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  .. .. ديـــدطـــــاديـــدطـــــا
  .. دةينوسيت) ِرةطةز ِرةشيد (

  .. ..  غيابات بيتامة حةيراين غيابات بيتامة حةيراينييئةو دةمةئةو دةمة
 ياساو  ثاراستينيبةناو،  كوردستان كة هةميشة لة زانكؤو ثةميانطاكايني يةكيك لةو سيستةمانة

ميانطا لة كة بةهؤيةوة زانكؤو ثة.. ة) غيابات(ي سيستةم، ي لةطةلَدا ئةكري مامةلَةيئيلتيزامةوة بةجد
  ..  و ثانتايي خويندن دةبيتة مةعةسكةري عةسكةرييةوة دةشوين بؤ دوو دةزطاي مةدةنيدوو دةزطا

 قوتابيةك غيابات ئةو كاتة دةيتواين،  عيراق و ئيرانيرةنطة ثيتان سةير بيت كاتيك بزانن ثيش شةر
رذيم ، ي عيراق و ئيران هةلَدةطريسي شةربةالَم كايتَ.. %30 بطات بة  غياب بووينيفةصل بكات كة ريذة

بؤيةش ،  جةنط ثِرتر بكات زؤرتر دةبيت و بري لةوة ئةكاتةوة كة بةرةكايني بة سةربازثيويسيت
،  سةرباز و بةرهةم هيناين تر بةدةر ناكات لة شويين دةزطاكاينيوةك باق  خويندنيشدةزطاكاين
 فةصل كردن و بة هؤيةوة ئاسيت% 15 بؤ  دادبةزيين30%لة  ِريذةكة يئيد..  عةسكةرتاريةتيخزمةتطة

 ئةو مؤديلة دريذ يئيد..  جةنط ِرةوانة ئةكا نا ئيلتيزاميةوة بؤ بةرةكايني بةناوزيتر ئةكاو قوتايب
  ..  ئةمينيتةوةي بةعس وةكو خؤي تر ياساكايني ِراثةِرين و تا هةنوكةش وةك زؤربةيدةبيتةوة بؤ دوا

 ِراثةِرين ئةطةر هيض نةبيت ئةوةمان ثيدةلَيت كة ي دواي سال14َ ئةو سيستةمة بؤ ييذ بونةوةبيطومان در
، دةرباز بكاو  يلَي ناتوانيت خؤي كورد بةعسةو دةستةالَيتي خويندن لة كوردستان دريذكراوةيثِرؤسة

ئةو هةموو ..  دونيايةي ديكة زانكؤكاين ئةزموويني كوردي كة ثييان واية زانكؤيئةو هةموو درومشانة
 بريقةدار ي جطة لة كؤمةلَيك درومشي كورد دةبةخشن بة خوينديني نوي كة شارستانيةتيةكيدرومشانة
 خويندن نةتوانن خؤيان لة بةعسيترين و عةسكةريترين  ئةطةر دةزطاكاينيضونك..  تر نيةيهيض شتيك

كة ئةمِرؤ لة هةموو ،  بكةني سويديضؤن دةتوانن باس لة سيستةم، سيستةم دةرباز بكةن
  ..  ئةكةنةوةيكؤبونةوةكانياندا دووبارة

  ناضار ئةكات لة موحازةرةكان بةطشيت كة قوتايبيمن ثيم واية كاتيك غيابات دةبيتة ئةو هيزة جةبرية
هيض مانايةك نابةخشيت جطة ، مامؤستايةك ثشت بة غيابات ئةبةسيت، كاتيك دكتؤريك، ئامادةبيت

 سةقةت دةلَينةوةو ناتوانن ي زؤر الواز دان و مةةجيكي خويندن لة ئاستيك كة كة دةزطاكاينيلةوة
 ي ناكات لةوةي مامؤستا باوةر بةخؤييانذ..  ئامادةبوون بنياد بنين مةةجةوة خؤشةويسيتيلةريطة

 ناضار بكات لة ايب بابةتةوة قوتي دةولَةمةندي بيت و لة ِريطةيكة دةتوانيت ضاالك و ثر زانيار
 يئةمة ويِرا..  ذوورةكانيان بكاتي غياباتةوة ِراثيض بيت و يبيجةبر ناضار دةبيت،  ئامادةبنيذوورةكة
  ..  ناتةندروستةو لةخزمةت بةعسةوة لة دايك بووةي خويندن لة كوردستان سيستةميكيسيستةم

 غياباتةو يكة سيستةم (سيستةم بطوريت ترين يكة تؤ نةتوانيت عةسكةر، جا ليرة ثرسيارةكة ئةوةية
 ِرةنطاو ي بة درومشضؤن دةتواين، )  شةِر و بةعس لةدايك بووةهةموومان دةزانني لة خزمةت بةرةكاين

 دكتؤر ي هةرة زؤريكة تا ئيستاش زؤربة(، ي خويندن بكةيمؤديرنةتة، ي سويدِرةنط باس لة ئةزمووين
  ) ..  قؤناغ لةكوييةيان واية كة كوتك ئةزاين باوةري كورد خويندينو مامؤستاكاين

بوو لة )  باي شانؤيكؤر(ي  طروثي شانؤيةك ناونيشاينيئيحا،  غيابات ويرانة حةيراينيئةو دةمة*
  r_ragaz@yahoo. com) حةيراين،  دونيا بيتامةيئةو دةمة ( يةو شيوةيةيةيكة خؤ، سليماين
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