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  طؤران هةريري طؤران هةريري ... ...   مةتةلَيكة و هةولَ بدة بيزانيتمةتةلَيكة و هةولَ بدة بيزانيت

  

  
تؤ ئازاد بة لة دةستنيشان  ئةو وينةيةي دةيبينيت يةكيك لةم دةستةواذانةي خوارةوة مانايةكي تةواوي ثي دةبةخشيت

  :جنيتدين ئةو وةالَمةي بؤي دةطوكر
  ؟يتلةوانةية وينةي ثرؤذةيةك بيت و كارةكاين بة سسيت بةريوة دةض •
  ؟دةبيـت هةلَمةتيكي حكومةت بيـت بؤ بنياتناين مالَ بؤ ئاوارةكان •
  ؟يان مةبةستمان ئةو ثةلَة هةورة رةشةية كة بؤين بارانيكي بة خير و بةرةكةيت ليوة ديت •
يان ئةوةتا ئةو ثةلَة هةورة رةشة تةنيا دروست بووي كةلَةكةبوونةوةي دوكةلَي ناتةواو سوتاين بةنزيين  •

  ؟مبيلةكاين ناو شاري هةوليرنئؤتؤ
  . ئةطةر من بؤ خؤم مةتةلَةكة هةلَبينم ئةوا دةستةواذةي ضوارةم هةلَدةبذيرم

هؤ خةلَكينة ئةوةي بةرضاوتان دةكةويت وينةي ئةو ثةلَة هةورة ِرةشةية كة دةوران دةوري ئامساين شاري هةوليري داوة و 
ةدةها كارةسايت جةرطِربي تايبةت بة نةخؤشيية ترسناكةكان دةكاتة ميواين وةك ديوةزمةيةكي ترسناك دةيةها بةلَكو س

  . سيية بيطةرد و ثاكةكاين مندالَ و ثري و الو و ئافرةيت ئةو شارة
 كة نازامن بؤضي بةريوةبةرايةيت ،ئةو هةورة كةلَةكةبووةوةي دوكةلَي طزؤزي ئؤتؤمبيلة شِرةكاين ناو شاري هةولير

 ، ي تايبةت بة طواستنةوة– بةناو سةنديكا -و سةنديكاي  ، تاوةكو ئيستا سنووريكيان بؤ دانانيتهاتوضووي هةولير
رينمايي بؤ برا شؤفريةكان دانانين كة طةرةنيت دةدةم بة هةر كةسيك بيت و طةِرانيك بكات لة شةقامةكاين ثايتةخيت 

و لةوانةشة ،ي رابردووي وةك مؤزةخانةيةكي طةِرؤك دةبينيـتكوردستان ئؤتؤمبيلي ساالَين شةستةكان و حةفتاكاين سةدة
وا تيبطات كة كاري ئةوان بريتيية لة قةالَضوكردين ميش و مةطةز بةو دوكةلَة رةشة حةياتةكةي دةرضووي نيو طزؤزي 

بةنزين و نةسووتاين كة ئةو دوكةلَةش لة ئةجنامي تةوا  و ضةند جار تةعمري كراوي يب سوود،مةكينةي تةواو لةكار كةوتوو
دروست دةبيت و وةك ترسناكترين هؤكاري تووشبووين منداالَن بة نةخؤشي شيرثةجنة سةير دةكريـت جطة لة 

وة بؤ زياتر تيطةيشنت لة زيانةكاين ئةو هةورة رةشة حةياتةي سةر ،نةخؤشيةكاين تايبةت بة كؤئةندامي زاوزي و دةمار
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كة كؤمةليك لة زاناياين ريكخراويكي ذينطة لة واشنتون ريكيان خستووة لةم لينكةي ةوة شاري هةولير ئةو راثؤرتة خبوين
  ) .  راثؤرت (خوراةوة

فريةكاين شاري هةولير و وة بؤ ئةوةي زياتر ئاراستةي طلةييةكان و كةمتةرخةمييةكان نةخةينة ئةستؤي برا شؤ
 كة خاوةن نانةواخانةكان و كورةكاين دروستكردين  بكةين ثيويستة ئاماذة بةو ريطا ناياساييانة،بةريوةبةرايةيت هاتووضؤ

 بؤ خةلَكي خاوةن طرفت لة تةزووي كارةبا دةيطرنة ،خشت و خاوةن ئاميرةكاين بةرهةمهيناين ووزةي كارةبا بة بةرامبةر
ئةويش بة سووتاندين رؤين بةكارهينراو و نةويت ِرةش و ضةندين سووتةمةين هاوشيوةي تري مةترسيدار بؤ سةر ، بةر

بؤ ئةوةي قازاجنيكي زؤر و مةسرةفيكي كةم بكةن و هةمووي لةسةر حيسايب ذينطة و تةندروسيت خةلَكاين يب ئاطا ، ذينطة
  . لةم كارة ترسناكة

تيمي طةِرؤكي دروست كردووة بؤ سزاداين سةرثيضيكاران و ئةوةيان كاريكي دروستة بةالَم  راستة وةزارةيت تةندروسيت 
 تةنطي ثي هةلَضنيون و بةرتيل :ظايرؤسي كوشندةي يب ضارةسةري ناونراو بةلةهةمان كات ضةندين تيمي طةِرؤك هةن كة 

تةوة و كارةكانيشان لة ضوارضيوةي رؤتينيكي بؤ نادؤزريتةوةهيض ضارةسةريبؤن دةخولي تام و يب و خاوةن ،كي يب 
 براي ضاورةشم لة ثشت ضاوة زةقةكانت دوو برؤي :سةرثيضيةكانيش بةردةوامن لة سةرثيضي يب ئةوةي كةسيك ثيان بلَيت

  . رةشي قةتراين هةية
ئةطةر  (اراستين ذينطة و دارستانةكانلةهةمان كات لة هةولير بةريوةبةرايةتييةك هةية كة ثيي دةطوتريت بةريوةبةرايةيت ث

ئةي ئةطةر ،  باشة ئةطةر ثاراستين ذينطة لة ئةستؤي ئيوة بيت حالَمان ئةو حالَةية،) هةلَة نةبوومب لة ناوهيناين
  ؟ ؟خوانةخواستة ئيوةمان نةبيت ضيمان بةسةر ديت

 مةتري لة طزؤز بؤ 2ةوةش نابيت كة بؤرٍِيةكي برايان ثاراستين ذينطة تةنيا بةثؤستةر و قسةي يب كار ناكريـت و ب
بةوةش نابيـت كة جطةرة لة  ،بةرزيةك بطات بة سةرووي ثاسةكان طواية ئةم كارة مةترسسيةكان كةم دةكاتةوة دابنريت

ة نةوةك بةالَم كاري زؤر طرنط و قورسترتان لة ثيش ،كة منيش لةم خالَةدا ثشتطرييتان دةكةمفةرمانطةكان قةدةغة بكريـت 
بة قةدةغةكردين جطةرةكيشان ض طؤِرانكاريةكتان كردووة لة كةم كردنةوةي رادةي ثيس بووين ئاووهةواي . كاري الوةكي
  . ئةوةي دةيبينن جطة لة رؤذ لة دواي رؤذ ضِرتربوونةوةي ئةو هةورة رةشة ضي تر نيية؟ شارةكةمان

ر و سليـت (ماينجا هيوادارم هةردوو ئيدارايت حكومي لة هةوليطومامن نيية هةمان حالَةتيش لة سليماين بةدي دةكري (
كاريك بكةن بؤ ئةوةي ذينطةيةكي ثاك و خاوين دابني بكريـت تاوةكو بتوانني نةوةي دوارؤذ نةوةيةكي دوور لة نةخؤشي و 

 ،وةي ئؤتؤماتيكي فلتردار ئةوةشتان لةياد بيت بةرثرسان ئيوةي خاةن سثليت و ساردكةرة،تةندروست ثاك و بةهيز بيت
 بةالَم كةسانيك هةن لةم شارة رؤذانة بةقةد ئةو هةوا فينك و طةرمةي ،ئةطةر دوور بن لة مةترسييةكاين ثيس بووين ذينطة

 ئةطةر بؤ جاريكيش بيت ،ئيوة هةلَيدةمذن هةوايةكي ثِر لة ثيسي و هؤكارةكاين تووش بوون بة نةخؤشي ترسناك هةلَدةمذن
  امارةكاين مردين منداالَين تازة ثيطةيشتوو بطيِرن بزانن هؤكارةكاين مردنيان ضني ضاو بةئ
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