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و كةميك دةستكاري كراوة ، بؤية بة ثيويسيت دةزانني  ي كوردستاين نويدا بآلو كراوةتةوة5 لة الثةِرة 27/07/2005ئةم بابةتةي كة بةردةستتان ، لة ِرؤذي / تيبيين
 .جاريكي تر وةك خؤي بآلوي بكةينةوة

دان و ناين ماوةيةكة بةكار هيوةيةكي بليئةطةر ، ةوةرضاو رِِووي لة زياد بوون كردوتوندوو تيذي لة لة قوتاخبانةكاندا بةشي
لةم ماوانةي دوايدا لةسةر ليداين خويندكاران لةاليةن بةِريوةبةرو  بةخيرايي ضاويك بةسةر ئةو هةواآلنةدا بطيِرين كة

خةتةرناكةو ضةندة ةويت كة ئةم دياردةية انةكانةوة ئةجنامدراوة، ئةوةمان بؤ دةردةكمامؤستاياين قوتاخب
  لة قوتاخبانةي ئةختةري كضان لة كؤية ، 2005 / 4 / 19 ِرؤذي .ضةندة بةرفراواين بةخؤوة طرتووة 

 هةموو سةرو ضاوو و" ماريا كةمال علي "  خويندكارليداينبةِريوةبةري حويندنطاكة زؤر بيبةزةييانة كةوتة 
ئةلَي لةوكاتةوة ماريا باريكي دةروين خراثي " كةمال علي" باوكي خويندكارةكة جةستةي شةآللَي خوين كرد ، 

 كة ةشي لة هؤشخؤضوون بووة، وة ئةشلَي بةِريوةبةري ئةم قوتاخبانةية يةكيك لةو مامؤستايانةيوهةيةو تو

نيدان بةكار ئةهيداتبت و ئةمة يةكةم جاري نيية كة لة مناآلن زؤر توندو تيذي و لي . 
 بةِريوةبةري قوتاخبانةي سؤالظي كضان لةدةربةندخيان لةسةر كةميك "سؤزي" مامؤستا 2005 / 5 / 13ِرؤذي 

، بة قذ ِرايدةكيشيت و لة قوتاخبانةبةهؤي دووري مالَةكةيانةوة " شةيدا كةمال علي" دواكةوتين خويدكار 
لة " منوونةيي باآل" لة هةولير لة قوتاخبانةي 2005 / 7/ 12ِرؤذي . اليتةكةوة و لةوي دةيهيلَيتةوةدةيباتة تةو

 لة يبةنزيك تا ئيستا باسم كردن وتةمةين ئةو مناآلنةي كة لييان درواوة.   دةدريت"شاكار مستةفا" خويندكار 
 .  سالَداية14 تا 7نيوان 

 مامؤستايةكي 2005 / 7 / 20و سةيرو سةمةرةية ئةوةية كة ِرؤذي  طةورةترةلةمانةشئةوةي كة تاوانيكي 
 3لة منالَيكي تةمةن " بة ثيي هةوالَي ثةيامنير" لة طةِرةكي ِرووناكي شاري هةولير" ليزا" باخضةي ساواين 

اين ئةم لةسةر ئةوةي كة مريشاد خؤي ثيس كردووة ، ليد" مريشاد لوئةي سابري" ساآلن دةدات بة ناوي
خةلَكينة بِروانن ئةم منالَة تةا  . ِرؤذ لة جيطة بكةويت3مامؤستا يب بةزةيية دةبيتة هؤي ئةوةي كة مريشاد 

 !؟.. سالَة3تةمةين 
 سزاداين خويندكاران و مناآلن بة طشيت ئاسةواري زؤر خراثي ليدةكةويتةوة، توندوتيذي و كة ليدان ويةئاشكرا

ة هؤي دروست بووين باريكي دةروين زؤر خراث الي مناآلن ، وة مناآلن ترسونؤك ، ِرقاوي ، دةبيتزؤر جار وة 
 منالَي و تةمةينبار دةهيين و تارماي توندو تيذي لة هةلَسوكةويت توِرة ، طؤشةطري و ناكؤمةآليةيت و الواز 

خراث و ناخؤشي ليدةكةويتةوة،   ئةمة جطةلةوةي كة هةندي جار كارةسايت زؤر .طةورةيياندا ِرةنط دةداتةوة
ثؤيل ثينجةمي " هيمن نورةدين" نة ئيمة ضةندين جار باسي كارةسايت طيان لةدةسداين خويندكار وبؤ منو

، وة طياين لةدةست دانةوة " كويستان"بة هؤي ليداين لة اليةن مامؤستا كة مان كردووة،  لة سليماين سةرةتاي
و لة خويندنطاي سةرةتايي سليماين  تيكةلَ بة هؤي هةِرةشة" عادل"  ار خؤسوتاندين خوينكهةروةها
منالَي تر لة خويندنطاكان و  خؤ سوتاندين ضةندين ئةمةوي بةِريوةبةري قوتاخبانةكةيةوة ، توندوتيذ

لة هةولير ، " شةفةق"  سالَ ثؤيل شةشةمي سةرةتايي لة قوتاخبانةي14 ظينؤس تةمةن 2004 / 12 / 19  قوتاخبانةكان لةوانة ،
 / 6لة طةِرةكي كويستان لة هةولير ، " مون دةباغئمة"  سالَ ، ثؤيل سيي ناوةندي لة خويندنطاي 16 هاوذين ياسني 2005 / 1 / 5
ي كوِران لةطةِرةكي سورضياين " نةبةرد"  سالَ ثؤيل دووةمي ناوةندي لة خويندنطاي 15 سيد فةهار خليل تةمةن 2005 / 1

 .*هتد.....ن لة هةوليرا سالَ ثؤيل يةكي بازرطاين كض16هةولير بة طوللة خؤي كوشت ، ذيالن يوسف تةمةن 



ويندنطاو باخضةي ساواياندا ِروو خ تةا طؤشةيةك و ديويكي ئةو تاونكارييانةن كة ئةمِرؤ لة قوتاخبانةو نئةوانةي باسم كرد
تةا ئةو بةشة ديارةن كة ض ئةمة  دةسةآلتدارييت هةردوو حكومةيت هةريمي سليماين و هةولير لة كوردستان ، ةيسايدةدةن لة 

نووسةران و بآلو كراوةكانةوة هةوالَي ِرووداوةكة بآلو كراوةنةتةوة، بةشي لة اليةن لة اليةن كةس و كاري خوينكارانةوة يب يان 
هةق بة مناآلن كة لة ضوار ضيوةي ديواري ثؤلةكان و خوينطاكاندا دةمينبيتةوة دةيان جار لةوة شاراوةي ئةم تاوانكارييانة دةر

ةس ئةم ئامارو هةواآلنة ببيين و ببيسيت ئةوةي ال ئاشكرا دةبيت كة ثرؤسةي ثةروةردةو فيركردن لة كوردستان هةرك.  زياترن 
ة بةم جيطاي سزادان و هؤكاري منالَ سوتاند ن و توندو تيذيية بوتري لة ض ئاستيك داية، كة بةرِاسيت مايةي شةرمةزاريي

 ..!!حويندنطاو قوتاخبانة
 ي بةبانييةوة 8دنيادا مناآلن بة خؤشحالَي و شؤرو شةوقةوة ِروولة خويندنطاكان دةكةن ، لة ووآلتاين ئةمِرؤ لة بةشيكي زؤري 

 ضي و ضيني،  خويندن وخواردين خؤش و طةشت و وةرزش و مؤسيقاو وينةو ي ئيوارة خةريكي ياري و سةرحالَي و ميوةو 4تا 
دان ، سةرو طويالك خويناوي كردن ، دةست سزا خويندنطاكان جيطاي  لة ذير دةسةآليت هةردوو ئيدارةكةداكةضي لة كورستان و

 .وقاض شكاندن ، خؤ سوتاندن و دةيان جؤري تري سوكايةيت و ئيهانةتكردن بة مناآلنن
 

مايف مرؤظ  بة ئازادي و يان بِرواةو ، نني ، ئازادخيوازو ثيشكةوتنخواز ننيهةردوو دةسةآلتداري كوردستان دةسةآليت علماين 
يان ، هةربؤيةشة ئةم دةسةآلتة ناتواينَ حوكمِرانرازيك و بةشيكة لة بةِريوةضووين  وة بةكار هيناين توندو تيذي ئام ،نية

ثرؤسةي وةردةو فيركردن ، سيستةميكي علماين و ثيشكةوتنحواز كة هةموو اليةنة سةرةكييةكاين سيستةميكي نويي ثةر
ئةم .  بطريتةوة ، لة خويندنطاكاندا ثةيِرةوي ليبكات"وانةكاين خويندن ، قوتاخبانة ، مامؤستاو خويندكار" ثةروةردةو فيركردن

 شيوازي بةِريوةضووين  كة لة كوردستاندا ِروودةدةن ، بةشيكة لة بةطشيتينكاران و مناآلنهةق بة خورانة دةتاوان
و لة سنوردانانو كؤتايي ِرووداين ئةم تاوانانةلة  بةرثرسيارن PUK & PDKبؤية هةردوو دةسةآلتدارييت . دةسةآلتدارييت

 .ثيهيناين
اآلنة ، كة بةجدي طرنكي بةم كيشةية بدةن ، وة ئةركي سةرشاين هةموو ئينسانيكي ثيشكةوتنخوازو بةرطريكةر لة مافةكاين من

اليةنة سةليب و خةتةرناكةكاين لةسةر مناآلين كوردستان درك ثيبكةن ، لةهةمان كاتدا هاوكاري سةنتةري مناآلن بكةن لة 
ثةروةردةي ئيدارةي كوردستان و بةتايبةتيش بؤ سةر هةردوو وةزارةيت هةردوو  سةرفشارهينان و ناِرةزايةيت دةربِرين بؤ

 .هةوليرو سليماين بؤ نةهيشنت و بنةبِركردين ئةم ِرووداوة ثِر تراذيدياييانة
 .و بةديهيناين ذيانيكي ِرازاوةي ثِرئاآلو واآل بؤيانبذي خةبات لة ثيناوي بةدةست هيناين مافةكاين مناآلن 
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 -/ :تيبيين
 . لة جنيظ Amnesty , Unicef , Unhcr تةرجةمةي ئةم بابةتة بة زماين فةِرةنسي و سويسري ئةدريت بة  •
 .وينةيةك بؤ بةِريز جالل تالَةباين سةرؤكي عيراق •
• ز مسعود بةرزاين سةرؤكي هةرينةيةك بؤ بةِريستاني كوردموي. 
  .هةردوو وةزارةيت ثةروةردة لة سليماين و هةولير •
 .و بآلوكراوةكاندةزطاكاين ِراطةياندن  •

   .ةمسكؤ عبدالكرمي وةرطرياو نووسةر ةكان لة ووتاريكيوين هةنديك  *


