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  کوردیر حساب سه راق له  عیستور  دهیموار کردن  ههیر گه ئه
  

  
  

 یلۆگ ره بدول قه               عه
se.yahoo@qeregoli_abdull

  
 یت الفه  خهیت سته   دهی وه شاندنه وه م و هه که هی یھانی جینگ  جهی هاتنیتاۆ کی دوا رله هه

ن یند اندا، چهی که  ناوچهی داباش کردنیارینگ ب  جهی ره  بهیوتوان رکه دا، سه که  ناوچه  لهیعوسمان
دا  )63/64/65( ی گهب)ر  هڤیس( یمانی  په الن له  گهیگا مهۆ ک نده رچه  دروست کرا،ههێ نویت هو ده

 ی انهیگاو ج  له  که هی ان ههی وه  ئهی ماف که  ناوچهی تریالن ک گه ش وهی کورد  ات کهد  کورد ده ماف به
  وه داخه م به ن، به  دروست بکهی کوردیۆخ ربه  سهیت هو  دهیژ دا دهی کورد تی وه ته  نهی نهیرۆ ز که

دوادا هاتوو کوردستان   بهیش هڕ) یزانۆل( ی مان نامهی تا په ت،ههرگر  وه لیک  کهیتوانی کورد نه
  ک له هی وهش  بهی شه ربه  هه  کوردستان لهیک ب و فارس و تورکدا ،خه ره ر عه سه ش کرا به دابه
  رخوداندا بوه بات و به  خه م له رده ، ههیران رکهی داگ رخودان کرد دژ به بات و به خه  بهیست کان ده وهش

 یم  ئاگر و ئاسن وه م به رده  هه  که  بووه رانه رکهیو داگ ک له هیراق  عیت ، حکومهیران رکهی داگ دژ به
 یست  ده  گرتنهیتا ره  سه رکات له راق هه عیکان مه، رژ وه ته  داوهی کوردستانیک  خهیکان هیداواکار

 یت داوا کورد کردبیشڕۆ شیز بونه ان و بهیۆ خی الواز ان بهیست ان ههیت ان بوبیت سته ده
  ه خا ره  هه ک له هیاندا،ی گ  له وه ژ و دانوستانه وتوو ته ش چوهی و کورد ان کردوهیزات مفاوه
 یک خا  به ستاش بوهکو ئ تاوه  هه  که بووه وناوچانه  رکوک و ئه ردوو ال که وان ههکان ن کهۆناک
چ یاتر هی زیست  دهیست  ده کان له ژهم وتوو رجه م سه ،به ره  سه  لهیشمک شمهوزو کئا
 ی ل  وه رهۆ زیک هی قوربان  کوردستان بهیک  خه رجاره  ههیشی که هیتاۆ ک بووه،  نهی تریکینجام ره ده
   ، ک الواز بووه هی ماوۆش بی کوردیشڕۆ و ش رباز بووه ده
ازاد  ئیاری و ب که  ناوچهۆ بیکان مانهی کاو هاوپهیمر  ئهیز هیو هاتن) 2003 (ی سایتا ره  سه  له
ر و ۆری ت  دژ بهیر نگه  سه  له  بووه وه ته  نه  کورد تاکه وه کردنهج به جی بوار راق چووه عیکردن
ل   گه  ،تاکه دا داوه ناوهو پ  لهیشیرۆ زی و قوربان نگاوه مانان جهی کاو هاوپهیر مه  ئهیعسدا هاوشان به

  ر کراوهی ست سه هڕاد یر و فر زگار کهڕ یکزهک   و وه  کردوهیانی بیز ه ان لهیشواز پ  بوه و ناوچه
و   هاتوو ئهی هسا) 35 (یت سته ده  بهیتاۆعس ک  بهیمژڕ دا  9/4/2003   باران کراون، لهڵو گو

و  ره  بهیگشت  کورد بهیران م سه ، به وه هیشا وه  ههیر  به رله راق سهگوت ع ان دهی پ  کهی تهو
ر و ر خۆ کورد زیت لهیت میک ب راق،وه عی وه  دروست کردنهێنو ر له  سهۆوتن ب  کهێڕ غدا به به
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 کورد ی وه ته  نهیو عامکردنت نفال و قه  ئه ان لهیست  کانمان ده به ره ت و برا عهبینی ب تهم و  لهیرب
  انهیی ئاگا ب نم لهن،نازادا بن پی دان  وه ادهی ز واکانمان به هڕ  موو مافه بن هه ت و ئامادهگرتب هه
  کن لهت وی وه  دروست کردنهیم خه  به نده وه بن وا ئه  هه رده  پهی پشت  له  شاراوهیکارۆ هی بۆان تی

  .مان؟؟ که ته لهی میانیر گ سهۆ ب زمه وه د  به وه تهب ژدا دهۆڕ پاشه 

  
  
 ی نهیر بنچ سه ا لهیتانیر کاو بهیر مه  ئهڵ گه  لهیمانی  و هاوپهیت هیستاۆ دیتک هی و ی پارت هیئا

 و یک  زارهین  و بهیس  کهیت هیستاۆزو دۆ سی نهیر بنچ سه ان لهی،  ن که ش ده  هاوبهیو کار بارنامه
  ز؟؟ر م  سهیای خه
   کوردهیران  سه ان لهیرۆ زی  و گازندهی  گلهیک ت خهب دهت لدا گوی کوردیقام  ناو شه  لهی وه ئه

 - 1 ر له  هه وه تهکر سک ده ر ته  کورد بهیکان  مافه وات کهڕ دا ده و ئاراسته کان به نجامه ره  ده چونکه
ت و  سته کان و ده هی سامان سروشتینانره به  وهیتنۆچ-3وت،  نهیاسای-2 ،یدرای فیم ستهیس
 -5،ی شهیم  ههیستور ده) 140 (ی  ماده-4م،ر  ههیت ز و حکومه رکه  مهیت وان حکومه ن ست له بهگر
 یۆک ر سه کان بوسهینفال چ  ئه هیعس  بهی وه نانهه-7، یب ره  عهیراقع-6،  رگه شمه پیزه
  ت، سته ده
غدان و   به  کورد لهیت هیرا نه نو  به  کهی  وانه ک بکات لهدواداچون  کوردستان بهیک  خه قه  هه هیۆب
ر   سهۆشانمان باکڕ ۆ ب ن لهیتان دا پی نانه عد و به موو وه و هه ا کوا ئهین، ئایان بپرسیل

  نگدان ؟؟  دهیکان سندوقه
ر   هه  که وه کرده  ده  دوبارهی وه رجار ئهۆ کوردستاندا زیکان ژهنوو توی چڵ گه م لهر  ههیکۆر سه
   کهی وه ،به هی مان ههۆتیڤ ی ماف مه ئ وه هیترس  مه  کورد بخاتهیکان ک خواسته هی گهک و ب هیانکارڕۆگ

  .   وه نهی ببینگار ره  و به وه نهی  بکهید هڕن یتوان زگا ده پار سیرس  سه دوو له
 ی ئاس ت به باره کان سه لبژاردنه ش هه پ  کرد لهیتانیر  و بهیکیمر  ئهیریف  سهیکان  نامه تان لهیچ

   تر؟؟یکان رکوک و ناوچه  کهی وه کردنه
نده  وه ، ئه) 58 (ی  مادهیکردنج  به جۆر هات ب سه  بهیاور چیل یج  عهی غازیالو  عهیکان نامه
 ئاو بتان   له هیندا تان بژه  و هه نوشته  به هیر بتان کردا گه  ئه ونامانه شبوون بهۆ خڵو دڕ شباوهۆخ

  اند،ڕ په  دهیر  ده هیشتاندا بوا  له  له رد و به  دهیرچ  هه وه هیایند  به وه ته هیخواردا
   
 دوو  هڕ  الپهێ نوی کوردستانیفیرش  ئه ت لهیتوان  دهیکورد   به که ر چوار نامه  ههیق  دهینینی بۆب(

  ) وه تهینخویب ) 28/1/2005(یروار به) 3582 ( ژماره
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 زاوامن ی و غازیالو مان عه که وهید  نهۆ خ ر له خ  و کورده مه ئینس  شه ن لهت بنگب هڕ
  کاندا، بژاردنه  هه  له وه نهچو رنه ده
  
 یۆکۆتۆرج و پر  مه  کوردستان بهیمانی  هاوپه  کهی وه ن بهی کاستان کرد وه کانتانه اندنهی اگهڕ  له
ست   دهی کاتیت  حکومهیزراندن  دامه ک مانگ له هی یر دوا  هه ر کردوهۆدا م عهی شیالفیتی ئڵ گه له
ر   هاتوو ههیتاۆش کیر عفه  جهیت  حکومهیاسی ی کاتیچ  که)58 (ی  مادهیکردنج به ج ت بهکر ده

ت  سته رکوک و ده  کهی شارین نجومه  کوردستان ئهۆ بیر عفه  جهی هاتن  له کرا،بگره نه وه لیشیباس
  ) .58 (ی ده  مایکان  کارهی تاوانبارکرد له سستی کوردیداران
 یشدار ک به ،وهۆراوجۆ جین دروشمیند  چه بهکتان هاندا   دا خه31/1/2005 یکان بژاردنه  هه له
 و یت هیوا ته  و نهیمانیشتی نیکرک  ئه  له هیم رخه مته بژاردن،که  ههی سهۆ پر کردنت له نه
 یکانی ژی  بناخهیرد  ،به مه ئ ک له هیر  ههینگ  ده نگداندا ،چونکه  دهیژۆڕ   له وه که ،دوامهینیید

 ین دروشمیند دا، چه نویکراق  ع کات له نمان ده کا هیت هی وا ته  نه  فه مای زامنۆ تینگ ،ده رخه هاوچه
  ، وه نوسمهیدا ب رهست ناکات لیوتر پ
  عهی شیالفیتی ئڵ گه تر لهیک کورد جاریاسی سیت هیرکردا  هاتوو سهیتاۆکان ک بژاردنه  ههینجام ره ده

 یمانیشتیناو ن  بهیت  ،حکومهی مالک درا بهڕۆ گیر عفه  جه م جاره م ئه، با وه کرده نویمانی هاوپه
م  ،به وه نده خوی که ته  حکومهی کاری رنامه راقدا به عیمان رله م په رده  به  لهیک هات و مالکپ
 یناغۆستا ق ئ هیبوا  ده  که وهیڕ پهدا تیر حوکم سه ک به سا اتر لهی ز وه  ئه ت کهی بڵ گه  لهیستاشئ

 یاریک بند  هه ستا لهتا ئ  هه  هی بھاتایتاۆ ک ره سه ان لهیکۆ ناک  که انهیگاو ج  ئهی وه  کردنهیئاسا
  تا باس له  کورد ههیم کوت کردن  دهۆ بی چ ، که نراوه  نهیکی پراکتیکنگاو چ ههیاتر هیز ز ر کاغه سه
ستور و   دهیموارکردن  ههۆبن  که  دروست ده ژنهکات، ل نه)140 (ی  مادهیکردنج بهنگاو نان و ج هه
 یت بهیتا  به دا هاتووهی کورد تیکان  مافهیت بهیتا دا  به گانهو ب  ئه  لهیانکارڕۆگ

 )111/112/115/140(یکان ماده
غدا  وان کورد و به نیکان کهۆ ناک هموو خا  ههی وه کردنهیکال هی ی سا2007 یت ساکر  دهینیشبپ
  اتر لهی زیکان  دانهیبات و قوربان ت خهب  نهیازڕ  وه ز بهیرگ کوردستان هه یک ت خهب  ده هیۆ، ب تب
 یک و دواخستنیانکارڕۆر گ  هه  له وه هی ئاگا ر بهۆت، زد ببر هه  به ده  سه که  چارهس

و   وه  ناوه ت و لهب  نهیازڕ تر یکان رکوک و ناوچه  کهی وه  کردنهی ئاس  به ته بهی تا که )140( ی ماده
   گوشار خستنهۆ بکات ب انهیم رده  و سه انهین ده  مهی چاالک ست به ت فشار دروست بکات ده وی وه ره ده
  غدا، کا و بهیر مه  ئهیت سته  دهیند ر ناوه سه
 یستیش  لیو ت ئه ب  وه هیست ده  کورد به وا دوا کارت که را ئهیگ  نهیکان هی داخوازۆ بێر گو گه ئه  

.... ت رس په  ههیۆ خیکان راق کاره عیمان رله ت و په  حکومه  کوردستان لهیمانی هاوپه
30/5/2007   

 
 


