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  سؤرانسؤران. . سس. . حح... ... ؟ ؟ ديدي  ضيمضيم، ، }}هاكهاك{ {   كوردستانكوردستان  ئازاديئازادي  هةرصميهةرصمي  بؤبؤ  سةفةرسةفةر  لةلة
  

 ،سةديق حمةممةد دوكتور بةرصز بانطهصشتين لةسةر، 31/3/2005 لة رؤذي
 لة ثصش دا دياري كراوم بؤ كي سةفةرص،سةالحةددين زانستطةي سةرؤكي
 كوردي وانةي ثصشكةش كردين بؤ، كرد} هاك { كوردستان  ئازادي هةرصمي

زماين كوردي ئةو  لة زانكؤي ،سصمينار دانة ضةند ثصشكةش كردين و
سةفةرة   لةم،هيوام بة، كصشا درصذة دة رؤذ نزيكةي سةفةرة ئةم. زانستطةية
 ثصمةوة زؤريش. ئةجنام دابص كامنويستراوة بةرنامة بة وردي، زانستيةدا

  ! هةر ئاوةدان بص كوردستان. دةكةم سثاسيان طةلصكيش و بوون ماندو
   

 ،ماوةي نزيكةي شةست ساپ لة كاين دپمةوة كة، بؤ من،  هةر ضؤن بص
، بكةم خزمةت ئاسايي زؤر وةك كارمةندصكي تةنانةت، ئازاد رزطار و لة كوردستانصكي، ديوة خةوم بةمةوة

 بة، لة داهاتودا  كة،بو نيشتماين ئةركصكي و  شانازيةكي راستةقينة،فةرهةنطي ي وةها طرنطيئةركصك
  بة وردي باسي دةكةم ،نووسراوةيةكي تايبةت

بة بريوأاي   كة،}هاك{ سةنعةيت كردين مةبةسيت بؤ الي وةردةطصأم خؤشةويستان  ئصستا سةرجني،بةپام
  . زؤر طرنطة شتصكي مةترسي دار هةية و يةكجاركةلصنصكي  ،لةم بابةتةوة، من لةو ناوضةية

  لة،بؤ ئةوص دوا سةفري ثصشوم  لةطةپ،}هاك{ ئةم جارةي  بارودؤخي هةپسةنطاندين  بة،لة راسيت دا
بة تايبةت لة ، بةديهاتوة ناوضةية لةو جؤر بة جؤري زؤر ئاوةداين و سةركةوت دا، 2003 ي9 مانطي

 تةواوي دطةرمي و ثصزانني كة جصي، دا وا كؤمةپايةيت و شيت  وفةرهةنطي،  شارسازي،ئابووري بةستصين
  . دپسؤزانة

 بة،  كاتص لة سلصمانيةوة،وصنة بؤ. نةدي وا بارودؤخم، سةنعةيت دا  لة بةستصين،بة داخةوة بةپام
 ،كارخانة  وةك،نةدي زؤرم سةنعةيت تةواو كراوي  طةپاپة طةلصكي،هةولصر دةضووم  بؤ،كةركووك دا

بةپطةيةكي ديكة . دروست كرابن} هاك{   لة،ناوخؤ دا دةستةپايت  ساپ15 ماوةي لة  كة،يت واو ش كارطة
ناوخؤدا  لة  كة، شيت سةنعةيت وا زؤر كةمة،دا} هاك {  لة بازاأةكاين  كة،طرنطة ئةوةية بؤ ئةم كةلصنة
  .  هصنرابوون،ديكةوة  لة وپاتطةيل،سةنعةيت  ياين زوربةي كةلوثةل طةيل،دروست كرابص

  
  :و يةكصكي بة كارة قسة هةزارة

   :سةر بكرص ضارة، خوارةوة رصطةيةي دو لةم بة تايبةت دةتوانرص، نةرصية طرذة ئةم ضلؤنايةتية
 ئةو سةنعةيت كردين خصرا و بةربپاوي  بة،}هاك { بةرثرسطةيل  كرذتري ورد تر و داين سةرنج -1

  . ناوضةية
 لة دةرةكي و رصكخراوةطةيل وپاتطةل  سةنعةيتفةنين و، }ثووپي { ثارةيي   سةرماية داناين -2

زؤر سوودي  بؤ ئةواننيش دةتوانص، دا} هاك{   لة ثاپ ئاوةدان كردنةوةي،هةنطاوة ئةم  كة،لةوص
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كة ، هةية ناوضةية لةم تايبةت زؤر ئصستا بةرجةوةنديطةيل، دةزانني  بة ضةشنصك،ضون. ببص
  . ببص و درةنط بضن لةدةست كة ضصثص نا زؤري شياوي نةقؤزرصنةوة، بة خصرا و ئةطةر
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