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 ئه حمه د ئه سکه نده ری...  خاوه ن فایله کان پرسک بۆ هه موو گه لی کورد 
 

ئه م رۆژانه باسی ئه وانه ی فایله کانیان الی رژمی ڕووخاوی به عس ئاشکرا بووه جگایه کی زۆری 
ی وا  له وانه –بیرکردنه وه له وه ی که که سانک . له ده زگاکانی ڕاگه یاندنی کوردیدا پرکردووه ته وه

 هاوکاری درنده ترین رژیمی دژ به کوردو دژ به مرۆڤایه تییان –قه راروابوو کوردستان رزگاربکه ن 
هه موو کوردکی ئازادیخواز و دسۆز به دوارۆژی . کردبت، دی هه ر مرۆڤک دنته ئش

زان ئه م کوردستانکی ئازاد له سایه ی ئازادی و یه کسانی و مافی مرۆڤدا خوازیاری ئه وه یه ب
دیارده یه چه نده په ره گربووه و تا چ ڕاده یه ک زیانی گه یاندووه به بزووتنه وه ی رزگاریبه خشی 

 . کوردستان
ئاشکرابوونی په یوه ندی له گه ڵ بگانه و له گه ڵ داگیرکه راندا باسکی سه رنجراکشه که ته نھا 

رده می شه ره گه وره کان وه ک شه ری یه که م و له سه . تایبه ت به کوردستان و ئه م سه رده مه ش نیه
دووهه می جیھانیدا له و وتانه ی ئه مانیه کان داگیریانکردبوو، دیارده ی هاریکاری له گه ڵ 

که ) نه رویج(بۆ نموونه وتی نوڕوژ  . داگیرکه ران به شوه یه کی به ربو که وته به ر باس و لکۆینه
١سای  ٩ مانی هیتله ریه وه داگیرکرا و هه تا کۆتایی شه ر له ژر ده سه تی ئه مان  له الیه ن ئا۴٠
ئاریایی «خه کی ئه م وته : وتی نوروژ بۆ هیتله ر تایبه تمه ندیه کی بونه ی هه بوو . مایه وه

. نی کردژماره یه کی به رچاوی نوروژییه کان له نزیکه وه هاریکاری داگیرکه رانی ئه ما! بوون» تۆخ
١هه زار که س به تاوانی خه یانه ت مه حکووم کران که ۴۶پاش شه ڕ نزیکه ی  هه زاریان زیندانی کران ٨

٣ که س حوکمی ئیعدامیان بۆده رچوو که حوکمه که  له سه ر ۴۵و   .   که سیان به ڕوه چوو٧
انی که سانی پسپۆر، له نوروژ و له باقی ئه و وتانه ی تووشی ئه م دیارده یه بوون، به هه سوور

ناحیزبی و بالیه ن، گومانلکراوان ده ستنیشانکران، تاوانه کانیان ئاشکرا کران، راده ی 
هاوکاریکردنیان دیاریکرا، به پی یاسای وت حوکم دران و هه موو الیه نه کانی چاالکی و 

 . ی وته کهکاردانه وه ی هاوکاری ئه وانه له گه ڵ دوژمن خرایه به رده م بیرورای گشت
له گه ڵ ئه وه شدا پسپۆڕان و ده زگاکانی په یوه ندیدار زۆریان به الوه گرینگ بوو که مه حکه مه کردنی 

سنووری هاوکاری و خیانه ته کان دیاریبکرت  و نه ی هنرابوونه دادگا به شوه یه ک بت که ائه و
 . کاری دادگاکه بچته پشله هه مانکاتیشدا به شوه یه کی یاسایی و دادپه روه رانه 

وه رگرتنی زانیاری و ئاگاداربوون مافکی ب ئه مالوئه والی خه کی کوردستانه و به هیچ بیانوویه ک 
خه ک ده ب بزانن کن ئه وانه ی که له کاتی کیمیاباران و ئه نفال و . ناب ئه م مافه پشل بکرت

نده کانی کوردستاندا که ین وبه ینیان له گه ڵ جه لالدا کۆڕه و و ئیعدام و ئه شکه نجه و کاولکردنی گو
 .بووه و هه موو به ها مرۆڤییه کانیان پشلکردووه

  
هه تا ئستا له الیه ن ده سه تداران و ئه وانه ی به گه نھنییه کانیان له به رده ستدایه هیچ 

هه رته نھا پرسک نیه له چوارچوه ی تاوانی هاوکاری له گه ڵ به عس . زانیارییه ک بونه کراوه ته وه
گومانیش له وه دا نیه که ئه م دیارده یه ته نھا ئه م دوو حیزبه . پ دک و ی ن ک دا بھدرته وه

ئه ی ئه وانه ی وا له ده ره وه ی . ناگرته وه و حیزب و رکخراوی دیکه ش هه ن که توه گالون
 حیزبه کانه وه هاوکارییان کردووه؟
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انانه تاوانی ئه ندامانی حیزبک نین که له ربازی حیزبه که یان الیاندابت و حیزبه که ئه م تاو

هه ربۆیه ده ب . ئیجرائاتیان له سه ر بکات به کوو ئه مه پرسکه هه موو گه لی کورد ده گرته وه
 هه موو کوردستان له لکۆینه وه و باسکردنی الیه نه جۆراوجۆره کانی خاوه ن فایله کاندا به رژه وه ندی

 . ره چاو بکرت
پرسیار زۆرن که  پویستیان به وه مه؛ ئه بت دیاریبکه ین راده ی توه گالنی ئه م یان ئه و حیزب و 
رکخراو چه نده؟ الیه نه سیاسی و یاساییه کان له کودا لکگرده درن و یان لکدوورئه که ونه وه؟ کام 

 مه حکه مه به ده سته وه بگرت؟ به پی کام یاسا؟ ئایا جگه له ده زگا بۆی هه یه به ڕوه بردنی
یاساکانی رژیمی رووخاوی به عس یاسایه کی دیکه هه یه که پشتی پوه ببه سترت؟ ده کرت له 

به پشتبه ستن . یاسای نونه ته وه یی و دادگا نونه ته وه ییه کان له م بواره دا یارمه تی باش وه ربگیرت
انه کامه یه تاوانه کانیان؟ خه یانه ت به نیشتمان؟ خه یانه تی گه وره؟ زه ره رمه ندکردنی به و یاسای

بزووتنه وه ی رزگاریبه خشی کوردستان؟ الدان له سه ره تاکانی مافی مروڤ؟ ئه مانه و کۆمه ک 
 . پرسیاری یاسایی له م بابه ته هه ن که پویستیان به وه می پسپۆڕانه یه

 :لکۆینه وه له سه ر خاوه ن فایله کان بتوانت ئه نجامکی باشی لده رکه وت پویستهبۆ ئه وه ی 
 . هه موو به گه  و زانیاریه کان له سه ر خاوه ن فایله کان له یه ک  شون کۆبکرته وه -١
بدا و  تاوانباران به به گه وه ده ستنیشان بکرن؛ کامانه ن؟ به رپرسایه تیه کانیان له ناو حیز-٢

 هه روه ها ئاستی په یوه ندییه کانیان له گه ڵ دام و ده زگای رژیمدا چۆن بووه؟
 تاوانه کانیان ئاشکرابکرن؛ چییان کردووه؟ کامانه ن ئه و بوارانه ی ئه وانه تیدا هه سوورانیان -٣

 مه ودای کاردانه وه ی بووه و تاچ راده یه ک ده ستیان راگه یشتووه به زانیاری له به ره ی گه لدا؟ ئاست  و
 تاوانه کانیان کامانه ن؟

 
 مه ودای ئه و زیانانه ی به کۆمه گا و بزووتنه وه که گه یشتوون ؛ ئایا ئه نجامی هاوکاری ئه وانه -٣

 له گه ڵ دوژمن تاچ راده یه ک زیانی گیانی هه بووه؟
 
 ه وه چه نده؟ مه ودای کاردانه وه کان له باری رکخراوه یی، سیاسی و ئابووریی-۴
 هه تا مسۆگه ر نه بووبت که سک تاوانباره ناتوانین پی بین سیخوڕ و له بیرمان نه چت که -۵

له هه موو یاسایه کی دیموکراتیکدا، له هه ر کۆمه گا یه کی مه ده نیدا . یان شتی له و چه شنه
له سود .  که ی ئه سه لمندرتوادائه نرت که هه مووکه سک بتاوانه هه تا ئه وکاته ی پچه وانه

وه زیری ده ره وه خانمی ئاننا لیند به شوه یه کی زور درندانه کوژراو ئه مه ش ڕق وتووڕه ییه کی 
. سان به تاوانی کوشتنه که گیراوه٢۴کابرایه کی .  بونه ی له ناو خه کی سوددا دروست کرد

ه وراستییه ی که هه موو ده رکه وته کانی لپچینه وه و سه ره ڕای ئه و هه موو ڕق وبزارییه ی خه ک و ئ
لکۆینه وه ی تاوانه که ئاماژه به تاوانباربوونی ئه و که سه ده که ن، هشتاش هه تا تاوانه که 

» گومانلکراو«له ئه نجامی دادگاییکردندا به ته واوی له سه ری نه سه لمندراوه، ئه وکابرایه به 
ت کشه یه کی یاسایی دروست بووه له سه ر ئه وه ی که بۆچی خه سته خانه یه کی ته نانه . ناوده به ن
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شاری ستوکھۆلم به ب وه رگرتنی ئیجازه ی تایبه تی و یاسایی دادگا نموونه ی خونی ئه و 
 . کابرایه یان داوه به لکۆه رانی پۆلیس

 
ه کی کوردستان کینه یه کی زۆریان دڕنده یی به عس و تاوانه کانی رژیمی سه ددام وایانکردووه که خ

له هه مانکاتدا ئازادیخوازان و الیه نگرانی . له وکه سانه یه که یاریده ده ری ئه و دوژمنه گه وره یه بوون
دیموکراسی و مافی مرۆڤ ناتوانن چاوپۆشی له وه بکه ن که بۆ ده رخستنی هه رتاوانبار و 

 . هگومانلکراوک به گه و لکۆینه وه پویست
 

هه تا دره نگتر هه موو الیه نه کانی خاوه ن فایله کان ئاشکرا بکرت زیاتر مه ودا ئه درت به لکردنی 
ئه مه ش له الیه که وه واده کات که ئه وانه ی هشتا ئاشکرا . هه لومه رجی ده وروبه ری ئه م فایالنه

ربازکردن، له الیه کی دیکه شه وه رگا نه کراون هه موو کارک بکه ن بۆ نه هشتنی به گه و بۆ خۆده 
ئاواه ده بت بۆ ئه وه ی هه رکه سک نه یارییه کی کۆنی هه یه بکوتته سه ر فن و فیسار و له ناو 

 .  له وانه شه له م ئاوه له دا زۆر تاوانباری گه وره خۆیان ده ربازبکه ن. خه کدا شک وگومان پک بنت
ن کاره ساتکه له ئاستی هه موو کوردستان و هه رچه شنه گۆڕانی باسه که به دیارده ی خاوه ن فایله کا

کشه ی نوان ی ن ک و پ دک و که وتنه ناوبازنه ی ملمالنی ئستاو رابردووی ئه م دوو زلھزه ی 
 . کوردستان له ئامانج واته ئاشکراکردنی هاوکارانی دوژمنانی گه لی کورد دوورمان ده خاته وه

مه به ست . ه کده نگ داواکاری دادگایی کردنی ئه و که سانه بین له دادگایه کی کراوه داپویسته ی
نابت تۆه ئه ستاندنه وه بت؛ نموونه ی ئه فریقای باشوور و ئه وه ی نلسۆن ماندال کردی 

واته ده رخستنی راستیته کان و پکھنانی که ش وهه وایه ک که . ئه زموونکی زۆر دره وشاوه یه
تاوانباران خۆیان له به رده م بیروڕای گشتیداو له پش چاوی قوربانییه کانی تاوانه که و ئه وانه ی 

ئه بت پشوودرژبین و چاوه روان و خوازیاری . زه ره رمه ندبوون دان بنن به سه ر تاوانه کانیاندا
ه موو به گه کان ئه وه بین که تیشک بخرته سه ر هه موو الیه نکی ئه م دیارده نگریسه و ه

 . ئاشکرابکرن
به م پویسته لره دا ئه وه شی ل زیادبکرت که دیارده ی خاوه ن فایله کان وه نه بت هه ر په یوه ندی 

ئه ی ئه و وتانه ی ناوچه که چاویان به رایی نادات پشکه وتن و . به رژمی به عسه وه هه بت
وانایان بت ده یکه ن بۆ ئه وه ی کوردستان هیچ داهاتوویه کی سه رفرازی گه لی کورد ببینن و چی له ت

روونی نه بت؟ ئایا ده ب چاوه روانی رووخاندنی کۆماری ئیسالمی ئران و کۆماری تورکیا بین هه تا 
بۆمان ده ر که وت بزانین ک هاریکاری ئه م رژیمانه یان کردووه له دژی به رژه وه ندی گه لی کورد؟ 

بۆ به رژه وه ندی داگیرکه رانی کوردستان وله دژی چاره نووسی گه لی کورد تاوانه و وا هه سووران 
 !دابه ش ناکرت که بۆ رژیمک زۆرخراپه و بۆ رژیمکی دیکه که م خراپه

 چۆن ده یتوانی ئه و هه موو ترۆره له باشووری په یوه ندده ست وئران به ب  کۆماری ئیسالمی 
 . وه ی وتیش بکاتکوردستان و له ده ره 

 
 تداران ده ستبه ج ران له به ر ئه وه ی ده سهبه داخه وه دوای رووخانی رژیمی پاشایه تی له ئ
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٢ده ستیان گرت به سه ر هه موو به گه و فایله کاندا ئستاش پاش نزیکه ی   ساڵ هشتا به شکی ۵
 . ه وهزۆری راستییه کانی رژیمی پاشایه تی هه روا به نھنی ماوه ت

 
١به تایبه ت له ماوه ی تورکیاش دیاره  سای رابردوودا چی له ده ستی هاتبت بۆ تکدانی باری ٣

 .  ئاسایی کوردستان و بۆ کردنه وه ی هه رچه شنه دام و ده زگایه کی سیخوری کردوویه تی
 که دا هه یه هه ویان هه روه ها گومان له وه دا نیه که هه موو ئه و وتانه ی به رژه وه ندییان له ناوچه

 . داوه و هه ویش ئه ده ن پگه یه ک بۆخۆیان له کوردستان په یدا بکه ن با دراوسی کوردستانیش نه بن
سه دان و بگره . ده سه تی سیاسی له کوردستان که وتووه ته سه ر بواری تاقیکردنه وه یه کی گرینگ

 کدا دروست بووه به م میدیای ره سمی و ده زگاکانی هه زاران پرسیار له سه ر ئه م بابه ته له ناو خه
 . راگه یاندنی حیزبه کان به ته واوی بده نگن

 
له کۆمه گای مه ده نی و ئه زموونی دیموکراسیدا به رپرسان دنه پشه وه و ئاگاداری به خه ک ئه ده ن 

که چی له سه ر ئه م . ان ئه ده نه وهو له به رده م ده زگاکانی راگه یاندندا وه می پرسیاری هه وانر
بابه ته ش هه روه کوو زۆرشتی دیکه خه ک هه ر له ناو مدیای ده ره وه ی ده سه ت و ده ره وه ی وت و 
 . خۆشبه ختانه ئستا له سه ر سایته کوردیه کانی ئینترنت دا هه وایان ده ستده که وت

اداچوون سه باره ت به خاوه ن فایله کان بۆ میدیای کوردی و ئه ب درگای پرسیارو لکۆینه وه و به دو
 . ئه بت خه ک به ته واوی ئاگارداری هه موو راستیه کان بن. دادپه روه رانی بالیه ن ئاواه بت
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