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  خوناو
بازرگانانی   له  وه کردنه  ه تۆ بۆ واز بانگه  به  ی بووه که موو جیھان ونه  هه ی له منداه و ئه
  روش ساسان ده ... رگ مه

  ندا هۆه
 و هید ی شه بجه ه کانی هه مین ساۆژی قوربابیه هه ڤده ی حه وه یادکردنه  ساڵ له م ئه

 نفالکردن و ئه  دژ به  بجه ه ندی هه  ناوه–ن چاک  الیه  هل  که ندا ووتی هۆه  له، کیمیاباران
 کان و بیانیه و بووانی کورد رنجی ئاماده ی سه وه ئه، بوو لی کورد سازکرا جینۆسایدی گه
ی  ڵ واسینی ونه هه و ووتار موو هه و ی ئه وه ڵ خوندنه گه له کشا میدیاکانی ڕاده
شی کورد بوو  منداکی چاوگه، کان  جۆراوجۆره ی دروشمه وه  و ڕازاندنه بجه ه قوربانیانی هه

کان  ر میدیا کانی کوردی وجیھانیه رامبه  به بجه ه کانی هه کانی قوربانیه گرتنی ونه  هه به
  ی به که ی ووته خشه  کانیا نه شه  گه  چاوه له، بووان موو ئاماده ک هه ستابوو وه ڕاوه

 و  بجه ه انی ب ناز و باوک کوژرا و قوربانیانی ههدا و مند داگیرکراوی نیشان ئه
د و بای  پ ی قه دیار بوو به، یاند گه تی ڕاده ت وپه ست وله کوردستانی بریندار و بنده

م توانی  نه، الی خۆم  له که رقایم وتۆمارکردنی یاده ر سه  به له،  بوو نیشی بچکۆالنه مه ته
  بجه ه  یادی هه ک له ی خۆی وباوکی نه ی وکوردانه میشه ی هه پیشه ک م وه به، بیدونم

 دا  وره کانی کوردستانی گه ریه وه و بیره وه  واوی یاد و یادکردنه ته کو له شداربوون به به
نرات   دادگایی کردنی تاوانبارفرانس ڤان ئه م له شه چاوگه م منداه  دواجارم ئه له، بینرن ده

و ڕووی  ره  به له په  زۆر به  و ئای پیرۆزی کوردستان بۆیه گرتنی ونه مان هه هه  به وه بینیه
  . وت ست که م ل ده م زانیاریانه چووم و ئه
 شاری   له2001 / 5 / 24رواری  به  له ه) حمود لی مه خوناو عه ( شه  چاو گه م کیژۆه ناوی ئه

وو  به،  وه ولر گیرسانه  هه م له به ،رکووکن کی شاری که خه،   دایک بووه ندا له دفتی هۆه
ک پاداشتک ناوی  وانیش وه ئه،   بۆ یان باش بوونه نده وه  ئه و شاره کی ئه ی خۆیان خه ته

ش وکورد تا  خوناو خانی چاوگه،  رگرتووه  وه وه ولرییه  ناوکی هه جوانترین کچی خۆیان له
 باسی عراقی  که، تی یه که که وردستان و خهم عاشقی ک به،  بینیووه ئستا کوردستانی نه

، بوو نه کی یه تا کوپار ساڵ هیچ ناسنامه، کات رگ ده  و مه وه قاندنه باسی ته، پرسیت ل ده
می  م وه ی بدات به و شاره ی ئه  کرد ناسنامه بجه ه  قایمقامی هه  داوای له بۆیه

  .  وه دایه نه یان که داخوازه
ی  شکی دیکه به،  کردنه ریکی نووسین و ونه و و ڕۆژ خه شه،   قوتابخانه تهچ  ده دوو ساه

مامۆستا   قوتابخانه  له، کات ریک ده  خه وه ر و یاری جومالستیکه  کۆمپیوته شی به که کاته
شانی  بت شان به کی کوردی ده یه وه ر یادکرنه هه، بات  ناوی ده که رمه همن و نه کچه ی به که

دادگایی  کانی له ونه کک له یه. شداربوونی گرت بۆ به ڵ ده ی خۆی هه که و ونه هباوکی ئ
ندی و   هۆه ی زۆری ڕۆژنامه ڕی زۆربه رڕوپه ی سه  ونه نرات بووه فرانس ڤان ئه

ک  شی وه کی دڵ ڕه یه  ناچاری ڕۆژنامه به،  تاوانباران  له تۆه همای  بووه، کان جیھانییه
  نده م هۆی دادگا چه رده  به له، کان یی کورده ئاماده،  وه ش بوی کردهبی ره قودسی عه

، و چاوی کامیراکانی بۆ خۆی ڕاکشا ئه، یی خۆناو زۆر زیتر ئاماده، بوو ری خۆی هه کاریگه
  .  وه و زیندوو بۆته ره  ری خاوه شی عومه ی باوه که د ووت منداه ده

نرات دا  کانی دادگایی ئه  پرۆسه  له وانی بگانه ڕۆژنامهیامنران و   په ئستا وای ل هاتووه
  .  وه نه که کان بوده فزۆن و ڕۆژنامه له  ته ی له که ڕن و ونه گه دوایدا ده به
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،  ناساندنی زوم لکراوی کورد بت له  ڕۆی هه نده وه پرسم خوناوک ئه  کۆتاییدا ده له
رانی کوردستان جارکی  ئا خۆ داگیرکه، ناو چاالک بنک خو موو مندانی کورد وه ر هه گه ئه

 ؟ن توانن کورد جینۆسایدبکه  ده دیکه
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