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ذصرخاين زانستيش بنكؤلَ ذصرخاين زانستيش بنكؤلَ ، ، طةندةلَي ئيداريطةندةلَي ئيداري.. .. .. .. .. .. مايف خؤثيشاندان و ئةقلَيةيت عةسكةرتاريةتمايف خؤثيشاندان و ئةقلَيةيت عةسكةرتاريةت

  جافجافئةندازيار تاريق ئةندازيار تاريق ... ... دةكات دةكات 

  
هةوالَي خؤثيشانداين خوصندكاراين ، لةأوومناي تةلةفزيؤن ولةسايتة ئةلكترؤنية كورديةكانةوة

طةرضي بؤ ساتةوةختصك ، كؤي سلصمانيم بيينكؤليذةكاين ثزيشكي وئةندازياري ودوو كؤليذي تري زان
كاتص دةبيين خوصنكاران و قوتابيان ، دا دصنصخؤشكةرة بةدةروونتةزوويةكي موضأكة ئامصز وئاهصكي دلَ

وةك كاري هةميشةييان دةست ثصشخةري دةكةن لةناأةزايي ثيشاندان وثةرضةكرداري هةر كارصكي دزصو 
هصندةش ئةندصشة  م دةالَبة، ؤييةكاين سةردةمدا نةطوجناوبصتيان ناشايستة كةلةطةلَ بةها زانسيت ومر

كاتص دةبينني ئةقلَيةيت عةسكةرتاريةت ، ودلَةأاوكصيةكي ثأ نيطةراين سةرثاي جةستةمان دادةثؤشص
مة ئامادةكراوانةية كة ئةقلَيةيت بةأصوةردين فةرمي وهزري الَوسةركوت كردن تائصستاش هةر ئةو وة

   . ثةيأةويان دةكاتئاسايش ثارصزي تائصستا
ين الَيت سياسي يةكصيت نيشتماين كوردستان لةساالَطةركةمةكصك لةأابردوويةكي زؤر نزيكي دةسة

تدارصيت وبةرنامةي كار و نةهجي ستراتيذي حكومةيت هةرصمي كوردستان ئيداري سلصماين وورد الَدةسة
ة طؤأانكاري بةسةردا نةهاتووة و ئةوا ئةقلَيةتصك لةثشت ثةردةوة دةبينني كةتائصستا هصند، ببينةوة

بةرامبةر هةر تةنطذة وناأةزايي ، عةسكةرتاريةت وتوند أةويي وداثلَؤسني و هةلَضووين ساتةوةخيت
 بوون كة هةميشة هصز و كةكاروبةطذداضوونةوةيهةر هةوصين ، دةربأينصك يان خؤثيشاندان وأصثصوانصك

ستدا هةبوو بةكارهصنراوة بؤ هةلس وكةوت كردن سةركوتكردين وةك ضارةسةرصكي ئامادةكراوي لةبةردة
بةواتا كاتص طوصبيسيت طووتار ، لةطةل ئةو سيما شارستانيانةي كة خودي يةكصتيش بانطةشةي بؤ دةكات

كة ، ئةوا واباس لة خؤثيشاندان وأصثصوان وناأةزايي دةربأين دةكرص، وبةرنامةي كاري يةكصيت دةيب
كةضي تائصستا هيض ،  بووين كؤمةلَطاي كوردةواري دةطةيةنصسيمايةكي شارستانيية وبةدميوكراسي

يت يةكصتيدا سازدرا بصت ولةاليةن الَخؤثيشاندانصكمان نةبينيوة لةسلصماين يان هةرناوضةيةكي ذصر دةسة
مصذووي ، تداراين سياسي وئيداري يةكصيت بةتوند وتيذي وبةكارهصناين هصز بةرثةرض نةدرابصتةوةالَدةسة

يت كاريطةري سياسي وئيداري بووة لة الَين ئةو ساتةوةختانةي كةيةكصيت تاكة دةسةخؤثيشاندانةكا
ئةوا ئةو ضةند خؤثيشاندانانةي كةلةشاري سلصماين كراون ، تيداالَشاري سلصماين و ناوضةكاين ذصر دةسة
شكي تيدةكرص ئةم ضةند منوونةيةي الي خوارةوة خبةينة ذصر ، ئةوانةي من ئاطادارم لةنزيكةوة لصيان

   _ :باسكردن و يادهصنانةوة
 لةطةأةكةكاين شاري سلصماين شوراي طةأةكةكان 1991 كاتص سةرةتايي أاثةأيين بةهاري سالَي ي

ثاش ماوةيةكي كورت ئةو خؤثيشاندانةي لةاليةن ئةنداماين شوراي طةأةكةكان واليةنطرانيةوة ، ثصكهصنرا
ش زياتر ةيشتماين يةوة بةرثةرض درانةوة و لةو يةكصيت نثصشمةرطةكاينسازدرا هةرزؤر زوو لةاليةن 

تصكأاي بنكة ومؤلَطةكانيان داطريكراو كارطصأاين ضاالكي شوراكانيش بونة كةسانصكي داواكراو لةاليةن 
   .يةكصيت نيشتماين كوردستانةوة

 ولةمانطي شةشدا كاتصك شةهيدي شةأي براكوذي عومسان قادر منةوةر ناسراو بةخالَة 1994سالَي  ي
لةأصثصوانصكي ئاشتيانةي كةسوكار ، تةرمةكةي هصنرابؤوة بؤ سلصماين بةمةبةسيت ناشتين، ةفانع

لة كايت أصثصوانةكةدا ، ودؤستان وجةماوةري سلصماين بؤ بةأصكردين ئةو تةرمة تاكو بةخاكسثاردين
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نة بةناوي وبةبيانوي ئةوةي طواية ئةو جةماوةري لةطةل تةرمةكةدا بوون ضةكيان ثص بووة و وويستوويا
تةرم بةأصكردنةوة ثةالماري بارةطاي لقي ضواري ئةوكاتةي ثاريت بدةن كةلةاليةن يةكصتيةوة لةوةثصشتر 

زؤر بةشصوةيةكي ، ثصشمةرطةكاين يةكصيت لص وةدرنصن وبيطرنةوةتا ، دةسيت بةسةردا طريابوو
يت الَ هاوو100ياتر لة يت شةهيد كران و زالَ هاوو52أةشةكوذيانة تةقة لةو جةماوةرة كراو نزيكةي 

، هةرضةندة لة أووبةأووبونةوةي ليواي تايبةيت يةكصيت وبةشداربوواين أصثصوانةكة، تريش برينداربوون
طوص بيسيت ئةوة نةبووين تةنيا ئةندامصكي يةكصيت بةضةكدار وبص ضةكةوة برينداربووبن يان هصرش 

يةيت يةكصيت داين بةو تاوانة نةناو نةضووة ذصر م لةطةلَ ئةوةشدا تائصستا سةركرداالَبة، كرابصتة سةريان
طةرضي تائصستاش ساتة دذوارةكاين ئةو ، باري ئةو هةلَةيةي دةرهةق بة بةشداربووانةي أصثصوانةكة كرا

هةلَضوونة شصلَطرييةي ضةكدارةكاين يةكصيت بص ثاساو ماونةتةوة وكةسصك أووبةأووي لصثرسينةوة 
وة ئةوةي سةركردايةيت يةكصيت بري لةو خوصنيان بةناهةق أذصنرا بص يت شةهيد بوون الَ هاوو52، نةبوو

   .نشتصك يان سزاي ضةكدارصكي بكاتبكاتةوة سةرزة
م تةنيا بةلَطةيةك الَبة، ية دةكرد) ) موئامةرة ( (دةزطاكاين أاطةياندين يةكصيت باسيان لةو بؤسة و بةناو
طةواهي ئةوة بدات ، كيان نةهصناية سةر تةلةفزيؤنيان شاهيدصكي حالَ ياخود تاوانبارصك يان طصرة شوصنص

كة بةلَص ضةك و تةقةمةين بةبةشداربوواين أصثصوانةكة هةبووة و ئةطةر ضةكداراين يةكصيت بةطوللة 
تية الَ هاوو52أةفتاري نةكرداية و ئةو ، لةطةل ئةو أصثصوانة يان خؤثيشاندانة يان هةرناوصكي لص دةنصن

   .!!ايةيت يةكصيت دةكةوتة مةترسيةوةةض دةبوو و مةلَبةندي يةكصيت وسةركردئةوا كابة ك، نةكوذراناية
ئةوانةي ئةوكات ،  يشدا كاتصك خانةوادةي ئاوارةكاين كةركووك1994 لةبةرواري يةكي ئةيللويل ي

هةريةكةيان بةهةر كلَؤلَي و دةردةسةريةكي بووبص لة ، لةبةر نةبووين حةشارطةيةك تيايا حبةوصننةوة
كةئةوةش ، خانووضكةيةكيان لةقوأ دروست كردبوو اين سةربازكةي حاميةي كؤن يان خؤيانكةالوةك

تداراين ئيداري سلصماين ئامادةنةبووبوون كونة طورطصكيان بدةنص الَلةبةر ئةوةي هيض اليةنصك يان دةسة
ين كة ئةوكات  بةأصثصوانصكي هصمنانة بؤ بةردةم تةالري ثارصزطاري سلصمانهةلَسا،  أةوا ببيننيانيان ثص

بةمةبةسيت ناأةزايي ثيشان دان بةرامبةر دةركردنيان وأووخاندين خانووة ، ساالر عةزيز ثارصزطا بوو
كةوتنة ، ثاش ئةوةي ثارصزطار لةهوتايف بةشداربوواين أصثصوانةكة بصزاربوو، كةضي زؤر شصلطريانة، كان

يان شةهيد ) ) ئةبوبةكر عةيل ( ( دؤستتةقة كردن لصيان وشاعريي قةلَةم بةبأشت وتاسةر ئصسقان هةذار
ئةو  ( ( ثارصزةري هةذار وخةخمؤرصكي بص بةرامبةري ئاوارةكاين كةركووك بووئةو خامة و قةلَةمةي، كرد

، شةهيديان كرد و بةوةشةوة نةوةستان، ) ) كةركووكةي بةأصز تالَةباين دةلَص قودسي كوردستانة
بوبةكر عةيل كة هاوأصي سةردةماين أاكردن ئة، هةأةشةي مةرطيشيان لة كةسوكاريان كرد

هةموو ، ين أذصمي بةعسي فاشيالَوخؤشاردنةوةي من وضةندين نووسةر وشاعريي تري شارةكة بوو لةسا
ئةدةب دؤستصك يان أؤلَةيةكي شاري سلصماين نية نةزانصت ئةبوبةكر ضةندة دلَسؤز و خامةكةي ضةندة 

حوسنية شصت وهةذاراين شارةكةي لةبري ، وبةكر بوونشيعرةكاين ئةب، وورة بةرز ومرؤظ دؤست بوو
هةرئةبوبةكر بوو كاتص هصزي ثصشمةرطةي كوردستان لةدواي ، نةدةكرد ودةيكردنة شاكاري ئةدةيب
ي هةلَةجبةي شةهيد و شةهيداين الَشيعرةكاين بةبا، ئةنفالةوة لةكوردستاندا نةمابوون

 دةثأذاند و ثأ بةدةم ضاونةترسانة هؤنراوةي وي ووشةيانالَطو، كارةساتةبةدناوةكاين ئةنفالدا
ئةبوبةكر شةهيد كرا بص ئةوةي جةنايب ثارصزطار داواي . لةكؤأةكاين ناوشاري سلصمانيدا دةخوصندةوة

بةكر شةهيد كرا و طوص بيسيت ئةوة نةبووين . لصبوردن بكات يان ثاسةوانصكي بؤ أؤذصك زينداين بكات
، ست نيشان بكات وئؤبالَي شةهيد كردين ئةبوبةكري خباتة ئةستؤسةركردايةيت يةكصيت تاوانبارصك دة
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، ديار بوو ئةو أووداوةش قةزاوقةدةر بووة، ئةجنامصك بةدةرخبات لةوبارةوة  بكرصت وياخود لصكؤلينةوة
ضةكدارصكي بةوبؤنةيةوة لةزيندانا بةرثرس و بؤية سةركردايةيت يةكصيت تائصستا ئاسوودةية كةهيض 

   !.نية
ي خوصندكاراين كؤليذةكاين ثزيشكي وئةندازياري وبةشةكاين ي بصمة سةر ئةو خؤثيشاندانةثصش ئةوة

، تري زانكؤي سلصماين ومةبةست لة خؤثيشاندانةكة وئامانج وهةلَسوكةويت دةزطاكاين ئاسايش
 ي 3618سةرجني خوصنةر أادةكصشم بؤ هةوالَصكي لةوبابةتة كةلة أؤذنامةي كوردستاين نوص ذمارة 

) ) وةزيري ثةروةردة لةكصشةكة دةكؤلَصتةوة ( (صنج شةممة لةالثةأةي يةكةمي ولةذصر سةردصأيأؤذي ث
لة هةوالَةكةدا ، ) ) خاكتةلةفزيؤين ة بةر  خوصندكار هانا دةبةن37 ( (و بؤتةوة بةناونيشاينالَهةوالَصك ب

شاري سلصماين بةثص  خوصنكاري ناوةندي ثةيامي كضان لةطةأةكي خةبات لة37باس لةوة دةكات كة ضؤن 
ايانةوة ؤتة بةأصوةبةراين خاك تاكو بةهاني خؤيان طةياندالَسكا ضوونةبةربارةطاي تةلةفزيوين خاك و

بضن ضونكة ياريدةدةري بةأصوةبةري قوتاخبانةكةيان بة ماسيحة لةقوتابياين داوة وسوكايةيت 
ذة بةهةوالَةكة دةدات و دةلَصت لةبةر ئيتر درص، جطة لةوة بؤ ماوةيةك لةبةر باران أاي طرتوون، ثصكردوون

ئةوةي خوصندكارةكان دةترسان بطةأصنةوة خوصندنطاكةيان بؤية خاك هةلَسا بةطرتين ثاسصك بؤيان و 
كةنالَي خاكيش بةرنامةيةكي تايبةيت لةو بارةوة ، بةو جؤرة خوصندكاران طةأانةوة بؤ خوصندنطاكةيان

لةوبارةشةوة دميانةي . مادةنةبوو قسة بكات بؤ تةلةفزيؤنم ياريدةدةري بةأصوةبةر ئاالَبة، ثةخشكرد
يان كردووة و طوتويةيت ئصمة شيت وا قبولَ ) ) شةومن عةبدولقادر ( ( خاتوووةزيري ثةروةردة بةأصز

 ودواتر دةلَصت مةبةسيت ةوةوةيةكي شةخسي لةومةسةلةية دةكؤلَمناكةين وئيجرائات وةردةطرين و بةشص
   .تادوايي.. . دكاران فصري زانست بكةين بةلَكو ثةروةردةشيان دةكةينئصمة هةر ئةوةنية خوصن

هةتا ئصرة طةر سةرثصيانة سةيري هةوالَةكة بكةين كارصكي باشة كة خوصنكار خؤثيشاندان بكات و وةزيري 
ووردي لةهةوالَةكة و م طةر بةالَبة، ثةروةردةش بةشصوةيةكي شةخسي مةسةلةكةيان بةطرنط وةربطرصت

كة برادةراين كارمةندي كوردستاين ، الين دةزطاي أاطةياندين يةكصيت وورد ببيتةوة دةبينيتنةخشة وث
نوص دةروازةيةكي تري طةمة بةهةست وسؤزي خوصنكاراين هةرزةكار دةكةنةوة و خوصنكاران بؤ ئةوة 

 ضؤن طؤش دةكةن كة ئيتر أؤذانة لةجيايت ئةوةي بري لةثةيأةوكردين ياسا بكةن و فصر ئةوةيان بكةن
دةبص لةالي كص سكاال بكةن وهانا بؤ   وثةيأةو بكةنثرنسيثي خؤثيشاندن وأصنمايةكاين ياسايي  ضؤين

، ئةم بةأصزة أؤشنبري وأؤذنامةنووسانةي دةزطاي أاطةياندين يةكصيت وكوردستاين نوص، كص بةرن
كةئيتر طةر وويستيان خؤثيشان بدةن باأووبكةنة  سةرجني خوصندكاران بةرةو ئةوة أادةكصشن

بةواتا كوردستاين نوص ،  بةأصز خاتوو هصرؤ ئيرباهيمةتةلةفزيوين خاك يان أاستتر واية بلَصيني أووبكةن
ياتر لة دةسيت بةأصز خاتوو يت زالَووردة ووردة لةهةولَ وخةبايت ئةودان ئيتر لةوةي زياتر كةهةية دةسة

دةنا دةكرص ثصمان بلَصن بؤضي ، يم وأصثيشاندةر وضارةسةر هةر لةوا ببينرصتةوةموهل،  كؤبكةنةوةهصرؤ
ئةي بؤ أوويان نةكردة مةجليسي وةزيران يان بةردةم ، !؟ أووبكةن تةلةفزيوين خاكخوصندكاراندةبص 

ن خؤ ئةطةر دةشلَصن خوصنكارا،  يان وةزيري ثةروةردة ياخود كؤمةلَةيةكي خوصندكاران وقوتابيانثارصزطا
لةكاتصكدا زياتر ، خؤيان هاتوون ئةدي بؤ دةبصت ئةو خؤيندكارانة تةنيا وتةنيا أووبكةنة خاك

خؤ ئةطةر مرؤظ ، صكي تري تةلةفزيؤن وأؤذنامة و ضةندين دةزطاي أاطةياندين جؤراوجؤر هةيةلةكةنالَ
ةرصكة أصي ئةوةي بةمصشكدا بصت كة كةسصك هاين ئةو خوصندكارانةي دابصت أووبكةنة خاك ئةوا ئةط

، ئةمة ئةو ضةواشةكاري و نةهجي ثةروةردةيةية كة دةزطاي أاطةياندين يةكصيت كاري بؤ دةكات، تصدةضصت
وةك سةرةتاش هةميشة لةختووكةداين ،  كةسانصكي دياري كراو دةسيتلة تالَبة كؤكردنةوةي ضمكي دةسة
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يؤين خاك و كوردسات هةربؤية تةلةفز، هةست وسؤزي هةرزةكار ومصردمندالَةوة دةست ثصدةكةن
هةميشة لةبةأصوةبردين ختوكةداين هةست وسؤزي ، وكةنالَةكاين تري دةزطاي أاطةياندين يةكصيت

دةكةن ) ) 18 سالَ تاكو 10 ( (هةرزةكاران وبةوجؤرة ثيادةي هزر وهؤشي جةوان ونةوجةواناين تةمةن
ن وخةيالَصكي بريي تةسكي كةهةميشة هةرزةطؤيانة بأواننة مةسةلةكان ولةأصطةيانةوة هةموو خةو

و   مصرمندالَوئةقلَيةتيةكي عةسكةرتاريةيت وا دةخةنة مةذووي ئة، حيزبايةيت خؤيان بةجص بطةيةنن
) ) مامة مامة ( (وصردي زمان وبين زمانيان هةر، هةرزةكارو نةوجةوانانةوة كة ضاويان تةنيا سةوز ببينصت

هةر ، ةردا وا خؤي دةبينصتةوة كة هةرضيةكينةهجي ستراتيذي يةكصيت لةثيادةكردين جةماو، بصت
، مرؤظ نيت، م تؤ بةد أةوشتيتالَبة، تؤ يةكصيت بيت، ةطرنط نية طرنط ئةوةي، هةرضي دةكةي، ضؤنصكيي

   .!!طةر يةكصيت نةبيت، تةنانةت تؤ نيت، ئريهابيت، تصكدةريت، كؤنة ثةرستيت
كاين ئةندازياري وثزيشكي و كؤليذةكاين ئصستا دصينةوة سةر دواين خؤثيشانداين خوصنكاراين كؤليذة

ةي أؤذنامةي كورستاين ديارة هةربةثصي ئةو هةوالَ، تري زانكؤي سلصماين دذي كردنةوةي زانكؤي ئايندة
  نوص ذمارة

ي لةالثةأة دوودا هاتووة كةخوصندن لةثصنج كؤليذي زانكؤ 2005 / 3 / 11أؤذي هةيين بةرواري   ي3619
ي سالَصكي الي خوارةوة ضؤنيةيت وةرطرتين خوصنكار وكؤي منرة و ثارة دةست ثصدةكات كةلةئايندة

   _ :و كراوةتةوةالَ كوردستاين نوصدا بخوصندن دةنوسني هةروةك لة
   دؤالر 3000وثارةي خوصندين سالَصك   %80منرةي وةرطرياو تصكأاي  كؤليذي ثزيشكي

   دؤالر2500 صكي خوصندنو ثارةي سالَ % 77تصكأاي منرةي وةرطرياو  كؤليذي دةرمانسازي
   دؤالر1600 و ثارةي سالَصكي خوصندن % 70تصكأاي منرةي وةرطرياو  كؤليذي ئةندازياري

   دؤالر 500 و ثارةي سالَصكي خوصندن % 55تصكأاي منرةي وةرطرياو  كؤليذي ياسا
   

ماوةي ضةند هةلَبةت ،  اليةنصكي تري سةردصأي باسةكة كة طةندةلَي ئيدارييةلصرةوة دصمة ناوئصستا 
مانطصك ثصش ئصستا دواي ئةو طةندةلَي ئيدارييةي لةدام و دةزطاكاين حكومةيت ئيداري سلصماين 
وبةرنامةي كاروباربةأصوةبردين ضمكي بةرنامةي سياسي وئيداري وكؤمةاليةيت لةاليةن يةكصتيةوة 

ص سةروبةرو بةزؤر بةشصوةيةكي ئةوةندة ب، لةشاري سلصماين و ناوضةكاين دةسةالتيدا كاري ثصدةكرا
، داسةثصنراو و أصذةي طةندةلَي طةيشتبووة أادةيةك ضيتر دةسةالتداراين يةكصيت نةيانتواين بيشارنةوة

نةك لةبةر ئةوةي بةخؤدابضنةوة وبةرنامةي ضارةسةري طوجناوي بؤ دابنصن بةلَكو ئةوةش وةك 
 ثيادةي طةندةلَي بكةن وكةمصك سياسةتصكي تري بصهؤشكردن بةومانايةي بةشصوازصكي تر وبة جؤرصكي تر

بةأصز تالَةباين ، تيان كةم بكةنةوةالَي جةماري ئةوناوضانةي ذصر دةسةةيي وأق وداخي دلَأتوو
 لةوكاتةشدابوو باسي وي ئيداري كرد وسؤزي ئةوةشي دا كة بكةونة ثاكسازي وبةئاشكرا باسي لةطةندةلَ

ي ئةوةوة دةنووسنت كرابوو هةموو بة خةيالَ قالَكي وا سةرئيدي خةلَ، داران هاتة ئاراوةفمةلةف ومةل
و سةوداكةراين طأي ) ) سةركردةي دزان ( (كةبةياين لةخةو هةلَسن وببينن بةرثرساين سياسي وئيداري
مايف بزين بص شاخ بةسةر شاخدارةوة ، تةأ بالَ بةست بكرصن وبةرةو زيندان بربصن ودادطايي بكرصن

ؤشنبري و بةئةزمووين كوردستان دةزانرا كة ئةوفابريقةي ثاكسازي كاين أهةلَبةت الي خةلَ، نةهصلَن
يا ئةوةتا ضةند كةسانصك كة مةرج نية ، وباس كردين طةندةيل ئيدارييةش تةنيا شانؤطةريةكة وهيضي تر

يان ) ) وةرقةيان بستونرصت ( ( دةكرصت بؤ ئةوةي خؤيان طوتةينشئةوا أص خؤ، دز و جةردةبووبن
 ياخود،  بضكؤلة بكرصنة قورباين و قاوةلَيت ئةو أاطةياندنةي سةركردايةيت يةكصيتضةند دزصكي، ئةوةتا
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 لةوميللةتة ةويانةي سةردةمي ثصش هةلَبذاردن وضاوبةستصكي ترئةوةش جورصك لةثأوثاطةندي سةرطؤ
نة ئةوانةشي ) ) سةركردةي دزان ( (دةنا نةبينيمان هيض ئةندامصكي سةركردايةيت، خاك بةسةرةي دةكةن

اريان بة نامووس وكضصين كيذاين شارةوة كرد لصثرسينةوةيان لةطةلَدا بكرصت وأووبةأووي دادطا ي
ئالصرةدا لةجصي خؤيداية ئةو طؤتةيةي بةأصز وةزيري ثةروةردة شةومن عةبدولقادر بةياد ، وزيندان ببنةوة

 زانست دةكةن بةلَكو خبةينةوة كة بةأصزيان لةو دميانةيةدا باسي لةوةكردبوو كة خوصنكاران نةك فصري
نةي خوصندنطاي ناوةندي الَدةكرص بثرسني ئايا ئةو سوكايةتييةي بةو ضةند كيذؤ، ثةروةردةشيان دةدةن

ئايا ض ئيجرائاتصكتان ، جةمال تايةر كراو دةستدرصذي كراية سةر نامووس و طةمة بة بةضارةنووسيانكرا
تان شبةشصوةيةكي شةخسي لةو مةسةلةيةئايا ، وةرطرت بةرامبةر ئةوانةي بةو كارة دزصوة هةلَسابوون

نة برانة دادطا وزينداين الَئايا ئةو بةرثرسانةي دةستدرصذيان كردبووة سةر شةرةيف ئةو كيذؤ!؟كؤلَيةوة
   .!!!؟؟؟؟.. .. ئايا وئايا! ؟كران

 ئةي دةزطايي أاطةياندين يةكصيت نيشتماين و كوردستاين نوص هيض لصكؤلَينةوة وبةدواداضوونصكيان
   .!؟لةوبارةيةوة كرد

 خوصندكاري ناوةندي ثةيام بؤ بةردةمي تةلةفزيؤين 37لةكاتصكدا كوردستاين نوص هةوالَي خؤثيشانداين 
وكردنةوية الَديارة ئةوة دةطةيةنصت كةمةبةست لةو ب، و دةكاتةوةالَخاك لةالثةأةي يةكةمي خؤيدا ب
ي أاطةياندندا كاري كردبصت لةو جؤرة تةرح هةلَبةت ئةوةي لةبوار، وطرنطي ئةو أؤذنامةية دةطةيةنص

ثاشووتريش ، وكردنةوةية دةزانصالَوشصوازي كارة دةزانص و مةبةستة شاراوة وئاشكراكاين ئةو جؤرة ب
 خوصندكارةي ناوةندي ثةيام ثةخش 37كةنالَي خاك كاتص بةرنامةيةكي تايبةت لةسةر كصشةي ئةو 

ئةو ماستة بص موو  ( ( ووتةين لةبار خاتري خاترانة ووةك لةوةثصشتر باسي ئةوةم كرد كورد، دةكات
،  قوتايب ئةو كؤليذانةي زانكؤي سلصماين2500دةكرص بثرسني ئةي بؤضي خؤثيشانداين ، ) ) نية

و لةهةوالَصكي زؤر بةئاطا داأصذراودا واي  دصت لةالثةأةي سصيةميدا وزؤر بة قةوارةبضوكي كوردستاين نوص
ئيتر لةو كاتةي ئةو ، كؤليذي ثزيشكي مانيان طرتووة خوصنكارصكيباس دةكات كة طواية ضةند 

 ذمارةي كوردستاين نوصدا طةر ضاو 11ازدراوة لةاليةن ئةو كؤلصذانةوة بةهيض جؤرصك لة سخؤثيشاندانة 
تةنيا ئاماذةيةك ضيية بةو خؤثيشاندانةي ،  دا بطصأصت3618 تاكو 3608بةالثةأةي ذمارةكاين 
تةلةفزيؤين خاكيش بص ئاطاية ، ذانةي زانكؤي سلصماين ناكرص لةوةش سةير ترخوصندكاراين ئةو كؤلي

ئةوجا لةدواي دوو هةفتة لةبةيانصكدا ، ئةمةشيان بةهةرحالَ، مةسةلةيةدا وةك كةأةي شةربةت وانولةو 
كؤمةلَةي خوصندكاران كة خؤي بةزماحنالَي خوصندكاران دةزانص لةبايت ثشتطريي كردين خوصندكاران 

صكي ئةمةش وةك هةر هةولَ، طةيةنص كة خوصندكاراين كؤليذةكان كؤتاييان بةمانطرتنةكةيان هصناأايدة
وورةي خوصندكاراين خؤثيشاندةر بةوةي دوودلَص و طومان  بةمةبةسيت دابةزيين ثأوثاطةندة ئامصزي و

ندكاران لةوة طةرضي خوص، دروست بكرصت لةنصوانياندا و وايان لص بكةن واز لةخؤثيشاندانةكةيان صنن
ئةوجا كوردستاين نوص دواي دوو هةفتة بص ، ةدةخةنةووورياتر دةبن وئةو هةوالَةش بةزوويي بةدرؤ 
و دةشلَصت ئةو  ي ياسا مانطرتنةكةيان كؤتايي ثص هصنادةنطي دصتة قسةودةلَصت خوصندكاراين كؤليذ

ووسن خوصندكاراين كؤليذي بةيانةي كؤمةلَةي خوصندكاران هةلَةي ضاثي تياكراوة لةجيايت ئةوةي بن
بةهؤي هةلَةي ضاثةوة نووسيويانة خوصندكاراين هةموو كؤليذة ، ياسا مانطرتنيان كؤتايي هصنا

 بةرواري 3617بأواننةكوردستاين نوص ذمارة . ( (مانطرتووةكان مانطرتنةكةيان كؤتايي ثصهصنا
   . () 2005 / 3 / 9ضوارشةممة 
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م بةالمةوة سةيرة الَبة، سةر كؤمةلَةي خوصندكاران بنوسملةطةلَ ئةوةي نامةوصت كةم تازؤر لة
كةضي لةطةل اليةين دةسةالتدار لةيةك سةنطةردا ، كؤمةلَةيةك خؤي بةنوصنةراين خوصندكاران بزانص

و دوو دلَيان بكات و بيةوصت  جبةنطص بؤ ئةوةي وورةي خوصندكاران بأوخصنصت يان تووشي ثةرتةوازي
دةبصت لةذصر ض ثةردة وبةض بةهانةيةك كؤمةلَةي خوصندكاران ، ص صننخؤثيشاندانةكةيان كؤتايي ث

ئايا ئةمةية كاروبةرنامةي كؤمةلَةي ، !؟اتدهةولَي ضةواشةكردين خوصندكاراين خؤثيشاندةر ب
 ياخود ثشتطريي كردن و بةرزكردنةوةي دةنطي ناأةزايي وهاندان وثصداطرتن لةسةر !؟خوصندكاران

من هةروةك لةسةرزاري ضةند خوصندكارصكي خؤثيشاندةرةوة بيستم !. ؟انداخوازييةكاين خوصندكار
ئةي كةواتة ، داواكانيان لةجصطةي خؤيداية و مةبةسيت سةرةكيش بةرز أاطرتين ئاسيت زانسيت ية

 كص زةرةرمةند !؟ ئيجابيات وسلبيايت ئةم هةنطاوة ضي ية!؟مةبةست لةكردنةوةي زانكؤي ئايندة ضي ية
   !؟ند دةبصتكص سوودمة، دةبصت

نووسنةكةش بؤ  بةشي دووةمي سةردصأي مي ئةو ثرسيارانة والَنةدا وةيلةبةشي دووةمي ئةم نووس
  ضاوةأوان بن .. .. خوصنةران أوون دةكةمةوة
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