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  ))حسكحسك ( (ييكةكةالَالَميك بؤ سةرضاوة باميك بؤ سةرضاوة باالَالَوةوة
  

 الثةِرةيةكدا سةبارةت ي هةوالَيكي لة دِريذة27/3/2005 ي بةرواري)67( ئاسؤ ذمارة ي لة ِرؤذنامة
  .  سؤسياليست كؤمةلَيك كادرو سةركردايةيتيبةدةست لةكاركيشانةوة

 ي خةلَكصوادةزان رةيةداص كردووةلةو ذمي سةروبةرص بيهةنديك قسة) حسك (يالَ بايسةرضاوةيةك
 ي هةر بؤية توش،  ية دوور دةذين و هيض ئاطايان لة ِرووداو و كارةكان ينيكوردستان لة ئةستيرةيةك

ئيمة كة وازمان لةو حزبة .  دةدةينةوةيمص وةل طةورة بووة ئيمة لة خوارةوة بة كوريتيضةندين هةلَة
 ثيمان خؤش نةبوو ، بطرين لة هةر ِراطةياندن و هةرايةك ِرابطرين و خؤمان دوور ي دةنطصهينا ويستمان ب

ية ص ئةو سةرضاوة بالو وامشان دةزاين) ليفة لةسةر هةتيوان هةلَدةينةوة (ووتةين) هيمن(مامؤستا 
 هةنديك بابةت كة ئيمة ي نادات لة قةرةي تر وةرطرتووةو خؤي خةلَكيمدانةوةص لة ضةندين وةليسود

 تةا لة كؤبونةوةكاندا ئةطةر ،  بكةيني ووردةكاريةكانني و نةمان ويستوة باسيزؤربةمان باش شارةزا
 ئةو  بة جاريك ِريزةكاينيم ثاش ئةوةص بةل، ضةند مانط جاريك بةسترابيت هةنديكيمان باس كردووة

 خؤيشيان بةدةطمةن يحزبة بةرةو هةلَوةشان ِرؤيشت و تةريك مانةوةو تةنانةت لة تةلةفزيؤنةكة
 دةستيان كرد بة قسةكردن ي ئازادي ئاطا لة دنياص ناويان بكةويتة ناو ناوان و بصدةكةون و نايانةودةر

 ئةواندا ماوون  هيشتا لةِريزةكايني كوردستان و ئةوانةي جةماوةري شتةكان و بؤئةوةئيمةش بؤ ِراسيت
 هةلَبطرين بؤ ي تريو هةنديك ئةو حزبة بن تةا لةسةر هةنديك خاأل قسة دةكةين ي كاروكرداريئاطادار
  .  تريكاتيك

 عيراق و كوردستان  هةلَبذاردين ئةجنامةكاين دةركةوتينيدوا(  دةلَيت ص بةناو باليسةرةتا سةرضاوة
  ) ....  نةطريا بؤية وازيان هيناو حةمتةن ئاسانكاريشيان بؤ كراوةصئةوان ِرووخان و خؤيان ث

 ي بةلَكو دوو ئةندام،  وازيان هينا ثاش هةلَبذاردن نةبوويةموو ئةوانة دةمانةويت ئةوة بلَيني كة هصجار
 و ي ئةو شيوة سياسةت و بةِريوة بردنة ئيدار ثيش هةلَبذاردن بوو كة دةيان زايني ناوةنديكؤميتة
ا هةنديكيان يان ب( كانديةكان ي نةطرتن تةنانةت لة كانديدةكان و جؤرص و طو ثارةو دابةش كردينهيناين

  . )بلَيني زؤربةيان 
 يثاش هةلَبذاردنيش وازيان هينا دوو هؤي  ئةوانة،  هةلَبذاردنةكان ضؤن دةبيتيلة ثيشةوة ئاكام

  .  هةبوويسةرةك
 كاركردندا ي لة خةلَك و جؤري ثاش ئةو شكستة بة خؤدا ضونةوة دةكريت و طؤِرانكاريةكةم وايان دةزاين

  .  كادرةكانيان نةدا وةك سزادانيكبذاردن يارمةيت هةلَي دواي ئةومانطةيدةكريت كةض
 ئةوانيش كةوتنة واز هينان م بةدةركةوتينص بةل،  زؤريان ئاشكرانةبوويدووةم زؤر شت هةبوو ال

  .  دابووص شاخ و شاريان ثيكةوة طر خةبايتي ئةوانةبةتايبةيت
ليرة   هةوليريم خؤ ئةوانةصنة بةل كام الية ئاسانكارميان بؤ كرابيت ديارة مةبةسيتي سةبارةت بةوة

ك كةوتنب كة خةلَكيان ي ئةوانةينني تؤ بلَيلةو حزبةدا ماون ئةوةندة طرنط و طةورة بن هةموو اليةك ِري 
 شاخ بوون ي وازيان هيناوة ثيشمةرطةيم زؤريك لةو خةلَكانةص بةل،  يةوة نةخيريبة دلَنياي  بكةنةوةيل

 بة ص كوردستانيان هةيةو حكومةتيش بؤ هةموو كوردةو خؤ ناكرةيت حكوميخانةنشينيي و مووضة
حزب   ئةو حزبة يانصكةس نازان (واتةين) حةمة سعيد حسن( كةسيكة ي اليكة مؤرةكة) حسك (ينامةيةك
 ي ئةو خةلَكةدا ينيت و موضة هةريم بةو نامة مؤردارة خةت بةسةر خةبات و تيكؤشاينحكومةيت) ئةوة
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 يان؟   ثيشمةرطةداني بيطومان ئةوة ناكةن جا باشة ئةمة لة ثشتةوة بوونة يان حةق، بِربيت خؤيان يحةق
 ي و شؤِرشطيري سياسي مابيت و بيةويت لةناو حزبيكي ميللةتةكة خزمةت كردينيئةطةر كةسيك توانا
يان بكات وةيان  دةر كوردستايندةبيت حزيب  بداتص دريذة ث و كوردايةيتي سياسكوردستاندا خةبايت

 ئةوان ييةوة ئةوان ئاغاو خةلَكيش خزمةتكارن و ئةطةر الص ئةو سةرضاوة بالي لة ِروانطةي بةلَ؟ نةيكات
  . دةبيت هةمو دةرطاكان بة ِروياندا داخبريت نةمان

 ي مةسئول دةبيت بة هاو ئةخالقي خةلَك، ئةوان مةسئول نةبوون( قسةكاندا هاتووة ي تريلة بةشيك
 شةهيدان خواردووة كة هةر لة سةر  بثاريزيت ئةوان ثيشتر سوينديان بة كوردستان و خويينيةكارةك
  . ).....  سؤسياليست بنيِريباز

 ئيوة بؤ مةسئول نني كة ثابةند نني بة ي ئة؟ ئيمةيش دةلَيني زؤر باشة بؤ تةا دةبيت ئيمة مةسئول بني
 طويتان لة ي خؤتان كةبةوة بةرامبةر بةكادرو ئةندامةكاين حزي ناوخؤي ثةيِرةويتةا يةك بةند

 لة حزيب) س. م (يمؤرةكة) س. م (ي كادر طرتووة ئايا بؤ سةعاتيكيش هيض ئةنداميكيبضوكترين ثيشنيار
  كوردستان و خوييني دةربارة،  بينيوة جاخوا ِرةحم بةكادر و ئةندامان بكاتي خؤيسةر ميزةكة

م كاتيك حزب تةا بوو بة ص بةل، ت دةلَين هةموومان سويندمان خواردوةشةهيدان و سؤسياليس
 زؤر شيت...  خوراو شةهيدةكايني ضةند كةسيك و ثارةكؤمثانيايةك و بةكارهينرا بؤ دةولَةمةند بووين

  يلي كةوتوة يان وازي لة حزبةكةدا مبينيتةوة سويندي دةكةينةوة ئيتر ئةوةتر كة ثاشان ِرووين
 ي ئةطةر خاك؟ بةخوينيانةوة نةكريت  شةهيدان تا سةوداو مامةلَةهينيت وةفادار دةبيت بؤ خوييندة

 بو  سؤزاينيهةرض ( بؤ موزةفةر نةواب واتةيني كوردستان ئةوان بةاليانةوة زؤر ثريؤزة ئةيثريؤز
 يزة دةلَيت ئةوان بة دواكة ثاشانيش ديينة سةر كةميك لةو باسة ثاشان ئةو بةِري؟   )يهينايانة سةر

 ي باشي خؤمان ئةم خالَةمان زؤر ال باش بو ضونكة دةرطايةكيبةش بة حالَ ثارةو ثولدا دةطةِرين ئيمة
 ثارةو ثوأل بكةين جاليرةوة ديينة سةر هةنديك لة  هةنديك بابةيتيكردةوة كة نةمان دةويست باس

  : طةلةكةمان دةنوسني ي كورت بؤ جةماوةريباسةكان و ضةند ِروونكردنةوةيةك
ت زؤر ص ِرؤذهةل كوردستاين كوردةكاينسةبارةت بة دلَسؤزميان بؤ كوردستان هةموو كةس بة تايبةيت-1

 ي كؤمةلَةيبةهاوةن ضونة سةر بارةطا) س. م (ي ئةنداميك بة ليثرسراوييتي بوون ئةوانةصباش دةزانن ك
 ، ..ئة(يةدا ناوةكامنان اليةو تةا دةلَيني يدار بوون لةو كارة ناشؤِرشطيِركة برين) م. ث( ئةو دوو ؟ ئيران

  .  تري تر بؤ كاتيكشتةكاين) ت
  ئايا ثارةو ثويل،  بضوك دةكةينيسةبارةت بة دواكةوتنمان بؤ ثارة تةا ئاماذة بة ضةند شتيك/  ا-2

 ! ؟ بووص ك دةست كةوت و بؤ طريفايني ضةند هيض كةس لةو حزبة جطة لة دوو كةس زاين زةنطيبةرنامة
 زةواد نةبوو ص بي لة مةمحويباشة خؤ ئةو كةسة هةر ماوة كة دةيان هيناية سةر تةلةفزيؤن و ئاطا

   ؟  نةبييني بؤ دةرضوةو ديناريكيطواية بليتةكة
او لة  حزبةوة دةكري بةناوي بلؤك و بةنزينخانة و مولَك و مالَةي و كارطةيئايا ئةو هةموو زةو/ ب

  شةهيدان بضيتة سةر ليسيتي موضةيكة تا ثيش ئةوة(  شةهيدان ينص منال حزب و لة قويتيبوودجة
 ئةوة وةر دةطرياو مانطانة بيست تا ي هةريم مانطانة سةد هةزار دينار و ثيشتر ضةند بةرابةرحكومةيت

 ضةند ي حزبةوةية يان بةناوي بةناويئايا ئةو هةموو مولَكة هيض)  شةهيدان هةزار دةدرا بة خيزاينيس
 زةمحةتكيشان نةبو لةطةأل حزيب) نيازيان( بةتةمابوون و ي ئةوكاتةي ئة،  خؤيانةوةي نزيكيكةسيك

  . ؟  موومتةلةكات نةكات لة برييان ضوةييةك بطرن بِريار بوو كةس باس
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مة ثرسيار دةكةين كةس ئي) م. ث (ي تريان بؤ هيزي هةية يةكيكيان بؤ حزبةو ئةويحزب دوو بوودجة/ ج
 وا هةبوة نؤ مانط ي وا هةبوة هةشت مانط و سالَي ضونكة سالَ؟ لةو حزبةدا دةزانيت سالَيك ضةند مانطة

  .  بة بيانويةك لوش دةدراي هةرجارةي تري دراوة ئةو يان وةك خؤيان دةلَين يارمةيت، مووضة
 نةوةدةكاندا  سالَةكاينيبنؤك لة كؤتاي  باين سورين و لة ثشيتيضةندين بنكةو بارةطا لة شاخ/د

) امحد ضةلةيب. د( لة ي هةموويدرا كةض) م. ث( كادرو ي لة موضةي هةموويدروست كرا ثارةكة
 ي ئةو ثارةيةض ئؤثؤزسيؤن ديننة ئةو شاخةو ئيستا و ئيستاش كةس نةيزايني طواية ِراديؤ، وةرطريابوو

  .  هاتيل
) 140 (ي ئاطاداربني ثتر لة سةد ثؤليس و فةوجيكيكوردستانةوة ئةوة ي هةريمحزب لةاليةن حكومةيت/ ه

 وةر  يلي نوييحةفتاو ثينج هةزار ضاث) 000. 75( مانطان هةر يةكيك لةوانة ي سةري بؤ كراوة كةسيكةس
 ي هةزار ضاثيس) 000. 30( حزب مانطانة ي سكرتير حيمايةكاين! ؟ بووص ئيمة دةثرسني بؤ كصدةطري
 جياجيا مووضة وةردةطرن و ي هةريم بة ثلة لة حكومةيتي ئةوكادرانة؟  يةي وةردةطرييت بؤ ك يلنوييان

 حةفتاو ؟  بووص دةبِردريت بؤ ك تازةيان يلي ضاثي سةدو ثةجنا هةزارص حزبيان دةكرد هةريةكةو سيكار
 ينةود هةزار ضاث) 000. 90 (ي سؤران و بادينان كة ناوةكانيامنان اليةو يةكي ناوضةضوار خانةنشيين

 لة ؟  دةخيواتص ضوار مانطة وةردةطريدريت كةسيان فلسة سورةيةكيان نةديوة كي وةردةطرن ماوةصنوي
 ي ضاثي نةفةر ثؤليسييان هةية و هةريةكةيان سةد و هةشتا هةزاريس)30(هةولير ي  ئيدارةحكومةيت

   ! ؟يةص بؤ كي دةلَين لةوال هةرئةوةندةية ثارةكةصتازةيان دةدةن
 ئيران كةمةطةر هةر خواوخؤيان  داخل بويني ئيران و وةرةقةيتان و خروجيةص ووليئةو هةموو فيزة/و

   ! ؟ قولَةوة ضوة كام طريفاينيبزانن ضةندة ثارةكة
 دةزانن لة كام دؤست وةرطرياو و ي هةلَبذاردن كة خؤيان باشي دووسةد هةزار دؤالري باسصئةمة جار/ه
 تر ي دةطرين بؤ بةشيكي تر هةلَ كةلةطةأل زؤر بابةيت ئامساين تةلةفزيؤينيكةنالَ يسةد هةزار دؤالرصس

   ! ؟ بوص هات و بؤ ك يلي تر كة ثيويست بكات ضيو كاتيك
 ي ئةوانةي خةرواريك بيت ئايا ئيمةيةك كة زؤربة مالَيدا ئةمة مشيتيباشة ئيمة دةثرسني تةا لة بوار

 زياد كةوتوين يان ئيتر لةوةزياتر ثيمان قبوأل ي ثارةو دينارينني ئيمة دوا هيض وازيان هيناوة خاوةين
 كامةمان ثول ثةرستني و ! ؟ شةهيدانةوة بكةين حزب وخوييني بةناونةكراوةو نةمان ويستووة بازرطاين

 بة دووشتةوة دةكةين دز و ي وازمان هيناوة شانازي هةموو ئةوانة،  شةهيدانوةفادارين بؤ خويين
  . جاسوس نةبوين و ناش بني

 هةموو ي وازيان هيناوة ئيمةو اليةنة سياسيةكان وينةينةص ئةو هةظاليسةبارةت بة ذمارة-3
 دةكةينةوة بة ثلةكانيشيانةوة بابزانني لة ضةند شوين لة يوص كرد بلوازنامةكامنان اليةو ئةطةر ثيويسيت

  . اوةيةكيشيان نةمص هةلَثةِركيكوردستاندا تةنانةت بةش
 لةطةأل ،  باس بكةيني نةكردبيت ِرابوردويئيمة نامانةويت تانة لة كةس بدةين و كةسيك كة قسة-4

 ئةطةرنا ثيمات ،  ية ئةوانن و رايان وةك ئةو ليثرسراوة باالية يني اليِريزمان بؤ هةنديك لةوانة
  .  ثِردةكريتةوةص بةكييةو جيطةصدةووتن تيكؤشةر ك

 قةلَةمةو وةك ثيشتر لةسةريان نوسني يهيوادارين هةنديك خةلَك بيدار بيتةوةو بزانن دنيالة كؤتايدا 
 هةتيوامنان ي ليفةيضونكة ئيمة هيشتا طؤشةيةك)  لةشوشة بيت بةرد لة خةلَك نةطريتي ديواريئةوة(

  !  هةلَداوةتةوة
  

3 



www.kurdistannet.org 
 11:32 2005-4-11 بةكايت ناوةندي ئةوروثا

  
  شةش ئةندامي سةركردايةيت

حسكشاوذمارةيةك لة كادراين دةست لةكاركي 
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