
www.kurdistannet.org 
  بةكايت ناوةندي ئةوروثا  22:03 24-3-2005

  

  الح ساالرالح ساالرسةسة.. . .. .  نةك تةندروسيت نةك تةندروسيتيي لةش ساخ لةش ساخوةزارةيتوةزارةيت
  

salahsalar@yahoo. com  
 ي خوا ثيداوو سرووشتييةو هةموو ياساو ِريسايةكي زكماك مافيكطفتوطؤ كردن بةزماين و نووسني
 و بنووسيت و  بدويي خؤي بةهةركةسيك بةخشيووة كة بةزمانةكةي ئةو مافةي زةويدانراو و ئامساين
،  ئةو مافة بكةني ئريادةو فاشيست ِريطرصب و  دةرون الوازيِرذيميك و مةطةر كةسانيك، ينيتةوةبشخو

 باشيش يتاِراددةيةك و  دةدريتي كورد شرييين زمايني بوذانةوةي باشوور دةميكة هةولَلةكوردستاين
 يبة هةلَة بةئةويش دةلَين بةهاركة ) 1991 (ي سالَيدةتوامن بلَيم ثاش ِراثةِرينة مةزنةكة،  بؤ كراوةيكار

 ي ضِرتردرا بؤ بووذانةوةيهةولَ،  مابوو بؤ بةهاريلةنيومانط زياتر، ِرؤذ) 16 (ضونكة، ) 1991(
 جطةرةو يكارطة (كة وادةزامن،  دامو دةزطاو فةرمانطةكاني ناو كردينيدةستكرا بةكورد و زمانةكةمان
ثاشان ي و  كورد بؤ زمايني طؤِريطة بوو ناوةكة يةكةمني فةرمانلة سليماين)  توتنثوختةكردين

) بزنة ضكؤل (ئةطةر بة هةلَةدا نةضوومب فيلم كارتؤين، يتةنانةت فيلم كارتؤنيش كران بةكورد و فيلمةكان
كاتيكيش ،  كوردستانةوة ثةخشكرا طةيل بوو كة لة تةلةفزيؤيني كورد كارتؤينييش يةكةم بةرهةم

 حكومةت ِريكخرا كة يهةرةم و دامةزرا، يةكثارضة نةك دوو ثارضة، تان كوردسي ئةوساي هةريمحكومةيت
لةبةرهةر ،  حكومةتداي هيلَرايةوة لةتةك وشةي نةبوو وةك خؤي وةزارةتيش هةرضةندة كورديوشة

 و  ثةيتي وةزارةتةكان كوردييةكيم دةكريت ناوالَبة،  ثةسةندو لةبار كة وايان بةباشزاينيهؤكاريك
نزيك  و ئةم ناوة دوور) تةندروسيت (بؤ منوونة وةزارةيت،  بيطانة دوور بكةونةوةيلة وشة و ِرةسةن بن
  زماينيثيكهاتووة كة دوو وشة) دروسيت) (تةن (ي كوردييةوة نييةو لةدوو بِرطة بةزماينيثةيوةند
 و  لة ئيستاساأل بةر) 59 (ِراستر، ثتر لة نيوسةدة لةمةوبةر، دةبةخشن) يساغ) (لةش (يمانا و فارسيني
كة ئيمة ، ي لةش ساغ كوردستان ِراطةيةنرا وةزارةتيكيان ناونا وةزارةيتي مةهاباد كاتيك كؤماريلةشار

ن تةندروسيتيثيكدا ئةوان لة بندةسيت،  دةلَيو  فارس بوونيكلتوور و  زماني فارسداو طؤشكراولةكاتي 
 ي كوردي ئيمةوة ناويكيم بةثيضةوانةالَبة، ين بن يلي فارسيلةبةر ئةوة ئيمة لةثيشتر بوون ناويك

 خؤماندا وةزارةتيك ي ئةو هةموو سالَة ئيمة ناتوانني لةزمانةكةي ثاش ئةوةيكةض، ِرةسةنيان لينا
تييةك داوا لة هةردوو الَمن وةك هاوو،  دراوسيكامنانثةنا دةبةينة بةر زماين،  ناو بنينييبةكورد

  يلي كوردي زووترة ناويكيشوور دةكةم ضاويك بةو ناوةدا بطيِرنةوةو هةرض با كوردستاينيحكومةتةكة
 .  ِرةخنة دةكةوني لةميذوودا بةر نةشتةرصدةنا سبةين، بنين
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