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کرێکارانی ئیتالیا و  
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 دوا الپەڕە

ژاەدۆۆ ۆۆ  ڵ  ۆۆ ژ ئۆکتۆۆەۆۆکهەڵب
پێشوەخەەیژعێر قژتەو وژ
ژتۆر ،ژ هوو،ژوەتوژپێش ین 
ژماڵەیەت ژتەمژلەژخەدکژ
ژتۆۆێۆۆر تۆۆر  ژ هەشۆۆر ڵیۆۆیۆۆاک
ژپۆۆۆێۆۆشۆۆ ۆۆۆیۆۆنۆۆۆ ژ اەڵوەاۆۆا

ژاۆۆێۆۆ ەژ ژتە ژتۆۆر  ئەوەش
ژ ەتۆۆۆو  ۆۆۆ ژ هەشۆۆر ڵەتۆۆۆاک
ژ ڵوسۆۆەۆۆ ۆۆر  ۆۆ ژ لەسۆۆەڵ
ح ومەتژهەژزووی ژڕێكژ
ه ەوکژوژلەوەشژخر پەۆرژ
ژاۆۆێۆۆ ژ ژو ژتۆۆر ک اەڕەشۆۆە

ژهەشۆۆۆێۆۆۆوەیژ جۆۆۆون ۆۆۆرک
ژ ەسۆۆۆەۆۆۆ ژ جۆۆۆکڵ وجۆۆۆکڵ
ژپۆێۆشۆ ۆیۆنۆ ژ پێ ر وە ژئایا
ژتەژ ژ ەتەک ئەوە
ژسۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆ ژ هۆۆۆاڵو  خۆۆۆ 
ژشۆۆۆەڕوژ ژهەڵەو عۆۆۆیۆۆۆر ق

ژ یۆۆۆ ۆۆۆوتۆۆۆر تۆۆۆ ژ پۆۆۆاڵتۆۆۆ 
ژهەاۆۆاوتۆۆاڵیژ تۆۆوڵ سۆۆەۆۆاک
ژوژ ح هەژ ۆاسۆیۆک ۆالۆیۆ ۆ 

سۆۆادەژژ٠٣ئۆۆیۆۆ ۆۆنمۆۆیەتۆۆاک،
 ەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەنتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆر ڵکژ

ژاەڵژ لەتۆۆۆۆۆوڵ سۆۆۆۆۆەۆۆۆۆۆاک 
لەسۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەڵەتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایژ
ژتۆۆاوەتۆۆوژ  ەسۆۆەنتۆۆیۆۆا ەوە
ژ زیۆنۆوژ ژتەوتۆو ەتە ئێ ەا
ژسۆەڵوەتۆوژ ئاو یوتۆر  ۆ 

ژوژ ژسۆۆەڵزەوی سۆۆامۆۆا ۆۆ 
ژتۆۆوڵ سۆۆەۆۆاک ژ ژێۆۆرزەوی
ژهۆکژ ژشۆااۆا ەیۆاک ژیا ێ ۆ 
ژتەسۆۆۆوتۆۆۆاڵوژ خۆۆۆکیۆۆۆا ۆۆۆو
 ەس ژوژپێوە ۆرەتۆا ۆیۆاکژ

ژژ ژئۆۆکتۆۆەۆۆکهەڵژ٦١ڵ ژی ی
لەژ اڕەز یەتیەت ژهێوێنە  ژ
ژسۆادۆ ژ لەژمێ وویژهی  

ڵ هر ویژئیەالیا  ،ژلەسۆەڵژ
ها گەو زیژسۆەڵتۆاسۆەڵیژ
ژیەتۆۆۆێۆۆۆەۆۆۆیەژ پۆۆۆێۆۆۆشۆۆۆەۆۆۆری

ژ ۆۆ یۆۆ ەیژ تۆۆرێۆۆ ۆۆاڵیەتۆۆاک،
ژتە ژ ژاەز ڵ  ووسۆۆۆۆە 
ژونتەوەژ لەسۆۆەڵتۆۆاسۆۆەڵی

ژمۆیۆشۆیۆشۆایۆیەتۆا ۆ ژ  و یژئەوەیژاێ وژ ەسەەوتاق ە
ژتۆادۆەەجۆاڵیۆر ژ ژپۆر سۆەیەتۆ  عێر قژوتوڵ سەاک،ژلە
ژهۆۆۆکژ ژهۆۆۆر  ژ ەسۆۆۆەۆۆۆیۆۆۆاک ژاەدۆۆۆ ۆۆۆ  ڵ ک، هە ۆۆۆاوی
ژخۆۆکیۆۆا ۆۆر ،ژ ژلە ۆۆێۆۆو ک ژ ەسۆۆەنت   هەشۆۆ ۆۆر  ەوەی
سەڵیاکژهەڵەوژتو ێڵێ  ژتاڵیكژلەژتۆێۆشۆ ەتۆێۆ ژوژ
ژشۆ ۆ ۆ ژ مش ن ێژڵ یش ژوژلەژتکشەیەت ژ ی ەوە
وژتادەەجاڕهوو  ژاەد   ڵ کژوژپر سۆەیژسۆیۆاسۆ ژ
ژئەو کژ وژهە اوژ ی وتر س ژ وهاڵەژ  ای ژتۆر ەوە 
ژخۆۆر شۆۆا ەتۆۆا ۆۆ ژ ژتە ژتۆۆر  ژهۆۆکئەوە اەدۆۆ ۆۆ  ڵ  ۆۆیۆۆاک
ژ ۆیۆشۆا ەژ ژئەو  ۆ  ئکتەکهەڵ،ژتەژ ەسەنتژوژهۆوو ۆ 
ژ ەتۆۆر  ۆۆ ژ ژهەشۆۆر ڵی ژهەنم ژتۆۆیۆۆاڵەڕێۆۆنۆۆ ، تۆۆرتۆۆ ۆۆوو،
ژیۆاڵیەیژ ژئەو فر و   ژخەدكژلەمژتادەەجاڕیە  ،ژ ەك
ژتەوڵەیژ لێژتێكر ک،ژهەد وژئاهڕوچوو ێ  ژسیۆاسۆ 
ژقەیۆر  ۆ ژ تر ەژ  ی  ژاەموویاکژوژئەوە رەیژ ی ە
ژقۆۆو ژ ژ ژئۆۆاسۆۆکیۆۆ  ژهۆۆێ ژو ژحۆۆ ۆۆومەتۆۆ  ژ ژو سۆۆیۆۆاسۆۆ 
ژتۆیۆ تۆرژ ژتۆو ۆرو ژ ۆێۆو  ۆیۆا ۆ  تر  ەوەوژمش ن ێۆ ۆا ۆ 
ژئۆاتۆامەتۆا ۆ ژ ژو ژاەدۆ ۆ  ڵ ک تر ەوە ژئێ ەاژخۆو ی
ژتەژ ژئۆادۆکز ژهۆێۆوۆاڵەسۆەڵو ژتۆرێۆیەتۆ  ژهۆوەتە هکیۆاک
ژ ەڵتۆاشژ ژ ژو ڵەو ژو ژسۆەخۆ  تر  ەوەیژتاڵێ ۆ 
ژوژ ژسۆۆیۆۆاسۆۆ  ژئەتەڵی ژچە ۆۆریۆۆ  ژهەڕووی  ەتۆۆاتەوە
 ەسەێوەڵ    ژاێ وژ ەودەت ژتک ەپەڵسە ژجیۆاۆاکژ
ژ ەخشۆەیژ وژ اوچەتەوەژلەژتاڵوهاڵیژسیاس ژوژلە

 مش ن ێ ژسیاس ژ ێو کژئەمژاێ وژتاق ا ە!
ژعۆێۆر قۆ ژ ئەمژاەد   ڵ  ەژ  هەش وو ەژسیاسیەتۆا ۆ 
ژلەژ ژ   ژتۆوشۆنۆرەشۆ  زیاترژقوود ر ەوەوژتوڵزێ ۆ 
پەی ەڵیژئەوژاێ   ەیژتائێ ەاژ ەسەنت ژعێۆر قۆیۆاکژ
ژسۆیۆاسۆ ژ لە ێو کژخکیا ر ژ  هەشژتر هوو ژشۆا ۆکی
ژوژ ژئۆێۆر ک ژزیۆا ۆ  ژهە عێر ق،ژئێ ەاژلەژجاڵ کژزیۆاتۆر



ژعۆێۆر قۆر ژ ژلە  ەسەێوەڵ   ەتا ۆ 
ژمۆۆۆیۆۆشۆۆیۆۆشۆۆیۆۆۆاژ ژاۆۆێۆۆ و تۆۆکڕ وە 
ژلەژ ژئۆۆۆێۆۆۆر ک الیە ۆۆۆگۆۆۆرەتۆۆۆا ۆۆۆ 
ژخۆۆکیۆۆاکژ ژالو زتۆۆر   پۆۆێۆۆگەیەتۆۆ 
ژجۆۆاڵ کژ ژتە ژئەوەی  ەهۆۆیۆۆنۆۆنەوە 
ژتەژ ژشۆێۆ،ە، پێ ژ ەوتر ژ اوماد 
ژسۆۆۆۆۆۆۆەڵەتۆۆۆۆۆۆۆ ژ ژپۆۆۆۆۆۆۆشەی هە
ژوژ ژسۆۆیۆۆاسۆۆ  لەژێۆۆرتۆۆاڵیۆۆگەڵی
ژجۆ ۆاۆوڵیژ ئایریکلکژیژئێر کژو
ژئۆێۆ ۆەۆاژ ژهۆوو، ئی نم ژئۆێۆر  ۆر 
ژاەدۆۆۆۆوەشۆۆۆۆاوەتەوەوژ لەهەڵیەك
ژهە ەسۆ ژ ژتۆوڵزەی ژلەو هێجۆگە
ژعۆۆۆێۆۆۆر قەوەژ ژ ۆۆۆاڕ زی خەدۆۆۆ ۆۆۆ 
تووش ژااتوە،ژلە اوژخکشیا ۆر ژ
ژمەیۆۆۆشۆۆۆ ژ ژهۆۆۆووک  ژپەڵت پەڵت
ژاەژمۆۆو ۆۆ ژ ژلە  ووڵتەوتۆۆنەوە

ژهە اۆێۆ تۆرژژئێر کژلە اوژهەشێ یر 
ژسۆە ڵژ ژڕەوتۆ  هوە،ژهەتۆایۆ ەتۆ 
ژمەیۆشەژ ژجۆکڵە ژئەم  وێنەڵ یەتۆ 
ژتۆۆۆۆکڕ  ۆۆۆۆ ۆۆۆۆاڵیەژ ژئەم  ەتۆۆۆۆات 
ژ  هەشۆۆ ۆۆوو ەژ ژ یۆۆ ە ئەوە ۆۆرەی
ژقۆودۆەۆرژ ژو تائیفیەتا  ژفۆر و  ۆەۆر
ژڵێۆ ەوتۆنۆ ژ ژپۆرسۆ  تر  تەوەو
ژهۆکژ ئەمژتروپژوژمیۆشۆیۆشۆیۆایۆا ە
ژوژ ژ ەسۆۆۆەنت   هەشۆۆۆ ۆۆۆر  ۆۆۆ 
ژتەو فۆوقۆ ژ پێ اێنا  ژح ومەتۆ 

  ێو  یا  ژسەخەەرژتر وە 
ژوونتەژ ژو ژئەمۆۆریۆۆ ۆۆا هۆۆێۆۆگۆۆومۆۆاک
ژ  سۆۆۆۆۆەۆۆۆۆۆ ژ عەڵەهۆۆۆۆیەتۆۆۆۆۆا ۆۆۆۆۆ 
ژئەوژ ژ ە ەک ژاەو  لەالیەتەوە
ژمۆیۆشۆیۆشۆیۆاژ ژو مەیشەیژ اوژح ب
ژتەژ ژهەاۆۆێۆۆ هۆۆ ەک، شۆۆێۆۆ،ۆۆیەتۆۆاک
ژ ووڵژ ژلەئۆۆۆۆێۆۆۆۆر ک  ەیۆۆۆۆا ەوئ
ه ە ەوەوژمەڵجەعیەت ژعێۆر قۆ ژ
ژ ەخە ەژ ژعۆێۆر قۆ  وژ یشۆەۆ ۆا ۆ 
ژوژ ژئۆێۆر ک جێگایژمەڵجەعۆیەتۆ 
ژئۆۆێۆۆر ک ژ ژئۆۆیۆۆ ۆۆنمۆۆ  جۆۆ ۆۆاۆۆوڵی
ژهەوجۆکڵەژ ئەمەشژئاڕ سۆەەتەی
ژوونتەژ ژلە ژتە  ەهۆۆۆۆۆۆێۆۆۆۆۆۆ 
عەڵەهیەتاکژوژلەژ اسیک الی مۆ ژ
ژئەمژ ژهۆۆ ۆۆنەوە  ژ ۆۆ یۆۆك عەڵەهۆۆ 
ژتۆۆروپۆۆا ەژ ژئەم ژهۆۆک ئۆۆاڕ سۆۆەەیە
خێرێ  ژتێر ژ ەهێ ،ژهەژتای ەتۆ ژ

ژوژ تەژ ەهین ژمەیش ژ ژیژئێۆر ک
ژلە ۆۆاوژ ژئۆۆێۆۆر ک  ەسۆۆەۆۆێۆۆوەڵ   ۆۆ 
تاڵوهاڵیژسیاس ژوژ اوخۆکیۆ ژ
ژتەژ عێر قر ژوژئەوژتاڵەساتا ەی
ژچەتۆر ڵەتۆا ۆ ژ ژحۆ هە میشیشیاو
ژخەدۆۆ ۆۆ ژ ژهۆۆک ژئۆۆێۆۆر ک ژهە سۆۆەڵ
ژخەدۆۆۆۆ ۆۆۆۆ ژ ژلە ۆۆۆۆاو اۆۆۆۆێۆۆۆۆنۆۆۆۆاوە،
زەح ەتكێ ژوژ ە  ڵیژعێۆر قۆر ژ
ژمەوعۆۆۆیۆۆۆ ەژ ژئۆۆۆیۆۆۆەۆۆۆر هەاۆۆۆێۆۆۆ ەو
ژخەدۆۆكژ ژ ۆۆاتۆۆو  ۆۆ   یۆۆنۆۆیەتۆۆا ۆۆ 
ژ  خەیژ ژئەو ژو چەو شۆۆەهۆۆ ەک
ژقۆ ۆو ژ هەسەڵیا ر ژسۆەپۆا ۆرووک

 ه ەک 
ژئۆێۆ ۆەۆایژ اەلومەڵج ژسیاسۆ 
ژ ەهۆۆێژ ژتە ژهەجۆۆکڵێۆۆ ە عۆۆێۆۆر ق
ح بژوژتروپەژهە اوژسۆو ەتۆاکژ
ژچۆۆۆۆاوەڵێۆۆۆۆ ژ ژتۆۆۆۆوڵ ەتۆۆۆۆاک و
ژ ۆێۆو کژ یەتنهوو ەوەیژتێشۆەی
ژهۆۆ ەکژ ژشۆۆێۆۆ،ەتۆۆاک مۆۆیۆۆشۆۆیۆۆشۆۆیۆۆا
ژخۆکیۆاکژ هکئەوەیژهەو   ژهەش 
ژعۆێۆر قژ ژ  اۆاتۆ  لەژ ەسەنتژو
ژپۆۆۆکسۆۆۆەەژ ژپۆۆۆێۆۆۆگەو لەڵێۆۆۆگۆۆۆای
ژهۆێۆنۆ  ژ ح ومیەتا ەوەژهە ەسۆ 
ژتەژ ئەمژڕ سەیەژئەوەیژسەل ا ر
ژسۆەڵژ ژالیە ەتۆا ۆ  پێگەیژاێۆ و
هەوژ ووژڕەوتەژلەژ یاڵیۆ ۆر  ۆ ژ
ژتەمژ ژعۆۆۆێۆۆۆر قۆۆۆر  چۆۆۆاڵە ۆۆۆوسۆۆۆ 
تاڵیگەڵترەوژاێشەاژئەوژاێ ەیژ
ژسۆیۆاسۆ ژ تەژ ەتو  ێژ ەخشەی
ژهۆڕیۆاڵیژ عێر قژیەتۆنهۆ ۆاتەوەو
لەسەڵژهر ت،ژئی نم ژسیۆاسۆ ژ
ژ ەسۆۆۆەەوژ ژو ژتۆۆۆروپ شۆۆۆێۆۆۆ،ەو
ژمۆاوەیژ ژلە ژتە میشیشیاتۆا ۆیەتۆ 
ژخۆۆۆکیۆۆۆاکژ ژڕ هۆۆر وو   سۆۆان ۆۆۆ 

ژز ڵهەیژ ژهەاۆێۆۆ تۆر وە، تەیۆاڵو
 اوە رەتا  ژ ەسەنتژوژاێۆ یژ
ژعۆێۆر قۆیۆاکژ سەڵهازیژوژئەمۆنۆ 
ژچە ۆۆریۆۆ ژ ژلە ژهۆۆێۆۆجۆۆگە تە ۆۆیۆۆوە،
ژتۆاڵیۆگەڵژ ژو ژپۆڕچەك میشیشیای
ژوژ ژسۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆ  ژتۆۆۆکڕەپۆۆۆا ۆۆۆ  لە
ژ ەودەتۆا ۆ ژ سەڵهازیژعۆێۆر قۆر  
ژتۆۆاڵیۆگەڵیۆۆاکژ ژهەیەتۆۆیۆ ژتە  ژ
ژسۆۆیۆۆاسۆۆ ژ ژهۆۆاڵو  خۆۆ  لەسۆۆەڵ
ژلەڵێۆۆگۆۆایژ ژزیۆۆاتۆۆر ژاەیە، عۆۆێۆۆر ق
ژخەڵیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ژ ئەو  ەوە،
یەتنتر  ەوەیژااوسە گیەتەکژ

 هەژقاز  ج ژخکیاک ژ
ژسۆۆەڵژ ژ ەتەڕێۆۆەەوە ئەوە ۆۆرەی
ژوژ پێگەیژح هەژ اسیۆک ۆالۆیۆ ۆ 
ژتۆۆوڵ سۆۆەۆۆاک،ژ ئۆۆیۆۆ ۆۆنمۆۆیەتۆۆا ۆۆ 
ژسۆادەتۆا ۆ ژ ئەماکژهەپێوەو  ەی
ژڕوخۆۆۆا ۆۆۆ ژ ژ و ی سۆۆۆەڵەتۆۆۆای
ژ و یژ ژهەتۆۆۆایۆۆۆ ەتۆۆۆ  ژ سۆۆۆە  م،
ژ  عۆ ژوژ تکتای ژااتن ژشەڕی

ژئۆکتۆەۆکهەڵیژ٦١ڵو  وەتا  ژ ی
ژتەمژ٧٣٦٢ ژالو زو ژپۆۆێۆۆگەیەتۆۆ  ،

ژلەسۆۆۆەڵژ ژاەیە تۆۆۆاڵیۆۆۆگەڵیۆۆۆاک
ژعۆۆێۆۆر ق ژ ژسۆۆیۆۆاسۆۆ  مەشۆۆاە ی
ژتۆۆاژ ژهۆۆ  ژچۆۆاوەڕی ژ ەهۆۆێ ئەو ک
ژ ۆۆاوژ ژسۆۆەڵەتۆۆیەتۆۆا ۆۆ  یۆۆاڵیۆۆ   ە
ژعۆۆێۆۆر قژ ژسۆۆیۆۆاسۆۆ  تۆۆکڕەپۆۆا ۆۆ 
ژڵێۆكژ لەسەڵژهنەماتا  ژیاڵیەتە
ژئەمۆۆا ۆۆیۆۆ ژ ژئەوتۆۆاتە ژو  ەتەوک

 هەشر ڵژ ەتەکژلەژیاڵیەتە  !ژ
 ەسەاو ەسە ر   ژ ەسەنتژوژ
ژ ەسۆۆەنتۆۆر ژ ژلە هەشۆۆر ڵیۆۆ ۆۆر ک
ژز ڵوژ ژ ە ۆۆگۆۆ  ژهۆۆنەمۆۆای لەسۆۆەڵ
ژ ەوتۆۆۆۆرئژ ژئەوەی ژ ۆۆۆۆیە  تەم
ژئەوژ ژو ژپەڵلەمۆۆا ۆۆ  ز ڵیۆۆنەی
ژاۆێۆنۆاوەژ ژز ڵی ژ ە ۆگۆ  اێ ەی
ژحۆۆۆ ۆۆۆومەتۆۆۆ ژ ژ ەتۆۆۆو  ۆۆۆێ ئەوە
ژتۆۆا و یۆۆ ،ژ ژو ژهۆۆ ۆۆات  ڵوسۆۆ 

ژپۆۆۆۆۆڕوپۆۆۆۆۆاتە ۆۆۆۆۆرەیژ اەمۆۆۆۆۆووی
ژ ۆۆۆاوهەتۆۆۆادۆۆۆ  ژ چەوشۆۆۆەتۆۆۆاڵ  ەو
ژیەتۆۆنیۆۆ ژ ژپۆۆرسۆۆە ژئەو ئەوەی
ژاۆۆۆێۆۆۆ ە ژ ژلۆۆۆکژیۆۆۆ ۆۆۆ   ەتۆۆۆاتەوە
مەسەلەیەكژژتەژ و یژڵوخا ۆ ژ
ژهەژ ژهەخشۆ  سە  مژئەوژاێ ەی
اێ وژمیشیشیاژشێ،ەتاکژ ەوڵیژ
ژمەشۆاە یژ ژلە سەڵەت ژه ۆیۆنۆ 
سیاس ژوژلەژپێگەیژ ەسۆەنتۆ ژ
ژز ڵیۆۆنەیژ ژعۆۆێۆۆر قۆۆر ، سۆۆیۆۆاسۆۆ 
ژعۆۆێۆۆر قژ ژ   ۆۆیۆۆشۆۆووی شۆۆێۆۆ،ەی
ژپشۆۆۆەۆۆۆیۆۆۆو  ۆۆۆ ژ ژهەدۆۆۆ ۆۆۆو  ەهۆۆۆوو،
ژسۆەڵهۆازیژ ژو هێرڵێغ ژسیاس 
ژوتۆو  ۆایژ ئێر کژهووژلەوژاێۆ   ە
ژئۆێۆر کژ ژتەوڵەی  ەسەێوەڵ    
ژوژ ژتۆاڵوهۆاڵیژسۆیۆاسۆ  هووژلە
ژعۆۆێۆر قۆۆر  ژ ژئەمۆۆنۆ  ژو سۆەڵهۆازی
ژتۆۆۆکڕ  ۆۆۆ ۆۆۆاڵیژ ژئەمە ئۆۆۆێۆۆۆ ۆۆۆەۆۆۆا
ژ" ۆاومۆادۆ ژ هەسەڵ  ژااتوە،ژهکیە
شێ،ەش"ژتووش ژقەیر کژهۆووکژ
ژتەو فۆوقۆ ژ وژئاینرەیژح ومەت 
ئەوە رەیژ ی ەژ اڕووکژتۆاڵیۆكژ
ژهۆۆۆاڵو  خۆۆۆ ژ ژئۆۆۆێۆۆۆ ۆۆۆەۆۆۆا هۆۆۆووە 
سیاس ژوژئەمن ژعێر قژلەسۆەڵژ
ژتەژ لۆێۆو ڵیژچەقۆکیەكژ   ۆر وە
ژڕەوتژ اەڵ ووسەڵیژهە ەس 
ژوژ ژشۆێۆ،ەتۆا ەوەیە وژمیۆشۆیۆشۆیۆا
ژوونتەژ ژئەمۆۆریۆۆ ۆۆاو ژو ئۆۆێۆۆر ک
ژ  سۆۆۆۆۆەۆۆۆۆۆ ژ عەڵەهۆۆۆۆیەتۆۆۆۆۆا ۆۆۆۆۆ 
ژپشۆۆۆەۆۆۆیۆۆۆا ەوەژ ژلە ئەمۆۆۆریۆۆۆ ۆۆۆاش
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ژیۆۆاخۆۆو ژ ژهۆۆڕو ت  پۆۆێۆۆ ۆۆر   ک
ژهەڵ ەو مژ ژئۆۆێۆۆ ۆۆەۆۆا حۆۆ ۆۆومەتۆۆ 
 ەهێ ژتاژئەوتاتەیژئەمژاێ   ەژ
ژلە ۆێۆو کژ هەژڕێ ەوتنێكژ ەتەک
خکیا ر ! ژلەوهاڵە  ژهاڵو  خ ژ
ژئەمۆنۆیەتۆ ژ ژیاکژوژتوزەڵ کژو

 خەدكژچ ژهەسەڵ ئ 
 

ژلەوژ ژهۆا عوس اکژحاج ژماڵفب
ژتەژ ژپۆێۆ ۆ ەیۆ  شوێنەوەژ ەسۆ 
ژئۆۆۆاشۆۆۆ ۆۆۆر وژ ژهۆۆۆێۆۆۆاڵەڵ ەو ز ڵ
هێرو د ژز ڵینەیژااوونتیۆا ۆ ژ
ژتۆۆۆۆوڵ سۆۆۆۆەۆۆۆۆاکژ ژو عۆۆۆۆێۆۆۆۆر ق
ژاەدۆ ۆ  ڵ  ە  ژ ژلەم هەشر ڵیۆیۆاک
ژم ۆۆەەتۆۆکدەوژ ژهەڕ سۆۆەۆۆ   ەتۆۆر  
ژهەژ ژتۆێۆشۆا توڵزێ  ژتەوڵەیۆاک
ژاۆێۆ ەژ ژئەو ژتەو وی ڕوخ اڵی
ژهە ۆۆۆۆۆاویژ سۆۆۆۆۆیۆۆۆۆۆاسۆۆۆۆۆیۆۆۆۆۆا ەی
ژ ەیۆۆۆۆا ەوێۆۆۆۆ ژ اەدۆۆۆۆ ۆۆۆۆ  ڵ  ەوە
ژلەژ ژپۆر سۆەیژسۆیۆاسۆ  اەمۆاک
ژحۆۆ هەژ ژ ەسۆۆەنتۆۆ  ئەزمۆۆو ۆۆ 
ژوژ ژتۆۆۆائۆۆۆفۆۆۆ  ژو ئۆۆۆیۆۆۆ ۆۆۆنمۆۆۆ 
ژهەژ  ەتەوەپەڵسە ژمیشیشیاتۆاک،
ژپۆۆۆێۆۆۆ ۆۆۆ ۆۆۆاۆۆۆێۆۆۆنۆۆۆنەوە ژ ڕێۆۆۆ ەوتۆۆۆ ،
ژلەژ ژپەڵچەتۆۆر  ڵ ژلە ئەمۆۆجۆۆکڵە
ژ ۆۆۆۆاڕەز یەتۆۆۆۆ ژ ژو تۆۆۆۆوڕەیۆۆۆۆ 
ژهەشۆۆۆر ڵیژ ژهۆۆۆک ژ جەمۆۆۆاوەڵی
ژاەدۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆ  ڵ ک،ژ ژلە  ەتۆۆۆۆۆر ک
ژلەژ ژتەوڵەیە  ەسۆۆەۆۆ ەوتۆۆێۆۆ ۆۆ 
ژوژ ژخەهۆۆۆات اە ۆۆۆگۆۆۆاوەتۆۆۆا ۆۆۆ 
ژجەمۆۆاوەڵیژ  ۆۆاڕەز یەتۆۆیەتۆۆا ۆۆ 
ژهۆۆۆکژ ژتۆۆۆوڵ سۆۆۆەۆۆۆاک ژو عۆۆۆێۆۆۆر ق
ژلەژ ژ ەسۆۆەنتە  ژئەم ڕوخۆۆا ۆۆر ۆۆ 
ژتەوڵەیەژ اەما  اتر ژش  ەێ ۆ 
ژلەژ ژاۆۆێۆۆ   ەی ژئەو ژتەو وی هۆۆک
چو ڵچێوەیژپر سەیژسیۆاسۆ ژ
ژاەدۆۆۆ ۆۆۆ  ڵ  ۆۆۆر ژ تۆۆۆادۆۆۆەەجۆۆۆاڵی
 ەیا ەوێ ژ ەسەنت ژجەڵ ەی ژ
ژئۆۆۆۆاسۆۆۆۆا ۆۆۆۆ ژ ژهە ژتۆۆۆۆان ۆۆۆۆ  و

   ه ەزڵێننەوە 
هەژتشە ژ  خەتەژهەوژئاقۆاڵە  ژ
ژ ەهۆۆۆاتەژ ژڕو  وەتۆۆۆاک ڕەوتۆۆۆ 
ژئەمژ ژ و ی ژتە پۆۆۆۆێۆۆۆۆشۆۆۆۆەوە
ژهۆۆکژ ژئۆۆایۆۆنۆۆرەیە  اەدۆۆ ۆۆ  ڵ  ە
ژعۆێۆر قۆر ژ پێ اێنا  ژح ومەتژلە
ژچۆو ۆ ەژ ژ ۆیە، ژئۆاسۆاک  ا یۆاڵەو
ژلەژ ژاەڵ ژ ەز  ۆۆیۆۆ  ژهۆۆاش ئەوە
ژتەژ سایەیژئەمژ ەسەنتە  ژهوو
چە ری ژما گژخکپیشا ر  ەتا  ژ
ژخۆۆۆو ڵوژ ژشۆۆۆاڵەتۆۆۆا ۆۆۆ  هەغۆۆۆر و
هە ڵوش  ژڕوخا  ژ ەسۆەنت،ژ
ژعۆ ۆرولۆ ۆاۆریژ ژعۆا ع ح ومەتۆ 
ژاۆۆۆێۆۆۆ ەژ ژاەدۆۆۆوەشۆۆۆا ەوە  یۆۆۆاک
ژهۆۆۆوکژ ژ ۆۆۆاچۆۆۆاڵ سۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆیەتۆۆۆاک
ژتۆاژ ح ومەتێك ژتات ژپێ  اۆێۆنۆ 
ژئەمەشژ اەد   ڵ   ژپێشوەخ  
ژتەژ ژاەدۆ ۆ  ڵ  ەیە ژئەو ئۆاتۆامۆ 
ژعۆۆۆێۆۆۆر قژ ژخەدۆۆۆ ۆۆۆ  ز ڵیۆۆۆنەی
) ایەت (ژتەوڵەوژڕی و تۆر  ۆ ژ
ژتۆر ەژ ژسۆیۆاسۆیۆا ەی ئەوژاۆێۆ ە
ژتۆۆۆوڕەیۆۆۆیۆۆۆاکژ ژڕمۆۆۆ   ۆۆۆیۆۆۆشۆۆۆا ەو
ژلەژ ژقەیۆۆر  ەی ژئەو لۆۆێۆۆوەشۆۆا ۆۆر 
ژتەژ  ەسەنت ژسیاس ژعۆێۆر قۆر 
ژپۆۆێۆۆ ۆۆاۆۆێۆۆنۆۆا ۆۆ ژ ژلەسۆۆەڵەتۆۆای اەڵ
ژتەو فۆۆ ۆۆیەوەژ ژحۆۆ ۆۆومەتۆۆ  یەتەم
ڕەت ژ  توتاوە،ژئەمژاەد   ڵ  ەژ
ژتەیۆۆا ۆۆرک ژ ژهەهۆۆنۆۆ ەسۆۆەۆۆ  زیۆۆاتۆۆر
ژوژ ژالیە ۆۆێۆۆک ژهە ژتە  ەهۆۆیۆۆنۆۆیۆۆ 
 ووالیەکژوژسێژالیەکژ اتۆو  ۆ ژ
ژپۆۆۆێۆۆ ۆۆۆ ۆۆۆاۆۆێۆۆۆنۆۆۆ  ژ حۆۆ ۆۆۆومەتۆۆۆێۆۆک
ژهەجۆکڵێۆکژ ااوسە گ ژاێۆ یۆاک
ژئە ۆۆجۆۆامۆۆ ژ ژ ۆۆاتۆۆو  ۆۆ    هەزیۆۆوە،
ژسۆۆە ۆۆگۆۆ ژ ژهۆۆ ە ە اەدۆۆ ۆۆ  ڵ ک
ژپۆۆۆۆێۆۆۆۆ ۆۆۆۆاۆۆۆۆێۆۆۆۆنۆۆۆۆا ۆۆۆۆ ژ مەحەتۆۆۆۆ 
ژاەڵهۆۆۆۆکیەژ حۆۆۆۆ ۆۆۆۆومەتەتەیۆۆۆۆاک 
ژسۆیۆنۆاڵیۆکژ ژچە ۆرەاۆا پێش ۆیۆنۆ 
ژوژ ژپۆۆۆۆێۆۆۆۆ ۆۆۆۆر   ک ژلە  ەتۆۆۆۆرئ،
ژ ۆۆێۆۆو کژ ژشۆۆەڕی ژو هۆۆاڵتۆۆرژی

ژ ەخۆۆۆۆالەتۆۆۆۆ ژ ژو اۆۆۆۆێۆۆۆۆ ەتۆۆۆۆاک
ژزیۆاتۆرژ ژو ڕ سەەوخکیژوونتاک
ژهەنمژ خول ا ر  ژهاڵیژ ائەمن  
ژهە و یژ ژتە و قۆۆۆۆ،ۆۆۆۆیەتۆۆۆۆێۆۆۆۆک
ژئەمژ ژهۆان ەسۆەۆ  اەژ ەسا ژلە
ژتەژ ژئەوەیە اێ ەژمیشیشیۆایۆیۆا ە،
ژڕ  ەیژ ژهە اەڵیە ژلەوژاۆێۆ   ە
ژوژ ژسۆۆیۆۆاسۆۆ  ژ ۆۆفۆۆوزێۆۆ ۆۆ  پۆۆێۆۆگەو
 ەوڵیاک،ژلە ەسەنت ژسیاسیۆر ژ
ژ ڵوسۆەۆ ۆر ،ژ تە رەد ەا ێۆ ۆیۆاک
ژتەوڵەتۆۆریۆۆ ژ ژتۆۆو  ۆۆیۆۆویۆۆا ە تە
ژوژ ژ ەوتەتۆاک سەڵمایەژلەژچۆادە
ژوژ ژقۆۆاچۆۆاخۆۆوۆێۆۆەۆۆ  ژو هۆازڵتۆۆا ۆۆ 
ژهۆۆۆۆۆ ەک ژ ژتەدەتە جەڵ ەیۆۆۆۆۆر 
ژئۆۆۆاسۆۆۆەۆۆۆ ژ ژئەوەیە مەهەسۆۆۆەۆۆۆی
ژلەژ ژهەڵژەوە ۆریۆیۆاک هەڵ ەو م 
تان وێە ژوژتەدەتەیژسەڵمۆایەژ
ژ ۆیەژ هەژقاز  ج ژایچژالیە ێ یاک
ژشۆۆەڕەوە،ژ ژحۆۆادەتۆۆ  ژهۆۆ ەو ە و
ژئۆۆۆاتۆۆۆامۆۆۆ ژ ژلە ژهەجۆۆۆیۆۆۆا هۆۆۆکیە
ژتۆێژ ژ ۆیە اەد   ڵ  ەتاک،ژتر ۆگ
 ە گ ژز ڵیژاێناوەژیاکژتەم ژ
اێناوە،ژوە ژاێ یژمۆیۆشۆیۆشۆیۆاوژ
مافیاژتاژهکیاکژ ەترێ ژ ۆاچۆاڵکژ
ژسۆۆۆەو  وژ ژیەتۆۆۆەۆۆۆر   لە ۆۆۆێۆۆۆو ک
مامەدەه ەکژهکژڕێ ەوت ژلەسەڵژ
تان  ژوژقکڵخ ر   ژسۆەڵوەتژ
ژاەدۆ ۆ  ڵ کژ ژعۆێۆر ق  وژساما  
ژیۆاژ ژڕێۆ ەوک ژ ەهۆێۆ ، ژیۆا اەهێ 
ژشۆۆێۆۆو زێۆۆکژ ژهە ژ ەتەوک، ڕێۆۆک
ژئۆیۆر ڵەوژ لە ەسەنت ژمیشیۆشۆیۆا،
ژ ەهەک ژ ژهەڕێۆوە ح ومەتەتەیاک
ژ ۆۆۆاوچەیژ ژحۆۆۆاتۆۆۆ ۆۆۆ  اەڵیە 
ژئەوژ  ەسەنت ژخکیژ ەهێ ،ژتۆا
ژجەمۆاوەڵیژ تاتەیژ ۆاڕەز یەتۆ 
ژئەمەشژ ژ ەپەڕێۆۆنۆۆێۆۆ    ەڵیۆۆاک
ما ایژئەوە یەژئەمژ اجێگیریژوژ
تێ  وەژسیاسیەژئەتو  ێژتاسۆەڵژ
ژ ۆالەهۆۆاڵوژ ژو  ژلە  خۆێۆ ۆ  هۆێۆ  

ژلەژ ژئەتەڵ ژچە ۆریۆ  هاڵتۆرژیۆر ،
ژتۆۆاژ ژڕو   ە ژقۆۆاهۆۆیۆۆشۆۆ  پۆۆێۆۆشۆۆاۆۆات
ژلەژ ژ ۆۆێۆۆو  ۆۆیۆۆاک  ژشۆۆەڕی ئۆۆاسۆۆەۆۆ 
اەمووژئەتەڵەتا ر ژژتۆرێۆ ۆاڵ کژ
وژخەد  ژاەژ ڵوژزەح ەت ۆێۆ ژ
ژئەوژ ژقۆۆۆوڵهۆۆۆا ۆۆۆ  تەوڵەتۆۆۆریۆۆۆ 
ژوژ اەلومەڵجەژ ەه ،ژلەژهێ اڵی
ژوژ ژهۆۆۆۆرسۆۆۆۆیەتۆۆۆۆ  ژو  ە  ڵی

 اەژ ڵیر  ژژ
 

ژهۆاڵو  خەتەژ ئکتەکهەڵبژئەتەڵ
ژوەزعەژ ژئەم ژتە هەوجکڵەژهۆوو
ژحۆۆ ۆۆومەتژ ژتۆۆێۆۆشۆۆاو  ڵێۆۆ ەی
ژچۆۆ ژ ژخەدۆۆک ژ ەهۆۆوو،  ڵوسۆۆ 
ژهەژ ه ات ژچککژهەو  ێژ ەسە 
ژوژ ژهۆۆگۆۆات خۆۆ مەتۆۆگۆۆوز ڵیەتۆۆاک
ژخۆۆکیۆۆاکژ ژتۆۆوزەڵ  ۆۆ  ژو ژیۆۆاک
ژوەزعەتەژ ژئەتەڵ هەڕیۆۆوەهەڵک 
ژڕ شۆۆ ژ ژشۆۆەڕ   ژئۆۆاقۆۆاڵی هە

 خەدکژچ ژه ەک 
 

ژوە ژ ژمۆاڵفب عوس ا  ژحاجۆ 
ژئەتەڵیژ ژپۆێۆر ، ژئۆامۆاژەم پێشەر
ژجۆاژ سیناڵیکتاکژچە رژالیە ەیە،
ژپۆۆێۆۆکژ ژیۆۆا ژپۆۆێۆۆ ۆۆ ۆۆێۆۆ  حۆۆ ۆۆومەت
ژلەپۆۆێۆۆنۆۆاوژ ژاۆۆێۆۆ   ە ژئەو  ەیەت،
ژسۆۆەڵمۆۆایە  ،ژ ژتەدەتەی زیۆۆاتۆۆر
ژهەڕێۆوەهۆر  ۆ ژ ژو پر ژەتا ۆیۆاک
ژشۆۆێۆۆو زەیژ ژهەو  ەسۆۆەنتۆۆیۆۆاک
ژهەڕێۆۆوەیژ ژ ەتۆۆو ۆۆجۆۆێۆۆ ، هۆۆکیۆۆاک
ژسۆادۆ ژ ژلەچە ۆر  ەهەک ژئەوەش
ژهەژ ڕ هر و  ژئەوەیژئەمژاێۆ   ە
ژلەژ ژتۆۆر وە ژعۆۆێۆۆر قۆۆیۆۆاک خەدۆۆ ۆۆ 
ژلەژ جیاا ر ژتەموێنەیە ژخەد یۆاک
ژئۆاویژوژ ژهۆۆێ ژو ژتۆاڵەهۆۆایۆ  هۆێ
ژخۆ مەتۆگۆوز ڵیژ   هی ژ ەتر   
وژتە رڵوسە ژوژهێ ەش ر کژلەژ
پێر وی ەیەتا  ژژیا ر ژڕ تۆرتۆوەژ
ژحۆۆۆۆ ۆۆۆۆومەتۆۆۆۆ ژ لەتۆۆۆۆاتۆۆۆۆێۆۆۆۆ ۆۆۆۆر 

 تەو ف یشیاکژپێ اێناهوو ژ
ژخەدۆۆۆۆکژ  ۆۆۆۆاڕەز یەتۆۆۆۆیەتۆۆۆۆا ۆۆۆۆ 
ژحۆۆۆ ۆۆۆومەتە  ژ ژئەو لەهەڵ مۆۆۆ ەڵ
ژوژ خکیژ و  ر،ژتەژ الەهۆاڵتۆریۆ 

ژژیا ۆیۆاکژ  ەتو جاوتری 
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ژخەدۆۆۆۆۆۆۆۆکژ هەڵەوڕوی
ژئەمژ ژاەدۆۆۆۆ ەتە تۆۆۆۆر  تەوە 
اەلومەڵجەیژ و یژاەدۆ ۆ  ڵ کژ
ژقۆۆۆودۆۆ ۆۆۆو ەوەیژ ژو لەهۆۆنۆۆ ەسۆۆۆ 
ژسۆۆیۆۆاسۆۆ ،ژژ ژ ەسۆۆەنتۆۆ  زیۆۆاتۆۆری
ژوژ ژسۆیۆاسۆ  ژ ۆاجۆێۆگۆیۆری زیاتر
ژخەدۆۆۆکژ ژتۆۆۆوزەڵ  ۆۆۆ  ژو ژیۆۆۆاک
ژ ەتۆات ژ ژسۆەخۆەۆەۆر ژو  الەهاڵتۆر
هکیەژپێوی  ژ اتاتژچاوەڕو   ژ
ئەوەهی ژشەڕژ ەهێ ژیاکژ اهێ ،ژ
ژیۆۆاژ ژ ەتەک ژ ڵوسۆۆ  حۆۆ ۆۆومەت
 ڵوسە ژ اتەک ژهەژاەڵژهاڵێ ۆر ژ
ژتەژ ژسۆۆۆەلۆۆۆ ۆۆۆا ۆۆۆروە ئەوەیۆۆۆاک
ژوژ ژتۆۆۆا  ژز ڵ ئەزمۆۆۆو ۆۆۆێۆۆۆ ۆۆۆ 
ژمۆیۆشۆیۆشۆیۆاژ ژاۆێۆ ە هێ ا اماکژلەم
ژعۆروهەوژ ژو ژتۆائۆفۆ  ژو ئی نمۆ 
توڵ  یەتیەژوەڵترتووە،ژتەژاەڵژ
ژلەژ چۆۆۆۆۆۆاوەڕو  ۆۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆۆو ۆۆۆۆۆۆێۆۆۆۆۆۆک
ژوژ ژسۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆ  اەد ۆۆۆوتەوتۆۆۆ 
ژتەمەیژ ژو سۆۆۆۆۆەو  ومۆۆۆۆۆامەدە
ژمۆۆۆایەیژ ژ ەهۆۆۆێۆۆۆەە سۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆیۆۆۆاک
زیا  ەخش ژزیاترژهکژتوزەڵ  ۆ ژ
ژهەژ ژخۆۆکیۆۆاک ژهۆۆک ژاەڵ خەدۆۆک 
ڕ ژیژڕو ا ژهەچە ری ژشێوەوژ
ژتەژ ژڕ  ەتەیە ۆۆ  ژپۆۆێۆۆ ۆۆاک زمۆۆاک
ژوژ ژ زی ژو ژتە ۆۆرەدۆۆ  حۆۆاتۆۆ ۆۆ 
ژ ەژ ژتۆۆان ۆۆ ۆۆاڵیۆۆ   ژو جەڵ یۆۆ 
ژوژ خکیاکژوژ ەژف روژئایر لکژیۆا
ژوژ ژسۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆ  ژ ەخشۆۆۆەی  ە
ڕێ ەوت ژوژ ەژشەڕیژ ۆێۆو  ۆیۆاکژ
ژهۆۆۆۆکژ ژسۆۆۆۆو ی ژزەڕەیە   ە 
ژهەنوژ ژمۆایەی خەدکژ یە،ژهەدۆ ۆو
ژئەوپەڕیژ تۆۆۆۆاڵەسۆۆۆۆاتۆۆۆۆێۆۆۆۆ ۆۆۆۆ 
 ائین ا  ژهوکژوژتۆک ەپەڵسۆەۆ ژ
 وژ ڕ رەی ژخکیاکژ ەسەل ێن  

ژڕێۆۆگۆۆایژ ژیە  ژعۆۆێۆۆر ق خەدۆۆ ۆۆ 
ژهەمژ اەیە،ژئەوی ژتکتاییاۆێۆنۆا ە
ژاەژ ەسۆادەژ پر سەژسۆیۆاسۆیەی
ژتۆۆۆاقۆۆیۆۆۆگەیژ ژتۆۆۆر  تە عۆۆێۆۆر قۆۆۆ 
ژتەژ ژلە ەسۆۆۆەنت، شۆۆۆێۆۆۆو زێۆۆۆک
ژلەسۆەڵەتۆاوەژ تەڵەسەتا  ژاەڵ
ئێ  اڵایەڵەوژ ەسوتێ ژوژخەدکژ
ژ ۆۆۆایەیژ ژئەو  ەسۆۆۆوتۆۆۆێۆۆۆنۆۆۆێۆۆۆ  
ژاەدۆۆ ۆۆ  ڵ  ە  ژ ژئەم لەهەڵ مۆۆ ەڵ

ژوژ ژمۆۆۆۆا ۆۆۆۆگۆۆۆۆرتۆۆۆۆ   ۆۆۆۆ ۆۆۆۆایشۆۆۆۆ 
ژهەڵزیژ سۆۆۆۆۆنۆۆۆۆۆوڵهە ۆۆۆۆۆریەتۆۆۆۆۆ 
ژپۆۆۆروسۆۆۆەیۆۆۆر ژ ژئەم لەهەڵ مۆۆۆ ەڵ
ژاەمۆاکژ ژ ڵێۆ تۆر وەی  یۆشۆا ۆر ،
ژتەژ  اڕەز یەتیەتا  ژئۆکتۆەۆکهەڵە
ژ ۆۆۆۆۆاچۆۆۆۆۆاڵتۆۆۆۆۆر ژ  ەسۆۆۆۆۆەنتۆۆۆۆۆ 
ژهەژ ژ ۆۆاچۆۆاڵ ژو سۆۆەڵشۆۆکڵهۆۆێۆۆ 
ژهۆێۆ ،ژ اەد   ڵ   ژپێۆ ژوەخۆ 
ژئەمژ ژ و ی ژپۆۆێۆۆوی ۆۆەە اەڵهۆۆکیە
ژعەمەلۆیەتۆا ۆ ژ  ایەشژاە ۆگۆاوە
ڕوخا  ژئەمژ ەسەنتەوژتکتای ژ
ژسۆۆۆۆیۆۆۆۆاسۆۆۆۆیەیژ ژپۆۆۆۆر سۆۆۆۆە ئەو
ژاۆێۆ یژمۆیۆشۆیۆشۆیۆایژ ااوسە گ 
ژعۆروهەوژ ژو ژتۆائۆفۆ  ژو ئی نمۆ 
ژهۆۆنەمۆۆایژ ژتۆۆر  تە تۆۆوڵ  یەتۆۆ 
هەڵجەسەەتر   ژژهێژئیۆر  ەیۆ ژ
ژپۆۆێژ ژتۆۆکتۆۆایۆۆ  ژ ەهۆۆێۆۆ  خەدۆۆک،
ژخەدۆکژوژ ژ ەسۆەنتۆ  هاێنۆرێۆ  
ژ ەوڵوژ ژئۆۆۆۆیۆۆۆۆر  ەو تەڕ  ەوەی
 ەخالەت ژخەدک،ژ ەهێ ژهنەمایژ
ژوژ ژ ەسۆۆۆەنت پۆۆۆێۆۆۆ ۆۆۆاۆۆۆێۆۆۆنۆۆۆا ۆۆۆ 
ژهۆێۆ ،ژ ژتۆکمەدۆگە ژ هەڕێوەهر  ۆ 
ژهەڵژ ژڕێۆۆۆۆۆۆگەیەش ژئەم اەڵ
 هەشەڕوژتاڵەساتەتاکژ ەترێ  ژ

    
ژوژ ژژیۆاک ئکتەکهەڵبژهاڵو  خۆ 
ژتۆوڵ سۆەۆاکژ توزەڵ   ژخەد ۆ 
ژهەتۆۆایۆۆ ەتۆۆ ژ ژهەسۆۆەڵ ئ  چۆۆ 
ژاەمۆۆووژ ژاەڵێۆۆی تەحۆۆ ۆۆومەتۆۆ 
مەسەلەتا  ژخ ەکتەژئەسەۆکیژ
ژتە ۆا ەتژ ژو ح ومەت ژ اوە ری
مووچەش ژهەسەکتەوەژهەوژهڕەژ
ژ ەیۆنۆێۆرئ ژ ژتە پاڵەیەیژ اوە ر
ژسۆۆەڵاەدۆۆر  ۆۆ ژ ژئەتەڵی ئۆۆایۆۆا
خکپیشا ر کژوژ اڕەز یەتۆیەتۆاکژ
اەیە،ژئەتەڵژاەیەژچ ژه رئژتاژ
ژتۆۆۆۆروپۆۆۆۆ ژ ژ ەسۆۆۆەەو اۆۆۆێۆۆۆۆ و
ژلەژ هکڵژو ی ژهەالڕێیر ژ ەهەکژو
 ئاما جەتا  ژ وڵیژ ەخە ەوە 

 
ژاەڵژ ژمۆاڵفب ژحۆۆاجۆ  عۆوسۆ ۆاک
ژوژ ژاۆۆۆۆۆێۆۆۆۆۆرش لەسۆۆۆۆۆەڵەتۆۆۆۆۆای
ژسۆەڵژ ژهۆک ژئەمۆریۆ ۆا   تیرتۆاڵی
ژتۆوڵ  یەتۆ ژ ژحۆ هەتۆا ۆ  عێر ق،

ژ د ۆکزیژ پاش کوژپێشخ مەتۆ 
ژلەژ ژهۆۆوک ژئەمۆۆریۆۆ ۆۆا اۆۆێۆۆ ەتۆۆا ۆۆ 
ژوێۆۆر  ۆۆ ۆۆر  ۆۆ ژ ژو   تۆۆیۆۆرتۆۆر ک
ژلەژ ژتۆۆان ۆۆ ۆۆاڵیەی ژئەو عۆۆێۆۆر قۆۆر  
ژیەتەمۆۆۆر ژ ژتە ۆۆۆر وی جە ۆۆۆگۆۆۆ 
ژشۆۆۆێۆۆۆوەوژ ژهەاەمۆۆۆاک تۆۆۆر یۆۆۆاک
ژتۆوڵ  یەتۆ ژ فر و  ەرژح هەتا ۆ 
ژوژ ژ زی ژهۆک ژڕێۆ ۆخۆ ۆ  خکیاک
ژوژ ژسۆۆەڵوەت ژلە ژزیۆۆاتۆۆر تۆۆان ۆۆ 
ژتۆکتۆر  ەوەیژ ساما  ژعێر قژو
ژتە ۆر ویژ پاش اوەتا  ژجە ۆگۆ 
ژڕوخۆۆۆا ۆۆۆ ژ ژهە ۆۆۆاوی  ووەمۆۆۆر ،
ژتۆر ەژ ح ومەت ژهەعسژخۆکیۆاک
ژحۆ ۆومەتۆ ژ پێشڕەویژپێ اێنا  
ژوژ اێ ەژمیشیشیاتا  ژئۆیۆ ۆنمۆ 
ژ ەتەوەپەڵسۆۆۆۆەۆۆۆۆ ،ژژ تۆۆۆۆائۆۆۆۆفۆۆۆۆ 
ژتۆوڵ سۆەۆا ۆیۆشۆیۆاکژ چاڵە وس 
ژسۆۆەو  ومۆۆامەدەیژ ژهە هەسۆۆەەوە
ژفۆیۆرڵ دەوە،ژ ئاینرەیژعۆێۆر قۆێۆ ۆ 
ژهۆکتەژ عێر قێکژتەژچە ری ژسادە
ژشۆەڕوژ مەیر   ژتۆێۆشۆ ەتۆێۆشۆ 
ژزلۆۆاۆۆێۆۆ یژ ژوونتۆۆا ۆۆ   ەخۆۆالەتۆۆ 
ژ ۆۆۆاوچەتە،ژ ژوونتۆۆۆا ۆۆۆ    ۆۆۆیۆۆۆاو
ژوژ ژئۆێۆر ک ژ ەخۆالەتۆ  هەتای ەتۆ 
ژحۆۆۆ هەتۆۆۆا ۆۆۆ ژ ژو تە تۆۆۆوڵتۆۆۆیۆۆۆا 
ژاەڵێۆیژ  ەسەنتر ڵوژح ۆومەتۆ 
ژپۆر سۆەژ هەشێ  ژسەڵەتی ژلەو
ژتۆۆۆر ەژ ژعۆۆۆێۆۆۆر قۆۆۆ  سۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆیەی
ژئەوژ تەالوەیژ ەسە ژ ەسەنت 
ژتۆک ەپەڵسۆ ژوژ اێ ەژمیشۆیۆشۆیۆا
ژهەڵجەسۆەەتۆر  ۆ ژ ئی نمیۆا ەو
ژوژ ژ ۆۆاجۆۆێۆۆگۆۆیۆۆری ژلە و قۆۆ،ۆۆیەتۆۆێۆۆک
تێ  ویژسیاس ژوژئۆایۆنۆرەیەتۆ ژ
 ا یاڵوژتوزەڵ  ێ  ژپڕژمەینەت ژ
ژهۆۆکژ ژتۆۆاڵەسۆۆات ژو ژ ۆۆائەمۆۆ  و
ژئەمژ ژاەڵ ژعۆێۆر ق،    یۆشۆەۆو  ۆ 
ژهەڵ ەو مژ اەلۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆومەڵجە
تاڵیگەڵیژ ەڵێن ژوژمەترس ژوژ
ژاەلۆۆومەڵجۆۆ ژ ژلەسۆۆەڵ  ۆۆائەمۆۆنۆۆ 
ژ   ۆۆۆۆۆۆۆاوە ژ تۆۆۆۆۆۆۆوڵ سۆۆۆۆۆۆۆەۆۆۆۆۆۆۆاک
ژپۆاشۆ ۆکیژ توڵ سەۆا ۆیۆ ژهۆکتە
ژتەژ ژعۆێۆر قۆێۆک ئاینرەیژسیاسۆ 
ژجە ۆۆۆجۆۆۆادۆۆۆ ژ ژ ۆۆۆاو ژلە هەڵ ەو م
ژ ڵ وە ژ ژحەشۆاڵ ئادۆوتۆکڵەتۆا ۆر 

ژحۆ هەتۆا ۆ ژ ژڕ شۆ  هەما ایەت 
ژخەدۆ ۆ ژ توڵ  یەت ژچاڵە وسۆ 
ژتۆرێۆر وەژ ژتەو و توڵ سۆەۆا ۆیۆاک
ژلەتە ژ ژ هەوژسەو  ومۆامەدەیەی
ژ ەیۆۆ ەک،ژ ژعۆۆێۆۆر قۆۆر  حۆۆ ۆۆومەتۆۆ 
ژقۆکڵخۆۆ ۆر  ۆۆ ژ ژو لە  هەشۆ ۆر ک
ژعۆێۆر قۆر ،ژ سەڵوەتژوژسۆامۆا ۆ 
ژلەژ ئەوژعێر قەیژئێ ەاژ ەڵتیۆرە
ژفۆۆر و  ۆۆ ژ ژ ۆۆاڕەز یەتۆۆ  هەڵ مۆۆ ەڵ
ژ ەهۆێۆ ژ ئەوژجەماوەڵەیژ ەدێۆ 

 ئەمژ ەسەنتەژهڕوخێ  
ژو قۆۆۆ،ۆۆۆیەتۆۆۆ ژ ژهۆۆۆنەمۆۆۆای لەسۆۆۆەڵ
ژ ۆۆۆۆاڕەز یەتۆۆۆۆ ژ اەلۆۆۆۆومەڵجۆۆۆۆ 
ژهەڵ مۆۆ ەڵژ ژخەدۆۆک، هەڵفۆۆر و  ۆۆ 
پر سەیژچک یەت ژپۆێۆ ۆاۆێۆنۆا ۆ ژ
ژهۆۆۆکژ ژسۆۆۆیۆۆۆاسۆۆۆ ،  ەسۆۆۆەنتۆۆۆ 
ژوژ ژخۆۆۆو سۆۆۆ  هەڵزتۆۆۆر  ەوەی
ژزەمۆیۆنەیەتۆ ژ پێر وی ەیەتا یاک،
ژلەژ ژهەڵ ەو م ژتە ژاەیە لەهۆۆۆاڵ
ژوژ ژعۆۆێۆۆر ق ژسۆۆیۆۆاسۆۆ  شۆۆا ۆۆکی
ژ ۆۆاڕەز یەتۆۆیەتۆۆاکژ تۆۆوڵ سۆۆەۆۆا ۆۆر 
ژوژ ژشۆۆاڵەتۆۆاک ژمەیۆۆر  ۆۆ   ێۆۆنەوە
ژئەوژ ژئەتۆۆۆو  ۆۆۆێۆۆۆ  تەڵەتەتۆۆۆاک،
اە گاو  ەیژڕوخا  ژ ەسۆەنتۆ ژ
سیاس ،ژلەژعێر قژوژتوڵ سەاکژ
ژهۆۆیۆۆ ۆۆاتەژ ژهۆۆ ۆۆاتەوەو هەڵجەسۆۆەە
ژوژ ژعۆێۆر ق ژجەمۆاوەڵی پێشەوە 
ژئۆۆۆۆایۆۆۆۆنۆۆۆۆرەیە ژ تۆۆۆۆوڵ سۆۆۆۆەۆۆۆۆاک
چاوەڕو  یا ەژتەژاۆاتۆنەمەیۆر  ۆ ژ
ژخەدۆ ەژ ئیر  ەیژشکڕشگێر  ەی
ژوژ ژ ەسۆۆەنت ژڕوخۆۆا ۆۆر ۆۆ  هۆۆک
ژ ەسۆۆۆۆۆەنتۆۆۆۆۆ ژ   مەزڵ  ۆۆۆۆۆر ۆۆۆۆۆ 
شوڵ ی ،ژاەڵژچاوەڕو  یەت ژترژ
ژتەژ ژسۆۆیۆاسۆ  ژاۆێۆۆ ێۆ ۆ  ژاەڵ لە
ژهەژ ژتەمە ژهۆۆۆۆنەمۆۆۆۆای لەسۆۆۆۆەڵ
ژئەوژ ژ ۆۆێۆۆو ک ژسۆۆیۆۆاسۆۆ  مۆۆامەدەی
ژوژ ژئۆۆیۆۆ ۆۆنمۆۆ  ژمۆۆیۆۆشۆۆیۆۆشۆۆیۆۆا اۆۆێۆۆ ە
ژخۆۆکیژ ژ ەخشۆۆەی تۆۆائۆۆیۆۆفۆۆیۆۆا ە  
 ەهاتەژڕێوە،ژتە ااژاێۆشۆەۆنەوەیژ
ژسۆۆۆیۆۆاسۆۆۆ ژ ژپۆۆۆر سۆۆەی اەمۆۆاک
ژئۆۆایۆۆنۆۆرەیژ ژتە تۆۆک ەپەڵسۆۆەۆۆا ەیە
عیر قژوژتوڵ سەا  ژپێژلەقادۆ ژ
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ژلەهەڵ مۆ ەڵیشۆر ژ  ڵوسەۆ ۆر وە 
ژتەژژ ژتۆۆولەمەڵتۆۆیەی ژژیۆۆا ە ئەو
ژخەدۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆ ژ ژو تۆۆۆۆۆریۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆاڵ ک
تەمرەڵ مەت ژتوڵ سەاکژژیۆا ۆ ژ
تیاهەسەڵژ ەهەکژهەڕەو ژ اهیۆنۆ  ژ
ژتۆاڵەیژ ژئەو تاڵژهەوەژتەشۆەۆوە
ژخۆکیۆر ژ  ەی ەکژ ە ژاەڵلەتات 
ژهەدۆۆ ۆۆوژ ژپۆێۆۆنۆۆا ەک، مۆوچەتۆۆا ۆیۆۆاک
ژمۆووچەژ ژئەو تەوتو ەتەژهۆڕیۆنۆ 
ژخەڵجۆۆۆ ژژ ژهەشۆۆۆ  ژتە تەمەی
ژمۆۆۆۆۆنۆۆۆۆۆر دۆۆۆۆۆێۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆ ژ ڕ ژیۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆ 
ژحۆۆ هۆۆا ەژ ژئەو  ەسۆۆەنتۆۆر ڵ  ۆۆ 
ژتۆۆریشۆۆەوەژ ژلەالیەتۆۆ   ۆۆاتۆۆات  
ژخۆۆ مەتۆۆگۆۆوز ڵیەتۆۆاکژ ژ اەمۆۆوو
تەسشییژهەژتکماڵا یاتا  ژخۆکیۆاکژ
ژتەڵتۆۆۆۆۆ ژ ژهە ۆۆۆۆۆاوی تۆۆۆۆۆر وە
ژ،ژ ژلەتۆۆاڵەهۆۆاو ژاەڵ تۆۆایۆۆ ەتەوە،
خەسەەخا ەو،ژقۆوتۆاهۆخۆا ە  اۆەۆر ژ
ژحۆۆ ۆۆومەتۆۆ ژ ژهۆۆڵۆۆێۆۆیۆۆ   ەتۆۆو  ۆۆیۆۆ 
ژلەمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆاوەیژ تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوڵ ی
ژاۆکیژ ژهۆووەتە  ەسەنتر ڵیەتیر 
ژهۆۆکژ ژ ەڵ ی ۆۆەڵی ژو  ەاۆۆامەتۆۆ 
ژزەحۆۆ ەتۆۆ ۆۆێۆۆشۆۆا ۆۆ ژ تۆۆرێۆۆ ۆۆاڵ  ۆۆو
 توڵ سەاکژهەشێوەیەت ژتشە  

ژسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆۆۆۆۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆەتەژژ ژهەم  ژ
ژ ەسۆۆەنتۆۆ ژ  ۆۆائۆۆیۆۆنۆۆ ۆۆا ۆۆیۆۆا ەی
ژز ڵهەیژ ژلە ژخەدۆۆ ۆۆۆ  تۆۆوڵ ی
ژخۆۆکپۆۆیۆۆشۆۆا ۆۆر  ۆۆیۆۆاکژ  ۆۆاوچەتۆۆاک
ژ ەسۆۆەنتۆۆر ڵ کژ ژ ژی سۆۆازتۆۆر و
ژز  ۆ ژ وەسەا ەوە ژلە اوچەتا  
ژشۆۆۆۆوێۆۆۆۆ ژ ژلەاە ۆۆۆۆرئ سۆۆۆۆەوز،
هاڵەتایژسەڵجەمژح هەتۆا ۆیۆاکژ
ژخۆۆکپۆۆیۆۆشۆۆا ۆۆر کژ ژهەنم سۆۆوتۆۆا ۆۆر 
ژپۆاڵتۆ ژ لە اوچەیژژێر ەسەنت 

ژفەز ژ ژسۆۆەڵتۆۆوتۆۆو ژئەو هەاۆۆکی
ژتەژ عەسۆۆۆۆۆۆ ەڵتۆۆۆۆۆۆاڵیەتۆۆۆۆۆۆیەی
ژهەسۆۆۆۆۆەڵژ سۆۆۆۆۆەپۆۆۆۆۆا ۆۆۆۆۆرویەتۆۆۆۆۆ 
 اوچەتە  ،ژ ەتو  ر ژسازه رێۆ  ژ

ژ ژ٧٣٧٣هەنمژلەژسەڵەتایژسالۆ 
ژوژ ژچۆۆۆۆاالتۆۆۆۆو ک تۆۆۆۆکمەدۆۆۆۆیۆۆۆۆک
ڕ ژ امە وس ژها یناکژ ەسەیاکژ
ژ ۆاڕەز یەتۆ ،ژ هر ژهکژ ەڵهۆریۆنۆ 
ژهەژ ژپۆۆۆاڵتۆۆۆ  ژزوو ژاەڵ هەنم
ژشۆێۆوەیژ ژهە ژهۆێۆ ۆنەمۆاو تکمەت 
ژئەمژ ژتۆۆرتۆۆۆنۆۆ  ژتەوتە جۆۆیۆۆۆاو ز
ژوژ چاالتو  ا ە ژلەژێرژئەش ە جە
اەڕەشە  ژئەمژاەد وڵ و  ەیۆاکژ
 اچاڵتر ژ  کژهنێ ژهەتۆاو  ۆێۆ ۆر ژ
ژپۆاشۆاکژ ژ ە  وە، تەژئە ۆجۆامۆیۆاک
ژ   وەڵەتۆۆۆۆا ۆۆۆۆ ژ هەاۆۆۆۆاوتۆۆۆۆاڵی
ژاەولۆۆۆێۆۆۆرژ ژلە ژپۆۆۆاڵتۆۆۆ     تۆۆۆای
ژهۆۆکژ ژقەڵەقۆۆوشۆۆیۆۆاک حۆۆوتۆۆ ۆۆێۆۆ ۆۆ 

  ەڵتر ک ژ
ژوژ هەڵ م ەمژهەمژتاو  ەیژپۆاڵتۆ 
ژ   تۆۆایژاەولۆێۆۆر،ژ    وەڵەتۆا ۆ 
ژهەڵفۆۆۆۆر و کژ  ۆۆۆۆاڕەز یەتۆۆۆۆیەتۆۆۆۆ 
ژوژ لەئاسە ژ اوخکیژتوڵ سەاک
ژالیەکژ ژلە  ەڵەوەیژتۆوڵ سۆەۆاک
ژڕێۆۆۆ ۆۆۆخۆۆۆر وەتۆۆۆا ۆۆۆ ژ ژو پۆۆۆاڵت
ژچە ۆریۆ ژ ژو ژمە ە ۆ  تکمەدگۆای
ژهۆێۆگۆا ەژژ تو  ودخا ەیژونتۆا ۆ 
ژوژ ژتۆۆۆوڵ سۆۆۆەۆۆۆاک لەاەڵێۆۆۆ ۆۆۆ 
ژمۆافۆ ژ ڕێ خر وەژجیۆاۆا ۆیەتۆا ۆ 
ژاەمۆۆووژ ژ ژهەڵزهۆۆوەوە   مۆۆر ب
ژ  و یژاەدۆوەشۆا ەوەیژ پۆێۆ ەوە
ژئۆۆۆۆاز  تۆۆۆۆر  ۆۆۆۆ ژ ژسۆۆۆۆ  یەو ئەم
ژ ەتۆۆۆر  ژ اەد ۆۆۆوڕ وەتۆۆۆا ۆۆۆیۆۆۆاک
ژهەژ هەجکڵێکژتەژئەمژ  و یەژهوو

ژجەمۆۆۆۆاوەڵیژ خۆۆۆۆو سۆۆۆۆەۆۆۆۆێۆۆۆۆ ۆۆۆۆ 
ژاەڵچە ۆرەژ هەشێوەیەت ژتشە  
ژحۆ ۆومەتەتەیژ سەڵەتاژپاڵت ژو
ژ   تۆۆاژ ژتە ژئەوەی ژپۆۆاسۆۆاوی هە
ژ ەسۆۆۆ ژ ژ ەهۆۆۆێ سۆۆەڵهەخۆۆۆکیەو
ژ ەتۆرئ،ژ تێوەڵ    ژسیاس ژتێر 
 ەیوی  ژملژهەمژفشاڵ  ەژ ە  ،ژ
ژتەی ۆۆۆ ژ ژاەمۆۆۆیۆۆۆشۆۆۆە اەڵهۆۆۆکیە
ژهۆۆنۆۆ ەسۆۆەۆۆێۆۆ ۆۆ ژ ژلە تۆۆیۆۆر وەتۆۆا ۆۆ 
ژلەژ یاسایر ژڕ  ەترت ژسەڵ ۆجۆام
ژژمۆۆاڵەیەتۆۆ ژ ژهۆۆایۆۆ ۆۆکتۆۆ   و ی
ژخەدۆۆۆ ۆۆۆۆ ژ ژلە ژز ڵ یەتۆۆۆجۆۆۆاڵ

ژ یژ٦٣توڵ سەاکژلەژاەد   ڵ   
ژ ژوژ٧٣٧٦ئۆۆۆۆۆکتۆۆۆۆۆەۆۆۆۆۆکهەڵی   

تەم ر   ژ ە گرەڵ   ژپاڵت ژژوژ
ژخەدۆۆۆۆ ۆۆۆۆ ژ هەڵ ەو مۆۆۆۆیۆۆۆۆر  ۆۆۆۆ 
ئاز  یخو زژهەڵ م ەڵژهەژتەی ۆ ژ
ژپۆۆاڵتۆۆ ژ ژهۆۆا یۆۆنۆۆاک، تۆۆیۆۆر وەتۆۆا ۆۆ 
ژلەژ ژپۆۆاشۆۆگەزهۆۆێۆۆەەوە ژتۆۆر   ۆۆاچۆۆاڵ
ژلەوژ ژهەشۆۆێۆۆک ژو هۆۆڕیۆۆاڵەتۆۆا ۆۆ 
ژ ۆۆۆاوزە ۆۆۆریژ ژتە اەد ۆۆۆوڕ و  ە
ژوژ ژسۆۆیۆۆخۆۆوڵیۆۆ ۆۆر ک ژهە  ەتۆۆر ک
ژتۆۆر  ژ ژئۆۆاز   ژ ژتۆۆیۆۆر ڵ، تۆۆاڵی
ژاەد ۆۆوڕ و  ەژ ژئەم ئۆۆاز  تۆۆر  ۆۆ 
ژهۆۆکسۆۆەڵهەخۆۆکیۆۆ ژ  ۆۆاتەڕێۆۆەەوە
   تاوژلێ وڵ ەی ژپاڵت ،ژهەدۆ ۆوژ
ژتۆۆاڵوخەهۆۆاتۆۆ ژ ژهۆۆک  ەتەڕێۆۆەەوە
ژوژ ژئۆۆۆۆاز  یۆۆۆۆخۆۆۆۆو ز ک اەمۆۆۆۆوو
ژوژ ژئۆۆۆۆۆاز  ی الیە ۆۆۆۆۆگۆۆۆۆۆر  ۆۆۆۆۆ 
اەد وڕ   ژسیاس ژتەژڵێگایاکژ
ژسۆۆۆۆۆۆۆیۆۆۆۆۆۆۆاسۆۆۆۆۆۆۆەتەژ ژئەم  ە  
ژهە ۆاویژ سەڵتوتگەڵیەیژپاڵتۆ 
ژفشۆۆاڵیژ ژهۆۆوۆۆێۆۆەەسۆۆەڵ     تۆۆاوە
ژ ۆاچۆۆاڵیژ ژپۆاڵتۆۆ  ئۆاز  یۆخۆۆو ز ک
ژپەشۆۆیۆۆ ۆۆاکژ ژهۆۆڕیۆۆاڵەی ژلەم تۆۆر 
هێەەوە ژهکیەژپێوی ەەژفشاڵەتاکژ
لەسەڵژپاڵت ژهەڵ ەو مژهۆێۆ ژتۆاژ
ژاەد ۆۆۆۆۆۆوڕ وژ ژئەو اەمۆۆۆۆۆۆوو
ژلەژ ژتە ڕ ژ امە وسا ەیژ ی ەی
ژئۆاز  ژ زینر  ەتا یر ژڕ یگۆرتۆووک،
ژ ەهۆۆۆۆێۆۆۆۆ ژ ژاەڵوەاۆۆۆۆا هۆۆۆۆ ۆۆۆۆات 

ژهۆۆۆێۆۆۆ ژ ژهەڵ ەو م فشۆۆۆاڵەتۆۆۆاک
ژئۆۆۆۆاز  یژ ژپۆۆۆۆاڵتۆۆۆۆ  تۆۆۆۆاوەتۆۆۆۆو
ژتۆکهۆوو ەوەژ ڕ  ەڵهڕی ژوژتکڕو
ژ ەسۆ ژ هەژڕەس  ژ ە اسێۆ ژو
ژئەوژ ژلەسۆەڵتۆوتژو اەدرەترێ 
ژتەژ ژعەسۆۆۆ ەڵتۆۆۆاڵیەتۆۆۆیەی فەز 
ژهەسۆۆۆۆۆەڵژ سۆۆۆۆۆەپۆۆۆۆۆا ۆۆۆۆۆرویەتۆۆۆۆۆ 
ژز  ۆۆ ژ ژ ۆۆاوچەی    ۆۆیۆۆشۆۆەۆۆو  ۆۆ 
ژپۆۆۆێۆۆۆوی ۆۆۆەەژ ژاەڵوەاۆۆۆا زەڵ    
ژوژ ژئۆاز یۆخۆو ز اەموژجەماوەڵی
ژحۆ ۆومەتۆ ژ  اڕ زیژهە ەسەنت 
ژوژ ژتۆۆوڵ ی  ۆۆاسۆۆیۆۆک ۆۆالۆۆیۆۆ ۆۆەۆۆ 
ژپۆۆاڵتۆۆ ،ژ ژهەسۆۆەڵتۆۆوتۆۆ   ۆۆاڕ زی
ژخەهۆۆاتۆۆ ژ ژهە ژتۆۆو  ۆۆیۆۆ ۆۆاک چۆۆکک
ژهەژ ژپۆۆاشۆۆەتشۆۆە یەتۆۆرەسۆۆەەمۆۆاک،
ژهۆ ەیۆ ژ پاڵت ژه ەی ژوژ اچۆاڵی
ژئۆاز  ژ تەژهەشێکژلەژتیۆر وەتۆاک
ه ات،ژاەڵوەااژچککژتۆو  ۆیۆ ۆاکژ
ژڕی ۆو وژ ژئەو ک اەد   ڵ  ەتا  
ژ ەهۆۆۆێۆۆۆ ژ ژئەو  ڕەتۆۆۆ ۆۆۆ ەیۆۆۆنەوە،
اە گاویژئاینرەماکژاەودر   ۆێۆ ژ
ژ ەسۆۆەنتەژ ژئەم ژوەال ۆۆا ۆۆ  هۆۆک
ژهەژ ژئەویۆۆۆۆۆۆۆۆ  تە ۆۆۆۆۆۆۆۆرەدە،
ژهەژژ ژ ڵێۆۆ ە  ک هەڵیۆۆنۆۆ ۆۆر  ەوەو
ژهەڵاەقەتۆۆۆۆا ۆۆۆۆ ژ  ۆۆۆۆاڕەز یەتۆۆۆۆیە
ژتە ۆاۆاژ ژئەویۆ ژتە ۆاۆاو خکماک 
تاتێکژهە یرێ ژتەژتو  ی ۆێۆەۆ ۆاکژ
ژخۆۆۆو سۆۆۆەەتۆۆۆا ۆۆۆ ۆۆۆاکژ ژ ەوڵی لە
ژلەژ ژتۆۆو  ۆۆیۆۆ ۆۆێۆۆەۆۆ ۆۆاک تۆۆکهۆۆیۆۆنەوەو
 اوە رەتا  ژتاڵوژژیاک،ژتاڵتەوژ
تەڵە ژوژز   کتاکژوژ ۆاوە ۆریژ
ژسۆۆە ۆۆگەڵیژ ژهۆۆ ەیۆۆنە شۆۆاڵەتۆۆاک
ژهەمژ ژتۆکتۆایۆیۆاۆێۆنۆاک خەهاتژژهۆک
 ەسەنتەژوژسی ەەمەژتۆان ۆوۆیەژ

 هکڵژو زیە 
ژ ەسۆۆۆۆۆەنتۆۆۆۆۆر ڵیەتۆۆۆۆۆ ژژ هۆۆۆۆۆ ی

ژهۆۆۆۆۆۆکژ ژهەدۆۆۆۆۆۆ  جەمۆۆۆۆۆۆاوەڵی،
ژسۆۆۆۆۆەڵجەمژ ئۆۆۆۆۆاز  تۆۆۆۆۆر  ۆۆۆۆۆ 

 اەد وڕ و   ژها یناک 
 
 

 ئازادی بۆ هەموو ....  درێژەی
   دەستگیرکراوەکانی بادینان
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هەڵەوژڵ مایژپایەەخ ژڵ شۆەۆ ژ
ژ ژژ وژخکپیشا ر   ژ اڕەز یەتیاک
ژئۆیۆەۆالۆیۆاژ هەژاێ ەژفاشی ەەتۆا ۆ 

 هەڕێخ   
ژتۆۆوڕەیۆۆ ژ ژخۆۆکپۆۆیۆۆشۆۆا ۆۆر  ەو ئەم
ژئەوە  ژ ترێ اڵ   ژئیەالیاژهە و ی

ژڵ ژیژ ژئۆکتۆەۆۆکهەڵژ٩ ێۆ ژتە ی
ژئۆیۆەۆۆالۆیۆۆاژ ژفۆاشۆۆیۆ ۆەەتۆۆا ۆ  اۆێۆ ە
اێرشیاکژتر ەژسەڵژ وسینۆگەیژ
ژیەتۆێۆەۆیەژ ژتەوڵەتۆریۆ  یەتێکژلە
ژهە ۆۆۆۆۆاویژ تۆۆۆۆۆرێۆۆۆۆۆ ۆۆۆۆۆاڵیەتۆۆۆۆۆاک
ژتشۆۆۆەۆۆۆ ژ تۆۆۆک ۆۆۆفۆۆۆیۆۆۆرڵ سۆۆۆیۆۆۆک ۆۆۆ 

 ."CGIL"ترێ اڵ   ژئیەالیاژ
ژفۆاشۆیۆ ۆەەتۆا ۆ ژ ژاۆێۆرشۆەی ئەم
ژسۆکسۆیۆاعژ ژلە ئیەالیاژهەئاش ۆر و
ژهەئۆاتۆا  ڵیژ میریایژخکیۆا ەوەو
 ەودەت ژسەڵمایە  ڵ   ژئیەۆالۆیۆاژ
ژاۆۆیۆۆچژ ژپۆۆکلۆۆیۆۆس ئە ۆۆجۆۆامۆۆرڵ وەو
ژتۆۆاڵ   ەوەیەتۆۆ ژ ژو اەدۆۆوێ ۆۆ 

  ەهوو 
ژڵ سۆەۆڕەوەژ ئەمەژیەتەمژاێرشۆ 
ژ ەهۆوو،ژ ژئۆیۆەۆالۆیۆا فاشی ۆەەتۆا ۆ 
ژاۆۆێۆۆرشۆۆ ژ ژپۆۆێۆۆشۆۆەۆۆریۆۆ  هەدۆۆ ۆۆو
ژهۆکسۆەڵژ جکڵ وجکڵیاکژتر ووە
ژوژ ژپە ۆۆۆۆاهەڵ ک تۆۆۆۆرێۆۆۆۆ ۆۆۆۆاڵ ک،
تکچ ەڵ کژوژخەد ا  ژجۆیۆاو زیژ
ژ ەژیۆۆ  ژ ژئۆۆیۆۆەۆۆالۆۆیۆۆا ژلە ژتە ونتۆۆاک
ژاۆۆۆێۆۆۆرشۆۆۆەتۆۆۆا ۆۆۆ ژ هەپۆۆێۆۆۆوەو  ەی
ژاۆۆۆۆێۆۆۆۆرشۆۆۆۆەیژ ژئەم پۆۆۆۆێۆۆۆۆشۆۆۆۆوو،
ژوەنمۆۆۆۆۆۆ ژ ئەمۆۆۆۆۆۆجۆۆۆۆۆۆاڵەیۆۆۆۆۆۆاک
 ەمو ەسە ژترێ اڵ   ژوەڵترتژ
ژیەتۆۆێۆۆەۆۆیەژ ژهۆۆا ۆۆگەو زی ژلەسۆۆەڵ و
ژهۆۆا ۆۆگەو زیژ ژتە تۆۆرێۆۆ ۆۆاڵیەتۆۆاک
ژهۆۆۆکژ ژتۆۆۆر  سۆۆۆەڵتۆۆۆاسۆۆۆەڵیۆۆۆاک
ژتەژ ژفۆۆۆاشۆۆۆیەت ژهە  ۆۆۆاڕەز یەتۆۆۆ 
ژاەڵژ ژفۆاشۆیۆ م ژهە وەنم ژشیۆاو

 الیژچین ژترێ اڵە 
ژ ژئۆۆۆۆۆکتۆۆۆۆۆەۆۆۆۆۆکهەڵژ٦١ڵ ژی ی

ژهەپۆێۆ ژ لەسەڵتاسەڵیژئیەالیاوە،
ژیەتۆۆۆێۆۆۆەۆۆۆیەژ سۆۆۆەڵچۆۆۆاوەتۆۆۆا ۆۆۆ 
ژاەز ڵژ ژ ۆ یۆکژهە تۆرێۆ ۆاڵیەتۆاک
پا ژوژهەژ ەیاکژشەمە رەفەڵژلەژ
ژتۆۆوێۆۆ   ەوەیژخەدۆۆ ۆۆر ژ خۆۆ مەتۆۆ 
ژئەتەڵچۆۆۆ ژ ژڵ مۆۆۆا  ژهۆۆۆک هۆۆۆووک

پکلیسژئاس اکژوژزەویژڵ مۆایژ
ژپۆۆکلۆۆیۆۆسژتۆۆرتۆۆ ۆۆوو،ژ ژتۆۆکپۆۆەەڵو هە
ژ ۆاڕەز یەتۆ ژ هەنمژڵ ماژمەیر   
ژهە ژیژ ژهۆوو چینایەت ژترێ اڵ ک
ژلەوژ ژڵ سۆۆەۆۆڕەوی ژو فۆۆاشۆۆیۆۆ م

 ونتە   
ژیەتۆۆێۆۆەۆۆیەژ ژڕ هەڵ  ۆۆ  ژلە یەتۆۆێۆۆک
ژ"یە ژسۆە ەژ ترێ اڵیەتاکژوتۆ  
پێشەرژاێرش ژح ه ژفاشۆیۆ ۆ ژ
ژیەتۆۆۆێۆۆۆەۆۆۆیەژ ژهۆۆۆنۆۆۆ ەی هۆۆۆکسۆۆۆەڵ
ژئەوتۆۆۆاتژ ژتە تۆۆۆرێۆۆۆ ۆۆۆاڵیەتۆۆۆاک
ژحۆ هەژ ژئەو ژڵ هەڵی مکسکلۆیۆنۆ 
ژئۆۆیۆۆەۆۆالۆۆیۆۆا"ژ ژلە فۆۆاشۆۆیۆۆ ۆۆەەهۆۆوو
ژهەنمژ ژهۆۆۆۆیۆۆۆۆرمۆۆۆۆاک،  ەخۆۆۆۆاتەوە
سەڵ ەم ژفاشیەت ژمکسۆکلۆیۆنۆ ژ

 هەسەڵچووە ژ
ژئەمژ ژ ڵوشۆۆ ەتۆۆا ۆۆ  ژهۆۆکیە اەڵ
ژاەمۆۆووژ ژهە ژی خۆۆکپۆۆیۆۆشۆۆا ۆۆر  ە
اێ ەژفاشی ەەتاکژئەما ەژهۆووکبژ
ژفۆاشۆیەتژ ژهە و وە ژلۆێۆرە " اهۆێۆ 
ژفۆۆاشۆۆیەتژ ژاەڵتۆۆیۆۆ  ژ" هۆۆ ۆۆێۆۆنۆۆێۆۆ "،
ژهۆۆکژ ژ ۆۆا ژ" ژهۆۆگەڕێۆۆەەوە"،  ۆۆاهۆۆێۆۆ 
فاشیەتژهەد ژهکژئاسای "،ژ"ژهۆکژ
هەڵتریژلەژئاسای ژوژئاز  یژوژ
ژئەهۆۆۆۆۆێژ خۆۆۆۆۆکشۆۆۆۆۆگۆۆۆۆۆوزەڵ  ۆۆۆۆۆ 

 یەتگرتووهی " 
 ەڵتەوتن ژئەمژاێ ەژفاشی ەا ەژ
ژحۆۆۆ هەتەیژ ژ و ی لەسۆۆۆە ەیە 
ژلەژێۆۆۆۆرژ مۆۆۆۆکسۆۆۆۆیۆۆۆۆشۆۆۆۆیۆۆۆۆنۆۆۆۆیەوەو
ژوژ ژهۆۆکڵژو زی  ەسۆۆەنتۆۆر ڵێۆۆەۆۆ 
ژوژ ژ ەودەت ژو سۆۆۆەڵمۆۆۆایە  ڵ ک
ژلەژ ژهەجۆۆیۆۆا  ەسۆۆەنتەتۆۆا ۆۆیۆۆا ۆۆر 
ژتەژ ژئۆۆۆۆاز  "ەتەیۆۆۆۆاک "هۆۆۆۆاز ڕی
ژوژ تکمەدگایاکژ وق  ژچژهرسێە 
ژتۆۆۆوشۆۆۆەۆۆۆاڵژ ژشۆۆۆەڕو ژو اەژ ڵی
ژ ژەژ ژ ۆیۆشۆا ەی تر  تەوە،ژئەمە
ژسۆۆۆۆیۆۆۆۆ ۆۆۆۆەمۆۆۆۆ ژ ئۆۆۆۆیۆۆۆۆنۆۆۆۆ ۆۆۆۆا ۆۆۆۆ 
ژوژ سۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەڵمۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایە  ڵی
ژاەڵچۆۆۆۆ ژ زیۆۆۆۆنۆۆۆۆروتۆۆۆۆر  ەوەی
ژوژ تک ەپەڵسە ژوژ و تەوتووی 
سەپا ر یەت ژهەڵسەڵژتکمەدگۆا  ژ
ژوژ ژڵ سۆۆۆیۆۆۆ م ژو ژفۆۆۆاشۆۆۆیۆۆۆ م تە
تک ەپەڵسە ژقەوم ژوژئی نم ژ
ژسۆۆۆەڵمۆۆۆایە  ڵیژ ژو هۆۆۆکڵژو زی

ژحۆوتۆیژ ژجۆیۆاۆا ۆر  لەسەڵ سەڵی
ژمۆۆا ۆۆایژ ژئەمۆۆا ە ژاەمۆۆوو  ەتۆۆات 
ژوژ ژسۆۆۆیۆۆۆ ۆۆۆەەم ژئەم ژتە ئەوەیە
ژسۆۆەڵەژ ژاۆۆێۆۆنۆۆرەی ژهە  ەسۆۆەنتە
ژمۆر یۆایەتۆ ژ  ەزیە ژسو یژهۆک

  ەماوەوژ ەهێ ژهڕو ت 
ئەوڵوپاژئەمژسا ژتە یاژشاایریژ
ژچۆۆۆیۆۆۆنۆۆۆایەتۆۆۆ ژ اۆۆۆاتۆۆۆنەمەیۆۆۆر  ۆۆۆ 
ژهەدۆ ۆوژ ژ ەهۆوو، ترێكاڵ   ژئیەالیا
لەمژسادر ژ ە گاێنا  ژز ڵێکژلەژ
ژپۆاشۆەتشۆەیژ ژو ح هەژچەپەتۆاک
ژهەخۆۆکیەوەژ ژڵ سۆۆەەتۆۆا ۆۆ  حۆۆ هە

ژ ژ٧٣هین  ژڵ ژەتا   ژ٧٧، یژ٧٠و
ژمەیۆر  ۆ ژ ژهەڵیۆەۆا ۆیۆا ئۆکتۆەۆکهەڵ،
 اڕەز یەت ژخەد  ژمۆر یۆر سۆ ژ
ژوژ ژئۆۆۆۆۆۆۆۆاز  یۆۆۆۆۆۆۆۆخۆۆۆۆۆۆۆۆو ز و
ژهە ژیژ ژهۆوو سکسۆیۆال ۆیۆەەتۆاک
ژ ژیژ سیاسەت ژتک ەپەڵسەۆا ەو
ژهەڵیۆۆەۆۆا ۆۆیۆۆاژ ژ ەودەتۆۆ  ئۆۆیۆۆنۆۆ ۆۆا ۆۆ 

 لەهەڵ م ەڵژهەژپە اهەڵ  ر  ژ
ژلە ۆاوەڕ سۆەۆ ژ ترێ اڵ   ژئیەالیۆا
ژ ەهەڵ ێۆۆۆۆ ۆۆۆۆ ژ ئۆۆۆۆکتۆۆۆۆەۆۆۆۆکهەڵ  
چینایەتیاکژ یشا ر ژ ە ژتە یاژهکژ
ژئۆۆیۆۆەۆۆالۆۆیۆۆا،ژ ژخەدۆۆ ۆۆ  ژو تۆۆرێۆۆ ۆۆاڵ ک
ژئەوڵوپۆۆاوژ ژاەمۆۆوو ژهۆۆک هەدۆۆ ۆۆو
ژاۆێۆ یژ ژاەڵ ژئەوە جیاا یۆ ژتە
ژهەژ ژوشۆۆیۆۆاڵە ژتۆۆرێۆۆ ۆۆاڵی چۆۆیۆۆنۆۆ 
ژڵێۆ ۆخۆر وهۆوو ۆ ژ ژو یەترتووی 
ژجۆیۆاو زژ  ەتو  ێ ژتکمەدگایەتۆ 
ژسۆۆۆەڵمۆۆۆایە  ڵیژ لەتۆۆۆکمەدۆۆۆگۆۆۆای
ژئەمژ ژ ەڵسۆۆەتۆۆا ۆۆ  هۆۆاۆۆێۆۆنۆۆێۆۆەە ی 
 اڕەز یەتیەیژترێ اڵ   ژئیەالیۆاوژ
ژ ووسۆادۆ ژ ژو ئێ ەایژهەڵیەۆا ۆیۆا
ژڵ ژاەنتۆ ژ ڵ هر وویژ ۆاوچەی
ژحۆۆ ۆۆومەتەتۆۆا ۆۆ ژ ژتە  ۆۆاوەڕ سۆۆ 
ژعۆۆێۆۆر قۆۆیۆۆاکژ ژو ژلۆۆوهۆۆنۆۆاک سۆۆو  ک،
ژاەدۆۆۆۆۆۆۆوەشۆۆۆۆۆۆۆا ەوەژ لەهەڵیە 
ژ  ویۆ ژ هەڕ شن ژئەوەیژ یشۆاک
ژئەمۆۆڕ یژ ژ ەسۆۆەنتۆۆر ڵێۆۆەۆۆ  تە
سەڵمایە  ڵیژتەمە  ژ ەتری  ژ

 هەسەڵچووەوژ ەهێ ژهڕو ت 
ژتۆۆکمەدۆۆگۆۆایژ ژتە ژڵ سۆۆەۆۆیەی ئەو
ژتۆێۆر یە،ژ ژئەمۆڕ ی سەڵمایە  ڵی
ژچژ ژلەهەڵ ەم ژمۆۆۆر یۆۆۆایەتۆۆۆ  تە
ژ ژیژ ژو ژسۆەخۆ  اەلومەڵجێ  
ژتە ۆا ەتژ ژڵ تۆرتۆووە، ئینۆ ۆا ۆیۆر 
ژئەدۆ ەژ ژو ژ ەمۆڕ سۆ  ژو هیرمە ۆر
لەتوێیەتا  ژهکڵژو زیژ ۆاتۆو  ۆ ژ
وە ژئاخریژسە ەیژهی  ژهێ ژ
ژئۆاز  ەتەیژ وژهەڵتریژلەهاز ڕی
ژشۆۆەڕە ۆۆگۆۆێۆۆ یژ ژسۆۆیۆۆاسۆۆەتۆۆ  و

ژسۆۆەڵمۆۆایە  ڵیژ  ەسۆۆەنتەتۆۆا ۆۆ 
ژسۆۆۆۆۆەڵمۆۆۆۆۆایە  ڵیژ ژو هۆۆۆۆۆ ەک
ژخەدۆكۆ ژ ژهۆک اەتااەتای ژهناسۆ  
ژتۆاتژ ژاەمۆوو ژلە ژئەمۆڕ  جیاۆاک
ژ ەودەتۆۆۆا ۆۆۆ ژ ژسۆۆۆەڵ  ۆۆۆ  زیۆۆۆاتۆۆۆر
ژتە ۆۆا ەتژ ژالو زو سۆۆەڵمۆۆایە  ڵی
ژتۆۆاتژ هەاۆۆێۆۆ ەتۆۆا ۆۆیۆۆ ژلەاەمۆۆوو
ژهۆۆۆایۆۆۆرک،ژ ژلەب ژاەڵ ڵی ۆۆۆو تۆۆۆرک
ژئۆۆکڵ وتۆۆاک،ژ هۆۆکڵیۆۆسژجۆۆک  ۆۆ ،
ژتۆاژ ژو پکتی ژوژئی ر اییژڵەئی  
ژاەمۆوومۆاکژ ژو مەس،و ژهاڵز   
ڵ ژ  ەژلەژسکشیاعژمیریاتۆا ەوەژ
ژتەژ ژ ەهۆۆیۆۆ ۆۆەۆۆیۆۆ  ژو  ەهۆۆیۆۆنۆۆیۆۆ 

 لەهەڵ ەمژچژ اڕەز یەتیەتر ک ژ
ژچۆۆۆیۆۆۆنۆۆۆ ژ ژاۆۆۆاتۆۆۆنەمەیۆۆۆر  ەی ئەم
ترێ اڵی ژئیەالیاوژتۆکتۆر  ەوەیژ
هەڵەیژڵ  ی اعژوژسکشیالی ەۆ ژ
ژهەڵ مۆ ەڵژ تکمەدگاوژوەسۆەۆا ەوە
ژهۆۆکڵژو زیژ ژڵ سۆۆەۆۆڕەوی هەڵەی
ژتۆکمەدۆگۆاژ ژتە تکمەدگا،ژپەیامێۆ ە
ژزەڵوڵەتۆۆۆۆ ژ ژو زیۆۆۆۆنۆۆۆۆروێۆۆۆۆەۆۆۆۆ 
ژوژ ژتۆۆکمۆۆک ۆۆیۆۆ م ژو سۆۆکشۆۆیۆۆالۆۆیۆۆ م
ژچۆیۆنۆ ژ ژهەڵ ەم ماڵتسژ ەخۆاتە

 ترێ اڵوژمر یایەت  
ژتۆرێۆ ۆاڵیژ ژچۆیۆنۆ  ااتنەمەیر   
ژهە ژیژ ژپەیۆۆامەتۆۆا ۆۆ  ئۆۆیۆۆەۆۆالۆۆیۆۆاو
ژتۆکمەدۆگۆاژ فاشی مژوژڵ سەۆڕەوی

یژئکتەکهەڵ  ژپێ ژاەمووژ٦١لەژ
ژلەژ ژوەڵچەڵخۆۆۆۆا ە شۆۆۆۆەۆۆۆۆێۆۆۆۆک
ژیەتۆێۆەۆیەژ ژو سیاسەت ژترێ اڵ ک
ترێكاڵیەتاکژهە ژیژسیۆاسۆەتۆ ژ
ژسۆۆازشۆۆ ژ ژپۆۆێۆۆشۆۆووی  ەوڵ  ۆۆ 
ژئەمژ ژتۆۆرێۆۆ ۆۆاڵیەتۆۆاک  یەتۆۆێۆۆەۆۆیە
ژلەژ ژتۆرێۆ ۆاڵ ک ژ ۆوێۆیەی اە گاوە
ژلەژ ژڵووی  اڕەز یەت ژچینۆایەتۆ 
ژمەحۆۆۆرومۆۆۆا ۆۆۆ ژ ژو تۆۆۆرێۆۆۆ ۆۆۆاڵ ک
ژهۆکڵژو زیژچۆککژ ژتە تکمەدگایە
ژهەسۆۆەڵژ ژقەیۆۆر  ەتۆۆا ۆۆ   ەیەوێۆۆ 
ژخەدۆۆ ۆۆر ژ ژز ڵهەی ژو تۆۆرێۆۆ ۆۆاڵ ک
ژاۆۆاتۆۆنەمەیۆۆر  ۆۆ ژ هشۆۆ ۆۆێۆۆنۆۆیۆۆەەوە،
ژڵێۆۆگۆۆاچۆۆاڵەیژ ژئەمەش  ەوێۆۆ  
ژوژ ژچۆۆۆۆیۆۆۆۆنۆۆۆۆایەتۆۆۆۆ  وشۆۆۆۆیۆۆۆۆاڵی
ژوژ ژحۆۆ هۆۆ  ڵێۆۆ ۆۆخۆۆر ووهۆۆوو ۆۆ 
ژئەمەژ ژ ەوێۆ ، سکسیالی ۆەۆا ەی
ژوژ ژچۆۆیۆۆۆنۆۆایەتۆۆۆ  ژوەنمۆۆ  تۆۆاتە
ئادوتکڕیژتکتاییەژهکژتکمەدگۆایژ
ژوژ ژفۆۆۆۆاشۆۆۆۆیۆۆۆۆ ۆۆۆۆەۆۆۆۆ  ژلە  ووڵ

 خکشگوزەڵ کژوژیەت اک 
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 ...کرێکارانی ئیتالیا و  درێژەی
 مەزنناڕەزایەتیەکی چینایەتی 
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