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  (٤) بۆکان لھ ئھمڕۆ و لھ م�ژوودا

 نووسینی: تاھیر عھلیار

: زنجیرەی نامھ و دۆکوم�نت، وەرگیراو لھ کت�بھکانی مھحموود مھال عیزەت، ڕەنگھ لھ الیھن ڕ�زمان و ش�وەی و داوا ڕوونکردنھوە[[  
سھرەڕای ڕوونکردنھوەکانی نووسھری ەنگھ جیاواز ب%، ھھروەھا ڕ لھ گھڵ زمانی کوردی سھردەمی ئ�ستا ،نووسین و بھکار ھ�نانی وشھ

ب%. ئ�مھ ناتوانین دەست لھ زمانی کت�بھکھ وەربدین، بھ(م ئھگھر زانیاریی باوەڕپ�کراو  و ڕوونکردنھوەی زۆرتر پ�ویست بھ زانیاریی کت�بھکھ،
  سھرچاوەکھیھوە، ب,وی دەکھینھوە.]] ی ئھم زنجیرەیھ بگاتھ دەستمان، بھ ناوی نووسھر ولھ الیھن شارەزایانھوە سھبارەت بھ بابھتھکان

  بھرپرسانی پرۆژەی بۆکان لھ ئھمڕۆ و لھ م�ژوودا و�ڕای سپاس

                                                                                         

 )٤-٩(و دوکۆم�نتمھووریی کوردستان ، نامھتی جھو�ھده

  13250230ردار ع�لی شکاک   ۆ سھشیدخان ب ڕه مھ ی حھ نامھ

  می ستاد 3ھ قھ را سھ  ی لھ قھ نتھ ی ھ�زی بۆکان و مھ رمانده ی فھ ھ�زی د�موکڕاتی کوردستان لکی بۆکان . دائیره

  م.  ڕه رخان موحتھ ڕاڵ عومھ نھ رداری ع�لی شکاک جھ بۆ سھ

  . یزو(خانی بوبوکتانھ وزووع فھ مھ

ک  یھ عیده رم زانیوه بھ رار�کی خھ قھ ویستانی من . بھ خزمان و خۆشھ لھ ک�کھ وکتان یھیزو(خان مالکی د�ی بوب ئاغای فھ
ی  عی ئیلھ ئاغای موده وه . جا ئھ زایقات�کی د�ی باسکراویان کردوه تھ عزه تتان بھ عییھ شکری شکاکی مھ لھ لھ

ن و  ده نھ و د�یھ ھالی ئھ ت ئھ حمھ زه دان بھی مھ وه ره کان سھ شکرچیھ رموون لھ ستوور بفھ ده تتان تکایھ خزمھ ن�ردرایھ
تان  یھ لھ سھ م مھ علوومات ئھ . بۆ مھ وه نابتانھ تی جھ و یارمھ ده ری موساعھ زه ژ�ر نھ یزو(خانیش بخر�تھ ن ئاغای فھ خسیھ شھ
  یاندرا.  رز گھ عھ بھ

  را  سھ ی لھ قھ نتھ ی ھ�زی بۆکان و مھ رمانده فھ      

  

   13250303شیدخان   ڕه مھ ندیی حیزبی د�موکڕاتی کوردستان بۆ حھ ی ناوه ی کومیتھ نامھ

  زی رکھ ی مھ مھاباد کومیتھ

  شیدخان  دڕه مھ نابی ژنراڵ مایور محھ جھ

نابت  جھ ستوور درا خۆیان بھ ده گزاده ئاغایانی بھ رموویان بھ مھوور فھ م جھ زه قام موعھ رزیت مھ ربھ پاش داوای سھ لھ
تی حسابی  و دۆستایھ ین چاکھ فھ ره تھ یھ رموویان ھوم�دم ھھ ھا فھ روه ن و ھھ فی بکھ ڕه معھ رایھ سھ ۆیان لھبناس�نن و خ

  ن . کی چاک بکھ مکاریھ ھھ وه ر بگرن و پ�کھ زه نھ لھ

  زیی حزبی د�موکڕاتی کوردستان رکھ ی مھ کومیتھ

 

  بۆکانی  قھ نتھ ی ھ�زی مھ رمانده بۆ فھ   250203ی میرحاج  نامھ

  ند ئاق کھ ی بارزانی لھ 2ی لکی  رکرده سھ لھ

  شخاس  سوس ئھ جھ تھ بھ وزووع ئیشتباھھ مھ
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حقیق  ریانی تھ جھ ئای چی گیراون لھ لھ پۆستی ئ�مھ شید لھ بدولقادر ره رو�ش عھ فیقی ده ید ئیبراھیم و ره دوو پیاو سھ وه ئھ
  ب�ت. یان ئھ بھ وه زاتی خواره موالحھ بھ ئیشتباه

(سواڵ  رووزه ده ت بھ قھ ئ�ران فھ و ھاتۆتھ رکووکھ راخ کھ قھ و....ما3ی لھ 3کی ع�راقھ ید ئیبراھیم گۆیا خھ نابی سھ جھ .1

کی  یھ القھ ید ئیبراھیم ھیج عھ بی.گۆیا سھ جنھ ک الی ئھ تی ع�راق وه سوس بۆ حکوومھ جھ 3کوو بۆ تھ کردن) . بھ
قز ،  سھ لھ نھ قز) و خزمی ھھ سھ عات�ک دوور لھ سھ گھ (چاره یھ  شھ 3قی د�ی مامھ خھ ھبدولقادر ک فیقیی عھ ڵ ره گھ لھ بوه نھ

ئسیس  ت�کی سوا3کردنیان تھ فیق و شیرکھ ره و بوون بھ کتریان ناسیوه رۆژ یھ 10پ�ش  لھ ب% کھ نھ وه یری ئھ غھ

ی رۆن،  وه بۆ کۆ کردنھ بوون بۆ بانھ وجیھ ڕان و موتھ گھ ئھ رووزه بۆ ده قز و بانھ ی سھ قھ نتھ مھ حدوود لھ مھ کردوه
و  ناسراوه رو�ش نھ ده پ�ش ئ�ستابھ بدولقادر لھ عھ شھ ھالی مامھ عزێ ئھ ی بھ ئیفاده . لھ ننھ زۆر ج�گای سووئی زه شھ مھ ئھ
حقیق  و تھ لھ بۆ معامھ ین کھ کھ ئھ قدیمی کانگای ئ�وه تھ وه ره ی سھ مانھ ر ئھ بھ و�ت . لھ کھ دیار ئھ ی خۆیان زۆرتر وه ئیفاده لھ

  رموون.  مر بفھ ئھ پ�ویستھ

  2ی ھ�زی بارزانی لکی رکرده سھ       

  

  13250303ی میرحاج  نامھ

  ی بۆکان  قھ نتھ ی ھ�زی مھ رمانده بۆ فھ 

  ی بارزانی .  2ی لکی رکرده سھ لھ

 الفی کردنی. و تھ تھ مھووریھ ھالی و جھ شکر بۆ ئھ وزووع : خراپی لھ مھ

ڵ  گھ شکری شکاک لھ ی لھ لھ خوسووس معامھ ین بھ کھ رزی مقامتان ئھ عھ زاتی خۆمانھ موالحھ وه نوقاتی خواره لھ وه ھئ
ن  ت خوسووسھ و3ھ بۆ ده تیجھ ھالی و بیلنھ بۆ ئھ یھ و خراپھ عازیری ئھ ون و مھ خھ ن و تیادا ئھ کھ سادف% ئھ تھ ھالی دیھاتی کھ ئھ
  . وه ومی ھ�زی د�موکراتی کوردستان بۆ پ�شھد قھ پاش ئیحتمالی تھ لھ

بی ماڵ ، مریشک و  ساحھ نی لھ مھ دنی خوارده قیر و داواکر ھالی کرمانجی د�ھاتی فھ ر ئھ سھ شکر بھ فڕادی لھ . ژیانی ئھ1

  ل�دان.  ئخیر بوو بھ ر تھ گھ ھدید و ئھ ئیجبار وتھ کر و چا و .... بھ تا گاش ،شھ یوان و حھ حھ

  ھالی د�ھات. زرووعاتی ئھ مھ ڕاندن لھ . چھ2

  ن.  توانن بیکھ خۆیان ئھ ھالی بۆ زۆر کاری کھ گرتنی ئھ . سوخره3

یره ل�یان  نھا والغ یان زین یان پالتۆ و غھ تھ ر�گا بھ ھالی لھ عزێ ئھ سادفی بھ کووتھ وه وادس روویداوه عزێ حھ . بھ4

  بری.  جھ راپتر بھوع�کی خ نھ بھ وه تھ و یا خود گوریویانھ ساندوه

م  ئھ خت�ک دا کھ وه ن لھ کھ ی دوژمن ئھ 3ھ معامھ وانھ . ئھ وشکیھ ڵ ژن و ماڵ و مندال زۆر بھ گھ یان لھ 3ھ . معامھ5

  ت.  و3ھ وامری ده بۆ ئھ یھ تیان ھھ د�موکڕات و زۆر ئیتاعھ مووی بۆتھ ھھ ھالیھ ئھ

و  لھ دانراوه تی ئینتزامی کھ ن و عاده کھ متر ئھ کتر کھ تی یھ و ئیتاعھ نیھ وابتیان ئینتزام و زه وعھ ن�و خۆیاندا ھیچ نھ . لھ6

ھالی  ناو ئھ لھ یدابوه زۆر ساردی و ترس�کی زۆر پھ یھ لھ م سوئی معامھ ن. بھ ده ت�کی ئھ ھ�زی د�موکڕاتی ت�دابوه ج�گای کھ
باعیسی  ب�تھ ف دوژمن و ده ره تھ ھ�شتا ....لھ کوردستان کھ لھ وه ھناتقی پ�ش مھ کاتھ تی ده رایھ سھ خراپھ م شتھ . ئھ یھ قھ نتھ و مھ ئھ
عاشقی نیزام و   ین کھ پ�شان بده وه دووره واھا خۆمان لھ کس پ�ویستھ بیلعھ ھالی کھ موو ئھ لماندن بۆ ھھ و سھ وه ڕانھ 3گھ ھھ
ن و ج�گایان  کھ ت ده ھیجره م د�ھاتھ ھالی لھ ھن . زۆر ئ بکھ ئ�مھ گ بھ و کومھ ی ئ�مھ قیده ر عھ سھ بن و ب�نھ وشتی ئ�مھ ره

  سKی داھاتوو.   ب% بۆ فھ م ده ت زۆر کھ الحھ نتاجی فھ ن ئھ تمھ ب�ت و حھ چۆڵ ئھ
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دوم بکات و واریدی شاران ب�ت  قھ ت تھ مھووریھ ر ھ�زی جھ گھ ر . ئھ تھ ی خھ جھ ره ده گاتھ ده تھ رعووبیھ م مھ . سنووری ئھ7

رایم ،  تا(نی شارو ت�کدانی ئینتزام و ئیرتیکابی جھ کا بھ ست ئھ ده شایره م عھ ن.....ئھ قھ قھ محھ ، سنھ نھقز، با کوو سھ وه
ین  رزتان بکھ عھ زعھ و وه تی ئھ قیقھ حھ پ�ویستھ ت. بۆیھ مھووریھ ن بۆ جھ ویھ عنھ ن و مھ مادیھ یھ وره ر�کی گھ ره ش زه وه ئھ

وام بکات  ر ده گھ ئھ بکرێ چونکھ جھ معالھ رموون تاکوو یان بفھ سئوول بھ ت مقامات مھ زمھموناسب بزانن خ ر بھ گھ تاکوو ئھ
  .  کارمان شلووغھ

  ین: کھ رزتان ئھ عھ وه زاتی ژ�ره مالحھ زعھ م وه ی ئھ جھ . بۆ معالھ8

قۆ3ی راست بۆ  و لھ هو وشاری خواره ی ھھ قھ نتھ پ بۆ مھ دۆ3ی چھ لھ وه ن بۆ پ�شھ میره سووقی لھ شکری شکاک موستھ
ک ج�گا  یھ لھ قول داب% و زۆر عیده نھ دوم و تھ قھ حا3ی تھ ستان) تاکوو لھ قز و سنھ(کورد و سھ ینی بانھ ی بھ قھ نتھ مھ
  مترب�ت.  تاکوو زیان کھ وه ب�تھ نھ

یلی خراپ  کات بۆ مھ ئھ وجیھی و تھ وه باتھ بیری ئھ لھ ڕه شھ ساسی کھ ن ، فکری ئھ زعی حالھ وه شکر لھ ستانی لھ راوه
ت  قیھ فھ وجیھی خ�ر و موه ( تھ کات و ئینشائھ ڕازی دوژمن ئیشغا3یان ئھ ئھ دوم لھ قھ قول و تھ نھ تھ شکر بھ کس ....لھ بیلعھ

  ت.  مھووریھ بن بۆ جھ ئھ

ڵ  گھ ده زانم کھ چاک ئھ وجیھی و زۆر بھ نقوالت و تھ کاتی لھ شکرو تھ ره ر حھ سھ ی تامی بب% بھ ره یتھ ی عام سھ قیاده
ف  ڕه تھ شکرموڕشید�کی حزبی لھ ری لھ فھ نھ 200ر  ڵ ھھ گھ شکر لھ لھ قن بھ مولحھ رج)کھ کان(نازرخھ رکرده سھ

یان بکات  ئیداره رجی لھ شکر کھ عمالی نازرخھ تی ئھ بھ ق بکر�ن بۆ ئینزبات و ئیرشادی لھ شکرو مڕاقھ ملحھ وه حزبھ
  بن.  ھالی نھ ئھ رزاقی تاکوو محتاجی ئھ

  زالیک.  یره وزا و غھ بی فھ بھ سھ ب% بھ شاران تاکوو نھ لھ شکر دوور بکرێ لھ

  

  13250303ریمی ر کھ عفھ ی جھ نامھ

  ھ�زی د�موکرات کوردستان 

  شیدخان  دڕه مھ نابی آقای محھ ی بۆکان ژنڕاڵ مایور جھ قھ نتھ رزی ھ�زی بۆکان و مھ ی بھ رمانده فھ

ری  یده ی حھ مزه ری ، ھھ روه ی سھ جھ ره ده ری بھ یده د حھ مھ رزی ھ�ز آغایانی محھ زیری بھ کی وه باره ی مھمر ر ئھ سھ لھ
ت کران .  ی خزمھ وانھ رکراون وا ره خھ ی ناوداری دوو مفتھ جھ ره ده ری بھ یده میری حھ ک و ئھ ی ناودار یھ جھ ره ده بھ
ک سایری  رج وه نازرخھ رموو کھ ستوور بفھ ن ده وێ و زمنھ ئھ یان ن�رنھب کی پ�یان خۆشھ ر ج�گایھ ھھ جا وایھ ره

  کا.  یان بک�ش% و د3یان عاجز نھ رجی خۆیان و عیده ن خھ کھ ت ده خزمھ بھھ جھ لھ کان دیکھ رگھ پ�شمھ

 ریمی  ر کھ عفھ ستان     مایوڕ جھ ت ھ�ز کورده زاڕه ڕبی وه معاون حھ

  

  ... یھ ی ھھ در�ژه


