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 نفالەئ یتاوان یرەاداوی  ۆب کێژڕۆ  ١-٤١

 

  دەمەمح  حموودەم یلەع

 

,  ەتانێش شید یجار  وۆخ رەسەل ەبوو جار جار کێلەگ ۆیرخەسەل یرگەم نفالەئ
  یکانەنیەال مووەناو ھ  ۆب  ەوەبو ژێو در اندیخا یژڕۆ ٤٩١ ەرگەم یایدیتراژ وەئ
 ,وتنەک ەیکەواڵشا رەب ینەواەئ یانیژ

 ید یوازێش وەوێشەب یکانەتەنەیم ردوەد, ێیبوو ل یزگارڕ وتەکڕێ ەب  یشەوەئ 
, دانا ۆیخ یدوا ەل ەلەگ مەئ  یانیژ یرتاپاەس  رەسەل  یوارەنێشو, کرد ینفالەئ
 ەکوردستان ب کانەنیینشێالد یکردنیسابەق ۆب ەوەژڕۆ مەد یەداەد یوەش مێژڕ
 یو وشککردن یدانەئاو یرانکردنێخاک و و یو سوتاندن ەوییەکانەکھاتێپ مووەھ
 ەب ەوەکوردستان یتاڵھاوو یناو ەب کۆڤێمر یشتنێھەو ن ییو کان ییوزاەس
 ەزەفرەم وەفیفەخ ەو جاش ب ربازەس ەل راقێع یسوپا, کورد شیتەبیتا
 ەالو رچوارەھ ەل کانەفسانەئ ەیرەس ندەچ یکیەاییزەح کەو ەوەکانییەتەبیتا
  بووەن یزگارِ  ڕو   وتەک رەب ەیوەئ, داەد انیکوردستان یکانێالد یواوەت یالمارەپ
سات  وەحزەو ل ەچرک مووەھ, ەوییەنیب انمانەین یاڕبب یاڕیداو بب یقوت ەوەژڕۆ وەل

, ۆیخ ۆترسناک  بوو ب یکێساتەرگەم, ەشوم ەنیۆراسەپۆئ وەئ یکانەژڕۆو 
و  ڵچا, لمانەسەو نگر پزاوۆت یکانەساتەرگەناو م یانیژ یشیپاش یکانەژگارڕۆ
 ەل اونڕبەدان یکیەژوێم مووەھ نفالکراوانەئ ەڵیمۆک ەب یبارانکردنەگول یناگاەپ

 مووەھ یادی یتۆیەخ ێیج, و تاوان رگەم یرەاداوی ەل ڕبوو پ کیەژووێم,  کتریە
 داەمانگ وتەح وەئ ەیماوەل ەک ەوەتێبکر ەانیو قوربان ساتەتاوان و کار وەئ
, تێابیژەن اییناو ەل ەیوەئ, ەتاوان ڕترسناک و پ یکییەژوێم ەوەئ, درا نجامەئ
 یکانەو ئازار شێئ ەیوەئ, تێبینیبەن یکانەترسناک ەنێو ۆیخ یچاو ەب ەیوەئ
 ەیوەنینیب ۆب ەوەوەش مەد ەتێدابەن یژڕۆ ەیوەئ ەیوەئ, تێشتبەچەن
 ەینیو تێناتوان,  تێبووبەن زگارڕ ۆیخ ێیپ ەب ەیوەئ, یکانەستیوەشۆخ
 تێناکات و ناتوان ڕب یدانڵاەیئاخر خ, تێشێبک ەسات ەرگەم وەئ یکانەکۆریچ



 یونەخ ەل ەمەئ,  تێشێبک یکانەییەندڕو ئازارو د شێئ, یکانەساتەکار یناێو
و  دیساۆنیج یساتەرگەم یھانیج ەوەئ, ەو  دوورتر والترەئ رۆز ەرانیشاع

 .ەنفالەئ یناو ەک ییەکوژەڵمۆک

 یپورەیو ش نیش ەب تێبکر,  نفالەئ یکانەژڕۆ مووەھ تێناشتوانر ھاوکات
 ۆنان ب نگاوەو ھ ەوەرکردنیب ۆب کێکات,  انیژ ۆب کیەزاەف ەچونک, یکانییەرەاداوی

و  ەوەسانەڵو  ھ کانەزام ەیوەژکردنڕێسا ۆب  کێنەمەز, وژڕو دوا ەندیئا
 ەل, تێنێنام ەوەندوبونیز و ژڕۆدوا  یانیژ ۆب کێسات ەچرک, انیژ ەیوەکردنێستپەد
,  تەانیخ یکردن ادی ەل, تاوان  یرکردنیب ەل یمانا شیکانییەرەاداوی ەیوەرکردنیب
 یابردووڕ شیکێلەگ,  تێد ابردووڕ یکانەو شکست ڵتا یژووێم یکردن ریب ەل

 یمانا, داھاتووش یکانڕەکوشت و ب ەب ییەازڕ یمانا, بکات ریب ەل یکانەساتەکار
 ستەد یانی کانییەرەاداوی یرکردنیبەل, کانیەسابەو ق تەاللەز ۆب کاتەد چەملک
نرخ  یانی, کانەترسناک  ەساتەکار ەیوەبوون ەدوبار ۆب ەداھاتوو یکردن ڵەئاوا

 ەیوەئ ۆب, ەکانەسابخانەق ەیوەبون ەدوبار یھاندان یانی, کانەریزاک ەب ەدانەن
 ەیوەئ ۆب, تێچەن ادی ەل مانۆخ یکانەکردن یسابەسات و ق ەرگەم, داھاتوو

و  جاجەح ەتف ل وەوەنەیرکەد کانەزابێت یوزەو ناو ح ابانیب ەل کانمانەسکێئ
 ادی ەیگڕێ ەل ەیەھ ەوەب ستمانیوێپ, نەیبک انیکانەفتارەو ھاور کانیەجاجەح

 ۆب رەک باتەو خ ەپرس ەل وامەردەب یکێلەگ کەو مانۆخ ەوەنفالەئ ەیوەکردن
 ۆیخ کانەابردووڕ ەیەھ ەیوەئ ەییادئام کێلەگ,  نێیدان  شنڕۆ یکێژڕۆدوا
 ابردووڕ ۆیەب, ەداھاتوو ەچاومان ل ەمێئ, داھاتوو یکانەنگاوەھ ۆب ەوەتێنێبخو

داھاتوو   یکانەوەن ۆب نەینبکیداب شەو گ ونڕ یکیەداھاتو ەیوەئ ۆب ەوەنیینێخوەد
 رەسەل  شتمانین تێبەد, ەوەتەڕێناگ ەوەستانمانیوەشۆخ ەرابردوو ب نیزانەد ناەد, 

 یبوون ەندەرچەھ,  کراەن ەک ەوەنێیبن  اتیبن  نفالەئ  یکانەرستانۆگ  یوارەنێشو
و  کاتەد  ادیز مانیروونەد یئازار وامەردەناومان ب ەکورد ل یتاوانباران

 شەوەادکردنی ێب ێلەو, نەدەئازارمان د وامەردەب, ەوەنەک ڵەکا کانمانەوەادکردنی
 ۆب ەژۆر وەئ,  نێکرەد تەفرەن دایاێیت ەیژۆر وەل  تێبەد انیتاوانباران رزگار
 داەژۆر وەل, نفالەئ یخەوۆد ەبوو کارانەڵندەو گ رانەدەدڵتاوانباران و دا

 یکۆریچ ەوەنێد نفالکراوانەئ داەژۆر وەل, نێکرەد یرمەنا ف یکیەدادگا
 .بوو ستیوێگرنگ و پ ەژۆر وەئ یکردنیارید ۆیەب, ەوەنێڕگەد انینفالکردنەئ

 



 ١-٤١ ۆب

 یکەچ یدانێل رەب,  بوون ەشارو ناوچ مەکیە شتەردەو س نانیو باد سانانەو خێش
 یزارکردنەرمەش یژڕۆ ەکرا ب ەبجەڵەھ مەاڵب, کوردستان ەل وتنەک یاوییمیک
 یکەچ یرەدیقوربان یشار مەکیە کەو شیھانیج ەل, کوردستان ەل یاویمیک یکەچ
 ەب  نەیکیب تێوەشمانەد, ەوەنزیگ یرتووکەپ یگاێر ەل ەوەژوێم ەچوو یاویمیک

 ەیبارەق ەچونک, داھاتوو  ەل ھانیج مووەھ ەل یاویمیک یکەچ یکردنەغەدەق  یژڕۆ
 یوانەتر و ناسراوتر تربوو  ل یکانەو تاوان مووانەھ ەبوو ل ترەورەگ یکانەانیز
 مووەھ, ەوە ٧٠٠٢ ڵیسا ەل ەوەنسیگ یرتوکەپ یەخرا ەشۆیەب رەو دواتر ھ شوترێپ

, ەیوەادکردنی ۆب تێبەھ کێژڕۆ ەستیوێپ,  لەگ یئاست رەس ەل زنەم یکێتاوان
  ۆب ەشیگرنگ ھاەروەھ, ەکیەرەوەادی ەب دانیندەناو ۆب ەوا گرنگ یکێژڕۆ یبوون

 یانیژ یبار یداھاتوو و باشتر کردن یکانەوەن ینەیز ەل ەیوەشتنێھ وامەردەب
 تێبەد ەوێش مانەھەب شینفالەئ,  نیو قوربان ەوەتاوان وەب ستنەوەیپ ەیوانەئ

 ی% ٤٠ ەل اتریز ەک ەتاوان وەئ ەیوەادکردنی ۆب تێبکر یارید دایایت کێژڕۆ
 دایایت, ەتاوان وەئ  یژڕۆدوا  ەو ن یژڕۆ مەکیە ەن, کراڕکوشت و ب داێت یمانەکەلەگ
 ەیبارەق نیترەورەگ,  ەژڕۆ وەب نێبکر یاریتا د  ەبووەن  ەیەیورەگ ەانیز وەئ

 ەیژماران وەئ یکردن یارید) نجامدراەئ انیرمەگ ینفالەئ ەیسۆپر ەل ەکەساتەکار
 کانەنفالەئ ەکەڵب, باش نازانم  یکێکار ەب ەکردوویارید یکانەنفالەئ ۆب مێژڕ
 (.نێبکر دەناو ز ەوەانیکانەناوچ یناو ەب ەستیوێپ

 عسەب یپارت یزراندنەدام یادی سانین ٢ یشڕە یژڕۆ ەل ەک انیرمەگ ینفالەئ
 یناغۆق نیترەندانڕئاسا د عسەب کەو, ھاتێپ ییتاۆک ١-٧٠ ەو ل کردێپ یستەد
 یستەد یاویمیک یکەچ یدانێل ەب انەیواڵشا مەل ەندەرچەھ, بوو  کانەنفالەئ
 ەب انیمەرجەس ەک, "ھات  کارەب شارەتاز ەل"  ید یوانەئ یرۆز کەو کردەنێپ
 وەئ انیرمەگ یکانەشتەدێپ  ێلەو,  کردێپ انیستەد یاویمیک یکەچ یدانێل

 ەیوانیوامفرەع یتەانیو خ عسەب یسوپا ەیوەوبونڕ وەرەب ۆب بووەن یەایجوگراف
 یکانەرگەشمێشار پ ەتاز یگوندەل, بن ەورەگ کانەانیز  ەیوەئ ۆیھ ەبون کانەجاش

,  تێبگرتر کانەرشێھ ەب شێپ توانراەن مەاڵب, دا انەیورەگ یو حشع قوربان نکی
 ەل شرێپ ەک,  ەوەنگاربوونەرەب یتوانا ەبوو ل ترەورەگ رەب رشێھ یسوپا   ەیبارەق

  ەیورەگ یانیز, وتەک رەب انیرەگیکار یواندنەسرێت نفالداەئ ەیسۆدوو پر
—٤١-٤١-٤١ یکانەژڕۆ ەو ل انیرمەگ ینفالەئ ەیسۆپرەل نفالەئ یکانەنیۆراسەپۆئ



 ەکەساتەکار ەیژانڕۆ وەئ یکانەانیز,  ١-٤١ یژڕۆ شیتەبیتا ەب, دا بوو ٤٩١١-١
 مووەھ یکانیەقوربان ۆیک ەیوین ۆب کێیەس ەب ەبوون ک انیز نیرترۆو ز نیترەورەگ

 یدانەئابلوق ەیبازن ١ ی ٤١ رەسەل٤١ یوەش,  تێکرەد ەندەزەم نفالەئ  یتاوان
 ٤١ یژڕۆ ەل,  ەوەمکرانیسلەت ەکەکەڵخ ەیربۆز ەسوورەمل ەل, ەویەسککراەت کەڵخ
 یکەڵخ ەیربۆز  جانەمەح یحاج ۆیج ڵەکو وەسورەمل یگوند ردووەھەل سانداین

و  ەوەکردۆک انیانیمووەھ انیرەسەل ەئابلوق ەیبازن ەیوەنگکردنەپاش ت ەکەناوچ
 وەب,  ەکەڵخ وەئ ینفالکردنەئ ەل بووەھ انیکارا ڕۆڵی کانەجاش, کرد انیانینفالەئ

 ەک ەکەناوچ یکەڵخ ٧٠٠٠٠ ەب کینز داەژڕۆ وەل, ەوەبن میسلەدا ت انیانیھان
و  یربازەس یایڤئ ەو ب ەوەکرانۆبوون ک ەوتەککەو پ ریو پ ڵژن و منا انیرۆز یشەب

 تووۆڕەق) تووۆڕەق ۆب ەوەگواستران نفالکراوەئ یانیتاڵھاوو یلێبۆمۆتۆئ روۆتراکت
  ڵیسا یدوا ەل ەیەناوچ مەئ, نیقەخان یشار  یدانەیم یەیناح یسنور ەتێوەکەد

 یاستەڕتا ناو انیکانەرگەجل وب ەیپاشماو( . ەکراو بیعرەت ەوە ٤٩٢١
 ەییندڕد دایایت کێژڕۆ کەو ١-٤١ ەوۆیەھ مەب, مابوون شیکانەدەوەن
 یشڕە یژڕۆ ەب ردراێبژەڵتاوان ھ  یپکۆتر ەشتەیگ  نفالەئ یکانەنیۆراسەپۆئ
 ەل انەیوەسکردنیتەدان و ق ەپاش ئابلوق یتاڵھاوو زارەھ انەید کێژڕۆ,  نفالەئ

جاف  یگەب تاحەف ەوەانیشێپ ەل ەوەکانەجاش نیەال ەل  سکەت یکەیەناو بازن
 ەجاشان وەئ یناو تێبەد ەوەشێپ ەتێد ١-٤١ کێکات ۆیەب, ەوەعسکرانەب ەب میسلەت
 تێب  ەیەگێج وەئ  شەسوور ەمل ەو,   کردنییدادگا ۆبن ب ەوەشێپ یشێپ ەل

 .نێبکر ییدادگا دایایو ت تێسزا بدر  ێل  یجاش  یانتاوانبار

 

 نفالەئ یژۆر ەب ١-٤١ ینیناس یرمەف ەب ۆب تەحکووم یارڕیب

 یکردنیارید رەسەگرنگ بوو ل یکێنگاوەھ نفالەئ یژڕۆ ەب ١-٤١ یژڕۆ یکردنیارید
و باشتر  یژووکردنێم ەو ب نفالەئ ینیدناسیساۆنیج ەب ۆدرووست ب یکیەگاڕێ ەاستڕ

 ۆرو ناوخ ەل ەژۆر وەل ەناڵسا ەک, یکانییەقوربان یکانەماوێجەب یایژ یبار یکردن
 یکێلەگ یتیەومڵزەم شەوەرەد ەرو ل, دانەیم ەننێد انیکانییەداخواز

 . ننێناسەد ھانیج ەب دکراویساۆنیج

 تێبکر ١-٤١داواکرا  کمجارۆیەب ەک,  ەرۆز یقازانج باوک وەویتەھ انیکات ز مووەھ
 ەیتیالف,  کدراێت یکانڵەایڤستڤی,  شراۆفر ۆب یناڵما ینیۆفزەلەت, نفالەئ یژڕۆ ەب



 گاتەد ەوەپسانێب ڵیوەھ ەک ێلەو,  یندەخاو ەناکرد ب ۆیخ کێسەک,  ەویەچراێپ
, نۆخەد ەوێپ ینۆنان و ر, منم تەڵێد کێکیە ەوەکیەال مووەھ ەل,  نجامەئ ەب

 یکانەڵکات خ مووەھ, نەکەد داەیپ ێپ ەیو پار نەکەد ەوێپ یبازرگان
  انۆیخ یقازانج ەب,   نەئاماد کانڵەوەھ یدوا ەل  رستەلپەو ھ ندخواستەوەرژەب
  یسەیک  ڕۆمەئ  کەو  یکیەواەئاوھ  ەل  تەبیتا ەب,  ەوەبدورن  کانەوتەسکەد
 .ستۆو پ ەپل یرگرتنەو و کردنەوێپ  یبازرگان ۆب  یەگاڕێ  نیباشتر  نفالەئ

 ٤٧ یدوا, کوردستان  یئازادبوون ەل ڵسا ٤١ یدوا,  نفالەئ یتاوان ەل ڵسا ٤٩ یدوا
 یژڕۆ ەب ١-٤١ ەداواکراو دایایت ەک یرمەف یانەیب مەکیە ەیوەنینووس ەل ڵسا
 اندنەیاگڕ یزگاکانەد وەژنامڕۆ ەل داۆیخ یژڕۆ ەل انەیب مانەھ, تێبناسر نفالەئ
 یو کار سەک ەیشەڕەھ یترس ەیوەئ یدوا,  ەوەتەوکراواڵب یواڵربەب ەب
و  سەک یزۆریپ یوفاتڕ ەیوەنانێھەن ەل رپرسانەب یزارەرمەو ش کانەنفالکراوەئ

 ١-٤١درا  ەوەئ رەسەل ارڕیب٧٠٠٢- ١-١  یروارەب ەل,  یانیقاندۆت کانمانەکار
 :تێبناسر نفالەئ یژەڕۆب

 ییتیەکاۆرەسەکوردستان ب یرانیزەو ینەنجومە، ئ١/١/٧٠٠٢ ینیدو ۆیرەویشنیپ "
 یکۆرەس یگریج تاحەف رەو عوم رانیزەو ینەنجومەئ یکۆرەس یبارزان انڤریچین
 ۆیخ ییئاسا ەیوەبوونۆک راندایزەو ینەنجومەئ یالرەتەل ن،ەنجومەئ

 ی٤١/١ یژۆر یندانا یاریبر ەیژۆپر رەسەل ییندەزامەر داەکەوەبوونۆکەل.کرد
 ." رایرگەو کانەنفالکراوەئ یژۆرەب کڵیسا مووەھ

 

 نفالەئ یژڕۆ ەبوو ب ١-٤١ نۆچ

  رەسەل  ەڕش,  بووەن کانەنیەال سوەک یدانێپ یگرنگ ێیج نفالەئ ەیژانڕۆ وەئ
ئارادا    ەل  کانەاندنەیاگڕ ەل  رچوونەو د کانەتنامەعوەو د ەنگرۆو ک  نفرانسۆک
 ێب یرکراویب ەل یکەیەشێک, !!!  بووەن یبوون کانەشاش رەس یشان بادان, بووەن

 رستەپ  سکێئ  ەب کردەد  رەسەل یکار  یشەوەئ,  بوو   سەکێب ڵێیو تا ب ندەخاو
, بوو واڵرتوبەپ  بووەھ ەیباسکردن و کارکردنان وەئ,   کراەدێپ ەیتڵگا  براوەناود

و  رموندەو ھون ریشنبۆو ر خشەبۆخ یراست ەب یچاالکوان کەڵێمۆک داەژانڕۆ وەل
 ڵپا ەل,  ەوەانیژ یختەس یتەیەو  ماندو یبرس  یسک ەب,  ەلەگ مەئ یزۆدلس



 ۆب ەوەژۆر مەد یەدا انیوەنا و ش لۆک ەل انیکانەنفالەئ یمەخ یژارەو ھ یبوونەن
 کەو ەکیەرەاداوی ۆب کێژۆر یکردن یاریو د ەتاوان مەئ یکردن ژووێم ەب
 داەژڕۆ وەتاکو  ل,   ەیکەژووێم ەیوەنیو نووس یسوکارەک یوەعنەم یکییەبوەرەق

 ادی داۆیخ یو سات اتک ەل ەناڵسا,  ەکەتاوان ەیوەادکردنی ەتێبدر ییقورسا
 ییندویز ەب مانەکەلەگ یکانەتاک یریب ەل, تێنرێمرەن ییەرەاداوی مەئ, ەوەتێبکر
 . دایھانیج یئاستەل یناساندن ەیچڕ ەتێو بب ەوەتێنێبم

 وەئ یکردنیارید ۆگرت ب یرەب انیکانڵەوەھ ەک ەیزانۆسڵد ۆڤەمر وەئ ەستیوێپ
و  نفالەئ ەیوەچون گژداەب یژووێم ەتێبچ انیناو,  نفالەئ یژڕۆ ەب ەژڕۆ
 یکێشەب ەل ەکید  یکێسەک رەھ ەل  رترۆز یکێئاگادار کەو شیمن,  کانیەنفالچەئ
 مەل کێرێد ندەچ,  انیکردنیرشتەرپەس وەکڵەوەھ یموبادر وەانیچاالک وەئ یرۆز
 ێب ەب ەیناوان وەئ مووەھ ەل بوردنێل یداوا ەب, زەکاغ رەس ەمەخەد ییەرەوەادی
کارو   یئاگادار ەیەوەئ  شیکارۆھ  نھاەت, ەکردوو انمیادی ەل کێکارۆھ چیھ

  ەتاوان ەچونک,  ەکردوو ادی ەل  انمیئاگادارم و  ناو انی ەبوومەن  انیکانیەچاالک
  انینجڕەو  ەداو انڵیوەھ نفالەئ یکردن ژووێمەب ۆب  تاداەرەس ەل کێسانەک ینجڕە
 یسانەک ینجڕە یرەب,  نێبکر ادی ەل  تێب  شیبچووک  انەیکڵەوەھ ەندەچ, ەداو

 .تێادبکری ەل تیبەن شدایانەڵیگەل رەگەئ ید یسانەک یو ماندوبوون ڵوەھ,  ید

 رەب ەوتەک ەیوەئ,  نەڕیاپڕ یدوا یکانەژنامڕۆناو  ەوورد ب یکێانەڕگ پاش
 ەک تێکراب رەسەل  یدیئکەو ت تێنووسراب  ەژۆر وەئ رەس ەوتار ل مەکیە,  رنجمەس
 ی ١١ژ  ێنو یکوردستان ەل" خ . ڕ" کاک  زڕێ ەداھاتوودا   ب ەل نفالەئ یژۆر ەتێبب
 حمانڕەکاک  یزێرەب یناو وتەک رەد مۆب ییدوا ەک,   یتیەویدا نووس ٤٩٩٧-١-٤١

 رگەم یتون یرتووکەپ ەل  تەباب مەدوو ھاەروەھ, خانیندەربەد یشار ەل ییەخان
 )) ەھاتوو یتیەوینووس" اڵبدوەع ێقەف نیدەجمەن" حمانڕەبدەع ادیز زەڕێب ەک

(c.d.a.w.e) یکانەشەڕەھ ەیوەادکردنی یژڕۆ ەب ١-٤١ یژڕۆ مانەھ ٤٩٩١ ڵیسا ەل 
 ەل ەژڕۆ وەئ یادیدا  شی ٤٩٩١ ڵیسا یژڕۆ مانەھ ەل, ەوەکرد یادیو ەاناود نفالەئ

داھاتوودا  ەل ەژڕۆ وەئ تێچەدێپ,  ەویەکرا انیرمەگ ەل رکووکەک یزگاێپار یسنوور
  ەوەرێل(  ٩ل– رگەم یتون یرتووکەپ) کورد  یلەگ ەڵیمۆک ەب یکردن ڕق یادی ەتێبب

 ەڵیمۆک ەب یکردنڕق یادی یژڕۆ ەب ەژڕۆ مەئ یبوون ۆب تێنەداد کێرەگەئ رەنووس
 رگەم یتون یبێکت) نفالەئ یژڕۆ ەب یکردن ەب کەن, ڵوەھ مەدوو کەکورد و یلەگ



 یناو ەانیو ئازا نفالەئ ۆکارکردن بوو ب ۆیستیمانف وەورەگ ڵیوەھ مەکیە
 . (ەشیستا یگاێج وەانیئازا یکیەتاەرەس ۆیەب ەوەکرد واڵب یکانیەنفالچەئ

 ەل:  تەڵێد نفالەئ  یپرس یبوار ەو چاالک  ل  رۆڵەکێل  قیسد خێکاک  ش  ێلەو
کوردستان   یوعیش  یزبیح  یرکووکەک  یزگاێپار ەیژنیل  یریپشتگ ەب  ٤٩٩١-١-٤١
  یردوگاۆئ ەل  ەویەکرا ەادی وەکوردستان ئ  یشتمانین  یتێکیە  یدوو  یندەبەڵو م

  شادڵد,   قیسد  خێش:    ەبوون ل یتیبر کارەئاماد  ەیژنیل, (  یزگارڕ)سمود 
, بوو   ەورەگ  یکڵێایڤستڤی  ەادی وەئ"  بوورەس"  یرکووکەک منێھ,   یبانڵەتا
  ەوەردوگاکۆناو ئ ەل کێوانێپڕێ ینجامدانەئ: ەبو ل یتیبر یکانیەچاالک ەل  کێشەب
 یوانتا یشینما لێبۆمۆتۆو ئ رۆتراکت ەب  ەکەوانێپڕێ,  کەیەقوتابخان مەردەب ۆب
  شیدواتر یژڕۆ, ەویەنراێخو کانەنیەال یوتار  ەکەقوتابخان مەردەبەل, بوو نفالەئ
  . ەویەکرا ەوەیەنۆب وەب  کیەشانگایپ الرەک ەل

 ەیناڵوەھ مەئ نیبزان ەیوەئ ۆب نەنام ەگەڵب نیباشتر  ەژانڕۆ وەئ کانەژنامڕۆ
 یگاێج  وەبون رەگیکار ندەچ نفالەئ یژڕۆ ەب ١-٤١ یژڕۆ یکردنیارید ۆدراون ب

  ییەداواکار وەئ ەانیویو  توان  ستەبەم ێیج ەب ەشتوونەیگ وەگرتو انۆیخ
 .ننێپەبس

 نفالەئ یژڕۆ ەب انەیژڕۆ وەئ ٤٩٩١ ڵیکوردستان تاکو  سا یکانەژنامڕۆ
 ەتاک یندوویز یکڵێدحایەشا کەو, ەووینوسەن ەوەبارەل انیچیھ وەناساندووەن

 ەب کێچاو مانەکەچونۆب یراست ۆب ەوەکێبا پ, داەژگارۆر وەل مەزەمون یاندنەیراگ
 . نینێخشب ەوکاتانەئ یکانەژنامڕۆ یتێو مانش شانیناون کێپکەچ

)  ەھاتوو داەیکەتێمانش ەل, ٤٩٩١-١-٤١ یروارەب ی ١١٠ەژمار ێنو یکوردستان
 یتحادیئ, (  ندەمەم ڵسوڕە ڵاەڤھ ییدوا یچۆک ەینۆب ەب نکیم س   ەیانامەیب

 .ەیکەتێمانش ەتەباب مانەھ شی ٤٩٩١-١-٤١ یروارەب ی ٢١ ەژمار

 ەقلق کایامر),  ەھاتوو ەیکەتێمانش ەل ٤٩٩١-١-٤١ یروارەب ٤٧٢ ەژمار یاالتحاد
 .(ایبترک یالکرد میاقل یف اێوێحقوق االنسان خ یعل

: ) ەھاتوو داەیکەتێمانش ەل ٤٩٩١ -١-٤٧ یروارەب ی ١١ ەژمار کگرتوویە ەیژنامڕۆ
 تێب سواڕی,  نێزرێبپار ێبەخودان و د ەییورەگ ەیشانین یزەگڕە ەو فر یزمان ەفر
 .( کران ڕو ق دیساۆنیج یتەاسیس



: ەھاتوو ەیکەتێمانش ەل ٤٩٩٧-١-٤١ یروارەب ی ١١ ەژمار ێینو یکوردستان
 (. تێکرەد رۆم یرەس ەل ەک تێناب ەیزەکاغ وەئ یھاەب مێژڕ ەڵگەل کێوتنەرکەس)

 ەل: )ەبوو ل یتیبر ەیکەتێمانش ٤٩٩١-١-٤١ یروارەب ٩١٧ ەژمار ێنو یکوردستان
 ەیژڕۆپ شیئاسا ینەنجومەئ ێنێدو اربووڕیب وسدایکەئ ەیکەرتۆاپڕ ییشناڕۆ رێژ

 داەیەژمار مەل ەندەرچەھ( )کاتەد ندەسەپ راقێع یوتەن ەل کێشەب یشتنۆفر
 اندایشیناو ەل,  ەوەتەو کراواڵب ەوەناو یکانەڕەالپ ەل نفالەئ رەسەل رۆز یتەباب

 ڵیایڤستڤی یکانیەو چاالک ١-٤١ رەسەل کانەنفالەئ وەئاوار یکخراوڕێ ەیاننامەیب
 ەیمەش کیە یژڕۆ ٤٧١٧ ەژمار ێینو یکوردستان, یەداێت ی( کانەنفالەئ یمەکیە
 یکردنییدادگا ەب نھاەت) ەھاتوو داەیکەتێمانش ەل ٤٩٩١-١-٤١ یروارەب
 .(تێبەشاد د دانمانیھەش یوحڕ کانییەنفالچەئ

 ەوەخوار ەیمەئ ەیکەتێمانش ەدا ل ٤٩٩١-١-٤٤ یروارەب ی ١١ ەژمار  یئازاد یاڵئا
 یو ھاوکار شەھاوب ەیرنامەب ,pkk یرەشخِ  پ ستەد یرخستنەس ەب:  ەھاتوو

 . ییەتیەواەتەن یکێرکەئ,  یاسیس

 نفالەئ) ەدا ھاتوو ٤٩٩١-١-٤١ یروارەب ی ٤١١ ەژمار یئازاد یاڵئا ەل مەاڵب
 (. ەدوژمنان ەییندڕو د مانەکەتەللیم یاگرۆڕخ ەیگەڵب

 یژڕۆ ەنەیبک اریئا یکیەبا ) ٤٩٩١ یسانین ی ٤١ ەژمار ەیوەشێپ ۆب ەل
,  یتێو برس ەڕشەب نانێھ ییتاۆک ۆب یرەماوەج ییشورا ەیوەبزووتن یرپاکردنەب

و   نفالەئ یساتەکار) یناو ەب ەنوسراو ەوەرەس ەبچوک ل یکێتەھاوکات باب
 (.زمینالیۆناس یتییەحشەو

 ەیکەتێمانش ەل ە ٤٩٩١-١-٤١ یروارەب  ٤٩٧٠ ەژمار یتیەبرا ەیژنامڕۆ یرچەھ
, (تێبەد ەئاماد ندەرسول مام شبووۆخێخوال ەیپرس ەل یمسعود بارزان ژاێھ) ەھاتوو

 ەب کەیەئاماژ چیھ مەاڵب, ەنفالەئ یتاوان رەسەل یتیەبرا یامەیپ ەندەرچەھ
-٤١ یروارەب یتاڵوو ەیژنامڕۆ ەل مەاڵب.  ەکراوەن نفالەئ یژڕۆ کەو ١-٤١ یروارەب
 رەسەسوور بوون ل ۆب ەکێرەھاند کانەنفالەئ  یادی) ەدا ھاتوو ٤١٤ ەژمار ٤٩٩١-١
 ٤٩٩٧ ڵیسا ی ١١ ڵیسا ی ٧ ەژمار یکوردستان یگاڕێ ەیژنامڕۆ یرچەھ(. باتەخ

 ٤٩٩١-١-٤٧ یروارەب ی٩١ ەژمار یرچەھ, ..( ەیرنامەب ەینامەگەڵب ەیژڕۆپ)ەھاتوو
 ەیوەبونۆک یستنەب ڵیوەھ ەلەپ ەب ەک ێخوازەکوردستان وا د یرجەلومەھ) ەھاتوو



 ەژمار یکوردستان یگاڕێ  ەل ێل, ( ێبدر یکوردستان ەیرەب یاسیس یتیەرکرداەس
 یواڵشا یژڵڕۆسا نیمەشەش یادی ەینۆب ەب) ەدا ھاتوو٤٩٩١-١-٤٩ یروارەب ی ٤٠١

و  سەک نفالکراووەئ ٤١٧٠٠٠ ەب ادیز یکێخیەبا ەستیوێپ کانەدناوەب ەنفالەئ
 (.نەیبد انییکانەکار

 ەژمار یکوردستان یگاڕێ ێلەو,  ەنفالەئ رەسەل گامانڕێ یتەباب ەیوەئ یربارەس
 یردەگڵسا سانین ی ٤١) ەھاتوو ەیکەتێمانش ەل ٤٩٩١-١-٤٤ یروارەب ی ٤١٧

 ٤١ یژڕۆ() مانەکەلەگ ەدژ ب دامەس یتاوان نیترەورەگ یمزڕەو  کانەشووم ەنفالەئ
 مەئ,  مانەکەلەگ یکانۆڵەر یرھز رویب ەل ەچووەن ادی ەل زیرگەھ یکێژڕۆ سانین

 ەدژ ب دامەس ەیکیەستینیفۆش ەمێژڕ ەتاوان ک نیترەورەگ ۆب ەکیەماێھ ەژڕۆ
 یمانگ ەل  ەوە ٤٩٩١ ڵیسا ەل نیینیبەد ەرۆج مەب(. دا  ینجامەئ مانەکەلەگ
 یکردنیارید رەسەل ختەج ەوە ٤٩٩١ ڵیسا ەل مەاڵب,  ەکراو نفالەئ یباس سانین
 مووەھ ەل, کوردستان یگاێر ەینامەفتەھ ەل  ەوەتەکراو نفالەئ یژڕۆ ەب ەژڕۆ مەئ
 .ەداو ەکەپرس ەب یگرنگ اتریز وکاتەئ یکانەژنامۆر

( کانەنفالکراوەئ ینووسەچار یکردنیارید) یدرووشم رێژ ەدا ل ٤٩٩١ ڵیسا ەل
 یساتەکار ڵەیسا نیمە ١ یادی ەل نفالەئ یژانڕۆ ەیوەادکردنی یاڵبا ەیتیمۆک

 ەریزنج ٤٩٩١-١-٤١-٤١ یژانڕۆ ەل, عسەب یکانەدناوەب ەنفالەئ یشڕە یژانڕۆ
 نیەال ەل ەکەادی یرشتەرپەس ەیژنیل,  نجامداەو سمود ئ الرەک ەل یکییەچاالک

 یندانەرمەھون یتێکیەو  رکووکەک -حشکع یانڕێیو ھاو نکی یرکوکەک یندەبەڵم
 .(١١١ ەژمار ٤٩٩١-١-٤١ ێنو یکوردستان)کوردستان سازدرا بوو 

  ەمێئ  یداواکار ەب,   ٤٩٩١و   ٤٩٩١  یناڵسا ەل  نینەیەابگڕ ەوەئ  ەستیوێپ داەرێل
,   ەوەکانەتێمانش  ەو چوو نراێناس  نفالەئ یژڕۆ کەو  ١-٤١  کانەاندنەیاگڕ ەل

 .انیمووەھ رەھ  یکردنیردانەپاش  س

:   اندمەیراگ  ێیپ نفالەئ یوکاتەئ یچاالکوانان ەل کێکیە ەبدللەع ردارەکاک س 
 یادی رێولەھ ەل ١-٤١ ەل مانینیب ەک,   ە ٤٩٩١ ڵیسا یستەبەدواتر م یسال ۆب
 رەسەل نیسور بو ەدواو ەب ەوەل  شەمێئ,  ەویەکرا یرفراوانەب ەب نفالەئ
 . نفالەئ یژۆر کەو١-٤١  یکردنیارید



 ەشووم ل یکێرزەو یرەگۆشان ٤٩٩١ ڵیسا یاریئا ەل نەیبک ادی ەل شەوەئ تێناب
 یادی) نیمرەح ڵەو خا یانیرمەگ نیدەخرەف زانەڕێب ەک شکراەشکێپ رێولەھ یشار

 ەل یگوزارشت,  بووەھ داێیت انڕۆڵی ەکید یزۆسڵد کەڵێمۆو ک ەنجڕە ۆو الل( رێخەب
 نفالەئ یژڕۆ ەب بووەن ١-٤١ یکردنیارید یئامانج ەب ێلەو,  کردەد نفالەئ یتاوان

 .کراەن شینما شداەژڕۆ وەو ھاوکات ل

 مەکیە یدان نجامەئ ۆب ١-٤٧ ەل کانەنفالەئ یمەکیە یالیڤستڤی یوازەبانگ
 کیە ەیماو ۆب ەکڵەایڤستڤی ١-٤١ ەل ەک,  ەویەکرا واڵب رێولەھ ەل  الیڤستڤی
کردن و  ەئاماد ەل انیلۆر ەزانێرەب مەئ, بوو وامەردەب ایمد  یلۆھ ەل ەفتەھ
 حیفات-شناوۆخ نیدەدرەس– رەنجدەر ۆالل– قیمحمد مال سد))بووەھ دای یوتنەرکەس
سور و  یەئاشت-یرانیھ ادیفر-قادر نادر–" کۆمیرەک"  فورەغ میرەک-داەیش

 -فاەھاوار مست -ریمش دەمەمح, " ڕۆمەئ ەیژنامۆر" " ەزیدارا و پا" ەیکەرەھاوس
– مەردەس یردەھ-شەرکەس میرەک -ەییدز ھادین -سالح نیبدرالد -ەمام زانۆس
) عوسمان عمر-میحەر ستاۆمام- -ەشقەق لیعاد– نەسەح الحەف – مەردەس یشتەد

 نیحسەت– ینھاد جام-دیفرھاد خال ستاۆمام -ەرۆرزگار مام ب-(  تمەخ  یعوسمان
 دەمەمح ندەرمەھون -مبارەکمال غ ستاۆمام-الەم میرەک-خان ەئاوار-قیەفا
 حمانەبدالرەع  ستاۆمام -زنەم الحەس- فیرەش دەمەمح رێدل رەزێپار -لیسماعیئ

خدر  و   یحاج قیفەو ش یسارەح منێشاد ھاوکار و ھ وانەو ر مانێئازاد سل -قیسد
ھتد  ........و  رەچۆک دنانەو ع ەشوش ڵماەو ج تووەدار یوقەو ش  لیمەج رێکن
کوردستان  یگاێر ەل  قیو فواد سد یسارەو رزگار ح یرزگار شوان زانێرەب ھاەروەھ.

 یکوردستان ەل میرەبدالکەع لیسماعیو ئ ەو کاک دلشاد عبدلل ەو کاک ستران عبدلل
 ەقادر  ل دەمەح  سەکێو کاک ب  ۆداھەیش سیدریو ئ نەسەح یو کاک غاز ێنو
 ەیوەب,  ەوەانیکانەژنامڕۆ ەیگڕێ  ەکرد ل انیرەگیکار یشدارەب یئازاد یاڵئا

 یژڕۆ کوەو ١-٤١ ەیوەئ ۆدانا ب انیکانەاندنەیاگڕو  ەژنامڕۆ رەسەل انیرەگیکار
 ەل یاێڕو نێدابن  رەسەل  یتێو  مانش نەبدێپ یگرنگ وبناسن  نفالەئ

 .  بووەھ انۆڵیر شدایکانیەچاالک

 مداەکیە ڵیایڤستڤی ەل انیناو  ەیزانێرەب وەل ەجگ,  ٤٩٩١دواتر واتا  یسال ۆب
 -ەییگرفتار کاک -نەسەح یغاز– یشوان داود– قیفۆت دەرھەس  زانێرەب,   ەھاتوو

 ڵەییسا دەمەناکام  و  مح دیعەو س رێدل دیخال  رەشۆکێت ژاوێھ یستاۆمام ردووەھ
 رەندەسکەو ئ حیناس وایو ھ رێدل دیخال ڵەیو پا ەییواڵقەش نیمەدەمەح نێندرەو ھ



 ەب ڵەسا وەئ, بوون  شدارەھتد ب,,,, و ئازاد و  سێکاو دیو خال  رحانەو ف اللەج
و  یاسیس ەکخراوێنادر  پارت و ر ەکاو زێرەب  یھاوکار ەب وەمێئ یداواکار

 یو ناساندن ١-٤١ ەینۆب ەب رکردەد ەوە  ١-٢ ەل انەیاننامەیب انەید کانیەریشنبۆر
 یمرەئ ەبو ب نفالەئ یژۆر کەو ١-٤١ تریئ ەدواو ەب ەوەل,   نفالەئ یژڕۆ کەو

 . یرەماوەج انی یاسیس یبوار ەچ ل عیواق

 وەئاوار یکخراوڕێ, نفالەئ یژڕۆ ١-٤١ ەینۆب ەب ەاننامەیب مەکیە ٤٩٩١ ڵیسا
 یاندنەیاگڕ یندەناو یزگاەدواتر د, رکراەد" ەوەمیمن نوس" کوردستان یکانەنفالەئ

 ۆب ەاننامەیب مەدوو کەو رکردەد انەیاننامەیکوردستان ب یسالمیئ یکگرتوویە
ئاوا  ەل ەمێئ) ەھاتوو کگرتوودایە ەیکەاننامەیب ەل ەندەرچەھ, تێرکرابەد نفالەئ

 یزگاکانەد مووەھ ەداوا ل, ەوەنەیکەد یە ینید ێب ەساتەکار وەئ یادی ەک کداێژڕۆ
, و  استەڕناو یکانەدەس یکانییەدیساۆنیج ەتاوان کەو ەک, نەیکەد اندنمانەیاگڕ
 یمەڵەق ەل,  رەتلیو ھ نیستال یکانییەکوژ ەڵمۆک ەب ەکار,و  کانییەھانیج ەنگەج
 وەوش, و نەبک سواڕ(نفالەئ) ەیوش ینانێکارھەب ەل مێژڕ یازین یواڵگ,و  نەبد

 ەل کێشەب – ەوەتێنێشەوەڵھ یالنیپ یسڕێ ەک ننێب کارەب ۆب یکەیەزاراو
 – ەوەنفالەئ ناوەب یساتەکار یادی ەینۆب ەب اندنەیاگڕ یبەکتەم ەیاننامەیب

 ەل,  ەکەسۆپر ۆب ییەزۆسڵد ەوەکیەال ەل شڵەوەھ مەئ ەارید, (  ١٢ ەژمار کگرتوویە
 ۆب کانیەسالمیئ ەنیەپارت و ال یکانەخشەن ەبوو ل کێشەب ەوەکید یکیەال
 یگاەڵمۆک ەل یزۆریپ ەب ەیوەو مان ینانێھەکارنەو ب نفالەئ ەیوش ەیوەنڕیس

 ەڵگەل  وانەئ یوکاتەئ یواڕب ەب ەک, داەکەتاوان ەڵگ ەل ینیسپەچ ەو ن دایکورد
 . ەوەناھات کاندایەنیئا ھاەب

 کانەنفالەئ یمەکیە ڵیایڤستڤی ەیوەنگدانەو د وتنەرکەس ۆیھەب ٤٩٩١ ڵیسا
 کانەنفالەو ئ ەئاوار یکخراوڕێ یششۆو ک ڵوەھ ەب, بوون  ەوەترەورەگ کانڵەوەھ
حزب و  ەداوا ل ھاەروەھ, دروست کرا  ەواڵقەش روێولەھ ەل یرشتەرپەس ەیژنیل

 ەاننامەیب, کرا  تانکوردس کانییەریشنبڕۆو  یرەماوەو ج یاسیس ەکخراوڕێ
 رێولەھ یشار   ەیوەئ ۆب,  واسنەڵھ داەادی وەل ەتیو الف نەربکەد ١-٤١ ەینۆبەب
 یکار ەیژنیل ٤٩٩١ ڵیسا ەل,   تێبگر ەوۆخ ەب  یگشت یبار تییەئاز یمایس

 رکردەد انیشەھاوب ەیاننامەیب ەوە ١-٤ ەل کانیەکوردستان ەزبیح یشەھاوب
 کێپ یکوردستان یزبیح ٢ ەل ەک,  نفالەئ یژڕۆ  کوەو یو ناساندن ١-٤١ رەسەل

 یلەیف یکورد یمانانڵموس یوەبزوتن:  ەوەخوار ەینانیەال مەئ یربارەس, ھاتبوون 



-کوردستان یجۆلێجو ەڵەیمۆک--یتورکمان یاتحاد یحزب–- ێڕگۆڕش یتیەرکرداەس–
 وەئاوار یکخراوڕێ-کوردستان یسالمیئ یکگرتوویە-کوردستان یانیستاۆمام یتێکیە
 یموکراتید ەییوەتەن یتێکیە-کوردستان یالستیسۆس یحزب-کوردستان یکانەنفالەئ

 یریوناکبڕ ەڵەیمۆک-یکارێکر ەیوەبزووتن یرانەابڕ ەل کەیەستەد-کوردستان
 یاسیس یکخراوڕێپارت و  انەید ەیوەئ یربارەس.  رێسەرمەگ یتیەەاڵمۆک

 مەردەو ب رێولەھ یکانەقامەش وەکڵەایڤستڤی ناوەل ەمێئ یداواکار ەب انەیتیالف
 ەمێئ یداواکار ەب ەوەسوپاس ەب شەاننامانیبا وەئ, یواسەڵھ انیگاکانەبار وەبنک

 نیدەدرەب ستاۆمام  ەڵگ ەل شیجار رۆز ەندەب گاەبار ەب گاەبار ێپ ەب, رکراونەد
 .ھاتن ەوەکانمانییەداواکار یدو ەتا ب ەوەتەنیاوڕو پا نیاوەڕگ

 ڵەپا,  کگرتوویە,  یئازاد یاڵئا,  تاڵوو یکانەژنامڕۆ اندنداەیاگڕ یبوار ەل
 شڕە ەب یرتاپاەس شیکوردستان یگاڕێ, بوو  نفالەئ رەسەل ڵەوساەئ انەیکەتێمانش

 . بوو نفالەئ رەسەل یشەکەتێو مانش رچووەد

 ینووسان ەژنامڕۆ ەیستەد: )  ەکڵەایڤستڤی ەشتنەیگ شەانیریپشتگ ەیبروسک مەئ
 یبەکتەم-شتمانین ۆیشان یپیت --ییاسیمکتب س-یتورکمان یاالتحاد یحزب-ئازاد

مکتب – یحزب االخا تورکمان-کوردستان یسالمیئ یکگرتوویە یکانیەندەوەیپ
 یزگارڕ یزبیح --اڵبا یتیەسکرتار-کوردستان یالوان ندکاروێخو ڤیبزا --یاسیس

 یتێکیە-اییتامۆپۆزیم یریشنبڕۆ یندەبەڵم–- یاسیس یبەکتەم-کوردستان
 ەڵەیمۆک -کوردستان ینگەشێپ یرانەنگاوەج ەڵەیمۆک-کوردستان ینگانەشێپ
-کوردستان یکانەئاوار ەڵەیمۆک-کوردستان یکارانێب یتێکیە-کوردستان یجۆلیۆج
 ەیوەبزوتن-(یگشت ینداریمەئ)ۆڤمر یمافەکردن ل یکۆداکۆب یھانیج یکخراوڕێ
—چوار یندەبەڵم-کورد ەییوەتەن ەڵەیمۆک—رێولەھ-خوازیئاشت یرانیشنبڕۆ
 ەڵەیمۆک—راقێع یکارێکر یستینۆمۆک یزیح یرێولەھ یکخستنڕێ ەیتیمۆک
 یبەکتەم-کوردستان یژنان یتێکیە—یاتەیکڵەبا ەیوەکردن دانەو ئاو نگەرھەف

—ێنو یژڕۆ ۆیشان یپیت—کوردستان یرانەزێپار ینەنجومەئ—تیەسکرتار
 یبەکتەم—کانیەاسیس یەندانیز ەڵەیمۆک—کوردستان یلەگ یموکراتید یوەبزووتن

 ەییوەتەن یتێکیە یندکارانێخو—کوردستان یارانیجوت یتێکیە یزینفەت
—کوردستان یوعیش یزبیح یرێولەھ یزگاێپار ەیتیمۆک—کوردستان یموکراتید
ن  ی  یاسیس یبەکتەم یتەبیتا ەیتیمۆک—رێولەھ یشار یرانیشنبڕۆ ەل کەڵێمۆک

 یکانەنفالەئ وەئاوار یکخراوڕێ—کانەجوان ەرەھون یمانگاەیپ یندکارانێخو—ک



 ەڵەیمۆک—نیمرەح ۆیشان یپیت—نکی رێولەھ یشتەد ٤١ یشکرەل—کوردستان
کوردستان )کوردستان  ەل ۆڤمر یماف یرێچاود یکخراوڕێ—کوردستان یتانەئافر

 یگاڕێ یۆیادڕ–کوردستان  ۆییخەربەس یکار یپارت یرێولەھ یندەناو—(چۆ
 یوتڕە یکخراوڕێ—کوردستان یرانەنجدڕە یشانۆکێت یکخراوڕێ—کوردستان

 (.کوردستان یانیقوتاب یگشت یتێکیە—کیفەلشەب

 ەل ەتیالف ینیواسەڵھ ەب انیشەربۆز,  ەھاتوو انیناو ەوەرەس ەینانیەال مەئ
 یکەیەنۆب چیھ ەوکاتەتا ئ رێولەھ یشار, کرد  انیشدارەب ڵایڤستڤی ۆڵیھ ەیوەرەد
 نیندەچ ییژاێدر ەب,  تێبواسرەڵھ داێت ەیتیالف ەیەندازەئ وەب,  کرابووەن داێت یوا

شار  ەب یخشەب یگشت  یبار تییەئاز  یمایس,  ادایدیم ۆڵیھ یوالەئ مالوەکم ب
 .ەژۆر ندەچ وەئ

 ۆیریب: )  بووەھ داەکڵەایڤستڤی ەل انەیتیالف نھاەت شەوەخوار ەینانیەال مەئ
 -کوردستان یموکراتید ەییوەتەن یتێکیە -کوردستان ۆییخەربەس یکار یپارت

 یکارانێکر یپارت-راقێع یوعیش یزبیح-نەتەشمس و ەیژنامڕۆ-تاڵوو ەیژنامڕۆ
 یتانەئافر یتێکیە-ستانکورد یوعیش یزبیح یرکوکەک یزگاێپار ەیژنیل-کوردستان

 ەڵەیمۆک-کوردستان یشانێتکەحمەز یزبیح یرێولەھ یلق-شانێتکەحمەز
 یبەکتەکوردستان م یوعیش یزبیح-شتمانین یۆیادڕ-کوردستان یندکارانێخو
و  یریوناکبڕ ەڵەیمۆک -رکووکەک یتیەەاڵمۆک یریوناکبڕ ەڵەیمۆک-یاسیس
 یخوشکان یکگرتوویە-ن ک ی ۆڤیمر یماف یبەکتەم– رێسەرمەگ یتیەەاڵمۆک
 ەکرد ل انییشدارەب ۆتابل ەب شەندانەرمەھون مەئ ھاەروەھ, ( کوردستان یسالمیئ
 دەمەمح رێدل-یلەع دەمەدارا مح-خدر دەمەمح رەجوھ: ) انڕکورد ق یشانگایپ
-ریمش ڵجما-بیجعفر محمد غر-رانۆس—رەعوم ستەربەس—شاکر مانێسل—فیرەش

گرفتار -رەنوەئازاد ئ-ەلڵعبدا ێفق زگارڕ –کامران -عوسمان ەڵسیف-راجەس ەلڵعبدا
 .* (٤٩٩١ یرانەیحوز– ٧ ەژمار نووسەچار()ەییکاک

و کاک  حڵەساەمەح نیدەدرەب کەبوو و داێت یسانەک, ناو دا  رۆز ەب مەئاماژ ەارید
 یکیەشدارەب شەکید یسانەک, ماندوو بوون  رۆز    قیفۆت ەرھەو س ەییدز ھادین

 . ەکییەرەاداوی ۆبوون ب یوەعنەم یکییەوانیپشت, کرد انیمزڕە

 یشار ەل ردرایگ ینجامدانەئ ەل ەگڕێو  اساغکرای مەدوو ڵیایڤستڤی ەندەرچەھ
,  رکوکەک یتیەەاڵمۆو ک یریروناکب یزگاەد یوکاتەئ یرپرسانەب ۆیھەب)  رێولەھ



 ەبوون ب ١-٤١ یکردنیارید ەو دژ ب ینیناب واەر ەب مانێل انیشەیەوەادکردنی وەئ
, بوو یاتریز ەیوەنگدانەبوو و د رغوبەم اتریکرا ز منوعەم ەک ێلەو, ( نفالەئ یژۆر

کرابوو  رخانەت ۆب یاتریز یمکاناتیجار ئ انەید شیوانەئ ەیکیەنۆکارت ڵەایڤستڤی
  ەوەداخ ەب, ( انەڕیش ەبوو شەپار رەسەل, چوو دایال ەب سەک مەک ۆڵو ھ ۆڵچ
 وەئ ڵپا ەو ل نین فافەش ستاێتا ئ نێکرەد  ەبوار وەئ ۆب ەیانییچاالک وەئ یرۆز
  کانەنفالەئ وەئاوار یکخراوێر وکاتەتا ئ, نێکر ڕەپ کانەرفانیگ ەوەانیرەاداوی

فلس  کیە ێلەکوردستان و ەبوو ل یرەماوەو ج ینەدەم یکخراوێر نیچاالکتر
 .بوو ەندەب یرفانیگ رەسەل یکانەکار مووەھ بووەن ەیبودج

 یژڕۆ ەب کرایارید کێژڕۆ داییتاۆک ەو ل یسپەچ  ەکەادی یکانەامەیپ ەیەوەئ گرنگ
 کیە کانمانییەو داواکار مەخ داەژڕۆ وەل, کرایریبوو د  ١-٤١ ەک کانمانەنفالکراوەئ
 ەب ەب ۆب ەوەنیزۆدەد کیەگاڕێ ریب ەب, نێیگرەد زانمانیئاز ۆچاو ب ەب, نەیخەد
تاوانکاران  مەرجەس نەڵێید ەانیئازا شیرزەب یکێنگەو د  ستەد ەب, یژووکردنێم
  نفالەئ  ینیناس دیساۆنیجەب ەل  ١-٤١  یکانەامەیپ,  دادگا مەردەب ۆب یاوازیجێب

  رەھ  انیقوربان یانیژ یبار یتاوانباران و باشتر کردن یاندنەیگ  ییدادگا ەو  ب
 .انیقوربان ڵەیماەبن یدانەیم ەھاتن ەب, رەب  ەگاتەد

  مەکیە ڵیایڤستڤی,  ەکییەرەاداوی ینجامدانەئ ۆب نمەیەرابگ  تێوەمەد تاداۆک ەل
 یھاوکار" حاکم قادر" نکیو  یوعیش یزبیکوردستان و ح یسالمیئ یکگرتوویە

 یشتمانین یتێکیەو  زبیدوو ح مانەھ شیمەدوو ۆب, کرد شەشکێپ انییماد
 موکراتید یپارت شەواڵقەش ڵیایڤستڤی, "عسومەفوئاد م زێرەب" کوردستان 

 ەیربۆز مەکیە ڵیایڤستڤی, داەن ەیکەپار ەل ستمانەد ەمێئ شاِ  ێک یفەسرەم
 یکانەداھات وەپار, بوون مەک کانییەھاوکار, بوو ەندەب ۆیستەئ ەل یکانییەرجەخ
  دیخال وانشادەپاک ر ستەد یکیەستاۆمام, رجکرانەو خ رگرترانەو ەفافانەش رۆز

 ەل, نادا کانەپار ەل یستەد ەوەشیژێستنوەد ەب, کردەد یرشتەرپەس رێدل
, کردەد یروفەسەت مانەناکام ھ ۆسمک ستاۆشاد مام وانەر ستاۆمام شەواڵقەش
 ەڵگ ەل انییدوژمندار توتەد, شاد انیبوون روح یئاگادار انیکانەچاو ەب نھاەت

, بووەھ انیروفەسەت مانەھ شید یانڕێیھاو مەرجەس, ەیەپار یناو ەیەھ کێشت
 .اندەڕپەراد انیکانەکار ەوییەبرس یسکەب



 



 

 
 

 نفالەئ ڵیایڤستڤی مەکیە یسازدان ۆب ەوەبونۆک مەکیە



 



 



 



 





 
 



 



 
 

 

 


