
  ؟..!ت  آار بكات ئافرهبت  دهبۆچی 
 
 - آان ی ئاواره  آامپی آاوه  له٣/٤/٢٠٠٧ رۆژی   بوو آه و سیمیناره تی ئه  ناونیشانی بابه مه ئه

تان،   بواری ئافره  چاالك لهیس وه لیل آاآه خشان خه پهن   الیه  له ته م بابه ئه. چوو ڕوه  بهرًهةولي
  .ر باس و گفتوگۆ  به خرایه

  
  :آی پكھاتبوو ره ری سه وه  س ته  له آه یمینارهس

نجامی آارآردن،   ئه  له وه بنه ت ده و رووی ئافره ره ی به و گرفتانه ت آاربكات، ئه بت ئافره بۆ ده
  .آان میش پشنیاره ری سیه وه ته
  
 .تی گفتوگۆبوو ش بابه وه ی خواره قه م ده ئه
 

 بین یان  ن بوانامه ر خاوه گه وار، ئه خونده واربین یان نه ندهر ڕۆشنبیر و خو گه ت ئه ی ئافره ئمه
ی پی  و چواردیواره  ناو ئه ر له  ده  پناو چوونه ین له یده ك نامنیت نه الیه قه ڵ و تهو نا، هیچ هه

ی  وه ۆ ئه و ب تی و تواناآانی خۆمانه سایه سپاندنی آه چه پناو  م له آه  بهى  پله ش به مه ئه  ن ماڵ ده
نجامی   پیاو ئه ین آه نجام بده  ئه و آارانه مان ئه آرت هاوشانی پیاو بین و هه  ده لمنین آه  بسه وه ئه
آو مرۆڤ بژیت و بوونی خۆی  وت وه یه  ده ت ئافره.  چاآتریش یه وانه  و له مان شوه  هه دات و به ده

  .بت وتیشی هه سكه ڵ بكات و ده ی آۆمهبردنی آارو بار روه  به شداری له لمنت و به بسه
  

تی یان سیاسی بكات  یه آی آۆمه ر چاالآییه  هه شداری له ت آار بكات یان به ی ئافره وه بۆ ئه
   به  آه)ت بۆ دایكان  تایبه به ( ، منداه وه  پشه  دته  آه م گرفتی لره آه جبھت و یه  ماڵ به پویسته

ت  یبا آری گرتبت یان ده  نزیكی خۆی بت یان به یه وانه  له یسپرت آه ی دهآكی د  یه ناچاری به
  .تی آانیه و و بیر و هۆشی الی منداه م نائارامه رده ت دایك هه ر س حاه  هه له. نگا بۆ دایه

  شتا  ه  خۆ آه گرنه نا  و مندانه نگاآان ئه  دایه وانه ك له یه،  یه  گرفتی زۆری هه نگایه ایهد
س   آه ی ساوایان یان قوتابخانه  پاش یان پش آاتی باخچه  له و منداه  ئه واته ، آه شيرةخؤرةن



بت دایك و  دوا ده  به وه ، له آه نگاآان تا آاتژمر یه وامی دایه ش ده مه  له جگه.  خۆی  بیگرته نییه
  ن چۆن؟ آه نگ آارده آی دره یه ئوارهی تا  و ژن و پیاوه  ئه ی باشه ، ئه وه نه  ببه باوك منداكه

وامیی  رده  به ندی به یوه  و په  آرداركی بایۆلۆجییه یه له سه م مه  ئه نده رچه هه :سك پی و منداڵ بوون
خوآردنی   پناو باشتر به له.  گیراوه  رزی ل نه نده وه  ئه وه ته ن حكومه  الیه م له ، به یه وه ژیانه

كو باوآیش  نھا دایك به  ته ك به  نه ، بۆیه  آاتی زیاتر و داهاتی زیاتره پویستی بهمنداڵ، خزان 
خو آردنی   به ت له آی تریش بۆ الوازیی رۆی حكومه یه گه به. شدار بت  به یه  و پرۆسه  له پویسته
  . ن آراوهرخا ر بۆ منداڵ ته رمانبه ی فه  مووچه  له  آه   یه مه  آه  پاره بهو  منداڵ ئه

ی  و گرفتانه مان ئه رووی هه ت رووبه  ئافره م بواره  له: آاری سیاسی ت له شداری آردنی ئافره به
  عسه ی به یان بۆماوه  زۆربه بت آه تی ده یه ی آۆمه ندین آشه ی تووشی چه وه  له بت جگه  ده وه ره سه

،  وشته آان آاربكات ب ره زگا حزبییه ام و ده د تك له ر ئافره كی واتبگات، هه  خه و وای آردووه
آو  ش وه زگایه و ده  ئه ت چونكه ی حزبی ئافرهك آادر  بواننه وه  رزه ی به سانه و آه نن ئه گمه  ده بۆیه
 .زانرت  موكی پیاو ده نھا به زگاآانی دی ته موو ده هه

و  ئه.  یه آجار بڤه ر یه  هه م بواره ت له فرهمان آارآردنی ئا گاآه  آۆمه  له:ری آاری ڕۆشنبیری و هونه
   تازه گاآانی ووته ی آۆمه  زۆربه كو له  به گای ئمه  آۆمه نھا له ك ته  نه ی آه وته  چه توانینه
و  هاو گرینگی ئه  به یھشتووه  نه،  یه ری هه  آاری رۆشنبیری و هونه ر به رامبه آان به وتووه پشكه
ت  نانه  گشتی و ته ڵ به آۆمه. وت ربكه ده تی به یه وتنی آۆمه وتی پشكه  ره ری له  و آاریگه نه الیه

  كو له  به م بواره نھا له ك ته ت نه شداری ئافره  به ن آه  ناآه وه رك به ژنان خۆشیان زۆر جار ده
ت  خشینی سیمای شارستانیه ڵ و به  بۆ پشخستنی آۆمه ند گرینگه ن چهآانی تری ژیا م بواره رجه سه
   .تان  میلله ت به نییه ده و مه

  
 :آان پشنیاره

  وه آانییه  هۆی گرفتی منداه  آاتی آارآردن به ت بتوانت داهنان بكات و له ی ئافره وه بۆ ئه •
بت  نگا هه ت دایه زگاآانی حكومه  و دهموو دام  هه  له بت، پویسته  نه وازه رته بیر و هۆشی په

روونناسی بن و خواردن  آانی ده شه رچووی به  ده زرت و باشتره ندی باشی ل دابمه و آارمه
 بت نی منداڵ دیاری آراو نه مه ی چاآی بۆ دابین بكرت و ته وه و خواردنه

نی   الیه  به ته و مۆه  ئه  سك پی و منداڵ بوون، پویسته ت به  یاساآانی تایبه گۆرانكاری له •
موو آات   هه  له و آاته  خزان ئه  بت، چونكه واوه ی ته  مووچه م تا دوو ساڵ بت و به آه



آانی  ج آردنی پداویستییه  بۆ جبه یه ر داهاتكی دی هه  و هه یه و مووچه زیاتر پویستی به
 چاودری  م پویستی به  الی آه اڵ بهنی دوو س مه  منداڵ تا ته ، ئاشكراشه آه دایك و منداه

خوآردنی مندادا   به  له یه وه ت ئه رآی حكومه ئه.  ردووآیانه  یان هه دایك یان باوآه
آسانی   یه  به آه آو منداه بت تاوه تی هه  پی پویست مافی مۆه هاوآاربت، باوآیش به

رآكی  خوآردنی منداڵ ئه ی به وه  له ربگرت، جگه تی وه تی و باوآایه  سۆزی دایكایه چژ له
  . شی دایك و باوآه هاوبه

ستی  ی جده وه ت و پیاو بۆ ئه آسانی خوندن و آارآردن بۆ ئافره لی یه خساندنی هه ڕه •
  زراندنی له  دامه ش به مه دا دیاربت، ئه بردنی آۆمه ڕوه آانی به موو بواره  هه تیش له ئافره
   آه ه لماندوه ی سه وه  ئهت ی دواییش ئافره م سانه له. ت اآانی حكومهزگ م دام و ده رجه سه
   آه  داوه و بوارانه ی ئه  زۆربه  بت و خۆی له آانی ژیاندا آارامه موو بواره  هه توانت له ده
هزی  ( رگه تی پشمه زاره وه) پۆلیس(تی ناوخۆ زاره آو وه زانرا وه  موكی پیاو ده نھا به ته

 ).ر دادوه(تی داد  زاره وه) ی ژنان رگه هپشم
  مه ئه. ی ساوایان آان و باخچه تایییه ره  سه  قوتابخانه شی ناوخۆیی له ی به وه آردنه •

 و  وه ڕنه گه  آار ده نگ له ی دره و دایك و باوآانه  بۆ ئه سوود و گرنگه نگاوكی زۆر به هه
ی  وامی زۆربه  بیر بت ده مان له وه ر ئه گه ت ئه  تایبه ، به آانیانه آییان منداه ره گرفتی سه
  . یه )12 بۆ 8   یان له4.30 بۆ 12.30 ( آان له قوتابخانه

  ت به ی آارآردنی ئافره له سه  مه خدان به ڵ بۆ بایه ی آۆمه وه تی ووشیارآردنه مه هه •
 .ن  و داآۆآی لبكه هی له سه و مه رپرسیابن له ڵ به ندامانی آۆمه م ئه رجه  سه ك آه یه شوه

ج   پیاو جبه  به ت نه  ئافره  به نھا نه  ته  به وه ره ی سه وانه دیھنانی ئه آارآردن بۆ به •
رخۆ   سه تی زۆر له یه  گۆرانی آۆمه ، چونكه یه نه الیه مه  آاری هه كو پویستی به  به،نابت

  ت له  حكومه  و پویسته ه م آۆمه رجه سهرآی   ئه مه دی، ئه ته وو رۆژك نایه  شه روات و به ده
رآی ڕۆشنبیران و  دا بروات، ئه و رێ و شونه كیش به ی خه وه ست پبكات بۆ ئه  ده وه خۆیه

یش  بت و آۆمه رپا ده  گۆڕان به یه و شوه ربه ، هه  نموونه كی ببنه ناو خه  له  آه ڕوناآبیرانه
 .چت ت ده یهین ده و مه ره به

 
 . روو رنجی خۆيان خسته بووانی سيمينار راو سه  ئاماده آه  سيمينارهآۆتایی  له


