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 تيمةكاني دروستكةري ئاشت مسيحي

 “ب.������耀@����وارنيات.������耀@����وارناني هاوبةرذةوةندي بؤ طؤرين ت��@����وارنَيوندوتيذي و ستةم و زؤرداري”

 وةك ري�كخراوي�كي ني�ودةول%ةتي بؤ ماف مرؤظ كاردةكات بؤ كةمكردنةوةي  CPTتيمةكاني دروستكةري ئاشت مسيحي 
   ناتوندوتي44ذي ثي�ش44كةش دةك44اتCPTري�كخراوي�كي ناحكومي ية.  , بؤ هيض جؤرة قازاني�ك كارناكات , توندوتيذي

 هاوثشتيواني و ثش44تطيي ئةو ك44ةس و ط44روث و كؤمةل%طايان44ة, وةك ئةل%تةرناتيظ بؤ شةر;ة كوشندةكان و ململني�كان 
   هاور;ي�ي44ةتي ئةوCPTدةكات كة ر;ووبةر;ووي توندوتيذي دةبنةوة و ناتوندوتيذيان وةك ئةل%تةرناتيظ هةل%ب44ذاردووة. 

 بة بةل%طة و دوكومي�نت كردني ثي�شي�لكاريةكاني ماف مرؤظ و, كؤمةل%طايانة دةكات كة بة هؤي توندوتيذيةوة ثي�كراون
   داكؤكيكردن لة ر;ي�طةضارة ناتوندوتيذيةكان. 

 هةموو دام و دةزطا و ليةن و خةل%ك ئازادن لة بل%وكردنةوةو بةكارهي�ناني ئةم ر;اثؤرتة بة مةرجي� هيض

 CPTتكا ئةكةين لة كاتي بل%وكردنةوةشدا ناوي , دةستكةوتي�كي ماددي و بةرذةوةندي كةسي تي�دا نةبي�ت 

.لةطةل� ر;ي�ز و خؤشةويستيمان. ئاماذةي ثي�بكري�ت
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ناوةر5ؤك

 ثي�شةكي

ناوضةي ثشدةر

تي�ر;وانيني�كي طشت لة هي�رش و بؤمباراني ناوضةي ثشدةر

سةردانةكانان

كاردانةوةي طوندنشينةكان بةرامبةر سةردانكةرة ني�ودةول%ةتيةكان و ني�وخؤييةكان

كاريطةري و ئةنامةكاني هي�رش و بؤمبارانةكان

طوندنشينة لي�قةوماوةكان

طوندنشينانبرينداراني 

جي�طؤر;كي�ي طوندنشينان

وي�رانكاريةكاني بةروبومة كشتوكال%ي و ئاذةل%يةكان و تي�كضوني خواردن و خواردنةوة

خانووة وي�رانةكان

قوتابانة وي�رانةكان

كاريطةرية دةرووني و كؤمةل%يةتيةكان لةسةر مندال%ن و خي�زانةكان

تةنطوضةل%ةمةكان و ئاستةنطيةكاني طوندنشينان

دةرةنام

بانطهي�شت بؤ كاركردن
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 ثي�شةكي

 ئي�مة ئةوة دةزاني كة زؤرن ئةو ناوضة سنوريانةي كة لة هةري�مي كوردستاندا دةكةون44ة ب44ةر ش44ال%وي هي�رش44ي
 ر;اثؤرتةكةمان بةتايبةتي تيشك دةخاتة سةر قةزاي . ) PKK-PJAK(  وول%تاني توركياوئي�رانةوة بة بيانوي بوني

  هي�44رش و بؤمب44اراني ناوض44ة س44نوريةكان ر;ويان44دا لةلي44ةن وول%ت44انيثش44دةر ك44ة ل44ة ه44اوين و ث44اييزي 
 ه44ةول� دةدات ب44ؤ خس44تنة ر;ووي ئةن44ام و ئةو كاريطةرةي44ة قول%ان44ةي ك44ة خ44ةل%كاني ناوض44ة, توركياوئي�ران44ةوة 

 شاخاويةكان ر;ووبةر;وي دةبنةوة و ثي�ويستة مامةل%ةي لةطةل� بكةن لةكاتي هي�رش و بؤردوماني ناوض44ة س44نوريةكان و
 .ثاشتيش

 تيمةكاني دروس44تكةري( داتاكاني كة لةم ر;اثؤرتةدا بةكارهاتوون لة ضةندين ضاوثي�كةوتن وةرطياوة كة 
 ئةناميداوة لةطةل� طوندنشينان هةروةها سةرضاوةي مي44دياي و ر;اثؤرت44ةكاني ل44ةخوارةوة) CPTئاشت مسيحي 

 .ئاماذةي444444ان ثي�ك444444راوة وةرطياون
 زانياري44ان هةي44ة س44ةبارةت ب44ة س44ي�
 ر;اثؤرتي ثي�شكةشكراو دةربارةي هي�44رش و
 بؤمب4444اراني ناوض4444ة س4444نوريةكاني

 لةس4444ال%ي  كوردس4444تاني عياق)(
 .لةلي44ةن ول%ت44اني ئيان و توركي44اوة

 ئةمانة ر;اثؤرتي ضاودي�ري م44اف مرؤظ444ن
 دةرض44وة  ي ئةيل44ولي   ك44ة ل44ة

 هي�رشةكاني سةر سنور ل44ة"بةناونيشاني 
 كوردستاني عياق ثي�ويستة ب44ةدوور بي�44ت

 ، ر;اثؤرتي 1"لة خةل%كاني سظيلي عياقي
 فيدراسيؤني ر;ي�كخراوي كؤمةل%طاي مةدةني

 لة س44لي�ماني ل44ة م44انطي ئةيل44ولي  
 توركي44ا و"بل%وب44وةوة ب44ة ناونيش44اني 

 كوش44تن خ44ةل%كاني س44ظيلي:  ئي�44ران
 ي ، ر;اثؤرتي�كي تري  ر;ي�كخراوي ضاودي�ري ماف م44رؤظ ل44ة ب44ةرواري"هةري�مي كوردستان و بةزاندني سنووري عي�راق

.2"دواين هي�رشةكاني سةر خةل%كاني سظيلي كوردستاني عياق"بل%وكراوةتةوة بة ناونيشاني  كانوني يةكةمي 

 سةرضاوةيةكي طشتطي لةسةر ثاشكؤو مي�ذوي هي�رشةكاني سةر سنور و ئةو بةربةرةكانيةي كة دروست بوة بؤ
 ل44ة ك44وي�"ب44ةناوي     لةس44ال%ي  CPTدانيشتواني ناوضة سنوريةكان نوسراوةتةوة و بل%وكراوةت44ةوة لةلي44ةن 

 كة باس لة هي�رش و تؤثبارانكردني ناوضة سنوريةكاني هةري�مي كوردستان دةكات"ثةيان هةبي�ت مةرطةساتي لي�ية 
 . 3"لةسةر سنور لةليةن دةسةل%تداراني توركياوئي�رانةوة

1 http://www.hrw.org/news/2011/09/02/iraqi-kurdistan-cross-border-attacks-should-spare-iraqi-civilians
2 http://www.hrw.org/news/2011/12/20/iranturkey-recent-attacks-civilians-iraqi-kurdistan
3 http://www.cpt-iraq.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
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 خاني�ك كة قؤل%ي بريندارة بةركةوتووي بؤمبارانةكانة ضاوي بة يةكي�ك
دةكةوي�ت لة ثردي مةنطؤرايةتي CPTئةندامانيلة 
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 ناوضةي ثشدةر

 قةزاي ثشدةر ناوضةيةكي شاخاوية دةكةوي�تة بةشي ر;ؤذئاواي باكوري ثاري�زطاي سلي�مانيةوة ك4ة هاوس44نورة
 .لةذي�ر دةسةل%تي حكومةتي ه44ةري�مي كوردس44تانداية كيلؤمةتر دوورة لة سنووري توركيا و زياتر لةلةطةل� ئي�ران 

 زؤري ناوضةكة بة ضياي بل%ند و سةخت دةورةدراوة كة ضةندين طوندي لةس44ةرةو بؤت44ة م44ال� و ح44ال%ي طوندنش44ينان و
 هةندي� لة ناوضة سةختةكانيش لةليةن ج44ةنطاوةرة. شوانكارةكان بة شي�وةيةكي وةرزي ئةم ناوضانة بةكاردةهي�نن 

PKK (طةريلكانةوة   –  PJAK(  بةكار دي�ت كة جةنطي�كي سوكيان ل44ةدذي كؤم44اري ئيس44لمي ئي�44ران و توركي44ا 
 كؤم44اري ئيس44لمي ئي�4ران و ه44ةروةها توركي44اش ب44ووني. هةل%طيساندوة، كة سنورةكاني بة ض44ياكاندا ش44ؤر;بؤتةوة

 هةرضةندة ط44ةريلكان. جةنطاوةرة طةريلكان وةك بةهانةيةك بةكاردي�نن بؤ بؤمباران و هي�رش كردنة سةر ناوضةكة
. لة ناو ئةو طوندانةدا ناذين كة قورسايي ئةو ضالكية سةربازيانة هةل%دةطرن

 تي�ر;وانيني�كي طشت لة هي�رش و بؤمباراني ناوضةي ثشدةر

 ئةم ك44ارة. ناوضة سنوريةكان بة شي�وةيةكي بةردةوام بؤمب44اران ك44راوة ل44ةماوةي ش44ةش س44ال%ي ر;اب44ردوودا
 بةشي�وةيةكي طشت لة مانطةكاني هاويندا دووبارة دةبي�تةوة كاتي�ك كة جوتياراني ناوضةكة كي�ل%طةكانيان دةكي�ل%44ن و

 ، هةرضةندة بؤمباران بةدري�ذايي سال� بة شي�وةي ثض44ر; ثض44ر;لة كوي�ستانةكانشوانةكان مال%تةكانيان دي�نن بؤ لةوةر; 
 ئةم هي�رشانة لة سةرةتاي سال%ني نةوةتةكانةوة دةست ثي�كردووة بةل%م ب44ةو ش44ي�وةية ب44ةردةوام,دوبارةش دةبي�تةوة

 هي�44رش و  ل44ة ه44اوين س44ال%ي , سال%ي ر;ابردوودا سال%نةو لة هةمان وةرزدا تؤثب44اران ك44راون  نةبووة كة لة 
.بؤمباراني قةزاي ثشدةر قورست بوو لةو ئةزمونةي كة هةيان بوو لة ثي�نج سال%ي ر;ابردوودا

 لةناوضةي ثشدةر لةماوةي سي� مانطي هاويندا ر;ووي44دا، هةرض44ةندة زؤربةي هي�رش و بؤمباراني سال%ي 
 ي  تةموزدا ذمارةي44ةكي ن44ةزانراوي س44ةربازيلة . ضالكي سةربازي لة شوي�نةكاني تردا هةبوة بةشي�وةي بضر; بضر;

 ئي�راني بةمةبةست سنوريان بةزاند و بؤ ضةندين ر;ؤذي بةردةوام ضالكي سةربازيان ئةنامدا ل44ة ق44ول%يي ض44ةندين
. كيلؤمةتر لةناو خاكي هةري�مي كوردستان

 )م44انط ه44ةبوون م44انط و  لةناويان44دا دوو كؤرث44ةي تةم44ةن(ئابداخي�زاني�كي ح44ةوت كةس44ي  لة 
 لةئةنامي هي�رشةكاني فر;ؤكة جةنطيةكاني توركيا كوذران لةكاتي�كدا كة سةرنشين ثيكابي�ك ب44وون و هاموش44ؤيان

 ي تش44رين دووةم44ي ه44ةمانهةروةها لة بةرواري . لةسةر ر;ي�طايةك دةكرد كة هةميشة بةكار هاتوة بؤ طواستنةوة
 سال� جاري�كي تر فرؤكة جةنطيةكاني توركيا بؤردوماني ناوضةكةيان ك44رد و ل44ة ئةنام44دا ش44واني�ك برين44دار ب44وو

 ئةمة جطة ل44ةوةي زؤر ج44ارو ب44ة ب44ةردةوام فرؤك44ة, ضةندين باخ و ثوش وثاوةن و خانووي طوندنشينان وي�رانكران
جةنطيةطان و فرؤكة سيخور;يةكاني توركيا بة ئاساني ناوضةكةدا دةسور;ي�نةوة. 
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 سةردانةكانان

CPT   لة سال%ي  وة ثةيوةن44دي ل%ةط44ةل� طوندنش44يناني ثش44دةر دروس44تكردووة و طةش44ةي ثي�44داوة و 
 تةنانةت لةطةل� ئاوارةكاندا ماوةتةوة بؤ ئةوةي زياتر لة رةوشي نالةباري ذيانيان تي�بطات بؤ ئةوةي ثةيوةندي بةو

.ري�كخراو و ليةنة ثةيوةنديدارانةوة بكات بؤ دابينكردني ثي�داويستيةكانيان 

CPT  لة سةردانةكاني دا لة سال%ي  بؤ كةمثي ئاوارةكاني طوندةكاني طؤجار و ثردي مةنطور;ايةتي كة  
 هةروةها لة مانطةكاني ثاشتيش تاوةكوو ئي�ستا. ناسراوة لة مانطةكاني ئاب تاوةكوو ئؤكتؤبةر ) ثردي حةسؤ (بة 

 هةروةها بة بةردةوام سةرداني ئةو خي�زانة دةكةين ك44ة خ44ةل%كي بةس44تةيةو ل44ة ذاراوة,بؤ طوندةكاني سوني� و زيؤكة 
 س44ةرداني طون44دي س44وني� و كةمث4ة  CPTي تشرين يةكةم ش44اندي�كي ني�ودةول%4ةتي هةرةوها لة , نيشتةجي�ية

 هةن44دي�ك زاني44اري ثةيوةندي44دارة ب44ة طون44دةكاني. ه44ةروةها ضؤل%كراوةكةي ئاوارةك44اني طون44دي طؤجاري44ان ك44رد
 دةوروبةرةوة وةك ئالية رةش و زي�وكة هةندي� لة طون44دةكاني تري44ش، خ44ةل%كي طون44دي س44ووني� و بةس44تة زؤرترين

 .زانياريةكانيان دةستةبةر كرد

:ئاماني سةردانةكان بريتي لة
بؤ دةربر;ين ثشتيواني بؤ طوندنشينة ئاوارةكان و طوي� طرتن لة ضيؤكةكانيان.

لي�كؤل%ينةوة لةوةي كة ضؤن ئةم دؤخةي ئي�ستا كاريطةري هةية لةسةر ذياني ر;ؤذانةيان.

بؤ دروستكردني ثةيوةندي لةطةل� طوندنشينةكان.
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 هاوبةشي دةكةن CPTئةنومةني طوندةكان لة كةمثي ثردي مةنطؤرايةتي لة طةل� ئةنداماني
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بةبةل%طةو دؤكيومي�نت كردن و وي�نةطرتن ئةم دؤخةي ئي�ستا .

ئامادةكردني ر;اثؤرت بؤ بل%وكردنةوةو خستنةبةردةست هةموو ئةو وي�نانةي كة دؤخي ئي�ستا نيش44ان دةدات  
.بةهيواي بةرزكردنةوةي هؤشياري و ثال%ثشت بؤ طوندنشينان و كؤتايي ثي�هي�ناني خي�را بؤ ئةم هي�رشانة

ئاماني�كي ترمان ئةوةية كة ئةو ثةيامة بة طوندنشينان بطةيةني كة ئي�مة هةرطيز ئةوان لة بي ناك44ةين 
 سةردانةكانان و كارةكانان لة كاتي نة بووني بؤمبارانةكانيشدا بةردةوام دةبي�44ت ب44ؤ ئةوةي ئةو ذيان44ة

 سروشتية جوانةي هةيانة بطةيةنينة ئةوانةي دةيانةوي� ذيانيان بشي�وي�نن. 

 كاردانةوةي طوندنشينةكان بةرامبةر سةردانكةرة ني�ودةول%ةتيةكان و ني�وخؤييةكان

   دةربارةي سروشت و طوناوي سةردانةكانان و هيواو و ئاواتيCPTلة بةدواداضووني طفتوطؤيةكي تيمي 
 طوندنشينةكان، قسةمان لةطةل� طوندنشينةكان كرد دةربارةي ر;او س44ةرنيان بةرامب44ةر ه44اتن س44ةردانكةرةكان و

 طوندنشينةكان طوتيان كة ئةوان دل%خؤش و بة ثةرؤش بوون بؤ س44ةردانكةرةكان. طرتن وي�نة و ئامادةكردني ر;اثؤرت
 بؤ طوي�طرتن لة ضيؤكةكانيان و
 نوس4444ين راث4444ؤرت و طرتن

 هيوايان وابوو ك44ة. وي�نةكانيان
 ئةو زانياريان4444ة بةه4444ةموو
 كوردس44تان و عياق و س44ةراثاي
 جيهان44دا بل%و ببي�ت44ةوة، ب44ؤ
 ئةوةي هؤشياري خةل%ك بةرامبةر
 ئازار ومةينةتي44444444444ةكان
 بةرزكري�تةوة بؤ بةدةس44تهاتن
 ثش444444تطيي ني�وخ444444ؤيي و
 ني�ونةت44ةوةيي و ه44ةول� دان ب44ؤ
 .وةس444تاندني ئةو هي�رش444انة

 هةروةها وتيان كة هةستيان بة
 ب44ةهاو ري�زي�44ك ك44ردوة كاتي�44ك

. ميوانةكان سةردانيان كردوون

 دوو بابةت وروذي�نرا،  يةكةميان ئةو ترسة بوو لةوةي كة ميوان44ةكان ث44ارةو س44اماني�كيان دةس44تكةوي�ت ل44ة
 دووهةميان ئةو هيواية بوو كة ميوانةكان كاريطةر ب44ن ل44ةبارةي. ر;اثؤرت و وي�نةكانيانةوة كة ناطاتة لي طوندةكان

 طوندنش44ينةكان. ضي ئةتوانن بكةن و بيكةن لةبارةي ئةوةي ضي ئةكةن دةربارةي ئةم زانياريانةي كؤيان كردؤتةوة
 مةرجنية هةموو ئةوانةي سةردانيان دةكةن ضارةسةري�ك ثي�شكةش بك44ةنتي�طةيشت و ر;است بوون سةبارةت بةوةي كة 

 سةبارةت بة تؤثبارانةكان ياخود ثي�داني شةك بؤيان. 
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 ثياوي�كي بةر;ي�ز لة كةمثي مةنطؤرايةتي هيواي واية هؤشياري ني�ودةول%ت
بةرزكري�تةوة بؤ هاوثشتيواني طوندنشينان و كؤتايي هي�نان بة هي�رشةكان
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كاريطةري و ئةنامةكاني هي�رش و بؤمبارانةكان
 هي�رش و بؤمباراني ناوضة سنوريةكان بة دري�ذايي س44نورةكاني ه44ةري�مي كوردس44تان كاريط44ةري لةس44ةر زؤر

 طواس44تنةوةي, ئي�مة لي�4رةدا زي44اتر ب44اس ل44ةم ناوض44ةي ثش44دةر دةك4ةين . ليةني ذياني خةل%كاني ناوضةكة هةية
 طوندنشينان و هي�نان و بردنيان لة جي�طةو مال%44ةكانيان ب44ؤ ض44ادرطةي ئاوارةك44ان و جط44ة ل44ةو ر;ووداوة تراذيدياي44ة
 ضةندين شوانكارو طوندنشي كوذراون و بريندار كراون لة ري�ي بؤردومان و هي�رش44ي فرؤك44ة و تةنان44ةت تةق44ةكردني

 سةربازةكانيش بة دري�ذايي ناوضة سنووريةكان.

 طوندنشينة لي�قةوماوةكان

  كةسي طيانيان لةدةستدا لةكاتي هي�رشكردنة سةر سةيارةكةيان لةخي�زاني�كي   ي ئاب لةبةرواري 
 ليةن فرؤكة جةنطيةكاني توركياوة كة لةسةر ري�طايةكي طشت شاخاويدا بوون.

برينداري طوندنشينان
 س44ال�  برين44داربووة ب44ة  ي تشرين دووةم طةني�ك بة ناوي ئيسماعيل باز حيد تةمةن لة بةرواري 

 طوندنشينةكاني طوندي سوني� ر;ايانطةياند كة ذني�ك بة سةخت برين44داربووة و, هي�رشي فرؤكة جةنطيةكاني توركيا
 .دووثياويش بة هؤي تؤثبارانةكاني ئي�رانةوة لة هاوين ثاردا 
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 ضةند بؤمبي�كي تةقيو كة لة طوندي سوني� كؤكراوةتةوة
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 جي�طؤر;كي�ي طوندنشينان

 لة دةرئةنامي هي�رش و تؤثبارانةكان زؤري�ك لة طوندنشينان بة ناضاري طوندةكانيان جي�هي�شت لة ني�44وان
 لة طوندي بةستة و ر;ةزطة لةطةل� ئةوان44ي ت44ردا، ل44ة ض44ادرطةي ئاوارةك44اني ث44ردي ) و   و و  ( مانطةكاني

 طوندنشينةكاني سوني� و ئالية ر;ةش و زي�وك44ة و ئةوان44ي تري44ش طوازران44ةوة ب44ؤ ض44ادرطةي. مةنطورايةتي مابونةوة
 ,وةك ذاراوة هةندي�ك لة خي�زانةكان لةطةل� خزم و كةس44وكارةكانيان ل44ة شارؤض44كةكاندا دةذي44ان .ئاوارةكاني طؤجار

  يا خود لة خانووي كري� دا نيشتةجي� دةبوون جارهةبووة ضةند خي�زاني�44ك ثي�ك44ةوة ل44ةر;انية , قةل%دزي� , سةنطةسةر 
 دةتوانري�ت ناوو ذمارةي ئةو كةس44انةي ك44ة ل44ة ض44ادرطةي ئاوارةكان44دا دةذي44ان ل44ة ر;اث44ؤرتي. يةك خانوودا بوون 

. فيدراسيؤني ئاماذة ثي�كراودا بدؤزري�تةوة

 دةسةل%تي ني�وخؤي و ضةندين ر;ي�كخراو هةستان بة دابينكردني تةوالي�ت و حةمام و هةندي�ك ضادر و ت44انكي
 هةرضةندة كؤمةكي خؤراك و شةك و هةندي�ك ثارة هةبوو بةل%م طوندنشينةكان طوتيان يارمةتي. ئاو بؤ ضادرطاكة

زياتريان دةوي�ت بةتايبةتي لةليةن دةسةل%تي ني�وخؤييةوة.

 ضةندين طروث و ر;ي�كخراو هةستان بة سةردانكردن و راثؤرت ئام44ادةكردن و ر;ةس44م طرت44ن. طوندنش44ينةكان
 طوتيان ضةندين بةل%ي�نيان ثي� دراوة سةبارةت بة يارمةتي، لةوانةش بةل%ين جي�طؤر;كي�44ان ب44ؤ ش44وي�ن طون44اوتر و
 دروستكردني كةمثي باشت و قةرةبويةكي طوناو لةبةرامبةر ئةو زةرةرانةي لي�يان كةوتوة لة دي�هاتةكانيان، ب44ةل%م

ئةمانة هيضيان مايةي شانازي نةبوون بؤ هةندي�ك لةطوندنشينةكان كة هةستيان دةكرد بي�كةسن.
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 ناسراوة) ثردي حةسؤ ( كةمثي ئاوارةكاني ثردي مةنطؤرايةتي كة بة 
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 ي تشرين يةكةمدا دةسةل%تي ني�وخؤيي هةستا ب44ة س44ةردانكردني ض44ادرطةي طؤج44ار و ب44ة لة 
 ئاوارةكانيان طوت كة ضادرطاكة ضيت يارمةتي نادري�ت. هةروةها دةسةل%ت بة طوندنشينةكانيان ط44وت ك44ة ل44ة ر;ؤذي

 ئامادةبوون و CPTي تشرين يةكةمدا  دوو ئةندامي داهاتودا موةليدةو عةمباري ئاوةكان لدةبري�ت. لة بةرواري 
 شايةتي لي�كردنةوةو لبردني موةليدةكة بوون، هةروةها هةموو ئاوي ناو تانكيةكان بةتال%كران و لبران. لةكؤتايي

ر;ؤذيشدا ضادرطةكة ضؤل� بوو و هةموو طوندنشينةكان طةر;انةوة بؤ مال%ةكاني خؤيان بة ترسةوة. 

 لة م44انطي ش44وباتي 
  ض444444ةندCPTتيم444444ةكاني 

 نش44ينطةيةكي نيمض44ة هةميش44ةيي
 تازةيان بين كة دروست دةكري�ت بؤ
 طوندنشينةكان ل44ةنزيك ض44ادرطةي
 طؤج444ار ل444ة ثي�ش444بين كردن444ي
 دةس44444تثي�كردنةوةي هي�44444رش و
 تؤثباراني ناوض44ةكة ل44ة ه44اوين

داهاتودا.     

10

 كةمثي ئاوارةكاني كؤجار

 كةمثي نوي� ي ئاوارةكان كة لة دروستكردنداية ضةند كيلؤمةتري�ك لة
كةمثي كؤجارةوة نزيكة
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 وي�رانكاريةكاني بةروبومة كشتوكال%ي و ئاذةل%يةكان و تي�كضوني خواردن و خواردنةوة
 بةهؤي ئةوةي كة طوندنشينةكان لة كي�ل%طة و باخ44ةكانيان دووركةوتونةت44ةوةو ل44ة ض44ادرطةي ئاوارةكان44دا

 جطة لة هةندي�ك شةكي بةخش44راو ثي�ي44ان ئةوا زؤري. دةذين، تواناي ئةوةيان نةبوو كة بةروبومةكانيان بدرونةوة
 لة ضادرطةكةدا ساردكةرةوةيةكي ك44ةم. ئةو خواردن و خواردنةوانة دةبي�ت لة شارة نزيكةكان بهي�نري�ت و بطوي�زري�تةوة

 سيستمي خؤراكي طوندنشينان لة خ44ؤراكي فري�44ش و ت44ازةوة. خراب دةبي�ت زووهةية، بةماناي ئةوةي كة خؤراك زؤر 
 ئةم ه4ةموو فاكتةران4ة بةيةك4ةوة لةط4ةل� طران4ي ثاري�زط44اريكردني تةندروس44ت ل4ة. طؤر;ا بؤ خ44وراكي ض4اككراو

.ضادرطةكةدا بوة هؤي نةخؤشي، بةتايبةتي لةني�و مندال%ندا

 ثارض44ةي(لة طوندةكاندا كاريطةري تؤثباران و ئةنامي تةقةكان و ثيس بوون بةهؤي شوشة و ثارض44ةوة 
 كي�ل%ط44ةو ب44ةروبومي كش44توكال%ي و ع44ةمباري خ44ؤراكي تي�ك44داوةو و) بضوكي مةعدةني ل44ة ئةن44امي تؤثباران44ةكان

  تةقينةوةكان هةواي ناوضةكةياني ثيسكردوة وذةهراويةكانيثاشاوة . ئاذةل%ةكانياني لةناوبردوةو بريندار كردوة
 .طوندنشينةكان دل%طراني ئةوةن ك44ة ب44ةردةوام ب44ووني تؤثباران44ةكان لةوانةي44ة سةرض44اوةكاني ئاوو ثي44س بك44ات

 بة ه44ةزاران,زةرةرةكاني ناوطوندي سوني� و دةوروبةري تةنها خانووةكان نةبووة بةل%كو زةرةري كشتوكال%ي زؤرتربووة 
 دارودةوةن. زؤرينةي بةروبومي كشتوكال%ي طوندةكان شكست هي�نا لةب44ةر ئةوةي,ر;ةز, باخ , دؤن لة طذوطيا سوتاوة 

 بةروبومي هاوين44ة ك44ة هةميش44ة خ44ؤراكي. طوندنشينةكان نةيانتواني ئاوي بدةن و بةر;ي�وةي بةرن لةكاتي هاويندا
 فري�ش و تازة دابي دةكات بؤ خي�زانةكان، خؤراك بؤ فرؤشت و خؤراك بؤ وشك كردنةوة ب44ؤ وةرزي زس44تان، بةش44ي�كي

- ةوتي لةني�وان بؤ نونة، طوندنشيني�ك طوتي كة هةميشة دةسك. زؤري فةوتا   ي ط44ةورة لةب44ةروبومس44ندوق 
 ,هةبوة هةموو سال%ي�ك لةكيل%طةكةي 

 سال%ي ث44ار توان44اي ن44ةبوة ك44ة ئةو
دةسكةوتة ثر; بكاتةوة. 

 طوندنشنيةكان زؤر ثش44ت
 دةبةس444ت ب444ة م444ةر;ومال%تيان،
 لةوانةش بزن و م44ال%ت و مريش44ك و
 مانطا بؤ شيةمةني و هي�لكة و طؤشت

 بةشي�وةيةكي س44ةرةكي ب44ؤ(و خوري 
 ).ن444اواخن دؤش444ةك و س444ةرين

 زؤرين44ةي طوندنش44ينةكان ناض44ار
 ب44وون ئاذةل%44ةكانيان بفرؤش44ن ب44ؤ

 ي44ةكي�ك ل4ة طوندنش44ينةكان ل4ة. ئةوةي ثارةي خؤراك و شةكيان بدةن لةكاتي مانةوةيان لة ضادرطةي ئاوارةك44ان
   س44ةر م44ةر;ي لةناوض44ووة ر;اطةياند كة بة هؤي ذةهراوي ب44ووني ئاوي ناوض44ةكةوة  CPTبة ) بةستة ( طوندي 

 زؤرين44ةي خ44ةل%ك.   سةر مةر;ي تياضووة بة هؤي هةمان هؤكارةوة لة هةمان طون44د هةروةها طوندنشيني�كي تريش 
 ئةمة بؤتة هؤي كي�شةيةكي ئابوري ق44ورس. تواناي نية كة ئاذةل%ةكانيان جي�طؤر;كي� ثي� بكةن ياخود ئاذةل%ي تر بكر;ن 

بؤ زؤر كةس لة طوندةكةدا.
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 بةروبوومةكاني طوندي سوني� كة بة هؤي هي�رشةكانةوة وي�ران بوون
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 خانووة وي�رانةكان

 مال%ة قور;ينةكاني طوندنشينةكان ك44ة
 لةبةرد و قور; دروستكراوة كة بةردةوام
 ثي�ويستيان بة ضاككردنةوة هةية ب44ؤ
 ئةوةي بة س44اغ و س44ةلمةتي و ق44ايم

 كاتي�4444ك ك4444ة ئةم. بي�ني�ت4444ةوة
 ض44اككردنةوةية ل44ةبار ن44ةبوو ب44ؤ
 ضةندين هةفت44ة، خانوةك44ان طيؤدةي
 دار;م444ان و زةرةرو زي444اني بةرض444او
 كةوتبون و هةن44دي�كيان ل4ة مةترس4ي

.دار;ماندا بوو

 زؤرترين زيان44ة س44ةختةكان ل44ةو خانوان44ة ك44ةوتبو ك44ة بؤمب44ةكان لةس44ةر س44ةربانةكانيان ت44ةقيبوةوةو ل44ة
 هةروةها شةثؤلي لةرينةوةكان و ثارضةكان بونة هؤي ضةندين زةرةر و زياني تر بؤ. ثةنةرةكانيةوة ضوبوة ذورةوة

. دةرطاو ثةنةرةكان

 جيا لة مةترس4ية تةندروس44تيةكان و مةترس4ي س4ةر ذي44ان، تي�ض44ووني�كي زؤري ئاب44ووري لةس4ةر ناوض44ةكة ك4ةوت
.لةئةنامي ضةندين جار دوبارة ضاككردنةوةي خانوةكان
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طوندي سوني�وة - سةقفي خانوويةك كة بة هؤي بؤمبةوة كون بو

 طوندي سوني�شكاوي شووشة بة هؤي تؤثبارانةوة  -  
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 قوتابانة وي�رانةكان

 هةندي�ك قوتابانة زةرةرمةند بوون بةهؤي ئةو هي�رشانةوة،طوندي سوني� لة سةرو بةندي بؤمبارانةكان44دا
 ) ر;اجيمةي بةردةكةوي�ت كة زةرةروزيانةكاني ب44ة  ,   )  دين44اري عي�راق44ي مةزةن44دة دةكري�44ت ب44ة ثي�44ي ئةو,

 زانياريانةي بة دةست ئي�مة طةيشتووة
    تاوةكوو ئي�س44تاش بةش44ي�كي زؤري.

 هةن44دي�ك ل44ة. نؤذةن نةكراوةت44ةوة 
 قوتابان444ةكان ئةزم444وني ك444ةمي
 مامؤس4444تايان ه4444ةبووة لةب4444ةر

 لةس44ةرةتاي. هؤكارةكاني سةلمةتي
 سال%ي خوي�ندندا ل44ةمانطي ئةيلول44دا
 من44دال%ان و خوي�ن44دكارة طةن44ةكان
 .هي�ش44تا ل44ة ض44ادرطةكاندا ب44وون

 هةن44دي�ك ل44ة طوندنش44ينان توان44اي
 طةشتنيان نية بة قوتابانةكان ب44ة
 ه44ؤي ب44ي� ر;ي�طايي44ةوة، كةوات44ة ب44ؤ
 طةيشت بة نزيك44تين قوتابان44ةي

 .كراوة خوي�ندكارةكان ثي�ويستة كاتذمي�ري�ك زياتر بة ثي� بر;ؤن بةناو شاخةكاندا ب44ؤ طةيش44ت ب44ة قوتابان44ةكان
 لةبةرئةوةي44ة, هةندي�ك لة طةنةكان، بةتايبةتي كضةكان نائومي�دن لة ئةنامداني ئةم ر;ؤيشتنة هةموو ر;ؤذي�ك 

.كة ئي�ستا ناضنةوة بؤ قوتابانة

 لةسةرةتاي دةس44تثي�كردني وةرزي ن44وي�ي
  دا  قوتابي44ان وخوي�ن44دن ل44ة م44انطي 

 مندال%ني كةمثي كؤجار بي� قوتابان44ة
بوون. 

 ثي�ويستة ئةوةش بووتري�ت بؤ يةكةم جار
 لة ناو ك44ةمثي كؤج44ار قوتابانةي44ةك

 كةمثي كرايةوة بة ناوي قوتابانةي (
 قوتابانةي لة خ44ؤ  ) ( كة كؤجار)

 ,ئالي44ةر;ةش , زي�وك44ة , طرتبوو (سوني� 
).بةردةقسل
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  قوتابانةي سوني� لة ذي�ر ضاككردنةوةدا ثاش وي�رانكردني

  ةك - طوندي زي�وكةزيانةكاني شةثؤلة لةرينةوةكان لة قوتابانةي
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 كاريطةرية دةرووني و كؤمةل%يةتيةكان لةسةر مندال%ن و خي�زانةكان

 طوندنش444ينةكان هةس444ت
 جياوازي44ان هةي44ة س44ةبارةت ب44ة
 طةر;ان44ةوةيان ب44ؤ ن44او م44ال� وح44ال%ي
 خؤيان ثاش ئةوةي ك44ة ض44ادرطةكان

 هةس44تةكانيان دل%خؤش44ي و. جي�دي�ل%ن 
 دل%ت4444ةنطي و ت4444رس و ت4444ور;يي
 ل44ةخؤطرتبوو ه44ةروةها دودل%44ي ل44ة
 ثاش44444ةر;ؤذي خي�زان44444ةكانيان و

.طوندةكةيان
 هةرض44444ةندة زؤري�44444ك
 لةمن444دال%ن دل%خ444ؤش ب444وون ب444ة

 طةر;انةويان بؤ زي�دي خؤيان، هةندي�كي تريان نةخؤشي مانةوة بوون لة ضادرطةكان و هةندي�كي تريان توش44ي ش44ؤك
 ئةم  فاكتةران44ة ك44اري ل44ة ه44ةموو. بوون لة دؤخةكة،  زؤر مةترسي دووبارة دةستثي�كردنةوةي تؤثبارانيان ه44ةبوو

 دايك و باوكان نةيان دةتواني وةل%مي ثرسياري مندال%ةكانيان بدةنةوة سةبارةت ب44ة. خي�زانةكان و طوندةكة كردبوو
 بؤضي وام44ان"و " بؤ كوي� دةضي؟ ضي بكةين ئةطةر تؤثباران دةست ثي�كردةوة؟" "ئايا تؤثبارانةكة كؤتايي هات؟"

 هةن44دي�كي ت4ر ل4ة خي�زان44ةكان طوتي44ان ك4ة. هةندي�كيان زؤر مندال%ن بؤ ئةوةي لةوةل%مةكان تي�بطةن" بةسةر هات؟
 هةرضةندة كة مامؤس44تايةك ط44وتي ك44ة. تةنها ئةوةي لةتواناياندا بوو بؤيان كردن- مندال%ةكانيان ثرسيار ناكةن

 لةكاتي�كدا ضةندين طةنج هةول%يان دةدا لةسةر دؤخةكة بدوي�ن، هةميشة لةكارةكانياندا دؤخةك44ة ر;ةن44ط دةدات44ةوة
 ئةو وي�نانةي بةكارهاتوون لة ر;اثؤرتةكةماندا قوتابياني طوندي س44وني�. لةشي�وةي هونةر و شيعر و نةخشةكي�شاندا

 كة سةرني ئي�مةي راكي�شا و بةكارمان هي�نا. , كي�شاويانة 

 طوندنشينةكان لة ض44ادرطةي ئاوارةكان44دا
 خ44ةم وئازارةكاني44ان دةرب44ر;ي س44ةبارةت ب44ة

 هةستيان واب44وو. بوونيان لةدؤخي�كي ئاوةها دا
 ك44ة كةرام44ةت و ثيؤزي44ةكانيان ب44ة س44ةخت
 لي�دراوة بةوةي كةناضار كراون لة ض44ادرطةكاند

 هةس44تي�كي. طوزةران بكةن لةدؤخي�كي ئاوةه44ادا
 وا ه44ةبوو ل44ةلي هةن44دي�ك ل44ة ني�رين44ةكاني
 طوندنشينةكان كة ئةوان شكس44تخواردوو ب44وون

.لةبةرئةوةي نةيانتواني بوو كةشي�كي ئارام بؤ خي�زانةكانيان دةستةبةر بكةن
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 ئةزمونة بة ئازارةكان ر;ةنطي داوةتةوة لة هونةري مندال%ن

قوتابانةي بنةر;ةتي طوندي سوني�
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تةنط��@����وارنَيوضةل9ةمةكان و ئاستةنطيةكاني ط��@����وارنَيوندنشي.������耀@����وارنان

 .طوندنشينان لةوة دةترسن كة طوندةكانيان بر;وخي�ت، دانيشتوانيش ت44ا دي�44ت ب44ةرةو كةمبوون44ةوة دةر;وات
 ر;اثؤرتةكان وا دةردةخةن كة بةتةنها لة طوندي سوني� لني كةم هةشت خي�زان لة هاوين سال%ي ر;ابردوو طوندةكةيان

 س4ي� هؤك44اري س44ةرةكي ه44ةبوو ب44ؤ داب44ةزين ذم44ارةي دانيش44تواني. بةجي�هي�شتوةو زؤرينةيان ر;وودةكةنة ق44ةل%دزي�
. قوتابانةكان و كةمي خزمةتطوزاريةكانكةمي  لة سةلمةتي و ئاسايش وئةويش بريت بوو : طوندةكان

سةلمةتي و ئاسايش:
 هةن444دي� ل444ة طوندنش444ينةكان
 طوندةكانيان بةجي� هي�شتوة لةبةر ئةوةي كة
 ضيت ناتوانن بةرط44ةي ئةو ثةس44تانة زؤرةي
 لةسةريانة ل44ةئةنامي هي�رش44ةكاني س44ةر
 سنور و ر;اطواست ب44ؤ ض44ادرطةي ئاوارةك44ان،
 ئةمة دةياناتة ب44ةردةم دؤخي�ك44ي ئاب44وري
 لواز كاتي�ك مال� و زي�دي خؤيان بةجي�44دي�ل%ن،
 زؤر ل44ة مول%44ك و مال%ي44ان و زةوي44ةكانيان

 هةندي� لة دي�هاتةكان زؤر نزيكن. بةجي�دي�ل%ن
 لة سةر س44نوري ئي�ران44ةوة و ب44ة ب44ةردةوامي

.هي�زةكاني ئي�راني ئامادةن و ذمارةيان لة زيادبوونداية و لةسةر ضياكاني ثشتيانةوة جول%ة دةكةن

قوتابانةكان :

 لة بةر نةبووني قوتابانة لة هةندي� لةطوندةكان ونةبووني قوتابانةي ئامادةيي لة دي�هاتةكاندا واتا
 ب44ؤ قؤن44اغي ئام44ادةيي خوي�ن44دكاران دةب44ي� بض44نة ) بؤ  (هةموو ئةو قوتابانانةي كة هةن بنةرةتي لة ثؤلي 

 تةنانةت لة هةندي� طوند بيناي قوتابانة هةية بةل%م هي44ض ثي�داويس44ت تياني44ة ، ئةوا قوتابي44ةكان. قةل%دزي� 
 لةكاتي دةوام44ي) زؤرينةي جار قةل%دزي�(ناضارن كة ر;ووبكةنة مال%ي هاور;ي� و خزمةكانيان لة نزيكتين شاري طةورة 

 ئةط44ةر. هةندي� لة خي�زانةكان كة زياد لة ط44ةني�كيان هةي44ة بةئاس44اني طوندةك44ةيان بةجي�44دي�ل%ن. قوتابانةدا
  خي�زان4ةكان زؤرب44ةي ك44ات ل4ةدةرةوةن و تي�ض44ووني�كي بةرض44اويئةن44دامانيبي�ننةوة ئةوة ماناي واية كة زؤرينةي 

. تي�دةضي�ت بؤ هاتوضؤكردن

:خزمةتطوزاريةكان
 هةندي� لة دي�هاتةكاني وةك زي�وكةو بةستة كارةباي نيشتماني تيادا نةبوو ري�طاوبانيشي نةش44ياو ب44وو ب44ؤ

 بةل%م ئي�ستا دةنطؤي ئةوة هةية كة ثرؤذةي طةياندني كارةب44ا ل44ة جي�ب44ةجي�,هاتووضؤ كة ذياني تي�دا سةختت كربوو
 هةروةها حال%ي حازر ري�طةيةكي نوي� بؤ بةستة لة دووبارة ضاكردنةوةداية كة بة ناو طون44ةكاني زي�وك44ةو, كردنداية 

 بةل%م هي�شتا زؤري�ك لة طون44دةكاني ئةم ناوض44ةية ثي�ويس44تيان ب44ة خزم44ةتطوزاري ل44ةم, ئاليةر;ةش دا تي�دةثةر;ي�ت 
. ضةشنة هةية 
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دةرةنام
 ل44ةهيض طوماني تي�دا نية كة هي�رش و تؤثبارانة بةردةوامةكان لة ناوض44ةي ثش44دةر و ر;اطواس44تن س44ال%نة 

  كة بةردةوام كاريطةري مال%وي�راني دةبي�ت و هةر;ةشة لة ه44ةمووو بةثي�ضةوانةشةوة  بؤ كةمثي ئاوارةكان طوندةكانةوة 
ليةنةكاني ذياني طوندةكان و ثي�داويستية سةرةكيةكاني مرؤظ4 دةكات.

:هي�رشةكان

خةل%كاني مةدةني دةكوذي�ت و بريندار دةكات.

خانوو باخضةو كي�ل%طةو بةروبومة كشتوكال%يةكان وي�ران و تي�ك دةشكي�ني�ت.

ئاذةل%ةكان دةكوذي�ت و بريندار دةكات و لةوةر;طاكان تي�ك دةدات.

 خاكةكة ثيس و ذاراوي دةكات هةروةها ئاو و هةواش.

بةشي�وةيةكي سلب كاردةكاتة سةر:

ذياني خي�زانةكان◦
ثةروةردةو دةستكةوتةكان◦
)دل%خؤشي و ئاشت بي وهؤش و هتد(دؤخي بي و هؤش ◦
سةلمةتي و ئاسايش◦
تةندروست فيزيكي و عةقل%ي كةسةكان◦
ئابوري طوندةكة◦

 طوندنشينان مةترسي ئةوةيان هةية كة تؤثباراني بةردةوام لةكؤتاييدا هةر;ةشة لة بووني ئةو طوندان44ة و
لة ناوضووني ثي�ناسي نةتةوةيي كوردي بكات لةو ناوضانة.
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 - تؤ بل%ي� ي جاري�كي تر خةل%كةكةي ئي�رة جي�بهي�ل%ن و بضنةوة كةمثةكان بةهاري طوندي سوني�  - 



ذياني��كي شي�وي�نراو

   

بانطهي�شت بؤ كاركردن

   دةك44ةين ب44ؤ ر;اطرتن ه44ةتا ه44ةتايي ئةوحكومةتي توركيا و كؤماري ئيسلمي ئي�رانئي�مة داوا لة 
 ضالكيةكاني سةرسنوور كة ئازار دةطةيةني�ت بة ذياني خ44ةل%كاني م44ةدةني ك44وردي و تي�كي44ان دةش44كي�ني�ت و داواي44ان

لي�دةكةين بي لة ري�طة ضارةي ئاشتيانة بكةنةوة.

   دةك44ةين ك44ة ه44ةنطاوي سياس44ي زي44اتر بني�44ن ب44ؤ ر;اطرتنحكومةتي هةري�مي كوردستانئي�مة داوا لة 
 بؤ ئةوةي دل%نيا ب44ن ل4ةوةي ك4ة,هي�رشةكاني سةرسنوور هةروةها داواي ئةوةيان لي�دةكةين لة ئاوارةكانةوة نزيك بن 

 ئةوان ثشتطيي و هاوثشتيواني دةكري�ن و قةرةبوو دةكري�نةوة لةبةرامبةر زةرةرو زيانةكانيانداو حكوم44ةتيش ل44ةوة
دل%نيا بي�ت كة طوندةكان دووبارة ضؤل%نةكري�نةوة.

 دةكةين كة بانطهي�شت نةتةوة يةكطرتوةكان بك44ات ب44ؤ ئةوةي  حكومةتي ناوةندي عياق ئي�مة داوا لة
لةطةل� توركيا و ئي�ران تي�هةل%بضي�ت بؤ كؤتايي هي�نان بة سنور بةزاندن و هي�رش و تؤثباران.

 دةكةين بؤ بةشداري و ضالكانةتر ثشتيواني طوندنشينة كوردةكان كؤمةل%طاي ني�ودةول%ةتي ئي�مة داوا لة
 بكةن لة ناوضة سنوريةكان هةروةها هاني نوي�نةرانيان بدةن ب44ؤ ر;اطرتن بؤمب44اراني ناوض44ة س44نوريةكان لةلي44ةن

   .هةردوو ول%تي توركيا و ئي�ران

  دةكةين بؤ بةكارهي�ناني هةر جؤرة شي�وازي�كي طوناو بؤ ئةوةي كؤمةل%طاي ني�وخؤيي  ن   ميدياكائي�مة داوا لة
 . سةبارةت بة ر;استيةكان و ئؤثةراسيؤنةكان وئةنامةكاني سنور بةزاندنتي�بطةيةني و دةرةكي 

 قايق44ام و  ناوض44ة س44نوريةكان دةك44ةين ب44ة تايب44ةتيش   ن44اوخؤيي   ئي�م44ة داوا ل44ة بةرثرس44اني
 ثي�كةوة كاربكةن,  هةمة ئاهةنطي و هاوثشتيواني زياتري خةل%كاني زيان لي�كةوتووي ناوضةكان بنمديرناحيةكان

 .بؤ دؤزينةوةي ري�طة ضارة بؤ ر;اطرتن تؤثبارانةكان
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CPT  ثي�شت لةسال%ي     لة عي�راق كاري كردووة و لةس44ال%ي وة كارةك44اني طواس44تؤتةوة ب44ؤ ه44ةري�مي 
 كاردةكات بؤ بةل%طةو دوكومي�نت كردني دةرئةنامي ئةو هي�رش و سنوربةزاندنانةي دةكري�ن44ة س44ةر, كوردستاني عي�راق 

 هاور;ي� ي44ةتي ئةو طوندنش44ينانة, هاوول%تياني مةدةني طوندنشي كة هاوسنورن لةطةل� هةردوو وول%تي توركيا و ئي�ران
.دةكات لة مةينةتيةكانياندا كة دةيانةوي� بة ئاشت بذين

    www.cpt.org/work/iraq  لة  كوردستاني عي�راق:  CPTبؤ زانياري زياتر لة بارةي بووني 

 بؤ زانين هةوال� و ضيؤكي نوي� لة بارةي كاريطةريةكاني هي�رش و سنوربةزاندنةكاني ناوض44ةي ثش44دةر و ناوض44ةكاني
www.cpt-iraq.blogspot.com تري كوردستاني عي�ر;اق: 

 سةبارةت بة دةرئةنام و كاريطةريةكاني هي�رش و سنوربةزاندنةكان) ذياني�كي شي�وي�نراو ( ر;اثؤرتي ثي�شكةش كراوي  
لة ليةن توركيا و ئي�ران بؤ سةر طوندة كورديةكان ئامادة و لةبةر دةستة لةم لينكة:

cpt.org/files/iraq/CPT-Jyaneki-Shewenraw-2012.pdf 

بؤ ثةي��@����وارنَيوةندي كردن بة ئؤفيسي سلي�ماني:

        ) عربي , ئينطليزي , كوردي  (
           ) ئينطليزي   ( 
cptiraq@cpt.org:  ئيمي�ل%ي 

 :CPTبؤ ثةي��@����وارنَيوةندي كردن بة ئؤفيسي ني���@����وارنَيودةول9ةتي 

Box 6508 - Chicago, IL 60680-6508 US
Tel: 773-376-0550  Fax: 773-376-0549 

 peacemakers@cpt.org : ئيمي�ل%ي
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 تيمةكاني دروستكةري ئاشت مسيحي

 “ب.������耀@����وارنيات.������耀@����وارناني هاوبةرذةوةندي بؤ طؤرين ت��@����وارنَيوندوتيذي و ستةم و زؤرداري”
 بؤ, وةك ري�كخراوي�كي ني�ودةول%ةتي بؤ ماف مرؤظ كاردةكات بؤ كةمكردنةوةي توندوتيذي  CPTتيمةكاني دروستكةري ئاشت مسيحي  

   ناتوندوتي44ذي ثي�ش44كةش دةك44ات وةك ئةل%ت44ةرناتيظ ب44ؤ ش44ةر;ةCPT ري�كخراوي�كي ناحكومي ية. , هيض جؤرة قازاني�ك كارناكات 
 هاوثشتيواني و ثشتطيي ئةو كةس و طروث و كؤمةل%طايانة دةك44ات ك44ة ر;ووب44ةر;ووي توندوتي44ذي دةبن44ةوة و, كوشندةكان و ململني�كان 

 ب44ة,   هاور;ي�يةتي ئةو كؤمةل%طايانة دةكات كة بة هؤي توندوتيذيةوة ثي�ك44راونCPTناتوندوتيذيان وةك ئةل%تةرناتيظ هةل%بذاردووة. 
   بةل%طة و دوكومي�نت كردني ثي�شي�لكاريةكاني ماف مرؤظ و داكؤكيكردن لة ر;ي�طةضارة ناتوندوتيذيةكان. 


