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 یمارۆک ەک نەیکەکوردستان د یتەاڵژهڕۆ ەل باتەخ یکاراتر کردن ییستیوێپ ەباس ل کداێرجەلومەه ەل ەمێئ

 ە. لەوەتەبوو ەنێوێب ییتیەزاڕەگوشار و نا یووڕوەرەب دا،ۆوخێن ەل مەه ا،ڕ ەوەرەد ەل مەه رانێئ ییسالمیئ

. نیبوو رانداێئ یرەرانسەس ەل شاندانێپۆو خ نڕیربەدیتیەزاڕەنا کەیەریزنج یدیەشا ابردووداڕ یمانگ

 دانەس ەوەداخ ەکردن. ب یرکوتەس ەوۆیەخ یزێه مووەه ەو ب ەوۆب انیووڕوەرەب ەندانڕد یسالمیئ یمارۆک

 کجاریە یرانەیو ق ەشێک ەڵگ ەل ەوەژوور ەل مەه ەمیژڕێ وەبوون. ئ دیهەدا و، ش ستەد ەل انیانیگ سەک

 یمووە. هەیەه یرۆراوجۆج ەیشێک ایدن یتاناڵو ەڵگ ەل دایتڵەوەودێن یئاست ەل مەو ه یەووڕوەرەب رۆز

 ەداریئ تاڵو ێناتوان ەوا ک یکێخۆ. بارودێداب تەبیتا یکێخۆبارود ەل ەمیژڕێ وەئ ەک ەکردو انیوا ەوانەئ

 یلید ەب یریب ەل ەستیوێپ ۆیە. بنیبگر مەک ەب یووخانڕ یرەگەئ ێوادا ناب یکێزعەو ەل یەسروشتت رۆبکا. ز

ورد چ ک کەو ەمێئ ،ێب کێپ رانداێئ ەل تەاڵسەد ییشاۆب رەگەئ ەک ەوەنەیبک ەوەل ریب ن،یب داەمیژڕێ وەئ

 یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەبزووتن کووەکورد، و کووەو ەمێئ ەک کاەوا د ەمەئ ؟ێبەد کمانێوتەسکەد

 ستاێئ ەک ەوەنەیبک ەرکانەئ وەل ریب ن،یشدارەب داەیەوەبزووتن وەل ەیکخراوانڕێ وەئ کووەکوردستان، و

 .رشانمانەس ەونەکەد

 یتۆیەخ ییج ،ەوەنەیکەکوردستان د یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەبزووتن یکاراترکردن ییستیوێپ ەباس ل کێکات

 .نیستەبو ەیەوەبزووتن مەئ یکانەشنگدارڕپ ەنیەو ال زێهەب ڵەخا رەس ەل شداێپ ەل

 

 :نەیبک انیباس ینێرەئ ەب ێبەو د نییشاناز یگاێج ەیناڵخا وەئ

 و مەست رەرامبەب تەاڵژهڕۆ ەیکید یکانییەاسیس ەکخراوڕێو  موکراتێد یزبیح ییاگرۆڕخ ڵسا ٠٤

 کەیکوردستان،  یکەڵخ یکانەماف ناوێپ ەل دانیو قوربان یداکاریف ڵسا ٠٤ ،یسالمیئ یمارۆک ییردارۆز

 وەئ رەرامبەب باتەو خ ستانەاوڕ ۆب ەک کیەگاڕێو  کێمکانیئ رەه ەل وانە. ئەیەانییشاناز ێیج ڵەخا وەل

 داەباتەخ مەل ەیرگەشمێپ زارانەه ەب موکراتێد یزبیح اینەت رە. هەکردوەن انییغێدر ،ەانبووەیه ەمیژڕێ

 یباتەخ ەل یوانیپشت ەینگۆس ەل ەک بێسیح ەنینێب شیکێکەڵو خ نگرانیەو ال ندامانەئ رەگە. ئەبوو دیهەش

 ەمێئ یکانەزبی. حرەرابەب نیندەچ ەتێبەد کانییەوربانق ەیبوون، ژمار دیهەش داەمیژڕێ وەئ ەڵگ ەل ەزبیح مەئ

 یاکخ ەل کێربستەه ۆ. بەانیکردوو ەهاتو انیستەد ەل ەیوەو ئ ەکردوەن انیغێدر داندایو قوربان باتەخ ەل

 یکانەسنوور ەیوەرەد ەتەچوون یناچار ەب ەک شیە. دواەکردو شەشکێپ انییقوربان ەداو انیستەد ەل ەک تاڵو

 ییەیقوربان ەمووەه وەئ یاەڕرە. سستاونەوەن شانۆکێو ت باتەخ ەل سانید ستان،کورد یتەاڵژهڕۆ

 ەیانزبیح وەئ یندامانەو ئ رانەشۆکێو ت رانەبڕێ ەل رۆراوجۆج یتاناڵو ەل یسالمیئ یمارۆک یزمیرۆرێت

 یشانۆکێت ەل ،ەبوو انڕێیرەس ەل کانداەاوازیج ەناغۆق ەل ەیانییختەس ەمووەه وەئ یاێڕو ،ەستاندوەئ

 .ەوەبوونەو هتد، شل ن یماسڵۆپید یشانۆکێت ،یاسیس یشانۆکێت ،ەرگانەشمێپ
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 ێبەه یرچاوەب یکییەاوازیکوردستان ج ەوەئ ۆیه ەب ەبوو ییەشاناز یگاێج ییەاگرۆڕو خ یکانەرەربەب مەئ

 ەرۆتاتکید ەمیژڕێ وەب” نا“ وامەردەکوردستان ب یکەڵخ ەوەئ ۆیه ەب ە. بوورانێئ ەیکید یکانەشەب ەڵگ ەل

 ەیکەنییئا تەنانەت ای ،ەوەتێنێبست ێل ەیکەو زمان ەوەتڕێبس ەیکەشوناس داەن ێپ ەیگڕێ. ێبەن یمیسلەو ت ڵێب

 کەو کوردستان ەکردو یوا انیباتەخ ییوامەردەو ب ەرگەشمێپ ییاگرۆڕو خ کانەزبیح ی. بوونۆڕێبگ ێپ

و  باتەخ وەئ یبوونە. هێب ڵزا دایرەس ەب یواوەت ەب ێتوانەن میژڕێو  ەوەتێنێبم هاتووەنرانیگەل یکیەەاڵق

 یشوناس ەیبار ەل ەمێئ یکەڵخ یشتنەیگیت ابردوودا،ڕ ڵیسا ٠٤ ییژاێدر ەل ەوەئ ۆیهەب ەبوو ەشانۆکێت

 رەدیتەرمای کداەڵخ وێنەل انیشانۆکێو ت ەزبانیح وەئ ی. بوونێوەبک شێو پ ێبچ وژوورەرەب وامەردەب ۆیخ

 یانکەشەب ە. کوردستان زووتر لهاەو ب مکەچ کەڵێمۆک ەڵگ ەکوردستان ل یکەڵخ یئاشنا بوون ۆب ەبوو

 او،ین و پژ وانێن ییکسانیە یستیو ەڵگەل ،ۆڤمر یماف ەڵگ ەل ،یموکراسید یکۆرەوێن ەڵگەل رانێئ ەیکید

. ەئاشنا بوو ،ێریبگ ێل انیزڕێ کانەتاک ەیوەئ ەڵگ ەل ،ێرەبەوەڕێب ۆیخ ۆیخ ۆب کەڵخ ەیوەئ ەڵگەل

 ەاود انڵیوەه رۆو ز مەک ،ەبوو ەوەستەد ەب انیتەاڵسەبوون و د کداەڵخ وێنەل ەیکات وەئ کانەزبیح ەچونک

 ۆب یکورد ەب ندنێخو ینانێکهێپ یتانەرەد ەنێو ۆب رە. هکەڵخ یانیژ وێن ەرنەب ەخانیەو با مکەچ مەئ

 ەل بوو،ەه انیتەاڵسەبوون و د کەڵخ وێنەل کانەزبیح ەیکات وەئ یکێادگاری کەکوردستان، و یکەڵخ

 ،ەترییاسیس رانێئ ەیکید یکانەشەب ە( کوردستان لیکەڵخ یفتارڕە) ەک ەوە. ئەوەتەماو کداەڵخ ییرەوەریب

 .یکانییەرەگیو کار ەیەوەبزووتن مەئ یدانەنۆڵو ک بوونەه ۆب ەوەتەڕێگەد

 

 :یسارناسەخ یاویو ش ینێرەن ەیاردید ندەچ

 نەخاو دا،ەکەوەبزووتن یئاست ەو ل انۆیخ وێنەل کانەزبیح کرا،ێپ انەیئاماژ ەیباشان ڵەخا وەئ یاەڕرەس مەاڵب

 انیتەعاد یگشت ەب کانەزبیح ەاری. دنەبوون و ه ینێرەن ینیەو ال ڕیموکووەک کەڵێمۆک یگرەڵو ه

چاالکتر و  یکێباتەخ ێوەبمان ەمێئ رەگەئ مەاڵ. بنێبن داێپ انیو دان ەوەنەبد کانڕییەموکوەک ەل ڕئاو ەکردوەن

. من نینیبب مانۆخ یابردووڕ ەیانڕییموکووەک وەئ ەقەح ،ێبەه مانداۆخ ەیکەتەللیم وێن ەل رترمانەگیکار

 ەیوەبزووتن یابردووڕ ڵیسا ٠٤ یژووێم ەیانڕییموکووەک وەل کێندێه ەل کڕێئاو یکورت ەب مەدەد ڵوەه

 .ەوەمەکوردستان بد یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل

 

 کانەکخراوڕێو  زبیح وانێن ۆییوخێن ەڕیش-

 ەوەبار وەل ەڕەش وەل ەوەدانڕ. ئاویەدا ابردوومانڕ ەل ۆییوخێن ەڕیش ،ەو الوازان ینێرەن ەاردید وەل کێکیە

 رانەشۆکێت یشکێم وێنەل کیەراەگ کووەو ستاشێو تا ئ ەماو انیوارەئاس ستاشێتا ئ یەمواێپ ەچونک ەستیوێپ

 رەی. سەوەتێچاالک ب داۆیخ یکات ەل یەراەو گەئ ەیەوانەل ەک ەوەتەماو داەمێئ یکەڵو خ رانەبڕێو  ندامانەو ئ

 یئاشکرا یشانۆکێت ەیوەکردنێستپەو د رانیئ یالنەگ یشۆڕش یوتنەرکەس یدواەدواب رەگە! ئنەک

شت  رۆز ەنگڕە با،ەه کردنڵقبوو کتریە رەگەئ با،ەه کانەزبیح ینەیب ەل یددیج یکییەهاوکار کان،ەزبیح

و  تسیوێناپ یکێیەملمالن ەل رمانۆز یکەیەو وز زێه ەمێو ئ رەچووباسەن ەتاز یمیژڕێ ۆب ییەهاسان وەب

 ییۆوخێن ەڕیش ەوەداخ ەب شدایکوردستان یتەاڵژهڕۆ یژووێم ەل ەوەداخ ەب رۆ. زداباەن ستەد ەنادروستدا ل

 ەینگۆس ەل ەناوچ رۆز ەوەئ ۆیه ەبوو ەمە. ئەکدارانەچ ەڕیش ەشتەیگ کانەزبیح وانێن ێیدا، ملمالن یووڕ



 یمیژڕێ ۆب لەو، ه یقوربان ەبوون ەکەڵخ وەئ ڕیکچ و کو رۆبچن. ز ستەد ەل داۆییوخێن ەڕیو ش ێملمالن

 .ەوەتێزۆبق ۆیخ یکانەرامەم یقازانج ەب ەکەزعەو ەک خساڕە تدارەاڵسەد

 

 کانداەزبیح ۆیوخێن ەل کردنەنەڵکهێو-

و  دنکرەڵه ەوەکێپ یکولتوور شدایکانەزبیح ۆیوخێن ەل کووەڵب زب،یح وەو ئ زبیح مەئ وانێن ەل کەن

 کانداەزبیح ەیربۆز وێن ە. لەالواز بوو رۆز ،ۆییوخێن یسالم یکێباتەخ یکولتوور ممولکردن،ەحەت کتریە

 انیوا ەانانڕکدابێل مە. ئەوەتەوتووەک ێل انیکانەوەابوونیو ج کانەانڕکدابێل ا،ڕرویب ییاوازیج ەک ەتوومانید

 ووڕ ەک شیکێانڕکدابێو ل نشعابیئ رەه ەشیی. سروشتێالواز ب ەرەبەرەب کانەزبیح یو توانا زێه ەک ەکردو

بدا،  انشین قەحەو ب وتووەرکەس ەب ۆیخ ەیوەئ ۆب کێنیەال رەه کتر،یە ێیملمالن ەونەکەد یکانەنیەال دا،ەد

 یئاکام ەل شەمەل ە. جگەداچووێت کانەزبیح یرۆز یکەیەو وز زێه داەوێن وەبکا. ل ەکید یوەئ یمەز ێبەد

 ەل یتیەازبیح یتەو حورم زڕێ. ەشکاو رۆز یتیەزبایح یژیستێو پر نگەس داەانێیو ملمالن ەشێک ەرۆج وەئ

 ەمە. ئێخوار ەتەهاتوو رۆز کانداەزبیح وێن یکانەو گرووپ کانەزبیح وانێن ینادروست ێیملمالن ەینگۆس

 .نینیبب انیکانەوارەنێو شو نێبکر ییسارناسەخ ەقەح ەک ەیەاردانید وەل کێکیە

 

 کوردستان یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ ەل ەژماوێدر ەیوەوتنەدوورک-

 ەیماو ۆب تەاڵژهڕۆ یکەڵخ ەل کانەکخراوڕێو  زبیح ییکەرەس ەیو ناوک یرەبەوەڕێب ییکیزیف یانڕداب

 ەک ەکردو یوا ،ەبوو یناچارەو ب خوازڵناد یچ رەگەئ کانەسنوور ەیوەرەد ەل انیربوونیگێو ج ڵسا انەید

 یانیژ ت،اڵو ۆیوخێن یکانییەاستڕو  ەشێپرس و ک ییکارەورد کان،ەزبیح یرانەشۆکێو ت یرەبڕێ ەل رۆز

 ەیوەجار ئ رۆ. زنەکەن رکەد ەستیوێپ ەیەیوێش وەب کەڵخ یکانەو گرفت ۆوخێن ییاسیس ییو چاالک یاسیس

 مەدوورن. ئ کێل رۆز ،ەیەه داەڵمۆک وێنەل ەیوەئ ەڵگەل ن،ەیڵێد کانەزبیح ییرەبەوەڕێو ب رانەبڕێ

 رکەد کراوێستپەرهۆز یکەیەوێش ەب ،ێوەل کەڵخ یانیژ یکانەگرفت ەکردو یوا ییەایگرافۆج ەوەوتنەدوورک

 ینێرەن یکەیەاردید کووەو شەمە. ئشێپ ەتێب ێوەئ یلیسائەم ەڵگەل بوونەگانێو ب ۆیینام کێرۆو ج نەکەن

 .نینیبب ێبەد

 

 یەابردووڕو  خۆد مەل گرتووەرچاوەس یکەیەاردید کەو یرستەتاکپ-

 وێنەل ەکید ەیاردید کەڵێمۆک کانداۆییەوخێن ێو ملمالن کانەانڕو داب ەیەنیژێم ەل ەوەوتنەدوورک وەئ یئاکامەل

 ەل ەیوەئ ۆب نێبکر ەئاماد کانەرکردەو س کانەزبیح ەیوەئ یاتیج ەل ەنێو ۆ. بەداو ەڵه انیرەس کانداەزبیح

 کداێرەفەن یتیەوایفکر و ه یتەخزم ەل ەیوەئ ۆب نێکرەد ەئاماد کانەزبیبن، ح کداەڵو خ ەوەبزووتن یتەخزم

 رەس ەل شەکێملمالن ،ەیەه ێملمالن کێرۆج کانەزبیح یرانەبڕێ وانێن ەل ەیکەد ستەجار وا ه رۆبن. ز

 ەیەوەئ ۆب شەرانەبڕێ ەرۆج وەئ ڵیوە. هێبناسر التەژهڕۆ یکورد یرەبڕێ کەو انیکام ەک ەیەوەئ

. ەوەتێگرەن کیە ،یەدا تەقابەر ەل ەڵیگ ەو ل ەوەتەبوو ایج ێیل ەک ەکید یکێتەل ەڵگەل ۆیخ ەیکەزبیح

 نینێبەد ەک ەیەوۆیەه مە. بنەبک یداندارەیم کەیەرکردەس کووەو تواننەباشتر د ەیەوێش مەب یەوا انێیپ ەچونک

(کان و ەاوڕکدابێ)ل ەزبیح ەیوەکگرتنیە یتەهیج ەبکا ل گەمۆک یاتیج ەل کانەزبیح ەل رۆز وێن ۆڕیوگڵئا



 یو تموح لەیم ەو ب رامەم ەب کانەزبیح ەک یەدا ەوەئ یتەهیج ەل رترۆز کان،ییەاسیس ەزێه یکگرتنیە

. یەدا انیرانەبڕێ وێن ەل ەک ەیتانیەوایه ەرۆج مەئ ییقوربان ەبوون ب دایراست ەل کانەزبی. حتێب انیرانەبڕێ

 ییتیەرکرداەو س رانەشۆکێو ت رانەبڕێ ێبەد ەمێ. ئەیەخنڕە ەیگێمن ج یواڕب ەب ەک ەکڵێخا شەمەئ

 ەکەوەووتنبز ەیوەئ ۆب ،یقوربان ەب نەبک انۆیبن، خ داەکەوەبزووتن تەخزم ەل ەک نەیبک ێوا ل کانمانەزبیح

 ییربانقو ەتێو بب ێب ڕپچ ڕو پچ تەل تەل ەکەوەبزووتن ەوانەچێپ ەب کەبکا، ن ەشەو گ ێب کگرتوویە

 .نینیبب ێبەد کێعیواق کووەو شیە(ەاردیم)دە. ئنەبک یتیەزبایح تترەاحڕ وانەئ ەیوەئ ۆ( برانەبڕێ)

 مان،ەوز ەندەچ ەک نێیبن داەوەدان ب ن،ینیبب ەشکاالتیئ ەرۆج مەئ ێبەد ن،ەیکارا بک یکێباتەخ ێوەمانەد رەگەئ

 ەستیوێپ نیەڵێو د نەیکەد ییناکارا یباس شیکێ. کاتەشتوڕۆی داەناسالمان ێملمالن ەرۆج مەتوانامان و کاتمان ل

 ییتیەادژ کردن،ەن ممولەحەت کتریە گرتن،ەکنیە: ەیەه ەیتیەزعەو وەئ نەیبک ڵیقبوو ێبەد ن،یکاراتر ب

د کور ەیوەبزووتن ەکردو انیوا ەمانە، ئ… و  مانەکەگەڵمۆک وێن یواقع ەل ەوەوتنەکردن، دوورک کتریە

 مەک ەیکییەکارا ،ەکردو یشەشکێپ ەک یەیقوربان ەمووەه وەو ئ یتیەداو ەک ەینێخو ەمووەه وەئ یاەڕرەس

 .ەوەتێب

 

 :کورد ەیوەبزووتن ڕۆیمەئ ییناکارا ەل کەیەنموون ندەچ

 نایگەئ ،ەیەه ییەرەگیکارمەک مەو ئ ەییناکارام مە( ئستاداێئ ەل”)بالفعل“ ستمەبەم مەکەد ییناکارا ەباس ل ەک

 ،یتەیەه ەیەوەبزووتن وەئ ییەیژووێم ەپاشخان وەئ ۆیه ەب ،ەیبک ێل یدا چاو(نیەژخاێدر ە)ل”ەبالقو“ رەگەئ

 ەب ێبتوان رەگە. ئەیەه ەیورەگ رۆز یکیەیەرماەس ،یتەیەه داەگەڵمۆک وێن ەل ڵەیقوو ەشڕی وەئ ۆیه ەب

 ەل یەیناکارا وەل کێندێه ەنموون کەبکا. با و ەورەگ رۆز یشت ێتوانەد ،ێب ڵزا داۆیخ ەیشانێک وەئ رەس

 :نەیباس بک ستاداێئ یتیەزعەو

 

 ،دایتیەرگاەشمێپ یبوار ەل-

 وانڕەچاو سەک رۆز بوون،ەه ەشاندانانێپۆخ وەکوردستان ئ یتەاڵژهڕۆو  رانێئ یکانەشار ەل ەک ەژانڕۆ مەئ

 قامەرشەس ەنێب کەڵخ ەیوەئ ۆب نەیکەد باتەخ ەمێئ ەاری. دێوەک کەڵخ یایفر ەرگەشمێپ یزێه ەبوون ک

 و قامەش رەس ەهات کەڵخ کێژڕۆ رەگەئ ەی. دەیەوەئ ۆب کانەزبیح مووەه یباتەخ ن،ڕرببەد یتیەزاڕەو نا

 یکێزێه رەگەبان، ئ کگرتوویە کانەزبیح رەگەمن ئ یواڕب ەب ؟ییەچ کانەزبیح ینا، کار ەوگوەلل ەب ینگیس

 ەیوەئ ۆب ێبەگونجاو ن کێکات مووەه ەنگڕە- باەه انیو پالن رحەت رەگەئ با،ەه انیکگرتوویە ەیرگەشمێپ

 ەنوقت نیباشتر یتوانەی( دکگرتوویە ی)ەرگەشمێپ یزێه شڵەحا وەب -دانەیم ەنێب ەرگانەشمێپ ەیوێش ەب

 ەامادئ ەکیەاسیس ەرجەلومەه ەک ەوەتەڕێناگ ەوەئ ۆب یمووە. هبووەوا ن مەاڵئاوا، ب یکێتڵەحا ۆب ێب تەقوو

 نێینەداد ی. واەکانەکارۆه ەل کێکیە ۆیخ ۆب انیشەرگەشمێپ یزێو ه کانەزبیح ەیینائاماد ی. خودبووەن

 ەئاماد رجەملوەه ەوییەاسیس یبار ەل ێنەیسب رەگەئ بوو،ەن ەئاماد ەوییەاسیس یبار ەل ەکەرجەلومەه ستاێئ ۆب

 انیمووەه شیکانەرگەشمێپ ەزێه بوو،ەه ەرگەشمێپ یزێه نیندەچ ەرگەشمێپ یزێه کیە یاتیج ەل مەاڵبوو، ب

 وو،بەن انیشەهاوب ەییرماندەف بوون،ەن کتریە ەڵگەل یهاوکار ەیبوون، ئاماد تداەقابڕە ەل کتریە ەڵگەل

 .ەکانییەناکارا یکانەنموون ەل کێکیە ەمە. ئێب رەگیکار ێناتوان سانید



 

 ،ەوییەماسڵۆپید یبوار ەل-

 رکوتەس ەویەحممێڕەب ەڕیپ وەب مانەکەکەڵخ ەک کداێخۆبارود ەبوو ل ەوەئ کانەزبیح ەمێئ یرکەئ نیمترەک

 ەڵگەل .نەیبک یماسڵۆپید ەیورەگ یکار یمانتوانەن ەمێئ مەاڵ. بنەیبک یماسڵۆپید ەیورەگ یکار کرا،ەد

-،ەیەه ەیشێک یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک ەڵگەل ،ەرەس ەل ییاسیو س یئابوور ۆیمارەگ رانێ(ئیمیژڕێ) ەیوەئ

 ەل کووەڵب ەژانڕۆ مەو ئ ڵمساەئ رەه کەن ەمێئ -یماسڵۆپید یکار ۆچاکن ب ەینیمەز ەوانەئ یمووەه ەک

 یمیحرەت انرێئ یمیژڕێ ەک ،ەناسراو ییستیرۆریت یکێزێه کووەپاسداران و یسوپا ەک داابردووڕ ڵیسا ندەچ

 یکێکار ەویمانتوانەن کانەزبیح کووەو مەاڵب ،ەبوو ەباش ئاماد ییتڵەوەودێن یکێرجەلومەه ەک ،ەرەس ەل

 یتەاڵژهڕۆ یکەڵخ ەڵگەو ل رانێئ یکەڵخ ەڵگەل یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک نیبتوان ەک نەیبک ۆوتەئ ییماسڵۆپید

 ؟ەوێانتوانمەن ەک ییەچ ەیکۆیەه ن؟ەیبک نگەهاود یسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ رەس ەفشار خستن ۆکوردستان ب

 ،ێبگر ەوێپ ییندەوێو پ ەوەتێنیبب کێرێ( پارتناینەت ە)ب ۆیخ ۆب داەد ڵوەه کێزبیر حەه ەیەوەئ ەیکۆیەه

 ییماسڵۆپید یکگرتوویە یکێمیت کووەو رەگەئ ییە. سروشتنەیبک یماسڵۆپید یکار نیبچ یشەهاوب ەب کەن

 ەیبک کیەرگاەد رەه ەل ووڕ ،ەیبک یماسڵۆپید یکار یبچ ێوەئ ەیکەوەو بزووتن تەاڵژهڕۆ یکورد

 ەل و ۆیخ ۆب سەک رەه ەک مەاڵ. بێبەد رترتەگیکاراتر و کار رۆز ەیقس ن،ید ەوەنگتەد ەچاکتر ب رۆز

 .ەوەاتکەد مەک ەمێئ ەیانیماسڵۆپید ەکار وەئ ییکارا ەل اینەت ەمەدا، ئ ڵیوەه داەکید ەیوەئ ەڵگ ەل تەقابڕە

 

 ،اندنداەیراگ یبوار ەل-

 یتەاڵژهڕۆو  رانێئ ەل ەبوون بزانن ک ەڕیچاو هانیج یاکانیدیو م یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک ەژانڕۆ وەئ

 ەک ەاستڕ(؟ ە)چ باسێکرەد رکوتەس کەڵو خ ەیەه شاندانێپۆخ ەک ەشاران وەل ؟ێبرەادڕکوردستان چ 

 ەمووەه وەئ داەگەڵمۆوکێن ەل ەک کێزبیح مەاڵبوو، ب کانەکارۆه ەل کێکیە ۆیخۆب تێنترنەئ ینڕیبەڵه

 انیشیستەدەو رەگەئ ای. ێنیب ستەدەو یاریزان یبایتوان اتریز تمانید ەیوەل رۆز یەبواەد ەیەه ەیکەڵخ

 وەل ۆڤرم یماف یچاالک کێندێه ای کخراوڕێ کێندێ. هشنێابکڕ انیال ۆب ایدن یرنجەس ەوێانتوانەین ەناوێه

 و کانییەقوربان ەب داریندەوێپ یرتۆاپڕو  ڵواەه ەیوەوکردناڵو ب یاریزان ینانێستهەدەو ەل داەیەماو

 وەب ەوێوانمانتەعام ن ەب کانەزبیح کەو ەمێئ نەیبک ڵقبوو ێبەبوون. د رترەگیکار کانەزبیح ەل کانەراویگ

 ەورد ل ییو ئاگادار یاریزان یرگرتنەو ۆب مان،ۆخ ەیکەکەڵخ ەل یکۆداک ۆب نێیب ستەدەو ەستیوێپ ەیرۆج

 .یتڵەوەودێن ەیگەڵمۆک ەب نینەیەانگیب ەیوەئ ۆ، ب کەڵخ یرکوتەس ەب داریندەوێپ یکانەووداوڕ

 

 ،گرنگ یسەیک کەڵێمۆئاست ک ەل یمەرخەمتەک-

 یکەڵخ یه ەک ،ەڵمۆک ەب یکوشتار یسەیک ر،ۆریت یسەیک ،ۆڤمر یماف یسەیک ن،ەه سەیک رۆز

 ،ەکید ەڵیمۆک ەب یعدامێئ نیندەو چ یهابادەم یالو ٩٥ یعدامێئ یسەیک ەنێو ۆکوردستانن، ب یتەاڵژهڕۆ

 ەیناوچان وەل ،ێورم ەیزگێپار ەل یتەبیتا ەب ەیەه کانەگوند ەل کەڵخ ەڵیمۆکەب یکوشتار یسەیک انەید ەب

 وەئ ستاشێتا ئ ەک نەه کمانەڵخ یتلوعامەق انەید ەب ن،یژەد کتردایە ییتێیەدراوس ەکورد و تورک ل ەک

 یاستئ ەل انیستیویپ یکار ن،ەه رانمانەبڕێ یرۆرێت یسەی. کمانکردوونەن انەیبار ەل ەستیوێپ ەیکار



 ێل ینراەشۆکێو ت رانەبڕێ رۆراوجۆج یتاناڵو ەل یسالمیئ یمارۆک یمیژڕێ. ەکراوەن رەسەل دایتڵەوەودێن

 یال ۆب یایدن یرنجەس ەک کێسەیک ەب نەیبک ەوانەل کێکیە ەومانیتوان ەمێئ ایئا مەاڵ. بنیکردوو رۆریت

و  ۆڕو ک ۆڤمر یماف ەل یرگرەب یکانەکخراوڕێ ییوانیو پشت ینگەهاود کێرۆج نیو بتوان نیشێابکڕ

 ەیسانەک وەئ یحکوومکردنەم ۆو ب ەسانەیک وەئ یدواداچوونەب ۆکورد و ب ەل یرگرەب ۆب یتڵەوەودێن ەڵیمۆک

 ەانوەئ نەیبک ڵقبوو ێبەد ەمێ. ئەوێماتوانەن ەوەداخ ەب ن؟ینیب ستەدەو ،ەبووەه انیستەد داەتاوانان وەل

 ،ێب ڵزا ادۆیخ ەیشانێک وەئ رەس ەب ێبتوان ەیەوەبزووتن وەئ رەگەو ئ نەمێئ ەیکەوەبزووتن ڕییموکووەک

 .بکا ەورەگ رۆز یکار ێتوانەد

 

 :نەیبک انیرەسەو چار نیبگر ێل انەیخنڕە ەستیوێپ ەیگرفتان وەئ

 شێپ ،ەوەنەیبخ کڕێ مانۆو خ نیرەب ەوەڕێکورد ب ەیوەبزووتن ەوێنو یکێتڵیەقەع ەب ێوەبمانه رەگەئ

 ەل ڕاوئ ەگرانەخنڕە یکێدید ەب ێبە. دنەیبک مانیەابردووڕ وەئ یرەیس ەنانیواقعب رۆز ێبەد کێشت مووەه

. نینیبب مانۆخ یکانڕییەموکووەک ێبەد کانمان،ەزێهەب ڵەو خا کانییەشاناز یتنید یراێ. وەوەنەیبد ابردووڕ

 ەل ەخنڕە ەنێو ۆ. بنیبگر مانۆخ ەل ەخنڕەدا بوار رۆز ەل ێبەد نینێبەد شیکانڕییەموکوەک ەک

. نیگرب کانمان،ەکردنەن لەممەحەت کتریە ای -ەکید یکێزبیح ەب رەرامبەب کێزبیح- کانمانیەنگەرچاوتەب

 کێو ەوێمانتوانەن ەک ەوەل ەخنڕە. نەیبک ەورەگ یکار ەوەکیە ەب نیبووەن ەئاماد ەک نیبگر ەوەل ەخنڕە

 ەڵگەناسالم ل ێیزوو ملمالن رۆز کانەشێک ەک ەوەل ەخنڕە. نەیبک اوازیج یاڕرویب یممولەحەو ت نەیکەڵه

 .ەوەتەوتووەک ێل انیانڕکدابێو ل نشعاباتیو ئ کتریە

 ەوخساڕەباش  یتەرفەجار د رۆکاتدا. ز رۆز ەل نیپالن بوو ێو ب ەرنامەب ێب ەک نیبگر مانۆخ ەل ەخنڕە

ا چوون. ب ستەدەل کانمانەتەرفەد ،ەبووەو پالنمان ن ەرنامەب ەچونک ،ەکردوەن ەئاماد ۆب مانۆخ ەچونک مەاڵب

 ێل چاو ێینەداد رەسەل یقامک کێزبیح رە. هەتاراندو مانۆخ ەل کمانەڵخ شاوێل ەب ەک نیبگر شەوەل ەخنڕە

 ؟یچ ینای ەمەئ ؟یتەڵیەگ ەل ەیوەئ ای ەپتر ،ەوەتەبوو ساردڵد ێیو ل ییەازڕنا ێیل ەیکەڵخ وەئ ەبزان ەبک

 ەوێتوانەین سەک مووەو ه ەبووەه انیختەس یرجەلومەو ه یو گرفتار ەشێک کانەزبیح ەاستڕ ەیەوەئ یمانا

 ەبووەن انیشەرەهون وەئ کانەزبیح ەک یەداێت یشیەاستڕ وەئ مەاڵب ،ێنێب وامە( دکانییەختەس رەرامبە)ب

 .ابگرنڕ انۆیخ یورەد ەل رۆز یکێکەڵخ

 ەب ەک یکێکەڵخ ەڵەمۆک کێزبیح رە. همەبک ەخنڕە ێیج ەیکید یگرنگ یکییەاستڕ ەب ەئاماژ با

 یندامەئ ەدروست ەک نەه ەکید یکەڵخ رۆز داەگەڵمۆک وێنەل مەاڵب ،ێزانەد ۆیخ یه ەب یتەیەوەرەوروبەد

 یفارس ەنەیەاگڕ وێن ەل نەبک یچاو ل تواننە. دنەیەگەڵمۆک وەئ یەیرماەس مەاڵب نین زبیح وەئ ای زبیح مەئ

 ە)ک نەکورد ه ەیهرێچ انەید ستدا،ۆدۆڤمر ەڵیمۆو ک ۆڕک ەل کاندا،ییەانیب ەنەیەاگڕ وێن ەل کاندا،ەزمان

وود س انیکانەفکر ەل شن،ێاکڕ انۆیخ یال ۆب ەسانەک وەئ ەانیویتوان ەندەچ کانەزبی(. حوانیه ەیگێج

 ەیەانڕییموکوەک وەل کێکیە شەمەئ ان؟یوانیپشت ەبنب انیشۆخ ۆو ب ربگرنەو انییوانیپشت ەل لکەک ربگرن،ەو

 .ەتویماندەن ەستیوێپ ەیوێش وەب ەوەداخ ەو ب ەیەخنڕە ەیگێج ەک

 یشانۆکێت مان،ۆخ یکیکنێت ینبوونێڕنامود ەل ەخنڕە ێشبەد ن،ەیکەد مانۆخ یکانڕییەموکوەک ەباس ل ەک

 یکیکنێت ەوەبار رۆز ەل یەبواەد نیدا کیمەردەس ەل ەک نەیبک ڵقبوو ێبە. دنیبگر مانۆخ یو کار مانۆخ

 .ێبگونج ڕۆمەئ یژگارڕۆ یکانییەستیوێو پ ڕۆمەئ یمەردەس ەڵگ ەل ەمێئ یشانۆکێو ت ەمێئ یکار



 ەوانەئ ەکرد ک مانڵو قبوو ەداو ەابردووڕ وەل مانڕئاو ەگرانەخنڕە یکێچاو ەب ەمێئ رەگەئ ییەسروشت

 ەکورد ل ەیوەبزووتن یکار نیەبواەن ەانڕییموکوەک وەئ رەگەکرد ئ مانڵقبوو ن،ڕیو کوو مەک انیمووەه

 یکانەنیەال رەه نەیدەن شڵیوەه. نێیدابن انیبوون ەدان ب ێبەه شمانییەتیەئازا وەئ ێبەد بوو،ەد ەکید یکێیەج

 یوردک ینیەدوو ال ۆییوخێن ەڕیش ەنێو ۆب کەیەشێک ەباس ل ەنا. ک مانۆو خ نەیبک تابارەخ داێت ەیکید

 رەو ه ەیبک حکوومەو م تابارەخ تەکەرەرامبەب ەک یربگرەو یەابردووڕ وەل رسەد یناتوان ەوەب ،ێکرەد

 نەیک ڵقبوو ێبە. دەیبد تۆخ ەب ەکەقەح مووەه ەنابن ک رەسەچار ەوەب ەالنەسەم وە. ئیبزان قەح ەب تۆخ

 وێن ەل کێسەک کەچ و ،یاسیس ینیەال کووەچ و مان،یتیەرپرساەب ێیپەب ەیکیە رەه مووانمانەه ەک

 ەیوەئ ۆب ێبەد شۆخ ەگڕێکات  وەئ ،ەوەنەیبک ریئاوا ب رەگە. ئنیرپرسەب یەابردووڕ وەل دا،کێزبیح

 .ۆیخ ۆیستەئ ەتێبگر یتیەرپرساەب شتەکەرەرامبەب

 

 :ەوەنەیکەدووپات ن ەابردووڕ مەئ ەیوەئ ۆب

. ەوەنەیکەن انیدووپات ەیوەئ ۆو ب نیربگرەو ێل انیرسەد ەیوەئ ۆب ؟ەوەنەیدەد یەابردووڕ وەل ڕئاو یچ ۆب

 کانەزبیح یباریعتیئ تواننەد ەک نەیکار بک کەڵێمۆک ێبەد ەوەنەیکەدووپات ن یەابردووڕ وەئ ەیوەئ ۆب

 ەل ێبتوان ەک کیرۆج ەب ستاێئ ەل رترەگیکار رۆز یکێزێه ەنەکورد بک ەیوەو بزووتن ەوەننێستەه

 .ۆیخ ۆیستەئ ەتێبگر ترەورەگ یخشەو ن تێب ستەدەچاالکتر و رداۆراوجۆج یرجەلومەه

 ەگرەنەڵحاشاه یکییەستیوێپ ەمەئ ەک ەگرتنانۆخەل ەخنڕە وەو ئ ەیەوەداچوونۆخەو ب یسارناسەخ وەئ یدوا

 ەوەکگرتنیە و کگرتنیە ڵیوەه ەستیوێپ ،ەوەتێگرەکوردستان د یتەاڵژهڕۆ یکانەزبیح مووەه سنایستیئ ێو، ب

 ابردووڕ ەل ڕئاو ەیەگرانەخنڕە ەوێش مەب رەگەئ موکرات،ێد ینیەدوو ال ەنێو ۆب ەزبانیح وەل کێندێ. هێبدر

 ییقوربان ەب نەیکەکوردستان ن یکەڵخ ییندەوەرژەب رەگە. ئنەیکار بک ەوەکیە ەب نیتوانەن ییەوا ن ،ەوەنەیبد

 مانەورەئاوا گ ەیشێک ەمێئ ایئا ؟ەوەنیبگر کیە نیناتوان یچۆب ماندا،ۆوخێن ەل کێسەک ندەچ یندەوەرژەب

 یرچەه ،ەویەدا ابردووڕ ەل مانڕئاو ەوییەمارگرژەد ەب ەک مەاڵب ؟ەوەنیبگر کیە نیتوانەن ەک ەیەه

 چیه ەیەبوو، ناگ قەح تێپ ەکردووت تۆخ ۆب یچ رەو ه یبزان یحکوومەم ەب یتیەکردوو تەکەرەرامبەب

 ێبەو د داەانڕییموکووەو ک ەشێک وەل ەبووەه خشمانەن موومانەه ەمێئ ەکرد ک مانڵقبوو رەگە. ئکەیەجیتەن

و  نیب شۆخ ،یزبیح تەنانەو ت یو گرووه یخسەش ەیندەوەرژەب رۆز ەل رەگەئ ن،یربگرەو ێل انیرسەد

 م،ەکەد موکراتید ینیەدوو ال یباس ە. من کەیەه ەوەئ یمکانیئ ەڵیب ن،یبگر رچاوەب ەل ترەورەگ یتەحڵەسەم

 .ەوەبگرن کیە ەک ێبەه داێت انەیوەئ ەینیمەو ز ێب ەیەوێش مەب رەه شەڵەمۆک یکانەنیەال ۆب ەیەوانەل

 یگرتنکیە ەب کاەد کەمۆکوردستان ک یتەاڵژهڕۆ ەیانییاسیس ەنیەال وەل کێتوخم رەه ەیوەکگرتنیە یخود

 یکییەهاوکار ۆبن ب رەشکۆخڕێ ێبەد مەکیالن ،ەوەبگرن کیە شتواننەن رەگەئ ەنانیەال مەئ ە. تازترەورەگ

 کەیەنیمەز داەگرتنانۆخ ەل ەخنڕە مەو ئ ابردووڕ ەب ەیەوەچاوخشاندن وەئ یئاکام ەل ەیەوە. گرنگ ئترەورەگ

 ەک کییەمانەی. هاوپێکوردستان دروست بب یتەاڵژهڕۆ ەل ەورەگ ییاسیس یکییەمانەیهاوپ ەک یب کێپ

 ،یەشانداۆکێو ت باتەخ ەل ەک ەگەڵمۆک یشەب رۆز ەیوەئ ۆب کێترەچ ەتێبب ێبن و بشتوان داێت یکانەزبیح

 یرۆراوجۆج یو بوار یمیئاکاد ،یزێپارەنگیژ ،ۆڤمر یماف یبوار ەل ەچاالک ک ۆڤیو مر یتیەساەک رۆز

 .ۆیخ یترەچ رێژ ەتێنێب ،ەیەکورد ه ەیوەبزووتن رەس ەل انییرەگیحوزوور و کار داەکید



 ێبەه رممانۆو پالتف ەرنامەو ب رحەت ێبەد ەک ییەسروشت ن،ەیوا دروست بک یکییەمانەیهاوپ مانیتوان کێکات

 یکێزێه ەک ەوەنەیبک ەوەل ری. بێبەه مانیرەگیکار شمان،ێپ ەتێد ەک کێناغۆق رەه رەسەل ەیوەئ ۆب

 یه ەک ێبەه مانیماسڵۆپید یکێمیو ت کێندەناو ەک ەوەنەیبک ەوەل ریب ،ێبەه کگرتوومانیە ەیرگەشمێپ

 ێبتوان ەک ێبەه کمانێاندنەیاگڕ ەک ەوەنەیبک ەوەل ری. بکێزبیح ەتاک یه کەن ێب التەژهڕۆ یکورد مووەه

 کانەزبیح ەیربۆز ەیوەئ ەڵگ ەکوردستان، ل یتەاڵژهڕۆ زاننەد ەوێ. ئێنەیەبگ ەتەللیم وەئ ینگەد

 ینەەیاگڕ ینگەردەب مانەکەکەڵخ ەیندەوەئ مەاڵب ،ەیەه انۆیخ ەب تەبیتا ەیژنامڕۆو  یۆادڕو  نیۆزەڤیلەت

 ەمێئ یکەڵ. خنیکوردستان ن یتەاڵژهڕۆ یکانەنەیەراگ ینگەردەب ەندەوەکوردستانن، ئ یتەاڵژهڕۆ یرەیغ

 ەرەیغ ەنەیەاگڕکوردستان و  ەیکید یکانەشەب یکانەنەیەراگ ەب ەسپاردو ۆیخ ڵیقەو ع ێچاو و گو

 ەوێتوانیەن ۆییخ ینەیەاگڕ ەاری. دتێب ۆیخ یکانەزبیح ینەیەاگڕ یگرێگو باەد داکڵیحا ە. لکانییەکورد

 .ێناگر ێل ێیگو ۆیەب ،ەوەکۆرەوێو ن ەرنامەب یووڕ ەل ای ێب یکیکنێت یووڕ ەبکا جا ل یازڕ وانەئ

 کانەزبیح ەک نینێب کێپ ەرجەلومەه وەئ ەیەوەداچوونۆخ ەو ب گرتنۆخ ەل ەخنڕە وەئ یئاکام ەل نیبتوان رەگەئ

 یدروستکردن ەب نەیبک ستەد کتر،یە ەڵگەل یهاوکار ەب نەبک ستەد ەوەکید یکێتڵیەقەع ەب

 ەییناوچ یئاست ەل نتریرەب یکییەهاوکار نیتوانەداهاتوو، د ۆب تێبەه مانەرنامەو ب رحەت ەک کییەتەمانەیهاوپ

 یکورد یقازانج ەب نیتوانە. دنیشێابکڕکوردستان  یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەبزووتن یال ۆب ادایو دن

 کانەزبیح ەل رۆز ستاێ. ئنەیبک ەقس ەوەزێه ەب کانمانەرەرامبەب ەڵگە. لنەیبک ەورەگ رۆز یکار تەاڵژهڕۆ

 مەاڵرن. ببگ یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ ەڵگ ەل یندەوێپ نەدەد ڵوەه اینەت ەب کانەزبیح وێن ییتیەساەک رۆو ز

و  بنەن کگرتوویە کانییەکورد ەزبیح رەگەبگا، ئ تەاڵسەد ەب ەک ێنەیسب یرانێئ ینیۆسیزۆپۆئ نیزانەد ەمێئ

 ەب ەوە. ئەوەجواب نادات یوا یکێشت ،ەوەتێبەن یووڕوەرەب ەوەزێه ەکورد ب ەیوەبزووتن ەیرجەم وەب

 ەک ەیخۆبارود وەئ یئاکام ەل رەگەئ رانێئ ییندەناو یتڵەوەد ستاێئ رە. هیەوا شییندەناو یتڵەوەد تەسبین

ستان کورد یتەاڵژهڕۆ یکێزبیح چیبکا، ه رەسەکورد چار ەیلەسەم ەخوازانیئاشت یگاڕێ ەب ێوەهیب ،ەیەه

 ەیجیتەن تواننەهاسان د رۆز ەکید یکانەزبیح ە. چونکێوەک کڕێ ەڵیگ ەل ێناتوان اینەت یتاق ەب

 ەل ەمێئ ەک یتەبیتا ە. بەوەتێنێنام ۆب ەیکید یچیه یدناوەب ەل ەو، جگ چیه ەوەنەبک ێل ەیکەوتنەککڕێ

 ییتێندارەخاو شەکید یکانەزبیح ێب ەب یبتوان ەک ێب زێه ەب ەندەوەئ کێزبیح چیه ەک نین کداێرجەلومەه

 .کوردستان بکا یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیلەسەم

 

 :نجامەرئەد

 ەل رسەد ەیەه ەوەب ستمانیوێکوردستان، پ یتەاڵژهڕۆ ەکورد ل ەیوەبزووتن ەل شدارەب یکانەزبیح کەو

 ە. لنینیبب ابردوومانڕ یکانڕییەموکوەک ێبەه مانییەتیەئازا وەو ئ ییەرێبو وەو، ئ نیربگرەو ابردوومانڕ

 وەل و ییباەنات ەل رگرتنەرسوەد ەیبناغ رەس ەل ابردوو،ڕ یکانڕییەموکوەک ەیوەتکردنڕە یساسەئ رەس

 وەل رگرتنەرسوەد یئاکام ەدا، ل مانیەزا ەب داەانییملمالن ەرۆج وەل یەیرماەو س ەوز ەمووەه

 مەئ .ەوەنەیبک التداەژهڕۆ یکورد ەیوەبزووتن ەل ێنو یکەڕەیەالپ ەستیوێبوومان، پ ەیانییمەرخەمتەک

 ەب ر،کتیە ەڵگەل یباتەو هاوخ یاوکاره ەب ستن،ەب کێپشت پ ەب کردن،ڵقبوو کتریە ەب ێیەنو ەڕەالپ

 یکانەزبیح یووڕوەرەب یاسیس یو چاالکان رانەشۆکێت ەک کییەتیەزاڕەو نا ەخنڕە رەرامبەب بوونەکراو

 .ێب نووسسازەچار ێتوانەد ەویەاینڵد ەو، ب مەرهەب ەتێد ،ەوەنەکەد



 ەل تانێگو ،ێکردب تانیاتیبەدەئ یرەیس رەگەئ ،ەیەه ەوەکوردستان یموکراتید یزبیح ەب ییندەوێپ ەیندەوەئ

 ۆب بردوو،اڕ یکانڕییەموکوەک ەداننان ب ۆب گرتن،ۆخەل ەخنڕە ۆب مڵێب توانمەد ،ێگرتب یرانەبڕێ یدوانێل

 ەل مەاڵ. بەوتوەرکەد ترەانیئازا ەکید یکانەزبیح ەل داییدوا ڵەیسا ٢٤-٢١ وەل ،ەخنانەر ەرۆج مەل گرتنیگو

 نیەبک ڵقبوو کانەزبیح کەو ەمێئ ێبەد یگشت ە. بییەن نیەال کیە ەل اینەت مەقس یووڕمن  داڵحا رەه

 رەگەئ ژوودا،ێم ەیەیگڕب مەو ل ڕۆمەئ یژگارڕۆ ەو ل ستاێئ یرجەلومەه ە. لنەیخنانڕە وەئ یووڕوەرەب

 ەب ن،ەیدەن انیرکردنەسەچار ڵیوەو ه نینیبەن مانۆخ ەیانڕییموکووەک مەئ رەگەئ ن،یسیبەن ەانییاستڕ مەئ

 یکەڵو خ چنەد ستەد ەل کانەتەرفەد ،یەابردووڕ وەئ ەیوەدووپاتکردن ەوەتێبەداهاتووشمان د ەوییەاینڵد

 .ێنامانبوور شیکوردستان

 

 زەرماوەس ی١٢ ەینۆب ەب کداێناریسم ەل ڵمساەئ یمبرەسید ی٢٠ یژڕۆ ەک ەیەقسان وەئ یقەد ەتەباب مەئ(* )

 اینەت ەباس مەکردن. ئ شمەشکێدانمارک پ یتاڵو ەل نهاگنێپۆک یشار ە(، لەرگەشمێپ یژڕۆو  اڵئا یژڕۆ)

 .ەکراو ەئاماد نینووس ەیوێش ەب ەوەوبووناڵب ۆب ەوییەزمانڕێ یووڕ ەو ل ەالدراو ێل ەیکییەکەشێپ


