک  کک له یه   چونکه

ش  وتوانه رکه سه گرن و دهستۆ ئه نوساز له و چاره وره کات و شونی خۆی دا بریاری گه  له رکرده سه
م  ڕاستی ئه.  کجار سنورداره ری یه ماوه کاتکدا بواری دارایی و جه له، ر  سه نه به ده کانی خۆیان یامه په
کانی  ته فاره م سه رده کانی بۆ به خۆپیشاندانه نرانت و فرانس ڤان ئه دادگایی کردنی  شی له ستانهو هه

کانی  سیاسیه ل پارته گه شی له هاوبه  به بوو ریانه رتاسه  سه و خۆپیشاندانه میسرو دوایین چاالکیشی ئه
دا  بت له ده که، ورپادا کوردستان و ئه له انخۆک ربه  سه تیه سایه ری و که ماوه  جه کوردستان و رکخراوه

ک پارتی ساسی و   توانی کۆمه وه ندامه ک ئه یه ندێ والت و شاردا چاک به هه ین له  بکه وه  به ئاماژه
  . کار ری بۆ خۆپیشاندان بخاته ماوه جه

   
 یان بۆ باشدنینیا ڕاگه و کوردستان تڤ کانی کوردسات  ئاسمانیه ناله دا کهشڕۆژی کۆتای لهرچی  گه  ئه

الم  هب،  شحایهۆ جگای خ کارکی باش ورک بت وهر پ هه  به که، کرد ران نده کانی هه خۆپیشاندانه
دا  وه دان به ی وه ب ئه،  کوردساتانکانی  سیاسیه کی پارته  چاالکیه به رنج بوو کردیان ی جگای سه وه ئه

ری  سه ن و ئیمزا خسنهکا ناله ی کهژمکند کات ی چه وه بالوکردنهرو بومی  به  م خۆپیشاندانه ئه بنن که
کانشی  ندامه ی ئه گر خستبوو و زۆربه مپینکی به  چاک که هیاترمانگ ز2  چونکه، بوو ان نهکانی ناوه
ش بۆ خودی خۆیان  مه  ئه که، م خۆپیشاندانه وتنی ئه رکه ۆ سهک دانابوو ب ر یه سه وو ڕۆژیان له شه
  کارو چاالکی بۆ ئاگادار بوون ک وه نزیکه ڕۆشنبیر له وارو كی خونده  خه چونکه، بوو کی جوان نه کاره
   بکرابایه وه  به کرا ئاماژه  ده بۆیه، مومان بینیمان هه  ی که ئاسته و  ئه یهیاند گه  تاکرد  م خۆپیشاندانه ئه
،  کوردساتان سازی کردوه کانی یه سیس پارته ل ه گ شی له  هاوبه  رکخراوی چاک به م خۆپیشاندانه  ئه که
   دۆراند ده  نه له سه م مه راستگۆیی خۆیان له  یان بنوسیبایه مه ر ئه گه  دلنیام ئه که
   ساز کراکه21/8ژی ۆ ڕ ی له و کارو چاالکیه ئه  بنن که و ڕاستیه دان به یشک موو الیه بت هه  ده
جیاجیای  ک بیرو بۆچونی مهی کۆ وتوانه رکه ش و سه کی هاوبه کاره  وه یته لکی بده رک موو پوه هه به
م  نوسازی ئه  چاره ی که نهو خا وانین لهت ده ی نیشاندا وه ئه  که،  گرتبوو  خۆوه له و سیاسی ریفیک
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تی و  تی زای پارتایه قلیه  ئه مک له  که نه ر الیه ر هه گه ئه، ین ش بکه  کاری هاوبه وه  پکه یه ته میلله
  .  بنت الوه یی خۆی وه رکخراوه

کی ش  به که، لک بۆی هاتبوو م خه  کهکی یه کان ژماره خۆپیشاندانه،  بوو وه کانی تر ئه  دیارده کک له یه
رچی  گه  ئهران نده  هه  له کارکردنهکاتی   بوو که  مه  شه2ڕۆژی   که  کاتی خۆپیشاندانهگرنگی هۆکاری

 بۆ  وه داخه چی زۆر به  شونی کارکردنی که کات له  دهری دشیت داوای پشوو نیا سه تهلک کاتک  خه
 ستی یشتنی هه گه توانین بین پرانه دهش  مه  ئه هناوه یان ده م بیانوه کی وا پیرۆز ئه  یه له سه مه
  هو، کرا خش ده وخۆ په م ڕۆژ ڕاسته که دام بۆیه ی دادگایی سه وه  له  جگه مه ئه،  یه که و خه تی ئه وایه ته نه

ی   زۆربه س له  که100  چی بونی زیاتر له که. ک وتی سوید باری وه تندێ و  هه خوڕ له بارانکی به
بینین  ده نی وتانی ترران خۆپیشاندا نده  هه  له  ڕۆژانه ئاخر ئمه،  کی باشه ران کاره نده هه وتان و له

  . ش یه و ژماره  زۆر جار ناگات به که
ری  ماوه جه ی وه تی هوشیار کردنه لمه ترین هه وره جاره توانرا گه م  سیماکانی خۆپیشاندانی ئه کک له یه

ست  ده  لهر توانین بین به  ده که ست بھنرت ده به  وه ره  و ده وه  ناوه نفال له ی ئه له سه بۆ ناساندنی مه
 ندین  چه بوو له  ڕۆژ نه کرد که ر ده سه کاری له  وه رنامه وردی و به چاک زۆر به، شدا که پکی دادگایه

کان  ڕۆژنامه  لهی یانامه ت و به ندین بابه چه کاندا  کوردیه ره خۆی نیشتمان و ماپه ی ناوه رۆژنامه
ی  رمه گه له. بوون نه الت سه کانی ده  سیاسیه  پارته بهر  ی سه و رۆژنامانه تی ئه تایبه  به وه کرته بالونه

ران  ندامانی چاک و خۆپیشانده ل ئه گه وتن و دیدار له  چاوپکه وه کانه ی والته  زۆربه ش له که خۆپیشاندانه
 بینی و  نده نیا به ی ته وه والتی سوید ئه  له بۆ نمونه، وڕپی کانی والتانی ئه ناوبانگه  به ناله که ساز کرا له

  ره ی هه رۆژنامه2،  سویدیه نالی تڤ ی ربالوترین که  به که کی سویدی نالی یه که،  رادیۆ3ئاگادار بوو 
  مان شوه هه کانی تریش به ی وته  زۆربه تی له  زانیویه نده ی به وه ئه... ، ر بالوی سویدی باناوبانگ و به

  بته ورپی  توانرا پارت و رکخراوی سیاسی ئه م جاره کان ئه ی والته زۆربه ی له وه  له  جگه مه ئه،  بوه
 5 والتی سوید  له رببرت بۆ نمونه  ده م خۆپیشاندانانه واوی خۆی بۆ ئه  وپشتگیری ته وه کانه خۆپیشاندانه
ندام  ر سترۆم ئه  ئینگه نویاندا  له ربری که را ن ده کی پشتگیری خۆیان بۆ خۆپیشانده ره پارتی سه

  ران دا که  خۆپیشانده یمانی به په، ر لیستی سۆسیال دیموکراتی سه ورپا له کتی ئه مانی یه رله په
  ورپی مانی ئه رله نو په  ینته  بگه م داخوازیانه م ئه رجه سه
 .  
  وه هنمه  دهتی میسر کانی حکومه تخانه فاره م سه رده ی خۆپیشاندان بۆ به نیا نمونه دا ته  لره ربۆیه هه. 
چی چ  سیش که  که80  یشته گه  نه که ژههیچ والتک ڕ له  که ر ساز کرا وبه مه  مانگ له4 ر له  به که

  ج هشت؟ به  وه نداران و ناوه  هه ر تاکی کورد له سه کی له ریه کاریگه
لدا  ری هه سه  م خۆپیشاندانانه کتی له پارتی و یه کانی  ڕیکخستنهی ه مامه یر له ی سه ندێ دیارده هه وه
ندی والت  هه چی له که ی ل بوردن بکاتتی عراق داوا  حکومه بون که وه ل ئه گه ندێ والت له  هه ک له وه
لمانیا   ئه  له چی  که کرد کان ده  داخوازیه کان پشتگیریان له موو والته  هه له  بۆ نمونه، ی بووندژ
 کی زۆر یه  ش دیارده مه ئه.  کرد شداریان نه ک به یه  شوههیچ رکردو به  دهو داخوازیه مایان دژ به یانه به
  . یاندا  کارو باری رکخراوه یر بوو له سه
ک داوای لبوردنی   وه وه اتهرز بک گرنگ به ک داخوازی ش بین چاک توانی کۆمه وه بت ئه  ده وه

  داخوازی  بوه  داخوازیه2م   ئه که جینۆساید  نفال به لی کوردستان و ناساندنی ئه گه تی عراق له حکومه
 دوای سال باشترو جوانتر سال له  م داخوازیانه دلنیاشم ئه  ک که موو شونه  هه ری له سه کردن له قسه و
  .کرت ده
  


