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خوێندنەوەیەكی ئابووریی بۆ ڕاگەێندراوی 5
لێژنەی بەدواداچوونی پڕۆژەی چاكسازیی 

سەرۆكی كوردستان 10

هەواڵی
 چاوەڕوانكراو

ڕووداوی  دوای  *لەوانەیە 
برۆكسل  م���زگ���ەوت���ەك���ەی 
حكوومەتی بەلژیكا چاودێری 
كەسایەتییە  سەر  توندبخاتە 

ئیسالمییەكان.
هەتا  ئ��ەم��ەری��ك��ا  *ڕەن���گ���ە 
%25ی  ئ��ەم��س��اڵ  ك��ۆت��ای��ی 
ئەفغانستان  ل��ە  ه��ێ��زەك��ان��ی 

بكێشێتەوە.

به غدا.. له  یادی 24 ساڵه ی كیمیابارانكردنی هه ڵه بجه  
ئه نجوومه نی نوێنه رانی ئێراق ڕێوڕه سمێكی بەڕێوەبرد

بەئامادەبوونی سەرۆكی كوردستان دووەمین كۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی 
هەرچوار پارچەی كوردستان دەستی بەكارەكانی كرد

ئێمە یەك نەتەوەین، بەاڵم دابەشكراوین و واقیعێك هەیە 
دەبێ بزانین چۆن مامەڵەی لەگەڵدا دەكەین

 )CNN turk( تەلەڤزیۆنا  كاناال  شەمزینی:  ئیرفان  شەمزینی:خەبات-  ئیرفان  شەمزینی:خەبات-  ئیرفان  شەمزینی:خەبات-  ئیرفان  شەمزینی:خەبات-  ئیرفان  شەمزینی:خەبات-  ئیرفان  شەمزینی:خەبات-  ئیرفان  شەمزینی:خەبات-  ئیرفان  خەبات- 
پەنابەرێن  دۆر  ل  تركیێ  دەرڤەی  كارێ  وەزارەت��ا  راگەهاند، 
سووریێ یێن ل تركیێ ب ئاواكی ئاسایی جڤینەك سازكر. د 
جڤێنێ دە، سەلچوك ئونال پەیڤدارێ وەزارەتا كارێ دەرڤەی 
تركیێ  ب  بەر  كو  یێن  سووریێ  كۆچكریێن  دۆر  ل  تركیێ، 
نها  تا  دیار كر كو  دا چاپەەنیێ و  ئاگاهی  ڤە كۆچبەربووینە 
رژێما  تووندیا  بەر  ژ  700 وەالتیێن سووریێ  و  هەزار   14

سووریێ رەڤیانە تركیێ و د 24 دەمژمێرێن داویێ 
دە بێتری هەزار وەالتیێن سووریێ دەرباسی

پەیڤدارێ وەزارەتا دەرڤەی تركیێ: 7 ژەنەرالێن سووریێ ل تركیێنە
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هەڵەبجە دیارترین 
نموونەی قوربانی 

كورد

پێشەوا  لەهۆڵی  دوێنێ  كوردستان،  سەرۆكی 
نەتەوەیی  كۆنفڕانسی  دووەم��ی��ن  لەپایتەخت 
پارچەی كوردستان دەستی  الوانی هەر چوار 

بەكارەكانی كرد.
لەڕێوڕەسمێكدا كە نوێنەری بەڕێز مام جەالل و 
بەڕێزان جێگری سەرۆكی پەرلەمان و نوێنەری 
سەرۆكی ئەنجوومەنی وەزیران وژمارەیەك لە 
وەزیرانی  و  پارتی  سەركردایەتیی  ئەندامانی 
پارێزگاری هەولێر و ژمارەیەك  حكوومەت و 
هەرچوار  ڕۆشنبیری  و  سیاسی  لەكەسایەتیی 
نوێنەری حزب والیەنە  و  پارچەی كوردستان 
سیاسییەكان ئامادەی بوون، پەیڤی بەخێرهاتن 

پ��ارێ��زگ��اری هەولێر  ن����ەوزاد ه���ادی  ل��ەالی��ەن 
بەگرێدانی  خ��ۆی  خۆشحاڵیی  و  پێشكەشكرا 
مانگە  لەو  نیشاندا  لەپایتەخت  كۆنفڕانسە  ئەم 
پیرۆزە پڕ لەیادەی كورد، دواتر ئومێد خۆشناو 
سكرتێری یەكێتیی الوانی دیموكراتی كوردستان 
بەناوی لیژنەی ئامادەكاری كۆنگرەوە سوپاسی 
هەموو ئەو الیەنانەی كرد كە بوونە یارمەتیدەر 

بۆ هێنانەدیی ئەو كۆنفڕانسە لەپایتەخت.
سەرۆكی كوردستان كە لەمیانی كۆنفڕانسەكەدا 
واهاتن  ب��ەس��روودی  و  پێشكەشكرد  پەیڤێكی 
لەبەرایی  ل��ێ��ك��را،  پێشوازیی  م��ە  پێشمەرگێ 
وتارەكەیدا سەرەخۆشیی خۆی بە كەسوكاری 
ڕاگەیاند  هەڵەبجە  كیمیابارانی  شەهیدانی 
هەروەها بەهەموو گەلی كوردستان كە ئەمڕۆ 

یادی 24 ەمین ساڵیادی كیمیابارانی دەكرێتەوە 
كوردستان  گ��ەل��ی  وەك���و  دووپ��ات��ی��ك��ردەوە  و 
شاری  بەتایبەتی  داوە  زۆرم����ان  ق��ورب��ان��ی��ی 
هەڵەبجە، بەاڵم بوو بەكلیلێكیش بۆ كردنەوەی 
شەهیدانە  ئەم  بەخوێنی  ك��ورد،  بەختی  گرێی 
بەخوا  وپەنا  بەدەستهێنا  زۆرمان  دەستكەوتی 

دەستكەوتی گەورەتریشی بەدواوە دێت.
لەمێژوودا  دووپاتیكردەوە  بارزانی  س��ەرۆك 
نەتەوەین  یەك  ئێمە  لێكراوە،  زۆرمان  غەدری 
واقیعێك  ئ���ەم���ڕۆ  داب���ەش���ك���راوی���ن،  ب�����ەاڵم 
ه��ەی��ە دەب���ێ ب��زان��ی��ن چ��ۆن م��ام��ەڵ��ەی لەگەڵدا 
ئەزموونی  لەهەمانكاتیشدا  ب���ەاڵم  دەك��ەی��ن، 
وئەزموونی  بێت  لەبەرچاو  دیكەمان  واڵتانی 
ئەڵمانیا  ئەزموونی  لەمبارەیەوەش  خۆشمان 

هەر  هێنایەوە.  نموونە  بە  چیكۆسلۆڤاكیای  و 
تیشكی  كوردستان  س��ەرۆك��ی  پەیڤەكەیدا  لە 
پەیوەست  گرنگی  پرسێكی  چەند  خستەسەر 
وپەیوەندیی  وئ��ێ��راق  كوردستان  هەرێمی  بە 
نەتەوەیی  ئایندەی  و  بەئێراق و جیهان  هەرێم 
لە ل22 پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  لە لگەلی كوردی خستەڕوو)دەقی  پەیڤەكە  گەلی كوردی خستەڕوو)دەقی 

بخوێنەوە(.بخوێنەوە(.بخوێنەوە(.بخوێنەوە(.بخوێنەوە(.بخوێنەوە(.بخوێنەوە(.بخوێنەوە(.
پ��اش��ان وت���اری س���ەرۆك م��ام ج��ەالل لەالیەن 
سیاسیی  مەكتەبی  ئ��ەن��دام��ی  پ��ی��رە  س��ەع��دی 
بەرپرسی  و  كوردستان  نیشتیمانیی  یەكێتیی 
پیرۆزبایی  تیایدا  خوێنرایەوە،  سێ  مەڵبەندی 
هیوای  و  ك��رد  كۆنفڕانسەی  ئ��ەو  بەستنی  لە 
لەهێنانەدیی  ب��ێ��ت  س���ەرك���ەوت���وو  خ���واس���ت 
ئامانجەكان)پەیڤەكە لەلئامانجەكان)پەیڤەكە لەلئامانجەكان)پەیڤەكە لەلئامانجەكان)پەیڤەكە لەلئامانجەكان)پەیڤەكە لەلئامانجەكان)پەیڤەكە لەلئامانجەكان)پەیڤەكە لەلئامانجەكان)پەیڤەكە لەل  بۆل14

1988 / 3 / 16

كارەساتی هەڵەبجە بە كارەساتێكی ترسناك دەمێنێتەوە و بەردەوامیش دڵ و ویژدان 
دەداتە بەر چزووان و بە بیریان دێنێتەوە، مرۆڤایەتی ئەركی هەیەو مافیشی هەیە

رۆماننووسی عەرەبی ئێراقی )غائب طعمه فرمان(

ا گویل �ا گویل ب��دوڵ�ا گویل �ا گویل �ب��دوڵ��ا گویل ب��دوڵ�ا گویل ب��دوڵ�ا گویل �ا گویل ا گویل  ع��ه ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:
توركیا  ك���ۆم���اری  س�����هرۆك 
ڕاداری  ك��ه  دووپ��ات��ی��ك��ردهوه 
ب��ه س��ی��س��ت��هم��ی دژه ت��ای��ب��هت 
م���وش���هك���ی ئ���هم���ەری���ك���ا ك���ه
به تهنها  دام���هزراوه  لهتوركیا 

لهو  پارێزگاریكردن  مهبهستی 

كه بالیستیكیانهی  مهترسییه 
پهیمانی  ل��ه واڵت��ان��ی  ه��هڕهش��ه 
ب���اك���ووری ئ��هت��ڵ��هس��ی دهك���هن 
كاتێك  هیچ  و  بهكاردههێندرێت 
ئاراستهی  ڕاداره  ئ��هو  ڕووی 
له توركیا  دراوس��ێ��ی  واڵت��ان��ی 

ناوچهكهدا نهكراوه. 

توركیا  ك���ۆم���اری  س�����هرۆك 
لهمیانهی  گ���وی���ل  له�ا  گ���وی���ل  له��ا  گ���وی���ل  لهب���دوڵ��ا  گ���وی���ل  لهب���دوڵ��ا  گ���وی���ل  له�ب���دوڵ���ا  گ���وی���ل  له��ا  گ���وی���ل  لهب���دوڵ��ا  گ���وی���ل  له��ا  گ���وی���ل  �ا  ع���ه
تهلهڤزیۆنیدا  چاوپێكهوتنێكی 
ڕای���گ���هی���ان���د، دام����هزران����دن����ی 
دژه ڕاداری  س��ی��س��ت��هم��ی 
مهبهستی  ب��ه  ن��ات��ۆ  م��وش��هك��ی 

پاراستنی واڵتانی      بۆل14

عه بدوڵاڵ گویل: ڕاداری دژه  موشه كی ناتۆ ئاراسته ی 
هیچ واڵتێكی دراوسێی توركیا نه كراوه 

و  خۆپیشاندان  ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:
توندوتیژی له سوریا بهردهوامه
كهس   97 نزیكهی  دوێنێش  و 
سهر  ئهمنیهكانی  هێزه  لهالیهن 
بهیانیی  و  ك����وژران  رژێ���م  ب��ه 
بههێز  تهقینهوهیهكی  دوێنێش 
ل��ه ش���اری دی��م��هش��ق رووی���دا 

ه���ۆڵ���هن���داش  و  س���ع���ودی���ه  و 
ب��اڵ��ی��ۆزخ��ان��هك��ان��ی خ��ۆی��ان له

سوریادا داخست. 
چ���االك���وان���ان رای��ان��گ��هی��ان��د له
خۆپیشاندان و توندوتیژییهكانی 
و  ئیدلهب  ش��ارهك��ان��ی  دوێنێی 
ح��هم��ا و درع����ا و ح��هل��هب و 

دیمهشق و دهوروبهری له دژی 
رژێمهكهی،  و  ئهسهد  بهشار 
هێزه گ��ول��ل��هی  ب��ه  ك���هس   97
كه ك�������وژران،  ئ��هم��ن��ی��ی��هك��ان 
ئیدلهب  ل��هش��اری  زۆرب���هی���ان 

بوون. 
بۆل14

سوریا: دوێنێ 97 كه س كوژران و سعوودیه  و 
هۆڵەنده ش باڵیۆزه كانیان له  دیمه شق كێشایه وه 

سەرۆكایەتی  یاسای  بە  پاڵپشت 
)1( ژم���ارە  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی 
هەمواركراو  2005ی  ساڵی  ی 

سەرۆكایەتی  دی��وان��ی  ی��اس��ای  و 
)2( ژم���ارە  ك��وردس��ت��ان  هەرێمی 
بە  ب���ڕی���اردرا   2005 س��اڵ��ی  ی 

سەباح  د.ئ��وم��ێ��د  دام���ەزران���دن���ی 
فەرمی  وت��ەب��ێ��ژی  ب��ە  ع��وس��م��ان 
سەرۆكایەتی هەرێمی كوردستان.

د.ئومێد سەباح عوسمان بە وتەبێژی سەرۆكایەتی 
هەرێمی كوردستان دامەزرا

رۆژی چوارشهممه ئاژانسەكان:ئاژانسەكان:ئاژانسەكان:ئاژانسەكان:
مهحموود  ئ��ێ��ران  پ��هرل��هم��ان��ی 
ئ���هح���م���هدی ن������هژاد س����هرۆك 
ك��ۆم��اری ئ��هو واڵت��هی��ان لهبهر 
بانگهێشتی  یاسا  پێشێلكردنی 
پهرلهمان كرد و لێپرسینهوهیان 

لهگهڵدا كرد. 
موتهههری  ع��هل��ی  س���هرهت���ا 
پرسیاری   10 وت��ارێ��ك��دا  ل��ه 
ئهحمهدی  مهحموود  ئاراستهی 
ك����رد و خ����وازی����اری  ن������هژاد 
وهاڵمدانهوهی سهرۆك كۆماری 
ئێران بوو.              بۆل14

ئه حمه دی نه ژاد له ناو 
په رله مانی واڵته كه یدا 
پرسیاری بڕوانامه ی 

په رله مانتارانی كرد و ئه وه ش 
ناڕه زایی توندی لێكه وته وه 

له دوێ���ن���ێ  ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: ئ���اژان���س���ەك���ان: 
نوێنهرانی  ئ��هن��ج��ووم��هن��ی 
ئ����ێ����راق ی������ادی ك���ارهس���ات���ی 
ههڵهبجهی  كیمیابارانكردنی 
ش���هه���ی���د ك������رای������هوه. ئ���هو 
لیژنهی  له  كه  یادكردنهوهیه 
ك����اروب����اری  و  ش���هه���ی���دان 

ئهنفالكراوهكانهوه
لهناو  دهك����را  س��هرپ��هرش��ت��ی 
ئهنجوومهن  ب���اڵ���هخ���ان���هی 
وتاری  تیایدا  و  ب��هڕێ��وهچ��وو 
جێگری  و  ك��ۆم��ار  س����هرۆك 
س��ەرۆك��ی پ��ەرل��ەم��ان  وتاری 
نوێنهری كۆمكاری عهرهبی و 

لیژنهی شههیدان و وهزارهتی 
شههیدانی حكوومهتی ههرێمی 

كوردستان خوێندرانهوه. 
ههروهها له یادهكهدا سهرۆكی 
ن���وێ���ن���هری  و  پ����هرل����هم����ان 
الیهنه و  ك��وت��ل��ه  س���هرج���هم 
ئامادهبوون  س��ی��اس��ی��ی��هك��ان 

وهزارهت�������ی  چ���اپ���ك���راوی  و 
ش���هه���ی���دان���ی ح���ك���ووم���هت���ی 
ههرێمی كوردستانیش بهسهر 
ئ���ام���ادهب���ووان داب��هش��ك��را و 
كورته فلیمێكی دۆكۆمێنتاریش 
ههڵهبجهی  كارهساتی  لهسهر 

شههید نمایشكرا.

سهربازه ئ���هو  ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:ئ��اژان��س��ەك��ان:
16 هاوواڵتی  ریكییهی كه
ئهفغانستانی  كوشت  فغانی 
كوێت.  گهیشته  و  جێهێشت 
ئهمهریكا  ب���ااڵی  بهرپرسێكی 
ئاشكرا  ن��اوی  نهیویستووه  كه 

نیویۆرك  بهرۆژنامهی  بكرێت 
تایمزی راگهیاند، ئهو سهربازه
16 هاوواڵتی  ئهمهریكییهی كه
گواسترایهوه كوشت  ئهفغانی 

كوێت. 
تهلهڤزیۆنی  ت���ۆڕی  ه��اوك��ات 

راگهیاند،  ئهوهی  ئێن  ئێن  سی 
واڵتێكی  گهیشتۆته  سهربازهكه 
كهنداو. بهرپرسه ئهمهریكییهكه

ئ����هوهش����ی گ�����وت ج����هن����هڕاڵ 
هێزی  ف��هرم��ان��دهی  ئیلن  ج��ون 
ئهمهریكی و هێزی     بۆل14

ئه فغانستان.. ئه و سه ربازه  ئه مه ریكییه ی كه  16 
هاوواڵتیی ئه فغانیی كوشت گه یشته  كوێت

ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ئ�����اژان�����س�����ەك�����ان: ل���هم���ی���ان���ی 
واشنتۆنی  ب��ۆ  ی��دا 
دیڤد  ری��ك��ا 
وهزیرانی  س���هرۆك  ك��ام��ی��رۆن 
ئۆبامای  بارك  لهگهڵ  بهریتانیا 
و  كۆبۆوه  ئهمهریكا  سهرۆكی 

سوریا  پرسی  ه���هردووال  تێدا 
دوای  ق��ۆن��اغ��ی  و  ئ���ێ���ران  و 
پهیمانی  هێزهكانی  كشانهوهی 
ناتۆ له ئهفغانستان تاوتوێكرد. 

دوات���������ر ل���هك���ۆن���گ���رهی���هك���ی 
دیڤد  هاوبهشدا  رۆژن��ام��هوان��ی 

وهزیرانی  س���هرۆك  ك��ام��ی��رۆن 
ب��هری��ت��ان��ی��ا دووپ���ات���ی ك����ردهوه
گ��هر رژێ��م��ی ئ��هس��هد ب���هردهوام 
سهركوتكردنی  ل���هس���هر  ب��ی��ت 
هاوواڵتیانی واڵتهكهی بێ گومان 
جهنگ روودهدات.       بۆل14

ئۆباما و كامیرۆن گفتوگۆیان لە بارەی پرسی سوریا و 
ئێران و كشانه وه ی هێزه كانی ناتۆ له  ئه فغانستان دا كرد
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میھرەبان و بناویخوایگورە
ـــز ڕـــ ب خــــوشــــك وبـــــرایـــــانـــــی

بڕز ئامادەبووانی
ھموو بخرھاتن سرچاوان ھون
پایتختا ھــڤــلــــرا  ســـرســـران،
ب شانازیی كوردستان ھرما
بستنا ڤ كۆنگرێ ھبوونا وە و
ئامادەبوونا ئیرو ب دكــت گرنگ

خۆشویست. كوردستانی الون
پشئوەی من دەست ب وتارەكم
سرەخۆشیی خۆم بكم دەموێ
ــــ كــــســــوكــــاری شـــھـــیـــدانـــی ل
بھموو و بجھ كیمیابارانی
بخۆشمان و گــلــی كــوردســتــان
گلی ئم وەكو نم، ڕاستیرابگ
داوە زۆرمان قوربانیی كوردستان
بم ،بجھ شــاری  بتایبتی
كــردنــوەی بــۆ ــوو بكلیلكیش ب
شھیدكی كـــورد، بختی گری
ب بم سوپاس بۆخوا زۆرمان دا،
دەستكوتی ھیدانش ئم خونی
وپنا بخوا زۆرمــان بدەستھنا
دەستكوتیگورەتریشیبدواوە

دت.
نــازانــی مـــرۆڤ ــــاداردا لمانگی ئ
سرەخۆشی، بكات یان پیرۆزبایی
مانگی مــئــ بین چ ـــم ھـــر ب
و خۆشی چی ھر كوردە قدەری
وشیرینی ھمووی ناخۆشی، تای
ھاتووە، كورد دا مانگدا بسر لو
ئــادار مانگی بین دەتوانین بۆی
و پنا ــــوردە ك مــانــگــی قـــــدەری
مـــژدەی ــــك دـــت خـــواش ڕۆژبـــ
مـــانـــگـــدا ـــــو گــــورەتــــریــــش ل

ڕادەگینرت.
وســربــرزیــن ئــــمــ خــۆشــحــاڵ
ل الوان كۆنفانسی ئمۆ بوەی
گرنگیی مئ و دەبسترت ھولر
یكتر الوان ئوەی بۆ یھ زۆری
من بكن، خــۆش بناسن وزەمین
بــۆ ــــــن  ــــــوت ســــــرك داوای 
وھیوادارم دەكم كۆنفانسكتان
ومشككی لبوردەیی  بگیانكی 
ــدەیخــۆتــان ــن ــای ئ كــــراوە بــیــر لــ

بكنوە.
لمژوودا نتوەیكین مئ

لكراوە زۆرمان غدری
بزانین دەبــ نتوەیكین مئ
ئــمــۆ ــــووە، ب ــان چـــۆن ــژووم ــ م
ئایندەدا ـــرەو ب وچـــۆن  لكوین
ئمشئركی ئوەی ھنگاو بنین،

.الوان
لمژوودا غدریزۆرمان لكراوە،
ـــم ــــك نــــتــــوەیــــن، ب ــمــ ی ــ ئ
یكھواقیع ئمۆ دابشكراوین،
لگدا مامی چۆن بزانین دەب
لھمانكاتیشدا بـــم ــن، ــی دەك
ــكــمــان دی ـــی ـــان ئـــزمـــوونـــی وت
ئــزمــوونــی و ــت ــ ـــبـــرچـــاو ب ل
من نزیكتر ھمووی ل . خۆشمان
دوو ئزموون دنم برچاو، ھی
و مــیــلــلــتــی ــا ــی ــمــان ــ مــیــلــلــتــی ئ
نیشاندەدات وا مئ چیكۆسلۆڤاكیا،
سردەكوت میللتان ئــیــرادەی
ھاوپیمانان و حكوومت وبیاری
بۆ ــوا ئ بكوت ئــگــر ســریــش
میللتی  40 50- ساڵ ،كماوەی
دواتریش كــرایــوە و جیا ئمان
بۆ ماوەی یكیان گرتوە،ھروەھا
نتوەیچیك  40-50 ساكدوو
ـــوەی ـــت دوو ن وســـلـــۆڤـــاك كـــ
بم بستران، بیكوە جیاوازن
لــــك چـــونـــكـــ ئـــاســـایـــی نــــبــــوو
ئــــم ــــ ــــۆی ـــــوە، ب ـــــوون ـــــاب جـــــی
كوردستانیش جــیــابــوونــوەیــی
ئم ڕۆژـــك ودەبـــ ئاسایی نیی
دیسان بم یكبگرتوە وەیتن

.زۆر نابب مم ئدە
وەییتن لبنڕەتدا مئ كشی

خبات مئ بــوو پویست كاتك
بدەین شھید  و قوربانی  بكین، 
و ــنــاســپــ ــمـــــان ئــ ـــردم ئــــمــ ك
ــان خــۆم ـــی ـــوەی ـــت ھـــبـــوونـــی ن
شــــوەی ــمــۆ ئ ـــم پـــاراســـت، ب
شوەیكی و ــات جـــیـــاوازە خــب
كشیكی مئ كشی ،یدیك
نتوەییدەبالوانی خۆشویست
بنمایبوا لسر بیروباوەڕە ئم
و بدیموكراسی بوا و بخۆبوون
یكتری قبووكردن پكوەژیان و
لناو بكن قووتری بــڕۆژ ڕۆژ
بداخوە چونك گنجانیخۆماندا،
لڕەوی كشك یھ وا ھوی
مئ وابت ئوە وەكو البدەن خۆی
لكاتكدا ،وەییمان نییتینشك
ــمــ لـــبـــنـــڕەتـــدا ــ كــــشــكــی ئ
و ـــ ڕەوای نتوەیی،كشیكی
دەب وەیئ گرنگتر لھمووشی
ھبت كشیوە بو بوامان مئ

بكین. بۆ فیداكاریی ئامادەبین و
ـــوە بین ئ بــتــمــای ــگــر ئم ئ
پ دت مافی خۆمانمان دەوتك
ورەیكیگیھ مئ خشدەب
كاتك ھــیــچ ــدەكــم ــ و تــكــاتــان ل
دەب مئ نبن، وەھم تووشی ئو
خكی بۆ ئــوەی ھبین خۆمان
ــدات، ب یارمتیمان بــتــوانــ  دیــكــ
فیداكاریی  ئگرڕاپڕینی1991 و
ــی نفــیــدرا بــوایــنــ ــكــو خــئـــ
ڕژم واقیع دوای ڕووخانی تبوای
ــان ــكــوردســت ل و بــــارودۆخـــــــ ئ

. ندەبوو دروست
خۆمان بۆھموو ئگرەكان دەب

بكین ئامادە
ئستاش وەكوخۆتاندەبینن الوانی
بڕز. ئامادەبووانی خۆشویست
لپب گۆڕانكی ـــرەو ب جیھان
نـــاوچـــی ــی ــت ــب ــای ــت ب دەڕوات 
ئمش نـــاوەڕاســـت، ــی ــت ڕۆژھ
نتوەیك وەكو كورد وەكو دەب
خۆمان ــ دەب كوردستانی ــو وەك
ئامادە بكین، بۆھموو ئگرەكان
ھنگاوكی من ب انسكۆنف ئم

دەزانم. پیرۆزی
ئگرەكان ھموو بۆ دەبــ مئ
وھموو بزانین ودەب بین ئامادە
جیھانیشبزانكمافیچارەنووس
،یاسایی مافكی ،ئاسایی مافكی
من داوە، ئمی ب خودایی مافكی
یان دەوتك نیم ئـــوەدا لگڵ
خوا ماف بدات، مئ مافی الینك
داگیركراوین مئ داوە ئمی ب
بدات، مئ ب ماف ناتوان وكس
ودانی بكات ئیقراری دەتوانی ب
منتمان كس ن بــم بنت، پدا
مافشمان ن ئــو و بكات لسر
بدات. ئمی ب كسك ك دەوت
مئ مافی ب دان دەكین داوا مئ
بــس بت داگیركردنی و بــدرــت
لسر خۆمان ومافی مافكانمان

میللتكناوێ. ھیچ حیسابی
نتوەیی كۆنفانسی ئمساڵ

دەبستین
كۆنفانسی مسائ بئومدیخوا
نمووالیستینوھوەییدەبتن
ڕۆشنبیران و وئكادیمی سیاسی
داوەت ــدا ــان ــ ھــمــوو كــوردســت ل
پیامی مئ ـــوەی ئ بــۆ دەكــیــن
بنرین برا گالنی ھموو بۆ ئاشتی
ودراوســـ بــرا گــالنــی بتایبتی
مئ عرەب تورك وفارس، گالنی
برایتی بــرای یكترین ودەســتــی
و ئو وەھـــم ــو ئ ــن، ــی درـــژ دەك
دروســتــبــووە ـــدەی ــســور و دی ت
و كورد مژوو بدرژایی بــوەی
فــارس و ـــرەب دوژمــــن، كـــورد ع
و تــورك دوژمنن كــورد دوژمــنــن،
النگ بم دەرھــق كتاوان مئ

،كــردوویــانــ ـــراوە و دەوـــتـــان ك
،ب میللت ناب دوژمنی  میللت
ــ ئــــمــ شــــڕی حــكــوومــت ــ ب
شـــڕی میللت بـــم دەكـــیـــن،

نابت. و كوفرە مئ ومیللت
مئ ھـــاتـــووە زەمـــانـــی ئـــــوەش
كۆنفانسش ئو تبگین، لیكتر
كـــورد وەكـــــو ــمــئــ وەیــــــۆ ئـــ ب
ئاشتی پــیــامــی و ئاشتیخوازین
دەكین ئاراستی ھموو الیــك
بۆ وبرایتی دۆستایتی ودەستی
ناب و دەكین درژ ھمووالیك
بــزووتــنــوەی بھیچ شــــوەیــك
كوردستان گلی ڕزگــاریــخــوازی
ببات، زەمانی بۆ توندوتیژی پنا
مافی خۆت بچك تۆ ئوە نماوە
لكتگیشتن زەمــانــی وەربــگــری،
بشوەیكی دەبـــ و ولــۆژیــكــ
ئاشتیودیموكراتیخباتیخۆمان
وەیوشب و بكین بـــــردەوام
وەربگرین، خۆمان مافی دەتوانین
مئ ــوو  ب پویست چــك كاتك
ــمــوالش ل چــكــمــان بــكــارھــــنــا
چــك ــانــی ــن كــارھــــ لـــوانـــیـــ ب
مئ ھبت پچوانی ئنجامی
ڕاستییكوئایندەشدەیسلمنت،
بــرگــری مئ وەیــــۆ ئــ چـــك ب
تعددامان ئگر بكین لخۆمان
لچك بیر لوەزیاتر وناب لكرا

بكین. ھگرتن
بدەستی كورد خونی نما ئوە

بژێ كوردەوە
وسركوتنی دەستكوت ھر بۆ
كورد مای تبایی و یكیزی دیك
لـــــبـــــرئـــــوە  رجــــــــــ م زۆر 
لمبوارەدا دەم بشانازییوە
و ھاوشتووە باشمان ھنگاوی
ــــــی بــــاشــــیــــش ــــــن ــــــوت ســــــرك
بدەستھاتوون،لوانیتاڕادەیك
بـــم ــت، ــ ــب ھ ــرو گــرفــتــمــان ــی گ
كـــورد ــی ــا م زۆر ـــی ـــك ـــاڕادەی ت
پرسل و بــایــتــ و ــخــراوە ــك ڕ
ب بزیاد لخوا ستراتیژییكاندا
ولھموویشی باوەڕین بیرو یك

خوا بــۆ ســوپــاس وەیــخۆشتر ئــ
كورد و ئیترشڕیكورد نما ئوە
بدەستی كورد خونی یان بكرت
ئـــوەش ـــت ـــژێ وق كـــــوردەوە ب

نابتوە. دووبارە
ئوەی تواوكری كابینیك ھر

یدیك
ھـــــروەك بــڕــزتــان ئـــاگـــادارن
پكدت حوتم كابینی ریكواخ
وئومدەوارینبتوانینسركوتنی
دریژەپدەری و بدەستبنت باش
بت، ششمیش كابینی كــاری
بگومانھركابینیكتواوكری
مـــن ســوپــاســی ،ــ ــی ــك ئـــــوەی دی
داوای و دەكــم ششم كابینی
حوتم كابینی بۆ سركوتن
ھــمــوومــان بــخــوا ـــم وپــنــا دەك
ــكــان ھــــ ل بـــیـــكـــوە ســــوود
وەردەگـــــــریـــــــن وبـــــارودۆخـــــی
وبــرەو باشتر بــرەو كوردستان

خۆشتر بچت.
ل چاكسازی بدواداچوونی لیژنی

دەبت بردەوام خۆی كاری
دەزانـــم بپویستی لــــــرەدا ــن  م
ئــاراســتــی بپایان سوپاسكی
چاكسازی بدواداچوونی لیژنی
لموبر ساك نزیكی ك بكم
زۆریــان وكاركی دامــانــمــزرانــد
پی زۆركــس یوانل كــردووە و
نخر بووە، ئاسان كارە ئم واب
و ــــووە ب ــی زۆر ســخــت ــك ــار ك
توانییان م، چونكدەك سوپاسیان
دەستلسرزۆر نخۆشیدابنن
ئو لموال یمئ گرنگ وئوەی
وەودەبنابن گندەییاندووبارە
ول ھبت بۆ سیستمی و رنامب
گندەییكانی و ــھــ ئــایــنــدەدا
وئو نبتوە ــارە ــردوو دووب ڕاب
بــردەوام خــۆی كــاری ل یلیژن
ــای دەزگ رســھــ دەبــــت تــاوەكــو
كار، ونــودەكــ پكدن سرەكی
دەستی دارایـــی، چاودریی واتــا
وانئ ك نزاھ، داواكاری گشتی،
دەبن بكار دەســت و كــار وتنك

دەبت بردەوام یلیژن ئو كاری
لكاریخۆی.

ب غدا ل كسك ناكین قبوڵ
بكات منتكمان لسر

وەردەگرم تدەرف لو سوود من
ھرم بارودۆخی باسی ئوەی بۆ
ــغــداش وب ــم رھــ ــدیــی ــوەن ــی وپ
لبغدا كس زۆر یوانل بكین.
ــھــبــ ــدــجــار ــم ھــن رــ ــھ و ل
ــو ئ دەگــــــن، یــوەنــدیــیــوپــلــ
لـــئــــــراق ــا ــســت ــ دەوــــــتــــــی ئ
زۆری ھــرە بشی دروســتــبــووە
و ــووە ب بخونی كــورد دروســـت
دروستبووە، كــورد شانی لسر
لو سرەكین  ــرە ھ بشی مئ
بــم نین، جــیــاواز و تحكووم
نییتی و یشتنیھگت بداخوە
وانیشاندەدەن ھندێ الین ناپاكی
حكوومتكی ـــ واب ـــوە ئ وەك 
و یھ لبغدا بھز مركزیی
ھندجار و كانشاخل كوردیش
ــــــــن شـــۆڕشـــگـــــــــــمـــان دەپـــ
ڕگر دەن پمان ھندجاریش
وزەمانمئب ،یفی خۆیانئیترك
بشدارین ئم ھاوبش و ڕۆیشت،
نیی كس یك ھی وبغدا لبغدا
ئمحكوومت و یمئ پایتختی و
وئوبارودۆخبھوڵوھیممتی
منت كس و بووە دروست كورد
ئوەت من ب ناكات كورد لسر
یھ دەستوور پاشان بۆ دەكــم،
53 ڕۆژ  كمن ئــو دەســتــوورەی
كۆمار ســـرۆك لــگــڵ جــنــابــی
وحزبكان وشــانــدی كــوردســتــان
بووین خریك ڕۆژ و شو لبغدا
ــوەیــشــ ـــم ب ـــوورە ـــم دە ســـت ئ
كدەستوور نام من ئامادەكرا.
بـــم ،ــی نــیــیــ ــوڕی ــوك ــ م ھــیــچ ك
داوە  بۆ دە نگی ئراق گلی %85ی
ــوورە ــو دەســت ب ئم  پــابــ نــدیــن
،بھ گیروگرفتكیش وھرچی
ئامادەین بپیئودەستوورە مئ
قبوڵ مئ بم چارە سریبكین.
من تكمان بغدا ل كسك ناكین

ب مافی ئو وابزان و بكات لسر
مئ مافی ئو ھوڵ دەدا داوە. مئ
وەیكواوی ئت یمبكا، ئ داگیر
الی ممافی ئ ئــگــ ر مــن دە ــــم
. ئم نامانوێ ل بغدا، كس ك
بكات، زە وتــی بیوێ ئگر بــم

برگری دەك ین. می ئكات ئو
نایانوێ وەیل كگرفت

پشبكوێ كوردستان
ھــن،  ــس ك ھــنــدێ  بـــ داخـــ وە
پیدابوون،چاویانبمسقامگیری
ب م پشكوتنی ئارامی و بم و
ــان خــۆی ،ــ ــای ــن ــ كـــوردســـتـــان ھ
بۆ ئـــوە فاشیلن، نــ یــانــتــوانــیــوە
ئینجا بكن، ئراق تری شونكانی
بین. ئوان ئمش وەكو دەیانوێ
یك ،بزان دونیا ھ موو با ئگینا
لـــگـــڵ ـــــــوە ی گــرــبــســتــی ئ
یك كــراوە، نــ وت كومپانیاكانی
و ــوور دەســت خیالفی گربست
نیی ئو ئــوە نیی. گرفت قانون
دەستوور لگ ڵ ئایا  ستانبگر
وەیل كگرفت نا. یان دەگونج
پشبكوێ. كوردستان نایانوێ
بــردەوام دەبین مئ ئــوە لب ر
مئ خــۆمــان، سیاستی لــســر
ھی بغدا دەستوور، ب پابندین
ئم خاوەنی تا ئراق و موومانھ
موشكیلیك ھیچ بی، دەستوورە
ئیلتیزام كاتك ھر روونادا، بم
دەزان خوا نكرا، دەستوورە بو
.دەچ ھدرك چ بــرەو ئراق
یـــكـــمـــ وە، ـــ رۆژی ــــمــ  ل ئ
مئ ك بــووە ڕوون سیاستمان
ئم ب شكین گرفت، ل بشكنین
لــ چــارەســری، دوای رووخــانــی
جالل مام جنابی لگڵ من رژم
بــ بــرادەرانــی چــوویــن بــۆ بــغــدا،
ئــزمــوونــی كــ ــوت دیك شمان گ
مئ . ــ ئوە دای ل خزمتی مئ
بدەین. ئوە  یارمتیی ئامادەین
سوود ئــوەی لجیاتی ب داخ وە
ئوان ئم وەربگرن، لئزموونی
شوەی دیكیانھبژاردوئمش

دەبینین مئ ك راقئ بارودۆخی
داخوە. ب

نیشتمانیی كۆنفرانسی ئومدەوارین
سرانی كۆنفرانسی پشی ئراق

ب ع رەب
كۆنفانسی ئـــو ــ ك ئستاش
كۆنفانسی و ئراقی نیشتمانیی
مئ ،،ئارادای ل سرانی عرەب
ئومدەوارینكۆنفرانسینیشتمانیی
سرانی كۆنفرانسی پشی ئراق
عرەبب،بۆ ئوەی ك كۆنفرانسی
النی دەبسترێ، عرەب سرانی
گرفتی ك ئوانیش بۆ پیامك كم
چارەسری برەو ئراق ناوخۆی
زۆر زۆر مئ وای پمان دەڕوات.
و و ھوی ئوەش دەدەین باشترە
ــو ئ گـــوتـــم ــشــی مـــن كـــاتـــی خــۆی
ــی جــنــابــی ــی ــــشــخــری ــپ دەســت
ھموو بــ مئ ســـرۆك كــۆمــار
و توانایكوە پشتگریی لدەكین
لوانی ئمۆ یان سبی جنابی
ھوی و بتوە كۆمار ســرۆك
پك وە و دەبت ــردە وام ب جددی
ئوەی بۆ پنا بخوا ھودەدەین
سركوتوو كۆنفرانس ئم ھم
بـــ، ھـــ م كــۆنــفــرانــســیســرانــی
مئ ب شتك  ئگ ر عرەبیش، 
ب ئــوەی بۆ حازرین مئ بكرێ،

.بب تواو سركوتوویی
ھاشمیش تارق كشی ھودەدەن

ئم دابنن كۆڵ ب
من ھی ك دیسان كی دیكگرفت
بۆت ك ئاماژەی پبكم دە مــ وێ
باسی لوە ڕۆژك گرفتك ھموو
ئــوەی رۆژنــامــكــان، دە كـــرێ، ل
ھــاشــمــی تـــــارق ھــاشــمــی. تـــــارق
كۆمارە، سرۆك جگری ئیستاس
بۆ ھــاتــبــوو كـــ تـــــارق ھــاشــمــی
كۆبوونوە بۆ ھــات كــوردســتــان،
ئو كۆمار، سرۆك جنابی لگ ڵ
.ی ندووالیكروویدا.گرفتگرفت
الیــنــــكــی ، زایـــیـــــكــی قـــ ــ ــ ن الی
ناب ــی ــزای ق الیــنــی . سیاسیی
الیــنــی ــرێ، ــك ب ــی تــــدا ــدە خــول ت
و من پشنیارم كردووە سیاسیش،
دووبـــارە پشنیارە ئــو ئیستاش
دەكموەكھرسسرۆكایتیی
ســــرۆكــــی كــــۆمــــار، ســـرۆكـــی
ئنجوومنی سرۆكی پرلمان،
،راقییئ لیستی سرۆكی وەزیران،

رووی ل بــدەن بیارك دانیشن
.ب یلس م ب م كۆتایی سیاسی
شــــوەیــك ھــمــوو ــ ــن ب دــنــیــا ب
كۆڵ ب گرفتش ئم ھــ وــدەدەن
وا پشنیاركی تنانت دابنن. مئ
رگی ــدزی ب لرە مئ ھ بوو
نین، بوات، ئم قاچاخچی بدەین
ئگر بـــوات. نــادەیــن گڕ  مئ
دەڕوات. ئگر ئاشكرا وات، ببش
بین مئ بۆ تــاوانــبــارە، ئــوە نــدە
وا ئم شتی بــكــیــن؟ ــــازی دە رب
شوەیكیش ھیچ ب بم ناكین،
چونك ئخالقی تسلیمی ناكین،
رــگــ نـــادات، مئ ـــــوردە واری ك
تۆشتسلیمی و یككبت الیتۆ

بكیوە.
ب ھاوبشی حوكم راق دەبئ

بكرێ
دووپات لوەش من دەموێ لرە
كورد ھاوپیمانیی ك بكموە
ھاوپیمانییكی شیع ــگــڵ ل
ل پــــكــھــاتــووە ـــوە مــــژوویــیــ، ل
ھوستیجوامرانیسركردەی
سرووی ل شیع برایانی ل زۆر
ل و حكیم ئیمام ھــ مــووشــیــان
ھــــاوبــــشو مــ زــوومــیــیــتــی
ھیچ ب ن فرك چند ھوستی
ئوەی سببی تناب شوەی ك
تك وشیع ــورد ك ھاوپیمانیی
ب دەبــ دەین ئراق مئ .بچ
بــكــرێ، كــورد، ھــاوبــ شــی حــوكــم
و سونن ع رەبی ،شیع ع رەبی
تــوركــمــان، ــز لــ مــافــی بــرایــانــی ر
ئاشووری، برایانی كلدان، برایانی
مــوو دەبــھــ بــرایــانــی ســریــانــی،
ل رــزیــان ،بــ ــزراو ــار مافیان پ
ببن. شــاد خۆیان بمافی بگیرێ،
،كی وابراقئ دەب ئـم دەین
مزھبی گرفتی ل نین الین مئ

.یھ ئراقدا ل ك
دیــكــ  لـــ كـــۆتـــایـــیـــدا جـــارـــكـــی
داوای دەكـــــم. بــ خــــرھــاتــنــتــان
كۆنفانسكتان بۆ سركوتن
ــــی الوان ــســی ــران ــف ــۆن دە كـــــــ م، ك
ھــر بــژیــن و كــوردســتــان، ھـــر

سركوتووبن.

: كوردستان سرۆكی

ڕۆژك بخوا و پنا كوردە مانگی قدەری مانگیئادار
ڕادەگینرت مانگدا گورەتریشلو مژدەی دت

مئ خشدەب پ خۆمانمان مافی دت دەوتك بین ئوە بتمای ئگر مئ
مئ نبن، وەھم ئو تووشی لدەكم ھیچ كاتك تكاتان و ورەیگ ھیكی

بتوانیارمتیمان بدات دیك خكی ئوەی بۆ دەب خۆمانھبین

ناكین قبوڵ مئ
بغدا ل كسك
لسر منتكمان
ــ ــزان واب بــكــات و
مئ ب مافی ئو
ھــوڵ ئــو داوە .
مئ مــافــی دەدا 
یمئ بكا، داگیر
ك ئوەی تواوی
ئگ ر دەم من
ــی ئــــمــ الی ــاف م
كسك ل بغدا،
. ئم  نــامــانــوێ
بیوێ ئگر بم
ئو بكات، زە وتــی
ــمــی ئـــــــ كـــــات

برگریدەكین
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میھرهبان بناویخوای گورە و
كــــاك مــســعــود ـــز جــنــابــی ڕـــ ب

كوردستان ھرمی سرۆكی
ھز سكرتر و نونرانی بڕزان
كوردستان سیاسییكانی نالی و

بڕزان زانایانی ئایینی
وەزیرانی ھرمی كوردستان

پرلمان ئندامانی
الوانی ئازیزان" و خۆشویستان
كوردستانلھرشونكھاتوون
ئــیــجــازە بــخــــربــــن ســـرچـــاو،
مام جنابی پیامی بــفــرمــوون
یكتیی گشتیی سكرتری جالل
نیشتیمانییكوردستانتانپشكش
ــــر ئــــــــوەیخـــۆی ــــب بــــكــــم ل
ئــمــۆ ـــوو" ب وت لــــــدەرەوەی
ــی ــوان ــت ــی ن ــی ــمــان ــ دەگــــاتــــ ســل

بكات. بشداریتان
وبرایان خوشك

گنجانیكورد الوان
لبت گرمتان سوكی

ــــــم دەزان خـــــۆم بــــبــــخــــتــــوەر
یامپ ــم ب زنــمــ وشــرەفــــكــی
كۆنگرسی دووەمــیــن بشداریی
بكم، كــورد ــی الوان بۆ نتوەیی
ھیوادارمكارەكانیكۆنگرسكتان
سركوتووبتلپناوبدیھنانی
ی كئــامــانــجــانــ ئـــو دروشــــم و
پایتختی لھولری الوی ئوەی
كۆكردۆتوەو كوردستان ھرمی

ـــــاری وت ــــك ــــی ــــان ب ھــــمــــووت
نو كورد بچن الوانی یكگرتووی
ب ـــژە ودر ھـــاوڕێ وھــڤــانــتــان
لپناو بدەن، وتكۆشانتان خبات
و كــورد مافی ڕەوای بدیھنانی
و بــــیــــار قـــــووـــــكـــــردنـــــوەی
ك كۆنگرسدا ئم ڕاسپاردەكانی
پرەنسیپی سرەكی بگومان تیایدا
بۆ ــــــژن دادەڕ و ئــركــی گــرنــگ
كورد گرنگی توژە ئم خباتی
لمسردەمدا ك خباتیسیاسی
و و ئیعالمی و پرلمانی ومدەنی

لسر بشوازك دیپلۆماسیی
وقبووكردنی ــۆگ ــا دی بــنــمــای

توندو تیژی. ل یكتر دوور
گوتین ئوەی الو كۆبوونوەی 
ـــان دەبـــخـــشــــــت ـــمـــمـــان ـــ ـــئ ب
كدەبینین دەكـــات ودخۆشمان
وجـــوانـــانـــی ـــوەی گـــنـــجـــان ـــ ئ
وجۆش بــپــرۆش نتوەكمان
بلپرسینوە ھست وخرۆشك
یـــكگــوتــاری ــۆ ب دەكــــن وكـــار
و یستی متمانو ــن ئمش دەك
ــوەی الو بــرجــســتــ دەكـــات ــ ئ

وپشكوتنی بونیادنان لپناوی
ئاوات بدیھنانی و نتوەكتان
ــوەی ــت ن ـــی وئــامــانــجــ ڕەواكـــان

كورد.
... خوشكوبرایانیخۆشویست

ھموو قۆناغكانی كورد ل الوانی
لــڕیــزی پشوە بــوون خــبــاتــدا
وڕاپــڕیــنــكــان، بــھــۆی شــۆڕش
ئــــوانــــیــــش ــــــای  تــــــوان وزەو 
بۆ سرچاویكی سرەكی بــووە
وتكۆشان بــخــبــات درــــژەدان
دەڕوانین ئومدەوە بچاوی بۆی
ك كۆنگرستان ئم سركوتنی
لھلومرجكیكورتداگۆڕانكاری
وڕووداوو تكبوونی كاریگریی
وفلسفی وســیــاســی ئــابــووری

بڕوەدەچت.
كــورد لــســر كاریگرییكانیان
دوورنییھیوادارمكۆنگرسكتان
ھلومرجدا ئو ڕۆشنایی لبر
لكدانوەی ھاوچرخ توانین و
گوتاریی یــك بۆ بھنت برھم
و ــدەش ــن ــای ئ و كــــورد بـــۆ ئــــســتــا
گل ئایندەی ھر الوان بوپیی
مرۆڤایتین، كۆمكی و ونتوە
ـــــــــڕووی ڕووب ـــ ئــــــــوەش ـــۆی ب
دەبنوە گــورە برپرسیارتیی
نبك كۆنگرسكتان ـــوەی ب
ویــكــــتــی ھـــوـــنـــی یـــكـــیـــزی
كوردایتی مۆركی ك بژیانك

پیامكیش لڕی بخۆوە بگرت،
چین و الوان ننیبگ خۆتانوە
وتوژەكانینتوەكانیھاوخباتدا
كوردستان، دیكی  لبشكانی 
مژووی بدرژایی پیامی ئو
ناسراوە پی ڕەواكی ماف و كورد
و برایتی بنمای ئاشتی و لسر
پكوەژیانی ئاشتییان بونیادناوە
ودیموكراسی ئاشتی ڕــبــازی و 

ھبژردرا. ژیان وپكوە
كۆنگرسی بشداربووی ــی الوان

كورد نتوەییالوانی
سربندیی ــازی و شــان جــــگــی
ھموومان كھرمی كوردستان
لئامز الوان كۆنكرسی دووەم
فراوان وگرنگی دەگرت، توژكی
كـــــــــوردی كـــــۆكـــــردۆتـــــوە بــۆ
گش ئایندەیكی ڕەنگژكردنی
وبــــیــــروڕا ــــۆگ ــــال ـــی دی ـــگ ڕـــ ل
ئم ك دیموكراسییان گۆڕینوەی
ئــوەش نــاســراوە ی پــــمــرھــ
ھموومان بۆ ورەیگ شرەفكی
دوای كــبــشــــكــی كـــوردســـتـــان
خون ژی پدر و خباتكی دوور
قوربانیدانك الوانبشیزۆری و
بـــاوە ــ پ ئـــم قــوربــانــیــیــانــیــان
و بئازادیودیموكراسیشادبووە
بكو لناوچكدا ھر نك ئمۆ
بئاستی جیھانیشدا لــئــاســتــی
ــــت دەكــــر ــــر بــــــــــــرزەوە ســــی

وئازادی دیموكراسی وبنموونی
ولــــــبـــووردەیـــیوســقــامــگــیــری
لو كچاو بجۆرك ناودەبرت
ـــت ـــر دەك ــ ــم ــ ــــی ئ ــــزمــــوون ئ
ئرككی نتوەیی وپاراستنی بۆت
كوردكی ھــمــوو ونیشتیمانیی
ــــــۆری ــــــخ ــــــم ــــــــســــــــۆز وخ د
ـــــــواز ـــــــخ ـــــــراســـــــی ـــــــوك ـــــــم دی

لجیھاندا. وپشكوتنخوازك
سكۆنگر ئم داواكارم لكۆتاییدا
بكاتوە گش ئاسۆیكی و دەرگا
و ھاوكاری بردەوامیی لبردەم
ھاوخباتی لگڵخوشك وبرایانی
لگماندەژین نتوەكانیدیكدا
بیكوەمان درین ومژووكی
ھاوئایینی وەكـــو دەبــســتــــتــوە
ــدیــن وچــن ـــووســـی ـــاوچـــارەن وھ
كۆمیتی دیــكــی پــیــوەنــدیــی
كاتكی ئیتر وچینایتیش وسیاسی
كــوردســتــانــدا خـــۆش لــھــرــمــی
بــــســــربــــبــــن ولـــنـــزیـــكـــوە
وچــاوی ببینن پشكوتنكانی
وئیشكردن ژیــان پكوە لبكن،
بدەن ھانمان لكوردستان وتبایی
پشكوتنان و بم بۆ گشكردن

پی ئاشنا بن.
و ــو ــوت ســرك و ئیتر ھـــرشـــاد

بن سرفراز
براتان
جالل مام

خوندرایوە بڕز سعدی پیرە لالین ك جالل پیامیسرۆكمام

دەكات گوتین بئممانان دەبخشتو دخۆشمان ئوەیالو كۆبوونوەی
دەكن یكگوتاری بۆ كار و ھستبلپرسینوە ئوە كدەبینین

ڕاگیاندنی
سرۆكایتی پرلمانی
كوردستان ل سایادی
ھبجدا كارەساتی

دڕندەترین تاوانی  و گورەترین بسر ساڵ و چوار ئمۆ بیست
16یمانگی ئاداری ل رۆژی ت كڕدەبپت رژمی بعسی لناوچوو
ھبجی شــاری ســر ھرشی كــردە كیمیایی 1988دا، بچكی
ھاووتیی سڤیل پنچھزار ل ھۆیشھیدبوونیزیاتر بووە و شھید
بناھق بوونی ھزارانكس لخكیئوشارە وتككپ بریندارو و
سری لكاتكدا كوردستان پرلمانی سرۆكایتی غدرلكراوە.
نوازشبۆشھیدانیكیمیابارنیھبجوسرجمشھیدانی رزو

دەكین. ئازارەكانیان خمو وھاوبشی دادەنونین گلكمان
ھبجی شاری سڤیلی خكی لدژی كیمیایی چكی بكارھنانی
قكردنی گلی و شھید دەستپكیپیەوكردنیسیاستیجینۆساید
بعس رژمی بروارە لم مانگكیش چند دوای تنانت بوو، كورد
بداخوە پكرد، بم دەست لكوردستان بدناوی ئنفالی شاوی
بھۆی نودەوتیی كۆمگی و جیھان زلھزی وتانی كات ئو
ب تــاوانــ ئــو گــورەیــی لئاست برژەوەندییكانیان پاراستنی 
و قوربانیان و كــورد ھـــاواری گلی ھبژارد وبھانای دەنگییان

نھاتن. لقوماوان
بای  دادگای ی دیكتاتۆریش، رژمی سددام رووخانی دوابدوای
بیاری بجھ كیسی یكالكردنوەی پاش عراق ل تاوانكان
دواتــریــش ناساند، جینۆسایدی بــ تمییزیش خــۆی دا و دادگـــای
لبیارەكانیاندا عیراق نونرانی ئنجومنی و كوردستان پرلمانی
كۆمكوژی بــتــاوانــی ــ ــاوان ت ــو ئ ناساندنی لــســر تئكیدیان 
حسن تاوانبار علی ــوەش پش ئ كــورد كـــردەوە، ولناوبردنی
سرەكیترین تاوانباری كیسی كیمیایی، ك ب علی مجید، ناسراو
لگڵ جبجكرا، كیمیابارانیھبجبووحوكمیعدالتیبسردا
دەستیان ك تاوانبارانی ھموو ئو دەخــوازیــن ئمانش ھموو
خۆیان یاسایی رەوای بسزای ھبووە، تاوان ئو لئنجامدانی

بگن.
كوردستان حكوومتی ھرمی رابردوو سانی ھرچندە لماوەی
گرفتكانی چارەسریبشكیكشو داوە ئوەندەیكرابتھوی
بكاتدەستی ساترگومسوكاریقوربانیانیئوكبجكیھخ
بم گورەیی خۆڕاگرە، شارە ئو تینبگ وبیناكردنوە ئاوەدانی
وا وجرگبن، قــوڵ ھندە كارەساتكش بجھ خكی زامــی
وشارە قارمانكیخۆڕاگریئخل ئاوڕیزیاتر دەخوازییھمووال
چكی بریندارانی بۆچارەسركردنی بدرت زیاتر ھوی بدەینوە
ئاسواریخراپی چونكھشتا ،یشاركوەیژینگكیمیاییوپاكردن
ھبجو ژینگی و سروشت و كوشندەی، بسر خك كچ ئو

ماوە. دەوروبریدا
و كۆمی ئراق فیدرای  لئاستی حكوومتی   ویستپ ھــروەھــا 
تر جاركی ك بكرنوە، كوردستان دنیا خكی نودەوتیشوە
وەك فیدراڵ بسر نایتوە، وحكوومتی عراقی وای كارەساتی
ھبجو خكی ل لبوردن داوای پشوو، حكوومتی میراتگری
شارەك خكی ومعنوی مــادی قــرەبــووی و بكات قوربانییانی
بجھ یادی شایستیی ب عراقدا لسرانسری نوە،وسابكات

بكرتوە.
بكات بجھ كیسی نودەوتیی كۆمگی ویستپ ھــروەك
شونكی ھر ل كچ ئم لبكارھنانی رگگرتن بۆ بكمپینك
روودانی ل بۆ برگرتن سومبلك ھماو توەی ببئ بۆ دنیادا تری

جۆرەدا. لم تری كارەساتكی ھر
 یوەندارەكانودامودەزگا پ كوردستان حكوومتی ھرمی  ئركی
كو چئ بركوتووانی چارەسری داڕــژراو، پرۆگرامكی بپی
كچ ئــم لــئــاســواری تــوانــا بپی و بكا كوشندەی ژەھــراویــیــ
قــبــارەی ئشو ئــازارەكــانــمــان لئاستی كوشندەی كــم بكاتوەو
بھموو جینۆساید تاوانی وەك بجھ كارەساتی نودەوتیشدا

بناسنرێ. مرۆڤایتی دنیای
بیكیزی پویستیمان زیاتر لھمووكات ئمۆ ھبجدا یادی ل
ئزموونی زیاتری وپاراستن وگشپیدانی وتبایی ھماھنگی و
ئایندەیكی بۆ ئوەی ،یھ كوردستان وفیدرای ھرمی دیموكرات

بكین... وخاكی كوردستانمسۆگر گل بۆ وباشتر رۆشن
تواوی ھبج، و شھیدانی بۆ نوازش رزو تر سری جاركی

دادەنونین. كوردستان كوردو شھیدانی

پرلمانیكوردستان سرۆكایتی
2012/3/15 ھولر بۆ گورە شانازییكی

نوزاد لالین بخرھاتن پیڤی
ھــولــــر ــــاری ــــزگ ــــار ــــــادی پ ھ
خۆشحایی پارزگار پشكشكرا،
انسكۆنف ئــم بگردانی خــۆی
مانگ لـــو لــپــایــتــخــت نــیــشــانــدا
كــــورد، پــــیــــرۆزە پـــ لــــیــــادەی
مایی نیشانیدا ھولر پارزگاری
ھولر ك و شانازیی سرفرازی
ـــســـ ـــان ـــف ـــۆن ـــــــو ك ئـــــمـــــۆ ئ
پایتختدا ئارامی و لسقامگیریی
ـــارچـــی پ الوانـــــــی ھـــــر چــــــوار
وباس بگرت لئامز كوردستان
بــكــن ــكــان ــرســ نــتــوەیــی ــپ ل
لــو بــكــرــت ــۆڕ ــوگ ــا ـــروڕا ئ ـــی وب
جیھان ئمۆی گۆڕانكارییانی
كوردستاندا ــازادی ئ لھرمكی

دانانی بــۆ ـــازادی ئ لــژــر چــتــری
نتوەیی ئایندەی بۆ بناغیك
ھــیــوای ــــورد ھــــروەھــــا گــلــی ك
انسكۆنف ــو ئ بــۆ  سركوتنی

. خواست

گرنگ نتوەیی كۆنفانسكی
سكرتری  خۆشناو ئومد  دواتــر
ــی ــرات ــوك ــم دی یــكــــتــیــی الوانــــــی
ــیــژنــی ل ـــان بــــنــــاوی ـــوردســـت ك
سوپاسی كۆنگرەوە ئامادەكاری
بوون كرد ك نانالی ھموو ئو
ئــو ھــــنــانــدیــی ــۆ ــیــدەر ب یــارمــت
سكرتری لپایتخت. انسكۆنف
دووپــاتــیــكــردەوە الوان یكتیی 
بوون ســــرەڕم میشھ الوان
گۆڕانكارییكاندا ھموو لبردەم

و كوردستان مژووی بدرژایی
بــم ،بــوونــ قوربانیی ـــردەم ھ
كار تازەدا لھلومرجكی ئمۆ
یكبوونی نتوەیی گیشتن بۆ بۆ
نــیــشــانــیــدا ــــا ــــروەھ ـــــــن، ھ دەك
لئامد ك كۆنفانسدا لیكمین
دا   2011/3/16 ـــ ل پـــارســـاڵ 
ھرساو بــیــاردرا  بڕوەچوو
بپی ــدا ــان كــوردســت لبشكی 
ھلومرجی ئمبشوە گربدرت
وئمۆشلباشووریكوردستاندا
دووپاتیشیكردەوە بڕوەدەچت،
گردبوونوەیكی انسكۆنف ئم
پیامكی وخاوەن وەییگرنكتن
ونــیــارانــی دۆســـت ــۆ زیـــنـــدووە ب
الوانــمــان وەی كـــــ كــوردســتــان ب
و یھ تیادا فیداكارییان ڕووحــی

بۆ كیشیامپ كۆببنوە و دەتوانن
ك ـــوەی ب نوخۆی كــوردســتــان
نیشتیمانییدا یامپ ــو ل الوان
نوالی ســر ھز نــفشار دەخــ
بوەی كوردستان سیاسییكانی
بنرن و بالوە كش حزبییكان ك
حزبی و سیاسی ناكۆكیی چیتر

پرتوازەیی. ھۆكاری تبن
دەكات پاپشتیتان پرلمان

پیڤی ـــوڕەســـمـــدا م ڕـــ ـــر ل ھ
پـــرلـــمـــان ســــرۆكــــایــــتــــیــــی
كوردستان ھرمی  وحكوومتی 
ئحمد د.حــســن خونرایوە، 
ســــــــوورە جــــــگـــریســــرۆكــــی
لپیڤكیدا كوردستان پرلمانی
انسكۆنف ئــم بـــوەدا ئــامــاژەی
پرۆسی سركوتنی  لسایی 

كــوردســتــان ســیــاســیــی ھــرــمــی
ــزی خــۆی ــامــ ــئ ل الوانـــــی كــــورد
بــوەشــدا ــاژەی ــام ئ كــۆدەكــاتــوە
میشھ كــوردســتــان پــرلــمــانــی
الوان ڕكخراوەكانی پاپشتیكاری
كوردستاندا پارچیكی لــھــر
ھوكان ھموو خواست ھیواشی
انسكۆنف ــم ئ سركوتنی  بــۆ 
گوتاری بیكخستنی بخرنگڕ
ـــشبـــوەالنـــانـــی ـــوی ــاســی ئ ســی
ب ــدی ــت كان دشك ســرجــم
ــی پــیــوەنــدیــیــكــان ــزكــردن ھــــ ب
ســرخــســتــنــی ـــۆ لــئــنــجــامــدا ب
الوان چونك نتوەیی، كۆنگرەی
نتوەیین لھر بناغی پرۆژەی

كۆمگایكدا.
باو بنریتكی بوون

ــمــی رھــ پــیــڤــی حـــكـــوومـــتـــی
ـــــاوە د.ك ـــان لــــالیــــن ـــوردســـت ك
كــ مـــحـــمـــوود پــــشــكــشــكــرا
ـــی ســـرۆك بـــنـــوـــنـــرایـــتـــیـــی
ئــامــادەی وەزیـــران ئنجوومنی
نیشانیدا بوو، د.كاوە كانسكۆنف
ك ھرمیكوردستان بۆ شانازیی
لباوەشگرتووە كـــوردی الوانـــی
ئـــازادی ــــری پــایــتــخــتــی ــھــول ل
و ســرۆك وبناوی وپشكوتن
وەزیرانوە ئنجوومنی جگری
دەستخۆشی وپیرۆزبایی لكردن،
باو نریتكی تبب خواست ھیوای
كــــــورد و ھــــــمــــــوو الوانـــــــــــی
ئایندەی بۆ تواو خوندنوەیكی
وبناغیك بۆ بكن ــوە وت ئم
دابنن خۆیان  نتوەیی ئایندەی 
حــكــوومــتــی ودووپـــاتـــیـــكـــردەوە
پاپشتیی ــان كــوردســت ھــرــمــی 
ھنگاوەكانیان ھــمــوو تـــواوی
پــارچــكــانــی دەكـــــات لـــ ھـــمـــوو
مــافــی ــاوی ــن ــ ــپ كـــوردســـتـــانـــدا ل
بۆ ئایندەی نیشتیمانی نتوەیی و

.تمیلل ئو
كوردانی پارچ و ھر چوار الوانی
ھبوو خۆیان پیڤی كازاخستان

ــــی ــمــن عـــلـــی بــــنــــاویالوان ھــ

وتـــیـــكـــدا ــــ بـــــــاشـــــــوورەوە ل
دووپاتیكردەوەكۆمبوونلدەوری
بۆ كــشــانــازیــیــ ئـــازادیـــی كـــورد
ھمووتاككیكوردبۆبرگریكردن
كوردستان و ل خــاك ونــتــوەی
ل یكگوتاریی كورد ھۆكارك بۆ
كوردستاندا بشكانی ھــمــوو
خواست ڕاسپاردەكانی وھیواشی
لــبــرژەوەنــدیــی انسم كۆنفئــ

دابت. كورد ھموو
حسن ــم كــۆنــفــانــســدا ــر ل ھ
باكووری الوانــی پیڤی تــۆپــن
كوردستانیخوندەوەتیایداوای
یادەكانی بــ بــۆنــو ئــامــاژەكــردن
ئمۆ نیشانیدا ـــادارەوە ئ مانگی
كوردستاندا ــبــاكــووری ل كـــورد 
بـــرەو یــھــ ـــوە ب پویستییان 
و بنن ھنگاو باشتر بارودۆخكی
كـــورد كوشتن ئستاش ــاوەكــو ت
ھــمــوو ویستپ و ـــ ـــردەوام ب
لمبارەیوە دەنگ تب مرۆڤایتی
ونابیچیتر كۆمگی نودەوتی
بت. بدەنگ تاواناندا ئم لئاست
ڕۆژھتی كوردستانیش بپیڤك
كۆنفانسدا لــم ئــامــادەگــیــیــان
فوئاد لالین ك ھبوو بپیڤك
پشكشكرا،خاكی خــاكــیــیــوە
انــســكــۆنــفــ ـــــم نـــیـــشـــانـــیـــدا ئ
مژوویی كۆمبوونكی نتوەیی و
پیوەندیی دروستكردنی بۆ گرنگ
بشكانی ھموو لنوان پتو
وەرگــرتــن بــســوود كوردستاندا
وەرگرتنی و ڕابردوو لئزموونی
و ســـركـــردە ــی ــات ــد لـــ خــب ــن پ
ب كۆنفانسی ئم و ڕبرانمان
ھموو بــۆ نــتــوەیــی مارشكی 
پوەركی مدا،چونكقل جیھان
كوردی ھموو الوانــی نتوەیی
ك دەیسلمنت ــوە كــۆكــردۆت
ك نیاران جیاوازە زۆر لوە كورد

دەیانوێ بدونیای بگینن.
لالین ڕۆژئـــاواش الوانــی پیڤی
تیایدا پشكشكرا مــال دــشــاد
لــگــرــدانــی ــایــی ــیــرۆزب ــــای پ و

دەگرت ئامز ل كورد الوانی پایتختیكوردستان

برپرسیارتیی ب پابندبوونیخۆیان پارچیكوردستان الوانیھرچوار
دووپاتدەكنوە ل كوردستان برگریكردن و نتوەیی

ند زەنگممح : خبات
: ئازاد لشكری فۆتۆ

ھر الوانی كۆنفانسی نتوەیی دووەمین لپایتخت پشوا لھۆی ندو كوردستان، سرۆكی بارزانی بڕز مسعود بئامادەبوونی
و سرۆكی پرلمان جگری بڕزان و جالل مام بڕز نونری ك .لڕوڕەسمكدا كرد بكارەكانی دەستی كوردستان پارچی چوار
و ھولر پارزگاری و حكوومت وەزیرانی و سركردایتیی پارتی ل ئندامانی وژمارەیك وەزیران ئنجوومنی سرۆكی نونری
چندین بوون سیاسییكان ئامادەی نوالی حزب نونری پارچی كوردستان و ھرچوار ڕۆشنبیری و سیاسی لكسایتیی ژمارەیك

بڕوەچوون. ھونریی كوردی چندین چاالكیی پشكشكرانو وتار

ل ئمۆ كورد نیشانیدا كۆنفانس
ڕۆژئاوایكوردستانلژردەستی
الوانی و دەنانت دیكتاتۆرییتدا
كـــــورد قـــوربـــانـــیـــیســرەكــیــی
وئاماژەی ڕژمن دیكتاتۆرییتی
پاپشتییان ئوان میشھ بوەدا
كردووە. باشووریكوردستان ل

د.ئحمد لــالیــن دوا وتــاریــش
كــوردی ـــرازی بــنــاویالوانـــی ب
تیایدا پشكشكرا كــازاخــســتــان
كــــوردانــــی ئـــــامـــــاژەی بــــــــوەدا
كازاخستانوەكو بشكیزۆرجار
لیادكراوەیئووت دابشكراوە

نتوەیی پناسی  كاتك  ھیچ
میشھ و نكردووە لیاد خۆیان
لــــســــردەمــــی كـــوردســـتـــانـــی
نو ڕەوی خباتی سوورەوە ل

نتوەییدان.
ك انسكۆنف ئم باس شیاوی
نتوەیی كۆنفانسی دووەمین
ــارســاڵ پ ــ ــان الوانـــــی كــوردســت
و لـــــــئـــــــامـــــــد گـــــــــرـــــــــدرا
ھــرســاڵ ـــدەكـــرـــت چـــاوەڕوان
بپی كوردستاندا ولبشكی
ــ ــاوچــی ن ھـــلـــومـــرجـــی ئــــم

ئنجامبدرت.
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ــری دەڤ توژەكانی و ــارزان...چــیــن ب
نمراندەكن مزاری سردانی ڕاپڕین

  :د-رانیحمئ محمد خبات/
یـــادی(109)ســـاـــی بــبــۆنــی
رابری سركردەو لدایكبوونی
چین نمر) كورد(بارزانیی مزنی
راپڕین دەڤـــری توژەكانی  و 
ــقــی11 ســردانــی  ل ــســنــووری ل
كرد. بارزان ل نمرانیان مزاری
توژەكان و چین سرداندا لو
ــان ــای وەف رـــزو تــاجــگــوــیــنــی
و ـــا دان نــمــران ــســر گــــكــۆی ل
گیانی بۆ فاتیحیان ســوورەتــی
پیمانیشیان و  خوند  پــاكــیــان
درژەپدەری  ك دووپاتكردەوە 
ـــیو ـــارزان ب ـــیـــرۆزی ـــازی پ ـــب ر
چاوشین بــن.ئــاكــۆ ــی ــت كــوردای

11دوای ـــی ـــق ل ــــرســــی ــــرپ ب
تاجگوینو دانانی روڕەسمی

ل،فاتیح ســوورەتــی خوندنی
ئــوان ك رایگیاند: لدوانكدا

توژەكان و چین سرجم لگڵ
و قدزێ رانیو لدانیشتووانی
مــرگــو ـــشـــدەرو بــیــتــوــن و پ
سر ــوون بــۆ ھــات خــۆشــنــاوەتــی
لم بۆنو تاوەكو مزاری نمران
پیمانی و بن پیرۆزەدا رۆژە
رــبــازی ــۆ ب ــان ـــــاداری خــۆی وەف
ــات كــوردایــتــی دووپ بــارزانــی و
ك راشیگیاند بكنوە،ھروەھا
ئو لدایكبوونی یـــادی ئــمــۆ
رابــــرە مــزنــ،ھــاوكــاتــ لگڵ
بھارو ھاتنی راپڕینو یادەكانی
ھموویان ك، كوردان نورۆزی
و ئازادی ل ژیانوە و گوزارشتن
كوردستان. گلی بۆ سركوتن

كوردستان پرلمانی جگریسرۆكی
دەكات بجھ ونگركیكارەساتی ستایشی

دكتۆرحسنمحمدسوورە
پرلمانی ســرۆكــی جگری
كــوردســتــان بــئــامــادەبــوونــی
لیژنی سرۆكی كریم ئاسۆ
رۆشنبیری و پیوەندییكان
لــ ــــمــــان پــــــــشــــوازی پــــرل
تیفوور تھا رۆژنامنووس

كرد.
سرۆكی جگری لدیداركدا
پرلمان ستایشیئو كارانی
كوەكرۆژنامنووسكی كرد

كــوردــك وەك و رگشمپ
كیمیابانی كارەساتی لكاتی
فۆتۆگرافی وــنــی بجھ
بجكارەساتی كیمیابارانی ھ
ـــك وــنــگــرە ت ــت و لـــبــگــر
ئو گورەیی بتوانن بیانییكان
جیھان بۆ كارەسات و تــاوان

بوبتوە.
ھـــاوكـــات جــــگــریســرۆكــی
ئاماژەی كوردستان پرلمانی
ــھــۆی ب بــــــوەدا ئـــگـــرچـــی

نودەوتییكان رژەوەندییب
پویست وەك دا خۆی لكاتی
ــوە، ــدرای ن یسك ــم ئــاوڕ ل
ــــی ــــای م ــــــمــــــۆ بــــــــــم ئ
تــاوانــبــارە كــ یمانخۆشحا
كیمیابارانی سرەكییكانی 
ســــزای خــۆیــان بــ بــجــــھــ
ب ھبجش و گیشتوون
و ــی بــــــرخــــــودان ــول ــب ــم ســی
كوردستان گلی قوربانیدان
لــپــــنــاو نـــاســـرا و ئــــســتــاش

و كارام ژیانكی وەدیھنانی
ــدا ــی ــاوەدان ئ و دیــمــوكــراســیــی

.دەكۆشت
رزلنان بۆ لدیدارەكدا ھر
كارەیرۆژنامنووستھا لو
ئــو وـــنـــی ـــوور كـــ ـــف ـــی ت
گرتوە كامیرا ب كارەساتی
پرلمانی ســرۆكــی جگری
پشكش دیاریكی كوردستان
سركوتنی بۆ ھیوای كرد و

خواست.

نمام ل ھرمیكوردستاندەستیپكرد ملیۆنك ھمتیچاندنی
ساوەگری 109 سای  ل 
رووحــی باوكی لدایكبوونی
نمر، بارزانیی كورد نتوەیی
ھــرــمــی ـــاســـری ـــ ســـرت ل
چاندنی ھمتی كوردستان
ملیۆنك نمام دەستی پكرد،
و ــــــــــری شـــــــارەوانـــــــی وەزی
بۆ ــامــاژە ئ گــشــتــوگــوزاریــش
ھــمــوو ویستپ ـــوە دەكـــا ئ
و پــاراســتــن لــ ھــاووتــیــیــك
مامانن ــو ئ گشسندنی

.ببین رۆیخۆی
ل ھولر شاری ل كتمھ
و كۆی – ھولر دەروازەی

ـــــی شــــھــــیــــد ســـامـــی ـــــارك پ
عبدولەحمان ب ئامادەبوونی
مــســتــفــا بــــدومــیــر عــــســ
ــــــــــری شـــــــارەوانـــــــیو وەزی
سلمان جمیل و گشتوگوزار
و وەزیـــــــــــری كــــشــــتــــوكــــاڵ
ـــــاوی ئ ـــــی ـــــان ســـــرچـــــاوەك
بــشــدار ــم رتــی ھــحــكــوومــ

.بوون
وایــ بــیــار ــدا ــمــت م ھـــــ ل
سرتاسری مام لن ملیۆنك
تب ھــرــمــی كـــوردســـتـــان

چاندن.
و ــــــــــری شـــــــارەوانـــــــی وەزی

حكوومتی گــشــتــوگــوزاری
دەست روڕەسمی  ل ھرم 
لدوانكدا ل تمھ پكردنی
ئــنــجــامــدانــی رای گـــیـــانـــد،
 109 ــی ــۆن ب ــ ب كــتــــمــھــ
باوكی دایكبوونی لــ ســاــی
بارزانیی نتوەییمان روحیی
ك پیرۆزە رۆژكی ك نمرە
سرجم ك تمھ لم تیدا
دەگرتوە كوردستان ھرمی
چاندن. ند ملیۆنكنمام ك

نمام ل جگ" كــردەوە روونی
گــشــتــیو ــنــشــو چـــانـــدن لـــ
ــات ــاوك ھ تــایــبــتــیــیــكــانــیــش،

 ل 3 پــــارك ــــردی بــنــاغــی ب
و شـــارۆچـــكـــی مـــخـــمـــوور

دادەنرێ". گدیب شارەدی
ھموو لــ" بــوەشــدا ئــامــاژەی
ھـــرـــمـــی ـــی ـــمـــامـــگـــكـــان ن
كراوە ئامادە نمام كوردستان
خــۆڕایــی تـــیـــان بــبــۆ ھـــاوو
مــبــســتــی ــرن بـــ ــگ وەری ب
تا ،تمھ لم بشداریكردن
ئستنزیكی30 ھزار نمام 
ل داواش ــــــراوە، ك دابـــــش 
ھاووتیانیكوردستاندەكین
نمام ھمتی لــ بــشــداری

كوردستاندا. ل بكن چاندن

كو پــشــتــی ــــوك : دھ ن. ــــات/ خـــه ب
و ئهیلون شــورهشــا شمهرگپ
13 ل  بوتی لشهڤا گوالن، سلمان
دلۆڤانیا  ــهر ب 3/14 چــوویــه ســهر
14-3-2012 د  سپدا ل خـــودێ،
ب دا، ــــهژی ھ ژ ـــوره ســـمـــه كـــر
ــــهزان رهم ــهر ــه م ت ــا بــه رھــه ڤــبــوون
عهبدولخالق و دھۆك پارزگهرێ
بابیریبهرپرسلقئكوھژمارهكا
جه نازێ رھسپیوكهس وكارن وی،
گوندێ گورستانا ل رازی ژێ خودێ

لق بهرپرس ڤهشارتن. ھاته بوتیا
و خهبات ب ئاماژه دا پهیڤهك د ئك
سلمان رازی خودێ ژێ بهرخودانا
بوتی، سلمان دیاركر كو و كر بوتی
قهھرهمان بوویه س شهھیدن باب
رازی ـــودێ ژێ خ ژ وان ــو ئــــك ك
كو روحهكا بوو، بوتی محهمهد سالح
ب دهف ھهبوو، ل به رخودانا مهزن
سالن ل پارتیزانی شهرێ د تایبهت
لژنا ناوچا  و بهرپرس 1980 یان
ھاته مرخاسی ب  بـــوو، دیئام

شه ھیدان باب دیسا و كرن شهھید
بابیری فهخری بوتی بوویه. و مهجید
ژ ھهر رازی ژێ كو خــودێ دیاركر
د پـــشـــكـــداری شـــوره شـــا گـــوالنـــ
و كــور دیسا كریه و دا شــوره شــ
د نــاڤ ـــهر ھ وی ـــه س و كـــارـــن ك
ئهنفاالن بــهری و ــوو داب شورهش
كو ژبهر گرتن ھاتیه جاران چهندین

بوویه. پهروهر كورد مالهكا
1932 ل  ل ساال رازی خــودێ ژێ
ژ دوسكیا دهڤـــهرا ل گوندێ بوتیا

دایكبوویهولساال1958 پهیوهندی 
ــی ــرات ــوك ــم دی ـــی ـــارت ـــن پ ـــز ب ر
1975 ێ  ساال ل كریه ، كوردستان
ل ژریا دیوانیه بۆ ھاتیه نهفیكرن
1976 دوبـــاره  عیراق و ل ســاال
ــن شــورهشــا ــزر ب ــدی ــوه ن ــه ی پ
ل كریه، پشتی سهرھلدان گوالن
كونگرێ د بوویه و ئاكنجی دھۆك
 ئالی ژ نه مر بارزانی میدالیا 13 دا
ھاتیه ــ پ ڤـــه ، ســــه رۆك بـــارزانـــی

بهخشین.

ڤهشارتن شورهشان ھاته پشمهرگھهردو جهنازێسلمان بوتی

سرەخۆشی و پرس
سعدۆ دەروش كاك / یونس علی مدەنی مالباتا بۆ

م شتھگ یونس مدەنی علی وەغركرنا كاك خبرێ مخابن
كوردستانا ل ناڤدار خباتكارن و كسایتی ژ بووی ئیك كۆ
دیموكراتی پارتی ی مركزی لیژنا ی برێ ندامئ و باكور
ھمی و ھـــوە ــ ل رەســاخــیــســ ئـــم ــور، ــاك ــان ل ب كــوردســت
جھ ،وەیــنــھــ خما بــشــدارــت ــوە دكــیــن، كسوكارت ھ
رەحمتی وھمی شھیدت كوردستان بھشتا برین ژخودێ

ھوە. دارێ بدەتھ دخازینسبر و
راجعون الیه انا و لله انا

مكتبیسیاسی

دایكبوونا ژ ئاكرێ...بھلكفتا
دار یا برفره ھوەكا بارزانینمر

كرن ھاتچاندن
دایكبوونا  ژ سالڤگرا ھلكفتا : ب باشقالی خبات/ئاكرێ/عیماد
سربست ب ئامادەبوونا نمر بارزانی نتوەیا كورد روح باب
ئاكرێ قزا قایمقایم علی جھوەر 9و لقا رپرسب تروانشی
ھوەكا برفرە حكومی و حیزبی سازین رڤبرن وبرپرس و
ككرن كو ھژمارەكازور یا داراھتن چاندن،ژالیھات یادارچاندن
ب رابــوو الوان باالیا ناوەندا ھلكفت ب ھمان و ھر ڤدیك
و حكومی و حیزبی والینن برپرس بسر دابشكرنا شریناھیا

. جماوەری

ــكــوە ــزی ن لـــ ــی ــســت بـــ مــب
چۆنیتی لــ ـــوون ـــاگـــادارب ئ
و پــرۆژەكــان بــڕــوەچــوونــی
ئـــاســـتـــی بــــڕــــوەچــــوونــــی
،ندو پــرۆژەكــان كارەكانی
بدوع سمیر ئــنــدازیــار
و شارەوانی وەزیری مستفا
ـــشـــت و گـــــــوزار لـــگـــڵ گ
ھـــادی ئـــنـــدازیـــار نــــــوزاد
پــرۆژەی ھولر  پارزگاری 
 120 شــقــامــی جــوتــســایــدی
خرای ل نــاو شاری متری
لم كـــردەوە، بسر ھولر
ك ـــســـر كــــردنــــوەیــــدا ب
و بڕوەبریگشتیپالندانان

ھولر شــارەوانــی سرۆكی
وەزیــــری ــــوون، ـــان ب ـــاوەری ی
گوزار گشت و شــارەوانــی و
پرۆژەكیبسر قۆناغكانی
ئوە لسر جختی و كردەوە
ل ككی م پرۆژەیئ كردەوە
شـــاری پـــــرۆژە گــرنــگــكــانــی
تــواوبــوونــی ــر و بــــ ھــول
لـــســـر زۆر  كــــاریــــگــــری
شــاری ھولر ناو ھاتوچۆی
ل داوای بــۆیــ ــت، ھــر ــ دەب
ك كرد پرۆژەك كاری ستافی
نبخ خۆیان توانای  ھموو
ب ــ ــرۆژەك پ ـــوەی ــڕ بــۆ ئ گ
خۆی كاتی رز و لب كوالیتی

دا ــر ــرامــب ب ــ ل تــــواو بــــت،
ستافیكاریپرۆژەكوەزیری
پـــارـــزگـــاری ــــی و شــــارەوان
ك كـــردەوە، دنیا ھولریان
تدا بــاشــی ـــاری پـــرۆژەكـــ ك
توانراوە ئستا ھتا و كــراوە
كارەكانی %38ی ل رــژەی
بدەوامیش و بكرت تـــواو
ئوەی تدا دەكرت بۆ كاری
خزمتی توبك پرۆژەی ئم
باس شاینی ھاووتیانوە،
 11 پــرۆژەی درژیكی ئم
تواوبــوونــی دەبتــ كــم و بــ
قرەباغی ئـــوەی ھــۆكــاری

كمبتوە. ترافیك

ھولر 38%یكارەكانیجبجكراوە ل 120 متریخرا شقامیجوتسایدی پۆژەی

لدایكبوونی یادی ھبجیشھید
ڕاگرت پیرۆز برزو بارزانیینمری
109ســاــی ـــادی ی ــبــۆنــی ب : ھـــورامـــی ــوســف ــات *ی خــب
نمر كوردبارزانیی نــتــوەی رۆحــی سیمبولی لدایكبوونی 
برپرسی پشدەری سلیم سعید 12وبئامادەبونی لق لھۆی
ماقوونی پیاو  وكسایتی لق وئندامانی 12وكارگران  لق
نمر بارزانیی مستفا گروپی شارەزووروھورامان ھبجو
مامۆستا مژوونووس بۆگڕیدەو لق12سیمیناركی بھاوكاری
وەستان خولكك ئامادەبوان سازكردوسرەتا زەنــد كریم
بۆگیانیپاكیشھیدانیكوردوكوردستانوسروەریانبارزانیی
كــردودواتــر پشكش  پارچشیعركی عتا شخ  نمرودواتر
ســـررۆڵ خست تیشكی وتــیــكــیــدا لــ مامۆستا كــریــم زەنـــد
لخزمت تمنی كبدرژایی نمر بارزانیی وسركردایتی
دوایی كردوە ودواتر ئو رۆژەی كۆچی نتوەی كوردا بۆوەتا
كلرۆژانی كسایتیك چند خشرایب رزلنان ختی

بوون نزیك نمر بارزانیی لگل خباتدا

دەكات بجھ كیمیابارانی باسل برپرسیلقی2
 ب لق بارەگای ل ،بجھ كیمیابارانكردنی كارەساتی سای 24 ەمین بیرەوەری ل رزلنان و راگرتن برز كیفی: بۆ خبات /

بڕوەچوو. لقی2 برپرسی علیحوسن بۆ سیمینارك لق، كارگانی ئامادەبوونی
ك كارەسات كرد ئاماژەی ب گورەیی ئو رۆژە، ئم قوربانیانی ھسنگاندنی برز لمیانی سیمینارەكدا برپرسی لق وای
لم ب گوناھیان پنج ھزار ھاووتی ئایینی و مرۆڤایتی نریتكی و یاسا ھیچ داننگو و ب تاوان و كوردستان ب كورد دوژمنانی
نامرۆڤانیدیكتاتۆریتی كارە ھموو ئو تئكیدیكردەوە لق برپرسی سیمینارەكدا ل كرد. ھر گازیژەھراویشھید ب شارەدا
گۆڕەپانی سر سیاسییكانی نالی و كوردستان یكگرتووی نیشتمانی خكی بۆ بھزی ھاندەركی ب بوون بعس رژمی
كوردستان خكی ب تایبت حكوومت و ھرمكی و پرلمان و ئازادی دیكی راپڕن و قۆناغكی مرژ بم برامبر كوردستان
ئمۆی دەستكوتكانی پاراستنی ل بین الیك برپرسیار ھموو یادەدا بالم كرد ئامادەبووان ل داوای مبستش ئم ھبت، بۆ
ھاتۆت خكیكوردستان و رگشمپ و نمر بارزانیی خبات و تكۆشانی ھمووشھیدانو و بجھیدانیھقوربانیانوش ب ك

كایوە.

دایكبوونا ھهلكهفتا رۆژا ژ ب دھــوك: ن. خه بــات/
بــاژارێ سهرھلدانا سالڤهگهرا و نهمر بــارزانــیــ
 لق بارهگای 3/14 ل ل رورهسمهك دا، دھۆك، د
دیــاری ل سهر كهس و كارن شهھیدن چهند ئك
ھاتنه دھــۆكــ ـــاژارێ ب سهرلهھلدانا سه ربلندن

بهالڤكرن.

د لق ئك بهرپرس بابیری رــزدار عهبدولخالق
سهرھلدانا رۆژا ساخكرنا ئاماژهبگرنگیا پهیڤهكدا،
وان خوینا ئهنجام ژ گــۆت" و بــاژارێ دھۆك كر
و ـــم زول ــهرێ چــه پ و كــری شه ھیدن بـــه رخـــودان
ده رخستی، بهعس رژما و ھه رفاندی زورداریـــ
و دلشاد ی سهركهفتن وێ ب دھۆك خهلك ئه ڤرۆ

خوه دبورینن". ئازادهوبخوشیوسه رفهرازیژیانا
خهلك ئــازادیــا بھای كــو ــر ــارك دی بــابــیــری دیــســا
كومهكا خوه ھالینه و پشت ژی ل زیان ،كوردستان
بهل بووینه، شهھید پشمهرگهیان و قهھره مانان
نهراوهستیایه جاران چ كورد گهل خهباتا و تكوشین
داستان و كوردستان چهندین شــورهش و خهلك

ئازادیهكا ئهنجامدا  د و سهرھلدایه  توماركرینه و
ژبهر پهیداكر، كوردستان خهلك بۆ سهرانسهری
مهبنورزێ بیرا ھهردهمشه ھیدنمه ل ھندێپدڤیه

وان بگرین. كارن كهس و ل
شهھیدن و كــارــن كــهس ســهر ل پــاشــان خـــهالت

بهالڤكرن. ھاتنه ڤه باژارێدھۆك سهرھهلدانا

باژارێدھۆكخهالت كرن كارنشهھیدنسهرھلدانا لقئككهسو

سردانی  ئیتایا 10 زانكۆی
سحددیندەكن زانكۆی

 شوازی لپ دزەییسرۆكیزانكۆیسالحددین ئحمد ئنوەر دوند.
لو دیــدارەدا جخت لسر كرد، ھولر ل شاری ئیتایا گشتی كونسلی
ب كرایوە ئیتایا زانكۆكانی و سالحددین پیوەندی نوان پتوكردنی
و ئكادیمی و زانستی ئاوگۆڕی و خوندن پرۆگرامی پشخستنی ئامانجی
و ئیتایا زانكۆكانی ل ندنی بــاواوكــردنــی خوتــ بۆ نــاردنــی قوتابیان
سالحددی زانكۆی زمانی ل سنتری ئیتای زمانی كۆڕسی كردنوەی
ل ئیتای زمانی بشی كردنوەی بۆ بنمایك تبب ئایندەدا ل ئوەی بۆ
ل وەدا كئاماژەیب ئیتایا كونسیگشتی لالیكیدیكوە كۆلژیزماندا،
ھاوكاری  مبستی ب ئیتایا 10 زانكۆی ئمسادا نیسانی مانگی سرەتای
برامبردا ل دەكن، زانكۆی سالحددین سردانی خوندن پاپشتی و
ئو دابینكردنی بۆ نیشاندا سالحددین زانكۆی ئامادەیی زانكۆ سرۆكی
زانكۆی شیاویباس ،كوتنیپرۆسركیسمای كانییدەبنداویستییپ
لگڵ تینی ب پیوەندییكی رابــــردوودا چند سای ددیــن لالحــســ
ل یكگیشتن ل پرۆتۆكۆی چندین و ھبووە ئیتای زانكۆی ژمارەیك
زانكۆی ك نونرانی دت ئوە دوای ل سردانش ھبووە، ئم نونیاندا
محمد دیدارەكدا د. كردووە، ل زانكۆ ئیتاییكان سالحددین سردانی

بوو. ئامادە ئكادیمییكان یوەندییپ بڕوەبری عزیز

ئیبراھیم: بمبستیسوودوەرگرتن  -دلر رۆما خبات/
ل وەرزش بكارھنانی بــواری ل ل ئزموونی ئیتایا
ئامادەكارییكانی ل كــردن بشداری ئاشتیداو پناوی
رۆژی18یئم یاروایب ك نودەوتیرۆما ماراسۆنی
رــكــخــراوە ھــاوبــشــی شاندكی مانگ بــڕــوەبــچــــت،
لگڵ كوردستان، ھرمی حكوومتی و مدەنییكان
ناحكوومییكانی بڕوەبرانی ركخراوە ل ژمارەیك
و ئیتای رۆژنامیكی چند رۆژنامنووسانی ئیتایاو
ل نیشتمانی ئیتای، (Rai)ی تلفزیۆنی رادیۆو دەزگای

كۆبوونوە. تو ئو پایتختی رۆمای
ماراسۆنی  بۆ ل ئامادەكاریی باس لكۆبوونوەكدا  
بشدارییكی ب یاروایب ك كرا، ھولر نودەوتی
مانگیتشرینیدووەمیداھاتوو تیلودەورفراوانینب

بچت. بڕوە كوردستان ھرمی پایتختی ل
بشداربوونی  ل خۆیان خۆشحای ئیتاییكان نالی
ل كوردستان ھرمی مدەنییكانی ركخراوە شاندی
رۆژی مساڵ لئ ك دەربــی ئیتایا ئاشتی ماراسۆنی

ئاشتیخوازی  20 ھــزار ببشداری ،مانگ 18ی ئــم
ل ككی و بڕوەدەچت رۆما ل جیھان سرتاسری

وەرزشییكانیجیھان. رووداوە مزنترین
ھرمی  ــدی شــان بـــشـــداری ئیتاییكان ھـــروەھـــا    

گرنگ برزنرخاند وەرزشیی رووداوە كوردستانیان لو
دەچت. بڕوە ئاشتیجیھانی لپناوی ك

شاندی  سرۆكی عیسمت عبدولستار خۆیوە لالین
لدوانكی ــ ســـردانـــدا ل لـــم ــان ــوردســت ھــرــمــی ك

گوتی: ئیتای راگیاندنی دەزگاكانی بۆ رۆژنامنووسیدا
جیھانییدا بۆن ك بشداری لم وەرییختب جگی
ئزموونیككبووی ئیتایا ل دەكینو ھاتووینسوود
ھولر نودەوتی ماراسۆنی سرخستنی بۆ وەربگرین
مژووییكیدرینی ئیتایا چونك بستانداردكیجیھانی،
ل وەرزش بكارھنانی و ئاشتی  بنیادنانی لــ ھــایــ
مشیر محمد ھاوكاتیش جیھانییدا. ئاشتی برژەوەندی
ھرم، حكوومتی  رۆشنبیریی  وەزارەتــــی  نــوــنــری
حكوومتی دەستكوتكانی گرنگترین ل پوختیك
كۆمگی گشسندنی بواری ل كوردستانی ھرمی

خستڕوو. مدەنی
بــشــداریــیــكــی  ــ ب   شــایــانــی بــاســ پـــارســـاڵ
مــاراســۆنــی یــكــمــیــن بـــرفـــراوانـــی ئــیــتــاــیــا،
 1300 ل زیاتر ھولر ب بشداری نودەوتی
ھاتبوون  جیھانییوە 21 وتــی لــ س كــكــ
ماراسۆنكش یكمی ــراوەی ب بڕوەچوو،

بوو. ئیسپانی وەرزشوانكی

دەكات ئامادەكارییكانی ماراسۆنیڕۆما شاندكیبایھرم بشداری
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سایكیمیابارانكردنی
ھبجدا شاری

بجھ خكیشۆڕشگی
ھات جیھاندا  كبسر ورانكاریی ھموو ئــو دوای
و كشمكش ــھــۆی ب دووەمــــــدا، لــجــنــگــی جــیــھــانــی
و دەســـكـــوت ــســر ل ــھــــزەكــانــوە ــیــی زل بــربــرەكــان
بادەستی بۆ ھودان ئابووری، و سیاسی برژەوەندی
لجگ ك جیھاندا، بسر كراو دیاری توخمكی نتوە و
جنگ، قوربانی بوون مرۆڤ ملیۆن چندین ماددی زیانی
سركوتووەكانی ئو نودەوتی و ھزە بۆی كۆمگای
ك دابمزرنن نودەوتی ڕكخراوكی ھویاندا نگج
میللتكان نوان پیوەندی بپارزێ، جیھانی ئاشتی بتوان
بدات، پ پرە برایتی و ئاسایش و ئاشتی بنمایی لسر
دوای و گالن ) دامــزرا كۆمی ) بوو ڕكخراوی ئوە
نـــتـــوە ـــراوی ـــخ ـــك ـــراوەش(ڕ ـــخ ـــك و ڕشــكــســتــی ئــــ
بووە سركوتوو كاتائیستا گرتوە جی یكگرتووەكان)
لدیباجی لبرپابوونیجنگیجیھانیسیم، ڕگرتن ل
بشوازی الینناكۆككان دەبك ھاتووە ڕكخراوەكدا
جنگ پنا بۆ و بكن چارە نوانیان ئاشتیان ناكۆكییكانی
جیھانی جاڕنامی ڕاگیاندنی ســـرەڕای مئ نــبــن،
بكارھنان قدەغكردنی ڕكوتننامی مرۆڤ، مافكانی
یاسا كوژەكان، ڕكخستنی كۆمڵ كوەی چوكردنب و
ڕوونیباسلندەكانیاندا بب و گبل كان كتییودەون
لكاتی دەكـــات سیڤیل خكی كوشتنی قــدەغــكــردنــی

جنگدا
بشرەفیكوردستان خكی

ل چارەكیكۆتاییسدەی بجكیمیابارانكردنیشاری ھ
یھ سیاسی ئخالقی ڕسا و یاسا و ھرچی بیستمدا،
چونك كــارەســاتــی ــارەوە، ــرســی پ ھــمــووی خست ژــر
سای ھشت جنگی ھبج بھۆی كیمیابارانكردنی
دەبوایا بوو، نودەوتی جنگكی ك بوو ئراقوە و ئران
ئاماژەمان پدا كلسرەوە یاساییانی پوەرە ھموو ئو
ڕووداوی گورەترین ڕووداوە ئم بكرایا، ڕەچاوو تیایدا
قدەغترین جیھانی دووەم، دوای جنگی بوو كۆمكوژی
بھۆی بكارھات، كچی تدا یاساغی نودەوتی چكی
نكرا، لوە باسی كرایوە كپ زلھزەكانوە برژەوەندی
لالین كوەیت داگیركردنی و سارد جنگی ھاتنی كۆتایی
ئراقوە، گۆڕانیسیاستیدەولیوایكردڕژمی دكتاتۆری
جــمــاوەری ئازادیخوازی ئوەبوو ببت، الواز ســددام
خاكی  و زۆربی ڕاپڕی 1991 دا بھاری ل كوردستان
مڕژ ئو پاشماوەكانی وە لركووكیشك ب كوردستانی
كۆمگای ئوەی سرنجی ھۆی ئمش بووە پاككردەوە،
دەنگی ڕابكشینو كوردی بالیدۆزیڕەوایگلكماندا
جگایانی ئــو  نینیبگ نــتــوەكــمــان مزومیتی 
بــو ھۆیشوە ندەگیشت، پی ســاڵ بــوو كچندەھا
ھموو  تنریبگ بجھ شــاری كۆمكوژی توانرا
بكرن ئاشكرا كۆمپانیایانش و الین و كس ئو جیھان و
پرۆسی كردووە، دوای سددامیان ھماھنگی ڕژمی ك
بسزای خۆیان تاوانباران لو ھندێ ــازادی ئراقیش ئ
ــن ــالی ــبــجــشل ھــ ــكــوژی ــ گــشــتــن، تـــاوانـــی كــۆم
بوچانی بــھــوــی ئــــراقــوە نــوــنــرانــی  ئنجوومنی 
خۆبخشكان لپارزەرە پۆلك و كورد پرلمانتارانی

ناسنرا. ( جینۆساید ) بتاوانی
ئملمیادەكارەساتبارەدادوالھرسسرۆكایتیكی
ل دۆسیی بجدیئاوڕ ئراقدەكین و حكوومتی ھرم
ئو و ھوڵ بدرێ بدەنوە بجكوژی شاری ھكۆم
بناسنرێ، ( جینۆساید ) جیھان ب ئاستی لسر كارەسات
بكرنوە، معنوی ماددی قرەبووی دانیشتوانكشی
كۆمپانیایانش بسزای الیــن و و كــس ئــو ھــروەھــا
كردووە سددامیان ڕژمی كھاوكاری بگینرن خۆیان
بپارزگاكردنی ت لــبكر لروەھــا پھــ ــدا، ــاوان لــ ت
و كسوكاری شھیدان ئاواتی ئــوە چونك ھبجدا،
دــدانــوەی بــۆ دەبــــت ھۆكارك و یــرەكــكی دەڤــخ

. برینكان ساڕژكردنی شھیدەكانو كسوكاری
بقرزداری خۆمان كوردستان دیموكراتی پارتی ل مئ
بۆ ئامادەین و دەزانین دەڤرە ئم قوربانیكانی و خبات
چونك خزمتكردنی ھبت، خزمتك كلتواناماندا ھر

ورەیگ شرەفكی مئ ھبج الی
شھیدانی بــۆ نـــوازش و ــز ڕ لكۆتاییدا ســـری
ڕگای ڕزگاری تری شھیدانی سرجم ھبج و
كوردستان و شاد ڕۆحیان دادەنونین كوردستان

سرفرازبت.
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دیــاری ئنجامدانی ھــره تاك ھۆكاری
سینوەی و قكردن تنھا تاوانكش،
چاوترسانكی و بوو نتوەیمان مۆركی
خكی تواوی و رگشمپ و باتگخ
بعسی رژمی لالین بووە كوردستان
بۆ رگایه ك ھر ل بیر ئگر ك فاشی،
ب ــاوە ئ بكنوە ـــازادی بــه ئ گه یه شتن
بــم ــوە. ــن ــ دەوەســت ــدی دژتـــان ــوون ت
ــن ــزی ــت د كـــنـــدە كـــارەســـاتـــرچـــھـــ
وجرگببوووسرەتایكۆمكتاوانی
و ل قـــكـــردن ـــك لـــدوایـــكـــی ـــری ی ت
ئوەیش دوای ل بــوو، كــورد ناوبردنی
رووبڕووی ئنفالیش بدناوی شاوی
بم كرایوە، كورد چوساوەی میللتی
كوردایتی خباتی  كاروانی نیانتوانی 
ل ككی ئازادی بیری بووەستن و
بكو یككوردیشدەربنن، شكیتاقم
زیاترپگیریكردینبۆبردەوامیلسر
یكیزبوونی و بردەوامیدان و خبات
ــنــوەیرزگــاریــخــوازی ـــواوی بــزووت ت
ڕیــنــراپــ ــســر ئــنــجــامــدا ــا ل كــــورد، ت

 1991 ھات ئـــــاداری ــیــكــی مــــژووی
بوو ئاسوودەیی مایی ئمش برھم.
و  بجھ شھیدانی پــاكــی گیانی بــۆ 
دەست تری قوربانیانی تواوی و ئنفال

بغدا. داپۆسنرەكانی مرژ
جستی لــ ــكی قــوبرین ،بــجــــھــ
وابئاسانی ناكرێ كورد، گلی ئازاراوی
شھیدانی ل حــزوری و بكین لــیــادی
قوربانیدانیش گورەیی داندەین، چۆك
ھموو لھزری بجھ ــردووە ك وای
و بــۆ خــبــات ھمایك تــك ببكــورد
و كوردستان ئازادی لپناوی قوربانیدان
سستمی چپترین ھۆڤیتی و دڕندەیی
ل دەرخــســت ــدڕەوی ــون و ت داگــیــركــاری
و بشخورا و مافخورا گلكی برامبر
ھمژینی داواكاری تنیا ك كراو، پارچ
بــووە، ئــازادیــی و ـــارام ئ ھــنــاســیــكــی
و بۆنوەی ئــیــادكــردنــ بۆیش لگڵ
ھمبرچند ل وەستھ قح ،مناكخ

بكین: خاك
ســرجــم و ــجــ ــب ـ كـــارەســـاتـــی ھــ

كات ھیچ تر پمان دەن، كارەساتكانی
لنوان نكردوە جیاوازییان دوژمنان
و، ــان ــوردســت ك پــــكــھــاتــكــانــی خــــكــی
بــبــ داوە پــــالمــــاری ھـــمـــووانـــی
و نتوە ره چاوكردنی رەنگ و دەنگ و

ئینتمایسیاسی. و ئایین
بــجــــھــ - لــــو كـــاتـــی كـــارەســـاتـــی
دووچاری كوردكرایوە،جیھانو وتانی
وھیچ بوون دەنگ ب ئیسالمی و عرەبی
مایی ئمش نبوو، كاردانوەیكیان

ھیچ دەبووای چونك ،امانت و سرنج
بــرا ــ ل نــه بــ داكــۆكــیــیــكــی بــچــووكــیــان
ئستاشی كــ كــردبــا، موسلمانكانیان 
جیجۆراوجۆرینابھانتبدابگل
دەدۆزنوە. بغدا رژمكیبعسی بۆ

زوم ك بھ تواومان بــوای دەب -
خباتی رەوا و كۆتاییان دت وستم ھر
و زوـــم راســتــ و حــق ســـردەكـــوێ.
كوردانكرا، بم قبمی زۆردەرھست
سركوت جماوەر ویستی سرئنجام

و و تاوانباران ھــت ــازادی ئ و خــۆری
ئنجامدەرانیتاوانكشبسزایخۆیان
ھموو سلماندنی ئــمــش گیشتن،
دەچت لناو سرەتاییكانوە ل شتكی
دەكوت، بدیار روورەشییكیان  و
.ناودەچدا للوتك ل زوم ستم و بم
شھیدانی پاكی لگیانی درود و ســو
ھبجو سرجمشھیدانی كوردستان
بۆ ئـــازادی كوردستانییان كــ ئــمــۆی

ھنایندی.

وتانی دیكتاتۆرە نیزامیكانی ك لی ھر مژووی كات
ــ نــاو ل چــوســانــوە ــ ل جــگــ جــیــھــانــی دەخــوــنــیــتــوە
ئو ناكرت بدی دیك شتكی گرتووخانیكی مــزن،
نبت ئاودیوو پۆینكانیان دەرگا ل تا گرتووخانانی
ھزرو ل خۆی ل سروشتی ئاسایی ژیــان جوانییكانی

خۆی نمایشناكات. دا خیاڵ
جودا لھاوڕێ دیكتاتۆری زادەیبغدایدوایبیستكان،
جیاواز میشھ دیك وتانی ل ھاوكارەكانی ھاوبیرو و

بوون،
ئراق لــ رابــــردوو ســـدەی سیاسی لــھــر قۆناغكی
و بكات نمایش جــیــاواز خــۆی ویستوویتی  دیكتاتۆر 
دابووە، پشنگی پلی ھنانی بدەست ھوی ل میشھ
ل ــدووە ــوان ــن ن كــورتــی ھــرگــیــز بــۆیــ لــم پــــنــاوەشــدا
فۆڕمكی ب ھاوشوەكانی ئزموونی دووبارەكردنوەی
تو ئم مرۆڤی تاكی تاك و ك گالن جۆرەی بو جیاواز
شۆڤینیانی برك ك ئو سووتمنی بوون شومار ب

جبج دەكرا. وتوە نخۆشكانی سركردە الی ك
(سددام وەك ونی كم دیكتاتۆری قۆناغی یشتگ تا
داھنری ھاوڕكانی  لــ جــیــاوازتــر زۆر كــ حوسن) 

كوشندەو گـــازی بكارھنانی و ــفــال) ــن (ئ ــرۆســی  پ
ل جگ مــئــ دا، وت كیمیای لــنــاو قــدەغــكــراوی
وتانی لگڵ ھرمایتیكانی لكاریشپ و داگیركاری

.دراوس
ھموو ب ئراقدا ئهنجامیدا عسی لب ئوەی دەستی
پشل ب ئاستنگكانی تپڕاند، بعسییكان پوەرك
ــاشــووری ب ــ ـــورد ل ك شــۆڕشــی و ـــورد ــی مــافــی ك كــردن
ستراتیژیان دانابوو پیالنی بكو رانوەستان، كوردستان
بهعهرهب كردن راگواستن و و كوشتنی كورد ب كۆمڵ بۆ
ئو بۆ كورد، نتوەبوونی ئاسوارەكانی سینوەی و
ئامانجانشیانباشتریندەرفتیانلچوارچوەیجنگی
زۆری بشی لو دەرفتدا بینیوەو توانیان ئراق ئران-

بگینن. جب كورد لناوبردنی پالنی
تپڕاند تا پوەرەكانیان و سقف دیسان لم روەشوە
كردە دەرفتبۆ یان (1988 /3 ئندازەیرۆژی(16/ دوا
رۆژەدا لو مژینیان، بوغزی كینو خای كــردنــوەی
ژر وتــنــكــ زەمــیــنــی ئاسمانی و ــــواوی یــاســاكــانــی ت
و سووتاو جگر دایكی ھــاواری و برپرسیاریتییوە
ئاسمانی ل الو و پیر و كــوڕ و كیژ و ب جماو مندای

كوردستانی گورە دا دەنگی دەدایوە.
زەوی لسر دۆسكی تاك كــورد نــتــوەی ئــو رۆژە
لسرووی دەنگیبایدیكتاتۆریزام و ساتانبووئن
ب ئاسمانی رەش ھوری وەك رەوایتی مرۆڤایتییوە
وتانی كردبوو برژەوەندییكانی سایی دا كوردستان
ــ ــدی ــرژەوەن ب چــوارچــــوەی كــ میشز وەك ھزلھ
و سروشتییكانیان یوەندییپ تماشای دا نفتیكانیان
دا جیھان ل دۆستانیش مرۆڤ دەكرد، مرۆڤیان مافكانی
دترین قۆناغئوم ب وەختانسات ئو لی دابوون شۆك
كوردی سیاسیكانیژیانینتوەیكوردیلخۆگرتبوو،
بن چیاكان نیبوو،  چیی دۆستك  تنھا بخت بــ

نكرا. پ كیمیایی ھیچیان برامبر چكی ئوانیش
ینو تراژیدیا ب بم برامبر تكۆشرانی كوردیش
بب خوارێو چاوەكانیان دەھات سكلدەنگیفرمبب
ھستانوەیكی دیكیان نخشی دا ل بیریان دەنگی

دەكرد نو
بب مندای باوك مندای بج ھالو دایك رۆژەدا لو
زۆر ل مانوەو سروشون ب مندای چندین گۆڕ ھال.
رەسنی زۆر خزانی تنھا كسك بجمان و دا خزان

كچ ئم سووتماكی بوون تــواوی ب بجھ شاری
لم كوردستانیش گیانلبرای تنانت و كۆمكوژە

ھمان شوە بوونه قوربانی. ب شارەدا
یتحا بجھشتووە ئم خۆی پاش عیبرەتی ل ئوەی
الو و و دا ب منداڵ بجھ شــاری ل كــورد ك مرۆڤی
گوناھیان تاك گیانلبراندا لگڵ ھــاوزەمــان پیرەوە
چكیقدەغكراوینودەوتی ب ك ،كوردستانیبوون
ئو پش (24) ســاڵ یــادكــردنــوەی ــراون، ك قت و عــام
پویستییكراستییكانوەبیردنتوەوكوردبوونمان
دا زیــنــدوو بــیــرمــان ــ ل بــرامــبــر بــ دووژمــنــكــانــمــان

رادەگرت.
وستگیبخۆدا چوونوەیتاك ویستپ بیرەوەری ئم
یاسایی و شرعی و دامـــزراوەی دەســت و و حیزب
لبیر چاوانمان نگوستئ رۆژە ئو و بت كوردستانی

نچتوە.
نوەیدوایراپڕینوەكوخۆی ویستپ دا یستگمول
و بكرتوە بئاگا نتوەكی كارەساتی پ مژووە لو
دەیبین وەین ئم دامزراوانیئستا ئم بكرتوە دنیا

دراوە. بۆ پنج ھزار شھیدی ساتكدا ل
سر تودەك مژوویی دیكی برپرسیاریتیكی
بودجیی لو نسابھیچ ن ك حكوومتی كوردستان
ھبجی برینی سارژكردنی بــۆ رــژەیــك ھیتی 
شھیدبجیا،خزانیئنفالكراوەكانوبكۆمكوژراوان
بارانی كارەسات ئم ھاوشوەكانی ھروەھاش بجیا
ــكــی ــرۆژەی پ ــ ل ــــوەی ــۆ ئ ب ــان دابــیــنــبــكــرــت ــوردســت ك
و ئنفال ھبجییكان و برینی وردە درژخایندا وردە

چارەسركردن تب شھیدەكان
ل كارەساتانو پ مژووە ئو ھشتنوەی زیندوو ب بۆ
ویستپ نتوەپرستی دا پگی بھز ھشتنوەی پناو
بــكــرــتو رـــــەوە ئـــم خــزمــتــی ســووتــمــنــیــكــانــی
وان نبكر كۆمكوژی و كیمیاباران و ئنفال قۆناغكانی
دەسكوتكانی لگڵ و بكرت لسر ئایندەیان بینای و
جوانترین نكین و یاد ل با مژووانمان دا ئو ئمۆمان
چــكــی ــ ــن ــی ــك ب كــــــاوچـــ ـــ ن ـــــی دیـــمـــوكـــراتـــی ل وت

رووبڕووبوونوەیدوژمنكانمان.
بووە شوناسی بشھیدبوونی بجھ پویست چۆن
كوردی نتوەی خباتی قۆناغی و مزلوم نتوەیكی
یاساییكانی و شرعی دامزراوە كۆمگاو گواستوە،
ھنگاو كورد مای گواستنوەی قۆناغی بۆ مرھ ئم
و ئازادییكان و مرۆڤ مافكانی دەستمان چكی و بنن
باجكی دا ل نبوونیان مئ چونك بت، دیموكراتیت
بدیھنانی. كردووە بۆ زۆرمان و خباتكی داوە زۆرمان
پنج برزەفی ل گیانی سو یادەوەری تادا لم
دا ھزار شھیدی شاری ھبج. سری رزیان بۆ

دەنونین.                                

كیمیابارانیدا لسایادی

كورد نموونیقوربانی دیارترین بجھ
وەیسی سعید وەیسی

 ك دەكینوە، ــاوان ت 3 یــادی گورەترین ــ16ی ل موو ساھ
لالین كورد گلی مژوو، بدرژایی كراوە، كورد بگلی دەرھق
بووەتوە، دووچاریكارەسات ومینتیجۆراوجۆر دوژمنانییوە
مژوو تاوانكانی گورەترین و دیارترین بجھ كارەساتی ك
سامناكی كرابت، ژینگ بمرۆڤایتیوسروشتو دەرھق ك بوو،
خۆیدا ل جیھاندا بالی مرۆڤكی كارەساتكش ویژدانی ھموو
ھــزار پنج دا چرك ساتكی كــم چند ل كارەساتك جوالند،
و ئافرەت گیانیان سپارد و پیاو و گنج و ل منداڵ ھاووتی كورد
تاكو ــوون، ب ــاوارە ئ و ســرگــردان و بریندار تریش بھزارانی
ئستاشھندكیانلبر ئازاریبرینسارژ نبووەكانیاندەنانن
چارەیكی تا دەكــنــوە بــرز ئاسمان بۆ پاڕانوەیان و دەستی

بكرت. برینكانیان

بكرێ سارژ به خزمهتكردنیشارهكه برینهكانیھبجیشهھید با
مهالعهلی حیكمهت ھگورد

وستگی  میشھ نكراوە. پشبینی نبووە, پشینی ك مژوویك تدەپڕت، كورد چوساندنوەی مژووی نھامتیكانی ل تر یككی بسر 24 ساڵ
كردووە، چوارچوەداریان دروست وای ئم سیستمان گرتوخانیكی دا وتك ھر ل و شرمزاری پ كارەساتی ل دیكتاتۆرەكان تژی تژیانی دەس
وت دیكتاتۆرەكانی و دەست سیاستی برژەوەندییكانی بۆ و دەگرت سرچاوە سیاستوە ل مرۆڤكان رۆژانی كاری سروشتی تنانت جۆرك ب

ئاراست دەكرت.
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ئاستك چ ل مرۆڤ مافی ڕەوشی
دای؟

یكك من بوای ب كریم: علی
مافی ،مــانــھــ كــ ــو كشانی ل
ــ وات ــوور، ــت كــول بــۆتـــــرۆڤ نــ م
بۆتن بیار، نبۆت یاسا، بۆتن
ل بشك خك، لناو ئخالق
نازانت ھر كوردستان ل خك
مـــافـــی مــــــرۆڤ چـــیـــیـــ. وەكــــو
بیستوویتی. سیاسی دروشمكی
ئمش بۆخۆیكارەسات، مرۆڤ
جبجی ناتواتت نزانت شتك
دەزانت خك ل بشك بكات.
ئیمانی بــم ،چیی مــرۆڤ مافی
و دەزانــ سیم بشی .نیی پی
زۆر زۆر و دەزان پیتی ئیمانی
،گكۆم پشكوتنی بۆ گرنگ
و ناوی دا ل نبۆت ئخالق بم
ئیشیپ ناكا.جامرۆڤب سیفتی
ل چــاوپــۆشــی بــ مـــرۆڤ بــوونــی
ئایدئۆلۆژیا و ... و رەنگ و زمان
دەزانت ك خك ل سیم بشی
ب نبووە مرۆڤ چیی، بم مافی
بــۆتــنــ دا، ـــ نـــــاوی ئـــخـــالق ل
ل كـــم ــشــی ب كــولــتــوور، واتــــا
مافی ــــت دەزان ھــم كــوردســتــان
پیتی، ئیمانی ھم ،چیی مرۆڤ
ئو ناوی دا. ل ئخالق م بۆتھ
ھــوــی ـــڵ ـــگ كــمــیــنــیــش ل
بگرێ رگا نیتوانیوە. جۆراوجۆر
ن لھــــ ــی ــان ــكــاری ــشــ ــ ــــو پ ل
مــرۆڤ مــافــی كــوردســتــان. مـــاوە
مافی مرۆڤ ماوە بكات كولتوور،
یوەندییپ ھموو كلئاست بگات
و ــــاســــی و ئــــــــابــــــــووری ســــی
وەكـــو دا كـــۆمـــیـــتـــیـــیـــكـــان
بكرێ. ئیشی پ بنمایكی جگیر
ــای دەزگ و دام چــنــدە ر بۆیھــ
بۆ ــن ــب ھ ـــــورەی نــیــشــتــمــانــی گ
پشلكاریانی لو گرتن برگرە
بۆ ب كولتووركردنی یان ھن ك

.گرنگ زۆر مافیمرۆڤ
ھرمی كوردستان، وەزارەتی ل
مافیمرۆڤھبوو،ئیشیگورەی
مافكانی یكم سپردرابوو: پ
كیسانی ئو كوردستان، گلی
ئنفال و كیسی وەكــو ك مــاون،
ئـــو و نــــاوچــــ دابــــــاوەكــــــان
ب دژ ــراون ك ك پشلكاریانی
ل مرۆڤ مافی دووەم كورد، گلی
و ئازادییكان كشی واتا ناوخۆ،
مرۆڤ ل مافی كیسكانی تاك و
نابن. مــحــكــمــكــان چــارەســر
قۆناغی بۆ گرنگ بوو ھنگاوكی
تجروبكردن دوای بم خۆی،
ــانــیوەكــو وت ــو ئ دەركــــوت،
ك مافیمرۆڤسر یمن میسر،
پــــویــســت ــــ  وەكـــــو ــــت دەو ـــ ب
ل بــشــــك بــ نـــاتـــوانـــدرێ بــبــ
كشكان، چارەسری پرۆسی
پاراستنی بۆ ناوەندك ب تبب
حكوومت چونك ــرۆڤ. م مافی
بكا، خـــۆی ـــری چـــاود ــ ــوان ــات ن
سك خــۆی بكا. ئــو محاسبی
بكا حكوومت چاودری دەتوان
بــــرزتــــرە، ـــ حـــكـــوومـــت ـــ ل ك
دەتوان دەزگای ئو یان مانپارل
سر بكا ك چاودری دەزگایك
مای و رووی ئیداریو ل .خۆی ب

قرارەكانیوە و بیار و سیاسی
چاودری دەتوان نشو ئو یان
.زاییتیقدەسك پرلمان بكا
ل بوو بشك دەزگای ئو بۆی
وەزارەت وەكـــــو حـــكـــوومـــت
،نب جب ركئ ئو نیتوانی
گــشــپــــدەری و بت پـــارـــزەر
مافیمرۆڤ بۆی مافكانیمرۆڤ.
دا ئــوەی لگڵ وەزارەت وەكــو
گرنگی نابوو، كۆمك ھنگاوی
كردەوە، یكال كۆمك دۆسیی
ئــاوارەكــانــیــان كۆمك تــرمــی
كرد ئیشیان كۆمك گڕاندەوە.
دەركوت ل دوای ئوە بم بوو،
پداویستییی لــو كمترە زۆر
كوردستانی لــ كــ مافی مــرۆڤ
زیق بــۆ ھــیــتــی. بــۆیــ ئــگــر
مافی قزییكانی بۆ دەرەكییكان،
وەكو دنیا ئراقو ئاستی مرۆڤل
ــــو ئ كــــــ ـــــــــورد قـــــــزیـــــــی ك
كراون. برامبری پشلكاریانی
،ناب گرنگی  ھنگاوی ھندك 
زۆر نــاوخــۆ ئاستی لسر بــم

.و توانایبوو ل كمتر
ھی ھـــر ـــرۆڤ م قــزیــی مــافــی
ــوو ــم ــ، ھ ــی ــی ـــكـــیـــش ن دەزگـــای
ھموو بۆ داندراون وەزارەتكان
ل یكك بۆ ھــمــووی مافكان.
یان دانــــدراون مــرۆڤ مافكانی
یــان ــ ــی ــووری ــاب ئ ـــان ی  سیاسیی
دا خۆ ناو بۆ بۆی .تیییكۆم
دەزگایك ھبت ك پویست بوو
ئم مـــرۆڤ. مافی ــری بــۆ چــاود
ــش ــزای ق ـــ ســیــفــتــــكــی ـــای دەزگ
پ تحقیقی سیفتكی وەربگرێ.
بكودۆسیكان نبتقزا بدرێ،
لسر ــ رای ئــو بنرێ. ــزا بۆ ق
وەزارەت بــووەتــوە، كی ئــوە
مــن نـــمـــیـــنـــ، بــــ بـــۆچـــوونـــی
و توانا ب سربخۆی دەزگایكی
ك كوردستان ل ھبت ب الین
مرۆڤ مافی دۆسییكانی بتوان
ل دەرەنجامكان و بكا موتابع
ئوە ھر بم بكاتوە. یكال قزا
ــ دەب نــابــــت، ــ قــســ دروســــت ب
و پــیــكــر م دەزگــایــبــزانــیــن ئــ
چیین ئامانجی  .چیی پكھاتی
كــ ـــگـــی كـــــاركـــــردن ـــن ئـــــو ژی
ئوانیلناوی .تیچییویستیپ
ئو جوابی ئگر كن؟ دەكن كار
بروح ھر ندەینوە، پرسیاران
ھــمــوومــان چونك دەردەچـــــ؟
ل گرنگترە چند قــزا ــن ــی دەزان
لرە قــزا جــۆرە. دەزگایكی لو
خۆی كاری پویست وەكو ناتوان
دا ھر راســتــی لــ خــۆ بــكــا. دەنـــا
ب خـــۆی گشتی ــكــی ــی ــاری داواك
توانای دەزگاك سرۆكی قــەدر
یھ مافی و جوندنی جوندن

مافیمرۆڤ، كیسكانی لسر
ئو تا مــرۆڤ مافی * جاڕنامی
ھیچوتك ل بزانم رادەییئمن
ھمووخاكانیجبجنكراوە،
ل ئــــوە ئــــوە چــــۆن دەتــــوانــــن
ل ــكــن، ب جبج ــان كــوردســت
رۆژئــــاواش ــی ــان وت كدا لــكات

نكراوە. جبج
ببینوە، با قووتر كریم: علی -
ئـــادەم ــی ــان ــوڕەك ك ــ لـــو كــاتــ ك

پشلكاری كوشتووە، یكتریان
دەستی مـــرۆڤ مــافــی بــرامــبــر
بۆ مرۆڤایتی ھوی پكردووە.
بنوە كم پشلكاریكان ئوەی
رگا بــ نــبــنــوە، ــــارە ــان دووب ی
جۆراوجۆر شوازی و میكانیزم
دا بــووە. لسردەمك ــردەوام ب
بوون عورفك وەكو مرۆڤ مافی
چوون ناو مرۆڤ دوای مافكانی
دوای ئاسمانییكانوە. ئایین
ــان، وت دەســتــوری ھاتوون نــاو
ــامــ ــن ــن ــكــكــوت نـــــاو ر چــــوونــــ
دەزگــای و دام نودەوتییكان.
كراوە. دروست بۆ نودەوتیان
 مدامودەزگاییشل unخودیب
بی مــرۆڤ. مافی پاراستنی ك بۆ
مافی بیوە. جۆراوجۆری قۆناغی
ل وەكو ئوەی وەكو تیۆر، مرۆڤ
ھــولــی یــمــئــ ،ــ ــع دا ھــی ــی واق
لناو بۆ ئوەی ئوەی مرۆڤایتی
ل ئوەی .یھ دا دەقكان و تیۆر
بتسر یھ رككوتننامكاندا
ــی ھــول دەبــــ ـــع. ـــی ـــــرزی واق ئ
وەیئ بۆ بشریت گـــورەی
و كــــم زۆر پــــشــــلــكــاریــكــان
تو ل نموون بۆ سنووردابن.
دا ھـــرە پــــشــكــوتــنــخــوازەكــان
مافی بــرامــبــری ل پشلكاری
لــگــڵ ھر مـــرۆڤ ھــیــ، بـــم
ـــورەی گ ھزكی پشلكاری
ســیــاســی، حــكــوومــی، قـــزایـــی،
بۆ یـــھـــ ــعــالمــی ــی مــــدەنــــی، ئ
رووبــــــــــڕووبــــــــــوونــــــــــوەی
نادەن رگا بۆی پشلكارییكان،

بتوە. دووبارە
بكین؟ كواب ئم چی *

كۆمگیكی ل كریم: علی -
پشلكاری كــاتــ دواكـــوتـــوو
ــــــــڕووی رووب ــــس ــــــرێ ك دەك
ئیعالم ناكا. قــزا دەنــگ نابتوە،
مــدەنــی كۆمگی دەنـــگ نــاكــا.
زۆر جــــار لـــ بیر ــــگ نـــاكـــا. دەن
ئــگــر نــمــوونــ ــۆ دەچــــــتـــوە، ب
ئافرەتك گیرا، روژنامنووسك
ئگر درا،  منداك لــ كــــوژرا،
وانئ وەرگیرا، جدی ئیجرائاتی
ك وەرگرن خۆیان قانونی سزای
دیكش خكی ــوون، پشلكار ب
ئــوەش ـــــرێ، ــك وەردەگ دەرســ
بۆئوەیخك ،یقانونفلسف
نكاتوە. دووبــارە تاوان بترس
سزا خك نیی ئــوە فلسفی
ئــاوا بشكندرێ، خك و ــدرێ ب
سرپچیكارك، كــاتــــك  .نــیــیــ
ال ــون ــان ق ــ ل ســرپــــچــی دەكــــات
كۆك قانون ئو دەبــ ك دەدات
دوایی مافكانیمرۆڤ. بتلگڵ
مرۆڤ مافی نكاتوە. دووبارەی
پشكوتنكانیش گكۆم لــ
ئمریكاش ل نكراوە. جبج
سیری بــالم .یھ پشلكاری
ب بكا ئمریكا  وەكــو وتكی
بندی لــ ــوری ئــمــریــكــا دەســت
ھــر ـــ ؟ دەــــم چــی دەشــشــ
نودەوتی رككوتننامیكی
پسندی ئمریكا ك مرۆڤ مافی
دەستوری ل بشك تدەب بكات،
وتننامككر ئو واتا ئمریكا.
ل دەستوورن ھن ك گورانی

نیی شتك تنیا ــا وات ئمریكا.
ــــاو بـــــ. دەســـــتـــــور یــانــی ــــن ب
سناتوانك ددەسترین شتموق
وەیستمئبربكا. مسیلقس
ئوەی بۆ ورەیگ وتنشكپ ئو
تو دەستوری تبب مرۆڤ مافی
دنیا، پشكوتنكانی و گـــورە
لگڵ .ورەیكیزۆر گوتنشكپ
ســـدان دەیــــان و ــ ئــــوەش دا ب
نودەوتی و ناوخۆی محاكمی
بۆئوەیمافكانی دروستكراوە
ل تاك مــرۆڤ بپارزێ. ن تنیا
وە لدەپرسن دەزگــاكــان تــاك و
دەپرسنوە، وتانیش سرۆكی
دژ دەكرێ دەعوا تحریكی ئستا
و ك سرۆكی دەوتن بوانی
ل دەكن. مرۆڤ مافی پشلكاری
دروست مبدەئك نوەدەكانوە
دەگــوتــرێ مبدەئی پی بــو كــ
ك ــی مــرۆی دەســــت تــــــوەردانـــی
دەیــكــا، ــوە یــكــگــرتــووەكــان ــت ن
بۆ نودەوتی دەستتوەردانی
برامبر پشلكاریكان ئــوەی
چی ئیم ــــرن. راگ ـــرۆڤ مــافــی م
كمترین بوامـــان ل بكین تــا
مرۆڤ مافی برامبر پشلكاری
ل بـــاس ــان ــ كــوردســت بــكــرێ،  ل
دەكــیــن. خــۆمــان ــووســی چــارەن
لو .شب دوو مــــژووی مــرۆڤ
جاڕنامی رككوتننامی كاتوە
1938 تا  ل مافیمرۆڤدەرچووە
و ـــــت دەو ـــو ئ ئستا ھــمــوو
كۆمگوھرمانیپابندبوون
ل رزیان و كوتننامككر ب
و رـــكـــكـــوتـــنـــنـــامـــ گـــــرتـــــووە
كردووە. دەستبر ئازادییكانیان
ل ماف رزگر ب وتی بوون واتا
ئستا مـــرۆڤ، و ئــازادیــیــكــانــی
و دەومند پشكوتوو وتــی
سیری ب كشن. و بختوەر
ـــوان، ـــای كـــوریـــای بــــاشــــوورن ت
لگڵ یابان ئلمانیا، سنگافورا،
وتانیخۆرئاوا بكن.عكسكی
رزی ب وتانی ئو ك تماشا
مافكانی و ــــازادی ئ ــر ــب ــرام ب
دیكتاتۆر ل تیپنومرۆڤدەك
پشلكاری و ــدن ــان خــۆســپ و 
جا دەكن، مرۆڤ مافی برامبر
مافی ،مینك برامبر پشلكاری
مــافــی ،ــكــ ــ ــكــ، مــافــی گــل ــ ــن دی
ھر ئیتر جۆراوجۆرە. ھاووتیان
و ماف ز لر پشلكاری دەكن،
وتی ب بوون ناگرن، ئازادییكان
كشی لـــ پـــن دواكــــوتــــوو.
زەویا لسر ئگر جۆراوجۆر.
وتكی ب بن بوون نوتیش ل پ
وەكو ئراقی ب كۆملكان گۆرە
ســـدام، وەكــو لیبیای ســردەمــی

و وەكــو سوریای بشار قزافی
و عرەبی تو ئو وەكو ئسد،
گورەن. زۆر نمونی ئیسالمیی
لــگــڵ بــاكــوور ـــو كــوریــای وەك
لگڵ زۆرن  بشری سرمای 
لگڵ زۆر، تبیعی سرمایی
لـــگـــڵ زۆر،  مــــســــاحــــی
زۆر ــی وت بھز جویۆلۆتیكی
و گیر لــ پــ زۆر دواكـــوتـــوو و
رز .وەیئ كیم سرەق گرفتن.
مــرۆڤ لــ مــاف و ئــازادیــیــكــانــی
ئایندەیكی ب دەتگینت بگرێ
و مــاف كۆمگیك ورە. لــگـــ
ئینسان عــقــــی ــ ـــــازادی ھــب ئ
بۆی ــا، دەك شگ ــا. دەك رەكح
و ـــازە ت پــــرۆژەی ـــازە و فــكــری ت
تــازە رــكــخــراوی و حـــزی تـــازە
تــازە حیزبی و ـــازە، ت وئیعالمی
تازە سركردەی دەبت، لدایك
كــــگــكــۆمــ لـــدایـــك دەبــــــت.
ل دەبــــت پــ ــــردەوام رەحــمــی ب
شتی بــردەوام بۆی مندای تازە.
ك بــردەوام نم درھب تــازە

دەكاتوە. تازە خۆی
لوە برایی دیكتاتۆریت واتا *

دەگرت.
مــرۆڤــایــتــی ـــالی ــن ب ــری ــورەت گ
،بــھــ ــاتــۆری ــكــت ــ دی ئـــوەیـــ ك
دەكوژێ. ھزەكان ھموو چونك
خــونــكــان ــــوژێ، تــوانــاكــان دەك
1957 ئاستی  ســاــی ــــوژێ. دەك
بوو یكسان میسر گشپدانی
یابان، گشپدانی ئاستی لگڵ
و یــابــان ــیــكــو ــ ئستا میسر ل
یـــابـــان لــــ چـــونـــكـــ .ـــ ـــی كـــوـــ ل
ل بــم ھــبــووە، دیموكراسیت
1962 كوریا ئاستی  نبووە. میسر
ئراق، دانی نزیك بووە لپشگ
كوریای و یكو ــراق لــم ئــــ ب
یمئ واتا ك .یكو ل باشوور
و ماف ل رزگرتن پاسۆردەكی

ئازادییكان.
گوتی: كریم علی ھروەھا

كوردستان؟  ل بكین وا چۆن مئ 
.گرنگ خاكی زۆر مئ

ك وەیساسی ئئ یكم و خای
و نیشتمانی ستراتیژیتكی مئ
و پاراستن بۆ دابمزرنین كــارا
ل مرۆڤ مافكانی پایداركردنی
بــشــداری بــ ھــمــوو ئاستكان،
ك سیاسی دەستی یكم پلی
،ب وای پبــ ھم ئركی ب بیكا
ستراتیژیتی كاری ب ھمیش بیكا
مافی مــرۆڤ، مافی ب بوا خۆی.
مافی بۆ ناچسپ، ل سود مرۆڤ
ك لبر ئوەی ھی نك مرۆڤ
بشكی مو ئ یباوەڕی پ كخ
ب كــ وەیــئــ بشكی دیــكــی

خزمتكاری ھــمــوو شــــوەیــك
ل دەبـــ مئ بین مــافــی مـــرۆڤ
كوردستانسوود ل توانایھموو
واتا دەست كۆمگ وەرگرین
ل خــــكــدا. رووی وە بــــتــبــكــر
دیموكرات حیزبی ئگر ئمریكا
ئـــیـــدارەكـــی ــا ــی ــن دەردەچـــــــ ت
غــیــری ئــوە .ــ ــوان بــدەســتــی ئ
.یگكۆم بدەستی ھــمــووی
خایسیم بۆئوەی مافیمرۆڤ
گشی و بپارزرێ لكوردستان
دەب بب ب كولتوور و بدرێ پ
ك بكوردستان ھ ك لدەستور
خكی رەوایانی داواكاریی ئو
پاراستنی ل ھیتی كوردستان
ئو ھموو ئازادییكان، و مــاف
تو ك مرۆڤ مافی بنمایانی
رككوتوون لسری گورەكان
و كراون جاڕنامكان باسیان ل و
ل ــــ دەب ــــووس كــــــراون، دەق ن
چـــــوارچــــــــــوەی دەســـــتـــــووری
ئم بكرێ. نووس دەق كوردستان
ــــــوورەش دەســــــــتو دەســــــت
دەستكان ھموو سالحیتی
و قزایی دەستی بكات. دیاری
جیا لــــك تــشــریــعــی و تــنــفــیــزی
ل دەستك و كولتوور بكاتوە.
ك ــكــات ب ــان دروســــت ــوردســت ك

مرۆڤ. بت ب مافی پابند
دەستوورەش ھبت، ئگر ئو *
چۆن ك ،دای گۆڕێ ك لیشك

جبج بكرت؟
دەكیت دەستوور ل باس كاتك
گورەترە ل قانون، ك دەستوور
ھبتبۆئوەیدەستكانلك
و سولت ئـــوەی بــۆ جیا ببنوە،
كراوبن. دیــاری سالحییتیكان
موئسسكانبزانینلكوردستان
ھمووشی ل .یكو تا سنووری
شت دوو دەستوورە ئو گرنگتر
دەســتــی بتوان بــكــات: یــكــم
دەســتــــكــی زایــــی بــكــاتــقــــ
پارلمان دووەم: خای سربخۆ.
ھم دەستیچاودری و ھم ك
شوەیكی ب تشریعی دەستی
ئم ئگر ببت. پرۆوفیشناالن
زۆر ھنگاوكی بكات شت دوو
ــوا ك ــــشــوە. پ ــتــورە دەچــگــــ
تا بترس لوە حكوومت دەكات
مرۆڤوە مافكانی ب بت پابند
لرەوەدەست ككردنجبجك

دەكات. پ
بــ خـــاـــی - خـــالـــی چـــــــــوارەم
لبر كولتووركردنی مافی مرۆڤ
و گــــورە ــــوەی پــرۆســیــكــی ئ
قــزا بــ و گرنگ بــ حــكــوومــت
تیدا گكۆم ھموو دەب ناكرێ
ھۆشیاری .ب ھاوكار میدیا بت،
و بكاتوە مافی مــرۆڤ لــبــارەی
كــان بیــســكــ ــم پشلكاری ھ
كاریان ــی  پــروەردەی شوەیك
لسر بكا. ھولكانی مافی مرۆڤ
كۆمگی بـــدا. دەبـــ پــ شــگــ
زانكۆكان دەب ،ھاوكارب مدەنی
بـــــــــردەوام ــــ ــــن ب ھـــــاوكـــــار ب
دەب .بھ لسر توژینوەیان
تایبت كــرتــی كــۆمــپــانــیــاكــان و
گكۆم ھموو دەب بن. ھاوكار
و ماف ن كوە بكر ئسل ئیش
كوردستان كانی مرۆڤ لئازادیی
ئــــو گـــــشـــــ بـــــكـــــا. ئــــــگــــــر
دوای ھــبــوو ستراتیژییتمان 
ســاــی دیــكــ ھست ساك دوو
كوردستان ل مرۆڤ مافی دەكی
پرلمانیش پشوە. چووەت زۆر
دەورەی  ،ببین دەور دو  دەبـــ
یــاســادانــانــ، بــم شریعی كــت
ــگــڵ ل ــات ــك ب ــی كـــۆك ــان ــاســاك ی
نودەوتییكان، وتننامككر
گــرنــگــ زۆر كـــ دووەم خــاــی 
بتلسر پرلماندەبچاودر
ـــ جــــبــجــــكــردن حـــكـــوومـــت ل
ل ــــپــرســیــنــوە یـــاســـاكـــان، لـــ ل

دا. حكوومت
بۆئوەی موشكیلیكت چارەسر
:ویستنــگــاو پھــ ـــوار بــكــی چ
موشكیلكت یــكــم ھــنــگــاوی
دووەم ھــــنــــگــــاوی  ،چـــیـــیـــ
سیم ھــنــگــاوی ھــۆكــارەكــانــی،
چوارەم ھنگاوی ئاسوارەكانی،
تا چارەسرەكانی ل بیركردنوە
بیر ناتوانین چیی زانینموشكیلن

بكینوە. چارەسری ل
جنابی چاكسازی راپۆرتی لو
دەستی مافی دەب رۆك دەس

چیی رات بكین بھز مـــرۆڤ
ئم؟ لسر

دام، بوام ئوە لگڵ ب من -
بای دەستیكی ك یھ بــوە
الین ب سربخۆی  نیشتمانی 
ویستپ .بھ كوردستان ل دەب
ل سربخۆ ــای ب دەستیكی
مافكانی ھبت بــۆ كــوردســتــان
مــانــایــك ــوو ــم ــھ مــــرۆڤ كــ ب
ــت ــ ھــب دەســـــتـــــی ئــــــــوەی
ھـــمـــوو ــــۆ ب بــــــــدواداچــــــــوون
بفیعلی مرۆڤ مافی دۆسیكانی
مافی قوربانی خۆمان مئ بكات
گورەمان مسلیكی مرۆڤین
ئستا ،وەیتن قزیی ك یھ
چارەسرنكراوە، یلسم ئو
ئـــازادی خــوازو دنیای ئــوەی تر
مرۆڤ مافی دنیای  پشكوتوو، 
پـــشـــتـــوانـــت بـــــ، كـــۆمــــــگـــی
ل پشتوانی بڕزەوە نودەوتی
ـــات تــا ـــك ب ـــــــــی پــــرۆســــ رەواك
كوردستان، ل نمینت پشلكاری
بخالكی دیكش و خالئــ مــن 
لنو كۆنفرانسك ل دەكم تواو
ل كــرد كــ پشنیارم پــرلــمــان
مافی باالی دادگایكی كوردستان
سوود ك بكرت دروســت مرۆڤ
دادگــای ئزموونی ل وەربگرت
ك ئورووپا وتانی ئو بــای
لی. یاسای مرۆڤی دەزگای مافی
یكتی ل ك مرۆڤ مافی دادگای
داداگـــایـــكـــی .یـــورووپــــا ھـــئــــ
بمافكانی ھبت تایبتمندیش
ك كوردستان ھرمی ل مرۆڤ
مافی مرۆڤ ھموو پشكاریكانی
ئمش یكالبكرنوە. دادگای لو
بۆ بپالپشتك دەبــــت بــوخــۆی
مافی ھتا ئو دەستی كدەست
كلسم نیتوانی ئگر مرۆڤ
بداوداچوونی یان بكا، چارەسر
ــــی ــــك ــــزی ـــــ ق ـــــۆ بــــكــــات ك ب

دادوەرو ئـــو یــكــالبــكــرــنــوە،
داوكاریگشتیان لوەیپسپۆڕیان
دەتوانن ئو مــرۆڤ لمافی یھ

بدەن. ئنجام كارە
علی ئــافــرەتــوە مافی ــارەی ــب ل

كریم گوتی:
ل ئستا ــرەت، ــاف ئ بــ ــارەت ســب
مافكانیان زۆری ھرە زۆرینی
ئافرەتن. ئوەی لبر محرومن.
بۆ گورەكان شارە سنتری ل
بــش بــ ــنــدن خــو دەرەوە، لــ
ل دەرەوە بچن ناھن دەكـــرێ،
بۆ بچن ناھن بخونن. كۆلیژەكان
ژنیان زۆر ب ئاسانی كــردن. كار
تــیــژی تـــونـــد و ـــن. ـــن ر دســــــ ب
و ــی ــت ــی ــۆم جــــۆراوجــــۆری ك
بكاردێ. ... دەروونیوسیكسیو
یــمـــان ھـــــكـــ ــكــاری دی ــل ــشــ ــ پ
پــــــشــــــلـــكـــاری بـــــرامـــــبـــــر
ــم ئ .یـــھـــ ـــووســـان ـــن ـــام رۆژن
نین، ناوچیك ل پشلكاریانش
ل بتایبت ناوچكانن. ھموو ل
مئ دەبن. رووداوەكان زۆر كاتی
ب برامبر  یھ پشلكاریمان 
لدانیاننكار پكردنی ل مندان، چ
ـــان. ـــادەك ج ـــســـر قـــورســـیـــان ل
زۆر چوساندنوەیان پشلكاری
سرچاوەی كوشتنیان. رادەی تا
دەســت بــس پشلكاریكان
ل بشكی ،شــــگــكــۆمــ ،نــیــیــ
جــار ــكــو زۆر ــ ب ،ــ ــی ــگ ــ كــۆم
لناو جار زۆر ماوە، ل پیاوەكان
زۆر دەكرێ. پشلكاری قوتابخان
پشلكاری ماوە ل باوك جار
پشلكاری پــزیــشــكــان دەكــــات، 
ل ــ ــی دەكـــــن. خــــكــی زۆر ھ
دەرەوەیدەوت برامبرمرۆڤ
خــراپــتــر پــــشــــلــكــاری دەكــــات و
ل ــان ــك ــاری ــك ــل ــشــ ــ ــــــوەش پ ل
ــووی ــم ھ لـــ ــن، ــی نـــاوچـــیـــك ن

كوردستانن.

مرۆڤ مافی یاساو

چاكسازیدا ڕاپۆرتی ڕۆشنایی ژر ل
دەستپبكین كووە ل و دەستبركردنیمافكانیمرۆڤچۆن بۆ

كی لشب كراوە، گلكمان ر برامبب ك مافی مرۆڤ ترسناكانی شیلكاریو پئ
گلكماندا سیاسی و كاریگری لسر ئاستی كۆمیتی ئستاش تاوەكو رابــۆردو
میدانی ل كاركردن ك ھۆكارە سرەكیانی دوای ئو ب بگڕین دەب بۆی مــاوە...
ئوەی دەیانوەستن، بۆ و دەخات دوا كوردستان ل مرۆڤ مافی و پشخستی پاراستن
ب بنیاتنن، تۆكم جماوەری بنكیكی بتوانن ركخراوەكان و مرۆڤ مافی چاالكوانانی
دەنگۆێ مرۆڤ مافی ل رزگرتن ئازادی دیموكراسییكان و بۆ بانگشكانیان جۆرك
چاالكوانانی مافی شیاندنی و ھۆشیاركردنوە بھۆی ئوەش ھبت، جماوەردا لناو
دەتوانین كارەش بو دەبت. گلكمانوە جماوەری ھۆشیاكردنوەی ل بر مرۆڤ
مافیمرۆڤل بارەتبكسلكاریشپ ھر ل گرتن گر بۆ دابنین برزەفتكاریبھز
بمشدەتوانینپرەنسیپكانیلپرسینوەوشفافیتودیموكراسییتلسر ھرمدا.
ك چاكسازی ھرمداین پرۆگرامی دەم لبر ئستا بۆی بكین... واقیعدا پیادە ئرزی
مافی میدانی ل چاكسازی ب سبارەت بتایبتیش دەگرتوە، ژیان ھمو الینكانی
بھا ئو ھناندی دی... نینبھ مافان ئو پادەكردنی ل خونكانمان ئوەی بۆ مرۆڤدا،
و خبات ب ب یكتری ل و رزگرتن یكبوورین و ل دادپروەری و یكسانی ل رزانب
بۆئوەیزۆرتربچینناوكرۆكیبابتكمانسردانی ئنستیتۆی قوربانیدان نایتدی...
دوایئوەیچند كوتو ب علیكریم چاومان ھولر و ل مافیمرۆڤمانكرد بۆ كورد
چ ل ك كوردستان، ل مرۆڤ بارودۆخی مافی بارەت بس كرد ئاراست پرسیاركمان
خزمتی توانی رادەیك چ تا فرمیبوو دەزگایكی ك مرۆڤ مافی وەزارەتی ،كدایئاست
رادەیك چ تا دامــزراوە وەزارەت ل دوای ك مرۆڤ مافی بكات؟ دەستی رەوش ئو
دەتوانین رادەیــك چ تا كوردستاندا. ل مــرۆڤ مافی پشخستنی بۆ ب كــارا دەتوان
تسڵ و تر دوای گفتوگۆیكی كوردستاندا پیادە بكین... مرۆڤ ل مافی بگنامكانی

لكتوە. دیمانی ئم
مولود حاجی ئحمد :دیمان

شوەیك مووان بھ كوردستان ل مئ كواتا
پشلكارییكانیان كین لشوەكانیانبشل
بۆی پشلكارییكان، برامبر كمترخمین
ل بشك ببین كوردستان ل ھموومان دەب
مسئولیت نیی ئوەش مانای چارەسرییكان،
برامبر مسئول بت دەست ین دەبك بزر
ل جدی بشكی تبب ئازادییكان، و ماف ب
ئوەشدا لگڵ  پشلكارییكان. چارەسری 
ل كۆمگببین بشك ل دەبــ ھموو مئ

چارەسرییكان.

ریم
ك
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ع

ئنفال بیاننامیسنتری
یادیكیمیابارانكردنی ل

ھبجدا
شاری كیمیابارانكردنی كارەساتی بسر 24ســاڵ تپڕبوونی دوای
قدەغكراوی سیانیدی فسفۆر و و بگازی كیمیایی و خــردەل بجھ
رۆژی نــیــوەڕۆی (11)ی پش كاتژمر لــ بعس رژــمــی نــــودەوــتــی،

بفرمانی  1988/3/16 بچندفۆكیكیسربازیئمتاوانیئنجامدا
ژن  ل كورد ھاووتیی 5000 بمش كیمیایی) (علی بگۆڕ گۆڕ تاوانباری
و بریندار ھزارانیش و قوربانی بوون بتاوان گنجی و پیر و منداڵ و
بمش شیرازەی بوون، ئران دەربدەری وتی تریش ئاوارەو ھزارانی
دابان، ل یكتر منداڵ و ژن ل خزان سدان تكچوو، ئم شارە كۆمیتی
جھشتنی لگڵ بوبوونوەو كرد تووشی پیسبوون ناوچكش ژینگی
كوربوون نفسیو نگییو دەروونیووەك تستخۆشییجن جۆرەھا
ئم كــاریــگــری تــا ئستا ھتد كــ ... و و نــزۆكــی و شرپنجی پست
كیمیابارانكردنلسرنوەیداھاتوویشارەكبردەوام.بركوتووانیش
و بجھ نكراوە. بۆ پویستیان چارەسری ئستاش تا ژمارەیكیان
شك و ناساندنی گلی كوردستان سومبوی ڕین بوون براپ و ئنفال
كناكانیراگیاندنیدەرەوە ل م تاوانیئواوەیھوبوونب رەواكی،
وتانی مرۆڤایتی سۆزی و ھست و ویــژدان ورووژانــدنــی بووە مایی
گۆڕینی مایی ب بوو بجھ مرۆڤ. مافی ركخراوەكانی و نودەوتی
ھرۆشیماو خوشكی دەست ب كــرا ناوچكو سیاسییكانی شھاوك
ل سرتاپای بجھیدانی ھش بۆ وەفــایــك سان وەك نــاكــازاكــی،
و و بازاڕ بدەنگی دەنوندرێ خولك پنج بۆ ماوەی شارەكانی كوردستان

دەبت. كۆنكانخامۆش كۆچو
برز یادە ئم نسا جینۆساید، ركخراوكی وەك ئنفال سنتری ل مئ
و نووسین بیاننامو یاداشت و نووسینی شداردەبین بب و رادەگرین
لم جۆربجۆر، چاالكیی ب بشداریكردن و ئنجامدان الفیتو ھواسینی
بالینی قوربانیان كسوكاری ــاری داواك و خۆمان ھوستی رۆژەداو
رادەگینین، فیدراڵ حكوومهتی ئراقی ھرم و حكوومتی ل پیوەندار
و و بیسروشون ئنفال قوربانیانی كسوكاری مافی ین لدەك داكۆكی
مینتییكانی دەدەین ھوڵ دەرەوە ناوەوە و ل ھروەھا كیمیابارانكراوان،
بجینۆساید م تاواناننینوئیكانبگتییودەوكخراوە نرمانبكلگ
ل بجھ كیمیابارانی ناساندنی بجینۆساید بیاری دوای ل بناسنین.
كسوكاری  بــیــاردرا عــــراق، تاوانكانی ــای ب 2010/3/1 ل دادگـــای
بــواری چۆتن یاساك ئستا بــم تاكو بكرنوە قــرەبــوو قوربانییان

داوادەكین: بۆی جبجكردنوە،
بكرتوە، ئنفالكراوان و كیمیاباران زیانلكوتووەكانی ناوچ قرەبووی •
ناوچ ئوەیبزووترینكات كسوكاریقوربانیانی ھبجوسرجم بۆ

بن. سودمند كیمیابارنكراوەكانیكوردستان
سرجم و دەستگیربكرتـوە رمضان بكر) (طارق ھتوو تاوانباری •
ب چیتر بكرن، دادگا رادەستی ئنفال و كیمیاباران بشداربووی تاوانبارانی

نسوڕنوە. قوربانیان برچاویكسوكاری
ئنفالكراوەكان ناوچ ناوچ كیمیابارانكراوەكان و سرجم ھبجو •

بكرـنهوە. ئاوەدان ھاوچرخ بشوەیكی
ھبجو قوربانیانی خزمت ب كسوكاری زیاتر ھرم حكوومهتی •

رووی مادیو معنوی بكات. نفال لئ
ببن بۆ ئوەی بەخسنت قوربانیان كسوكاری بۆ كار حكوومهت ھلی •

كارا لناو كۆمگادا. بكسی
ھبجو كیمیابارانی شھیدانی پاكی گیانی بۆ سو ھزاران لكۆتاییدا

كوردستان. رگایرزگاريی شھیدانی سرجم
سنتری ئنفال
ھولر
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كۆمڵ  ی300 گۆڕیبنزیك ئستا تا
ســدان ھندكیان ـــتـــوە، دۆزراون
پنجا ھــنــدــكــیــان ،ــ ــدای ــ الشـــی ت
تنھا ك ییشھچا .دایت شستیان
بچاوی ئممان مئ .دایت ئسكی
ناوچی سردانی كاتك بینی خۆمان
ل ریــز ــرد. ك بــاكــووری گرمیانمان
قبارەیمنداڵ ریز تابوتب دوای ریز
تدابوو. ئسكیان تنھا ك كرابوون
پناسیان و ناكرێ ناتواون ئــوان
شكۆیان كم بالینی بــم بكرت،
ل ھر بووین، نك كاتك لوێ .یھ
دیكوە بای كسانی و قایمقام الین
شازاد الین كو لكراین، ب پشوازی
خزانی ھموو ككی ك حوسنیش،

ئــو و ــ دەســـتـــداوە ل ــ جینۆساید ل
ل دەگا داپیرەكی رۆی ك كسی
"كوڕی ئراق، سركوتووی فیلمی
بــابــلــیــۆن"، كــ بــاسلــ لــدەســتــدانــی

دەكات. ئراق خكی ملیۆنھا
جیھان ــ كــاتــــكــدا ھــمــوو ــرە ل ســی
ــســر ل ئــــوەنــــدە زۆر دەزانــــــــت
وەك ــوێ، ن ســردەمــی جینۆسایدی
الیـــن لـــ ــان ــك ــی ــی ــۆســن ــــــوەی ب ئ
ل ــدا، روان كارەساتی و سربكانوە
چیرۆكی ــبــارەی ل كــم كاتك زۆر
راستییدا، لــ كــــوردەوە دەزانـــرـــت.
ئنفال ــ ب ــ ك ئــــوان جــیــنــۆســایــدی
بجینۆسایدینودەوتیش ناسراوە،
ــوە ــت ن الیــــن لــ دانــپــــدانــنــراوە

من ك كشت ئو یكگرتووەكانوەو،
و ئــاكــادیــمــی ــ ل وەك كــۆمــیــتــیــك
ھوی پرلمانتاران و ــارــزەران پ
:وەیئ راستییكان دەدەین. گۆڕینی
وەكو پناسبكی  جینۆساید ئگر 
زانــســت ــی بـــ ــ ــۆم كــوشــتــنــی بـــ ك
قۆناغك، چند  بــ نخشكشراو 
بشیتانكردن پشتگوخستن، ،وانل
ولناوبردن،كواتكوردجینۆسایدی

كراوە. برامبر
بوون سوور بعسییكان و ســددام
چۆڵ ب كــورد ئــوەی ئراق لسر
ناشیۆنالیزمی بھۆی ئویش بكن،
عرەبییانیان وحزی كۆنترۆكردنی
سدان كوردییكان. ناوچ تواوەتی

ك ھمتكی ل كوژران كورد ھزار
و  ــی پــــكــرد 1963 دەســت ــ ســاــی ل
1969 و 1976 و  ل بوو بـــردەوام
گوندی لم ساندا، ھزارەھا .1988
كــامــپــی ــــــوردی خــــاپــــووركــــران، ك
و ژوورەكانی بندینخان دروستكران
سوورەك منئ ل ئازاردان بنیاتنران.
لجۆری دیوم، فنییكی خۆم بۆ ك
دەستدرژی ھبوو. ژنان ئاوشویتز
سكسیدەكرانسریانلوشونی
ك "ژووری ئاھنگ"، ناسراو بوو ك
فنكدا ل كۆرپلكانیان و منداڵ

دەسوتندران.
تــر، جینۆسایدكی ھــمــوو ــگــڵ  ل
و ــن دەب زیاتر كوشتن شوازەكانی

ل (بـــیـــر زیـــاتـــریـــش پــــــشـــدەكـــون
ل بكنوە داران نــاو كوشتنكانی
مپك ــ پــاشــانــیــش ل ــیــكــان و ــازی ن

زۆرەملیكان).

سای كـــورد جینۆسایدی تــرۆپــكــی
ســـددام  ســاــدا، 1988 بـــوو. لــو
ل خـــردەل گــازی حوسن بیاریدا
شاری ھتا تكنكاربھب دژیكورد

ســـرەتـــا ــجــشــی گــــرتــــوە. ــب ھــ
كرد وران خانووەكانیان فۆككان
و بشكن دیوارەكان و پنجرە تاكو
نھن. جــبــ ھــیــچ بــربــرســتــــك
خردەلیان گــازی فۆككان ــر، دوات
كورد ھزار پنج خوارەوە. دای فێ
تریش ھزارەھای مردن. راستوخۆ
2011، گــۆڕ لـــ ــا ــت ھ ــكــچــوون. ــ ت
ل كۆمكان گــۆڕە ب ھكنرانی

مردوون. خردەل پاشماوەیگازی
جۆن ك بواین ئارام ھرمی ئگر
و دایمزراند كوردستان بۆ میجر
تۆنیبلریشبیاریداسددامحوسن
ھبوو زۆری ئگری ئوە بوخنن،
ژیـــان. ــ ل ردەوامــبــوایــددام بــســــ
ل خودموختار كوردستانی ھرمی
پچوانی ب ندەبوو. بوونی ئراق
ئوان زۆربی ك ئمانیا، نازییكانی
بــ ــــــوون بــــرامــــبــــر بــــرپــــرس ب
ل كــــران ـــی ـــای دادگ كــوشــتــارەكــان،
كم دادپــروەریــیــكــی نورمبرگ،
بــوانــی ــرامــبــر ب جــــبــجــــكــراوە

دا. ئــنــجــام كــوردیــان  جینۆسایدی 
و ــال ــف ــن ئ دەگـــوتـــرـــت رـــكـــخـــران
ھتا و فۆكوانكان زۆرینی ماون

ئورووپاشن. ل
ل ــ ك گلكن ــــوردان ك ــ كــاتــــكــدا ل
وەك دەبـــن فر خــۆیــان رابـــــردووی
ئوانزۆرچاوەڕی بژین، لوەیتیدا
ئستا كــــــردووە. دادپــــروەریــــیــــان
ب دانـــی فــرمــی بــ ــی ئــــراق ــت دەو
كاتی نــاوە، ئراقدا جیۆنسایدەكی
شت ئــوەیــ ھــه مــوو جیھان ھــمــان
ننجامدەرانی دەبردرتاكو ئ بكات،
یارمتی دادگاینودەوتیو بردەم
و ــروەردەیــی پ دانانی پرۆگرامكی 
ــو چــیــرۆكــی ــاك ت ــــدەن ـــــــادەوەری ب ی
سددام قسابخانكی راستقینی
نوەكانی داھاتووە الین ل ھرگیز

نكرن. لبیر

سرچاوە:
Consermative home 

ئاریمامشه یی و:

ــكــی ــار ــی ب ــی ــام ــج ــن ــئ ـــش ل ـــم ئ
شۆڕشی سركردایتی ئنجومنی
ــامــدا ــگــن ــ ب (ئــــــــراق) وەك لــــو
 160 ژمـــارە/ (بــیــاری نیشاندراوە،
،1987 – 3 – 29 / بیار مژووی

دەرچووە كتیدا ھاتووە:
دیاریكرا مجید حسن علی یكم:
سیاستكانی جبجكردنی ــۆ ب

باكوور. ناوچكانی لھموو بعس
دووەم:بۆجبجكردنیمبستكانی
ــتــدەگــر تــــواو بــعــس دەســـتـــی
و ــی ـــا مــدەن دەزگ ئستۆ لــھــمــوو
بشوەیكی سربازییوئمنیكاندا.

پدراوە. دهسهتانه ی ئو تایبت
خــــــوارەوە ســــیــم: ئــــم الیـــانـــی
ب پیوەندییان باكوور لناوچكانی
ھرمایتیوە سركردایتی ئندامی
و بـــبـــیـــار دەبــــ و پـــابـــنـــددەبـــن
بپی ك دەریدەكات. ك رنماییكانی
ســریــان ــ ل ویستپ ئـــم بـــیـــارە

بكن. جبجی
ناوچی  تنفیزی ئنجوومنی -  1

ئۆتۆنۆمی.
ــان و  ــاك ــزگ ــار پ 2 - پــارــزگــارانــی
ب سر ئیدارییكانی كی سرۆكی

محلی. وەزارەتیحوكمی
ئمنی  و موخابرات دەزگاكانی - 3

عسكری. ئیستخباراتی ناوخۆ
شعبی. سركردەكانیجیشی -4

سربازییكان ســركــردە چـــوارەم:
ببیاری پــایــنــددەبــن لــنــاوچــكــدا
ھـــڤـــاڵ ئـــنـــدامـــیســركــردایــتــی
ب پــیــوەنــدی ھرمایتی ھــرچــی

.بھ بیارەوە ئم (یكمی)
ل دەكـــرێ بــیــارە بــم پنجم: كــار
ھتا كاتكی ركوتی دەرچوونیوە
بو كاركردنك ھموو دیارینكراو.
ك دەوەستت یاساییانوە حكامئ

بیارەن. ئم دژی
ئیمزا
حوسن سددام
سركردایتی ئنجوومنی سرۆكی
شۆڕش
ئامۆزای  ك مجید) (علی حسن
دەســتــی (ســــددام حــوســــن)بــوو،
بیاركی پــــی ــ ب درا، ــ ڕەھــــای پ
ل1987/4/20 دەرچوو  دواتریشك
)چندین حوسن (سددام ئیمزای ب
جاركبوو ب پدرا تریشی دەستی
ــای ڕەھ ــەوای (حــاكــمــی) ــان ــرم بــ ف
ئــو ــر ــب ل ھـــر بـــاكـــووری ئــــــراق،
دەیویستدەستی پشتیوانیشبوو
و ئوەی بكاربھنت تــواوی خۆی
پش كــ (محمد ھــمــزە زوبــــدی)
بوو حسن مجید) برپرس (علی
ل حسن علی ك پی نــكــرابــوو،
برنامڕژیدا و ــورت ك مــاوەیــكــی
وتك بۆی ھر بگینت، بئنجامی
ل ــی، ــان ــك ــام ــرن ب جــــبــجــــكــردنــی
كــۆبــوونــوەی كۆمك ســرەتــادا

جیاجیایلگڵبرپرسانیسربازی
و حكومیكانی و دامــودەزگــا حیزبی
ــو ل و ئــنــجــامــدا پـــیـــاوانـــی رژـــــم
سیاستی بڕاشكاوی كۆبوونواندا
پ حــكــوومــت و حــیــزبــی بــعــســی
كورد گلی ب برامبر ڕاگــیــانــدن
و رگــــشــمــپــ بــگــشــتــی و ھــــــزی
ــوەی ــردن ــك ڕوون بــۆ دھاتكانیش
مــبــســتــی بـــ كــۆمــــــك رــنــمــایــی
ل كــ پــیــالنــكــیــان جبجكردنی 
ســـرجـــم ــ ــویــســت ــ ســـــرەتـــــادا پ
و ــان نمنن كــوردســت گــونــدەكــانــی
تخت زەوی لــگــڵ خانووەكانیان
و ــگــ ــ كــ و بــكــرــن و ڕەزوبــــــــاخ
دارســـتـــانـــكـــانـــیـــشبــســووتــــتو
شــوــنــی ــ ــن ــر ــك نـــاوچـــكـــانـــیـــش ب
لــ بــــــــارەوە قـــــدەغـــــكـــــراو، لـــــو
نیسانی 10ی رۆژی كــۆبــوونــوەی
بۆ  كۆبوونوەیك میانی ل 1987 دا،
حیزبی ل ئندامانی زۆر ژمارەیكی
و ئــاســایــش و بــعــس و حــكــوومــت
بیاری دانیشتندا لو ئامادەبوون،
پ گــونــدەكــانــی ـــوور كـــردنـــی خـــاپ
قۆناغ دوو ب پیالنكشی ڕاگیاندن و
كردنی، جبج بۆ ــردووە ك ــاری دی
/4/21 رۆژی ــــ ل ـــان ـــی ـــم ـــك ی
 5/21 رۆژی ــ ل و دەســتــپــــدەكــات
رۆژی ل دووەمــیــش پدت. كۆتایی
 لــ و ــــدەكــــات ــــ ــــپ دەســــت  5/21
بیار  پدت. كۆتایی  1987/6/21
ئو  6/21 سرجم رۆژە ئو تا بوو
ئوەبوو لبر ھــر  نمنن گوندان
ــ ــن لــــســــرەتــــاوە ئـــــاگـــــاداری الی
كسرجم كــرد پیوەندیدارەكانی
ڕـــگـــای لــــ خــــــكـــی نــــاوچــــكــــان
جاشكان برپرسی و موختارەكان
ككخ ئـــوەی بكرن بــۆ ئــاگــادار
كاتدا لھمان بجبھن، گوندەكان
نودەوتی قدەغكراوی بچكی
كیمیاوی، چكی بكارھنانی وەكــو
سایكۆلۆژی كاریگری چكانش ئم
كتنانت ھبوو، گورەیان ئوەندە
پــاش ھــــزە بـــاش و پــچــكــكــانــیــش
ڕایـــان ــاو دەشــك ــــان مـــاوەیـــك ورەی
لنوان ئراق بۆنموون ھر دەكــرد،
نزیكی   1988  –  1983 ســانــی
ــان  ــاوی ــی ــم ــی ـــی ك 195 جـــــار چـــك
ورەی بــجــارــك كــ بــكــارھــــنــاوە
چونك سوپای ئرانی دابــزانــدبــوو،
زۆر بوون، یكجار زەرەرو زیانكان
مزندە  سرباز 50 ھزار نزیكی ك
ئاگاداری حوسن) (ســددام كــراوە،
ســـیـــاســـتـــی نــــــــودەوــــتــــی بـــوو
پاش جنگی ســـارددا، لــســردەمــی
چ كیمیاوی كچكی دنیابوو ئوەی
دوژمــنــ لـــســـر ــكــی ــی ــگــری ــاری ك
ئاراستی ئوجا دەرەكیكانیھبوو،
ل كـــرد، ــاوخــۆی ن بــرھــــســكــارانــی
یكم  بووە ئراق مانگی5ی1987 دا
ــدژی ل كیمیایی گـــازی ت كــــــدەو

ھۆكارە بكارھنا، خۆی ھاووتیانی
بسرانی دابوو دنیایی دەرەكیكان
ڕژم  چونك بكارھنانی، بۆ ئراق 
بتایبتیش ــان  ــت دەو كــ دنیابوو
بۆی ھــر ــن، دەب زلھزەكان بدەنگ
 - 6 - 5 ــــڕۆژی ل عــلــی كیمیایی،
بــیــرۆی  لــــبــــارەگــــای دا،   1987
ـــشـــاری ل ــــوور ــــاك ــی ب ــن ــكــخــســت ری
برپرسانی گورە لگڵ كركووك،
ئوەی باسی بڕاشكاوی حكوومتدا
ــــگــــر دانـــیـــشـــتـــوانـــی كـــــــــردووە ئ
ـــان، ـــوردســـت ك ــی ــان ــك ــن ــشــی ــدن ــون گ
نبن ئامادە گوندەكانیانچۆلنكنو
ئــوا ــا زۆرەمــلــــیــكــان ــۆردوگ بن ئ
وتان ئــم لیان دەدەیـــن، بكیمیایی
لالینڕژموەجبجكرا بكردەوە

ھروەكو:
لڕۆژی 15 – 4 –  یكمجار بۆ - 1
ئــــراق ئــاســمــانــی 1987دا، ھــــزی 
لــگــونــدەكــانــی بـــگـــازی كــیــمــیــاوی
شاری دا، ل سرگوو برگووی
ھرش رۆژیـــش ھــمــان سلمانی و
دیموكراتی پارتی بارەگای سر كرای
ل زوە شكان لپارزگای كوردستان

توركیا. دھۆكنزیكبسنووری
-4 16- ل واتا 2 - بۆ ڕۆژی دوایــی
و  بالیسان گوندی ھردوو 1987 دا،
دوازدە بـــھـــۆی شــــخ وەســـانـــیـــان
ب كی چوەیش ب فۆكی جنگی
خـــردەل گـــازی و چــكــی كیمیاوی
 110 نزیكی كــ كــرا، بــۆردوومــان
(23) وانــلــ كــ كــس شھیدبوون
ســان چــوار خــوار مندای كسیان
بریندار ژمارەیكی زۆریــش و بوون
ھنا بریندارەكانیان ك كاتی ل بوون
ــــ و دواتــــــــر ڕەوانــــــــی ــــی ــــۆ ران ب
بۆ كــران ھولر نه خۆشخانه كانی
لــالیــن تــیــمــاركــردنــیــان، مبستی 
ــعــسبــســرپــرشــتــی ســـرانـــی ب
بڕوەبری ك دووری) (حــهســهن
 ل كسیان  71 بــوو ھولر ئمنی
شونبزركران، بــردو بــریــنــدارەكــان
ل ـــدارەكـــان ـــن ـــری شــایــنــی بـــاســـ ب
تیمار نــدرا رگا بعس زیندانكانی
پداویستی ھموو ل تنانت و بكرن
ئاو) و (نــان وەك كــران ژیــان ببش
خۆیان شونی ل ھریكیان  تاكو
بزیندوویی ھندكیشیان و و مردن
كران، زیندەبچاڵ نادیار شونی ل

بریندارەكان كاتك بگوترت ویستپ
،شاری رانی گیشتن نخۆشخانی
ھوستكی رانـــیـــ جــــمــــاوەری
ــان نیشاندا ــی ــوردان ك و ـــــاداری وەف
و بخشین و خون كردن بكۆمك
بریندارەكان ل كۆمك شاردنوەی
شارەك مایی ك ئــم ھۆستی

بوو. بعسیكان سرسوڕمانی
ل ــان ــجــی ــان ــام ـــی ڕژـــــم ئ * ســـران
بۆ كیمیاویی چــكــی بــكــارھــــنــانــی

:ك ئوەبوو
تــوانــایــی  و ــدن ــرســان ــۆ چـــاو ت 1 - ب
بــرامــبــر كــچــ بــرگــگــرتــنــی ئــو
خــــكــی و ــ ــرگ ــشــم ــ بـــھــــــزی پ

چندە. گوندنشینكان
2 -بزانتدەوتانیجیھانبتایبتی 
كاردانوەیان نودەوتی كۆمگای

دەبت. ئراقچۆن ب برامبر
بــرھــــســتــی كـــزانـــی ھــیــچ جــــۆرە
بكارھنانی برامبر نودەوتی
ڕــگــا ــــوا ــیــیــ، ئ ــی كــیــمــیــایــی ن چــك
ئـــوەی ــۆ ب بـــوو ــر ــات خــۆشــكــری زی
شڕدا لبرەكانی زیاتر لداھاتوو
بۆی ــر ھ بكاریبھنت، ــبــوی  ب
ــســرجــم ل ــر بــكــیــن ئـــگـــر ســی
پشپالمارەكان، ھرشكانیئنفالدا
دراوە، مدەنیكان نشول كچ بو
گردك و لوتكیك لھر ئگر یان
بـــرگـــری ــ ــرگ ــشــم ــ ـــ ھــــــزی پ ك
ــرچ ــرپ ب كــچــ تــــداكــردبــــت بـــو

وەكو: دراوەتوە،
ئــازادكــردنــی شاری  1 - ل ئنجامی
پالماركی ئراق ھزەكانی ،بجھ
و ھزی ئاسمانی ڕگای یان لدڕندان
رۆژی لــ خست زۆر  تۆپبارانكی
 كی كیمیاوی لچ 1988/3/16 دا ب
شھیدكردنی و دا ھبجیان شاری
ــزاران كسیش  ھ ب و 5000 كس
لو زۆر ژمارەیكی ك بوون، بریندار
سختی بھۆی ئستا تاكو برینداران
مـــاددە ــری ــگ ــاری ك و بــریــنــكــانــیــان
نـــبـــوونـــوەو كــیــمــیــاویــكــ چــــاك
یان دەدەن لدەست گیانیان بردەوام
ل ئش ئندام كم وەك تاكو ئستاش

ئازاردان. و
جیاوازە كیمیایی ھبج زۆر گازی
ــالی ل كــ لـــو چــكــ كــۆكــوژیــانــی
بگورەی نــاســراون، مرۆڤایتیوە
(كریستینگۆزدین)، قسیپۆفیسۆر

تكیكی بتایبتی (سدام دەت
لچند ك بجھ بۆ دروستكردبوو
ك پكھاتبوو، كیمیایی مــاددەیــكــی
خردەل- گازی لگازی بریتی بوون
سرچاوەش و، ھندێ سارین دەمار،
گازی تنانت ك دەكــن بــاس لــوە

بكارھاتووە). سیانیش
ئاب رۆژی 25ی كیمیایی ھرشی - 2
ل پارتی بارەگای لقی یكی سر بۆ
توركیا، سنووری نزیك زوەشكانی
بخستی  ۆك12 ف ب كاتدا لیك
و میل ناوچیكیان بپانایی شست
بۆردومانكرد، میل بیست قــوویــی
كــردە گوندیان كۆمك بخرایی
زۆر شھید ژمــارەیــكــی نیشان و
س ل كزیاتر بــازێ بــوون، لگلی
گنج بكیمیایی و منداڵ لژن و ھزار
گولل شون لھمان و بگرتن یان
ك بكۆمدا لگۆڕكی و بارانكراون
بماسكی رژــم سربازانی لالین
ــیــان الشــكــان ــــازو دەســكــــشــوە گ
بكۆمدا گــۆڕە لــو كــۆكــردنــوەو
ـــیـــان خـــۆ ــــــاش ســــوتــــانــــدنــــیــــان پ

بسرداكردوون.
ئستاش تاكو ك لــوەی جگب مئ
كاریگری بھۆی كناوچ ژینگی
لبار مرۆڤ بۆ ژیانی كمادەكیمیاوی
لـــســـر گشت نــیــیــ و كـــاریـــگـــری
چونك ،یـــھـــ ــی ژیــنــگــ ــان ــك ــن الی

:ل ھاتبوون پك كیمیایی ماددەكانی
كسوتنرە،  مستردیان، گازی - 1
كــدەبــــتــ ھۆی (دی- ئین – ئـــی)

.شگ شواندنی و نجرپش
 تدەبك تابوت، و سارین -2 گازی
و بوون كمئندام یان كوشتن ھۆی
نخۆشی دروستبوونی ھــۆی تبب

ھتاھتایی. دەروونیی
دەكن  لوە گومان پزیشكهكان، - 3
ــكــی ی و ــكــس) ــ ئ كـــ گـــــازی (ڤــــی
یش ـــۆژی (ئــلــفــۆكــســیــۆن) ـــۆ ـــای ب

بكارھاتووە.
لالین  ك داد، پزیشكی تیمكی - 4
مــیــدڵ و ــی مــــرۆڤ ــاف پــزیــشــكــانــی م
ــــوو، لــــ10ی ــــردراب ــــ وۆچـــــــوە ن
خۆی نموونی 1992دا حوزیرانی
گوندیبرجینیبادینانیكۆكردۆتوە:
لدەزگای دواتر خۆكیان نموونی
بایۆلۆژیی و كیمیایی برگریكردنی
شیتڵ بریتانیا، برگریی وەزارەتی

دۆزرایوە، تیا پاشماوەیان و كرانوە
لگڵ ــاســرێ، دەن سارینیش بــ كــ

خردەلدا. پاشماوەیگازی
(ھبجوئنفال)ی  كتبی لــ  –  5
بشكدا ل باسیرە، حمسور ساالر
ل كــ دەكـــات یوەندیانپ بــاس لــو
ئراقدا عــس لــبــ رۆژگــــاری خــۆیــدا
كۆمپانیا و ئمانیا دەوــتــی لگڵ
كیمیاویدا گـــازی برھمھنكانی
ئراق لو رووەوە رژمی ھیبووە،
لــو فـــراوانـــی و ســوودــكــی گــــورە
بۆ ــووە ــرت وەرگ مانیانئ كۆمپانیا
و گشپدانی پیشسازیی پتوكردن
لــه ســـربـــازیـــكـــانـــی بــتــایــبــتــی
دەوتی كواتا گازەكۆمكوژەكان،
ــو ل ـــوون ـــشـــب ــاش ھـــاوب ــی ــان ــم ــ ئ

ھنران. كوردا بسر كارەساتانی
و  ئنفال لكتبی( محمود، ساالر 6-
چــاك، ــكــخــراوی ر) ـــا )، دەــــت دادگ
لسر بدواداچوونی تواوی ھبوو
كناوی ھۆندیی تیھاوو ئــو
كیارمتی رژمی ئانرات) (فرانس ڤان
گازی لدابینكردنی ــوو، داب سدامی
ك لو جۆرەی و بتایبتی ژەھراوی
ســــــاــــــی1988دا لـــه  كـــوردســـتـــان
دادگا، بردەم بردن بۆ بكارھاتووە،
ھروەھارۆژنامومیدیاكانیھۆندە
ب كسو لو گرت توندیان رەخنی
یككلتاوانبارە سرسختكانییان
سزا بــووە ھــۆی ئــمــش لــقــمــدا،

دانی.
تریش بشوازی بگوترت ویستپ
بمرۆڤیان دژ ــــراوی ژەھ مــــاددەی
: كۆمهكوژی بكارھناوە ھروەكو
سوانی ( (سالۆم بژەھری كورد
-24 11-1987 دا،  ل رگیمناوچ
رژــم ســرانــی ــرن كــ نمونیكی ت
لــســیــخــورەكــانــی ــرــگــای یــكــــك ل
ـــووە نــاو كـــردب مـــــاددەی ســالــیــۆمــی
پشمرگو كۆمك بۆ ماستاوەوە
ئـــم كـــارە ـــی لــئــنــجــامــی ھـــاووت
-1 خدیج حسین ئمین  ) تیرۆریستی
-2 ســریــعــ مــال  64ســـــاڵ، ــن ــم ت
جــومــعــی مـــحـــرەم كــكــچــی ئــیــمــام
مزگوتیمرگبوو،-3 وڕوداوەكی 
پشمرگی عــومــر ــال م بستون
كــۆمــــــك دـــریـــن شــھــیــد بـــوونـــی
ـــاوە ـــاســـت ـــم تــــــكـــۆشـــری تــــر ك
خـــــواردبـــــوو، ــــان ــــی ــــك ــــراوی ژەھ
(-1 دكتۆر محمود  وانل برینداربوون
ــان مــوفــتــی، -3  ــدن -2 ع عــوســمــان،
شۆڕش،  -4 سامی چاوڕەش، مستفا
تریفی شــوان، ئــاوات، وەھــروەھــا،
.( چــــاورەش مستفا خــوشــكــزای
وەك مــادەی سالیۆم، نی گوتنشای
مـــشـــك ــــی ــــن ــــوشــــت ــــۆك ژەھـــــــــــر ب

بكاردەھینرێ.
لــ كــــ *- لــــ بــــــگـــنـــامـــیـــكـــدا
ب بڕوبرایتی ئمنی ھبجوە
ژمــــــــــــــــــــــــــــــــــارە(ش1-9634)ی
ئــاراســتــی رۆژی(30\5\1986) 
لــم بریتیی كـــــراوە، مــعــاونــیــكــان
ئمنی بڕوبرایتی ك زانییاریان
بكتابی (-1986 5 - 26)ل سلمانی
ئویش ناردوون، بۆی (8133 ژمارە(
نــاوچــی ئمنی لــ بــڕــوبــراــتــیــی
بكتابی ـــووە ـــرت وەرگ ئــۆتــۆنــۆمــیــی
-5 18-) 14964/78) ل م ژمــارە(
:یوەیش خا بم چوار 1986)ك

(5 ) نیسانی1986 دا، لمانگی - 1
شــیــوعــیــی لـــكـــادیـــرەكـــانـــی حـــزبـــی
دەرمانخواردووكرانلكاتیداوەتیاندا
لگوندی ئاشوری كسكی مای بۆ
بم ئــاكــرێ، بــقــزای نھلی ســر
) كیككیان مردن، دوویان ھۆیوە،
سیانكی  یــ مانگشی) حنا الزار
بۆ ـــیـــران ئ بـــۆ دیــیــكــش نــــــــردران

چارەسر.
حزبی  لئندامانی تر كسی ( 7) - 2
دھۆك مۆسكای لگوندی شیوعیی
دەرمــانــخــوارد بــھــۆی خـــواردنـــوە

مسیحی بوون. زۆربیان كران، ك
بكرێ  كسكیان گوای كواھ - 3
ــراوی ژەھ خۆراكیی رۆنــی گــرتــووە،
سیاسی مكتبی رۆنكی ب تكڵ
كسك بم بكات، شیوعیی حزبی
ــكــان ــی ــوعــی ــــكــــی بــــ شــی واھــــ

گیاندووە.
ــخــواردن  ــان دەرم ــســان بــاســی 4 -دی
لگڵ تككردنی لڕگای ــات دەك
ــوە ئ یــنــامــــگــم بــویــســكــیــدا، ئـــ
دەســـلـــمــــــنـــی كــــ رژــــــم ھـــمـــوو
ــۆ ب ــــــووە ــــــرت رـــوشـــوـــنـــیـــكـــی گ
گلی لناوبردنی و دەرمــانــخــواردن

كورددا.
*ڕژمیبعس لودیوو سنورەكانیش
ھروەكو نھناوە، لكورد ــان وازی
توانیان كــ كـــوردانـــی كاتك ئــو
سوپای شاوەكانی خۆیان لدەست
كیمیاوی ــر ب ــكــن ــازب ئــــراقــی دەرب
وكــوشــتــن نـــكـــوتـــن و ئـــاودیـــوی
لڕگای ـــوون، ب ــووری تــوركــیــا ســن
ھویر – ئارد ) گیراوەكانیان بكرێ
ــــــــراوی كــــردوو ـــــان ژەھ ــــان )ی – ن
كبووەھۆیمردنوپككوتن-ئیفلیج
– چاوئاوسان – خوران لش - بوون
ی (ســــ ــك ــزی ن ــاســ ســــــواری، ــن ھ
ـــــ ـــــی ـــــوان ھـــــــــــزار)كـــــــــــس، ل
یاخود بئاگاداری ردانوكارەنامئ
تــوركــیــاشــوە ھـــاوكـــاری دەوـــتـــی
یــكــیــان، ھـــۆ، دوو ــر ــب بــووبــــت ل
لئۆردوگای -8 -6 1989دا لڕۆژی
ـــیـــان ژەھـــراوی ــ ــان ـــن ئـــو ن مـــاردی
جاركی بــۆ ھــروەھــا دابــشــكــراوە،
دیــاربــكــریــش ــای ــۆردوگ ــئ تــریــش ل
كران، خواردو دەرمان كس (1700)
ھشتوە ــی ن چونك دووەم، ھــۆی
و ــن ــر ــك ــارەســرب پــــكــراوەكــان چ
كـــ ھــۆیــكــانــی ــشــی داوە ــواری ــب ن
ڕكخراوە و ــان ــت دەو ڕاگیاندنی
مـــۆرڤ داكـــۆكـــیـــكـــارەكـــانـــی مـــافـــی
ـــســـت ـــوی ـــ لــــــــــكـــــۆـــــیـــــنـــــوەی پ
كتورككان لسرئوكارەبكن،
خۆی پاراستنی برژەوەندی ھردەم
ك پاراستووە ئراقدا ڕژمی لگڵ
لسر كیمیایی لدانی نیوویستووە
بت ــات ــســپ ــی ئ ـــراق ـــ ــی ئ ــت ــوم ــك ح
لسر ڕژم كھردوو بتایبتیش

كۆكن. كورد كردنی ق
لكتبی كــریــم، ــادەم ئ *- گــالوــژ
ــت: ــ دە ــفــال ــن ئ شــایــتــحــاــكــانــی
شوك نوگرەسلمان، (لقلعی
مناڵ  و لـــژن ــس 100 ك نــزیــكــی
ژەیڕ ك ئو مــردن وبساچوان
 5 لنیوان– ژەكڕ تر رۆژانی لچاو
بۆمان دواتر دەمردن، 10كس تاكو
شو رژم كاربدەستانی دەركوت
تــانــكــی ـــ نــــاو ـــردۆت ـــان ك ـــی ـــان دەرم

تانكی ھركسكلو ئاوخواردنوە
كوشتوویتی. خواردۆتوە ئاوی

لــكــاتــی ــــوون ب ـــی دەربـــــاز ـــوان ئ
چون و بجھ كیمیابارانكی
كگشتیی ــبــوردنــلــ ــران پـــاش ــ ئ
بشكیان گڕانوە لئران ئوانی
ئنفال  كخب تكڵ  و گرتن  لــ
ل و گلكیان كراوەیكیان كردن
تریشیان ئـــوەی كـــران، ســرنــگــوم
(برحوشتر)ی ئــۆردوگــای راپچی
دەست ب لوێ كردن و ھولر الی
راپــریــنــی تــاكــو ــوە ــان ــســری م ب
(1991) ھــروەكــو بــھــاری سای
كریم) ئــادەم (گــالوــژ شایتحاڵ
بووین ((كاتكئاوارەیئران : دەت
كرد بانگوازیان تبلیغات لخمی
زۆر لــبــر ،یــھــ لبوردنی گشتی
گــوزەرانــمــان ناچار ــارو ناخۆشی ب
و چووین بــزۆری ككخ بووین،
بدوو و ناونوسین بۆ گرت نۆرەمان
ناوی كانو خی ئزۆرب رۆژ س
ئینجا ــوە.. ــڕان گ نوسی بۆ خۆیان
ناردین تاكو لگڵ ھیالل ئحمریان
ئراق. لمرزی خاكی گیشتین ناو
ئراقی زۆری سیارەیكی وت
كاتك كردین، سواریان ئامادەبوون
الیــان خــورمــاڵ  لتوو زانیمان
نگڕانوە  بجھ بــرەو  نــداو
بۆ ئینجا رۆیشتن سیدسادق برەو
لحوشكدا و سلمانی  تـــواری
بووین دەستیان ھموومان بیكوە
گوتین بلدانی خكك پیان كرد
قستان كردووە بۆ تلفزیۆن ئوە
ــایــی ــمــی بــكــی ـــ ئــــــــراق ـــان ـــوت گـــوت
بیست ماوەی بۆ داوە، لھبجی
دواتررۆژك لسلمانیماینوە رۆژ
پــیــاو و ژن گـــوتـــیـــان ئـــامـــادەبـــن
رۆیشتین برگا بجیا ھریكیان
كگیشتین شو ھتاكو لبیانیوە
قی یك تنھا بوو بیابان شونكی
ژوورەوە بردیانین ھبوو گــورە
لناوەوە  كبینای كرد تمشامان 
درۆ و ئاگادارە خودا و ورەیگ زۆر
جــــگــای نــیــوەی نــیــیــ ئـــگـــر بــــــم
و تیائبووە ھبجی خانوەكانی
ك تدابوو زۆر خكی بوو قات س
ناو لخكی  بیانی چــوویــن،  مئ
؟ گوتیان یكو ئرە ئومان پرسی
مئ و لــمــانــســ ــعــی نــوگــرە قــل
بوون، و جافتی لئنفالكانی قراغ
بوو ( (ئــكــرەم مــــردەكــم كــنــاوی
نبوو بم نخۆشیكی پشتر ھیچ
نــالــبــاری ــھــۆی ب پـــاش مـــاوەیـــك
بمردنی مــرد، ئــكــرەم ژیانمانوە
تا شــوە ئو ئكرەم دایكی ئكرەم
ئی بوو جنازەكی لسر بیانی
خۆم.. بیخوات من نابت سگ گوت
ئــگــرتو ئــكــرەم قــپــی لــالشــی
ئیكموە خۆم الشكی  ئیگوت
یخوات، نــ ســگ بــا ناوسكی خــۆم
نازانم ئكرەم دایكی بیانی دەمــو
ــازاری بــرگــی ئ دــی تــقــی. نــازانــم
یان نازانم نگرت. ئكرەمی مردنی
بخوارد بوویئك ئوسوندە بوو
جیانكاتوە.. لیكمان مرگیش
ئویش بسرترمكیئكرەموە
بوو ئمیكك دەرچــــوو)،  گیانی
كانی بووە ئازاد قوربانیانی لژیانی

.(بجھ

جینۆسایدیكورد ب دانپدانان
رۆبرت ھالفۆن

دوایین ل دەكرد قسی بۆم كاتك بوو كوردستان كۆمكانی ب گۆڕە كۆمیتی برپرسی قسی مئ نژراوە." ئراق ھی، لژر دیك "ئراقكی
ری گڕان لسرانسری ئراق، ل كاری ئو، بریتانیا. پرلمانی لناو كوردستان دۆستانی ھموو پارتكانی كوردستان لگڵ گروپی سردانم بۆ
ھموو گۆڕكیكۆمڵ ب ئازاراوە دژیكورد. كورد ل نحوس قوربانیانیجینۆسایدیسددام ب كۆمكانی و دەستنیشانكردنی گۆڕە دۆزینوە بۆ
بۆ بیانگڕننوە و بكن دەستنیشانیان ناسنامكیان، تاكو ری ل ھندك ئی، ئن دی تكنیكی ل ری ھندكجار ناویان، ب دەگڕن دەدۆزنوەو

ماتمكان. زانخ

ھههبجهیشهھیددا له24ساهیكیمیابارانكردنی
كورد به میللهتی دژ كیمیایی رهھهندهكانیبه كارھنانیچهكی

ساح ھمزە عومر
بوو گلی  مبستی كوردستان كيميابارانكردنی عس لمی بڕژ
جــیــاوازی بــبــ بــســــتــوەو جیھان كـــورد لــســر نــخــشــی
ھمووی ناوچكش ژینگی و  بكات  خككی كۆمكوژی
زیــنــدەوەرــك لناوبرت، ھموو ئــوەی بۆ ژەھـــراوی بكات
برامبر دەژمردرت تاوان بگورەترین ك كردن، كیمیاباران
جماوەری سر نهرنی كردە و كاردانه وهیهكی كراوە مرۆڤایهتی

كوردستان،
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بازاڕ ئابووری و

حوتم  كابینی ئركی
بدواداچوونی لیژنی راگیاندراوی
پۆژەیچاكسازی سرۆكیھرمی
خرمانكی ل مشتك كوردستان،
كارگییكانی و ــی  دارای ییندەگ
خستۆتڕوو، گشتی و تایبت كرتی
بیاری ب ھندكی كاتدا ھمان ل
ھرم سرۆكایتی تایبتییكانی
دیكشی ـــوەی ئ چـــارەكـــردوون و
و پـــرلـــمـــان ــۆی ــســت خــســتــۆتــ ئ
كــوردســتــان، حــكــوومــتــی ھــرــمــی
ماوەی ل موكوڕییانو كئ ڕاست
كۆبوونتوەو  رابــردوودا 21 سای
ھموو بــرھــمــی و بــوونــكــــكــ
لو بـــم ،تــكانی حــكــوومــكابین
حوتم كابینی ئركی ئانوساتدا
بارزانی نچیرڤان سرۆكایتی ب
دوو ماوەی وەی لگرانتركردووە، ب
تیمی ھاوكاری ب كابینكیدا، سای
بۆ ــكــن ب كــابــیــنــكــی دەبــــت كـــار
ئاستكانی گشت برەنگاربوونوەی
گندەیبتایبتگندەییكارگیی
لو ڕەنــگــ ئــمــش ــان، ــك ــی و دارای
دەشــ بـــم مـــاوەیـــدات نــكــرــت،
نبت ھیچ ھــر بكرنوەو كمتر
برزنبتوەورابگیرت، رژەكی
ئــركــیســرۆكــی ــوەشــدا لــگــڵ ئ
دەكات، قورستر كوردستان ھرمی
گندەییكان زانیاریل بوەیئستا
وردەوە چاودریی ب دەبت ھیو
بۆ حــكــوومــت ســـر فــشــار بــخــاتــ
یـــرانـــقـــ ــــی ھــــمــــوو چــــارەكــــردن
وا ئــمــش دەســتــنــیــشــانــكــراوەكــان،

بۆ ــیــان ــی ھــاووت دەكــــات مــتــمــانــی
بگڕتوە. حكوومت

و دەرمان خۆراك بۆ دەستی ھرم
بۆ ھــرــم ــی دامــزرانــدنــی دەســت
پناو لــ(KFDA) دەرمان و خۆراك
ھاتنناوەوەیدەرمانو ل رگگرتن
،خۆشیید مــایــی خــۆراكــی خــرپ،
بمدەبتئودەستیدەستكی
فراوانیپبدرتوھمووئامرازەكانی
ھــبــــت، ــی ــاســای جــــبــجــــكــردنــی ی
تــكــنــلــۆژیــای ــاوشــان لــگــــیــیــدا ھ
تا ــت، ــ داب بــردەســت ــ پویستی ل
كوالتی وەك ئگینا كارابت، بتوانت
راپــۆرتــكــدا  لــ لدت. كۆنتۆی 
دەبوایباسیلچاودریبازرگانیش
ــان زۆری كمترخمی كــ بكردای
ل ئـــوەی ئستا چونك ــدووە، ــوان ن
ك دەگوزەرت كوردستان ھرمی
مــاوە ــی ــ كــاوكــرەســت تــنــیــوە ل
ئــوەی بب بــســرچــووی وتــان
لگڵ لپچینوەیان الینك ھیچ
ل دەست ــی ڕوون ب ئمش بكات،
ــزاران ھ رۆژانـــی بسرداگرتنی
دەكـــوـــت، دیــــار ــــۆراك بــ ـــن خ ت
تاكی كوردی تمنی بۆیش دەبینین
كسانی ئو زۆرینی كمبۆتوەو
 60 50تــا ل ل دەكــن كۆچی دوایــی
یبسانوكل ل جگمئ سایدان،
ل دەكن مائاوایی كتوپ نخۆشی
برھمی ھــمــووی بگومان ــان، ژی
ماوەبسرچووی خــۆراكــی كــای
ب ــان ــی ــردن چــارەك كــوالــــتــی نـــزم و
ــــــــراوی ژەھ ــــی ــــراپ دەرمــــــانــــــی خ

كوالتی ــاڵ پ لــ بۆی قــدەغــكــراو،
دارایـــــی كـــۆنـــتـــۆڵ و چــــاودــــری
زۆر یــدەســتــ ئــو دروســتــكــردنــی
زۆر ئجگار رژەیكی دەبت گرنگو
ترخان بۆ حكوومتی بودجی ل
ب لھاتوو بتواناو كسانی و بكرت
و ــــــان وت ـــی ـــن ــــوون وەرگـــت ــــزم ئ
تكنلۆژیا باشترین بكارھنانی
ب ســـر دەبــــت و راســـتـــوخـــۆش

بت. وەزیران ئنجوومنی
گۆڕانكاری راژەو ئنجوومنی دامزراندنی

گشتی وەزیفی ل
راژە ئــنــجــوومــنــی دامـــزرانـــدنـــی
ـــر دەكــــــاتــــــوەو ـــت گـــنـــدـــی كـــم
ل دەخــاتــوە دوور برپرسانیش
ئنجوومنش ئــو بۆی گندەی،
سر ل وای باشتر گرنگو كاركی
تا ھبت دەستی پارزگان ئاستی
ننجوومئ لو ھموودەستكان
ھروەھا كۆنبتوە. پایتخت ل
وەزیــفــی لــ (98) بــرپــرس الدانـــی
بۆ كــاركــردن باشو گشتی كاركی
حكوومییكاندا پۆست ل گۆڕانكاری
ساڵ دوو یاسا, تبكر وایــ باشتر
جــارــك لــ ســرتــاپــایدەزگــاكــانــی
چوار وەزیرەكان ل جگ حكوومت
تدەب چونك ساڵجاركبگۆڕدرن،
بازنی ل دوورخستنوەیان ھۆی

كارگییو دواجار گندەی داراییو
نزیكی خۆشیان توەدەگن، كسانی
بت نایاسایی دامزراندنی رگی ل
كۆنتۆی ــا پــلــ بـــرزكـــردنـــوەو ی
گۆڕانكاریی جــا ئــو دەزگــاكــبــــت،
تبكناتوانرپرسب ھیچ یاسا تبب
ككورسیی تمنی ل سر درژایی
ـــژەی در واســیــتــ ــ ب بمنتوە و 

پبدات.
كارگیی و دارایی سربخۆیی

رایینكردنی ل ھاووتیان گلیی
شــۆڕبــوونــوەی بــ مامكانیان
لــوتــكــی ـــت ـــ دەســــتــــكــــان دەب
ـــی دەزگـــاكـــان ـــۆ ـــوە ب ـــت حـــكـــووم
فرمانگیك ھر وات خوارووتر،
قرەباغی شــارەكــان ل دەزانــرــت
كارمندەكانیان و دەكــات دروســت
جبجبكن، ئرككانیان ناتوانن
ل قزاو فرمانگكان دەكرت لقكی
رگی لــ یــا ناحییكان بــكــنــوە،
مئ تكنلۆژیا ل وەرگرتن سوود
بمشرۆتینكمتردەبتوە، بكن،

لالیكیدیكگۆڕانكاریلڕەفتاری
تییانبھاوو ب برامبر فرمانبر
لگڵ دەكرت ناكرت،بكو یاسا
بوبكرتوەو ھۆشیاری یاساك
ڕاھنانیان خولی رۆژانوەو رنمایی
باشتر ڕەفتارییان تا بكرتوە بۆ
بۆی ــیــان. ھــاووت بكن بــرامــبــر
ـــ كــابــیــنــی ل ـــگـــر حـــكـــوومـــت ئ
چارە دیاردەی ئو بیوت حوتمدا
ـــــیو دارای ــخــۆیــی ــســرب ــكــات ب ب
مئ ــانــت ــن ت كــارگــــی دەبــــت،
ــكــۆكــان زان ـــــردەم ــری لـــ ب ــپ ــم ل
توانا پرەپدانی ل كردووە دروست
مرۆییكانبۆپگیاندنیھزیكاری

.كارام
ئابورییكان سكترە ل وەبرھنان

ھاتووە كژنل راپۆرتی ل ھروەك
تنھا ئـــو وەبــرھــــنــانــی كــــراوە
ل بـــــووە %10ی وەبـــرھــــــنـــان
و دەرەكـــی راكشانی ســرمــایــی
نیشتجكردن كرتی ل ھمووشی
بیارەكانی مئ ببوای كۆبۆتوە،

چــارەســركــردنــی بــۆ یژنو لئــ
،كی باششت پرۆسی وەبرھنان
بناو ــو وەبــرھــــنــانــی چونك ئ
لسرحیسابیزەویگشتیو كراوە
كــراوەو كوردستان خكی پــارەی
و وەبرھنان چوارچوەی تناچ
قـــیـــرانـــی نــیــشــتــجــــبــوونــیــشــی
بــە ـــو بــــم ئ چـــارەنـــكـــردووە،
سرۆكایتی بــیــاری ب پــارەیــی
بــودجــی ھـــردوو سای ــم لــرھــ
بۆ  2011 و 2012 تــرخــانــكــراوە
ھزار (8) ل خۆی كردن كجنیشت
و كمدەرامت بۆ دەبینتوە كی
ــن ــژخــای قیستی در ــ ـــــژاران ب ھ
رژەیكی دخۆشكرەو بیاركی
چارە نیشتجبوون قیرانی ل زۆر
دیك ھاوتریب الیكی ل دەكـــات،
ـــان گــشــتســــكــتــرە ـــن ـــ ـــرھ وەب
كرداری ب بگرتوەو ئابورییكان
نـــاوخـــۆ بــــۆ ســــرمــــایــــی بـــیـــانـــی
ــت كــرتــی ــب ــای ــت ــت، ب ــشــر ــكــ راب
ك ئاماژەی كشتوكاڵ پیشسازی و
ئستۆی تودەك مئ ــراوە، بۆ ك
ـــتو ـــووم ـــك ح ـــی ـــو كـــابـــیـــنـــی ن
پــیــشــســازیو ــــی ــــان ــــك وەزارەت
ئــاودــری، و كشتوكاڵ و بازرگانی
ـــوو ـــم ھ ھـــــرچـــــنـــــدە دەبــــــــــت
وەزارەتكانیدیكشكاریبۆبكن،
وەبرھنان ب تایبتن نخا ئــو
بۆ حكوومت كاری ب كردەوە ئگر
كمتر گلییكان گــازانــدەو بــكــات 
و بــــكــاری ــــوەو قـــیـــرانـــی ــــن دەب
بــــبــرھــمــی و ــبــوون جــــ ــیــشــت ن
و نامنت ــاوخــۆیــی ــی ن ــوم ــروب ب
تدەچ كوردستان ھرمی ئابوری

دیكی گشپدانوە. قۆناغكی
و قۆرخكاری قدەغكردنی یاسای

بكاربر پاراستنی ئنجوومنی
بــۆ ــــــــروەك لــــــژنـــكـــ ھــــــمـــای ھ
ل كـــردووە پرلمان كمترخمی
قدەغكردنی یاسای پسندنكردنی
ــوەی ئ ــۆی ھ بــۆتــ قــۆرخــكــاری، كــ
و زۆریـــنـــی كــایــ بــازرگــانــیــیــكــان
خزمتگوزاری پرۆژە و بندەرایتی
چند الیـــن لــ و وەبــرھــــنــرەكــان
ل تنانت بكرت، قــۆرخ كسكوە
بازرگانییدا، مامی بچووكترین

یاسای پاراستنی ئو یاسایو ئگر
و پسندبكرن بكاربریش مافی
بكاربریش پاراستنی ئنجوومنی
ئوا حكوومتوە الین ل دابمزرت
ــســرچــوو، مــــاوە ب گــرفــتــی كــــای
ئو ت، واتننام بــازاڕ قۆرخكردنی
سووتمنی ب ئستا بازرگانییی
ب دەكرتو ژمارەیك كۆمپانیا یاری
و نامنت دەكن سووتمنی نرخی
ژمارە نایاساییی بوونی ئو گرفتی
ب كــ نامنت بنزینخانكانیش
بــرز بنزین بنرخی و نزم كوالتی
دەكرت حكوومت بۆی دەفرۆشن، 
ـــســـتـــگـــڵ وگــــــھـــــــاوشـــــــان لــــــ
تایبت كــرتــی سووتمنییكانی
وـــســـتـــگـــی دیــــكــــیحــكــوومــیــش
تــونــدی چـــاودـــری و دابــمــزرــنــــت
بـــــــازرگـــــــان و ســــــرمــــــایــــــدارە
ھــر ــ ل بــكــات و قــۆرخــكــارەكــانــیــش
و دارایــــــــی الڕیـــیـــكـــیـــش ســــزایــــی

بدات. معنوییان
ـــ پــــنــاوی پــاراســتــنــی ھــــروەھــــا ل
كــاراكــردنــی ــ ل ریــش جــگــــ ــكــارب ب
كوالتی، و نرخ ل بازرگانی چاودری
كـــاو ـــ و ــت ل ــكــر ـــگـــری ب وا رئـــــ
ل بازاڕەكان ل ك خواردەمنیانی
تیشكی ھۆی ب و دادەنرت خۆر بر
تــــكــچــوون خـــــــۆرەوە دووچــــــــاری
بۆ بكاربر گیانی دەبتوەو زیانی
لدەكوتوە، نخۆشی دەیان ھیو
ل یــھــ ــو دیـــاردەیـــش تــا ئــمــۆ ئ
و بـــــــردەم ســـوپـــرمـــاركــــــتـــكـــان
گــشــتــی ــــــــازاڕی فــــرۆشــــگــــكــــان، ب
ــن وەرزی ھــاوی ـــ ل بـــــردەوامـــــو
ل جگ مئ زیاترە، نرنی كاریگری
ــگــوزاریخــواردنــگــ خــراپــی خــزمــت
رووی لــ گشتیارییكان و گشتی
ــزمــی بـــــــرزی نـــــرخ و كـــوالــــــتـــی ن
ماوەبسرچوونی و برھمكانییان
تنھا ئمش كاوبروبومكانییان،
بكو بت، نانشو ئو داخستنی ب
و یكجاری دابخرن یاسا ب بپی
سرپچییكان تا توندبدرن ســزای

بنببكرن.
دارایی چاودری بودجو

گــۆڕانــكــاری بــ ــاژەی ــام لژنك ئ
بودجیسای2011داوە جۆریل

ــكــانــی ــن ــشــی ــ ــــۆ بــــــــواری پ ــــ ب ك
ھاوسرگیریوخانووبرەوقرزی
پرۆژەی و پیشسازی و كشتوكای
بچووكوبیمیبكاریدەرچووانی

 42 و شھیدان خانوادەی زانكۆو
كـــمـــدەرامـــتو ــــزار خــــزانــی ھ
بــــۆ بـــــواری 149مــــلــــیــــار دیــــنــــار
ب تــرخــانــكــراوە، نیشتجكردن 
ب ھــرــمــیــش بــیــاری ســرۆكــی
دواداچووندەكرتبۆباشتركردنی
بــــژــــویــــی ژیــــــانــــــی خــــــــــكو

مئ بوای ب كمدەرامتكان،
بـــوـــرانـــو  ــــو ەھـــنـــگـــاوـــكـــی  ئ
ــیســرۆكــی ــاب ــن خـــمـــخـــۆری ج
مداھات، چونكك خكی ھرم بۆ
باشتر خك ژیانی نگاوانھ ئو
ویستپ ئوەدا لگڵ بم دەكات،
و بازاڕ دەست بخات ناو حكوومت
ــوەی نرخی ــوون ــرزب ب ــگــری لــر
كرەستوكاوخزمتگوزارییكان
ھــر ــ كــات ـــوەی ـــرئ بــكــات، لــ ب
بازاڕ بت بازاڕەوە جوی پارەیك
دەبتوە بــرز نرخ دەبت و زیاتر
ــازاڕ، ب نكردنی كۆنتۆڵ بھۆی
ـــــــە پــــــارەیــــــی ـــــــو ب بـــــۆیـــــ ئ
كمدەرامتكانوەریدەگرن،ككی
پشینی كات بۆنمون لوەرناگرن
ھاوشان خانووبرە زیــاد دەكرت
كری و زەویـــی نــرخــی لگییدا
و بیناسازی كرەستی كركارو

برزدەبتوە. گواستنوە كری
بڕزانی ل دەستخوشی كۆتاییدا ل
پــۆژەی ــی ــدواداچــوون لژنی ب
ھــرــمــی چــاكــســازی ســـرۆكـــی
ب فرمانی ك كوردستان دەكین،
ــان ــردەی پ ســرۆكــی كــوردســتــان
دارایی گندەی زۆر لسر رامای
ـــی و بــشــــكــیــشــی ـــی و كـــارگـــ
دەمنتوە ئـــوەی چـــارەكـــراون،
ب ,كــانــــیــیــنــدەشـــادەرمـــاری گــ
ل حوتم كابینی ئوەی ئومدی
بتوەو برەنگاری ڕەگوڕیشوە
گازاندەی بمش بكات، چارەیان
دەبــــــتـــوەو ــر ــت ـــیـــان كــم ھـــاوت
ســرخــان و ژــرخــانــی ئـــابـــووری
ھنگاوبرەوبوژانوەوسرلنوێ

دەھاوژن. بونیادنانوە

ڕەفیق ھۆشمند
پۆژەی بدواداچوونی راگیاندراوی لژنی ل خانی ئو
برھمی كــ كــوردســتــان چــاكــســازی ســرۆكــی ھــرــمــی
ل باس كراوە، تیایدا یانزە مانگییتی ئاماژەی بۆ كاركردنی
ت لتایب ب دەكــات گكۆم نو ل ھستیاری الینی زۆر
سكترانی ل بشك ئابوریدا و دارایی و و كارگی بواری
ھــیــوەو خكوە گــوزەرانــی بــ راســتــوخــۆ پیوەندیان
رابردوودا  21 سای ماوەی ل لسرەو نیگرانی ھاوتیانی
ل یكمینجارە دخۆشیی بۆ ئوەی جگی ،بوونكك
ھرمی و ئــــراق و نــاوەڕاســت ســر ئاستی رۆژھــتــی
ھوكموكوڕی ب چوارچوەی یاساییدا، دان ل كوردستان
چاكسازی ھیوای وای ئوەی مت، ئبنر گندییكان و

دەگڕنتوە. كوردستان ھاوتیانی بۆ كرداریی بنڕەتی

ئابووری سرلنوێ بونیادنانوەو پرەپدانی زەنگكبۆ
ڕاگیاندراویلیژنیبدواداچوونیپۆژەیچاكسازییسرۆكیكوردستان خوندنوەیكیئابورییبۆ

برئوەی كاتپشینی وە لتكبخربازاڕ ر ویستپ
نرخی لگییدا دەكرت، ھاوشان زیــاد خانووبرە
كرەستی گــواســتــنــوەو كركارو و كری زەویـــی 

برزدەبتوە. بیناسازی

بودج ل بكاربردن كمكردنوەیخرجی
ئراق بودجی ب كموكوڕییكانی ب سبارەت
بشی سرۆكی و گشتی دارایی بواری ل مامۆستا
ئابوری كۆلژیكارگیو بانكل و دارایی زانستی
محمد سابیر ــاح زانــكــۆی ســالحــددیــن د.ســب
شونكی ھموو ل بودج رسای ) دەت: خۆشناو
ب بـــراورد ب زیاترە وەبرھنان ــژەی جیھان ر
بكاربردن  %40 بۆ دەبت وات بكاربردن، رژەی
كاتكدا  ل بكرت، ترخان وەبرھنان %60 بۆ و
ب كوردستان ھرمی و ل ئراق بودجی ل مئ
بودج شوەیكی گشتی ب ئامادە ناكرت، شوە
سیاستیحكوومتبزمانیژمارەواتترجمی
و ئاستنگ تیایدا دەژی، ھرچندە واقیعھی ئو
ناتوانریت بودجی یھ ــوە ئ ـــردەم ب لــ شك
وەك خرا، شوەیكی ب كمتربكرتوە بكاربردن
ئابووری ژرخانی چونك بت، زاڵ ناتوانرت واقیع
ژرخان دەبت بنرت، بونیات سرخان تا نیی باش
بكیت، ئگر سرخان باسی ئینجا بونیاد بنرت
پیشسازی كاتكدا ل بكیت پیشسازی ل باس
پارە بودج ل ویستپ بۆی ،نیی بچووك گورەو
ــاوردە(احــالل ھ جگرتنوەی بــۆ بكرت تــرخــان
ل ك برھمان بگرتوە ئــو شونی ـــواردات) ال
بمانوت ئگر ھروەھا دەكرت، ھاوردە دەرەوە
بودجدا ل ك بكینوە كمی بكاربردن خرجی
بــۆ پیكری بــكــاربــردن پشكی شر لــ خــرجــی
بكاری زۆر گــورەكــراوە دانــــراوەو بــڕــوبــردن

دەكرت). قۆناغ ب قۆناغ مئ یھ رووپۆشكراو
ئراق بودجی ل نودەوتی نختینی سندوقی رەخنی

ل د.سباح خۆشناو دارایی گشتی ل بواری مامۆستا
سر لــ نــــودەوــتــی نختینی بـــارەی سندوقی
نختینی سندوقی ) رایگیاند: ئــــراق بــودجــی
بودجی ل رەخن وەی نییــ ئ مافی نودەوتی
نبتبیوتئابوری بر ئوە ل تنھا ئراقبگرت،
ئابورییكان رتك و ببست بخۆی پشت ئراق
نبستت، كرتی نوت ب تنھا پشت و پشبخات

ھوبدات تا راقدایرژەوەندیئابوریئب شلمئ
وەبرھنان ترخان بۆ بودج ــژەی ر زۆرتــریــن

بكات).
گشتی دامزراندن ل كرتی

دامزراندنی یاسای پسندكردنی ب ســبــارەت
ل ئراق ب تایبت ھاووتیانی ل كس (98)ھزار
ئگر بمرجك پیمانگكان زانكۆو دەرچووانی
ـــ حــاــی ل ـــــم ب ـــوە، ـــت ـــ ـــرزب ـــــوت ب نـــرخـــی ن
ھرمی و دادەمزرنرت كس ئستادا(60)ھزار
كسی رــــژەیــــ(10)ھــــزار كــوردســتــانــیــش لـــو
رژە ئو پرسیاركدا ئایا وەمی ل بردەكوت.
تاچند كارە رەخساندنیھلی زۆرەیدامزراندنو
ل كاریگری ھاوگونجو ئابوری زانستی گڵ ل
ئو ) گوتی: خۆشناو ،یھ ئراق ســر بــودجــی

بودجو سر دەخات كاریگری زراندندام رژەی
بم دەكات، بكاری شاراوە دروست دیك ھندەی
گرفتی و  دەربكرن كارمندەكان ھموو ناكرت 
خرجی نسا دەبت دەكــات، دروســت كارگی
 تا دەگات 5 ساڵ ماوەی بكاربردن كمبكرتوە بۆ
ھلی دەبــ كۆلژ دەرچــووی ستانداردی جیھانی،
تبخر بشكی دەكرت ھبت، دامزراندنی كارو
لو تایبتیش كــرتــی و تایبت ئستۆی كــرتــی
كاربكرت كیتۆكمپالن تبدەب ،ینییرۆ بوارەدا
ل ئستا نــوەك ئــوەی كار، ھلی بۆ ڕھخساندنی
بدۆزتوە دەكرت، كوردستان ھرمی و ئراق
-15 64 )سای  ) نوان كارا ل تمنی دانیشتوانی
كۆمگاكی زۆرینی ك كوردستان ھرمی ،دای
و یھ كاركردن ب پویستیان و پكدت ژەیر لو

كۆمپانیاكانی ھرچندە  بكارە، زۆری  رژەیكی
دەیانوت چونك ،خۆیان مافی تایبتیش كرتی
زۆرترین تچوو و ب كمترین و بكن ئابورییان كار
كرێ كمترین ب بۆی كركار بكن، بزنس قازانج
ھۆی ئــوەی ئستا كاری ناوخۆش بكر دەگــرن،
كــاو بــ ــــراورد بــ ب زۆرە كــوتــلــی نختینیی
ــاو ك زۆرەو بـــی پـــارە واتـــ خــزمــتــگــوزاری،
ناوخۆیی كــرــكــاری ــگــوزاری كــمــتــرەو خــزمــوت
بكاری كاربكات، بۆی ه پــارەیــبــ ناتوانت بــو
ب كاری بیانی ئامادەیم كربــ ســرھــــدەدات،
به ئــو ئــوەی ل بــر بكات، كــار ھموو نرخك
چارەسری بۆ ئو زۆرە، وەریدەگرت بۆ پارەیی
كۆمپانیاكان سر رج لت محكووم دەبت ئمش
زۆر ــ ل بــكــات ــۆ ب دابــنــــت بــــوەی ئــاســانــكــاریــیــان
بو كارپبكن ناوخۆییش كركاری روانــگــوەو
ھرچندە دەگونجت، واقیع لگڵ ك نرخكی
ئرنیشی الینی ڕھنگ بیانیش  كركاری ھنانی
كركاری تا دەگمن پسپۆڕی بۆ بتایبت ھبت
بۆ بم لوەربگیرت، سودی و رابھنت ناوخۆیی
شوازەی ئو نكدرژخاین، ماوەیكورتخاین
بكاری رـــژەی ئستا جگ لــ بـــرزكـــردنـــوەی
ئو دەرەوە تدراوی قوڕسیش دەچ ئوا ناوخۆیی
نرنی) دووبـــارەبـــوونـــوەی (مــضــاعــف سلبی-
واتــ دەبــــــت، پــــدان ــرخــی كــاریــگــری لــســر ن
كرتی زراندن لدام ب بكاری چارەكردنی قیرانی
تایبتھاوبشی دەبتكرتی بكو ناكرت، گشتی
بكاربردنیش ــودجــی ب ـــژەی ر بــكــات، بــمــش

بواری وەبرھنان). توەو دەچتمدەبك
وەبرھن ئابورییكان رتك ب بایخدان

%17ی رـــژەی ترخانكردنی رـــژەی لــ بـــارەی
بی بــ كــوردســتــان بــۆ ھرمی بــودجــی ئــــراق
ملیار دینارە، دوازدە ترلیۆنوششسد (12،600)
بــواری بــه بۆ ئــو چــۆن كوردستان ئایا ھرمی
سرۆكی بكات. ترخان بكاربردن و وەبرھنان
و كارگی كۆلژی و بانك ل دارایی زانستی بشی

رژە زۆرترین ئراق ئاستی سر ل ) گوتی: ئابوری
ملیار دینار  17،16 حڤدە ترلیۆنوشازدە دەكات ك
كــرتــی ــاســایــش بـــرگـــری تـــرخـــانـــكـــراوەو بــۆ ئ
بۆ  دیــنــاری 41 ملیار و یــك ترلیۆن كشتوكایش
بم دادپروەران نبت، ڕھنگ مرخانكراوە، ئت
،ئاسایی شتكی خــوارووی ئراق بۆ ناوەڕاست و
بۆ بــم ،موویانرووی ھســلــ چونك ئاسایش
بۆ زۆریــنــ پویست رـــژەی ھرمی كــوردســتــان
داڕشتنی ویستپ بكرت، ترخان مدەنی كرتی
بغدا  ل كوردستان ھرمی فلسفی بودجو 
بتایبت بدرت مدەنی كرتی ب بایخ بت دوور
پاشان پروەردەو كشتوكاڵ، تندروستی و كرتی
جــــگــرتــنــوەی واردات) ســتــراتــیــژیــتــی (احــــالل
كــرەســتــیخــاو ــ پــیــشــســازی ـــردن ل ـــاوردەك ھ
كوالتی و تــنــدروســتــی كــرتــی  جبجبكرت، 
چنن نشترگری بۆ خك بكرت، كارا كۆنترۆڵ

ل پارە ئو دەكات، خرج دۆالر بھزاران دەرەوە
جــوــی بـــازاڕ زیاتر پبكرت نــاوەخــۆ ئــاــوگــۆڕی
داڕشتنوەیبودجیھرمی تلدەب وات دەكات،
و بگیرت برچاو ل مدەنییكان بوارە كوردستان
ترخان بۆ زیاتری بودجی وەبرھنكان رتك
ساڵ ب ساڵ ئوا ئمساڵ نكرا ئگر جا بكرت،
پالنكی دوورمـــــودای پی بــ بكرت كـــاری بــۆ

ستراتیژی).
نختینیی وەھمی

بشی سرۆكی خۆشناو محمد سابیر سباح د.
و موچ زیادكردنی ل بارەی بانك و دارایی زانستی
حكوومی بكارمندانی بیكوە 100موچ پدانی
یھ نرنی و ئرنی كاریگری تاچند ك ئراق ل
ب موچ (زیادكردنی گوتی: ئابووری و بازاڕ لسر
برز خك بژویی و باش رووكــش شوەیكی
كاریگریژمارەی ،وانیی راستیدا ل بم دەكاتوە،
دیاریكردن، بۆ پوەرە باشترین نرخ گشتی پوانیی
بژویی ئاستی ئگر گوماكرە شیكردنوەی ئو
دەبت  بـــووە زیــاتــر ــار ــن 100 ھــزاردی بــۆ خــــك
تاك داھاتی چند ئوەی سر ل بكیت بــراوردی
زیادبوون، و پاش زیادبوون واتــ پش زیــادبــووە،
سرمایی لــو بریتیی تــاك راستقینی  داھاتی
شــت، كو خواست زۆردەبــ دەكدرت پ كــای
نــبــوونــی و ــردن ــارب ــك ب ئــوەیــ بــــەۆی زۆری
و بدرتوە خواست وەمی برھمداری ناتوانرت
ــژەی ر ــی ــن زۆری چونك (GDP)زیـــاتـــر بكرت،
دەكــرــت، ھـــاوردە دەرەوە لــ كــاوكــرەســتــكــان
یا ــوەی گشتی شــ ــ ب ســـرچـــاوەی خــســتــنــڕوو
ھرمی ھــاوردەكــراوە، یا یا كۆگاكان ناوخۆیی
ناتوانت و ینھا ھاوردەكردنی ھت كوردستانیش
ئاستیبژویی موچ و خواستیبكاربر پبكاتوە،
دۆالر شــــوەی لــ قـــورس دراوی وەدایـــــاش لـــ ب
بۆت دەرەوە ك تك بچت نو ناوخۆیی بگتوە
ش لمئ بازرگانی، ترازووی ل ھۆی كورتھنان
راگــرتــنــی ،دایــــ بــــرژەوەنــــدی وتــانــی دەرەوە
نوتراگیراوە، ئوەیئستا ھاوسنگیشب ناردنی
برئوەی ل  ،ییختینن وھمی دیـــاردەی  یھ
 ل نرخیش و %15 ئاستی زیادبت 15 موچ%
ككی موچ زیادكردنی وكاتئ برزبتوە، بازاڕ
سد پدانی شوە ھمان ب ،نیی بۆ كــارمــنــدان
زۆربوونی ھۆی تدەب چونك،نیی سودی موچش

بازاڕد). ل نرخ برزبونوەی و نختینیی كوتلی

مژوویئراقدا ل یورەترین بودجگ بكاربردنو بۆ %64ی

ڕووبڕوویوەھمینختینییدەبتوە فرمانبر زیادبوونیمووچدا ل شارەزایكیئابووریی:

خۆشناو: سباح د.
 دەبت لداڕشتنوەیبودجی 
ـــوارە ب ھــرــمــی كــوردســتــان
بگیرت ل برچاو مدەنییكان
وكرت وەبرھنكان بودجی

ترخان بكرت. زیاتری بۆ

بازاڕ ڕاپۆرت:الپڕەی ئابوریو
بۆ بكاربردن  ترلیۆنو75 ترلیۆن 117 ك پسندیكردووە، فیدراڵ ئراقی نونرانی ئنجوومنی ئمساڵ یبودج سای 2012 ئو ل سای 1979 تا ل ماوەی 30 سای رابردوودا ژەی بودجزۆرترین ر
بودجو پرسی دیمانیدا لم كوردستان، ھرمی بۆ %17ی ل دینار سد ملیار شش ترلیۆن و دوازدە رژەیشد(12،600) ئو نو ل دەكات، 37% ك وەبرھنان بۆ %64 و 37 ترلیۆن دەكات ك
كۆلژیكارگی بانكل بواریداراییگشتیوسرۆكیبشی زانستی داراییو ل مامۆستا د.سباحسابیرمحمدخۆشناو كارمندانیحكوومت. ب مووچ حكومییكانو پدانی سد دەزگا ل دامزراندن

دەكین. تاوتوێ سالحددین ئابوریزانكۆی و
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گرنگپدراوەكانی خا بیرھنانوەیكی
یاندراوەكراگ نو

ــراوەكــ ــن راگــی ــ ك ـــی ـــواران ـــو ب (ئ
یكم بپلی ك بۆدەكات ئاماژەی
:ل كاریان لسركراوە بریتیین ستئ
:2 تندروستی. و دەرمــان 1: بــواری
رۆتین بارەی ل :3.حموسات بواری
و بــیــرۆكــراتــیــت.4: دامــودەســتــگــا
بارەی كاراكردنی ل چاودرییكان.5:
گشتی.6: داواكـــاری دەستگای رۆــی
ماوەی ل ھرم سرۆكی تندەر.7:
چــنــدیــن ــــــــردوودا یــــك ســاــی راب
پیوەندارەكان نالی بۆ راسپاردەی
گڵ ل مام شفافی ب ك ھبووە
خزمت لــ وبــودجــ بــودجــ بكرت
ل بۆی بت. پداویستییوتوخكدا
گۆرانكارییكی رابـــــردوودا  ســالــی 
بدی بودجدا نــاوەرۆكــی جــۆری ل
بودجوە ناو خران بواران ئم و كرا
پشینی زیـــاتـــركـــردنـــی أ:  وەك: 
زیــاتــركــردنــی ب: . ــری ــی ــاوســرگ ھ
زیادكردنی .ج: خانووبرە پشینی
جۆروگوژمیقرزەجۆراوجۆرەكان
كشتوكالی، قرزی وەك ەاوتیان( بۆ
بۆ بــچــووك ــــرۆژەی پ پــیــشــســازی،
د: بیمیبكاریبۆ دەرچووانی الوان).
بــە زیـــادكـــردنـــی ـــــرا. ھــــ: زانــكــۆ دان
و: شھیدان. ــوادەی خــان مــووچــی
بۆ ــرچــاو ب ــادكــردنــی رــژەیــكــی زی
تـــۆڕیچــاودــریــی ھــاوكــاریــیــكــانــی
ــزار  ھ  42 نزیكی كــ كۆمیتی 
س ھــر ــ ل ــت ــدەرام ــم خــــزانــی ك
. سوودمندن ھرم لی پارزگاكی
زەوی :9 نیشتجكردن: ــواری ب  :8
لسر ــی ــدەڕۆی ز  :10 كشتوكای.
قـــۆرخـــكـــاری  :11 ـــری. ـــی م زەوی 
و بــارەگــا 12: پــاســوانــی (إحــتــكــار).
ودیاردەی كسایتیكان و برپرس
پشتگیری :13 وھــمــی. پــاســوانــی
نوت :14 كردنیدەستیدادوەری.
ســرەوە سووتمنی)(2). ئمی و
پرۆژەك بووك نوخاكیئیكورت
لسركراوە كاریان ك لدەكات باسی
وبردەوامیشكاریانلسردەكرت،
دەزانم بئركی لسرەتاوە ھر ك
دەستودەم قمكم و زمــان ب پ
ژـــر رۆشــنــایــی ــ ــكــم و ل خــۆشــی ب
و بخشش ل پ قورئانی ئایتكانی
ــــــــوودە دروســــتــــكــــانــــی ــــــــرم ف
خوای ســوی و پغمبردا(درود 
ئرك لسرمرۆڤی ت)، كب لسر
باشی و كاری چاك ب ك دان بوادار
سوپاسگوزاری و بنت ھمووكسدا
ئوەی بكات و ھرخاوەن چاكیك
سوپاسی ســوپــاســی مـــرۆڤ نــكــات
ئو خــودی ھــر كــ خــوایــش نــاكــات،
ھموو دراون ئنجام ك كارانیش
ل و زۆر كووڕییكان كمو و نین شت
پویستی بــ ــار نــھــاتــوون و ــژم ھ
كسایتییكی وەك منیش ـــم دەزان
پش مبخ بیرھنانوەیك ئایینی،
ئــویــش بـــڕـــزە، ولــیــژنــچـــاوی ئــ
ئاوڕدانوەی پویستی ل باسكردن
كۆمپانیا، و دەزگــا و شون ل تۆكم
وكبھقی چ باس نانوشول داخۆ
بــرەو خریكی ك و خــۆی دانـــراوە
ك ھاوتیان؟ گلكردنی و دوابــردن
سوحاویو رۆحی بۆ خوا بڕاستیو
ھستیبرپرسیارتیینتوایتییوە
ودەزگایانئ ئوسا بۆ كــاردەكــات؟
و نیشتمانپروەر كسانی ــزۆری ب
ب ئستا بۆچی پكدنا و نتوەیی 
شكاوەتوە؟ ئاستكیدیكدا زۆریب
ژوور لــ ــس ئــاخــر خــۆ نــابــ ھیچ ك
ئوكسوالینانش، بۆ بت، یاساوە
دەبینن رەخنگرتن ل چژ زۆر ك
بكو بۆ خودی نوەك بۆ چاكسازی
بیر. دنموە خایان چند ئم ،رەخن
ل گرتن رەخن شوازی شرعییكانی رجم

كۆمگا دەست و كوڕی و كم
چارەسركردنیكموكوڕیدەست
ئـــــرك(واجـــــب)ی ـــ ــكــ ل شــبــ كـــ
دەغق كــردن و چاك رماندان بف
ھــردەم و كتباب ،خراپ ل كــردن
ب فـــرمـــانـــدان زیــــنــــدووە، چــونــكــ
ل قدەغكردنی خك چاككردن و

پویستییكی وەك كــــردن، ــ خــراپ
،كوادارربشانی ھ سر گورەی
ئایینی شونكوتووەكانی   خاسمن
ــــوەشلــوئــایــتــوە ــ ئ ئــیــســالم، ك
گورە خوای ك دەگرت، سرچاوە
شونكوتی ـــی ـــواداران ب  بــ روو 
خــوای ســـوی و مــحــمــمــد(درود
لـــــ ــــــــــــت)، ــــــــــــ ــــــــــــســــــــــــرب ل
عیمران)دا، ئایتی110سورەتی(ئالی 
خر و باشترین (ئوە دەفــرمــوــت:
گـــورە خـــوای ــ ك ـــوەن، ـــت تــریــن ن
فرمان چونك مــرۆڤ، بۆ ناردوونی
قــدەغــی و كـــردن چــاكــ دەدەن بــ
ب بوا كردنو خراپ ل خكیدەكن
كۆمكی چـــۆن وەك ــن). ــن خـــوا د
مــرۆڤــی جـــوانـــی دیـــكـــی ســیــفــتــی
دەستنیشانیان خوا ك بــوادارھــن،
تـــــی لـــتـــــایـــــبـــــ دەكـــــــــــــــات، بـــــــ
ك ــ)دا، ــوب (ت ئــایــتــی112ســورەتــی
بۆ دەگڕنوە (ھردەم دەفرموت:
دەدەن ئنجام پرستشیبۆ و الیخوا
ئو بخششكانی گوزاری سوپاس و
ھردەم دەبنو ئاگا ب میشھ دەبنو
بۆ كنووشی و بــۆخــوا دەچــمــنــوە
دا بــۆ ـــوازشـــی ن ــــن و ســــری دەب
و چاك دەدەن ب و فرمان دەنونن
و خراپ ل خكی دەكــن قدەغی
نایان و دەپارزن خوا سنوورەكانی
ل پــــوەر ھــمــان بــ ــنــن). كــزبــ
بو كساندا دەبینین كیشدا ككات
و چاك ب فرمان دەدەن ك دەت،
،خراپ لــ دەكـــن خكی قــدەغــی
كارە پیرۆزە بو ك لوانش دەت:
ئاستدا می لرخمتو ك ھناستن
78-79سورەتی و ل ئایتی دەكــن
زمانی (لسر دەفرموت: (مائیدە)دا،
و ــــغــمــبــر(درود پ داوود و عیسا 
نفرینی لسربت)، خوای سوی
بنی ــی ــان ــوای ب ــ ب ــ ــــراوە ل خـــوا ك
و تاوانیان دەكــرد ئیسرائیلی، چونك
كسك ئــگــر و ـــرد ستمیان دەك
دەبــوون، بدەنگ لی بكردای تاوانی
ئنجامیان ئـــوان ئـــوەی  براستی
كرد)، دەیان ك كاربوو، پیسترین دەدا،
نگاندنسو ھ ئم پوەر پی ب ك

:ك دەبتوە روون بۆمان قورئانیی
كیشبۆخ و بۆخۆی بوادار

لكسك، نیی بریتی بتنھا بوادار
چاك سوحاو، كاری باش و بۆخۆی
ل و نب خراپ ل واز و بدات ئنجام
و بازنیكی سنوورداری جوغز نو
و دەور ل ئیتر بــس، بژی و خۆیدا
برەكی بگڕت و بتنگ كسوە
چ ل گوێ بوەندات خك و بن
ــن، و نھامتییكدا دەژی ـــارودۆخ ب
و ــن دەڕوخــ ـــوان ئ یــاخــود ببینت
بكو نــبــــت، بــرســی رئاگای لــت
ك ،یــســوكــئــ ـــواو ــــواداری ت ب
ھندەیبایخ بخۆیو بچاككردنی
بئ تكب لوە ئاگای خۆیدەدات،
بانگش بۆچاكسازیشبكات، مگر
ســــوورەتــــی ورە لــــخـــــــوای  گـــــــ
(سوگند نافرموت: (ئلعسر)دا،
ھر ھموویان بزەمان، مردمگل
بوایان ت، كبن وانزیاندان، ئ ل
و دوایــی و ب رۆژی خوا ب ھناوە
دەدەن ــجــام ــن ئ كــــــردەوەی چـــاك
ــ چــاكــ كــردن وفـــرمـــان دەدەن ب
و یكتر دەكــن وئامۆژگاری ھقی
ــارام ئ بــۆ دانــی ئــامــۆژگــاری دەكـــن
ھــرگــیــز بــــوادار ــن). ــرت ــخــۆداگ ب
بوت خۆی ھر ك نابت بوەڕازی
تاكییكانی رژەوەندییب ل بیر و
وخائ ــس، تــا ب و خــۆی بكاتوە
ك جنكات، بج خۆیدا ل گرنگان
ل دەب بوادار، رزگاربوونی وابوو
ب ــت ــ ب ـــگـــی بـــایـــخـــدانـــیـــوە ر
دەغق كردن و چاك رماندان بف
وەیشرئھ ،خراپكیلكردنیخ
خوای سوی و پغمبر(درود ك
ــــت) دەفـــــرمـــــوـــــت: ــــ ــــســــرب ل
ــ چـــاویخــۆی، (ھــركــســــكــتــان ب
ب دەستی با بینی، كاركی مونكری
ئگر نیتئومونكرەڕووبدات،
نیتوانی، ئگر زمانی، ب با نیتوانی

ئم الوازتــریــن پلی ك با ب دــی،
ل ھریك بمانا .(3)(واداریــیــبــ
ھــــنــان، ــی گـــۆڕانـــكـــاری ــان ــك وھــ
ئــركــی و واداریـــیـــــكــی بـــقــۆنــاغــ
بــــوادارە، ھرتاككی ســرشــانــی
دەفــرمــوــت: چونك لــ دەقــكــدا،
زانایانی وەك بینی)، (ھركسكتان
ئیسالمی فیقھی  ئوسووڵ زانستیی 
وشیكی ،یوش ئو دەن: پمان
كھ ئوكسی ئیتر گشتگیرە،
ــان ی بــــــت، دەبــیــنــــت، دەســـــــت
ھــر ھـــــردوو ھــرھــاوتــیــیــك،
وبسركھ بــم  برپرسیارن،
،یھ ئوەندەیش خــۆی، پودانگی 
پیرۆزە، جبجكردنی ئوكارە كبۆ

.یھ كۆمكمرج
مونكر گۆڕینی مرجكانی

كۆمك زانایان ،ستبم ئم بۆ
ب ھموویشیان، و داناوە مرجیان
دەقی پشتی لپا شوەیكی گشتی
و پغمبر(درود فــرمــوودەكــی
سویخوایلسربت)وەرگرتووە
ھموو ئو پاپشتی ب ھروەھا و
و قـــــورئـــــان ــــی ــــك ـــــی دی ـــــان دەق
جبجكردنی پغمبر بۆیان(درود

لسربت). وسویخوای
ك یكم: مونكرك مونكرە، مرجی

حرامبت: كشت
دەمـــانـــوـــت رەی كـــومـــونـــكـــئـــ
و بگۆڕدرت بازوو و ھز و بدەست
حرامكی دەب ،ویستپ گۆڕاندنی
ـــــــك ـــــــووالی ـــــــــت، ھـــــــم ـــــــــ واب
ل و كۆكبن لسرحرامتییكی
و ئاكامی كـــاردانـــوە و ھــــچــوون
ل خــــرا و ــی ــت كی روایشتنگت
مزھبی بۆچوونكی ھندكدەقو
نیی مــــرج ــكــ نــگــوتــرــت! چــون
تــونــدی ــ ب ھــرھــمــوو گــونــاھــــك،
خــوای ڕەفـــتـــاركـــردن ھــــبــگــرــت،
31ی ــــی ــــت ــــای گــــــــــــورە، لـــــ ئ
سورەتی(نیسا)دا،دەفرموت:(ئگر
ورانــگــ گوناھ ــو ل ئــــوە خــۆتــان
ب لیان دەگوترێ: پتان ك بپارزن
بچووك گوناھ ل مئ بــن، دوور
نو یندەبوورین و دەتانخ كانتان
ل پـــ ــگــ بـــھـــاو ــكــی جــ ــ ــن شــو
ـــوەشلــــوالوە ـــخـــشـــشـــوە).ئ ب
و ــر(درود ــغــمــب ــ ــ پ بــوەســتــــت ك
ســــــــــــــــــــــــــــــــوی خــــــــــــــــوای
فرزە (پنج لسربت)دەفرموت:
جــومــعــ ـــۆ ب وجـــومـــعـــ ـــژەكـــنـــو
دەبــنــ ورەمـــــــزان بـــۆ رەمـــــــزان،
گــونــاھــی ھـــۆكـــاری شــــۆردنــــوەی
ئوكسخۆی بمرجك، نوانیان،
بــپــارــزــت)(4). ـــورە لــگــونــاھــی گ
ك پیان ئوشتانی لرەوە دەزانین،
دوور دەگوترت: مكروھكان، یان
ـــی ـــدان ن كــــوتــــنــــوە وئـــنـــجـــام
ناگوترت: پیان موستحببكان،
ل چندین چونك مونكری حرام،
كــ فـــــــــرمـــــــــوودەدا ھــــــاتــــــووە،
خــوای ســـوی و پغمبر(درود
ك پیاوكدا، لوەمی لسربت)،
ــاری فـــرزەكـــانـــی ئیسالمی ــرســی پ
ـــی: ـــت ـــرمـــووی ـــی، ف ـــ كــــــــردووە ل
و نــوــژە فـــرزەكـــان (ئــنــجــامــدانــی
گرتنیرۆژووی رەمزان زەكاتدان و
ھر ل بیستنی كردن. ھاوكات حج و
كــ پـــرســـیـــارـــكـــی كــــابــــرایــــشــــدا،
ل زیــاتــرم ــوە ل باش گوتوویتی:
سوی و پغمبر(درود ســرە؟
خـــــوای لـــســـربــــــت)لـــوەمـــیـــدا
بۆخۆت مگر نخر، فرموویتی:
بكیت، زیارتر خشانخۆب بتوت
خوای سوی و پغمبر(درود ك
كابرا بۆوە، گوتكانی ل لسربت)،
تۆ ل لوانی بخوا سوگند گوتی:
كم، ن و دەكم زیاد ن لبوو، گوم
خوای سوی و پغمبریش(درود
راست ئگر فرمووی: لسربت)،
تت، یاخوددەچوەر دەبختبكاتب
بھشت، ئگر راستبكات)(5). نو
لرەوە بۆماندەردەكوتك ئوەی
پلی لر، دەبت: مونكیدەگوترپ
شرعی مونكركی و ب حرامدا

دەقیچسپیو، ب مانا ب بت، ھقیقی
چــســپــیــوە یـــاخـــود بـــ پــــی بــنــمــا
و ب حــرام شرعییكان دانرابت
لسر ھبت  گشتی رای ھاوكات 
ئیجماع ب بمانا حرامتییكی،
پی شون ك بــنــ چسپی بــــت،
جــــگــی كــوتــنــی رای جــــیــــاواز،
ب تایبت نبت، بۆچوونی لكجودا
ل ئاگاداربین، لوە دەب تاككان، بۆ
رای فقیھكان ئــگــر  حوكمكدا 
بیار یكسر ناب ھبوو، جودایان
و ونگرتن حوكمی وەك بــدەیــن،
ــی ــان ــن ــ ــارھ ــك گـــۆرانـــیـــگـــوتـــن و ب
و مــۆزیــك و ئــامــــرەكــانــی ژەنــیــن
یاخود و ئامر بــ بــ گۆرانیگوتن 
و و دەستی خانمان دەركوتنی روو
و دەست نوژ توق كردن لگیان
ب و بوونی ئــافــرەت لیان شكاندن
ــان دەی و مانو ئ ــد ــت دادوەر .....ھ
ل ك ،شتی دیك بابتی شرعی و
كۆنونووە جگیرای جوداجودان،
تاكك، بۆ نیی دروست شتاندا لم
تایبتییان رایكی ك گرووپك، یان
ھیچ ب دیك رایكانی ئیتر ھبت،
نزانتو بیارو بۆچوونی برامبر
رای ــت ــان ــن ت ــت، ــ ــزان ــــاوان ب بــ ت
تناكر وزۆریـــنـــیـــش، جــمــھــور 
ــــوە ــــدن ــــوەشــــان ــــ ــــگــــی ھ ــــ ب
بــرامــبــر، رای وفــرامــۆشــكــردنــی
ئــوەی با بۆداننانی، بھا یاخود
ب كسیش بت! تاك برامبر یك
ــر، ــب ــرام ب ــك ئـــوتـــاكـــی رجــمــ
ئیجتیھادبت، ئھلی ك لوانبت
لسردەمكدا ھبووە وا رای زۆر
بایخیندراوەتوفرامۆشكراوە،
و وەرگــیــراوە بایخوە دوواتـــر ب
چند جاری كردۆتوە! جگی خۆی
رای زانایك، ل سردەمكدا وابووە
و دواتــر دانـــراوە الواز ب فقیھك،
و گرنگ بــ زۆر لــالیــكــی دیــكــوە
الواز ب پشدا ل سیركراوە، برز
زانا ھاتووە كسكی دواتر دانراوە و
ھزی ــ ب و بــــگــكــانــی بــۆھــــنــاوە
چوونی بـــدوودا ـــردوون، یــاخــود ك
بــــگــكــانــی ـــ دووی كــــــردووە ل
ھر !دروست ك وچسپاندوویتی
تقدا، سیری بابتكانی ل نبۆو
ل ك بكن، یمیئیبنوت رایكانی
چۆنیان خك خۆیدا ســردەمــانــی
تــووشــی چـــنـــد ـــــووە و ـــــرت وەرگ
و لــســری كــرا ــازار ئشكنج و ئ
پشتریش چند ئستا و  ـــر و دوات
بھایھیوخككاریانپدەكن،
وەك ئــــســتــا ــووە، ــات ــھ ــ ـــان ل ـــاوای ت
و كۆكیبنڕەتداكوتیویلھاتووە
بنمایداڕشتنی بۆت لومسالندا
دەمــانــوــت یــاســا. ئــومــونــكــرەی
بیگۆڕین،دەبزۆردیاروچسپیوبت
كۆبت سرجمیان زانــایــان ورای 
دەبت، شوە بو ك ئوەی لسر
ل ــكــجــۆر ـــوە ئ ،بـــر وانـــگــــ ئ
شـــڕی دەروازەی  ــــوەی  ــــردن ك

لسرخۆ.
زۆر دیارنبت، تا مونكر دووەم: مرجی

دانانرت: بقورس
ب دیاربت، زۆر رەكمونك دەبــ
بۆ نــبــــت، ـــوون چ ــ دوودا مــانــا ب
ئوشتی ،رەكمونك دۆزینوەی
ل ئنجامدەرەكی خۆی بكر و ك
پنھانی ــكــی شــــــاردەوە و بــخــ
لسرخۆی دەرگـــای  و ئنجامیدا
داخست، دروست نیی بۆھیچ كسك
چاودری بكات و بــزۆر سیخوڕی
بچت ئــــوەی وەك بــســریــوە،
تۆماركردنی و گوھخستن ئامری
بنت، یاخود بكار بۆ دەنگو رەنگی
بیخات بیدا بسرماكیدا و بچت
،وەیوشخــۆی ب ــری ــر چــاود ژ
ــــ فـــــرمـــــوودەكـــــوە ئــــــــوەش ل
ـــت: ـــوی ـــرم دەف ـــ ـــــن ك ـــــری وەردەگ
خۆی چاوی ب مونكرك (ھركس
كـــوابـــوو، ــگــۆڕــت)، ــی ببینت بــا ب
پیوەست گۆڕاندنی كردنی پویست
كــــــــــــــــــــــردووە بــــــــــ دیـــــتـــــنـــــی
ستواب بینرەكوە!حوكمكی

وھــــواڵ بیستن بــ نــــكــــردوووە
پگیشتنوە!ھربۆیكپروەردگار
كــاتــی لـــ رووبـــــوتـــــاوانـــــبـــــارەی
خــۆی ــی كـــارەكـــیـــدا، ــدان ــجــام ــن ئ
دانـــاوە دەشـــارـــتـــوە، تــۆــكــیــی
لدنت، و لرە وازی دوایی بۆرۆژی
ب خوایی تۆی ل زۆرك تنانت
ب مرجك دــت، كۆتایی لبوردن
ن شانازی خۆی دنیادا ل بكرەكی
ل كـــردبــــــت بـــ ئـــیـــشـــكـــیـــوە،
ھموو ــ (ك ــووە: ــات ھ فـــرمـــوودەدا
رزگار و دەربازدەبن ئو، ئۆممتی
ب شانازی ك نبت وانئ ــن، دەب
باس بۆخكی دەكـــن و ــوە ــاوان ت
دەكن،وەكئوەیكسكلشودا
بیانی پاشان بــدات، ئنجام كارك
دایپۆشیوە، خۆی خوا دوای ئوەی
و وامكرد من :دە خكی ب دەچت
شوێ خوا ك ئوەی لگڵ وامكرد،
خــۆی بــیــانــی دایــپــۆشــیــوە، كــچــی

ھدەمات)(6). نھنییكانیخۆی
گوناھی لسر یاسایی، تۆی ئاییندا ل

نادیارنیی
دەستك داننراوە ھیچ ئاییندا ل
بتایبت شاراوەكان، گوناھ لسر
و رووپرمایی وەك دڵ، گوناھكانی
ـــی ـــزان بـــ زل دووڕوویـــــــــی و خـــۆ
ل و روژد(حسود)ی و وچاوپیسی
لگڵ ئوەی و...ھتد، خۆبایی بوون
ب لمانی زۆرك گورە خوای ك
ل ئگر بم داناوە، گورە گوناھی
ئـــــــاكـــــــاردا بـــرجـــســـتـــنـــبـــن
دووایی، رۆژی بۆ ھردەگدرنوە
ئــوەمــان ــی ــان ــرم چــونــكــ ئــــمــ ف
و زاھیر بكین ب حوكم كراوە، كپ
بین، بۆبگی جب بۆ خوا ناوەوە
دوودا ــ ب نــبــوونــی ئـــم دروســــت
دەھننوە، گب زانایانزۆر ،چوون
زالی لئیمامی غ وەی، كــ ئ وەك
عــومــری كــوڕیخــتــابــوە(رەزای
بت) بۆمان دەگتوە، ل خــوای
باری ل كاتی پشكنینی، ك(شوكیان
عـــومـــر(رەزای ــان، ــی ژیــانــی ھــاوت
ماكدا خـــوای لــ بــــت)بــدیــواری
لوێ كوە، ما نو چووە و ھنزا
بینی، حــرامــی و شتكی مــونــكــر
و عــومــریــش، لــ كــابــرا تـــووڕە بــوو
كابراش لوەمی سركۆنی كرد،
گــــورەی ـــی عـــومـــردا، گــوتــی: ئ
لالیكوە من  ئگر موسمانان، 
كــردووە، خــوام فرمانی سرپچی
ــــوە ــــن الی ســــ ــــ ــــان ل ــــزت ڕــــ ب

كردووە: سرپچیتان
ــورە دەفرموت: گ خــوای یــكــم:
ـــن ـــك ب (نـــــــكـــــــن ســـــیـــــخـــــوڕی
12الحجرات). بسریكترییوە)
ـــــردووە ك ـــت ـــری ـــۆ چـــاود ـــــم ت ب

بسرمنوە.
ل) دەفرموت: خوایگورە دووەم:
ل ماك ــر ھ كــاتــی چــوونــتــان، بــۆ
ــ ــن ــچ ب ـــــوە ـــــان ـــــی ـــــان دەرگـــــــــــا ك
جنابتان ژوورێ)189البقرە). بم
نو ــدایــھــ خــۆتــان لــســربــانــوە

ماكم.
گــورە دەفرموت: خــوای سیم:
ھی خۆتان ك ماكوە (نچن نو
و نكن تــاداوای رگ پدان نبت،
ـــــــــــــخـــــــــــــاوەن ـــــــــــــــــــــو ل س
مـــاـــكـــنـــكـــن)27الـــنـــور). بــم
ئیتر نكرد، سویشتان بڕزتان
مرجی و ل كابرا ھنا وازی عومر
ــ ــوب دەبـــــ ت ری كـــســـكــــرد لـــ

بكات)(7).
دەستتشكاندن سیم: مرجی
بسرالبردنی مونكرەكدا:

چــارەســری ئوكسی دەیــوــت
ھزی كئیش و بكات مونكرك
ئو ــ دەب بگومان،  بت،  پویست 
بۆ دەشگڕینوە ك ھبت، ھزەی
و ــــغــمــبــریــش(درود دەقـــكـــی پ
ئــوە لسربت)، خــوای ســـوی
ــگــر (ئ تــــدەگــیــن دەفـــرمـــوـــت:
كــوابــوو، ــی). ــان زم بــ نیتوانی بــا
لومرجانی كرجم (تــوانــیــن)،
ھرمونكرك، البردنی بۆ ،ویستپ

ل ــر ھ و گشتگیرە زۆر ئــمــیــش
تا پــــیــداوەرە، ــوە گـــورە دەســت
خزان، نو پرسكی بر ھر دەگات
مدەببۆبچووكتر، ب باوكوە تا ل
البردن، مونكر گۆڕانكاریبۆ بزانین
و عونف ل دووربت میشھ دەب
ل ئوەشمان تیژی، و توند و گرژی
دەستكانی گورەی ك بت بیر
بــرای و خــــزان وخــوشــكــی گـــورە
ســرچــاوە رزگرتنوە ورە، لــگـــ
ب نــوەك ل سربنمای دەگرت،
یاخود خــوایــی،  گانكی پویست

دەستوە. سپاندنی توندیو
حكوومت مونكرەكانی چارەسركردنی

حكوومتوە لالین مونكر ئگر
دەستكیسربازی ك ھموو بوو،
،دەستدای ژر ل معنوی و مادی و
نو تودەك ئوكاتگۆڕانكاریكردن،
ل ئاگامان ئگر و دیك جیھانكی
ند ئاریش دنیایك نبت خك
تاككی داخۆ دەپرسین، لرەوە پش،
ـــــوەی مــونــكــرــك ھـــاوتـــی، بـــۆ ئ
كل الینیدەستوەبت؟ بگۆڕت،
گر رەدا سل بكات؟ دەتوانت چی

:یچارەھ
ھــاوتــیــیــكــان، ــــت ــم: یـــان دەب ــك ی
بتوانن كــ ھبت ئــودەســتــیــان
بسر دەســتــدا، بنن  گۆڕانكاری
شۆڕش یك ل دوا یككانی وەك
بـــاشـــووری لـــ كـــــورد، بـــ تــایــبــتــی
دوای یكم پلی ب ك كوردستان،
ھزی بازوو خوا یارمتی رەحمت و
كوردستان پشمرگی تــوانــای و 
نووچدان بۆ بوون سرەكی ھۆكاری
بـــســـرســـخـــت تـــریـــن دەســـتـــی

عراقدا. ل سردەم،
گۆڕانكاری بۆ پنابردن ب دووەم:
پـــرلـــمـــان ھــــــنـــان، لــــرــــگــــی
وەك نیشتمانییوە، وئنجوومنی
شارستانی، ھاوچرخی وتكی ھر
ــگــر لـــ ــكــكــوە یــــــ كـــ ئــــســتــا ئ
چارەسرەكانودەبینینئووتانی
تــواو دیموكراسی مومارەسیكی
البــردنــی گــۆڕیــن و ــای ــوان دەكــــن، ت
ل یــھــ وەزیــــر و گــورەتــریــشــیــان

یاساوە. رگی
و نــاڕەزایــی سیم: خۆپیشاندان و
پشكشكردنیش، رنامب نووسینو
كردنو تشھیر ھچوون و ل بدەر
نو درــژەی چوون جون و شــڕە

ھرتاكك. تایبتمندییكانی
دەست پروەری ناداد سر ل ئارامگرتن
ئگركسكتوانایھاوبشیكردنی
دەب دانی یكك لمسیانینبوو،
ئوكات و بگرت خــۆیــدا ئـــارام بــ
ژــر قۆناغكی دیــكــوە، ــتــودەكــ
و (درود پغمبر ك ،وەیویشئئ
ل ــت)، ــ ــســرب ســــوی خــــوای ل
ئبوسعلبی ك دیكیدا، دەقكی
لــ خــــــوای (رەزای خـــوشـــنـــی 
ب زۆر دەگــــــتــوە، بت)بۆمانی
كــ) ڕوونــــی پــــمــان دەفـــرمـــوـــت:
و پغمبر(درود ل كرد پرسیارم
ل بارەی سوی خوایلسربت)،
(ئی دەفرموت: ك ئایتوە ئو
ھــــنــاوە، ـــان ـــوات ــی ب ــســان ــوك ئ
خۆتان ل ئاگاتان ك ،سب ئوەندە
ئوەنین، برپرسیاری  ئوە  بت،
گـــومـــایـــی كـــخــــــكـــی رــــگــــی
(درود پغمبر گرت)105المائدە).
ــت)لــربــســلــ و ســــوی خـــوای
ل تگشتن فـــرمـــووی: ــــدا وەم
ب فرمان بدەن ك ،ئاوای كتئای
كلكردنیخدەغق كردنو چاك
ئــورۆژەی گاتئ تا خــراپــكــردن،
دەبــن، دنیاویست ئمندە خكی
ژر توخیل دەكو ب روژد كابرای
تــــ وحــائــ ــشــار و دەســـتـــی ف
لدت وای دنیاتان و دەروونیییوە
ب و پــــوەر تدەب ئـــارەزووبـــازی
خكی لدت وای و دەكرت گوی
و شتكوە ھموو پش دەخات دنیا
دنیاتان وای نایت، خیادا چیدی ب
خۆی رازی رای ل لدت ھركس
و وەرناگرت چیدی و بس و دەبت

ن ــت ــ دەب رازی ــ ــــرای كـــس ن ب
ل ئاگات ئوكات دەكــات، پسندی
لخۆتبرپرسیار تنھا خۆتبتو
كرەشۆكیی كخ واز ل و دەبیت
بھنو ھقیزۆرینیخكت نبت،
ئــــوە دووی وكـــات لــــــ چــونــكــ ئ
ك ــشــوە، ــ پ ــ ــت ــك د ــ ــان ســردەم
خۆیدا بــ ـــارام ئ ئــوكــســی دانـــی
ل ك ــ وای سوكئ وەك بگرت،
ھبگرت، ئاگر پشكۆی مشتیدا قولی
كاریباشدەكاتو ئوەیلوكاتدا
پاداشتیئوكس،وەكپنجاكسی

.(8)(وە وایستای ئئ
البردن، مونكر ناب چوارەم: مرجی

بنت: گورەتر مونكری
دەگۆڕت،  مونكرك ئوەی دەب 
بــۆ كـــــارەكـــــی ســـرنـــكــــــشــــــت
كاتی ل یاخود گورەتر، مونكركی
مونكركی ترسی گۆڕانكارییكدا،
دەبــ مــانــا ــ ب گـــورەتـــری نــبــــت،
ك بت، بشوەیك گۆڕین مونكر
ســـرنـــكــــــشــــــت بــــــۆروودانــــــی
فراوانتر، و گــورەتــر مونكركی
ـــاری ـــۆك ھ ــ ــت ــ ــب ـــــــوەی ب وەك ئ
بۆ تانو ماورانیو خونشتنو
خــــك و و نــــامــــووس شـــكـــانـــدن
وای راوەدوونــان و گرتن و كوشتن
بۆ خراپی بقۆزرتوە كلت، ھبل
ك دەلــیــڤــیــك، ــتــوە و بــبـــــانـــ ن
ژوورەوە، بچن لیوە خكانك
و بــســووتــــنــن ــوە ــ تــــڕو وشــكــی پ
و ـــوور ســـن ـــ ب ـــی زیـــنـــدانـــی كـــردن
لبكوتوە، و...ھتد، لنپچانوە
:رمــوویــانــفــ ــان ــای ھــربــۆیــكــ زان
تــرســی لـــ ھــــق ــوون لـــ ــب ــگ ــدەن ــ ب
ــر، ــورەت گ ـــی مــونــكــری ـــدان روون
لرەیشوە ــر ھ ،ــــ كــارــكــی رەوای
سوی و پغمبر(درود دەبینین
بــداكــی روو ــــت) ــســرب خـــوای ل
ل خوای عائیش(رەزای موسمانان
لبر ئوە (ئگر بت)، دەفرموت:
تتازە ھاتوون نبوایك خزمكانت،
لسردەمی و بواداری و ئیمان نو
نــزیــكــن، ــانــوە ــی نــــو شــیــركــی ــۆن ك
ــم كــاب ـــوازی دروســـتـــكـــردنـــی شـــ
كاتی ك ئوشوەویی بۆ دەگۆڕی
و (درود پغمبر ئیبراھیم خــۆی
ســــــــوی  خــــــوای لـــســـربــــــت)
كات ـــســـری)(9)، ل دروســتــیــكــرد
ل ــ پ ــی ــان ــورئ ــۆ ق ب ــوە ــن ــی ڕــ دەگ
ل یــكــــك لــ بــخــشــش، دەبــیــنــیــن
و پغمبردا(درود موسا باسكانی
ل ت)، كربسل خــوای ســوی
تدەچ پروەردگار بانگھشتی سر
ككخ خۆی، دوای و توور كوی
و ھندەی گۆلكك دەكون پرستنی
و (درود موسایش بــرای ھــاروونــی
ســـــــوی خــــــوای لـــســـربــــــت)
گوی ئــوان دەكــات، ئامۆژگارییان
كارەمان، ئم (لسر دەن: نادەنو
ــوســا م ــــا ت ـــــــــــردەوام دەبـــــیـــــن، ب
ك ـــاھـــا). دـــتـــوە)91ســـورەتـــی ت
خـــوای ســـــوی و مــــوســــا(درود
لــســربــــت)دــتــوە و ســركــۆنــی
،شرادەك ریشی و دەكات ھــاروون

كوڕی (ئی دەداتــوە: وا وەمی ئو
نسرم و نڕیش بــرام، ئی دایكم،
بۆ بیت: پم لــوەتــرســام بگرە، من
و كردووە پرتوازە ئیسرائیلت بنی
قسكانم لسر چوونیش  بـــدوودا
سورەتی  نكیت)ئایتی92 – 93 ی
بـــرای ـــاھـــا). كـــوابـــوو ھـــاروونـــی ت
خـــوای ســــــوی و مـــــوســـــا(درود
خككی لسربت)پرتنكردنی
ـــا تـــاوانـــی ت ــر بـــــوو، ــگــت لــــــالوە گــرن
ب و دتوە براكی تا شیرككیان!
ھماھنگیھردووال، بتوانن توندیو
حددی و باش و تۆكم چارەسركی

پشكشبكن(10).
پراوزەكان:

ئاستی لــ ـــم، دەزان (1)  بــ پویستی
و ــی كــــاوە ــان داســت خـــۆمـــوە چــیــدی
و درۆ ل پ فسانئ ئــم و زوحــاك
ــ وای پــــم ــ خــیــاــ بـــاس نـــكـــم، ك
بــچــاو ــــویــســتــی ســــرلــــبــــری پ
ھمووالیكمان و یھ پداخشاندەوە
ـــڕووی رووب رانبو بــ ــ زۆر دەب
ك دان براستییكاندا ببینوە ئــوە
بۆ لرەدا ك بوەی خۆشحام بنین.
جنابی ك تۆماربكم  ــوە  ئ مژوو
ئــــــنــــــدازیــــــاری و  ــــا  ــــۆســــت ــــام م
باشی كــارا(خــوســرەوجــاف)شــتــــكــی
ویستپ و گكردووە لوبارەیوە
خۆمان چیدی و لبدرتوە ئــاوڕی
و ــوە ــت ن شـــرمـــزاری داھـــاتـــووی
زانییان ئوان ین ككن نوەكانمان
ھرخیا).(2)(بنواڕە(خبا كباس
4019 سشمم 13ی ژمــارە ت)ی
3ی2012الپڕە2و3و4).(3)(بنواڕە
ج7/ أبیداود، شرحسنن المعبود، عون
ل رقمه4332).(4)(موسلیم ص418،
 ژمــــــارە203 ل ئــبــو ھــــورەیــــرەوە،
ــــح ــــی ـــــــصـــــــر صــــح مـــــــوخـــــــت
موختصر ــنــواڕە ــیــم).(5)(ب مــوســل
فــــرمــــوودەی ــم، ــی صــحــیــح مــوســل
موختصر (6)(بنواڕە ژمــارە201).
فــــرمــــوودەی ــم، ــی صــحــیــح مــوســل
علوم إحیاء (7)(بــنــواڕە ژمـــارە832).

القاھرة).  الشعب، ج1218/7 ط الدین،
ل زۆرك الی ل رموودەیف (8)(ئم
ك چسپیوە فرموودەزان، زانایانی
و دروســتــ گوتن و فــرمــوودەیــكــی
و تــورمــوزی بگڕنوە بۆ دەتــوانــن
ئیبنو ئبی و جریر ئیبنو و ئیبنو ماج
المعبود عــون و ئــبــوداوود حاتم و
الپــڕە419 – 420 ژمارە،  ،7 برگی
4333چاپیدارولحدیس).(9)(بنواڕە
ئلسحیحی ئحادیس سلسلتول
،1 ئـــــــلـــــــبـــــــانـــــــی بــــــــــرگــــــــــی
ئم ــی ــن ــووســی ــۆن ــارە43).(10)(ب ژم
ل كـــردووە زۆرم بابت سوودكی
ماپڕی ئیسالم نو زنجیرە بابتكی
ئۆنالین،بشیوەمدانوەی پرسیارە
بۆخۆم كاتدا ھمان ل شرعییكان،
دووداچوونیدەقی ب بۆ گڕاومتوە
نو ــۆ ب ـــوە ـــڕان و گ فـــرمـــودەكـــان

سرچاوەكان.
 www.chngiyani.com 
ayinukomel@yahoo.com
www.facebook.com/chngiyani

دەبینبۆچاكتركردن ئمشلخزماتتان و چاوەڕیھنگاویگورەتر دەستتانخۆشجنابیسرۆك،
بیروبۆچوون

عومریچنگنیانی
گورە لو یكك ساوەگڕی یادی رۆژی وات ،ینی16ی2012/3یۆ رۆژی ھمئ
شاری كیمیابارانكردنی یادی ناكرت! چاوەڕوان بت مرۆڤ مرۆڤك ل ك تاوانانی
رژمی ــالیــن ــ1988/3/16ل ل كردنوەیتی شھید دووەم جــاری بۆ و بجھ
ل ك ینزتد وكارەساتئ یادی عراق. ل بعسییوە ب گۆڕی گۆڕ و لناوچوو
دوژمن ك رۆژەی ئو شاری(ھبج). یادی ل كمدا رویدا خولككی چند ماوەی
دەرەنجامدا ل و خونكرد شارەی ختانی ناشڕخوازەكی ئو تدەست ب كخ
پاشماوەی ئــازار پوەبت ئستاشی و تا بــوون شھید كــس ھــزار زیاتر ل چند
ك ئوەی ھیوادارم دەنانن. زۆرمان خككی ئاكامدا ل و ردەوامب وكسرەكانی
كمترخمی ئاستیدا ل و پشكشی بكین، ئنجامی بدەین دەكرێ پمان و دەگونج
بردنی دۆزی رەوای پشتر برەو گورەیی كارەساتك بۆ ل كردن ل سوود نكین و

كخ و بــریــنــدارەكــ شـــارە و ــدەیــن ن دەســـت لــ ــاش گــلــكــمــان، ھیچ ھلكی ب
ئوارەی چوارشممیدابت لسر ممشویسش نكین. یاد ل سربرزەكشی
خكی  ڕاپڕینی نزدیكماندا یادی و مژووی ھاوچرخ لمۆی 21ی3 ك و نورۆزە
بۆ ــــ1991/3/21دا ل یشارەك رزگاركردنی و كوردستان دــی شــاری كركوكی
بر ئوەی ھفتی دابت، پشووی و ل داگیركرانی بعس دەست كاتی ل ماوەیكی
دەكم(1).پشتیوان ل نورۆزتان بۆنی یادو پیرۆزبایی ھرلرەوە دەبت، رۆژنام
و چاكسازی چمكی ل دانــوەیــك بئاوڕ دەكــم تایبت ئمۆم بخوا، نووسینی
چاكسازیدا، بــواری ل بارزانی ســرۆك جنابی گورەكی ھنگاوە برزنرخاندنی
ژمارە  و ئامار بزمانی راگیاندنوە لڕگی كناكانی ك ئوەی دوای بتایبتی
بــدواداچــوونــی (لیژنی رگی ل ك بووین یاندنراگ ئــو بینری گوبیست و

ھمووالیكمان. بردیدی كوردستان)،خرای پۆژەیاسایچاكسازیسرۆكی
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بەئامادەبوونی سەرۆكی كوردستان دووەمین 
كۆنفڕانسی نەتەوەیی الوانی هەرچوار پارچەی 

كوردستان دەستی بەكارەكانی كرد
هەر لەم ڕێوڕەسمەدا پەیڤی سەرۆكایەتیی 
پەرلەمان وحكوومەتی هەرێمی كوردستان 
خوێنرایەوە و نوێنەرانی هەرچوار پارچەی 
پەیڤی  كازاخستان  وك��وردان��ی  كوردستان 
نمایشێكی  چەند  و  پێشكەشكرد  خ��ۆی��ان 
هونەری و مۆزیكی تاكۆتایی ڕێوڕەسمەكە 

بەڕێوەچوون.
ئەم كۆنفڕانسە كە دووەمین  باسە  شیاوی 
كوردستانە  الوان��ی  نەتەوەیی  كۆنفڕانسی 
پارساڵ لەئامەد گرێدرا و چاوەڕواندەكرێت 
بەپێی  كوردستاندا  بەشێكی  لە  ه��ەرس��اڵ 
ئەنجامبدرێت.  ناوچەیە  ئ��ەم  هەلومەرجی 

لەمبارەیەوە ڕاپۆرتێك لە ل 3 بخوێنەوە.
عه بدوڵاڵ گویل: ڕاداری دژه  موشه كی ناتۆ 

ئاراسته ی هیچ واڵتێكی دراوسێی توركیا نه كراوه 
ئه تڵه سی  ب��اك��ووری  په یمانی  ل��ه   ئ��ه ن��دام 
واڵتێكی  له چه ند  واب��ڕی��اره   و  دام����ه زراوه  

تریشدا جێگیر بكرێت. 
دژه   ڕاداره   ئ���ه و  ب��وون��ی  ب��ه   س���ه ب���اره ت 
موشه كییه ی په یمانی باكووری ئه تڵه سی له  
خاكی توركیادا عه بدوڵا گویل گوتی: واڵتی 
ڕێكخراوی  له   ئه ندامبوونی  به هۆی  توركیا 
دامه زراندنی  ل��ه س��ه ر  ڕه زام��ه ن��دی  ن��ات��ۆدا 
سیسته می دژه  موشه كی ناتۆی له  خاكه كه یدا 

ده ربڕیوه . 
له  وه اڵمی پرسیارێكی تردا كه  تایبه ت بوو 
ده سته به ركردنی  له مه ڕ  ناتۆ  ڕاداری  به  
كۆماری  س��ه رۆك  ئیسرائیل  بۆ  ب��ه رگ��ری 
له   نییه   ئ��ه ن��دام  ئیسرائیل  وت���ی،  ت��ورك��ی��ا 
په یمانی باكووری ئه تڵه سی و بۆیه  ناكرێت 
مه به ستی  به   ناتۆ  به رهه مه كانی  ئیسرائیل 

پارێزگاركردن له خۆی به كار بهێنێت.

ونبوون 
مامۆستایانی  یەكێتی  ن��اس��ن��ام��ەی  ون��ب��وون��ی 
كوردستان لقی هەولێر بەناوی سعدون احمد داود

شوێنی  ب��ی��دات��ە  دۆزی��ت��ی��ەوە  ه��ەرك��ەس��ێ  تكایە 
دەرچوونی

*             *             *
ونبوون 

ئەندازياران   سەنديكای  ناسنامەی  ون��ب��وون��ی 
علی  ك��ام��ران  ب��ەن��اوی   3269 ناسنامە  ژم���ارەی 
شوێنی  بیداتە  دۆزیتیەوە  تكایەهەركەسێ  صالح 

دەرچوونی.
*             *             *

ونبوون
چۆمان  شارستانی  باری  ناسنامەی  بوونی  ون 
تكایەهەركەسێ  ع��ل��ی,  رس���ول  ل��ق��م��ان  ب��ەن��اوی 

دۆزیتیەوە بیداتە شوێنی دەرچوونی.
*             *             *

ونبوون 
نیشینگەی  بەڕێوەبەرایەتی  ناسنامەی  ونبوونی 

هەولێر
محمد  أستی  بەناوی  كار  نیشینگەی  ناسنامەی 
بیداتە شوێنی  دۆزیتیەوە  تكایەهەركەسێ  محمود, 

دەرچوونی.
*             *             *

بەڕێوەبەرایەتی گشتیی تۆمارگەی خانووبەرە 
تێبینەرایەتی تۆمارگەی خانووبەرەی خەبات

بڕیاری چەسپاندنی خاوەنداریەتی خانووبەرە
خاوەنداریەتی  چەسپاندنی  كۆنووسی  بە  پشت 
)2315/1(ل����ە  زنجیرە  خ��ان��ووب��ەرەی  ب��ە  تایبەت 
گەرەكی69كەورگۆسك” لە رێكەوتی 4/12/2011 
پێی  بە  كراوە  لێی  لێكۆڵینەوەی  ئەو  دەرئەنجامی 
تۆماركردنی  ی��اس��ای  )48(ی  م���اددە  دەس��ەاڵت��ی 
1971ی  س��اڵ��ی  )43(ی  ژم�����ارە  خ���ان���ووب���ەرە 
خاوەنداریەتی  بڕیارمدا  داوم  پێی  ه��ەم��وارك��راو 
تەواوی خانووبەرەی دیاریكراو بەناوی )شارەوانی 
پێی  بە  بڕیارەش  ئەم  و  بچەسپێ  كەورگۆسگ( 
ماددە /49/ی یاسای ناوبراو بۆ ماوەی “30” رۆژ 

باوبكرێتەوە. 
سەرۆكی لێژنەی چەسپاندنی خاوەنداریەتی 
دادوەری بەرایی خەبات

*             *             *
بەڕێوەبەرایەتی گشتیی تۆمارگەی خانووبەرە 

تێبینەرایەتی تۆمارگەی خانووبەرەی خەبات
بڕیاری چەسپاندنی خاوەنداریەتی خانووبەرە

خاوەنداریەتی  چەسپاندنی  كۆنووسی  بە  پشت 
)3283/1(ل����ە  زنجیرە  خ��ان��ووب��ەرەی  ب��ە  تایبەت 

گەرەكی69كەورگۆسك” لە رێكەوتی 4/12/2011 
پێی  بە  كراوە  لێی  لێكۆڵینەوەی  ئەو  دەرئەنجامی 
تۆماركردنی  ی��اس��ای  )48(ی  م���اددە  دەس��ەاڵت��ی 
1971ی  س��اڵ��ی  )43(ی  ژم�����ارە  خ���ان���ووب���ەرە 
خاوەنداریەتی  بڕیارمدا  داوم  پێی  ه��ەم��وارك��راو 
تەواوی خانووبەرەی دیاریكراو بەناوی )شارەوانی 
پێی  بە  بڕیارەش  ئەم  و  بچەسپێ  كەورگۆسگ( 
ماددە /49/ی یاسای ناوبراو بۆ ماوەی “30” رۆژ 

باوبكرێتەوە. 
سەرۆكی لێژنەی چەسپاندنی خاوەنداریەتی 
دادوەری بەرایی خەبات

*             *             *
تێبینەرایەتی تۆمارگەی خانووبەرەی خەبات

ژمارە)1874( ڕێككەوت 13/3/2012
تۆماركردنەوەی  سەرلەنوێ  داواكاری  جاڕدانی 

خانووبەرە 
بەپێی ئەو داواكاریەی لە بەرواری 13/3/2012 
سەرلەنوێ  بۆ  ك��راوە  فەرمانگەیە  بەم  پێشكەش 
تۆماركردنی تەواو خانووبەرەی ژمارە)1537/1(
)بەناوی  ب��ەن��اوی  زاب”  “56ج���دی���دة  گ��ەڕەك��ی 
ژێر  لە  كە   ) ط��وب��زاوە  ش��ارەوان��ی  سەرۆكایەتی 
و  خاوەنی  وەك  یاسایی  م��اوەی  بۆ  دەستییەتی 
بەپێی  ئەوەی  بۆ  خاوەنداریەتیەكەی  بەمەبەستی 
 )43( ژم���ارە  خ��ان��ووب��ەرە  ت��ۆم��ارك��ردن��ی  یاسایی 
ساڵی/ 1971 تۆماربكرێت، بڕیارماندا داواكاریەكە 
باوبكرێتەوە، جا هەر كەسێك پەیوەندی هەبێت یا 
مافێكی دیاریكراوی لەسەر هەبێت لە ماوەی “30” 
رۆژی دوای باوكردنەوەكە بەڵگەو قەواڵەی خۆی 
لەكاتژمێر  و  بكات  بەڕێوەبەرایەتیە  بەم  پێشكەش 
ماوەی  دوای  ك��ۆت��ای��ی  رۆژی  ب��ەی��ان��ی  “10”ی 
باوكردنەوەكە لە شوێنی خانووبەرەكە ئامادەبێت 
ئەو  ئەنجامدانی  لەكاتی  مافەكانی  سەلماندنی  بۆ 
ئەنجام  مەبەستە  ئ��ەم  بۆ  رۆژی  ل��ەو  كە  نۆڕینە 

دەدرێت. 
سامي حمد مجيد
تێبینەری تۆمارگەی خانووبەرەی خەبات

*             *             *
دادگای باری كەسی هەولێر

ژمارە/6/ت/2012
بەروار/13/3/2012

“جاڕدان”
ئۆتۆمبیلی  بەفرۆشتنی  دادگایەهەڵدەستێ  ئەم 
ژمارە)1222()هەولێر تەكسی(جۆری)أوبل ڤیكترا( 
خوالێخۆشبوو)فتاح  ك��ەب��ەن��اوی  م���ودی���ل)1995( 
 )12( كاتژمێر   )28/3/2012 علی(لەڕۆژی  نوری 
كڕینی  دویەوێ  هەركەسێك  جا  نیوەڕۆ  دوازدەی 

بكات با ئامادەبێ لەم دادگایە لە داداگایە لە كات 
 )10%( یاسایی  پ��ارەی  وە  دیاریكراو  وشوێنی 
ئۆتۆمبێلەكە خەماندراوە  بهێنێت وە  لەگەڵ خۆی 
سەد  پێنچ  ملێون  ش��ەش  ن��رخ��ی)6500000(  بە 

هەزار دینار.
دادوەری یەكەم گیالن احمد محمد أمین

*             *             *
لیژنەی كەم كردنەوەی تەندەرەكان 
ژمارە/1187 ڕێكەوت 13/3/2012

ئاگاداری 
ب/كەم كردنەوەی نهێنی/ ژمارە )216(تایبەتە بە 

گەشەپێدانی هەرێمەكان بۆ ساڵی 2012
)DYS-120934-1208689(كۆدی پڕۆژە

تەندەرەكان/  هەولێر/بەڕێوەرایەتی  پارێزگای 
كردنەوەی  كەم  تەندەرەكان  ك��ردن��ەوەی  لێژنەی 
یاریگای   )2( ك��ردن��ی  )دروس����ت  پ���رۆژی  نهێنی 
وەرزش�����ی چ��ی��م��ەن��ی دەس���ت���ك���ردی ب���چ���ووك)6( 
رێ  لەسەر  شەهیدان  خانووەكانی  لە  یاریزانی 
هەولێر   – )ش��اخ��واڵن(  وكۆمەڵگای  ك��ەرك��وك  ی 
نیشتەجێ  ئ��اوەدان��ك��ردن��ەوەو  )ب��ەڕێ��وەب��ەرای��ەت��ی 
بەڵێندەرو  ه��ەر  ج��ا  هەڵدەستێت.  ی  پ��ێ  ك���ردن( 
هەیە  ب��ەش��دارب��وون��ی  ئ����ارەزووی  كۆمپانیایەك 
بدەن  ژمێریاریمان  بەڕیوەبەرایەتی  لە  س��ەر  با 
مەرجەكانی  ت��ەن��دەرو  لە  وەرگرتنی  بەمەبەستی 
بەڵێندەرایەتی پڕۆژی سەرەوەبە مەرجێكوەرگرتنی 
ئەو تەندەرانە دەبێ لەناو زەرفێكی مۆركراو دابێ 
و وە ناونیشانی بەڵێندەر یاكۆمپانیا لەسەر نوسراو 
بێت وپێش كەش بە سكرتێری لیژنەی كردنەوەی 
لە دیوانی پارێزگای هەولێر/ كاڕگێری خۆجێ یەتی 
بكرێ وە دوا كاتیش بۆ وەرگرتنەوەی تەندەرەكان 
شەمە(  )ی��ەك  ڕۆژی  ن��ی��وەڕۆ  ی   )12( كاتژمێر 

ڕێكەوتی 1/4/2012 دەبێت.
وە مەرج نیە فەرمانگەكەمان بە نزم ترین نرخی 
باوكردنەوەی  ی  ك��رێ  وە  بێت.  ڕازی  ت��ەن��دەر 
ڕاگەیاندن دەكەوێتە ئەستۆی ئەو كەسەی كە كەم 

كردنەوە ی لەسەر دەگیرسێتەوە. 
• مەرجەكانی وەرگرتنی تەندەر:

• كۆمپانیا لە پلە )8( كەمتر نەبێت.
• هێنانی بارمتەی سەرتایی بەبڕی )7000000( 
حەوت ملیۆن دینار بەشێوەی چەكی پەند كراو یان 

خگاب چمان
هەزار  شێست  ت���ەن���دەر)60000(  فرۆشتنی   •

دینار.
نوزاد هادی مولود
پارێزگای هەولێر
و سەرۆكی تەندەرەكانی پارێزگا

*             *             *
دادگای بەرای عەنكاوە 

ژمارە / 5/م/2012 ڕێكەوت /13/3/2012
جاڕدان

ت��وم��ا( شوێنی  ب���ۆداوال���ێ���ك���راو)س���االر ص��ب��ری 
نیشتەجێبوون نادیارە. داواكار )والء جورج شابو( 
دژی  لە  كردبوو  تۆمار  كەسی  م��وادی  داوایەكی 
دادگ��اك��ەم��ان كە  لە  5/م/2012   / بە ژم��ارە  ت��ۆ  
هاوسەری  گرێبەستی  بەپێی  داواكاری  مێردی  تۆ 
ژمارە79/1993 لە دادگای مودای كەسی هەولێر 
اسقفية  )رئاسة  كە  دەرچ���ووە,   9/11/1993 لە 
ابارشيه اربيل الكلدانية( بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی 
مارەبڕین )بطالن الزواج(ی لە نێوان)ساالر صبری 
شابو(بڕیارەش  ج��ورج  )والء  داواك���ار  و.  ت��وم��ا( 
)قابال  وپ��ێ��داچ��وون��ەوەی��ە  ن��اڕازی��ب��وون  ش��ی��اوی 
لالعتراض و التمیز( لە ماوەی یاسایی )10( ڕۆژ 
لە دوای باوكردنەوەی لە ڕۆژنامە, لە بەر ئوەی 
شوێنی دانیشتنت نادیارە بەپێی أشعاری موختاری 
دا  ب��ڕی��اری  دادگ���ا  بۆیە   , عەنكاوە  ش��ارۆچ��ك��ەی 
ڕێگەی  لە  دەربچێت  بۆ  پاشملەت  پێڕاگەیاندنی 
كوردستان  هەرێمی  ن��اوخ��ۆی  ڕۆژن��ام��ەی  دوو 
بۆ  ئاماژە  دادگا  بڕیاری  بە  ئاگاداركردنەوەت  بۆ 
جێ  بە  جێ  بڕیارەكە  ئەگەرنا  س���ەرەوە  ك��راوی 

دەكرێت بەپێی یاسا.
دادوەر عبدالباسط مسعود احمد

*             *             *
فەرمانگەی دادنووسی یەكەمی هەولێر 

هۆبەی گلدانەوە
ژمارە/7/1020

ڕێكەوت 15/3/2012
باوكردنەوەی هۆشداری 

بریكاری  سعید(  فتاح  بەناوی)سعید  هۆشداری: 
فتاخ سعید( هۆشداركراو: ڕێدڤان  )غازی  پارێزەر 

عبدالوهاب احمد
هۆشدارتان  ف��ەرم��ان��گ��ەك��ەم��ان  ل��ە  ب��ەڕێ��زت��ان 
ئاڕاستەكراوە لە الیەن سعید فتاح سعید هۆشداری 
 1/3/2012 ب����ەرواری  ل��ە   22/260 ژم���ارە  ب��ە 
بەپێی  ن��ادی��ارە  دانیشتنت  شوێنی  ئ��ەوەی  لەبەر 
بەرواری  لە  برایەتی  گەرەكی  موختاری  أشعاری 
ڕۆژانە  ڕۆژن��ام��ەی  دوو  ڕێ��ك��ای  7/3/2012ل�����ە 
 )15( ماوەی  لە  دەكەینەوە  ئاگادارتان  فەرمی  بە 
خانووی  ی  ك��رێ  دان��ی  بۆمەبەستی  ڕۆژ  پانزە 
ژم��ارە114/2194/ك 45وارش )4( چوار مانگی 
دوالری  ه���ەزار  ش��ەش   $)6000( دەك��ات��ە   ك��ە 
ئەمریكی لەماوەی )3( سێ ڕۆژ دوای پێڕاكەیاندنت 
بەم هۆشداریە ئەگەر نا ناچار دەبین رێ وشوێنی 

یاسایی بگرینە بەر.
مریوان قرنی ابراهیم
دادنووسی یەكەمی هەولێر

*             *             *
دادگای بەرای شەقاوە 
ژمارە/113/ب/2011 
ڕێكەوت 12/3/2012 

جاڕدان 
و گالوێژ مصطفى  ڕزگ��ار مصطفی  داواك���اران/ 

حسن داوالێكراو/ هوشیار مصطفى حسن
داوای  ل��ە  دادگ��ای��ە  ئ��ەم  ب��ڕی��اری  ب��ە دوای  دوا 
ژمارە /113/ب/2011 بە البردنی هاوبەش )أزالە 
شیوع( لە پارچە زەوی ژمارە 855/5 كەرتی/16 
دابەش  لەبەر  فرۆشتنی  بە  شەقاوە  زەویەكانی 
نەبوونی بۆیە ئەم زەویە كە ئاكارەكانی لە خوارەوە 
دیاری كراوە بە زیادكردنی ئاشكرا دەفرۆشێت بۆ 
لە  باوكردنەوەی جاردان  دوای  15 ڕۆژ  ماوەی 
ڕۆژنامە یەكەم ڕۆژ نەبێت, ئەو كەسەی ئارەزووی 
كڕینی هەیە بە %10 نرخی خەمنڵێنراو لەگەڵ خۆی 
بێنێتە دادگا ئەگەر هاوبەش نەبێت,  وە لە سیەمین 
دەست  كردن  زیاد  نیوەڕۆ  )12(ی  كاتژمێر  ڕۆژ 
پشووی  كەوتە  ك��ردن  زی��اد  ئەگەر  وە  پێدەكات 
ڕەسمی ئەوا ڕۆژی كاركردنی دوای پشوو ئەبێتە 
تۆماركردن وە كرێی  زیاد كردن, رەسمی  ڕۆژی 

بانگكار ئەكەوێتە سەر كڕیار. 
ئاكارەكان:

1. ژمارەی زەوی/855 /5 كەرتی/16 زەویەكانی 
شەقاوە.

2. جۆری ملك/موڵكی تەواو
3. ڕووبەر/ 195 م

4. پێكهاتەكان / سێ ژوور وچێشتخانەو گەرماو 
وئاودەست.

لەكاتی  حسن  مصطفى  هوشیار  نیشتەجێ؟   .5
فرۆشتن دەرناچێت.

یەك  حەفتاو   71400000 خەمڵێنراو  نرخی   .6
ملیۆن وچوار سەدو هەزار دینار.

دادوەر
 قباد شیرزاد نوری

*             *             *
ونبوون

مەحمود  پەروێزخانبەناوی   م��ەرزی  پێناسێكی 
محمد عەلی دانیشتووی گەڕەكی شەهیدانی كەالر 
بیگەڕێنێتەوە  دۆزیتیەوە  هەركەسێك   ون��ب��ووە. 

شوینی دەرچوونی.
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سوریا: دوێنێ 97 كه س كوژرا و سعوودیه  و 
هۆڵەنده ش باڵیۆزه كانیان له  دیمه شق كێشایه وه 

راگه یاند  ئ��ه وه ش��ی��ان  چ��االك��وان��ان  ه��اوك��ات 
به تنا  كفر  ن��اوچ��ه ی  ل��ه   دوێ��ن��ێ  به یانیی  ك��ه  
ل��ه  ده وروب�����ه ری ش���اری دی��م��ه ش��ق ش��ه ڕ و 
سه ر  هێزه كانی  نێوان  له   تووند  پێكدادانێكی 
به  رژێم و هێزه كانی سوپای سوریای ئازاد 
كه   كرد  ئاشكراشیان  هه روه ها  و  رووی��داوه  
به یانیی ئه مڕۆ له  گه ڕه كی جوبه یر له  شاری 
رووی���داوه   به هێز  ته قینه وه یه كی  دیمه شق 
ته قینه وه یه كی  چه ند  و  ته قه كردن  ده نگی  و 
ش���اره دا  ئ���ه و  شوێنێكی  ل��ه چ��ه ن��د  دی��ك��ه ش 

بیستراوه . 
چاالكوانان ئاماژه یان به وه شكرد كه  هێزه كانی 
له  شارۆچكه ی دۆما  ئازاد  سوپای سوریای 
توانیویانه   دیمه شق  ش��اری  ده وروب���ه ری  له  
پله ی  به   رژێم  به  سوپای  ئه فسه رێكی سه ر 

عه مید ده ستگیر بكه ن. 
ئه م رووداوان��ه ش له  كاتێكدا دێت كه  دوێنێ 
خۆپیشاندان  ده ستپێكردنی  به سه ر  ساڵێك 
و توندوتیژیه كان له  دژی رژێمه كه ی به شار 
بوونی چه ندین  تێپه ڕی و سه ره ڕای  ئه سه د 
ئه و  دیبلۆماسی و فشارخستنه  سه ر  هه وڵی 
چه ند  و  رۆژئ��اوا  واڵتانی  له الیه ن  رژێمه ش، 
شه ڕ  ئێستا  تاكو  به اڵم  عه ره بیه وه ،  واڵتێكی 
له   هاوواڵتیان  سه ركوتكردنی  و  پێكدادا  و 
سوریادا به رده وامی هه یه  و هه موو رۆژێك 
له و واڵته دا ده یان كه س به ده ستی هێزه كانی 

سه ر به  رژێمه وه  ده بنه  قوربانی.  
له باره ی فشار و هه وڵه  نێوده وڵه تیه كانیشه وه  
ب���ۆ س����ه ر رژێ���م���ه ك���ه ی ب���ه ش���ار ئ���ه س���ه د، 
ده ره وه ی  وه زاره ت������ی  ل��ه   س���ه رچ���اوه ی���ه ك 
واڵته كه ی  هه واڵه كانی  ئاژانسی  به   سعودیه  
راگه یاندووه  كه  به هۆی ئه و رووداوانه ی كه  
باڵیۆزخانه ی  ریاز  رووده ده ن،  سوریادا  له  
سه رجه م  و  داخستووه   دیمه شق  له   خ��ۆی 
بانگهێشت  باڵیۆزخانه كه شی  فه رمانبه رانی 
به هه مان  هۆڵه نداش  هه روه ها  و  كردۆته وه  
دیمه شق  ل��ه   خ���ۆی  ب��اڵ��ی��ۆزخ��ان��ه ی  ش��ێ��وه  
داخست، ئه مه ش له  كاتێكدا كه  دوێنێ ئیتاڵیاش 
و  داخ��س��ت  س��وری��ا  ل��ه   خ��ۆی  باڵیۆزخانه ی 
باڵیۆزخانه كه شی  فه رمانبه رانی  س��ه رج��ه م 

بانگهێشتی واڵته كه ی كرده وه .
ئه فغانستان.. ئه و سه ربازه  ئه مه ریكییه ی كه  16 

هاوواڵتیی ئه فغانیی كوشت گه یشته  كوێت
هاوپه یمانی ئه تڵه سی له  ئه فغانستان به پاڵپشتی 
داوه .  ب��ڕی��اره ی  ئ��ه و  یاسایی  ڕاس���پ���ارده ی 
رابردوو  یه كشه ممه ی  رۆژی  باسه   شایه نی 
سه ربازێكی ئه مه ریكی ته قه ی له  هاوواڵتیانی 
له   ك��رد  ئه فغانستان  ق��ه ن��ده ه��اری  هه رێمی 
كوژران  ئه فغانی  ه��اووالت��ی   16 ئه نجامدا 
وده ره كی  ن��اوخ��ۆی  توندی  ك��اردان��ه وه ی  و 

به دوای خۆیدا هێنا.
ئۆباما و كامیرۆن پرسی سوریا و ئێران و كشانه وه ی 

هێزه كانی ناتۆ له  ئه فغانستانیان گفتوگۆكرد
هه روه ها له به شێكی قسه كانیدا دیڤد كامیرۆن 
له سه ر  گ��ه ر  سوریا  سه رانی  دا  ه��ۆش��داری 
به رده م  سه ركوتكردنه   هه ڵمه تی  ئه مجۆره  
نێوده وڵه تی  دادگ��ای  رووب���ه ڕووی  ئ��ه وا  بن 
ئه نجام  ل��ه گ��ه ڵ  لێپرسینه وه یان  ده ب��ن��ه وه و 
چاره سه رێكی  داوای  لێره دا  بۆیه   ده درێ��ت، 
دوور  سوریا  دۆخ��ی  بۆ  ده كه ین  سیاسیانه  

له جه نگی ناوه خۆ. 
دووپاتی  ئۆباما  ب��اراك  خۆشیه وه   له الیه ن 
به كارهێنانی  باسی  زوو  له ئێستادا  ك��رده وه  
ئه مه   هێز بكرێت بۆ كێشه ی سوریا، چونكه  
ده بێته  هه ڵگیرسانی هۆی جه نگی ناوه خۆ له م 

واڵته دا. 
سه باره ت به پرسی ئه تۆمی ئێران بارك ئۆباما 
رایگه یاند هه لی گه یشتن به رێكه وتنی دبلۆماتی 
له گەڵ ئێران له مه ڕ به رنامه  ناوه كیه كه ی هیچ 
داوا  لێره دا  بۆیه   ن��ه ب��ووه ،  ئاكامێكی  ج��ۆره  
له سه رانی ئێران ده كه م سوود له كات وه ربگرن 
و له گه ڵ هه ر شه ش واڵته  زلهێزه كه ی جیهان 
رووبه ڕووی  به پێچه وانه وه   رێكه وتن،  بگه نه  

دواڕۆژێكی باش نابن. 
سه رۆكی  ئه فغانستان  ره وشی  به   سه باره ت 
بارك  ئه مه ریكا  یه كگرتووه كانی  والی��ه ت��ه  
ئۆباما به دووری خسته وه  گۆرانكاری له ناكاو 
له  پالنی كشانه وه ی هێزه كانی ئه مه ریكا بكات 
ناكه م  پێشبینی  رایگه یاند،  و  له ئه فغانستان 
له ناكاو  گۆڕانكارییه كی  هیچ  قۆناغه دا  ل��ه م 
هه زار  ده   چونكه   بكرێت،  ئێستادا  له پالنی 
سه ربازمان كشاندۆته وه  و به پێی پالنه كه مان 

له  هاوینی داهاتوو  تر  25 هه زار سه ربازی 
ده كشێنینه وه .

پەیڤدارێ وەزارەتا دەرڤەی تركیێ: 7 ژەنەرالێن 
سووریێ ل تركیێنە

ئونال  سەلچوك  ه��ەروەه��ا  بووینە.  تركیێ 
تركیێ  دەرڤ���ەی  ك��ارێ  وەزارەت���ا  پەیڤدارێ 
یێ  دن  ژەنەرالەكێ  هاتنا  ب  كو  كر  خوویا 
رەڤیانە  كو  ژەنەرالێن  ه��ەژم��ارا  س��ووری��ێ، 

تركیێ گەهشتیە 7 ژەنەراالن.
ئه حمه دی نه ژاد له ناو په رله مانی واڵته كه یدا 

پرسیاری بڕوانامه ی په رله مانتارانی كرد و ئه وه ش 
ناڕه زایی توندی لێكه وته وه 

ل���ه  كاتی  ن������ه ژاد  ئ���ه ح���م���ه دی  م���ه ح���م���وود 
كه   ڕه تیكرده وه   پرسیاره كان،  وه اڵمدانه وه ی 

یاسای پێشێلكردبێت.
هه روه ها له  كۆتاییدا ئه حمه دی نه ژاد بڕوانامه  
و شه هاده ی په رله مانتارانی برده  ژێر پرسیار 
و بێحورمه تی پێكردنه وه ، ئه مه ش ناڕه زایه تی 
توندی په رله مانتارانی به دواوه  بوو و سه رۆكی 
په رله مان داوای له  ئه حمه دی نه ژاد كرد رێز و 
حورمه تی په رله مان و په رله مانتاران بگرێت. 
بۆ چه ند ساتێك فه زای په رله مانی ئێران ئاڵۆز 
وته كانی  له   ڕه خنه یان  په رله مانتاران  و  بوو 

ئه حمه دی نه ژاد گرت.
شایانی باسه  بابه تی لێپرسینه وه و بانگهێشتی 
ئه حمه دی نه ژاد بۆ په رله مان و وه اڵمدانه وه ی 
پرسیاری په رله مانتاران له باره ی پێشێلكردنی 
یاسا له  الیه ن ئه حمه دی نه ژاد بووه ته  هۆی 
و  ح��ك��ووم��ه ت  ن��ێ��وان  ن��اك��ۆك��ی  و  مشتومڕ 

په رله مانی ئێران.
ناتانیاهۆ:بۆ به رگریكردن له خۆمان چاوه ڕێی 
دۆسته كانمان ناكه ین و ناهێڵین ئێران ببێته  

خاوه نی چه كی ئه تۆمی
پێشووتری  وه زی��ران��ی  س��ه رۆك  گوتیشی  و 
ئیسرائیل به رده وام رووبه ڕووی هه ڕه شه كانی 
به اڵم  بوونه ته وه ،  ئێران  ئه تۆمی  پرۆگرامی 
ئه مه ریكادا  گوێرایه ڵییه كانی  له   نه یانتوانیوه  
له   سه ربازی  ك��رده ی  به   رێگه   كه   ده ربچن، 
دژی ئێراندا نادات. ناتانیاهۆ روونشیكرده وه  
رێگه ی  به   ئێران  ده خ��وازێ��ت  ئیسرائیل  كه  
ئاشتیانه  ده ستبه رداری پرۆگرامه  ئه تۆمییه كی 
ببێت و هه روه ها ناتانیاهۆ گوتیشی پێویسته  

له سه ر من به رگری له  تواناكانی ئیسرائیل بۆ 
پارێزگاریكردن له خۆی له  هه ر هه ڕه شه یه ك 
ناتانیاهۆ  بنیامین  بكه م.  بێت  ل��ه س��ه ری  كه  
دووپ��ات��ی��ش��ی ك�����رده وه  ك���ه  ئ��ی��س��رائ��ی��ل بۆ 
به رگریكردن له خۆی هیچ كاتێك چاره نووسی 
خۆی ناخاته  به رده ستی كه سانی دیكه ، ئه گه ر 
نزیكترین دۆستیشی بێت. سه رۆك وه زیرانی 
سه ر  دوای��ی��ه ی  ئ��ه م  هێرشه كانی  ئیسرائیل 
گرژییه كانی  به   به سته وه   غ��ه ززه ی  كه رتی 
نێوان ته لئه بیب و تاران و ئاماژه ی به وه شكرد 
كه  هه ركاتێك هێزه كانی واڵته كه ی له  شوێنێك 
و  ده گرنه وه   جێگه یان  ئێران  ئه وا  بكشێنه وه  
نمونه شی بۆ گوته یه ی هێنایه وه  گوتی كاتێك 
ئیسرائیل له  لوبنان و كه رتی غه ززه  كشایه وه  

ئه وا ئێران شوێنی ئه وانیان گرتۆته وه .
به نگالدش.. ژماره ی كوژراوانی به ریه ككه وتنی دوو 

كه شتییه كه  گه یشته  123 كه س
راشیگه یاند  پۆلیس  به ڕێوه به ری  123كه س، 
35 ك��ه س��ی رووداوه ك������ه  رزگ����ار ك���راون. 
هاوكات ده زگاكانی راگه یاندنی ناوخۆی ئه و 
به هۆی  تر  كه سی   40 باویانكرده وه   واڵته  
مه له وانیه وه  رزگاریان بووه  و  ده یان كه سی 
رووداوه   ئه م  نادیاره .  چاره نووسیان  تریش 
له  رووباری میغنا له  دووری 50 كیلۆ مه تر 
له ئه نجامی  پایته خت  داك���ای  ب��اش��وری  ل��ه  
به ریه ك كه وتنی كه شتیه كی نه فه ر هه ڵگر كه  
نزیكه ی 100 كه سی له  ناوچه ی شاریابتور 
ده گواسته وه   پایته خت  رۆژئ��اوای  باشوری 
له گه ڵ به له مێك له رۆژی سێشه مه ی رابردوو 

روویداوه .
به غدا.. هێزه كانی پۆلیس و ئاسایش ڕێوشوێنی 

ئه منیی توندیان گرتۆته به ر
عه ره بی  والتانی  لوتكه ی  ئێراق  پایته ختی  له  

به ڕێوه  ده چێت. 
هه ر له م باره یه وه  قوسه ی  سوهه یل جێگری 
ئێراق  ن��وێ��ن��ه ران��ی  ئه نجوومه نی  س��ه رۆك��ی 
رایگه یاند كه  سه ركرده ی  هێزه  سیاسییه كانی 
ئێراق، سه رقاڵی  كۆبوونه وه ن بۆ پاڵپشتیكردن 
واڵتانی   لوتكه ی   كاره كانی   سه رخستنی   له  
ئه م  29ی  و   28 له   بڕیاروایه   كه   عه ره بی  

مانگه  پایته ختی ئێراق به ڕێوه بچێت.



16 /3 /1988 ئەو رۆژە شوومەی 
ل��ەج��وان��ی و   پ��ڕ  ئ��ارام��ی  ك��ە شارێكی 
بەدەستی  هونەر  و  عەشق  و  دڵگیری 
لەماوەی  گۆڕبەگۆڕ  بەعسی  رژێمی 
شێوەو  بەدڕندەترین  خولەكێكدا  چەند 
هەڵەبجەی  پ���اس���اوێ���ك  ه��ی��چ  ب��ەب��ێ 
ك���ردە وێ���ران���ەو ك���اول و س����ەرەڕای 
ئ���اوارەب���وون���ی دان��ی��ش��ت��وان��ەك��ەی بۆ 
لە  ئێران و شەهیدكردنی زیاتر  واڵتی 
5000 كەسی بێتاوان و برینداركردنی 
تا  رۆژەوەو  ل���ەو  ه���ەر  ت��ر  س��ەدان��ی 
راپەڕینە مەزنەكەی ساڵی 1991 كەس 
نەیدەتوانی سەردانی ئەم شارە بكات و 
بوو بە شارێكی قەدەغەكراو بێجگە لە 
نەبوو  بۆ كەس  بەعس  خوێنڕێژەكانی 
ئەم  تەماشای  ل��ەدوورەوەش  تەنانەت 
شارە بكات! ئەمڕۆش دوای تێپەربوونی 
كارەساتەو  ئ���ەو  ب��ەس��ەر  س���اڵ   24
رووخ���ان���ی  ب���ەس���ەر  9س�����اڵ  دوای 
تاوانبارانی  ل��ەس��ێ��دارەدان��ی  رژێ��م��داو 
كارەساتەكە سەدام و عەلی  سەرەكی 
هێشتا  دارودەس��ت��ەك��ەی  و  كیمیایی 
پێویست  وەك  و  ب��ەت��ەواوی  هەڵەبجە 
قوربانیانی  و  كارەساتەكە  بەگوێرەی 
ناساندنی  هۆی  بووە  كە  كارەساتەكە 
ئاوڕی  دەرەوە  بەدونیای  كورد  گەلی 
لەیادی  هیوایەی  بەو  لێنەدراوەتەوەو 
24 ساڵەی كارەساتەكەدا لێپرسراوانی 
كوردستان،  پەرلەمانی  و  حكوومی 
پەرلەمانی ئێراق و حكوومەتی ئێراقی 
حكوومەتی  ك��ە  پێیەی  ب��ەو  ف��ی��دراڵ 
ئەو  یەكەمی  بەرپرسی  پێشوو  ئێراقی 
بەپەلە  هەوڵێكی  بوو،  گەورەیە  تاوانە 
ب��درێ��ت ب���ەدەرك���ردن���ی ی��اس��ای��ەك بۆ 
و  دانیشتوانەكەی  قەرەبووكردنەوەی 
هەروەك  شارەكە،  ئاوەدانكردنەوەی 
دەركرا  نێودەوڵەتی  بڕیارێكی  چ��ۆن 
قەرەبووكردنەوەی  ب��ە  س���ەب���ارەت 
حكوومەتی  لەالیەن  كوەیت  دەوڵەتی 
بەرپرسیارێتیان  كە  ئێراقەوە  ئێستای 
ئێستای  حكوومەتی  ئەستۆی  خستە 
سااڵنە  ت��ائ��ێ��س��ت��اش  ك���ە  ئ���ێ���راق���ەوە, 
لەبودجەی  ت��ای��ب��ەت  ب��ودج��ەی��ەك��ی 
نەتەوە  ل��ەالی��ەن  دەب���ڕدرێ���ت  ئ��ێ��راق 
مەبەستە.  ئ��ەو  بۆ  یەكگرتووەكانەوە 
دانیشتوانی  سەرجەم  هیوای  و  ئاوات 
شارەكەیان  ك��ە  شەهیدە  هەڵەبجەی 
شاری  و  ه��ون��ەر  ش��اری  ب��ە  ببێتەوە 
شاعیران و گواڵن و باخی میر و كانی 

عاشقان.
یوسف هەورامی

)1( ـەوە

لە الپەڕەی

ئیسرائیل  وه زی��ران��ی  س���ه رۆك  ناتانیاهۆ  بنیامین  ئ��اژان��س��ەك��ان: 
هه ڕه شه ی كرد كه  واڵته كه ی هێرشی سه ربازی بۆ سه ر دامه زراوه  
ئه تۆمیه كانی ئێران ئه نجامده دات و گوتیشی مناحیم بیگن سه رۆك 
ئه وروپا  و  ئه مه ریكا  كه   ده یزانی  ئیسرائیل  پێشووی  وه زیرانی 
بۆ  سه ربازی  هێرشی   ،1981 له ساڵی  به اڵم  لێده گرن،  ره خنه ی 
سه ر دامه زراوه  ئه تۆمیه كانی ئێراق ئه نجامدا. بنیامین ناتانیاهۆ له  
وتارێكیدا له به رده م كنێستی واڵته كه ی ئاماژه ی به وه شكرد كه  ئێران 

هه ڕه شه یه كی راسته قینه یه  له سه ر ئاسایشی ئیسرائیل

ناتانیاهۆ:بۆ به رگریكردن له خۆمان چاوه ڕێی دۆسته كانمان 
ناكه ین و ناهێڵین ئێران ببێته  خاوه نی چه كی ئه تۆمی
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به ریه ككه وتنی  رووداوه ك���ه ی  ك��وژراوان��ی  ژم��اره ی  ئاژانسەكان: 
بۆ  له به نگالدیش  گواستنه وه   به له مێكی  و  هه ڵگر  نه فه ر  كه شتیێكی 
محه مه د  ناوخۆ  پۆلیسی  به ڕێوه به ری  ب��ۆوه .  ب��ه رز  ك��ه س   123
له دوای  كاتژمێرێك  چه ند  دوای  رایگه یاند  خ��ان  شه هابه ددین 
به كۆتاهاتنی ئه ركی فریاكه وتن و دۆزینه وه ی 119 ته رم له  رۆژانی 
سێشه مه و چوارشەممە ، ماسیگره كان چوار ته رمی قوربانیانی ئه و 
رووداوه كه   شوێنی  له نزیك  ئاوه كه   رووی  له سه ر  رووداوه ی���ان 

دۆزیه وه  و به مه ش ژماره ی قوربانیان گه یشته  

ئاژانسەكان: له گه ڵ نزیكبوونه وه ی  واده ی به ستنی  لوتكه ی  واڵتانی  
29ی  و   28 كه   رایگه یاند  ئێراق  حكوومه تی   به غدا،  له   عه ره بی  
ئه م مانگه  له  به غدای پایته خت پشووی ڕه سمیه . هه روه ها شه وی 
رابردوو هێزه كانی ئاسایش و پۆلیس ئێراق پالنێكی  ئه منیی فراوان 
له گه ڵ  ئ��ه وه ی  بۆ  جێبه جێكرد   ده وروب���ه ری  و  به غدا  ش��اری   له  
نزیكبوونه وه ی واده ی به ستنی لوتكه ی كۆنگره ی عه ره بی ئاسایش 

به غدا كۆنترۆل بكه ن كه  دوای 22 ساڵ یه كه م جاره 

به نگالدش.. ژماره ی كوژراوانی به ریه ككه وتنی 
دوو كه شتییه كه  گه یشته  123 كه س

به غدا.. هێزه كانی پۆلیس و ئاسایش ڕێوشوێنی 
ئه منیی توندیان گرتۆته به ر

هەڵەبجەی شاعیران و 
عەشق و جوانی

دووكەڵێكشەكان خامۆش بوون
هەوا هەناسەبڕ كرابوو..
لەو دوورەڕا چۆن بزانم

گوندییەكان نووستوون یا بێدار؟
نەژاد 1988

بۆل14

بۆل14

بۆل14

ئەو ئەكتەرەی خاوەنی زۆرترین خەاڵتە
لە مێژووی خەاڵتەكانی ئۆسكاردا كەسێ نییە بەقەد جاك نیكسۆن خاوەنی خەاڵتی سێ خولی ئۆسكار 
لەچەشنیی  وەرگرتووە،  خەاڵتیان  دووجار  بۆ  ئەكتەر   8 تەنها  بەڵكو  خولەكەدا،   83 لەماوەی  بێت 

مارلۆن براندۆ، توم هاكس، داستن هوچمان، جاك نیكسۆن نەبێت. 

پاكستانییەكان بۆیەكەمجار ئۆسكاریان 
بەدەست هێنا

ئاهەنگی جۆراوجۆری میللییان سازدا، بەبۆنەی  لەسەراپای واڵتی پاكستان الیەنە هونەرییەكان 
لەبارەی  دیكۆمێنتی  فیلمی  باشترین  وەك  ئۆسكاری  خەاڵتی  بۆیەكەمجار  واڵتەكەیان  كە  ئەوەی 
قوربانیانی هێرشە ناوەكییەكاندا بەدەست هێنا، فیلمی )پاراستنی ئاوی روو( لە دەرهێنانی شەرمین 
ئوبێد شینوی و دانیال جونگی بوو. بەم بۆنەیەشەوە سەرۆكی ئەو واڵتە پیرۆزبایی خۆی ئاراستەی 

هەردوو هونەرمەند كردو گەورەترین خەاڵتی شارستانی ئەو واڵتەی پێ بەخشین. 

مەسعودی مەال هەمزە 
چاالكییەكانی  درێ����ژەی  ل��ە 
ئازادی  فێستیڤاڵی  شەشەمین 
وەك  و  ه���ەول���ێ���ر  ش�������اری 
نەریتێكی سااڵنە بۆ ئەمساڵیش 
بواری  ناسراوی  هونەرمەندی 
كۆمیدیا “ئەیام ئەكرەم-شەمۆ” 
كۆمیدی  ب��ەش��ان��ۆگ��ەری��ەك��ی 
دێتەوە مەیدان ودەبێتە میوانی 

بینەران وشانۆ دۆستان.
شانۆگەری گوڵێ وهیوایەكی 
عەبدولكەریم  لەنووسینی  نوێ 

ب���ەرش���ی���د وئ�����ام�����ادەك�����ردن 
ودەره���ێ���ن���ان���ی س����وع����ادە و 
هەریەك لە هونەرمەندان”ئەیام 
“دلڤین  ئ����ەك����رەم-ش����ەم����ۆ”، 
ئەكتەری  وەك  م��وح��س��ی��ن” 
بەشدارن  كارەكە  لە  سەرەكی 
چاالكییەكانی  لەمیانی  وبڕیاڕە 
هەولێر  فێستیڤاڵی  شەشەمین 
نمایش  ون������ەوروز  “ئ������ازادی 

بكرێ”
تایبەتدا  ل���ەل���ێ���دوان���ێ���ك���ی 
دەرهێنەری  س���وع���اد  ه��ی��وا 

“وەك  گ��وت��ی  ش��ان��ۆگ��ەری��ەك��ە 
ئەمساڵیش  سااڵنەو  نەریتێكی 
ڕاپەڕین  ی��ادەك��ان��ی  ب��ەب��ۆن��ەی 
نمایشكردنی  بە  ن���ەرۆزەوە  و 
وهیوایەكی  “گوڵێ  شانۆگەری 

نوێ” گەڕاینەوە.
گوتیشی”  س���وع���اد  ه���ی���وا 
شانۆگەریە  ئ����ەم  ب����ڕی����ارە 
ش���ەوان���ی  8ی  ل��ەك��ات��ژم��ێ��ر 
17و18و19/3/2012 لەهۆڵی 
نمایش  هەولێر  ش��اری  گەلی 

بكرێ.

شەمۆ لەیادەكانی ڕاپەرین و نەورۆز 
میوانی هەولێرە

لە كەركووك 
ئێوارە كۆڕێكی 
شیعر خوێندنەوە

چاالكیانەی  ئ���ەو  ن��ێ��وان  ل��ە 
ك��ە ب��ەب��ۆن��ەی ئ����ادارو ن���ەورۆز 
الوانی  یەكێتی  دەك��رێ��ن.  س��از 
كۆڕێكی  ئ���ێ���وارە  ك���ەرك���ووك 
شیعر خوێندنەوەیان بۆ هەردوو 
حوسێن  ف���ەرەی���دوون  شاعیر 
ئازادی  لەهۆڵی  نامۆ  گواڵڵە  و 
ژمارەیەكی  كەتیادا  س��ازك��رد. 
وه���ەواداران���ی  الوان  ل��ە  زۆر 
شیعر ئامادەبوون. واش بڕیاڕە 
بەردەوام  ن��اوب��راو  رێكخراوی 
دەبێت لە چاالكییە ئەدەبیەكانی 

خۆیدا .

كۆڕێك لەیادی 
لە دایكبوونی 
بارزانیی نەمر

جەمال گردەسۆری
ب����ەی����ادی ل����ە دای���ك���ب���وون���ی 
ڕێكخراوی  ن��ەم��ر,  ب��ارزان��ی��ی 
ڕۆشنبیری  ب���ۆ  ه����اودەن����گ 
چوارشەممە  ڕۆژی  گ��ش��ت��ی 
ڕێككەوتی14/ 3 بە ئادەبوونی 
لەمامۆستایانی  ژم���ارەی���ەك 
كۆڕێكی  وڕۆش��ن��ب��ی��ری  زان��ك��ۆ 
شوان  زانكۆ  مامۆستایانی  بۆ 
هاوكار  خۆشناو.  محەمەدەمین 
الیەنێك  چەند  ب��ەن��اوی  كەریم 
ل���ەم���ێ���ژووی پ���ڕ س������ەروەری 
بارزانیی نەمر لەهۆڵی ڕێكخراو 
كۆڕەكەش  كۆتایی  لە  سازكرا 
گفتوگۆ  ئامادەببوانەوە  لەالیەن 
ل����ە ب�������ارەی ك����ۆڕەك����ە ك����راو 
كەنزیكەی 2 كاتژمێری خایاند.

وەزارەت�����ی  بانگهێشتی  ل��ەس��ەر 
هونەرمەندی  الوان  و  ڕۆشینبیری 
كوردستان  گەیشتۆتە  زۆیا،  ناسراو 
بۆ ئەنجام دانی كۆنسێرتێكی گۆرانی، 
فۆلكلۆری  گ��وران��ی��ی��ەك��ی  ك��ەچ��ەن��د 
زۆیا  ئەمەشدا  لەپاڵ  خۆی،  دەگرێتە 
وەك بەمیدیاكانی ڕاگەیاند سەرقاڵی 
نوێی  ئەلبوومێكی  بەرهەمهێنانی 
گۆرانیەكانی خۆیەتی , كە زۆربەیان 
دوو  وێڕایی  كرمانجین  بەشێواكاری 

گۆرانی سۆرانی.

شیلەی بەرد لە 
ئۆروگوای

فلیمێكی  ك��ە  ب����ەرد  ش��ی��ل��ەی  فلیمی 
چەمەنی  ستاری  ك��ورد  هونەرمەندی 
خولی  30ەمین  لە  ماوەیەدا  لەو  گوڵە 
فیستیڤاڵی ئۆروگوای بەشداری دەكات, 
جیهان  واڵتی  چەندین  فیستیڤاڵەدا  لەم 
لێوان  كەیەكێ  دەك��ەن  تێدا  ب��ەش��داری 
فیستیڤاڵەدا  لە  كە  كوردییە  سینەمای 
وابڕیارە  ه��ەی��ە  خ���ۆی  ئ��ام��ادەب��اش��ی 
دەست  مانگەدا  ئەم   29 لە  فیستڤاڵەكە 

پێدەكات.

زۆیا كۆنسێرت سازدەكات

ئاوێتەبوونی جوانی و كولتوور
بۆ دیاریكردنی جوانترین وێنەی گوزارشت بەخش لە جلوبەرگی 
نەتەوەیی گۆڤاری )ئافرەتان(ی توركی ڕاپرسییەكی باوكردۆتەوە 
ئافرەتان,  خۆڕازاندنەوەی  وێنەی  ڕاكێشترین  سەرنج  دەرب��ارەی 
رووی  لە  هێنا  دەس��ت  بە  یەكەمی  خەاڵتی  وێنەیە  ئەم  بوو  ئ��ەوە 

ئاوێتەبوونی جوانی لەگەڵ كولتووردا.  

پیاوانی مه غریبی  هه فته یه ك كاری  ناو ماڵ ده كه ن 
كه ناڵی  ته له فزیۆنی  دوزیم له  واڵتی  مه غریب یه كه م به رنامه ی  به ناوی  خانم له  گه شته  پێشكه شكرد، 
له  ڕێگه ی  ئه م به رنامه یه وه  ژماره یه ك ئافره ت بۆ ماوه ی  یه ك هه فته  به مه به ستی  گه شت و سه یران و 
كات به سه ر بردن، ماڵ به سه ر مێرده كانیاندا به جێ  ده هێنن، له و ماوه یه دا پیاوان خۆیان كاری  ناوماڵ 

ده كه ن و ئاگایان له  منداڵه كانیان ده بێت.

درێژترین تارای  بۆكێنی  
ئیتالیا درێژترین تارای  بۆكێنی  بۆ بۆكێكی  ئه و شاره  دروستكرا كه  درێژییه كه ی   ناپۆلی   له شاری  

 400 و  كیلۆمه تر  دوو 
پانیه كه شی   ب��ۆو،  مه تر 
تیایدا  ب��ۆو،  مه تر  دوو 
 500 و  ه�����ه زار  پ��ێ��ن��ج 
سپیان  ئاوریشمی   مه تر 
له كاتی   ب��ه ك��اره��ێ��ن��اوه ، 
رێوڕه سمی  گواستنه وه ی  
ب��ۆك��ه ك��ه ش��دا زی��ات��ر له  
به شداریان  كه س   600
ئه و  له هه ڵگرتنی   ك���رد 

تارایه دا.

شوورەیی هەستی  خەڵكا  پێش  لە  و،  دەكەمەوە  خۆم  لە  شەرم  تۆدا  بەرامبەر  لە 
ــان نــاســنــامــەی ئـــەو فــڕۆكــەوانــە هــەڵــدەگــرم، كە ــەم ــــەوەی ه دامـــدەگـــرێـــت، ب
ـــــاســـــوودەم دەكـــــــەن و ــش ئ ــی ــك ــەڵ ــــد، خــــۆزگــــە خ ــــوان ـــا ن ـــەســـەرت ئــــازایــــەتــــی ب
ــــــــــــەوە ــــــــــــــە كـــــــــــــــــــۆڵ كــــــــــــەن ئـــــــــــــــــــەو نــــــــــاســــــــــنــــــــــامــــــــــەیــــــــــەم ل
رووناكبیری عەرەبی )هادی العلوي(
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