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   واتایان گۆڕوهی  هن ههو  ئه

  )ردا بزربوون  رانبه به له  دانراو که  و وشانه همای ؟ بۆ ئه( 
 )کان  ه بۆ هه  پدانه پش دی ئاماژه له>> همای ( 

  
  تکستی بۆ چاپ نردراو    ڕه الپه

  ست به واتای مه چاپدراوی دوور له تکستی له>> 

 دا گرت گه م له یه م ونه کاتی الویدا ئه له   14
   نراوه دانه  که ونه>> 

  )  هوانووسراو  که هفارسیی(            هالألحمر آذربایجانغربی   19
  )  هوتۆی ئه یب ره عه  هب( هالل االحمر آذربایجان غربی>> 

 علیرضا  19
  علیرچا>> 

 تاوانکی دزوی مژوویی  21
  مژوویی وی! دزیتاوانکی >> 

  یشتوون پیگه  پترن که  انهو زۆر له  22
  یشتوون پگه  که پترترن  وانه زۆر له>> 

 ...بۆ یاسایی بوونی تاوان  23
  ...بوونی تاوان یاسایبۆ >> 

 ...کی یه وه گشت بزووتنه  ه  24
  ...کی یه وه بزووتنه شگت  ه>> 

  نن وه پارتی دژ پکه  یه وانه له  28
  بنن  وه پکه ک پارتیی دژیه  یه وانه له>> 

 ئاشکرا  نھنی یان به چی به  31
  ئاشکرا یا به نھنی  نهچی >> 

 ی کورد لغاوکات که شۆڕشه  31
  لغاو بکات وردی  که شۆڕشه>> 

  مین نیشان بدات رزه کی سه ک خودایه خۆی وه  وه و سونه هۆی ئه تا به  36
  مین نیشان بدات رزه سه   ؟    وه و سونده هۆی ئه تا به>> 

 ...کانی پاش تاژ کوشتوبه  36
  ...تاجک  کانی وه کوشتوبه>> 

  ...خۆگرت لکی له شگه ی له وخاکه ئه  39
  ...خۆ گرت له لکی شتگه  لهی  و خاکه ئه>> 

 ...و قاوقیژییان ئۆتومبیل  44
  ...قوقیژیانئۆتۆمبل و >> 

  ...ی ناویان گۆڕاو نهاو کوشتخان ئه  45
    ...گۆڕاو اویانی  و کوشتنخانانه ئه>> 

  برن ناوده  وه کۆران به ئاخی کوردستاندا هه له  45
  برت ناوده  ؟    کۆران ناخی کوردستاندا هه له>> 

 ... هینی ژن یان پیاوه  کامه  45
  ... یان پیاوه  ؟  ژن   کامه>> 

  ...ر ڕۆشنایی یاسای سزایی کۆڕی دادگاییان بۆ به له  47
  ...کۆڕی دادگاییان بۆ یسزار ڕۆشنایی یاسای  به له>> 

  بووی هناون خودا کورد به  یه وه رئه به ر له هه  47
  ک کورد دروستی کردوون وهخودا   یه وه رئه به ر له هه>> 

  .....کات  یش پووچه وانه ی ئه تا ئاینده  48
  .... ڵ بکات چه پهیش  وانه ی ئه تا ئاینده>> 
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   بردووه ی پنه په هشتا خش که  یه وی گۆڕستانه و زه ئه  48
  بردووه ی پ نه س په هشتا که  که  یه و گۆڕستانه وی ئه زه>> 

  ...س بۆی گریاو که  نه  که  یه نفاله و ئه ئه  50 
  ...گیراوس بۆی  که  نه  که  یه نفاله و ئه ئه>> 

 ....ڵ په ددامی چه وتۆبوو کاتی سه ئه  52
  ....ڵ په ددامی چه کات سه  ؟  >> 

  ...توانی بدوت یده ده  موشکی نه ر ده به له  52
  ...یتوانی بدوت ده  ، نهم وشکی رده به له>> 

 ی کورد جوانه  رگه و مه دیتنی ئه  52
  کورد ی جودایانه  رگه و مه دیتنی ئه>> 

 ی خاک کردن وانیان ئاوته ڕه  که  52
  ی خاک کردن ئاوته موویان هه  که>> 

  رکی تر وه جووه  و گشتجۆره ڵ ئاژه  54
   دیکه رکی وه بوونه  ڵ و گشت جۆره ئاژه>> 

  لی شیمیاوی و عه ددام رخی سه وتۆبوو مردنی چه ئه  55
  لی کیمیاویی ددام و عه رخی سه مردنی چه  ؟  >> 

  نوان تی کوژراوی ده و ئازایه ترسنۆکی خۆی  56
  نواند ده بکوژتیتی  و ئازایه ترسنۆکی خۆی>> 

  نگکیتر بۆ جه  وه نگکه جه  له ڕانی عیراقی ده 61
  نگکی تر بۆ جه  وه نگکه جه  له  کهعیراقی >> 

  کورد 8گوندی 500ی  نزیکه ی ژیان له وه سینه  62
  کورد 8گوندیزار  هه) 5000(ی  نزیکه ژیان له>> 

 ی و ڕۆژانه درژبوون ئه  ئای که  63
  ...ی و ڕۆژانه درژبوون ئه  که  ؟  >> 

 ت لی سرتی تایبه ته هودا ب له  64
  ت سرتی تایبه ی ته بهودا  له>> 

 نن ده  یان پوه!) ئازا(ی  گوللـه   64
  نان ده  یان پوه   ؟    گوللـه >> 

 ب کارڕاکی یاسایی  64
  یاسایی ب کار ڕکی>> 

  کانی کوردستان ناوچه س له زار که هه 182    64
  نی کوردستانکا ناوچه س له زار که هه ) 182.000( >> 

  خی بارزانی س له زار که هه 8   65
  خی بارزانی  س له زار که هه ) 8.000( >> 

   وه شارده ری خۆان ده لوشتر سه ک مه وه  65
   وه شارده ری خۆان ده سه  عامه نهک  وه>> 

 الی تاوانکار له  خۆیدا خووه تاوان له  65
  الی تاوانکار له  خووه  ؟  تاوان >> 

   رده و بگه نانه و بالیه وشت کی باڕه یه وشه  66
   رده و بگه نانه بالیه و وشت ناڕهکی  یه وشه>> 

  پشکۆیه))  راسیۆنه ئۆپه((ی  و وشه ئه  67
  پشکۆیه )) رمه راسیۆن هه ئۆپه((ی  و وشه ئه>> 

  یان کوشتخانه  ربخانه قکردن، سه  67
   یان کوشتخانه  ؟  قکردن، >> 

 ... وه1988  ی له و چاالکیانه ر ئه گه ئه  68
  ... وه1988  ی له و چاالکیانه ئه  ؟  >> 

    نگاری نییه ره یان به  وه ڕانه گه و هه سیش توانای له که  68
  ی نییه نگارییه ره یان به  وه ڕانه گه هه و ئهسیش توانای  که>> 
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 ، کردووه هیدیان پیاده ی کاروانی شه النه و گه وه ته و نه زۆر له  68
  ...  ستھناوه ده وتنیان وه رکه ر سه جام هه رئه سه      

  ستھناوه ده وتنیان وه رکه سه  ؟  زۆر >> 
  ...ی دکاره و به ئاچاغبت هزری ئه  نده رچه جا هه  69

  ....ی دکاره و به هزری ئه  ؟    نده رچه جا هه>> 
  ...ی تۆپزاوا کانی ناوچه ربازگه سه له  72

  ...تۆپزاوا ی نتوچهکانی  ربازگه سه له>> 
  .دی بھنن ددام وه ی سه که پتاوانه  و خۆش نه  ونه خه  73

  .دی  هننه نهددام  ی سه که پتاوانه  و خۆش نه  ونه خه>> 
  ...یاندن وانی ترسناک گه نی یان ڕه ی ته ده زه  77

  یاندن ترسناک گه کی زۆر یان هۆی یه یاندنی ڕژه زیانگه>> 
   کان ئاساییه  زنه مه  ڕیزی تاوانه  ویته که هد  83

  ...  کان وره گه  ڕیزی تاوانه  ویته که ده>> 
  ....نیشتیمانی یاسای ر هه  ، چونکه وشتییه کی ڕه ندتییه پابه  87

  ...نیشتیمانی یاسای ، وشتییه ر ڕه ههکی  ندتییه پابه >>
  .اکاند و نادیموکراسییه دیکتاتۆری  سیستمه له  87

   ههشتا ل  که. کاندا و نادیموکراسییه دیکتاتۆری  سیستمه له >>
   حوکومداین ختی  روه هس      

  ...ر رانبه مریکا ئاداربوو به کانی ئه کگرتووه یه  کاتکدا وته له  وه ئه  87
 مریکا  کانی ئه کگرتووه یه  وته  کاتکدا بوو که  له  وه ئه>> 
  ...ر رانبه به بوو  ئاگادار     

  ...ی دادگایی کشه  ستیار له لک بوون ده دادگاگه  که  88
 ...ی دادگایی کشه  له ستیار ههلک بوون  دادگا گه  که>> 

  

 ...کان سزاییه  قه ر ده سه له  چونکه  88
  ...کان سزاییه  قه ر ده سه له  ؟  >> 

 یاندن ی ترسناک گه ده قورس، یان زه  88
  یاندن ترسناک گه  ؟  قورس، یان >> 

 .یی ڕواندایش وه ته دادگای نونه به...   88
  . ش  ؟  یی  وه ته دادگای نونه به>> 

  ر کانی وتانی واژووکه یاسا نیشتیمانیه...  90
  واژووکراوکانی وتانی  یاسا نیشتیمانیه>> 

 کانی کاردنت بۆ دیتنی پرۆسه به  90
  کانی پرۆسه بۆردیتنیکاردنت  به>> 

 گیان یاندن به ی قورس گه ده زه –ب   94
  گیان یاندن به قورس گه زیانی –ب >> 

  ... وشی دادگای سزایی ژماره ڕه...   95
  ) هڕوویداو زۆر ج له (   ... ژماره دادگایی سزایوشی  ڕه>> 

  )...13(  کانی سپایی ژماره یاسای تاوانه –ج   95
  )...13(  ژماره سپایکانی  یاسای تاوانه –ج >> 

  ... یه هه  وه ی توژینه ــ بۆ دادگاو کۆمیته:م دووهه  96
  ...  وه ی توژینه کۆمیته دادگاییکردنــ بۆ :م دووهه>> 

  ...یی وه ته دادگای سزای نونه ستن به پشت ببه...   96
  ...یی وه ته دادگای سزای نونه به ستن به دهپشت ... >>

  ...دتکار ستیارتی یاسای سزاکان به ده  96
  هنت کارده بهستیارتیی یاسای سزاکان  ده>> 

 ون ناکه ر کۆنتی خوازخهر  به  96
  ون ناکه خوازراوکۆنتی ر  به>> 
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    ...ن ده نجامی ده و ئه سانی ژر فرمانی ئه که  98
  ...ن ده نجام ده و ئه فرمانی ئه خوارووترسانی  که>> 

  )...زی گه ڕه(یا ) ئیتنی(یا ) یی وه ته نه( 107
  )...زی گه ڕه(یا ) ئینتی(یا ) یی وه ته نه(>> 

 ... د شوکری حمه ندیار ئه سفه ئه...   115
  ... شوکرد  حمه ندیار ئه سفه ئه... >> 

  . ر دادگادایه به ی له که ی تاوانکاره وتاوانه ئه...  119
  . گادایه ر رده به لهی  که ی تاوانکاره وتاوانه ئه... >> 

  الی له  که  یه وتۆ هه ی ئه تی پسپۆرانه رنجی تایبه و سه.....  پویستی به 119
  ...  گه وکردنی به بته ک بۆ یه نیشانه  دادگا ببته        

  بت وتۆ ده ی ئه تی پسپۆرانه رنجی تایبه و سه.....  پویستی به>> 
  ...  گه وکردنی به ک بۆ بته یه نیشانه  بته و دهالی دادگا  له      

  تریالی مه ی کوچکه  بته بۆیده  ت کهپکد  و خووی تاوانکارییه ئه ... 119
  بگرێ خۆ خشت شوازی سروشتی له به وتۆی پده و دۆخکی ئه         

 ی کوچکه  بته بۆی ده  پک دت که  تاوانکارییه  ؟  و  ئه ...>> 
  شوازی و خشت  به وتۆی پ ده و دۆخکی ئه تریالی مه      
  ،گرت دهخۆ  سروشتی له درژخایانی      

  ...بت تا ر ده و مانی هه بت ده  وه سپکه ده  ر له تاوان هه درژه 119
  ..بت ر ده هه ؟  و  بت  ده  وه ست پکه ده  ر له تاوان هه درژه>> 

    ...و دادگایی وه کی لکۆینه ی کارڕایه وانه شک له به 122
  ...و دادگایی وه لکۆینه  ؟  ی  وانه شک له به>> 

 ... و خووی تاخمی ڵ، کانی کۆمه ندیی نو چینه گربه ... 127
   ...تاخمی ی تیانه عادهڵ و  کانی کۆمه ندی نو چینه گربه >>  
  

 گشتیان   چونکه  ن مه و ته توخم  گشتجۆره ی سڤیل له قکردنی کۆمه...  127
  ... ریان سه  کرایه ی ده و هرشه ئه گشت. کوردبوون           

  ؟    ن مه و ته توخم   گشت جۆره  ی سڤیل له قکردنی کۆمه>> 
  ... ریان سه  کرایه ی ده و هرشانه ئه  ؟ . کوردبوونگشتیان      

  ...هشتنیان بوو و نه ستی پاکتاوی به مه به...  127
  ...هشتنیان بوو نه  ؟    ستی پاکتاوی به مه به... >> 

  ...ن،  رخه ده  انهو نجامی ئه دوائه.....   ویستهپ 129
  ...، ن خه رده ده  انهو نجامی ئه دوائه.....   ویستهپ>> 

  ... دایه ئاچاغترین پایه له  کاره  وجۆره ئه...  130
  ... دایه پایه ترین دڕنده  له  کاره  وجۆره ئه... >> 

   .بوون  زمان سته به مندای  ، واته  سادایه15و  12نوان  نیان له مه ته 130
  .... یشه وانه له        

  ... یشه وانه له ...  ؟  ... ،  سایدایه15و  12نوان  نیان له  مه ته>> 
  .یان که هستیریه  و بیاره کان سپاییه  کانه یه...  143

  .یان که بیاری فرمانهو، و  کان سپاییه  کانه یه... >>   
  ...کو به  کان نھا دووگیانه ته نه 145

  ...کو ، به بوون نهکان  نھا دووگیانه ته  به>> 
  هرشی شیمیاییان یان ڕاپچکرد که وگوندانه دانیشتووی زۆر له 146

  .ربوو سه له        
  ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟>>       

  شکر ی گشتی له ی فرمانده  وخۆ و فرمانی ڕاسته ... 148
  شکر له گشتی رمانی فهی   وخۆ رمانی ڕاسته و فه ...>> 

  .تی یاسای نوێ سه ر ده به  ونه که ندوچۆن ده ب چه 150
 << تی یاسای نوێ سه ر ده به  ونه که ده ندوچوون چهب.  
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  ...دا هاتووه وشانه و ڕه ر ئه سه یاسای نودا ئاوگۆڕ به له 151
  ...هاتووه ی وشتانه ڕهو  ر ئه سه یاسای نودا ئاوگۆڕ به له>> 

  ...و  داخوزیی سزایی  ر له کۆنتی خوازخه وشی ر ڕه به 152
  ...داخوزیی سزایی و   ر له کۆنتیی خوازخهوشی  ڕه و به>> 

  بووه.... پی خودی  به... کانی  ی دادگای تاوانه پکھاته 153
  بووه.... پی خودی  به... کانی  دادگای تاوانه  پکھاتووه>> 

  . وه گرتهی ر ده رچوویی خوازخه سه وشی به ڕه  نه 156
  . وه یگرته ده خوازراورچوویی  سه وشی به ڕه  نه>> 

  ...کانی  باره  رانیان که بریده  رگری له به  نه ڕووبکه 159
  ...کانی باره  که بیاردانیان  رگری له به  نه ڕووبکه>> 

  کانی ک تاوانکارییه کی وه یه پرۆسه له  گه ی به وه پرسی کۆکردنه 159
 ک  کی وه یه پرۆسه  له  نه  گه ی به وه پرسی کۆکردنه>> 
  ...کانی تاوانکارییه     

  گرت رچاوده به  تۆماکراوانه  و گفتاره دادگا گشت ئه 160
  گرت رچاوده به  تۆماکراوانه  ؟  و  دادگا گشت ئه>> 

  .وشنی ی ڕه کوچکه...  161
  .ڕوشونیی  کوچکه... >> 

  ...کی کۆمه وت دژ به رکه ده بتاوان ی ده شوه به...  161
  ...کی کۆمه وت دژ به رکه ده کۆتاوانی  شوه به... >>

  ...جکردنی بیاری سزای هۆی جبه مرد به  چونکه...  169
  ...جکردنی بیاری هۆی جبه به مردن  چونکه... >> 

  .س دارکردنی زۆرکه ده و زه ش شواندنی له...  171
  .س زۆرکه یاندنی زیانپگهو  ش شواندنی له...>> 

  

  ...پت، سه ردا ده سه کانیان به ی ئستا تاوانکارییه وانه ئه .... 171
  ...،پنرت سه ده ردا  سه کانیان به ی ئستا تاوانکارییه وانه ئه... >>

  ری داکۆک بۆ گرتنی پارزه  تیان نییه ی درامه سانه و که بۆ ئه...  176
  . ..ی شیهو ک ئه ر سه له           

  ری داکۆک گرتنی پارزه ر به له  ؟   ی تاوانبارهو  بۆ ئه... >> 
  ...ی کشیهو  بۆ ئه      

  ...ر بریدارکردنی پارزه  ت به قی یاسایی تایبه ده 180
  ...ر پارزه بیارکردنی  ت به قی یاسایی تایبه ده>> 

  ...وه رچدانه رپه وشژ بۆ چۆنتی به ڕه  بنه ها ده روه هه 184
  ...ی وه رچدانه رپه بۆ چۆنتی به وشتژ ڕه  بنه ها ده روه هه>> 

  )...ناکرت سکیتر هه س تاوانی که هیچکه( ... 187 
  )...ناکرت هه سکی تر تاوانی که  چونکه... (>> 

  
  کی عیراقدا، گشتالیه به  رشه په  دا نژران که نه کۆمه به  و گۆڕه له 196

  ،...کی گشتالیه به  ربوه به  دا نژران که نه کۆمه هب  و گۆڕه له>> 
  .نجامیاندا کراو ئه پشدا ئاماده ی وردو دروستی له خشه پی نه به... 198

  .نجامیاندا ئه  ؟  پشدا  ی وردو دروستی له خشه پی نه به... >> 
  .کراون  ماوه و سه ری ڕومادی ڤه ده  رگ له کانی مه پانه گۆڕه...  200

  .کراون  ماوه و سه  ڕوماییری  ڤه ده  رگ له مه... > >
  ...وری یمانگای داده په  ته دا چووه1998/  9/  14  له 208

  ...وری یمانگای داده په  ته چووه دا1988/  9/  14  له>> 
 ...أ، ب، د، ط / ک یه) 12(ندی  به...  214

  ... گأ، ب، د، / ک یه) 12(ندی  به... >> 
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  ...و کانی دووبزو نزارکی گرتووخانه...  227و 220
  ...و  کی نزارهکانی دووبزو  گرتووخانه... >> 

  ...أ، ب، و) 406(ندی  تی به سه پی ده به 222
  ...أ، ب، و) 4،7(ندی  تی به سه پی ده به>> 

  ...ج، هـ، و، ح، ض، ي ـ / ک یه) 12(...  240و 224
  ...، ي ـ چج، هـ، و، ح، / ک یه) 12... (>> 

 ...و گیان  ی زۆر گیاندن به ده زه...  226
  ...و گیان  زۆر گیاندن به ری ره زه... >> 

  ....أ، ب، د، ط، ي) 12(ندی  کانی به پی بگه به...  227
  ...، یگأ، ب، د، ) 12(ندی  کانی به پی بگه به... >> 

  ...وشی یاسای ڕه أ له) 254(ندی  تی به سه پی ده به...  234
  ...وشی  یاسای ڕه له دا )254(ندی  تی به سه پی ده به. ..  

  رشتکاری  رپه دتان بیاردا بۆ سه حمه تاوانبار سوتان هاشم ئه...  235
  رشتکاری  رپه بۆ سه  ؟  دتان  حمه تاوانبار سوتان هاشم ئه...  >>

  ض ـ/ ک یه) 12(ندی  تی به سه پی ده به...  247
  ـ چ/ ک یه) 12(ندی  تی به سه پی ده به...  >>

  ...گرت رده وه  ندی دیپلۆماسیه و پارزبه یاران سوودی له نه...  258
  ...گرت رده وه  دیپلۆماسییه پارزیاریو  یاران سوودی له نه >>

  ...ڕانت،و ده  و تاوانبارکردن ره گومانلکراوان به...  260
       ...،وڕوانت ده و تاوانبارکردن ره گومانلکراوان به ...>> 

   ...ون رناکه ده  نه زه مه نفال به ی ئه کانی پرۆسه دیارده 263
  ...ون رناکه ده ن مه زه بهنفال  ی ئه کانی پرۆسه دیارده>> 

  ...جۆراو  ره ڤه ده ی له وانه کرده  وجۆره زۆرن ئه ئای که 263
  ...جۆراو  ره ڤه ده ی له وانه کرده  وجۆره زۆرن ئه که  ؟  >> 

  ... یه ماندا هه بییه عره  رمه م هه ی له ژووه و ئاوه ک ئه وه...  270
  … یه هه کاندا بییه عره  رمه هه  لهی  ژووه و ئاوه ک ئه وه... >> 

 ب ده  چونکه .ڕابوردوو ر ڕووداوی سه له ........ کاتیی  وه چاکیکرد ئه 272
   .ی خۆیتی یاسای ڕۆژ سه ر ده به  وته تاوان بکه
  ب ده  ؟ . ڕووداوی ڕابوردوو ر سه له ......ی کاتی  وه ئه  ؟  >> 
 .ڕۆژی خۆی یاسای تی سه ر ده به  وته تاوان بکه     

   ...یش ڕگه و  ستت ناوهستیارتی دادگای نیشتمانی تاکولۆ  ده...  274
  ...یش  و ڕگه  ستت ناوه  ؟  ستیارتی دادگای نیشتمانی  ده  ...>> 

  .کپویست مافی خۆیانیان لبخوازن وان وه ی ئه وه له.. . 277
  .بۆ بخوازنکپویست مافی خۆیانیان  وان وه ی ئه وه له>> 

  
قی  ب هۆی پشتگوخستنی ده دا ده دوا بگه  له 58  ڕه الپه له •

  :ت ده  که   ر چیبت؟ ی خودی نووسه که سوپاسنامه
و  مدی بۆ چاپ زگای حه رۆکی ده ی سه و پزانینی خۆم ئاراسته سپاس(

تی  و یارمه م بۆ هاوکاری که جید میسری ده ، کاک فوئاد مه وه بوکردنه
د  ممه بم بۆ کاک محه رده ها ڕز ده روه ، هه رتووکه م په چاپدانی ئه له

ها ڕزم  روه کانی، هه ندی، بۆ هاوکارییه گوگرییا ناوه  ر له رنووسه عوسمانی سه
ی  یه م شوه رتووک به یاندنی په گه ی هاوکارمبوون له هوان بۆگشت ئه  یه هه
  ندک له وارم توانیبتمان هه ری هژا، ئومده ستی خونه رده به  ته وتووه که
ساناترین   یش وه ، ئه وه نفال ئاسان ڕوونکردبته ی ئه کانی کشه یاساییه  نه الیه

 بوود زوهر آازم عهــ ـ.  سته به پشت مه و خودا له و بواره له  هاوکارییه
2007.(  
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ی  که ره ی ناوی نووسه وه بله  نووسراوه  وه ی خواره وه نھا ئه و ته بری ئه له
  .رگ بژمردرت می منی وه رخه مته که  به  یه وانه له  ربت که سه له
م  که ، ده وه زگای چاپ و بوکردنه ی ده سوپاس و پزانینی خۆم ئاراسته( 

  ی هاوکارم بوون له وانه بۆ گشت ئه  یه ها ڕزم هه روه هه بۆ هاوکاری و،
ری هژا،  ستی خونه رده به  ته وتووه ی که یه م شوه به  رتووکه م په یاندنی ئه گه

نفال ئاسان  ی ئه کانی کشه یاساییه  نه الیه  ندک له وارم توانیبتمان هه ئومده
پشت  و خودا له و بواره له  ارییهیش ساناترین هاوک وه ، ئه وه ڕوون کردبته

  .)  ستمانه به مه
  

  : یه مجۆره ش به و شه دا دی پج 69ی  ڕه الپه  له •
  وه له ناوی گه دادگا به  بت که ده  یه ناره و قه تی ئه نجامیشی په دوائه  دیاره. 

  رماوه ناوچوو، کورد هه ددامی زۆرداری له دات بۆ سه بیاری ده
  ...... وه زۆرهئشوئازاری  به 

کان  ها وشه روه هه.  وه ی پش خۆیه بگه  به  م لکنراوه ی دووهه بگه  واته
م  بوو به ڕاستیدا ده له.  ست ترازاوه به خودی واتای مه جۆرک له گۆڕاون به

  :بت  وه ی خواره یه شوه
  وه له هناوی گ دادگا به  بت که ده  یه ناره و قه تی ئه نجامیشی په دوائه  دیاره

  .دات بیاری ده
  ...... وه ئشوئازاری زۆره به   رماوه ناوچوو، کورد هه ددامی زۆردار له سه

  
چاپ  له  ند ده و چه تریالی ــ دا ئه ی مه ی ــ کوچکه بگه  83  ڕه الپه  له •

 :وتوون که
و وشک کردو سروشتیان پ  هراو کانیان زه رمی باشووردا هۆره هه له 

بوونی  هۆی ئاواره و بوه س زار که هه 300ی  نزیکه یشت به ن گهتکداو زیا

  .ژین ژر چادردا ده و له رن نابه ئران تائستایش په س له زار که هه 100
و  ل و پاش کوشتنی گشت مه بیابانکی ڕووت  بوونه  و هۆرانه نجام ئه رئه سه
ستی  ده به. ما تدا نههراوکردنیان ژیانی  و زه کان و ماسییه ڵ ناوبردنی ئاژه له
خی  و ببایه  وه یان دووچاری لبینی ئاوی خواردنه رانه ڤه و ده ست ئه نقه ئه

  . تگوزاری گشتی کرد خزمه
  
مدا  که کییه پشه  له  چونکه  دابووایه گه له  نگۆکه رهه فه و پویستبوو ئه •

 س رکهزۆ  ی یاسایی تدایه و زاراوه وشه ها روه هه،  م پداوه ئاماژه
 ....   بیستووه نه

م  له  وه ته ی مندا چووه که نووسینه  ی به سه وکه ر ئه گه دام، ئه ڕه وباوه له •
  .بوو ده نه  وه ره ی سه نه و هه تووشی زۆر له  ی بوانییایه نگۆکه رهه فه

 
 

  رگ وه
  یی د گۆمه مه محه
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  نگۆک رهه فه
  عربي         کوردی

  ظفََّحتَ  ریئادا
  خسيس  ئاچاغ
  داللة    ئاماژ
  دعاء العامهيئة اإل    خوازیاری گشتینی  نجومه ئه
  الهيئة التميزيية     وه نی پداچوونه نجومه ئه
  رْزوِ    تاوان ـ بارگرانی باره

  )بفتح الدال(ب َدنتَوکيل، ُم    بریکار

  )بکسر الدال(ب ِدنتَل، ُمواِک    بریدار
  من مادة.. ة ڕفق    ند به  له ..  بگه

یاری بنبقرار قطعي    ب  
  کيان     بوونه
  لکُم     بووه

  کلَُّمتَ    بووندارتی
  ممتلکات منقولة وغير منقولة  گوزراوبار ی گوزراوبارو نه بووه
  خلق، خليقة    بووهاتن به

  فوج    تالیۆن به
  طعن بالقرار    رچی بیار رپه به
  مادة قانونية    ندی یاسایی به
  إلتزام    ندی پابه

  قانونية، دستورية  حصانه    ستووری ندی یاسایی، ده پارزبه
  ضمانة    پاینداری
  فاةُر    پروسک

  الطب الشرعي    وشنی پزیشکی ڕه
  نطقيَم منطق،    ندری په ندر، په
  شيخ ـ سيد    پیر

  غرامة    پبژاری
  سبق االصرار  پشژدی
    غزو  ژتاز ـ تا

  ل، األنفالفَنَ  نگ وتی جه سکه تان، ده
   ليهجنی َعَم  تاوانلکراو
  جريمة عمدية  ستی نقه ستئه تاوانی ده
  مستمرة  مهجري  یی وه وڕه تاوانی ڕه
  ع، خطرروَُّم  ترسئانگیز

  نَدَب  ن ته
  فريق  تیپ

  فريق الدفاع الوطني  رگری میللی تیمی به
  فتوحات  کاری خاکگیری، ئاواه

  المدعي للحق الشخصي  ت خوازیاری مافی تایبه
  دعاوي جزائية  خوازیاریی سزایی

  کافر  ناس خودانه
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  جريمة االعتياد  تاوان خوه
  لفَص  کش خۆهه

  عوید  دادخوازی
  مرافعة  دادبینی

  )محامي(القضاء الواقف   دادگای وستاو
  المدعي العام  دادیاری گشتی

   تماديهُم  جريمة  اوانت درژه
  تأثير سلبي  کار دژه

  ودالَع  جريمة  تاوان دوباره
  رکَّبةجريمة ُم  ب تاوانی ده
   سلطة تابعة  یی ربه تی سه سه ده
  کفالة  ر به سته ده
  اإلختصاص الشامل  تیرفراوان ی بهیستدار ده
  اإلختصاص الموضوعي  تی ستدارتی بابه ده
  اإلختصاص الشخصي  تی سایه ی کهستدارت ده
  اإلختصاص العام  ستدارتی گشتی ده

  اإلختصاص المحلي  ستدارتی خۆجیی ده
  اإلختصاص الموقعی    واری ستدارتی شونه ده
  أحکام قانونية      ستدارتی یاسایی ده

  النطق بقرار الحکم  اددربینی بیاری د
  قدس◌ُ الم ◌ٌ النص  قی پیرۆز ده

  شھادة   دیدنامه
  شاهد  ر دیده
  شاهد دفاع  ری داکۆک دیده

  لهیَم  ڕابواردنگا
  واقعي  ڕاستنی

  ص اإلتهامفَقَ  ی تاوان ڕکه
  مشرع قانوني  ڕشتیاری یاسایی

  الجريدة الرسمية  رمی ی فه ڕۆژنامه
  تشريع  وششتی ڕه
  رعيشَ  وشنی ڕه
  لقُمط   ها ڕه

  خابراتُم  ری زانیارده
  إستخبارات  زانیارگری
  إعدام  ژیانبی

  جزاء ـ عقوبة  سزا
  جيش  سپا
  تبعية  یی ربه سه
  قائد فرقة  رتیپ سه
  قائد فيلق  شکر رله سه
  سيادة  ری روه سه
  لةزَبَم   نولکه ره سه
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  رئيس األرکان العامة  سپاداری گشتی
  در، قَ قيمه  شکۆ
  يفطَ  نگ به شه
  حنةِم  ری هس رده یران، ده قه

  إجراءات  کارڕایکی
  أرکان الجريمة  کانی تاوان کوچکه
  الرکن الشرعي  وشیی ی ڕه کوچکه
  يالرکن الماّد  تریالی ی مه کوچکه
  الرکن المعنوي  ی ماکی کوچکه

   جزرهَم   کوشتخانه
   التميزييه  الهيئه   وه ی توژینه کۆمیته
  أرکان  هیئه  ران سه ی کۆمیته

  لتقادم المسقط للدعوىا  ر رچویی خوازخه سه به
  جحفل الدفاع الوطنی  رگری نیشتیمانی کۆهزی به

  نحةُج  تن که
  خسلََم   گرووخانه
  الجيب العميل  ر نۆکه  گیرفانه

  تبريرات ساذجة   گلپاکانه
  فيلق  شکر له

  إخالء السبيل  ڕان لگه
  تعقيب  ڕان دووگه ڕان، له هلیگ

  قصد جنائي  تاوان ست بۆ به مه
  يماّد  تریالی مه
  شرط إلزامي  کی ره رجی گه مه
   نعامة  لوشتر مه وشتر ـ له مه
  ةثَرَوکة، رِتَ   نه مه
  وريث   گر انهگر ــ م نه هم

  راجمة  نداز کئه مووشه
ممعارض  م  
  تواضع  وازی نه

  معنوي  واتانی
  إمضاء  واژوو
  فکر  هزر

  رخبُِم  ر هۆشده
  نشارِم   ڕه هه
  متضخِّجبول، ُمَم  وساو هه
  فرقة عسکرية  هز
  قواة الطوارئ  کان ناکاوییه  زهه

  تشريع قانونی  یاساڕشتیاری
  قانون العقوبات البغدادي  غدادی یاسای سزاکانی به

  قانون اإلثبات  پاندن یاسای سه


