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هةرَيم ليذنةيةك لة رازى نابَيت بةغدا
سةرذمَيريى ثَيكبهَينرَيت بؤ

هـاوثةيمـاني لـيسـتى
جـيـادةكـاتةوة كـورد لــة شـةبـةك

رؤذنامة

كوردستان، هاوثةيمانى ليستى
ثَيدانى بإيارى خــؤى بةدةستى
قبوأل شةبةك، بة تايبةت كورسيى
ليستةكةو ئةندامانى ـــاتء دةك
كارةى هاوثةيمانى ضاودَيرانيش ئةو
كوردو لة «جياكردنةوةى شةبةك بة
ئاسايشي نةتةوةيي بؤ سةر هةإةشة
لَيكدةدةنةوة. كوردستان»  طةلى
ليستي لة شةبةكيش نوَينةري
بؤ كورسييةك داناني هاوثةيماني،
«ستةمء بة موسأل  شةبةكةكاني

لة كورد» ناودةبات. خيانةت
ثةرلةماني دووشةممة رؤذي
ستيظان ثَيشنيازَيكي بة عَيراق
سكرتَيرى نوَينةرى  ديمستؤرا، 
نةتةوةيةكطرتووةكانلةعَيراقرازيي
تةرخانكردنى بة تايبةتة  كة بوو،
كةمينة ثَيكهاتةء  بــؤ  كــورســى
لة ئيتنييةكان مةزهةبيىء ئايينىء
بةطوَيرةى ثارَيزطاكاندا. ئةنجومةني

بؤ كورسييةك  ثَيشنيازةش ئةو 
ئةنجومةني لة  موسأل شةبةكةكاني
داهــاتــوو ــووى ثــارَيــزطــاي ــات داه

تةرخاندةكرَيت.
ئةندامي شةبةك، يوسف ئةحمةد
كوردستان، هاوثةيماني ليستي
لة دةكات شةبةك نوَينةرايةتى  كة
بة سةبارةت هاوثةيمانى، ليستى
شةبةكةكان بة كورسييةك ثَيدانى
فوئاد د. «تةنها وتى: رؤذنامة بؤ
بةو هاوثةيمانى، سةرؤكي مةعسوم،
ئةنداماني بووةو رازيي ثَيشنيازة
بوونء ئةوة دذي هاوثةيماني تري
شةبةك ئةوةي لةسةر سوءربوءن
هةذمار كةمينة نةتةوةيةكى  وةك
شةبةك بةوثَييةى ــت»، ــةكــرَي ن
كــوردةو نةتةوةيان مسوَلماننء
هةورامييةء ئاخاوتنيان ديالَيكتى
رؤذبةيانيء عةشيرةتةكاني لة
زةنطةنةن شَيخانييء زراريـــيء
زؤربــةي ــوردن، ك هةموويان  كة 
ئةوةي مَيذءونوءسان كؤكن لةسةر

كةمينة بة نابَيت كوردةء شةبةك كة
بؤ كورسي ئةطةر هةذماربكرَيت
نةتةوةى وةك ئةوكاتة دابنرَيت،
بؤ حسابي جياواز لة كورد كةمينةى

دةكرَيت.
بؤضوونةكةى ثَيضةوانةى بة
ــةدؤ، ق حةنين يــوســف، ئةحمةد 
شةبةك نوَينةرى ثةرلةمانتارى
لة شيعة، ئيئتيالفى ليستى  لــة 
«ئةو وتى: رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكدا
دةبَيت باشى  كاريطةريى هةنطاوة 
ناسنامةى ثــاراســتــنــى ــةســةر  ل
نةتةوةيةكى وةك شةبةك نةتةوةيى
هةروةها عَيراقدا». لة سةربةخؤ
سةركردايةتى بةوةشدا كة ئاماذةى
بانطةشةى هةميشة كورد سياسيى
كوردن شةبةك كة دةكرد ئةوة بؤ
ثَيشنيازةى ئــةو  «ثةسةندكرنى
كوردى هةوآلنةى ئةو ثةرلةمان

ثوضةَلكردةوة».
لةوبارةيةوة راثؤرتَيك  ٣دا لة ل  

بآلوكراوةتةوة

حكومةت: ضاكسازيى ليذنةى سةرؤكى

سةعات كارمان كردووة ٥٠ ماوةى بؤ

طوندنشينةكان
دةكةن كؤض بؤضى

���������������

������������������������������������������������������� �

�

���������������

������������������������������������������������������� �

�
���������������

������������������������������������������������������� �

�
١٠ ل

ديموكراسيى كوردى، دةسةآلتى
ضةواشةكاريى يان

كورد دذى لة نوآ هاوثةيمانيَتييةكى
ثَيكدةهيَنرَيت

رؤذنامة

سةرؤكى شاكةلى، محةمةد شَيخ
ليذنةىضاكسازيىحكومةت،رايطةياند،
تــةواوكــردووةو كارةكانيان ئــةوان
لة بــإيــارة راثــؤرتــيــان ئــامــادةيــةو
ئةنجومةنى داهاتوءى  كؤبوءنةوةى 

بكرَيت. لةسةر طفتوطؤى ــران وةزي
بةوةدةدات ئاماذة ليذنةكة سةرؤكى

سةعات   ٥٠ ئاكامى راثؤرتة ئةو كة
كة ليذنةكةيانة، بةردةوامى كاركردنى

كارةن. ئةو سةرقاَلى نيوَيكة مانطء
شارةزايانى تريشةوة لةاليةكى
رةخنةى ثالندانان ئابوءريىء بوارى

هةية، وزاريية ليذنة لةو ئةوةيان
طةندةَلى سةرةتا بوو ثَيويست كة
دةستنيشان دامودةزطاكانيان نَيو
رَيطةضارة لة بيريان ئةوجا بكرداية،

بكرادايةتةوة.
بارةيةوة لةو راثؤرتَيك ٢  لة ال

بآلوكراوةتةوة.

قادر هةستيار

بــةشــداريــى ــة ب ـــورد ــى ك ــاران ــةي ن
علةييان ــةطء ــَل ــوت م مــةشــهــةدانــىء
هةَلبذاردنةكانى بؤ نوآ هاوثةيمانَيتييةكى
سةرؤكى جَيطرى  ثَيكدةهَيننء داهاتوو 
بةرةية ئةو ثَيكهَينانى هاوثةيمانيش ليستى
طروثى ئةزموءنى «دووبارةبوونةوةى بة

قةَلةمدةدات. لة تةمموز» (٢٢)ى
ثــايــتــةخــت ـــةغـــداى ثـــَيـــرآ لـــة ب
نوآ سياسيى هاوثةيمانَيتييةكى
(طردبوونةوةى ناونيشانى  بة  ثَيكهَينرا
هةر كة نيشتمانى) عَيراقى ــرؤذةى ث
سةرؤكى مةشهةدانى، مةحمود لة يةك
سةرؤكى موتَلةط، ساَلح ثةرلةمانء
خةَلةف نيشتمانىء ديالؤطى ــةرةى ب
ديالؤطى ئةنجومةنى  سةرؤكى علةييان، 
لةخؤ تر اليةنَيكى ضةند نيشتمانىء

عةرةبى (طردبوونةوةى لةوانة دةطرَيت،
ديموكراسى طردبوونةوةى عَيراقى،
بؤ عَيراقى كؤمسيؤنى نيشتمانى،
ثارتى مةدةنى، كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
طردبوونةوةى عَيراقى، دادوطةشةثَيدانى
بزوتنةوةى ئازادةكان، نيشتمانيية عَيراقيية
بزوتنةوةى رزطاريى نيشتمانى سةربةخؤ،

عَيراق). يةكَيتى ميللى بةرةى نيشتمانىء
بزوتنةوةى سكرتَيرى لهَيبى، تةها
رؤذنامةى بة  نيشتمانى، ديموكراسى 
هاوثةيمانَيتييةكة ئةو ئَيستادا لة راطةياند:
ئةنجومةنى داهاتووى هةَلبذاردنى بؤ
كةسايةتى ضةندين عَيراقةء ثارَيزطاكانى
ثةرلةمانيش دةرةوةى لــة شيعةى
بؤ ــةكــانــيــش هــةوَل ــووةء ــرت ــؤط ــةخ ل

دةبَيت. بةردةوام بةرفراوانكردنى
ثةرلةمانى عَيراقيشة كة ئةندامى لهَيبى،
جةختى تةوافوق، بةرةى ليستى لةسةر

ثَيكهَينانى سةرةإاى ئةوةكردةوة لةسةر
تةوافوق، لةبةرةى هاوثةيمانَيتيية ئةو
هةمان زؤرة ئةطةريش  نةكشاوةتةوةء 
كارى ثةرلةمانيشدا لةناو لَيكطةيشتن

ثَيبكرَيت.
جَيطرى ــجــى، ــةرزن ب ســةعــدى د. 
كوردستان، هاوثةيمانى ليستى سةرؤكى
بة بةرةية ئةو دروستبوونى دةربارةى
طروثة ئةو ثَيكهَينانى راطةياند: رؤذنامةى
طروثى ئةزموءنى دووبارةكردنةوةى 
كة عَيراقة، ثةرلةمانى تةمموزى (٢٢)ى
كورد داواكارييةكانى دذى لة ئةوكاتة
هةَلبذاردنةكان ياساي بة سةبارةت
ئةو «ئةندامانى وتيشى: كؤبوونةوة».
هةر ثَيشتريش نوَيية هاوثةيمانَيتيية
لةو جطة ــردووةو ك كورديان دذايةتى
هيض هةيانبووة، ثَيشتر كة مةترسييةش

نابَيت». زياتريان مةترسييةكى

خدر: مةال

رةط، راطةياندنى

يةكيَتى دةسةآلتدارانى

لةرزاندووة

٢ ل

نةيانتوانى ثةرلةمانتاران
دابنَين فرةذنى تووندةكان» بؤ «مةرجة

٧ ل

كةالر لة
ئاو بردى دينار ضوار مليار
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يوسف بةهادين
قادر هةستيار

كوردستان، هاوثةيمانى ليستى
ثَيدانى كورسيى بإيارى بةدةستى خؤى
ئةندامانى قبوَلدةكاتء شةبةك بة
رايانواية سياسيش ضاودَيرانى ليستةكةو
كوردو لة شةبةكة جياكردنةوةى ئةوة كة
نةتةوةيي ئاسايشي سةر بؤ هةإةشةية
ئةوةى سةربارى كوردستان،  طةلى
هاوثةيماني ليستي لة  شةبةك نوَينةري
شةبةكةكاني بؤ كورسييةك داناني
كورد لة  خيانةت»  «ستةمء بة  موسأل 
ثةرلةمانتارَيكي ثَيضةوانةوة بة دةزانَيتء
شيعةش ئيئتيالفى ليستي لة شةبةك 
ئةوانة ئيرادةي  سةركةوتني بة  ئةوة
جيا نةتةوةيةكي بة شةبةك كة دادةنَيت

دةناسن.
عَيراق ثةرلةماني دووشةممة رؤذي
ديمستؤرا، ستيظان ثَيشنيازَيكي بة
عَيراق،  UN لة نوَينةرىسكرتَيرىطشتيى
نوَينةرايةتي بة تايبةتة كة بوو، رازي
ثارَيزطاكان، ئةنجومةني لة ثَيكهاتةكان
شةبةكةكاني بؤ كورسييةك تيايدا كة
ثارَيزطا ئةنجومةني داهاتووى لة موسأل
مشتومإي ئةمةش تةرخاندةكرَيتء 
ئةو ثَيكهاتةيةي يان نةبوءني كوردبوون

هَيناية ئاراوة.
يوسف ئــةحــمــةد ثــةرلــةمــانــتــار 
شةبةكة لة ليستي شةبةك، كة نوَينةرى
بة سةبارةت كوردستان، هاوثةيماني
بؤ شةبةكةكان، بة كورسييةك ثَيدانى
مةعسوم، فوئاد د. تةنها وتى: رؤذنامة
ثَيشنيازة بةو ليستةكةي سةرؤكي
تري هاوثةيماني بووةو ئةنداماني رازيي
لةسةر سوءربوءن بوونء ئةوة دذي
نةتةوةيةك وةك شــةبــةك ئـــةوةي
شةبةك ضونكة  نةكرَيت، هــةذمــار 
كــوردةو ــان ــةوةي ــةت ن مسوَلماننء
لة هةورامييةء ئاخاوتنيان ديالَيكتى
زرارييء رؤذبةيانيء عةشيرةتةكاني

هةموويان كة  زةنطةنةن، شَيخانييء 
مَيذءونوءسانيش ــةي زؤرب ــوردن، ك
كوردةء شةبةك ئةوةي كة لةسةر كؤكن
«ئةطةر هةذماربكرَيت، كةمينة بة نابَيت
وةك ئةوكاتة دابنرَيت، بؤ كورسي

دةكرَيت». حسابي بؤ نةتةوة
بةرزنجي، سةعدي د.  لةبةرامبةردا
هاوثةيماني ليستي سةرؤكي جَيطري
كورسي رازيي بووة ئاشكرايكرد، كورد
ثَيكهاتةيةكي نةك وةكو شةبةك، بدرَيتة
وةك بةَلكو ئاييني، يــان نةتةوةيي
خؤيان تايبةتةمةندييةكي كة ثَيكهاتةيةك
ئةوة ئايينين،  نة نةتةوةيينء نة هةية، 
نوَينةرايةتي كَيشةي ضارةسةري بؤ
بؤ ــيــةك ــدي بــةرذةوةن كةمينةكانء

هةَلبذاردنةكان.
بةوةشكرد ــاذةي ــام ئ بةرزنجي
ئةوة ماناي شةبةك بؤ كورسي داناني
لةسةر ناتوانن شةبةك خةَلكي نيية
دةتوانن هةَلبذَيرن،  خؤيان تر  ليستي
كانديد خؤيان ليستَيك هةموو لةسةر
ليستي لة تر شةبةكي رةنطة بكةن،
وتيشي: بكات، كانديد خؤي هاوثةيماني
بؤ دانراوة بؤ شةبةك كورسييةي ئةو »
لة زياتر ضونكة هاوثةيمانيية، ليستي
كورد دةزاننء بة شةبةك خؤيان ٨٠٪ي

كورد دةدةن». بة كانديدي دةنط
رَيذةي ،١٩٥٧ ساَلي ئاماري  بةثَيي 
بووة، ٪٤٥ حةمدانيية ناحيةى لة كورد

لة ــةآلم ب شةبةكن، زؤريــنــةيــان كة 
زؤر  كورد رَيذةي  ١٩٧٧ ئاماري ساَلي
ئةوةي بةهؤي ،٪٢ بؤ كةمبووةتةوة
بةعةرةبكردني  ١٩٦٠ هةَلمةتي ساَلي لة
نةتةوةيان دةستثَيكراوةو شةبةكةكان
بة كــراوة بةعسةوة رذَيمي لةاليةن

عةرةب.
ثــةرلــةمــانــتــاري قـــةدؤ، حةنين 
شيعة، ئيئتيالفى ليستى لة شةبةك 
ئيئتيالف «ليستى وتــى:  رؤذنامة  بؤ
دانانى لة هةبووة بةرضاوى رؤَلَيكى
ثشتطيريي شةبةكء بؤ رَيذةية ئةو
ثارتة ثَيضةوانةى بة لَيكردوون تةواويان
ئيرادةى لة «رَيزيان كة كوردييةكانةوة،
بؤ كورسى دانانى نةطرتووة».  شةبةك
دةنطانة بة سةركةوتنى ئةو شةبةكةكان
نةتةوةيةكى شةبةك ثَييانواية كة دانا
ئةو بةوتةي نين، كورد سةربةخؤنء
دةبَيت باشى كاريطةريى  هةنطاوة  «ئةو
نةتةوةيى ناسنامةى ثاراستنى لةسةر
لة سةربةخؤ نةتةوةيةكى وةك شةبةك

عَيراقدا».
كة بـــةوةشـــدا ـــةدؤ ئـــامـــاذةى ق
هةميشة كورد سياسيى سةركردايةتى
شةبةك كة دةكرد ئةوة بؤ بانطةشةى
ثَيشنيازةى ئةو «ثةسةندكرنى كوردن
ــوردى ــةى ك ــةوآلن ه ــةو ئ ثــةرلــةمــان
شةبةك سةلماندي ثوءضةَلكردةوةء
عةرةبةو نةتةوةكانى لة هيضكام بة سةر

نين». كورد
ئيئتيالفةوة ئةندامةكةي بةثَيضةوانةي
هةنطاوة «ئةو ثَييواية شةبةك ئةحمةد
كورد»، لةسةر دةبَيت خراثي كاريطةريي
قبوأل ئةوة ئيئتيالف ليستي لةبةر كة
دانا سازشكردن بة  ئةوةشي  بكرَيت،
لةوبارةيةوة كوردء نةطؤإةكاني لةسةر
كة ئيئتيالف، فشاري «لةبةر ــي: وت
لة شةبةك ئةوةية سياسيي مةبةستي
كةمينةيةك وةك بكاتةوةء جيا كورد
هاوثةيماني ليستي سةرؤكي دايبنَيت،
ضونكة ــووة، ب رازي ثَيشنيازة بــةو
كردووة ئــةوةي هةإةشةي ئيئتيالف
تةرخانكردني بة نةدةين دةنط ئةطةر
بة دةنط ئــةوان  شةبةك، بؤ كورسي 
لة بودجةي نادةن كورد  ١٧٪ي رَيذةي

.» ٢٠٠٩
لةو نيطةرانة شــةبــةك،  ئةحمةد
كاري دةبَيت كورد ثَييواية  هةوآلنةء
مافي ــةوةي  ــةإان ط بــؤ بكات زيــاتــر 
ئةو لةسةر شةإبكات  شةبةكةكانء 
شةبةك ناكوردبوءني نةك ناوضةية،
لةدةست ناوضةيةش ئةو قبوَلبكاتء
خةَلك دواكةوتةي  ببَيتة نةك نــةدات، 
با نازانَيت، بةكورد خؤي «ئةوةيشي
ئةوة ضونكة دةربضَيت،  ناوضةية  لةو

ناوضةيةكي كورديية».
٥٠ي مــادةي البردني لةسةرةتاي

ثارَيزطاكان، هةَلبذاردني ياساي
ليستء لــةنــَيــوان توند  مشتومإي
دروستبوو عَيراق ثةرلةماني اليةنةكاني
البردني هؤكاري كة شةبةكةكان، لةسةر
ئيئتيالفء نــَيــوان كَيشةي مــادةش
نوَينةرايةتي لةسةر بوو هاوثةيماني
ئةنجومةني لة كةمينةكان ثَيكهاتةو

ثارَيزطاكاندا.
ثةرلةماني ئةندامي مةخموري، غةفور
شةبةكةكان جياكردنةوةي كوردستان،
«ليستي ــت، ــَي دةزان ــورد ك زياني بة 
تةنها كورتبينةء كوردستان هاوثةيماني
رةهةندةكاني دةبيننء خؤيان بةرثَيي
لة كة  نابينن دواإؤذدا لة كَيشانة ئةو 
دةشكَيتةوة، كورد  زياني بة  داهاتوودا
كــورد ــة ل شــةبــةك جــيــاكــردنــةوةي
عةرةبكردنء سياسةتي درَيذةثَيداني

كوردة». بإبإكردني
يةكَيتي سكرتَيري  كة مةخموري، 
كوردستانيشة، ديموكراتي نةتةوةيي
بةو بؤية هاوثةيماني كوردستاني ثَييواية
تر كورسييةكي كة بووة رازي ثَيشنيازة
موسأل ثارَيزطاي لة زيادبكات كورد بؤ
ئةوة بزانن باش ئةوة دةبَيت «بــةآلم
ئةوةش كورد، لة شةبةكة جياكردنةوةي
نةتةوةييء ئاسايشي سةر بؤ هةإةشةية
ناو بخرَيتة ناكؤكي بؤئةوةي هؤكارَيكة

كورد». كوردستانء نةتةوةي طةلي
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دابأي لة كورد شةبةكي خؤى هاوثةيماني بةدةستى
نةبوو هاوثةيماني راي شةبةكء بدرَيتة كورسي بوو رازي فوئاد د. تةنها شةبةك: ئةحمةد

ثووضةَلكردةوة كوردى هةوَلةكانى ثَيشنيازةكة ثةسةندكردنى قةدؤ: حةنين

فازأل دية

كاركردنى نيوَيك  مانطء  ثاش
بة ــةت ــب ــاي ت ــةى وزاريـــــى ــذن ــي ل
طةندةَليى دياردةى ضارةسةركردنى
حكومةتى دامودةزطاكانى لة ئيداريى
راثؤرتَيكيان ليذنةكة ــم، ــةرَي ه
بة ثَيشكةش طةندةَليى ــارةى دةرب
ثسثؤإَيكى كردو وةزيران ئةنجومةنى
ئةو كــارى لة رةخنة ئابوءرييش
ثَيشتر دةبوو  كة دةطرَيت،  ليذنةية 
بكراناية، دةستنيشان طةندةَلييةكان
بكرَيت. ضارةسةركردن لة باس ئينجا
سةرؤكى شاكةلى، محةمةد شَيخ
وةزيرى هاوكات كة وزارييةكة، ليذنة
بؤ ئايينيشة، كاروبارى ئةوقافء
ئةو كارةكانى لة باسى رؤذنامة
مانطء كــة ــرد ك ــة  ــي وزاري ليذنة 
سةعات   ٥٠ ـــاوةى م بــؤ نيوَيكة
كة كردةوة جةختى كردووةو كاريان
تةواوكردووةو راثؤرتةكةى ليذنةكة
لة ــاس ب طشتيى بــةشــَيــوةيــةكــى

تَييداو كــراوة طةندةَليى ــاردةى دي
ئةزموءنى لة سوءدوةرطرتن بة
نةهَيشتنى بؤ رَيطةضارة ديكة وآلتانى

دياريكراوة. طةندةَليى
تايبةتةكة وزاريية ليذنة سةرؤكى
ئاماذةى طةندةَليى دياريكردنى بة
ــةوةى ــوءن كــؤب ــة ل ــة ــدا ك ــةوةش ب
وةزيراندا ئةنجومةنى داهــاتــووى
ــارةوة ب لة  طفتوطؤى راثــؤرتــةكــة 
ئَيستادا لة ناكرَيت هةربؤية دةكرَيت،

ناوةرؤكةكةى بخرَيتةإوو.
بوارى شارةزايانى بةرامبةردا لة
رةخنةى ثــالنــدانــان ئــابــوءريــىء
هةبوو، وزاريية  ليذنة لةو ئةوةيان 
نَيو طــةنــدةَلــى ــوو ب ثَيويست كــة 
بكرداية، دةستنيشان دامودةزطاكانيان
لة رَيطةضارة بكرايةتةوةء بير ئةوجا
د. جــؤرَيــك،  بة  طةندةَلييةو  هــةر 
لة ثإؤفيسؤر مةعروف، هؤشيار
وتى: رؤذنامة  بؤ ئابوءرى، بوارى 
شَيوةيةكى طةندةَليى «باسكردنى
ثَيويست دانانى بؤ ضارةسةر طشتيىء
ثَيويست ناكات، وزاريى ليذنةى بة

بكرَيت، ديــارى طةندةَلييةكان بوو
ئيداريىء هةية  جؤر ضةندين  كة
باس بةردةوام ...هتد، فكرى دارايىء
حكومةتى دامودةزطاكانى كة دةكرَيت
بةطشتيى نةك طرتووةتةوة، هةرَيمى
بؤ ضارةسةرى لَيوةبكرَيتء باسى

دياريبكرَيت».
ئةنجومةنى وزارييةكةى ليذنة
(ئةوقافء وةزيرةكانى لة وةزيران
ثالندانان، دارايى، ئايينى، كاروبارى
ناوضةكانى شارةوانى،  مرؤظ،  مافى
وةزيرَيكى لةطةأل هةرَيم دةرةوةى
شارةزايانى بةوتةى  كة  هةرَيم)،
وةزيــر ناكرَيت ثالندانان ــوارى ب
طةندةَلى دياريكردنى ليذنةى لةنَيو
بةوتةى بةآلم بَيت،  وةزارةتةكاندا 
ليذنة ئــةو ئةركى  محةمةد،  شَيخ
طةندةَليىء باسكردنى تةنها وزاريية
دياريكردنى بوو، ضارةسةركردنةكةى
كاركردنء ميكانيزمى طةندةَلييةكةو
لةطةَلى، مامةَلةكردن ضؤنيةتى
ئةنجام ديكةوة  ليذنةيةكى لةاليةن 

دةدرَيت.

طةندةَلى بةطشتيى نةهَيشتنى ضاكسازيىء راثؤرتى ليذنةى
دةستنيشانى بكات نةك لة دةزطاكاندا كردووة، باسى طةندةلَيى

رازي ثَيشنيازة بةو هاوثةيماني ليستي سةرؤكي
كردووة ئةوةي هةإةشةي ئيئتيالف ضونكة بووة،
كورسي تةرخانكردني بة نةدةين دةنط ئةطةر
كورد ١٧٪ي رَيذةي بة ئةوان دةنط شةبةك، بؤ

٢٠٠٩ بودجةي لة نادةن

كورتبينةء  كوردستان هاوثةيماني  ليستي

رةهةندةكاني دةبيننء خؤيان بةرثَيي تةنها

كة نابينن دواإؤذدا لة كَيشانة ئةو

دةشكَيتةوة بة زياني كورد داهاتوودا لة

www.ne
tew

e.c
om
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بةيانيتباشكوردستان
خنكان ضاآلوَيكدا لة برا دوو

سةيوان خورشيد
سةر رزطاري ناحيةي شاكةري طةإةكي لة برا دوو

ضاآلوَيكي  دةكةونة ١٠/٢٧ رؤذى كةالر، قةزاي بة
هةردووكيان دةخنكَين. بارانةوةو دةرئةنجام

دوومنداَلةوة ئــةو خنكاني ضؤنيةتي  لــةبــارةي
بة رزطاري ثؤليسي بنكةي لة ئاطادار سةرضاوةيةكي
رةعد (جةزا ناوةكاني بة دووبراية «ئةم وت: رؤذنامةي
كةوتووةتة يةكَيكيان سةرةتا حةبيب) رةعد قادر حةبيبء
رزطاركردني ديكة هةوَلي دواتريش براكةي ضاَلةكةوةو
ضاآلكةوةو هةردووكيان ناو كةوتووةتة ئةويش داوةو

خنكاون.
ناحيةكة، ئاسايشي ثؤليسء هَيزةكاني دواتر وتيشى:
ضاآلوةكة دةرهَيناوةء لة خنكاوةكةيان هةردوو تةرمي
كةالر طشتي نةخؤشخانةي دادوةري ثزيشكي رةوانةي

كراون.

ئةمريكييةكانهاوكارى
دةكةن قوتابييانى شؤإش

غةمبار جةبارى
هاوكارى ئةمريكى خَيرخوازى رَيكخراوَيكى
رؤذى لةضةند دةكــاتء شؤإش ناحيةى قوتابييانى
قوتابخانة بةسةر ثَيداويستيي كةلوثةلء بإَيك رابردوودا

دابةشكرد. ناحيةكةدا سةرةتاييةكانى
بة شؤإش، ناحيةى بةإَيوةبةرى لةتيف، ئومَيد
رَيكخراوَيكى بة هاوكارى ناحيةكة راطةياند: رؤذنامةى
بةسةر قوتابخانة كةلوثةلى بإَيك خَيرخوازيى ئةمريكى
ثارضةى   ٣٠٠٠ لة زياتر كة دابةشكرد، سةرةتاييةكاندا
خواردةمةنيىء منداآلنء يارى قرتاسييةو لة جياجيا
١٥هةزار بإى خوَيندكارةو هةر ثَيكهاتبوونء تر شتى

سةرفكرابوو. بؤ دينارى

محةمةد سالَح حةمةالو

ئةنجومةنى ثارَيزطاى سلَيماني،٧٠٠ 
داهاتووى ساَلى بودجةى دينارى مليار
راثرسييةكء ئةنجامي بنةماى لةسةر
ثرؤذةكاندا بةسةر ستراتيذى ثالنى

دابةشدةكات.
سلَيماني، ثارَيزطاي ئةنجومةني
خــؤيء ستراتيذي ثالني بةثَيي 
(سةنتةري راثرسييةكى ئةنجامى
دةربـــارةي راثــرســي كــوردســتــان)
سلَيماني، ثارَيزطاي كةموكوإييةكاني
هاوآلتيياندا لةنَيوان راثرسييةكي
زؤرترين تَييدا كة ــوو، داب ئةنجام
بةشداربووي هاوآلتيياني ذمــارةي
لة كردبوو  داوايان راثرسييةكة ناو 
ثلةي بة  ٢٠٠٩دا ساَلي ثرؤذةكاني
جَيبةجَيكردني بة  طرنطي يةكةم
ــر دوات ـــاوةإؤ ئ ــاوو ئ ثــرؤذةكــانــي
ثلةي بة خوَيندنطةو قوتابخانةو
تةندروستي بةبواري طرنطي سَييةميش
سلَيماني ثارَيزطاي ئةنجومةني بدرَيت،
دةكاتة راثرسييةش  ئةو ئةنجامي 
ثرؤذةكاني جَيبةجَيكردني بؤ بنةما

داهاتوودا. لةساَلي خؤي
ســةرؤكــي ـــاوة عــةبــدوَلــَآل، ك
سلَيماني، ثارَيزطاي ئةنجومةني
بودجةي راطةياند: رؤذنــامــةي بة 
ثارَيزطاي ثرؤذةكاني  بؤ تةرخانكراو 
مليار   ٧٠٠ ئايندةدا ساَلي لة سلَيماني
راثرسييةكان ئةنجامى لةسةر دينارةو

تةرخاندةكرَيت. ثرؤذة ٤٦١ بؤ
ثارَيزطا، ئةنجومةني وتيشي:
لة ــردووة ك ئةندامةكاني لة داواي 
قايمقامء لةطةأل هةماهةنطي ئَيستاوة 
سةرؤكي ناحيةو ــةري ــوةب ــةإَي ب
دياريكردني بؤ بكةن شارةوانييةكان
كردةوة روونيشي ثرؤذةكان، شوَيني
وا دايانإشتووة، ثالنةي ئةو بةثَيي

بؤ ئةمساَلدا تةندةر لة كؤتايي بِريارة
لةكاتي ئةوةي بؤ بكرَيت ثرؤذةكان

جَيبةجآ بكرَين. خؤياندا ثرؤذةكان
ئاماذةشي  ــآل، ــدوَل عــةب كـــاوة   
بودجةكة «دابةشكردني  بةوةكرد، 
رَيذةيي ذمــارةي بنةماي لةسةر
جياوازييةك هيض دانيشتووانةو
ناوضةيةكي ناوضةيةكء لةنَيوان

ئةمساأل ئاشكراشيكرد ناكرَيت»، تردا
بودجةي  لة ديناريان مليار  ٢٠٠ بإي
ئةو طــةإاوةتــةوةو بؤ تةواوكاريي
بودجةي لــةســةر كــة  ــةش ــرؤذان ث
ـــنء دةدرَي ئةنجام ــي ــاري ــةواوك ت
داواي ثارَيزطاوة ئةنجومةني  لةاليةن
رةزامةنديي بؤ كراوة، جَيبةجَيكردنيان

نيشاندراوة. جَيبةجَيكردنيان بؤ

ئةنجامى  سلَيمانى لةسةر دينارى بودجةى ٧٠٠ مليار
ثرؤذة دةكريَتة راثرسييةك

رؤذنامةي ٢٠٠٨/١٠/٢٢ى رؤذي ٣٢٩ي ذمارة لة
(حيزب ناونيشاني بة هةواَلَيكي بآلوكردووةتةوة رؤذنامة

قايمقام دادةنَيت). ياسايي بووني مةرجي بةبآ
رَيكخستني مةَلبةندي  ناوي  هةواَلةكة  لةبةرئةوةي 
روونكردنةوةية ئةم باشبوو ثَيمان هاتووة، تَيدا شارباذَيري

بآلوبكةينةوة:
بةَلكو دانةناوة قايمقامي (مةَلبةندةكةمان) حيزب -١
قادر) فةتاح (ئيبراهيم هةظاأل كة  كــردووة ثَيشنيازمان
تا نين دةزطايةكي تةنفيزي دةكةينء ئَيمة ثَيشنياز دابنرَيت،

دابنَيين. قايمقام
ثَيشمةرطة ساأل ضةندين قادر) فةتاح (ئيبراهيم هةظاأل -٢
١٩٨٩وة ساَلي لة بووة ثارتيزان خةباتةو خاوةني بووةو

.١٩٩٠ ساَلي هةتا
ماوةت شارةوانيي سةرؤكي ثَيشتر هةظاأل هةمان -٣
هةموو ،٢٠٠٥ ساَلي هةتا ١٩٩٥ةوة ساَلي لة بــووة
سةركةوتوو كة دةدةن شاهيدي ئةوة ماوةت دانيشتوواني

كارةكةيدا. لة بووة
هيض ثارَيزطاكان ياساي ٢ي بإطةي ١٣ي مادةي لة -٤
زانكؤ دةرضووي  قايمقام دةبَيت  كة  نةدراوة بةوة ئاماذة 

رَيزدا...... لةطةأل بَيت.
نيشتمانى يةكَيتى شارباذَيرى رَيكخستني ٢٢ي مةَلبةندي

كوردستان

روونكردنةوةيةك
شارباذَيرةوة ٢٢ي مةَلبةندي لة

مةالحةسةن مةريوان

هةولَير

كوردستان ثةرلةمانى دوَينآ
بؤ كــة تايبةتدا دانيشتنَيكى لــة 
بارى ثرؤذةياساى تةواوكردنى
مةرجة نةيتوانى سازيكرد، كةسَيتى

بسةثَينَيت. فرةذنى تووندةكانى

مةرجدار هاوسةرطيريى
دةكرَيت

لةمةوبةر رؤذ دوو ئةوةى دواى
جياوازى بة كوردستان ثةرلةمانى
بوونى  ســةر لة  بإيارى  ــط دةن  ٤
بة ثابةندبوون بؤ دوَينآ  دا، فرةذنى
يةكاليي بإيارة ئةو مةرجَيك ضةند
بيةوآ ثياوَيك هةر بةوةى كرايةوة
ضةند دةبَيت بهَينآ دووةم ذنــى

ثياو ئةوةى وةك هةبَيت، مةرجَيكى
ئةطةر بهَينَيت، دووةم ذنى دةتوانَيت
درَيذخايةنى نةخؤشييةكى ذنةكةى
بةشَيوةيةكى ذنةكةى يان هةبَيت
بة ئةمة بَيتء  ــةزؤك  ن بـــةردةوام

بسةلمَينَيت. ثزيشكي راثؤرتى
ثةرلةمانتار، رؤستايى،  ــا زان
بؤ ذن نةخؤشى بيانووى ثَييوابوو
بهَينَيت، بةسةردا ذنى ثياوةكة ئةوةى
هيض ضونكة دةكرَيت، ذن لة «غةدرَيكة
نةخؤش حةزناكات خؤى بؤ ذنَيك
دةكةوَيت، نةخؤش كة بةآلم بكةوَيت،
ثياوَيك بؤ ئةوةى بكرَيتة بيانوو نابَيت
داوجار بةآلم بهَينَيت». دووةم ذنى
بؤ دةنطيان ثةرلةمانتاران زؤرينةى
ذنى ئةطةر دةتوانَيت ثياو كة ئةوةدا
بَيت نــةزؤك يان نةخؤش يةكةمى

بهَينَيت. ديكة ذنَيكى
بة رَيطةدان بؤ ديكة مةرجَيكى
جَيطيريان ثةرلةمانتاران كة فرةذنى
ثياوةى ئةو دةبَيت كة ئةوةبوو كرد،

قازى بؤ دةهَينَيت، دووةم ذنــى
ئةوةندة ماددى تواناى بسةلمَينَيت
بةخَيو ذن  دوو بتوانَيت كة  هةية

بكات.

فرةذنى بةبآ بوونى
سزا دةدرَيت مةرج

دانيشتنةكةى لـــةدرَيـــذةى
بإياريان ثةرلةمانتاران ثةرلةماندا
ئةطةر ثياوَيك هةر كة ئةوةدا لةسةر
ئةو مةرجانةى بهَينَيتء دووةم  ذنى
دياريكردووة، ياساكة كة نةبَيت تَيدا

مليؤن   ١٠ بة دةكــرَيــتء زيندانى 
دةدرَيت. سزا ديناريش

ئةوقافى ليذنةى  هــةرضــةنــدة 
سزاى ئةوةدابوو كة لةطةأل ثةرلةمان
وةك بةآلم نةمَينَيت، زيندانيكردن
دةيانةويست ذنان ليذنةى ئةوةى
لةسةر بإياريان ثةرلةمانتاران

دا. زيندانيكردنيش سزاى مانةوةى
ثةرلةمانتارانيش ــةى ــن زؤري
جةخت كة خاَلةدا ئةو لةسةر دةنطيان
قازى كة  دةكــاتــةوة ــةوة ئ لةسةر 
نيية ئةوةى  مافى شَيوةيةك بةهيض 
دياريكراوة ثياوةكة بؤ سزايةى ئةو

هةَليوةشَينَيتةوة.

نةيانتوانى ثةرلةمانتاران
تووندةكانى مةرجة

بسةثَينن فرةذنى
بوونى ثةسةندكردنى دواى
ثَيشووى دانيشتنى لــة فــرةذنــى
ثةرلةمانتارانةى ئةو ثةرلةماندا،
نةبوون، فــرةذنــى بوونى  لةطةأل
كة كــردةوة ئةوة لةسةر جةختيان
فرةذنى بؤ وا مةرجى كؤمةَلَيك دةبَيت
نزيك قةدةغةكردن لة دابنرَيت،

ثةسةندكردنى لةدواى  هةر  بَيتةوة،
لــةو ـــةك ـــارةي ـــةش ذم ـــرؤذةك ث
جةختيان رؤذنامة بؤ ثةرلةمانتارانة
دةبَيت كة كــردةوة  ــةوة ئ لةسةر
دةهَينَيت، دووةم ذنى ثياوةى ئةو
نزيك لةو تةمةنةوة لةإووى ذنةكةى
دوَينَيى دانيشتنى لة بـةآلم بَيت،
ئةو باسى ثةرلةمانتاران ثةرلةماندا
ئةو بةثَيضةوانةى نةكرد. خاَلةيان
شةهاب، ســؤزان بؤضوونةشةوة،
ئةوة لةسةر جةختى رؤذنامة بؤ
لة مــةرجــانــةى ــةو ئ ـــردةوة كــة ك
ئةوةية وةك هــاتــوون، ياساكةدا
وتيشى: بَيتء قةدةغةكرا فرةذنى
رؤذنامة) (ثَيرآ- دوَينآ «ئةوانةى
فيكرو لة دا فرةذنى لةسةر بإياريان
وايانزانى ئازادنةبوون، بيركردنةوةدا
سةريطرتووة، فرةذنى نةهَيشتنى
ياساكةدا لة  مةرجانةى ئةو  بةآلم
فرةذنى ئةوةية وةك جَيطيركران،

كرابَيت». قةدةغة

دابنَين فرةذنى بؤ تووندةكان» «مةرجة نةيانتوانى ثةرلةمانتاران

شواني محةمةد ئاكؤ

وةزيراني ئةنجومةني بإيارَيكي بة
ئَيستا ثَيش  رؤذَيك ضةند كة عَيراق، 
قةرةبووي ــارةي ث بإة دةرضـــووة،
 ١٤٠ مــادةي سنووري هاوآلتيياني
سةرؤكى جَيطرى ــتء ــرَي ــي رادةط
مادةكةش جَيبةجَيكردنى باآلى ليذنةى
قةرةبووكردنةوة راطرتنى هؤكارى
بانكةكاندا ــة ل ثـــارة نــةمــانــى ــؤ  ب

دةطةإَينَيتةوة.

وةزيرانى ئةنجومةنى  بإيارةكةى 
ــووةو  دةرض  ١٠/٢٦ رؤذى عَيراق،
بةغداد لة رافيدةين بانكي ئاراستةى
ثــارةي بإيارةكة بةثَيى كـــراوةء
سنووري هاوآلتيياني قــةرةبــووي
بةوهؤيةشةوة  ١٤٠ راطيراوةو مادةي
كةركوكء بانكةكاني هةموو لة ئَيستا
قةرةبوو تردا بإي ثارةي ناوضةكانى

هاوآلتييان. نادرَيتة
سةرؤكى عوسمان، جَيطرى نةرمين
مادةى جَيبةجَيكردنى  باآلى ليذنةى
رؤذنامةى بة لــةوبــارةيــةوة  ،١٤٠

بودجةوة نةمانى بةهؤى  راطةياند:
بةوهؤيةوة بانكةكاندا نةماوةو لة ثارة

راطيراوة. قةرةبووى هاوآلتييانى
ساَلى بودجةى  «هةتا وتيشى: 
هيض  ناتوانين نةكرَيت، ٢٠٠٩ تةسديق
قةرةبووكردنةوة بؤ ثارةيةك بإة

وةربطرين».
ناسر، بؤية سلزانا ترةوة، لةاليةكى
جَيبةجَيكردنى باآلي  ليذنةي ئةندامي
لةو خــؤى بَيئاطايى مــــادةى١٤٠، 
ـــران وةزي ئةنجومةنى ــارةى ــإي ب
تةئكيدى رؤذنــامــة بؤ  راطــةيــانــدو

كةناَلةكانى لة ئةوانيش كة كردةوة،
بيستووةو هةواَلةيان ئةو راطةياندنةوة

نةكراونةتةوة. رةسميى بة
بــاآلي ليذنةي ئــةنــدامــةى ــةو  ئ

ئاماذةى   ١٤٠ مادةى جَيبةجَيكردنى
سةرقاَلي ئَيستادا  لة كة بةوةشكرد، 
تةواوكارين بودجةي دابينكردني
ئةم بةآلم هاوآلتييان، قةرةبووي بؤ 
كة ــران وةزي ئةنجومةنى بإيارةى
ليذنةكة كارةكاني لَيدةكرَيت باسى
قؤناغي لة ئَيستا  ضونكة رادةطرَيت، 

قةرةبووكردنةوةدان.

قةرةبووكردنةوةي وةزيران ئةنجومةنى
 مادةي ١٤٠ رادةطيرَيت 
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جةالل نةذاد سازدانى:

راطةيةنةرانى وةك ئَيوة سبةى:
لةناو رةوتةتان  ئةم بؤچي «رهگ» 

راگهياند؟ يةكَيتيدا
ئهمإؤ کــه  پَيمانوايه ئَيمه  *
ناديار چارهنووسَيکي  بهرهو (ي.ن.ك) 
دهسهآلتداراني چونکه  ههنگاودهنَيت، 
پرةنسيپَيکي هيچ (ي.ن.ك) ــاو ن
يهکَيتيدا لهناو ريزهکاني رَيکخراوهييان
دهستهگهريان نههَيشتووةتهوه،
خؤسهپاندنء بؤ ئامرازَيك کردووةته
زوآلألو ده نگَيکي هه موو دژايهتيکردني
بارودؤخهکان ههروا ئهگهر دَلسؤز، خؤ
حهتمي ههَلوهشانهوهي بهرهو بإوات،
تَيکداني هؤي دهبَيته ئه مهش که دهبات،
کوردستاني له  سياسيي پارسهنگي 
لهسهر نَيگهتيڤي کاردانهوهي عَيراقداو
ئازاد دهنگي ديموکراسييء ضةمكي
کاتء لهم رهگ راگهياندني دهبَيت.
وه آلمدانهوهي ئَيمه بإواي به ساتهدا،
ههوَلدانَيکي پَيداويستييهکي مَيژووييه، 
له بنهإهتي گؤإانَيکي  بؤ لَيبإاوانهيه 
(ي.ن.ك)دا پَيکهاتهي پهيامء سياسهتء
بنهماَله تاکهکهسو  چيتر ئهوهي  بؤ
خؤيان، تايبهتي بهرژه وهنديي لهپَيناوي
گه لهکهمان يه کَيتييو چارهنووسي
تر جارَيکي مهترسييهوهو نهخهنه
ههرهسو ههَلدَيري بهرهو گهلهکهمان
ــإاي وَي نهبهن، يهکجاري شکستي
گهله کهمان که  پَيمانوايه ئَيمه  ئهمه،
شايستهي داوه و زؤري  قوربانييه کي
دنيا تري گه الني  وهکــو که ئهوهيه
لهاليهن نه ک بکرَيت خزمهت ئازادبَيت و
پَيشَيل مافيان ناوخؤوه دهسهآلتداني

بکرَيت.
ئَيوة رةوتةكةى تواناي هَيزو سبةى:
لهئاست ئايا چؤنه، ههرَيمدا لهناو
بة كردووتانه  كه ئامانجانه دايه ئهو

خؤتان؟ پرؤژهي بهرنامهء
کوردستان له رهگ تواناي هَيزو *
بوو، بــاش زؤر ســهرهتــاوه له هــه ر 
يهکَيتي جياجياکاني پله له زؤر خهَلکَيکي
که رؤژهوهش لهو بوون،  رهگ لهگهأل
سهدان بآلوكردةوه، راگهياندنهکهمان

ته لهفؤنو به يهکَيتي  کاديري  ئهندامو
کردووينو پَيوه پهيوهندييان ئيمةيل
ئامانجهکاني بؤ خؤيان پشتيوانيي
تهنانهت زؤر خهَلکَيکي دهربإيوه ، رهگ
ئهوانهي وه ک ئاشکرا به ئــامــادهن
رهگ بؤ خؤيان پشتيوانيي ئهوروپا،
باش پَيمان جارآ ئَيمه بهآلم دهربإن،
نامانه وَيت چونکه  بکرَيت، ئهوه  نييه
يهکَيتي ناو دهســهآلتــداري ــه وهري ت
که کورتييه ي نهفه س رق و ئهو ههمان
بهرامبهر له بهکاريانهَينا، ئَيمه بهرامبهر
نانبإاني مايه ي ببَيته بيکه نو ئهوانيشدا
توندوتيژي. سهرههَلداني ياخود خهَلک
ههيه تَيإوانينَيكي چ رهگ سبةى:
چوارچَيوهي له كوردستان ههرَيمي بؤ

عَيراقدا؟
ــووري ــت دهس ــه ل ــده ــه رچــه ن ه  *
ههرَيمي به  دان عَيراقدا ههميشهيي
کَيشهو زؤر بهآلم نراوه،  کوردستاندا
به ئَيستا تــا کــه  ــهن ه گيروگرفت
ياسا به ماونهتهوه و ههَلواسراوي
سهرکردايهتيي بَيتوانايي رَيکنهخراون،
گرنگي ــي  رؤَل کوردستان سياسيي
به کَيشانه ــهو ئ ـــهوهي ل ــووه ــه ب ه
بمَينَيتهوهو ــراوي ــهک ــهرن ــاره س چ
بهرامبهر له کورد سياسيي پارسهنگي
بهتايبهتي کهمبکاته وه، عَيراقدا عهرهبي
شيعهکانو خؤإَيکخستنهوهي دواي
پرؤسهي له  سوننه عه رهبي بهشداريي
پَيگهي دهمانهوَيت  ئَيمه سياسيدا، 
چوارچَيوهي له کوردستان ههرَيمي
عَيراقي دهوترَيت پَيي ئَيستا ئهوهي
دهبَيت بَيت، پتهوتر زياترو ــوآ، ن
رؤَلي فيعلي به کوردستان  ههرَيمي
دهرهوه و سياسهتي داإشتني له
ههرَيم دهبَيت ههبَيت، عَيراقدا ناوهوهي
ـــهزراوه دام گشت  له  گرنگي ــي رؤَل
رؤَلَيکي نهك ههبَيت، ناوهندييهکاندا
دهبَيت بؤنهکراو، حساب الوهکيي و
ههرَيم سروشتييهکاني ســه رچــاوه 
دهبَيت بن، ههرَيمدا کؤنترؤَلي لهژَير
ههبَيت خؤي نيزامي هَيزَيکي ههرَيم
بکات، خؤي له بهرگريي بتوانَيت که
لهسهر بکات پَيداگريي ههرَيم دهبَيت
دهستووري مادانهي ئهو  جَيبهجَيکردني
ههميشهيي که پهيوهندييان به کوردهوه
بهکارهَيناني رهسمي به وهک ههيه،
بوارهکاندا. گشت  له  کــوردي زماني
کــوردي نــاومــاَلــي رَيکخستنهوهي 
بةدَلنياييهوه نوآ، بنچينهيهکي لهسهر
عَيراقدا چوارچَيوهي له ههرَيم پَيگهي
بهپَيچه وانهوه دهکات، بههَيزتر پتهوترو
بإؤنو ههروا  بارودؤخهکان ئهگهر 
ئامادهنهبن کوردستان دهسهآلتداراني
خؤيان رههاي دهسهآلتي بؤ سنوورَيک
به رژه وهندييهکاني له بير دابنَينء
تا ئهوهي ئهوا نهکهنهوه، گهلهکهمان
لهدهست هَينراوه، بهدهست ئَيستاش
الواز زؤر هه رَيميش پَيگهي دهچَيتء

عَيراقدا.  دهبَيت له نهبوو يا
رهگ دامهزرَينه راني  رهگء سبةى: 
ههيه سياسييان پهيوهندييه كي هيچ
دهوَلهتي ناوچهكهء دهوَلهتاني لهگهأل

جيهان؟ تري
دامهزرَينهرانيشي نه رهگو نه *
لهگهأل سياسييان پهيوهندييهکي هيچ
ئَيمه بهآلم نييه، ناوچهکه دا دهوَلهتاني
وآلتاني لهگهأل پهيوهنديي ههوَلدهدهين
دروستبکهين ئهمريکادا ئهوروپيو
دؤســتو پهيداکردني به مهبهستي
بهشَيوهيهکي گهلهکهمان بؤ پشتيوان

گشتي.
ناسيؤناليستي مهسهله ي سبةى:
لهناو ههيه  پَيگه يهكي چ ــوردي ك
تَيإوانينَيكتان چ يان رهگدا، بهرنامهي
له ــوردي ك ئؤپؤزسيؤني بؤ هه يه 

كوردستان؟ تري پارچهكاني
که  گهلَيکه کَيشهي  کورد  کَيشهي *
مافه دابهشکراوهو داگيرو وآلتهکهي

مرؤييهکاني نهتهوهييو نيشتمانييو
که عَيراق له جگه  ــراوه،  ــک زهوت لــَى 
له بهدهستهَيناوه، دهستکهوتي ههندَيك
ئَيستا تا کوردستاندا  تري پارچهکاني 
ئهمإؤ نههَيناوه، بهدهست مافَيکي هيچ
جيهانه گهوره ي نهتهوهيهکي تاکه کورد
نهته وه يي دهوَلهتي خاوهني ئَيستا تا که
رهوايي ئهوانه ههموو که نييه ، خؤي
ههوَلدهدهين ئَيمه دهسهلمَينن، کَيشهکهي
اليهنه هَيزو لهگهأل دؤستانه پهيوهنديي
تري پارچهکاني کوردستانييهکاني
ئؤپؤزسيؤني دروستبکهين، کوردستان
کوردستاندا تري پارچه کاني له کوردي
بؤ رَيگةيه ک چ له وهي ئازادن خؤيان
دهگرنهبهر، ئامانجهکانيان بهديهَيناني
چاوهإواني ههمانشَيوه  به  ئَيمهش
ههستي به که لَيده کهين ئــه وهيــان
بــه رذهوهنــديــي به رپرسياريهتيء
واقيعدا لهگهأل مامهَله  نهتهوهيي باآلي
ئَيمه حاَلهتَيکدا هه موو له بهآلم بکهن، 
ئاشتييانهي چارهسهرکردني لهگهأل
پارچهکاني ههموو له  کوردين کَيشهي
اليهکو ههموو چاکه پَيمان کوردستان و
ديالؤگو رَيگةي ناوچهکهش دهوَلهتاني
چارهسهرکردني بؤ بگرنهبهر ئاشتي
ئهزمووني ء  ــژوو ــَي م کَيشهکان،
که سه لماندويهتي دنياش ناوچهکهو
کؤتاييهَيناني بؤ رَيگةيه تاکه ئهمه

کَيشهکان.
حاكمي ئهمريكا ئَيستا سبةى:
رهگ ناوچه كهيه، ناإاستهوخؤي
ئهمريكادا لهگهأل خؤي پهيوهندييهكاني

دادهإَيژَيت؟ چوارچَيوهيهكدا چ له
هَيزَيکي بــه  ئهمريکا ئَيمه،  *
يهکَيک تواني که دهزانين  رزگارکهر
کورد دوژمنهکاني سهرسهختترين  له
ئهمريکا که پَيمانوايه  لهناوبهرَيت،
که ديموکراتييهيه  شَيوه ئهو زامني
زامني بهرقهرارهو  عَيراقدا له ئَيستا 
دهستووري بهندهکاني جَيبهجَيکردني
به شانهوه ئــهو ههموو به عَيراقه،
به راستهوخؤيان پهيوهنديي که
ههرَيمي بهغداو  نَيوان رَيکخستني 
کهرکوکو گةإانهوهي  کوردستانو 
کوردستان تري دابإاوهکاني ناوچه
ــان کــوردســت ــي ــم ــه رَي ــؤ ســـه ر ه ب
وهک ئهمريکا هــهروههــا ــه، ــه ي ه
پشتيوانيي ديموکراسي، سيستمَيکي
مــرؤڤ مــافــي ــه  ديــمــوکــراســيــيو  ل
پَيمانوايه روانگهوه لهم ئَيمه دهکات.
دامهزراندني بؤ ئَيمه ههوَلهي ئهم
کوردستاني له  شارستاني کؤمهَلَيکي
بَيت، سهروهر تَييدا ياسا که عَيراق
له رَيگرتن مرؤڤو مافي پاراستني
پاراستني ئافره تو  دژي توندوتيژي 
کهمهنهته وايهتييو ههموو مافي
کوردستانو مه زههبييهکاني ئايينيو
حکومهت حيزبو جياکردنه وهي
ژياني فهراههمکردني لهيهکتريو
دامودهزگاکاني ههموو له ديموکراسي
دادوهريي چهسپاندني بهإَيوهبردنو
ئهمريکا ضةمكانهن که کؤمهآليه تي، ئهو
ئهو لهسهر ههر لَيدهکات، پشتيوانييان
خؤي پهيوهندييهکاني رهگ بنچينهيهش

داده إَيژَيت. ئهمريکادا لهگهأل
راگه ياندنهي ههَلمهتي ئهو سبةى:
دژي دهستيانپَيكردووه (ي .ن.ك) كة
چاوهإَيي چييهء هؤكارهكهي ئَيوه،

لَيدهكهن؟ دهرئهنجامَيكي
راگهياندنهي  هــــــــهَلمهتي ئهو *
دهستيانپَيكردووه كــه (ي .ن.ك)
به پهلهکهي کــاردانــهوه ئَيمهء دژي  
ئاشکرا به يهکَيتي، دهسهآلتداراني
سياسي کورتيي نه فهس شپرزهييو
کاريگهري ههمانکاتيشدا له پَيوهديارهو
چ تا که دهردهخات راگهياندنهکهمان
يهکَيتي دهسهآلتداراني ئهندازه يهک
له ــهوه ــهداخ ــهآلم ب ب لــه رزانــدووه،
دهسهآلتداري سهراني  ئهوهي  جياتي

له بيري هَيمنانه ورديو  به يهکَيتي
گونجاو رَيوشوَيني نهخشهو داناني
ئهو چارهسهرکردني بؤ بکردايهتهوه
راگهياندنه کامان کَيشانهي گرفتو
داخوازيي که کردووه، دهستنيشاني
کوردستانيشه، خهَلکي کؤمهآلني
بإياردان کؤبوونهوهکردنو لهجياتي
ناوچه کهرکوکو  گةإانهوه ي لهسهر 
له کوردستان، تــري دابــإاوهکــانــي
کورسييهکاني لهدهستداني ترسي
لهسهر ــهوه  ــوون ــؤب ک وا ــان،  ــؤي خ
بإياري ــه نو ده ک رهگ راگهياندني
هه َلسوإَينهره ــوار چ ــي ــردن ده رک
ئَيستا تا له کاتَيکدا  دهدهن، ئاشکراکهي 
يهکَيتي ريزهکاني لهناو کهسَيکيان
دزيو جاسوسي، خيانهت، لهسهر
له که ئهوه ي دهرنه کردووه. گهندهَلي
ده سهآلتداراني زياتر شتَيک ههموو
ئهو ــردووه، ک سهغَلهت يهکَيتي ناو
ئهوانهي دهَلَيين که ئَيمهيه داوايــهي
يهکَيتي شکستهَيناني بههؤي بوون
واز دهبَيت بــواره کــانــدا، هه موو  له  
ئهگينا بهَينن، دهسهآلتهکانيان له
وتوومانه که  تر شتانه ي ئهو ههموو
رؤژنامهکانو الپهإهي لهسه ر رؤژانه
قوتانخانهو ــازاإو ب ترو  ميدياکاني
له تهنانه ت فةرمانطةكانو زانکؤو
ئهوان باسکراون، کؤبوونه وهکانيشدا
نييه، هيچکام لهوانه نهبووهو به باکيان
له ئَيمه راگهياندنهکهي جياوازيي بهآلم
واز ئهوان ده بَيت ده َلَيين که داواکهمانه 
ئهوانيش الي دياره  بهَينن، دهسهآلت له
که بَلَيم ماوه سووره، هَيَلي ئهمه تهنها
ئهنجام ئَيمه  دژي ههَلمهته ئهو ئهوانهي
ئَيمه له سهر قسهيهکيان هيچ دهدهن،
ئهوه نهبَيت که تؤمهتي تهکهتولو نييه
ئهمه ــاأل، پ بخهنه  دهستهگهريمان
ئامانجهکاني له يهکَيک که لهکاتَيکدا
دهستهگه رييو نههَيشتني ئَيمه
رَيکخستنه، پرةنسيپهکاني گةإانهوهي
کهسانَيکي دهکهن ههَلمهته ئهو ئهوانهي
خهَلک، لهبهرچاوي ناشرينن ئهوهنده
باسمان خراپه  به  ئه وان جارَيک ههر که
خه َلکو لهناو ئَيمه پَيگهي ــهن، ده ک
خهَلک متمانهي خؤشهويستيو رادهي

دهبَيت. زياتر ئَيمه به
سه ركردايه تيي ئهگهر سبةى:
لهسهر سووربَيت  يهكَيتي  ئَيستاي 
له دوورخستنهوهتان دژايهتيكردنء

دهبَيت؟ چي ههَلوَيستان يهكَيتي،
رَيبازي لهسهر  سوورين ئَيمه  *

کوردستانو خهَلکي کؤمهآلني خؤمانو
يه کَيتيش دَلسؤزهکاني ئه ندامه کاديرو
سووردهبين ههر که دَلنيادهکهينهوه
خؤمان ديموکراسيي خهباتي لهسهر
يهکَيتي خؤسهپَيني  ــي ســهران تــا 
ويستو ــه ردهم ــهب ل ناچاردهکهين
گهلهکهمان يهکَيتيو ئهنداماني ئيرادهي
کورسييهکاني له واز دادهدهنو چؤک
سهراني دهبَيت دةهَينن، دهســهآلت
راستييه ئهو يهکَيتي  دهسهآلتداري 
نوَينهري دهنگو  رهگ که بزانن   باش
دَلسؤزي کاديري ئهندامو ههزار دهيان
بهرفراواني پشتيوانييهکي يهکَيتينو
ههيه، کوردستانيان خهَلکي کؤمهآلني
بؤ بهپهلهو وا نهبوايه واش ئهگهر
تر کاديرهکاني ئهندامو چاوترساندني

دهرنهدهکرد. بإيارهيان ئهو
بؤ كــاركــردن پَيتانوايه سبةى:
وهك حيزبَيكي لهناو چاكسازيي
دهبَيت؟ ئهوتؤي دهرئهنجامي يهكَيتيدا
يهکَيتي لهناو ئَيستا هه تا پَيمانوايه *
مامناوهنديء کاديري له بهتايبهتي
پاك ـــراوانء ـــهرف ب قــاعــيــده يــهکــي
ــداري ــهآلت ـــهوهري دهس ت ــاون کــه م
نهيانهَيشتووه سهرکردايهتي نَيو
ههتا پَيشهوه، بَينه سهرهه َلبدهنو
لهاليهن باشي پشتگيرييهکي ئَيستاش
کوردستانهوه خهَلکي کؤمهآلني
له ههندَيك ههمانکاتدا له ههيه،
دهکــرَيــت سه رکردايهتييهکهشي
داهاتوودا سهرکردايهتيي لهنَيوان
مسداقيهتيان ئهمانه چونکه بمَيننهوه،
ماندوو خهَلکي نـــهداوهو له دهست
ئهوه  چاوهإَيي بؤيه تَيکؤشهرن، ء
اليهك ههموو ئهمجارهيان دهکهين
دهرهنجامي لَيبکهنء پشتگيريمان

لَيبکهوَيته وه. باشي
هـــهنـــگـــاوه ــــه ي ـــبـــةى: ك س
ناوخؤي له پراكماتيكييه كانتان
بهنيازن ئايا ده ستپَيدهكات، يهكَيتيدا
تؤكمهي رَيكخستني نزيكانه بهم
حيزبيي ئاشكراي كاري  باَلهكه تان

دهستپَيبكات؟
ناوهوه  له  پراکتيکيمان ههنگاوي  *
لهگهأل هــاوتــهريــب هــاويــشــتــووهو
رَيکخستنهکانمان ئَيمه وآلت دهرهوهي
خاوهني به خؤمان چونکه جيانين،
گؤإينء پهيامي تهنها دهزانين، يهکَيتي
لهو کوردستان خهَلکي نيگهرانييهکاني
ئاراستهکراو بهشَيوهيهکي رَيگةيهوه

دهگهيهنين.
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(مةالخدر) مامهند عهبدولکهريم
کهرکوك. قهرهبهگ، پارَيزگاي دَيي ساَلي ١٩٥٨ى لهدايكبووي - 

موسأل. زانکؤي له کشتوکاأل کؤلَيذي ده رچووي -
کوردستانهوه  رهنجدهراني کؤمهَلهي رَيکخستنهکاني به ١٩٧٧ پهيوهندي ساَلي -

کردووه.
پَيشمهرگه.  ١٩٨٠ بووهته ساَلي ٧ي مانگي -

رَيکخراوهيي ههبووه . سياسييء پَيشمهرگانهو لَيپرسراوَيتي چهندين پلهي -
دهژي. بهريتانيا له ئَيستا -

په روهردهو کؤمپيوتهر، بوارى لههةردوو  ماستهره  بإوانامهي ههَلگري -
فَيرکردن.

.(IT) پهروهردهو له دکتؤرايه قؤناغي دوا - قوتابي
لهندهن. کؤلَيذهکاني له يهکَيك له  کؤمپيوتهره  بهشي بهإَيوه بهري -

راطةيةنةرانى لة يةكَيك مةالخدر،
«رةط»، ديموكراسى طؤإينى رةوتى
سهركردايهتيي بإيارى بة سةبارةت
له دوورخستنهوهيان بؤ يهكَيتي
ئَيمه دةَلَيت: يهكَيتي ريزةكانى ناو
خؤمانو رَيبازي لهسهر سوورين
کوردستانو خهَلکي کؤمهآلني
دَلسؤزهکاني ئهندامه کــاديــرو
که دَلنيادهکهينهوه يهکَيتيش
خهباتي لهسهر سوو ردهبين  ههر
سهراني تا خؤمان ديموکراسيي
ناچاردهکهين يه کَيتي خؤسهپَيني
ئيرادهي ئهنداماني لهبهردهم ويستو
له واز گهلهکهمان يهکَيتي و
بة دةهَينن. دهسهآلت  کورسييهکاني
رةط «راطةياندنى ناوبراو بؤضوونى
لهرزاندووه». يهکَيتي دهسهآلتداراني
سايتى كة ضاوثَيكةوتنةيدا لةم
مةال ئةنجاميداوة،  لةطةَلى سبةى 
لةسةر زياتر روونكردنةوةى خدر
كة دةدات،  بيروبؤضونانة ئــةو 
مةكتةبى بريارةكةى دواى لةماوةى
رةوتةكةيان لةسةر يةكَيتى سياسى

دروستبووة.

(رةط): لة راطةيةنةرانى يةكَيك مةالخدر،

www.ne
tew

e.c
om
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عةبدوإلةحمان شارا

لةسةر جةخت كوردستان هةرَيمى
هةرَيميى باآلى ليذنةيةكى ثَيكهَينانى
سةرثةرشتيكردنى بــؤ ــةوة، ــات دةك
لة هاوآلتييان سةرذمَيريى كارةكانى
حكومةتى هةرَيمداو ثارَيزطاكةى سآ
بةثَيى كة ئةوةى بيانوءى بة عَيراقيش
دانيشتوءان سةرذمَيريى دةستوءر
داوايــة ئــةو بَيت،  مةركةزيى  دةبَيت

رةتدةكاتةوة.
ثَيش ــوو ــارب ــإي ب ــدة ــةن ــةرض ه
عــَيــراق، ٢٠٠٥ى  هةَلبذاردنةكانى
ضةند ئةنجامبدرَيتء سةرذمَيرييةكة
مةبةستة ــةو ئ بــؤ  رَيوشوَينَيكيش
دةستةيةكى ثَيكهَينانى  وةك طيرانةبةر، 
ئةندامى دوو ئةندامَيتى بة بةغدا لة باآل
ثَيكهَينانى بؤ زةمينةسازكردن كوردء
لة  كارةكان راثةإاندنى بؤ ليذنة  ٣٥
ليذنةيةك هةر كة بوارةكاندا، سةرجةم

تَيدابَيت. كورديان ئةندامى دوو
بؤ ــرا دواخ سةرذمَيرييةكة بــةآلم 
ئةمساأل، كةضى يةكةمى تشرينى مانطى
ئةمنييةوة بارودؤخى نائاراميى بةهؤى
لة نةدراو  ئةنجام سةرذمَيرييةش ئةو 
دةبَيت كة لةوةدةكرَيت باس ئَيستادا
٢٠٠٩دا يةكةمى تشرينى مانطى لة
دانيشتوءانى سةرتاسةريى سةرذمَيريى
مةبةستةش ئةو بؤ ئةنجامبدرَيتء عَيراق
عَيراق ئاستى لةسةر باآل دةستةيةكى
كوردى ئةندامى دوو كة ثَيكهَينراوة،

تَيداية.
بةإَيوةبةرى عوسمان، مةحمود
دواكةوتنى سلَيمانى، ثارَيزطاى ئامارى
٢٠٠٨دا ساَلى لة سةرذمَيرييةكةى
بؤ ــةبــوءن ــامــادةن ئ طـــةإانـــدةوة بــؤ
ثَيوةرى بةثَيى رايطةياند: سةرذمَيريىء
نةتةوةيةكطرتوءةكانسةرذمَيريىلةهةر
وآلتَيكدابكرَيت،بةاليةنىكةمةوةدوءساأل
نةتوانرا لةبةرئةوة ثَيويستة، ئامادةكاريى
ئةنجامبدرَيت، سةرذمَيريية ئةو لةمساَلدا
باش ثَييان عَيراق ثةرلةمانى هةربؤية
بؤ مانطى راثرسييةكة كة ئةنجامدانى بوو

ئةوةبوو دوابخرَيت، داهاتوو ساَلى ١٠ى
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى نَيردراية

بإيار. بوءة ثةسةندكراو وةزيرانء
تشرينى مانطى سةرذمَيرييةكةى
رَيطةى لة داهــاتــوو ساَلى يةكةمى
سةرذمَيريى بـــاآلى دةســتــةيــةكــى

٢٢ ئةندام  لة كة بةغدا لة دانيشتوءانةوة
بةإَيوةبةرى ئةنجامدةدرَيت، ثَيكهاتوءة،
طشتيى بةإَيوةبةرى  سلَيمانىء ئامارى 
ئةو كوردى ئةندامى دوو هةرَيم ئامارى
ديكةش ئةندامةكاني باآليةن، دةستة 
وةزارةتء سةرجةم هةَلبذَيردراوى

بةإَيوةبةرايةتييةطشتييةكانن.
ئةنجامدانى لــة ــاردان ــإي ب ــاش  ث
مانطى لة هاوآلتييان، سةرذمَيريى
داهــاتــوودا، ساَلى يةكةمى تشرينى
هةماهةنطى بة ئامار بةإَيوةبةرايةتى
رَيككةوتن ثالندانان وةزارةتــى لةطةأل
لةسةرداإشتنىياسايةك،كةتَييداهاتووة
هةرَيميش باآلى ليذنةيةكى ثَيويستة 
كارةكانى سةرثةرشتيكردنى بــؤ
ثَيكبهَينرَيت، هةرَيم لة سةرذمَيرييةكة
بوءنى سلَيمانى ئامارى بةإَيوةبةرى
ثَيويست بة هةرَيمييةى باآل ليذنة ئةو
كة خستةإوو ئةوةى رؤذنامة بؤ زانىء

باآلكةى دةستة  رةنطدانةوةى ليذنةكة 
سةرثةرشتى لةذَير بةآلم  بَيت، بةغدا
هةرَيمداو حكومةتى ثالندانانى وةزارةتى
هاتووة كة عَيراق هةروةها لة ياساكةشدا
سةرذمَيرييةوةو بنكةى شةش بة بكرَيت
بة سةر  كارةكانى ثارَيزطاء  سآ هةر 

بَيت. بنكةيةك
ئةو كاتَيك عوسمان، مةحمود بةوتةى
باآلكةى ليذنة بةردةم خراوةتة ياساية
بريكارى زؤربةيان كة  ليذنةكة بةغدا،
كردووةتةوة، رةتيان بوون، وةزارةتةكان
سةرذمَيريى كة ــةوةى  ئ بةثاساوى
دةبَيت دةستوءر بةثَيى دانيشتوءان

بَيت. مةركةزيى
لةسةر بةغدا هةرَيمء ئَيستاش تا
ثَيكهَينانىليذنةهةرَيمييةكةىكوردستان
كة ئةوةى بةثَيى ضونكة رَيكنةكةوتوءن،
حكومةتىهةرَيمفيدراَلييةولةدةستوءردا
ليذنةيةكى ثَيويستة ثَيدانراوة، دانى
كارةكانى كوردستان بة تايبةت هةرَيمى
بةإَيوةبةرَيت، هةرَيم ثارَيزطاكةى سآ
سلَيمانى ئامارى بةإَيوةبةرى هةروةك
دةستةى ئةندامانى ئةوةى «دواى وتى:
لةسةر ثَيداطريى ئَيمة كة زانييان باآل
بؤ نارد ياساكةيان دةكةين، داواكةمان

بةداخةوة بةآلم  وةزيــران، ئةنجومةنى
شورا، ئةنجومةنى نَيردرابوءية لةوَيوة
رةتكردبووةوة بإطةيةيان ئةو ئةوانيش
بَيتء المةركةزيى سةرذمَيرييةكة  كة
وةزيـــرانء ئةنجومةنى نــارديــانــةوة
ئةنجومةنى راى لة ثشتطيرييان ئةوانيش
ثةرلةمانى نَيردراية لةبةرئةوة كرد، شورا

ثةسةندكرا». بةوشَيوةية عَيراقء
دةستة ــوو  ــات داه مانطى بــإيــارة
ئامادةبوءنى وةزيرى بة بةغدا باآلكةى 
دةزطاى سةرؤكى عَيراقء ثالندانانى
هةولَيرو بَينة عَيراق ئامارى ناوةندى
ثالندانانى وةزارةتى حكومةتء لةطةأل
لة مةبةستةى بةو كؤببنةوة، هةرَيمدا
ميكانيزمَيك بطةنة رَيككةوتنةوة رَيطةى
داواكةيان. بة باآلكة قايلكردنى دةستة بؤ
سوءرة هةرَيم  حكومةتى هاوكات 
لة ليذنة هةرَيميية كة ئةو لةسةرئةوةى
لةوبارةيةشةوة ثَيكبهَينرَيت، كوردستان
كة كردةوة تةئكيدى عوسمان مةحمود
حكومةتى رَيوشوَينانةى  بةو ثابةندين 
بَيطومان ــتء ــَي دادةن بؤمان هــةرَيــم
بَيت، كورد بةرذةوةندى  لة  هةرشتَيك
كورد دءوبارة رَيطةنادةين دةكةين، ئةوة

هةميشة. بخورَيت وةك مافى

كوردستان هةرَيمى لة ليذنةيةك نابَيت رازى بةغدا
ثَيكبهيَنرَيت دانيشتوءان سةرذمَيريى بؤ

رةئووف عةزيز

ريفؤرمدا ــؤإشء ش لةنَيوان
دةكرَيت هةية،  ريشةيى جياوازيى 
خؤيدا بهَينَيت، لةطةأل خوَين شؤإش
ئةنجام تفةنط  بة شؤإش دةكرَيت 
هاتنة بؤ شؤإش دةكرَيت بدرَيت،
بؤنى بة بَيت كةميش ماوةيةكى بؤ دةسةآلت، سةر
سادةترين لة شــؤإش بكات، ئاشنامان  ــاروت ب
تر، هَيزَيكى بة هَيزَيكة طؤإانى دةركةوتةيدا،
ئةنجامى لة كة توندوتيذيى لة جؤرَيك بة ئاشنابوونة

روودةدات. دةسةآلتدا طؤإينى
هةوَلدان لة بريتيية شــؤإش جــار ــةى زؤرب
ئةم ئةنجامى لة ستةمكار، رذَيمَيكى طؤإينى بؤ
توندوتيذيى ئةنجامةكةى ــار زؤرج طؤإانةشدا
لةسةر كؤمةَلطة زؤر  ماوةيةكى تا لَيدةكةوَيتةوةء 
باآلنسى دةداتء قوربانيى شؤإش ثاشماوةى

كؤمةَلطة تَيك دةضَيت.
كارأل كة  ثرسيارةية ئةو هةر ثرسيار بةآلم 
يان ثَيويستة (شؤإش دةيكرد فةيلةسوف ثؤثةرى
كؤمةَلطةى ئيستاى ضركةساتى  لة  ئايا ريفؤرم؟)،
بؤ خؤمان جيهاندا، كؤمةَلطةكانى لة زؤرَيك ئَيمةء
ريفؤرم بة هةوَلبدةين يان ئامادةبكةين شؤإش
راستةقينةكةى رَيطة سةر بطةإَينينةوة شؤإش

خؤى؟
جياوازيى شؤإشدا ريفؤرمء لةنَيوان بَيشك
نةرمونيانة هةوَلَيكى ريفؤرم لةئاراداية، بنةإةتى
دةوَلةتدا، حكومةتء  فؤرمى ثَيكهاتةء لة  طؤإان بؤ
ثاككردنةوةى بؤ هةوَلَيكة هةرشت لة بةر ريفؤرم
ئةو بيرهَينانةوةى  ناشرينييةكانء لة شــؤإش 
سةر هاتنة دواى دةبــوو شــؤإش كة  بةَلَينانةى
ديكتاتؤرَيكى بة نةبَيتةوة بكاتء جَيبةجَيى دةسةآلت

تر.
كة دؤخةية ئةو رَيك كوردى كؤمةَلطةى ئَيستاى
ريفؤرمدا، شؤإشء لةنَيوان هةَلبذاردنة بة ثَيويستى
شؤإش كة ئَيستايةية ئةو كوردى كؤمةَلطةى ئيستاى
وةكو خؤى وةزيفةكانى خؤى، ثاى سةر هاتنة دواى
ئَيستاى ترة، كارَيكى سةرقاَلى دؤإاندووةء شؤإش
شؤإشطَيإةكانى كة ئَيستايةية ئةو كوردى كؤمةَلطةى
خؤيان رَيطةى لة  ونكردووةء خؤيان  وةزيفةى
تاكةكانى وةزيفةى هةرشت لة بةر بؤية اليانداوة،
باوةإ بكةنء قةلةقى بة هةست كة ئةوةية كؤمةَلطة
بةوثَييةى نةكةن، شؤإش ئَيستاى مذدةكانى بة
ثارتيزانى سةردةمى مذدةكانى شؤإش هَيشتا

نةكردووة. جَيبةجآ
كؤمةَلطة توَيذةكانى ضينء لة زؤرَيــك ئَيستا
دةكةن، شؤإش  ناشرينييةكانى ئةنجامى بة  هةست
دةزانــن كؤمةَلطة  توَيذةكانى ضينء لة  ــك زؤرَي
الى حيزب ــةآلتء دةس حكومةتء ثَيكهاتةكانى
دةبَيت بؤية نائاسايين، تةواو ثَيكهاتةطةلَيكى ئَيمة
ثرؤذة، بكةنة نيطةرانييانة ئةم خةَلك كؤمةآلنى
طوَييان ئامادةبَيت  دةسةآلت دةبَيت  كة ثرؤذةيةك
بين، بَيدةنط هةرشتَيك لة طةر ضونكة لَيبطرَيت،
بَيدةنط شؤإش ئةنجامى ناشرينييةكانى لة نابَيت
ئَيمةش ئَيمةء لة بوو بةشَيك شؤإش ضونكة بين،

شؤإش. لة بووين بةشَيك
ساتَيك ئانء هةر لة بةر ئَيستا خؤشبةختانة
ئةمةش دةكرَيت،  شؤإشدا لةناو ريفؤرم لة  باس
ثَيدةضَيت نيطةرانييةكانةء دةركةوتةى سةرةتاى
هةنطاوبنَين، ــرؤذة ث ــةرةو ب نيطةرانييانة ئــةو 
ئامانجةكانى ناتوانَيت خوَين  بة هةرطيز ريفؤرم
نةرمونيانةء ثرؤسةيةكى ريفؤرم بهَينَيت، بةدةست
هةرطيز ناإَيذَيت، لةطةأل خؤيدا خوَين  هةنطاوةكانى
نيية تفةنط بة ثَيويستى ريفؤرميست كارةكتةرى
ثرؤسةيةكة ريفؤرماسيؤن ثرؤسةى بيثارَيزَيت،
نةك هةية، نةرمةكان ثةنجة دةستء بة ثَيويستى
بؤ هةميشة كة بةدةستةكان، تفةنط كارةكتةرة
ثرؤسةى بؤ ئامادةن رشتووةء خوَينيان شؤإش
ريفؤرم كوشت، بة  بدةن خؤيان ريفؤرماسيؤنيش 
هةر بدات، بةكوشت نيية خؤى بؤ كةس بة ثَيويستى
دؤإاندنى بؤ هةوَلَيكة خؤبةكوشتدان، بؤ هةوَلَيكيش
مــردنء بة ئاشنابوون  ريــفــؤرمء جوانييةكانى

دةمانبينى». «وةك لة شؤإشدا ذيان دؤإاندنى
ثرؤسةيةكى ريــفــؤرمــاســيــؤن ــةى  ــرؤس ث
لَيبوردنء بة ثرؤسةية ئةم دةبَيت درَيذخايةنةء
ريفؤرميست كارةكتةرى بدرَيت، ئةنجام تؤلَيرانس
ريفؤرم ثرؤسةيةكى هةر ئةنجامدانى هةَلةدةكات،
بةخوَين ريفؤرم روخسارى كة كةسانَيك بسثَيرَيتة
ريفؤرماسيؤن ثرؤسةيةكى هيض بكةن، ســوور
داهَينانى ــةدراوة،  ن ئةنجام تفةنط بة جيهاندا لة 
لة جطة  كورديدا كؤمةَلطةى لة دياردةيةش ئةم 
لة تةنها بينينى جيهان و  مَيذوو  دووبارةكردنةوةى 
ثؤزةتيظيش ئةنجامَيكي هيض تفةنطةكانةوة، لولةى
بؤ فاتيحا ئَيستاوة لة دةبَيت ناهَينَيتء خؤيدا لةطةأل

بخوَينين. ريفؤرماسيؤن ثرؤسةى
Azizrauf2003@yahoo.com

ريفؤرم شؤإشيان
سلَيمانى: ئامارى بةإَيوةبةرى

مةحوى ئةلةند

كؤمكارى نوَيى  نوَينةرى 
عَيراقدا لة عــةرةبــى وآلتــانــى
ضوار كةركوكء ئاشكرايكرد،
ئةولةوياتى دةكاتة تر مةلةفى
داواشيكرد عَيراقداء لة كارةكانى
ئَيرانى عةرةبى- طفتوطؤيةكى
دؤسية لةسةر ببَيت،  دروســت
اليةن ــةردوو ه هاوبةشةكانى

عَيراقدا. لةناو
نوَيى نوَينةرى خةَلةف، هانى
لة عةرةبى وآلتانى كؤمكارى
لةكاتى   ١٠/٢٦ رؤذى عَيراق
رايطةياند: بةغداد بؤ طةيشتنيدا
ثَينج كارةكانماندا ئةولةويةتى لة
ثَيسثَيردراوة، طرنطمان دؤسيةى
كةركوكء كَيشةى ئةوانيش كة
عَيراقء فةلةستينييةكانى كَيشةى
وآلتــة لــة ــراق عــَي ثةنابةرانى
طةشةثَيدانء عةرةبييةكانء 
ئاشتةوايى عَيراقء بنياتنانةوةى

نيشتمانيية.
بــاســى هـــانـــى خـــةَلـــةف
بةشَيك وةكء كة لةوةشكرد
نيشتمانى ئاشتبوونةوةى لة
بطةيةنينة اليةنةكان هةوَلدةدةين
ئةو بةتايبةت لَيكتَيطةيشتن، خاَلى
مقاوةمةوة بةناوى كة اليةنانةى

اليةنانةش ئــةو دةكـــةنء كــار 
هةية، طفتوطؤ بة  بــإوايــان كة 
عةرةبى- طفتوطؤيةكى داواشيكرد
لةسةر ببَيت، دروســت  ئَيرانى
هةردوو هاوبةشةكانى دؤسية

عَيراقدا. لةناو اليةن
بة ثــةيــوةنــدى هــةرضــى 
كــؤمــكــارى ـــى ـــوةردان دةســـت
كَيشةى لة هةية  عةرةبييةوة 
كورد بةرثرسانى كــةركــوك،
كورد ئةندامَيكى رةتيدةكةنةوةء
بةوة ئاماذة عَيراق  ثةرلةمانى  لة
ئَيستادا لة عَيراق كة ــات دةك
جاميعةى بإيارى بة نيية ثابةند
كَيشةى لةسةر عةرةبييةوة

كةركوك.
مــوســا، ــوســف ــةحــمــةد ي ئ
لةسةر عَيراق ثةرلةمانى ئةندامى
كوردستان، هاوثةيمانى ليستى
رَيطة راطةياند: رؤذنامةى بة
دةرةكى اليةنَيكى هيض نادةين 
كــَيــشــةى ـــة ـــدات ـــوةرب دةســـت
كةركوك كَيشةى ــوك، ــةرك ك

ضارةسةر   ١٤٠ ــادةى م بةثَيى
وةكء اليةنَيكى هةر دةكرَيت،
يان نــةتــةوةيــةكــطــرتــووةكــان
رةزامةنديى عةرةبى بة جاميعةى
حكومةتى عَيراقتةداخول دةكةنء
ضوارضَيوةى لة دةشتوانن  تةنها

بكةن. ثَيشنياز ١٤٠دا مادةى

كؤمكارىعةرةبىمةلةفَيك
دةكاتةوة كةركوك كَيشةى بؤ

فازل دية

دةزطــاى ــةطــةَل ل هةماهةنطيى  بــة 
بازرطانيى وةزارةتى جؤريى، كؤنترؤَلى
بازرطانى كاروبارى رَيكخستنى بؤ كار
لة هةركةسَيك بة بإيارَيك رَيطة دةكاتء
نةبَيت كؤمثانيا  ــاوةن  خ كة دةطــرَيــت

بكات. بازرطانيى
ــى وةزارةت هةوَلةى ئةو دةربــارةى
ئيبراهيم، عةزيز ــؤرى، ج كؤنترؤَلى
بازرطاني، وةزارةتى ديوانى بةإَيوةبةرى
رَيكخستنةوةى بةمةبةستى وتـــى:
دةبَيت بازرطان  كة بإياردراوة  كارةكان 
رةسميى مؤَلةتى بَيتء كؤمثانيا خاوةن
طشتيى بةإَيوةبةرايةتى لة ناوى هةبَيتء

تؤماركرابَيت. كؤمثانياكان تؤماركردنى
بازرطانيى، ــى  وةزارةت بإيارةى ئةم
كارى كةسانةى لــةو زؤرى بةشَيكى 
خاوةن دةكــةنء سةربةخؤ بازرطانيى 
بةَالم ــردووة، ك نيطةران نين كؤمثانيا 
بازرطانيى وةزارةتى ديوانى بةإَيوةبةرى
ثَيناو لة بإيارة ئةو كة بةوةدا ئاماذةى
ياساى ئةو تا كارةكانة رَيكخستنةوةى
لة كة دةردةضَيت بازرطانيية رَيكخستنى
بازرطانيى كارى كوردستانةء ثةرلةمانى

رَيكدةخاتةوة. هةرَيم لة
لة بازرطانيى  وةزارةتى بإيارةى ئةم 
كَيشةى رابردوودا ماوةى لة كة كاتَيكداية
كة هةبوو هةناردة مؤَلةتى وةرطرتنى

بوون ثابةند بازرطانةكان لة كةم بةشَيكى
جؤرييش كؤنترؤَلى  دةزطــاى ثَيوةىء
مؤَلةتة ئةو بَى بة كة  هةبوو ئةوةى مةرجى
خواردةمةنى هاوردةى نةبَيت بؤى كةس
د. بةوتةى بــةَالم هةرَيم، ناو  بؤ بكات 
سةرؤكى دةزطاى عةبدوإلةحمان، موئةيةد
كوردستان، لة هةرَيمى جؤريى كؤنترؤَلى
بووةء ضارةسةر كَيشةية  ئةو  ئَيستادا لة
لةسةر بازرطانيى زؤرى  جموجؤَلَيكى
ئةو بــةَالم بــووة، دروســت سنوورةكان 
دةبَيت كة  بازرطانيى وةزارةتى بإيارةى 
بكات، خاوةن هةناردة هةركةس هاوردةء
لةسةر كاريطةريى كةمَيك بَيت، كؤمثانيا
خواردةمةنى هاوردةكردنى هاتوضؤء

كردووة. دروست سنوورةكان لةسةر
مانطى ضةند لة ديــكــةوة، لةاليةكى
جؤريى كؤنترؤَلى دةزطاى رابردووةوة،
خواردةمةنى تةن ــةزاران ه لة رَيطةى
بةهؤى بكرَين،  هةرَيم  هاوردةى  طرتووة 
تَيياندا، تةندروستيى مةرجى نةبوونى
لة جؤريى كؤنترؤَلى دةزطاى سةرؤكى
جةختى رؤذنامة بؤ كوردستان،  هةرَيمى
دةزطاكةيان ئَيستا كة ئةوةكردةوة لةسةر
كاردةكةنء سنوورييةكاندا خاَلة طشت لة

هةزاران  لة رَيطةيان رابردوودا ٣ مانطى لة
هةرَيمةوة، بَيتة طرتووة خواردةمةنى تةن
سةرةتاى لة  ــاردراوة ــإي ب » وتيشى:
جؤريى كؤنترؤَلى داهــاتــووةوة  مانطى
خــواردنء جــؤرة  هةموو سةر بخرَيتة

خواردنةوةيةك».

دةتوانن كؤمثانياكان خاوةن تةنها
بكةن بازرطانى كوردستان لة

www.ne
tew

e.c
om



ئةبوبةكر عةبدوإلةحمان

مليؤن   ١٠٦ مليارو ضــوار
ثــرؤذة ئــةو تَيضوونى  دينار
ماوةى كة شكستخواردووةية
دةكرَيتء تَيدا كارى  ساَلة ضوار
يةكةم يةكةمى دةقيقةى ضةند لة

رووخا. كردنةوةيدا رؤذى
ثرؤذةى هةرَيم  حكومةتى 
لة يةكَيك بة كةالر ئاودَيريى 
بايةخدارة ستراتيذىء ثرؤذة
كردووة، حساب ئابوورييةكان
ــى ــةرت ك ـــة ب ـــةى ـــةش ـــة ط ك
طةرميان ناوضةى كشتوكاَليى
ئــةوةى دواى ـــةآلم ب دةدا،
جَيطرى فةتاح،  عومةر لةاليةن 
وةزيرانء ئةنجومةنى سةرؤكى
ئاوييةكانى سةرضاوة وةزيرى
لة كرايةوة، هةرَيم، حكومةتى
ثرؤذةكة شوَينَيكةوة ضةند

دةإووخَيت.
لة ثرؤذةى ئاودَيريى ببةشَيك
وةزارةتى بودجةى لةسةر كةالر
حكومةتى ئاوييةكانى سةرضاوة
دينار ٣مليار بــإى بة  عَيراق 
ثَيكهاتووة كة كراوة، جَيبةجَي
بة كؤنكرَيتيى جؤطايةكى لة
١٧١مةتر. ــةزارو  ه درَيذايى٨ 
ضةند دروستكردنى هةروةها
بةسةر دابةشدةبن كة لقَيك

كشتوكاَلييةكاندا. زةويية

ــريــشــى  ت ـــةى ـــةك ـــةش ب  
هةرَيمةوة حكومةتى لةاليةن
هَينانى لة بريتيية جَيبةجَيكراوةو
كة سيروان، ــارى رووب ئــاوى
ثةمثى طةورةوة لةإَيطةى شةش
جؤطا ناو دةطةيةنرَيتة ئاوةكة

ئاودَيرييةكة.
ثرؤذةية  ئةم لةسةرةتادا  
ـــرؤذة ث لـــةاليـــةن دةزطـــــاى
سلَيمانييةوة ئيدارةى تايبةتةكانى
بؤ  دينارى مليؤن  ٨٣٠ بــإى
دواى بــةآلم ــكــراوة،  تــةرخــان
دةزطاكةو هةَلوةشاندنةوةى
ئيدارةى هةردوو يةكطرتنةوةى
بؤ ثرؤذةكة سلَيمانى، هةولَيرو
ثاشان وةستَينراوة، ماوةيةك
سةرضاوة ــى وةزارةت لةاليةن
هةرَيمى حكومةتى ئاوييةكانى
دؤالرى  هةزار  كوردستان٤٠٠
ئةو دةكرَيت، بؤتةرخان ترى
راكَيشانى بؤ تةرخانكراوة بإةش
بؤرييةوة رَيطةى  لة  ئاوةكة
كؤنكرَيتييةى جؤطا ئــةو بؤ 
ئاوييةكانى سةرضاوة وةزارةتى

دروستيكردووة. بةغدا
كةالر ئاودَيريى ــرؤذةى ث
زياتر كة  جَيبةجَيكراوة بؤئةوة 

بةراو  زةوى  دؤنم  هةزار   ٩ لة
جؤطا درَيذايى  بة  بةآلم بكات،
مةتر  ثانى٧٠  بة ئاودَيرييةكةو
زةويية ديـــوةوة هـــةردوو لة 
تَيكدراوةو كشتوكاَلييةكان

بؤ بةكارهَينراوة خؤَلةكةى
هيض جوتياران بةوةش ثرؤذةكة،

زةوييانة نابينن. سوودَيك لةو
حكومةتى كة بةشةى ئةو
لةاليةن دروستيدةكات عَيراق
ـــرةى ـــةزي «ج ــاى ــي ــان ــث ــؤم ك
جَيبةجَيدةكرَيتء عةرةبي»ةوة
سةرى، دةكرَيتة ئاو ئةوةى دواى
اليةكةوة ضةند لة ثــرؤذةكــة
ــارى ــدازي ــةن ئ ـــتء دةإووخـــَي
ثرؤذةكةش سةرثةرشتيارى
تــاوانــى كــة ــرد ــةوةك بــاســى ل
وتةى بة نةبووة، تَيدا ئةوانى
لة بةشَيوةيةكى  دةبوواية ئةو 
سةرى، بكرايةتة ئاو سةرخؤ
ئاويان زؤر بإَيكى  ئةوان  بةآلم
ئةندازيار ســةرىء كردووةتة
بةإَيوةبةرى محةمةد، شَيركؤ
ــةرزةوى س ــاوى ئ ــرىء ــاودَي ئ
لةوةكرد باسى طةرميانيش
لة بةر مانطَيك كؤمثانياكة كة
وتوويانة ثرؤذةكة كردنةوةى
ئةوةشى تــَيــدةكــةيــنء ــاوى  ئ
ئاويان لَيشاو بة كة رةتكردةوة

كردبَيتة سةر ثرؤذةكة.
ئةندازيارى جةمال،  عةلى
ثــرؤذةكــة، سةرثةرشتيارى
خؤيان كة  خستةإوو ئةوةشى 
ضاككردنى ــة  ب هــةَلــدةســتــن
تَيكضووة، كة شوَينانةى  ئةو
بة زؤر نـــاوبـــراو ــةى  ــةوت ب
ثرؤذةيةدا لةو كاريان باشيى

كَيشةيةكيشيان هيض كردووةو
نةشاردةوة ئةوةشى نةبووة،
ثرؤذةيةدا لةو كار دووساَلة كة
كةالريان بةرثرسَيكى دةكةنء
بةو بكاتء سةردانيان نةبينى
كة جَيبةجَيدةكرَيت شَيوةيةش
ديارييان وةزارةت ئةندازيارانى

كردووة.
ناو بؤ ئاوتَيكردن ــةدواى ل
لةضةند شكستهَينانى ثرؤذةكةو
بةإَيوةبةرايةتى شوَينَيكةوة،
نووسراوَيك طةرميان ئاودَيريى
بةإَيوةبةرايةتى ئاراستةى
ــاوى ئ ــىء ــري ــاودَي ئ طشتيى 
لةضةند دةكـــاتء  ســـةرزةوى
ثــرؤذةكــة كَيشةى خاَلَيكدا
بريتين كة دةكةن، دةستنيشان
تةنيشتى خؤَلى كوتانةوةى لة:
وةك ثَيويست جؤطةكان، ضونكة
درز ـــان ـــي دووةم نـــةبـــووةء
جؤطاكةدا كؤنكرَيتى لةنَيوان
هؤى بووةتة كة دروستبووة،
ذَير تةنيشتء بؤ ئاو دابةزينى

جؤطاكة.
ئيدارييةكةى بــةرثــرســة
ســةرزةوى ئــاوى  ئاودَيريىء
كرد ئةوة بؤ هَيماى طةرميان،
ئةو وردةكارييةكانى لة كة
نةكراونةتةوةو ئاطادار ثرؤذةية
سةردانيان جاريش ضةندين
سةردانةكةشيان كـــردوونء
بووة، خؤيانةوة دَلسؤزيي لة

هةردوو كة باسكرد ئةوةشى
بةغداو ثةيوةنديدارى وةزارةتى
لةنَيوانياندا هةماهةنطيى هةرَيم
بةوان شتَيك هيض بةآلم هةبووة،

رانةطةيةنراوة.
دةَلــَيــت: محةمةد، شَيركؤ
ثــرؤذةكــةيــان «كؤمثانياكة
هةندَيك نةداوةء ئةنجام بةباشيى
نيية طونجاو كة  بؤكراوة  كارى
شةبةكة دانانى ئةو  ئَيمة». بؤ
ئاوى رَيإةوى  لةبةردةم «تؤإ» 
دابةشكردنةوةى بؤ جؤطةكةدا
بؤ سةرةكييةكة جؤطا ئــاوى
دَينَيتةوة نموونة بة لقةكان سةر
ئةندازيارانةو «كارَيكى كة
هؤكارَيكى بة  نيية»و زانستييانة 
ثرؤذةكة شكستى ــانء رووخ
ســةربــارى ئـــةوة دةزانـــَيـــت،
فةرشى يان نايلؤن دانةنانى
تةنيشت بةردإَيذنةكردنى قيرو
جؤطاكة. كؤنكرَيتييةكةى ديوارة
ــةردار س ــرةوة ت لةاليةكى
جَيطرى قــةمــبــةر، ئيبراهيم
ئاودَيريىء بةإَيوةبةرى طشتيى 
وةزارةتى لة سةرزةوى  ئاوى
هةرَيم، ئاوييةكانى سةرضاوة
سوودَيكى ثرؤذةكة كة ثَييواية
ناوضةكة هاوآلتييانى  بة طةورة
جؤرة بةو كَيشةكة دةطةيةنَيتء
باسى راطةياندنةكان  كة نيية 

دةكةن. لَيوة
بةإَيوةبةرى نوَينةرَيكى هيض

ثرؤذةيةدا لةو طةرميان ئاوى
ثشكنينَيكيشى هةر نةبووةو
ئاطادارى ــةوان ئ كرابَيت،  بؤ 
بةرثرسانى بؤية ــوون، ــةب ن
نةيانزانيوة ناوضةكة ئيداريى
سةركةوتوو كارةكةيان تاضةند

دةبَيت.
كةالر، قايمقامى نورى، جةالل
سةردانى كة لةوةكرد  باسى
خؤى ثرؤذةكةى كردووةء وةك
ضوونةتة جار  ضةندين دةَلَيت، 
كةسيان بةآلم ثرؤذةكة،  سةر
قايمقامى وةك  ئةو  نةبينيوة. 
وةرناطرَيت، ثرؤذةية ئةو كةالر
ثإ كةموكوإييةكانى هةموو تا

نةكرَيتةوة.
«ئةو وتيشى:  نورى جةالل 
ــى وةزارةت ئَيستا كة بةشةى
بةغدا ئاوييةكانى سةرضاوة
بةوشَيوةية دةكات، جَيبةجَيي

نابَيت». سةركةوتوو
ثرؤذةكة تةواوكردنى دواى
مانط، ــةش ش ــكء ــَي ســاَل ــة  ب
كةموكوإييةكانى ضاككردنى
كؤمثانياى ئةستؤى دةكةوَيتة
ئــةنــدازيــارى جَيبةجَيكارء
ئةو كة ثَيى سةيرة ثرؤذةكةش
كردوويانةتة ئَيستا بةرثرسانة
دةثرسَيت لةسةريانء هــةرا
ئةو جَيبةجَيكردنى لةكاتى
بؤ بــوونء لةكوآ ثرؤذةيةدا

نةكراوة. سةردانيان
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ئاو بردى دينار ضوار مليار

ئاذانسةكان

ـــاري ـــژك راوَي مـــــوراد، تــالــيــب  د. 
خؤرههآلتي ناوچهي له فاو رَيكخراوي
لهبه رئهوهي كة رايگه ياند نــاوةإاســت،
گؤشت دانهوَيَلهء هاوردهكردني  رَيژةي
ئاسايشي بؤية زياتر ، ٨٥٪ء گهيشتووةته
له كوردستان ههرَيمي عَيراقء له خؤراك

مهترسيدايه.
سةواى ــؤى رادي بة مــوراد تاليب د. 
ئامارهكاني زانيارييهكانء كة راطةياندووة
كه دهردهخـــهن ــهوه ئ رَيكخراوهكهيان

گهلي ئــازوقــهي خـــؤراكء ئــه و  ٨٥٪ي 
له هاوردهيه و بهكاريدةهَينَيت، عَيراق
تهنانهت دَيــت،  بؤيان عَيراق ده رهوهي
هاورده ئاژهَليش  ئاليكي له زؤر بهشَيكي 
كة بةوةشكرد ئاماذةى ناوبراو دهكرَيت،
عَيراق گژوگيا، كه مي وشكهساَليء بههؤي
به تايبهتي كوردستان هه رَيمي بهگشتييء
نهخؤشي ــهوهي ــوون ــآلوب ب ـــاري دووچ
عَيراق حكومهتي له  داواى بؤية  دهبنهوه،
زيادكردني بؤ بدات جوتياران هاني كة كرد
به پشت كهمتر كشتوكاَليء بهرههمي

ببهستَيت. هاوردهكردن

«ئاسايشيخؤراك
مهترسيدايه» له كوردستان هةرَيمى له

دةكات هةرزان خؤراك دارايى، قةيرانى

ئاذانسةكان

رابردوودا  مانطى  ١٦ ماوةى لة
ثَيوانةيى ئاستى نزمترين طةنم
ــردو ــارك ــؤم ت ــة نــرخــةكــانــيــدا ل
داراييةى قةيرانة ئةو ضاودَيرانيش
جيهان، وآلتانى روويكردووةتة كة
ــن. دةزان سةرةكيى هؤكارى بة 
نزمبوونةوةىنرخىخؤراكهاوكاتة
كانزا وزةو  بةهاى دابةزينى لةطةأل 
بةرضاو بةشَيوةيةكى كة بةنرخةكان
لَيكؤَلياران ــوارةوة. خ هاتووةتة
مانطى لة  كة دةكةن بةوة ئاماذة 
بة زؤر مامةَلةيةكى ــردووةوة راب
بة فرؤشتن كإينء طرَيبةستةكانى

جامبازةكان كة دةكرَيت، خؤراكةوة
ئةويش هةَلدةستن،  ثَيى  (املضاربني)
لة زؤر بإَيكى طةإانةوةى لةثَيناو
ئَيستا كة نةقدى، سيولةى دراوو
ئةوةش داكشاوة، زؤر  ئاستَيكى تا
خؤراك بازاإةكانى كة وايكردووة
طةنمةشامىء سؤيا،  (ثاقلةمةنى، 

خوارةوة. بَينة طةنم)
رابردوودا زستانى لة كة طةنم:
تؤماركرد، ئاستى بــةرزتــريــن
هاتة ــاو ــةرض ب بــةشــَيــوةيــةكــى
نرخى كة جؤرَيك  بة خــوارةوة، 
بة يةكسانة  (تةنَيك بؤشل يةك 

دؤالر،  ٣٩,٢ بؤشل)، طةيشتة ١٣,٥٠
دةكرَيت ثَيشبيني كة لةكاتَيكدا ئةوة

كانونى يةكةمى مانطى نرخةكةى لة
دؤالر. ٥,٦٥ بطاتة داهاتوودا

مانطى  ــة ل طــةنــمــةشــامــى: 
 ٤,٨٤ طةيشتة بةهاكةى رابردوودا
ئةوةش كة بؤشلَيك، هةر بؤ دؤالر
٪٣٦,٥ ـــذةى رَي بة  ــة  واي ماناى 
لة كة كاتَيك بةتايبةت دابةزيوة،
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رةحمان سالَح

رةشــيــد عـــةداى عـــةزاوى،
نوَينةرانى ئةنجومةنى ئةندامى
تةوافوق، ليستى لةسةر عَيراق
ثَيويستة بــةوةكــرد ئــامــاذةى
عَيراقء حكومةتى هــةردوو
يةكالييكردنةوةى بؤ كار ئَيران
بكةنء نَيوانيان ناكؤكييةكانى
ئةو بــؤ تـــةواو ــةرى ــارةس ض
ئَيستا تا  كة بدؤزنةوة دؤسيانة 
بة وآلتــدا هـــةردوو لةنَيوان

ماونةتةوة. هةَلثةسَيردراوى
حيزبى ئةندامى  كة عةزاوى 
ئةندامى ــراقء ــَي ع ئيسالمى
دادطةريية لَيثرسينةوةء ليذنةى
لة لَيدوانَيكى ثةرلةمانى عَيراق، لة
ئةوةى رؤذنامة بؤ تايبةتدا
سةركردةكانىعَيراق خستةإوو،
دةبوَيرن كَيشانة  لةو  خؤيان
هةردوو لةنَيوان ئَيستا تا كة

كاريطةريى ماونةتةوةء  وآلتدا
ثرؤسةى لــةســةر  خــراثــيــان
بوارَيكى ضةند عَيراقء سياسى
هةية، دارايى ئةمنيىء  طرنطى
سةركردةكان «ثَيويستة وتيشى:
دةستَيوةرنةدانى داواى بوَيرانة
ناوخؤى كاروبارى لة ئَيران
ــةر ــةس ل ـــراق بـــكـــةنء ـــَي ع
ضةند طفتوطؤكانيش  مَيزى 
سنوورء وةك مةسةلةيةكى
عَيراق فإؤكةكانى طةإانةوةى

ئَيران داوا بكةنةوة». لة
جــارَيــك ضــةنــد ئَيستا تــا 
داواى ــــاران ت حــكــومــةتــى
هةشت جةنطى ــووى ــةرةب ق
ئَيرانى عَيراقء نَيوان ساَلةى
كــردووة، بةغدا  حكومةتى  لة 
لةوبارةيةوة عــةزاوى  رةشيد
هةرضى ثَيويستة واية بؤضوونى
يةكاليي كَيشانة ئــةو زووة
باجى عَيراق طةلى بكرَينةوةء
بةعس رذَيمى سةركَيشييةكانى

كة بــةوةدا نــةدات، ئــامــاذةى
ئَيستا تا عَيراق سةركردةكانى
داواكارييانةى ئةو بةرامبةر
بَيدةنط ئَيران دةسةآلتدارانى

هةَلوَيستَيكى هيض بـــوونء
دةرنــةبــإيــوة، ــان ــؤي ــةوت ئ
بةوشَيوةية هَيشتنةوةشى 

دةبَيت. خراثى ئاكامى
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سالَح - فةهمى

عَيراقى

دةبوَيرن ئَيران كَيشةكانى لة خؤيان سةركردةكان

رةحمان سالَح
فةهمى سالَح

ثَيكهاتة جياوازى بؤضوونى
لةسةر ــراق ــَي ع جياجياكانى 
نَيوان ئةمنيى رَيككةوتننامةى 
بووةتة (سؤفا)، واشنتؤن بةغداء
لةنَيوان ناكؤكى سةرهةَلدانى هؤى
ئاماذة ضــاودَيــران اليةنةكاندا،
هةَلوَيستة بةهؤى بــةوةدةكــةن
ثَيناضَيت جؤربةجؤرةكانةوة
ئاسانى بة وا رَيككةوتننامةكة
هؤى ببَيتة رةنطة بَيتةوةء يةكاليى
لة نوآ قةيرانَيكى سةرهةَلدانى
عَيراقى اليةنى هةندَيك عَيراقدا،
شيعةدا سوننةو بــةســةر كــة 
ئيمزاكردنى دذى دابةشبوون،
شــَيــوةيــةن، ــةو ل رَيككةوتنى
لةسةر تَيبينييان  ديكةش اليةنى 
رَيككةوتننامةكة ــى ــاوةرؤك ن
ــةن الي ــةردا ــب ــةرام ــةب ــة، ل ــةي ه
ثَيضةوانةيةء بؤضوونيان هةية
ئيمزاكردنى لة ثةلةكردن  داواى
ضونكة دةكةن، رَيككةوتننامةكة
رَيككةوتننامةى ئةوان وتةى بة
دةستَيوةردانى لة عَيراق ئةمنى،
سةروةريش دةثارَيزَيتء دةرةكى

دةطةإَينَيتةوة. عَيراق بؤ
رةوتى وةكو اليةنَيكى ضةند
بةرةى فةزيلةء حيزبى سةدرء
بةشَيكى نيشتمانىء ديالؤطى
بة رَيككةوتننامةكة سوننةكان،
رةتدةكةنةوة، شَيوةيةك هةموو
لة هةريةكة بةرامبةريشدا لة
ليستى بةشَيكى ــانء ــوردةك ك
سوننة اليةنَيكى ضةند ئيئتيالفء
رَيككةوتننامةكة لة ثشتطيريى
ــى ــؤضــوون ب ــــةآلم ـــــةن، ب دةك
بَياليةنن، ليبإاألء كة  سَييةم
لة ــت ــرَي ــةك ن ــة ــةل ئـــةوةيـــة ث
رَيككةوتننامةكةء ئيمزاكردنى
بكرَيتء بــؤ ــداضــوونــةوةى  ــَي ث
ــــاوى ســةروةريــيــةكــانــى رةض
ئيدارةى بكرَيت، تَيدا عَيراقى
رَيطةى لة هةوَلدةدات واشنتؤنيش
ســةركــردة ســةر ــشــارةوة بــؤ ف
لة ثةلة عَيراق، سياسييةكانى
رَيككةوتننامةكة ئيمزاكردنى
وادةى كؤتاييهاتنى  ثَيش بكرَيت 
بوش، جؤرج سةرؤكايةتييةكةى

رَيكنةكةوتنى ضاودَيران وتةى بة
يةك لةسةر عَيراق  اليةنةكانى 
هاوبةش هةَلوَيستى  بؤضوونء 
بووةتة رَيككةوتننامةكة، بةرامبةر
ثــرؤســةى ثةكخستنى هــؤى 

سياسى.
ئةندامى حةسانى، عةبدولهادى
ئةندامى ئيئتيالفء ليستى
دةعــوةى حيزبى عَيراقى باَلى
ــةب، ــةزه م شيعة ئيسالميى
دواكةوتنَيك هةر  واية  بؤضوونى
رَيككةوتننامةكة، ئيمزاكردنى لة
هةريةكة بؤ دةرةخسَينَيت بوار
دةستوةربدةنة ئَيران ئةمريكاء لة
زيان عَيراقء ناوخؤى كاروبارى
عَيراق بةرذةوةندييةكانى بة
رؤذنامة بة تايبةت  دةطةيةنَيت، 
لةاليةن رَيككةوتننامةية «ئةو وتى:
ئَيمة ـــتء ـــذرَي دادةإَي ئَيمةوة
ثَيويستمان عَيراق طةلى وةكــو
دةقى ناتوانَيت كةس ثَييةتىء
بةسةرماندا رَيككةوتننامةكة
ئيمزاكردنى بؤية  بسةثَينَيت، 
هؤى دةبَيتة رَيككةوتننامةكة
عَيراقء بؤ سةروةريى طةإانةوةى
ئةمنيىء بارى سةقامطيربوونى 

دةستوورى عَيراق». رَيزطرتن لة
اليــةنــةكــان بـــؤضـــوونـــى
لة نيية ثشتطيريكردن تةنها
هةندَيك بةَلكو رَيككةوتننامةكة،
ــةن دةك ـــةوة ئ داواى ــى ــةن الي
خاَلَيكى ضةند لة طؤإانكاريى
بكرَيتء رَيككةوتننامةكةدا
كة ــت ــذرَي ــإَي داب بةشَيوةيةك
سةروةرييةكانى بةرذةوةندىء
تةها مةترسييةوة، نةخاتة عَيراق
ئةنجومةنى ئةندامى لهَيبى، خزر
ليستى لةسةر عَيراق نوَينةرانى
ئةندامى تـــةوافـــوقء ـــةرةى  ب

نيشتمانيى ديالؤطى ئةنجومةنى
لَيدوانَيكيدا لة مةزهةب، سوننة
ــةوةدا ب ئــامــاذةى بؤ رؤذنــامــة
لة عَيراق ثَيكهاتةكانى سةرجةم
ناوةرؤكى رَيككةوتننامةكة ئاطادار
كة اليةنَيك ضةند تةنها نينء
بةدةستةوةية، وآلتيان دةسةآلتى
نوَينةرى بة كـــردووة  خؤيان
لة ناوةرؤكةكةى عَيراقء طةلى
بةوتةى دةشــارنــةوة،  جةماوةر
شَيوةية لةو رَيككةوتنَيكى لهَيبى
ورد لَيكدانةوةى بة ثَيويستى
دةبَيت سةرجةم ثَيكهاتةكان هةيةء
وتيشى: بةشداربن، داإشتنيدا لة
كة ثةرلةمانتاران وةكــو «ئَيمة
لة ئَيستا تا طةلين، نوَينةرى
زانياريى ميدياكانةوة رَيطةى
ناوةرؤكى خاَلَيكى ضةند لةبارةى
دةزانــيــن، رَيككةوتننامةكةوة
زانارييةكى هيض جةماوةريش

نيية». لةوبارةيةوة
لــةنــاو ــا نـــةك تــةنــهــا ســؤف
مايةى بووةتة عَيراقدا اليةنةكانى
اليةنةكانى بةَلكو مشتومإ،
بةرامةر بؤضوونيان  ئةمريكاش 
ــاوازة، ــي ج رَيككةوتننامةكة
ــوش ب ــــؤرج ج ـــةى ـــدارةك ـــي ئ
وادةدا نزيكترين لة هةوَلدةدات
بةآلم بكرَيت، ئيمزا رَيككةوتنةكة
بوشء نةيارى كة ديموكراتةكانى
ئةوة ثَيشنيازى كؤمارييةكانن،
لةدواى رَيككةوتننامةكة دةكةن
يةكاليى ئةمريكا هةَلبذاردنةكانى 

بكرَيتةوة.
بةوةكرد ئــامــاذةى لهَيبيش
رَيككةوتننامةكة مادةى هةندَيك
ئةو ضونكة نــاديــارة، ئَيستا تا 
بؤ نــَيــردراوة كة رةشنووسةى
بــةســةردا ــى ثــةرلــةمــان طــؤإان

ضةند دووثاتيشيكردةوة هاتووة،
رةشنووسةكةدا لة مــادةيــةك
لة رَيز  شَيوةيةك هيض بة هةن 
ناطرنء عَيراق سةروةرييةكانى
ئَيستا بــةوشــَيــوةيــةى ئــةطــةر 
ثةرلةمانةوة لةاليةن بمَيننةوة،
«ثةلةكردن وتيشى: رةتدةكرَينةوة،
رَيككةوتننامةكة ئيمزاكردنى لة
ــت ــَي دةب بـــاش نــيــيــة، ضــونــكــة
هةستياريى بة  عَيراق اليةنةكانى 

بإوانن». رَيككةوتنة لةو
مانط   ١٥ تَيثةإبوونى دواى
ياداشتَيكى ئيمزاكردنى بةسةر
نورى لةنَيوان تَيطةيشتن  لَيك
كة ــدا، ــوش ب جـــؤرج ماليكىء 
واشنتؤن لة رابــردوو تةمموزى
بةمةبةستى داإشتنى ئيمزايان كرد
ستراتيذيى رَيككةوتننامةيةكى
ئةمريكادا، عَيراقء لةنَيوان ئةمنيى
ئةمريكى عَيراقىء اليةنى هةردوو
بؤ هةوَلدةدةن زؤرترين دةسةآلت
موحسين بكةن، مسؤطةر خؤيان
ثةرلةمانى ئةندامى سةعدون،
هاوثةيمانى ليستى لةسةر عَيراق
بةوةدةكات ئاماذة  كوردستانى، 
طرنطييةكى ئةمنيى رَيككةوتننامةى
دةبــَيــتء ــراق ــَي ع بــؤ تايبةتى 
طرنطيى اليةنةكانيش سةرجةم 
ثَيشيواية دةدةن،  بابةتة  بــةو
ئابوورىء رووى لة رَيككةوتنةكة
بة ســوود سياسييةوة ئةمنىء
كارئاسانيش دةطةيةنَيتء عَيراق
ئةمريكا هَيزةكانى دةرضوونى بؤ
بة تايبةت ــات، دةك عَيراقدا لة 
«ئيمزاكردنى وتيشى: رؤذنامة
هؤى دةبَيتة رَيككةوتننامةكة
عَيراق لة بيانييةكان هَيزة ئةوةى
ببينة ئَيمةش دةرةوةء بضنة

خؤمان». راءبؤضوونى خاوةنى

درَيذةثَيدانى بؤ بوار ئةمنى، رَيككةوتننامةى دواكةوتنى
دةأةخسيَنَيت ئَيران ئةمريكاء دةستَيوةردانةكانى

دةعوة حيزبى
ميكانيزمى لة رةخنة

دةطرَيت هةَلبذاردنةكان

سةر ثــةرلــةمــانــتــارَيــكــى
ئــامــاذةى دةعـــوة حيزبى بــة 
ــــرد، مــيــكــانــيــزمــى ــــةوةك ب
لة كانديدةكان هةَلبذاردنى
هةَلبذاردنةكاندا ثــرؤســةى
دةنطدةر كالسيكييةء شَيوازَيكى
لةنَيوان جياكاريى  ناتوانَيت 
هــادى بــكــات، كــانــديــدةكــانــدا
عَيراق، ثةرلةمانتارى محةمةد،
ثرؤسةى لة لــةوةكــرد باسى 
هاوآلتيياندةنط هةَلبذاردنةكاندا
ئةوةش دةدةن، ليستةكان بة
ناهاوسةنطيى هــؤى دةبَيتة
كة كةسانةى ــةو ئ لــةنــَيــوان
وتيشى: ــن، ــردرَي ــذَي ــدةب هــةَل
بةكةسةكان دةنــط «ثَيويستة

ليستةكان». نةك بدرَيت،

خزمةتء ياساى
خانةنشينى سةربازيى

نَيوان دةخاتة كَيشة
سوننةكان

خانةنشينى خزمةتء ياساى
ناكؤكى هؤى بووةتة سةربازيى
بةتايبةت سوننةكاندا، لةنَيوان
ــةرةى ب ـــةرةى تـــةوافـــوقء ب
لةكاتَيكدا نيشتمانى، ديالؤطى
نيطةرانى ــوق ــةواف ت بــةرةى
ئةو بةرامبةر  ثيشانداوة خؤيى 
ديالؤطى ئةنجومةنى ياساية،
تةوافوقة باَلَيكى  كة نيشتمانى، 
دةكــات، ياساكة لة ثشتيوانى
ديالؤطى بةرةى هةمانكاتدا لة
بةوةكردووة ئاماذةى نيشتمانى
دةكــات، ياساكة ثشتيوانى
ئةو رةنطة ضاودَيران بةوتةى
كَيشة هؤى ببَيتة مةسةلةية

سوننةكاندا. لةنَيوان

تةندروستى ليذنةى
ثالنَيكى داواى
دةكات بةهَيز

لة تةندروستيى ليذنةى
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى
اليةنة حكومةتء لة داواى
كرد عَيراق ثةيوةنديدارةكانى
دابإَيذن تؤكمة بةهَيزء ثالنَيكى
بآلوبوونةوةى لة بةرطرتن بؤ
نةخؤشى كؤلَيراءهةوَلى جدييش
يةكجاريى بنبإكردنى بؤ بدةن
سةرجةم لة نةخؤشيية ئــةو
حةسناوى، د. ساَلح شوَينةكاندا،
جةختيكردةوة ليذنةكة ئةندامى
حكومةتء ــةركــى ئ ـــةوةى ل
دةوَلــةتــة ـــى ـــان ـــةك وةزارةت
بنبإ مةترسيدارةكان نةخؤشيية

بكةن.

بةغدا توندوتيذييةكانى
ثةرةدةسَينَيت

ئةمنيى سةرضاوةيةكى ضةند
ئاشكرايانكرد، بةغدا شارى لة
رابــردوودا هةفتةى ضةند لة 
توندوتيذييةكان كردةوة رَيذةى
مانطى ضةند لةطةأل بةراورد  بة
كــردووة، ــاديــان زي ـــردوو راب
دواى سةرضاوانة ئةو بةوتةى
(بشائر ضاكة مذدةى  ثرؤسةى
ديالة طروثء ثارَيزطاى الخير) لة
دةيانةوَيت ضةكدارييةكان شانة
ناو رووبكةنةوة تر جارَيكى
بةو دةوروبةرى  بةغداء شارى 
بة ثةرة سةرلةنوآ  ئامانجةى 

بدةن. توندوتيذييةكان

دادطةرى: ئةندامى ليذنةى لَيثرسينةوةو عةزاوى، رةشيد

ئاذانسةكان

جيهانى
دانوستان ئةمريكا

لةطةأل تاَليبان دةكات

ستريت ؤأل رؤذنــامــةى
بآلوى ئةمريكى جؤرناَلى
ئيدارةىحكومةتى كة كردةوة
ئةنجامدانى لة  بير  ئةمريكا
طفتوطؤ ـــانء ـــت ـــوس دان
بةرثرسانى لةطةأل دةكاتةوة
بزوتنةوةى تاَليبانى ئةفغانى،
ئةو ــةوةى كــةمــكــردن بــؤ 
بةمدوايية توندوتيذييةى
سةريهةَلداوة، ــة وآلت لــةو
ئاماذةى ناوبراو  رؤذنامةى 
سياسةتة كة ئةم بةوةشداوة
واشنتؤن حكومةتى نوَييةى
نهَينى راثؤرتَيكى ــةدواى ل
كة هات، سثييةوة كؤشكى
هةَلسةنطاندنى بة سةبارةت
ئةمريكا ستراتيذييةتى
ئــامــادةى ئةفغانستان لــة 

كردبوو.

بةرادعى ئَيران
دةكاتةوة ئاطادار

ــةد بـــةرادعـــى، ــةم ــح م
ئاذانسى طشتيى بةإَيوةبةرى
ئاشكرايكرد ئةتؤم،  وزةى
ــةوةى ل نين دَلنيا هَيشتا
نهَينى ئَيران ضاالكيى ئةتؤمى
بةرادعى نـــادات، ئةنجام
حكومةتى بةرثرسانى هانى
ثــَيــوةرى كــة تارانيشيدا
بؤ ثةيإةوبكةن شةفافانة
متمانةى مسؤطةركردنى
نَيودةوَلةتى كؤمةَلطةى
ضاالكيية ــة  ب ــةر ــب ــةرام ب

ئةتؤمييةكانى.
 

كةس بة تؤمةتى دوو
ئؤباما كوشتنى هةوَلى

دةستطيردةكرَين

ئةمنييةكانى دةزطــــا
طومانلَيكراويان دوو ئةمريكا
تؤمةتى بة دةستطيركرد 
ــاراك ب كوشتنى ــى ــةوَل ه
ــاى ثـــاَلـــَيـــوراوى ــام ــؤب ئ
بؤ ــان ــةك ــي ــي ــرات ــوك ــم دي
سةرؤكايةتى هةَلبذاردنى 
بــةثــَيــى ـــا، ـــك ـــري ـــةم ئ
ئةو هةواأل سةرضاوةكانى
هةَلطرى طومانلَيكراوة دوو
بوونء نازى بيروباوةرى
ميسيسثى ويــاليــةتــى ــة  ل
ئَيستا دةســتــطــيــركــراون،
كراون لَيكؤَلينةوة رةوانةى
وةرطــرتــنــى بةمةبةستى
لةسةر زيــاتــر زانــيــاريــى

ثالنةكةيان.

ضاودَيرى روسيا
رةتدةكاتةوة ئةوروثى

ــا ــي روس ــى ــةت ــوم ــك ح
يةكَيتى ثَيشنيازةى ــةو ئ
كة رةتــكــردةوة ئةوروثاى
تيمَيكى رةوانةكردنى داواى
ئــةوروثــايــى ــى ــري ــاودَي ض
سنوورةكانى بؤ ــردووة ك
هــةردوو جؤرجياء نَيوان
جـــوداخـــوازى ــى ــم ــةرَي ه
ئؤسيتيا، ــاء  ــازي ــخ ــةب ئ
بةياننامةيةكى بةطوَيرةى
روسيا، دةرةوةى وةزارةتى
سوثاى سةربازييةكانى يةكة
كؤنترؤَلكردنى ئةركى روسيا
ئةستؤء دةطرنة سنوورةكان
ــرى ــاودَي ــةض ب ثــَيــويــســت

ناكات. نَيودةوَلةتى
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ئةحمةد سةركةوت

نوآ ديزاينى طؤإانكارىء سةربارى
باَلةخانةكاندا لة دوكان زؤرترين كة
سةرقفآلنة ــة ب ــةوةء  ــن ــرَي ــدةك ــَي ج
لةضاو ــان دوك كرَيى دةفــرؤشــرَيــن،
بةرضاو بةشَيوةَيكى رابردوودا ساآلنى
بةهؤى هةندَيكجار كــردووةو زيادى
دوكانيشةوة كرآ زيادكردنى طؤإانء
خاوةن دوكاندارو نَيوان دةكةوَيتة كَيشة

موَلك.
كَيشةى رابــردوودا  ساَلى ضةند لة 
لة خانوو موَلك خاوةن نَيوان كرَيضىء
دوكاندارو سةدان ئَيستا كردو تَيثةإى
ئاَلؤزى هؤيةوة بةو  موَلك خــاوةن
هةندَيكجار نَيوانيانةوةو كةوتووةتة
كَيشةكان دةبةزَينَيتء طفتوطؤ سنوورى

دادطاكانةوة. دةضنة
لةناو كاسبكارةو ئةحمةد، بةختيار
سلَيمانى شارى لة  راثةإين  بــازاإى
ثَييواية ئةو  طرتووة، بةكرآ دوكانَيكى 
باَلةخانة ئةو دوكانةكانى ــةى زؤرب
دةكرَينةوة، تازة  ئةوانةى يان  نوَييانة
كإيارةكان دةفرؤشرَينء سةرقفآلنة بة
بةوهيوايةى ــةن دةك مامةَلةية  ئــةو
ئَيستا بةَالم  بدةن،  كةم كرَيى  مانطانة
موَلكانةى كرَيى داواى موَلكةكان خاوةن
داواى «زؤربةيان وتى: دةكةنء زؤر
موَلكانةى كرآ قاتى ضةندين ثارةى

بةردةوام كَيشة ئةوةش ثَيشتر دةكةن،
دوكانداردا موَلكء خــاوةن لةنَيوان

دروستدةكات».
دوكانانة كــرآ  ئــةو زيادكردنى
سةر كــردووةتــة خراثى كاريطةرى 
طةورةى كَيشةى هةندَيكجار بازاإةكانء
كاردانةوةى لةوةى جطة لَيدةكةوَيتةوة،
كةلوثةالنة كــاآلو  ئةو نرخى لةسةر
فرؤشيارةكان هةندَيكجار دةبَيتء
زياتر شتةكانيان نرخى بة دةبن  ناضار
موَلكةكانيش ـــاوةن خ بــفــرؤشــن،
مافء بة كرَييانة ئــةو زيادكردنى
ثَيداويستيةكانةوة نرخى زيادبوونى

طرَيدةدةنةوة.
خؤى وةك ئةحمةد، سةيد عومةر
لةمةوبةر ساأل حةظدة دةكــات باسى
كإيوةو سةرقفآلنة بة دوكانةى ئةو
لة بازاإى دةدات كة ئَيستا مانطانة كرآ
دةفرؤشَيت، تَيدا كةلوثةلى راثةإيندايةو
موَلكى خاوةن ئَيستا «بةآلم وتى: ئةو
لةسةر كرَيكةمان ــت ــةوَي دةي ــازة  ت
دينار، هــةزار دووســةد بؤ  زيادبكات
دوو ضونكة نين، قايل بةوة ئَيمةش
زياد موَلكانةمان كرآ  لةمةوبةر ساأل

كردووة».
خاوةنى عــةلــى، عةبدولكةريم 
هةية، كرَيضى دوكاندارى باَلةخانةيةكةء
دوكاندارةكانى دةزانَيت بةثَيويستى
بة بكةن  زيــاد بؤ  موَلكانةكةى  كرآ
شتةكانى هةموو نرخى ئةوةى ثاساوى

«راستة وتيشى: كــردووةو زيادى تر 
داوة، سةرقفآلنةيان دوكاندارةكان
موَلك كرَيي ناطةيةنَيت ئــةوة بــةآلم

 ٧٥ دوكان خاوةن جاران نةكات، زياد
دابَيت دوكانةكةى كرآ موَلكانة دينارى
بةآلم ئَيستا  كردووة، دينارى ٢٠٠ تةنيا
لةكاتَيكدا  دةدات موَلكانة كرآ دؤالر ٢٥
 ٦٠٠ مانطانة كرآ بيداتة خؤى ئةطةر

دةكات». بؤ دؤالرى
كرَيضىء نَيوان كَيشمةكَيشةى ئةو
طةيشتووةتة هةندَيكجار  موَلك  خاوةن
دوكاندار ــةدان س ئَيستا بنبةستء
دادطا لة «ئيجرام»ء دةبةنة كرَيكانيان
كرَيكان موَلكةكانيان خاوةن دايدةنَينء
لَييان ئامادةنين ـــنء دةزان بــةكــةم

وةربطرن.
ثـــارَيـــزةرى ــآل، ــدوَل ــةب ـــارؤ ع ك
لةطةأل كَيشةى كة موَلكَيكة خــاوةن
دةبَيت ثَييواية هةية، دوكاندارةكانيدا
كرَيى بة بكرَيت  بةراورد دوكان  كرآ
بازاإةء ئةو دةوروبةرى دوكانةكانى
وتيشى: لةسةريةتى، قةرةباَلغيةى ئةو
داوةتةوة دوكانةكةى  هةية «دوكاندار 
كرآ  لة  زياترة قات   ٤٠ كة كرَييةك بة
كة موَلك خاوةن جطةلةوةى موَلكانةكة،
ياسا موَلكَيكى لةوشَيوةية دةكإَيت، تازة
بةوةى دوكاندارةكان ثةيوةست دةكات
خاوةن بكةن لةطةأل طرَيبةستى نوآ كة

تازةدا». موَلكى
شَيخ عوسمان ــرةوة ت لةاليةكى

سلَيمانى، دادطاى لة  ثارَيزةر سديق،
لة موَلكانة كرآ زيادكردنى لةبارةى
لةوةكردةوة جةختى ياساييةوة، رووى
زياد كرآ دةتوانَيت موَلك خاوةن كة

كؤتايى  لة  ٢٢٠ بإيارى «بةثَيى بكات
دواى موَلك  خاوةن  كة  ٢٠٠١دا ساَلى
دةتوانَيت  طرَيبةست يةكةم لة ساأل ١٠
بإيارى بةثَيى زيــادبــكــات كرَيكة 
ئةم ثاش خانووبةرة، باجى ليذنةكانى
ثَينج هةموو موَلك خاوةن زيادكردنة

بكات». زياد كرآ دةتوانَيت ساَلَيك
فرؤشتنى لة كإينء باسى هةروةك
كة خستةإوو ئةوةى كردء موَلكيش
بةثَيى موَلكدا خاوةن طؤإينى لةكاتى
ياساى خانووبةرةو بةكرَيدانى ياساى

ئةركء  هةموو   ١٩٥١ ساَلى مةدةنى 
خاوةن موَلكى بؤ مافةكان دةطوازرَيتةوة
ثَيشوو موَلكى خاوةن ئةطةر واتة تازة،
ثَينج ماوةى زياد كردبوو تا تازة كرَيى
موَلكى خاوةن  نةبَيت  تةواو  ساَلةكة 
لة بةآلم زياد بكات، ناتوانَيت كرآ تازة
كوردستاندا، ثةرلةمانى نوَييةكةى ياسا

كاتيةى  ماوة ٢٠٠٨ ئةم ٩ى ذمارة ياساى
زياد كرآ موَلك خاوةن دةداتة ماف كة
كردووة دياريى ماوةء خؤى وةك بكات
لة ساَلَيك ماوةى لة خانوو كرآ كة
بؤ نةكاتء تَيثةإ خانووةكة نرخى ٤٪ى
لةشَيوةى كة  نيشتةجَييانةى جَيطة  ئةو
بؤ بكاتء تَيثةإ ٪٦ لة نابَيت ذووردان

بكات. تَيثةإ ٪٨ لة نابَيت دوكانيش

دةكــــــــةن؟ بــؤضــى كــؤض طــونــدنـشــيـنـان 
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طةإةكانةى «ئةو وتى: دروستكراوةو
بة ثَيويستيان دروستبوون  تــازة
ئاوو وةك هةبووة خزمةتطوزاريى
قوتابخانة، كؤنكرَيتء ئــاوةإؤء
بودجةيةى ئةو وايكردووة ئةمةش
بةشى دةكرَيت تةرخان شارةوانى بؤ
نةكات،سةربارى هةمووئةوثرؤذانة
زيادبووةو خانوو كرَيى ــةوةى ئ

قةرةباَلغيى زؤر دروستبووة».
سةرؤكى مامةند، ئازاد هةروةك
بةوة ئاماذة تةقتةق، شارةوانيى
بةلَيشاوة كؤضكردنة ئةو كة دةكات
ثَيويستيان بةساأل وايكردووة ساأل
هةبَيتء زياتر خزمةتطوزاريى بة
نيشتةجآ شوَينى كرَيى نرخى
«ثَيويستة وتيشى: زياديكردووة،
دابنَيت باش بةرنامةيةكى حكومةت
زياترى كؤضكرنى لة رَيطرتن بؤ

دانيشتووانى طوندةكان».
لة ــارةزا ش محةمةد، فــواد د. 

سةرؤكى بةشى كشتوكاألء بوارى
ئةو ثَييواية كؤية، زاكؤى لة دارستان
تا ئَيستاش كة كؤضكردنة بةلَيشاوة
سةر بؤ مةترسيى ــة، ــةردةوام ب
بإواشى هةيةء  خؤراك  ئاسايشى 
بوارى بؤ سولفة ثَيدانى  بة واية
ئامَيرء دابينكردنى كشتوكاَلىء
بيرى لَيدانى كيمياييء ثةينى تؤء
ئيرتيوازىء وةرطرتنى بةروبوومى
طونجاو نــرخــى بــة  جــوتــيــاران
دةتوانرَيت حكومةتةوة، لةاليةن
بدرَيتء طوند ذيانى بة طرنطيى
بطيرَيتء كؤضكردنيش لة رآ
ثرؤذة سةرجةم «ثَيويستة وتى:
رَيطةوبانةوة خزمةتطوزارييةكان لة
ئاوء دروستكردنى بيناو كارةباو تا
بؤ ديكة ثَيداويستييةكانى سةرجةم
لةبرى دابينبكرَيتء طوندنشينةكان
بة خانووبةرة ثَيشينةى شارةكان

بدراية». طوندةكان

دادطا دوكانةكان دةبةنة دوكاندارةكان كرَيى

جاف هةناو
رةزا ئاواز

خؤَلبارين، دياردةى كةشوهةواو طؤإانى
نةخؤش هاوآلتييان لة  زؤر ذمارةيةكى
نةخؤشخانةكان بةوهؤيةوة ــاتء دةخ
تةندروستيش ثسثؤإانى دةبن، قةرةباَلغ
ظايرؤسء بآلوبوونةوةى بؤ هؤكارةكةى
خؤيان هــاوآلتــيــيــان كةمتةرخةميى

دةطةإَيننةوة.
بةشَيوةيةكىبةربآلو ساآلنةلةموةرزةدا
كة بآلودةبَيتةوة نةخؤشى جؤرى هةندَيك
بةثَيى كة ناسراوة، «ثةتا» بة خةَلكيدا لةناو
هؤكارةكةى بوارةكة، ثسثؤإانى وتةى
طةرما ثلةى راستةوخؤى طؤإانى بؤ

دةطةإَيتةوة.
ثسثؤإي ثزيشكى عومةر، محةمةد د.
كة لةوةكرد باسى هةناو، نةخؤشييةكانى
بةشى هةوكردنى لة بريتيية ثةتاية ئةو
دةَلَين ثَيى كة هةناسة كؤئةندامى سةرةوةى
تووشى زياتر كة ئةنفلؤنزا، يان هةآلمةت
قوإقوإاطةو ــوإطء ق لــوتء ناوثؤشى
دةرئةنجامةكةشى دةبَيتةوةو دةنطةذَيكان

لَيدةكةوَيتةوة. ئةنفلؤنزاى لوتطيرانء
ئةوثزيشكةهؤكاريبآلوبوونةوةكةشي 
لةم كة طةإاندةوة طةرما ثلةى طؤإانى بؤ
كاتانةدا «لةم وتي: روودةداتء وةرزةدا
رَيطةى لة دةبَيتء ضاالك ظايرؤسة ئةو
بآلودةبَيتةوةو هةناسةوة كؤئةندامى
وردانةى دَلؤثة ضونكة ئةو دةكات، تةشةنة
لة ــت، دةردةضــَي قسةكردندا لةكاتى كة 
كةسَيكى بؤ دةطوازرَيتةوة نةخؤشةكةوة

ديكة».
كةسانة، ئةو بؤ نيية ورد ئامارَيكى
دةرةوة لــة ــكــيــان زؤرَي ــةوةى ــةرئ ــةب ل
ثَيويستيان دةكةنء خؤيان ضارةسةرى
ئةوةشى محةمةد د. نيية، داخَلبوون بة
نةخؤشيانة ــؤرة ــةوج ئ كــة راطــةيــانــد
كةم رؤذَيكي ضةند تةنها نييةو مةترسيان

تةواودةبَيت. دةخايةنَيتء

خؤَلبارين ــدا ــي دواي ــةى ســاآلن ــةم  ل
كوردستاندا لة  بةربآلو بةشَيوةيةكى
هةية خراثى كاريطةريي ئةوةش روودةدات،
بةتايبةت هاوآلتييان تةندروستيى سةر بؤ
تةندروستيان كَيشةى كةسانةى ئــةو
وةك هةية، هةناسةداندا كؤئةندامى لة

لوت. قوإطء رةبؤو نةخؤشييةكانى
بةإَيوةبةرى  رةشيد،  حةسةن  دارا  
بؤ ــاذةى ــام ئ سلَيمانى، كةشناسيى
خَيراى طؤإانى  حاَلةتةو  ئةو  كة ئةوةكرد 
كاريطةرى كةشوهةوا طةرمىء ثلةى
تةندروستيى لــةســةر ــةوخــؤى راســت
دةخوازَيت وا  ئةوةش دةبَيتء هاوآلتييان 
ثاراستنى لةئاست هؤشياربن هاوآلتييان كة
كة بوو باش ثَيي خؤيانء تةندروستيى
بةكاربهَينن، كةمامة لةوكاتانةدا هاوآلتييان
ثَيشةوةضوونمان بةرةو لة «بةآلم وتيشى:
كةمتر دةبَيتةوةو حاَلةتة زستان ئةو بةرةو

دةبَيتةوة». ثاك كةشوهةوا
تةندروستى، ثسؤإانى  وتةى  بةثَيى
بة بــايــةخ زيــاتــر هاوآلتييان  ــت  ــَي دةب
لةبةرئةوةى بدةن خؤيان  تةندروستيى
لة خواردنء زيانى ثيس كاريطةرى هةواى
سةر بؤ  مةترسيى زياترةو ثيس ئاوى 

دروستدةكات. كةسةكة ذيانى
ئةوةكرد بؤ هَيماى عومةر محةمةد د.
ئةوجؤرة بآلوبوونةوةى لةكاتى دةبَيت كة
بثارَيزن خؤيان هاوآلتييان نةخؤشيانةدا
تووشبوو، كةسى لة نزيككةوتنةوة لة
قةرةباَلغةكان، شوَينة نةضنة زؤر هةروةها
باوكان دايكء «ثَيويستة وت: ئةوةشى
ئاطاداربكةنةوة، ــةوة ل منداَلةكانيان
زوو كةمةو مةناعةى  منداأل لةبةرئةوةى
خراثى كاريطةريى ئةوةش دةبَيت، تووش
كة كاتةدا لةم بةتايبةت دةبَيت لةسةرى

خوَيندنة». وةرزى

دةنَيريَتة هاوآلتييان ناجَيطيريى كةشوهةوا،
نةخؤشخانةكان

كؤية قةزاى طوندَيكى
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سابير ئارى

كؤية

تا  ــاأل)، س  ٢٤) كةمال ئاسؤ
طوندةكةى لة لةمةوبةر ساأل سآ
كشتوكاألء بة دةذيـــاو  خؤيان
بةآلم سةرقاَلبوو، ئاذةَلدارييةوة
قةزاى كؤية لة خَيزانةوة دواتر بة
وةزارةتــى لة نيشتةجَيبوونء
نةبوونى ئةو ــةزراوة، دام ناوخؤ
هؤكارى بة خزمةتطوزاريى ئاوو
وتى: زانىء طوندةكةيان جَيهَيشتنى
بتوانَيت تا طوند دةضَيتة «خةَلك
ئاذةَلداريى كشتوكاَلىء كــارى
ثَيداويستىء بؤ ئَيمة كةضى بكات،
بهاتينايةتة دةبواية خواردةمةنى
ئاو نةبوونى  لةبةر  بيكإين،  كؤية 
جطة نةبوو، داهاتَيكيشمان هيض
خزمةتطوزارييةكانى لة لــةوةى
قوتابخانةء ــىء ــت ــدروس ــةن ت

بووين». ئاو بَيبةش رَيطةوبانء
كؤضكردنى ساَلَيكة ضةند
كوردستان طوندةكانى هاوآلتييانى
شارؤضكةكان شـــارو ـــةرةو ب
زيــادى بــةرضــاو رَيذةيةكى  بة 
ــى ــووان ــت ــش ــي كــــــردووةء دان
ثَيويستىء نةبوونى بؤ طوندةكان
دةطةإَيننةوة، خزمةتطوزارييةكانى
نكؤَلى ثةيوةنديدارةكانيش اليةنة
كة ناكةن  بةلَيشاوة كؤضة لةو 
ثَييانواية بــةردةوامــةو ئَيستا تا 
لــةســةر ــى ــراث ــةرى خ ــط ــاري ك
شارؤضكةكان ـــةزاو ق شـــارو
بةرهةمى دروســـتـــكـــردووةو
كــةمــكــردووةتــةوة، ناوخؤشى 
كؤضة «ئةو دةَلَيت:  ثسثؤإَيكيش 
ئاسايشى ســةر بــؤ  مةترسيى
رَيطةى بة ثَيويستة هةيةء خؤراك

لَيبكرَيت». رَيطريى طونجاو

بؤ ضؤَلدةكرَين طوندةكان

كؤيةدا ــةزاى ق سنوورى  لة 
ئاشتى، تةقتةق، ناحيةكانى لة جطة
سةد شؤإش، سَيطردكانء سكتان،

تَيدا  ٣٠٦٣ خَيزانيان كة هةية طوند
نيشتةجَييةوذمارةىدانيشتووانيان
ساَلى (٢١١٣٣) كةسة، لة ماوةى (٥)

خَيزانى  ٢ هةزار لة رابردوودا زياتر
بةرةو طوندانة ئةو نيشتةجَيى
كؤضيان ناحيةكان كؤيةو قةزاى
هةندَيك كة بةشَيوةيةك كردووة،

ضؤَلبووة. بةتةواوى طوند
هاوآلتييةكى عومةر، محةمةد
باغةجنَيرى طوندى دانيشتووى
ثَييواية تةقتةقة، ناحيةى بة سةر
سةختبووةء طوندةكان لة ذيان
وةكو خزمةتطوزارييةكى هيض
ئاويان نةخؤشخانةو قوتابخانةو
نيية، ئاماذةىبةوةشكردكةلة ضةند

٣٠ خَيزان  لة زياتر رابردوودا ساَلى
ناحيةى بةرةو طوندةكةيانةوة لة
كؤضيان كؤية  ــةزاى ق تةقتةقء
تر خةَلكى بةردةواميش كردووةء
خَيزانانة «ئةو وتى: كؤضدةكةن،
ئاذةَلداريى كشتوكاألء سةرقاَلى
وشكبوونى بةهؤى بةآلم بوون،
سةرضاوةىئاوىطوندةكةوكةميى
ئاذةَلدارييةكان، بةرهةمة نرخى
ئَيستا هَيناء كارةكانيان لة وازيان

دامةزراون».

بؤ طوندةكان كراوة ضى

لَيثرسراوى فةقآ، محةمةد
طوندةكان، ــاوى ئ فةرمانطةى
توانيويانة كة لــةوةكــرد باسى 
بؤ خواردنةوة ثاكى ئاوى ئةمساأل
كة دابينبكةن طوندانة ئةو سةرجةم
سةرضاوةىئاويانوشكبووة،وتى:
طوندةكانى لة هاوآلتييةك «هةر
ــة رؤذان كؤية ــةزاى ق سنوورى

دةكرَيت،  دابين بؤ ئاوى ليتر  ١٥٠
بودجةيةى بــةو ــةوةى ئ لةطةأل

ثرؤذةى   ٢١ تةرخانكراوة بؤمان
جَيبةجَيدةكةين بة طوندانة ئاو لةو
راكَيشانى ئيرتيوازىء بيرى لَيدانى
ناو بؤ  بيرةكانةوة لة ئاو تؤإى 
طوندةكان لة بةشَيك كة طوندةكان
كؤضيان مانةوةء دانيشتواونةكةى
سةرةكى كَيشةى بةآلم نةكرد، 
ثَيويستيان بة نيية ئاو ئةو طوندانة

هةية». ديكة خزمةتطوزاريى
لةساَلى كة لةكاتَيكداية ئةوة
هيض نةتوانراوة ٢٠٠٧دا -٢٠٠٦
ئةو طوندةكانى لة ئاو ثرؤذةيةكى
سةربارى بدرَين، ئةنجام سنوورة
دابيننةكردنىثَيويستييةكانىبوارى

ئاذةَلداريى. كشتوكاألء
سةليم، فــةقــآ  ســةربــةســت
كؤية، كشتوكاَلى بةإَيوةبةرى
ئةمساأل كة دةكــات بةوة ئاماذة

 ٧٠٠ ئةلةفء  تةن  ٥٠٠ لة زياتر
بةسةر دابةشكردووة طةنميان تةن
بؤ ئاذةَلةكاندا خاوةن جوتيارانء
وشكةساَلى، ــةوةى ــةإوون رووب
ضةندين كة خستةإوو ئةوةشى
تانكةرياندابينكردووةئاوبطةيةنَيتة
لةسةروو ــةوةى ئ طوندةكانء
بة طرتبَيت وةريــان خؤيانةوة
بةآلم كردووة، دابةشيان يةكسانى
ثَيداويستيانة ئةو كة نةيشاردةوة
كَيشةكانى بةتةواوى  نةيتوانيوة 
جوتيارانءئاذةَلدارةكانضارةسةر
ساَلى ضةند ماوةى «لة وتى: بكاتء
نةبووة بودجةيةمان ئةو رابردوودا
بة بكةين جوتياران هاوكاريى
ثَيداويستييةكانىديكةى ثَيدانىتؤء

تةن   ٣٠ تةنها ئةمساأل كشتوكاَلى،
تا وةرطرتووة كيمياييمان ثةينى
جوتياراندا بةسةر بكةين دابةشى
طوندى يةك جوتيارانى بةشى كة
بةتةواوى ئةطةر ناكات طــةورة

بكةين». دابةشى

تةندروستىء رةوشى
ثةروةردة

تةندروستى بنكةى نةبوونى
طوندةكانء زؤرى  بةشَيكى  لة
وايكردووة تر، هةندَيكى داخستنى
بؤ ــدةكــان طــون دانــيــشــتــووانــى
رووبكةنة ضارةسةر  بضووكترين 
ئةوة ناحيةكان،  كؤيةو ــةزاى  ق
خوَيندنء كَيشةى ــارى ســةرب
بيناى خراثيى مامؤستاء نةبوونى

قوتابخانةو خوَيندنطة.
بةإَيوةبةرى رؤستةم، ئارام د.
كؤية، تةندروستيى طشتيى

بنكةيةكى داخستنى ضةند هؤكارى
ضةند نةكردنةوةى تةندروستىء
لة تةندروستى ديكةى بنكةيةكى
بؤ تازةيان بيناى  كة  طوندةكان
دروستكراوة، طةإاندةوة بؤنةبوونى
رؤيشتنةوةى ثَيويستء كارمةندى
كؤية لة كة هةولَير كارمةندةكانى
ساأل «دوو وتى: دةكرد، دةواميان
بؤ تازةمان  كارمةندَيكى هيض بوو 
كارمةندانةى ئةو  دانــةدةمــةزرا، 
دةكرد دةوامــيــان بنكانةش لةو 
لةو زؤر ماوةيةكى بةشَيكيان
بةوةبوو ثَيويستيان بوونء طوندانة
شارؤضكةكان، ناو  بطوازرَينةوة 
رؤيشتنةوة ديكةش ــةوانــةى ئ
كةميى لة كَيشةمان بؤية هةولَير،
ئةمساأل نزيكةى تا هةبوو كارمةند

دامةزراندينء  بؤ كارمةنديان  ٤٠
بنكانة ــةو ل بةشَيك دةتوانين
ضارةسةرةى ئةو بةآلم بكةينةوة، 

تةندروستييةكانى بنكة ــة ل
سةرةتايية هةر دةكرَيت طوندةكان
بة طرنطيى زياتر هةوَلدةدةين
ضارةسةرى تا بدةين ناحيةكان

بكرَيت». تَيدا تةواوى
حةمةد، نةرمآ ترةوة لةاليةكى
طشتيى ثةروةردةى بةإَيوةبةرى
لــةوةكــردةوة جةختى ــة، كــؤي
طوندَيك ــةر ه لــة نــاتــوانــن كــة 
 ٧ ثؤلةكانى بكةنةوةء خوَيندطايةك
ئةو ثاساوةى بةو تَيدابَيت ١٢ى تا
مامؤستايان نييةو ذمارةى زؤرةى
خوَيندكاريان ئةوةندة طوندةكانيش
ثإبكةنةوة، ثؤلةكان  بتوانن  نيية
طوند هةندَيك  لة «ئةمساأل بةآلم
كــردووةتــةوةء حةوتمان ثؤلى 
طوندَيك ضةند بة هةوَليشمانداوة
دواناوةندييان خوَيندنطةيةكى
طرفتةكةيان بــكــةيــنــةوةء ــؤ  ب
بةوةشكرد هَيماى ضارةسةربَيت»،

ئةو بؤ ناوخؤييان  بةشى  كة
دَينة كة دابينكردووة خوَيندكارانة
هاتوضؤ بمَينةوةء تا ناحيةكة قةزاو
بة ئةوةندةش «هةر وتيشى: نةكةن،

ثةروةردة». وةك دةكرَيت ئَيمة

كؤضى طوندنشينء زيانى
ضؤنيةتىبةرثَيطرتنى

لة باس ثةيوةنديدارةكان اليةنة
زيانىكؤضىطوندنشينةكاندةكةنء
دابينكردنى بة دةَلَيت ثسثؤإَيكيش
ثَيويستييةكانى خزمةتطوزاريىء
لةو رآ ــداران، ــاذةَل ئ جوتياراو 

دةطيرَيت. كؤضة
سةرؤكى حــةوَيــزى، ــاراس ئ
بة ئــامــاذةى كؤية،  شارةوانيى
دانيشتووانى كؤضكردنى زؤريى
بةوهؤيةوة كة كــرد طوندةكان
نوآ طةإةكَيكى ضةند كؤية لة

شؤخان فؤتؤ: تةواونةبووة كارةكانى ئَيستا تا لوبنانىء كؤمثانيايةكى دراوةتة ساَلة ٣ سةيرانطةى سةرضنار،

خــةلَــك خــةمــي

ثةروةردة وةزيرى

بكةوة فريايان
ئارىسابير

طرنطييةكى هيض  كة خوَيندن ناوةندانةى لةو  يةكَيك
ضارةسةر بةبآ هةيةء كَيشةو طرفتيان بةردةوام ثَينادرَيتء
ئامادةيى ناكرَيت،  تَيدا طؤإانكارييةكى هيض ماوةتةوةو 

 ٣ ئةو درَيذايى بة كة كؤيةية،  بازرطانى  ثيشةسازيىء
لةو بَيبةشن خوَيندكاران دةخوَينن، ناوةندة لةو ساَلةى
ئةو بةجؤرَيك خوَيندنةكةيان، بة تايبةتة ثَيداويستييانةى
دةخوَينن، لةسةر وانةي ئامادةييةي ئةو ئَيستا ثَيداويستييةى
هيض بةكارناهَينرَيتء نةماوةو كوردستان بازاإةكانى لة
زؤرى بةشَيكى نابن، ثيشةيةك هيض فَيرى نييةو سوودَيكى
ماوةى بازرطانيى كؤية، ثيشةسازييء خوَيندكارانى ئامادةيى
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گهلي بهراوردي مَيژوءدا له ئهگهر
بكهين سياسييه كاني حيزبه كوردو
فارسء ديكه ي نهتهوهكاني لهگه أل
وهك كورد دهبينين تورك، عهره بء
گرنگ رؤَلَيكي نهيتوانيوه پَيويست
كار نهيتوانيوه  ناوچهكهدا، له ببينآ
سهره كييهكاني گرنگء  كَيشه له
به خؤي جَيپهنجهي بكاتء ناوچهكه 
گؤإانكارييهكاني مَيژوءييء روءداوه
له دهستي جَيبهَيلَي، ناوچهكهوه
گهالنء چارهنوءسي دياريكردني
ــوان ــَي ن ســنــوءري ره نــگــإشــتــنــي
ههبَيت، ناوچه كهدا دهوَلهتهكاني
كورد كه  بوءه لهبهرئهوه ته نها ئهويش
تايبهتي نهتهوهيي دهوَلهتَيكي  خاوهني
زانستي بهشَيوهيهكي نهبووه، خؤي
ديبلؤماسي سياسييء كاري له سهري
به زيان نهشيتوانيوه دهرنهچوءه،
ناوچهكهو دهوَلهتهكاني بهرژهوهندي
پارَيزگاريي يان بگهيهنآ زلهَيزهكان
بكات. بهرژهوهندييهكانيان تهواوي
گروپي گهورهترين كورد ئهمإؤ بؤيه
ناوهإاسته رؤژههآلتي ناوچهي ئهتني
نهتهوهيي ــي ــهت دهوَل خــاوهنــي كــه  
چارهسهر بآ  كَيشهكهي نييه،  خؤي
سياسييهكاني حيزبه  بؤيه ماوهتهوه، 
دهوَلهتدا چوار بهسهر كوردستان
لهپَيناوي خهبات دهكهن بوءنء دابهش
كورددا. گهلي ئامانجهكاني بهديهَيناني
ئةگهر تاَله راستييهكي ههرچهنده
نهتهوهيهكي كورد نهتهوهي بَلَيين
يهك ــآلوه، ب ــهرشء پ ــووه، ــه وت دواك
ههر نازانَيت، ديسپلين نهگرتووه،
گــهورهكــه ي كوشنده دهرده ســآ 
نهخوَيندهواريي هــهژاري،  برسَيتي،
له دوژمنهكاني تهنيوه ، تانوپؤي
بههَيزترنء لهو روءيهكهوه  ههموء
توانيويانه خؤيانن، دهوَلهتي خاوهني
هــَيــزه راپــه إيــنــه كــانــي، شــؤإشــي
سياسييهكاني حيزبه  چهكدارهكاني،
سه ركوتيان ماوهيهك  بؤ  بشكَيننء
ههرگيز نهيانتوانيوه گهلي بهآلم بكهن،
سياسييهكانيان حيزبه  كوردستانء
ههميشه كورد  بؤيه بكهن، ريشهكَيش 
لهسهرهتاي بوءه. بهربهره كانَيدا له
سياسييهكاني حيزبه بيسته مدا سهدهي
رؤژنامهو چهندين دروستكردوءةو
ده ركردوءه، كورديي زماني به گؤڤاري
له هــهنــدَيــك ميسرو لــه هــه نــدَيــك 
بهغداو له تريش ئهواني ئهستهمبوألء

سلَيماني.
يهكهم دهركهوتني سهر بَيينه ئهگهر
كوردي. سياسيي حيزبي  كؤمهَله و
كوردو نيشتمانپهروهراني سهرهتا
ئاوارهييدا له عهرهب دواييش تورك
كلتوءريي ســيــاســيــيء خــه بــاتــي 
سوَلتاني ئيستبدادي دژي هاوبهشيان
كارتَيكردني لهژَير دهكردو عوسماني
ديموكراسييه رؤشنگهرييء بيري
ئازادييء بانگي ئهوروپادا بؤرژواكاني
دهداو يهكسانييان ــيء ــهروه ري دادپ
نوَييانه بيروباوهإه  ئهو دهيانويست 
بآلوبكهنهوه ، عوسمانيدا كؤمهَلگةي له
رؤشنبيريي دهستهي سهرده مهدا لهو
كوردستان دهرهوهي ــه ل كـــورد
دژ خهباتي له چاالكانهيان به شداريي
رؤَلي ههندَيكيان دهكردو سوَلتاندا به
رَيكخراوي لهنَيو سهركردايه تييان
ههر هــهبــوو، تــوركــهكــان) (گه نجه  
سهركهوتني رؤژاني يهكهمين لهگهأل
ناو سهركردهكاني  رَيكخراوه، ئهم 
نيازه سهرانسهرييه رَيكخراوه ئهم
بهرامبهر خؤيان شؤظَينييهكاني
نهشاردهوه، توركهكان غهيره نهتهوه
رَيــكــخــراوه ــهو ل ــان ــوردهك ك بؤيه  
ساَلدا ههمان پايزي له دهرو هاتنه
بهخؤيان تايبهت  سياسيي رَيكخراوي 
سياسييء چاالكيي دروســتــكــردو

زؤري پَيدا، درَيژه خؤيان كلتوءريي
تورك ناسيؤناليستاني پَينه چوء
كؤمهآلني خهَلكي سهر كرده هَيرشيان
گرتني راونانء كهوتنه كوردستانء
داخستني نيشتمانپهروهرهكانء
كهمال كاتَيكيش بــاره گــاكــانــيــان،
گرتهدهست، دهسهآلتي ئهتاتورك
گيروگرفتانهي ئهو پاَلهپهستؤي لهژَير
عوسماني، ئيمپراتؤري تَيكشكاني دواي
كورد نهتهوهي به گفتي كؤمهَلَيك كه
نيشتماني پهيماننامهي  له كه  دابوء
بهآلم بوو، تؤماركرا  ساَلي١٩٢٠ز
كورد گهلي هاريكاريي به كاتَيك
بَيگانه هَيزي له توركيا خاكي تواني
بهَلَينهكاني له ههر نه ك بكات، دهرباز
تواني بهَلكو ـــوءهوه، ب په شيمان
ههَلوهشَينَيتهوهو سيڤهريش پهيماني
بگرَيتهوه، جَيگهي ــؤزان ل په يماني
كوردييهكان رَيكخراوه  حيزبء  رؤَلي
بآلوبوءنهوه ي له بهده ر توركيادا له
ههوَلياندا كورد، نهتهوهيي هؤشياريي
نوَييهي رهوشــه بهو به پشتبهستن
داوا سياسييانه ئاراوه، هاتبوءه كه
رَيكخراوه بگهيه نن. خؤيان رهواكاني
دهوَلهتاني به دَليان زؤر كوردييهكان
بوو، خؤش سهركهوتوء هاوپه يماناني
خاَلييهكهي پرؤژه چوارده  به  بهتايبهتي
وَيَلسؤن) (ويدرؤ ئه مريكي سهرؤكي
ئاشتيي بنهماكاني دابوو بهَلَيني كه
جيهاني جهنگي ته واوبوءني دواي
پيرؤزي مافي  بناغهي لهسهر يهكهم 
دياريكردني له نــهتــهوه يــهك هــه ر 

بكرَيت. دابين خؤيدا چارهنوءسي
ئهم شــهإ،  راگرتني دواي بؤيه
ره سميي به كوردييانه كؤمهَله حيزبء
كوردستانيان سهربه خؤيي داواي
ســه ردانــي ــي ــي ــهردهوام كــرد، بــه  ب
وآلتاني كه دهكــرد ليژنانهيان ئهو
پَيكيانهَينا ئهستهمبوأل له هاوپهيمانان 
چوءنه كورد نوَينهراني ههروه ها بوو،
ئهفريقيانهش ئهوروپيء ليژنه ئهو الي
راوهگرتني بؤ پَيكهَينرابوون كه
قهَلهمإهوي لهژَير  كه گهالنهي  ئهو
كؤمهَلهو ئهو ــن، دهردهچ عوسماني
هه وَله بهو تهنها كوردييانه حيزبه
ورده بهَلكو دانهكهوتن، سياسييانه
كوردستانيشدا لهناوخؤي لقيان ورده
له  سهرانسهري دهكردهوهو ليژنهيان
پَيكهَيناو كوردستان دوءرهكاني شوَينه
سهربهخؤيي بؤ داواكارييان دهنگي
لهههمانكاتدا بهرزكردهوه. كوردستان
جه نگي بههؤي  پَييوابوو كه  تورك
هاوپهيمانان له گهأل ئهَلمانهكانهوه
خؤيان له شكستدا به آلم سهردهكهون،
سهرؤكي كليمهنسؤي ميسيؤ بينييهوه،
بهناوي پاريس،  بؤ  ئاشتيي  كؤنگرهي 
تورك وتي: ئهوروپاوه دهوَلهتاني
بههؤي كه سهلمانديان به ئاشكرا زؤر
ئهوهيان تواناي خراپهوه بهإَيوةبردني
ره گهزي ئهوهنين شايستهي نييهو
پَيويسته بؤيه بهإَيوهبهرن، ناتورك
لهژَيردهستي نهتهوهيهك  هيچ  نههَيَلين
رهوشه ئهم لهگهأل بمَيننهوه. توركدا
چاالكيي ورده  ورده  بـــاشـــهدا،
(بابي كوردييه كان حيزبه گهرموگوإي
بيركردنهوه كه وته پهژارهكردو عالي)
له جيابوءنهوه ي بؤ رَيگةگرتن فَيَلَيك له
تورك حكومهتي لهمكاتهدا كوردستان،
برايهتي كــوردو پياههَلداني كه وته
پَيكهَينا ليژنهيهكيشيان ئيسالمييهوه،

له كورد كَيشهي له  لَيكؤَلينهوه  بؤ
عوسمانيدا. قهَلهمإهوي  چوارچَيوهي
بؤ ــرا دان كه  ــه ــي وهزاري ليژنه ئــه م 
لهترسي تهنها ئهرمهن، كوردو كَيشهي
عالي بابي له ئهرمهن كوردو ئهوه بوو
ههفته دواي ههفته  بهآلم  جيانهبنهوه .
گؤإيني به ــران، دواخ بهَلَينانه ئه م
ئهم پاشا فهريد بؤ ئهعزهم سهدري
بهَلَينانهجَيبهجآنهكرانءپشتگوَيخران.
نيشتمانپه روهرانء دوءباره بهمجؤره
كردهوه روءيان  كوردييهكان كؤمهَله 
بهتايبهتي له پاريس، ئاشتيي كؤمهَلهي
كؤمهَلهي كوردي،  تهعالي «كؤمهَلهي 
كؤمهَلهي ئيجتماعي، تهشكيالتي
شهريف پاشان كورد»، سهربهخؤيي
ئهم كؤمهآلنهوه لهاليهن خهندان پاشاي
داواكردني بؤ نوَينهر وهكو دياريكرا

كوردستان. سهربهخؤيي
دهنگي پاشا شه ريف جؤره بهم
ئاشتي، ئهمه كؤنگرهي كورديي گهيانده
كؤمهَلهو حيزبه كوردييهكانهوه بههؤي
سآ ئهنجامدا له  كه  گؤإآ، هاتبوءه
-٦٢) بهندي سيڤه ر، پهيماني بهندهكهي
تهرخانكرا كؤنگرهوه  لهاليهن  (٦٣-٦٤
بههؤي پاشانيش كورد، كَيشهي بؤ
فه ريد به پهيمانهكه حيزبانهوه ئهم
(لويد ئيمزا كرا. سهدري ئهعزهم پاشا
بهريتانيا دهرهوهي وهزيري جؤرج)ي
بهريتانيا پهرله ماني كؤبوءنه وهي له
رزگــاريــيء مافي ــورد ك وتــبــوءي 
كوردييهكان حيزبه ههيه، ئازاديي
سوپاسنامهيان قسهيه  ئهم بهرامبهر
رؤژي بهريتانيا، حكومهتي بؤ نارد
كهمال مستهفا بهآلم ١٩٢٠/٢/٢٦ز،
مــرانــدو به كــوردي ئــه م خــه ونــهي
ههَلخهَلهتاو كورد قسهكاني بهَلَينء
تؤرانييهكاني بانگهشه  شوَين  كهوتنه
ههله ئهم بهآلم كورد، توركء برايهتي
مستهفا پشتگيريي كورد  لهدهستدراو
ئهم ئهگه ر كرد، زهره ري كردو كهمالي
لهجَيي بوو لهوانه نهبوءايه، ههَلهيه
ده وَلهتَيكي ئهمإؤ توركي جمهورييهتي
دامه زرايه، كورد سهربهخؤي گهورهو
حيزبه ــؤزان، ل پهيماني دواي بؤيه
چهكدارييان خهباتي تهنها كوردييهكان

بؤمايهوه.
تري بهشهكاني له بهمشَيوهيهش
دروستكردني خهباتء كوردستانيش
بــووه، ـــهردهوام ب سياسي  حيزبي 
ئه و ههموو ناوي  لَيره ناتوانين  كه
له دواي كه بهَينين كؤمهآلنه حيزبء
كوردستان چوار پارچهي لهههر يهك
بَيوچانيان ههوَلَيكي دروستبوونء

گهلهكهيان. رزگاريي بؤ داوه
بزوتنهوهي ــوردو ك په يوهنديي
كورد نهتهوهي ئهمإؤى گهالنهي ئهو 
لهگهَليان دهوَلهتَيكدا چوارچَيوهي له
لهگهأل مَيژوءييهو پهيوهندييهكي دهژي،
سياسييهكانء حيزبه  سهرههَلداني 
ئامانجي لهپَيناوي بزوتنهوانه ئهو
پَيداويستييهكي وهك هاوبهشدا
قؤناغي به لهدايكبووهو بابهتي
كؤمهَلَيك تَيپهإيوه،  جؤربهجؤردا 
بــهســهردا چؤنايهتي ــوگــؤإي ــاَل ئ
رهنگدانه وهي بنچينهدا له كه هاتوءه
بزوتنهوانهو ئهم نَيو گؤإانكارييهكاني
جــؤرهكــانــيــان ــه ب جــؤر ئامانجه  
ئهوهندهي قؤناغَيكدا لهههر بــوءه،
بزوتنهوانه حيزبء  ئهم ئامانجهكاني 
بزوتنهوانهي ئه و ئامانجي لهگهأل

هــاوجــوءتء گهالنه  لــهم هــه ريــهك
پهيوهندييهش ئهوا ئهم بوءبن، هاوبهش
بهخؤوه پؤزهتيڤانهي رواَلهتَيكي
پهيوهندييانه ئهم لهههمانكاتدا گرتووه،
بؤ تاَليشيان ده رسي په ندو كؤمهَلَيك
جَيهَيشتووه حيزبهكان كوردو گهلي
نهگيرَين، لــهبــهرچــاو  ناكرَيت كــه  
ســهركــردهي حيزبهكانء چونكه
تهنگانهدا رؤژاني له  بزوتنهوانه ئهو
سياسييهكاني حيزبه هاريكاريي
به كاتَيكيش بوءه، مهبهست كورديان
كَيشهيان گهيشتوءنء  ئامانجهكانيان
كوردو كردووةته پشتيان  نهماوه،
بهَلَينشكَينء لهگهَلياندا حيزبهكانيان،
نيازه يهكسهر ــوءنء دهرچ بَيوهفا
دهرخستووه. خؤيانيان شؤظَينييهكاني
تايبهتمهندييه لــه يهكَيك ـــه وات
سياسييهكاني حيزبه نَيگهتيڤهكاني
كوردستان داگيركهري دهوَلهتاني
ناكؤكييه كاتَيك كــة ــوءه  ب ــه وه ئ
ناوخؤييهكانيان يان دهرهكييهكانيان
وآلتهكهيان ديكتاتؤري رژَيمي لهگهأل
سياسي دهسهآلتي چارهسهردهكهنء
حيزبء ئهم بهره بهره دهگرنهدهست،
رزگاريخوازييء ناوهرؤكه بزوتنهوانه
لهدهستدهدهنء ديموكراتييهكهيان
ههَلوَيستي شتَيك لهههموو بــهر
كــورد بــهرامــبــهر شؤڤَينييانهيان
يهكپارچهيي بهناوي دهردهكهوَيت،
گياني نيشتمان، سهروهريي  خاكء
نهتهوهكانياندا لهنَيو  شؤڤَينيستي
نموءنانه له م كورد دهدهن، جؤش
وهك هــه يــه، زؤري  ئه زموءنَيكي
خهَلكي داپَلؤسيني دواي ئهتاتورك
لَيداني دواي رهزاخــان كوردستان،
دواي دواتريش سمكؤو بزوتنهوهي
ديموكراتي ــاري ــؤم ك ــي ــان روءخ
ــان، ــج ــاي ــازهرب ئ كـــوردســـتـــانء
هَيرشي دواي قاسم عهبدولكهريم
بهعس كوردستان، سهر بؤ سوپاي
جمهوري جهزائير، ئيتفاقييهي دواي
بؤ سهربازيي هَيرشي دواي ئيسالمي
سهرهتاي ئَيستاش كوردستان، سهر
لهگهأل دهركهوتوءه ديــارده ههمان
شيعهو هاوپهيمانييهكاني حيزبه
رووخاني دواي  له عَيراق له  سوننه
واقيعه ئهم باسكردني  بهعس.  حيزبي
هاريكاريي نييه  مهبهسته بهو تاَله
حيزبهكاني كوردهكانء حيزبه نَيوان
دابنَيين، بَيهوده كارَيكي به وآلتانه ئهم
ميكانيزمَيكي ئامانجهيه بهو بهَلكو
دابهَينرَيت، پهيوهندييانه ئهم بؤ نوآ
يهكسانيء بنچينهي لــهســهر كــه  
مافي به داننان بهرامبهرييء مافي
دابــمــهزرَيــت. يهكتر چــاره نــوءســي
وآلتــانــهدا لهمجؤره  لــه بــه رئــهوهي 
دياردهيهكي ديموكراسي  سهرههَلداني 
پَيداويستييهكي ــهك  ن ــكــهوتــه، رَي
جؤره هيچ كؤمهَلگةيانه دا لهم بابهتيء
كؤمهَلگةء له نه ديموكراسي نهريتَيكي
نه سياسييهكاندا، حيزبه  لهنَيوان نه
حيزبانهدا لهم هيچكام خودي لهنَيو
سياسي حيزبَيكي  هـــهرزوو نييه،
سياسييهكه دهسهآلته دَينآو دهرفهت
جهنگهأل ياساي بهپَيي دهكاتء زهوت
هاوسهنگه رهكاني هــَيــزه لــه گــهأل
تاقيكردنهوهي دهجوَلَيتهوه، دوَينَييدا
دهريانخست سؤسياليستي وآلتاني
گهورهو نهتهوهي سايكؤلؤژياي كه
چهند ــي ــهك ــاردهي دي ــت ــه رده س س

خؤرههآلتييهكان ــه وات سامناكه.
بهرژهوهندي بؤ تهنها ديموكراسي
جَيبهجآ عهشيره ت خَيألو توَيژو چينء
ديموكراسييهت وآلتانهدا لهم دهكةن،
ــراوهو ــي وهرگ توَيكَلهكهي ته نها
به دان كه وهرنهگيراوه، كاكَلهكه ي
رَيكخراوه حيزبء  دهنَيت. راييدا  فره
بهرههمي كوردستان سياسييهكاني
پَيويست بهپَيي خؤياننء ههلومهرجي
وهكو راپهإينهوه لهدواي بهتايبهتي
ههلومهرجي له سوءديان پَيويست
لهپَيناو نهبينيوه جيهاني ناوچهييء
كؤمهآليهتييهكان قهيرانه تَيپهإاندني
بنهإهتي، گؤإانكاريي هَينانهدي بؤ
خَيَلهكيء بنهما رؤژ لهدواي رؤژ بؤيه
رهگيان زياتر عهشرهتگهرييهكان
هه وَلبدرَيت بَيئهوهي ــاوه، ــوت داك
كورد مرؤڤي كلتوءري پَيكهاتهو
بؤيه بكرَيتهوه، هؤشيار بگؤإدرَيتء
سيستهمَيكي سايهي له حكومهتهي ئهو
ئهنجامي له دادهمهزرَيت، خَيَلهكيدا
كهمتهرخهمييء سياسييء گهندهَلي
فشةأل كلؤرو كارگَيإييهوه بهرهآليي
كؤمهأل ئه نجاميشدا له دهردهچَيت،
بنچينهي كه نابَيت، ديالؤط زماني فَيري
پَيويستء ئهوهي كهواته ديموكراسييه،
بؤ ههوَلدانه قؤناغهدا لــهم گرنگه 
لهسهر بهديهَيناني كؤمهَلي مهدهني كه
عهشرهتگه ريي كؤمهَلي پهردووي دارو
ريشه رةگء له واتا  داده مــه زرَيــت، 
كاريگهرييهكي هه موو  دهرهَيناني
دألو لهناو عهشرهتگهرييه نَيگهتيظي
دهسهآلتي بهمهش كؤمهَلدا،  دهرءوني
ئهگهر بؤيه  ههَلدهپاچرَيت، عهشايهر
كهسانهوه ئهو إَيگةي له حيزبايهتي
به عهشرهتگهرييء بإوايان كه بَيت
ئهوه ههيه، عهشرهت پرةنسيپهكاني
كؤمهَلي هاتنهئاراي چاوهإَيي ههرگيز
ناكرَيت، كؤمهَلهية  لــهو مه دهنيي
بنهماي لهسهر حيزبهي ئهو چونكه
يان ــت، ــهزرَي دادهم عه شرهتگهريي
عهشرهتگهرييهوه، ژَيرباري دهچَيته
جگه نانَيت. گؤإانكاريدا  به  دان ئهوه 
باسكران، كه سهرهوه  رؤآلنهي  لهو
ئهركه رؤألو دهتوانين بهگشتيي
سياسييهكاني حيزبه نيشتمانييهكاني
ــهدا ــاَل ــد خ چــهن ــان لـــهم ــت ــوردس ك

كؤبكهينهوه:
نيشتمانييء رزگاريي ئهركي -١
پاراستني كوردستانء له بهرگريكردن
بهرگريكردن داگيركهرانء  تهماعي  له
به كورد گهلي  مانهوهي بــوءنء  له 
ئامادهكردني ســازدانء رَيكخستنء
بهرگرييان تواناي ئهوانهي ههموء

ههيه.
ههوَلدان بيناكردنء رادهيهك تا -٢
بازاإي ئابوءرييء سهربهخؤيي بؤ
ساماني له سوءدوهرگرتن ئــازادو
چارهسه ركردني رادهيــه ك تا وآلت،
ــيء ــهت كــؤمــه آلي ـــي ـــوءي ـــه وت دواك
زؤر هه وآلنه ئهم ئه گهرچي كلتوءريي،

الوازبوون.
فَيري كــورديــان رؤَلــه كــانــي  -٣

تَيكؤشان كردءوه. هونهري خهباتء
ــي  ــگ ــرن گ ـــكـــي  ـــامـــرازَي ئ  -٤
به بوون نهته وه گياني  هَيشتنهوهي

كَلپهسهندءويي.
دروستكردني  گرنگي  ئامرازَيكي  -٥

بوءن. گشتيي راي
دروســتــكــردنــي  ــاســانــدنء ن  .٦
ئيقليميء اليهني  لهگه أل پهيوهندي
خزمه تكردني بهمهبهستي جيهانيدا

كورد. مهسه لهي
كلتوءرييه  ده سكهوته ههموء -٧
وهك حيزبهكانن داهَيناني گرنگه كان
كؤلَيژي كردنهوهي  رؤژانه، رؤژنامهي 
تهلهفزيؤن... سه تهاليت، سهربازيي،

هتد.
سياسييهكاني حيزبه بــؤيــه
لهسهردهمي بهتايبهتي كوردستان،
گهلي بهسه ر چاكهيان بهرگريدا

ههيه. كوردهوه
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عةلى حةمة ئومَيد

سةلماندنى بةبآ كؤمةَلطةيةك  هيض
بة خؤى بوونى فةلسةفةى ئامانجةكان
خؤى بة ذينى تاكةكانى، ناتوانَيت درَيذة

بداتء طةشة بكات.
سثراكَينز توماس

باشوءرى هةنوكةييةى بارودؤخة لةو
حيزب لةاليةن ئةوةى كوردستاندا،
خةمى ناديدةطيراوة، كوردييةوة دةسةآلتى
ضارةسةرنةكراوةكانى زؤرو طرفتة خةَلكء
سةلماندنى بؤ رةنطة كوردستانة. هاوآلتييانى
لةسةر زؤر بة ثَيويست راستيية ئةم
مرؤظ بةسة ئةوةندة تةنها نةكات، وةستان
كةميى وةك خزمةتطوزاري، كةميى بإوانَيتة
كَيشة مانةوةى لةطةأل …هتد، ئاو كارةباو
ضارةسةرنةكراويىء بة نيشتمانييةكان
رَيككةوتننامة لة شةفافيةت نةبوونى
ئيفليجى ئابوءرييةكانء سياسيىء طرنطة
داهاتى هَيشتنةوةى تاريكيدا لة ثةرلةمانء
دابةشكردنى. حيزب ئارةزووى  بة وآلتء
بةم ناعةدالةتييةوة، هةموو بةم هةَلبةتة
ثَيشَيلكارييةى هةموو بةم طرفتةوة، هةموو
هَيشتا دةكرَيت، ديموكراتييةتدا بنةماكانى لة
هَيندة حكومةت، حيزب- دةسةآلتدارانى
تةنانةت هةندَيكجار ضاوقايمانةو بآشةرمانة،
دَلسؤزيى خزمةتء باس لة غرورَيكيشةوة بة
ثةخشدةكةنةوة، كورد هاوآلتييانى بؤ خؤيان
باسء مةعريفةو لة دةم  كة ئةوانةشيان
سةرى دةدةن، روءناكبيرييةوة بابةتى
كؤمةَلطةى ديموكراسيىء زبانيان بنى زبانء
ضةندين كؤمةآليةتىء عةدالةتى مةدةنيىء
كة ترة، مرؤظدؤستانةى نوآء ضةمكى
لة ضةمكانة ئةم ثراكتيكبوونى النيكةمى
واقيعى لة ئةمانةدا سياسةتى سايةى
ئةو ئةمةش بؤخؤى نابينينةوة، كوردستاندا 
تَيكستَيكى لةإَيى دةشَيت كة رووييةية دوو
تَيبطةين، لَيى باشتر ئةفآلتونةوة كؤمارى نَيو
جؤرى «لَيزانترين ةَلَيت د دةكاتء باس كة
دادثةروةر بة دةرةوة لة كة ئةوةية، ستةمكار
ثَيضةوانةوةية، بة رَيك كاتَيكدا لة دةركةوآ،
تةواو، خةوشء بآ ستةمكاريى لةبةرئةوة
كامأل خؤيدا دإندةيى شةإانَيتىء لة دةبَيت
لة بكاو تاوان طةورةترين  بتوانَيت  بَيت،

بةدةست ناوبانط باشترين هةمانكاتيشدا
بؤخؤى كرد، هةَلةيةكى طةر بهَينَيتء
بَيت ئامادةباش ثَيبداو  رةوايةتى  بثؤشآو
ستةمةكانى، لة يةكَيك دةركةوتنى لةكاتى
هةر قايلكةرةوة، بةهَيزو بةرطريكردنَيكى بة
بتوانآ هةبوو، هَيز بة ثَيويستى كاتَيكيش
بةكارىبهَينَيتبةثشتبةستنبةتواناوئازايةتى
بةكارهَينانى يان هاوإَيكانى يان خؤى

.(٦٥ ل٦٤، ماألوسامانةكةى»(كؤمار
زؤرَيك ئةطةر نةضين بةهةَلةدا رةنطة
ديدةوة لةم كورد دةسةآلتدارانى  لة
طفتوطؤى لة طالوكؤن كة بخوَينينةوة،
ضونكة ثَيكردووة، هَيماى سوكراتدا خؤىء
رابردوودا لة كورد دةسةآلتدارانى زؤرينةى
هةوَلى لة بةردةوام ئَيستاشدا لة هةوَليانداوةو
بةطوَيى طوتار جار باسء زؤرترين ئةوةدان
لة بدةن دةرةوةشدا كوردستانء خةَلكى
جَيطيركردنء لة خؤيان هةوَلةكانى بارةى
سيستمى بنةماكانى ضةسثاندنى
هؤشيارييةكى لَيزانىء  واتة ديموكراسيدا، 
رادةيةك تا هةَلطرين، كة ضةواشةكارانة
ديموكراسييانةى رءوخسارَيكى توانيويانة
دروستبكةن، خؤيان بؤ فريودةرانة
ئةو ثَيضةوانةى حةقيقةتدا لة هةرضةندة
رووى ناكرَيت فريودةرانةيانن، رءوخسارة
لةوة كوردى دةسةآلتى راستةقينةى 
بَيتء شاراوة كوردى كؤمةَلطةى لة زياتر
لةمبارةوة بةرتةسك كةمء هؤشيارييةكى
سياسيىء فةزايةكى لةهةر ديارة هةبَيت،
تَيطةيشتن زاَلبَيت، ناهؤشياريى كؤمةآليةتيدا
عةدالةتى نةبوونى وةكو طةورةكانى طرفتة لة
خوَيندنةوةيةكى تَيطةيشتنء كؤمةآليةتى،
دةبَيت، قوأل كةم نزمء ئاست رووكةشانةء
طرفتة ئةم ئاست لة هةَلوَيستةكان لَيرةدا بؤية
شثرزةو بةرنامةو بآ  بضوءكء  طةورانةدا
طرفتةكان سةرةكى بناغةى دةبن، ماوة كةم
لةنَيو خةَلك، طرنطى باسء جَيطةى نابنة
طؤإينى لة قسة ئةوةى لةبرى فةزايةدا، ئةو
دةسةآلتء ثَيكهاتةى سياسيىء سيستمى
بكرَيت، حكومةت دةسةآلتةكانى سةربةخؤيى
لةسةر ناإةزاييان خةَلكء  خةمى زياتر
ضإكردووةتةوة، خزمةتطوزارى كؤمةَلَيك
ناديموكراسييةكانيشدا سيستمة لة زؤر كة
طرنطى لة نيية ئةوة مةبةستم  دابينكراون،
بكةينةوة، كةم سةرةتاييةكان خزمةتطوزاريية

ديموكراسيبوونء بَلَيم: بةَلكوزياترمةبةستمة
ثَيشكةشكردنى بة دةسةآلت عةدالةتخوازى 
ناسةلمَينرَيت، سةرةتاييةكان خزمةتطوزاريية
لة رَيزطرتن ضؤنيةتى ضةندَيتىء بة بةَلكو
حةزوخولياو داواكارىء مافةكانىء مرؤظء
بةوةدا نيطةرانييةكانيدا دةناسرَيتةوة، خةمء
ناناسرَيتةوةزؤرترينبانطةشةىضةمكةكانى
عةدالةت مةدةنىء كؤمةَلطةى ديموكراسىء
فراوانة بةمشَيوة بانطةشةكردن  بكات،
قةيرانَيكى بوونى بة  ئاماذةية  ئةوةندةى
ئةوةندة واقيعدا لة ضةمكانة، ئةم قوَلى
جَيبوونةوةى جَيطيرىء بؤ نيية هَيما
حكومةتء حيزبء لةنَيو ضةمكانة ئةم
ديموكرات دةسةآلتَيكى ئةوةى كؤمةَلطةدا،
جيادةكاتةوة، ناديموكرات دةسةآلتَيكى لة
دةسةآلتدارةكانى دةسةآلتةء كة ئةوةية
وآلتة، ئةو هاوآلتييانى قةرزدارى خؤيان بة
كؤمةَلطة نةك بزانن، كؤمةَلطة تاكةكانى يان
خؤيانء تَيكؤشانى رابردووى بةقةرزدارى
نةشياوة بزانن. شؤإشطَيرييةكةيان خةباتة
عةدالةتخواز ديموكراتء دةسةآلتَيك
هةتاهةتايى ثيرؤزيىء كة بدرَيت لةقةَلةم
خؤبةخشينى بة بإيبَيت، خؤى باآلى لة
دةسةآلتى هةتاهةتايبوونى  ثيرؤزيىء 
سةركردةو مانةوةى تامردن حيزبء
راستةوخؤ دةسةآلتدا، لوتكةى لة  سةرؤك
ثَيكردنء رَيطريكردنء سوكايةتى ثرؤسةى
هةوآلنة راوبؤضوونء ئةو رةتكردنةوةى
كةدةيانةوَيت دةهَينَيت، خؤيدا لةتةك
سةرةكييةكانى طرفتة سةر بخةنة ثةنجة
ثرسيارو دروستكردنى هةوَلى كؤمةَلطةو
ثيرؤزيىء ئةو لةسةر بدةن رةخنة طومانء
رابةرو حيزبء كة ساختةيةى هةتاهةتايية
خؤيان باآلى لة سةركردةكانى سةرؤكةكانء
بة بةخشين حةقيقةت ثرؤسةى هةَلبةت داوة.
يان سةرؤك كاريزماى ئايدؤلؤذياو حيزبء
ئةلتةرناتيظى دةبَيتة دياريكراو، بنةماَلةيةكى
بةمةش حةقيقةت، بةشكردنى بةش
فرةييبوونء جَيطةى حةقيقةت دواهةمين
دةطرَيتةوة، حةقيقةت بوونى رَيذةيى
بوونى باسَيك لةبارةى ئةمةش هةر بَيطومان
عةدالةتى مةدةنىء كؤمةَلطةى ديموكراسىء
ضونكة ثوءضةَلدةكاتةوة، كؤمةآليةتى
لةكؤى ثَيكهاتبَيت دةبَيت باآلدةست حةقيقةتى
مةريوان هةروةكو  جياوازةكان، حةقيقةتة 

باآلدةست «حةقيقةتى دةَلَيت:  قانع وريا
كؤمةآليةتىء طفتوطؤى بةرئةنجامى دةبَيت
بَيت، جياوازةكان بؤضوءنة ديدو ئاَلوطؤإى
بةناوى مةسةلةيةكى سةثَينراو جارَيك نةك
ئايدؤلؤذياوةو بةناوى جارَيك ئايينةوةو
سةرؤك كاريزماى بةناوى ديكةش جارَيكى
(سايتى دياريكراوةوة» خَيزانَيكى يان
بؤ وةها روانينَيكى  نةبوونى رةهةند)، 
ديموكراسيى نةبوونى ماناى حةقيقةت
كؤمةَلطةى كؤمةآليةتىء  دادى راستةقينةو
باشوءرى دةطةيةنَيت. لة كؤمةَلطةى مةدةنى
طومانء مةترسيدارترين كوردستاندا
رووةو ئاراستةى كة ئةوةية رةخنة ثرسيارو
رادةو ثيرؤزكراوةكانء سةرؤكة خودى
سةرمايةكانيان دةسةآلتيانء سنوءرى
رؤَلى زؤر تاإادةيةكى ترسةش ئةم بكرَيت،
ئةستورو ديوارَيكى هةَلضنينى لة طَيإاوة
خاوةن طروثة تاكء ئةم بةدةورى ثؤآليين
بةشَيوةيةك سةرمايةدارانةدا، دةسةآلتء
ئةطةر ئةستةمةو لةسةريان نوءسين كة
بابةتى بكاتء دزة زانياريى كؤمةَلَيك
جار زؤربةى بآلوبكرَيتةوة،  رةخنةئامَيز
طرتنء هةندَيكجار هةإةشةء مايةى دةبَيتة
كوشتنى هةندَيكجاريش سوكايةتيثَيكردنء
ئةو دةمانطةيةنَيتة ئةمةش لَيدةكةوَيتةوة.
دةسةآلتى لةوةى بين بَيطومان كة بإوايةى
دةبَيت رَيطر بكرَيت بؤ ضةندى كورديى
رةخنة ثةرةطرتووى رةوتى بةردةم لة
هَينانةدى هةوَلى كؤمةَلطةو ناو جدييةكانى
رةنط بَيدةنطء خامؤشء كؤمةَلطةيةكى
بزانَيت بةثَيويستى هةركات بؤئةوةى دةدات،
ببةخشَيت، كؤمةَلطة بة رةنط دةنطء خؤى
كة دةسةآلتةية  جؤرة لةو دةسةآلتة ئةم
دةسةآلتدارةكانى باسى سثراكَينز) (تؤماس
«رةنطةدةسةآلتداران هةناوىدةكاتءدةَلَيت:
ئةو خستنةإووى لة رَيطربن بكةن حةز
دةزانن، رووخَينةريان بة كة مةسةالنةى
كة تَيدةطةن لةوة رؤذ دواى رؤذ خةَلك بةآلم
ثرةنسيثانةى بدةن بةو بايةخَيكى زؤر دةبَيت
لة (تَيطةيشتن زاَلن» سياسيدا ذيانى بةسةر

ل٦٨). سياسييةكان تيؤرة
(سثراكَينز)دا تَيطةيشتنةى لةم ئةوةى
ثَيكنايةتةوة، كورددا دةسةآلتدارانى لةتةك
لةبةرئةوةى ئةمةش (رةنطة)ية، وشةى
لة حةزكردن هةر نةك كورد دةسةآلتدارانى

جياوازيان راى  رَيطريكردنى قؤرخكاريىء 
نةخشة بةرنامةو بة بةَلكو تَيثةإاندووة،
بةرتةسككردنةوةو لة جؤراوجؤرةكانيان
كاريطةرةكانى رةخنةيىء دةنطة كثكردنةوةى
بةشى لة ئةوةى هةَلبةت كؤمةَلطادان،
بة سةبارةت (سثراكَينز)دا وتةكةى دووةمى
راستييةكى دةيخوَينينةوة، كوردى كؤمةَلطةى
وشياربوونةوة ئةو ئةويش لَينةكراوة، نكؤَلى
بابةت لة كورد فراوانةى كة تاكى رادةيةك تا
كوردييةوة دةسةآلتدارانى دةسةآلتء
ثرؤذة كاريطةريى لةذَير  هَيناوة،  بةدةستى
طرنطةكانء روءناكبيرة رؤشنبيرييةكانى
سياسيى طروثى ئازادء رؤذنامةطةريى
طؤإةثانةكةوة. هاتة درةنط كة رةخنةطر
دةسةآلتةوة لةبابةت هةر (سثراكَينز)
«كاتَيك دةَلَيت: ديكةدا جَيطةيةكى لة
هةوَلبدةن كؤمةَلطةيةك دةسةآلتدارانى
لةاليةن كة بهَينن وةضنط دةسةآلتطةلَيك
واقيعدا لة  نةسثَيرراوة، ثَييان خةَلكةوة 
ثآ ذَير خةَلكيان خؤيانء نَيوان ثةيمانى
خؤيان ئةركى بة خةَلك لةوبارةشدا خستووة،
ثةيمانة ئةو ثرةنسيثةكانى بةرامبةر نازانن
سياسييةكان تيؤرة لة (تَيطةيشتن وةفاداربن»
كؤمةَلطةى سثراكَينزةوة لةديدى ،(٦٨ ل
هةبَيت جديى هةَلوَيستى ثَيويستة كورديى
بةَلَينةى ثةيمانشكَينىء هةموو ئةو لةسةر
لةطةأل كردوويةتى كورديى دةسةآلتى
لةسةردةمى هةر ضونكة كوردستاندا، خةَلكى
بةَلَينء دنيايةك كة شاخةوة شؤإشى
دةطات تا طرتبوو، لةخؤ رةنطاَلةيى خةونى
كورديىء حيزبى حكومةتكردنى ثرؤسةى بة
بضوءكانةى طةورةء بةَلَينة هةموو ئةو
هةذمار بآ داوة، كورديان بةخةَلكى كة
كردووة، كورددا تاكى لةتةك نابةَلَينييان
كوردييان خةَلكى خواستةكانى النيكةمى
لة بوون دةستةوسان نةهَيناوةو بةدى
كةشَيكى سةربةرزانةو ذيانَيكى رةخساندنى
دادثةروةرانة طوزةرانَيكى ئابوءرى ئازادانةء
طةورةية راستييةكى  بؤية كورد، مرؤظى  بؤ
بؤ خةَلك وةفاداريى زةمةنى بَلَيين ئةطةر
كورديدا لةطةأل دةسةآلتى رابردووى ثةيمانى
بةكؤتاطةيشتووةوئةودةسةآلتةىنةيتوانيوة
كؤمةَلطة تاكةكانى بؤ خؤى بايةخى طرنطىء
وةفاداريىء داواى ناتوانَيت بسةلمَينَيت،
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موئمينزةلَمى*

كوردستان طةنجانى كَيشةكانى طرفتء
راستيية ئةو ناوضةكاندا تةواوى لة
دةركةوتنى كة بةَلطةنةويستانةن
شؤك تووشى طةنجانيان رؤذانةيان
طةنجان خوازيارى  بؤيةش كردووة، 
كَيشةكان ضارةسةركردنى ثاَلثشتى بة
دةسةآلت نَيو تروسكاييةكانى تةواوى
رؤذنامةى ٣١٦ى ذمارة لة دةطرَيتةوة،
جةبار، حةكيم محةمةد بةإَيز رؤذنامةدا
نيشتمانى ئةنجومةنى لة ثةرلةمانتار
ثرؤذةيةكدا شَيوةى لة كوردستان،
كة بآلوكردةوة ثَيشنيازى كؤمةَلَيك
ثةرلةمان، سةرؤكايةتى بةردةم خرابوونة
ثةرلةمان سةرؤكايةتى ئَيستا تا ئةطةرضى
نائاسايى يان تايبةت دانيشتنَيكى
ترى طرفتةكاني ثرؤذةيةء ئةو لةمةإ
بةآلم نةكردووة، تةرخان طةنجان
حةقيقةتةكانء روونكردنةوةى خواستى
لة ثرؤذةكة ثَيشخستنى ضاكسازيى
رَيكخراوةكانى سةنتةرء تةواوى ئةستؤى
كورديدا. كؤمةَلطةى لة طةنجانة بة تايبةت
ثرؤذةكة خودى لةسةر  قسةكردن
فراوانترى دةرفةتَيكى دَلنياييةوة بة
تةواوى هةنووكةيى  ثَيويستيى  طةرةكةء 
كة الوانة، بة تايبةت سةنتةرةكانى
ثرؤذةيةء ئةو دةوَلةمةندكردنى بؤ
دةسةآلتى بة تر ثرؤذةي ثَيشكةشكردنى

بكةنةوة. ضإ هةوَلةكانى خؤيان كوردى
لة ثرؤذةيةء  ئةو بآلوبوونةوةى  ثاش
لة ئةحمةد دارا رؤذنامة ٣٢٨ى ذمارةى
بؤ ثَيشنيازى كؤمةَلَيك سةيردا شَيوازَيكى
زياد ثةرلةمانتارة ئةو ثرؤذةكةى سةر
ئةحمةد دارا نووسينةكةى كردووة!!؟؟
ثرسيارَيكى بؤ وةآلمة واتةنى  خؤى
ثرؤذةكةى لة هيض شتَيك ضونكة ناديار!،
تا وةآلمى دا ثرسيار نيية، محةمةد حةكيم
هَيدالينى ئةطونجآ ئةوة برى لة بدرَيتةوة!،
بطرَيت خؤ لة ثرؤذةكة دةوَلةمةندكردنى
دةطونجآهةموو لَييةوة، ناوبراودوورة كة
راهَينةرء بةتايبةت كوردستانء طةنجَيكى
تيشكى طةنجان بوارى  ضاالكوانةكانى 
طرفتء زؤرترين دياريكردنى بؤ زياتريان
ثَيموانيية بةآلم هةبَيت، طةنجان كَيشةى

ئَيستا تا كة بَيت ئةوة ئاطادارى بةإَيزة ئةو
لةاليةن يةكةمثرؤذةىلةوجؤرةيةء ئةمة
خراوةتةإوو، ثةرلةمانتارةوة تاكة ئةو
زؤرى بةشَيكى ثرؤذةكةش كةموكورتى
الوانء سةنتةرةكانى ئةستؤى دةكةوَيتة
يان مةرجةع ئَيستاش تا ضونكة طةنجان،
طةنجان نيية  دياريكراويان بؤردَيكى 
كَيشةء وةربطرن، طرفتةكان لةوانةوة
لة زياترن لةوة  ذمارةيان طرفتةكانيش 
بخرَينةإوو، شَيوةيةدا لةو ثرؤذةيةكى
بةآلمئةكرآئةمةدةستثَيكىكرانةوةيةكى
طةنجاندا. بةإووى بَيت دةسةآلت زياترى
ئةحمةد، دارا بابةتةكةيدا ريزبةندى لة
ئةوةش كة بةر، دةطرَيتة ئيهانة شَيوازَيكى
ضونكة كةمدةكاتةوة، بابةتةكةى ثَيزى لة
ئةو دَلسؤزيى شَيوةية وةآلمى بةم ناكرَيت
سةرؤكايةتى كة بدرَيتةوة ثةرلةمانتارة
بةَلَى بابةتَيك كة خستةوة ثةرلةمانى بير
طةنجان. طرفتى  ناونيشانى بة  هةية
داوا نووسينةكةيدا ترى بةشَيكي لة
ئةو دةكات ثةرلةمان لةسةرؤكايةتى
كاك خؤشبوو ثَيم وةرنةطرَيت، ثرؤذةية
رَيكخراوةى يان سةنتةر ئةو ناوى دارا
تابؤمان نووسيبووايةكةكارىتَيدادةكات،
سةنتةرةكةى راستى بة كة دةركةوتاية
هةية. ئةوى راى هةمان ناوبراويش
ئةوة بؤ ئةسةف بابةتة، ئةو نووسةرى
ثةرلةمانتار   ١١١ كؤى لة كة دةخوات
ثشتطيرى  واذؤى كةسيان  ١٠ تةنها

نةبَيت سةير ثَيتان كردووة، ثرؤذةكةيان
ذمارةى زؤرى بؤ ناوبراو ئةسةفةكةى
ضونكة !!!؟، كةميان نةك  بةإَيزانةية ئةو
قابيلييةتى ثرؤذةية ئةو ثَييواية ئةو
بؤيةش نيية، كةسيشى يةك واذؤى
تةنها ئةطةر كة دةكةمةوة دَلنيا ناوبراو
ذيابَيت، طةنجانة خؤى  ذيانى رؤذَيكى
نووسينة، بةآلم هةر لةو دوور ئةبوو ئةوا
لة دةكرَيت ضاوةإآ كةسَيك لة ئةوةندة
ئةكاتةوة. بير ثيرانة ثَيمواية كة بةإَيزى
زؤربةى ضاالكييةكانى بؤ رَيزمدا لةطةأل 
بةآلم الوان، بة  تايبةت سةنتةرةكانى 
لة زؤرَيك بةشداريى زؤربةشمان
تةنها كة كردووة شؤثةكانمان ؤرك
ضةشنى خواردنى ميوة يةكترناسينء
بةآلم بوو، سةرؤكةكان  كؤبوونةوةى 
وؤركشؤثةكانى كة ثَييواية دارا كاك
زؤرترين كَيشةيان خستووةتةإوو، الوان
حةتمةن كة تَيثةإَيوة  ئةطةرة  لةو
لة راوَيذى ثرؤذةكةش ئامادةكارى
طةنجانء رَيكخراوةكانى لة زؤرَيك طةَل
سةنتةرى لةوانةش كردووة، الواندا
فيدراسيؤنى الوانء  ثةرةثَيدانى
خوَيندكارييةكانى قوتابىء  رَيكخراوة
مةرجةعى تاكة  ئَيستا كة كوردستان 
كوردستانة. خوَيندكارانى طةنجانء
وةآلمدانةوةى لة زياتر رؤضوونى برى لة
دةخةمة ثَيشنيارَيك ضةند بةإَيزة، ئةو
الوان طةنجانء سةنتةرةكانى بةردةم

هةوَلةكانياندا: ضإكردنةوةى ثَيناو لة
نزيكدا ئايندةيةكى لة  هةوَلبدرَيت  يةكةم:
فيدراسيؤنَيكىطةنجانءالواندابمةزرَيت.
هةنطاوى طرتنةبةرى بة دووةم:
هةرَيمء حكومةتى مةدةنى
واقيعى بخةنة كوردستان ثةرلةمانى
طةنجانةوة. كَيشةكانى بةدةمةوةهاتنى
كوردستان ثةرلةمانى لة داوا سَييةم:
بة تايبةت ليذنةيةكى بكرَيت
بكات. دروست الوان طةنجانء
ضوارةم:ثشتطيريىهةر هةوَلَيكىدَلسؤزانة
طةنجانء خزمةتكردنى ئامانجى كة بكرَيت
طةنجانة. كَيشةكانى ضارةسةركردنى
الوان طةنجانء سةنتةرةكانى ثَينجةم:
وةرزشء وةزارةتى سةر بخةنة فشار
كوردستان، هةرَيمى حكومةتى الوانى
وةزارةتَيكى وةك  خؤى  ئةركى كة
طةنجان طرفتةكانى بة ثةيوةنديدار
تايبةتى بة  بكات، جَيبةجآ باشيى  بة
الوان. رَيى نةخشة  وةطةإخستنى 
خوازيارمثةرلةمانىكوردستانبةطرَيدانى
ضارةسةرَيكى تايبةت كؤبوونةوةيةكى
زةقانة طرفتة ئةو زؤربةى بؤ طونجاو
دياردةبووندان ئةطةرى لة كة بدؤزَيتةوة
هؤشبةرء مادةى بة ئالوودةبوون لة هةر
تاد. ... خؤكوذىء جنسىء  ناهؤشياريى

طشتى ئؤفيسى كارطَيإى *
(YDC) الوان ثةرةثَيدانى سةنتةرى

الوان طرفتةكانى ضارةسةرى بؤ ثرؤذةيةك وةآلمدانةوةى لةسةر قسةيةك
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رؤذنامة سازداني

دووةم بةشي

سوننةدا، كؤمةَلطةي لة رؤذنــامــة:
هةوَلةكاني لة ــةت دةوَل لة دين جيايي
وةك خةَلكاني  عــةبــدولــرةزاقء عةلي 
ضؤنة؟ شيعةدا  لة دةستثَيدةكات، ئةوةوة 
لة شيعةدا لةناو هةوآلنة ئةو هاوشَيوةي 

دةستثَيدةكات؟ كَيوة
كة نيم ئــةوةدا لةطةأل من هةَلبةت  *
بةرطريي سوننة بيرمةنداني هةموو بَلَيين
عةبدولرةزاق عةلي بؤضوونةكاني لة
رَيك كة هةية قوتبيشمان سةيد دةكةن،
ساَلي بيردةكاتةوة، ئةو بةثَيضةوانةي
الحكم) ــول  االص و ــالم (اس كتَيبي ١٩٢٧
لة قوتب سةيد ئةوة دواي دةردةضَيت،
دةينووسَيت كة كتَيبانةدا ئةو هةموو
تا (فـــی ضـــالل الــــقــــرآن)ةوة بــطــرة لــة
عةلي بةثَيضةوانةي رَيك كتَيبي، دوايين
ثَيبدةن رَيطةم كةواتة عةبدولرةزاقةوةية،
سوننة شيعةء رووةوة لــةم بَلَيم كة 
هةم هــةردووال واتة يةكن، هاوشَيوةي
بونيادطةريي، هاوشَيوةي بيروبؤضووني
شَيوة حكومةتي شةرعيء  حكومةتي
رَيطةي دةتوانن هةم هةية، ئاسمانييان
يان بطرنةبةر، ديموكراتيك حكومةتَيكي
دةسةآلتي سنوورداركردني جؤرَيك بة
سياسةتدا. بواري لة هةية ئايينيان زاناياني
مرؤظَيكي هةر وةك  ئاييني زاناي  دةَلَين
بضَيتة حةوزةي هةية ئةوةي ئاسايي، مافى
بؤ تايبةتي مافى كةس بةآلم طشتييةوة،
ناو هاتة ئةطةر كة نةكردووة ثَيشبيني
ببةخشرَيت، ثَيي طشتييةوة،  حــةوزةي
مافة دةَلَين ثَيي كةس هةندَيك ئةوةي وةك
يان خودا لةاليةن ثَييانواية ثيرؤزةكانء
ئةمة دةبينين دانراون،  خوداوة  رةسولي
هةَلدةوةشَيتةوة. عةبدولرةزاق عةلي الي

رةنطة شيعةدا بيرمةنداني نَيوان لة
مةهدي بازرطان بوارة، لةو نزيكترين كةس
بةراوردم نووسراوَيكمدا لة من كة بَيت،
هةَلبةت عةبدولرةزاق، عةلي بة كردووة
ئةو ثَيشةوةي  لة عةبدولرةزاق  عةلي 
بيرمةندَيكي كة بازرطان مةهدي دادةنرَيت،
بــووة، شيعة موسوَلماني نوَيخوازي
ئيسالمي، كؤماري ئةزموونكردني لةدواي
آخرت- و (خدا كتَيبَيك دةنووسَيت بةناوي
قيامةت– خوداء انبياست- بعثت هدف تنها-
ثَيغةمبةرانة)، بيعسةتي ئامانجي تةنيا-
بةوةى لةسةرة موناقشةي تةنيا وشةي
يان هةية كتَيبةكةدا عينواني لة ئايا كة
هاتووة؟ كتَيبةكةدا ناوةرؤكي لة هةر
لة بازرطان مةهدي عةبدولرةزاقء  عةلي
يةك دةطةنة جياوازةوة طؤشةنيطاي دوو
دةكات دةرئةنجامة بةو  ئةويش ئةنجام،
ديني عةياري حكومةتي تةواو ناكرَيت كة
قوتب سةيد اليةنطراني  كة ئةوةي وةكو 
دابمةزرَيت، دةيَلَين،  فةقيهة وياليةتي  يان
نزيكة، لَيك زؤر دووانة ئةم بةَلطاندنةكاني
كة ئةوةية سةرنجإاكَيشة لَيرةدا ئةوةي
رابردوو دةيةي تا عةبدولرةزاق كتَيبةكةي
وةرنةطَيإدرابوو، فارسي زماني سةر بؤ
ديكة بؤ فةرةنسيء زمانةكاني حاَلَيكدا لة
رابردوودا  ساَلي  ١٠ لة وةرطَيإدرابوو،

فارسي  بؤ كتَيبة ئةو ٢ وةرطَيإاني هاوكات
من خؤشحاَليية، جَيطةي كة بآلوكرايةوة
بيروبؤضوونةكانياندا لةنَيوان جياوازييةك
كة طةورةية ئةزموونَيكي بةآلم نابينم،
يةك بة تَييدا كردوويانةء سوننة شيعةو

طةيشتوون. دةرئةنجام
جؤراوجؤري تيؤري لة ئَيوة رؤذنامة:
ئيسالمدا جيهاني  ئــَيــرانء لة سياسي
مةسةلةي كة دةزانن  هةية، شارةزاييتان 
جؤرَيك ئيسالمي حكومةتي ديموكراسيء
بؤ ئةوة شَيوةيةك ض بة تَيداية، ئاَلؤزيي لة
ئايينَيكي ثَيإةوي يان ناموسوَلمان كةسَيكي

لَيكدةدةنةوة؟ ديكة
بةشَيوةي ئيسالمي حكومةتي وشةي *
وشةيةكي خؤي نةسةلمَينراو يا سةلمَينراو
تايبةتي تَيطةشتني  هةركةسةو ناإوونة، 
وةك هةموو نيية مةرج هةيةء لَيي خؤي
كةمي زؤر بة من بةآلم تَيبطةن، لَيي يةك
وةردةطرم، ضةشنة لةو وشةي لة كةَلك
ساأل  ٣٠ كة ئيسالمي كؤماري وشةي
يةكةمجار  ١٩٧٩ بؤ ساَلي واتة لةوةوثَيش
بةكارهَينرا، خومةينييةوة ئايةتوَلآل لةاليةن
بوو، لَيكردن بةرطري  شياوي  وشةيةكي
(فيطارؤ)ي رؤذنامةي يةكةمجار بؤ كاتَيك
ثرسي: خومةيني ئايةتوَلآل لة فةرةنسي
(وشةي ئيسالمي، حكومةتي دةَلَين ئَيوة 
حكومةتي بةكارنةهَينا)، ئيسالمي كؤماري
خومةيني ئايةتوَلآل ضيية؟ ئيسالمي ماناي
هةر ئيسالمي كؤماري دةَلَيم من وتي 
هةموو لة (كــؤمــار) كة مانايةي بــةو 
كة مانايةي بةو هةر  هةيةتي،  دونيادا
بةهةرحاأل فةرةنسا، واتة كؤماريية، ئَيرة
بــةالمــةوة بـــووم، طةنج ــةوكــات ئ مــن 
يةكة كة دواتر بوو،  حيسابي  قسةيةكي
لة وةآلمةكاني لَيدةكرد، ثرسياريان يةكة
دةستووري رةشنووسي بة بوون ئةنجامدا
كرد، خؤشي ئيمزاي هةر ئةوكات بنةإةتي،
شارةزاترين لةاليةن كة رةشنووسةدا لةو
لة بــوو، نووسرا ئَيرانةوة مافناساني
بةريتانيا، بةلذيك، فةرةنسا، ياساكاني
وآلتاني لة زؤرَيــك ئةمريكاء ئةوروثا،
بة زؤر وةرطيرابوو، كةَلك ثَيشكةوتوو
ئةزمووني ئَيمة  كة بةتايبةت  بوو  بايةخ
دةستوورةدا لةو هةبوو، مةشرووتةشمان
نةبوو، فةقية وياليةتي  لة باسَيك هيض
و بوو ديموكراتيك ــةواو ت ياسايةكي 
بوو، بةرجةستة زؤر خةَلك مافى تَييدا
مةشروعي سةرةتاي لة دةستوورة ئةم
قانون خبرطان (مجلس دانيشتنةكاني
بةآلم بآلوكرايةوة،  ضاثء  ايران) اساسي
دةستوورةي ئةو خبرطان)ة (مجلس ئةو
ــدةســةي هــةن ــة كــــردةوة وةالنــــاو ب
داناني بة واتة طؤإي دةستوورةكةي
بوويةوة، فةقية بةتةواوةتي قَلث وياليةتي
واتاي بة ئيسالمي) (كؤماري ثَيمواية من
شياوي بنةإةتي، دةستووري رةشنووسي
دةتوانم من واتة بَيت، لَيكردن بةرطري
دةتوانم ثَيية بةم لَيبكةم، بةرطريي ئَيستاش
ئَيران عَيراق، ض جا ئَيمة، كؤمةَلطةي بَلَيم
زؤرينةي نزيكينء لَيك  بَيت،  لوبنان يان
موسوَلماننء كؤمةَلطايانة ئةو زؤري
ئايينييةكان بــةهــا ـــةن دةك حــةزيــش 
هةبَيت، بووني ئاييني ئازاديي بثارَيزرَيتء
ئيرادةي موقةدةراتء حةزيشدةكةن بةآلم
كؤمةَلطةدا بةإَيوةبردني لة ئةوانيش
بةشَيوةيةكي ئةويش هةبَيـت، دةوري
خةَلك بةردةوام لة كة جؤرَيك بةردةوام، بة
ثَيمواية من دةوَيت، ضيان كة بثرسرَيت
هةَلةترين كةم ديموكراتيك شَيوازي
ناَلَيم كؤمةَلطةية، بةإَيوةبردني  شَيوازي
كة ئةو شَيوازانةي بةآلم لةنَيوان باشترين،
شَيوازي هةَلةترين كةم دةيانناسين، ئَيمة
مةرجَيك بة كؤمةَلطةية، بةإَيوةبردني
تووشي ناوضةكان فةرهةنطي لةطةأل كة
بةشَيوةيةك واتة ياساكاني نةبَيت، دذايةتي
ئايينيء كلتوورييء بةها كة دابإَيذرَيت
تَيدا كؤمةَلطةيةي ئةو نةتةوةييةكاني
حاَلةتةدا لةم ثَيمواية بطيرَيت، لةبةرضاو
ئةو ــت، ــةزرَي دادةم بــاش حكومةتَيكي 
ئةزموونىئَيراني ثيشاني ئَيستا خاآلنةي كة
نووسيومن، وتاريشدا ضةندين لة دةداتء
حكومةتَيك لة ثشتيواني من ئةمانةن:

بةشَيكي هيض بة  تايبةت مافي  كة بكةم
دةبَيت نةَلَيت نموونة  بؤ نةدات،  كؤمةَلطة
دةبَيت هةر ثياواني حكومةت وةزيرةكانء
بةشداريكردنيان مافى ذنان ئيدي بن، ثياو
كارَيكي سياسةت نييةء ــوارةدا ــةوب ل
ئَيمة سةلمَينراوة، كوآ لة ئةمة ثياوانةية،
ئاييني موعتةبةري بةَلطةي بة ناتوانين
لةو فةرموودانةي  ئةو  بسةلمَينين،  ئةمة 
زؤر دةبةسترَيت، ثآ ثشتي رووةوة
مةلةكةي تَييدا كة ثَيوةرة، قورئان الوازن،
نةكراوة لؤمة هةر نةك هةيةء سةبا
كةسَيك ئةطةر دةكرَيت، مةدحيشي بةَلكو
لةطةأل دةبَيت رةتبكاتةوة، ئةمة بيةوَيت
يةك، ئةمة مشتومإ، بكةوَيتة قورئاندا
بةسةر دياريكراو نةتةوةيةكي هيض دووةم
ئَيمة نانرخَينرَيت، بةرز ديكةدا نةتةوةي
كة دةكةين ثَيغةمبةرَيكةوة  بة  شانازيي
علي العربيا (الفخرة وتي: يةكةم رؤذي لة
بؤ ئةمة تةقواية،  تةنيا  ثَيودانط  العجميا) 
فارسبوون ثَيودانطي نة هةموومانة، كةواتة
لؤإبوون، كوردء توركء نة تايبةتمةنديية
ببَيتة بَيت با بوو، سةآلحيةتي هةركةس 
بؤ بةرثرسي كة خؤي ثَيغةمبةر وةكيل،
لة دةدا هةوَلي  دةكرد، دياري شوَينَيك 
ئةوةم مافي  من بَيت،  ناوضةكة  خةَلكي 
وةكيلي وةزيرو بة بكةم عةرةبَيك بَيم نيية
بهَينم فارسَيك توركنشين، يان ناوضةيةكي
بهَينم كوردَيك كوردنشينء ناوضةيةكي بؤ
زماني فارسنشين، خؤيان ناوضةيةكي  بؤ
يةكتر كلتووري تَيدةطةنء باشتر يةكتر
موسوَلمانن هةموويان دةكةن، فام باشتر
جياوازييةكي هيض موسوَلمانيشدا  لة
بَلَيم دةبَيت نيية، نةتةوةيي رةطةزييء
كَيشةي هيض ئَيمة خــوداوة شوكري لة 

نيية. ئايينيمان
حةوزةي لة كة ئةوةية سَييةم خاَلي
جياوازييةك هيض طشتيدا جةماوةرييء
ئايينيء زاناياني  يان فةقيهةكان لةنَيوان 
خوَيندةوارييان ئةطةر نيية، ديكةدا خةَلكي
ثرسياريان دةضَيت خةَلك ئــةوة هةية
دةيــانــةوَيــت ئــةطــةر ــةآلم ــَيــدةكــات، ب ل
فةقيهَيك بكةن، سياسةت  بةشداريي
ثارَيزةرَيك، فةيلةسوفَيك، قةد بة هةر
هيض هةية، مافي مافناسَيك يان ثزيشك
بة مافي تايبةت نيية، جياوازييةك لةئارادا
وياليةتي تيؤري بؤ دةطةإَيتةوة كردةوة
شيعةكان فةقيهة لة هةندَيك كة فةقيهةكان
بةسةردا خةتي ئَيمة ثَييةتيء بإوايان

دةهَينين.
ئَيمة ئةطةر كة ئةوةية ديكة خاَلَيكي
خؤمان حكومةتي لة بةرطريي دةمانةوَيت
بوةستين، ياسا لةسةر ثرسي دةبَيت بكةين،
لة زؤرَيك بؤضووني لة من كة كَيشةيةك
ديمء ميسردا موسلمين)ةكاني (ئيخوان
وةك ئةزمووني ئةوان ضونكة ثَيشمواية،
ساأل ضل سي- قسةي نةبوو، ئَيمةيان
دةكةنةوة، ــارة  دووب ئَيمة لةوةوثَيشي
سيمينارَيك لة كة ئةمةشدا لةطةأل بةآلم
قةسةيان ضاوم ثَييان كةوتء ئوردون لة
ئَيوة بؤضوونةكاني من وتم دةكردم، بؤ
لة ضؤن؟  وتيان دةناسم، باشي بة زؤر 
كة لةوةى جطة من وتم دةيناسي؟ كوَيوة
بةتةواوي قوتبم سةيد نووسراوةكاني
خوَيندووةتةوةوقؤناغيطةنجَيتيمبةوانةوة
دةيةكاني ئَيمة لة بةسةربردووة، ثَيشمواية
قسانةمان لةو ئَيران  لة حةفتادا  شةستء
طةيشتووين ئةنجامة بةو كردووةو زؤر
ئَيوة هةية،  كَيشةيان بؤضوونانة ئةم  كة
نةديوة، كردةوةدا لة كَيشةكانتان هَيشتا
ئَيمة ئيسالميي كؤماري ئةزمووني وةرن
مةكةن، بةآلم ئةوان قسانة ئيتر لةو ببيننء
رابردووي كةشوهةوايةي لةو هةر هَيشتا
وآلتاني لة زؤرَيك لة ثَيمواية ئَيمةدان،
هةية، ئةزمووني كَيشةيةمان ئيسالميدا ئةو
موبارةكة ئةزموونَيكي ئيسالمي، كؤماري
باشة، خؤيدا زاتي لة كة ئةوةى لةبةر نةك
زؤر دةكرَيت بةخشة، عيبرةت ئةزموونَيكي
بَيمةوة با بةهةرحاأل فَيرببين. لَيوة شتي
لةطةأل ياسا مةسةلةي ياسا، باسي سةر
لة جياوازة، شةرعي حوكمي مةسةلةي
سزايةكي ئوخرةويية، سزاي طوناة شةرعدا
ثَيإةويكردني طةرةنتي كة منة ئيماني ئةوة

نةك سزاي دةكات، شةرعي لة حوكمي من
من ئةطةر طرنطة، زؤر ئةمة دونيايي،
دةطرم، لةبةرئةوةية دةكةمء رؤذوو نوَيذ
ئةوثةري يان  خؤشدةوَيت خــودام  كة 
لة جةهةنةم يان بةهشت حةزدةكةم بضمة
لة كة ئةوةبَيت لةبةر ئةطةر بةآلم دةترسم،
ئةو دةترسم، ئيدي زيندان ئةشكةنجةء لة
ثؤليسة بؤ نوَيذة ئةو نيية، كةَلكي نوَيذة

طةورة. خوداي بؤ نةك
ضوارضَيوةي لة  دَيــن كة كةسانَيك
شةرعي حوكمي بة ياسا حكومةتدا،
كة ــةوةى ئ لةجياتى ــةن، دةك يةكسان
طوشاري بناسن، رةسمي بة من ئَيختياري
شاء (فمن دةسةثَينن بةسةردا ثؤليسم
لة من واتة  فاليکفر) شاء  من و فاليؤمن 
دةدةم، ئةنجام كارة ئةو زيندان ترسي
ثؤشيني نموونة بؤ دةكات، بَيبةهاي ئةمة
(حيجاب) بةناوي ئَيران لة كة ئيسالمي
ئةمة نادروستيشة، ناوَيكي ناسراوةو
بةثَيي ذنَيك كة ئيماندارنةية ئيختيارَيكي
هةَليدةبذَيرَيت، خؤي  ئايينيي شعوري
هةَليبذارد ئةطةر هةَليشينةبذَيرَيت، رةنطة
منةوة ئيماندارانةي روانطةي لة ئةوة
هةَلةي هةَليشينةبذارد بةهاية، ثإ زؤر
ثؤليسء ترسي  لة ئةطةر بةآلم كردووة،
لةنَيوان حاَلةتةدا لةم هةَليبذَيرَيت، دادطا
ياساي لة ترس  ئيماندارانةو ئَيختياري 
دانةنراوةو جياوازييةك  هيض زؤرةملَيدا، 
دةَلَيم من كةواتة دةبَيت، بَيبةها ئةوكاتة
بة كؤمةَلطةدا لةناو دةمانةوَيت ئةطةر
هةوأل بين،  ئايينييةكانةوة  بةها  شوَين 
حوكمي ياساو لةنَيوان مةودايةك بدةين
بة دذ ياساكةمان  ثَيمواية  دابنَيين،  دينيدا 
رَيك ناكات  ثَيويست بةآلم  نةبَيت، ئايين
واباشة بةآلم بَيت، شةرعي حوكمي وةكو
حوكمي خوار ياسا ثلةيةك لة هةميشة كة
مةودا ئةو لةبةرئةوةي بَيت، شةرعييةوة
دةزانين هةمووشمان  بثارَيزرَيت، ئايينيية 
دةينووسن، خةَلك نوَينةراني ياسا كة
ئةوةي بؤ ثَيويستة دينيشمان ضاودَيري
ناسازطار شةرعييةكان حوكمة لةطةأل
ضاودَيريي كةسانةش كة بةآلم ئةو نةبَيت،
لةاليةن دةبَيت ديسان دةكــةن، ــةوة ئ
فةقيةء ئةو واتة هةَلبذَيردرابن، خةَلكةوة
نوَينةراني لةاليةن كة  ئايينيانةي زانا
بةوشَيوةيةي هةَلدةبذَيردرَين، خةَلكةوة
فةقيهةكاندا لةنَيوان خةَلك نوَينةراني كة
نموونةي لة وَينة بؤ هةَلياندةبذَيرن،
مةشرووتةيئَيراني يان كؤماريئيسالميدا،
ئةوة مةشرووتةدا بنةإةتي  ياساي لة
لةاليةن فةقيهةكان لة كةس (٥) كة هةبوو
هةَلدةبذَيردرَين، ثةرلةمانةوة نوَينةراني
ئَيستا سةرنجة، جَيطةي  زؤر ئةمة
ثاسةوان ئةنجومةني نطهبان) (شوراي
(شوراي هةبواية،  نموونةي ئةو دةبواية 
فةرةنسييةوة مافناسيي لة خؤي نطهبان)
فةقيهيشان هاتوون  ئةمان وةرطيراوة، 
كَيشة دةَلَيين بةهةرحاأل زيادكردووة،  ثآ
هةَليدةبذَيرَيت؟ كآ فةقيهةكةي بةآلم نيية،
دةي دايدةنَيت، رةهبةر فةقيهةكةي دةَلَين
ئيتر اليةني رةسمي، نوَينةري ئةمة دةبَيتة
بةرزنةبووةتةوة، طشتييةوة راي لة ئةمة
ئازادانة بة ثةرلةمان  ئةطةر دابنَيين  واي
(شــوراي فةقيهةكاني هةَلدةبذَيردرا،
خةَلكةوة نوَينةراني  لةاليةن نطهبان)يش
ضةند ئةمة بإوانة ــدةبــذَيــردران، هــةَل
حاَلةتةدا لةو واتة دةبوو،  باش ياسايةكي
ياساكاني ضاودَيريي دين لة جيهةتة ئةو
ئيرادةي طشتيء راي لة كة دةكرد، ئَيمةي
من بؤضووني بة  هاتبوو، نةتةوةييةوة 
كةواتة لَيكردنة، بةرطري  شياوي ئةمة
شةريعةت لةطةأل كة ئةوةدا لةطةأل ياسا
زانايانَيكةوة لةاليةن نابَيت، ناسازطاري
بــةردةوامــي بة خةَلكن، نوَينةري كة 
لة يةكَيك دةكرَيت. لةسةر ئيجتيهادي
عَيراقيشة، كة هاوضةرخ ئاييني زاناياني
باقر محةمةد سةيد خوالَيخؤشبوو بةناوي
سيستمَيك دامةزراندني بؤ دةَلَيت سةدر،
زانايةك فةتواي لة كةَلك  تةنها ناَبيت
فةتواكاني لة كةَلك ثَيويستة وةربطيرَيت،
كة وةربطيرَيت جــؤراوجــؤر زاناياني
وةرة نموونة بؤ لَيرةوة خةَلكن، نوَينةراني

لة كردووة سيستمةي دروستت ئةو بزانة
بةمشَيوةية دةزاني نزيكة، زانا كام فةتواي
كارةكانمان دةتوانين رَيكوثَيكي بة ضةند
لةنَيوان نموونة  بؤ  بةرين،  بةرةوثَيش 
يوسف لة كةَلك  هاوضةرخدا زاناياني 
رةمةزان سةعيد  لة وةربطرة،  قةرةزاوي 
لة ئايةتوَلآل مونتةزةري سوريا، لة ئةلبوتي
هةموو لة دةتــوانــي ــاد، ت ــرانء... ــَي ئ لة 
لةبيرمة وةربطريت، كةَلك ثَيكةوة ئةمانة
لةنَيوان قوم دةمخوَيند، لة كة ئةوكاتانةي
فيقهييةكاني بيروبؤضوونة لة ــك زؤرَي
سةعيد شيعة، مونةتةزةري ئايةتوَلآل
ــةرةزاوي ق يوسف ئةلبوتيء  ــةزان رةم
نموونة بؤ هةبوو، لَيكضوون  سوننةدا،
وةكيةك ــك رَي زةكــاتــدا مةسةلةي لة 
راستي بة بمةوَيت ئةطةر كةواتة بوون،
مةزهةب هةرطيز بكةم، جديي لَيكدانةوةي
من كة حكومةتةي بؤ ئةو نيية. بةوشَيوةية
ثرسة لة كة طرنطة ئةوة بةشوَينيةوةم،
طشتيي، عةقلي بؤ بطةإَيتةوة عورفييةكاندا
كةَلك ئةمإؤ مرؤظايةتييةكاني ئةزموونة لة
هةية خاَلمان كؤمةَلَيك ئينجا وةربطرَيت،
هؤشمان دةبَيت شةريعةتدا حةوزةي لة كة
بةسيرةوة ئيجتيهادي  بة بَيتء ثَييانةوة 
بيانثارَيزين، ببينةوة، ــان ــةرةوإووي ب
من بةآلم دةكرَيت، كة  كارَيكيشة ئةمة
ئةوةي بؤ ديني حكومةتي  ناونانَيم  ئةمة
نةكرَيت، حساب  دين لةسةر هةَلةكاني 
موسوَلمانة، تؤي  منء  حكومةتي  ئةمة
كردوومانة، ئَيمة  ئةوة كرا، هةَلة  ئةطةر
لَيطةإَين كردوومانة، ئَيمة هةر كرا، ضاكة
بمَينَيتةوةء خؤي وةك دين ثيرؤزيي با
هةَلةيةك هةر دةبينين ئَيستا بثارَيزرَيت،
بةناوي دةيكةن ئَيمة حوكمإانانةي ئةم
كة تةواودةبَيت، قؤرئانةوة خواو ئيسالمء

خراثة. زؤر زؤر ئةمة
عَيراقدا ياسايةك دةستووري رؤذنامة: لة
هيض نابَيت  كة ــةوةى ل بريتيية هةية
ئيسالم ياساي دذي كة دةربكرَيت ياسايةك
ياسايةكيش هيض نابَيت هةروةها بَيت،
ضؤن بَيت، مرؤظ مافى دذي كة دةربكرَيت

ياساية؟ ئةم دةإوانيتة
تَييدا زؤر باشة، ديارة ئةمة شتَيكي *
دةيةي رابردوو ضةند لة ئةزمووني كةَلك
بوارةدا لةو بابةتَيكم خؤم وةرطيراوة،
نابَيت كة داوة بةوة ئاماذةم نووسيوةء
دذ نةموتووة نابَيت بَيت، بة شةرع دذ ياسا
لةنَيوان ضونكة  بَيت، فةقيهَيك فةتواي  بة
هةَلبةت هةية، جياوازيي ــةدا دووان ئةم
لة بةشَيك كة هةية بابةتيش هةندَيك
بةشَيوةيةك دةكرَيت نينء مرؤظ مافةكاني
شوَينةكانةوة، كلتووري بة بدةين طرَييان
خاأل هةندَيك بَلَيم دةمةوَيت بةهةرحاأل
كة مرؤظدا هةية مافى لةنَيوان شةريعةتء
زياتر لَيكدانةوةي موناقشةء بة ثَيويستي
نادرَيت. ئاساني بإياريان لةسةر بة هةية،
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كةسايةتي كةديوةر،  موحسين  د.
ئَيران، لة دينيي ريفؤرمي ناوداري
ئيسالمي حكومةتي «وشةي دةَلَيت:
نةسةلمَينراو يا سةلمَينراو بةشَيوةي
هةركةسةو ناإوونة، وشةيةكي خؤي
هةيةء لَيي خؤي تايبةتي تَيطةشتني
لَيي يةك وةك  هةموو نيية  مةرج
كةَلك كةمي زؤر بة بةآلم من تَيبطةن،
وةردةطــرم»، ضةشنة لةو وشةي لة 
طفتوطؤيةدا ئةم دووةمى بةشى لة
لةبارةى روونكردنةوة زياتر كةديوةر
ئيسالم سياسى فيكرىء تةوةرةكانى

دةدات.

نةبَيت، ئايين بة دذ ئةطةر ياساكةمان كةديوةر: موحسين
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ئهو  کورد:  يةکگرتووي  بةرةي 
تواني سه رةتادا له  كة  رَيکخراوهيه
کؤمهَلَيکي بداتهوهو باش دهنگَيکي
هَيژاو کهسايهتيي رؤشنبيرو
بکاتهوه، جَيگة خؤيدا لهناو خوَيندکار
چهمکي زاَلنه بووني بههؤي بهآلم
هاوکات راستهقينهو ديموکراسيي
که کهسايهتي هةندَيک کاريگهري
گرَيدراوي ناإاستهوخؤ  راستهوخؤو 
باشووري له اليه ن هةندَيک 
زهربهيهکي بوون، کوردستان
که دا رَيکخراوهيه لهو گهورهيان
دهگرت. فإچکي هَيدي هَيدي ئهوکات
لهو رَيکخراوَيکي که  بَلَيم دهتوانم
گرنگي پَيداويستييهکي چهشنه 
ئاستي له  کؤمهآليهتييه - سياسي 
ئَيراندا، کوردستانء  خؤرههآلتي 
کارو به  رَيکخراوهيه ئهو ده بَيت بهآلم
خؤي ناوهرؤکي خؤي، ههوَلداني

بگَيإَيت. رؤَلي خؤي پإبکاتء
کورد: ههروهک  ريفؤرمخوازاني
وهک كؤمةَلطةيهکي له دهزانرَيت
گشت پَيويسته کورد ئَيمهي ئَيراندا،
بهکاربهَينين دهرفهتهکان ههلء
خاوه ن بتوانين که ئهوهي بؤ
ديموکراتيک نهتهوهيي-  دهستکهوتي 
ئهوه يه گرنگه، که  ئهوهي بهآلم بين،
تَيإوانيني خاوهن دهبَيت  ئَيمه که
پهنجهرهي له بينء خؤمان به تايبهت
گشت ته ماشاي خؤمانهوه تَيإوانيني
کؤمهآليهتييهکان سياسي- ديارده
له کورد ريفؤرمخوازاني بکهين.
خورداد، ٢ي سهرهتاي قؤناغي
گونجاو سياسيي رؤژهڤَيکي توانييان
سازبکهنء رؤشنبيراندا لهئاست
ههوَلدانه بهو ئاستَيکيش ههتا
ئاراوه هَينايانه که رؤشنبيرييهي
گونجاويان خزمهتَيکي  لهوکاتدا، 
به ردهواميدا له به داخهوه بهآلم کرد،
بوون قهيران  ههمان تووشي 
ئَيراندا لهناو ريفؤرم، رهوتي که
نهيانتواني هاوکات هات، تووشي
بنرخَيننء باشي به  هاوسهنگييهکان 
کورد ريفؤرمخوازَيکي وهک
وهک نهک ريفؤرم رهوتي بإواننه
پَيداويستيء چونکه تاراني، کهسَيکي
ئابووريء کؤمهآليهتي، کَيشه
جياوازترنء زؤر سياسييهکانمان
خوَيندنهوهيهکي به پَيويستي
بَلَيم دهتوانم دهکرد،  جياوازتر
ريفؤرمخواز رهوتي ئهمإؤکه که
کورد گهلي داخوازييهکاني له زؤر
تهنانهت دوورکهوتوونهتهوهو

بهرامبهر له که ئاستَيک گهيشتنه
پشتگيرييان نةژاددا ئهحمهدي
که کهسَيک کرد، رهفسنجاني له
کوردستاندا له  جينايهتي گهورهترين 
تيرؤري له ههيه دهستي بهإَيوهبردو

شهرةفکهنديدا. قاسملؤو د.
کورد نوَينةراني فراکسيؤني

فراکسيؤني  ئَيران:  پةرلةماني لة
پةرلهمان له کورد نوَينهراني کهمينهي
شهشه مدا مهجليسي لهکاتي ههر
ناو به  ئهمإؤکه ههتا گرتء فإچکي
فراکسيؤني وه ک بهآلم ماوهتهوه،
مه جليسي قؤناغي له  کوردان
رؤألو خاوهن نه ماوهو شهشه مدا
نوَينهراني فراکسيؤني نييه. کاريگهري
زؤر شهشهم  مهجليسي له کورد 
ههَلسوکهوتيان نهته وهييانه بوَيرانهو
رووداوهکان گشت لهبهردهم دهکردو
پارچهي چوار ههر لهئاست
بوون، خاوهن ههَلوَيست کوردستاندا
ئهمإؤکه که ئهوهي بهداخه وه بهآلم
رؤألو بآ شکَلييء زؤر دهيبينين
 ٨ لهکاتَيکدا تهنانهت محافزهکاره،
سَيداره دان، له بهردهم کورد گيراوي
بنء ههَلوَيستَيک خاوهن نهيانتوانيوه

بگَيإن. خؤيان رؤَلي
خوَيندکاريي:  بواري چاالکاني  
چاالکواناني خؤشييهوه بهوپهإي
ساآلني له خوَيندکاري بواري
له ئَيستاکه ههتا رابردووةوة
رَيکخراوهييدا باشي پَيشکهوتنَيکي
قؤناغهدا لهو توانيويانه بوونهو
بخهن، وه دهست باش ئهزمووني
تووشي قؤناغَيکدا له ههرچه ندة
کَيشهي هةندَيک بوونء پاسيڤ
سياسيدا فيکرييء بواري له ناوخؤيي
چاالکيي توانييان ئه مساأل هاتن، بهآلم
ئَيراندا زانکؤکاني ئاستي له باش

پَيکبهَينن.
بَيگومان  ژنان:  بواري چاالکاني
ژنان بواري چاالکواناني ئهمإؤکه

کوردستاندا، لهئاست تهنها نهک
رؤألو خاوه ن ئَيراندا ئاستي له بهَلکو
لهو خؤيان مؤرکي  کاريگهرينء 
تهنانهت داوه، ئَيستاکه  قؤناغهي
سهرهکييهکاني فاکتةره له يهکَيک
ژناني واژؤ، مليؤن يهک کهمپه يني
که بوون  کوردستان خوازي مافي 
له کهسَيکيان ههنووکه چهند بهداخهوه
رهوتَيکي گشتي به گرتووخانهکاندان،
که ئه وهي بهآلم باشه، پؤزهتيڤء
ژناني پَيداويستييهکاني  تَيري ههيه 
ههروهک چونکه ناکات، کوردستان
چهندين له کوردستان ژناني دهزانن
رووبهإووي جياوازهوه اليهني
دووچاوگي چه وساندنهوهو گوشار،

دهبنهوه. (تبعيض)
مرؤڤي مافي رَيكخراوي

کؤميسيؤن  ئهوه کوردستان: 
رَيکخراوي رَيکخراوه، بهَلکو نييه
له يهکَيک  کوردستان مرؤڤي مافي 
خهباتء پيرؤزهکاني ههره ئهزموونه
رَيکخراوهيه ئهو مهدهنييه، تَيکؤشاني
شَيوازي به  سه رهتاوه له  تواني
بواري له مهدهني تَيکؤشانَيکي چإوپإ
کوردستاندا مافي مرؤڤ له بنپَيکردني
که بؤشاييهي ئهو بهإَيوهبهرَيتء
مرؤڤ مافي راگهياندنء ئاستي له
لهئارادا وآلت  دهرةوهي ناوخؤو له
بهداخهوه بهآلم پإبکاتهوه ، ههبوو،
(کهبوودوهند) رَيزدار گيراني لهدواي
قهيراني تووشي رَيکخراوهيهش ئهو
هاتء دهسهآلتخوازي دهسهآلتء
تايبهتمهندي چهمکي به هةندَيک کهس
زيانَيکي زهرةرو بؤرژوا ورده
له گهياند، رَيکخراوه بهو زؤريان
ههيهو رهنگي نه ئَيستاکه دا قؤناغي

دهنگ. نه
کورد:  يهکگرتووي بهره ي
بَيدهنگيء لهو خؤيان پَيويسته
قهتيس تَييدا که پاسيڤبوونهي
به بکهنء دهرباز ماونهتهوه،
ههَلسوکهوت ديموکراتييانه چهمکَيکي
بيرو بإواي تهحهمولي بکهنء بتوانن
چهمکه ئهو  ههتا بکهن، جؤراوجؤر 
دهبنه ئهوا پَيشنهخهن،  خؤياندا  لهناو
ئهمإؤکه که  اليهنانهي ئهو کؤپيي
کوردستان باشووري له دهبينين
پَيشنيازمان دهژين، رهوشَيکدا چ له
رؤَلي بتوانَيت بهرهيه ئهو که ئهوهيه
رَيکخراوهکاني گشت کؤکردنهوهي
بگَيإَيتء کوردستاندا لهئاست سڤيل
نامهرکهزيدا چوارچَيوهيهکي له

بکهن. رَيکخستن به خؤيان
پَيويسته  کورد:  ريفؤرمخوازاني
نه خهنه خؤيان شَيوهيه ک هيچ به
لهناو که  ناوخؤييانهي کَيشه ئهو ناو

پَيويسته ههيه، لةئارادا ريفؤرم بهرهي
سهر که اليهنَيک وهک کوردو وهک 
چهوساوهيه، ئهتنيکي گروپَيکي به
وهک ريفؤرم ريفؤرمء بإواننه
بنرخَينن گؤإان بؤ کهرهسته يهک
پارته ئالتةرناتيڤبووني هه وَلي نهک
ئهوکاته چونکه  بدهن، سياسييهکان
ريفؤرم اليهني دهبن، مارژيناأل
پارتي سياسيي ههَلوَيستي پَيويسته
بگرنه ديموکراتيک كؤمةَلطةي

لَيوهربگرن. سوودي بهرچاوو
مهجليس: له  کورد فراکسيؤني 
ره نگء يهک پَيويسته فراکسيؤنه ئهو
بَيتء ناوخؤيي  يهکَيتييهکي خاوهن 
اليهنه که نههَيَلَيت شَيوازَيک هيچ به

کهَلک دهسهآلت ناو جؤراوجؤرهکاني
هاوکات وهربگرن، ناتهباييهکانيان له
راستهقينهي نوَينهرايهتيي پَيويسته
خاوهندارَيتي گهلهکهيان له  بکهنء گهل
جارهي ئهو خولي له  که  ئهوه ي بکهن،
جَيگةي راستي به بينيمان  مهجليسدا
تهجروبهو دهتوانن ئهوان داخه،
له کورد فراکسيؤني ههَلوَيستي
بهرچاوو بگرنه شهشهمدا مةجليسي
باش ئهوه دهبَيت لَيوهربگرن، کهَلکي
مهجليسدا له دانيشتن تهنها که بزانن
ئاستي له دهبَيت بهَلکو نييه، بهس
کوردستاندا خؤرههآلتي ئَيرانء
به کوردستاندا له ئاست بهتايبهتيء
ئهو بنء ههَلوَيست خاوه ن گشتي
سهربازي، بوارهکاني له که کَيشانهي
سياسي کؤمهآليهتيء ئابووري،
دهبَيتهوه، کورد گهلي رووبهإووي

بکهن. مهتره ح
خوَيندکاريي: بواري چاالکاني
خوَيندکاري بواري  چاالکواناني 
کاريگهري ژَير نهکه ونه پَيويسته
مَيژووي له که خوَيندکاريي رهوتي
ئَيستاکهش هه بووهو له ئارادا ئَيراندا
بزوتنهوهي بهإَيوهدهچَيت،
تَيکؤشانَيکي پَيويسته خوَيندکاريي
تَيئؤريکء مهزني پؤتانسيهلي خاوهن
بوارهکاني له بَيتء پراکتيکي
هونهريء سياسي، فهرههنگي،

پرؤژه رؤألو خاوه ن کؤمهآليهتيدا
بکهن پَيشهنگايهتي تهنها نهک بَيت،
ببنه پَيويسته بهَلکو خوَيندکاران، بؤ
ئاستي له چ جهوانان گشت پَيشهنگي
بوارهکاني ئاستء له چ فَيرگهکانداو

تردا.
ژنان:  بواري چاالکاني
وهک ههر ژنان بواري چاالکواناني
ئَيستاکه ههتا باسمکرد پَيشتر
خوَلقاندووه، مه زنيان دهستکهوتي
ژنان کَيشهکاني تَيري ئهوه بهآلم
کوردستاندا خؤرههآلتي لهئاستي
دهتوانَيت ژن بزوتنهوهي ناکات.
رَيبهر تيؤرييهکاني لهسهر زياتر زؤر
مَيژووداو له ژن پرسي  لهسه ر ئاپؤ

شَيوازهکاني ئَيستاکهدا قؤناغي له
جنسيهتي، ئاستي له بهربهرهکاني
ديموکراسيدا نهتهوهييء چينايهتي،
ئهنجامي بکهنء لَيکؤَلينهوه
بواري بخهنه لَيکؤَلينهوهکانيان
نابَيت ژنان بزوتنهوهي کردارييهوه،
ناو خوَيندکاري چيني به خؤي تهنها
ژن رؤشنبيري چيني  يان  زانکؤکان
بچنه پَيويسته بهَلکو بکات، سنووردار
پهيوهندييان كؤمةَلطةو ناخي ناو
به كؤمةَلطة ناو ژناني لهگهأل
به نهخوَيندهوارهوه، خوَيندهوارو
کؤمهآليهتييهکانيهوه چينه گشت
کاري لةناوياندا سازبکاتء
جنسيهتيء وشياريي رؤشنگهريي،

پَيشبخهن. نهتهوهيي
باس گشتي به هةندَيک شت لَيرهدا

دهکهم:
له مهدهني كؤمةَلطةي بزوتنهوهي
پَيش کوردستاندا خؤرههآلتي ئَيرانء
چهمکه ئهو پَيويسته شتَيک ههموو
مهدهني خهباتي لهسهر که ليبرالييه ي
دهرباز پَيشکهوتووه، لهناوياندا
كؤمةَلطةي خهباتي مؤدَيلي بکهن.
ليبراليزمي چهشني له  مهدهني
وهآلمدهرهوهي ناتوانَيت خؤرئاوايي
تَيکؤشاني خهباتء پَيداويستييهکاني
لهبوارهکانيکؤمه آليهتي، مهدهنيئَيمه
نه تهوهييدا ئابووريء فهرههنگيء
رَيکخراوه کاني پَيناسهکردني بَيت،
چوارچَيوهي له تهنها  تهنهاو  مهدهني
له تهسليمهتي قانونيدا رَيکخراوهي
دهوَلهتدا حقوقي سيستمي بهرامبهر
ئهو ئهو چهمکه لهئاکامدا پَيشدهخات،
که ئاستَيک دهگهيةنَيته  رَيکخراوانه 
خؤيان، پاراستني مانهوهيانء لهپَيناو
شهرتء قبووَلکردني ئاستي دهگهنه

دهوَلهت. حقوقي سياسي- مهرجي
مافي خاوهن مه دهني كؤمةَلطةي
ئهو داسهپاندني به خؤيهتيء به تايبه ت
رهسميي حقوقي بهرامبهر له حقوقه
به گهيشتن به ههوَلدهدات دهوَلهت،
تهقليدکردن ديموکراتيک، ههماههنگي
باکووري مهده ني خهباتي له
مرؤڤ نييه. راست کوردستان
ئهزموونهکان له کهَلک دهتوانَيت
له ئهوان تهقليدي  بهآلم وهربگرَيت،
چونکه نييه، راست بوارَيکهوه هيچ
ئاستَيکي کوردستان باکووري له
لهناو نهتهوهيي هؤشياريي له بهرز
هاوکات لهئارادايه، كؤمةَلطةدا
ئينسانيء مهزني پؤتانسيهلَيکي
گشت که هه يه له ئارادا کؤمهآليهتي
سياسي- مهزني هَيزَيکي ئهوانه 
دهتوانَيت که لهپشته ، ئابووري
رَيکخراوهکانيان ههم خؤيء ههم

بپارَيزَيت.
رَيکخراوَيکي بؤخؤي پژاک
راماني هزرو بواري  له مهدهنييهو 
ههتا ئايدؤلؤژييه وه فهلسه فيء
مهدهني خهباتي به باوهإمان دوايي
خهباته چهشنه لهو پشتگيريي ههيهو
که ئهوهيه ههوَلدانمان دهکهينء
رَيکخراوهکاني رَيگةي له بتوانين
و زيندوو كؤمةَلطةيهکي مه دهنيدا،
وشيار كؤمةَلطةيهکي بخوَلقَينين، کارا
مافهکاني له داکؤکي بتوانَيت که
دةوَلهتدا بهسهر مافهکاني بکاتء
ههموو له ئَيمه  بؤيه  بسهپَينَيت،
لَيدهکهينء پشتگيرييان بوارَيکهوه

گشتيان. لهگهأل هاوکارين ئاماده ي
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ثارتي نوَينةري  بةشير، شةماأل 
ئةوروثا، (ثذاك) لة ئازادي كورد ذياني
كؤمةَلطةي بزوتنهوهي كة ثَييواية
خؤرههآلتي ئَيرانء له مهدهني
چهمکه له و خؤي پَيويسته کوردستاندا
مهدهني خهباتي لهسهر که ليبرالييه ي
دهربازبکات، پَيشکهوتووه، لهناويدا
كؤمةَلطةي خهباتي مؤدَيلي ضونكة
ليبراليزمي چهشني له  مهدهني
وهآلمدهرهوهي ناتوانَيت خؤرئاوايي
تَيکؤشاني خهباتء پَيداويستييهکاني
بوارهکاني له مهدهنيكوردي خؤرهةآلت
ئابووريء فهرههنگيء کؤمهآليه تي،

بَيت. نهته وهييدا

تةوةر

حيزبةكانىخؤرهةآلتةوة روانطةى لة ناوخؤييةكان رَيكخراوة
عةبدولَآل شةهرام تةوةر: سةرثةرشتيارى

شةماأل بةشير: 

نييه کوردستان دروست باکووري مهدهني خهباتي تهقليدکردن له

بةشير شةماأل

مهدهني رَيکخراوهکاني ثَيناسةكردنى

قانونيدا، رَيکخراوهي چوارچَيوهي له ته نها تهنهاو

حقوقي سيستمي بهرامبه ر له تهسليمهتي

www.neدهوَلهتى ئَيراندا پَيشدهخات
tew

e.c
om
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٣٤٦ ئاشكرا بانطةوازي

ثةمثء ذووري  دروستكردني ئيرتيوازيء بيري هةَلكةندي ثــرؤذة: 
خواروو قولةرةيسي لة حةرةس

كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٤
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
و كوردستان (يةكَيتى بةَلَيندةرانى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ١٠) ثؤلَين

هةولَير)يان ثَيبَيت. ثالنداناني وةزارةتي
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة). (بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٣,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ
ئامادةبَيت. تةندةر

ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
مةبةستة ئةو  بؤ بكةن ديــارى نوَينةرَيك يان تةندةربن  كردنةوةى

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة

ثَيبَيت.
كة ناطةإَيتةوة هةزار دينار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨,٠٠٠)
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية  ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى
بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند ثشتطيري

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٥– ٣٤٢ ئاشكرا بانطةوازي

سةركةثكان لة دةالالن ثؤلي (٤) قوتابخانةي فراوانكردني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٤
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
و كوردستان (يةكَيتى بةَلَيندةرانى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ١٠) ثؤلَين

هةولَير)يان ثَيبَيت. ثالنداناني وةزارةتي
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة). (بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٢,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة ٣٠ رؤذ دينار وةردةطيرَيت بؤ دوو مليؤن
ئامادةبَيت. تةندةر

ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
مةبةستة ئةو  بؤ بكةن ديــارى نوَينةرَيك يان تةندةربن  كردنةوةى

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة

ثَيبَيت.
كة ناطةإَيتةوة هةزار دينار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨,٠٠٠)
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية  ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى
بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند ثشتطيري

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٣٤٠ ئاشكرا بانطةوازي

كةَلةكن طةإةكي بؤ ترانسفؤرمةر داناني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٤
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/١١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١١ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
و كوردستان (يةكَيتى بةَلَيندةرانى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ١٠) ثؤلَين

هةولَير)يان ثَيبَيت. ثالنداناني وةزارةتي
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة). (بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٢,٥٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

كة دةبَيت  ٣٠ رؤذ وةردةطيرَيت بؤ دينار هةزار سةد ثَينج دوو مليؤنء
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى

ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
مةبةستة ئةو  بؤ بكةن ديــارى نوَينةرَيك يان تةندةربن  كردنةوةى

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة

ثَيبَيت.
كة ناطةإَيتةوة هةزار دينار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨,٠٠٠)
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية  ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى
بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند ثشتطيري

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٤– ٣٤٥ ئاشكرا بانطةوازي

بؤ سياج دروستكردني ناوخؤييء بيناي بؤ ئاوةإؤ دروستكردني ثرؤذة:
لة ثَينجوَين ثؤلي (١٨) خوَيندنطةي

كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٤
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
و كوردستان (يةكَيتى بةَلَيندةرانى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ١٠) ثؤلَين

هةولَير)يان ثَيبَيت. ثالنداناني وةزارةتي
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة). (بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (١,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة ٣٠ رؤذ دينار وةردةطيرَيت بؤ يةك مليؤن
ئامادةبَيت. تةندةر

ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
مةبةستة ئةو  بؤ بكةن ديــارى نوَينةرَيك يان تةندةربن  كردنةوةى

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة

ثَيبَيت.
ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثَينج ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٥,٠٠٠)
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية  ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى
بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند ثشتطيري

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٥– ٣٤٣ ئاشكرا بانطةوازي
حاجياوا لة ساوايان باخضةي دروستكردني ثرؤذة:

كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٤
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٨)

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة). (بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٩,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن نؤ
ئامادةبَيت. تةندةر

ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
مةبةستة ئةو  بؤ بكةن ديــارى نوَينةرَيك يان تةندةربن  كردنةوةى

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة

ثَيبَيت.
ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥,٠٠٠)
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية  ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى
بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند ثشتطيري

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٥– ٣٤٤ ئاشكرا بانطةوازي

ضوارقوإنة لة ساوايان باخضةي دروستكردني ثرؤذة:
كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
جَيبةجآ كردن سةردانى فةرمانطةكةمان ثرؤذةى ناوبراو هةية بؤ تةندةرى
لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى تةالرى جةمالى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٤
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٨)

ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني
ثشتطيرى هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

بازرطانيةوة). (بةرَيوةبةري طشتي لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى
تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٧,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن حةوت
ئامادةبَيت. تةندةر

ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
مةبةستة ئةو  بؤ بكةن ديــارى نوَينةرَيك يان تةندةربن  كردنةوةى

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة
لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة

ثَيبَيت.
ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥,٠٠٠)
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية  ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى
بة بدرَيت ئةنجام بؤي ثَيويست هةية ثشكنيني كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار. ثةيوةندي اليةني ئامادةبووني
لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة كارانةي ئةو ليستي بةَلَيندةر -٩
ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة اليةني سوودمةند ثشتطيري

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري
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riklam@rozhnama.com

ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
adnan@rozhnama.com

نووسين بةإَيوةبةرى
عومةر شَيخ ئاودَير

b.nusin@rozhnama.com

هةولَير: نووسينطةى
٠٦٦٢٥٦٩٩٨٥ ثيشةسازي وةزارةتي تةنيشت مةتري- شةست شةقامي

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info@rozhnama.com-riklam@rozhnama.com

سةرةكيي: ئؤفيسى
ثةروةردةي سلَيماني طشتيي بةإَيوةبةرايةتي ثشت - بةختياري سلَيماني -

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   سيروان

هةولَير ئؤفيسي
فةتاح رَيبين
٠٧٥٠٤٥٦٦٢٧٦ ٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

ئــــاطــــادارى

كوردستان/عَيراق هةرَيمى
دادوةرى ئةنجومةنى

تياهةَلضوونةوةى دادطاى سةرؤكايةتى
سلَيمانى ناوضةى

لة تةقتةق دادطاى كةتن
٢٠٠٨/١٠/٢١ بةروار
ذمارة/٢٧/ج/٢٠٠٨

ئاطادارى

محمد) عثمان (بكر راكردوو بؤ/تؤمةتبارى
لةو كَيشةيةى لةياساى سزاكان (٢٣٠) ماددةى بةثَيى دادطايى بكرَييت بؤ ئةوةى نَيردراوى لةبةرئةوةى
رؤذنامة لة بإيارماندا نية دياريكراوت جَيطةى لةبةرئةوةى تةق)وة (تةق ثَوليسى بنكةى بة تايبةتة كة
يان ئامادةبيت دادطاكةمان لةبةردةم (٢٠٠٨/١٢/٢) رَوذى لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان
بةبآ دادطايى دةكرَييت ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةى بطةيَينيتة نزيكترين خؤت

ياسا. بةثَيى ئامادةبوونت

دادوةر
عبداهللا سعيد مجيد

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٣– ٣٤١ ئاشكرا بانطةوازي
ناحيةي قؤرةتوو لة فةرمانبةران خانوو بؤ (١٩) ناحيةو بةإَيوةبةري بيناي دروستكردني ثرؤذة:

ناوبراو ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية 

وةرطرتنى تةندةر. سالم بكات بةمةبةستى سةرةكي لةسةر شةقامي (٥) نهؤمى عةلى
(٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٤ رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى سةر لةبةيانى تا
بؤ نيوةإؤ تا (١٠)ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ كاتذمَير ٩ى سةرلةبةيانى رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٠٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بَيت، (٥ تا  كردنيان(١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١

هةولَير)يان ثَيبَيت. ثالنداناني وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى
لةاليةن ثَيبَيت تؤماركردنى ثَيويستة ثشتطيرى هةرَيمن كةلة دةرةوةى كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

ثةسةند كراو بة ضةكَيكى دياريكراو بةبإى ثارةى رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيى ياساو بإى تامينات -٤
٣٠ رؤذ  بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سآ بيستء بإى (٢٣,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق)

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة
نوَينةرَيك يان تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥

ناكرَيتةوة. مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ئةو بؤ بكةن ديارى
باجى ئةستؤثاكى  ثَيويستة  لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن  بةشدارى  كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو  ئةو  -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان
كرَيى خاوةنةكةى بؤ  ناطةإَيتةوة  كة  دينار  هةزار سي (٣٠,٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧

دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى
ثةيوةندي اليةني بة ئامادةبووني بدرَيت بؤي ئةنجام ثَيويست ثشكنيني هةية كة كةرةستانةي ئةو -٨

دار.
سوودمةند اليةني ثشتطيري لةطةأل بكات كةشي ثَيش داوة ئةنجامي كة ئةو كارانةي ليستي بةَلَيندةر -٩
تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي لة العمل) تقدم (جدول ماوةكةي بةثَيي كاري بةرنامةي لةطةأل وة

ناكرَيتةوة.
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١٠

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

تسجيل  (٢٨) منوزج وزارةت العدل 

١٦١ العدد العامة عاقارى تةسجيل مديرة

٢٠٠٨/١٠/٢٧ بتائريخ طق  طق تةسجيل العاقارى فى تائرة

اعالن

مجددا عقار تسجيل طلب

٢٠٠٨/١٠/٢٧ لتسجيل بتاريخ الدائرة هذة الى الطلب املقدم على بناء

رزطارى محلة طق طق (١) مقاتع  (٤١) متام              العقار تسلسل

باعتبارة كرمي على مجددا عماد باسم

احكام قانون وفبق للتسجيل متهيدا املذكورة امللكية تثبيت القانونية، ولفرض للمدة املالك بصفة لة حائزا

او حقوق عالقة بوجود يدعى فعلى كل من الطلب، هذا اعالن ١٩٧١ قررنا لسنة (٤٣) رقم العقارى التسجيل

التالى من اليوم يوما اعتبارا ثالثني خالل مدة الدائرة هذا الى بينات من ية مالد مي العقار تقد على هذا معينة

مدة النتهاء التالي اليوم من صباحا العاشرة الساعة فى العقار موقع فى لك احلضور هذا العالن كذ لنثرة

العرض اليوم ملذكور لهذا فى يجرى الذي الكشف في موقعيا حقوقة الثبات لك وذ العالن هذا

صاير ابراهيم ياسني

طق طق في تسجيل العقارى دائرة مدير

١٢٩٢/ج/٢٠٠٧ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢١ وةزارةتي داد             بةروار:

ضوار سلَيماني/ كةتن دادطاي

«ئاطاداري»

ابراهيم حمة سعيد فرهاد تؤمةتباري راكردوو بؤ
(سزادان) ياساي لة (٤٥٦) ماددةي بةثَيي دادطايي بكرَييت بؤ ئةوةي نَيردراوي لةبةرئةوةي
دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (بةختياري)وة ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو
٢٠٠٨/١١/٣ لةبةردةم  رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نية
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة دادطاكةمان

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

دادوةر
عبداهللا مولود ابوبكر

١٢٩٢/ج/٢٠٠٧ حكومةتي هةرَيمي كوردستان  ذمارة:
 ٢٠٠٨/١٠/٢١ ـــةروار: ب داد           وةزارةتي

زاييني
ضوار سلَيماني/ كةتن دادطاي

«ئاطاداري»
ابراهيم حمة سعيد فرياد تؤمةتباري راكردوو بؤ

لةو (سزادان)  ياساي لة  (٤٥٦) ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي  ئةوةي بؤ  نَيردراوي لةبةرئةوةي
نية بإيارماندا دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (بةختياري)وة ثؤليسي بنكةي بة كة تايبةتة كَيشةيةي

بيت  ئامادة دادطاكةمان ٢٠٠٨/١١/٣ لةبةردةم رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة
دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة  لةو رؤذةدا هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة  خؤت يان

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ

دادوةر
عبداهللا مولود ابوبكر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني تاوانةكاني دادطاي
٣٣٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢٨ بةروار:

«ئاطاداري»
علي سعيد رزطار راكردوو تؤمةتباري بؤ

ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي لةبةرئةوةي
كَيشةيةي لةو كةسيةتي) (باري ياساي لة كةسيةتي) باري (٩ي
جَيطةي لةبةرئةوةي (سارداو)وة ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة
ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نية دياريكراوت

ئامادة  دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٩/١/٢١ رؤذي لة كة  بكةينةوة 
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي  نزيكترين بطةيةنيتة  خؤت يان بيت
بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة رؤذةدا

ياسا.

سةرؤك
رةشيد ضرار سةروةر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

ضوار سلَيماني/ كةتن دادطاي
١٦٠٠/ج/٢٠٠٧ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢١ بةروار:

«ئاطاداري»

غفور كريم سيروان راكردوو تؤمةتباري بؤ
بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ  نَيردراوي لةبةرئةوةي
بة تايبةتة كة لةو كَيشةيةي (سزادان) ياساي لة (٤٥٥) ماددةي
دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (راثةإين)وة ثؤليسي بنكةي
كة بكةينةوة  ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نية 

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٨/١١/٢٦ رؤذي لة
رؤذةدا لةو هَينانت نزيكترين بنكةي ثؤليس بؤ بطةيةنيتة خؤت
ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

دادوةر
عبداهللا مولود ابوبكر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

سلَيماني ثارَيزطاي لة تاوانةكان دادطاي
٤٧٧/ج/٢٠٠٠ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢٨ رؤذ:

ئاطاداري بابةت/
احمد محمد الهام تاوانبار/ بؤ

رَيكةوتي لة كردنت دادطايي رؤذي لة نةبوويت ئامادة لةبةرئةوةي
رؤذنامةكاني  لة كردنةوةت ئاطادار ســةرةإاي  ٢٠٠٨/١٠/٢٠
بةشَيوةي نةبوو» «ئامادة بة كرايت دادطايي لةبةرئةوة ناوخؤدا،
تاوانبار بإياردرا (٤٧٧/ج/٢٠٠٠)وة ذمارة تاواني داواي لة ئاشكرا
عَيراقي سزاداني ياساي لة ٣١/٤٠٥ طوَيرةي ماددةي بكرَييت بة

يةك ساألء ثَينج ماوةي بؤ كردنت زينداني بة سةرتا بة حوكمدرا
مانط

بةم بكةيت تةسليم  خؤت هةية بؤت وة درا طرتنت فةرماني  وة
هةية (اعتراض)ت مافي وة ثؤليس بنكةي نزيكترين بة يان دادطاية

ياسا. بة طوَيرةي بإيارة لةم

دادطا سةرؤكي
رةشيد ضرار سةروةر
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www.asiacell.com خزمةتطوزاريي بةشداربووان ١١١ 

ئاسياسَيَل بةضةثكَيك دياري
 ثيرؤزبايى جةذنى رةمةزانتان

لَى دةكات
دؤالري بكِرة و 5 دةقيقة و 5 نامةي دياري وةربطرة كارتي $5

كارتي 10$ دؤالري بكِرة و 10دةقيقة و 10 نامةي دياري وةربطرة

كارتي 20$ دؤالري بكِرة و 20 دةقيقة و 20 نامةي دياري وةربطرة و $3

كارتي 30$ دؤالري بكِرة و 30 دةقيقة و 30 نامةي دياري وةربطرةو $5

ريكالم

سههؤَلبهندان

له  دَلي ٤٦ ساَليدا تهمهني له که ضَيوار، برايم هونهرمهندم هاوإَيي يادي بؤ
کهوت. ترثه له ضهمييه وهو بَيدادييهدا ههموو ئه م باري ژَير

لهبهري ئهدييهوه  ئاگردانَيکمان زستانهيش  ئهم بله؟ بوو ضي ثهلهت
کوردهکهي ژاني يهکترييهوهو  سهري  به  ئهنا  سهرمان  ئهوسا ههَلترووشکَيين. 
لهبهربإانم بؤ هه ناسه سامي باس ئهکرديت، بؤ بووهکه تم جهژنهکه له ههردوو
نامه يَيکي له جگه  ئهگَيإايته وه، که بؤ جهنگاوهرانهم داستاني ئهو ئهکرديت، ئاشکرا
ناکامانهي له وهإسيدا بهندي شازاده ئهو جَيناهَيَلن، خؤيان دَلداري بَيوهژن له ثاش
تؤيش هَيدي ناگهن... دورگهيَي به هيض دهرياوانه نقومبوانهي ئه و دَليان ئهثضإَيو،
خوا باَالي بارستايي به  خهوهکانت ئهزانم، بله، بدرکَينه...ئاي ال خهوهکانتم هَيدي

ئهخهنهوه... درؤ به سنوورهکان
ئهدؤزييهوه خؤماني ههر گوَيسهبانهيهکمان زستانهيش ئهم بله؟ بوو ثهلهت ضي
لهسهر زستانهيش ئهم نائومَيدي... لَيزمهي  بهر نهکهوينه  داَلدهدهينو لهژَيردا
بؤ دائهگرت، ئهفسانهمان تؤزلهسهرنيشتووي کتَيبَيکي لهبيرضوو رهفهيهکي
منداَلهکانت بؤ ثهرييانه  ئهو نهقَلي بيانباتهوه، وهنهوز لهوهي بهر شهوانه، ئهوهي
ئهکرا ئه کرا... گژ جادوگهرو دَيوو درنجدا... ئه کرا بله، ضوون به که  بخوَينيتهوه،

بين... ثيرتر ساَلَي زستانهيش ئهم
ض ئهگهإَينهوه، لهقلهقهکان حاجي ثهإهسَيلکهو بله، نابا تر مانگَيکي ضه ند
گوَالَلهي کوَيستانهکانو نَيرگزي به  ههَلبهستم؟ ضي ديارنهمانت بؤ درؤيَي

بهتهماتن؟ که سهيرانگاکان بدزمهوه له ضؤن خؤم بَلَيم؟ ثَيدهشتهکان
ثَيي شوَين شتَيکدا ههموو له بوويت. دَلسؤز برايهکي تؤ بله ، ئهزانم
دهمه وه به درؤي مردن بله ئاخر مردنيشدا؟ له ههَلئهگرت. کاکت

نييه... ثاکانهي مردن نادؤزرَيتهوه، بؤ بيانووي مردن ههَلنابهسترَي،
بهخشه ندهييت سوثاسي کرد.  زياد جارانم لهوهي  نوَيت خهمَيکي

ئهکهم.
ناکام سمکؤ
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