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  هاوارو و هةلَويسيت كؤمةلَيك خوينكار لة زانكوي سليماين سةبارةت بة هةلبذردن وثرسي طةلةكةمانهاوارو و هةلَويسيت كؤمةلَيك خوينكار لة زانكوي سليماين سةبارةت بة هةلبذردن وثرسي طةلةكةمان
  .  دةنط دان بة ليسيت هاوبةش لة عرياق و لة كوردستاندا تاوانيكي ميذووي و ئةخالقي ية-
ين دوو حيزبة  نا بؤ هةلَبذاردنةكاين عرياق نا بؤ ليسيت هاوبةش بةلَي بؤ دادطايكردين سةرا-

 . دةسةالَتدارةكةي كوردسان
 با بةشداري كاريطةر بكةين لة هةلَبذاردنةكاين كوردستاندا كؤتاي هبينني بة تاوانكاري و طةندةلَي -

خيانةيت سيازةسالَ ثيويستة وةالَمي طوجناوي ئةو ثشت طويخسنت و بيِريز سةيركردنةيان بدةينةوة 
 . ست بكةينبةكردةوةو طؤرانكاري طةورة درو

 بؤ ئةوةي خويين قوربانيكاين شةري ناوخؤو داهاتة دزراوةكاين كوردستان بة فريؤ نةروات دةنط -
  . مةدةن بة ليسيت هاوبةش و با لة هةولَي دادطايكردنياندا بني

 دةنط دان بةليسيت هاوبةش ريطةدانة بة دووبارةبوونةوةي طةندةلَي و نةهامةيت طةلةكةمان -
   .لةداهاتوودا

  .  دةنط نةدان بة ليسيت هاوبةش ثيويستيةكي ميذووي ونيشتمانية-
بؤ بةديهيناين داهاتوويةكي طةش و دوور لة دزي وطةندةلَي و شةري ناوخؤ دةنط مةدة بة ليسيت -

  . هاوبةش
مةسؤولةكاين ئةم دوو حيزبة كةساين دلَسؤزو ِراستطؤ نني بةرامبةر بة ميللةت و ليهاتوو طوجناو -

  . دةنطيان ثيمةدة زاننيشارة
خويندكاران طةجنان ريكخراو ودةزطاكاين مايف مرؤظ حكومي و ناحكوميةكان دةزطاي مايف ،  قوتابيان

 : هيزةكاين فرة رةطةز، مرؤظي نةتةوة يةكطرتوةكان كؤميسؤين باالَي هةلَبذاردن
  : بةِريزان 

/ ةكاين ذياين طةلةكةماين شيواندووة لة  نةخوشي و طةندةلَي حيزبايةيت سةقةت هةموو بةهاو بوار
حكوومةت و سةربةخؤي ومةسةلةي كةركوك و بةشداريكردن لة ذياندا و هةلَبذاردن و ذياين ئازادو 

هةموويان ثارضة ثارضةو ... ئاسوودةو داهاتووي طةل و ثةيوةندية كؤمةالَيةتيةكان و ثيكهاتةي كؤمةلَطا
او شيواوة لة سايةي دوو حزيب دةسةالَتداري كوردستان ثاريت و ذيايت خةلَك تةو، يب ئةجنام كردوون

سةثاندن و  (يةكيتيةوة كة هاوشيوةو دريذكراوةي حيزيب بةعسن لة سياسةت و كلتوورو ِرةفتارياندا
، نةبوين شةفافيةت، ، ئيغتصاب وئيستغالل و ِراوةدوونان و ئاوارةكردن، تاكِرةوي، طةندةلَي، توندووتيذي

سةروةريو دةسةالَيت ثشتاوثشت ــ ذن و كوِرو ، ضةواشةكردن و ثشتطويخسنت، بةدرةوشيت، دنتاالَنكر
دةيانةوي خةلَك بةموقةدةسيو سةروةريةوة سةرداين ، كضةكانيشيان ئوتوماتيكي بونةتة مةسؤول و

  ) . قةبري باوك و خةزوريان بكةن
ضةندين سالَ تواناكاين )  كوردستانةكوردستان يان نةمان و كةركوك دلَ و قودسي ( لةذير درومشي

كةركوك شاري ثيكةوةذيان و برايةتية و لة بةغداد ضةندين با  (طةليان فةوتان لة شةِرداو كةضي ئيستا
كردوو لةبري ئةوان شةِريان ) عرياق ئريان توركيا (جاشايةتيان بؤ ووالَتاين دراوسي) لَةخانةيان كِريوة

 كردلة دذ زؤربةي هيزة كورديةكان 
 هةروةها هؤكاربوون بؤ دروست بوين كارةسايت هةلَبجة و ثرؤسةي ئةنفال بة بةكارهيناين طوندةكاين 
كوردستان وةك درعي بةشةريو ِريطرتن لةخةلَكةكةي تا خؤيان ِرزطار بكةن لة بةردةم شاالَوي سةربازي 

فال كران كة ِرزطاربواين تا لة ئةجمامدا خؤيان دةربازكردوو و خةلَكة بيديفاعةكةش ئةن، بةعسدا
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ثرؤسةكةش شاهدن كة تا ئيستاش هيضيان بؤ نةكراوة لة خزمةت وتةا بةكاريندينن بؤ ثارة وةرطرتن 
  . لةمالوال كةضةندين ثارة درا بؤ خزمةتكردن و ئاوةدانكردنةوةيان بةالَم ئةم دوو حيزبة هةمويان خوارد

ةكانيان وئيستغاللينكردن و كةضي ئيستا ئةوةي باسي ناكةن  ضيين فةقريو هةذارانيان بةكارهينا بؤ شةِر
كة تاواين . هةذارانة و خؤشيان وةك صةدام ضةندين كؤشك و تةالريان دروستكردووة بة داهايت كوردستان

حكومةتيكي كوردميان بؤضية وةك (، ئةمان لة صةدام طةورةترة ضونكة ئةمان كوردن صةدام بيطانةبوو
صةدام كوردي كوشت مالَةكاين سوتان داهايت كوردستان ) ةرةب مبان ضةوسينيتةوةرةطةزثةرستيكي ع

  ..... وعرياقي دزي ئةمانيش هةروةك ئةو كورديان كوشتووة ساماين كوردستانيان تاالَن كردووة
 و ئيستاش بةبيانوي) بووين خةتةري صةدام، حكومةيت هةريم ساواية ( ماوةي سيانزة سالَة بة بيانوي

بةردةوام سياسةيت ) رودؤخةكة ناسكةو دووذمنمان زؤرة لة شوفينسيت عةرةب و ووالَتاين دراوسيبا(
ضةواشةكردن و ثشتطويخسنت وهةلَخةلَتاندن و بةشداري ثي نةكردين جةماوةر ثةيِرةو دةكةن بة ووشةو 

فةراموش دةكةن و بة بةردةوام بةرذةوةنديو داخوازيو ِراي جةماوةر . دروومشي بريقةداري يب ناوةِروك
بينرخي سةيري دةكةن و تةا الشةو قوربانيو طويِرايةلَيان لة جةماوةر دةويت ئيستاش دةنطدان 

 . وضةثلَةليدانيان دةويت
ضةندين روناكبري و رؤذنامةنوسيان ئازارداوةو تةنانةت .  بةمةبةسيت ئةوةي تةواو ميللةت خيةسينن

ئينتحارةوة هةنديكي كةم لة تاوان وطةندةلَيةكانيان بالَوبكةنةوة لةترسي وايان ليهاتوةو بةجمازةفةو 
كة ضةندين ) دةزطاي زانياري وثاراسنت (دةزطا سيخوري و تريؤرةكانيان وةك دةزطاي داثلََؤسينةرةكانيان

 تةا بةناو رؤشنبرييان دةويت كة لةدةوري دةزطاكانيان، تاواين دذ بة مرؤظايةتيان ئةجنا داوة و
  . كؤببنةوةو نوسني و وةصفكاريان بؤ بكات و ئةشهةدوبياليان بؤ بكات

 بة ثاساوي سةروةري و خةبايت ِرابردوويان نامةسؤوالنة ِرةفتارو سةرثيضي لة ياسا دةكةن و 
يب ثرسكردن بة جةماوةر ضيان بويت دةيكةن ، دةسةالَتيان سةثاندووة وبةتةواوي دادطايان ثةك خستووة

نكة كوردستان بة هةموو تواناكاين مادديو مرؤيي تةا بةمولَكي خةبايت خؤيان دةزانن هةر و دةيبةن ضو
بؤية مامةلةو سازش بة بةهاكاين طةلةوة دةكةن وبونةتة مليوندير لة سةر حساب وخوين و داهايت 

 بؤ بدةن ئيستاش مشتيان لة داهايت عرياق خؤشكردووةو دةيانةةوي خةلَك دةنطيان، خةلَكي كوردستان
 . نةك بؤ خزمةتكردين كوردستان بةلَكو بؤئةوةي داهايت عيراقيش خبةنة خزمةيت خؤيانةوة تاالَنيكةن

ئةوةش .  خةبات و فرسةتةكاين طةليان فةوتاندوةو ثيطةي كورديان سوك كرد لة ناوةو لة دةرةوةشدا
نايان بةسةر طةلةكةماندا و سةيرة كة خؤيان بة بةرثرس نازانن لةبةرامبةرئةو نةهامةتيةكان كة هي

بةلَكو ميللةت وجةماوةر بة بةرثرس و خةتابار دةزانن و دةلَين ئةطةر دادطايةك هةبيت ئيمة بيتاوان 
  ؟ ! دةردةضني

 لةبةر سةروةت و سامان و دةسةالَت و بةرذةوةنديةكانيان ــ كة لةسةرو بةرذةوةندي طةلةوة سةيري 
لَمينةوةيةك تواناكاين طةليان فةوتاندو كوشتيان بة دريذةدان بة دةكةن ــ و بةيب هيض شةرم و س

كة بيباكانة ضةندين قةساخبانةيان تيدا دروستكردو ، ناكؤكي نيوانيان و بة كردين شةِري ناوخؤ
بةالشيانةوة ئاساييةو وةك خةون و شانؤطةري واية لةبةرئةوةي قوربانيةكاين شةِرةكانيان خزم و 

  ) . نايب شةِر سةركردايةتيان بطريتةوة (يان نةبوون شعاريان ئةوةبوو كةكةسوكاري نزيك خؤ
 شةِري دةسةالَت وسةثاندين خودي خؤيان بةخةلَك دةكةن نةك شةري مافةكان وبةرذةوةنديةكاين طةل 
كة ئيمة بة هةموو جؤريك نوينةرايةتيان ِرةت دةكةينةوة لة عيراق وكوردستانيش ضونكة ئةوان 
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 خزمةت بة خةلَك بكةن وئامادةنني دان بة شكستةكانياندا بنين بؤية شةِرو دروستكردين ئامادةنني
دوذمين وةمهي و يةك ليسيت بة باشترين هؤكار دةزانن بؤ مةشغولكردين خةلَك و داثؤشيين 

  . كة باسكردين نةهامةتيةكانيان بةسةر طةلةكةمانةوة ضةندين كتييب دةويت … طةندةلَيةكانيان و
لةبة ر مةشروب خواردن و ِرابواردن لة بةغداد ئاطايان لة  تيك كة لة ئةجنومةين حوكم بوون لة بةغداد كا

خؤيان و وةزعي ميللةت نةمابووكة ضةندين قةراري خراث درا دذ بةكورد و لةاليةكي تريشةوة لة 
ينةقاقاي ميللةت و كوردستان و هةندةران سةرقالَن بةكؤمثانيا و ثِرؤذةي بازرطاين دةستيان خستؤنة ب

  . كؤنتِرؤلَي بازاِريان كردوةو تةواو طرانني دروست كردوة
 لةطةلَ ئةو هةموو نةهامةتيانةي جةماوةرو يب طويدانة ذياين خةلَك لة بؤنةي جؤراوجؤردا هةر 
، خةريكي ثارة سةرفكردنن بؤ تيركردين ئارةزوةكانيان بةالَم خؤيان نادةن لةثيويستيةكاين خةلَك

داوةكاين ساالَين ِرابردووش باشترين شايةت حالَن بو تاوان و طةندةلَيو ئةو نةهامةتيانةي كة بةسةر روو
  بةو كارانةشيان بوونةتة تريؤريست و هاوتاي دوذمناين طةل و حزيب بةعس) طةلةكةماندا هينايان

 سةرؤك وسةركرداييت و  ثيويستة لةبايت دةنط ثيدان بةم دوو حيزبة دادطاي بكرين يةكةم جار دادطاي
مةكتةب سياسي و سةركردايةيت بكريت ضونكة ئةوان يةرثرسي يةكةمن لة طةندةلَي و تاوانةكان نةك 
وةك هةندي كةس ماستاويان بؤ دةكةن و ثةردةثؤشي تاوانةكانيان دةكةن و دةلَين خةتاي خةلَكاين 

طوي لة راي كةس وةردةطرن تا توانيان خوارةوةية ئاخر خؤ ئةمانة ئةحزايب ديكتاتور و عةشايرن كوا 
بطرة تةا خؤيان بِريار دةدةن كة ثيويستة وةك صةدام دادطاي بكرين ، هةيب لة بِريارداندا دةوريان هةبيت

  . كة مةلةف وتاوانةكانيان ئاشكرن وبةالَم بؤ يةكتر ثةردة ثؤشي دةكةن
 لة بنةِرةتدا مةسؤولةكاين ئةم دوو حيزبة  سةرضاوةوةو هؤكاري ئةو هةموو نةهامةتيانةش ئةوةية كة

كةساين دلَسؤزو ِراستطؤ نني بةرامبةر بة ميللةت و ليهاتوو طوجناو شارةزا نني بؤ كاروباري سياسييو 
دووربينيو بةرنامةو ستراتيذي سياسيان نيةو بة درؤ خؤيان لة ، ثيشخسنت و خزمةتكردين كؤمةلَكاو

هةموو هةلَيان لة سياسةتكردندا بريتية لة فيلَ وضةواشةكردن و خيانةتكردن ، خةلَك كردوة بة ثالَةوان
تيركردين ئارةزوةكانيان لة خؤ سةثاندن و ، ماستاوكردن و طويِرايةلَي بؤ بيطانة، لةيةكترو لة ميللةت

 دةسيت ئةو بِرة ئاوةدانكردنةو بوذاندنةوةي لة كوردستاندا هةية _ِرابواردن و كؤكردنةوةي ثارةوثول 
ئةمان نية بةلَكو ئةجنامي ثرؤذةكاين نةوت بةرامبةر خؤراك و ثرؤذةكاين دةزطا خزمةتطوزارةكان بووة 

 . ولة ئةجنامي رؤخاين رذيمي بةعس بووة
 جطة لةوانةش دةستيان خستؤتة ناو خويندن و زانكؤشةوةو شيواندوويانةو هةولَي بةرةو ثيشضونيان 

زانكؤيان كردووة بة دةزطايةكي حزبيو هةموو شتيك بؤ ، ين تري جةماوةرلةبار بردووة هةروةك بةهاكا
كورة بضكؤلةكاين حزب رةواية بةالَم نايةلَن كةساين دلَسؤزو شارةزا لة مامؤستاو داواكاراين ماستةرو 
دكتؤرا بينة مةيدانةوةو خزمةت بكةن و خبوينن و برةو بدةن بةئاسيت زانسيت خؤيان و زانكؤ تةا 

  . انيشيان ئةوةية كة حزيب ننيتاو
ن ضونكة بونةتة هؤي تريؤركردن و ا ئةم دوو حزبة بةم كارةشيان طةورةترين زةرةريان داوة لة طةلةكةم

هؤكةش ئةوةية كة لة ، فةوتاندين سةدان كةسي بةتواناو بليمةت لةبوارة جؤراوجؤرةكاين زانستدا
كؤمةلَطا ضاوكراوة نةبيت و ثيشنةكةويت و لةجلَةويان بنةِرتدا نايانةوةي طرنطي بدةن بة خويندن هةتا 

ضونكة كرانةوةي دةرطاي زانست بة سةرضاوةي خةتةر دادةنين بؤ سةر دةسةالَتةكةيان كة ، دةرنةضيت
يةلَطةي ئةو ، لةسةر نةزانيو نةزانان دروستيان كردووة و ثشتطريي لة هيزي عةشائريي وخورافات دةكةن
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ويندن ئةوةية كة تا ئيستاش ضةكدار اليان طرنطترة لة دةرضويةكي زانكؤ ئةوةش طرنطي نةدانةش بة خ
بؤئةوةي بيانكةن بة قورباين سياسةتةكانيان ــ بةم كارةشيان خويندنيان بينرخ كردوةو مامؤستايان و 

   .خويندكارانيان توشي يب هيواييو خاوبونةوةكردووة يان ناضار بوون كؤض بكةن بةرةو هةندةران
 جطة لةوانةش دةيانةوي نةوةي نويش زةوت بكةن بة سةثاندن و زؤركردن يؤ ئينتما كردن بة حزيةكانيان 
و يب ثرسكردن بة خوينكاران ضيان دةويت دةيسةثينن دةيانةوي سةربةخوميان يلَ زةوت بكةن و 

ون لة ثةرلةمانداو نوينةري ملكةضمان بكةن بؤ كلتوريك و دةسةالَتيك و نةوةيةوك كة هةلَمان نةبذاردو
 وان خؤياندا دروست كردو كة دةيانةويمةشدا ناكؤكيان لةنيش لةدايك بوين ئيمةش نني و لةثيئي
بيطويزنةوة بؤ نا ئيمةش و مبانكةن بةسوتةمةين بؤ دريذةدان بةناكوكيو سياسةتة سةقةتةكةيان و 

 .  و بِرياريش لةبري ئيمة بدةنثاشان الفوطةزاف و عةرزي عةزةالت بةئيمةوة بكةن
 تةنانةت دةسيت تاوان و بةدرةوةوشتيان طةياندؤتة ناوةندةكاين خويندن هةروةك كورةكاين صةدام 
بةئارةزوي خؤيان فريودان وئيغتصايب كضاين خويندطاكان ودامودةزطاكان دةكةن يب هيض شةرميك 

 . ندترين شيوة سزاي دةدةنتةنانةت ئةوةي بةرامبةريان بوةستيتةوة ئةوا بة تو
 هةلَبذاردن ئةطةر لة ووالَتاين ئةوروثادا بكريت جياوازة لةطةلَ واقيع و ذياين ئيمةدا لةوي ئةطةر 
جةماوةرو خوينكاران ناِرازينب لة سياسةيت سةركردةو حيزبةكان ئةوا طوييان ليدةطرن و زؤر جار دةست 

بةثيضةوانةي ئةمانةي الي خؤمان كة ، حزايب مةدةننيلةكار كيشانةوةش ِرادةطةيةنن ضونكة ئة
سالَة ثةرلةمانيكي كارتؤنيان داناوةو داهايت 13عةشائريين و بة بيِريزي دةِرواننة ِراي خةلَك و

هةتا ئيستا مةسوليكمان نةبيين بة هةلَبذاردن و دميوكراسي دابنريو يان لةسةر ، كوردستان دةدزن
كانيان البربين يان خوي هةسيت بةرثرسيارييت هةبيت و ئيستيقالة بكات لة ضةوتيو طةندةلَي و فايلة

  . كاتيكدا طةندةلَي و تاوانةكانيان ئاشكراو ديارن
ثيويستة وةالَمي طوجناوي ئةو ثشت طويخسنت و بيِريز :  خوينكاران قوتابيان طةجنان جةماوةر 

دةبيت خومان بريبكةينةوةو ، ورة دروست بكةين وسةيركردنةيان بدةينةوة بةكردةوةو طؤرانكاري طة
ثيويستة خويندن و زانكو و ذياين طةلةكةمان لةتارماي ِرةشي ئةم دوو حيزبة . بِريار بدةين لة ذيامنان

دوور خبةينةوةو هةنطاوي طؤرانكاري دروست بكةين بةرةو مةدةنيةت و ِرزطاربوون و ياخيبوون لة حيزب 
 :ةبيت هةموو جةماوةر ووشيار بكةينةوةلةبةر ئةوة د، ساالري

با بةشداري بكةين لة هةلَبذاردنةكةدا لةسةر ئاسيت كوردستان ودةنط بة ليسيت هاوبةش نةدةين و -1
  . دريذة بة سيانزة سالَي تر نةدةين لة تاوانكاري و طةندةلَي

  :نة  بؤ هةلَبذاردين عرياق بة هيض شيوةيةك بة شداري نةكةين لةبةر ئةم خاالَ-2
  .  ضونكة ئةوة هيض سوديكي نية و بةدةسيت خؤمان خؤمان دةكةينة كؤيلةي بةغداد-ا 
دةلَين كةبةشداري كردن لة هةلَبذاردين عرياق سةنطي كورد دياري دةكات ئةوة بيانويةكي نارةواية -ب

ورد لة عرياقدا نية هةتا حةمجي كورد دةركةوي و ذمارةي ك) سةرذميري دانيشتواين (ضونكة ئةم ثرؤسةية
  . ئاشكرايةو زانراوة

 شةري دةستورو ضارةنوس بيانويةكة بؤ طةيشنت بة دةسكةوت لة بةغداد ضونكة ئاشكراية ريذةي -ج
كةواتة . كورد ناتواينَ زياتربيت لة عةرةب و هةروةها برياريش لة هةموو ثةرلةمانيكدا بة زؤرينةية

  . ؤ كؤكردنةوةي دةسكةويت خوودثةرستانةيانزةرةري كوردةو تةا قازاجي سةركردةكانة ب
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 خراثييةكي تري ئةوةية كة لةسةدا سي داهايت عرياق دةضيتة بةردةست ئةم دوو حيزبة كة هةموو -د
  داهايت كوردستانيان خوارد وكةس نازانيت ضيان ليكردوة 

 . ــ داوا لة ميديا ئازادةكان دةكةين كة دةنطمان بطةيةنن
زبةكة دةكةين كة ــ داهات و سامان و مايف ئةم طةلةتان هةموو بردو زةوتتان كرد ــ داوا لة دووحي. 

دةتانةوي داهاتوو و نةوةكانيشي بكةنة كويلةو زةومتان بكةن ــ وازمان يلَ بينن با ذياين خؤمان بكةين 
 . ناكؤكيةكانتان مةطويزنةوة بؤ ناو ذياين ئيمة

، ةش مةبنة ثاشكوي ئةوان بةلَكو بةراسيت ئةحزايب معارةزة بن وئيو :ــ داوا لة ليستةكانيتر دةكةين 
 . ئيعالين وازهينان لةم جورة يةكليسيت و هةلَبذاردين عرياق بكةن و طرنطي بةداواكامنان بدةن

دةكةين كة ثيويستة ئةم دوو ) سوثاي ئةمةريكا سوثاي كورياي باشور (داوا لة دةزطا نيودةولَتيةكان-
ينةوةو دادطايان بؤ بكةن بةرامبةر ئةو هةموو تاوانانةي كة كردويانة بةرامبةر طةلةكةمان حيزبة ليثرس

ضونكة ئيوة بة مةرجي عةدالةتبوون جيطاتان دةبيتةوة لة كوردستان و عرياقدا و ئيمة ناتوانني الي 
ك تاوانباري دذ بة خؤمان دادطاييان بكةين بؤية داواتان ليدةكةين ليثيضينةوةيان لةطةلَدا بكةن وة

مرؤظايةيت تا رزطاربني لةشةِرو طةندةلَي سجن و تةعزيب و طرتن وثشتطويخسنت وتاالَنكردن كة 
وةرن سةيري باري . تاوانةكانيان هيضي كةمتر نية لةتاوانةكاين صةدام بطرة وينةي نية لة جيهاندا

 ! ؟ ان ئيغتصاب وئيستغالل كردوةئابووري وميالكات وخويندن وفةرمان ِرةواي بكةن بزانن ضؤن هةمي
 هؤي ئةوةش كةماونةتةوة ئةوةية كة بةردةوام فيلَ لة خةلَك دةكةن و نةزاين خةلَك ئيستغالل دةكةن 
دةستيان بةسةر داهايت كوردستان طرتوة وخةلَكةكةش ناضاربوون كة لةطةلَيان بن ضونكة ئةطةر وانةبن 

ةطةلَيان نةبيت ئةوا هيض ئيمتيازاتيكي ثينادةن وثةراويزي وهةركةسيك لة حيزبدا ل، نانرباويان دةكةن
  . دةخةن

ض بة ئافرةت يان بة _  ئةوةش بزانن بةردةوام وةفدة ئةجنةبيةكان و ِراي طشيت جيهان هةلَدةخةلَتينن 
و كاتيك كة وةفدةكان سةرداين كوردستان دةكةن سةراين ئةم دوو حيزبة دةيانبةن _ ثارة ودةعواتكردن 

ؤ هةنديك شويين خزمةتطوزاري وايان تيدةطةيةنن كة كوردسان هيض كيشةيةكي نية كة دةبيت هةموو ب
هةروةها ئاطاتان لة فرتوو فيلَةكانيان ، وةفدةكان ئاطايان لةو ضاوبةستكردنة بيت و ئيستغالل نةكرين

  . بيت لة كايت هةلَبذاردندا
 . ن كة ليثرسينةوةي ئةمانة لة ياد نةكاتداوا لة حكومةيت داهاتوي كوردستان دةكةي-

خوينةري بةِريز بةم ناونيشانةي خوارةوة ثشتطرييو ثيشنيارو ِراكانتان بؤمان بنيرن هةروةها : تيبيين 
بة ئيمةيل يان بة _ هاوكارميان بكةن بة ثةخشكردين ئةم ثةيامة بة هةموو ناوةندةكان وكةسةكان 

لةم نزيكانةدا سايتيكي تايبةت ، اسن وكاري دادطايكردنيان ثيكبهينريت وتا هةموان ئةمانة بن_باسكردن 
بة ناساندن وهةولَدان بؤ دادطايكردنيان دادةمةزرينني و ئيمة الي خؤمانةوة ئةم ثةيامة تةرجةمة دةكةين 

  . بة عةرةيب وئينطليزي و ثةخشي دةكةين بؤ زياتر ثةردة هةلَمالَني لةسةريان
 وفِرو بةزؤر خؤيان دةربضيننةوة لة هةلَبذاردنةكاندا ئةوا ئيمة بة هاوكاري دلَسؤزان هةر  ئةطةر بة فيلَ

جا ئايا دادطاي ئةوروثا يان _ بةردةوام دةبني لةسةر رةويت ناساندنيان و طةيااندنيان بة دادطا 
ةوانة بكةن بؤ ئةوةش ثيويستمان بة بة لَطةنامة هةية تكاية بؤمان ر_ نةتةوةيةكطرتوةكان بيت 

  . بةهيواي ذيانيكي ئاسوودة و رزطاربوون لةم دوو زؤردارة، سوثاستان دةكةين
 

dadgaikrdn@yahoo. com  

5 



www.kurdistannet.org 

  بةكايت كوردستان 10:53 4-1-2005
 

6 


