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  رکوک که – زیز د عه حمه ئه... رکوک  فی که له ی مه کورد وئیداره

3/7/2006  
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   چونکه، مه کتر هشتا که م یه  ده ووڕۆژ بداته  بیکات و شه یه  توانایدا هه ر چی له ههرکوک   شاری که نی کورد له  الیه ته به هه
کانی  ناه  که ندێ جار له هه.  وه بته  چ و ساغ ده  مانگی ئاینده16 پاش  ی له که ره لی کورد به باتی گه  و خه  مژینه نجی له ڕه

 پی  نده  به؟ن  و نایکه یانکردوه  نهرکوک لپرسراوانی کهخر  ی کردبت نه ه هو وهه الش سه ر مه بیستین گوایا گه  ده وه یاندنه ڕاگه
 و  رگانه وڵ و گیان بازییان کارکی پشمه  هه ستۆیه  ئه رکوکیان له اری کهی ش ی باری سیاسی و ئیداره ی قیاده رانه و براده  ئه وایه

کو   به، ڕاندووه په یان تنه ه  و ههنم و کوڕی  ب که  که  نییه و واتایه  به مه م ئه  به، جگای ڕز و پزانینه  و یه کوردانه
رکردن   سه ڕو و گفتوگۆ له ستان و خستنه ر وه  سه  له ی به پویست هی رکوک هه ی که ر بارو ئیداره  سه،رنجی ن و سه ندین الیه چه
ی خۆیان  وه  به  غرور بونه ک له یه  شوهخۆشی دووچاری نه  یه رپرسیارتیان هه رکی به ی ئه رانه و براده ندک له  هه  وا دیاره، یه هه
 ن و  الیه و ر کشه وت پاساو بۆ هه که ر ده  ده  زیاتر به وه وه شیان لهکانی  نیشانه، وه خوننه کانی ئاسای ده  و خه ه  هه ر له ده به
رنج و  رگرتنی سه  وه  که، گرتووه رچاو نه  به یان له وه ر کردن و ئه سه ر گفتوگۆله  سه  کاتک بته وه نههن  دهرکوک ی کهک مکوڕییه که

 ، وه کاته کانیان پ ده وکورتییهم کات و که ندترده مه وه وان ده ی ئهالکان قه ووته  هه،مخۆران و ڕوناکبیران کانی خه تبینییه
   که،گرت وان داده زنی ئه  مه رکوک له کانی شاری که  و بۆشایی و کشه ه ندک هه  هه داننان به   ئاستک پیان وایه ته شتونه گه

  ! ییه وره دانایی و گه دا ه  هه داننان به)  هیلچف گلخاالعتراف با ( سپیوه  الیان چهالن زمونی گه و ئهند ی په وانه پچه
  : ڕوو مه خه رکوک ده ی که ی ئیداره ک نمونه نھا یه دا ته ته م بابه می ئه که  یه  زنجیره دا و له لره
  رکوکی کردووه رادنی شاری که  سه2005 کۆتایی سای   عراق لهتی وه  دهتی یه کۆمهزیری کاروباری  ئیدریس هادی وهڕز  به
  داوای له  وه و ڕووه له ،نت یه رکوک بگه  شاری که تی خۆی به تی خزمه کرت ویستویه ی بۆی ده وه یه و گۆشه ک تاککی کورد له و وه
 :ی وانه ن له غدادی که وانی به ن و ڕه  بکه ئامادهرکوکی بۆ  سی که زار که  هه36 ناوی  رکوک کردووه نی پارزگای که نجومه ئه

  و خزانانه  بۆ ئه وه بته د ملون ده سه س ملیار و دوو3،200 بی   مانگانه،ستکورت  ده– بکار - مودیاری کراوه داهاتیان که
رزتر   به تییه و یارمه  منداڵ ئه  وخیزاندار و ژمارهدرت زار دیناری عراقی پ ده  هه50 م نی که ت الیه ی سهسک ر که و هه
رز  کردن و به  نه ر ئاماده  به دا و له و چینانه ر ئه  سه ش بکرابایا به  دابه یه و پاره  ئه1/1/2006  له وا بیار بوو ، وه کاته ده
  له ملیار دینار 16 و بی  رامۆش کراوه  فه رییه ست پشخه و ده بۆ الی ئیدریس هادی تا ئستا ئهکان  لیستی ناوهی  وه کردنه نه

ت   باس کردنی خزمه،ناگرت رکردن هه سه له رنجی تر گفتوگۆقسه ندین سه  چه رنجه م سه ئایا ئه   دراوهرکوک کی که کیسی خه
  !  یه وانه  یان پچه رۆشییه وپه
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   له یه  جیاوازی کاردنی حزبییانه، رکوک دروست کردووه فی که له ر مه  سه تیڤی له گه  نه ی وه نگدانه ی ڕه نانه و الیه ک له  یه دیاره
ک و  کۆمه و نه ر الیه  هه،کات رکوک ده فی که له ر مه  سه  دیدی خۆی کار له و به نه ر الیه  هه،رکوک فی که له ر مه سه

وتۆ  کی ئه نگییه ماهه ی هه وه  ب ئه کات به رفی ده رکوک و سه  که  نرته  ده وه  حزبکانی خۆیه ناه  ڕگای که  به تکاتکانی یارمه
دان   ناردنی سه  وای کردووه شه و هۆیه ر ئه  هه،رکوک خرج کرت  و پارزگاری که  ڕگای ئیداره کتر یان به ڵ یه  گه ن له هدروست ک

 هۆی کارکردنی  ر به پشتر هه ،بت کو پویست دیار نه  وه وه رکوکه  که ولر به ی سلمانی و هه ردوو ئیداره ملون دۆالری هه
ی پرسیارکی   شوه  له،کان یاره  نه نه  ودانیشتنی نوان کورد و الیه  بۆنهندک  هه کان له نه رکوک الیه ه ک ی کورد له حزبیانه

ولر یان   هه؟ ئیداره ر کام  سه رکوک بخرته خوازت که  ئایا کورد ده  ڕوو که  رایهخ  ده وه  ئه،وستی کورد  هه گومان ئامز له
  . سلمانی
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ی  وه نگدانه کانی کورد ڕه  گرنگ وستراتیجییه له سه ر و مه وه ر گشت ته  سه ی کوردستان له ردوو ئیداره هکخستنی ه  یه  دیاره
   به  پویسته  بۆیه،رکوک ی که نوس و ئاینده ر چاره  سه تی له  تایبه به، ش وه ره ر ئاستی ناوخۆ و ده  سه  له بت تیڤی ده پۆزه
مان گیان و   هه،ر کرد سه ی کوردستانی چاره ردوو ئیداره کخستنی هه کانی نوان یه گرکۆره گشت کۆسپ و  که،ت قییه مان عه هه
  ی کارکردنی ئستای کورد له یه م میکانیزم وشوه ر نا به گه  ئه،عمیم کرت  و ته سته رجه رکوک و به  که   وست بھندرته هه
   کات و سنورکی دیاریکراومان له   چونکه،ربچین دا ده خت و میژوییه  سه وه و تاقیکردنه  له مه سته  ئه،وام بت رده رکوک به که

  .  پشه
ر   سه وتن له  ڕککه ته شتونه گه رکوک تا ئستا نه نی که نجومه  ناو ئه  نوان خۆی له نی کورد له ی الیه وه ڕ بکات به  باوه یه  ک هه

ی ناو  ستیارترین لیژنه  و گرنگترین و هه وتووه نی کورد که ر الیه  به  که ،وه دانکردنه ئاوهی  لیژنهمنی و  ی ئه پۆستی لیژنه
کتی و  ها تا ئستا یه روه هه  ،  وه ته  بۆشایی ماوه  به و دوو پۆسته رپرسیارتی ئه رکوکه و تا ئستا به نی پارزگای که نجومه ئه

ری  به ڕوه  ب به  به یه و ناحییه هاتوون و ئه زای دووبز پک نه  قه ر به  سهڕان رگه ی سه ری ناحییه به ڕوه ر دانانی به  سه پارتی له
 ،وتون ری ڕککه سه  له تاوه ره  سه رکوک له کانی که نه ی الیه و پیه  به شی کورده رکوک به ی پۆلیسی که رمانده  پۆستی فه ! وه ته ماوه
رکوک گفتوگۆی  نی که نجومه  ئه  پی یاسای و له  به نیشین کردنی هاتووه ڕز لیوا شرکۆ کاتی خانه  به ند مانگکه ی چه ماوه

ساردنی  په کانی هه  هۆکاره ک له  یه  که،سکی کورد ر دانانی که  سه تن له و  ڕککه ته شتونه گه ر کرا و تا ئستا نه  سه زۆری له
ش  ی شه  ماوه، وه کانیاندا بویان کرده  یاداشته ک له  وه،وورکوک ب نی که نجومه ب و تورکمانی ناو ئه ره نی عه ندامتی الیه ئه

یال   خاتوو له که یه فته  وا هه، دنگکی کورد بوو  که،  بۆشایی مابۆوه رکوک به نی که نجومه  ئه رکوک له  جگای پارزگاری که مانگه
   کاتی خۆیدا بیاری له ی له وتنه و ڕکه  پی ئه به ،تڕوا ی ده و کۆتا ره ن به نجومه نی ئه مه  کاتکدا ته له ، جگای دانرا له
ی ساک بت و پاشان  بژاردن بۆ ماوه ی ههنجام  ئهبوو  ده  که،یمانان نی عراقی وهاوپه الیهو نوان کورد   لهر درا سه
  .  وه نجام بدرته بژاردن ئه هه
ندین ناکۆکی و   و چه م ناکۆکیانه ر ئه  سه رکوک له  شاری که  و پارتی لهکتی کانی یه یدانییه  مه رکرده ر سه  سه  له  پوسته بۆیه
رکوک  ی باری که وه  و ئاسای کردنه ی ناسنامه وه  کار بۆ ساغکردنه وه شه  و پالنی هاوبه ک ئاراسته  یه ون و به نی دی ڕککه الیه
ک  کتی و یه یهر   گه،رکوک ناکات کانی کورد و که برینهنھا تیماری   ته ولر و سلمانی به ی هه کخستنی ئیداره ن و یه بکه
  . کانی تری کوردستان ڕزگارکاروه رکوک وناوچه  بۆ که وه بته ڕنهوستی کورد شۆ هه
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کی  یهوای در و ناڕه  درژایی مژوو دووچاری غه تی عراقدا به وه عس و ده تی به سه ی ده  سایه ی له که که رکوک و خه شاری که
کو پویست   وه  چونکه،گدابت شی له م ڕۆژگاره  تا ئه  دیاره  پوه وه کانه ن و ڕووه ر گشت الیه  سه  و له وه خت و زۆر بوبونه سه

   ناو کوردیشدا  له،وتی عراق ختی نه ش و پایته  شاری ئاتونی ڕه  ناونراوه  که،رکوک کو که  شارکی وه، وه ته دراوه ئاوڕی ل نه
تی سیاسی  رکردایه ن سه  الیه ل نراوه له ی نازناوی دڵ و قودسی که له سه رزڕاگرتنی ناو ومه مزکردنی و پیرۆزی و به ڕه ۆ بهب

تی  وه ی ده  بودجه ر له  ده  به،ولر و سلمانی  هه ی کوردستان له ردوو ئیداره  ب سنوری هه ککی زۆر و  پاش کۆمه، وه کورده
ست پ  رچاو وهه  گۆڕانکی به، ی نردراوه  تیانه و یارمه سوڕاندنی ئه نه کردن و باش هه  هۆی چاودری نه بهسمیات  عراق و ڕه
ی  جه م نموزه  ئایا ئه!کانی عراق  ناشیرن و نائارامه  شاره ک له  یه  به رکوک بووه  که،  کردووه رکوک دروست نه ر که  سه کراوی له

رکوکی   که ش به ستی کورد پشکه  وباده ئیداره  له ،کرد دهل ڕوانی  رکوک چاوه کی که  کورد و خه  که، یه وه  ئه مانه تا ئستا هه
  تی عراق؟ وه  ساڵ کاولکردن و داگیرکاری ده80   پاش پتر له  له،بکات
  وه ی ئاوڕی ل بدرته وه  بۆ ئه،وورکوک ب کی دی که یه ک و ناوچه ڕه ر گه  پش هه رکوک له کانی که  کوردنیشینه ک و ناوچه ڕه گه
ری  م به ختی ئه  چی و سه رپاکرابوو به رکوک به  که ی له یه و پۆسه  ئه دانی کورد بیگاتی چونکه ستی چاککردن و ئاوه وده

کوک تا ئستا ر  شاری که ستی کورد له  ئازادی و با ده  ساڵ له3 پاش ،کورد نیشین بوو ی که ی پکھاته  زۆرینه که،  گرتبۆوه
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رکوک   کهکی  خه ناو ی ئومد و دنیایی له وه  جیاتی ئه  له،دانی و ئاسایشی بۆ دابین کرت می ئاوه نی که  الیه توانراوه نه
ر زا یان هه ی ده وه ڕانه خسندرت بۆ گه  به مینه توانرا زه دا نه و س ساه ی ئه  ماوه  له، سپاوه ی چه که وانه  پچه،ونین به

  کانک له  خه،رکوک ر که  سه ته نسیب کراوه کانیان ته زیفه  زۆر وه ی به وه ڕای ئه ره سه ،ولر  سلمانی و هه رکوک له ی که ئاواره
کردن و   گه  له ه کیش بۆ خراپ مامه ره  هۆکاری سه،نیشتن رکوک داده  که عسیش له  کاتی ڕژمی به ن له که و ده رکوک ڕه که
  . رکوک  که  له وه ن خودی کورده  الیه  له رکوکه فی که له نی مهکارهنا به
رج  ک خه یه  شوه رکوک به ی که وه دانکردنه  و ئاوه وه  بۆ بوژاندنه، رفی کردووه تی کورد سه رکردایه ی سه تیانه ک و یارمه و کۆمه ئه
کی چۆنتی  یه ند نمونه دا چه یه م گۆشه داو و له  لره،کرکو کی که ی چاندنی هیواو و دخۆشی بۆ خه  مایه  تا ببته، کراوه نه
  -:ڕوو مه خه دهرکوک  بۆ که  نردراوه  وه ی کورده ن ئیداره  الیه لهی  کانه و کۆمه رج کردنی ئه شکردن و خه دابه

  ر له  گه، کی نوێ و دروستی نییه یه  و ئازادی جاده بدوله العه ی مه په حیم ئاوا و ته  و ئیمام قاسم و ڕه کانی شۆرجه که ڕه  گه له  
 رکوک باسی  که  دته رکی کورد و بگانه ر نوسه  هه، وه ته  وتک چووه تی دروست کراوه قه  سه  دروست کرابت به ندک ناوچه هه
  . کات رکوک ده کانی که  که ڕه داڕوخاوی گهپیسی ونی  دیمه
 ، داگیرکرابوو کان که  کوردستانییه  نو گشت ناوچه اسی و ستراتیجی خۆیدا لهی سی رنامه  وبه  پۆژه تی کورد له رکردایه سه
 ،خمور  مه،رکوک  که، خورماتوو،لی نده  مه،قین  خانه،سان وجه دره به ( و ناوچانه مزی گشت ئه  ناونیشان و ڕه رکوکی کردبوو به که

  وت کردن له سوکه تی کارکردن و هه  چۆنیه  له وه بینه ورد ده کاتک و  بۆیه،کی پ دابوو ندییه ت مه  و تایبه،)  زۆمار،شخان
ی بۆ داڕژراوه  خشه تی سیاسی کورد نه رکردایه ن سه  الیه  له وه ره  سه  له  که وه  نابیندرته یه و شوه رکوک به فی که له ڵ مه گه
  -:  نمونه،کرت کاری بۆ ده و
نتۆ کردنی   بۆ چیمه رج کراوه زار دینار خه هه) 900 (ملون و) 566 (روملیا) 87 (دروس ی نامه که یه  پی پۆژه به •

  سارکردووه ی تر خه نده وه کانی ئه که ڕه  و گه  ئاوڕۆی نییه نتۆکه  ژری چیمه،کان که ڕه ی گه  زۆربه  له  که،رکوک کی که ڕه  گه10
 .   وتکی داوه

کانی  گه  به ک له  و یه  که زۆر درینه، کراوه رکوک دروست نه کهبرسانی شخ مح الدینی  رژین بۆ قه  کاتکدا په له •
  تی عراق له تی کورد و حکومه رکردایه  گفتوگۆکانی نوان سه الل له نابی مام جه  جه ت نانه  وته رکوکه کوردستانی بوونی که

رژین   په وه  جیاتی ئه ردا و له رانبه  به  چی له که ، ی ورانه که  و جاده  زۆر داڕوخاوه  که،کرد ی پده شتاکان ئاماژه سانی هه
 . دینار) 675 (زار و هه) 728 (ملون و) 151 ( بی  به دروستکراوه بۆ گۆڕستانی دوبز

 و  کراوه کو پویست قیرتاو نه کانی وه زرندراوه و جاده مه ڕۆی بۆ دانه رکوک تا ئستا ئاوه کانی که که ڕه  کاتکدا گه له •
 گوند 55ی  وه دان کردنه رج کراوه بۆ ئاوه زار دینار خه هه) 500 (ملون و) 917 (ملیارو) 83 (  چی بی  که، راوهک چاک نه

 کاتکیش باسی ، وه ته ڕاوه ی بۆی گه که که می خه نی که  الیه  وگوندانه م له  پی زانیاریمان تا ئستا که  به  که،ی دووبز  ناوچه له
 . کات هنت و دابین ده  پکده ومی کورد منی قه  ئه   یه و ناوچه  گوایا ئه  که، وه هندرته  ده وه کرت پاساوی ئه ده
ی ڕوی  وه  و گرانه وه دانکردنه  جیاتی ئاوه  له،  دیاره وه رکوکه  که م وکوڕییه به موو ورانی و که و هه  کاتکدا ئه  له •

  له وت مزگه) 10 ( ی وه ن کردنه رج کراوه بۆ نۆژه دینار خه) 825 (زار و هه) 640 (ملون و) 660 ( بی،ت بۆی شارستانییه
   بکرن به وتانه و مزگه ی ئه وه ن کردنه  هۆی نۆژه ناسیبت و به رکوک دینی ئیسالمی نه کی که ی خه وه ک ئه  وه ،رکوک پارزگای که

 . ئیسالم
ی  وه دانکردنه  و ئاوه وه  بۆ بوژاندنه ی نردراوه کانه تی و کۆمه و یارمه  له،مان پکرد  ئاماژه وه ره  سه ی له و نمونانه  له جگه
 یان کار و ،رکوک ی که وه دانکردنه  ئاوه بت به ندی هه یوه  په  پم وا نییه ی تری پ کراوه ک کار و پۆژه  کۆمه،رکوک که

  -:  نمونه یه  پش تر هه  گرنگتر و له وانه ی زۆر له پۆژه
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) 50 (زار و هه) 680 (ملون و) 123 ( نجیر به هه ره  قه رکوک له ی بینای ئاسایشی که وه نکردنه هنۆژ .1
رکوک بینای  ی که وه دانکردنه  بۆ ئاوه ی نردراوه کانه و کۆمه  بۆ له! یه کی زۆری خۆی هه ع و میزانییه رجه  ئاسایش مه  دیاره،دینار

 ؟ وه نبکرته  نۆژهئاسایش
) 850 (زار و هه) 856 (ملون و) 125 ( بی  به وره ساری گه ی حه ک بۆ کۆمیته بینایهدروست کردنی  .2

ر   سه  له  دروست کردنی بینای کۆمیته،رکوک ی که وه دانکردنه  ئاوه  به ندی چییه یوه  په  ئایا دروست کردنی بینای کۆمیته،دینار
  ؟رکوک بۆی ببت ی که وه دانکردنه کی ئاوه  کۆمه ی گشتییه یان له بی ڕکخستن و ئیداره کته ند و مه به مه
زار دۆالر ئایا  هه) 160 (ی ملون واتا نزیکه) 240 ( رکوک به پدانی که ره گای په کینی خانو بۆ باره .3
 . رکوک ی که وه دانکردنه ی ئاوه  خانه چته  ده مه ئه
دینار ئایا ) 50 (زار و هه) 594 (ملونو) 683 (ملیارو) 61 ( وانگا به له  یاریگا و مه16دروست کردنی  .4
 . نجام بدرت رکوک ئه  که  تا له  پش تر نییه  له  مانه و کاری له  پۆژه وه  ووردبینهر گه
دینار ) 950 (و) 218 (ملون و) 248 (  نییه دت گوناه رکوک ی بۆ که نده وه  زۆرو زه  که  و کۆمه و بودجه له .5
   له،رکوک  که نته یه گه کان ده تییه ی یارمه و ڕکخراوه رکوک و خودی ئه نی که نجومه  بۆ ئه،ۆمبیل ئۆت12رج کرت بۆ کینی  خه

ندامی  ک ئه  یه،رکوک نی که نجومه  ئه خشرته به  ده وه کانه تییه وه  نوده ن ڕکخراوه  الیه غداد و له  به یان ئۆتۆمبیل له کاتدا ده
 ؟ وه ی کوردستانه  و ئیداره غداوه  به گردبت له ر نه  دیاری وه ک یان دوو جار ئۆتۆمبیلی به جار رکوک نییه نی که نجومه ئه
   له وسته  ئایا جگای هه،رکوک  که وت له که نی ده ر دیده می همای هاتوچۆ به  که  کاتکدا زۆر زۆر به له .6
 ملون و) 441 ( بی رکوک هاتووه  بۆ که وه ی سلمانیه  ئیداره هی ل کانه و کۆمه ی ئه  بودجه بینرت له  ده  که،  رکردن نییه سه
 .    رزی واقیع بوونی نییه ر ئه  سه  و له تۆمار کراوه وه و ناوه زار دۆالر به هه) 292 (زار دینار واتا هه) 375(
کردنی   هۆی پیاده ی ڕابردوودا و به  ماوه  له،رکوک  شاری که ی کورد له قینه هت و توانای ڕاست سه  دهی وه دورخستنه هۆی  به

 ناو بازار و  ت له  تایبه  به،راوز خرابوو  کورد په، وه تی عراقه وه ن ده  الیه کی داڕژراو له یه ت و پۆسه سیاسه
عراق ی ئازادی   پاش پۆسه له ،رکوک کانی ناو که رمانگه ری گشتی فه به ڕوه ت و به سه  ڕوی ده  له،زگاکاندا داموده

 تا ئستا دازگاکان  ناو داموده ی کورد له  ڕژه م  به،وه کرایه پ و بۆشاییه کی زۆر باش ئه یه تا ڕاده ،رکوک وڕزگاربوونی که
  الر و بازاره و ته  ئه  بۆ نمونه،رکوکدا زاری کهر با  سه  به مۆش تورکمان زاه تا ئه  !ی کورد ی ڕژه گوره   به ،کراوه بنس نه

 ،جار الری شوکر نه ته ( وانه  بۆ تورکمان له وه ڕته گه ی ده ندارتکه  زۆری خاوه ره  و هه وره شی گه  به یه رکوک هه  که ی له اسراوانهن
  ) . لیل ئاغا و تاد الری خه  ته،لیلی الری خان خه  تهی،مدان الری حه  ته،الری دارااللحان  ته، هالری سعاد ته
 ڕاستی و  به رکوک  که ته ی نردراوه الحانه به  زه تییه  و یارمه و بوجه  ئه،خات ریده  ده، ڕو  خرایه وه ره  سه  له نهو ڕاستیا  پی ئه به
 بۆ  وه ڕته گه شی ده که  هۆیه ،  دیار نییه وه رکوکه  که  به  بۆیه، کراوه  و باش کاری پ نه کراوه رف نه  جگای خۆیاندا سه واوی له ته
ی  وه  و بوژاندنه وه دانکردنه  بۆ ئاوه،خت دواداچون و پالنکی ستراتیجی ڕکخراو و داڕژراوی پش وه چاودری و به بونی  نه
  . ت ویه وله  پی ئه  به،رکوک  که کورد وکانی ی بۆشایی و پویستییه وه رکوک و پکردنه که

رکوک   دت بۆ که وه غداده  به ی له یه و بودجه بوو ئه نکی تر ده ر الیه هه پش  له  ، سته به وه مه رکوکه کی که  الی خه  به ته به  هه 
  -: وه ته ی بگرتبایه نانه م الیه  ئه،ی کوردستان ردوو ئیداره تکانی هه ک و یارمه ڵ کۆمه  گه له
 باری   له وه ته اونهڕ ی گه و ئاوارانه  تا ئستاش ئه   چونکه،کان  ج بوون بۆ ئاواره گای نیشته دروست کردنی کۆمه •

 بۆ  وه ته ڕاونه ی گه وانه ک له  وه، ولر ژیانی زۆر خۆش و ئارامتره  سلمانی و هه رکوک له ی که  ئاواره،ژین یدا ده ژیانی ئاواره
  .  وه نه که نهرکوک   بۆ که وه ڕانه  گه  کوردستان بیر له کانی دی له  ئاواره  که  وای کرددوه  دیارترین هۆکاریشه وه  ئه،رکوک که
ری  تی ده ندک جار یارمه نانت و هه  ده ستوه  ده کی به  خه  ڕۆژانه کان که کییه ره  سه قام و ڕگاوبانه چاک کردنی شه •

 .  کانه  ترۆریستییه کاره
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 ، هر  سه کانی له  کوردنیشینه ی ناوچه یه داله و به  تا ئستا ئه چونکه ،رکوک زی بۆ که رکه کی دیجیتاڵ مه یه داله دانانی به •
 .  فتاکانه هی سانی حه

 کانی که ڕه  گه ی له وه ی ئه  ڕاده شته  گه ت کردووه حه کی ناڕه بوونی خه ک نه یه ندازه  ئه  به  که،ڕۆ زراندنی تۆڕی ئاوه دمه •
 . نجام بدرت  ئهری ری تکدهزای و کا  خۆپیشاندانی ناڕه حیم ئاوا و شۆرجه ڕه
  وه رکوکه  بازاری که ندک سیمای کوردی به  هه  پویسته،رکوک ی که وه  دت بۆ بۆژاندنه وه  کوردستانه ی له و پارانه له •

ی  کرت ڕژه ده نده زه  مه  که،بت الر و بازاری هه ندک ته تی کوردیش هه یه ب تورکمان هه ره ی عه وه ی ئه  و هاوشوه نیشان بدات
 . %25  کاندا ناگاته الره  بازار و ته ندارتی له م خاوه بت به% 50روی   سه رکوک له  که کورد له

 بۆ  وره  ناتوانرت کۆنسرتکی گه وه  هۆیه  به  که، کانه رچاوه  به   بۆشاییه ک له  بۆ کورد یه وره بوونی هۆکی گه نه •
ی بۆ  تیانه و یارمه بوو له  ده هیدک ڕکبخرت که ی شه  یان کۆڕ و چله،کی نیشتمانی یه بۆنهندکی ناسراوی کورد یان  رمه هونه
  مۆ له  ئه  دیاره وه تی کورده  کاسایه  به لنکه  که  که، ج بکاربایا ی ل ج به یه و پۆژه  ئه ، وه  کوردستانه رکوک هاتووه له که
  . رکوک که
4 - 7  
  کی دیمۆکراسیدا بونه یه  پۆسه رکوکن و له کی که بژردراوی خه ی هه و پیه ی به که رۆکه رکوک و سه کهنی پارزگای  نجومه ئه

نی  سه کی ڕه  خه ڵ بوو له گه  ده،ست هنا  ده کیان به نگی خه  و ده ندکانی و موتمانه وه رژه رکوک و به کی که ری خه نونه
 تا هاوکار و ،زراندایا رم و زیندوی دابمه وری گه کی ده ندییه یوه بانایا و په کانی دانه هندار یوه زگا په رکوک و دام و ده که

 ،نجام بدرت  ئه  وا بیاره  که،یان وه بژاردنه وتن و هه رکه  سه ربوایا بۆ دووباره کتر بونایا و ڕخۆشکه ری یه واوکه پیشتیوان و ته
ست  کی هه یه  شوه  تا ئستا به،ی که رۆکه رکوک و سه نی پارزگای که نجومه دی ئه خو رسوڕمانه ی جگای تامان و سه وه ئه

نی  نجومه  تا ئستا ئه زانراوه نه ،رکوک کانی که  کییه ره زگا سه هسان و د کان و که ی چینوتوژه ڵ زۆربه  گه  له پکراو داباوه
تی  سه  کاتی ده ت له نانه  ته  که،نجام دابت رییان ئه ماوه ی جه وه رکوک کۆبونه  جیاجیاکانی که گ و ناوچه ڕه  گه رکوک له که
زای و   خۆپشاندانی ناڕه ته به  هه،)  هندو (وت کی کارتۆنی و شکی و پیان ده یه  شوه درا به نجام ده  ئه  ناوه عسیشدا به به

ی   النکه  به  که ه و شۆرج بدوله العه ی مه په م ئاوا و تهحی کانی ڕه که ڕه کی گه ری و توندوتیژی خه ری ڕگای تکده به گرتنه
 ڕگاکانی گفتوگۆکردن و  خات که ری ده  و ده رکوکه نی که نجومه ر و زیندوی داباوی ئه لمنه ی سه گه ناسراون بهتی  کوردایه
   !  یه و ڕاده شته ئه گه ده نهکی  یی خه توڕهبوایا  وانهر  گه  ئه، ستووه قی په  و چه کدا داخراوه ن و خه نجومه  نوان ئه شتن له کترگه
نی  نجومه  بۆ ئه، بووزاری رمه شهی  نھا مایه  ته ک به  نه،نجام درا رکوک ئه کانی که کوردنیشینه   ناوچه ی له و خۆپشاندانه  ئه دیاره
رۆکی   تری ساردی و داباوی سهنکی ها الیه روه ه ه،ب و تورکماندا ره نی عه ر الیه رانبه  به کو بۆ گشت کورد له رکوک به که
کو   وهن نجومه رۆکی ئه کردنی سه  له خۆدورگرتن و هاتوچۆنه رکوک بریتییه کانی که نه ک و الیه ڵ خه  گه  له،رکوک نی که نجومه ئه

 شوان داودی رکوک و زیۆنی کهف له ری ته به ڕوه فی و عارف قوربانی بهگرکوک عبدالرحمن م رزگاری که پا ڵ  له گهپویست
زگای گرنگ و  تی و چوارده سایه  چوارکه  که،ندان زراوی خه  دامه لپرسراوی بدوله ستران عهواڵ و زراوی هه لپرسراوی دامه

 و  انهوستکی دسۆز ری وهه ست پشخه ک ده ندان وه واڵ و خه زراوی هه ردوو دامه ت هه  تایبه به  ، رکوکن ستیاری شاری که هه
ری و  گه زمونی کاری ڕۆژنامه ی ئه م ونه ککی که  کۆمه،رکوک  بۆ که وه  گواسته وه ه شاری سلمانیی گاکانیان له  باره کوردانه
کی   ب گومان بۆشاییه به   که،10/4/2003   لهعس تی به سه  ده  پاش ئازادکردنی له رکوک له  که یاندنی کوردی بوو به ڕاگه
  . رکوک  شاری که بهخشی  و بهیاند  ندیان گه مه وه زمونکی ده  و ئه وه پکردهیان  وره گه
  وه رکوک له کانی که ک و الیانه ر و خه ماوه ڵ جه  گه ی تا داباوییان له که رۆکه رکوک و سه نی که نجومه ر ئه  سه  له  پوسته بۆیه

ن  خۆشی و الیه م نه  تا ئه،رگرن کانی ڕابردوویان وه ی کاره زمونی ماوه  و ئه ه  هه ند له  سود وپه  پویسته،کشت  نه زیاتر درژه
 و کار بۆ چاک  وه تی خۆیانه وییه وله جندا و ئه  ئه نه خه ب و خانه ئهریان   سه  له  پویسته  وه،کات  نه نه شه  ته م وکوڕییانه و که

   . رکوک نی داهاتووی که نجومه  لیستی کوردی و ئه ی هاوتیان بت به وه نگدانه ری ده ر وهانده  ڕخۆشکه  تا،ن کردنیان بکه
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  کانی ترله وه ته قامگیری سیاسی و ملمالنی نوان کورد و نه  ناسه  بۆ وه ڕته گه  ده،رکوک شوی و نائارامی که  زۆری په ره شی هه به
  . مکی ئاسایش ر چه  سه ینه که خت ده نھا جه دا ته یه م گۆشه دا و له  لره،کی ره ردانی ده ست توه رکوک وده ر که سه
شی  که  هۆیه، ن ژیانی خۆی بت  دنیایی بکات و خاوه ست به  هه س نییه رکوک که  شاری که رزی واقیع له ر ئه  سه له  مۆکه ئه
   پله  به رکه و ئه  ئه  چونکه،یش دابین ناکرت ئاسا یه ی تا ئستا هه و پالن و میکانیزمه  به،بونی ئاسایش  بۆ نه وه ڕته گه ده
کتی و  یه (ڵ ئاسایشی حزبی  گه له)  یه دا هه و بواره می له زمونکی که زایی و ئه  شاره که (ستۆی پۆلیس  ئه ته  خراوه،ک یه

 تا کۆتایی مانگی 1/2006مانگی ی نوان   ماوه نھا له  ته ر به بینین هه کان ده  ئاماری ڕوداوه ر بوانینه  گه ،سوپا+ ) پارتی
 تا 1/2006ی نوان مانگی   ماوه ها له روه  هه،   و کوژراوه و ڕفندراوه رکوک بریندار بووه  شاری که س له که 448 :4/2006

  ی بۆڕییه وه قاندنه  ته– ئۆتۆمبیلی چنراو – ڕوکت –  ه ناسف هعبو (ی وه قینه تی ته  حاه460: 4/2006کۆتایی مانگی 
توانین   ڕوو ده ی خرانه و ئامارانه  پی ئه رکوک به  باری که، رکوک ڕوی داوه  شاری که له) کردن قه  ڕوداوی ته–کان  وتییه نه

 کان رپرسه زگا به  ده  ئاسایشی بۆ دابین کرت و توانراوه ی نه وه ر ئه  به  له،کانی عراق  نائارامه  شاره  له ککه بین ئستا یه
یشی  که رپرسیارتییه کانی خۆیان و به رکه یاندنی ڕۆڵ وئه  ئاکام گه  به  له بونه وتونه ررکه سه)  سوپا- پۆلیس –ئاسایش (
  ؟ یه وه ست کورده  ده رکوک به کانی که منییه زگا ئه  و لپرسراوانی ده  زۆری ئیداره ره شی هه  به  چونکه ،وه ستۆی کورده  ئه وته که ده

 ،وتون که کی وا ڕکنه یه رنامه ر پۆتۆکۆل و به  سه  تا ئستا له،رکوک  که کتی و پارتی له تی یه  تایبه  به،کان  سیاسیه نه  الیه
شی   به یه ی هه یه وهیم ش  به، وه  فیعلی کۆبکاته به)  سوپا- پۆلیس -ئاسایش  ( نداره یوه  په نه  الیه3و  وڵ و تواناکانی ئه تا هه

  به   که،منی حزبی زگای تری ئه ندین ده  وای چه مه  ئه، وه ته ستراوه به  نه وه  و پکه  پچپچ بووه، وه ڕووهو  کان له وه زۆری هه
کی   کاتک زانیارییه،کانیان ق وکاره ی ئاستی عه وه ک بۆ ساغکردنه یه  تاقیگه  به رکوک بووه ن وکه که مان میکانیزم کارده هه

 تا ، وه لیات کۆنابته مه ی ژوری عه  شوه کی سنتاڵ له  جگایه  له نانه و الیه نک له  الیه درته ک دهرکو ر که  سه ئیستخباراتی له
  نردرته نک ده  الیه درته ک ده  زانیارییه  بۆ نمونه،ر بکات  سه  کاری له رتی  سه ی له نده وه  ئه،وه  الی خۆیه ک له زگایه ر ده هه
  نگه  یان ڕه، کراوه ر نه  سه چت و کاری له ر ده  سه ندێ جار کاتی به  هه،ی بیاری ل بدرت وه ۆ ئهولر یان سلمانی ب هه
ست   ده ی له که سته به خستنیان نرخ و مه کنه دان ویه ک نه  یه  هۆی له نکی دی بت و به  الی الیه  له و زانیارییه ری ئه واوکه ته
  ستیان له ی ده تیرۆریستیانه و تۆڕه   ئه  بۆ نمونه، وه یدانی کۆبکاته کی مه یه  شوه  به ونه و هه  ئه  تا ئستا پالنک نییه،دات ده
 وا بۆ ساک  ولره  هه سیان له  که4-3 و   سلمانییه سیان له  که2 ،بوو زیز وهاڕیانیدا هه شتی عه هید کردنی مقدم ده شه

   که، ک نمونه نھا وه  ته مه  ئه، و تۆڕه ر ئه  سه  له وه و ڕووه  له کراوه ک نه نگییه ماهه ه ئاوگۆڕکی زانیاری و ه  هیچ جۆره زیاتره
و بۆشایی و   ئه، وه کان ئاسان تربکاته کان ئاشکرا بکات و کاره داوه ره  وسه الکان زۆر گرکوره قه وڵ وته  گردانی هه نگه ڕه

خسی و  ستی شه به  مه  چونکه،) انویپ (کی یه له سه  مه  باری ئاسایشی ببت به دووهرکوک وای کر زگاکانی که ی داموده لکداباوییه
رکوک  نکی تری نائارامی که  الیه، رکوکدا  باکانی کورد و که ندییه وه رژه ر به  سه پاندووه به  و خۆی سه کبکی حزبی زاه

نوسی شار و   ئینتیمای چاره  له خسی زاتره  ئینتیمای حزبی و شه،اندازگاک  ناو داموده  له،ی وه  بۆ ئه وه ڕته گه ی ده که هۆیه
ری  به ڕوه  به  بهین  ده ک ده رمان وڕنماییه رفه هه رکوک فا پارزگاری که وستهحمان م بدوله  عه ولدوانی  پی ووته به ،زیفه وه
  ناشتوانن، ج ناکرت وا ج به ه ئ وه گرته ک نه حزب یهکانی  ڵ ڕنماییه  گه ر له کانی پۆلیس گه رپرسه کان و به رمانگه فه
کی  یه رپرسی بنکه  یان به،کن یه رمانگه ری فه به ڕوه ی به ڤانه و هه ک له ر یه  هه  چونکه،ن  بکه وه و لپرسینه) ات و إجرا(

 کردنی دیسپلین و ونه یه کی په ره ش هۆی سه وه ئه، رین و بیانگۆڕین  الیانبه ان نییه بۆی وان  کاندید کراوی حزبن و ئه،پۆلیسن
کی  یه  بارکی نائارام و بازنه رکوک له نجام که هر  سه بۆیه   ، یه دا هه رکوک که   له  که ،یه رانییه و پاشاگه و ئه) گ و ربگبچ(

 .  وه سوڕته داخراودا ده
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 ،گادا کۆمه  پشخستنی ژیانی بت له ری ده بوونی ڕۆکی کاریگهندی شارستانی و زانستییه و  به ترین مه وره  زانکۆ گه دیاره
  . تیف کی پۆزه  ڕویه کاندا به ر گشت ڕوداو وگۆڕانه  سه بت له ستی دیارده توانت ج ده ها ئه روه هه

ر تبینی بکرت   گه،رکوک نکی تری که زگا و الیه ر ده ک هه  وه وه رکوکیشی گرتبوه عس زانکۆی که عریبی ڕژمی به شاوی ته
 و  رمانگه  فه ی کورد له پویست بوو ڕژه، دات  ده %50روی   سه  خۆی له  که، یه ی کورد ڕژه و بوونی هه و پیه بو به ده
ر  ستۆی بیارده  ئه ته وتووه  که  ک  یه  پله ش به رکه و ئه  ئه  ته به  هه، ی خۆی باره د قه  قه وه به ته نگی بدایه رکوک ڕه زگاکانی که ده
ی  ڕژه رازوکردنی چاوی ته ریان ڕه  سه رکوک و پویست بوو له فی که له دانی باری سیاسی و مه  ئیداره کانمان له  سیاسیه وره وگه

زۆر ی  وه  ئه، ستیاره ندکی زۆر گرنگ و هه به  مه تی زانکۆ چونکه  تایبه  به،رکوکدا زگاکانی که  دام و ده کوردیان بکردبایا له
 زانکۆی   مامۆستایانی گشتی کورد له  چی ڕژی  که،رکوک  که ستی کورد له  ساڵ ئازادی و باده3ی  مینه ڕای زه ره  سه جگای داخه

شی   به12 کۆی  ها له روه  هه،%1. 20تورکمان  و % 58ب  ره ردا عه رانبه  به له% . 5. 20رکوک تا ئستا  که
 ڕاستیدا   له، ی کورده که ش لپرسراوه  به3نھا   و ته ب و تورکمانه ره شی عه  به9پرسراوی رکوک ل تی زانکۆی که رۆکایه سه

 تورکمانییه  وه  ماه له کردنیان م زمانی قسه  به،ی تر کوردن که شه  به2 و لپرسراوی  تی کورده واوه  ته شی به  به1لپرسراوی 
 ردا رانبه  به له %30مۆ  رکوک تا ئه ندانی زانکۆی که  کارمه ی کورد له ها ڕژه وهر  هه،ن که ندی تورکمان ده وه رژه و کار بۆ به

 پی  به% 50  یت ناگاته ک ده  یه ب و تورکمان له ره ی گشتی عه  کاتکدا ڕژه  له،%6. 32 تورکمان ،%37ب  ره ی عه ڕژه
یان  ش و ڕژه ی کورد به  زانکۆ دوو هنده تی له  تایبه ا و بهزگاکاند  ناو دامو ده م له  به،رکوک مندنی لپراسراوانی که خه
ناگرت  رکوک هه ی که نه م الیه  ئایا ئه، رکوک  زانکۆی که کان له وه ته ش بوونی نه ی دابه  ڕژه کرت له ک تبینی ده  وه،یه هه
   !ر بکرت  سه دواداچونی له  و به سته وه هه

  ،وه رکوکه فی که له ی مه  کورد و ئیداره:ی  باره تک له  بابه ی زنجیره وه  و بوکردنه ته م بابه ڕوی ئه   خستنه ست له به  مه  دیاره
   به،  و ژماره پی ڕژه  رکوک به فی که له  مه  له ی کورده کانی ئیداره لنه کان و دیاریکردنی بۆشای و که ر پیته  سه  له خادانانه

ی البردنی  له سه زانم مه  باش ده  چونکه،رپرسان  به قکردنی شاندن و جگا له ک تیروتوانج وه  نه، مانه رده شوازکی مۆدرن و سه
   له ه ی باری کورد وه  و چاک کردنه وه  پناو ڕاستکردنه کوله  به،  و قابیلی گۆڕینی نییه گۆڕ ی نه  ڕژه  به رپرسک بووه ر به هه
  وه م ڕگایه  له  بۆیه،31/12/2007 تا  قفی بۆ دیاری کاروه  سه  پشتی که ی له یه وه یکردنه وتاق  کورته و ماوه  له،رکوک که
  و کاری له  وه ندرته ئاگابھ کانی ل به نداره یوه  په نه زگا و الیه  ده وه  هۆیه  تا به، ڕوو مه خه کانی خۆم ده  و پشنیاره خنه ڕه
 ؟ن رکه سه
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ی   باره ین له  بکه ند گفتوگۆ و قسه  چه، بووه  ئاستی پویستدا نه رکوکدا له  خودی که دائی کورد له ا ئهتا ئست نجام ره سه

وتنی ئاسایی  رکه ری سه  و مسۆگه وه ی ڕابرددو پ بکرته کانی ماوه  بۆشاییه دایه وه  پناو ئه  له، وه رکوکه فی که له ی مه ئیداره
  نوسسازه ت و چاره کی کور یه  ماوه  پم وایهو دا   ئاینده بکرت له رمی کوردستان ر هه ی بۆ سه وه ڕانه رکوک و گه ی باری که وه کردنه
وتو  رکه کی شارستانی زیندو و سه یه  ڕاستی نمونه  به ماتوانیوه رکوکدا نه  که  له،ی سیاسی کورد وه رکوک و جوالنه کی که بۆ خه
 و دابین کردنی ئاسایش و جگیری سیاسی تا  وه  و بوژاندنه وه دانکردنه تایی و ئاوه ره اری سهت گوز  بواری خزمه  ڕوو له ینه بخه
  ته ی بۆ کورد هاتونه وتانه ست که وتن و ده رکه و سه ر ئه ده  قه ها به روه  هه،رکوک بنرت ی باری که وه و ئاسایی کردنه نگاو ڕووه هه

زگاکانی   ناو دام و ده ی کورد بکرابایا له رازووکردنی ڕژه بوو کار بۆ ته پویست  اوکات ه،رکوک کانی که هرگرتنی پۆست  وه دی له
ی   کورد هنده  که،کی تر یه رمانگه ند فه  و زانکۆ و چه رده روه تی په رایه به ڕوه وت و به  کۆمپانیای نه ت له  تایبه رکوکدا به که

  .  گرتووه رنه ی وه  ڕژهماف وبوونی خۆی 
  کردووه له ستی پ نه  سفر ده پله نگاوی رمی هه  فه مۆ به  سای ڕابردوو تا ئه3ی   ماوه  له ڕاوکیه ی نائارامی و ده ی مایه وه ئه
   ج به  له وه ستی و خۆدزینه  ده ستی به تی ده کردنی سیاسه  هۆی پیاده  به،یی میشه ستوری هه  ده140ی   یان ماده58ی  ماده

  ی خسته که جکردنی ماده جبه وکمجلیسی ح  مه،ک  بیانویه  و به ر جاره  هه،رکوک ی باری که وه ی ئاسایی کردنه امهرن جکردنی به



 
www.kurdistannet.org 

  1:04 2006-7-8وروپا    ئهیند  ناوهیکات به

8 

  نجام به هر ی و سه میشه تی هه  جھدرا بۆ حکومه تی ئینتیقالی و دواجار به ر حکومه  سه تی کاتی و دواتر خرایه ر حکومه سه
  .  وه هی ستیوی ماوه ق به چه

تا   ،زراوه تی عراقی دامه بت حکومه ی دوو مانگیش ده نجامدرا و بۆ نزیکه مان ئه رله بژاردنی په  هه  مانگه6ی   وا بۆ ماوه
، وه ته کردووه کالی نه ی یه وه نی کوردیش ئه  و الیه وه ته یی ماوه واسراوه  هه  به رکوک ی باری که وه ی ئاسای کردنه له سه ئستا مه
 و  وه تی خۆدزینه سیاسه (کارهنا تی ڕابردوویان به فتار و ستراتیجییه مان ڕه ر هه گه، کات ڕانی تا کوێ ب ده بری چاوه ئایا سه

 بۆ  یه مان هه کراو کی ئاماده یه رنامه  ئایا پالن و به،ر  به گیرته  چی ڕوشونک ده،تکی وادا  حاه ئایا له، )  هلگمما
  ؟ و جۆره انکی لهیر ی قه وه ڕوبونه ڕوبه
ت  باره کردبوو سه واوی ئاماده ربازی ته  پالنی سه2تی عراقی   حکومه،1991 پاش سای  عسدا و له می ڕژمی به رده  سه  له
ن هزی   الیه ک له ترسییه  و مه شه ڕه ر هه ر هه رانبه وقیتی خۆی کاری پ بکات به  کاتی پویست و ته رکوک تا له  که به

  ه تحریر مدین گه خ-2  کرکوک ه دیفاع عن مدین گه خ-1: ( ش بریتی بوون له که دوو پالنه، رکوک ر که  بۆ سه وه هرگ پشمه
 پالنی ،ن که رکوک ده  که رگری له رکوکی دا چۆن به الماری که کی کوتوپ په یه  شوه  به رگه واتا کاتک هزی پشمه) کرکوک
ی  وه ک نمونه بۆ ئه  وه مه  ئه،وه نه که رکوکی ئازاد کرد چۆن داگیری ده رگه که زی پشمه ناکاو ه ر هات و له میش گه دووهه
   ئستاوه  له  پیویسته وه و ڕوه  له  ، ین که ر ده  سه  چۆن کاری له  وئمهرکوک کردووه ر که  سه  دوژمنانی کورد چۆن کاریان له بزانرت

  :ر دوو ئاست  سه له رکوک نوسی که ت چاره باره  سهبت ی ههواو کاری ته تی سیاسی کورد ئاماده رکردایه سه
 ، وه ن کورده  الیه رکوک له ری کهی با وه بۆ ئاسایی کردنه  و ستراتیجی گونجاو دابژرت کی تۆکمه یه رنامه پالن و به .1

ر هاتوو تا   کاتک دیاری بکرت گه ئستاوه   له  وه، بکرت زا و پسۆر ودسۆز ئاماده کانی شاره ڵ خه  گه  ڕاوژ له ش به که پالنه
و   پی ئه وا کورد بۆ خۆی به  ئه،رکوک باری که ی وه کانی ئاسای کردنه نگاوه  هه کرد به ستی نه نی عراقی ده  الیه، رواره و به ئه

  له رخان بکرت  بۆ ته  ئستاوه شی له  و میزانییه  و بودجه بکات) دیله به ( گه ده و پالنه یه  ج کردنی ئه  ج به ست به  ده پالنه
 .  وه تی سیاسی کورده رکردایه تی کوردستان و سه ن حکومه الیه
زرت   دابمه  ئستاوه کی با له یه  یان لیژنه،ملیات کانی تری کوردستان ژوری عه عریبکراوه  ته رکوک و ناوچه  که له .2

ست  ی پکرا ده  ئاماژهمدا که  خای یه ی له و پالنه  جکردنی ئه نی ج بهکا بکرن و ڕشون و میکانیزمه شق و ئاماده و پمه
جکردنی   ج به ست بکرت به رده کسه ری یه  سه تی سیاسی کورد له رکردایه  کاتی بیاردانی سه ک له یه  شوه  به،نیشان بکرت

 .  که رنامه به
 


