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   بةرامبةر ئةمنة سوتاوةكة–2000بنكةي سةنتةري مناآلن لة سليماين سالَي وينةي 

   رؤذي مناآلين جيهان1/6/2000دواي طةِرانةوة لة فيستيظالَي 
com.santarimnalan.www

    

بةرطري لةمافةكاين مناآلين  ةنتةري ستاآلن و داطريكردين بنكةي سالَةي ضوارةمنيلة يادي 
 .يةوة PUKكوردستان لة اليةن 

 لة ثيناوي بةرطري كردن ي خورازةِريكخراويكي منالَ دؤسيت ئازد،سةنتةري بةرطري لةمافةكاين مناآلين كوردستان
خةلَكي ئازادي  دا لة اليةن كؤمةلَيك 5/3/1999 لةبةرواري ،نية فةردي و مةدةنييةكاين مناآلن دالة مافة ئينسا

 كةس و بة بة شداري بة شيك لة 150 وة بة ئامادة بووين زياتر لة ،خوازو بةرطري كةر لة مافةكاين مناآلن
 . ثيك هات، لة هؤلَي ِرؤشنبريي دوا ِرؤذ لة شار ي سليماين،وينةري اليةنةكان و كة نالَةكاين ِراطةياندنن

ر كردين هةل و مةرجي ذياين مناآلن و بةرز ِراطرتين جيطةو ِريطةي تش بؤ بانتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلنسة
 سةنتةري مناآلن باشكردين باري مادي و دةروين مناآلن و خؤشطوزةراين و ئازادي ،كؤمةآليةتيان خةبات دةكات

 ودابني كردين  وة ثيي واية جيطةو ِريطةي مناآلن،مناآلن بةيةكيك لة ئةركة طرنط و هةنوكةييةكاين خؤي دةزاينَ
و ئينساين سةرةكيترين و طرنطترين ثيوةري باري فةرهةنطي و ثيشكةوتووي ،مافةكانيان لة هةر كؤمةلَطايةكدا

 و  سةنطي مةحةكي ئينساين بوون، لةطةلَ مناآلنداهةر كؤمةلَطايةك ِرةفتاري ،بووين ئةو كؤمةلَطاية بةيان دةكات
 لة ثيشترن لة ةو، لة ثيشةوةن و يةكةم شنت كة دةيب طرنطيان ثيبدريت، مناآلنية ئازادي بووين ئةو كؤمةلَطاية

  . هةموو بارةكاين تري ذياين كؤمةلَطا
PUK كي سةركوتطةرو بةدةسةآلتزيرشي كردة سةر سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلين كوردستان ،وةك هيهي، 

 ئةو مناآلنةي كة ،و النة و يب سةرثةرشتةكاين سةنتةريانضةكدارو بةرثرسةكاين ئاسايشي سليماين منالَة بيخانة
كةس و كاري ثلة يةك و دوويان لة دةست دابوو وة جطة لة سةنتةري مناآلن هيض ثةناطةيةكي تريان شك نةدةبرد، 

يف منالَةكان خؤيان لةاليةن بةرثرسان و ا دواي ئةوةي كة بة ئيعتر.ئاوارةي نيو كؤآلنةكان وسةر جادةكان كرد
تييانةوة ديار ش كة ئاسةواري سزادان بة ث،ضةكداراين ئاسايشةوة توشي توند و تيذي و ئازاردان و ليدان ببوون

 حومةتةت و بةرطري كردن لة مافةكاين مناآلين كوردستان و ثاراستينئامرازي  ضةكدارةكاين جةالل تالَةباين .بوو
 نةيان تواين بةو هةموو )كومةتة ساواكةيانح(و كة خؤيان   دواي ئةوةي، قةدةغة كردانكةرامةيت مناآلني

 كة هةمووي ثاروي دةمي ،دةستيان دايةربة لة ، وة بةو هةموو سةروةت و سامانةي وادةسةآلتةي خؤيانةوة
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 نةيان تواين ذيانيكي ريفاه بؤ مناآلن دابني بكةن و ،وشنهةذاران و نةداراين كوردستانةو ِرؤذانة هةلَي دةلَ
 ئيمة بيكةين و آلكة خؤيان ئةمةيان ثينةكرا نةشيان هي. انةوةو سةرحالَي مناآلن بكةنةوةجيطةيةك بؤ حةو

  .يان كردو تاآلن و داطريقةدةغة
  -: ةيةك لة كارةكاين سةنتةري مناآلن و ضاالكييةكاينكورت
اوةكانيان المان كة ن(بيخانةو النةبوومنالَي بيسةرثةرشت و  سةنتةري مناآلن دالَدةدةرو بة خيوكةري ثينج •

  .)ثاريزراوة
 3 ، منالَي بيسةرثةرشت4 لةوانة . كردي منال12َ  كؤمةكي،وةري كؤمةك بة كيشةي كؤمةآليةتييةلة با •

 يةك حالَةيت توندو تيذي لة جؤري ،حالَةيت توندو تيذي و ئازارداين دةروين و فيزيكي لة خيزاندا
 حالَةيت تري 3 ، بة كاري سةخت و تاقةت ثِروكين يةك حالَةيت ناضار كردين منالَ،تةهديدي كوشنت

 ).كة ناوي سياين منالَةكان وجؤري كيشةكانيان المان ثاريزراوة(كيشةي خيزاين جيا جيا
 يةك منالَ لة باريكي ، منالَيان بريين جةسةدييان هةبوو7 لةوانة . منال10َدابني كردين داوو دةرمان بؤ  •

 حالَةيت تر كة 2 .ثيويسيت بة ئاطاداري و ضارةسةري بةردةوام هةبوودةرووين زؤر سةختدا بوو وة 
ي ئةوةي كة لة اليةن كةس و كاريانةوة بة زؤر نيردرابوون بؤ حوجرةو ركيشةي دةرونيان هةبوو، بةخات

ناوو ( تؤقينرابوون ، تاقمة ئيسالميية تريؤريستةكانمزطةوتةكان و بة دةرسة تؤقينةرةكاين دةستةو
 ).ةندي كيشةكانيان المان ثاريزراونتايبةمت

 ئةميش لةِريطةي سةردان و فشارو ،بةبِريار كردين قةدةغةكردين ليدان لة خؤيندكاران لة خؤيندنطاكاندا •
لةطةلَ بةريوةبةرايةيت ،ثةكاين ليدان لة قوتابيان و خويندكاراناقسةكردين بةردةوام لةسةر ئاسةوارة خر

 .ةرورةردةي حكومةتةكةي يةكيتيداثةروةردة و وةزارةيت ث
ليكؤلَينةوة لة كيشةي مناآلن و دةسنيشان كردين كيشةكانيان و بة دوادا ضووين دةستبةجي لة اليةن تيمة  •

  .رياطوزارييةكاين سةنتةرةوةف
 .كانداحالَةيت توند و تيذي و ليدان و شكاندين حورمةيت ئينساين و ئيهانةت ثيكردين مناآلن لة خويندنطا200
كيشةي كؤمةآليةيت نيوان ئةنداماين شةر شةِرو حالَةيت كاريطةري فيزيكي ودةروين مناآلن بة هؤ500

 هةروةها ليكؤلَينةوةو طةِران بةدواي ضؤنييت .ر مناآلن دانابوو لةسةاريطةري خراثي  كة ك،خيزانةكانيانةوة
  -:  لةوانة ،دنيانِروداين كيشةكان و هؤكارةكان و هةولَدان بؤ ضارة سةر كر

 وة دميةين ،وةحشيانةو دِرندانةي منالَيكي بؤياخضي بة ناوي ئازاد ئةبوبةكر كة سةربِرابوو كوشتين زؤر •
رتين كاريكي ئاسان طة تةماشاكردن و وينة ك ، بووندة ترسناك و تراذيديائةم منالَة سةر بِراوة ئةوة

لةكايت ، لةبةر وةحشييةيت سةربِرينةكةي،ناية هةذانةموو مرظدؤستيكي دةهيوة دلَ و ويذداين ه. نةبوو
  .دةركردين بةياين سةنتةر لةم بارةوة نةدةكرا وينةكةي بآلوبكةينةوة

 .دانا حممةد خورشيد تةجاوةز كردن و خةفة كردين منالَيكي كض بة ناوي •
تاكةيةوة طياين ةن مامؤس كة لة ئةجنامي ليدان لة الي،هيمن نورةدين  بة ناويقوتابييةككوشتين  •

 .لةدةست دا
 .تةجاوةز كردن و ثاشانيش كوشتين كضيك بة ناوي شةهال مستةفا •
 . بة ناوي ئارام ئيسماعيليككوشتين منالَ •
 .هةظالَ قارةمان ئيسماعيل كوشتين منالَيك بة ناوي •
 .سةربرِابوو ئةبوبةكر كةئةميش وة ك ئازاد .دانا قادر ِرةسولَ كوشتين دِرندانةي منالَيكي تر بةناوي •
كةلةبةر باري ئةمين ناوي بآلو ( دواي ئةوةي مةسةلةكةي باسكرد بؤمان،تةجاوةز كردن بة كضيك •

 ).ناكةينةوة
 كةتواناي ،بة هؤي توشبووين بة نةخؤشييةكي كوشندة مةرطي منالَيَكي تر بة ناوي ِريبوار عومسان •

 ،ري هةذاري و كةمدةرامةيت خيزانةكةيةوة بةآلم بةداخةوة بةهؤي لة رِادةبةدةري با،ضارةسةري هةبوو
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 هةولَةكان سةريان نةطرت و بةداخةوة ، ماديسةرباري هةولَ و تةقةال كاين سةنتةرو مةحدودي ئيمكانايت
 . فرياي بكةوينرامةرط لة ذير دةسيت ِرفاندين و نةتوان

ةلَطا، بةمةبةسيت مشياري كؤمناآلن و بردنة سةري ئاسيت هؤمافةكاين كيشاين سةرجني كؤمةلَطا بؤالي اِر
كؤتايي هينان بة توندو تيذي و نةهامةتييةكاين مناآلن و ناساندين كيشةي مناآلن بةمةبةسيت بةدةسهيناين 

  .ثشتيواين بؤيان
لةم بارةوة بة مةبةسيت بة ئاطا هينانةوةو سةرنج ِركيشاين كؤمةلَطاو ناساندنيان بة مافةكاين  

خش كردو دةيان كؤرو مسيناري بةِريخست و ةوسخة لةبةيان و بآلو كراوةي ضاث و ث نان هةزارسةنتةر،مناآلن
كيشةجؤراو جؤرةكاين مناآلن و جيطةو ضةندين بةرنامةي ِراديؤيي و تةلةفيزيؤين ثيشكةش كرد سةبارةت بة 

 و توندو تيذي و ليدان و سوكايةيت بة مناآلن و كاريطةري حوجرةو وانة دينييةكان و ِريطةي كؤمةآليةتيان
بةكارهيناين توندو تيذي و سزادان لةاليةن بةِريوةبةران و مامؤستاكانةوة لة قوتاخبانةو 

  -:كري لةم بارةوة ئيشارةت بة ضةند كاريكي سةنتةري مناآلن بكةينةكة د .هتد..و..خويندنطاكانداو
 سةنتةر ضةند ،بةمةبةسيت بةئاطا هينانةوةي كؤمةلَطاو نيشانداين ذياين سةخت و ثِر كولةمةرطي مناآلن •

كة بةشيك لةو تابلؤيانة بةدةسيت هةر ئةو مناآلنةي كة لةوي بةخيومان  ،ثيشانطايةكي شيوة كاري كردةوة
بةجوانترين شيوة لة تابلؤكانياندا تةعبريو ضةو قةلَةمةكانيان  ئةوان بةبريي ناسك و فلَ،دةكردن كيشرابوون

 .واقعةيت تالَي ذياين ِرابردوي خؤيانيان دةكردباسيان لة 
 . بآلوكردنةوةي نزيك بة دة هةزار نوسخة لييوِراطةياندين سةنةدي مافةكاين مناآلن  •
 ،حكومةتةكةي يةكييتهةولَ و تيكؤشان و ثةيوةندي بةردةوام و يةخةطرتن و فشار هينان و بؤ دام و دةزطاي  •

 بةمةبةسيت .هتد.. خويندنطاكان و، ئاسايش، وةزارةيت ثةروةردةو فيركردن،ثؤليس ، مةحكةمة،لةوانة
 كةم كردنةوةو بنةبِركردين ة وان و طوزةرانيان،باشكردين ذينةهيشتين توندو تيذي لة دذي مناآلن و 

، نوينةرايةيت قةزيةي ضةندين منالَي دةكردةمة  سةنتةري مناآلن لةمةحك شاياين باسة.نةهامةتييةكانيان
لة   نؤينةرايةتيان بكات بةرطري ولةوانةي كة بؤ كيشةكانيان هيض كةسي ثلة يةك و دوويان نةبوو كة

 . مةحكةمةدا
،  ليبوردين نيو دةولَةيت،يسيفثةيوةندي بةردةوام و فشارهينان بؤ كؤمةلَيك ِريكخراوي جيهاين لةوانة يون •

بةمةبةسيت ِراكيشاين سةرجنيان بؤ وةزعييةيت نالةباري ذياين  ،يكخراوةكاين اليالنطرلة مايف مناآلنِر
 .مناآلين كوردستان و عيراق و كؤمةك وهاوكاري كردنيان

بةشداري مانطانةي نوينةري سةنتةري مناآلن وةك بةرثرس و بةرطري كةر لةمافةكاين مناآلن و كيشةي  •
 نوينةري سةنتةر .كؤ دةبوونةوة  كة مانطي جاريك، و باقي ِريكخراوة بيانييةكانUNنسيف و  لةطةلَ يو،مناآلن

كيشةي مناآلين باس دةكردو كةم وكوِري و ثيداويستييةكانياين دةخستة بةرضاو، وة بةردةوام ئيشارةيت بة 
د، سةبارةت بة كيشةي مناآلن طوينةدان و شاخنالَي كردنةوةي بةرثرساين حكومةتةكةي جةالل تالَةباين دةكر

لةاليةن بةرثرسانةوة هةِرةشة   شاياين وةبري هينانةوةية كة هةرلةوي،و رِِةخنةي توندي ليدةطرتن
 مناآلن هةلَدةداتةوة لةدذي حكومةتةكةيان كة ثةردة لةسةر سياسةيتبةو بيانووةي  لةنوينةري سةنتةر دةكرا

 .!!. نوينةري سةنتةر بؤ ئةو ِريكخراوانة باس و تةرجةمة نةكاتو بة موتةرمجةكةيان دةطووت كة قسةكاين
   -:برييت بوون لة ثرؤذةكاين ئايندةي بةشيك لة وسةنتةر ثالين داهاتووي  •

سليماين و دةوروبةريدا و هةولَداين هةموو ِرؤذةي بؤ سةرباري هةلَسوِراين ضاالكانةي سةنتةر لة شاري 
  -:انةي لةدةستوري كاري خؤيدا دانابووذ ئةم ئةرك وثرؤ، دوادا ضووينضارةسةري كيشةكاين مناآلن و بة

 .كردنةوةي دايةنطاو باخضةي ساوايان و شويين ياري و وةرزش بؤ مناآلن •
 . كة هةموو مناآلين بيسةرثةرشت لة خؤ بطري،كردنةوةي خانةيةكي طةورةي بيسةرثةرشتان •
 بةجؤريك كة بةهيض ،ن و بةرثرساين ثةروةردةو فيركردنداناين ِرقابةت لةسةر هةلَس و كةويت مامؤستايا •

 .ريتببة مناآلن و خويندكاران نةكردن  يتشيوةيةك ثةنا بؤ ئازاري جةسةدي و دةروين و سوكاية
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بؤ مناآلن لةشاري سليماين و ..) و.. شانؤ، وةرزش، مؤسيقا،وينةكيشان(كردنةوةي هؤلَيكي هونةري  •
 .دةوروبةريدا

نةوت ((لة بِرياريةكي زةرطةتة و خستنة بةرنامةوة ةياندين ثرؤذةي باخضةيةكي ساوايان لة طةِربةئةجنامط •
ازيان وكة بةرثرس و هةلَسوِراواين سةنتةر تا بةبِريار كردين ئةم كارة دواي كةوتن و )) مبةر خؤراكابةر

  .لينةهينا
 و هةولَي ِرزطار ،ي كردنة لة مافةكاين مناآلن و ئةم بةرطرظ دؤستانانةئةو دةستثيشخةري و هةنطاوة جدي و مرؤ

 طؤشةيةكي ئةو كارانةن كة بة سةرثةرشيت سةنتةرو هةولَي بيدريغي بةرثرس و ،كردن و ثاراستين مناآلن
 بةآلم بوونة قورباين سياسةيت .خوازان بةِريوة دةضووو كؤمةكي منالَ دؤستان و ئازادي هةلَسوِراواين خؤبةحش 

خوازانةي جةالل تالَةباين و لة كايت هيرشي ضةكدارانةيان دا بؤ سةر حيزيب كؤمؤنيسيت شةِرنامرؤظانةو 
 .كؤيكاري عيراق و، بؤ ِرازي كردن و نؤكةرايةيت بؤ مجهوري ئيسالمي ئيران و حكومةيت دِرندةي بةعس

طرو ئاسن وةآلمي دوذمنايةيت خؤيان بةمافةكاين مناآلن بة هيرش بؤ سةر سةنتةرةكةيان ِراطةياندو بةئا
سةنتةري ثاريزطاري لة ذناين  هةروةك ضؤن ئاواش وةآلمي ذناين ، دايةوةانثيداويسيت و داخوازييةكاين مناآلني

  . دايةوةانكؤردستاني
 هةزار ئةنفال و ثينج هةزار 182 دواي طؤِربةطؤِر كردين ِرذيمي ،دواي ِروخاندين ِرذيمي هارو دِرندةي بةعس

اراين خةلَكي كوردستان و، دواي كؤتايي هاتين مؤتةكةي طرتن و كوشنت و ئيعدامي بة كؤمةلَي قورباين كيمياب
 سالَ 13، وة دواي ئةوةي بةهؤي سةثاندين بة دةسيت بةعسيةكان خةلَكي ئازادخيوازي كوردستان وعيراق

رو بيدةرةتاين كوردستان وة بةسةر خةلَكي هةذا UNيكا و ئةمةرووآلتة يةكطرتووةكاين طةمارؤي ئابوري لةاليةن 
 Unicef بةثيي ِراثؤرتةكاينت و لةو ماوةيةدا ةتة نا ئينسانيية بةر مناآلن كةو كة بةشي زؤري ئةم سياس،و عيراقدا

ثينج مليؤن منالَ بة هؤي بةدخؤراكييةوة توشي زياتر لة  ،يةك مليؤن و نيو منالَ طيانيان لة دةست دالة زياتر 
 كة برسييةيت و ، وة دواي ئةوةي بة هؤي شةِري ئةمةريكا و بةريتانيا لةدذي عيراق،ونخؤشي جؤراو جؤر بونة

 بة هؤي ،كةم ئةندام بوون دةركةوتين دياردةي بآلو بوونةوةي مناآلين بيسةرثةرشت لة كؤآلن و سةرجادةكان
 سةنتةري مناآلن لةهةولَ .قاين ناوةِراست و خواروي عيرابة تايبةت لة شارةك، ران ونةماين كةس و كاريانةوةكوذ

دان بؤ ضارةسةرو نةهيشتين كيشةكاين هةولَو خةبايت بةردةوام داية بؤ هاوكاري كردين مناآلين بيسةرثةرشت و 
  .مناآلن بةطشيت

 دوو ،2003 و لة عيراق بةغداد دا 2004سليماين _  لة كوردستان ،سةنتةري مناآلن لة ئيستادا لة ناوةوةي عيراق
 2004 و ئيتاليا 2002جطةلة نوسينطةي سويد . ي هةية)دنياي مناآلن(وة بآلوكراوةي مانطانةي ةي هةية، نوسينط

ماوةي نزيك بة دوو مانطة مالثةري سةنتةر دةست بة كارةو دةتوانن بةم ناونيشانة سةرداين . وة دةست بة كارن
 .  وة تيبينةكاين خؤتان و هةالَ و كيشةكاين مناآلين بؤ بنيرن،com.nalansantarim.wwwبكةن 

 سةركةوتوو بيت خةبايت سةنتةري مناآلن و هةموو ئةو ئينسان دؤست و ئازادي خوازانةي كة لة دةست يب مايف
  .ؤشن تيدةك،مناآلن وة تةنط هاتوون و بؤ بةديهيناين ذيانيكي ئازاد و خؤشطوزةران بؤ مناآلن

   
  ــيرزاد فاتحش

  .سةنتةري بةرطري لة مافةكاين مناآلين عيراق
 15 / 7 /2004   

 0046735715449 تةلةفؤن.. .بؤ ثةيوةندي كردن •
 sherzad_f@yahoo.com ئادريسي ئيمةيل •
 .CFBRK بة ناوي 3-390804 ثؤست طريؤ بؤ ناردين كؤمةك و هاوكاري •
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