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  ئارام موحسني طةرديئارام موحسني طةردي: : مافثةروةرمافثةروةر... ... ئةو بةرثرسةي زةروورة دةستخؤشي ليبكريت ئةو بةرثرسةي زةروورة دةستخؤشي ليبكريت 

  
كةمن ئةو بةرنامانةي ِراديؤ و تةلةفزيؤنةكاين كوردستان كة 

جطة لةدووبارةكردنةوةي ، بتوانن تينوويةتيمان تيربكةن
بةرنامةي سةتةاليتةكاين جيهان و السايي كردنةوةيان بريؤكةي 

 هةرئةمةشة وايكردووة بينةرو بيسةر ثةنا بؤ كةنالَ نوييان النيية
  . و ِراديؤ بيانييةكان ببات

بةالَم ليرةو لةوي جارناجاري برادةريكي ئيعالمي ديـت و زؤر 
ليهاتووانة ئةسثي خؤي تاودةدات لةمةيدانةكةو هاوالَيت فرة 

  . هاندةري دةبن
ةِريطاي زاطرؤس كةمال يةكيكة لةو ناوانةي كة توانيويةيت ل

لة ِراديؤي كوردستانةوة ) ) بةياين باش كوردستان( (بةرنامةي 
بيسةري كورد ناضاربكات بةئةشقةوة هةموو سثيدةكان طوي بؤ 

كةئةطةر مبانةويت زياتر ، بةرنامة خنجيالنةكةي ِراديري
ةربِريين طرفت و بريتيية لة مينبةري د) بةياين باش كوردستان(بةرنامةكة بةئيوة ئاشنا بكةين دةلَين 

ئاخر خؤشي ، كيشةي هاوالَتيان و ئاِراستةكردين ِراستةوخؤي هةنديك جار بؤ اليةنة ثةيوةنديدارةكان
بةرنامةكة لةوةداية كة بيسةران دةتوانن ِراستةوخؤ طازاندةكانيان خبةنة بةردةم باالَدةستةكان بةيب 

زؤر هيمنانة طوي بؤ ثريو كةنةفت و طةنج و كاكة زاطرؤزيش ، ئةوةي سانسؤري هةبيت ِريطريان بكات
ئافرةت و كاسبكارةكاين شاردةطريت ئةطةر بؤشي بلويت ثةيوةندي بةدةسةالَتدار دةكات و دةخياتة بةر 

تةنانةت واي ليهاتووة هاوالَيت لةجيايت ئةوةي ثةنا بؤ فةرمانطة ببات بؤ ضارةسةركردين ، ئةمري واقيع
دةبات كة طرةنيت ضارةسةركردين ) بةياين باش كوردستان(ة ثةنا بؤ كيشةكةي كة زؤرجار ئةستةم

  . طرفتةكةي زؤرة
بةالَم ئةطةر خوينةر ، تا ئيستا ئةوةي دةمةوي بيلَيم و ناونيشانةكةمي ثي ثةيوةستة نةمطووتوة

  . ثةلةنةكات نائوميدي ناكةم و ِراستيةكةي بؤ دةدركينم كة شايةين ئةوةن
رنامةيةي سةرةوة هاوالَتييةك دةردي دلَي خؤي هةلدةِرشت بؤ كاكي ثيشكةشكار لةو ِرؤذانة لةو بة

هيض خزمةتطوزارييةكي لينةكراوةو * ناوةِرؤكي داواكارييةكاين بريتيبوو لةوةي كة لة قةزاي خةبات
ناعةدالةيت هةية لةدابةشكردين زةوي و ئةو مةغدوورة ضونكة فؤرمي زةوييان ثينةداوة و كؤمةلَيك 

  . ةيي لةو جؤرةطل
  . هاوالَيت ناوبراو ثةيامةكةي طةياندو تةلةفؤنةكةي داخست

بؤيةش دةلَيم لةناكاو ضونكة . حالَةتيكي لةناكاو دواي دوودةقيقة لةداخستين تةلةفؤين هاوالَيت ِروويدا
ةكةم جارة لةوةتةي طويم لةو بةرنامة ِراستةوخؤييانة طرتووة جا ض لة ِراديؤ بيت يا تةلةفزيؤن ئةوة ي

  . ئةو حالَةتة ببينم
  لةوانةية تا ئيرة دلَت تةقييب و زؤر ليم تووِرةبوويب كة ثيم نةطووتيب حالَةتة لةناكاوةكة ضي بوو؟
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دواي ئةم ووشانة بؤت ، بؤ ئةوةي دلَت ليم زووير نةيب و ثةيوةندي خؤشةويستيمان وةكو خؤي مبيين
  . ئاشكرا دةكةم

بةِريزان ئيستاش جةنايب (ثاش دوودةقيقة زاطرؤس كةمال زؤر بةخيرايي وةكو ئةوةي ِراوي بنين وويت 
  ) . قاميقامي خةبات كاك ِرزطار مستةفامان لةطةلَة

، لةطةلَ بيسةرانداية) 8-7(ئةو بةرنامةيةي باسي دةكةم سثيدةي هةموو ِرؤذيك لةدةوربةري كاتذمير 
، نان خبوات و خؤي ئامادةبكات بؤ دةوام، ةر لةناو ئؤتؤمبيل بيت يان ثاسلةوانةية ئةوكات بيس

  . دووريش نيية كاباين مالَ بيـت و هاوسةرةكةي بةِريبخات بؤ دةوام
ئةوة بؤية ئةوةم بةبريتان هينانةيةوة ضونكة ئةوكاتةي جةنايب قاميقام موداخةلةي كردو وةالَمي ئةو 

وانةي ئةويش هةموو خزمةتطوزاريةكاين ناوضةكةي خؤي كة خةباتة هاوالَتييةي دايةوة و بةثيضة
بةبةلَطة هينايةوة ئةطةر بةهةلَةدا نةضوومب لةسةر نان خواردن بوو ضونكة سةرةتا ووشةكاين لةطةلَ نان 

  . جوين تيكةالَو ببوو
كردن و تةندروسيت و  فرسةتيكي باشيش بوو بؤ ئةو كة لةو ِريطايةوة ضاالكيةكاين لة ثِرؤذةو بيناو فير

كة بةِراسيت ئةو بةرنامةيةو سكاالَي هاوالَيت و موداخةلةكردين ، كشتوكالَ و ياسا بؤ بيسةران خباتة ِروو
  . قاميقام بةسوودي ئةوةي سييةم شكايةوة

 بؤ هاوالتيناوبراو ئةوةبوو كة بيتةالي و سةرداين بكات بؤئةوةي بةرثرسةكةي خةباتدوا ثةيامي 
  . يشةكاين ضارةسةر بكاتِراستةوخؤ ك

ئةوةي سةرجني ِراكيشام و هانيدام بؤ ئةو نووسينةم موداخةلةي قاميقامي خةبات بوو كة ئةو 
  :تيبينيانةي الدروست كردم

  . بةرثرس وةكو ئيمة هاوالَيت ئاساييية طوي ِراديؤو تةلةفزيؤين خؤمانة دةطريت. 1
  . ببنة مينبةري ضارةسةركردين كيشة و طرفتةكانبةرنامةي ِراديؤيي و تةلةفزيؤين دةكريت . 2
هاوالَيت كة كيشةو طرفت دةخاتة ِروو دةبيت بةلَطةي ِراستةقينةي الهةبيت دةنا وةكو بيسةرةكةي . 3

 . ي يل ديت) بةياين باش كوردستان(ئةو سثيدةيةي 
ةالَتداري تري تةنانةت لةو خاَلةوة دةكريت دةس، ضونكة دةطمةنة.. . ئةو حالَةتة دلَخؤشكةرة. 4

ئاخر دواي ئةو بةرنامةية بةِريوةبةري ، بةرزتريش السايي بةِريز ِرزطار مستةفا بكةنةوة
فةرمانطةيةكي خزمةتطوزاري برادةريكي خؤي تيطةياندبوو كة تةلةفؤن بؤ ئةو بةرنامةية بكات 

دواي ، رةسةري بكاتكؤمةلَيك كيشة باس بكات كة فةرمانطةي مودير بةنيازة لةو زووانة ضا
بةالَم موقةدةر . ئةويش ِراستةوخؤ جةنايب بةِريوةبةر موداخةلة بكات و خؤي خؤشةويست بكات

 . تا ئيستا ئةو برادةرة نةيتوانيوة تيل بكات لةبةر مةشغويل هيلَي زاطرؤس
  .  قاميقامي خةبات بكةينبةِريزبةيب موجامةلة زةروورة دةسخؤشي لة 

  . كم) 35(زايةو دةكةويتة ِرؤذهةالَيت هةولير بةنزيكةي تازة قة: خةبات* 
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