
كاَلَى ئةنوةر

ثَييانواية ــوإان  ك كضانء
لة يةكَيكة هةنطويني مانطي
نَيوان ذياني  «خؤشةكان«ى كاتة
ثرؤسةى دةضنة  كة ئــةوانــةى 
لةئَيستادا بةآلم هاوسةرطيرييةوة،
مانطي زاواكان لةبوكء زؤرَيك الي

خراوة. ثشتطوَي هةنطويني
بةتايبةت زاواكــان، بــوكء
مانطي نةيانتوانيوة كة ئةوانةى
بةرنةسةرء بةخؤشي هةنطويني
ماَلةكانيان لةدةرةوةى ماوةية ئةو
«قورسي دةَلَين بةسةربردووة،
ئةو ـــادات  ن رَيــطــةمــان  ذيــان 
بةرينةسةر«، بةخؤشي ماوةية
باري بةخراثي ئاماذةدان لةطةَل
زؤرَيكيان بؤ كة ئابوورييان،

يةكةمة. رَيطري
هاوسةرطسرى يةكةمى مانطى
بةمانطى مــَيــرد ذنء نــَيــوان
بةوثَييةى ناسراوة، هةنطوينى
هاوسةرى تةمةنى كاتى خؤشترين
لةزةتى ضَيذو  كةسةيةو دوو  ئةو
ضوَينراوة. بةهةنطوين مانطة ئةو
مانط سَي  سةلمان، هةردي 
ثرؤسةى ــة ضــووةت لــةمــةوبــةر
رؤذاني هةروةك هاوسةرطيرييةوة،
خؤيدا لةماَلةكةي ئاسايي تر،
رؤذَيكيش ضةند بةسةربردووة،
دةَلَيت خؤي وةك ئــةوة دواى

ضووةتةوة سةر كارةكةى.
وتى  ٢٤ ساَل، تةمةن هةردي
دابينكردني كة  طةنج  «ئَيمةى
خؤمانة، لةسةر ذيانمان  بذَيوي
بةبَي كاركردن ماوةية ناتوانين ئةو
ناشتوانين بؤية بين، لةماَلةوة
هةنطويني بةمانطي طرنطي
ئَيمةى الي راستييةكةى بدةين، 
هيضي ناوةكةيةتيء هةر كورد

تر«.
ثرؤسةى دةضنة  كة ئةوانةى 
ئةوة خؤيان هاوسةرطيريشةوة

ــانء ذن كة ــةوة، ــاتــدةكــةن دووث
طرنطى ثَيويست  وةك ثياوان 
هةنطوينىء بةمانطى ــادةن ن
بؤ دةطــَيــإنــةوة هؤكارةكةشى
هةندَيكيان دارايىء ئاستى نزمى
خؤيان، زاواكان بوكء كةسايةتي
كردن بةإَيطري ئاماذة هاوكات
لةدايكانء بةشَيك لةاليةن دةكةن

باوكانيانةوة.
ذنَيكى مةجيد ســةوســةن

لةوة  باس ئةو ساَلة،  ٣٩ تةمةن
كةمتر طرنطى ئَيستا  دةكــات
هةنطوينى، مانطى  بة  دةدرَيت
بؤ ئــةمــةش دةطــةإَيــنــَيــتــةوة
الى دارايى ئاستى نزمبوونةوةى

لةدةستطيراندارةكان. زؤرَيك
زؤر «ئَيستا وتى سةوسةن
(شهر دةضنة طةنجان بةكةمى
بةشَيكى ئةمة لةكاتَيكدا العسل)

هاوسةريية«. ذيانى طرنطى
ــامــاذة ئ ــاوان ــي ذنــــانء ث
بةمانطي طرنطيدان كة بةوةدةكةن
ئارام دةرووني بارَيكي هةنطويني،
دةبةخشَيت، ــان زاواك بوكء بة 
هةوَيني ئةوة كة ثَييانواية هاوكات
زياترء خؤشةويستي دروستبووني

زياترة. لَيكتَيطةيشتني
«لةشةوةكانى وتى سةوسةن
بةيةكطةيشتني ــاي ــةرةت س
ثَيويستيان دةستطيراندارةكان،
كة هةية ئارام دةروونى بةبارَيكى

بةسةربةرن«. تيايدا
كردو قسةى زياتر هةروةها
بضنة ئةطةر «بةتايبةت وتى
دوور طةشتءطوزارى شوَينَيكى

لةشار«.
ماوة بة  هةنطويني مانطي 
نَيو ضوونة سةرةتاييةكانى
دادةنرَيت، هاوسةرطيريي ثرؤسةى
دةضنة زاواكــان  ــوكء ب كاتَيك
كة ماوةية ئةو شارةكة، دةرةوةى
زياتر بؤ  لةهةفتةيةكةوة زؤرجار 

ناودةبرَيت. دةبَيت لةمانطَيك
ماوةى لةباسكردني  سةوسةن 

ئةوة دةيةوَيت خؤي هةنطويني
بَلَيت، دةستطيراندارةكان بة
هةنطويني بةمانطي بايةخ كة
ئامادة كاتة ئةو بؤ خؤيان بدةنء
لةدةستي شَيوةيةك بةهيض بكةنء
«دووبارة ضونكة نةدةن،  خؤياني 

نابَيتةوة«.
ضووم «كاتَيك وتي سةوسةن
العسل) (شهر بؤ (بةغداد) بؤ
كاتة دةكرد كة خؤشترين واهةستم
رؤيشتنة ئةو ضونكة لةذيانمدا،

هةندَيك لَيدةكات  وات دةرةوةية 
بؤ بةتايبةت لةبيربكةيت، شت
نيية ئاسايى شتَيكى بةاليةوة كض

دةضيتة دةرةوة لةماَلةوة«. كة
كات هةندَيك باوكان دايكانء
ماوةية ئةو ئــةوةى بةبيانووى 
بةكاتَيكي تايبةتةو كاتَيكي

دةَلَين  ــةن، ــاودةب ن «ناسكي« 
هةر ــان زاواك بــوكء  باشترَيكة
دةرةوة. نةضنة بمَيننةوةء لةماَلةوة
ئةوة كوإانيشةوة  كضانء بةالي 

ترة لة رَيطريكردن. جؤرَيكي
تةمةن ثياوَيكى جةمال عةزيز
ضووةتة  ماوةى ٢٠ ساَلة ٤٧ ساَلةو
ئةو هاوسةرييةوة، ذيانى ناو
برايةكم «لةبةرئةوةى وتى ثياوة
العسل) (شهر بؤ ضوون لةكاتى
هاتوضؤدا لةإووداوَيكى لةإَيطا
منء لةدةستدا، لةكاتَيكدا طيانى
هةنطوينيمان مانطى هاوسةرةكةم
دايكم ــاوكء ب ثَيشةوة هاتة
بدةن، رَيطةمان ئامادةنةبوون

الوان هاوآلتيكؤمةآليةتىء lawan_hawlati@yahoo.com
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نيشتةجَيي كوردةكاني خَيزانة لةبةرئةوةي ثَيناطات، هةتاوي وةك ئةوةي زؤري حالَةتي كوردستان، هةرَيمي تايبةتةكاني طشتيء نةخؤشخانة

ئاشكرا كارانة ئةم بةهيض جؤرَيك بةنهَيني ئةنجامدةدةن. خةتةنةكردني كضةكانيان جار ثإؤسةي زؤربةي الدَييان طرتووة، خووي كة طوندةكان

بكات. ضارةسةري نةتوانَيت خةتةنةكةرةكة ذنة كوردةوارييةكاني دةرمانة كة ببَيت توند خوَينبةربووني تووشي كضةكة مةطةر تةنيا ناكرَين

دةستثَيدةكات كوردستان لة خةتةنةكردن وةرزي

زاوزَيي بِردرا» لةكؤئةندامي بةشــــــــــــــــَيك خةتةنةكردنيدا، لةكاتي ثةلةقاذةكردنةوة، «هةتاو، بةهؤي
ئةلعامري خلود

ضةندساتَيكيناخؤشبووكةبةسةر
هات، ساَلدا حةوت تةمةن «هةتاو»ي
طةيةنراية لةمةوثَيش ساَلَيك كاتَيك
سلَيمانيء طشتيي  نةخؤشخانةي 
هؤكةيشي بوو. خوَين طياني هةموو
توند بةخوَينبةربووني بوو تووشبووني
خةتةنةكردني ثرؤسةيةكي بةهؤي كة

بةسةريداهات. هةَلةوة
لةذنة يةكَيك لةاليةن  هةتاو 
بةهةَلة طوندةكةيةوة خةتةنةكةرةكاني
بإيني هؤي بووة  ئةمةش خةتةنةكرا، 

زَيي. زؤري بةشَيكي
سةوزةكاني لــةضــاوة كاتَيك
هةستت ــةوة، ــت ــووي ورددةب هةتاو 
لةناودا قووَلي خةمَيكي ــرد دةك
رةقي هةَلطرتووةء بةسةرهاتَيكي توندء
ئةو بةسةرهاتة ئةو ثَيية. لةبيرةوةرييدا
مانطي رؤذةكاني لة يةكَيك بةيانييةي

٢٠٠٧ دةستيثَيكرد  ساَلي حوزةيراني
داواي دةكاتء  بانطي دايكي كاتَيك 
ــرةوةي ذَي جلوبةرطةكاني لَيدةكات
بؤئةوةي حارزبكات خؤي دابكةنَيتء

ثاكيزة. كضَيكي ببَيتة
مةبةستي نةيدةزاني هةتاو،
ثيرةذنةش ئةو لةهاتني ضيية، دايكي
طةيشتة بةيانيية ئةو كة تَينةدةطةيشت

هةتاوةوة دايكي لةاليةن ماَليانء 
هةتاو لَيكرا. طةرمي ثَيشوازييةكي
لَيدةدات، دةرزي نةنةية ئةو وايدةزاني
«من وتي خؤيةوة بةبةرائةتي لةبةرئةوة

نةخؤش نيم داية!«.
دةيةويست ــاو، ــةت ه دايــكــي
كضةكةي ــرســي ت ــيء ــام ــةرس س
رازيكردني بإةوَينَيتةوة، ثةنايبردة بةر
ذَيرةوةي جلوبةرطةكاني  تا  كضةكةي
بةرةو مةكسييةكةي دابكةنَيتء
لَيكرد داواي هةَلبكَيشَيت. سةرةوة
ثاَلبكةوَيتء كؤن قةرةوَيَلةيةكي لةسةر

بنوقَينَيت. ضاوي
بةآلم دةترسا، هةتاو هةرضةندة
دايكي بَيطوَييي لَينةكرد واي ئةمة
قاضةكاني دايكيشي ثاَلكةوتء بكات،
بانطيخوشكة طةورةكةيهةتاوي طرت،
بةهةمان لةمنداَليدا ئةويش كة كرد
(خةتةنةكرابوو)، تَيثةإيبوو ئةزمووندا
هةتاوةوة سةري لةالي ثَييوت دايكي

بطرة. دةستي توند دانيشةء
ذنة كةلوثةلي هةتاو كاتَيك
هةوَليدا قيذاندي، بيني، ثيرةكةي
هةَلبَيتء خؤي ــةدةري ق لةدةست
هــةوَلء ئةو  هةر كــرد، ثةلةقاذةي
لةرزيني هؤي بووة بوو، ثةلةقاذةيةش
زؤري بةشَيكي  بإيني ذنةكةء دةستي 

هةتاو. زَيي طؤشتي

تايبةتةكاني طشتيء نةخؤشخانة
وةك زؤري كوردستان، حاَلةتي هةرَيمي
لةبةرئةوةي ثَيناطات، هةتاوي ئةوةي
طوندةكان نيشتةجَيي كوردةكاني خَيزانة
زؤربةيجار طرتووة، الدَييان خووي كة
كضةكانيان خةتةنةكردني ثإؤسةي
جؤرَيك بةهيض ئةنجامدةدةن. بةنهَيني
مةطةر تةنيا ناكرَين ئاشكرا كارانة ئةم
توند خوَينبةربووني  تووشي كضةكة 
كوردةوارييةكاني دةرمانة  كة ببَيت
ضارةسةري نةتوانَيت خةتةنةكةرةكة ذنة
كةسوكارةكةي ئــةوكــات  بكات.
دةيطةيةننة ــي، ــردن م لةترسي
هةست درةنطتر ياخود نةخؤشخانة.
بةنةخؤشييةكةي دةكرَيت ئةويشكاتَيك
كاري ثيسبوو بةئامَيري ذنةكة كة
دواتر ئةنجامدةداتء خةتةنةكردنةكة
نةخؤشي تووشي خةتةنةكراوةكان كضة
يان ضةند مانطَيك ضةند دواي دةكات كة

دةردةكةوَيت. نةخؤشييةكة ساَلَيك
يةكَيكة هةتاو، بةسةرهاتةكةي
رؤذانة كة  ديكة بةسةرهاتي لةدةيان 
لةبةرئةوةي روودةدةن، لةكوردستاندا
كاري بةنهَيني كوردةكان خَيزانة
ئةنجامدةدةن كضةكانيان خةتةنةكردني
كضةكانيان نــةوةك ئــةوةي  لةترسي
ثتةوكردني بؤ هةروةها هةَلةوة. بكةونة
طوندنشين، ئافرةتي ثاكيزةيي بنةماي

دةكةن. خةتةنةيان
لةطرنطيي هةتاو دايكي هةرضةندة
دةكردةوة كةم طرفتانةي كَيشةء ئةو
كضانةوة خةتةنةكردني  بةهؤي  كة
كة ثزيشكةي ئةو بةآلم  روودةدةن،
بووبووة كة دةكرد هةتاوي سةرثةرشتي
وتي بةسةرضووةكان، نةريتة نَيضيري
توند ثإؤسةيةكي  تووشي «هةتاو 
ضةند دةرهَيناني لةإةطةوة بؤ بووةتةوة
ئةمةش زاوزَيي«، لةئةندامي بةشَيك
مَيينةييء لةدةستداني  هؤي  بووةتة

ئايندةيشي.

مَيرد ثَيداطيريي
ساَل)   ٢٤) محةمةد فريشتة
نؤزدة لةتةمةني  كة ديكةية كضَيكي 
شووكردني، ثَيش ساَل دوو ساَليداء
رازينةبووة بةمنداَلي ئةو خةتةنةكراوة.
لةدةستي جار ضةندين خةتةنةبكرَيت،
ذنةخةتةنةكةرةكانهةَلهاتووة،ئةمةش
خةتةنةكردني خؤي بةضاوي ثاشئةوةي
رووداوة ئةو بينيوة.  خاَلةكةي  كضة
ترسي تووشي ماوةء لةبيريدا هةر

دةكات.
بوو ناضار ئاخريي فريشتة بةآلم
ثاشئةوةي ببَيت دايكي ملكةضي
كة بـــةوةي ترساندبووي دايكي
دةستي ناني مَيردةكةي لةئايندةدا

بؤ بشوات. جلةكاني ناخواتء نايةَلَيت
شوودةكاتء فريشتة ساَل دوو ثاش
كةخؤي دةكات  بةوة هةست ئةوكات 
مَيردةكةي ناتوانَيت ئةو لةدةستداوة،
لةطةَليدا بةئاشتييانة بكاتء دَلخؤش
كة ئةوةي هةموو وتي  فريشتة بذي.
دةستيكةوتووة، لةخةتةنةكردنييةوة
وةك لةوةي لةشكستهَيناني بريتيية

بكات. هةَلسوكةوت «ئافرةتَيك»
فريشتة لةشووكردني، ساَلَيك ثاش
منداَلي بَيئةوةي باوكي ماَلي بؤ هاتةوة

ببَيت.
كة ديكةش هةن هةندَيك ئافرةتي
ملكةضي نةكةوتوونء نةريتةكان دواي
بةآلم نــةبــوون،  كؤمةَلطة فشاري
بةويستيخؤيان، خؤيان خةتةنةكردووة،
كة مَيردةكانيان داواي لةسةر ئةمةش
خةتةنةكردن مةترسيي  نةيانزانيوة 
لةسةر تةندرووستي ذنةكانيانء ضةندة

مَيينةييان.
دةَلَيت  ساَل)  ٣٢) سادق ثةروين 
داواي لةسةر شووكردنيء ثاش ئةو
خةتةنةكردووة، خؤي  مَيردةكةي،
خةتةنةكردني، ثَييوابووة مَيردةكةي
ثةروين هةرضةندة دةكــات. جواني
بَلَيت لـــةوةي ــرد ــةدةك ن شةرمي 
نةدةوت ذنانةي بةآلم بةو خةتةنةكراوم،
سةيري خةتةنةكراوم كة بةسووكي من

نــادةن هـةنطـويني بـة مانطــــــــــي طـرنطي ئـةوةندة زاواكـان بـوكء
هةنطويني مانطي ثشتطوَيخستني هؤي دةبـــــــــــــَيتة زاواكان، لةبوكء بةشَيك ئابووريء بريكردنةوةى باري

بةسةربةرن هةنطوينى خؤرئاوا مانطى طةنجانى ناتوانن وةكو كوردستان طةنجانى

كـضـان خـةتـة نةكـردني
تـابـووة بـابةتـَيكي

كـوردسـتـان! لـة
ناسيح بةيان

خؤيان ذنان بةناوي رَيكخراوةكاني ئاينيء حيزبيء دةسة آلتي
مناَلةكاني كة دةرحةق بةكضة مرؤظايةتي دذة كَيشةيةكي تري لةئاستي
زؤر زانياري ئامارو جار ضةندين بؤ ئةوة كةإكردووة. دةكرَيت كوردستان
بآلودةكرَيتةوة. ثشدةر ناوضة ي طةرميانء لة ذنان خةتةنةكردني لةسةر
مورادخان فة الح -وادي- رَيكخراوي رَيكخةري كة بوو ئة وة بابة تيش دوا

ئةو  خستةسةر  رووناكي كة   ٢٠٠٩ جانيوةري ١١ي رؤذي  هاوآلتي  لة
مَيينة. خةتة نةكردني دةسةآلت دةينوَينَي لةمةإ كة كةمتةرخةمييةي

لَيبكةن باسي شةرمة ثَييان تابووةو زؤر كةس بابةتَيكي خةتةنةكردن
بةتايبة تي كوردستان. ناوضةي لةهةندَي ضةند بةربآلوة كة ثَيدابنَين داني يان
دةداتء ئةنجامي ذن كارةكة ضونكة دة برَي. ناوي دةطمةن بة ثياواندا لةناو

بةإَيوةدة ضَي. ذنان بةئامادةبووني هةر
هيض كراوةو قبوَل كضدا لةبةرذةوةندي باشء بةكارَيكي لةكؤمةَلطاش
ئةو لَيبكة ينةوة بيري بةوردي ئةطةر زيانة كاني. لةسة ر نيية زانيارييةكيان
ئةوة ندة دة يبإن ضؤن دة طرن، كضة كة دة ستي هة ردوو ضؤن دةكرَي ضؤن كارة
بةرامبةر ئةو تاوانةيان كة ضؤنة بزانن ئةوانة  مةطةر تةنها وةحشةتناكة
ثيرَيذنيكي بةدة ست موسَيك ضاو، بة ر بَينة بضكؤلة كضَيكي كراوة.
هةرطيز خةتةنةكرابَيت ذنَي هةر هةآلتووةوة. وشك قَليشاوو ثةنجة دةستء

ناضَيتة وة. بيري
ئةم بة ثَيي زانيارييةكان كؤنةو زؤر لة مَيذوودا خةتةنةكردني كضان كاري
ئةطةرضي ئيسالميشدا ئايني ئيسالمةوة هةبووة. لةناو لةثَيش دابونةرَيتة
مةالكاني رابةرو بةآلم ناكرَي، خةتةنةكردن بؤ ئاماذةيةك هيض لةقورئاندا
تريشدا ئاينةكاني لةناو خةتةنةكردن. لةسةر هةية جياوازيان راي ئيسالم
نةكردووة. قسة يان لة دذي لةهيض شوَينَيكيش بةآلم ناكرَي، لةخةتةنة باس
ساَلييةو هة زار ضةند تةمةن دابءنةريتَيكي مَيينة خةتةنةكردني
بة رقةرارةو ثياوساالري سيستمي كة هةية  هؤزانةدا خَيَلء ئةو لةناو
جياوازي جؤري  خة تةنةكردن ثياوداية. دةسةآلتي لةذَير مَيينة رةطةزي
دة وترَي كةثَيي مَيينة لةشي بة شةي  ئةو لة بإيني  بريتيية ئة ويش هةية
بةدةم ذنء دوورينةوة ي هةدوو لَيوي ئةندامي يان بإيني ميتكة يان قيتكة
شووكردني كاتي تا بؤ ميزكردن بضكؤَلة هَيشتنةوةي كونَيكي يةكترةوةء
لة هةندَي حاَلة تدا كة خةتةنةكردنة شَيوةي ترسناكترين كضة. ئةمةش ئةو
ئة فريقاية لةهؤزةكاني جؤرةيان دابءنةريتي هةندَي ئةم مردن. هؤي دةبَيتة

ئةريتيريا. سؤماَلء وةكو
الدولية) العفو (منظمة ئامنيستي رَيكخراوي راثؤرتَيكي بةثَيي

تةندروستي  رَيكخراوي دةكرَي، خةتةنة لةدنيادا كض ١٣٥ مليؤن ساآلنة
جؤري دةكرَي. خةتة نة ذن مليؤن دوو ساَلَي هةموو ثَييانواية جيهاني

دةطؤإَي. خَيَل هؤزو وآلتء بةثَيي تةمة نيش خةتةنةكردنء
هةية. ئةفريقيةكان وآلتة زؤري لة بةشي خةتةنةكردن دابءنةريتي
عومان، يةمةن، وةكو عة رةبي دوورطةي نيوة وآلتاني لةهة ندَي هةروة ها
هةروةها (كوردستان). عَيراق ميسرء  بةحرةين،  عةرةبيء ئيماراتي
ثاكستان، موسَلماني خة َلكي هةندَي لة ناو ماليزيا، لةئةندؤنيسياو

هةية. فيليثينشدا و هندستان
هةوة سي كؤنترؤَلكردني بؤ دةطةإَيتةوة  خةتةنةكردن  سةرة كي هؤي
ثياودا دةسةآلتي لةثَيناو ئةطةرضي كارة ئةم ذنان. كضانء لةالي سَيكسي
وآلتةنةدا ئةو لةزؤربةي كردووة. جَيبةجَيي ذن لةسةرةتاوة هةر بةآلم دةكرَي،
مامان جاريش هةندَي دةكةن. خةتةنةكردن ثيشةي فَيري خؤيان هةن ذنان
ضة قؤ موسء لة بةكاردَين كة ئامَيرانة شي ئةو دةكات. كارة ئة و دكتؤر يان
ميتكةيةو بإيني باوة كورديدا  كؤمةَلطةي لةناو ئةوجؤرةي  ثَيكهاتووة.
ضوار، لةتةمةني واباوة لةكودستاندا بإيني. بؤ بةكاردَيت موسيش زياتر
زؤر خةتةنكردنةكة ش كاري دةكرَين. خةتةنة كضان ساَليدا شةش ثَينج،
كةي ثَينازانن خَيزانةكة ناو ثياوةكاني زؤرجار دةكرَي. دةنطي بةبَي

خةتةنةكراون. كضةكان
دةبن لةئةنجامي جياواز كاردانةوة ي تووشي ذنانةي خةتة نةكراون ئةو
دة ستء كاري تة ندروستييةوة لة إووي نموونة بؤ دة ستدرَيذييةدا. ئةو
دةبَيت. شؤك زؤرو ئازارَيكي تووشي كضة ئةو ئةوة ية خةتة نة دةستبةجَيي
هةر برينةش ئةو شوَيني دةبن. دةرووني حاَلةتي تووشي هةندَيكيان

نابَيت. دةمَينَيتء ون
نامرَينَي، ذن سَيكسي هةوة سي خةتة نةكردن سَيكسواليتةوة: لةإووي
كاردانةوةي هاوسةريش ذياني بؤ كة مدةكاتة وة. ضَيذوة رطرتني بةآلم
جؤرَيكة خة تةنةكردن رووحيةوة لةإووي جووتبووندا. لةكاتي هةية خراثي
مناَلَي وةكو دةكرَي لةطةَل كارةت ئةو كاتَي توندوتيذي، لةدةستدرَيذيء
لة لة شت ئةو برينةشي بكة ي. لة خؤت بةرطري دةسةآلتيء ناتواني بَي زؤر

هةتاهة تايية. بؤ شوَينةواري دةكرَي
بةشَيكت دة بَيت كضيء تؤ  كة ئةوةي ثَيطةي لة سةر  نةريتَيك دابو
ثَيويستي سروشتيترين لة ضَيذ طةورةبووي  كة  ئة وةي بؤ لَيبكرَيتةوة
بةم شَيوةية لةجيهاندا ئَيستا دةبواية زاَلمانةيةو زؤر نةبيني مرؤظايةتي 
لةكوردستانيشدا ريشةي رةطو دابو نةريتة ئةم هةية. ئةمإؤ كة نةبواية
ميتكةي بإيني كة  بكرَي واتة ماشاي دةبَي هة َلكةندرَي. دةبَي ضةقيوةو
بؤي كةس لة لةشيء هة ردووك بةشَيكن ثة نجةيةكي واية بإيني وةك كضَيك

لَيي بكاتةوة. نيية
كاري ئةمإؤ كةهةر  حكومةت كورديء كؤمة َلطاي بؤ درةنطة  زؤر
كاري هاوبةش ثَيويستةو راطرتني خةتةنةي كضان. دةست ناكةن بؤ دةمء
بَيدةنطي نابَيت ئيتر كة شكاندووة زوقمةيان شةختة و ئة و وادي رَيكخراوي

تاوانةدا. ئةو لةئاستي بكرَي
تاوةكو ثَيويستة  زؤر خةتةنة بةقةدةغةكردني تايبةت ياسايةكي
راستةوخؤو كاري بكات. قةدةغةي ناوبباتء بةتاوان كارة ئةو سيطناَلَي
طرنطةء كؤنة دابونةريتة  ئةو  لةدذي خةَلكي  طشتي راي  دروستكردني

دةطرَي. خؤي شوَيني تةلةفزيؤنةكانةوة لةإاديؤو هوشياري كةمثةيني
زة برو طةورة يي تووشي الويء بةتةمةني كضانة ي ئةو ذنء نين كةم
منداَليان هةوَلدةين با دةبنةوة خَيزاني بَيبةزييانةي كؤمةآليةتيء زةنطي

مَيذووةوة. بدةينة زبَلخاني فإَي ئةو دابونةريتة نةبَيء خوَيناوي


