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  کانی کوردستان نفالچیه شار وئه کامپینی دادگاییکردنی موسته ... !دانفال ی ئهبارانتاوان یکردنییدادگاراوزی  په له
  
  نموونه   بهی  که منیه  ئه نه نھا الیه تهر  گهدا  لره. ڕت په تدا تده رجکی تایبه لومه  هه به، غدا به

و  رباری ئه سه . ن هد تیادا ڕوو دهگی  وئاژاوهتی ترۆر  ندین حاه چه  ڕۆژانه وا ئه،  وه بھنینه
  .  ستیپکرد  دهوتن ب دواکه  بهناوچوو رانی ڕژمی له کردنی سهیی دادگای پرۆسه،  ینائارام وئاۆزه دۆخه

   ئاماژهدامژوو تۆمارکراوی له بهدواجار ، ک بن رچیه  هه م دادگاییکردنه وئاشکراکانی ئه شاراوه ئامانجه
 هیچ   به وبو هن ئامادهو کرد نه تاوانبارانی دونی  لهچاوپۆشی نھا  ک ته نهغدا  بهدادگای ، ی وه  بهدات ده

  که، کات  دهی کهی هۆی دادگا وه ره ی ده ئاڕاسته  یه و وانه  ئهکو به، تببش خۆلیان  پاساوک ووبیانو
نجام  رئه هد وی یاسایی وه م لکۆینه رده  بۆ به هدنلکشکر په تبارک وتۆمه گومانلکراو ر ههنووسی  چاره(

  . ) کات ڕوانی ده  چاوهی قوربانیان  وتۆهل ی گهسزا، رچوو تاوانبار ده  بهر  گه
دوای . ن ده ده رهه  سه ی نوێت  وحاه ک دیارده کۆمه، داک موو قۆناغ وگۆڕانکاریه ڵ هه گه  له ئاشکرایه

، ڕی ی پیایدا تپه ستیاره هه و دۆخه رچاوگرتنی ئه به  له ستانی بهی کورد ره  به1991ڕینی  ڕاپه
  . ردرک ده تاوانباران  و بیاری سیاسیی بۆ لبووردن لهیاند  ڕاگه) ی گشتی وه ئاشتبوونه(
م  ئه ی هو دانهم وهدنیام  ؟ وه وته که کوردزیانی   بهیان قازانج   به دا مه و ده له   بیارهو  ئهند چه تا 

  . گرت ده  ههجۆراوجۆری  وبۆچوون وه  لکدانهندین چه  پرسیاره
  :م به
ت  تایبه (نفال  ئهساتی کارهر  سه عس له رانی به سه، یل فی دوجه له مهی  وه کردنهدوای مۆ  ئهکاتکدا  له
 اوانکتچۆنتی ڕوودانی کانی  کاریه وورده  باس لهواتا ، کرن دهدادگا م  رده بهڕاپچی ) کورد به

ی  که یهتا وکۆتای ره رپرسیارتی سه بهتیایدا  ی که سته و دارودهدام  سهخودی نھا   ته به،  وه پشه دته
  . ناگرن هه

 هند کان کورده پشتیوانی وکارئاسانی جاش وسیخوڕهب  حاڵ بوو  مه،  جینۆسایدمان هه  ئاشکرایه
ندی دادگاییکردنی  روبه سه له،  دت و مانایه ش به هم ئه.. تنر یه نجام بگه ئه بهوفراوانی  ییخرا به
و  ئهی  که یه  به که یهڕاپچی  توانت ده، هاکانی هڕ  پشتی بیاره به ی بادادگا، عسدا رانی به دام وسه سه

  . ر مز  سه هخرنب ری ناودرکاندنیان گه ئه  وه هعس رانی به  سهن الیه له  که،  بکات جاشانه
چۆن  کان کوردستانیه نه الیه وستی ڕۆڵ وهه گشتی و بهی کورد  وستی ئمه ههدا  ته و حاه له
، وتن  کهی کوردستانی ره ی به که گشتیه ر لبوردنه  بهی و تاوانبارانه ک له یه  ژماره   ئاشکرایه چونکه؟بت ده

کان  نفالکراوه ئهسوکاری  کهرچاوی   به بهشکیان  بهیان ، ت یان دراوه وپایه  یان پلهمۆ کو ئه تاوه
  . ژین  ئازادی ده  به وه هر ماوه وجه

و  لهش  و بیاری لبوردنه ئه. بووینی کوردستانی  ره نی به  خاوه وه ڕووی سیاسییه ی کورد له دون ئمه
ندین  چه  گشتییه و لبووردنه کورد دوای ئه. ک یاسایی نه خۆگرتبوو ی له دا زیاتر قابکی سیاسییانه مه ده

.  ڕاندووه تپه) هتد... ، عس می به رده سه، ڕی ناوخۆیی شه، ی ئابوری ئابۆقه (ختی قۆناغی سه
م  له.  لک جیاوازه  گه  ئاراوه ڕین هاتبووه ی دوای ڕاپه و دۆخه ڵ ئه گه مۆمان له  دۆخی ئهراوردی به به

  .  نامنتیان هایه نگ وبه و سه ئستادا ئه ی پدرا له اماژه ئ وه ره سه ی له وقۆناغانه ئه شت ئه  وه یه سۆنگه
 ی وه دانه نوێ هه رله سه  ر به رامبه  به هرپرسیار به) مانی کوردستان رله په ( دواوه  بهمۆ ئه  له واته که
 دازاران مرۆڤی بدیفاع روشونکردنی هه  کوشتن وبسه ستیان له  دهی  وخۆفرۆشانهو جاش فی ئه له مه
  .  بووه هه
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  یی ومژووییه وه ته  نه رکه  ئهو  ئهڕاندنی بۆ ڕاپه میکانیزم کار  کام چۆن و به : یه وه دا ئه  لره که پرسیاره
   ؟رتک ده
،  وه درته مده وه   بری ئمه لهو  وهغدا  دادگای بهن الیه لهدا  ئمه غیابی یان له   ستیاره هه  پرسیارهم ئه
پچنین و  نگی ده لیسمی بده ی کوردیش ته ئمه، دا  وروژاو  تازهی له سه مهمان  ی هه وه همدان  وه له یان

  .  وه ینه ده  دهتاوانباران می وه  ویاساییانه  بورانه
  رشتی  رپه ی سه لیژنه 
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