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لة ئايني كاروباري ئةوقافء وةزارةتي راطةياندني بةإَيوةبةري
هاوآلتي  رؤذنامةي ضاوثَيكةوتنَيكي لةبارةي  روونكردنةوةيةكيدا
دياردةي بةرانبةر لة ئيسالمي كاروباري ئةوقافء وةزارةتي ئةستؤثاكي
ئامارةكاني ئَيمةو  لَيدوانةكاني  رادةطةيةنَيتء مَيينة  خةتةنةكردني 
ثَيي سةيردةكاتء طومانةوة تؤمةتء بة كضان خةتةكردني بة تايبةت
ئاستةدا لةو  كَيشةكة ثَيوةدةكرَيتء بازاإطةرمي دياردةية ئةم  واية
ماَّـ وةزيري ثؤست واشنتؤن رؤذنامةي بؤ لَيدوانَيكيشدا لة نيية،
اليةني تةنها ناودةبات، بضوك كَيشةيةكي بة دياردةية ئةم مرؤظ
ناوة مَيينةدا  خةتةنةكردني بةكَيشةي داني فةرمي بة حكومي كة

AFP بؤ  ضاوثَيكةوتنَيكي كة لة وةزارةتي تةندروستي لة بريتيية
كة لةوة دةكات باس وةزيرَيك ناوةإاستدا رؤذهةآلتي لة جار يةكةم

خةتةنةكراون.  كوردستان كضاني ٦٠٪ ذنانء
كة دَلنيام ئايني كاروباري ئةوقافء وةزارةتي بةرثرساني بةإَيز
خةتةنةكردني مرؤظ ماَّـ  ثرنسيثةكاني بةثَيي ئاطادارن جةنابتان
بؤ جيهاني هةَلمةتَيكي دونيادا لة ئةمإؤ تاوانةو مَيينة
ئيسالميدا جيهاني لة  لةئاراداية، دياردةية ئةو رووبةإووبوونةوةي 
سوننةتَيكي وةك دياردةية ئةو  كوردستانيشةوة  هةرَيمي بة
كضان خةتةنةكردني باوي ناوي تةنانةت ئةنجامدةدرَيت، ئيسالم
لةسةر لَيكؤَلينةوة جياوازو بؤضووني ضةندين (سوننةتكردن)ةو
جةنابتان ئةوةية كاتي هةربؤية لةئاراداية، نةبووني بوونء سوننةت
بؤضووني قسةبكةن! راشكاوانةتر ئايني كاروباري وةزارةتي وةك
بةئةنجامداني كوردستان خةَلكي ضونكة لةوبارةيةوة هةبَيت خؤتان
بةجَيدةطةيةننء هةقواية ئيسالم ئايني سوننةتَيكي ثَييانواية كارة ئةم
كوردستان مةالياني ناكؤتايةي ذمارة ئةو خؤتانء لةإَيطاي ئَيوة
هةبَيت دياردةية ئةم  لةسةر هةَلوَيستتان ئَيوةية بؤ  ثابةندييان كة
دةسةآلتة شةرعيةتي سةرضاوةي تاكة كة خةَلكة ئةم قازانجي بة

لةكوردستاندا.
سةر خستنة طومان WADIو رَيكخراوي بة  سةبارةت
لةكوردستاندا ١٧ساَلة ماوةي كة رَيكخراوة ئةم ضاالكييةكاني
مرؤظء ثةرةثَيداني دؤزي ثاَلثشتي بارودؤخدا سةخترتين لة كاردةكاتء
لةسةر نةبووة سازش ئامادةي بارودؤخَيكدا هيض لة بووةو كؤمةآليةتي
عَيراقء مةلةفَيكي لةضةند داكؤكيكردن بةهؤي هةر وة بؤضوونةكان
ئةَلمانياوة حكومةتي لةاليةن ساَلة ضةندين ئةوروثا  لة  كوردستان
جةنابتي بؤ دةتوانم ناكرَيت وة بةبةَلطةوة ماديي ثاَلثشتييةكي هيض

ثاَلثشتي  رَيكخراوة ٢٠٠٣ ئةم لةساَلي كة ئةوةي بةهؤي بسةِّـَينم
ديموكراسي عَيراقء ئازادكردني لة داكؤكي سةدامء رذَيمي رووخاندني
كؤمةكبةخشي رَيكخراوَيكي لةاليةن كرد ناوةإاست رؤذهةآلتي بؤ
ثَيش هةقواية هةربؤية لَيسةندرايةوة، يؤرؤي مليؤن نيو جيهاني
بؤ بزانن ئةوةش بسةثَينن بةسةردا طةرميمان بازاإ تؤمةتي ئةوةي
كوردستان هةرَيمي حكومةتي دةكةيت باسي جةنابت بازاإةي ئةم
لةإَيطةي ئَيمة ضةندجارَيك نةبووةو دينار يةك سةرفكردني ئامادةي
ماديي بةشداريكردني داواي ذنان كاروباري بؤ هةرَيم وةزارةتي
نةبوو، بةرهةمَيكي  هيض بةآلم كــردووة، هةرَيممان حكومةتي
زؤر بةضاوَيكي كؤمةكبةخشةكان اليةنة ئةمإؤ جيهانيشدا لةئاستي
باوترين طةندةَلي كة دةكةن مةملةكةتانة ئةو سةيري طوماناوييةوة
كاري سةدةقةو خَيرو بؤ كة ثارةيةك  تيايانداو  ئاسايية دياردةي
وآلتانةدا لةو ضاالكييةك هيض نايبةخشنة كؤبكرَيتةوة مرؤظدؤستانة
ثرؤذةكاني سةرجةم  دةسةِّـَينم بؤت  بةبةَلطةوة  ديكةش  جارَيكي وة
بؤ بةإَيوةدةبرَيت رَيكخراوةكةمان  لةاليةن كة مَيينة خةتةنةكردني

سةرضاوةي  نةبووني بةهؤي راطرتنداية مةترسي لة  ٢٠٠٩ ساَلي
ماديي!

بووني خةتةنةكردنء ئامارةكاني لة طومانيشت بة سةبارةت
بنةمايةكي هيض قسةية ئةم ثَيم وابَيت كوردستاندا لة دياردةية ئةم
خةتةنةكردني تؤماري ناكات وة قسةية باوةإ بةم كةسَيك هيض نييةو
بةَلطةنامةو نوسنيء لَيكؤَلينةوةو ضةندين لة كوردستان لة كضان
لة كة وَينةش ئةوانة بوون دزَيوترين دؤكيومَينتء فليمدا ثارَيزراونء
هةمووماني ديكة جارَيكي بآلوكرانةوةو ثؤست واشنتؤن رؤذنامةي
دياردةيةوة بةهؤي ئةم دةرةوةدا مؤدَيرنء لة دونياي ئةمإؤ هةذاندو
ئَيمة بؤدةكرَيت! ثَيناسةيان يةك  ئةفريقي كورديء كؤمةَلطةي
سةرجةم لةم دياردةية ئاطاداركردووةتةوةو ثةرلةمانمان جار ضةندين
داكؤكي ليذنةي ئاراستةي رَيكخراوةكةشمان بةَلطةكاني ئامارو
دياردةي تايبةتي فليمَيكي كراوةو ثةرلةمان لة ذنان لةمافةكاني

 ٤٠ بؤ نمايشكراوة ثةرلةماندا لةناو هؤَلي  مَيينةش خةتةنةكردني
ثةرلةمان. ئةندام

ن هاوآلتي رؤذنامةي خوَينةرَيكي بةإَيزيان كة بةوثَييةي دواجار
رؤذنامةيةدا داهاتووي ئةم ذمارةكاني لة كة بةَلَينيان ثَيدةدةين ئَيمة
ئةوكات بآلودةكةينةوة دياردةية ئةم لةسةر نوَي ئاماري ضةندين 
خةتةرناكي رَيذةو لةسةر بَيت مةحةك سةنطي هةموواليةك ويذداني
كةسَيك اليةنء هةر كة دةبني مةمنون زؤر دياردةية لةكوردستانداو ئةم
كة ضاالكييانةش ئةو بسةِّـَينَيت، ئامارانة ئةم ثَيضةوانةي بتوانَيت
قوربانيء  هةزارةها ثاراستني بؤ WADI ئةنجاميداوة رَيكخراوي
خةآلتي شايةني كضان خةتةنةكردني ــاردةي دي كةمكردنةوةي
نةتةوة يةكطرتووةكان لة ماَّـ مرؤظ ليذنةي ئةمساَل هةر جيهانيية!

كرد. رَيكخراوة سوثاسيان ئاراستةي ئةم دةستخؤشيء
وةزارةتي دةكرَيت ثرسيار هةميشة بؤضي كة بةوةي سةبارةت
ضي رَيكخراوةكان رؤَلي ئةي دةَلَين ببينَيتء زياتر رؤَلي ئةوقاف
رَيكخراوةكانء عةِّـانيدا مؤدَيرنء دةوَلةتَيكي لة دةَلَيم من بَيت،
ئاينء سةرمةشقن، مةدةني كؤمةَلطةي دةزطاكاني راطةياندنء
نيية وةزارةتَيكيش نييةو بةيةكةوة ثةيوةندييةكيان هيض دةسةآلتيش
ئَيوةن، موَلكي مينبةرةكان هةموو لَيرة بةآلم ئايني! كاروباري بؤ
خةتةنةكردني دياردةي  لةئاست نةزانن بةرثرس بة خؤشتان  ئةطةر
لَيرةدا هيض ئةنجامدةدرَيت ئايني سوننةتَيكي وةك تاوانةو كضان كة
طةورةية؟ تاوانة ئةي كَي بةرثرسيارة لةم بثرسني دةبَيت نامَينَيتةوةو

رَيكخراوةيي. نةك تايبةتيية بؤضووني دةربإي نوسينة ئةم سةرنج:
  

عَيراق. لة WADI رَيكخةري ثرؤذةكاني رَيكخراوي *

لةم بةرثرسيارة كَي ئةي
بةناوي كة طةورةية تاوانة

ئةنجامدةدرَيت! ئيسالمةوة

دادةنَين طـؤإان بـةردةم ضـاكسـازيىء رَيطــــــرى ثارتى بة يةكَيتىء حيزبةكة ضوار
ئؤثؤزيسيؤن ببنة زياتربَيتء هــــــــــــــةَلوَيستيان حيزبةكة ضوار ثَيويستة طـوَلثى: فايةق

تا هةرَيم، سةرؤكايةتى بؤ بكاتةوة
بإوات«. باشتر كارةكاني

سياسي مةكتةبي ئةندامةى ئةو
بةشداربوونيان لةبارةى يةكطرتوو،
وتى دةســةآلتــدا لــةحــكــومــةتء
بةقةدةر حيزبةكة ضوار هةر «ئَيمة
تةحةمولي لةحكومةت بةشداربوونمان
هةموو بةآلم دةكةين، طةندةَليية ئةو
دةسةآلت بإيارو  دةزانَيت باش  كةس
بةشداربووني جطةلةوةش كَيية، الي
ء ئارةزوو بةثَيي لةحكومةتدا ئَيمة
خؤيان يةكَيتييةو  ثارتيء خواستي 

ضؤنيان ويستووة ئةوةية«.
راثؤرتةى ثيشنيارء ئةو لةهةردوو
ئامادةيان حيزبةكة ضوار ثَيشووتر كة
سةرؤكايةتى حكومةتء كردبوو،
بةالي بؤية نةبوو، وةآلميان هةرَيم
يةكَيتي ثشت ثارتيء ضوار حيزبةكةوة،
ئةو نايانةوَيت دةكةنء لةضاكسازي

دةيانةوَيت ئةوان كة  طؤإانكارييانةى
ثَييانواية بَيتةديء لةكوردستاندا
دةسةآلتء دةيانةوَيت يةكَيتي ثارتيء

خؤيان بَيت. الي بودجة
ئةوةشي بابةكر، سةآلحةددين
ئةوان ئةوةية، لَيرةدا «ثرسيارةكة وت
كة ثَيشنيارانةى راثؤرتء ئةو تةواوي
نايةن، بةدةنطيةوة دوايدةخةنء هةية
ئةو نايانةوَيت ئةوةية ماناي ئةوةش

بكرَيت«. طؤإانكارييانة
سكرتَيريثَيشوويثارتيضارةسةري
ئةو ئةطةر ثَييواية ديموكراتيكوردستان
راثؤرتانةيان ثَيشنيارء ئةو حيزبة ضوار
خؤيان بةرذةوةندي مةبةستي بؤ تةنها
خةَلك، متمانةى جَيي نابنة ئةوة بَيت،
مةسةلة بؤ ئةوان «ئةطةر وتى بةآلم
هةرَيم كوردو طةلي ضارةنووسسازةكاني
بؤ باوةشيان  خةَلك ئةوة بكةن، قسة 

دةكاتةوة«.

ئةوان دةبَيت كة بوو هةروةها ثَييوا
ببنة ئؤثؤزيسيؤنء زياتر بدةنء هةوَلي
«ئؤثؤزيسيؤن نابَيت لةحكومةتء وتى

هةبَيت«. ثةرلةماندا دةسةآلتء
كة بةوةشدا ئاماذةى طوَلثي فايةق
جديةتء نةبووني حيزبة ضوار ئةو ئةطةر
لةهةَلوَيستةكانيان نةبوونيان بةردةوام
ثةيوةستبَيتبةبةرذةوةندييةكانيانةوة،

دةكةوَيت. لةسةريان ئةوة
لةبةرئةوةى كة بةوةشدا ئاماذةى
بؤية بةشدارن، لةحكومةتءثةرلةماندا
دةكةوَيتة طةندةَليشيان لَيثرسراوَيتي

نا«. شَيوةية بةو «بةآلم ئةستؤ،
ضوار راثــؤرتــةكــةى بةشَيكي
تايبةتكراوة كوردستانييةكة حيزبة
كَيشة ناوةندء هةرَيمء بةمةسةلةي

هةَلثةسَيردراوةكانةوة.
ئاماذةشبؤنةبوونييةكهةَلوَيستي
كورديش سةركردايةتي يةكطرتووي
ضارةنووسسازةكاندا. لةمةسةلة دةكةن
ئةندامي عوسمان رةووف
ثَييواية عَيراق  نوَينةراني ئةنجومةنى 
لةجَيي تر اليةنَيكي حيزبء  هةر

هةر بووناية ثارتي يةكَيتيء
بةآلم ثَيدةكرا، ئةوةندةيان
ــةوةشــدةكــات، ــاذة ب ــام ئ
حيزبي رةنطدانةوةى كة
كاريطةري لةسةر كارةكان

هةبووة.
عوسمان رةووف
«رةنطدانةوةى وتى
اليةنةكان حيزبء
هةبووة، كاريطةري 
اليةندا، لةيةك بةآلم

رةضــاوي ــةوان ئ ــوو دةب
بؤ شياويان كةسي  داناني

نةك تةنها بكرداية، شوَيني شياو
بؤ شوَينةكان خةَلكي حيزبيان هةر

دابناية«.
ئةنجومةنى ئةندامةى ئةو
ليستي لةسةر عَيراق، نوَينةراني
ثَييواية كوردستان، هاوثةيماني

تر لةاليةكي ئــةزمــوون، لةاليةك
شوَينةكان بؤ بةتوانا  كةسي  دانةناني
«مةسةلةن وتى هةبووة، كاريطةري
كةسَيكيان   ١٤٠ مــادةى بؤ  دةبــوو
نةبوواية، تري كارَيكي كةهيض دابناية
كارَيكي يان بَيتء ثةرلةمان ئةندام نةك
مادةى لةجَيبةجَيكردني بكاتء تر

بواية«. ١٤٠يش
وتــى ــةكــر ــاب ب ــن ــةدي ــةآلح س
سةبارةت يةكَيتي  ثارتيء «تائَيستا 
حيزبي كَيبإكَيي ناوةند بةمةسةلةكانى
لةسةر رةنطدانةوةى  ئةوةش دةكةن، 

هةية«. كةركوكيش هةرَيمء ناوةندء
حيزبةكة ضوار راثؤرتةكةدا لة
ئــةو ــي ــاَل ــؤب ئ
كيشانةى
ــوان ــَي ن
هةرَيمء
ناوةند،
دةخةنة

ئاماذة يةكَيتي، ثارتيء ئةستؤي
راستييةكان ئةوان كة بةوةشدةكةن
كاتَيك بةوةى  دةشارنةوة، لةخةَلك 
دةَلَين دةكةن دانووسان كؤبوونةوةء

رَيككةوتن. طةيشتووينةتة
سياسي مةكتةبي ئةندامةى ئةو
هةَلوَيست يةك «ئةوان وتى يةكطرتوو،
ترو حيزبةكاني  بؤضووني راء نينء 

وةرناطرن«. جةماوةريش
كَيشانةى ئةو «كوان وتى هةروةها
ئةوانةى كامانةن ضارةسةركراون،
كَيشةكان بةَلكو بوونةتةوة، يةكاليي

ئاَلؤزتربوون«.
لــةبــارةى عوسمان، رةووف
حيزبةكة ضــوار كة  كَيشةكانةوة،
هةَلوَيستي يةك بةنةبووني ئاماذة
«من وتى سةركردايةتى كورد دةكةن،
شاردرابَيتنةوة، شتةكان نةمبيستووة
لةجَيي اليةنَيك حيزبء  هةر بةآلم
بةو هةر بووناية، يةكَيتي ثارتيء
نايةوَيت ناوةند ضونكة دةبوو، شَيوةية
جَيبةجَيبكات«. كورد مافةكانى داواو
ثارتيء ثَييواية طوَلثي، فايةق
نيية بةوة بإوايان زؤر يةكَيتي
زيادبَيتء ناإةزايي دةنطي
زؤر ناإةزايي هةستناكةن

هةية.
وتــى ـــا ـــةروةه ه
جارَيكيش «ضةند
من ئـــةوةنـــدةى
با وتوويانة ئاطاداربم
بضن تر حيزبةكانى
ئؤثؤزيسيؤنء ببنة
حيزبة لةئةنجومةنى
بضنة ــان ــةك ــي ــوردي ك

دةرةوة«.
ئةو زانى  بةثَيويستي بؤية 
تر هةَلوَيستي حيزبة ــوار ض
ئؤثؤزيسيؤنء ببنة وةربطرنء
جةماوةرء ئةوان «ضونكة وتى
هةية، نَيودةوَلةتييان ثةيوةندي

ناخنكَين«. بؤية

دَلشاد ئةنوةر

ناحيةى ثَيشووى بةإَيوةبةرى
بةتؤمةتى ثَيشتر كة سةعدية،
زرطؤشىء كوردى ضةندين كوشتنى
ضةكدارةكان طروثة هاوكاريكردنى
دةستطيركرا، ئةمريكييةكانةوة لةاليةن
ثإوثاطةندةى بةإَيوةبةرى لةئَيستادا
ئيسالمى حيزبى هةَلبذاردنةكانى
حيزبى بؤ دةنط لةناوضةكة كة عَيراقة

كؤدةكاتةوة. ئيسالمى
ثَيشتر كة عوسمان محةمةد
دواتر سةعديةبوو، ناحيةى بةإَيوةبةرى

دةستطيركراو تؤمةتبارى ضةندين
بةتؤمةتىكوشتنىكوردةزرطؤشييةكان،
بةوةدا دانيان لَيكؤَلينةوةدا لةكاتى
هاوكاريكردوونء ناوبراو  كة ناوة
دةركــردنء بؤ داإشتوون بؤ ثيالنى
زرطؤشييةكانى ــوردة ك كوشتنى
دةستطيركردنى لةاليةن سةعدية، دواى
دادطاييكردن بةبَي ئةمريكييةكانةوة
سةرثةرشتى ئَيستا ــرا، ــازادك ئ
هةَلبذاردنةكانى ثإوثاطةندةى هةَلمةتى
لةناوضة دةكــات ئيسالمى حيزبى

ديالة. كوردنشينةكانى
ــرس ــةرث ــى ب ــةك ــاوةي ــةرض س

لةلَيدوانَيكدا قةرةتةثة لةناحيةى
ئةوةكرد  بؤ  ئاماذةى  هــاوآلتــى  بؤ
بةإَيوةبةرى عوسمانى محةمةد
بةردةوام سةعدية، ناحيةى ثَيشووى
نزيك طوندةكانى قةرةتةثةو لةناوضةى
كؤبوونةوة دةسوإَيتةوةو حةمريندا
داوايان دةكــاتء طوندنشينةكان بة 
ئيسالمى حيزبى بؤ  دةنط  لَيدةكات
«لةضوارضَيوةى وتى سةرضاوةكة بدةن.
محةمةد هةَلبذاردندا، ثإوثاطةندةى
ناسراوو كةسايةتى دةيان عوسمان
الى تارق بردووةتة عةشيرةتى سةرؤك

هاشمى«.

كورد بةكوشتنى تؤمةتبارَيك
دةكات بذاردن

َ
هةل ثإوثاطةندةى سةرثةرشتى

عومةر   عوسمان

ضإى بؤردومانى بةهؤى
تؤثخانةكانى توركياو فإؤكةكانى
خوَيندنطاى   ٨ ــةوة، ــران ــَي ئ
قةنديل بــنــارى طوندةكانى
خوَيندكارةكانى داخـــراونء
خوَيندنطاكانى بؤ طوازراونةتةوة

تر.
لَيثرسراوى سؤران محةمةد
بةإَيوةبةرايةتى كارطَيإى بةشى
لةلَيدوانَيكدا قةآلدزَي ثةروةردةى
«سةختىء ــى  وت ــى  ــاوآلت ه بؤ
ناوضةكة تؤثبارانى بةردةوامى

هؤى ضؤَلبوونى طوندةكانء بووةتة
بنةإةتىء  ٨ خوَيندنطاى داخستى
بؤ خوَيندكارةكان طواستنةوةى
جَيطاى خوَيندنطاو نزيكترين

ناوضةكة«.
كارطَيإى بةشى لَيثرسراوى
ثـــةروةردةى بةإَيوةبةرايةتى
ئةوةشكرد بؤ ئاماذةى قةآلدزَي
خوَيندنطايانة ئةو مامؤستاكانى
لةخوَيندنطاكانى كاتى بةشَيوةى
بارودؤخةكة تاوةكو  دانراون،  تر
ئةوكات ــةوةو ــت ــَي دةب ـــارام  ئ
شوَينةكانى بؤ دةطةإَينرَينةوة

خؤيان.

بؤردومانةكانةوة بةهؤى
داخران خوَيندنطا ٨

ث.هاوآلتي

ثإؤذةكةى  دواى  رؤذ  ١٠ تةنها
حيزب جياكردنةوةى بؤ تاَلةباني
ئاماذة لةبإطةيةكيدا كة لةحكومةت،
لةكاروباري حزب بةدةستتَيوةرنةداني
سلَيماني زانكؤي لة دةكات، زانكؤدا
يةكَيتي خوَيندكاراني  كؤمةَلةى 
ثَيشانطايةكي لةكردنةوةى رَيطري
قوتابياني طةشةثَيداني رَيكخراوى
زانكؤش سةرؤكي دةكات، يةكطرتوو
نةبوونى رازى بةهؤى رايدةطةينَيت
ئةويش خوَيندكارانةوة كؤمةَلةى
بكرَيتةوة. ثَيشانطاكة نةبووة رازى

نــوَيــنــةري ـــادر ق بةختيار 
قوتابيان، طةشةثَيداني رَيكخراوي

وتى  هــاوآلتــي  بؤ لةلَيدوانَيكيدا
لةناو ثَيشانطايةك ويستمان «ئَيمة

بةآلم بكةينةوة، سلَيمانيدا زانكؤي
سةرؤكي بة ثرسمان  ئةوةى  دواى
ئاطاداري دةبَيت وتي كرد، زانكؤ
كؤميتةى خوَيندكارانء  كؤمةَلةى 
رَيطةتان ئينجا بكةنةوة خوَيندكاران

ثَيدةدةين«.
«ئَيمة وتى بةختيار هةروةها
بةكؤمةَلةى ثرسمان ئةوةى دواى
وتيان ــةوان ئ كــرد، خوَيندكاران
رَيطةتان نييةء قبوَل قابيلي ئةوة

نادةين«.
عةلي د. كة بةوةشدا ئاماذةى
وتوون ثَيي زانكؤ سةرؤكي سةعيد
رازي خوَيندكاران  كؤمةَلةى ئةطةر 

نابين. ئَيمةش رازي نةبن
قوتابيانى طةشةثَيداني نوَينةري
سلَيماني لةزانكؤي كوردستان
زانكؤ سةرؤكي «دةبوو وت ئةوةشي

بإيار نةك بداية، بإياري بَياليةنانة
بواية«. خوَيندكاران كؤمةَلةى الي

زانكؤي سةرؤكي لةوبارةيةوة
هاوآلتي  بؤ لةلَيدوانَيكيدا سلَيماني،
ضاالكييةك هةموو «كردنةوةى وتى
بَيت، خوَيندكارانةوة لةاليةن كة
كؤمةَلةى نوَينةرايةتي دةبَيت
بؤية ئاطاداربكرَيتةوة، خوَيندكاران

با ئةوان ئاطاداربن«. وتوومة
«كؤمةَلةى ــى وت ــا هــةروةه
هةر رَيكخراوةكان خوَيندكارانء
نوَينةرايةتي دةبَيت بكةن ضاالكييةك

ئاطاداربكرَيتةوة«. فيدراسيؤن
وت ئةوةشي سةعيد عةلي د.
بةآلم نةكردووة،  رَيطريمان  «ئَيمة 
كة ئاطاداربكةنةوة، ئةوان ثَيموتوون
ئَيمةش بؤية نةيانهَيشتووة، ئةوان

نةداوة«. ثَييان رَيطةمان

ةى
َ

كؤمةل سلَيمانيء زانكؤي سةرؤكي
ثَيشَيلكرد ةبانييان

َ
تال ثرؤذةكةى خوَيندكاران

بةردةوام دةبن وةرطرتن وَيست
َ
هةل لةسةر ضوار حيزبةكة نيطةرانن  ثارتي يةكَيتيء لة ضوار حيزبةكة

خوَينةران بؤ ئاطادارييةك

دةقي دا هاوآلتى ئايندةى ذمارةى لة

لة كة بآلودةكرَيتةوة مَيزطردَيك

هاوآلتى سازكراوة لةندةنى نووسينطةى

كوردستان سياسي رةوشى بة سةبارةت

د.رَيبوار عةزيز،  (د.سةآلح بةشداري بة

محةمةد غالب، سةباح حاجى، شؤإش فةتاح،

حاجى).


