
ڕۆژی دهروش–ھۆه ندا– ساسان
  ٢٠٠٥ ئهیلولی ٢٨ی چوارشهممه
و بیار ژمارهیهک عهمان، به کۆبوونهوهکانی
خۆی بهکارهکانی کۆتایی گرنگ ڕاسپاردهی
(سهنتهری دامهزراندنی دیارترینیان ھنا،
عراقی) بسهروشونکراوانی  و  ونبوان
پکردنی بهشداری چۆنیه تی ھهروه ھا و
ئهنفالکراوانی و ونبوان کاری و کهس
به سهرپهرشتی که بوو، کوردستان گهلی
مافی به شی نه تهوهیهکگرتوهکان ڕکخراوی
پهرهپدانی  بهرنامهی  و  UNAMI مرۆڤ
له  عراق مرۆڤی مافی وهزاره تی و  UN
ئوردن  له  ٢٠٠٥ ئهیلولی ٢٥ تا ٢٨ی ڕۆژانی
کۆبوونهوه ڕۆژ  چوار دوای بهڕوهچوو. 
بیار کۆتاییدا له توانرا  گفتوگۆکردن و
یاسای و سهنتهرهکه  پکھاتهی سه ر  له
ئهنجومهنکی پاشان بدرێ، بنهڕهتی
نونهرانی له  بهدواداچوون و گواستنهوه 
که  ھهبژاردن بته کۆمهه و ڕکخراو  ٨
ناوهندی  تدایه   کوردستانی نونهری   ٢
نووسینگهی له و ئه نجومهنهکه له ھههبجه
نونهری له جگه سهنتهره که بهشداردهکات،
ھه رمی کوردستان، مرۆڤی وهزارهتی مافی
نونهری وهک مهزن“یش  ”سهح  بهڕز
له بهشداری که (چاک) ھههبجه ناوه ندی
،به کۆبوونه وانه کردبوو ئهو کاروبارهکانی
ساز لهگه ڵ گفتوگۆیهی ئهم زانی باشمان
سهر له گفتوگۆکردنمان دوای له بکهین،
بۆ پرسیارهکانمان ناردنی و بابهتهکان
نامهی ڕگای  له وهرگرتنهوهی و جهنابی 
کهوت: دهست زانیاریانهمان ئهم ئهلکترۆنی

له و چۆن ئوه بن پمان ده توانن پ:
پایتهختی عهمان کۆبوونهوانه(کۆنفرانس)ی

بهشداربوون؟ ئوردون
ناوه ندهکهمان  کۆبوونهوهی و دیدار و: دوای
مافی بهشی لهگهڵ بهرپرسی کوردستان له
بۆ یهکگرتوهکان نهتهوه نردهی له مرۆڤ
پزانینی  و  UNAMI عراق یارمهتیدانی
ناوهندی چاالکیهکانی  و کار به بهڕزیان
ناوهوهی کوردستان، و دهره وه ھههبجه له
نونهتهوهیی گشتی  ڕای  ناساندنی بۆ
گۆڕی به گۆڕ ڕژمی تاوانهکانی بهدڕندهیی
کارهساتهکانی به تایبهتیش حوسن سهدام
گهلهکهمان مهینهتیه کانی و ھههبجه،ئه نفال
شان ناوهندهکهمان داکۆکیکردنی ھهروا
دسۆزان ڕکخراو کۆمهه و گشت بهشانی
داواکاریمان وکاری قوربانیهکان و کهس له

خزان قهرهبوکردنی و تاوانباران دادگایی بۆ
وباشترکردنی قوربانیان وکاری وکهس
وپناوه شدا له که گوزه رانیان و ژیان باری
نیشتمانی مرۆیی و روانگهیهکی بهکردهوه له
بالیهنانه و کردووه  چاالکیمان و کار
ئامانجه ھهربۆ ئهو ھهسوکهوتمان کردووه ،
لهپکھنانی گا چاومان بهر رۆی پیرۆزانه
ئهنفال کۆمههکانی و ڕکخراو فیدراسیۆنی
داکۆکی فیدراسیۆنی نوی به کیمیاباران و
دۆسیهی ھهروا  کوردستان، لهگهلی 
و... ئهنرات ڤان فرانس دادگاییکردنی
جگای بوونه شتانه ئهو ھهموو دیاره تا
یۆنامی به رپرسی باتیشی جۆن گرنگیدانی
ھههبجه ناوهندی  نونهری  وهک  من که

بکات، بانگھشت عه مان کۆبوونهوهکانی بۆ
ئهیلهلی ٢٠٠٥  ٢٥ تا ٢٨ ی ڕۆژانی له کهوا

بهڕوهچوو. لهئۆردن
کۆبوونهوهکانبهچی باشهئاکامی ئهی پ:

گهیشتن؟
بهردهوام  کۆبوونهوهی ڕۆژ چوار و: دوای
کۆمههی  و  ڕکخراو  ٩٢ نونهری کهتدا
ئاژانسهکانی  NGO و وڕکخراوی ناحکومی
کرابوون  بانگھشت جیاجیا وتانی له UN
دامهزراندنی پۆژهی ڕهشنووسی توانرا
بسهروشونکراوانی و  ونبوان (سهنتهری
سه نتهره ئهو بهشهکانی پکھاته و و عراق)
بنهڕهتی یاسای و، سهربدرێ له بیاریان
میکانیزمی ئهمجار دابژرێ،  سهنتهر

و وکهس خزان  بهشداریکردنی چۆنیهتی 
له ھهسوڕاندنی رۆیان و قوربانیان کاری
 UN لهالیهن که کرا، دیاری سهنتهره ئهو
ئامانجی ئهوهش دراو الیهنه بهو زۆربایه خ

بوو. ئمه ناوهندهکهی سهرهکی
چی؟ لهبهر پ:

به  کوردستانمان گهلی  ئهوهی  لهبهر و: 
ڕای و کوردستان وحیزبهکانی حکومهت
پرسی له باش سوودکی توانیویه تی گشتی
وهربگرێ مه ینهتیهکان و کیمیاباران ئهنفال،
نونهتهوه یی، و نه تهوهیی سهرئاستی له و
ڕهوای کشهی بۆ گهوره ی دهسکهوتی
پرسه ئهو بتهبهرھهم. ل گهله کهمان
مهسهلهیهکی وهک زیاتر گهوره یه  مرۆییه
وا بینراوه ، ڕۆژ و ئامز تراژیدیا سیاسی
مهرگهساتی نوزانهوه بۆ و گریان دهخوازێ
وه بهکرده بزانین با !! ب بهس مهینهتیهکان
ئهوکارهسات قوربانیانی بۆ دهکرێ پ چیمان
وکاری کهس و خزان و ومهینهتیانه 
کردنیان، خزمهت چۆنیهتی و قوربانییه کان
و پیرۆزانه مه زن پرسه ئهو به ھۆی چونکه
و دبلۆماسی سیاسی  گهورهی  دهسکهوتی 
بهم کهمتر ھنراوه، وهدهست زۆر ئابووری
و کۆمههکان دۆزینه وهی گۆڕه به خزمهتی
له که  پکراوه قوربانییهکانی کهس وکاری
له و دهژین خراپی گوزه رانی و نومهینهتی
ژیانی و ڕۆژانه خزمهتگوزارییهکانی زۆربهی

!!!! کراون ببهش ڕۆژانه
بۆ کۆبوونهوانه لهو ئوه  چۆن باشه پ:
دیکه دهستهکانی و ئهنجومهن ئهندامتی

ھهبژردران؟
کۆنفرانس  لهتهوهرهکانی ئهوهی دوای و: 

بهشداری وگفتوگۆکان

 ٣/   ٢٠٠٥/١٠/٢٨ دووھهم) سیاسهتژمارە ٦٠ (سای و ھهواڵ
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عهمان: کۆنفرانسی له بهشدار دوای کوردستان له چاک نونه ری مهزن سهح

دنین به کاری کارهکانیان و کهس و خزم و گهلهکهمان قوربانیانی و ئهنفال پرسی خزمهتکردنی بۆ ،ھهب تواناماندا له ھهرچی

سهنتهری (ڕاپهڕاندن)ی بهدواداچوون لیژنهی بهئهندامی کوردستان، نونهری وهک مهزن سهح
دهست نیشانکرا عراق، و بسهروشونکراوانی ونبوان

سپی، کۆشکی بۆ بارزانی سهردانی تاه بانی: سهرۆک
عراق کوردستانی ناسنامهی به داننانه

تاهبانی سهرۆک چاوپکهوتنکی له
رۆژنامهی عراق بۆ ھهردوو سهرۆککۆماری
 New Analation & Sunday )
ھهندێ به ئاماژهی  ،(Telegraph
سهردانی لهوانهش و، دا گرنگ مهسهلهی
ئه مریکا، بۆ کوردستان ھه رمی سهرۆکی
کورد، بۆ سهردانهوه  ئهو گرنگی بارهی له
ئهوه شتک ھهموو پش گوتی:“ تاهبانی
وته سهرۆکی مژوودا له جاره  یهکهمین
سهرۆکی بانگھشتی ئه مریکا، یهکگرتووهکانی
یه کهمین ئهمهش بکات، کوردستان ھهرمی
له روودهدات بادا ئاستکی ئاوا پهیوهندییه له
ھهروهھا عراق، کوردستانی و ئهمریکا نوان
وهفده کهی که لهوهدایه سهردانهکه، گرنگی
و چهندین سه رۆککۆمار الیهن له کوردستان
به ده کرت، ل پشوازییان باوه کهسایهتی
جۆره ئهمهش عراقهوه،  کوردستانی  ناوی
له کوردستانی عیراق ناسنامهی داننانکه به

عراقدا، له چوارچیوهی و  ئه مریکاوه الیهن
تگهیشتن لهیهک باشتر پشبینی ھهروهھا
وایه پم کورد و ئهمریکادا، له نوان دهکهم
ئهوهی بۆ  ده کات کورد راوژی ئهمریکا 
داوا عراقهوه ، یهکتی به بده ن زیاتر بایهخی
عیراق یهکتی له ئاگایان که دهکه ن کورد له
ببینن خۆیان رۆی دهکهن له کورد داوا بت،
له شیعهکاندا، و سوننه له نوان میانگریری له
بهو بۆ ئهوهی دهده ن کورد کاتتدا ھانی ھهمان
و دیموکراسی بمننهوه بۆ خۆیان دسۆزییهی
توندڕهوییهک، بهرهنگاریبکه نله ھهموو جۆره
ناسیۆنالیستییهوه .“ و ئایینی توندڕهوی به
جهوکردنی له دراوسکان  رۆی  بارهی له
زۆر با گوتی:“ تاهبانی عراقدا، له تیرۆریزم
باشمان پهیوهندی ئمه  لهگهتا بم راشکاو
لهگهڵ په یوهندی باشمان ئراندا ھهیه، لهگهڵ
و کوهیت لهگهڵ ھهروهھا ھهیه، تورکیادا
و سوریا لهگهڵ پهیوهندییهکانمان ئوردن،

پویستدا ئاستی له سعودی عهرهبستانی
الدا ھهردوو  لهگهڵ تهنگوچههمهمان نین، 
قسهیان و تبکهین روویان ده بت ھهیه،
بنیاتنانی بۆ رککهوتن بگهینه و بکه ین لهگهدا
بۆ دهوهته گرنگن دوو ئهو پهیوهندی باس.
به دحایبوونهکانمان کشه و دهمانهوت ئمه،
دیالۆگی رگهی له بکهین، چارهسهر

برایانه.“ بهشوهیهکی و راستهوخۆوه
و تاهبانی سهرۆ ھهوهکانی ده ربارهی
به یهکگهیشتنی بۆ بارزانی ھهرم سهرۆکی
گوتی: تاهبانی سهرۆک عهرهبهکان، الیهنه
شیعهکان لهگهت، راشکاوبم  ئهوهی بۆ
توندڕهوهکانی به م دا، قوربانییان ھهندک
سازانکیان جۆره ھهموو سوننهکان ناو
بۆ بانگکران که  خهکانه ی ئه و رهتکردهوه،
له بکه ن، سوننهکان نونهرایهتی  ئهوهی
ھهره له  بوون گرووپک  نونهری  راستیدا 

°°° توندڕهوهکان.

ماوه ی بۆ ــ  میونشن ــ کورد پهیامی
ئۆتۆمۆبلی جار دوو ھه فته ی مانگه، پنج
جگه له دهکات، کۆنترۆڵ ئهوناوه پۆلیس
کهس دادگا، بهردهم ئاسنینی بهربه ستی
دهپشکنرێ و، تهواوی به ئهوێ که دته
ژوورهوه، دهچته تایبهتدا درگای ناو به
بهردهست، دهخرته شتهکان ھهموو
دروست تایبهت درگایهکی رۆژانه ئهو
ھۆهکه، ناو ژوورهوه ی چوونه بۆ کراوه
دهکرت، کۆنترۆڵ تر جاریکی لهوش
بۆ دادگاکه ھۆی ناو دهگهیته تاکوو
محهمهد ”لوقمان دادگاییکردنی بینینی
رکخراوی به سهر تاوانی  به ئهمین“
ئهم ئهنسارولئیسالم. تیرۆریستی
ھهموانه، بۆ و ئاشکرایه دادگاییکردنه
تهماشاکهرک وهک کهسک  ھهر ئهگهر
ھهروهک ھهموو بیت، ھۆه کهدا بیهوت له
ئازادی به ئهمانیا، وتی دادگاییکردنکی
کامرای تهنیا دوو ئاشکرایه بۆ ھهموان،
رهسمی به ھهیه  بۆیان  تهلهفزیۆنی
ته لهفزیۆنی لهوانه یه کک بهشداربن،
بۆ ئازاد، دیکه ئهوی  و  ئهمان رهسمی
مۆهتی پانزه کامرا فۆتۆگراف کامرای
و  وتی ئهمانیا به سهر کامیرا ١٠ ھهیه،

دی ئازاد. رهسمی ئه وانی
و وردی به  ئهمریکا و ئهوروپا وتانی 
ئهم دادگاییکردنه، بایهخهوه دهرواننه به
بیوهته چاویان دنیا راگهیاندنهکانی
ئهنجامی و پرۆسهیه  ئهم درژهی
بهگه سهدان به دادگاییکردنه.  ئهم
ژر ده خرنه ده نگ دۆکۆمنتی و

بهگانه، لهو  یهک له لکۆینهوه وه، 
شاری سهنتهری بوکراوهیهکه که له ناو
٢٠٠٣دا سای ھاوینی له که میونشن
دادوهرهکانهوه لهالیهن بوکراوهتهوه، 

وهک: دهخوندرینهوه؛
زۆری دوژمنکی  که خوا بۆ سوپاس 
به مجاھید که  خوا بۆ سوپاس  کوشت،
خوا بۆ سوپاس گه ڕایهوه، سهالمه تی
زۆری ئۆتۆمۆبیلکی تهقینهوهیه ئهم که
ئهم ٦٦جار دادوهران ئهندامانی تکشکاند.
ده گرن به  ٦٦ جار گوێ ده بیستن، رستانه
ئهم دهکرێ، خوا سوپاسی شوهیهک چ
ئیسالمهوه ئهنسار لهالیهن بوکراوهیه
شاری ناوهراستی له ٢٠٠٣وه ھاوینی له
داخوازی تیدا بوکرایهوه، میونشن
له جیھاد پیرۆزی  جهنگی  بۆ  ھاوکاری

دهکهن. عراقدا
گرووپی چاالکترین ئاگاداری، بۆ
گرووپی قاعیدهدا، تهک  له تیرۆریستی
کاره کوردستاندا له که ئیسالمه ئهنسار
دهدهن.(١) ئهنجام تیرۆریستییهکانیان
ئهحمهد، محهمهد لوقمان ئاشکرابوونی
چهند ھۆی به  بووه؛ جۆره  بهم
ئیتالیا، مایالندی له شاری  رووداوکهوه
حهمید“ ئهمیش محهمهد گرتنی ”تاھیر و
ناوی به کهسک لهسهر  ئیعترافی
له و دهکات ئهمین“ محهمهد ”لوقمان
لهگهڵ بوبووهتهوه، ئیتالیا رۆژنامه ی
،دهستبهج ھهواه ئهو بوبوونهوه ی
میونشن شاری له ئهمین محهمهد لوقمان

دهکرت.(٢) دهستگیر

ئهمان کوردک له دادگاییکردنی و گهوره ترین یهکهمین

به رکخراوی پوهستبوونی تاوانی به
ئهنسارولئیسالم تیرۆریستی

و پرۆسهیه ئهم درژهی بیوهته چاویان دنیا راگهیاندنهکانی •
ئهم دادگاییکردنه ئهنجامی

لکۆینه وهوه ژر دهخرنه دهنگ دۆکۆمنتی و بهگه سهدان به •
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jwtiar67@hotmail.com
نیشتمان  گۆڤاری  خۆی  کاتی  ئه وه ی  له به ر 
نه توانرا  (٧، ٨، ٩) وه ستاو  له  دوای ژماره  
ھاتنه   ئه مان  لده ربکرت.  دیکه ی  ژماره ی 
ژماره   به   گۆڤاره که   که   باوه ڕه ی  ئه و  سه ر 
نامه ی   له   شاپه سه ندی  قه ه م.(١)  بده نه    ١٠
٢٠٠٢⁄٨⁄٢١ دا بۆی نوسیوم: ”ژماره  ١٠ی 
نیشتمان له  ٥٠٠ نوسخه دا له  ناوه ڕاستی مانگی 
حه وتدا ته واو بوو ته وزیع کرا. ١٠٠ دانه یه کی 
مابوو کاک غه نی بلوریان له  سه ره تای مانگی 
ھه شت (ئۆگۆستی ١٩٤٨) له گه ڵ خۆی بردیه وه  
بۆ مه ھاباد“. پاش بوبوونه وه ی ئه و گۆڤاره  
حکومه تی ئران ده که وته  گرتنی ئه و که سانه ی 
که  بچووکترین گومانیان ل ده کات. ھاوکات 
له  حکومه تی عراق ده کات که  ڕگا به   داوا 
شخ له تیفی حه فید نه دات کورده  ھه توه کانی 
بگرته خۆ. حکومه تی  ڕۆژھه تی کوردستان 
له تیفی  شخ  سه ر  ده خاته   فشار  عراق 
حه فید و ئه ویش ھه ریه که یان به پی ویستی 
ده خوازن  خۆیان  که   جیه   ئه و  بۆ  خۆیان 
به ڕێ ده کات. شاپه سه ندی دی به رایی نادات 
بۆیه   ئران،  ژر سایه ی حکومه تی  بچته وه  
بیار ده دات به ره و به غداد بوات. له  شاری 
ھاوکاریی  و  خۆی  وریایی  ھۆی  به   به غداد 
چاپخانه یه کدا  له   دسۆزه وه   که سی  چه ند 
کاری ده ستگیرده بت و چه ند ساڵ به  ناوکی 
دیکه وه  خۆی ده ژیه نت. سای ١٩٥٥ له  شاری 
دیوانییه ی عراق له گه ڵ کچه  کوردکدا به ناوی 
(قومری شه ریف) زه ماوه ند ده کات. به رھه می 
ئه و ھاوسه رییه  چوار کوڕ و پنج کچه . پاش 
ڕوخانی حکومه تی مه لیکی و ھاتنه  سه رکاری 
حکومه تی عه بدولکه ریم قاسم، حیزبی شیوعی 
و  تکۆشان  ده که وته   ئاشکرا  به   عراق 
ڕۆژنامه ی (ئازادی) و چه ند گۆڤار و ڕۆژنامه ی 
له   شاپه سه ندی  محه مه د  ده رده کات.  دیکه  
ڕوانگه ی ئه وه وه  که  کوردستان یه ک وته  و 
ڕوناکبیران و تکۆشه رانی کورد له  ھه رکوی 
خۆیان  تکۆشانی  ده توانن  بن  وته   ئه و 
چاالکانه   که رکوک  شاری  له   پبده ن،  درژه  
ئازادی  ڕۆژنامه ی  چاپکردنی   له   به شداریی 
ڕۆژنامه کانی  و  گۆڤار  و  گۆڤاری شه فه ق  و 
ئازادی  ڕۆژنامه ی  پاشان  ده کات.  دیکه دا 
له گه ڵ  ئه ویش  و  به غداد  بۆ  ده گوزرته وه  
نافیع یونس دا به ره و به غداد ده چت و ھه تاکو 

کۆتایی سای ١٩٦٠ له گه ڵ ئه و ڕۆژنامه یه دا 
خه ریک ده بت. کاتک له  مانگی سپتمبه ری 
قاسم شه ڕ  عه بدولکه ریم  ١٩٦١دا حکومه تی 
پارتی  ڕاده گه یه نت.  کورد  گه لی  دژی  له  
بیارده دات  عراق  کوردستانی  دیموکراتی 
ڕگای خه باتی چه کدارانه  بگرته به ر و ھزی 
کۆمه ک  ھاوکات  سازده دات.  پشمه رگه  
ده چنه   کورد  نووسه رانی  و  ڕوناکبیران  له  
شاخ و شانبه شانی ھزی پشمه رگه  خه بات 
دودیی   ب شاپه سه ندی  محه مه د  ده که ن. 

به ره و  و  جده ھت  خۆی  ماومندای 
و  ده ڕوات  کوردستان  سه خته کانی  چیا 
بناغه ی  ڕوناکبیر  که سی  چه ند  به ھاوکاریی 
داده مه زرنن و  یه که مین چاپخانه ی شۆڕش 
خه بات  ڕۆژنامه ی  ده رکردنه وه ی  به   ده ست 
ده که نه وه . پاشان چاپخانه که  په ره پده ده ن و 
ده توانن وای ڕۆژنامه ی خه بات چه ند گۆڤار 
 ١٩٦٤ سای  ده ربکه ن.  دیکه   ڕۆژنامه ی  و 
پارتی  ئه ندامانی سه رکردایه تیی  له نو  کشه  
دیموکراتی کوردستانی عراقدا سه رھه ده دات 

و سه ره نجام پارته که  ده بته  دوو که رته وه . 
مه کته بی  بای  له گه ڵ  شاپه سه ندی  محه مه د 
ده دات  خۆی  تکۆشانی  به   درژه   سیاسیدا 
ئه نجام  سه رشانی  ئه رکه کانی  دسۆزانه   و 
نوان  له   براکوژیی  شه ڕی  پاشان  ده دات. 
ئه و دو باه دا سه رھه ده دات و ھه لومه رجه که  
وایلدت، که  ھه ندک به ره و ئران و ئه وانی 
دیکه  به ره و ناو شاره کان بچن. شاپه سه ندی 
ده چنه   نھنیی  به   ھاوڕکانی  له   کۆمه ک  و 
ده گه یه نته وه   پاشان خۆ  و  شاری سلمانی 

ژمارە ٦٠ (سای دووھهم) ٨٢٠٠٥/١٠/٢٨/ رۆشنبیری گشتی

١٩ـ٢ تا ٢٠ـ٣ نه ھه نگ
له گه ڵ  به   رکوپک  تۆزێ 
دی  چونکه   ده وروبه ره که تدا، 
ئشاندووه   زۆرت  که سانکی 
خر  عاقیبه تت  ئه گینا  بچۆره وه   خۆتدا  به   و، 

نابت!

٢٢ـ٦ تا ٢٢ـ٧ قژاڵ
و  میھره بانی  زۆر  که سکی  تۆ 
ھه رگیز فوف و غه درکردن له  
نییه ، به م تۆ ھه میشه   پیشه تدا 
ناحه زت  و  دوژمن  که   ده که یت  واھه ست 

زۆرن

٢٣ـ٧ تا ٢٢ـ٨ شر
به ھزیت  به توانا و  تۆ مرۆڤکی 
و، ده توانیت به سه ر سه ختیه کاندا 
و  گه وره   ھه رچه نده   زابیت 

ئاۆزبن و، سه رکه وتن ھه میشه  یاوه رته .

.٢٣ـ٩ تا  ٢٢ـ١٠ ته رازو
نه خۆشییه کی  زیزدامان 
خراپت  کارکی  و،  کوشنده یه  
تده کات ئه گه ر به رده وام بمنته وه ، ھه وڵ بده  

گه شبین و باوه ڕی پترت به  خۆت ھه بت.

٢٣ـ٨ تا ٢٢ـ٩ فه ریک
ماوه یه که  ھه ست به  به خته وه ری 
ئه و  بۆ  ئه وه ش  ھۆی  ده که یت، 
سه رکه وتنه ت ده گه ڕته وه  که  له  

بورای کار و سۆزداریدا به ده ستت ھناوه .

٢٢ـ١٢ تا ١٩ـ١ گیسک
به و  و  به م  ئیرییی  ئه وه نده    
نه به ، چونکه  تۆ به ب ھه ودان و 
 ،نیته وه ، بجوه  ھه روا ده مجو

کاته که  زۆر ھه ستیاره  بۆ تۆ!

٢٢ـ١١ تا ٢١ـ١٢ که وان
کاره که ت و ھاوڕکانت پشتگوێ 
خستووه  ھه رچه نده  کارکی باش 
چاره سه رده کرت،  به م  نییه  

به م وریابه  با کار نه گاته  ته ندروستیت!

٢٣ـ١٠ تا ٢١ـ١١ دوو پشک
ژیان ته نھا پاره  و سامان نییه ، 
ئه وه نده  بیری خۆت له و ئاسته دا 
نه ھه وه  و، کۆشش بکه  که سکی 

واقیعی و دوور له  خه یاڵ بیت.

٢٠ـ١ تا ١٨ـ٢ سه ت
به   بستنه وه   پشت  له   وازبنه  
به   پشت  ته نھا  و،  تر  که سانی 
خۆت ببسته  چونکه  که س وه ک 

خۆت مشورت ناخوات.

دوانه (جمک) ٢١ـ٥ تا ٢١ـ ٦ 
ساده   گیروگرفتی  ھه ندێ 
کاردا  بواری  له   ساکارت  و 
رووبه ڕووت ده بته وه ، ده توانیت 
زابیت  لھاتووییته وه   و  شاره زایی  ھۆی  به  

به سه ریاندا.
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٢١ـ٤ تا ٢٠ـ٥ گا
که   بارودۆخه ی  ئه م  بده   ھه وڵ 
بپارزیت،  ده ژیت،  تیدا  ئستا 
له م  گۆڕانک  ھه موو  چونکه  

کاته دا به  قازانجی تۆ ناشکته وه .

کاوڕ ٢١ـ٣ تا ٢٠ـ٤ 
پوه ندییه   ماوه یه   ئه م 
و،  باشه   کۆمه یه تییه کانت 
ئاکامه کانیشی بۆ ژیانی رۆژانه ت 
باش ده بت، ”ھاوسه ر“ یان ”یار“ه که ت زۆر 

به  په رۆشه  بۆ داھاتووت.

په یامی کورد ئاماده ی بوکردنه وه ی ریکالمه ی بازرگانی و بروسکه ی پیرۆزبایی و پرسنامه  يه به نرخکى گونجاو

جوتیار حاجی تۆفیق ــ سويد

نیشتمان  گۆڤاری  خۆی  کاتی  ئه وه ی  له به ر 
نه توانرا  ) وه ستاو 

که  پشه وایان ئیعدامکرد، من له  چوارچرا دوو سه عاتان 
راوه ستام، بۆ ئه وه ی ئه و دیمه نه م قه ت له بیر نه چته وه !

کورته یه ک له  ژیان و تکۆشانی محه مه د شاپه  سه  ندی

سای ١٩٦٠ محه مه د شاپه سه ندی به ھاوکاریی چه ند که سی روناکبیر بناغه ی یه که مین چاپخانه ی شۆڕش داده مه زرنن و ده ست به  
ده رکردنه وه ی ڕۆژنامه ی خه بات ده که نه وه  (ون: چاپخانى خه بات ) 

بای  له  به غداد. پاش ساک  الی ماومندای 
مه کته بی سیاسی به  شوه ی نیمچه  نھنی ده ست 
ڕۆژنامه ی  و  ده که نه وه   سیاسی  چاالکی  به  
(خه باتی کوردستان) و چه ندین بوکراوه ی 
ده مه شدا  له و  شاپه سه ندی  ده رده که ن.  دیکه  
لھاتویی و وریایی ده نونت و ب ماندوبوون 
به رده وام کار ده کات. له  سای ١٩٧١ ھه تاکو 
سای ١٩٧٣ له گه ڵ عه بدوله حمان زه بیحی و 
چه ند ڕوناکبیری فارس و ئازه ر  دنه  سه ر ئه و 
باوه ڕه ی که  ئه وه نده ی ده رفه ت ھه یه  خه باتی 
شا  ڕه زا  حه مه   حکومه تی  دژی  له   سیاسیی 
که   پکدن  ئه وه   له سه ر  ئیدی  ده ستپبکه ن. 
ـ  ڕۆژنامه یه کی مانگانه  به ناوی (ڕگای یه کتیـ 
راه اتحاد) به  دروشمی: (یه کیه تی ــ تکۆشان 
ده ربکه ن.  به غداد  شاری  له   سه رکه وتن)  ــ 
محه مه د شاپه سه ندی به شی زۆری کاره کانی 
له   جیا  ده گرت .  ئه ستۆ  له   ڕۆژنامه یه   ئه و 
ڕۆژنامه که ،  چاپکردنی  و  ڕکخستن  ئه رکی 
به رپرسی دارایی و ھه واڵ کۆکردنه وه  بووه  و 
به رده وامیش وتار و بابه تی تیادا نوسیوه  یان 

وه رگاوه .(٢)          درژەى ھیه
----------------------------------------

 په  راوزه  كان:
له  مانگی  نیشتمان (ژماره  ١٠)،  (١) گۆڤاری 
جوالی سای ١٩٤٨دا له الیه ن عه بدوله حمان 
له   شاپه سه ندییه وه ،  محه مه د  و  زه بیحی 
له تیفی  شخ  ھاوکاریی  به   سیته ک،  گوندی 
گۆڤاره که دا  ناوی  ژر  له   ده رکراوه .  حه فید  
مقاوه مه تی  نه ھزه تی  (ئۆرگانی  نووسیویانه : 
لکمداوه ته وه   من  وه کو  ک.).  ژ.  کۆمه ه ی 
په یوه ندییه کی  ھیچ  نیشتمان  ژماره یه ی  ئه م 
(ئۆرگانی  نیشتمان  گۆڤاری  به   بابه تییانه ی 
ژماره یه ی  به م  نییه .  ه وه   ک.)  ژ.  کۆمه ه ی 
زیندوبووه ته وه   ژ. ک.  کۆمه ه ی  نه   نیشتمان 
ده رکردنه وه ی  به   دره ژه   توانراویشه   نه   و 
سه رنجه   جی  بدرته وه .  نیشتمان  گۆڤاری 
پارتی  له م گۆڤاره دا ھرش کراوه ته سه ر  که  
 دیموکراتی کورد. له سه ر ئه وه  ھه مزه  عه بدو
ـ سکرتری ئه و ده می پارتی دیموکراتی کورد 
ـ له  گۆڤاری (مرۆڤ)، ژماره  ٢، سای یه که م، 
کانونی یه که م ١٩٤٨دا وتارکی توندی له  دژی 
ئه م (ژماره  ١٠ی گۆڤاری نیشتمان)ه  نووسیوه  
له   نیشتمان  ”گۆڤاری  گوتویه تی:  تیایدا  و 
ده وره ی دوھه میدا بووه ته  زمانحای ده سته یه ک 

ئاژاوه چی“. 
اتحاد):  (راه  یه کتی  ڕگای  ڕۆژنامه ی   (٢)
الیه ن  له   به غداد  شاری  له   ڕۆژنامه یه   ئه م 
عه بدوله حمان زه بیحی و محه مه د شاپه سه ندی 
و چه ند ڕوناکبیری دیکه ی کورد و فارس و 
ژماره ی  یه ک  مانگی  ده رکراوه .  ئازه ره وه  
لده رچووه . یه که م ژماره ی له  ئاپریلی ١٩٧١ 
و ژماره  ٣١{که  وا دیاره  دوا ژماره ی بووبت} 
له  نۆڤمبه ری ١٩٧٣ ده رچووه . له  ژر ناوی 
تکۆشان  ــ  (یه کیه تی  ده نوسرا:  ڕۆژنامه که دا 
که مال  د.  بوانه :  {ده رباره ی  ــ سه رکه وتن). 
مه زھه ر ئه حمه د، تگه یشتنی ڕاستی و شونی 
له  ڕۆژنامه نووسی کوردیدا، له  چاپکراوه کانی 
کۆڕی زانیاری کورد، به غداد، ١٩٧٨، ل ٢٢٨}.  

به رچاومان ھه بوو،به پشنیاروڕنمایی واقیع 
کۆبوونه وه کانمان  بینانه به گه نامه کانی 
ناوه ندی  نونه ری  وه ک  ده وه مه ندکرد،من 
ڕکخراوی  نونه ری  ھه ه بجه وخاتوجوان 
ژیان بۆژنانی ئه نفال بۆئه ندامتی ئه نجومه نی 
گشتی ھه بژردراین ،پاشان من وه ک نونه ری 
کوردستان به ئه ندامی لیژنه ی به دواداچوون 
نیشانکرام  سه نته ره که ده ست  (ڕاپه ڕاندن)ی 

 UNAMI نونه رانی  که وا  گوتنه   شایانی 
نونه ته وه یی  ونبوانی  ئاژانسی   UNDP و 
به خش و  پاره  له  کۆسۆفۆ و وتانی   UN
وکوردستان  عراق  مرۆڤی  مافی  نونه رانی 
له و ئه نجومه ن و لیژنه  جیاجیاکان به شداری 

ده که ن.
پ: دوا وته تان چیه ؟ 

و: ھه رچی له تواناماندا ھه ب، بۆ خزمه تکردنی 
پرسی ئه نفال و قوربانیانی گه له که مان وخزم 

و که س و کاره کانیان به کاری دنین. ھه وڵ 
پکه وه یی  کاری  و  ھه ماھه نگی  ده ده ین 
دیکه   کۆمه ه کانی  و  ڕکخراو  گشت  له گه ڵ 
داکۆکی  فدراسیۆنی  ئه ندامانی  به  تایبه تیش 
و  وه زاره ت  ھه روا  کوردستان،  له گه لی 
مافی  وه زاره تی  وه ک  دامه زراوه کانی 
دواجار  بده ین.  ،ئه نجام  .....تاد  و  مرۆڤ 
ڕگا بۆ ئه وه  خۆش بکه ین که وا که س وکار 
ئاماده   گه له که مان  قوربانیانی  رۆه کانی  و 

بکرن وھۆشیار بکرنه وه  به  گرنگی کار و 
ئامانجه کانی ئه و سه نته ره ، که  ده سکه وتکی 
ئه وه ش  نیشتیمانییه ،  و  مرۆیی  گه وره ی 
ناوه وه   که  له   کۆرسانه ی  ئه و  ڕیگه ی  له  
بۆیه  ده خرن.  رک  وت  ده ره وه ی  و 
 داواکارین له  ھه موو دسۆزانی نه ته وه که مان 
 و مرۆڤ دۆستان ھاوکاری وپشتیوانیمان ل
بکه ن له  کۆتایشدا، سوپاس بۆ ھاوکارانت له  

ڕۆژنامه ی په یامی کورد له  ئه وروپا °°°

...ژەى ..ھه رچی له  تواناماندا ھه بدر


