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  ؟ ؟ ..................هةيةهةية  ناِرةزاي خويندكاران و قوتابياين زانكؤي ســـليماين دريذةيناِرةزاي خويندكاران و قوتابياين زانكؤي ســـليماين دريذةي
  

بةردةوامة لةئاست ) زانــــكؤ (خويندندا ي نيوان خويندكاران و قوتابيان لةنيو ناوةندي كراوةيطفتوطؤ
  مايفينةوةوة طيِراَ،  تاككيشةو داخوازييةكاين طوجناو بؤ سةرجةم ي ريِطةضارةثيشنيار كردين

 ....! بوون بة هةموو ماناكانييةوةيهاوالَت
 ي طرنطيتةوةريك عيراقي ثةرلةمــانئةندامايني هةلَبذاردن بةتايبةت هةلَبذاردنيثرؤسة

، ئيســتاماندايسا تةوةختة  تيِرامان و قسةلةسةر كرد نة لةميوةجيطة، كؤبونةوةكانةلةم كاتةدا
 زاين بؤية بةثيويسـتمان. وةئيستامشاندا، لةِرابردو كوردة ي ســةرجةم نةتةوةيضونكةضارةنوس

 جةالل و كاك مةسعود بارزاين  كة ئاِراستة هةردوو بةِريزان مامي ئةو نامةكراوةي دووةمدا دوايلةهةنطاو
 عيراق كة كوردستان بؤ ثةرلةماينيهاوثةميان  خويندكاران سةبارةت بة ليسيتي ِرابؤ زانيين، كرا بوو
خؤ طرتووة فؤرميك ئامادة بكةين لةطةلَ ئةجنامةكانيدا  لةيةك لة جاشو مستةشاروكؤنة بةعسذمارةي

  كراوةدا ي نامةيةكيلةضوارضيوة
 : نـــامةكةيةيوة ئةمةش دة ق

  خةون و ثِرؤذةي ئيمةيةخةون و ثِرؤذةي ئيمةية  نةتةوةيةكي سةربةست، ووالَتيكي دميوكراسينةتةوةيةكي سةربةست، ووالَتيكي دميوكراسي
  نيشتيمان ثةروةري كراوة بؤ هةموو كةسيكينامةيةك

 ي ضةند ِرؤذيكة لة نيو ثا ركيبؤ ماوة  سليمايني زانكؤيمة وةكو كؤمةلَيك لة خويندكاران و قوتابياينئ
 ثةرلةمان  هةلَبذارديني مةسةلةيبارو دؤخ و هةل و مةرج  هةلَسةنطاندين بة مةبةسيت سليماينيزانكؤ

هةموومان دةزانني ئيستا لة نيو ، اوةكؤبونةوة و طفتوطؤي هةمةاليةنةمان ئةجنام د لة عيراق و كوردستان
 و ي كؤنة بةعسي خةلَكي مةسةلةطةجنان بة تايبةيت  خويندكاران وي و تويذيزؤريك لة خةلَك

 ي و دلَسارد عيراق زؤرترين نيطةراينكوردستان بؤ ثةرلةماين  هاوثةمياينموستةشار لة نيو ليسيت
 و  ويذدايني وةكو ئةركيكقوتايب مةليك خويندكار وبؤ ئةم مةبةستة ئيمة وةكو كؤ، دروست كردووة

 بؤية وةك،  تايبةت بة خؤمان بنيهةلَويسيت  دةنط ونةتةوةيي و ميذوويي ثيمان باش بوو خاوةين

بةِريزان كاك   هةردووي كراوةمان ئاِراستةي و دميوكراسيانةدا نامةيةك مةدةينيسةرةتا لة شيوازيك
 كؤنة بةعسي ي خةلَكيكةتيايدا ناِرةزايي خؤمان سةبارةت بة مةسةلة، ةالل كرد و مام جمةسعود بارزاين

 .  كوردستاندا دةربِري بوو هاوثةمياينلةنيو ليسيت و موستةشار
 يخؤمان وةردةطرين و لةشيوة  تر هةلَويسيتي دووةم لةم شيوةيةدا جاريكيئيستاش وةكو هةنطاو

 و بةثيضةوانةوة  نيطةرايني ِريذةيفؤِرميك بؤ ئةوة  ئامادةكردين خويندكاران دا هةستاوين بةيِراثرس
 ئاماذة ثيدانة يجيطة،  خبةينة بةرضاو سليماينيقوتابيان لة زانكؤ  خويندكاران و بووينيِراز

  بؤ ثةرلةمايني كوردليسيت ( دةبينيتةوة كة بةم شيوةيةيةيتةوةردا خؤ  ئيمة لة دووثرسيارةكاين
 سةر يلة خؤ طرتووة ئيمة وةكو كؤمةلَيك خويندكار  جاش و كؤنة بةعسييعيراق كؤمةلَيك خةلَك
 ي كوردثيتان باشة ليسيت : يةكةم : بةِريزتان دةكةينيثرسيارة ئاِراستة  ئةم دووبةخؤي زانكؤي سليماين

) ؟  هةلَبذاردن بكةيتييوةية بةشدارئامادةيت بةم ش ئايا : دووةم؟ كؤنة بةعسي تيدا بيت يلة بةغدادخةلَك
لةكؤتايي ِراثرسي ، دةربِريوة  خويانيخويندكاران ِرا) نازامن، نةخير، بةلَي(ي بؤ وةالَمةكانيش لة شيوة

 حةوت سةد و حةوت فؤِرم كةبةدةسيت (707(ي كؤ لة،  خوارةوة بووي بةم شيوةيةيئةجنامةكة يةكةدا

 نيشتيمان ثةروةر و سةرجةم حيزب و اليةنة يهةموو كةسيك داواكارين لةبؤية ئيمة ، ئيمة طةيشتؤتةوة
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 ئةم دةنطانة وةكو ي طرنط وةربطرن و ئةجناميِراثرسي ية وةكو مةسةلةيةك  ية كان ئةمكوردستاين
 يداواكارين هةموو اليةك،  طةلة كة مان سةير بكةنيو حةساس سةبارةت بة ئايندة ي جديبنةمايةك

بزانيكدلَسؤز ثيماينيزانكؤ  وةكوي سةرةكيت لة مةلَبةند يذة سليندكاران و ي ِريِرازي و ناِرةزايي خوي 
 . مةسةلة طرنطانة ضؤن و لة ض ئاستيكداية قوتابيان سةبارةت بةم
  :  يةكةم بةم جؤرة بوويئةجنامةكان بؤ ثرسيار

5. 6% بةلَي  
  نةخير 7% .91

  نازامن 4% .2
 :  جؤرة بوو دووةم بةميبؤ ثرسيار

30. 6% بةلَي  
  نةخير 6% .59

  نازامن 6% .8
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emakurdin@maktoob. com  

 . وينةيةك بؤ سةرجةم كةنالَ و ِرؤذنامة كوردي يةكان -
 

 طشت يوة بلَندطؤ، ةزاييةكان بيتناِر  هةموويلة كؤتايدا هيوا خوازين ئةم جوالَنةوةية سةرةتا
 هاوالَتييان و ثرسيار كردن لييان و  طشيتيدةسةالَت بؤ را ي طيِرانةوةيمافةكامنانبيت و بة هيوا

 خوينكار يب ئوميد نني ي وةبة تايبةتيش تويذوة ئيمة وةك طةنج بة طشيت. بؤيان  دةسةالَتيطيِرانةوة
ئاطادار كردنةوةمان  يبةالَم زة طيك،  نةطرييت لةالية دةسةالَتةوةان يلكارو هلَويستةمان طةرطويشم لةم

 دةكةن و يب ئاطانني  مافةكاينيليتان وة داوا ليداوة بؤ سةرجةم دةسةالَت كة كةسانيك هةية كة ناِرةزان
و  هةية كةليرةدا ئةي خويبةالَم ئةمةش هؤكار، بووندا بوون  سستي سةردةمانيك لة دؤخيطةرظ

 . جونكة باسةكةمان ئةوة نيية هوكالرانة ِروون ناكةمة
 ئـــــارام جةالل

  سليماينيزانكؤ
aramsuz1@yahoo. com  
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