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  ً ً ستیی کُردستان یاواَي وذی ڕاگ ً رب ً َيوذوی پارتی س .باڵَی دي کات
 ً ً رب ً کی ستی،س ً ی ً سیاسی ڕۆژوام .گشتیی

١

Serbestî

(٢)پهڕهی

دیبرە ٌە پبظ کبرەضبتٝ 
ٜ ضێپتێّجەر دٚٔیب 11

گۆڕأێکٝ ثە ضەردا٘بت، 
زۆر ئبضبیٝ یە کە 

رێکخراٚێک یبْ گەٌێک ئەٚ 
گۆڕأە ٌە ثەرژەٚۀذٜ 

خۆٜ ثمۆزێتەٚە، حکِٛەتٝ 
ئەفؽبٔطتبْ رٚٚخب، دٚایٝ 
ثەعطیع رٚٚخب ٚ ٔبٚچەٜ 

رۆژ٘ەاڵتٝ ٔبٚەراضت 
ئبٌٛگۆری جیذٜ ثە خۆٚە 
دیت، ٌە رٚٚخبٔٝ ثەعطذا 

کٛرد ٘ەٌێکٝ ثۆ رەخطب ٚ 
ٚەک یبریکەرێکٝ ثەرچبٚ 

٘بتە ِەیذأەکە، دیبرە ٌە 
ثبغٛٚر ٘ەٌٝ ضەرثەخۆیی 
ٌەالیەْ کٛردەٚە ٌە دەضت 
چٛٚ، ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەظ 

ثٛٚە الیۀێکی ثەرچبٚی 
گۆڕەپبٔٝ ضیبضٝ عێراق ، 

جب ٌەگەڵ ئەٚ 
گۆڕأکبریبٔەٜ کە ٌە دٚٔیب 

رٜٚٚ دا، ثەداخەٚە 
حسثەکبْ ٌە رۆژ٘ەاڵتٝ 

کٛردضتبْ ٌە جیبتٝ 
ئەٚەکە خۆ ٌەگەڵ ئەٚ 
گۆڕأکبریبٔە رێکجخەْ

ً کی ً َي ی کۆبَُوـ
ً تی  ً رکردای گروگی س
ً ستیی ً رب پـــــــــــارتـی س

.کُردستان

ً ڵ کاک  ً گ ً َي یی ل ً ت َتَُێژێکی و
ً ن گۆڤاری  ً  الی عارف باَي جاوی ل

ً ی ) ً رێمی کُردستان(21ک ٌ  ً .ل

ثٗ  ِٗ ثٗ ضتی تبتۆیکردٔی ٘ٗ ي ٚ                             
ِٗ رجی ئیطتبیی کٛردضتبْ ٚ کبرٚ تێکۆغبٔٗ کبٔی پبرتی

ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ ٌٗ  ثبغٛری ٚاڵت ٚ ڕێکخطتٕٗ کبٔی ٔبٚخۆی
٘ٗ رٖٚ ٘ب کبرٚ ثبری کۆِیتٗ کبٔی دٖ رٖ ٖٚ ی ٚاڵت، ثٗ رٔبِٗ ڕیسی ثۆ کبری چٗ ٔذ ِبٔگی . ٚاڵت

دا٘بتٛٚیبْ، ضٗ رکردایٗ تی پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ ثٗ  ضٗ رۆکبیٗ تی ثٗ ڕێس عبرؾ ثبٖٚ جبٔی 
زایٕی کۆثٛٚٔٗ ٖٚ ی خۆی  22.5.2011ی کٛردی،  ٢٧١١ی ثبٔٗ ِٗ ری  ٣٠ضٗ رۆکی گػتی ٌٗ  ڕێکٗ ٚتی 

.ثٗ ضت

پهنابهرانیڕۆژههاڵتی
لهئۆردوگای کوردستان

  .مانگرتنوهلیددهستیاندایه

ً  ژێرواَی ئێُاري  کۆڕێک  ً مرۆی ل ئ
ً ی ً  ڕَاوگ ً رێمی کُردستان ل کُردی ٌ
  ً ً َي ل ً ی کُردستاو ً کاوی دیک ً ش ً َلێریب ٌ 

ً ڕێُي  چَُ ً خت ب .پایت

.ڕوونکردنهوهیهکلهستافیرۆژنامهیسهربهستی
، گشت خۆێىً راوی بً ڕێسی رۆژوامً کً مان ئاگادار دي کً یىً وي

تا ژماري  سفرکً  ڕۆژوامً ی سً ربً ستی پێشتر لً  ژماري  
ً  شیوي ی ئیلیکترۆوی ــــــــــــــــــبوۆ 

ًٌ زاران، بً  ئیمً یل بۆ  باڵوکراوي تً وي
ڕێکخراو الیً وی کوردستاوی   خۆێىً ر و

. بً ڕێکراوي                           
ً اڵم لً  سً ر بریاری کۆبوووً وي ی سً رکردایً تی                            ب
لً کوردستان چاوپپارتی سً ربً ستیی کوردستان                              
  (٣)، زیاتر  لً  الپً ڕي   دي کرێت و باڵو دي کرێتً وي                           

ً ستیی  ً رب ً َازی پارتی س باوگ
ً کاوی دزیىی /کُردستان  ً َاري  کۆو ئاس

ً َي  ً  ڕێژیم ً ت ب ً ن باوذی تایب ً  الی .ئیالم ل

ً ری ئێران پــــــاشماَي یمیىی َ ئێراق ش
  ً ً ردي َام زیان ب ً اڵتی ب ٌاَاڵتیاوی ئیالمی رۆژٌ

ً وێت ً ی .کُردستان دي گ

خٗ ڵکی ٚاڵتذاگیرکراٚی رۆژ٘ٗ اڵتی 
ئیالِیبٔی خۆغٗ ٚیطت ٚ : کٛردضتبْ

.ضٗ رثٗ رزی کٛردضتبْ
٘ٗ رٖٚ ک ِێژٚٚ غب٘یذیّبْ ثۆ دٖ دات کٗ  
ئیالَ یٗ کێکٗ  ٌٗ ٚ غبرٖ  دێریٕٗ  کٛردیبٔٗ  
کٗ  غبٔجٗ غبٔی غبرٖ ضتبٔٗ  دێریٕٗ کبٔی 

جیٙبٔی خبٖٚ ٔی ِێژٚٚیٗ کی گرٔگٗ  
ٌٗ جیٙبٔذا، ثٗ تبیجٗ ت ٌٗ  ضٗ ردٖ ِی 

ئٗ ٖٚ ظ . ضۆِٗ ری ٚ ثبثٍی ٚ ِبدٖ کبٔذا

ٚایکردٖٚ  کٗ  ئیالَ ثطت ثٗ ثطتی خبک ٚ 
غبخ ٚ ٔبٚچٗ کبٔی غۆێٕٗ ٚاری گرٔگ ٚ 

ثٗ  گۆیرٖ ی ئٗ ٚ . تبیجٗ تی ِێژٚیی ثێت
٘ٗ ٚااڵٔٗ ی کٗ  ثٗ ردٖ ٚاَ ٌٗ  

ڕێکخطتٕٗ کبٔی ٔبٚغبری ئیالِٗ ٖٚ  ثٗ  
دٖ ضتّبْ دٖ گبت،  ٘ٗ رٚ٘ب ثٗ  گۆیرٖ ی 
پػتراضکردٔٗ ٖٚ ی ِٗ ضعٛد ئٗ ضکٗ ٔذری 

ثٗ رپرضی ٔبٖٚ ٔذی پبراضتٕی 
.ئبضٗ ٚارٖ کبٔی ئیالَ

ً کی ً ی ً یڕۆل ً اڵتیدیک کُردستانڕۆژٌ
ً ترسی  ً  م ً  ل .سێذاري دان دایًل

ً ی     ً یاوىام ً  یادی ب ً ستی ل ً رب  ٢٣پارتی س
ً وفال ً زێىی ئ ً ی كاري ساتی  دڵت .دا-ساڵ
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ً ڕي   (٢)الپ

ً ڕي   (٣)الپ

ً ڕي   (٦)الپ

ً ڕي   (٤)الپ

ً ڕي   (٥)الپ
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ثٗ  ِٗ ثٗ ضتی تبتۆیکردٔی ٘ــــٗ ي ِٚٗ رجی ئیطتبیی کٛردضتبْ ٚ کـبر ٚ تێکۆغبٔــٗ کبٔی پـبرتی
٘ٗ رٖٚ ٘ب. ضــٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ ٌـــٗ  ثبغٛری ٚاڵت ٚ ڕێــکخطتٕــٗ کبٔی ٔــــبٚخۆی ٚاڵت

ٖ رٖ ٖٚ ی ٚاڵت،  ثٗ رٔبِٗ ڕیسی ثۆ کبری چٗ ٔذ ِبٔگی دا٘بتٛٚیبْ، کبرٚ ثبری کۆِیتٗ کبٔی د
ضٗ رکردایٗ تی پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ ثٗ  ضٗ رۆکبیٗ تی ثــٗ ڕێس عبرؾ ثبٖٚ جبٔـــــی

زایٕی 22.5.2011ی کٛردی،  ٢٧١١ی ثبٔٗ ِٗ ری  ٣٠ضـٗ رۆکـی گػـتی ٌـٗ  ڕێـکٗ ٚتــی 
.کۆثٛٚٔٗ ٖٚ ی خۆی ثٗ ضت 

.   تٗ ٖٚ رٖ کبٔی کۆثٛٚٔٗ ٖٚ  ثریتی ثْٛٚ ٌٗ َ خباڵٔٗ ی خٛارٖ ٖٚ
ِبٔــگٗ ی ضٗ رۆکی گػـــتی ثـــۆ ٘ــٗ رێّی کٛردضتبْ 3ڕاپـــۆرتی ضٗ فــٗ ری زیبد ٌٗ   -1

.ٚ ڕێکخطتٕٗ کبٔی پبرتی ٌٗ  ٔبٚچٗ کبٔی ثــــبغٛری کٛردضتبْ ٌٗ  الیٗ ْ عبرؾ ثبٖٚ جبٔی
ڕاپــۆرتی گػتی کــبرٚثبری کۆِیتٗ کبٔی ئـٛرٚپبٚ پێٖٛ ٔذی ٌٗ گــٗ ڵ ٚاڵتــبْ ٌٗ  الیٗ ْ -2
.ئیجرا٘یُ جبؾ 
ٖ زگبکبٔی ڕاگٗ یبٔذٔی ضٗ رثٗ  پبرتــی ضٗ رثٗ ضتــیی کٛردضتــبْ ٌٗ  الیــٗ ْ -3 تبٚتۆیکردٔی د

.   ِــــبڵپٗ ڕی ئیٕتٗ رٔێتی ٚ گـۆڤبرێکی ٘سری ٖٚ رزأٗ یٗ ٤، ٚ  ڕۆژٔب١ِٗ.    کبک دڵػبد پرٚٔی
ثریبردرا کٗ  ڕۆژٔبِٗ ی زِبٔحبڵی پــــــــبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ ثٗ  چبپکراٚی ٌٗ  ٔبٚچٗ کبٔی

. کٛردضتبْ ثاڵٚثکرێتٗ ٖٚ 
ٖ رٖ  ٚ ٌٗ  ثبغٛری - 4 ٚ  د ثبضێکی گػتی ٌٗ  ضٗ ر ڕێکخراٚی الٚأی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ ٌٗ  ٔبٚخۆی ٚاڵت 

٘ٗ رٖٚ ٘ب پێکٙێٕبٔی چٗ ٔذ یبٔٗ یٗ کی ٖٚ رزغی ٚ ٘ٛٔٗ ری ثۆ الٚأی ڕۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ ٌٗ  ئۆردٚگب. کٛردضتبْ
.ٌٗ  الیٗ ْ ٘بغُ ِٛحٗ ِّٗ دی. پٗ ٔبثٗ رییٗ کبْ

. ثبٖٚ جبٔی ٚ ڕێجٛار ئٗ حّٗ د زادٖرؾ پێٛٔذی ٚ ضەردأی پبرت ٚ ڕێکخراٚە کٛردضتبٔیەکبْ ٚ ٘ٗ ڵطٗ ٔگذأی پێٖٛ ٔذی ٌٗ گٗ ڵ ٘یٕذێک پبرت ٚ الیٗ ٔی کٛردضتبٔی ٌٗ  الیٗ ْ عب -5
ٖ ٖٚ  ٌٗ  الیٗ ْ پبرتی ضٗ رثٗ ضتییٗ ٖٚ  ٘ٗ ٔگبٚ  کتثبضێک ٌٗ ضٗ ر ثیرکردٔٗ ٖٚ  ثۆ ٘ٗ ٔگبٚی دیکٗ  ٌٗ  پێٕبٚ ٔسیکجٛٚٔٗ ٖٚ ی الیٗ ٔٗ  ضیبضییٗ کبٔی ڕۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ ٌٗ  دٖ ٚری یٗ -6 ٗ  کرد ری، ٚاتٗ  ث

ٖ ی گػت الیٗ ٔٗ کبْ، ٔٗ ک تٗ ٔیب ثٗ  ٔٛٚضراٖٚ ٚ ڕاگٗ یبٔذٔی ِیذیبیی .ٌٗ  الیٗ ْ ئیجرا٘یُ جبؾ ٚ فٗ ر٘بد جٗ ٘بٔگیری ٚ ثٗ  ثٗ غذاری تێجیٕی گػت ئٗ ٔذاِبٔی ضٗ رکردایٗ تی. ثٕرێت ثۆ کۆکردٔٗ ٚ
.رۆژٖ ی گرٔگی ضٗ رۆکی پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ ثۆ یٗ کێک ٌٗ  ٚاڵتبٔی ئٗ ٔذاِی ٔبتۆ ٚ ثٗ غذاری ٌٗ  خٌٛێکی گرٔگ 10ثبضێک ٌٗ  ضٗ ر ضٗ فٗ رێکی  -7
 .ثٗ  ثٗ غذاری گػت ئٗ ٔذاِبْ. ثبضێکی گػتی ٌٗ  ضٗ ر ڕٚٚداٖٚ کبٔی چٗ ٔذ ِبٔگی ڕاثٛردٚی ثبغٛری کٛردضتبْ ٚ ٘ٗ ڵطٗ ٔگبٔذٔی ٌٗ  ڕٚأگٗ ی ضٗ رکردایٗ تی پبرتییٗ ٖٚ -8
ٖ ٖٚ  کٗ ڵکیبْ . ثبضێک ٌٗ  ضٗ ر گرٔگیذاْ ثٗ  کٗ ضبٔی ٌێٙبتٛٚ ٌٗ  ڕێسٖ کبٔی پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ کرا -9 ٚ ثریبر درا کٗ  ضٗ رکردایٗ تی پبرتی ٌٗ ٚ کٗ ضٗ  ثٗ  تٛأبٔٗ  ٌٗ  ثٛاری ڕاٚێژ

ئٗ ٚ پێػٕیبرٖ ظ . ضٗ رکردایٗ تی دیبری ثکرێت بریکٗ  یٗ کێک ٌٗ ٚ ثٗ ڕێسأٗ  دٚکتۆر ٘سیٓ دیالْ ثٗ پرضی کۆِیتٗ  ٚ پێٖٛ ٔذییٗ کبٔی پطک ٌٗ  ثٗ ریتبٔیب ثٛٚ، پێػٕیبرکرا ٖٚ ک ڕاٚێژک.ٌێٖٛ رثگیرێت،
ٖ زاِٗ ٔذی ٌٗ  ضٗ ر ٔێػبٔذرا .ٌٗ  الیٗ ْ گػت ئٗ ٔذاِبٔی ضٗ رکردایٗ تیٗ ٖٚ  ڕ

ثریبردرا کٗ  ٌٗ  کۆثٛٚٔٗ ٖٚ ی . ٖٚ َ ٌٗ  کٛردضتبْ ٔیػبٔذادٚ دٚاثٗ غی کۆثٛٚٔٗ ٖٚ کٗ  تٗ رخبٔکراثٛ ثۆ ثبش ٌٗ  گرتٕی کۆٔگرٖ ی دٖٚٚ َ، کٗ  ثٗ  تێکرا ڕٖ زاِٗ ٔذییبْ ٌٗ  ضٗ ر ثٗ ضتٕی کۆٔگرٖ ی -10
.  دا٘بتٛٚی ضٗ رکردایٗ تی کۆِیتٗ کبٔی تبیجٗ ت ثٗ  کۆٔگرٖ  دیبری ثکرێت

.  کبتژِێر کۆثٛٚٔٗ ٖٚ ی ضٗ رکردایٗ تی ثٗ  ضٗ رکٗ ٚتٛٚیی ٚ پٗ ضٗ ٔذ کردٔی چٗ ٔذ  ثریبرێکی ٔبخۆیی کۆتبیی ثٗ  کبرٖ کبٔی خۆی ٘ێٕب 3پبظ 
.ٔبٖٚ ٔذی ڕاگٗ یبٔذٔی پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ

ً تی پارتی  ً رکردای ً کی گروگی س ً َي ی کۆبَُو
ً ستیی کُردستان ً رب .س

ً مرۆی ئێُاري  کۆڕێک  ً  ژێرواَی ئ ً  ل ً رێمی کُردستان ل ً یٌ ً کاوی ڕَاوگ ً ش کُردی ب
  ً ً َي ل ً ی کُردستاو ً َلێریدیک ً ڕێُي  چَُ ٌ ً خت ب .پایت

ٌٗ   16.3.2011ٌٗ  ڕێکٗ ٚتی 
٘ٗ ٌٚێر پبیتٗ خت کۆڕێک ٌٗ  ژێر 
ٔبٚی ئٗ ِرۆی ٘ٗ رێّی کٛردضتبْ 

ٌٗ  ڕٚأگٗ ی کٛردی ثٗ غٗ کبٔی 
ٌٗ  الیٗ ْ ( دیکٗ ی کٛردضتبٔٗ ٖٚ

گرٚپی ئبغتیخٛازأی ٘ٗ ٌٚێر ٚ 
ٔبٖٚ ٔذی چبالکی ٚ پێگٗ یبٔذٔی 

کٗ ضبیٗ تی ٌٗ  ضێ  3الٚاْ، ثۆ 
ثٗ غی دیکٗ ی کٛردضتبْ ثٗ ڕێٖٛ  

چٛٚ کٗ  ثریتیٓ ٌٗ ِبٔٗ ی 
.  خٛارٖ ٖٚ

: ٌٗ  ثبکٛری کٛردضتبْ  -
/  دٚکتۆر ِٛضی کبڤبڵ 

ِبِۆضتبیی زأکۆی ضٗ الحٗ دیٓ 
ٌٗ  ثٗ غی پێٖٛ ٔذییٗ  

.  ٔێٛٔٗ تٗ ٖٚ ییٗ کبْ
عبرؾ : ٌٗ  ڕۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ 

ضٗ رۆکی پبرتی / ثبٖٚ جبٔی
. ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ

/ ٌٗ  ڕۆژئبٚای کٛردضتبْ 
دٚکتۆر کبٖٚ  عٗ زیسی ٌٗ  زأکۆی 

ضٗ الحٗ دیٓ ثٗ غی یبضبٚ 
.  راِیبری

ٌٗ  ٘ٗ ٌٚێری پبیتٗ خت ثٗ ڕێٖٛ  
کٗ  ٘ٗ ر کبَ ٌٗ ٚ ثٗ ڕێسأٗ  . چٛٚ

ٌٗ  ثٗ غی خۆیبْ ثبضی ئٗ ٚ ٘ٗ ي 
کٗ  . ٚ ِٗ رج ٚ ثبرۆدۆخٗ یبْ کرد

٘بتتٖٛ تٗ  ئبراٖٚ  ٌٗ  ٘ٗ رێّی 

.کٛردضتبْ
ثٗ ڕێس عبرؾ ثبٖٚ جبٔی ٌٗ  

ئبخبٚتٕی خۆی تیػکی خطتٗ  
. ضٗ ر ئٗ َ خباڵٔٗ ی خٛارٖ ٖٚ

گرٔگی ئٗ ِرۆی ٘ٗ رێّی 
کٗ  . کٛردضتبْ ٌٗ  ئبضت جیٙبٔذا

ثٗ رٖ ٚ ضٗ رثٗ ضتیی یٗ کجبری 
ٖ رٚات .د

ٗ تٗ ٖٚ ی ثٕذٖ ضت ٌٗ   ِێژٚی زۆر ٔ
جیٙبٔذا کٗ  تب گٗ یػتٛٚٔٗ تٗ  ئٗ َ 

 . لۆٔبخٗ ٖٚ
دٖ ضتکٗ ٚتٗ کبٔی ئٗ َ ٘ٗ رێّٗ ی 
ٖ  کبریگٗ ری  کٛردضتبْ تب چٗ ٔذ
ٌٗ  ضٗ ر ڕۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ 

.٘ٗ ثٖٛٚ
ڕۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ ٌٗ  چ 

  .ٖٚ زعێکذایٗ
ثبغٛری کٛردضتبْ ٌٗ  کبتی * 

غٗ ری ثراکٛژی چۆْ ثٛٚ، 
 .ئیطتب چۆٔٗ

ٗ گٗ رٖ کبٔی پبظ ٌٗ  دٖ ضتذأی *  ئ
.   ئٗ َ ئٗ زِٛٚٔٗ

ٖ زگبکبٔی ضیخٛری . دزٖ  کردٔی د
تێکچٛٚٔی ژێرخبٔی ئبثٛری ٚ 

٘ٗ اڵتٕی کۆِپبٔیبکبٔی ثێگبٔٗ  ٌٗ  
. کٛردضتبٔذا

ٌٗ دٖ ضتذأی پێٖٛ ٔذییٗ  
.دیپٍِٛبتییٗ کبْ

ثٛٚٔی ئٗ ٚ ٘ٗ ِٛٚ کۆٔطۆٌگٗ ری 
ٚ ٔۆێٕٗ رایٗ تییٗ ی ٚاڵتبٔی 

ئٛرٚپبیی ٚ ئٗ ِریکبی ٚ 
کٗ  ٘ٗ ِٛٚیبْ ٌٗ  . ئبضیبیی

ثٛاری ضیبضی ٚ ئبثٛری ٚ 
٘یذیکٗ ٖٚ  ٌٗ  کٛردضتبْ 

، ثۆ ٘ٗ ِٛٚغیبْ  گیرضبٚٔٗ تٗ ٖٚ
رٚٚٔٗ  کٗ  کٛردضتبْ ثٗ رٖ ٚ چی 

ٖ رٚات کٗ ٚاثێت ثۆ ئٗ َ ٖٚ زعٗ  . د
ٖ یٓ .  ٌٗ  ضٗ ر خۆِبْ تێکجذ

ٗ َ ئٗ زِٛٚٔٗ   ثٗ  تێکذأی ئ
ٔٗ یبرأی کٛردضتبْ خۆغحبڵ 

ٖ کرێٓ .د
ئٛپٛزٚضیْٛ کٌٛتٛرییٗ کی 

، ٚ غێٖٛ ی کبرکردٔی  ضیبضییٗ
ثۆ چبکطبی ٌٗ  کٛردضتبْ دٖ ثێت 

.چۆْ ثێت
ثٗ راٚردکردٔی ثبغٛری 

کٛردضتبْ ٌٗ گٗ ڵ ٚالتبٔی 
عٗ رٖ ثی ثۆ؟

غبیبٔی ثبضٗ  کٗ  لطٗ کبٔی ثٗ ڕیس 
ثبٖٚ جبٔی ثۆ زۆرثٗ ی ثٗ غذار 

.ثٛاْ جێگبی پٗ ضٗ ٔذ ثٛٚ
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٣

ً ستیی  ً رب ً َازی پارتی س باوگ
ً ن /کُردستان  ً  الی ً کاوی ئیالم ل ً َاري  کۆو دزیىی ئاس

ً َي  ً  ڕێژیم ً ت ب .باوذی تایب
خٗ ڵکی ٚاڵتذاگیرکراٚی 

ی : رۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ ئیالِیٔب
خۆغٗ ٚیطت ٚ ضٗ رثٗ رزی 

.کٛردضتبْ
٘ٗ رٖٚ ک ِێژٚٚ غب٘یذیّبْ ثۆ 

ٖ دات کٗ  ئیالَ یٗ کێکٗ  ٌٗ ٚ  د
غبرٖ  دێریٕٗ  کٛردیبٔٗ  کٗ  

غبٔجٗ غبٔی غبرٖ ضتبٔٗ  
دێریٕٗ کبٔی جیٙبٔی خبٖٚ ٔی 

ِێژٚٚیٗ کی گرٔگٗ  ٌٗ جیٙبٔذا، ٚ 
ثٗ تبیٗ ثت ٌٗ  ضٗ ردٖ ِی ضۆِٗ ری 

ئٗ ٖٚ ظ . ٚ ثبثٍی ٚ ِبدٖ کبٔذا
ٚایکردٖٚ  کٗ  ئیالَ ثطت ثٗ ثطتی 

خبک ٚ غبخ ٚ ٔبٚچٗ کبٔی 
غۆێٕٗ ٚاری گرٔگ ٚ تبیجٗ تی 

ثٗ  گۆیرٖ ی ئٗ ٚ . ِێژٚیی ثێت
ٖ ٚاَ ٌٗ   ٘ٗ ٚااڵٔٗ ی کٗ  ثٗ رد
ڕێکخطتٕٗ کبٔی ٔبٚغبری 

ئیالِٗ ٖٚ  ثٗ  دٖ ضتّبْ دٖ گبت، ٚ 
٘ٗ رٚ٘ب ثٗ  گۆیرٖ ی 

پػتراضکردٔٗ ٖٚ ی ِٗ ضعٛد 
ئٗ ضکٗ ٔذری ثٗ رپرضی ٔبٖٚ ٔذی 

.  پبراضتٕی ئبضٗ ٚارٖ کبٔی ئیالَ
سیکٗ ی   100٘ٗ ٚاڵی دزیٕیٔ 

پبرچٗ  ٌٗ  کٗ ٌٛپٗ ٌی دێریٕی ٚ 
ٔبیبثی ئبضٗ ٚاری ئیالَ، ٌٗ  
 14حٗ فتٗ ی پێػٛٚدا ٌٗ  الیٗ ْ 

ثبٔذی جیبٚازٖ ٖٚ  ئبغکراکراْٚ 
گٛایب ثبٔذٖ کبٔیع دٖ ضتجٗ ضٗ ر 

دیبرٖ  ٘ٗ ر ٌٗ ٚ . کراْٚ
چٗ ٔذضبڵٗ دا ئٗ ٖٚ  چٗ ٔذیٓ جبرٖ  

کٗ  دزی ٌٗ  ٔێۆ ئٗ ٚ 
ٔبٖٚ ٔذٖ دارٚٚ دٖ دات ٚ ئٗ ِٗ ظ 
ثٖٛٚ تٗ  ِبیٗ ی غک ٚ گِٛبٔی 

ثٗ  گۆێرٖ ی . زۆر ٌٗ  ٔێۆ خٗ ڵکذا
ٚتٗ ی چٗ ٔذ کٗ ضبٔێکی ٔسیک 

ٖ ٖٚ  کٗ  ئٗ ٚ ثبٔذأٗ   ٌٗ ٚ ٔبٖٚ ٔذ
ٔسیک ثٗ  کٛری ٘بغّی 

رٖ فطٗ ٔجبٔیٓ، ٚ تب ئیطتب ٘یچ 
کبِیبْ ٌٗ  ِبٖٚ ی چٗ ٔذیٓ جبر 

دزیذا حٛکُ ٔٗ دراْٚ ٚ ثگرٖ  ٌٗ  
کبتژِیریػذا ئبزاد  24پبظ 
.  کراْٚ

ثٗ  گۆیرٖ ی ئٗ َ ٘ٗ ٚااڵٔٗ  ٚا 
ٖ کرێت کٗ  پالٔێک ٌٗ   ِٗ زٔذٖ  د

گۆردایٗ  ثۆ تێکذاْ ٚ ٔٗ ٘ێػتٕی 
ئبضٗ ٚار ِٚێژٚی ڕۆژ٘ٗ اڵتی 

.کٛردضتبْ
پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ 

 2009ٌٗ  ِبٔگی ضٗ پتٗ ِجٗ ری 
ٌٗ  رێگٗ ی ٔبِٗ یٗ کٗ ٖٚ  ثٗ  
چٗ ٔذیٓ ثٗ ڵگٗ ی تبیجٗ ت 

ی یٛٔطکۆی ٌٗ  ضٗ ر  ڕێکخرٚا
ِٗ ترضی دزیٕی ئبضٗ ٚارٖ کبٔی 

ڕۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ ثٗ  تبیجٗ ت 
ٔبٚچٗ کبٔی ئیالَ ٚ کرِبغبٔی 

ٌٗ  . ئبگبدار کردٖٚ تٗ ٖٚ
ئبیٕذٖ یٗ کی ٔسیکذا دٚٚثبرٖ  ٌٗ  

ی  ضٗ ر ئٗ َ زأیبرییبٔٗ  ڕێکخرٚا
. ٔبٚثراٚ ئبگبدار دٖ کبتٗ ٖٚ

پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ 
داٚا ٌٗ  گػت کٛردضتبٔیبٔی 
خۆغٗ ٚیطت ٌٗ  رۆژ٘ٗ اڵتی 

کٛردضتبْ دٖ کبت کٗ  ٘ٗ ر 
چٗ غٕٗ  زأیبرییٗ کیبْ ٌٗ ضٗ ر 

ی ٘ٗ ر پبرچٗ یٗ  یب  دزیٓ ٚتێکذٔا
ٔبٚچٗ یٗ کی ئبضٗ ٚاری 

الدٖ ضتذٖ کٗ ٚێ ثب ثٗ ڵگٗ ٖٚ  
، تب  پبرتیّبْ ئبگبدار ثکٗ ٔٗ ٖٚ

ئێّٗ ظ یٛٔطکۆ ٌٗ  دزیٕی 
ئبضٗ ٚاری ٚاڵتٗ کٗ ِبْ ئبگبدار 

ٖ کبْ  ثکٗ یٕٗ ٖٚ  ٚ دزٚ جٗ رد
.  رضٛای جیٙبْ ثکٗ یٓ

ضاڵٚ ٌٗ  یٗ کریسی ٚ یٗ کذٖ ٔگی 
گٗ ٌٗ کٗ ِبْ ٌٗ  رۆژ٘ٗ اڵتی 
کٛردضتبْ تب گٗ یػتٓ ثٗ  

ضٗ رثٗ خۆیی ٚ ضٗ رثٗ ضتیی 
.  یٗ کجبری

ٔٗ ِبْ ٚ ڕضٛای ثۆ داگیرکٗ راْ 

ٚ دزأی ضٗ رٖ ٖٚ ت ٚ ضبِبْ ٚ 
ئبضٗ ٚاری ٚاڵتٗ  

.داگیرکٗ راٖٚ کٗ ِبْ

پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ 

www.psk2006.org 
pskhewall@gmail.com
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ماڵپهڕیالوانیسهربهستی

گشت خۆێىً راوی بً ڕێسی رۆژوامً کً مان 
، کً  ڕۆژوامً ی  ئاگادار دي کً یىً وي

تا ژماري   سفرسً ربً ستی پێشتر لً  ژماري  
بً  شیوي ی ئیلیکترۆوی باڵوکراوي تً وي و،  ٩

بً  ئیمً یل بۆ ًٌ زاران خۆێىً ر و ڕێکخراو 
بً اڵم لً  سً ر .  الیً وی کوردستاوی بً ڕێکراوي

بریاری کۆبوووً وي ی سً رکردایً تی پارتی 
ی   ٣٠  سً ربً ستیی کوردستان لً

رۆژوامً کً مان  ,ی کوردی٢٧١١باوً مً ری
وي ک رۆژوامً یً کی سیاسی وً تً وي یی بً  

شیوي ی چاپکراویش دي کً وێتً  بً ردي ست 
لً و بواري وي  ًٌ ر . خۆێىً راوی خۆشً ویست

و بابً تێک کً  خسمً ت بً  بیری وتار
وً تً وي یی بکات لً  رۆژوامً ی سً ربً ستی بً  

.  خۆشحاڵییً وي  باڵو دي کرێتً وي

ستافی رۆژوامً ی سً ربً ستی
.  ی کوردی ٢٧١١ی جۆزي رداوی ٣

، سً رداوی ئً م ماڵپً ري ی  بۆ خۆێىذوً وي ی ژماري کاوی پێشووتر و ژماري کاوی داٌاتوو ڕۆژوامً ی سً ربً ستیی لً  ڕایً ڵً ی ئیىتً روێتً وي
 www.psk2006.org /www.pskmedia.com  / www.serbexo.com  :خوواري وي  بکً ن

ً کاوتان بىیرن  بۆ بً م ئیمً یل و ژماري  تً لً فوواوً ی دي تواوه ڕاستً وخۆ پێوي وذی بگرن بً  ستافی رۆژوامً ی سً ربً ستی یا بابً ت
.رۆژوامً کً مان

 0662579794pskhewall@gmail.com یان07503700016 :کوردستان  
دي ري وي ی واڵت

    0047  96656505   :وۆرویژ
0046709964893   دڵشاد پرووی  :سویذ

ً ستی ً رب ً ی س ً  ستافی رۆژوام ً ک ل ً َي ی .ڕََوکردو
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میىی
پــــــاشماَي ی

ً ردي َام  ً ری ئێران َ ئێراق ب زیان ش
ً وێت ً ی ً اڵتی کُردستان دي گ ً  ٌاَاڵتیاوی ئیالمی رۆژٌ .ب

ضبڵ ثٗ   21ٌٗ  پبظ ٔسیک ثٗ  
ضٗ ر کۆتبیی ٘بتٕی غٗ ری 

ٔیساِی ٔێٛاْ ٘ٗ ردٚٚ 
حکِٛٗ تی داگیرکٗ ری 

  ٗ کٛردضتبْ ٚات
حکِٛٗ تٗ کبٔی ئێراق ٚ 
ٖ ٚاَ  ٗ رد ئێراْ، ثٗ اڵَ ث

ئبضٗ ٚاری ئٗ ٚ غٗ رٖ  ثٗ  ضٗ ر 
ٗ ٔذی ئیالِی  ٖ رِ ٖ ر خٗ ڵکی ز

  ٖ ٚ ٗ رۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبٔ
ٖٚ ٗ ٗ  چٗ ٔذ  ضٗ ر ٘ٗ ڵذٖ دات ٌ ،

رۆژی پێع چٗ ٔذ ٘بٚاڵتی 
دیکٗ ی ئیالِی ٌٗ  ضٗ ر 

ضٕٛٚرٖ کبٔی ئێراق ئێراْ ثٗ  
ٗ ٖٚ ی ِیٓ گیبٔیبْ  ٘ۆی تٗ لیٕ
ٌٗ  دٖ ضتذاٖٚ ٚ یب کٗ َ ئٗ ٔذاَ 

.ثْٛٚ
غبیبٔی ثبضٗ  کٗ  پبرێسگبی 

کیٍۆِیتر ضٕٛٚری  430ئیالَ 
ٗ گٗ ڵ حکِٛٗ تی  ٘بٚثٗ غی ٌ

ئێراق ٚ ثبغٛری کٛردضتبْ 
ٗ  ٚێرای .  ٘ٗ یٗ ئٗ َ پبرێسگبی

پبڕێسگبکبٔی دیکٗ ی 
رۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ، ٌٗ  

غٗ ری ِبڵٛێرأکٗ ری ئٗ ٚ دٚٚ 
ٚاڵتٗ  داگیرکٗ رٖ ی کٛردضتبْ 
زۆر زیبٔی گیبٔی ٚ ِبڵیبْ 

٘ٗ رگیس .  ثٗ ر کٗ ٚتٖٛٚ
ٗ کبٔی ِبڵیبْ  لٗ رٖ ثٛٚی زیبٔ

ٗ راٖٚ تٗ ٖٚ ثٗ  .  ثۆ ٔٗ گ
گٛٚتٗ ی غبرٖ زایبٔی ِیٓ ٌٗ  

 1پبرێسگبی ئیالَ ٔسیکی 
٘ٗ زار ٘یکتبر  700ٍِۆێٕٛ 

زٖ ٚی ٌٗ  ٔبٚچٗ کبٔی ئیالَ 
ِٗ ترضی ثٛٚٔی ِیٕی تێذا 

کٗ  ڕێژیّی کۆِبری . دٖ کرێت

ئیطالِی ٘یچ ٘ٗ ٔگبٚێکی 
 ٚ ٗ ٖ  ثۆ پبککردٔٗ ٖٚ ی ئ ٔٗ ٔبٚ

.ٔبٚچبٔٗ  ٌٗ  ِیٓ

ٗ کػب٘ی /  ضٗ رثٗ ضت ِٗ ٌ
ٗ ری پبرتی  ٗ  ِبڵپ ٗ ت ث تبیج

ٗ ضتیی کٛردضتبْ .ضٗ رث

َراًی ًَاب َ لَ کوردستاى ڕۆژَُاڵتیپ هاًگرتيئۆردوگایوٍلیددٍستیاىدای
ثٗ ر ٌٗ  ڕۆژێه ٌٗ  گٛازتٕٗ ٖٚ ِبْ 

ٌٗ کٗ ِپٗ کٗ ِبْ ٌٗ  ٔسیه ترێجیٍی ضٕٛٚری 
عێراق ٚ ئٗ ردٖ ْ ٖ ٖٚ  ثۆ کٗ ِپی ئٗ ٌٖٛ ٌیذ ٌٗ  

ٚ ٌٗ  کۆثٛٚٔٗ ٖٚ یٗ کذا  7/2009/ 5ڕێکٗ ٚتی 
ٌٗ  گٗ ڵ ٖٚ فذی کۆِیطبریبی ثباڵی ٔٗ تٗ ٖٚ  

یٗ کگرتٖٛٚ کبْ ثۆ کبر ٚ ثبری پٗ ٔبثٗ راْ ثٗ  
ضٗ رۆکبیٗ تی ثٗ ڕێس دأیبي ئٗ ٔذرش ضٗ رۆکی 

پێػٛٚی کۆِیطبریب ٌٗ  عێراق ٌٗ  ضٗ ر 
چٗ ٔذیٓ خبڵ ٚ ٌٗ ٚأٗ  ثٗ ڵێٓ پێذأّبْ ٌٗ  

الیٗ ْ ئٗ ٚ ضبزِبٔٗ ٖٚ  ثٗ  ئٗ ٔجبِذأی 
چبٚپێکٗ ٚتٕی ٔٛێ ٚ دیراضٗ  کردٔی پٗ رٖٚ ٔذٖ  

کبّٔبْ ٚ ٘ٗ رٖٚ ٘ب دۆزیٕٗ ٖٚ  ڕێگٗ  چبرٖ  ثۆ 
..کێػٗ کبّٔبْ ثبش ٚ گٛٚتٛ ٚێژِبْ کرد

ثٗ اڵَ پبظ چٗ ٔذ ِبٔگێه تێپٗ ڕیٓ ثٗ  ضٗ ر 
ڕۆغتّٕبْ ثۆ کٗ ِپی ئٗ ٌٖٛ ٌیذ ٚ گٛێ ٔٗ دأی 
ضبزِبٔی یٛ ئٓ ثٗ  ثٗ ڵێٕٗ کبٔیبْ پٗ ٔبثٗ رأی 

ڕۆژ ٌٗ   23کٛرد ٖٚ ن ٔبڕٖ زایٗ تی ثۆ ِبٖٚ ی 
ثٗ ردٖ َ ثٕکٗ ی ئٗ ٚ ڕێکخراٖٚ  ٌٗ  کٗ ِپٗ کٗ دا 

.ِبٔگرتٕی گػتی یبْ ئٗ ٔجبَ دا
ِبٔػ ثٗ   4ئێطتبکٗ  پبظ تێپٗ ڕیٕی ضبڵێه ٚ 

ضٗ ر چبٚپێکٗ ٚتٕٗ کبّٔبْ ٌٗ  گٗ ڵ یٛ ئٓ دا 
٘یچ ٚاڵِێىّبْ ضٗ ثبرٖ ت ثٗ  پٗ رٖٚ ٔذٖ کبّٔبْ 

ئٗ ِٗ  ٌٗ  .  ٌٗ  الیٗ ْ یٛ ئٓ ٖ ٖٚ  پێ ٔٗ گٗ یػتٖٛٚ
ضبڵ دٖ ثێ ئێّٗ  ٌٗ   6حبڵێکذایٗ  کٗ  ِبٖٚ ی 

خراپتریٓ ثبرٚٚدۆخذا ٌٗ َ ضٗ ر ضٕٛٚرأٗ  
ٖ یٗ کّبْ ثۆ  دٖ ژیٕٛ یٛ ئٓ یع ٔٗ یتٛأی چبر

. ثذۆزێتٗ ٖٚ
ئبکبِی ئٗ َ جٗ ٔذ ضبڵٗ ی ِبٔٗ ٖٚ ِبْ ٌٗ َ 

ضٕٛٚرأٗ دا ٌٗ  الیٗ کٗ ٖٚ  ، ٔٗ زأیٓ ٚ ٘ٗ ژاری 
ٚ دٚا کٗ ٚتٕی ِٕذاڵٗ کبّٔبْ ٌٗ  لٛتبثخبٔٗ  ٚ 

ئبزار ٚ دٖ ردٖ ضٗ ری ئبفرٖ تبْ ٚ ثٗ  فیڕۆ 
چٛٚٔی لۆٔبخی زێڕیٕی تٗ ِٗ ٔی ِٕذاڵ ٚ 
الٖٚ کبّٔبٔی ٌێ کٗ ٚتۆتٗ ٖٚ  ٚ ٌٗ  الیٗ کی 

.دیکٗ غٗ ٖٚ  خراپ ثٛٚٔی ثبری دٖ رٚٚٔیّبْ
ڕێکخراٚی یٛ ئٓ تب ئێطتب ٘یچ ٘ٗ ٔگبٚێکی ثٗ  

کردٖ ٖٚ  ثۆ دۆزیٕٗ ٖٚ ی حٗ ٌێه ثۆ کێػٗ ی 
.   ئێّٗ  ٚ ٔبردّٔبْ ثۆ ٚاڵتی ضێٙٗ َ ٔٗ ٔبٖٚ

ثٗ ڵێٕٗ کبٔی ڕێکخراٚی یٛ ئٓ ئٗ ٖٚ  ثٛٚ کٗ  
پبظ ئٗ ٔجبِذأی چبٚپێکٗ ٚتٓ ٌٗ  گٗ ڵّبٔب 
جبرێکی دی ، ثٗ  چٗ ٔذ لۆٔبخ کبر ٌٗ  ضٗ ر 

پٗ رٖٚ ٔذٖ کبْ دٖ کرێت ٖٚ ن ٌٗ  ضٗ رٖ تبدا کبر 
کردْ ٌٗ  ضٗ ر ئٗ ٚ پٗ رٖٚ ٔذأٗ ی کٗ  

ٔٗ خۆغیٕیبْ ٘ٗ یٗ  ٚ دٚاتر ئٗ ٚأٗ ی کٗ  کٗ ش 
ٚ کبری زۆر ٔسیکیبْ ٌٗ  ٚاڵتبٔی دٖ رٖ ٖٚ  ٘ٗ یٗ  
ٚ پبغبٔیع پٗ رٖٚ ٔذٖ  ضیبضی یٗ کبْ ، ثٗ اڵَ 

ثٗ  داخٗ ٖٚ  ٌٗ  ٘یچ یٗ ن ٌٗ ٚ ثٛارأٗ دا تب 
. ئێطتب ٘یچ ٘ٗ ٔگبٚێکیبْ ٘ٗ ڵٕگرتٖٛٚ

ئٗ ِٗ  ٌٗ  حبڵێکذایٗ  کٗ  ٔسیه دٚٚ ضبڵ ثٗ  
ضٗ ر گٛاضتٕٗ ٖٚ ِبْ ثۆ کٗ ِپی ئٗ ٌٖٛ ٌیذ 

تێذٖ پٗ ڕێ ٚ ئٗ ٚأیع ٌٗ  ثبتی ئٗ ٖٚ ی ٘ٗ ٔگبٚ 
ثۆ دۆزیٕٗ ٖٚ ی ڕێگٗ  چبرٖ یٗ ن ثۆ کێػٗ ی 
ئێّٗ  ثٕٗ ْ ، ثێذٖ ٔگی یبْ ٌٗ َ ثبرٚدۆخٗ  

. ٔبٌٗ ثبرٖ ی ئێّذا ٘ٗ ڵجژاردٖٚٚ
ثٗ  ٘ۆی جیبٚازی ئبییٕی ٚ ٔٗ تٗ ٖٚ یی ٚ 

ضیبضی یٗ ٖٚ  تب دێ ٌٗ  عێراق ٚ ٔبٚچٗ کٗ دا 
دۆخٗ کٗ  ئبڵۆزتر دٖ ثێ ٚ ٌٗ  ثٗ ر ٔٗ یبر 

ثٛٚٔیػّبْ ٌٗ  گٗ ڵ کۆِبری ئیطالِیذا تٛٚغی 
دٖ ردٖ ضٗ ری زیبتر ٌٗ ٖٚ ی کٗ  ئێطتب دٖ ضتٗ  ٚ 

.یٗ خٗ یٓ ٌٗ  گٗ ڵیذا دٖ ثیٓ
ثبری ٔبٚخۆی عێراق ثٗ  گػتی ثبظ ٔی یٗ  ٚ 

تب دێع ثٗ رٖ ٚ خراپتر دٖ ڕٚا ٚ ثٗ  تبیجٗ ت 
پبظ کػبٔٗ ٖٚ  ٚ دٖ رچٛٚٔی ٘ێسٖ کبٔی 

ئٗ ِٗ ریکبظ غیّبٔٗ  دٖ کرێ کٗ  دۆخٗ کٗ  ثٗ رٖ ٚ 
.خراپتر ثڕٚات

ٌٗ  الیٗ کی دیکٗ غٗ ٖٚ  دٖ ضت تێٖٛ ردأی 
دٖ رٖ کی ٚاڵتبٔی دراٚضێ ی عێراق ٌٗ  

ٔبٚخۆی عێراق ٚ دٖ ضت  کبرٚٚثبری 
تێٖٛ ردأٗ کبٔی ئبغکرای ئێراْ ٌٗ ٚ ثٛارٖ دا ٚ 

٘ٗ ثٛٚٔی پێٖٛ ٔذی یٗ کی زۆر دۆضتبٔٗ ی 
ثٗ رپرضبٔی حکِٛٗ تی ئێطتبی عێراق ٚ 
ثباڵدٖ ضتبٔی ئێرأی ، ئٗ ِٗ  ثٗ  غبیٗ تی 

ثٗ رپرضبٔی ئٗ ِٗ ریکی ٚ ضیبضی یٗ  
عێرالی یٗ کبْ ، لطٗ کٗ ی ئێّٗ  ئٗ ٖٚ ی کٗ  

عێراق ثٗ َ غێٖٛ یٗ  غٛێٕێىی ٘ێّٓ ثۆ 
ثۆ ڕاضتی ... ٔٗ یبرأی کۆِبری ئیطالِی ٔبثێ

ئٗ َ لطبٔٗ  ٚ ثۆ زأییٓ دٖ ثێ ثگٛترێ کٗ  
ثٗ رپرضبٔی عێرالی ٌٗ  ٌێذٚأٗ کبٔیبٔذا ثٗ  
ڕاغکبٚی ٔٗ یبرأی ئێراْ ٖٚ ن ڕێکخراٖٚ ی 

تیرۆریطتی ٔبٚ دٖ ثٗ ْ ٚ ثۆ ّٔٛٚٔٗ  ٖٚ زیری 
دٖ رٖ ٖٚ ی عێراق ٘ۆغیبر زیجبری ٌٗ  کبتی 

ضٗ ردأی ٖٚ زیری دٖ رٖ ٖٚ ی ئێراْ ثۆ عێراق 
،پبرتی ژیبٔی ئبزادی کٛردضتبٔی ثٗ  

٘ٗ رٖٚ ٘ب .ڕێکخراٚێىی تیرۆریطتی ٔبٚ ثرد 
٘ێرظ کردٔٗ  ضٗ ر کٗ ِپی ئٗ غرٖ ؾ ٚ غٗ ٘یذ 

کردٔی چٗ ٔذیٓ ئٗ ٔذاِی ڕێکخراٖٚ ی 
ِٛجب٘یذیٓ ٌٗ  ٔبٚ خبکی عێرالذا ثبغتریٓ 

ثٗ ڵگٗ ْ ثۆ ئٗ ٖٚ ی کٗ  ئێّٗ  ٖٚ ن ٔٗ یبری 
کۆِبری ئیطالِی ٔٗ تٛأیٓ ٌٗ  عێراق 

.داثٕیػیٓ
ثبش ٌٗ ٖٚ  دٖ کرێت کٗ  ئٗ یبٔٗ ٚێت کٗ ِپی 
ئٗ ٌٖٛ ٌیذ ثۆ یٗ کجبری داثخٗ ْ ٚ ئٗ ِٗ  ٌٗ  
کبتێکذایٗ  کٗ  ٘یچ ڕێگٗ  چبرٖ یٗ کیػیبْ ثۆ 

ئێّٗ  ٌٗ  ثٗ ر ئٗ ٖٚ ی .  ئّٗ  ٔٗ دۆزیتٗ ٖٚ
کبرٖ ضبتێکی ٖٚ ن ئٗ ٖٚ ی کٗ ِپی ئٗ غرٖ ؾ ثٗ  
ضٗ رِبٔب دٚٚپبت ٔٗ ثێتٗ ٖٚ  ثڕیبرِبٔذاٖٚ  کٗ  

ٌٗ  ثٗ رأجٗ ر دٖ فتٗ رت ڕێکخراٖٚ ی یٛ ئٓ 
.  ِبٔگرتٕی گػتی ڕاثگٗ یٗ ٔیٓ 

ٌٗ  کۆتبییذا داٚا ٌٗ  کۆِٗ ڵگبی ٔێٛ ٔٗ تٗ ٖٚ یی 
ٚ ڕێکخراٖٚ  ِرۆڤ دۆضتٗ  کبٔی جیٙبْ 

دٖ کٗ یٓ کٗ  ٘ٗ ر چی زٖٚٚ  ثۆ دۆزیٕٗ ٖٚ ی ڕێگٗ  
چبرٖ  ثۆ کێػٗ کبّٔبْ ٚ ٔبردّٔبْ ثۆ ٚاڵتی 

ضێٙٗ َ ثٗ  ڕێگٗ یٗ کی ئبغتی ٚ ٌٗ  ضٗ ر ثٕٗ ِبی 
ئبزادی ٚ ئبغتی ٚ ثٕٗ ِب ی ڕێسگرتٓ ٌٗ  ثیر 
ٚثۆچٛٚٔی ضیبضی ٚ ڕۆغٕجیریّبْ تٗ داخٛي 

...ثکٗ ْ 

ثۆ زأیبری زیبتر دٖ تٛأٓ ثٗ ٚ ئبدرٖ ضبٔٗ ی 
خٛارٖ ٖٚ  پیٖٛ ٔذی ثگرْ

Email : 
Kurdish_refugees@yahoo.com

Face book: Kurdish Alwaleed camp
ئٗ َ راگٗ یبٔذٔٗ  ثٗ  زِبٔی عٗ رٖ ثی ٌٗ  : تێجیٕی 

ضٗ ر الپٗ ڕٖ ی فٗ یص ثٛٚکی کبن خٗ ثبت 
پێُ ثبظ ثٛٚ کٗ  .  ِٛحٗ ِٗ دی ثاڵٚ کراٖٚ تٗ ٖٚ

 ثیگۆڕِٗ  ضٗ ر زِبٔی کٛردی ٚ ثاڵٚی کٗ ِٗ ٖٚ

ئٗ حّٗ د خٛضرٖ ٚی

٤



ی كوردی٢٧١٠ یی ڕه زبه ری ٢٨ سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

الپه ڕه  ی كوردی٢٧١١جۆزه ردانی  الپه ڕه (١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ی كوردی٢٧١١  جۆزه ردانی June 2011(١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ً اڵتی  ً ی ڕۆژٌ ً کی دیک ً ی ً  ڕۆل کُردستان ل
ً ترسی  ً  سێذاري داوًم ً ستیی کُردستان:ل ً رب .پارتی س

خٗ ڵکی ٚاڵتذاگیرکراٚی 
.کٛردضتبْ

ٌٗ  درێژٖ ی تٗ ِٗ ٔی جٛاڵٔٗ ٖٚ ی 
ٖ ٚاَ  گٗ ٌٗ  ِبفخٛراٖٚ کٗ ِبْ ثٗ رد
کٛغتٓ ٚ گرتٓ ٚ ٌٗ  ضێذارٖ داْ 
درێژٖ ی ٘ٗ ثٖٛٚ  ٚ ئٗ گٗ ر ٘ٗ رٚا 

ٌٗ گٗ ڵ یٗ ک ضبرد ٚ ضرثیٓ 
ٖ ٚاَ دٖ ثێت ثٗ  . ڕۆژأٗ  ثٗ رد

تبیجٗ ت ٌٗ چٗ ٔذ ضبڵی ڕاثٛردٚدا 
درێژٖ ی ئیعذاِٗ کبٔی ڕێژیّی 

کۆِبری ئیطالِی ئیراْ ٌٗ  
،  ئبضت جیٙبٔذا دٖ ٔگی دایٗ ٖٚ

کٗ  زۆرثٗ ی ئٗ ٚ کٗ ضبٔٗ ی 
حٛکّی ئیعذاِیبْ ثٗ  ضٗ ردا 

.دٖ ضٗ پب کٛرد ثْٛٚ

٘بٚاڵتیبٔی تبِٗ زرۆی 
ضٗ رثٗ خۆیی یٗ کجبری

ثٗ داخٗ ٖٚ  ٘ٗ ٚاڵ ٚ دٖ ٔگۆی ئٗ ٖٚ  
٘ٗ یٗ  کٗ  ٚێذٖ چێت ٌٗ  یٗ کٗ َ 
حٗ ٚتٛٚی ِبٔگی جۆزٖ ردأذا 
حٗ ثیجٛڵاڵ ٌٗ تیفی ٌٗ  ضێذارٖ  

پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی . ثذرێت
  ٖٚ ٖ کٛردضتبْ ئٗ َ کرد

٘ٗ ِیػٗ یی کۆِبری ئیطالِی 
ئێراْ ثٗ  تٛٚٔذی ئیذأٗ  دٖ کبت، 
داٚا ٌٗ  گػت ٚاڵتبْ ٚ ڕێکخراٖٚ  
ِرۆڤذۆضتٗ کبٔی جیٙبٔی دٖ کبت 

کٗ  ثۆ ڕاگرتٕی ئٗ ٚ حٛکّٗ  
٘ٗ ٔگبٚی پێٛیطت ثٕێٓ ٚ 

ثٗ رگری ٌٗ  گیبٔی ئٗ ٚ الٖٚ  
ٖ  ثکٗ ْ .کٛرد

حٗ ثیجٛاڵ ٌٗ تیفی ثێجگٗ  ٌٗ  کٛرد 
ثْٛٚ ٚ داٚای ِبفی رٖ ٚای گٗ ٌی 

خۆی ٘یچ تبٚأێکی ٚای 
ٔٗ کردٖٚ  کٗ  غیبٚی حٛکّی ٌٗ  

.ضێذارٖ  ثێت
٘ٗ ر ٌٗ ٚ پێٖٛ ٔذییٗ غذا پبرتیّبْ 

ٖ یبٔجبر ئٗ ٚ  ٖٚ ک پێػتر د
ثبٔگٗ غٗ ی کردٖٚ  ٚ ٌٗ َ 

ڕۆژٖ غذا چٗ ٔذ ثبرٖ ی 
، ثبٔگێػٗ ی یٗ کریسی  دٖ کبتٗ ٖٚ

ٚ تٗ ثبیی گػت حیسة 
ٚالیٗ ٔٗ کبٔی رۆژ٘ٗ اڵتی 

ثۆ ئٗ ٖٚ ی . کٛردضتبٔی دٖ کبت
٘ٗ ِٛٚ پێکٗ ٖٚ  ثٗ  یٗ کذٖ ٔگی ٚ 

یٗ کجریبریّبْ دٖ ٔگی ِبفخٛراٚی 
خٗ ڵکٗ کٗ ِبْ ٚ گیبٔی الٚاْ ٚ 

ثٗ ٔذییٗ کبّٔبْ ثٗ  گۆێ 
ڕێکخراٖٚ کبٔی جیٙبٔی 

٘ٗ ر ثٗ  . ثگٗ یٗ ٔیٓ
یٗ کٙٗ ڵٛیطتیع دٖ تٛأیٓ ٌٗ گٗ ڵ 

خٗ ڵکی ٔبڕٖ زای ڕۆژ٘ٗ اڵتی 
کٛردضتبْ ٌٗ  غێٖٛ ی دٖ رثڕیٕی 

.ٔبڕٖ زایٗ کبْ ٘ٗ ِب٘ٗ ٔگ ثیٓ
ثٗ ٚ ٘یٛایٗ  ئٗ َ کبرٖ ضبتٗ  

چبٖٚ ڕٚأکراٖٚ ی کٗ  
چبرٖ ٔٛٚضی ِٗ رگی کبکٗ  

حٗ ثیجٛاڵ ٌٗ تیفی تێذایٗ  ٚیژدأی 
ضیبضی الیٗ ٔٗ کبٔی ڕۆژ٘ٗ اڵتی 
کٛردضتبْ ثٙٗ ژێٕێت ٚ ثیر ٌٗ  

چبرٖ ضٗ رییٗ ک ثۆ ئٗ َ ٘ٗ ي 
ِٚٗ رجٗ ی ڕۆژ٘ٗ اڵتی کٛردضتبْ 

.ٌٗ  ئیطتب ٚ دا٘بتٛٚدا ثکٗ ْ
٘ٗ رغٗ کبٖٚ ثێت خٗ ثبتی 

یٗ کگرتٖٛٚ کبٔی الیٗ ٔٗ کبٔی 

کٛردضتبٔی ثۆ ضٗ رثٗ خۆیی 
.یٗ کجبری

ٔٗ ِبْ ٚ ڕضٛایی ثۆ داگیرکٗ رأی 
.کٛردضتبْ

ضٗ رکردایٗ تی پبرتی 
ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ

 30. زایٕی  20/5/2011
ی کٛردی 2711ثبٔٗ ِٗ ری 

ً رکُک ً  ک ً ستیی /دیسان کاري سات ل ً رب پارتی س
کُردستان

َداخ: کوردستاًیاًیواڵتداگیرکراو ب
َ َهو َهرۆپێٌجش َكيزۆرٍوٍئ َژارٍی وپ

َوتي َو19/5/2011ٍرێك دیساً
َسێشۆێٌی وٍکدٍیاًجاریدیکَ،ل
َوٍ َقیٌ َرکوکت جیاجیایشاریک

َی َهجارٍشًسیک 30ڕوویداو،وئ
کَشبریٌداری90کَششَُیدو

َوٍ َوت . لێک
َتووًدی َستییکوردستاىب َرب پارتیس
َدٍکات، َوکردٍوٍتروریستی َیئ ئیداً
َسوكارى وپرسَوُاوخَهيبۆگشتك

َو شَُیدٍكاىوقورباًیاًيئ
ًَێت َی َرادٍگ َواً َقیٌ َمکردٍوٍ. ت ئ

ًَیا َت تروریستیاً
َبۆ َستیدروستکردًیکۆسپ َب َه ب

ودروستکردًی140چارٍسَریهادٍی
َهیشَ َرکوکیُ َک ًائاراهیل

َستییکوردستاى. کوردستاى َرب پارتیس
َرێوی َکاًیُ ًَ َگشتحیسبوالی داوال

َوٍُێسێکی َپێک کوردستاىدٍکات،ک
َتی َرٍستیحکوه َسَرپ َشب ُاوب
َرکوکجێگر َک َهیشَل َرێنبۆُ ُ

َى َوٍیژیاىوگیاًی. بک بۆئ
َرکوکیدڵیکوردستاى ُاواڵتیاًیک

.پارێسراوبێت
َوسَرٍخۆشیخۆهاى َپرس جارێکیدیک

َیشَُیداى َهاڵ َیگشتبٌ ئاراست
َوٍی َُیوایچاکبووً َیي،وب دٍک

.  َُرچیزووتربۆبریٌدارٍکاىدٍخوازیي

َستیی َرب َتیپارتیس سَرکردای
کوردستاى

19/5/2011

ً کـــــــــــــاوی تاَاو
کــــــــۆماری ئیسالمی

٥



ی كوردی٢٧١٠ یی ڕه زبه ری ٢٨ سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

الپه ڕه  ی كوردی٢٧١١جۆزه ردانی  الپه ڕه (١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ی كوردی٢٧١١  جۆزه ردانی June 2011(١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

وٗ ضٛوبری ضٗ رثٗ رزی 
کٛردضتبٔیبٔی .. ئٗ ٔفبوراٖٚ وبْ

.  ٚٚاڵتذاگیرکراٚی خۆغٗ ٚیطت
ضبڵ ثٗ ضٗ ر وبرٖ ضبتی  23ئٗ ِڕۆ 

ئٗ ٔفبي دا تێپٗ ڕدٖ ثێت، وٗ  ٌٗ  
ٌٗ ضٗ ر دٖ ضتی رژێّی  1988ضبڵی 

دیىتبتۆری ثٗ عص، ثٗ پێع چبٚی 
دٚٔیبی عٗ رٖ ة ٚئیطالِی ٚ 

،  وۆِٗ ڵی ٔێٛدٖ ٚڵٗ تییٗ ٖٚ
گٗ ٌٗ وٗ ِبْ رٚثٗ ڕٚٚی وبرٖ ضبتێىی 

ٖ یی ٚ لڕوردْ ٚ  ثێٛێٕٗ  ٌٗ  دڕٖ ٔذ
کۆِٗ ڵکٛژی ثٖٛٚ ٚ ٌٗ ئٗ ٔجبِیػذا 

٘ٗ زار وٗ ضی  182 زیبتر ٌٗ 
ْ ٚ ِٕذاڵ ٚ پیرٚ  ِٗ دٖ ٔی ٌٗ  ژ
پٗ وىٗ ٚتٗ ٚ گٗ ٔجی تێذا ثٖٛٚ  

لٛرثبٔی،جیٙبٔیع چبٚٚ 
گٛێچىٗ ی خۆیبْ ٌٗ  ئبضتی ئٗ َ 

تبٚأٗ  ثێٛێٕٗ یٗ  داخطتجٛٚ ٖٚ  
.ثێذٖ ٔگیبْ ٘ٗ ڵجژارد

ئٗ َ وبرٖ ضبتٗ  دڵتٗ زێٕٗ  تٗ ٔیب ثٗ  
ْ ٚ ثێطٗ رٚغٛێٕىردٔی  ٌٗ ٔبٚثرد

ژِبرٖ یٗ وی یٗ وجبر زۆری 
٘بٚٚاڵتیبٔی ضڤیٍی ٌٗ  ضٗ رجٗ َ 

ٔبٚچٗ وبٔی وٛردضتبْ 
ثٗ  دڵڕٖ لتریٓ غێٖٛ  وۆتبیی 
ٔٗ ٘بت، ثٗ ڵىٛ وبریگٗ ریی ٚ 

جێذٖ ضتی ٌٗ ضٗ ر جٗ ضتٗ ٚدٖ رٚٚٔی 

وۆِٗ ڵگبی وٛردی ٘ٗ تب ئٗ َ 
ضبتٗ ٖٚ ختٗ ی ئێطتبظ 

. درێژثۆتٗ ٖٚ
ضبڵٗ ی وبرٖ ضبتی  23ٌٗ یبدی 

ئٗ ٔفبي دا، پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی 
وٛردضتبْ جبرێىی تر 

ثٗ رپرضیبرێتی ضڕیٕٗ ٖٚ ی 
غٛێٕٗ ٚاری ئٗ َ پرۆضٗ  ثٗ دٔبٚٚ دژ 

ثٗ ِرۆڤبیٗ تییٗ  ٌٗ  وۆِٗ ڵگٗ ی 
وٛردضتبْ دٖ خبتٗ  ئٗ ضتۆی 

دٖ ٚڵٗ تی ئێراق ٚ ثٗ رپرضیبرێتی 
ئٗ خاللیع ٌٗ  ئٗ ضتۆی کۆِٗ ڵگبی 

ٔێٛدٖ ٚڵٗ تی ٚجیٙبٔی عٗ رٖ ثی، ثٗ  
تبیجٗ تی ٚٚاڵتٗ  زٌٙێس ٖ کبْ، 

ٌٗ ڕێگبی خسِٗ تىردٔی زیبتری 
ْ ٚ ٘ٗ ٚڵذأی زیبتر  وٗ ضٛوبرٖ وبٔیب

ثۆ ٔبضبٔذٔی ٖٚ وٛ پرۆضٗ یٗ وی 
وۆِٗ ڵىٛژی وٗ  ئٗ گٗ ری 
.دٚثبرٖ ثٛٚٔٗ ٖٚ ی ٔٗ ثێت

وٗ ضٛوبری ضٗ رثٗ رزی 
ئٗ ٔفبٌٗ وبْ، جٗ ِبٖٚ ری وٛردضتبْ

ٌٗ وبتێىذا ٘ٗ ِِٛٚبْ 
ثٗ دڵتٗ ٔگییٗ ٖٚ  یبدی ئٗ َ وبرٖ ضبتٗ  

، دڵیػّبْ ثٗ ٖٚ  خۆغٗ   دٖ وٗ یٕٗ ٖٚ
وٗ  دٚای وٗ ِتر ٌٗ  چبرٖ وٗ  

، ثٗ  ٘ۆی  ضٗ دٖ یٗ ن ٌٗ َ وبرٖ ضبتٗ

ٌێٙبتٛٚی ٚ پێذاگری دٖ ضٗ اڵتی 
٘ٗ رێّی کٛردضتبْ، ٌٗ  دادگبی 
ثباڵی تبٚأٗ وبٔی عێراق دا ئٗ َ 

تبٚأٗ  ٖٚ ن جیٕۆضبیذ ٔبضێٕذراٚ 
ثٗ غێه ٌٗ  ضٗ رأی رژێّی ثٗ عص ٚ 

ئٗ ٔجبِذٖ رأی ئٗ ٔفبي ثٗ ضسای 
عبدیالٔٗ ی خۆیبْ گٗ یػتٓ،  ٚ 
ئٗ ٔجِٛٗ ٔی ٔٛێٕٗ رأی عێراق ٚ 

دٖ ضتٗ ی ضٗ رۆوبیٗ تی وۆِبریع 
ٖٚ ن ٔٛێٕٗ ری ٘ٗ ِٛٚ پێىٙبتٗ وبٔی 

عێراق ئٗ َ پرۆضٗ  ثٗ دٔبٖٚ ی 
. ثٗ جیٕۆضبیذ ٔبضبٔذ

ٌٗ گٗ ڵ ئٗ ٖٚ ی ثٗ ٘ۆی ٘بٚخٗ ثبتی ٚ 
 ٚ ْ پێىٗ ٖٚ یی خٗ ڵىی وٛردضتب

، ٌٗ  ئٗ ِڕۆدا  ٘ێسٖ  ضیبضیٗ وبٔٗ ٖٚ
خبٖٚ ٔی ئٗ زِٛٔێىی حٛوّڕأی 

خۆثٗ خۆی وٛردیٓ ٌٗ  ثبغٛٚری 
کٛردضتبْ وٗ  پێچٗ ٚأٗ ی رۆژأی 

ضٗ ردٖ ِی ئٗ ٔفبي وٗ  جیٙبْ 
چبٚیبْ ٌٗ  ئبضتی 

ثٗ وۆِٗ ڵىٛغتٕی ٔٗ تٗ ٖٚ کٗ ِبْ 
ئٗ ِڕۆ ٘ٗ ضت ٚ ضۆزی . داخطتجٛٚ

،  دٚٔیب ثٗ رأجٗ ر وٛرد گۆڕاٖٚ
جیٙبْ پػتیٛأیّبْ ٌێذٖ وبت ٚ 

دٖ رگبوبٔیبْ ثٗ ضٗ ردا 
ٚااڵوردٚٚیٓ، دۆضت ٚ پػتیٛأی 

گٗ ٚرٖ  ٌٗ  دۆزی رٖ ٚای گٗ ٌٗ وٗ ِبْ 

ْ ٚ دٖ تٛأرێت ٌٗ پبڵ  درٚضت ثٛٚ
٘ٗ ٚڵذاْ ثۆ خسِٗ تىردٔی 

وٗ ضٛوبری ئٗ ٔفبٌکراٖٚ کبْ، ئٗ َ 
پٗ یٖٛ ٔذی ٚ دۆضتبیٗ تی ٚ 

پػتیٛأیٗ ی جیٙبْ ثٗ ئبڕاضتٗ ی 
ثٗ جیٕۆضبیذٔبضبٔذٔی ئٗ َ 

وبرٖ ضبتٗ  ٌٗ ضٗ ر ئبضتی 
ٔێٛدٖ ٚڵٗ تی ثخرێتٗ  وبر، ٖٚ  ثۆ 

ثٗ  ٔێٛدٖ ٚڵٗ تیکردٔی کێػٗ ی 
کٛردضتبْ ٚ٘ٗ ٚڵٗ کبْ ثۆ 
داِٗ زرأذٔی کٛردضتبٔێکی 

ئێّٗ  ٖٚ ک پبرتی . ضٗ رثٗ خۆ
ضٗ رثٗ ضتیی وٛردضتبْ، ٌٗ َ 
یبدٖ دا دٚپبتی دٖ وٗ یٕٗ ٖٚ  وٗ  

٘ٗ ٚڵ ٚ تٛأبوبّٔبْ ا دٖ خٗ یٕٗ  وبر 
ٌٗ  ٔبٚخۆی کٛردضتبْ ثۆ 

یٗ کڕیسی ٘ٗ ِٛٚ ثسٚٚتٕٗ ٖٚ ی 
ڕزگبریخٛازی کٛردضتبْ ٌٗ  ٘ٗ ِٛٚ 
پبرچٗ  داگیرکراٖٚ کبٔی کٛردضتبْ، 

ٖٚ  ٌٗ  ٘ٗ ِبْ کبتذا داٚا ٌٗ  
ثٗ ڕێسأی ئۆپۆزیۆضیۆْ ٌٗ  

ثبغٛٚری کٛردضتبْ دٖ کٗ یٓ 
ثٗ رپرضیبرأٗ  ٘ٗ ڵطٛکٗ ٚت ٌٗ  گٗ ڵ 

ثبرٚدۆخی ئێطتبی ثبغٛٚری 
.   کٛردضتبْ ثىٗ ْ

٘ٗ ر ٌٗ َ یبدٖ غذا جبرێىی تر 
ْ  ٌٗ   یٗ وڕیسیی  ٚ  پێذاگری خۆِب

یٗ ن ٘ٗ ڵٛێطتی خٗ ڵىی 
وٛردضتبْ، ثۆ ئٗ ٖٚ ی جبرێکی تر 

ئٗ ٚ کبرٖ ضبتبٔٗ  دٚٚثبرٖ  
، خٗ ڵکی کٛردضتبْ ٌٗ   ٔٗ ثٕٗ ٖٚ

ثبکٛٚرٚ ڕۆژ٘ٗ اڵت ٚڕۆژئبٚای 
کٛردضتبْ ڕٚٚثٗ ڕٚٚی دڕٔذٖ تریٓ 

ڕژێّٗ کبٔی ٔبٚچٗ کٗ ٚ ثگرٖ  
جیٙبٔیع دٖ ثٕٗ ٖٚ  ثۆ ثٗ  دیٙێٕبٔی 

.ِبفٗ  ڕٖ ٚاکبٔی ٔٗ تٗ ٖٚ کٗ ِبْ 
٘ٗ رٖٚ ن ثٗ  ٘بٚخٗ ثبتی ٚ پێىٗ ٖٚ  

وبروردٔیػّبْ دٖ تٛأیٓ زٚٚتر 
پػتیٛأی وۆِٗ ڵی ٔێٛٚدٖ ٚڵٗ تی 

ثٗ دٖ ضتجٙێٕیٓ ثۆ ثٗ جیٕۆضبیذ 
ٔبضبٔذٔی ئٗ َ تبٚأٗ ی ٘ٗ ِٛٚ 

تبٚأٗ کبٔی تری دژ ثٗ  کٛرد ٖٚ ک 
تبٚأٗ کبٔی دٖ رضیُ ٚلبرٔێ 
ٚلبِیػٍی ٚ تبٚأٗ کٕی تر 

ثٗ راِجٗ ر ثٗ  گٗ ٌی وٛردضتبْ 
. ئٗ ٔجبِذرا

ضٗ رثٗ رزی ثۆ ثٕٗ ِبڵٗ ی 
غٗ ٘یذأی ئٗ ٔفبي ٌٗ  کٛردضتبْ، 

ٔٗ ِبْ ٚ ڕضٛایی ثۆ گػت 
.دٖ ٚڵٗ تبٔی داگیرکٗ ری کٛردضتبْ

.پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ

ً ی  ً یاوىام ً ستیی ب ً رب ً ی پارتی س ً بۆو ٢٣کُردستان، ب
ً وفال ً زێىی ئ ً ی یادی کاري ساتی دڵت .ساڵ

ً ستیی کُردستان، پیرۆزبایی پارتی  ً رب ً ی س ً بۆو ب
ً کی مای ڕۆژی کرێکاراوی جیٍان .ی

کٛردضتبٔیبٔی ٚاڵتذاگیرکراٚ، کرێکبراْ ٚ 
.زٖ حّٗ تکێػبْ ٚ ثێّبفبٔی گٗ ٌی کٛرد

(  یٗ کی ِبی)ی گٛاڵْ ١١ثٗ  ثۆٔٗ ی ڕۆژی 
ضٗ رکردایٗ تی پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی 

کٛردضتبْ گٗ رِتریٓ پیرۆزثبییتبْ ئبراضتٗ  
ٖ کبت، ٚ ٘بٚکبت ٘یٛاخٛازٖ  کٗ  کرێکبراْ  د

ٚ زٖ حّٗ تکێػبٔی گٗ ٌی کٛردیع ٌٗ  
کٛرضتبٔێکی ئبزاد ٚ دیّۆکراتذا پێػٛازی 

ٌٗ  ڕۆژی کرێکبراْ ثکٗ ْ ٚ داٚای ِبفٗ کبٔی 
.خۆیبْ ثکٗ ْ

پٗ ضٗ ٔذکردٔی ئٗ َ ڕۆژٖ  ٖٚ ک ڕۆژی 
ی زاییٕی ١٨٨٩کرێکبرأی جیٙبٔی ٌٗ  ضبڵی 

ٌٗ  غبری پبریص، ثۆ ئٗ ٚ ِٗ ثٗ ضتٗ یٗ  کٗ  
ثٗ اڵَ . ژیبْ ٚ ِبفی کرێکبرْا پبرێسراٚ ثێت

ِخبثٓ ٌٗ  ٚاڵتی داگیرکراٚی ئێّٗ  ٘ٗ ِٛٚ 

چیٓ ٚ تۆێژٖ کبٔی گٗ ٌٗ کٗ ِبْ ٚ ٌٗ  
ضٗ رٖ ٖٚ ی ٘ٗ ِٛٚظ کرێکبراْ ِبفیبْ 

.پێػێٍکراٖٚ ٚ ثٗ ردٖ ٚاِیع پێػێً دٖ کرێت
ئێّٗ  ٖٚ ک پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ، 

ئٗ َ ڕۆژٖ  کٗ  ڕۆژی ثبٔگێػٗ ی پبراضتٕی 
ی  ِبفٗ کبٔی کرێکبرأٗ ، ٌٗ  گػت کرێکبرٔا

کٛردضتبْ ٚ جیٙبْ پیرۆزدٖ کٗ یٓ، 
ٚثبٔگێػٗ ی گػت کرێکبرٚ چیٓ ٚتۆێژێکی 

ی ٚپػتگیری  کٛردضتبْ دٖ کٗ یٓ کٗ  پػتیٛٔا
ٌٗ  پرۆضٗ ی ضٗ رثٗ خۆیی کٛردضتبْ ثکٗ ْ، 

ثۆ ئٗ ٖٚ ی ٚاڵتی داگیرکراِٚبْ ٌٗ  ژێر 
ضتٗ ِی داگیرکٗ ردا ڕزگبری ثێت، ِٚبفی 

کرێکبراْ ٚگػت چیٓ ٚ تۆێژٖ کبّٔبْ 
ثپبرێسرێت، یٗ کێک ٌٗ  ئبٚات ٚ پرۆژٖ کبٔی 

دٚاڕۆژی پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ 

کٗ ٌٗ  ثٗ رٔبِٗ ٚ پرۆگراِی پطک ثٗ  ڕٖ ضّی 
، خٗ ثبتٗ  ثۆ ثۆژأذٔٗ ٖٚ ی  ئبِبژٖ ی پێکراٖٚ

ئبثٛری ٚ ضٗ رثٗ خۆیی کٛردضتبْ ٌٗ  
ڕێگٗ ی کۆِپبٔیب ثٗ  ٔبٚثبٔگٗ کبٔی 

.جیٙبٔٗ ٖٚ 
یٗ کی )ی گٛاڵ١١ْثٗ رز ٚ ثٗ ڕێس ثێت ڕۆژی 

.، جێژٔی جیٙبٔی چیٕی کرێکبر( ِبی

www.psk2006.org  ضٗ رکردایٗ تی
 .پبڕتی ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ

ِبی  1-کٛردی  2711گٛاڵْ ی 11
.ی زایٕی2011

ضٗ رکردایٗ تی پبڕتی ضٗ رثٗ ضتیی 
ضتبْکٛرد
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ً ن  ً  الی ً ڵ کاک عارف باَي جاوی ل ً گ ً َي یی ل ً ت َتَُێژێکی و
ً ی  ً رێمی کُردستان 21گۆڤاری ک ٌ  ً .ل

گۆڤارێکی گشتییو  کو  لو  الیو ن ڕۆژنامو    21گۆڤاری کو ی 
نووس و نووسو ری ناوداری گو لو کو مان مامۆستا مومتاز 

.حو یده ری لو  ىو رێمی کوردستان باڵو ده کرێتو وه

ئًمگۆڤاريلًمێژوییرۆژوامًگًریکوردیذاتاکًگۆڤارێکً
600بًوقًواريمًزوًبڵاديبێتًويکًًٌرژماريیًکی

لًوگۆڤاريداوێرایًٌڵسًوگاوذویچًوذیهبابًتی.الپًريیً
گروگیوًتًويیی،ٌاوکاتئاورداوًويیًکیشًلًگشت

کًسایًتییًکاویکوردستاویکًلًمێژووداخاويویشاکارێکی
.تایبًتبوون
بًٌۆیجواویبابًتًکاویًويخۆێىًرٌاوذيدا21گۆڤاریکًی

گۆڤاری.کًبًرديوامبهلًخۆێىذوًويیگشتبابًتًکاوی
ويکمیواوێکیرۆحسووکديگاتًگشت21کًی

کتێبخاوًوواويوذوشۆێىًگروگًکاویکوردستان،وبًشێکیش
.ديگاتًواويوذيکوردییًکاویشلًًٌوذيران

داوتووێژێکیگروگووًتًويییلًگًڵ11و10لًژماري
سًرۆکیگشتیپارتیسًربًستییکوردستانبڵاوکراويتًوي،کً

.لًودیماوًداتیشکخراويتًسًرزۆربابًتیگروگ

بًشێويیخواريويفًرموونلًگًڵديقیدیماوًکًیبًڕێس
.عارفباويجاوی

دیذارێکىوەتەوەییلەگەلڕعارفباوەجاوىداسەربەخۆیی
؟..!کوردستان

ٌە  1973عبرؾ ثبٚەجبٔٝ ٌە ضبٌٝ 
رۆژ٘ەالتٝ کٛردضتبْ ٌە دایکجٛٚە، ٌە 
ضەرەتبٜ ٘ەغتبکبٔەٚە ثە ثٕەِبڵەٚە 

ئبٚارەٜ ثبغٛٚرٜ کٛردضتبْ ثْٛٚ ٚ ٌە 
کەِپی ئەٌتبظ ِبٚٔەٚە، چۀذ ضبڵێک 

پێػّەرگەٜ حسثی دیّٛکراتی ئێراْ ثٛٚە، 
ٌەٚ  2005ٌە ثٕەِبڵەٜ غە٘یذە، ٌەضبٌٝ 

حیسثە کػبٚەتەٚە، دٚاٜ چۀذ ِبٔگ 
ٌەگەڵ ٘بٚثیرأٝ پبرتٝ ضەرثەضتٝ 

کٛردضتبٔیبْ داِەزرأذٚٚە، ٌەٚ ضبڵەٚە 
کۆٔگرەٜ داِەزرأذْ ٚ ٘ەرٚە٘ب کۆٔگرەٜ 
دٜٚٚ حسثەکەغیبْ ٌە ئەٚرٚٚپب گرتٛٚە، 

ثە ٔیبزْ ٌەِەٚال کە ٌە ثبغٛٚرٜ 
کٛردضتبْ ٔٛێٕەرایەتیبْ ٘ەیە ثۆٔەکبٔٝ 
خۆیبْ ٌە پبیتەختٝ ٘ەرێُ ثەڕێٛەثەرْ، 

ٛازیبرٜ  پبرتٝ ضەرثەضتی کٛردضتبْ خ
ضەرثەخۆییە ثۆ رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ ٚ 

ٕبٚەدا خەثبت دەکبت، عبرؾ  ٌەٚ پێ
.ثبٚەجبٔٝ ضەرۆکٝ گػتٝ ئەٚ پبرتەیە

دیذارٜ

چۆْ گەیػتٕە ئەٚ لۀبعەتە ثۆ / پ
ٛاز ثۆ  داِەزرأذٔٝ پبرتێکٝ ضەرثەخۆ خ

رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ ٚ ٌەگەڵ کێ ئەَ 
ثیرۆکەیەت خطتە ثٛارٜ کردارەٚە؟

ٜ 11دیبرە ٌە پبظ کبرەضبتٝ / ٚەاڵَ
ضێپتێّجەر دٚٔیب گۆڕأێکٝ ثە ضەردا٘بت، 
زۆر ئبضبیٝ یە کە رێکخراٚێک یبْ گەٌێک 

ئەٚ گۆڕأە ٌە ثەرژەٚۀذٜ خۆٜ 
ثمۆزێتەٚە، حکِٛەتٝ ئەفؽبٔطتبْ 

رٚٚخب، دٚایٝ ثەعطیع رٚٚخب ٚ ٔبٚچەٜ 
رۆژ٘ەاڵتٝ ٔبٚەراضت ئبٌٛگۆری جیذٜ ثە 

خۆٚە دیت، ٌە رٚٚخبٔٝ ثەعطذا کٛرد 
٘ەٌێکٝ ثۆ رەخطب ٚ ٚەک یبریکەرێکٝ 

ثەرچبٚ ٘بتە ِەیذأەکە، دیبرە ٌە ثبغٛٚر 
٘ەٌٝ ضەرثەخۆیی ٌەالیەْ کٛردەٚە ٌە 
دەضت چٛٚ، ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەظ ثٛٚە 

الیۀێکی ثەرچبٚی گۆڕەپبٔٝ ضیبضٝ 
عێراق ، جب ٌەگەڵ ئەٚ گۆڕأکبریبٔەٜ کە 
ٌە دٚٔیب رٜٚٚ دا، ثەداخەٚە حسثەکبْ ٌە 

رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ ٌە جیبتٝ ئەٚەکە 
خۆ ٌەگەڵ ئەٚ گۆڕأکبریبٔە رێکجخەْ، 

ثەداخەٚە ٚردە ٚردە دٚچبرٜ ٌێک ثاڵٜٚ ٚ 
ئیٕػیمبلبت ٚ پەرتەٚازیٝ ثْٛٚ، ٘ەر ٌە 

ٚە ئەِە ٘ەضت پێکرا، ِٓ ٘ەر  2003
ٌەٚەضبٚە ٚەک ثیرۆکەیەک ِٓ ٌەگەڵ 

٘بٚڕێبُٔ ئەٚەِبْ ٘ەضت پێکرد کە ئەگەر 
حسثەکبٔٝ رۆژ٘ەاڵت تٛأیبْ ئەٚ 

گۆڕأکبریبٔە دەرک ثکەْ ٚ خۆٜ ٌە ثەردا 
راثگرْ ئەٚە ٌە رێسٜ ئەٚاْ دادەِێٕیٓ ٚ 
ئەگەریع ٔب ئەٚا ٌەگەڵ دۆضتبْ  ٘ەٚڵٝ 
داِەزرأذٔٝ حسثێکٝ ٔەتەٚیٝ ِۆدێرْ ٚ 
ضەرثەخۆ خٛاز ثۆ رۆژ٘ەاڵت کٛردضتبْ 

دەدەیٓ، کە ثە ضتەرٜ ئبِبدەیە ٚ ریػەٜ 
ئەٚ خٛاضتە ٌە ٔبخٝ ٘ەِٛٚ تبکێکٝ 
کٛرددا ٘ەیە، ثە داخەٚە حسثەکبٔٝ 

رۆژ٘ەاڵتٝ ئەِەیبْ ثۆ ٔەکراٚە ٌە جیبتٝ 
ثۆ پێػەٚە چْٛٚ، ٌێکترازاْ دەضتٝ پێکرد 

ٚدەرفەتٝ ئەٚە ثۆ ئێّە ٔەِب تب ٌە ٔێٛ 
ِبْ  ئەٚأذا پەرە ثە ثیر ٚ ٘سرٜ خۆ

ثذەیٓ، ٌەگەڵ ئەٚەٜ کە پێّبٔٛاثٛ رۀگە 
کبتەکەٜ گٛٔجبٚ ٔەثێ ٚ ئبِبدەکبرٜ 

کە دەثێتە  17/2/2006زیبترٜ ثٛێت ٌە 
ٜ کٛردٜ، پبرتٝ 2705رێجۀذأٝ /2

ضەرثەضتٝ کٛردضتبّٔبْ ٚەکٛ پبرتێکٝ 
ٔەتەٚەیٝ ِۆدێرْ ثۆ خەثبت ٌە 

.رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ راگەیبٔذ
ٌەٚ کبتەٚە تب ئێطتب ٚەزعٝ / پ

رێکخراٚەیٝ ٚ تٛأبٜ ِرۆڤٝ تبْ 

.گەیػتۆتە  ئبضتٝ ثەرچبٚ
ٌە راضتیذا، کبتٝ راگەیبٔذٔٝ ثیر / ٚەاڵَ

ٌە ِبٚەیەکٝ زۆر دەکراٚە ثۆ خۆ گرتٓ ٚ 
ضەلبِگیرٜ ٚ جێگیر ثٛٚٔٝ حسة ٌە ریسٜ 

ئەٚ ٘ێسە ضیبضییبٔە کە دەیبْ ضبڵە 
راثردٜٚٚ خەثبتیبْ ٘ەیە یبْ الٔٝ کەَ 
ٔبگەیٕە ئەٚ ئبضتەٜ کە ئێطتب ٘ەیٓ، 

ثەاڵَ ٌەثەر ئەٚەٜ پڕۆژەکە پڕۆژەیەکٝ 
ٔٛێ ٚ ِۆدێرْ ٚخبٚێٕە ٚ ثیرۆکەکەظ 

ثیرۆکەیەکٝ پیرۆزە ٌە ِبٚەیەکٝ زۆر کەَ 
ٌە ضەرتبضەرٜ ئەٚ ٚاڵتبٔەٜ کە کٛردٜ 

ٌێیە ٚ ٌە ٔبٚخۆغذا ٌە زۆرثەٜ غبرەکبٔٝ 
رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ تب ئیالَ ٚ کرِبغبْ 
پەیٛۀذیبْ پێٛەکردیٓ ٚ دەضت خۆغیبْ 

ٌێ کردیٓ ٚ ٘بتٕە ریسِبٔەٚە ٚ ئەٚەٜ کە 
زیبتردٌگەرِٝ کردیٓ ٌۀبٚچە ٌە 

یبدکراٚەکبْ ٚەک ٌۆرضتبْ ٚ ئیالَ ٚ 
کرِبغبْ ٚ دەڤەرەکبٔٝ دٚٚرتریع ٚەک 

خۆراضبْ ٚ تبراْ ئبِبدەٜ ٘بٚکبرٜ 
.کردّٔبْ ثْٛٚ
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ئبیب پێع راگەیبٔذٔٝ پڕۆژەٜ خۆتبْ / پ
ٌەگەڵ ٘ێسٜ ضەرثەخۆ خٛازٜ تر راٚێژ تبْ 
ٔەکرد تب ثەیەکەٚە ئەَ ٘ۀگبٚە ٘ەڵێٕێتەٚە؟

ٌەَ رۆٚە ئێّە ثیرِبْ کردەٚە کە / ٚەاڵَ
الیۀێکٝ ئەکتیڤ ثذۆزیٕەٚە ثۆ ٘بٚکبرٜ، 

رێکخراٜٚ ٚا ٘ەثْٛٚ کە الٔٝ کەَ ضێ 
٘ێٕذەٜ ئێّە ِێژٚٚیبْ ٘ەیە، ثەاڵَ ٌەثەر 

ئەٚەٜ چبالک ٔیٓ تۀبٔەت ثٛٚٔٝ ئەٚأیبْ 
ثە رٜٚٚ ئێّەدادەدا کە ٚەختێک حسثێکٝ ٚە٘ب 

ثەٚ ثیرۆکەٚە ٘ەیە ٚ ٌە ضباڵٔێکٝ زۆٚە 
داِەزراٚە، ثەاڵَ ٌە چۀذ کەش زیبتر ٔیٓ 
ئەِەظ دەثێتە ئۀجبِٝ کبرٜ ئێٛە، ثۆیە 

رۀگ ثێت کەش ٚ الیۀێکٝ ٚا ثیبٔەٚەێ ٘ەر 
ٌە ئبضتٝ ِبٔەٚەٜ ضیبضٝ داثٓ ٚ زۆر 

خۆِبٔذٚٚ ٔەکەْ، کە ئەِەظ ٌەگەڵ ٚیطت ٚ 
داخٛازٜ ئێّە ٔەدەگٛٔجب، ٌەثەر ئەٚە ئێّە 
٘ەضتّبْ دەکرد کە دەثێ ثیرۆکەیەکٝ ٚا ثە 

چبالکٝ ٚ دڵگەرِٝ ٚ تێکۆغبٔەٚە ثۆٜ ثچیٓ، 
ئێّە دەِبٔەٚەێ ئەٚ ثیرۆکەیە ثجێتە کٌٛتٛٚر 
ٌە ٔبٚ جەِبٚەردا، حسثێکٝ ضەرثەخۆ خٛاز 

ٌە ئەٚڕۆپب درٚضت ثێت ٚ ٘یچ چبالکٝ ٚ 
ثسٚتٕێکٝ ٔەثێ دەثێتە ٘ۆٜ دڵطبردٜ 

کەضبٔٝ ٔەتەٚەخٛازٜ تریع، ِٓ ثۆ خۆَ 
پێع ئەٚ ٘ۀگبٚەٜ خۆِبْ پەیٛۀذیُ ثە دٚٚ 

ضێ الیۀەٚە کرد ٚ ئەٚاْ ٌەگەڵّبْ رێک 
ٔەکەٚتٓ ٚ دەیبٔٛضت ٘ەر ئەٚ چٛارچێٛەیە 

ثّێٕێ ٚیەکتر ثیٕیٕەکبٔٝ ئٛضٍۆ ٚ ضتۆکٙۆڵُ 
ثەش ثێت ثۆ کٛردایەتٝ کردٔەکە، ِٕیع ثە 

پێچەٚأەٚەٜ ئەٚاْ پێُ ٚاثٛٚ کە دەثێ 
ِەضەٌەکە دۀگ ثذاتەٚە ٘ەر ٌە ئەٚڕٚپب ٚ 

ئەِریکبٚە تب دەگبتە گٛٔذە دٚٚرەکبٔٝ 
رۆژ٘ەاڵت جەِبٚەرٜ کٛرد ٌە چبالکٝ ٚ 

ئبِبدەکبرٜ ِبْ ئبگبدارثٓ ٚ ثتٛأٓ ٘بٚڕێ ٚ 
.٘بٚکبریّبْ ثکەْ

ٛاز / پ ))  ئێٛە ٌەگەڵ کبَ ٘ێسٜ ضەرثەخۆخ
ٔەک حسة ٚ گرٚٚپٝ فیذراڵ خٛاز یبْ 

ٚەک یەکێتٝ غۆڕغگیراْ (( ئۆتۆٔۆِٝ خٛاز
یبْ پبرتٝ ضەرثەخۆیٝ یبْ حسثٝ رزگبرٜ ٌە 

پەیٛۀذٜ داْ؟
ئێّە ٚەکٛ پبرتٝ ضەرثەضتٝ / ٚەاڵَ

چٛارچێٛەٜ خەثبتّبْ رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبٔە 
ٚ راضتە خۆِبْ پێ ٔەتەٚەیٝ یە ٚ ثبٚەڕِبْ 

ثە رزگبرٜ ٘ەر چٛار پبرچەٜ کٛردضتبْ 
٘ەیە، ثەاڵَ ٌەگەڵ ئەٚەظ حسثێک ٔیٓ 

ثۆضەرتبضەرٜ کٛدضتبْ، ئێّە حەز دەکەیٓ 
کە ٌە رۆژ٘ەاڵتٝ ٔبٚیٕذا چٛار دەٚڵەتٝ 

کٛردٜ ٘ەثێت، ٘ەر ثەغەٚ تبیجەتّۀذٜ 
خۆٜ ٘ەیە ٚ ئێطتب ئەٚ ئبضبٔکبرییەٜ کە ثۆ 
ضەرثەخۆیٝ ٌە رۆژ٘ەاڵت ٘ەیە، ٌە ثبغٛٚر 

.ٔییە
ٔەتەٚە ٘ەیە ٌە ٔبٚچەکە ٚ  5ٌە رۆژ٘ەاڵت 

چ دەٚڵەتٝ فبرضٝ تر ٌە ٔبٚچەکەدا ٔیە کە 

ٌە دەضەاڵتٝ دا٘بتٜٛٚ ٔەتەٚەکبٔٝ 
ترٔیگەراْ ثێت ٌە تۀیػت ئێّە عەرەثٝ 

ئەحٛازٜ ٚ ثەٌٛچ ٚ ئبزەرٜ داٚاٜ 
ضەرثەخۆیٝ دەکەْ ئییػە کە ثۆ ئێّە ئبضبتر 

دەثێتەٚە ٌە ثبغٛٚر تۀیب کٛردە ٚ عەرەة 
دەٚڵەتٝ  22٘ەیە ٌە پۀبٜ عەرەثەکە 

عەرەثٝ ٘ەیە، چً دەٚڵەتٝ ئیطالِٝ ٘ەیە ٚ 
ٌەگەڵ زۆر ئبِبدەکبرٜ، ثٛٚٔٝ ضەرثەخۆیٝ 

دەکەٚێتە گێڕە ٚ کێػە ٚ کبرەکە ضەخت 
دەکبت، ئەٚ الیۀبٔەٜ کە ثبضّبْ کردْ 
یەکیبْ ٚیطتٝ ٌەگەڵ ئەٚدا کبر ثکەیٓ ٚ 

ئێّەظ رەتّبْ کردەٚە، کە ئێٛە چۆْ 
دەتٛأٓ ٌەالیەک ئۀذاِٝ کۆٔگرەٜ 

ٔەتەٚەکبٔٝ ئێرأٝ فیذراڵ ثٓ ٚ ثبٚەڕتبْ ثە 
ئێرأٝ فیذراڵ ٘ەثێت ٌٚەالیەکی تر حسثێکٝ 
ضەرثەخۆ خٛازثٓ، ِٓ ثەظ ثەحبڵٝ خۆَ 

پێُ خۆظ ثٛٚ کە ٌە حسثێکٝ 
ضەرثەخۆخٛازدا چبپەزٜ ِەلەڕەکەظ ثُ 

ٔەک ٘ەرثەر پرضیبرێتیُ ٘ەثێ ثەٚ ِەرجەی 
کە ثبضٝ ضەرثەخۆیٝ کٛردضتبْ ثکبت ٚ 

ثەراضتٝ ثێت، ٘ەر ثۆیە ثەٚأُ ٚت ئەگەر 
ثبٚەڕَ ثە فیذراڵٝ ِبثبیە ٘ەر ٌەٚ حسثەٜ دا 

کە چۀذ ضبڵە ئۀذاُِ ٚ دٚٚ غە٘یذٜ 
.ثٕەِبڵەَ تێیذا ٘ەیە دەِبِەٚە

کبَ حسة؟/ پ
حسثٝ دیّٛکراتٝ کٛردضتبٔٝ ئێراْ، / ٚەاڵَ

یع ئۀذاِٝ ئەٚ حسثە ثَٛٚ، 2005ِٓ تب 
حسثٝ رزگبرٜ کٛردضتبْ کە ثبضّبْ کرد، 
خەثبتەکەٜ ثۆ ثبغٛٚرٜ کٛردضتبٔە، ٌە 

ثەرئەٚە ئێّە دەتٛأیٓ ٌەگەڵ ئەٚ حسثبٔە 
دۆضت ثیٓ، ثەاڵَ ٔبتٛأیٓ ٌە یەک ثەرەدا 

خۆِبْ ثجیٓ ٌٚە تٛأبٜ ٘یچ الیۀەکیػّبٔذا 
ٔییە کە ٘ەر ئێطتب ضۀگەر ٌە چٛاردە 
دەٚڵەت ثگریٓ، ثبرٚدۆخٝ جیٙبْ ئەَ 

رێگبیەِبْ پێٕبدات، ثەاڵَ دەکرێ ٌەگەڵ 
حسثەکبٔٝ ٔەتەٚەیٝ رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ 
ثەیەکەٚە کبر ثکەیٓ، ثۆّٔٛٚٔە کۆِەڵەٜ 

پبرتٝ ضۆضیبٌطتٝ دیّٛکراتٝ کٛرضتبْ ٌە 
ئێّە ٔسیکترْ ٚ ثەیەکەٚە کبردەکەیٓ، ٚ 

٘بٚپەِبٔٝ ضەرثەخۆ خٛازأی رۆژ٘ەاڵتٝ 
کٛردضتبّٔبْ پێک ٘ێٕبٚە، ئبِبدەٜ ٘بٚکبرٜ 

ٌەگەڵ ئەٚ حسثبٔەٜ کە ثبٚەڕیبْ ثە 
ضەرثەخۆیٝ ٘ەیە ٚ رێّٕبیەکبٔٝ ئەٚ 

٘بٚپەیّبٔیەتییە پەضۀذ دەکەْ ٘ەیٓ، 
الیۀٝ تریع ٘ەیە داٚا دەکەْ ٌەگەڵیبْ 

ثیٓ، ِٓ راٜ دەگەێُٕ کە کۆضپ ٔیٓ ٚٔبثیٓ، 
٘ەر الیەک رازٜ ثێت ٌە ضەر ثٕەِب 
ضەرەکییەکبٔٝ پەیٛۀذٜ ، ئەٚە ثە 

.دڵٕیبیەٚە ٌەگەڵٝ دەثیٓ
ثۆ پێت ٚایە ٌە ثبغٛٚر ٘ەٌٝ / پ

ضەرثەخۆیٝ ٌە دەضت چٛٚە؟
ئەٚە ِٕیع دەیٍێُ ٚ خەڵکٝ تریع / ٚەاڵَ

، ثەاڵَ ِرۆڤ تب خۆٜ ٌە َ  دەیڵیٓ
ِەضەٌەکەدا ٔەثێت ٔبزأێت چۀذٜ کۆضپ ٌە 

پػتەٚە ٘ەثٛٚە، ئەگەر دەضەاڵتذارأٝ دٚٚ 
حسثٝ ضەرەکٝ کٛردضتبْ ٚەک پبرتٝ ٚ 

ِبٚەریبْ ٘بٔذا  یەکێتٝ ئەٚکبت ثۆ خۆیبْ جە
ٚاٜ ٔەِبٔٝ ضەداَ ٔەچٛٚثبٔە ثەؼذا ٚ  ثب ٚ د

ٚاٜٚ کەرکٛکیبْ ثگرتجب دەضت ٚ  کۆٔتڕۆڵٝ تە
ئەگەر ئەٚ ٘بٚپەیّبٔٝ ٚ دۆضتبیەتٝ کە 

ئێطتب ٘ەیبٔە، ئەٚ ضب ٘ەیبْ ثب ِەضەٌەکە 
جۆرێکٝ ترٜ ٌێذە٘بت، راضتییەکەٜ ئەٚەیە 
کە ٘ۀذێک دەرفەت ٘ەثٛٚ ٌە دەضت چٛٚ، 

زۆر ٌە دۆضتبٔٝ کٛرد ٔٛٚضەرٜ ثیبٔیع 
پێیبْ ٚایە کە کٛرد دٚاٜ رٚخبٔٝ ضەداَ 

٘ەٌٝ ثبغٝ ثۆ ضەرثەخۆیٝ ٌە دەضت داٚە، 
دیبرە فػبرٜ ٔێٛدەٚڵەتٝ ٚ دراٚضێیەکبْ زۆر 

ثٛٚە، ثەاڵَ خۆ ئەگەر ثە ٍِیۆْ خەڵک 
کێػراثبٔە ضەر غەلبَ ثۆ ضەرثەخۆیٝ کە 

ئەٚە ٚیطتٝ خەڵکە، زەِبٔٝ ٚەٜ ٔەثٛٚ کە 
الیۀێک ثێت ٚ غەڕ ٌەگەڵ ئەٚخەٌکە ثکبت ٚ 

ثە ٍِیۆْ خەڵک ٌە ضەر غەلبَ ثکٛژرێت، 
ّٔٛٚٔە زۆرە  ٚاڵتی دیکە ثٛٚە، کە راٜ 
گػتٝ ٚ جیٙبٔیػی ٌەگەڵ ٔەثٛٚە ثەاڵَ 
چٛٔکە ضەرثەخۆ خٛاز ثْٛٚ ٚ ٌە ضەر 
ئێرادەٜ ٔەتەٚەیٝ خۆیبْ راٚەضتبْٚ، 

.ضەرثەخۆیٝ خۆیبْ راگەیبٔذٚٚە
ٚە حسثەکبٔٝ 2003ثبضت کرد کە ٌە / پ

رۆژ٘ەاڵت ثەرەٚ داثڕاْ ٚ ئیٕػیمبق چْٛٚ، 
ئۀذاِٝ حذکب  2005٘ەر خۆغت ٚتت کە تب 

ثٜٛٚ، ئەِە زیبتر رْٚٚ ثکەٚە؟
یع ئیٕػیمبق ٌە حسثٝ 2005تب / ٚەاڵَ

دیّٛکراتذا رٜٚٚ ٔەدا ثٛٚ ٚ پێُ ٚاثٛٚ دەثێ 
٘ەٚڵ ثذرێ کێػەکە چبرەضەر ثکرێ، دٚاٜ 

کێػەکە ضەرٜ ٘ەڵذا، ِٓ پێُ  13کۆٔگرەٜ 
ٚاثٛٚ چبرەضەرٜ دەثێت ٚ ئەگەرٜ ِبٔەٚەٜ 
رێککەٚتٕەٚە ٘ەیە ٚ پێٛیطت ٔبکبت حسثێکٝ 

تر داثّەزرێ ٚ ئەٚۀذە حسة ٌە رۆژ٘ەاڵت 
٘ەثێت کە ثیرٜ ٔەتەٚەیٝ ٌە ثیر ثچێتەٚە ٚ 
خەڵک زۆر ِبٔذٚٚ ثێت، دٚایٝ دیتُ ٔەخێر 

ٚات ثۆیە تب  ٚەزعەکە ثەرە ٚ خراپٝ دەڕ
یع خۆَ راگرت ٌە ئۀجبِذا ثە غێٛەٜ 2003

رێک ٚ پێک دەضت ٌە کبرکێػبٔەٚەٜ خۆَ 
ٔبرد ثۆ ضکرتێرٜ گػتٝ حسة ٚ ئەٚ 

کۆِیتەیەٜ کە پەیٛۀذٜ ثەِٕەٚە ٘ەثٛٚ، 
ٚاز ٘ێٕبْ ئیتر ٌەگەڵ ٘بٚثیرأُ  دٚاٜ 

ِبٔگ  8ثڕیبرِبٔذا کە خۆ کۆثکەیٕەٚە ٚ 
ٚاز٘ێٕبَ پبرتٝ ضەرثەضتٝ  دٚاٜ 

.کٛردضتبّٔبْ راگەیبٔذ
پبرتٝ ضەرثەضتٝ کٛردضتبْ داٚاٜ / پ

ضەرثەخۆیی ثۆ رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ دەکبت 
یبْ ثۆ ٘ەر چٛار پبرچەٜ کٛردضتبْ ؟

پبرتٝ ضەرثەضتٝ داٚاٜ ضەرثەخۆیی ثۆ / ٚ
رۆژ٘ەاڵتٝ کٛردضتبْ دەکبت ٚ خۆٜ ثە 

پػتیٛاْ ٚ ٘بٔذەرٜ ثەغەکبٔٝ ترٜ 
کٛردضتبْ دەزأێت، ٘ەرٚە٘ب ٘ەِٛٚ 

ثەغەکبٔٝ کٛردضتبْ ثە خبک ٚ ثە ٔەتەٚە ثە 
یەک ٚٚاڵت دادۀێت ٚ ئەٚ داثەظ کردٔەٜ کە 

داگیرکەراْ کردٚٚیبٔە ثە غێٛەیەکە کە 
گٛٔجبٚ ٔٝ یە ٌەٚ ٘ەي ٚ ِەرجەدا تێکڕا 

داٚاٜ یەک دەٚڵەتٝ کٛردی ثکەیٓ، ِٓ پێُ 
ٚایە ئەٚ یەکذەٚڵەتە کٛردٜ یە ڕاگریٓ ثۆ 
٘ەر چٛار پبرچەٜ کٛردضتبْ، ئەٚ کبت کە 

رزگبر ثٛٚ، ثب پەرٌەِبٔەکبّٔبْ ٌە کبتی 
خۆیذا ئەٚ غتە ثخۀە ثەر ثبش، کە یەک 

دەٚڵەت ثیٓ یبْ چٛار دەٚڵەت، زۆر 
ٔەتەٚەٜ دیکە ٘ەْ کە ضەرەراٜ یەک 
ٔەتەٚەیی ٚ یەکرەگەزٜ ثْٛٚ چۀذ 

دەٚڵەتیبْ ٘ەیە، خۆ ئەگەر ثتٛأیٓ چٛار 
ضٛپب ٚ چٛار ٔٛێٕەر ٌە یٛئێٓ ٚ چٛار 

دەضەاڵتّبْ ٘ەثێت ئەٚا ٘ێسێکٝ ثەرچبٚیٓ ٌە 
ٔبٚچەکەدا، دٚژِٓ ٚاٜ ٌێک داثڕیٛیٓ کە 
زۆرٜ دەٚێت تب ثە یەک ثٍکێٕذرێیٕەٚە، 

ضەرەراٜ ئەٚەظ ِٓ داٚاَ ئەٚەیە کە ئێّە 
کٛرد چیتر خەثبت ٔەکەیٓ ٌە پێٕبٚ ئبٚەداْ 

کردٔەٚەٜ تبراْ ٚ ئۀکەرەٚ دیّەغك ٚ 
ثەؼذا، حەٚي ثذەیٓ غبرٚ ٔبٚچەکبٔٝ خۆِبْ 

ثکەیٕە ٔبٚۀذی ثریبرداْ، چٝ تێذایە ئێّە 
ٌە کرِبغبْ ثریبرٜ خۆِبْ ثذەیٓ ٔەک ٌە 

تبراْ؟ یبْ خەڵکێکٝ ٚەک عەٌی رەزا 
ٔٛریسادەٚ کەضبٔٝ تر ثیبٔەٚێت ریگەِبْ پێ 
غبْ ثذەْ ٚ چبرۀٛٚضّبْ ثۆ دیبرٜ ثکەْ، 
ِبداَ زیبتر خەثبت دەکەیٓ ٚ زیبتر ِبٔذٚٚ 

دەثیٓ ثب کەضبیەتٝ خۆِبْ ثجیٕٕەٚە ٚ 
خۆِبْ ٌە ئبضتٝ خەڵکٝ تر ثسأیٓ، ثب ضەر 
ثەخۆ خٛازٜ ٚەک ِەترضی ٚ دڵەراٚکێ یەک 
ٌە گۆرەپبٔٝ ٔبٚچەکەدا ٔە٘ێڵیٓ ٚ ثیکەیٓ ثە 
رۆژەڤٝ رۆژأەِبْ کە خەڵک ٘ەِٜٛٚ ثبٚەڕٜ 

پێ ٜ ٘ەیە، ٌێ ثگەرێیٓ خەڵک ثیر ٌە 
ضەرثەخۆیی ثکبتەٚە، ثە داخەٚە زۆرثەٜ 
حسثەکبٔٝ ترٜ رۆژ٘ەاڵت ٌەٚأەٜ پۆٌٝ 

یەکەِٝ خۆیبْ دا فێرِبْ دەکەْ کە ئێرأٝ 
ثیٓ، حەٚي ثذەیٓ کە ئەٚ ٚٚغەٚ رضتبٔە 

الثذەیٓ، ئەٚە دەضەاڵتٝ ئێرأە کە ٚٚاڵتٝ ٌێ 
داگیر کردٚٚیٓ، ثب چیتر کەش ٚ کبرٜ خۆِبْ 
٘ەر ٌە ِٕبڵیەٚە فێرٜ خۆغەٚیطتٝ ئێراْ ٚ 

ئێرأچیەتٝ ٔەکەیٓ، رۀگە ئەٚ پرۆژەیە 
٘ەتب ٘ەغتب ضبڵی دیکەظ ثە ئبگبَ ٔەکبت 
ثەاڵَ دٚاخطتٕٝ زیبٔجەخػەٚ ٔبثێ ٚەدٚاٜ 

 .ثخەیٓ
ئبیب ئێٛە ٌۀبٚ ٔەتەٚەکبٔٝ ترٜ / پ

پێکٙبتەٜ ئێراْ دۆضت ٚ ٘بٚپەیّبٔتبْ ٘ەیە 
؟ ئبیب ئێٛە تٛأیٛتبٔە ٌەگەڵ 

ضەرثەخۆخٛازەکبٔٝ ٔەتەٚەکبٔٝ ترٜ ئێراْ 
پەیٛۀذیتبْ ٘ەثێت؟

٨



ی كوردی٢٧١٠ یی ڕه زبه ری ٢٨ سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

الپه ڕه  ی كوردی٢٧١١جۆزه ردانی  الپه ڕه (١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ی كوردی٢٧١١  جۆزه ردانی June 2011(١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ٚەاڵَ ئێّە پەیٛۀذٜ ثبغّبْ ٌەگەڵ / ٚ
ضەرثەخۆ خٛازەکبٔٝ ترٜ ٔەتەٚەکبٔٝ ترٜ 

ٔبٚ ئێراْ ٘ەیە، ٌەگەڵ عەرەثەکبْ ثۆ ّٔٛٚٔە 
ثەرەٜ دیّٛکراتیکٝ ثەرەٜ عەرەثی ئەحٛاز کە 

ثە داخەٚە ئیٕػمبلیبْ تێ کەٚتٛٚە 
پەیٛۀذیّبْ ثبغە، ٌەگەڵ ثەرەٜ ئبزادی 
خٛازٜ ئەحٛاز، ٘ێسٜ ثەرگرٜ ثۆ رزگبرٜ 

ئەحٛاز کە ثریتیٓ ٌە چٛار الیۀٝ ضەرثەخۆ 
خٛازٜ ئەحٛازٜ ٚ زۆریع ثە٘ێسْ، ٘ەرٚە٘ب 

کە ٌە چۀذ ٘ێسٜ ( زرِجەغک)ٌەگەڵ 
ضەرثەخۆ خٛاز پێک ٘بتٛٚە ثەیّٕبْ ثبغە، 

٘ەرٚە٘ب ٌەگەڵ ثەٌٛچەکبْ ثۆ ّٔٛٚٔە ثەرەٜ 
ئبزادی ثەخػی ثەٌٛچطتبْ ٚ کۆٔگرەٜ 

ٔەتەٚەٜ ثەٌٛچطتبْ ٌە پەیٛۀذی دایٓ، 
ئبزەریەکبٔیع پەیٛۀذی ثبغّبْ  َ  ٌەگەڵ

٘ەیە، ثەاڵَ ثەداخەٚە ٚەکٛ جبراْ ٔٝ یە، 
چٛٚٔکە ٘ەر چۀذە ئەٚأیع ضەرثەخۆ خٛازْ 

ثەاڵَ ثێ ریسٜ ثە خبک ٚ ٔبٚچەکبٔی 
کٛردضتبْ دەکەْ، ئێّە ضەرەراٜ ئەٚ 

٘بٚپەیّبٔیەتیەٜ کە ٌە کۀەدا ٌەگەڵٛاْ 
پێکّبْ ٘ێٕب، ٌێیبْ دٚٚرکەٚتیٕەٚەٚ ثە 
ئبغکرا راِبٔگەیبٔذ کە ئێّە ٌەگەڵ ٘ەر 

الیۀێک ٌە پەیٛۀذی داثیٓ، دەثێت ئەٚ 
الیۀە چۀذەٜ رێس ٚ خۆغەٚیطتٝ ثۆ 

ٔەتەٚەکەٜ خۆٜ ٘ەیە ئەِۀەغی ثۆ کٛرد 
٘ەثێت، ٌە راضتیذا ئێّە ٔبتٛأیٓ ٌەگەڵ 

٘بٚپەیّبْ ثیٓ کە ٌە  الیۀێک دۆضت ٚ 
ضبیتەکەٜ جٕێٛ ثە کٛرد دەدات، ِٕٝ پێ ثبظ 

ثێت ثەاڵَ الیۀەکبٔٝ ترٜ کٛردی ثە خراپ 
ثسأێت، ئێّە ٌە الٜ ٘یچ ؼەیرە کٛردێک رێگە 

ٔبدەیٓ ضٛکبیەتٝ ثە کٛرد ثکرێت، ٌەگەڵ 
ئیذأەکردٔٝ ئیذارەٜ فەر٘ۀگی تٛرکّبْ 

ضەحرا ٔێ،أّبْ خۆغە، ٘ەرٚە٘ب ثریبر ٚایە 
ثیطت ٚ ضێ ٜ ِبٔگی دا٘بتٛٚ ٌە زأکۆٜ 

ئبکطفۆردٜ ٌۀذەْ کۆٔفراضێکٝ ضەرتبضەرٜ 
ثجەضتیٓ ٌەگەڵ ئەٚ ٘ێسأەٚ کۆثۀذێک 

ثۀبٜٚ کۆِیتەٜ ٔەتەٚەکبٔٝ ژێر ضتەِٝ 
ئێراْ درٚضت ثکەیٓ کە ٘ەِٛٚ الیۀەکبْ ٌەَ 

کۆڕٜ ئەَ کۆثۀذەدا ثە جً ٚ ثەرگٝ 
ٔەتەٚەیی خۆیبْ ٌەالیەْ چۀذ ئۀذاَ 

پەرٌەِبٔێکٝ ثەریتیبٔٝ پێػٛازٜ دەکرێت، 
٘بٚثەغیٓ ٚ درٚغّی ئەٚ  ئێّە ثە ٔیبزٜ کبرٜ 

کۆڕەظ ئەٚەیە کە ٔەتەٚەکبٔٝ ژێر ضتەِی 
ئێرأٝ دەیبٔەٚێت ٌە ئێراْ جیب ثٕەٚە ٚ 

ضەرثەخۆ ثٓ، تۀبٔەت ِٓ دٚاٜ گەرأەٚەَ ثۆ 
ئەٚرٚپب دەچّە کبٔەدا ٚ دٚایع ثۆ ثەریتبٔیب، 
ثۆ ئەٚ کبرە ٘بٚثەغەٜ کە ثرادەرأٝ ئە٘ٛازٜ 

پێیەٚە ٘ەضتبْٚ، حەزدەکەَ دٚٚپبتٝ 
ثکەِەٚە، کە ئەٚ الیۀبٔەٜ ٌە کۆٔگرەٜ 

ٔەتەٚەکبٔٝ ئێراْ ٘ەْ جگە ٌە حسثە 
کٛردیەکبْ کە خبٚۀٝ ٘ێس ٚ ٔفٛزْ زۆر الٚاز 

ٚ ثێ ٘ێسْ ٌە ئبضتٝ ٔەتەٚەکبٔٝ خۆیبٔذا،

الیۀە ثە ٘ێسەکبٔٝ ئەٚ ٔەتەٚأە 
ضەرثەخۆخٛازەکبٔٓ، ئەٚاْ خۆیبْ ثە ئبغکرا 

دەڵێٓ کە ئێّە ٌە کٛردەٚە فێرٜ ضیبضەت ٚ 
خەثبت ثٛٚیٓ کەچی ضەرەراٜ ئەٚەی زۆر 

درۀگ دەضتیبْ پێ کردٚٚە داٚاٜ ضەرثەخۆیی 
ٚ جیب ثٛٚٔەٚە دەکەْ ٌە حبڵێکذا کٛرد داٚاٜ 

ئبٚەداْ کردٔەٚەی تبراْ دەکبت ٚ ثەٚە 
دڵخۆظ دەثێت کە جبرێکٝ تر تەضٍیّٝ لەٚي ٚ 

ثەڵێٕیەکبٔٝ فبرش ثێت ٌە تبراْ ٚ ٚەک 
٘ەِیػە کە ثەضەرِبْ زاڵ ثٛٚٔەٚە کٛرد 

ٔبٔبضٓ ٚ پێّبْ دەکەٚٔەٚە ٘ەرٚەکٛ دیتّبْ 
ٌە ضەرەتبٜ غۆرغی گەالٔٝ ئێراْ کۆِبرٜ 
ئیطالِٝ چۆْ جێ ٜ خۆٜ کردەٚەٚ یەکەَ 
گٛرزٜ خۆغی ٌە ضەر ضەرٜ کٛرددا تبلی 
کردەٚە، جێگب داخە کەڵک ٌەٚ ئەزِٛٚٔە 
تباڵٔە ٚەرٔبگیرێت ٚ ثە خۆظ ثبٚەڕیەٚە 

دەژیٓ تب فبرضێک ٌە ٚاغٕتۆْ ٚ پبریص لەٚي 
ٚ ثەڵێٕیبْ دا کٛرد ثبٚەرٜ پێ دەکبٚ 

ئبضبٔکبرٜ ثۆ دەکبت، فبرضی ٚا ٘ەثٛٚە کە 
زۆر ٔبضراٚ ٔەثٛٚە کەچی ٌە ریگبٜ 

راگەیبٔذٔەکبٔٝ کٛردەٚە خساٚٔەتە ٘ەِٛٚ 
ِبڵەکبْ ٚ زۆرٜ ٚەک فالْ ٚ فیطبر کە 

دۀەفەریبْ ٔٝ یە ٌە تبراْ ٚ غبرەکبٔٝ تردا 
کٛرد ٌە ٔبٚدارەکبٔی خۆغّبٔیبْ زیبتر ثە ٔبٚ 

ثبٔگ کردْٚٚ، ئێّە ٚەک پبرتٝ ضەرثەضتٝ 
.دژٜ ئەِجۆرە کبرأە ٘ەڵٛێطت ٚەردەگریٓ

ئێٛە کە داخٛازٜ ضەرثەخۆیی رۆژ٘ەاڵتٝ / پ
کٛردضتبٔٓ چۆْ دەتبٔەٚێت ٌەگەڵ دیّٛکرات 
ٚ کۆِەڵەٚ فیذراٌخٛازەکبْ ٘بٚکبر ثٓ ؟ ئبیب 

پێتبْ ٚایە فیذراڵیەت ٘ۀگبٚێکە ثەرەٚ 
ضەرثەخۆیی؟

ِبْ / ٚ غێٛەٜ ٘بٚکبرٜ جیبیە، ٚٚاڵتەکە
ثەدەضت یەک دٚٚژِٕەٚە داگیر کراٚە، دەیبْ 

پرۆتۆکۆٌٝ ٘بٚکبرٜ ٘ەیە کە دەتٛأیٓ 
ٌەضەرٜ کۆک ثیٓ، ٌەٚ ٔێٛەیەدا ِەضەٌەٜ 

ئبیذۆٌۆژٜ جیبیە ثۆ یەک ثْٛٚ زۆر خبڵ 
٘ەیە ثە ِەثەضتٝ پبراضتٕٝ ثەرژەٚۀذٜ 

یەکبٔٝ ٔەتەٚەکەِبْ، ٘ەرٚە٘ب 
ِبْ ٌە غەرٜ ثراکٛژٜ  دٚٚرخطتٕەٚەٜ گەٌەکە
ٚ تبالْ کردْ ٚ پبراضتٕٝ خبکٝ ٚٚاڵتەکەِبْ، 
ِەرج ٔٝ یە چٛٚٔکە ئێّە داٚای ضەرثەخۆیی 
دەکەیٓ ٔەتٛأیٓ ثە یەکەٚە دۆضت ثیٓ، یبْ 

دژٜ یەکتر ثیٓ، یەک ثّٛٚٔبْ ئەضبضە ثۆ 
پبراضتٕٝ خبک ٚ ٔەتەٚە، ٌەدٚاٜ رٚٚخبٔٝ 
کۆِبرٜ ئیطالِٝ ثە داخەٚە زۆر کبرەضبتٝ 

ِەترضیذار چبٚەرێ دەکرێت، ئەٚأەٜ پێیبْ 
ضتب کبتٝ ٔٝ یە، َ  ٚایە کە ضەرثەخۆیی ئێ

ثۆچٛٚٔٝ خۆیبٔە ٌە ٘ەِبْ حبڵیػذا ٌە ضەر 
ئەٚ ثبٚەڕەٜ کە تب ٌەٚ حسة ٚ الیۀبٔە 

ٔسیکتر ثیٓ زیبتر دەتٛأیٓ کبریگەرٜ 
خۆِبٔیبْ ٌەضەر داثٕێیٓ، ئێّە ضۀگەر ٌە 

حسثەکبٔٝ تر ٔبگریٓ، چٛٚٔکە داٚاٜ 

ضەرثەخۆیی ٔبکەْ، دەثیت کبرێکٝ ٚا ثکەیٓ 
کە الٔٝ کەَ ئۀذاَ ٚ الیۀگرەکبٔیبْ گٛێّبْ 

ٌێ ثگرْ، ثب ٘ەِٛٚ الیەک تێ ثگەْ کە 
ضەرثەخۆیی ئەٚ ِیٕە ِەترضیذارە ٔٝ یە کە 

ثەرٜٚٚ کٛرددا ثتەلێتەٚە، ئێّە ٌەضەر 
ئۆتۆٔۆِی کەضبیەتٝ ٚەک غە٘یذ لبضٍِّٛٚبْ 

ٌە دەضت داٚە، ئێطتب ٘بٚڕێکبٔٝ دکتۆر 
لبضٍّٛٚ ٌەریسٜ ضەرۆکبٔٝ ٚٚاڵتبٔٝ 

ئەٚرٚٚپبیٓ، ٌەضەر ئۆتۆٔۆِٝ ٌە ثبغٛٚر 
ضەد ٚ ٘ەغتب ٘ەزار ئۀفبي کراِٚبْ ٘ەیە ٚ 

کیّیب ثبراْ کراٚیٓ، ئبیب ئەگەر داٚاٜ 
ئۆتۆٔۆِی ٚ فیذراٌیّبْ کرد ٘یچ کەش ثە 

چەپکە گٌٛەٚە دێتە پێػٛازیّبْ ؟ تب ٌە 
داٚاکردٔٝ ضەرثەخۆیی ٌێّبْ دڵگراْ ثٓ ؟ ثۆ 

٘ەِٛٚ داخٛازیەکبٔٝ کٛرد ٘ەِبْ ٌێذاْ ٚ 
ِبْ  ٘ەِبْ ضسایە، دڵٕیبَ ئەگەر خەثبتەکە

ضەرثەخۆ خٛازأە ثٛٚایە ئێطتب دۀگذأەٚەٜ 
زیبترٜ ٘ەثٛٚ ،ثە داخەٚە ئێّە کێػەٜ 
ٔەتەٚەکەِبْ کردۆتە ثٕەِبڵەیی، ثۆ ٌە 

دەرەٚە ٚا تێ ثگەْ کە ئێّە کێػەیەکّبْ ٘ەیە 
ٌەگەڵ ثبٚکّبْ کە ٔبٜٚ ئێرأەٚ ئێّە ِٕذاڵە 

ٚٚردەکبٔٝ ئەٚیٓ ؟ کٛرد ِٕبڵێکەٚ ثەٌٛچ 
ئێّە تب ئێطتب ٔەِبْ ...... ِٕبڵێکٝ ترەٚ 

تٛأیٛە کێػەکەِبْ ٚەکٛ کێػەٜ فەٌەضتیٓ ٚ 
کۆضۆفۆٜ ٌێ ثێت، ٔێٛ دەٚڵەتیّبْ 

ٔەکردٚٚە، حسثی ئێّە ٌەضەر ئەٚ ثبٚەڕەیە 
کە دەثێت ٔسیکبیەتٝ حسثەکبْ ٌەضەر ئەٚ 
خباڵٔە ثێت کە ثەرژەٚۀذیەکبٔٝ گەٌّبْ 

.دەپبرێسێت
ِبٚەرٜ / پ ئبیب پبرتەکەٜ ئێٛە ٌە ئبضتٝ جە

یەٚە تٛأبٜ ئەٚە ٘ەیە کبریگەریەکٝ ٚاٜ 
٘ەثێت؟

ئێّە ٔبڵێٓ زۆر غتّبْ کردٚٚە ثە پێ ٜ ثێ / ٚ
ئیّکبٔبتٝ ٚ تەِۀٝ کەِّبْ تب رادەیەکٝ ثبظ 

 .چٛٚیٕە پێع ٚ کبرِبْ کردٚٚە
تب ئێرە چۀذ ٌە ثەرەٚ پێػەٚە / پ

چٛٚٔەکەتبْ رازیٓ ؟
...  ئێّە ٌە ٔبٚچەکبٔٝ ئیالَ ٚ کرِبغبْ ٚ / ٚ

تب دەگبتە ِٛکریبْ ٚ دەڤەرەکبٔٝ تر 
تٛأیِٛبٔە ریکخطتّٕبْ ٘ەثێت ٌە ئبضتێکٝ 

ثبظ، ٌە ٔبٚ کٛردەکبٔٝ ٘ۀذەراْ ٌە زۆرثەٜ 
ٚٚاڵتبْ کۆِیتەِبْ ٘ەیە، تٛأیِٛبٔە ٌە ٔێٛ 

ٔبٚۀذی ٌیجراي دیّٛکراتەکبٔی جیٙبْ 
پەیٛۀذی دۆضتبٔەٜ ثبغّبْ ٘ەثێت، ٘ەِٛٚ 

ئەٚ پەیٛۀذیبٔەغّبْ ٌەثەرژەٚۀذی 
گەٌەکەِبٔذایە تب ثەرژەٚۀذی تەضکٝ حسثی، 

ئێّە زۆر جبر ٌەگەڵ ئەٚرٚٚپیەکبْ ٌەضەر 
ِەضەٌەٜ کەرکٛک لطەِبْ کردٚٚە، یبٔٝ 
ئێّە ثەردەٚاَ ٌەضەر کێػەٜ کٛرد ٌە ٘ەر 
پبرچەیەک کبر دەکەیٓ ٚ ئێّە چۀذیٓ جبر 
ِەضەٌەٜ ئبضیّیالضیۆٔکردٔٝ کٛردِبْ ثە 

٘ەزار غێٛە ثۆ ئەٚرٚٚپبیی ٚ ئەِریکبیەکبْ 

 .ثبش کردٚٚە
زۆرجبر کە ثبش ٌەٚ چبالکیبٔەٜ دەرەٚەٜ / پ

ئێٛە دەکرێت، پێتبْ دەڵێٓ عبرؾ ثبٚەجبٔٝ 
خۆی ٚ دٚٚکەضی ترە ٘ەرٚە٘ب دەڵێٓ حسثێکٝ 
ئیٕتەرٔێتٝ یەٚ کەضیبْ ٔٝ یە، ئەِە تب چۀذ 

راضتە؟
دیبرە ئەگەر حسثێک ئەٚ ٘ەِٛٚ چبالکیە / ٚ 

ثە یەک کەش ثکبت، دەثێت دەضتخۆغی ٌەٚ 
کەضە ثکرێت، زۆرِبْ ٌەٚ لطبٔە پێ ٚٚتراٚە 

...  حسثی ئیٕتەرٔێـٝ، حسثی یەک دٚٚکەضی 
ئێّە خۆغحبٌیٓ کە لطەٜ خراپّبْ ٌەضەر 
ٔبکەْ، ٘ەر ئەٚ تەثٍیؽبتبٔەٜ کە دەیکەیٓ 
ٔیػبٔەٜ ئەٚەیە کە ئێّە چبالکیٓ ٚ ٚەک 

خەڵکٝ تر دەضتەٚ ٚەضبْ ٔەٚەضتبٚیٓ، ئێّە 
کۆِیتەٜ ٔبٚۀذی ٚ ِەکتەثی ضیبضّبْ ٔٝ 

یە، ثەڵکٛ کۆِیتەٜ ضەرۆکبیەتیّبْ ٘ەیە کە 
کەضە ضێ یبْ کۆِیتەٜ  9کەضیٓ، ٌەٚ  9

ضەرۆکبیەتیٓ کە ثریتیٓ ٌە ضەرۆکٝ گػتٝ ٚ 
دٚٚ جێگرەکەٜ، کبک ئیجرا٘یُ جبؾ ٚ کبک 

فەر٘بد جە٘بٔگیرٜ ثەردەٚاَ ٌە چبالکٝ داْ ٚ 
ٌە رۆژٔبِەٚ ضبیتەکبٔیػذا ثبثەتەکبٔیبْ ثاڵٚ 

دەثێتەٚە، ثەغێکٝ زۆرِبْ ٌە ثبغٛٚرٜ 
کٛردضتبٔیٓ ثەاڵَ ثە داخەٚە ٌەثەر ئەٚەٜ 

ٔەِبٔتٛأیٛە ثژێٜٛ ژیبٔٝ ٘ەِٛٚ ئۀذاِبّٔبْ 
داثیٓ ثکەیٓ ثە پێٛیتطّبْ ٔەزأیٛە ٚەکٛ 

پێٛیطت ئبغکرایبْ ثکەیٓ، ِٓ زیبدەرەٚیی 
ٔبکەَ ثەاڵَ ٌە خبٔەلیٓ تب ٘ەٌٚێر ئێّە 

٘بٚثیرِبْ ٘ەیە ٚ ئەگەر رۆژێک ٚەک 
حسثەکبٔٝ تر ئۆردٚگبٚ کەِپ ثکەیٕەٚە، 

ژِبرەٜ ئۀذاِەکبّٔبْ ٌە حسثەکبٔٝ تر کەِتر 
ِبْ ٌە ثبغٛٚر کبرەکبٔٝ  ٔبثێت، ئێّە ثۆخۆ

خۆِبْ ٚەضتبٔذثٛٚ تب ثتٛأیٓ راضتەٚخۆ 
ٔٛٚضیٕگەٚ ٔٛێٕەرایەتٝ ٌە پبیتەخت 

ثکەیٕەٚە، ثە ٘ەر حبڵ ئێطتب ٔٛێٕەرایتیّبْ 
٘ەیە ٌە ٘ەٌٚێر ٌەگەڵ ئەٚەٜ کە ٌە 

ٔبٚەخۆظ ثەردەٚاَ چبالکی ٚ پەیٛۀذیّبْ 
٘ەیە، ثەراضتٝ حسثێکٝ ئیٕتەرٔێتٝ دٚکەضی 
ئەٚ ٘ەِٛٚ ٚاڵتەٜ پێ دەکرێ ؟ ئەٚ ٘ەِٛٚە 

چبالکیەٜ پێ دەکرێ ؟ ِٓ دٚاٜ ضەفەرٜ 
 11ٌە . ٜ ِبٔگ ٌە تۆرۆٔتۆ9َکٛردضتبْ ٌە 

ٜ ٌە  14ٜ دەثێت ٌە تبٌەرگەری ثُ، 
ٜ ِبٔگ دەگەرێّەٚە  16ثبٔکۆڤەرَ، دٚثبرە 

تۆرۆٔتۆ، دٚایع ثچّە ٌۀذەْ ثۆ 
کۆٔفراضەکەٜ کە ثۆَ ثبش کردیت، ئەگەر ٌە 
زۆر جێگب ِٓ کە ثە تۀیب دەچُ ٌەثەر ئەٚەیە 

کە ٘بٚثیرأٝ ترَ ِەغؽٌٛی کبرٜ دیکەْ، 
کبک ئیجرا٘یُ جبؾ ضەرۆکٝ گػتٝ ثەرپرضی 

٘ەِٛٚ ئەٚرٚپبی ئێّەیە، ٌە زۆر کبر ٚ 
دیذارٜ جیٙبیذا ثەغذارە، ئەٚ کۆِەڵە

٩



ی كوردی٢٧١٠ یی ڕه زبه ری ٢٨ سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

الپه ڕه  ی كوردی٢٧١١جۆزه ردانی  الپه ڕه (١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ی كوردی٢٧١١  جۆزه ردانی June 2011(١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

خەڵکەٜ کە ٌە ٔبٚەخۆٜ ٚاڵتذا ٘ەْ ٔبکرێت 
ئبغکرایبْ ثکەیٓ، کێ دڵٝ ثە چٝ خۆغە ثب 
ثیڵێت، ئێّە خۆغحبٌیٓ کە ٚەک خەڵکٝ تر 

درۆ ٚ لطەٜ خراپّبْ ٌەضەر ٔبکرێت، ثە 
دڵٕیبییەٚە پێت دەڵێُ کە پبرتٝ ضەرثەضتٝ 
٘ەر عبرؾ ٔٝ یە ٚ ئەگەر عبرفیع ثە تۀیب 

 .٘ەِٛٚ ئەٚ کبرأە ثکبت جێگبٜ غبٔبزیە
ئبیب ئێٛە ٔٛٚضیٕگەتبْ ٌە ٘ەٌٚێر /پ

کردۆتەٚە؟
ثەڵٝ ٌە ِێژثٛٚ خەریک ثٛٚیٓ ِۆڵەتّبْ / ٚ

پێ ٔەدەدرا، فػبرەکبٔٝ ٚٚاڵتبٔٝ دراٚضێ ثۆ 
ضەر ٘ەرێُ زۆر ثٛٚ، ٌەالیەکٝ تر 

ضەرکردایەتٝ ضیبضی کٛرد ٌە ثبغٛٚر ثە 
کۆِەڵێک کێػەٚ گرفتٝ ئەٚ حسثبٔەٜ 

رۆژ٘ەاڵتەٚە خەریک ثٛٚ، ئەِەظ جێگبی 
ٔیگەرأٝ ثٛٚ کە ضەرەراٜ ئەٚ ٘ەِٛٚ حسثەٚ 
ئەٚ ٘ەِٛٚە کێػەیە حسثێکٝ تریع ثێت ٌە 

٘ەٌٚێر ٔٛٚضیٕگە ثکبتەٚە کە درٚغُ ٚ 
ٚاْ گرٔگترە،  داٚاکبریەکەٜ ٌە ِەر کٛرد ٌە
رۀگە کێػە درٚضت ثکبت ثۆیە ِٓ ٌەضەر 

ثەڵێٕٝ ئەٚاْ راٚەضتبثَٛٚ ٚ لۀبعەتیػُ ثە 
دەٌیٍەکبٔیبْ ٘ەثٛٚ، کە پێیبْ دەگٛتیٓ پەٌە 

ِەکەْ، ئێرە ثەغێکە ٌە ٚٚاڵت ٚ خبکی 
خۆِبْ ٚ ئەگەر ٘بٚکبریػّبْ ثکەْ ئبضبییە، 

ثەاڵَ ثەداخەٚە تب ئێطتب ٘یچ ٘بٚکبریەکٝ 
.  ِبڵٝ ٚ ضیبضی ٚ ِەعٕەٚیبْ ٔەکردٚٚیٓ 

 .ثۆخۆِبْ ٘بتٛٚیٕەٚە کٛردضتبْ
ٜ 13ِبداَ جۀبثت ِیٛأٝ کۆٔگرەٜ / پ

پبرتٝ دیّٛکراتی کٛردضتبْ ثٛٚیت، ٚەک 
حسثەکبٔٝ ترٜ رۆژ٘ەاڵت ٚ ٔٛٚضیٕگەغتبْ ٌە 

٘ەرێُ کردۆتەٚە، ئبضبییە ئەٚەٜ ثۆ ئەٚاْ 
دەکرێت ثۆ ئێٛەظ ٘ەثێت؟

ٚا / ٚ ٚەاڵ پێّبْ خۆغە ٚاثێت، ثەاڵَ تب ئێطتب 
ٔەثٛٚە، ثەغذاری ٌە کۆٔگرەظ ثە ِبٔبٜ 

ئەٚە ٔٝ یە کە چی ئیّکبٔبتێک ٘ەثێت 
دەخرێتە ثەردەضتّبْ، ئێّە ٌە کۆٔگرەٜ 

یەکێتٝ ٔیػتّبٔیػذا ثەغذاریّبْ کرد ٚ ِیٛاْ 
ثٛٚیٓ، ٌە پبرتیع ٚەکٛ ٘ەِٛٚ حسثەکبٔٝ 
ترٜ ٘ەر چٛار پبرچەٜ کٛردضتبْ، دیبرە 

٘بٚکبرٜ ٚ ئەٚأیٓ، ئەٚاْ  چبٚەرێ ٜ 
ثەغێکٓ ٌە ٚٚاڵت ٚ ٔەتەٚەٜ خۆِبْ، خۆ 
ئێّە داٚاٜ ٘بٚکبرٜ ٌە خەڵک ٚ ٚٚاڵتێکٝ 

ثێگبٔە ٔبکەیٓ، ثەاڵَ ئەٚەت پێ ثڵێُ تب ئەٚ 
دەلەیەٜ کە ثەیەکەٚە دأیػتٛٚیٓ ٘یچ 

.٘بٚکبریەک ٔەکراٚیٓ

ئیىساویەکان بایخە مرۆیی، کۆمەاڵیەتی َ تەویا ڕێگای گەیشته بە 
.بایخذاوە بە ٌسری سەربەخۆیی

ثٛٚٔی ٘ەضتی ٔەتەٚیی ٚ ٘سرە ِیٍٍی ٚ ٔەتەٚایەتیەکبْ دەثێتە یەکەَ ثەردی ثٕبؼەی 
کۆِەڵگبیەکی گػتی ٚ پێػکەٚتٛٚ کە ٌەٚێذا ثەر٘ەِە خۆِبڵیەکبٔی ٚەک ئبزادی ٚثبیخە 

کۆِەاڵیەتیەکبْ ثەر٘ەَ دە٘ێٕرێٓ، کەٚاتب ثۆ ٚەدضتٙێٕبٔی ثبییخە ِرۆیی ٚئبزادیەکبْ دەثێت 
خەثبتێکی گػتگیر دەضتپێجکەیٓ کە پێکٙبتٛٚ ثێت ٌە ٘ەِٛٚ چیٓ ٚ تٛێژەکبٔی ٔێۆ کۆِەڵ ثۆ 

دەضتەثەرکردٔی ِبفە ئیٕطبٔی ٚ ٚیطتە ضرٚٚغتیەکبٔی ٘ەڵمٛاڵٚی ٔێۆ کۆِەڵە ژێر 
...دەضتەکبْ

ثٛٚٔی ٘ەضتی ٔەتەٚیی ٚ ٘سرە ِیٍٍی ٚ ٔەتەٚایەتیەکبْ دەثێتە یەکەَ ثەردی ثٕبؼەی 
کۆِەڵگبیەکی گػتی ٚ پێػکەٚتٛٚ کە ٌەٚێذا ثەر٘ەِە خۆِبڵیەکبٔی ٚەک ئبزادی ٚثبیخە 

کۆِەاڵیەتیەکبْ ثەر٘ەَ دە٘ێٕرێٓ، کەٚاتب ثۆ ٚەدضتٙێٕبٔی ثبییخە ِرۆیی ٚئبزادیەکبْ دەثێت 
خەثبتێکی گػتگیر دەضتپێجکەیٓ کە پێکٙبتٛٚ ثێت ٌە ٘ەِٛٚ چیٓ ٚ تٛێژەکبٔی ٔێۆ کۆِەڵ ثۆ 

دەضتەثەرکردٔی ِبفە ئیٕطبٔی ٚ ٚیطتە ضرٚٚغتیەکبٔی ٘ەڵمٛاڵٚی ٔێۆ کۆِەڵە ژێر 
ٌێرە دا ئەرکی ثە دەضتٙێٕبٔی ئبزادی دەکەٚێتە ئەضتۆی ٘ەِٛٚ تبکێکی ٔێۆ . دەضتەکبْ

.  کۆِەڵگب ٌە ثەر ئەٚە ئبزادی ٚیطتی ٘ەر کەضێکی زیٕذٚٚ ٚ چبالکی ٔێٛ ٘ەر کۆِەڵ ٚتەیفێکە
کبتێک خەثبتێکی گػتیر ثۆ دەضتەثەرکردٔی ئبزادی ِٚبفە کۆِەاڵیەتیەکبْ دەضت پێ دەکبت، 

ٚیطتە گػتیەکبْ دەثێتە ٘ۆی چرۆ ٚثسٚأذٔی ٚیطتە خۆِبڵیەکبْ ٚ ٌە ئبکبَ دا خۆی ٌە 
چٛارچێٛەی ِبفی ٔەتەٚایەتی ٚ خەثبتێکی ڕزگبریخٛازی گەالٔی ثٕذەضت ثۆ ثە دەضتٙێٕبٔی 
چبٚگە ئیٕطبٔی ٚ ِبفە کۆِەاڵیەتیەکبْ دەثیٕێتەٚە، ٚە ٌەٚ پێٛۀذیەدایە کە دەری دیبٌۆگ 

ٚگفتٛگۆکبْ دەثێتە ٘ۆی پێکٙێٕبْ ٚ دەضتەثەرکردٔی جۆرە ٌێکتێگەیػتٕێک، ئۀذیػە ٚ 
٘سرێک کە ٌە ٔبخی دڵی ِرۆڤگەٌیکی ضبؾ ٚ ثێگەردەٚە ٘ەڵذەلٛڵێت ٚ ضەرچبٚە دەگرێت، ٌە 
ئبکبِذا ٘ەضتە ٔەتەٚی ٚ ٚیطتە چیٕبیەتیەکبْ ٌە چٛارچێٛەی کۆِەڵە گػتیەکبٔذا پێک دێٕێت 

ٌێرەدایە کە ثبیخە ِیٍٍەکبْ دەثٕە ئەضبش ٚ . ٚخۆیبْ ٌە ٔێٛ ئەٚ ثبزٔە ِیٍٍیبٔەدا دەثیٕٕەٚە
ٚاز ٚ دژٚارەکبٔی زاڵ ثە ضەر ئەٚ ٘سرە کە ٌە ضەر  دەضپێکی خەثبتی ئێّە ٌە لۆٔبؼە جیب

ٌە ڕاضتیذا ئەَ ثیرۆکەیە ٌە . ئبضۆدایە ثۆ الٚازکردٔی ثیر ٚ ٘سرە ٔەتەٚەیی ٚ ئیٕطبٔیەکبْ
دژی ئەٚ ڕەٚتە کەٌتٛریبٔە ضبزکراٚە کە دەیٙەٚێت ثەرثەضتێک ثێت ٌە ثەردەَ ئەٚ ٘ەٚراز ٚ 
ٔػیٛأە کە ٌە ئبضت پێکٙێٕبٔی پرضە چبرۀٛٚضبزەکبٔذا ڕاٚەضتبٚەْ، چٛٔکٛ ئەٚ ئۀذیػە 
دەثێتە ڕێگر ٌە ٔەخۆظ کردْ ٚ تێکذأی کۆِەڵە ضبٌّەکبْ ٚٔبیٙەٚێت کە ٌە ِرۆڤەضبؼەکبْ 

کەضبیەتیێکی تێکػکبٚ، داڕِبٚ ضبز ثکەْ کە ٌۀبضیٓ ٚ تٛأبیی ٘سری خۆیبٔذا کبراِە 
ئێّە ئەگەرچبٚ ٌەٚ کۆِەڵ ٚ ٚاڵتبٔە ثکەیٓ کە ثەدەضت ضیطتّێکی . ٚثەثیر ٚثڕٚأەثٓ

دٚاکەٚتٛ، دیکتبتۆر ٚدەضەاڵت ثەدەضتەٚە دۀبڵێٕٓ، ثۆِبْ ڕْٚٚ دەثێتەٚە کە 
ٌە٘ەرٔیگبیەکەٚە چبٚی ٌێجکەیٓ ئەٚ کۆِەڵگبٔە گیرۆدەی ثێکبری، ٔەخٛێٕذەٚاری، ِەٚادی 
ِٛخەدر ٚ ٔەخۆغیٕە جۆرثەجۆرەکبٔی ٚەک ٔەخۆغیٕی دەرٚٚٔی ٚثێتٛأبیە ِێػکییەکبٔەٚە 

دۀبڵێٕٓ ٚثەکەٌتٛرێکی دۆگّب ٚ داپۆغراٚ ٌەضۆٔەتەکۆٔەکبْ کە ڕێگر دەثٓ ٌەپێػکەٚتٓ 
ٚکرأەٚە ثەڕٚٚی دٚٚٔیبی دەرەٚەدا، ٌە ئەٚ ٚاڵتبٔە کە ضیطتّی ضیبضی ٚدەضەاڵت ثەدەضت 

ئەٚ ضیبضەتەی ٌە پێع گرتە ثێت ٌەٚێذا کبرەضبتێک ڕٚٚدەدات کە ئبضەٚارەکبٔی دەیبْ 
ٚثگرە ضەداْ ضبڵ دەِێٕێت ِٚرۆڤەکبْ ٔەک ٘ەرتٛأبیی ثیرکردٔەٚە ٚ ثڕیبردأیبْ ٌە ضەر 

ٚاٚ ٚخۆ ثەکەِساْ ٌە چبٚ  ژیبْ ٚدا٘بتٛٚی خۆیبْ ٔبِێٕێت ثەڵکٛ کەضبیتییەکی ٔبتە
کۆِەڵگبکبٔی تر ثبر دێٕێت ٚە کبرەضبتەکە گػتگیر دەثێت ٚپەي ڕادەکێػێت ثۆ داڕِبٔی 
کۆڵەکەکبٔی غۆٔبضی ٔەتەٚەیی ٚثە الڕێذاثردٔی کەضبیتیە ٔەخۆغەکبْ ٌٚە ئبکبِذا ثە 

ئەٚجۆرەضیطتّبٔە ٚاثەضتەیبْ دەکەْ ٚ ٘ێذی ٘ێذی ضیطتّی ئبضیّییالضیۆْ ٚ 
.  ئبضیّیٍەکردٔی کەٌتٛٚر، فەر٘ۀگ، داة ٚٔەریتی ئەٚ ٔەتەٚە ژێردەضتبٔە دەضتپێذەکبت

کۆِەڵەی دٚاکەٚتٛٚی ٔەتەٚە ژێردەضتەکبْ ٌەضەدەی ڕاثردٚٚدا لۆٔبغ گەٌێکی زۆر ٔبضک ٚ 
دژٚاریبْ تێپەڕأذٚٚە، ثەاڵَ ٌەٚ ضەردەِەدا زۆر ثەکەِی ضیطتّی ئبضّیٍەکردْ تٛأیٛێتی 

ٚازثکبت ٌەثەر ئەٚەی کە دەضەاڵتیبْ ثەضەر ٘ەِٛٚٔبچەکبْ  زِبْ ٚ ڕەضۀبیەتی ٔەتەٚەکبْ ال
دا ڕأەدەگەیػت ٚ ٌە ژێر کۆٔترۆڵی ٔبٚۀذەکبٔذا ٔەثٛٚە، ثەاڵَ ثەداخەٚە ٌەَ ضەدەِە دا کە 
دٚٚٔیب لۆٔبؼە ضەختەکبٔی ثڕیٛە ٚ ٌەگەڵ تێکٕۆٌۆژی ٚکەرەضتەی ِٛدێڕْ ٚضەردەِذا ڕٚٚثە 

ڕٚٚیٓ کە ٕ٘ذێک جبر ثبش ٌەٚە دەکەْ کە دٚٚٔیب ٚەک گٛٚٔذێکی ٌێٙبتٛٚە ٚ ٌە ڕاضتیػذا 
ٚایە ئەِڕۆ ٌە ضٛچ ٚ کۀبرەکبٔی دٚٚٔیب پێػٙبتێک ڕٚٚ ثذات ئەٚۀذە ٔبثبت کە ٌە ٘ەِٛٚ 

ٌێرەدایە کە ِەترضی تێکذاْ ٚ غۆردٔەٚەی . دٚٚٔیب دا دۀگ دەداتەٚە ٚ خەڵک ئبگبدار دەثٓ
زِبْ ٚ کەٌتٛٚری ِیٍٍەتە ژێر دەضتەکبْ زۆرتر دەثێت، چٛٔکٛ ٌە ڕێگبی ڕاگەیبٔذٔی ٚەک 

ٔبِەکبٔەٚە ٔەتەٚە ثباڵ دەضتەکبْ زِبْ ٚ کەٌتٛٚری خۆیبْ  تیڤی ، ڕادیۆ، گۆڤبر ٚ ڕۆژ

دەضەپێٕٓ ثەضەر ٔەتەٚەکبٔی تردا، ٌەٚە پڕ ِەترضیذارتر ئەٚەیە کە ٌە لٛتبثخبٔەکبْ دا 
زِبٔی زگّبکی، دایکی ٚٔەتەٚەیی ئەٚ ٔەتەٚە ژێر دەضتبٔە یبضبؼکراٚە ٚ ِٕذااڵٔی ئەٚ 

ِیٍٍەتبٔە تٛٚغی ٕ٘ذێک ٔەخۆغیٕی دەرٚٔی دەثٓ کە پەیٛەضتە ثە خٛیٕذٔەٚە، ٌە ٕ٘ذێک 
کبتذا ثەغێکی زۆر ٌە ِٕذااڵْ یبْ تەرکی خٛێٕذْ دەکەْ یبْ ٔبتٛأٓ ثە غێٛەی پێٛیطت 

درێژە ثە خٛێٕذْ ثذەْ ٚە ڕلیبْ ٌە زِبٔی دایکی خۆیبْ دەثێتەٚە، ٌە ثەر ئەٚە ٌە ڕەٚتی 
پێػکەٚتٕی ئەٚأذا ثە کبریبْ ٔە٘بتٛٚە، ٘ەرٚە٘ب ئەٚ ثەغەظ ٌە ِٕذااڵْ کە ضەردەکەْٚ 
ثۆ  لۆٔبەکبٔی تری خٛێٕذْ ٚ خٛێٕذی ثباڵ ثە کەٌتٛٚر ٚ زِبٔی ٔەتەٚەی ثباڵ دەضت گۆظ 

دەکرێٓ کە زِبٔی خٛێٕذٔیبْ ٌە زِبٔی زگّبکی خۆیبْ زۆر خۆغتر دەٚێت ٚ ٘ەر دەَ خٌٛیبی 
غیعر ٚ ئەدەثیبتی ٔەتەٚەی ثباڵ دەضت دەثٓ کە ٌەٚأەیە زۆر جبر زِبٔەی ٔەتەٚەی ثباڵ 

دەضت کە زِبٔی دایکی داگیر کردٚٚە ٚ ثٛٚەتە ٘ۆکبری ٌە ثیر چۆٔەٚەی زِبٔی زگّبکیبْ، 
دیفبعی ٌێ دەکەْ ٚ دەٚڵەِۀذی زِبٔی ٔەتەٚەی ثباڵ دەضت ثە ضەر ڕۆخطبری زِبٔی خۆیبْ 

ثۆ ّٔٛٚٔە ئەگەر ئێّە ثچیٓ ثۆ گٛٔذێک ٚ ٌە گەڵ پیبٚێک یبْ ئبفرەتێکی ثە . دا دەکێػٓ
تەِەْ دا لطە ثکەیٓ ثۆِبْ دەر دەکەٚێت کە ئەٚاْ زۆر ٌە ئەٚ کچ ٚ کٛڕە خٛێٕذەٚارأە 

ثبغتر ثە زِبٔی زگّبکی خۆیبْ لطە دەکەْ ٚ زاڵٓ ثە ضەر ئەٚ زِبٔە دا، ٘ەٚە٘ب ئەگەر ثۆ 
ٔبچەیەکی کٛێطتبٔی ثچیٓ کە لٛتبثخبٔی تێذا ٔییە ٚ دەضتیبْ ثە تیڤی ٚ کبٔبڵە 

دەٚڵەتیەکبٔذا ڕأبگبت کەچی ٕ٘ذێک ٚغە ی ڕەضەْ دەثیطتیٓ کە ثۆ ئێّە ٔبِۆیە ٚ تێگەیػتٓ 
ٌێیبْ دژٚارە ٚ زۆرتر ٌە گەڵ فۆٌکٍۆری کۆْ ٚ ڕاثردٚٚی خۆِبْ دا ئبغٕب دەثیٓ، کەٚاتب 

ٔەتەٚەی ثباڵ دەضت ٌە تێکٕۆٌۆژی ٚ کەرەضتەی ضەردەَ ثۆ تٛأذٔەٚەی زِبْ ٚ کەٌتٛٚری 
.ٔەتەٚە ژێر کەڵک ٚەردەگرێت ٚ ثە کبری دە٘ێٕێت
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ی كوردی٢٧١٠ یی ڕه زبه ری ٢٨ سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

الپه ڕه  ی كوردی٢٧١١جۆزه ردانی  الپه ڕه (١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ی كوردی٢٧١١  جۆزه ردانی June 2011(١٠)ژماره ی سه ربه ستی ڕۆژنــــــامه ی

ٌەَ ضەردەِەدا دەضتی زۆر ٌە ڕێکخراٚ، ثسٚٚتٕەٚە ضیبضی ٚ ِەدۀیەکبٔی ٔەتەٚە ژێر 
دەضتەکبْ ثە تێکٕۆٌۆژی، ئیٕترٔێت، ڕادێۆ ٚ تیڤییەکبْ ڕادەگبت ٚ دەتٛأٓ ٚەک کەرەضتەیەک 

کە خسِەت ثە کەٌتٛٚر ٚ زِبٔی زگّبکیبْ ثکەْ ثۆ ئەٚە ٌە ضیبضەتی چەٚتی ٔەتەٚەی 
ثباڵدەضت ڕزگبریبْ ثێت ٚ غکطت ثە ئەٚ خەٚٔە چەٚت ٚ گاڵٚأە ثٙێٕٓ کە ٌە ٘ەٚڵی 

تٛأذٔەٚە ٚ ئبضیٍّە کردٔی غۆٔبضی ٔەتەٚەیی دایە، کەچی ثە داخەٚە ثە ٘ۆی ٔەثٛٚٔی 
ئەزِْٛٚ یبْ ثە داِەزرأذٔی کەضبٔێکی ٔەغیبٚ ٌە ڕاگەیبٔذٔەکبٔذا کبر ئبضبٔیبْ ثۆ ضیبضەتی 
ڕژیّە دیکتبتۆرەکبْ کردٚٚە ٚ ئەٚ ٘ەٚڵەیبْ ثۆ دٚٚژِٕبْ ضبٔبترکردٚٚە، کەٚاتب ٌێرەغذا ٌە 

ثەر ٔەثٛٚٔی ئەزِْٛٚ ٚ ِرۆڤی ٔبغبرەزا خۆِبْ زۆرتر ٚ ضبٔبتر کەٌتٛٚری خۆِبْ الٚازی 
دەکەیٓ ٚ ٔبتٛأیٓ ثە غێٛەیکی ڕێک ٚ پێک ٌەَ جۆرە کەرەضتبٔە ثۆ لبزأج ٚ ثەرژەٚۀذی 

ٕ٘ذێک جبر ٌە ثەر ضیّبی جٛأی کچێکی ٔبضک ٌە ثەر غبغەی . ٔەتەٚایەتی کەڵک ٚەر ثگریٓ
ئبیب ڕاگەیبٔذٔی !! تیڤی دادۀیػێت ٚ ئیتر ٔبپرضٓ کە غبرەزایی ٌە ڕاگەیبٔذْ دا ٘ەیە

خٛێٕذٚٚە یبْ ٘ەر دەتٛأێت ڕۆخطبری ٔبضک ٚ جٛأی دەر ثخبت ٚ خەڵکەکەظ ثەٚ غێٛەیە 
ثبر ٘بتٛٚە کە ئەگەر کچەکە جٛاْ ثٛٚ ٘یچ ڕەخٕەیەکیبْ ٌە ثەرٔبِە ٚ پڕۆگراِەکە ٔییە 

ّٔٛٔەیەکی تر کە ٌە ضێ، چٛار ضبڵی ڕاثردٚٚە دا ڕٚٚی داٚە پەیذا ثٛٚٔی ٕ٘ذێک ...!!! ٚە
ِٛضیمب ژۀٓ کە ٘یچ غبرەزاییەکیبْ ٌە ِٛضیمی ٚئبٚازی کٛردیذا ٔییە ٚٔەٚە تبزە 

پێگەیػتٛٚەکبْ کە پێ دێٕٕە ٔێٛ گۆڕەپبٔی ِٛضیک ٚ ٘ٛٚٔەری گۆرأی ٚتٓ ثە ِٛضیك ٚ 
ئبٚازی عەرەثی ٚ تٛٚرکی فێر دەکەْ ٚ ٌە ڕێگبی تیڤی ٚ ڕادیۆکبٔەٚە ٔەٚەکبْ ثە ِٛضیك ٚ 

ئبٚازی ثێگبٔە گۆظ دەکەْ ٚ ڕادە٘ێٕٓ، ئەٚەظ کبرەضبتێکە کە ٌە دٚٚٔیبی ِٛضیکی کٛردیذا 
.ڕٚٚ دەدات

٘ەرٚە٘ب ٌەَ یەک، دٚٚ ضبڵی ڕاثردٚٚەدا غبرەکبٔی ثبغٛٚری کٛردضتبْ ثٛٚەتە ٌۆضئبٔجٍۆش 
ٚ کبٌیفۆرٔیب ثۆ گۆرأیجێژە فبرضەکبْ ٚ خەڵکێکی زۆریع ثەغذاری دەکەْ ٚ ثەٚ غێٛەیە 

ڕەٚتی ئبزدیخٛازأەی ٔەتەٚە ژێر دەضتەکبْ دەثێت ٌە ضەر . ٔەٚەی ٔٛێیبْ ثە الڕێذا ثردٚٚە
ثٕەِبیی ٔەتەٚە ٚ خەثبت ثۆ ثە دەضتٙێٕبٔی ِبفی ٔەتەٚایەتی ثێت، پێع ٌە ئەٚەی خەثبت ثۆ 
پرضە الٚەکییەکبٔی ترثکرێت، ٚە ثە تبییجەت ثۆ ڕێکخراٚ ٚ پبرتە ضیبضیە کٛردیەکبْ پێٛیطتە 

کە ثگەڕێٕەٚە ضەر ڕیجبزی ڕاثردٚی خۆیبْ ٚاتب گەڕأەٚە ثۆ ضەر ڕێجبزی ٔەتەٚەی ٚ خۆ 
ثٛاردْ ٌە تیئۆریە الٚەکییەکبْ کە دەثٕە ٘ۆی ٌە ڕێ الدأی ثسٚٚتٕەٚە ٔەتەٚەییە 

ٚە دەثێت ئەٚ گەڕأەٚەیە ٌە ضەر ئەضبضی ئەٚ پرضبٔە ٔەثێت کە ٌە . ڕزگبریخٛازەکبْ
٘ەٌِٛەرجە ٔبضک ٚ دژٚارەکبْ دا دێٕە پێع، ثەڵکٛ دەثێت پێذاگیری کردٔێک ثێت ٌە 

دۆزیٕەٚەی ڕێگب چبرەیەک کە کٛرد ثتٛأێت ِبٚەی ثە دەضتٙێٕبٔی ِبفی ٔەتەٚایەتی ٌە 
چٛارچێٛەی ضەرثەخۆییذا ٚ ثە درەٚغبٚەی درٚٚغّە ٔەتەٚەییەکبٔذا کە ٌە الیەْ کۆِەاڵٔی 

خەڵکەٚە ئبراضتە کراثێت ٌٚە ٔێٛ خەٌکذا کبر ئبضبٔی کەٌتٛٚری ٚ فەر٘ۀگی ثۆ کراثێت، 
ڕاثگێٕرێت ٚپػتیٛأی ثکرێت، ٚاتب دەثێت پێع ئەٚەی کە ئیطتراتیژیکی ٔەتەٚەی ٌە 

چٛارچێٛەیەک ثۆ چٛارچێٛەیەکی تر ثگٛازرێتەٚە ڕێگب چبرەکبْ ٚ چبرەضەریەک کە ٌە الیەْ 
پبرتە ضیبضیەکبٔەٚە پیػبٔذرا ثێت ٚفەٌطەفەی ئەٚ ثبضبٔە ثۆ خەڵک غیکراثێتەٚە ٚ زأیبری 

تەٚاٚیبْ ٌە ضەر ئەٚ ثبضبٔە ٘ەثێت، ئیتر پردێکی ٌە یەک تێگەیػتٕی ثتەٚ ٌە ٔێٛاْ خەڵک ٚ 
ٔەتەٚەیەکبٔذا درٚٚضت ثکرێت تب ثێتە ٘ەٚێٕی ضەرکەٚتٕی ئیطتراتیژیکی  -ڕێکخراٚە ضیبضی

ٚە ٌە کبتێکذا کە خەڵک زأیبری ئەٚتۆیبْ ٌە ضەر فەلرە کەٌتٛٚریەکەیبْ ٌە ثەر . ٔەتەٚەیی
دەضتذا ثێت ٚ ئبگبداری ئەٚ ٔە٘بِەتیەثٓ کە ٌە الیەْ ٔەتەٚە ثباڵدەضتەکبٔەٚە ثە ضەریبٔذا 

ضەپێٕذراٚە تٛأبی ثڕیبرداْ ئبضبٔتر دەثێت ٚثبغتر دەتٛأرێت چیٕە جیبٚاز ٚ ٌە 
یەکترازاٚەکبْ یەکخەْ، ٘ەر چۀذ ئەگەر خەٌک ٚ پبرتە ضیبضیەکبٔی ئێّە ثبٚەڕێکی لٛڵیبْ 

ثە ِبفە ٔەتەٚەیەکبْ ٚتٛأب ضیبضەکبْ ٔەثێت ٚئبزادی ٚەک ِبفێکی ضرٚٚغتی گػتی چبٚ 
ٌێٕەکەْ ٔبتٛأرێت ضەرکەٚتٕی یەک جبری ِطۆگەر ثکرێت، کەٚاتب دەثێت پێع ٌە ٘ەِٛٚ 
غتێک ٘ۆکبرەکبٔی یەک دەضتخطتٕی ٔەتەٚە ڕچبٚ ثکرێت، ٌێرە دا زِبْ دەتٛأێت دەٚری 

ئەضبضی ثگێڕێت ٚ ئێّە ٚەک کٛرد دەثێت ثۆ پێکٙێٕبٔی زِبٔێکی یەکگرتٛٚ ٚ ضتٕبدار ئەٚ پەڕی 
٘ەٚڵ ٚ تٛأبیی خۆِبْ ثخەیٕە گەڕ، ئەٚەغّبْ ٌە ثەر چبٚ ثێت کە دژثەرأی زِبٔی یەک 

گرتٛٚ کە دٚٚژِٕبٔی ٔەتەٚایەتیّبٔٓ ٌە ٘ەِبْ کبتذا ٘ەٚڵ دەدەْ ثۆ پەکخطتٕی ئەٚ پڕۆژە 
دیبرە خەثبت ٌە پێٕبٚ پێکٙێٕبٔی دەٚڵەتی ٔەتەٚەیی دەتٛأێت ٚاڵِێکی ثتەٚ ثێت . ٔەتەٚەیە

.ثۆ، ثۆچٛٚٔە فبغیطتی ٚ ڕەگەپەرەضتبٔەی ٔەتەٚە ثباڵ دەضتەکبْ
ٌەَ پێٛۀذیەدا پێُ ٚایە ئەٚەی کە ٔەتەٚەی ثباڵدەضت ٚ ڕژیّە کۆْ ٚدیکتبتۆرەکبْ ثۆیبْ ٔەٌٛا 

ِبْ جێجەجێی دەکەیٓ ٚئەٚە گەٚرەتریٓ ِەترضیە ثۆ  ٚٔەکرا خۆِبْ ثە دەضتی خۆ
ضەرکەٌتٛٚر، داة، ٔەریت ٚدا٘بتٛی کٛرد، چٛٔکٛٚ ئێّە جبرێک لۆٔبؼی ٔبضیۆٔبٌیسِبْ 

تێٕەپەڕأذٚٚە ٚ ٘ێػتب ِەترضی ئبضیّیالضیۆْ ٌە ضەرِبٔە ٚ ٔەتەٚە فبغیطت ٚثباڵ دەضتەکبْ 
ٌە . ٘ەِٛٚ دەضەاڵتێکی ضیبضی ٚ کەٌتٛٚریبْ لٛرخ کردٚٚە ٚ دەضتبْ ثەر ضەردا ڕاگرتٛٚە

کۆتبییذا دەڵێُ کبتێک ئەٚ کۆِەڵە ِەترضیبّٔبٔە ٌە ضەر ٔبِێٕێت کە لۆٔبؼەکبٔی ٔبضیۆٔبٌیسَ 
.تێجپەڕێٕیٓ ٚ دەٚڵەتی ٔەتەٚەی خۆِبْ پێک ثٙێٕیٓ

١١

جبْ الک فیٍطٛؾ ٚ ضیبضٗ تٛأێکی ئیٕگٍیطی 
ٌٗ ٚ  ٖ دا ٌٗ  1632ِبٔگی ئبگٛضتی ضبڵی  29 ثٛٚ

  ٌٗ ٚ  ٖ ئۆکتٛثری  28ریٕگ تبْٚ ٌٗ دایکی ثٛٚ
ٗ  ئٛئبتص کۆچی دٚایی 1704ضبڵی  دا ٌ
ٗ تییٗ کی ثٗ رچبٚ .  کردٖٚٚ جبْ الک کٗ ضبی

ٖ گٗ ڵ  ٖ ٔذی د ٖ  پٗ یٛ ٖ  د ٚگریٕگ ثٛٚ
ٚاتٗ  ئٗ زِٛٚٔگرایی ٚ ئیّپیریطُفٗ ٌطٗ فٗ ی

تێئۆرییٗ کبٔی جبْ الک . ٌیجراٌیسَ ٚ ضیبضٗ ت 
ٖ  داِٗ زرأذٔی  ٔٗ خػێکی یٗ کجبر ثٗ رچبٚیبْ د

  ٗ پێکٙبتٗ  دیّٛکڕاتیکٗ کبْ ٌٗ  ئٗ ِریکب ٚ ٌ
 ٖ ٖ    ئٛرٚپبیبْ گێڕاٚ ٚ ٔێٛی ثٗ  الپٗ ڕ

  ٖ ٖ  ٘ٗ ر ضٗ ثبرٖ ت ثٗ ٚ ٖ رچٛٚ ٗ ٔٛٚضراٖٚ کبْ د ٔ
کٗ  ضٗ رجٗ َ ثۆچْٛٚ ٚ تێئۆرییٗ کبٔی ٌٗ  ضٗ ر 

ٗ  خۆی  ثٕٗ ِبی ئٗ زِْٛٚ ٚ تبلیکراٖٚ کبٔی ثٗ ر ٌ
ٖ ِی خۆی دأراْٚ  ٗ  ثبٚکی .ٚ ضٗ رد ٔێٛی ث

ٖ کی ضیبضی  ٖ  ٚ ثٗ ر٘ٗ ِی ضٗ ر ٖ رچٛٚ ٌیجڕاٌیسَ د
ٖ ٚڵٗ ت )ئٗ ٚ  ٗ تی د ٖ ضبڵ کٗ  ثٗ  ئیٕجیٍی (دٚٚ ڕ

ٖ یٗ کیع  ٖ  تب ڕاد ٗ  ئٗ ٚ ٔێٛ ٖ ٔرێ ک ٌیجڕاٌیسَ داد
  ٗ ثۆ ٘ٗ ٖٚٚ ڵیٓ .پڕ ثٗ پێطتی ٔبٖٚ رۆکی کتێجٗ کٗ ی

ٗ تی ثٗ   جبرجبْ الک ثٛٚ کٗ  پێٛیطتی ِرۆڤبی
ٖ  ٚێردی ضٗ ر زثبٔبْ ، ِبفی  ئبزادی کردثٛٚ
ٖ ٔذارییٗ تی ثٗ  ِبفێکی ضرٚغتی ِرۆڤ  خبٚ

ٖ ثێ پبراضتٕی  ٖ ٚڵٗ ت د دادٖ ٔب ، پێیٛاثٛٚ کٗ  د
ٖ ٔذارییٗ تی غبرۆِٗ ٔذأی  ئبزادی ٚ ِبفی خبٚ

ٖ کی خۆی داثٕێی ٚ ٘ٗ ر  خۆی ثٗ  ئٗ رکێکی ضٗ ر
ٗ تێک ئٗ ٚ ئٗ رکٗ  ثٗ  جێ ٔٗ ٘ێٕێ ٘یچ  دٖ ٚڵ

ٖ دیبر ٔییٗ   .  پێٕبضٗ یٗ کی ٔٗ تٗ ٖٚ یی ثٛٚٔی پێٛ
ٖ  ٔێٛ  ئٗ ٚ ثۆچٛٚٔٗ ی جبْ الک ٘ٗ ر زٚٚ د
خٗ ڵکذا پٗ رٖ ی ٘ٗ ضتبٔذ ٚ ثٗ دٚای ئٗ ٚدا 

ٗ  کبیٗ ٖٚ ٖ یٗ کی ٔٛێی ٌیجڕاٌیسَ ٘بت ٚ ٗ ،  ثسٚٚتٕ
ٗ  ٘ۆی ضٗ ر٘ٗ ڵذأی غۆڕظ ٌٗ   کٗ  ثٛٚ ث

ثٕٗ ِبی . ٚدٚاتریع ٌٗ  ئٗ ِریکب فٗ ڕأطٗ  
ڕٚأیٕی ٌیجڕااڵٔٗ ی جبْ الک ٌٗ  ضٗ ر ضرٚغتی 

  ٖ ٖ تبیی ٚ ئٗ رکی . ِرۆڤ داِٗ زراٚ ِبفی ضٗ ر
ٖ تی ِرۆڤ دٚٚغتی پبرێسراْٚ کٗ  ِرۆڤ  ثٕٗ ڕ

ٖ تٛأێ ژیبٔی خۆی  چۆٔێکی پێیخۆغجێ د
ِرۆڤٗ کبْ ثٕٗ ِبی . داثڕێژێ ٚثٗ ڕێٖٛ ی ثٗ رێ

  ٗ .  پێٛیطتٓ ثۆ داثیٕکردٔی ئٗ ٚجٛٚتٗ  پێٕبضبٔ
ٖ ثٛٚکٗ  ٘یچ  ٖ ڕ ٗ  ضٗ ر ئٗ ٚ ثبٚ جبْ الک ٌ

ٖ  کٗ   ثۆچٛٚٔێکی ٔبضراٚ ٚٔٗ گۆڕ ٌٗ دایک ٔٗ ثٛٚ
ٖ ثێ چۆْ ٚ چٍۆْ ثژیٓ  پێّبْ ٔیػبْ ثذا کٗ  د
ثٗ ڵکٛٚ عٗ لڵ ٚ تێگٗ ییػتٕٗ  کٗ  چبک ٚخٗ راپ 

ٖ ضٗ ٔگێٕێ ٖ گرێ ٚ ٘ٗ ڵیبٔذ ٗ  پێی گٛٔجبٚ   پێکذ ٚث
ٖ ثێ چۆْ ٚ  ٖ ڵێ کٗ  د دٖ گٗ ڵ ٘ٗ ٌٗ ِٗ رجٗ کٗ  پێّبٔذ

جبْ الک پێیٛاثٛٚ ِرۆڤ ثۆ .چٍۆْ ثژیٓ
ٗ  عٗ لڵی خۆی  ٖ ثێ ٌ پبراضتٕی خۆی د

ٖ تٛأێ  ٗ  ِبفی خۆی ثسأێ  ٚ د ٖ رثگرێ ٚ ث کٗ ٌکٛ
ٖ  ٔبثێ  ٗ اڵَ ئٗ ٚ ثٗ  پێی عٗ لڵ ٘ٗ ڵٛێطت ثگرێ ،ث

ثجتٗ  ثٗ ر٘ٗ ڵطتێک ٌٗ  ضٗ ر ڕێی یٗ کی دیکٗ  کٗ  
ٗ تٛأی ئٗ ٚتۆ ٘ٗ ڵٛێطتێک ثگری  ٘یچکٗ ش . ٔ

  ٗ ٖ کبر کردٔی تۆثس یبْ تٛٚٔذ ٚتیژی ث ئیسٔی د
ِٗ ثٗ ضتی ثٗ ر٘ٗ ڵطت ضبز کردْ ثۆ 

ٗ  یبْ تۆثسی  ٚ تی ٘یچکٗ ضی دیکٗ ی ٔیی ٘ٗ ڵطٛکٗ 
ٌێجکب ثیگۆڕێ ٚ یبْ ثیر ٚڕای خۆی ثٗ  ضٗ ردا 

جبْ الک پێیٛایٗ  کٗ  ئێّٗ  .  داضٗ پێٕێ 
ٗ  ثۆ داثیٕکردٔی ِٗ ثٗ ضتی  ٔٗ ٘بتٛٚیٕٗ  دٚٔیبیٗ  ک

ٖ ضٗ یٗ ک )  خۆِبْ ٌٗ ٖ ک کٗ ر کٗ ٌک (یٗ کتر ٚ
ٖ ڵێ ، ٘ٗ ِٛٚ کٗ ش .ٖٚ رثگریٓ  جبْ الک د

ٗ  ثۆ کٗ ٌک ٖٚ رگرتٓ  خبٖٚ ْ ِبفی ضٗ رثٗ خۆیبٔٗ ی
ٗ   ٘ٗ رغتیکی  ٗ  ئبزادی خۆی ،ٌ ٌٗ ژیبٔی خۆی ،ٌ

ٗ ٚ جێگبیٗ   ٗ اڵَ ثٗ  ِٗ رجێک تب ئ کٗ  ٘ٗ یٗ تی  ،ث
ٗ ٔگێک ثۆ ژیبْ ،ئبزادی  ٘یچ ئبضت

ٗ کب  ٗ  ضبزٔ ٗ تی خٗ ڵکی دیک ٖ ٔذاریی خٗ ڵک . ،خبٚ
ٖ گٗ ڵ ژیبْ ٚ ئبزادی ٚ کٗ ي  چٗ  ٘ٗ ڵطٛکٗ ٚتێک د
ٖ کٗ ْ خۆیبْ خبٖٚ ٔی خۆیبٔٓ ٚ  ٚپٗ ٌی خۆیبْ د

ٖ دٖ ْ  ٖ  .خۆیبٔٓ کٗ  ثڕیبرد ٖٚ ک جبْ الک د
ٗ ٔێٛی  (  ٌٗ ِٗ ڕ تٗ حٗ ِّٛي ) ٔبِیٍکٗ یٗ کی ث

ٗ  )دادٖ ٔٛٚضێ  ٗ  ٌٗ ڕێگبی ڕاضت ٘ٗ تڵ کٗ ضێک ک
ٖ گٗ ڕیتٗ ٖٚ  ضٗ رخۆی ٚ ٘یچ  ٖ کٗ ی د ٖ ر ٖ ر دٖ ثێ ز

ٗ  تێذا ٔییٗ   ٖ رٖ رێکی ثۆ کٗ ضێکی دیک کٛرت ( ز
ٖ ٔییٗ تی  ٗ  خبٚ ٗ ڵت ضٗ ر ث .  ٚکرِبٔجی ِبڵی ل

ٖ ٔذارییٗ تی ٗ کی حمٛلی ( ِبٌیکییٗ ت )خبٚ ثٕٗ ِبی
ٖ  فٗ ٌطٗ فٗ ی جبْ الک دا  ٖ کییٗ  د خبٖٚ ْ . ضٗ ر

ثْٛٚ ثٗ  ضٗ ر ٌٗ ظ ٚگیبْ ڕاضتییٗ کٗ  ٘ٗ ِٛٚ 
دٖ ثێ ثیطٗ ٌّێٕیٓ کٗ  ئێّٗ  ضٗ ثبرٖ ت ٚ ثۆ 

  ٖ ٗ تٗ  دٚٔیبیٗ  ،ٚ د ٗ ٘بتٛٚیٕ خبتری یٗ کی دیکٗ  ٔ
ٖ کب کٗ   ٖ  د ٖ  ثٗ ٚ ٗ کٗ یذا ئبِبژ درێژٖ ی تێئۆریی

ٗ الٔٗ غّبْ  ٚ پ ٗ تی ئٗ ٚ کٗ ي  ٖ ٔذاریی ئێّٗ  ِبفی خبٚ
ٖ ٖٚ ی ٌٗ ظ ٚگیبٔی ئێّٗ ْ ٌٚٗ   ٖ ر ٗ  د ٘ٗ یٗ  کٗ ٌ

  ٗ ٖ ک . دٖ ٚرٚ ثٗ ری ئێّٗ دا ثٛٚٔیبْ ٘ٗ ی ئٗ ٚ ٚ
ٖ ٚی  ٖ کب کٗ  گۆی ز ٖ  د ٖ  ثٗ ٚ ٔٗ ریت ئبِبژ

ٗ  دٖ ضت  ِرۆڤٗ کبْ تب کٗ ٌکی  ٖ  ٚ کٗ ٚتۆت ضبزثٛٚ
ٌێٖٛ رگرْ ، ٔٗ  ثٗ ِٚبٔبیٗ  کٗ  ئێّٗ  ثٗ  

ٖ گٗ ي  ٘ٗ ڵٛێطتێکی ٘بٚثٗ ظ ٘ٗ ڵطٛکٗ ٚتی د
ٗ کبْ ِبفی  ثکٗ یٓ ثٗ ڵکٛٚ ثٗ ٚ ِبٔبیٗ یٗ  کٗ  ِرۆڤ

ٗ  کٗ  ثٗ گٛێرٖ ی خۆیبْ ثٗ  ِٗ ثٗ ضتی  ئٗ ٖٚ یبْ ٘ٗ ی
خۆ پێژیبٔذْ ٚ پبراضتٓ ٚ چێکردٔی ژیبٔێک 

ٖ گٗ ڵ عٗ لڵ ٚ کبر ٚکبضجی  ٖ یکٗ  د ٚێڕای ٚ
ٗ  ِبفی  ٖ  ثێ ک ٚ ٗ گٛٔجبٚ ٚغیبٚی ئ

    ٖ ٚ ٗ ٖ ٔذارییٗ تی ٌێجکٗ ٚێت ٗ  . خبٚ ٘ٗ ِٛٚی ئێّ
  ٗ ِبفی ثٛٚٔی کبرێک ثۆ خۆثٗ خێٛکردّٔبْ ٘ٗ ی
ٗ الٚیّبْ  ٖ گٗ ڕێتٗ ٖٚ  ضٗ ر تێک ،تب ئٗ ٚ جێگبیٗ  د

ٖ ٔێکی  ٖ  ٔبثێ خبٚ ٗ  ئٗ ٚ کبر دٖ گٗ ڵ خٗ ڵکی دیک
ٗ  .دیکٗ ی ثجێ  ٗ  کبتێک ٘ٗ ِٛٚ ٌ ثۆ ّٔٛٚٔ

ٖ  ضبز  ٗ ٔیػت یٗ کتر خٗ رێکیٓ خبٔٛٚثٗ ر ت
دٖ کٗ یٓ ٔبثێ ٌٗ  ضٗ ر ِڵکێک ضبزی ثکٗ یٓ کٗ  

ٖ ٔێتی ٗ ک ثکێڵیٓ ٚ . یٗ کیتر خبٚ ٖ ٚیی یبْ ٔبثێ ز
ٖ ٔٗ کٗ ی کٗ ضیکی  ثٗ  ٘ی خۆِبٔی ثسأیٓ کٗ  خبٚ

ٗ ٔٗ  .دیکٗ یٗ   ٗ  کٛرتی ٔبثێ ئێّٗ  پٗ ٌذرێژی ثکٗ ی ث
ضٗ ر جێگبیٗ ک ،٘ٗ رێّێک ،غتێک کٗ  

ٖ ٔٗ کٗ ی کٗ ضێکی دیکٗ یٗ ٗ  ضٗ ر .خبٚ جبْ الک ٌ
ٖ ٔی کبر ،گیبْ ،ِبڵ  ٗ  تبک خبٚ ٖ یٗ  ک ٖ ڕ ئٗ ٚ ثبٚ

ٗ تی ،ٚ٘ٗ ر ئٗ ٚ تبکٗ ظ ِبفی  ٚ ٌٗ غی خۆی
ٗ ثٗ ر٘ٗ َ ٚ دا٘بت ٚ ئبکبِی  کٗ ٌک ٖٚ رگرتٕی ٌ

ٖ ٔیبٔٗ ٗ  کٗ  خبٚ ٖ کبرکردْ .  ئٗ ٚ غتبٔٗ ی ِبفی د
ٚکٗ ٌکٖٛ رگرتٓ ٌٗ کٗ ي ٚپٗ ي ٚ غتگٗ ٌی غٗ خطی 
یبْ گۆڕیٕٗ ٖٚ یبْ یبْ ئبڵۆگۆڕ تێیبٔذا تٗ ٔیب ثٗ  
ٖ ٔرێٓ ٚ ٘یچ  ٖ ٔیتی ٚ ثٗ  ِڵکی غٗ خطی داد خبٚ
کٗ ش ٚ٘یچ یبضبیٗ ک ثۆی ٔییٗ  ٔکۆڵییبْ ٌێجکب 

ٗ ضٗ رداثگرێ  جبْ الک پێیٛایٗ  .یبْ دٖ ضتیبْ ث
ثٛٚٔی ئێّٗ  یبٔی ثٛٚٔی ِبفی ژیبْ ،ئبزادی 
ٗ تی کٗ  ڕاضتییٗ کی ضرٚغتییٗ   ٖ ٔذاریی ،خبٚ

ٖ تٗ ٖٚ  ضرٚغتی  ٗ ثٕٗ ڕ ٌ  ٗ ٗ ٚ ٚاتبیٗ  ک ،ث
  ٖ ٗ  .ِرۆڤبیٗ تی ئٗ ٚ ِبفبٔٗ ی ضٗ ٌّبٔذٚٚ ٗ  ث ئێّ

ٖ ژیٓ ، یبْ   ثێ جێٛازی ٗ ڵگبیٗ کذا د ٖ  چ کۆِ د
ٗ  چ   خبٖٚ ْ چ دیٕێکیٓ ، یبْ ضٗ ر ث

ٖ یٗ کییٓ ٗ تٗ ٚ ٓ  یبْ   ٔ یبْ ٔێرێٕٗ ی
ٖ ک یٗ ک ٚ   ِێییٕٗ یٓ خبٖٚ ْ ِبؾ ٚئٗ رکی ٚ

ٖ یکٗ  ٘ٗ ِٛٚ ئێّٗ   ثٗ راثٗ ریٓ ضٗ ثبرٖ ت ثٗ ٚ
ٖ  کتێجی . ِرۆڤیٓ  ٗ  ڕٚٚٔی د ٖ  زۆر ث جبْ الک ئٗ ٚ

ٗ تی دٚٚ٘ٗ َ ) ٖ  (ڕٖ ضبڵ ٗ  ضٗ رچبٚ ٖ  ث دا ثٗ  ئبِبژ
ٗ تییٗ کبٔی ضرٚغتی ثٗ  ثێ ثٛٚٔی ٘یچ  چۆٔی

دٖ ٚڵٗ ت ٚ ٖٚ ضتۆ گرتٕی ٘یچ ئٗ رکێک ثٗ  ڕٚٚٔی 
  ٗ ٗ  ک ٗ  چیی ٖ دا کٗ  ئێّٗ  ضٗ ثبرٖ ت ث ٔیػبٔیذ

ٗ ت  ٗ ٔبٔ ٖ ٚڵٗ ت ٘ٗ یٗ  ت پێٛیطتیّبْ ثٗ  ثٛٚٔی د
ٗ  ٘ٗ ر  ٗ  ئێّ ٖ کب ک ٖ  د ٗ  ضٗ ر ئٗ ٚ دٖ ٚێذا پێذاگری ٌ
ٗ اڵت ثٗ  ضٗ ر دارایییٗ کبْ ٚ  ٖ ضت ٗ غٗ  ِبفی د ثۆی

  ٗ خۆغّبٔذا ٘ٗ یٗ  چٛٔکٛٚ ٘ٗ ِٛٚ ئێّ
ٖ رأێکی کٗ  خبٖٚ ْ عٗ لڵ ٚ  ثٛٚٔٗ ٚ

ٖ ٚتی . تێگٗ ییػتٛٚیٓ ٖ کی ڕ ٗ تی ضٗ ر چۆٔی
 ٖ ٗ  الی جبْ الکٗ ٚ کڕیٓ ٚفرۆغتٕی   ضرٚغتی ث

ٖ زایٗ تی  ٗ  ڕ ٗ غییبٔٗ ی دٌخٛازأٗ  ٚ ث ٘بٚث
  ٗ ٗ  ٌٗ  ثۆچٛٚٔ ٗ  ٚ خۆپبراضتٕ الیٗ ٔٗ کبٔ

ٖ کٗ ثٗ رایٗ تی  ئبٔبڕغیطتییبٔٗ ی دژثٗ ری ٚڕ
ٗ  ثٕٗ ِب  یٗ کتری کردٔی کٗ  ٌٗ الیٗ ْ ٘ۆثص ث

ٖ تی کٗ  ٘ێػتب ٘ٗ ر .  دادٖ ٔرێ ٗ اڵَ گرفتی ثٕٗ ڕ ث
ٖ یٗ  کٗ  ٘ٗ ْ تبلّێک  ٖ ِێٕێ ئٗ ٚ ٌٗ گۆڕی د

ٖ ٚای خٗ ٌىی  ٗ  ِبفی ڕ ٖ رؤ ک تبٚأجبر ٚ ضٗ ر

ٗ ثٗ رچبٚ ٔبگرْ کٗ  ئٗ ٖٚ ظ  دٖ ٚرٚثٗ ریبْ ٌ
ٗ ت ٚ جێی  ٗ  ٘ۆی ٔٗ ثٛٚٔی ئٗ ِٕیی دٖ ثێت

ٖ  کۆِٗ ٌگبدا  ٗ ثٗ ضتی . ِٗ ترضییٗ  د جب ثٗ  ِ
ٖ  کۆِٗ ٌگبدا  ٗ ت د پبراضتٕی ٘ێّٕبیٗ تی ٚ ئٗ ِٕیی

ٖ ٚڵٗ تێکی یبضبیی ثۆ ٔٗ ٘ێػتٕی  ثٛٚٔی د
ٖ ڕۆیی ٚ ًِ ئٗ ضتٛٚری ٚ گٗ ڵٗ گبیٗ تی ٌٗ   ضٗ ر

ٖ زأێ  ٖ  ثٗ  پێٛیطت د ٌٗ  .الیٗ ْ تبٚأجبرأٗ ٚ
ٖ ٚڵٗ ت  ٗ ٔیب ئٗ رکی د ٖ  ت ڕٚأگٗ ی جبْ الکٗ ٚ

  ٗ داِٗ زرأذٔی دادگبکبْ ، پۆٌیص ، : ثریتیٓ ٌ
ٚپبراضتٕی ٚاڵت ،ٚاتٗ  ٘ٗ ر ئٗ ٚ ٚیطتٗ ی 
ٖ کٗ ْ یبٔی  کٗ ٌیجڕاڵٗ  کالضیکٗ کبْ داٚای د

ٖ ثێ ( . دٖ ٚڵٗ تی دارۆؼٗ ی غٗ ٚ) ٖ ٚڵٗ ت د د
، دارایی ٚ ضبِبْ ، ئبزادی خٗ ڵک   ژیبْ

ٖ ضتذرێژکٗ راْ ٚ پٗ ٌٙبٚێژاْ ثۆضٗ ر  ٌٗ ڕاضت د
ٗ ٔذاْ ثپبرێسێ  ٖ  غٗ خطییٗ کبٔی غبرۆِ .  ضٕٛٚر

ٖ ٚڵٗ ت خۆغی ِبفی ئٗ ٖٚ ی  ٖ  د ٌٗ الیٗ کی تریػٗ ٚ
ٖ ٖٚ ی ٌٗ ژێر  ٔییٗ  ثجتٗ  ٘ێرغکٗ ر ٚ ثٗ رتٗ ضکٗ ر

ٔێٛی پبٚأکردْ ٚ ثٗ رتٗ ضکردٔٗ ٖٚ ی 
ٖ رثڕی ثیر ٚڕا ٚ ثۆچٛٚٔٗ کبٔی  ئبزادییٗ کبْ کٗ  د

یبْ ئبضتٗ ٔگ ٌٗ  ڕاضت . خٗ ڵکٗ ْ 
ٗ ضٗ ر ئٗ ٚ  ٗ ٖٚ کبْ ضبز ثکب ،یبْ دٖ ضت ث جٛٚاڵٔ

کٗ ي ٚپٗ الٔٗ ی خٗ ڵک  داثگرێ کٗ  ثٗ  دٚٚر ٌٗ  
ٗ ٔذاْ ٔٗ تٗ ٔیب . تٛأبیی پبراضتٕی خٗ ڵکٓ  غبرۆِ

ِبفی ئٗ ٖٚ یبْ ٘ٗ یٗ  کٗ  ثجٕٗ  چبٖٚ دێرێک ثٗ  ضٗ ر 
ٖ دێریبْ ثٗ  ضٗ ر  ٖ تٛأٓ چبٚ تبٚأجبراْ ثٗ ڵکٛٚ د

ٖ ثێ  ٗ ضتٗ  د ٖ  ثجێ جب ثۆ ئٗ ٚ ِٗ ث ٗ تیػٗ ٚ دٖ ٚڵ
ٗ تی داثٗ غکراٚ ثێ  ٖ ٚڵ ٚخٗ ڵک . دٖ ضتٗ اڵتی د

ٖ دێریبْ  ٗ  ضٗ ر ثٗ رپرضبٔی یبضبدأٗ ر چبٚ دٖ ثێ ث
ٗ  ٘ٗ ر  ٗ  کٗ  زۆریٕ ٗ ٖٚ ظ ثٗ ٚ ِبٔبیٗ  ٔیی ثجێ ،ئ

چۆٔێکی پێیبٔخٛغٗ  ٘ٗ ڵطٛکٗ ٚت ثکٗ ْ ٚ 
ٗ  .٘ٗ ڵٛێطت ثگرْ  ٖ  ک ٖ ٚڵٗ ت ثۆیٗ  پێکٙبتٛٚ د

ٖ ٚڵٗ ت .ِبفی خٗ ٌک ثپبرێسێ  ٗ گٗ ر ٘بتٛٚ د ئ
ٖ دا ضٗ رکٗ ٚتٛٚ ٔٗ ثٛٚ یبْ ِبفٗ کبْ   دٖ ٚثٛار

ٖ ثێ ئٗ ٚ  ٖ ڵێ د پێػێً ثکب ،ٖٚ ک جبْ الک د
ٖ ٚڵٗ تذا  ٖ  ٔێٛاْ کۆِٗ ٌگب ٚد ٗ  د ٗ ضتٗ ی ک گرێج

  ٖ ٚ ٗ ٖ یٗ  کٗ  خٗ ڵک ِبفی .   ٘ٗ یٗ  پۆچٗ ڵ ثکرێت ٌێر
ضٗ ر ثسێٛییبْ ٘ٗ یٗ  تب ئبڵترٔبتیٛێکی ٔٛێ ٌٗ  

ٗ  . جێی داثٕێٓ  ٘ٗ ر ئٗ ٚ تیئۆرییٗ  غۆڕغگێڕأٗ ی
ٖ    کٗ  جێکٗ ٚت ٚ غۆڕغٗ  ِٗ زٔٗ کی ئٗ ِریکبی د

ٖ کبٔی  ٖ  17ضٗ د .دا ٌێکٗ ٚتٗ ٚ

َوٍ؟باَکی لیبڕالیسم دي ڵێ چی َسۆئیدیی حاهیدهائیلی:وٍرگێڕل
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٘ەر غەکبٚە ثێت : پبرتی ضٗ رثٗ ضتیی وٛردضتبْ
خەثبت ٌە پێٕبٚ کٛردضتبٔێکی ئبزاد ٚ دیّۆکرات 

.ضەرثەخۆدا

١٠ژماري ی

ً َي یی مىااڵن ً ت ً  مىااڵوی کُردستان َ جیٍان  ،ڕۆژی وێُو ل
.پیرۆزبێت

ثٗ  ثۆٔٗ ی ڕۆژی جیٙبٔی 
ِٕباڵْ، ضٗ رۆکی پبرتی 
ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبْ 
پیرۆزثبیی ٌٗ ِٕذااڵٔی 

ئٗ ٖٚ ظ . کٛردضتبْ دٖ کبت
دٖ لی ثرٚضکٗ ی پیرۆزثبیی 

ضٗ رۆکی پبرتی 
:   ضٗ رثٗ ضتیی کٛردضتبٔٗ

ی 11ٚاتٗ   1/6ئٗ ِرۆ 
جۆزٖ رداْ رۆژی 

ٔێٛٔٗ تٗ ٖٚ یی ِٕباڵٔی 

، ِٗ ثٗ ضت ٌٗ َ  جیٙبٔٗ
پػتیٛأی ٌٗ  رۆژٖ  ثۆ

ِبفٗ کبٔی ِٕباڵٔٗ ٌٗ َ 
رۆژٖ دا پیرۆزثبیی 

ٌٗ ضٗ رجٗ َ ِٕباڵٔی جیٙبٔٓ 
ٚ ِٕباڵٔی ثێٕبز ٚ ثێٛاڵتی 

٘یٛادارَ . کٛردضتبْ دٖ کٗ َ
کٗ  ٌٗ  درێژٖ ی خٗ ثبتی 

ضٗ رثٗ خۆخٛازیّبٔذا 
ثتٛأیٓ کیبْ ٚ دٖ ٚڵٗ تی 

ضٗ رثٗ خۆیی خۆِبْ 

ٖ ضت ثێٕیٓ، ٚ یبضبی  ثٗ د
گۆٔجبٚ ثۆ پبراضتٕی 

ِبفٗ کبٔی ِٕباڵْ داثیٓ 
ثکٗ یٓ ٚ ئبضبٔکبری ثۆ 

پێػکٗ ٚتیٕبْ ثکٗ یٓ، 
ِٕباڵْ ٘ٗ ِێػٗ  ضٗ رِبیٗ ی 

دٚارۆژی ثٗ ریٖٛ ثردٔی 
ٚاڵتٓ، ئٗ گٗ ر ِٕبڵ ثبظ 

ٖ  ثکرێت ئٗ ٚأیع  پٗ رٖٚ رد
  ٖ ٚاڵت ثبظ پٗ رٖٚ رد

.دٖ کٗ ْ

ثٗ ٘یٛای ثٗ رٖ ٚ 
.ضٗ رثٗ خۆیی یٗ کجبریّبْ

http://www.pskmedia.com
http://www.serbexo.com      
http://www.psk2006.org

http://www.rlsk.org
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