
تییاندنی ھاوبیرانی کوردایهراگه

ت قۆناغی دوای گشتپرسیبارهسه

نجامهو ئهین بۆئهکهی کورد ئهوهتهمو نهخۆمانو ھهتا پیرۆزبایی لهرهسه
تی ی ھاوبیرانی کوردایهکهخۆییربهبۆسهکهی گشتپرسییهوتوهرکهسه
.بۆداوهینو قوربانیمانکهئهیی لهباتی ھزریو کردهخه60

و ، ئهی نزیکو دورتاندهئیراکوو ھهو گشتپرسییهئهیوهنهکاردا
خۆیپشت بهمانکهوهتهئهوتومانهمیشهھهلماند کهی سهراستییه

تی تیو مرۆڤایهژیانو برایهوهکانیمکهچهکانیو بهسخستنی مافهدهببه
دنیای نیا،نیاوتهمرۆڤ، تهھهدهو بهخهھه
وای مافی رهداوای زیاتر لهکهوهشهو گشتپرسییهدوای ئهله.ندییهوهرژهبه

تایهساب، تاھهقۆی قهچهچ بۆڕی ملکهک مهوێ وهیانه، دوژمنان ئهکردوهخۆماننه
.یترکۆمهنفالو کیمیابارانو گۆڕی بهوانو بۆئهقۆی ئهچبین بۆچهو ملکهستهر ھه

:ری شکۆداری کوردماوهی جهئه

. رستی نیهو خۆپه. یرانداینڕهئه
چی تا شکستو ملکه. وتنمانهرکههرزمان، زامنی سی بهخۆڕاگریو وره

دوژمنانمان له. کگرینخۆیی یهربهوتنو سهرکهخستوین، بابۆسهکینهیه
رگری به. وانوان ناڕهو ئهدایهگهتی لهوایهرهبه
کهیهدهسهبیرماننه. نینو ئهکهنیشتمانی خۆمانئهله
،ییمان پاراستوهوهتهکانی نهزهگهرهنگینوجهئهوهکی سوکهچهپهبه

وتۆین ری ئهکی قورسو کاریگهن چهکگرتو و خاوهکداری یهخاوه
تایبهئاستمان، بهخۆی بۆڕاناگیرێ له،کهدوژمنی شهکه

زمونی شهن ئهخاوهڕی شاخ،شهزمونیئهرباریسه
و ئه. پشتیوانماننی کوردستانیش کانی رۆژھهکدارهچه

شی کهعبییهشدی شهکاو حهمانوانانهی فسفس پاشهڕهی ھهئیراکه
و ئه. مان ناگرێی قارهرگهی گورزیرگهبه،حهکه
. خش لهک گیانبهنهن)قهزهمورته(ی خۆیان واتهبه،شدهحه
، سهرهھهر ئاونو باری شلۆقی خۆیان رو لهشهڕهھه

ک ، وهتیشداله. کدییهلهدۆستایه
مالیکیو ی ئیراک بهر شیعهسهھه. نانینجاران،

کانمانسروشتییهسامانهتیرۆرو دائشوکانمان دژ بهجهڕهو شهوهبادیشهعه



مانههبهستهکان دهربهکی سهیهوارهبهکه
کانی تازهخشهنه. گهلهکانی جیھانهماھهموی، ھۆکاری ھهھه

نگیو ماھهھه. شن بۆمانکی گهیهخشی ئایندهبهڕاستیش، مژدهوهرۆژھه
. ڕاستریای سپیی ناوهر دهسهیهمانگهڵ رۆژئاوای کوردستان ئهگهبایمان لهته

خهوهبادیو مالیکیهکورد خۆی بهشنیه
ئهشوهوه، ئهبازنهخاتهبادیدا، زیاتر ئیراک ئهر عهسه

تاکانی رهو سهیهوهکوژانهی تورکیاش رو لهئه. مریکا بۆکورد
.وهوترکهده

رهگهو ئهئهبهڕخوازنین،رچی شهگهئهڕ،ری شهگهر ئهسهوهئه
ی ھهوهرهکانی دهر ناوچههسلهڕوانکراوهر چاوهش ھهکهبه

وو ناوچانهئهوریدهلهمانبۆیه.ی ھهوهر ناوهسهدواییش له
رزو خۆڕاگری، ی بهبه. مو کوردستانه، قهانیپاراستن

.وتنمانهرکهزامنی سه

:وهینهکهش، رای خۆمان لهم قۆناغی دوای گشتپرسییهبۆئه

دانوستانداواکاریبهئیراک نهڵگهلهدانوستان مکی چهپشت به-1
و وههتنهتنو دهریی ھیچ الیهدهمان کاتاھهله. نه

.کههخۆییربهیاندنی سهگونجاو بۆڕاگهلی ھهتارسه

سهنو دهسو الیهڕاستیشدا ھیچ کهلهکهکهگشتپرسییهلهوهبونهزنهگهپاش-2
.نیهیو مافهمانیش ئهرلهت پهنانهته

تی بۆ رگایهی دهوهت کردنهتایبه، بهکانمانکدارهچهدان بهرهپه-3
.خوشکانمان

مو ھهیاندنی باری نائاسایی لهرمانن، راگهسهی لهشانهڕهو ھهر ئهرامبهبه)آ-4
30تا18کچو کوڕینانیمهھاوتهشقکردن بهمهوکردنی باشوری کوردستانداو په

ستیبهمهزوترین کات بهبهمانگ 3ی بۆماوهک ر بهسهله
.هفیری گشتی لنهکاری بۆئاماده

. شقکردنهشداربوانی ئهبهک بدرێ بهیهده)ب

بۆکوردستانبین، پشت وهڕانهگهرانو رو لهندهھه، پشت لهوهیهم چرکهلهبا)ج
ی وهھهباکانمانبین،شارهشاخو رو لهله
قامو شهوه،کهیهرهنجهبانو پهرمو سهھهکدا، لهر داگیرکارییهری ھهگهئهله



ییهشوره.گۆڕستان بۆیان
.کانتییهپاپه

رتی ئازادکرێ بۆکه،ند کهنیا چهچنگی تهکهناردهو ھهھاورده-5
ی وهنگاربونهرهبهس لهمو کهھهبۆھاییڕهبهتیشتایبهرتیگشتیو که

جۆریوه)سهمونافه(ھۆی ی بهوهو بۆئهی ئابوریگهئه
.کرێرزانھه

نگی لهھاوسهلهویهی ئابوریمان ھهنگژهتهدا کهم قۆناغهله-6
کانیدیکدارهچهرگهموچهکانی پله
نگاوانهم  ھهری ئهبه، گرتنهنکهنیشتمان ئهدا بهوشهم رهلهکه
:زانینبه

رزی موچه ی بهجۆرێ رادهرتی گشتی بهکهندانی ی کارمهسنوردارکردنی موچه)آ
زیرانو تیو وهایهرکردسهنینجومهندامانی ئهئهزیاترنهملیۆنو نیو دینار 1،5له
. رانرمانبهتا فهوهمانهرلهپه

. کانیانزیفهلهی خانویاننیهوانهده)ب

. کاڕنهیهنشینان لهی خانهرزی موچهی بهراده)ج

. بونزیرنهنشین کراونو وهخانهزیری وهپلهی بهوانهمو ئهی ھه)د

وتکردنی کهو نهرگهزیادکردنی موچه)ھه
.رانرمانبهفهکانینزمهپلهیموچه

کک زانکۆ بۆ ھهنیا یهی تهتارادهکانحکومییهی زانکۆوهمکردنههک)و
تی رگایهتبکهرتی تایبهکهلهنجان رو دا گهم قۆناغهی لهوهبۆئه
.ھه

.نداکانیدیکهندهر ناوهسهزانکۆکان بهیکاندهاشکردنی مامۆستا زیدابه)ز

یزبو حر ھهبا . کانسیاسییهحمو تیی دارایی له ھهنی یارمه)ح
.بچنکانیان بهوتی پرۆژهسکهکانیانو دهندامهی ئهئابونه

.رکهر حھهوهندنهسه)ت

.کردنیانشهلی گهخساندنی ھهتو رهتایبهرتی ی کهوهبوژاندنه-7



ن دیوانی هالیرجکردنیانو وردبینیکردنیان لهنو خهکاگشتییه-8
ژماری کۆتایی و ئهمیزانیهوه

.دا

مسیاسیی کوردستان ئهتیی رکردایهسهنی نجومهئهدا،م قۆناغهله-9
:گۆڕانکاریانه

.وهنهنجومهئهو پاشگری، داش ئیراک، له)آ

حرھهرین3لهنجومهدوای ھه)ب
زیاتردام نئه6لهر حری ھه2+ دهبهندام زیاترئه14لهکه
5+دهر حری ھه1+ دهبه
رکام ھهری2+و زانستیانهانهییهوتهن رابوردوی نهخاوهن لهکه
هکوردانی رۆژھلهرکام ھهشیاو لهتییسایهکه1+ کانمینهکهله

کانی سهکۆمهکی بهتییهرکردایهسهمویانھهمانهئهکهکوردستان
کانناوهوهیشهمانی کوردستانرلهپهله. ننجامبدهرۆکی ھهی سه

.په

،لهتیرکردایهسهنی نجومهئهی لهپهرکی بهم ئهکهیه)ج
.یندهنجامدانی چاکسازیو پاکسازیو نهئه

نگو ی دهزۆرینهبکا بهنهنجومهو ئهتیی ئهرۆکایه3ر ھه)د
.سیاننهر کهسهڤیتۆ له

.ی دهینهرزۆکانیان بهبریارهنو شکها دابهدکان لهرکهئه)ھه

ھهوهکییهرهتانی دهدهندیی بهیوهپههیزبو الیهر حکردنی ھهغهدهقه- 10
.ناپاکیی نیشتمانیتی تۆمهسزادانیان به

ی وهبۆمانهماوهنهکداعش، ئیتر ھیچ بیانویهلهویجهی حهوهدوای پاکردنه- 11
زۆر یا بهخۆشییبه، بۆیهیهو ناوچهکدارانی ئیراک لهچه

.ر

.گونجاودالینزیکترین ھهخۆیی لهربهیاندنی سهراگه- 12




