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 مێژووی بێ دۆکۆمێنتی قارەمانەکان
 داهاوڕێکانی ولەیادی لەیال قاسم 

 
 عومەر محەمەد

 
ئەم نوسینەی بەردەستت باس لەهەڵوێست وئازایەتی ژنێک دەکات لە رۆژگاارێیی : خوێنەری بەرێز 

رۆژگارێک کەژن تیایدا یەکسان بوو، بە مەخلاوقێیی ەاەرمو و گیانبازی کردووە، سەخت و جیاوازدا، 

بوو، جیااااوازییەە کەهەتاااا ئەو ساااەردەمە  ێااارا  بەاڵم ئەو کاااارەکتەرە تەواوجیااااوازکاباااانی ماااا ، 
وەە چاۆن چەتەکاانی بەخۆیەوە نەدیبوو، تەنانەت پەتای سایدارەکانی  ێارا  بەخۆیاانەوە نەدیباوو، 

دا اال لەژێاار لااولەی تکەنەاای کیژەئازاکااانی کااورد ،رورییااان ەاایا، ئەو سااەردەمە  جە دەکااانی 
لێارەدا دەبێات بە س لەبەردەم ئازایەتی ژنێیی کورددا لوتیان ەیا، ئەوسا لەیالقاسم تەنیا ژن بوو، 

 بێت، باۆیە رمەوە دیارکردا چونیە نامەوێ هیچ کات جیاوازی رەگەزی بەگکتارو ،پۆزەێییل بهێنمەوە

یە زانیااارییەکی ئەوتااۆم چااوندەزاناام لەیالقاساام ( تێیۆەااان ومەرگاای)یااانی خااۆم بەقەرزداری هاو ێ
، ئەگەرچی کەمتەرخەمیم نەنواند بەاڵم چەندی کۆەاام هەرهێنادەم پێیارا ان چنگ نەکەوتدەربارەی

ێشێت بۆ کتێبێاک و زانیااری بەهیوام لەداهاتوودا ئەم نوسینە سەربیکە لێرەدا دەیخەمە بەردیدەتان، 

 .پێویستم لەبارەی هەریەە لەم قارەمانانە چنگ بیەوێت 
ماااوەتەوە بمااێم سااودم لەهەمااوو ئەو سااەرچاوانە وەرگرتااووە کە لەبااارەی لەیااالی ماارۆ  ولەیااالی 

تێیۆەەر نوسراون ولەخوارەوە ئاماژەم پێیاردوون، بەاڵم هەنادێک زانیااری نوێشام خساتووەتە ساەر 
پەیوەنادی بەداخەوە چەنادی کۆەاام . ەکراون یان بەپێویست نەزانراون بااس بیارێو کەپێشتر باس ن

 . ی خوەییەوە بیەم بەاڵم تەلەفۆنەکە بەردەست نەبوو(سەبیحەخان)بە

دەرباارەی مەر  بەپرسایارێک بایەم کە ئا،اا  لەبیار سوپاسای مامۆساتا ئااوات ناامی  خۆناەێت 
بااێ  پیشاااندانی فیلمێیاای سااینەمایی وای لێیااردم کەبە   ایچمەکاناادم ووژیااانی ئەم ژنە قارەمااانە 

، ئیادی ئەو کەساانە هەرچای وهەرکاێ باو لە لەبری زۆر کەس تەری  ببمەوەهەست دانەنیشم و 
 .سیاسی ودەوڵەمەندو سینەماکارو زۆرەتی تری کورد 

    
 لەیال قاسم و سۆفی ەۆ  

رێنووێنی ی بێژ وانەبەشی فیلسازی  -یدا مامۆستا ئاوات نامیق ئاغا کەلە کۆلیژی هونەرلە یەکێک لەوانەکان
(Direct)نیووووەی بووووو، بەما مامۆسوووتا  (یدۆکیوووومێنتەرفیچەرو) بەمووواە سوووەبارەت ەئەوڕۆژی وانە ،ەموووان

بەرلەوی ( ۆفی شوووۆ سووو)1(Sophie Scholl)ی ئەڵ وووانی بەنووواوی بوووۆبیینی فل ێ ووو ،تەرخووواە کووو دوانەکەی 
دەربوارەی ن زۆر مەبەسوت ە ئەا فویل ە م): باس  دی لەبارەوە ەیەککورت، مامۆستابدات  فیل ەکەماە پیشاە

( کووارەکتەرێ ی مێژوویووی ئووێ ەیەچی ۆکووی چی ۆکووی پوواڵەوانەکەی هاوشووێوەی چووون ە سووۆفی شووۆ  بییوونن، 

                                                             
 https://www.youtube.com/watch?v=baRvF6ZBK18: بیت لین ەدا دەتوانی بینەری فیل ەکەی سۆفی شۆ   لەا1 
 

https://www.youtube.com/watch?v=baRvF6ZBK18
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، بەداخەوەسوواڵەی شوەهید بووونێتی    ٣٤ی ئەا مووان ە یوادی ٢١کە پ سوی ئایووا دەزانون ئەو پوواڵەوانە کێویە   
 ە چوون ،سەرزەنشوتی خوۆا دەکەالەپێش هەمووانەوە من هەڵیەت ! . نەک دەوە  اە دەست اە بەرزامکهیچ 

 لەتاوانەکووانی بە وو   سووەرباری ئەوەی بەشووێ ی ی ن ووی ژیووانۆ بووۆ دۆکووۆمێنت  دنی روداوەکووانی ئەن ووا  و
جێ ەیەکووی داییووو   منوویشەکووون ئەا ژنە پوواڵەوانە ل!  ەجووایە  تەرخوواە کوو دووە، کەچوووی دژی موویللەتەکەا 

کوارەکتەری ئەا ) : وە یووتیبەدڵشو اوییەناهەقی نەبوو کە نی ەراە بوو، مامۆستاکەماە دڵنیاا ! نەک دووە 
خوێنودکاری شتیاە لەیەک دەچێوت هەردوکیواە تەنانەت زۆرهەردەڵێی ئەوە ە (لەیال قاسۆ)فلی ە هاوشێوەی 

ش فەیسوویوکی ئەوەتووا لە پووێ ەی خووۆی لەتووۆری کووۆمەمیەتی بووووە، هەردوکیوواە هوواوتەمەە بووووە، زان ووۆ
شوووەهید لەیوووال یەکەا ئووواف ەتی بێووووێنە بووووو لە مێوووژووی خەبووواتی هەمووووو کوووورد و  ێ اقوووی )): نوسووویوێتی 

 ١١)ژە خەبات واری ی کیو(سوۆفی شوۆ )هاوشوانی ئەوخوێناویشدا لە سوێدارە بودرب بەما بە دڵنیوایی ئەڵوێۆ 
نوازیزا لە بەرەن اربونەوەی هیوتلەر وهاوڕێ انی لەسەرى ب اى و(هانز) دانسقەی ئەڵ انە کە لەیە ( ساڵەی

هەتووا ئێسووتا هوویچ فل ێووک بەداخەوە، " !سووەریاە لە لەشوویاە جووودا کوو دنەوە( ٢٤٣٤ی فێی یوووەری ١١) میووون  
چووارفیل ی لەبوارەوە  ئوازا ئەڵ وانیە زیوات  لەئەا کوچە لەیالقاسو ی خۆمواە دروسوت نەکو اوە، بەما  لەسەر

کوۆپیتەری تواین، دا ی و لەنیوکواتژمێ ی کۆتاییوئەیەرچی مامۆستا ئاوات هیواکەی نەهواتەد 2((.دروست  اوە
بەما هەر . اکەانو ب یونە کوار و ەک دو ای رەشی لێ  ابێت، یوتی ب  وژەوەستاو هەرچەندی تێ ۆشاە و
 .رییەوە دانیشووت ەوەبەدیوواهەتووا کۆتووایی  ەکەا دۆزیوویەوەو سووەرلەنوب فوویلئەوشووەوە لە یەڕانێ ووی یۆی وودا 

جەواد هەمەوەنودی ) هاوڕێ وانی لەیوال قاسوۆ و ە ئازا ئەڵ انیەکەو کورە ئازاکانی ناو ئەو فیل ەدا لەیە  کچ
دەبینووی کە چەنوودە ئازایووانە بەیووژ ا (نەری واە فووواد مەسووتی،  ەسووەە  ەمە ڕەشووید، ئووازاد سوولێ اە میوو اەو 

نێووواە بە سوویەکاە بەسووتی  ئووای لەیە  تێ چووونی  ٢٤٩٣ی نیسووانی سوواڵی ١٢کە . جەالدەکانوودا دەچوووونەوە 
ی ئایاری هەماە سواڵدا لە سوێدارە دراە و ٢١دەست ی ك اە و لە ئەوانیش وپارتی دی وک اتی کوردستاندا، 

کە ئەمووانە تاوانیووارو فزیۆنەكوواە وایوواە بدوک دبووووەوە، تەلەو ڕادیووۆو  میوودیاکانی ئەوسووای بە وو  ڕۆژنووامە
سوینەمای سوەمی  بۆمییاە لەناو هۆڵی سینەمادا چانودووەو بەنیواز بوووە، تی ۆریست بووە و  و یێ ەشێوێن

 .ئەمی  بتەقێننەوە
 

 خانەوادەی قاسم حەسەن 

وتوی ئەڵووەە بوووە لە شواری خوانەقی و ک ێ واری پوامویەی نەیوندنشوینی نزیوک قاسوۆ  ەسوەە کووردێ ی 
نزیووک مەیودانی یوواری شوواری خووانەقی و ئێسووتا کەوتووووەتە نوواو دەکەوێووتە ( بان یوو )یونوودی شواری خووانەقی، 

کۆمپانیوای پواالوتنی نەوتوی بە شووێنی کوارەکەی کە نزیوک رۆژئاوای ئاوی ئەڵوەە و سنوری شارەوانی لە 
ی هەا نواووازین، ئوارکەوازی ئەرکوی زریوۆ  و تیو ەسوەربە  ەشوی ەتی خوانەوادەی لەیوال قاسوۆ  ئەڵوەنە،

کەیاە، بنەچەی ئەا نواوە لە بی ێ وی ئی تیووازیەوە هواتووە کە لەناوچەکەیانودا ناوچەکەیانەو هەا ناوی تی ە
ئەرکوووازی و زڕیۆشووەکانیش کوووردی موسوو  انن،  .(وازیئەرکوو)شووێوەزاری خووانەقی پێووی دەڵووێن  بووووەو بە

ڵەت دوجار بەچاوی نەیار تەماشای ک دووە، جارێک وەک بەما لەبەرئەوەی شیعە مەزهەبن، هەمیشە دەو
 ٢٤٢١ی شوووباتی سوواڵی ٤رۆژیی ٢٢١لەبەڵ ەنامەیەکوودا کە نوسوو اوی ژمووارە .کوووردو جارێووک وەک شوویعە

بەواژۆی سوووەداا  وسوووێنی سوووەرۆک کۆموووار  ئەنجوووومەنی سوووەرک دایەتی بەنووواو شوووۆر بەسوووەرەوەیەو 

                                                             
تووۆری کووۆمەمیەتی پووێ ەی خۆشوویدا لە کوو دو لە ی دا باسوو انوووانەیەکمیووانەی لە وەی نوواوکەوانەکە قسووەی مامۆسووتا ئوواوات نووامیقە کەئە 2

ی بە هەردوو زموانی ئین لیوزی و کووردی بودو ٢١/٥/١١٢٩لەیالقاسوۆ و هاوڕێ انیودا رۆژی سواڵەی شوەهید بووونی  ٣٤لە یادی  فەیسیوک
 .ک دووەتەوە
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مەرجوووانەی لە دەسوووتوری کووواتی داوا دەکوووات بەوبدوکوو اوەتەوە ئاراسووتەی وەزیووو ی نووواوخۆی کووو دەووەو 
ئەوەی موووایەی انەی بێ وووانەە (بوووال ) ێ اقووودا هووواتووە رەیەزنوووامەی  ێ اقوووی بووودەنە ئەوکەسوووە پێ ەیشوووتوو

 ەشوی ەتی نە دەستنیشوان  اوە، لەناویانود لە یەکێک لەب یەکانیدا چەند  ەشی ەتێک وەک بێ واهەڵوەستەیە 
کە لە بوو یەی دووی نوسوو اوەکەدا لەیە  کۆمەڵێووک  ەشووی ەتی توو ی کووورددا  هەیە، ئەرکوووازیزریووۆ  و 

رەیەزنوووامەی بەمەرج بیانیوووانە  وداوا لەوەزیووو ی نووواوخۆ دەکوووات کە ئەو خوووێ ەهووواتووە  بە بێ وووانەناویووواە 
 (3).  ێ اقیاە پێیدەە یاە یاە دەبێت  ێ اق بەجێ بهێ ن 

کۆچیاە کوو دووە بووۆ شووارەکەیاە بەجێهێشووتووەووای ئەوە خووانە نشووین کوو اوەو دبوواوکی لەیووال  ٢٤٩٢سواڵی 
بەما هێشتا هۆی کۆچ  دنیاە بۆ شاری بەغدا ڕووە نیە ئواخۆ پواڵنەری سیاسوی ورایواسوتن شاری بەغدا،

. بووە یواخود کوۆچی ئارەزوومەنودانەی خۆیواە بوووە بەمەبەسوتی خوێنودە وکوارک دە وپەیوداک دنی بژێووی
هەموویوواە ( لەیووال، سوەبی ە، سووەالا، سوەفا)بوووە، بەناوەکوانی قاسوۆ بەلەیوالوە بوواوکی دوو کوچ ودوو کوووڕ 

 .خوێندەوار بووە و هاوکات سەرباری خوێندە بۆ بژێوی ژیانیاە سەرقاڵی کارک دنیش بووە
باوکیوواە هاوسووەریی ی لەیە   موو ت موو ەمەدی دای یوواە  ەسووەنی قاسووۆ ە کە چ سوواڵێک ئەوە  نادیووار

رە بەهوۆی تەمەە وخوزمەتەوە خوانە نشوین  ابێ دیوا ٢٤٩٢سواڵی  ک دووەو ماڵیاە پێ ەوەنواوە، بەما ئەیەر
ئەوانوویش کووۆچی ( لەیووالو سووەالا)ئەفسووود دوای شووەهیدک دنی . ب دووەتەمەنێ ووی زۆریوواە پووێ ەوە بەسووەر

 . دواییاە ک دووە
 

 لەیالقاسم کەسایەتی 

ە کوووردێ ی خوێنوودەوارو کووچشووەهیدبوونەکەیەتی کەوا دەریوودەخات  (قاسووۆ الەیوول)کەسووێتی و ناسوونامەی 
زۆرە ئەو کارەکتەری ناوخەبات و بەرەن ار بوونەوە نەبوووە،  ی سەردەمێک بووە کە ژە تیایدا،ت سەچاون

کەسانەی لەبارەی لەیوال قاسو ەوە نوسویویانە بەما بەداخەوە هەمووو نوسوینەکاە لەبوازنەیەکی بەرتەسو دا 
 یرەبەوەڕێوب یکانەاریپ س یمەمولە : ) نوسیوێتی لەبارەی ئازایەتی لەیالوە فوئادی زیندانی دەخولێنەوە، 

 یزانووەن یوەخ ەکووورد ل زاراەەموون ه یکوشووتن ەب - انوودبووەی یاڕ ەباکووان ێبوو  سووداەب ی وو ڵواەه یزیوواەد
بووو وانە ( اەکەد کوردسووتاە یزیووارڕ ڕێووی یدایووف انۆیووی ەک رزاەربەو سوو  شوو اۆخ رۆز ەوەبنەداریوشوو

شایەت ا  زیات  دەچنە  بەما یواستنەوەی ئەا قسانەی لەیال بەبێ بەڵ ەو.  ١٢/٥/١١٢٣ –فوئادی زیندانی 
ی بنوواوانی ئەو خووۆزیە کوواک فوئووادی زینوودانسووۆزدارانەوە کە بووۆ تێ ۆشووەرێک چنوو ابن،  خووانەی خەیوواڵێ ی

پەیوەنوودی بە سووەبی ە هەرچەنوودە موون زۆر هەوڵ وودا . چووون ە سووەل اندنی زۆریوو ن ەقسووەیەی دەدۆزیوویەوە، 
 . بەردەست نەبووی رۆژەکە ژمارەکە داخ اوەوبەما بەداخەوە بەدرێژای ،خانی خوش یەوە بەکەا

                                                             
 : تێیینی وشەی بیانی ب ەە کەچۆە ن ۆڵی لەبونی کورد دەکەە لە ب یەی یەکەا و دووهەمیدا نوس اوەکەدا هاتووە   3

  .تووری كاتی  ێ اقلە ماددەی چ  و دوو لە دەس( 6)بە پشت بەستن بە  وك ەكانی بنیەی 
 -:ئەا بنیارانەی دا 3/2/0891ئەنجومەنی شۆڕ  لە دانیشتنی ڕۆژی 

 :بدات( بال )ئەبێت وەزی ی ناوخۆ بەا مەرجانە ڕەیەزنامە بە كەسانی بیانی پێ ەیشتوو -１
سووورەمێ ی، كەركووو ، زەڕیووۆ ، )وەزیوو ی نوواوخۆ پێویسووتە ڕەیەزنووامەی  ێ اقووی بەا مەرجووانە بووداتە خێ ەكووانی   -２

لەبەری ن ی ب یارەکەو خاڵەمەت سیدارەکانی لەپاش ۆی بەڵ ەکانی ئەا ( مەلیك شاهی، قەرەلود، فەیلی و ئەركوازی
  .نوسینەدا هەموو خاڵەکانی ناو ب یارەکە بخوێنەرەوە 
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لە یونودی  ٢٤٥١ ساڵی لەلەیالقاسۆ ەیانەوە نوسیوە کۆکن لەسەر ئەوەی بار ئەو سەرچاوانەی لەزۆربەی 
وە، بەما هەنوودێک کەسووی هەڵهێنووا دونیووا بە چوواویدا  هەژار خێزانێكووی لە خووانەقین شوواری سووەربەبووامیلی 

 . لەدایک بووە ٢٤٥١خانەقی کە من ناسیاویۆ لەیەڵیاندا هەیە، دەڵێن ساڵی 
لەشوواری خووانەقی تەواوکوو دووە، ۆناغەکووانی سووەرەتایی وناوەنوودی هەرچووووەتە قوتابخووانەو ق ٢٤٥٢سوواڵی 

کە دەکەوێوووتە نزیوووک دواقۆناغەکوووانی خوێنووودنی ئاموووادەیی لەیوووال قاسوووۆ لە سوووانەوی کچوووانی خوووانەقی بوووووە 
لە کوۆلێژی ئوادا  بەشوی کۆمەڵناسوی زان وۆی  ٢٤٩٢سواڵی لە . میەت و تەنیشت نەخۆشخانەی یشوتیقای قا

 .دواهەمین قۆناغی خوێندنی بووسا  بووەو  ١١تەمەنی درا بەغدا وەریی اوە، ئەو کاتەی لە سێدارە 
یەورەی بووبێوت کە بو ا( قاسو ی سوەالا)لەسوەر هەڵوێسوت ودنیوا بینوی لەیوال یەکەمین کاری ەری پێدەچێت 

ئەا جوۆرە چوون ە  .وەتێكۆشوا كوردسوتاە قوتابیوانی یەكێتوی ڕیزەكوانی نواو لەەوە ٢٤٩١لەسەرەتای سواڵی 
ی تووواروک داری تێ ۆشووووەرانیش اری ەریووواە بووەوپەیوەنووودییە خێزانوووی وکۆمەمیەتیوووانە هەمیشووووە رۆڵوووی ک

بەداخەوە دوای شووووەهیدک دنی لەیالقاسووووۆ و . لەدەوروبەریانوووودا رەن ووووی داوەتەوەکاری ەریوووواە هەبووووووەو 
لەالیەە ی خوشوو ییەوە (لەیووال قاسووۆ)وێوونەی بەتووۆمەتی بدوکوو دنەوەی "هاوڕێ ووانی سووەالا قاسوو ی ب اشووی 

 . ٢١/٥/١١٢٢–(  N.R.T)کەناڵی بنوانە " بە سیەکانەوە شەهیدک ا
 

 .و الوازی یادەوەری کورد دۆکێومێنت
لەیالقاسوۆ و هاوڕێ وانی هەیە، شوەهیدبووە وبەرەن واری لەو ی فتانەی دەربارەی چی ۆکی  یەكێك

ە، بەداخەوە لەکووۆی هەموووو ئەو بوواد و (کەمووی دۆکیومێنووت)دیسووانەوە پەتووا کوشووندەکەی کوووردە ئەویووش 
ەیال قاسۆ نوس اوە لەهیچ امیاندا، چی ۆکی خانەوادەکەیاە بەدی ناک ێت راپۆرت ونوسینانەی دەربارەی ل
کە موووافی خوووۆیەتی وەک دای ێوووک سوووەروەری شوووەهیدبوونی نەنوسووو اوە، لە هووویچ کامیانووودا نووواوی دای وووی 

ی دای ووویۆ ( مووو ت م  ووود)ی بەما مووون لە بەڵ ەنوووامەی مووو دنەکەی لەیوووالی تێ ۆشوووەردا نووواوبەرب ەوێوووت، 
 . یاداشتۆ ک د دۆزییەوەو لەا نوسینەدا

بواوکی ! چیویە  تەنانەت نوازانین نواوی بواوک و بواپی ی جەواد هەمەوەنودی هواوڕب و دەسوت ی انداری لەیوال
ئایووا لە چەمچەمووا  بووووە یوواە لە دەکەری خووانەقی      ودای ووی لە خەڵ ووی چ دەکەرێ وون و لەکوووب ژیوواوە

ئەوە  دەیەرێوتەوە ! رەوە نازانین هاوڕب شەهیدەکانی بەتەواوی فەرامۆش  اوە و هیچیاە لەبادیسانەوە 
بووۆ الوازی یووادەوەری و بووایەن نەداە بە نوسووینەوەی مێووژووی خۆموواە کە ئەفسووود هێشووتا ئووێ ە بەهووای 

دەبێوت ئەوە  ب ێوین چ لەیوال قاسوۆ وچ هواوڕب شوەهیدەکانی بووونە قوربوانی مل النوێ . دۆکێومێنت نازانین
ری کوردسوووتاە و یەنووودەڵی و توووۆرانی خەڵووووک  زبیوووی وئەو بەرێووووەبەرێتیە خوووۆجێیە خێ ەکیووویەی باشووووو

دەنوا ئەیەر لەیوال قاسوۆ کچوی هەر . لە زبەکاە و بێ بایەن ک دنی هەموو بەهوا سیاسوی وکۆمەمیەتیەکواە 
 . بنەماڵەیەکی دەسەمتدارو هاوکات پارەداربوایە هەرییز وەک ئێستا پەراوێز خ اویش نەدەبوو

 ی یووزەو ١١١٤ئایوواری  ٢٢دوکوو اوەتەوە کەوا ڕۆژی ئەیەرچووی لە موواڵپەڕی فەرمووی   ووومەتی هەرێ وودا ب
کە . ووەقاسوۆ کو د الەیل دیهەش یل یف یکار یستاف ەل یشوازێپلە دیوانی وەزارەتەکەیدا و الواە  رز ەو

 رەسوەل اەییونتێمیۆکۆد ی وێل یف ە، کە دەردەکەوەکواک یسوام یو ەنێو و هواەت  یمەئ رەنێرهەدتیایدا وێنەی 
بەما هەتوا ئێسوتا خەڵ وی کوردسوتاە نەک بەفویل ەکەی  .ەداو نجوااەئ( قاسوۆ الەیول) دیهەشو یباتەو خ اەیژ

 ! لەیالی شەهید بەڵ و بەناوی دای یشی ئاشنا نین 
ناس  ەسووەنی رێنوووێنی سووینەمایی زۆر هەوڵیووداوە کەوا بەڵوو ەو زانیوواری : مامۆسووتا ئوواوات نووامیق دەڵێووت

ێ وووی لەبوووارەوە دروسوووت ب وووات، بەما دیوووارە پێویسوووت لەمەڕ لەیوووال قاسوووۆ، بەدەسوووتیهێنێ بوووۆئەوەی فیل 
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سوووەرکەوتوو نەبوووووەو زانیوووارییەکی ئەوتوووۆی وەچنوووی نەکەوتوووووە، بوووۆیە هەوڵەکەی ئەویوووش بوووێ بەرهەا 
ئەوەی ئێسووتا بەنوسوو او لەبەردەسووتی خوێنوودەواری کووورددایە، هەرئەو نوسووینانەیە کە بەداخەوە .موواوەتەوە

ەیووال تێوودایە، زانیووارییە بەردەسووتەکانیش جیوواوازیەکی زانیوواری زۆر کەمیوواە لەبووارەی خووانەوادەو خووودی ل
ئەوتۆیوواە تێوودانییەو هەموویوواە کووۆپی یەکتوو ین، یوواخود لەیەک دەچوون بەا نوسووینەی منیشووەوە کە هەوڵێ ووی 

 . زۆرمدا زانیاری زیات ی لەبارەوە بخەمە بەردەست
لەیووالی قارەمووانە، کە  ئەوەی لەبووارەی لەسووێدارەدانەکەیەوە بەدەسووتۆ کەوتووووە، تەنهووا بەڵوو ەی موو دنەکەی

وەزارەتی تەندروستی  ێ اق و بەرێوەبەرایەتی ئامار ئاراستەی بەرێوەبەرایەتی بواری شارسوتانی خوانەقی 
ک دووە، بەداخەوە زۆربەی نوسینەکانی سەر نوس اوەکە بوا  ناخوێنودرێنەوە، بەما نواوی سویانی لەیوالو 

بەواژۆی پزیشووو ێ ی  ٢٢/٢/٢٤٢٢کە کە لەرەیەزی و نووواوی دایوووک وبووواوکی و ری ەوتوووی دەرچووووونی بەڵووو ە
قسووۆ اال  وواا ) اوە تۆموواری وەفووات دەرچووووەو تیایوودا نوسوو (  سوون  یوودل لک الشوواوی)ت  یتووی بەنوواوی 

لە خەسوتەخانەی چواک  دنی . لەسوێدارەداە هەتوا مو دە( اال وداا شونقا  توی ال ووت)و هۆی مو دە ( الطویلة
بەما رێ ەوتێ ووی سووەی  لەو بەڵوو ەیەدا . ٢١/٥/٢٤٩٣تووی کووۆمەمیەتی، لەیە  رۆژی لەسووێدارەدانی لە رێ ەو

هەیە ئەویش ناوی باوک وبواپی ی لەیوالو نواوی خوۆی وبواوکی ئەو کارمەنودەی بەڵو ەکەی نوسویوە هەمواە 
  (.قاسۆ  سن)ناوە 

 
 لەیالی تاقانە شەهیدو تاقانە شۆرشگێر 

قاسوۆ لە نواو قوتوابیە كوردەكوانی  لەیالنوسیویانە، تێ ۆشەرەوە ژنە سەرچاوەکاە کەلەبارەی ئەا بەیشتی 
بەما هیچ امیواە کەسوێ یاە . داو لە هۆشویارك دنەوەو ڕێكخسوتنیانزانكۆی بەغداد ڕۆڵێكی كاری ەری هەبو

نەدوانوودووە کە ئەو سووەروەختە لەسەردەسووتی لەیالقاسووۆ رێ خ ابووێ وپەیوەنوودی  زبووی ورێ خ اوەیووی بووۆ 
ئەسووتەا بووووە، بەما خووۆ لەدوای راپەڕیوون ئەوە کووارێ ی ئەسووتەا هەڵوویەت لەو سووەردەمەدا دروسووت  ابێ، 

منەوەی سیاسوی کوورددا هاتنە پێشەوەی ژە و بەشوداری راسوتەوخۆیاە لەناوریزەکوانی جووچون ە ! نەبوو
 و سوەروەختەئەنابێت بەهەمواە چواوی ئێسوتا تەماشوای خەبواتی ژنێوک ب ەیون کە چون ە بەن ن وبەهادارە، 

مەالکاە بەڵ و زۆرێوک لە نەک هەربووە، بێ وماە دا نەبووەو ب  ە تاقانەو دەی ەە نوەک ئێستا ژە لەمەیدا
بەڵ وو قسوەی ،ژە چواوەرواە نەک دووە بەرخۆدانەیواە لەو ئازادیخوازەکوانیش ئەو هوی ەت و تێ ۆشەرەکاە

زە ی ەیە ژناە نواتوانن لە روی جەسوتەییەوە هاوشوانی دەوت ا ژە باو ئێستاشی لەیەڵدابێت ئەوە بووە کە 
بەیشوووتی ئەموووانەو زۆر قسوووەی تووو ی نوووابەجێ لە ئوووارادا بوووووە، ، ژە وسیاسوووەتیاە نەیوتوووووەپیووواواە بووون، 

بەما لەیال ، ن بەشداری راستەوخۆی شۆر  ب ەەناتوانبی وباوەری باوی کۆمەمیەتی ئاوا بووە کە ژناە 
زۆریواە دەست ی یاە ک دە بە سیەکاە کە هەربۆیە کە سیەکانیشی تۆقاند، ەڵ ێ ایەوەو بە ئەا لۆژی ەی ه

، وەک دەبین ێووت لە کۆتووایی مووان ی دەسووتوب دی لەکووۆ  خۆک دنەوەشوویاە بووۆک دووەلەیە  نەیوووتن بەڵ ووو 
 ! نیساندا یی اوە ولە ناوەراستی مان ی ئایاردا ب یاری لەسێدارەدانیاە جێیەجێ  دووە 

 
  تێیۆەەرەکەهاو ێیانی ژنە 

نە ژنی شەهیدی ئەو سەروەختەو لە مەیداە تاقانە نەبوو، بەڵ و تاقانە ژنی مەیداە وتاقاقاسۆ لەیال
نەلەخەباتیدا بەتەنیابوو دەنا ئەو لە سێدارە درا، ین ژە بوو کە لە ێ اقدا بە هۆی چاالکی سیاسیەوە یەکەم

زایوانە ڕوبەڕوی مەر  بووونەوە، ئاا کە هاوخەبوات بوووە و هاورێ انیدلەیە  بەڵ و نە لە سێدارەدانیشیدا، 
لەبەرئەوەی ( هەمەوەنودیجەواد ) دەست ی انەکەی بوو  خۆشەویست ولە هاوڕب و هاوخەباتەکانی  یەكێك

بەما شووەهید جەواد کوو دووە لێوو ە نوواچ ەوە سووەرئەو باسووە، لەسووەرەوە ئاموواژەا بەنوواوی شووەهیدەکانی ت 
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بەڵ ووو هوواوڕب و  ،هەر دەسووت ی اندارێ ی ئاسووایی نەبووووەتاییەت ەنوودیەکی هەیە، ئەو لەیە  لەیووال قاسوو دا 
هاوخەبوواتیش بووووە، جوووانت ین خوواڵی ئەا پەیوەنوودییەی نێووواە لەیووال قاسووۆ و جووواد هەمەوەنوودی ئەوەیە کە 

ئەو سووەروەختەی ئای بەسووتیش بوووو وە، ی زان ووۆو جووواد ک ێ وواری کاریەکووانی بەغوودا بووولەیووال خوێنوودکار
سوەردەمە دیسوانەوە موایەی سوەرن  و ئەمە بوۆ ئەو ک ێ اری چاپخانەی رۆژنامەی ب ایەتی بوووە لەبەغودا، 

شوواراە . لەسووەر وەسووتانە بێ وموواە ئیوو ادەو ف وو و ئینسووانیەت لەا پەیوەنوودییە سووۆزداریەدا دەخوووێنینەوە 
 نێوانیانودالە  سونور بێ خۆشەویستییەكی)اڵەوە نوسیوێتی نامەی چاودێ د لەبارەی ئەا خڕۆژبەرزنجی لە 

بوو وانە  4.(و، هەر لەرێوو ەی جەوادیشووەوە موواوەیەک چووووەتە نوواو رێووزی پێشوو ەریەی کوردسووتانەوەهەبووو
 . ٢٣/٥/١١٢٢ماڵپەری چاودێ  

کاندا خواڵێ ی یو ن ەو جەوهەریویە  ٢٤٩١ یکانڵەسا یتاەرەس ەلخەباتی سیاسی ژنێک لەبەشداری 
بەشداری لەیال تەنها وەک ژنێک ی نوی نویە بەڵ وو وەکوو کووردێ یش یو ن ە .  کەدەبێت لەسەری بووەستین

دەک د ن ۆڵییواە لە ئوازایەتی ژنویش کورد،  یلەی یبوونەه ەلۆڵییاە ن ئەوەی  یربارەسچون ە بە سیەکاە 
خۆی وەک ژە  یکانەماف ینانێستهەدەب ۆب شاەۆ ێو ت باتەخەسەر ل سوور بوودەک د، کەچی لەیال قاسۆ 

لەخەبواتی رزیواری خووازی کوورددا لە ئەو یەکەا ژنە شەهیدە کە . و کورد وەک یەلێ ی جیاواز لە  ەرە 
 . شەهید بووبێتباشورو تەنانەت لە  ێ اقیشدا 

 لێ ۆڵینەوەی زانستی 
قاسوۆ  الەیول)کە شەهیدەوە نوسیویانە، جەخت دەکەنەوە، لەبارەی ئەا ژنە زۆربەی ئەو قەڵەمانەی 

 ەی ەڵمۆکوو رەسووەل اەییزانسووت یکەیەوەنۆڵی ووێل ەوەکەیەب ٢٤٩٣ ڵیسووا یتاەرەسوو ەل( هەمەوەنوودی وادەجو 
 واەێون یکوانۆی توی ی چووونێت ۆیهوەب اەمب. ەوەنەب  یودب ەک اەەڕیەد کێتەرفەد ەلووەو نجامداەکورد ئ

 یستنووسوووەدو دواتووو یش کە ییووو اە ەڕشووو ەیوە  دنێسوووتپەو د  اقێووو  یێ وووژڕکوووورد و  یتیەرک داەسووو
ئەمە  هێشووووتا قسووووەیەکەو ( اوەنووواوب درەلەوە اقی  یتە  وووووم یکانڕەخویسوووو ەیەالەل اەیشوووەکەوەنۆڵی ێل

دەک ێت بەما ئایا بەڵ ە چییە  کوێ باسوی ئەو لێ وۆڵینەوەیەی کو دووە   ئەوە نادیوارە بەما پێودەچێت ئەو 
ەکەی (ب و  التخو ج) باد دەک ێت خۆ ئامادەک دنی لەیال بووبێت بۆ باسوی دەرچووونەکەی لێ ۆڵینەوەیەی 

چووون ە لەیووال خوێن وواری قۆنوواغی چوووارەمی بەشووی کۆمەڵناسووی کووۆلێژی ئووادا  بووووە لە زان ووۆی . بووبێووت 
 .بەغدا 

 لەیال ؟کوا بسکی  
ی دا ی ن وووووقاسووووو بێ ومووووواە لەا بەشوووووەی چی ۆکوووووی لەسوووووێدارەدانی لەیال

دەکەوێووتە ڕوو، چەنوود مەزە دەبووووین ئێسووتا  لەهەمووکاتێووک زیووات ( دۆکۆمێنووت)
ئەوەی بسووو ی بووو اوی لەیوووالو ئەو مەقەسوووتە لەمۆزەخوووانەیەکی نیشوووت انیدا بوووایە، 

دەچوووونە بنەموووواڵەكەی لە وادەی بینینیوووودا کاتێووووک  جارێووووكنوسوووو اوە لەبووووارەیەوە 
ئیووو ادەو رویەکوووی خۆشوووەوە  بە، ئەو لەیوووالی (موووواجهە)سوووەردانی  بەنووودیخانە بوووۆ

جوولە  :بهێووننا بووۆکە پێویسووتە دوو شووتۆ بووۆالا ئەمجووارە كە هوواتنەوە پێی وتووووە، 
  .مقەستێكلەیە   كوردییە نوێیەكەا

 ە یبۆچیتۆ ئەمانەت پ سیاری لێ دەكەە بەما کە
  .دەڵێۆ پێتاە هێناتاەکە   :دەڵێتە، پێیانەنینەوبەپێك

                                                             
http://www.chawdernews.com/detailnews.aspx?jimare=3536&cor=1&related=2036 4 
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 بە دەیودات و دەبنێوت قوژی لە كەمێوك ،دەدەنە دەست مقەستەكەی  و ەوەكە سەردانی دەكەندواجار 
 بوۆ كووردییەكە  جلە ،(ب  ە هەڵی خۆت الیبۆتۆ لە بێتمن  یادیاری ئەوە: )دەڵێتو پێی یەوەدایكیدەست 
، ب وو ا بووی ە كوردییووانەوە جوولەدەمەوب بەو  و شووەهیداە كوواروانی توو دەیەمە ڕۆژێكووی چەنوود دوای ئەوەیە

بەما ئەفسووود ئەمە ئێسووتا تەنهووا چیوو ۆکێ ەو بەد دەنووا دەبوووو ئێسووتا بسوو ی لەیووالو  .بووووكی كوردسووتاە
 ! ئەومقەستە بەن خت ین سەروەتی نەتەوەیی بوونایە 

ی ئایواری سواڵی ٢١ی ڕۆژی سوەرلەبەیانی ٩کواتژمێ  دوای ئەا دیودەنیە لەیالقاسوۆ لە .. ئەفسود 
ا ئەواە بەمەریوی خۆیواە بە سیزمیشویاە هەڵودایە زب خوانەی خۆی وهاوڕێ انی لەسوێدارە دراە، بەم ٢٤٩٣

ئەا ژنە بەرەن واری و مەریوی لەکوردستاە و ێ اق بەڵ و لەمیودیای جیهانیشودا باسوی مێژووەوە، نەک هەر
بەالی کەمەوە لە ئازادیودا هەزاراە خوائین و ! ئەیەرچی  زبەکەیواە وەفاداریواە نەبووو . ئازایە بدوک ایەوە
بەرپوو د و نوووێنەری خۆیوواە، بەما بەدڵنیووایی بەزینوودوویی لەدڵووی هەموووو ئازادیخوازانوودا بە سووییاە کوو دە 

 . کچی کورد ناون اوە لەیاللەدوای لەیالوە یەلێک هەربۆیە ، دەمێننەوە
 

 :لەبارەی ئەم ئازایەتی وگیانبازییەی لەیالقاسمەوە هێمنی شاعیر دەنوسێت 
 من یوەشەمان  ەشت ەبس ت ر ەل  من یوەخ کەچاوا و ەل یراۆت ۆت ەک

 من یوەئ رک دەپت  د یناوبان  ەک  ەنازەم تۆخ یالەیل ەب جنووەەم ۆب 
 اۆستەئ ەژێباو تتەپ تۆخ ی ەیک ەب  !ی ێخو یالدەج یوت ،ێهات ەیبز

 اۆخ یتی ەم یمانەقار ەبووم ەک          ە تخاریئ یدالیم یەن تەپ ەوەئ
 
م وام ،بەاڵشێرکۆبێکەسیش جێێگەی گرنگێی دێێداو بێووەو ( جگەرخوێن)هێمنی شاعیرلەالی جگەلە 

 .دێباش بوو ئەم وتارە بەشیعرەکانیاو درێژتر نەکەمەوە

دا بدوکوو اوەتەوە ی جیهانیوولەمیوودیاکاندەن وودانەوەی هەبووووەو هەر ئەوسووا لەسووەر ئاسووتی دنیاشوودا دیووارە 
 ایدیووووم ەقاسووووۆ، ل الەیوووول یدانەدارێسووووەل ڵوووویواەه) موووواڵپەڕی روداو لەو بووووارەیەوە نوسوووویوێتی هەروەک 

 یژووێوم ەژە ل اەکیە یدانەدارێسوەل کووەقاسوۆ، و الەیول یدانەدارێسەل وەویەوک ادب وکاتەئ یکانییەهانیج
ئەیەرچوووی توووایت ی هەواڵەکە نوسووو اوە کە خوشووو ە (. ەویەوکووو ادب انی جیهووواەاکیدیوووم ەل  اقێووو  یاسووویس

هەتوا سوود لەقسوەکانی . کیدیوکە چاالک نەبووبەداخەوە بەما ەی لەبارەی لەیال قاسۆ قسە دەکات، یەورەک
  (.ی ئێوارە ١::٠کاتژمێر  ٣١/٥/٥١٣٥ -روداوماڵپەڕی ) –خوش ی لەیال وەرب  ا 

 :هێنانەوەی تەرمەکەی درسی 

باسی هێنانەوەی تەرموی لەیوال قاسو دا وەک جوۆرە کەا تەرخەمیویەک  کەناڵی ئێن ئارتی لەلە بەرنامەیەکدا 
ئەوە بەما ! یوواە پ سوویارێ ی خسووتە سووەر مووانەوەی تەرمووی ئەا قارەمووانە لە خووواروی  ێوو اق باسووی کوو د، 

خوواروی  ێو اق،  دنوی تەرمەکەی بوۆ شواری نەجەە لەهویچ یوموانی تێودانیە کە، ب وەممێ ی ئواڵۆزی نویەو 
ی یۆرسوتانێ ( مقی ة نجو  االشو ە) رەکەی بووە کە شیعە مەزهە  بووە، لەوب لەسەر خواستی کەسوکا

تەنوووانەت ئێسوووتا  هەیە، لەیوووال قاسوووۆ لەو یۆرسوووتانە نێوووژراوەو خەڵ وووی خوووانەقی و مەنووودەلی تووواییەت بە 
لەیەڵیودا پابەنود بووونی ئاینیواە، دەنوا تەرموی هاوڕێ وانی کە نوادەە هەرلەبەر خزمەکانی رێ ە بەهێنانەوەی 

 . ئاپۆرای جەماوەریش بەخاک سپێ دراوە  ارە دراە درانەوە بەکەسوکاریاە و بەلەسێد
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 بەڵەەو وێنەکان پاەیۆی 

 .دوتێبینی لەمەر بەڵگەو وێنەکاو 

 ی وەزارەتێێی تەندروسێێەی هەتێێا ئێسێێەا، تێێاکە بەڵێێگەیە کە بەردەسێێە  کەوتێێووەو نوسێێراو
بەاڵم لەبەرئەوەی نەمزانی کێ یەکەمجێارباڵوی کێردووەتەوە بێۆیە باڵوکراوەتەوە، دێشەریش 

 .خاوەندارێەی بۆکێ بگێڕمەوەنەمزانی 
  ئەم وێنێێانەی لێێێرەدا دەیێێانبینی لەزپر مێێاڵپەرو و لە بەشێێی وێنەکێێانی گۆگ یشێێدا زپرو و

 . خاوەندارێەیاو نادیارە، بۆیە لێرەدا بۆ وێنەکانیش نەمزانی کێ بکەم بەخاوەنیاو 

 :ەوالو خانەقی بەبێگانە زانینی خێ ەکوردەکانی دەوروبەری شارەکانی جەلفەرمی لەبارەی بەڵگەی 

  (180) ژمارەی بڕیار
  .لە ماددەی چل و دوو لە دەسەووری كاتی عێراق( 6)بە دشت بەسەن بە حوكمەكانی بڕگەی 

 -:ئەم بڕیارانەی دا 3/2/0891ئەنجومەنی شۆڕش لە دانیشەنی ڕپژی 
تێبینی وشەی كەسێانی ) -:بدات( بالغ)ئەبێت وەزیری ناوخۆ بەم مەرجانە ڕەگەزنامە بە كەسانی بیانی دێگەیشەوو -1

  (بیانی بكە، كەچۆو نكۆڵی لەبوونی نەتەوەیی كورد دەكات
نیشەەجێی عێراق بووبێت، تا جێبەجێكردنی ئەم بڕیێارە لە نێاو  0899ی تەموزی 01ئەبێت لە دێش شۆڕشی  - أ

  .عێراق نیشەەجێ بوو
  .ەهێنابێتیەكێك لە خزمە دلە یەك و دووەكانی ڕەگەزنامەی عێراقی بەدەس  - ب
  .نابێت مانەوەی لە عێراق زیانی بۆ ئاسایش و سەالمەتی كۆماری عێراق هەبێت  - ج
  .لەكاتی جێبەجێكردنی ئەم بڕیارەوە داوای ڕەگەزنامەی عێراقی بكات -د

سێورەمێری، كەركێوش، زەڕگێۆش، )وەزیری ناوخۆ دێویسەە ڕەگەزنێامەی عێراقێی بەم مەرجێانە بێداتە خێ ەكێانی  -2
 -:(اهی، قەرەلوس، فەیلی و ئەركوازیمەلیك ش

نابێێێت مێێاوەی دێێانزە سێێاڵی لە سێێەریەك كەمەێێر لە عێێێراق نیشێێەەجێبووبێت، ئەویێێش دێێێش دەرچێێوونی ئەم  - أ
  .بڕیارە

  .نابێت مانەوەی لە عێراق زیاو بە ئاسایش و سەالمەتی كۆمار بگەیەنێت - ب
  .مە دێشكەش بكاتئەبێت لە دوای جێبەجێكردنی ئەم بڕیارە داوای ڕەگەزنا -ج

وەزیری ناوخۆ ئەبێت دێدانی ڕەگەزنامە بە بیانی بۆ ئەو كەسانەی تەمەنێی یاسێاییاو هەیە، لەو كەسێانەی سێەر  -3
  .بە خێ ی گۆیانن، بە دێی هەموو ئەو مەرجانەی لە بڕگەی دووی ئەم بڕیارەدا هاتووە

انەی ژنێی عێراقییێاو هێنێاوە، بەم مەرجێانە لە سەر وەزیری نێاوخۆیە، كە دێێدانی ڕەگەزنێامەی عێێراق لەو كەسێ -4
 -:بێت

  .نابێت مانەوەی لە عێراق زیاو بەئاسایش و سەالمەتی كۆمار بگەیەنێت - أ
  .ئەبێت لەدوای جێبەجێكردنی ئەم بڕیارە داوای ڕەگەزنامە دێشكەش بكات - ب
 بێتئەبێت دەیوەندی هاوسەرگیری تاكو دێشكەش كردنی داوای ڕەگەزنامە بەردەوام  -ج
 لە عێراق نیشەەجێ بووبێت و بەدەوام لە عێراق ژیا بێت 0899ئەبێت لەدێش ساڵی  -د

5-  
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ئەبێت وەزیری ناوخۆ ڕەگەزنامە بداتە ژنی بیانی بەو مەرجەی سێ ساڵ بەسەر مانەوەی لە عێێراق تێێپەڕ بووبێێت  -أ
ڕەگەزنێێامە هاوسێێەرێەییەكەیاو و هاوسێێەرگیری كردبێێێت و لە عێێێراقیش نیشێێەەجێ بووبێێێت، تێێا دێشكەشێێكردنی داوای 

  .بەردەوام بێت
رێگەنادرێت ژنی بیانی، كە ماوەی دێنج سێاڵ زیێاتر لە عێێراق مێابێەەوە، ئەبێێت لەمێاوەی شێەش مانگێدا لەرپژی -ب

جێبەجێكردنێێی ئەم بڕیێێارەوە، دوای ئەوە بكێێات ڕەگەزنێێامەی عێراقێێی لە سێێەر مێێێردەكەی دێبێێدرێت، یێێاو عێێێراق 
  .بەجێبهێ ێت

ر ژنی بیانی دێویسەە یاو ئەوەتا ڕەگەزنامەی عێراق قبێوڵ بكێات یێاو عێێراق بەجێێ بهێ ێێت، ئەویێش وەك لە سە -ج
لەم بڕگەیەدا هاتووە و ناچار بێت عێراق جێبهێ ێت، ئەویش ئەگەر دێنج ساڵ بەسێەر مێانەوەی لە ( أ)ئەوەی لەبەندی 

  .عێراق تێپەڕی و داوای ڕەگەزنامەی عێراقی نەكرد
ەك، كە ڕەگەزنامەی عێراقێی وەردەگرێێت، بەدێێی حوكمەكێانی ئەم بڕیێارە، ئەبێێت سێوێندی یاسێایی هەموو بیانی -6

بخوات، كە دڵسۆزی كۆماری عێراق بێت، لەبەردەم بەڕێوەبەری ڕەگەزنامەی تایبەت، ئەویش دێاش تێپەڕبێوونی یەك 
 .مانگ لەرپژی داواكردنییەوە، لەرپژی سوێند خواردنەوە ئەو كەسە دەبێەە عێراقی

هەمێێوو بیێێانییەك كە لەدەسێێاڵی بەردەوام كەمەێێر نەبێێێت لە عێێێراق نیشێێەەجێ بووبێێێت، لەدێێێش دەرچێێوونی ئەم  -7
بڕیارەوە، یەكێك لەماكەكاو یاو لقەكانی خێزانی ڕەگەزنامەی عێراق وەرگرتبێێت، ئەبێێت خواسێەی خێۆی بێۆ عێراقێی 

  .بووو رابگەێنێت یاو عێراق بەجێ بهێ ێت
ەوانە دەگرێەەوە، كە لە عێێراق نیشێەەجێن، ئەویێش دێاش جێبەجێكردنێی ئەم بڕیێارە، لەگەڵ ئەم بڕیارە هەموو ئ -8

، حوكمەكێێێانی بەسێێێەر ژنێێێی بیانیێێێدا جێبەجێێێێ دەكرێێێێت، ئەویێێێش لەكێێێاتی 9لەبێێێڕگەی ( ج)ئاگێێێابووو لەبەنێێێدی 
  .جێبەجێكردنییەوە، وە هەموو ئەو حاڵەتانەی دوای ئەم بەروارە دواكارییاو هەیە

  .سەر وەزیری ناوخۆ رێنمایی دەربكات، بۆ ئاسانكردنی جێبەجێكردنی ئەم بڕیارەدێویسەە لە  -9
ئەم بڕیارە لەرپژنامەی فەرمی باڵو دەكرێەەوە و ماوەی شەش مانگ كاری دێدەكرێت، تەنها ئەو حوكمە نەبێێت،  -10

 دا هاتووە9لەبڕگەی ( ج)كە لەبەندی 
 سەدام حسێن

ئەنجومەنی  سەرپكی 
 شۆڕشی عێراق

 

  . 
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 سەرچاوەکاو
 - ٣١/٥/٥١٣٠رپژی وێکپیێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێدیا  .0

https://ckb.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%95%DB%8C%D9%84%D8%A7_%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85 
  ٥/٥١٣٢/:٣.مێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاڵپەڕی چێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاودێر. شێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێاراو بەرزنجێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێی .2

http://www.chawdernews.com/detailnews.aspx?jimare=3536&cor=1&related=2036 
 .  ٥١٣٠ی ئایاری ٩ی ڕپژوانەیەکی مامۆسەا ئاوات نامیق ئاغا  .3
 . یاخود لەم لینکەی ماڵپەری تەلەفزیونەکەدا بیبینە. ٣٥/٥/٥١٣٢–(  N.R.T)کەناڵی  .1
مێاڵپەری ئێۆرتە  -ساڵ لەمەوبەر لەسێێدارە دراو (١:)شەهید الیال قاس  وهەڤااڵنی  –فوئاد زیندانی   .9

. رێکخێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێراوی نەهێشێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێەنی ئەشێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێکەنجەو لەسێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێێدارەداو 
-27-11-14-01-&catid=64:2007-40-http://www.fppk.net/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:

23&Itemid=267 

http://www.chawdernews.com/detailnews.aspx?jimare=3536&cor=1&related=2036
http://www.fppk.net/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:-40-&catid=64:2007-01-14-11-27-23&Itemid=267
http://www.fppk.net/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=1152:-40-&catid=64:2007-01-14-11-27-23&Itemid=267
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سێاڵیدا  ٥٥چیرپکی ژیانی لەیال قاس  و چۆنێەی لە سێێدارەدانی لەتەمەنێی  -وسماو کەالریکارزاو ع .6
 . ماڵپەری بزوتنەوەی کۆماری خوازی رپژهەاڵتی کوردسەاو  -.

 ٥١٣٥ -لێکێۆڵینەوە -الدەرەیەکی تر لە سرینەوەی شوناس –جینۆسایدی زرگۆشەکاو  -سمکۆ سابیر .7
 .  ٣١ -٢چادخانەی دیرەمێرد ل 

 . ی ئێوارە١::٠کاتژمێر  ٣١/٥/٥١٣٥ -روداوماڵپەڕی  .9


