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    مینمین  وف ئهوف ئه  الل ڕهالل ڕه  جهجه... ... زویرزویر  لکی ڕاستی و مۆنومنتکی تهلکی ڕاستی و مۆنومنتکی تهنفانفا  ئهئه
  
  یت له رانیشی بکه جکه ر و جبه ی و دانه که هۆکر  و ناوه که دانی ووشه رهه سه  مژوی  به  و ئاماژهنفال  تاوانی ئه ت باس لهو ر بته گه ئه
و   البردنی ئه له   ئاسانتره  پم وایه یه م پرۆسه مکاران و تاوانبارانی ئه کی وردی ستهڵ پۆلن گه م له ی بیسته ده  تا سه وه مه وته ی حه ده سه
کانی   ئیسالمیه  گروپ و باه-م که یه: ش مانه  بۆچونی من ئه به   کهک خۆی ببینرێ و بناسنرێ نفال وه ی ئه وه  ڕگرن له ی که ڕانه مپه له

می ئاستی   که-م دووه، یھن ری تاکی کوردیدا نه وه  بیرهین و  زه ن له ده وڵ ئه بکرت ههر جۆر و شوازک بۆیان   هه بهکوردستان 
 نا ڕکوپکی  ونی سه  نا پهوستی و ک هه ی و نا یه  نا ئاماده-م سیه، دا که  ئاست ڕوداوه ی کورد له رۆشنبیری زۆرینهرپرسیارتی و  به
 هاوکار وم  که  یه  که دا نیه وه  گومان له-: وه  که  ناو باسه چینه  ده وه ڕه مپه م له سیه  له، نفالدا  ئهی ی پرۆسه وه  خوندنه کتی و پارتی له یه

م  به یاندن نفالی گه ی ئه نجامی کرده  ئه  ش به رزه  به وسته م هه  ئه  وهنفال کران  ئه  بون که وانه  ئه رگه ر و پاپشتی هزی پشمه ده داده
نفالی  شداری ئه کتی و پارتی به رپرسانی یه ی به زوربهڕی ناوخۆ  پش شه، وان یکی چی بون دوای ئه ر کتی و پارتی خه یهفسوس  ئه

نھا  واندا ته ینی ئه  زه  له رمیان واته  ئاسکی گه نارد بۆ هنانی ناسکه کانیان ده  خۆیان یان حیمایه رمیانیان کردووه شتی گه ئاسکی پده
  وه  بو کردهڕان و پشکنین ر گه سه کانی پارتی ڕیپۆرتاژکی له  ئاسمانیه ناه  که کک له دا یه وانه م شه له،  رمیانه  ئاسک بۆ گه وهی ڕا پرۆژه

و  م و به ڕۆشتن و دۆالریان به ترسی ترین جگادا ده  پ مه ر به  تیایدا تیمی پشکنه کان که نفال کراوه  ئه واری بارزانیه ی شونه وه بۆ دۆزینه
ڕ و  مپه لهدا   لره ه) 1988( نفالی  ئه مه  و ئه و نیه یان بینی و وتیان هه هکۆم دا گۆڕکی به ڕانه و گه له، یاندا که وه  هه دا له ده
   گۆڕه یه وه یرتر ئه ش سه وه  له وه ن بمننه شکیش ب خاوه شک و به نی به  خاوه خۆ به  وه کانه  نو قوربانیه خرته یر ده ندکی سه نوه
زان بۆ  سنه  که زویری له  مۆنومنتکی ته  نیازه به چی پارتی  که  ژر پی دوژمناندایه رمیان هشتا له  گهینفال  ئهکانی نه  ب خاوه ه کۆمه به

 نگاوی کاک عادل شوکر حمود سه  کاک مهرمیانی م کاک سامان گه  ناچاری ئه به، یاننای ئاسمانی خۆ ی که  پی قسه کات بهبدروست
و  سن و ئسک و پروسکی ئه ۆتان ههرشانی خ رکی سه  ئه  بهش ئوه کان بون رمیانیه ی ئومدی گه  جگه ی تر که و کاکانه موو ئه هه

  میش له رخه مته ن و چیتر که ی خۆیاندا بۆ بکه  و ژینگه  جگه شیاویان لهو مۆنومنتکی   وه  بھننه ستیانتان خواردووه  نانی ده ی که خزانانه
ر دینی دۆناودۆن  گه  ئه کانیان بکوژن که ن ئاسکه ده  مه  و ڕگه وه نه دان بکه  و جگاکانیشیان ئاوه ناوچه، ن که کانیاندا مه سوکاره تی که خزمه

رمیان  م گه  ده بۆیه رمیان  گه وه ێ هاتبتنهون رله  و سه وه و ئاسکانه  گیانی ئه کان جوبتنه نفال کراوه چت ڕۆحی ئه راست بت زۆر پده
ت   خزمه که ساته ر قورسایی کاره ده قه بت به ده، رامۆش بکرت نفال فه هکی ئ ر جگایه  هه نا تاوانه  ده نفال کراوی تدایه ئهی   زۆرینه چونکه
  . کان بکرت نفال کراوه سوکار و جگای ئه  که به
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