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  .کوژرت بدولبراھیم دوای ئیغتیساب کردنی ده ئیالء عه

 کچک   که تووهدا ھا که یانه  به وه له ردا بو کردۆته ی ئۆکتۆبه5 ڕۆژی  یانکی له  عراق به ڕکخراوی ئازادی ژنان له
مسادا  مووزی ئه  مانگی ته ی له وه رکوک دوای ئه شاری که ، له  ساه25نی  مه  ته بدولبراھیم، که  ناوی ئیالء عه به
 ئیغتیساب  وه کانه مریکیه ن ئه  الیه زینداندا له کرت، له ستگیر ده یدا ده که ڵ خزانه گه  له وه کانه مریکیه ن ئه الیه له
  م جۆره کوژرت، به  ده وه ن باوکیه  الیه ردا له  مانگی سپتمبه ی له که ربوونه  به دوای مانگک لهکرت و  ئه
  ! وه  بسنه وتووه رفیان که  شه ی له یه که و له وت ئه یانه ده
   نهعس ی ڕژمی به دوای ڕوخانچی  که  بینیوه وه ته منیه  ئازادی و ئه ونیان به  ژنان خه  که دا ھاتووه که یانه  به له

م  کران  به  ئیغتیساب ئه وه عسه کانی به حشیه کان و وه الده ن جه  الیه جاران ژنان له. ت منیه  ئه و نه یه ئازادی ھه
  . وه مووچاوی تازه ن ده الیه م له  به وه بنه مان تاوان ده ڕووی ھه ئستا ڕووبه

  ن، کوا ڕز گرتنتان له که  ئه  سیاده ی باس له وانه  کوان ئه س و دهپر دا ڕکخراوی ئازادی ژنان ده که یانه  به له
تی ژنان بۆ  زاره  وه  ژنکتان له ، کوا مافی ژنان که تاندا بۆ داناوه که ته  حکومه تکتان له زاره  وه مافی مرۆڤ که

    .    وه سوڕته زادی ده ئا بدولبراھیمی باوکی ئیالء به بینن عه  ده ، کوا یاسای سزادانتان که داناوه
  

  .گرن غداد مانده  به له) مدینةالطب(ندانی  کرکاران و کارمه
ند ڕۆژی   کرکارو کارمه300   عراق زیاتر له کان له  کرکاریه قابه کتی شوراو نه رشتی یه رپه  ژر سه له
بدول  ، دکتۆر عهالطب نةدیی م)مجمع(گای ری گشتی کۆمه به ڕوه ی به م نوسینگه رده  به  له2005ی10ی3
نانی خزان  وه ی پکه رف کردنی سلفه ندان داواکاری سه کرکارانو کارمه. نگر ده  و مان  وه بنه دهمیر موختار، کۆ ئه
 ژر  لهو  م کاته له. مووچه بوونی  وه رزکردنه  داواکاری به ، وه  کردووهبت  ملیۆن دینار ده2ی  هی نزیک که  به که

  یان به ندان درژه م کرکارانو کارمه ، بهدێ  ھه وه رگای پشته  ده ری ناوبراو له به ڕوه  به دا تیه زایه م ناڕه فشاری ئه
کانو  تگوزاریه ی خزمه قابه رپرسی نه  به وه شه یه م باره  کاتژمر و له2تا   ھه  وه مننه ن و ده ده یان ده که تیه زایه ناڕه

دات  وڵ ئه یان ھه که  ڕکخراوه یاند که  عراق ڕایگه کان له  کرکاریه قابه کتی شوراو نه  یه  لهکان ندروستیه  ته پیشه
رکردنی  کانیان و ده پاندنی خواسته ریدا ڕکبخات بۆ سه رتاسه  مانگرتنکی سه ندان و کرکاران له واوی کارمه ته

  .ی ئستا ئیداره
  
  .ستت به زراندنی خۆی ده ی دامه  عراق کۆنگره کتی کاری قوتابیان له یه

  فدی خوندکاران له شداری وه به غداد به  به  ئوتلی الفنار له  له2005ری  ی سپتمبه27یانی  به رله سه 
ری خوندکاراندا بۆ  وهما ی جه وه  پناو بزووتنه کگرین له  یه،ین ژر دروشمی باکاربکه ، له وه پارزگاکانی عراقه

  .سترا  عراق به کتی کاری خونکاران له زراندنی یه ی دامه  کۆنگرهوتوو، نی پشکه ده کی مه یه گه کۆمه
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ی  ی لیژنه زیم ووته بدولعه فاء عه ستی پکردو دواتر سه نگکی مۆسیقا و گۆرانی ده  ئاھه  به تا کۆنگره ره سه
ی  ه کتی خونکارانی گشتی و کۆمه رانی ڕکخراوی چیای خونکاران و یه له نونهک  ریه و ھه کاری کۆنگره ئاماده

ی   ووته وه  کۆنگری ئازادی عراقه لی له ماڵ عه کان و شه  کرکاریه قابه کتی شوراو نه ھاوپشتی خونکاران و یه
   که کۆنگره تاوتوێ کراو  که راوهوی ناوخۆی ڕکخ یه ی کارو په قه ره دا وه که  کۆنگره له. ش کرد خۆیان پشکه

  . کۆتایی ھات وتووانه رکه سه
  
  .پاندنی حیجابی ئیجباری سه

یمانگای  رگای گشتی په م ده رده ستراو به روچاو به کداری سه ک چه یه ر ژماره مبه ی سپته29ڕۆژی  •
 بیانووی   به وه  ژووره ن بچنه گرنو نایه گرن و خوندکارانی کچ ڕاده ، ده رانیه عفه ی زه  ناوچه کنۆلۆجی له ته
م  که داتان ئه حه ته:  م و ده  وه کان لیان دته  خونکاره کک له م یه ، به پۆشیوه ی حیجابیان نه وه ئه
ی ھاندانی خوندکاران و پشتی   مایه بته ش ده مه ئه.  وه  ژووره ر بتوانن ڕم ل بگرن بچمه گه ئه

 .کانیان شه ڕه کانو ھه کداره  چه نه ی گوێ بده وه  ب ئه  به وه  ژووره چنه هگرن و د یان ده ھاوڕکه
  ن که که  ده که ڕه و گه  کچانی ئه  له شه ڕه غداد ھه  به کی الغدیر له ڕه  گه کداری ئیسالمی له ک چه یه ژماره •

 .سیحین  مه که ڕه وگه هی دانیشتوانی ئ  زۆرینه نی باسه شایه. ن که ر ده ره پۆشن زه ر حیجاب نه گه ئه
ی  ستپکردنی سای تازه تای ده ره  سه غداد له کانی به  قوتابخانه ک له یه و مامۆستایانی ژماره ئیداره •

ر نا  گه رسی دیندا حیجاب بپۆشن ئه  ده بت له  ده  که  خونکارانی کچ کردووه یان له شه ڕه  ھه وه خونده
رسی   ده  ڕاسب له  به و خوندکارانه نجام ئه ره سهش  م حاه ی ئه وه  بوونه هبارس   و به وه ره  ده وه کرنه ده

   له وه عسه ی ئیمانی ڕژمیی به مله  دوای حه رسی دینی ئیسالم له  ده نی باسه شایه. کرن دیندا حساب ده
 . چوار جار  به دا کراوه ندک قوتابخانه  ھه و ئستا له کدا س جاره یه فته ھه

   : رگیراوه  وه وه ه)الی االمام(ی   بوکراوه ی46  له ژماره  وانه ھهم  ئه •
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