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٧ ٩ل ٨ء ل ٦ ل

بؤ تيرؤرةوة دذة شةإى لة
كوردييةكان هَيزة دذايةتيكردنى

محةمةدى حاجى مةحمود: ثارتىء يةكيَتى سوثايان هةية،

ناكات لةدذيان راثةأين خةَلك بؤية
رؤذنامة

بؤ ــاذة ــام ئ مةحمود حاجى مــحــةمــةدى 
لةدذى خةَلك ناإةزاييةكانى  كة  ئةوةدةكات
ترسى لة ئاستَيك، طةيشتووةتة يةكَيتى ثارتىء

راناثةإَيت. لةدذيان خةَلك سوثاكةيان
سكرتَيرى رؤذنامةدا ضاوثَيكةوتنَيكى لة
كوردستان ديموكراتى سؤسياليست حيزبى
بهَيننة خةَلك ئةوان دةتوانن كة لةوةدةكات باس
ساَلى هةَلبذاردنى ئةنجامى لة ســةرجــادةو

رءودةدات. طؤإانى نةوعي داهاتوءش
ـــارةى دةرب مةحمود  حاجى  مــحــةمــةدى
سياسى دةسةآلتى لة خةَلك ناإةزاييةكانى
«خةَلك دةَلَيت: دةداء زياتر رءونكردنةوةى
شتَيك هةموو دةدةن ئَيمة  هانى  ناإازييةو زؤر
بكةن، شت  زؤر  دةتوانن خةَلك كة  بكةين، 
دةيَلَيت ئَيستا كة قسةيةي  ئةو  ميللةتةكة ئةطةر
نةبَيت، راستيشى  بة ئةطةر خؤ بَيت، راستي  بة
لةوة با بَيت، خؤش ثارتي يةكَيتيء دةستي ئةوا

بكةن». لةطةَلدا زياتريان
لة ــك خــةَل ــرســى «ت ــا وتــيــشــى: ــةروةه ه
ئةى ناكرَيت، راثةإين لةدذيان بؤية سوثاكةيانة،
خؤثيشاندان تر شوَينةكانى كةالرو هةَلةبجةو لة

طوأل؟». بة دامركايةوة؟ ضى بة
هاوكات  كة سؤسياليست حيزبى سكرتَيرى  
لةوةكرد باسى كوردستانيشة، ثةرلةمانى ئةندامى
هــةردوو دةستى بة بإيارةكان ثةرلةمان لة 
يةكَيتى ثارتىء «ئةطةر دةسةآلتدارةكةية حيزبة
ئةو ثةرلةمان رؤذة ئةو بكرَيت شتَيك بإيارياندا

دةكات». ثَيشنياز شتة
ستراتيذى رَيككـــةوتنى دةربــــارةى
مةحمود حاجى  محةمةدى ئةمريكا، عَيراق- 
خؤى كارتى ــةالش  ب بة ــورد «ك ــة واي ــإواى  ب
بوونى جَيطير دةبوايية ثَيى لةسةر فرؤشتووة»ء
 ٢٢ دابطرتايةء رَيككةوتنةكةدا لة خاَلَيك ضةند

خؤيدا نةكرداية بةطذ دةوَلةتى عةرةبى

بآلوكراوةتةوة ضاوثَيكةوتنةكة ٥دا لة ل

بدات سزا ثةرلةمانتار ١٠ نيازة بة يةكيَتى

طةشتياريى كةرتى
الوازة تر» «عَيراقةكةى ١٣لة ل

عةلى ئيبراهيم
هةولَير

رؤذنامةى بة ئاطادار سةرضاوةيةكى
١٠ثةرلةمانتارى نيازة بة يةكَيتى  راطةياند، 
لةكاتى لةبةرئةوةى سزابدات، ليستةكةى
لة كةسَيتى، بارى ياساى  ثةسةندكردنى

اليانداوة. يةكَيتى بةرنامةى
نةيويست  كة ئاطادارة سةرضاوة ئةو  
داواى لةسةر وتى: بآلوبكرَيتةوة، ناوى
يةكَيتىء ناو ذنانى هةَلسوإاوانى لة هةندَيك
ثَيدةضَيت سةوز ليستى ثةرلةمانتارَيكى ضةند

ثةرلةمانتارانة ئةو يةكَيتى سياسيى مةكتةبى
داوة، فرةذنى بة دةنطيان كة بــدات سزا
ثةرلةمان دانيشتنةكةى ئامادةى ياخود
يةكَيتى بةرنامةى «لة لةبةرئةوةى نةبوءن،
وتى: زياتر سةرضاوةية  ئةو اليــانــداوة». 
ئةوةبووة نيشتمانى يةكَيتيى «تةوجيهى
هؤَلى لةناو ثةرلةمانتارةكانى دةبَيت كة
لةطةأل بوءةستنء فرةذنى دذى ثةرلةماندا
مةبةستةش ئةم بؤ بن، فرةذنى قةدةغةكردنى
ضوار جياوازيى بة بةآلم كاربكةن،  دةبآ 
سةركةوتنى يةكَيتى تةوجيهةكةى دةنط
 ١٠ ئةو يةكَيتى بؤية بةدةستنةهَيناوة،

دةدات». سزا ثةرلةمانتارةى
 ١٠ ئةو باسيكرد، سةرضاوةية ئةو وةك
فرةذنى بؤ دةنطيان ضواريان ثةرلةمانتارة
هؤَلى لةناو ثةرلةمانتاريش سآ داوةو
ضوءنةتة دةرةوةو ثةرلةمانتارَيكى ثةرلةمان
نةداوةو بؤضوءنَيك بةهيض دةنطى ديكةش
ثةرلةمان دانيشتنى لة ثةرلةمانتاريش دوو

ئامادةنةبوون.
وتةبَيذى مةكتةبى سكرتَيرى رؤذنامةوانى
بةختيارةوة مةال زارى لة يةكَيتى سياسيى
سياسيى مةكتةبى لة راطةياند: رؤذنامةى بة

نيية. راست نةكراوةو بابةتة لةو باس

يان نةوشيروان لة شكستة يةكَيتى
لوتكةداية؟ لة

ئاسايشى لة بير كَي كوردستاندا لة
دةكاتةوة؟ خؤراك

بارزانى دةضيَتة ئةنقةرة
بإيار ناميق

ثارتى لة ئاطادار سةرضاوةيةكى
رؤذنامةى بة  كوردستان ديموكراتى 
لةئاراداية ئةوة ئةطةرى كة راطةياند،
ــى رَي ــةر ــةس ل ــم ــةرَي ــى ه ــةرؤك س
سةردانى واشنتؤن لة طــةإانــةوةى

بكات. ئةنقةرة
رؤذنامة ئاطادارةى سةرضاوة ئةو
بآلوبكرَيتةوة، نــاوى نةيويست كة
لة ئةمريكييةكان ئةوةكرد بؤ ئاماذةى
دووقؤَلى ديدارى بؤ كاريان واشنتؤن

بارزانى ئةنقةرةو باآلى بةرثرسانى
كة بةهَيزة ئةوة ئةطةرى ــردووةو ك
بضَيتة بارزانى طةإانةوةيدا لةكاتى
توركةكان لةطةأل ــدار دي ئةنقةرةو

سازبكات.
كة لةوةشكرد باسي سةرضاوةكة
جَيدةهَيَلَىو واشنتؤن بارزانى ئةمإؤ

ئةَلمانيا. دةضَيتة
لة ئةنقةرة بؤ بارزانى ضوءنى
بضَيتة بةرلةوةى رؤذ دوو كة كاتَيكداية
لةطةأل ديــدارى هةولَير لة واشنتؤن، 

سازكرد. ئةنقةرة حكومةتى نوَينةرى

درَيذخايةنى مانطرتنى (١١/١١)
مامؤستايانة

رؤذنامة
بؤ بةياننامةيةك مامؤستايان يةكَيتى
داواكارييةكانيان لة حكومةت ئاطاداركردنةوةى
ــى  وةآلم  ١١/١١ تــا ئــةطــةر دةردةكــــاتء 
درَيذخايةن» «مانطرتنى نةدرَيتةوة، تةواويان

رادةطةيةنن.
سةرؤكى نةقشبةندى، عــةفــان شَيخ 
ئةمة راطةياند: رؤذنامةى  بة  يةكَيتييةكة،

دةرماَلةكةمان طةإانةوةى داواى جارة ضةندين
كَيشةكانى طرنطى بة بةآلم حكومةت دةكةين،
بةياننامةيةكمان لةبةرئةوة نادات، مامؤستايان
 ١١/١١ تا ئةطةر كة بإيارمانداوة دةركــردو
نةدرَيتةوة، داواكارييةكانمان تةواوى وةآلمى

مانطرتنى سةرتاسةريى رادةطةيةنين. ئةوا
ــك ــَي هــةواَل راثــؤرتــة ٢دا  ل ــة  ل

بآلوكراوةتةوة

ثرسيارةوة» ذَير كةوتووةتة شةرعييةتى يةكيَتى، دةسةآلتدارى «طروثى
رؤذنامة

ثَيشمةرطةء كاديرء لة طروثَيك
نيشتمانيي يةكَيتيي ئةنداماني
بةلجيكا، هؤَلةنداء لة كوردستان
يةكَيتييء ناو بارودؤخي  لةمةإ
ــة، ــي دواي ـــةم ئ ــــي ــــان رووداوةك
راطةياندووةو بةياننامةيةكيان
«طروثى كــة دةكـــةن ــةوة ل ــاس  ب

شةرعييةتى يةكَيتي دةسةآلتدارى
ثرسيارةوة». ذَير كةوتووةتة

رؤذى لة كة بةياننامةية ئةو
لة بآلوكراوةتةوة، مانطة ئةم ١ى
دةكات ئةوة بؤ ئاماذة سةرةتادا
كة ناسكةى ــارودؤخــة ب لــةم كة 
كوردستان نيشتمانيى يةكَيتيى
ئــةركــى ــدا تــَيــدةثــةإَيــت، ــي ــَي ث
كــاديــرو ــةم ــةرج ســةرشــانــى س

يةكَيتيية ئةندامانى  ثَيشمةرطةء 
بةتايبةت ــةتــيء ســةركــرداي كــة 
تةشةنةكردني لة سياسيي مةكتةبى
هةَلةء دةستةطةرييء مةترسي
بكاتةوة، ئاطادار كةموكوإييةكان
ترسناكة» «قةيرانة لةو يةكَيتي تا
بكةينء رؤَلي سةربةرزانةي رزطار
هةم سياسي، خةباتي لة هةم خؤي
بطَيإَيت. كوردستاندا حوكمإاني لة

ضارةسةرَيك وةك طروثة ئــةو
لةسةرةوة كة قةيرانانةى ئةو بؤ
دةكةن «ضيتر داوا باسيان كردووة،
ناو طروثَيكي بة  نــةدرَيــت  رَيطة
ثرةنسيثةكانى ئَيستا  وةكو  يةكَيتي،
حوكمي بكةنء ثَيشَيل رَيكخستن
كؤمةآليةتي دادثةروةريى ياساء
فةرامؤش بكةنء هَيزء توانا مادييء
مةعنةوييةكاني رَيكخراوةييء

شةهيدانء ساَلةي دةيان خةباتي
بؤ يــةكــَيــتــيــي ــي ــةران ــؤش ــك ــَي ت
دةستةء تايبةتيء بــةرذةوةنــدي
بةكاربهَينن». بنةماَلةكانيان طروثء

 ٨٤ ئيمزاى بة كة بةياننامةكة
يةكَيتى دَيرينى ثَيشمةرطةى كاديرو
ثشتطيريى وَيإاى بآلوكراوةتةوة،
خؤيانبؤرةوتىطؤإينىديموكراسى
ناو دةسةآلتدارى «طروثى (رةط)،

دةكةن تؤمةتبار بــةوة يةكَيتى» 
سيستماتيك كؤنطرةوة «لــة كة 
ناوخؤء ثةيإةوى ثَيضةوانةى بة
دةكات، كار يةكَيتييةوة بةرنامةي
شةرعييةتى ئَيمة لةالى لةبةرئةوة 

ثرسيارةوة». ذَير كةوتووةتة

ــك ــَي ــؤرت راث ٣دا  ل لــة 
بآلوكراوةتةوة 

ثَيشينةكةية، زيادةى هةمان خانوءبةرة «رسوماتى
حةرامة» شةرعةوة لةأووى

عةلى ئيبراهيم
ليذنةى كوردستانء  زانايانى يةكَيتى 
زانايانة، رسوماتى يةكَيتى بة كة سةر فتوا،
لةقةَلةم حــةرام بة خانوءبةرة ثَيشينةى
كة دةكةن هةرَيم حكومةتى لة داوا دةدةنء

هاوآلتييان وةرنةطرَيت. لة رسوماتة ئةو
زانايان يةكَيتى لة ســةرضــاوةيــةك

ضةند ئَيستا تا راطةياند: رؤذنامةى بة
زانايانء يةكَيتى لةنَيوان كؤبوءنةوةيةك
لة لَيكؤَلينةوة بؤ ــراوة  ك فتوادا ليذنةى
واية بإيار خانوءبةرةو ثَيشينةى رسوماتى
كؤتايى كؤبوءنةوةى (سَيشةممة) سبةينآ
بكرَيتءبةياننامةيةك ئاراستةىسةرؤكايةتى
ثَيشينةى بــؤئــةوةى بكرَيت، حكومةت

ضونكة وةرنةطرَيت، هاوآلتييان لة خانوءبةرة
ثَيشينةكةية كة زيادةى هةمان ئةم رسوماتة
ناوةكةى تةنها وةردةطيرَيتء هاوآلتييان لة
شةرعةوة ــةإووى ل ئةطةرنا  طـــؤإدراوة،
حةرامة، بؤية ئةويش هةيةو هةمان حوكمى
لة رسوماتة ئةو دةكةين حكومةت لة داوا

وةرنةطرن. هاوآلتييان
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ئَيستا كارتي $100 
ئاسياسَيَل لة بازاِرداية 

بيست دؤالر دياري لةطةَلداية

www.asiacell.com خزمةتطوزاريي بةشداربووان ١١١ 

كارتي 100$ ئاسياسَيَل بكِرة 
20$ دياريش بؤ باَالنسةكةت  وةربطرة

تازةترينى ئاسياسَيَل
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ثرسيارةوة» ذَير كةوتووةتة شةرعييةتى يةكيَتيى، دةسةآلتدارى «طروثى
بةلجيكا هؤَلةنداء لة يةكَيتيي ثَيشمةرطةء ئةنداماني كاديرء لة طروثَيك راطةياندني

رؤذنامة

ثَيشمةرطةء كاديرء لة طروثَيك
نيشتمانيي يةكَيتيي ئــةنــدامــانــي
لةمةإ بةلجيكا، هؤَلةنداء لة كوردستان
رووداوةكاني يةكَيتييء ناو بارودؤخي
بةياننامةيةكيان دوايـــيـــة، ئـــةم 
ثشتطيريى وَيإاى تَييدا راطةياندووةو
ديموكراسى طؤإينى رةوتى بؤ خؤيان
«طروثى كة دةكةن  لةوة باس  (رةط)،
شةرعييةتى يةكَيتيى دةسةآلتدارى

ثرسيارةوة». ذَير كةوتووةتة
ئةم ١ى رؤذى كة بةياننامةية ئةو
لةسةرةتادا بآلوكراوةتةوة، مانطة
بؤ ئةوة دةكات «لةم بارودؤخة ئاماذة
نيشتمانيى يةكَيتيى كــة ناسكةى
ــت، ــدةثــةإَي ــَي ت ــان ثــَيــيــدا كــوردســت
كاديرو سةرجةم سةرشانى ئةركى
كة يةكَيتيية ئةندامانى ثَيشمةرطةء
مةكتةبى بةتايبةت سةركردايةتيء
مةترسي تةشةنةكردني لة سياسي
كةموكوإييةكان هةَلةء دةستةطةرييء
لةو يةكَيتيي تا بكاتةوة،  ئــاطــادار
رؤَلي بكةينء رزطار ترسناكة قةيرانة
خةباتي لة هةم خؤي سةربةرزانةي
كوردستاندا حوكمإاني لة هةم سياسي،
ضارةسةرَيك وةك طروثة ئةو بطيرَيت»،
لةسةرةوة كة قةيرانانةى ئــةو بؤ 
دةكةن ئةوة بؤ ئاماذة كردووة، باسيان

ناو طروثَيكي بة نةدرَيت رَيطة «ضيتر
ثرةنسيثةكانى ئَيستا وةكو يةكَيتيي،
حوكمي بكةنء ثَيشَيل رَيكخستن
كؤمةآليةتي ــى ــةروةري دادث ياساء
مادييء توانا  هَيزء  بكةنء  فةرامؤش 
خةباتي مةعنةوييةكاني رَيكخراوةييء
تَيكؤشةراني ساَلةي شةهيدانء  دةيان
تايبةتيء بــةرذةوةنــدي بؤ يةكَيتيي
بةكار بنةماَلةكانيان  طروثء دةستةء 

بَينن».
رةوتى راطةياندنى بة سةبارةت
مانطى ٧ى لة ديموكراسى طؤإينى
ثَيشمةرطانةى كاديرو ئةو رابــردوو
ثَييانواية بةلجيكا،  لة هؤَلةنداو يةكَيتيى
لةسةر خةمخؤرييان لة كةسانة «ئةو
يةكَيتيىء نالةبارى ئَيستاى هةلومةرجي
بارودؤخي طؤإاني راستكردنةوةء
حوكمإاني رَيــكــخــراوةيــيء ذياني 
وةرطرتووةء هةَلوَيستةيان ئةو يةكَيتيي

راطةياند». رةطيان رةوتى
مةكتةبى بإيارةكةى  ــارةى  دةرب
ضوار دذى  لة حيزبةكةشيان سياسى 
راطةيةنةرانى دةستةى كةسةكةى
«بة دةكــةن ئةوة بؤ ئاماذة (رةط) 
دوور ثةرضةكردارَيكي لة ــةوة داخ
طروثة حيزبايةتي، ثرةنسيثي لة
بة سياسي مةكتةبي دةسةآلتدارةكةي
كاديرةي ضوار ئةو قةَلةمَيك نووكة
بآطوَيدانة ـــردء  دةرك يةكَيتيي لة 
سؤسيال ــارتــة ث ثرةنسيثةكاني

ديموكراتةكان».
ئةندامانةى ثَيشمةرطةو كاديرو ئةو
كةسة،   ٨٤ ذمــارةيــان كة يةكَيتيى،
راطةياندنةكةيان تــرى بةشَيكى لة 
سةبارةتبةرووداوةكانىئةمدوواييةى
خؤيان هةَلوَيستى بؤضوونء  يةكَيتيى،
طؤإينى «رةوتـــي خستووةتةإوو
بةرنامةكةي كة هةوَلَيكة ديموكراسى
نَيو ضاكسازيى راستكردنةوةء ثةيامى
ثشتيوانيي راطةياندووة، يةكَيتيي ماَلى
دةستثَيشخةرييةي ــةو ل دةكــةيــن
هةَلمةتانةي ئةو سةرجةم (رةط)ء
لة ضاكسازيية مةبةستيان ــة ك
كوردستانداء نيشتمانيي يةكَيتيي

بنضينةيى طؤإاني ئةنجامدانى بؤ
سةركردايةتىء ثَيكهاتةى ئةقألء لة
يةكَيتيدا»، رَيكخستنى ريزةكانى لة
كــردووةتــةوة دووثاتيان ــةروةك ه
 ٤ ــى ــردن دةرك ــارى ــإي ب «دذى  كــة 
دةركردنى دذى  (رةط)ء كاديرةكةى 
ثَيمانواية يةكبوونين، رةوتى كاديرى
ثةلة سةرثَيييء بإيارةكة دوو هةر
ثارتة ثرةنسيثةكانى  لةطةأل دراونء
ناطونجَين». ديموكراتةكاندا سؤسيال
يةكَيتيش سياسي مةكتةبي  لة داوا
هةَلوةشَينَيتةوة، بإيارةكةى دةكةن
يةكَيتيش ناو دةسةآلتدارى طروثى
كؤنطرةوة «لة دةكةن  تؤمةتبار  بةوة

ثةيإةوى ثَيضةوانةى بة سيستماتيك
يةكَيتييةوة بــةرنــامــةي ــؤء  ــاوخ ن
ــةالى ل ئـــةوة ــةر ــةب ل ــار دةكــــات، ك
ذَير كةوتووةتة  شةرعييةتى  ئَيمة 

ثرسيارةوة».
ــان ــةكــةي ــدن ــان ئـــةوانـــةى راطــةي
خؤيان ثشتطيريى بآلوكردووةتةوة، 
كة ــإيــوة دةرب هةوَلَيك هةموو بؤ 
تَيطةيشتنء لةيةك ديالؤطةوة لةإَيى
بؤ طونجاو رةواء كارى بةرنامةى
زةمينةى يةكَيتيي ساز بدرَيتء ئايندةى
رَيكخراوةيي ذياني لة ديموكراتييانة
جياجياكان باَلة مينبةرء بؤ يةكَيتيدا

بكات. مسؤطةر

«عةبدولكةريمخةلَةف
رؤذطارى بة خةو
دةبينَيت» بةعسةوة

ئةلةند مةحوى  

كوردستانء هاوثةيمانى ليستى لة داوا كوردى رَيكخراوَيكى
«هةَلوَيستي تووند» دةكات، كوردستان حكومةتء ثةرلةمانى
كة خةَلةف، عةبدولكةريم لَيدوانةكانى بةرامبةر وةربطرن
بة دةبينَيت خةون كوردء طةلي مافةكاني بة «سوكايةتيدةكات

بةعسةوة». رةشةكانى رذَيمى رؤذطارة
رة سميي وتةبَيذي خةَلةف، عةبدولكةريم روكن  ليوا
سوثاي عةمةلياتي سةرؤكي نوَيى جَيطري ناوخؤء وةزارةتي
رؤذنامةدا دوَينَيى  ذمــارةى لة كة لَيدوانَيكدا لة عَيراق،
بةشداريي عَيراق سوثاي لةوةكردووة: باسى بآلوكراوةتةوة،
عَيراق فإؤكةواني هَيزي تةنها نةكردووةء ئةنفالي ثرؤسةي
لةذَير جياوازبووةء هَيزَيكي  ئةويش كة  كردووة، بةشداريي
سوَلتان كة  لةوةى جطة نةبووة، عَيراقدا سوثاي دةسةآلتي 
بَيتاوان بة بةعسيش  رذَيمى بةرطريى ــرى  وةزي هاشم،

دةزانَيت.
كورد جينؤسايدى ئةنفالء دذى هةَلةبجة، ناوةندى
«بآ بة عَيراقيية ئةفسةرة ئةو بةياننامةيةكدا لة (ضــاك)
هةر وا  «بَيشةرمي كة رايدةطةيةنن دةداتء لةقةَلةم شةرم» 
سوثاي ئةفسةرةكاني كؤنة وةكو خوَينإَيذي كة ساني لة

دة بينرَيت». عَيراق وةك بةعسى خوَينإَيذي رذَيمَيكي
كةسَيك هةر هاتووة: ضاكدا بةياننامةكةى ترى بةشَيكى لة
رَيطة بَيت، زيندوو ويذداني البَيتء مرؤڤايةتي بةهاي كةمترين
دامودةزطاي سوثاء رووي شَيوةيةك هيض بة نادات خؤي بة
رذَيمةي ئةو بكاتةوة،  سثي بةعس رذَيمي داثَلؤسَينةري 
سوتاندنء قارة ماني بةكؤمةألء  طؤإي ســةدان خاوةني
كوردستان طوندي  شارؤضكةء شارء هةزاران كاولكردني 

بوو.
دةسةآلتي رووخاني تا خةَلةف، عةبدولكةريم روكن ليوا
٣١ي لة سةربازييةكاني عَيراقء ثلةدارة لة يةكَيك بووة بةعس
سةرثةرشتكارةكاني ئةفسةرة  لة  بووة يةكَيك ١٩٩٦دا ئابي
كراية عَيراقييةوة حكومةتي لةاليةن سةربازييةي ثرؤسة ئةو

شاري هةولَير. سةر
ليستى لة داوا بةياننامةكةيدا لة هةر ضاك، ناوةندي
كوردستان ثةرلةمانى حكومةتء  كوردستانء  هاوثةيماني
لَيدوانةكانى بةرامبةر لة تووند هةَلوَيستي كة ــات، دةك
دةكات «سوكايةتي كة  وة ربطرن، خةَلةف عةبدولكةريم
لَيدوانانة جؤرة ئةء ثَيشيواية  كورد»ء  طةلى مافةكانى بة
بةعسيية سةردةمي رةشةكاني رؤذطــارة بة «خةوبينينة

لَيدَيت». بؤني خوَيني فاشييةكانء

نياز نايف

فرهژني ياساى پهسهندكردني
كوردستانةوة، پهرلهماني لهاليهن
لةاليةن اليةنةى دوو ناإةزاييةكى
ــة رَيــكــخــراوةكــانــى ــةك ل ــةري ه
ئايينييةوة مامؤستايانى ذنــانء
ــةردوو ه لة لــَيــكــةوتــووةتــةوةو
بإيارةكةى لة  رةخنة اليةنةكةوة 
لةاليةك بةوةى دةطيرَيت، ثةرلةمان
ديموكراسييةو بنةماكانى دذى لة
بنةماكانى بة دذ ديكة اليةكى لة
قةَلةم لــة ئيسالم شةريعةتى 

دةدرَيت.
بؤ خــوَيــنــدنــهوه ــن ــي لــه  دواي
كهسَيتي ــاري ب ــاســاي  ــرؤژه ي پ
له كــوردســتــان، له په رلهماني
طفتوطؤيةكى ثاش ٢٠٠٨/١٠/٢٧داو
ثةرلةمان، ئةندامانى ضإوثإى
دةنطدانةوةو خراية فرهژني ياساى

بة  ٣٩ ده نگء كؤي به ئةنجامدا لة
له اليهن  دةنط، ٤ تةنها جياوازى
فرهژني پهرلهمانةوة سهرؤكايه تي

مهرجداريى هَيَلرايهوه. به
بإيارةكةى دوابـــةدواى هةر 
جياواز ــروإاى ــي ب ــةمــان، ــةرل ث
ناوةندة لة ياساكة بة سةبارةت
ــدا ــان كــوردســت جــيــاجــيــاكــانــى
رَيكخراوةكانى ســةريــهــةَلــداو
ثَيشَيلكردنى بة ياساكةيان ذنان
تاكةكانء مــافــى دةســتــوورو
ئةو بؤ كردو وةسف ديموكراسى
دذى كةمثةينَيكيان مةبةستةش

ثَيكهَينا. بإيارةكة
سةرؤكى عــةبــدوَلــآل، ئــارَيــز
رؤشنبيريى ثةيوةندييةكانء
ئاماذةى كوردستان، ثةرلةمانى
بةوةداكةهةريةكلةرَيكخراوةكانى
خؤيانة مافى ئاينى، زانايانى ذنانء
ئةو بةرامبةر خؤيان هةَلوَيستى
ضونكة دةرببإن، هةمواركردنة
بوونىئازادىرادةربإينءجياوازى
ديموكراسييةء نيشانةى بيروإا،
ئــازادى ميانةى لة ــةآلم «ب وتــى:

مافى كةسَيك هيض رادةربإيندا
سةرثَيضى زيادةإؤيىء نيية ئةوةى
مافى دةزطايةكى نيشتمانيى بكاتء
هانبدات خةَلك بكاتء ثَيشَيل
بارودؤخةكةو ئاَلؤزكردنى بةرةو
ياسايةك هةر بةدطومانكردنيان لة

دةردةضَيت». كة
مةرجداركردنىفرهژنيءياساي
باريكهسَيتييبابةتىوتاريرؤژي
له مزگهوتهكاني بهشَيك ههيني
پَيكهَيناء كوردستاني ههرَيمي
ئاينيي مامؤستاياني له ههندَيك
جهختيان وتارهكانياندا ميانه ي له
ــهوهو كــردووةت فرهژني له سهر
«الدان به فرهژنييان قهدهغهكردني
له پيرؤز»  قورئاني دهقهكاني له 
ئهنداماني  قهَلهمداوهو رهخنهيان له
مهرجانهي ئهو كه گرتووه پهرلهمان
به زيان دياريكراوة، فرهژني بؤ
پَيچهوانهي دهگهيهنَيتء كؤمهَلگة

كوردستانه. خهَلكي خواستي
ثــةرلــةمــانــى ــةى ــةك ــدام ــةن ئ
لة رةخنةى توندى بة كوردستان
طرتء مةالكان  لة هةندَيك وتارى
«ثَيشَيلكردنى بة  كردن  تؤمةتبارى
دؤسيةيةكى كرد داواي ياسا»و
ئةو سزادانى بؤ تايبةت ياسايى
«ثَيويستة وتى: بكرَيتةوةو مةاليانة
ئةو بؤ دؤسيةيةك طشتى داواكاريى

دةكةنة هَيرش كة بكاتةوة كةسانة
بة ثةرلةمان،  حكومةتء ســةر 
مزطةوتةكاندا». مينبةرى لة تايبةت

ئةوةشى عــةبــدوَلــآل، ئــارَيــز
دةستداية لةبةر بةَلطة كة خستةإوو
ئةنفالداو سةردةمى  لة  مةاليةك
مزطةوتةكان كــة كــاتــةى ــةو  ل
قورئانةكان ــرانء ــن ــَي دةإووخ
هةينى نوَيذى لة  دةسووتَينران، 
ثايةداربوونى مانةوةو بؤ دوعاى
بةآلم كـــردووة،  حسَين ــةدام س
ديموكراسيدا سايةى لة ئةمإؤ
دةكرَيت، ياسايةك هةموارى كة
ثةرلةمانى بؤ خــؤى ــى ــةت دذاي
هةرَيمى حكومةتى كوردستانء
خةَلك دةردةبــإَيــتء كوردستان
هان دةزطايانة ئةو بةرامبةر لة
لة داواى عةبدوَلآل ئارَيز دةدات،
كرد ئةوقاف وةزارةتى حكومةتء
بةرامبةر ثَيويست ئيجرائاتى كة
مينبةرى كة بكات كةسَيك هةر
سياسىء مةبةستى بؤ مزطةوت
خةَلك دةهَينَيتء  بةكار تايبةت 

ضةواشة دةكةن.
هَيماى ثةرلةمانة، ئةندام ئةو
كــة ســـةرةإاى بــؤ ئــةوةشــكــرد
لةسةر طفتوطؤكان ناإةزاييةكان،
كةسَيتيى ــارى ب ثــرؤذةيــاســاى
ياسايةى ئةو دواجار بةردةوامنء

سةرؤكى دةبَيت دةردةضَيت، كة
لةسةر ــى  ــدي ــةن رةزام ــم  ــةرَي ه
هةر «ئَيمة وتيشى: دةرببإَيتء
بة دةطرين لةبةرضاو بؤضوونَيك
ئةنجامَيكى بة طةيشتن ئاراستةى
كة مــادانــةى ئــةو ــةآلم ب باشتر، 
جارَيكى داوة، لةسةرى  دةنطمان

سةريان». ناطةإَيينةوة ديكة
كة كـــةمـــثـــةيـــنـــةدا  ــــةو  ل
مهبهستي به ذنان رَيكخراوةكانى
بإياري دژي فشار دروستكردني
باري ياساي له فره ژني مانهوهي
هَيناوة، ثَيكيان كوردستان كهسَيتيي 

مهدهني  رَيكخراوي   ٣٤ له زياتر
لة هةوَلدةدةن بهشدارنء تيايدا
بؤ كار فشارةكانيانةوة رَيطةى
بكةنء بإيارهكه ههَلوهشاندنهوه ي
بةياننامةيةكيان مةبةستةش ئةو بؤ
هاتووة، تَييدا كة بآلوكردووةتةوة
داكؤكي كهمپةيني وهك «ئَيمه
مهدهنييهكاني ياسايي و مافه له
رَيكخراوه كاني فيدراسيؤني ژنانو
ژمارهيهك مهدهنيو كؤمهَلگهي 
رَيگا دهكهين؛ داوا كه سايهتيي، له
له فرهژني جَيگيركردني به نهدهن
سهرجهم ههمواركردني ياساداو
رهگهزيي جياكاريي ياسايانهي ئهو
فرهژني بؤ  زه مينهسازيي تَيدايهو 

دهخوَلقَينن».

بؤ دؤسيةيةك داواكاريىطشتى ثَيويستة عةبدوَلآل: ئارَيز

ثةرلةمان سةر دةكةنة هَيرش كة بكاتةوة كةسانة ئةو
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عةبدوإلةحمان شارا

ــى مــامــؤســتــايــانــى ــت ــَي ــةك ي
بؤ بةياننامةيةك كــوردســتــان
لة حكومةت ئاطاداركردنةوةى
دةردةكـــاتء داواكارييةكانيان

 ١١/١١ تا ئةطةر دووثاتيدةكةنةوة
نةدرَيتةوة، ــان ــةواوي ت ــى وةآلم
رادةطةيةنن، درَيذخايةن مانطرتنى
تائَيستا وةزيران ئةنجومةنى بةآلم
لةوبارةيةوة كؤبوءنةوةيةكى هيض

ئةنجامنةداوة.
نةقشبةندى، عــةفــان شــَيــخ 
مامؤستايانى يةكَيتى سةرؤكى
لــــةبــــارةي ــــان، ــــت ــــوردس ك
رؤذنامةى بة بةياننامةكةيانةوة
كة جارة ضةندين ئةمة راطةياند:
دةرماَلةكةمان طةإانةوةى داواى
طرنطى حكومةت بةآلم  دةكةين،
نادات، مامؤستايان كَيشةكانى بة
بةياننامةيةكمان ــةوة ــةرئ ــةب ل
كة ــداوة ــان ــارم ــإي دةركــــردو ب

تةواوى  وةآلمى  ١١/١١ تا ئةطةر

نةدرَيتةوة، داواكارييةكانمان
سةرتاسةريى مانطرتنى ــةوا ئ

رادةطةيةنين. مامؤستايان
ئةيلولى مانطى لة ئةوةى دواى
سلَيمانىء مامؤستايانى ئةمساَلدا
بؤماوةى تر ناوضةيةكى ضةند
وةزيرى مانيانطرت، رؤذَيك ضةند
ثةروةردةبةَلَينىثَيدانىدةرماَلةكةى
بةَلَينة ئةو ثَيدان، بةآلم فيئة سآ بة
جَيبةجَيكردنةوة، بوارى نةضووة
مامؤستايان يةكَيتى سةرؤكى
«وةزارةتـــى ــى: وت لــةوبــارةيــةوة
بؤ هــةرَيــم ـــى ـــىء وةزارةت داراي
كرد ثَيشنيازيان دارايى كاروبارى
بإى هةشت حةوتء ثلةكانى كة

شةش  ثَينجء ثلةكانى ١٠٠ هةزارو
سآء  دوو ثلةكانى ٧٥ هةزارو بإى
ثَيبدرَيتء  ٥٠ هةزاريان ضوار بإى
نةضووة بــةآلم كــرد،  ئيمزاشيان
ئَيمة جَيبةجَيكردنةوة، ــوارى ب

هةزارةكةمان   ١٢٥ لة تةنازولمان
بووين، رازى بــإةش بةو كــردء
جَيبةجَينةكرا». بؤ ئةوةشمان بةآلم
ــارى ــذك راوَي ســادق، سةباح 

رؤذنامةى بة دارايــى، وةزارةتــى
وةزارةتــــى ــةطــةأل ل ــد: ــان ــةي راط
مامؤستايان سةنديكاى ثةروةردةو
كرد ثَيشنيازةمان ئةو دانيشتينء
ضاوةإآ هةر فيئة، سآ بكرَيتة كة
لة ئةنجومةنى وةزيرانةوة كة بووين
تا بةآلم بَيتةوة، بؤ رةزامةنديمان
دةَلَين دةرنةضووة، بؤ بإيارى ئَيستا
حةوتء ثلةكانى كة بإياردراوة
هةزاريان وةك ثَينج هةشت حةفتاو
بإيارةشمان ئةو ثَيبدرَيت، دةرماَلة

نةطةيشتوءة. بةدةست
بةياننامةكةى بة ســةبــارةت
ثَيدانى مامؤستايانء يةكَيتى
هةشت، حةوتء ثلةكانى بة دةرماَلة
سكرتَيرى قــةرةداغــى، محةمةد
وةزيــران، ئةنجومةنى ياسايى
كة خستةإوو رؤذنامة بؤ ئةوةى
طةيشتوءة، بةدةست بةياننامةكةيان
كؤبوءنةوةيةكى هيض ئَيستا تا بةآلم
«بإيار وتيشى: نةكراوة،  لةسةر

دينار  هــةزار   ٧٥ ثَيدانى لةسةر
هةشت حـــةوتء ثلةكانى ــة  ب
بؤيان نؤوة مانطى  لة  دةرضووةو

داواكارييةكانى بؤ  سةرفدةكرَيت،
ثَيويستة مــامــؤســتــايــان تــرى 
داواكاريى بة ثةروةردة وةزارةتى
كؤبوونةوةى بنَيرَيتء بؤمانى
لةسةر ــى ــران وةزي ئةنجومةنى
وةزير نيية مةرجيش بةآلم بكرَيت،
داواى بنَيرَيتء بؤ داواكاريمان
داواكارييةكانى جَيبةجَيكردنى

بكات». مامؤستايان
ئةنجومةنى كؤبوءنةوةى لة
مامؤستاياندا، يةكَيتى جَيبةجَيكردنى

بةإَيوةضوء،   ١٠/٢٥ رؤذى كة
بــةمــةبــةســتــى بـــإيـــاردرا كــة
دةستوةرنةدانء كؤتايى ثَينةهَينانى
مامؤستايان، ئةمجارةى مانطرتنى
سةردانى مامؤستايان يةكَيتى
ثارتى يةكَيتيىء سياسيى مةكتةبى
سةرؤكى عــةفــان، شَيخ بكات،
لةوبارةيةوة مامؤستايان، يةكَيتى
سياسيى مةكتةبى «سةردانى وتى:
ضةند لةم بإيارة كردء يةكَيتيمان
مةكتةبى ــى ســةردان ـــدا رؤذةش
لةهةمان بكةينء ثارتى سياسيى

بكةين». بارةوة قسةيان لةطةأل

مامؤستايان: يةكَيتى

دريَـذخـايـةنـة مـانـطـرتـنـى ١١/١١ 

قادر بورهان

هةولَير

تؤمةتبارةكانى ثؤليسة ئَيستا تا
طوندى خؤثيشاندانى روءداوى
خةليفان ــاحــيــةى  ن ــشــمــةى ســرَي

 ١٧ طةنجَيكى تَييدا كة دادطا، نةدراونةتة
ديكةش كةسى شةش كوذراو ساآلن

برينداربوءن.
بة   ٢٠٠٨/٨/١٧ لة ــةوةى ئ دواى
طوندى دانيشتووى هاوآلتى سةدان 
خةليفان ناحيةى  بة  سةر سرَيشمةى 
ئاوى كَيشةى ضارةسةركردنى بؤ
بؤ خؤثيشاندانَيكيان طوندةكةيان
رَيكخستء خةليفان ناحيةى بةردةم
وةآلمى تةقة بة ثؤليسيش هَيزةكانى
ئةمةش دايـــةوةء خؤثيشاندةرانى

 ١٧ طةنجَيكى كوشتنى هــؤى بــووة
هاوآلتى شةش برينداركردنى ساآلنء
كَيشةية ئةو لةسةر دواتريش ديكة،
ناحيةكة ئةفسةرَيكى ثؤليسء شةش
ئةو ئَيستا تا بــةآلم دةستطيركران، 
ئةمةش دادطا، نةدراونةتة ثؤليسانة
خةَلكةكةء نــاإةزايــى  هؤى بووةتة
طومانى هاوآلتييانيش لة هةندَيك لةناو
كة كةسَيك ضةند  كة هةية  ــةوةش ئ

كرابن. ئازاد كارة، بةو تؤمةتبارن
بــاثــيــر، ــدةر ــةن ــك ــةس عــةمــيــد ئ
ســـؤران، ثؤليسى ــةرى ــوةب ــةإَي ب
وتــى: ــة ــام رؤذن بــؤ ــةوة ــارةي ــةوب ل
ئةفسةرَيكمان ثؤليسء «شـــةش
كةسيان ئَيستا تا  دةستطيركردووةء 
لَيكؤَلينةوةشيان نــةكــراونء ــازاد ئ
كةسيان ئَيستا تا بةآلم كراوة، لةطةَلدا

دادطا». نةدراونةتة

خؤثيشاندانةكةى تؤمةتبارةكانى ثؤليسة ئَيستا تا
دادطا نةدراونةتة خةليفان

شةبةك  خؤثيشاندان  دةكةن

- موسأل ئةمير طَوران
خؤثيشاندانَيكدا لة شةبةك  هاوآلتى سةدان
كوردستانء هةرَيمى سةر بخرَينة داوادةكــةن
شةبةك كة رةتدةكةنةوة بؤضوءنانةش ئةو

كورد. لة جياوازة نةتةوةيةكى
لة شةبةك هاوآلتى هةزار نزيكةى دوَينَى
موسأل خؤرهةآلتى لة باشيك شارَوضكةى
بةإَيوةبةرايةتى بــةردةم  بؤ خؤثيشاندانَيكيان
ناحيةىباشيك سازكردوداوايانكرد ناوضةكانيان
لةو هةر كوردستان، هةرَيمى سةر بخرَيتة
حةنين داوايةى ئةو شةبةكةكان خؤثيشاندانةدا
كة رةتكردةوة شةبةكيان ثةرلةمانتارى قةدؤى
كوردو لة جياو سةربةخؤبَيت نةتةوةيةكى شةبةك
بةشَيكى شةبةك كة لةوةشكردةوة جةختيان

كورد. لة دانةبإاوة
ــةى ــان ــم ـــةو دروش ل ــدةران ــان ــش ــي ــؤث خ
كة رةتكردبووةوة ئةوةيان بةرزيانكردبووةوة،
ئةنجومةنى لةنَيو هةبَيت جيايان كورسيى شةبةك
خاوةن بوءنة ئةطةر «ضونكة موسَليشدا ثارَيزطاى

لة كورد». جيابوءنةتةوة كورسى، بةواتاى

مامؤستاياني خؤثيشانداني
ضةمضةماأل قةزاي طوندةكاني

شواني محةمةد ئاكؤ
سنووري طوندةكاني مامؤستاياني سةرجةم

دةبن،  ٤٠٠ مامؤستا نزيكةي كة ضةمضةماأل قةزاي
بةإَيوةبةرايةتي لةبةردةم دوَينآ لةبةياني سةر
كرد، خؤثيشاندانيان ضةمضةماأل  ــةروةردةي ث
شةش وةرنةطرتني موءضةو  دواكةوتني  بةهؤي

مووضة. زيادةي مانطي
مامؤستاكةمالحةمةغةريب،نوَينةريمامؤستا
هةموو راطةياند: ئَيمة رؤذنامةي مانطرتووةكان بة
وةربطرين، مووضة مانط ٢٥ى دةبَيت مانطَيك 

٤ تا  بؤ دوادةكةوَيت مووضةكةمان مانطانة كةضي
٥يمانطى داهاتوو،شةش مانطيزيادةي مووضةش
تاوةكو كةضي سةرفكراوة، كوردستاندا هةموو لة
ثةروةردةي ضةمضةماأل لة بةإَيوةبةرايةتي ئَيستا

نةكراوة. دابةش
يةكَيتي لقي بةرثرسي  عةبدوإلةحمان سديق،
وت: رؤذنامةي بة ضةمضةماأل، مامؤستاياني
مامؤستايان داواكارييةكاني ثشتطيريي «ئَيمةش
بةإَيوةبةرايةتي لةطةأل ئَيستاش  دةكــةيــنء
ضارةسةركردني لةهةوَلي ضةمضةماأل ثةروةردةي

كَيشةكةداين».
ثــةروةردةى بةإَيوةبةرى رةحيم، نــورى
طةإاندةوة دواكةوتنةكةى  هؤكارى ضةمضةماأل، 
لة بووةو تةواو «ليستةكة وتيشى: كات، كةمى بؤ

دةدرَيتآ». مووضةكةيان داهاتوودا رؤذى ضةند

هةولَير ثاريَزطاى راطةياندنى

هاريكاريى بــؤ ذاثــؤنــى ئاذانسى
لة ئؤفيسَيك بةمزوءانة نةتةوةيى نَيو
ثرؤذةيةكى ضةند دةكاتةوةء هةولَير
لةو شارةدا جَيبةجَيدةكات. خزمةتطوزارى
مليار ثَينج لةو ثرؤذةكان تَيضووى كة
ذاثــؤن كة دةكــرَيــت تــةرخــان دؤالرة 

عَيراق. دةيبةخشَيتة
لةطةأل ديدارَيكياندا ميانى لة دوَينَى
هةولَير، شاندى ثارَيزطارى نةوزاد هادى،
.جؤنيضى د سةرؤكايةتى  بة ئاذانسةكة 
ئاذانسةكة طشتيى بةإَيوةبةرى يامادا،
لةو باس نــاوةإاســت، خؤرهةآلتى  لة 
لة ئاذانسةكة كة كــرا  ثــرؤذانــة كــارو 
لةوانة دةكــات، جَيبةجَييان كوردستان
ثةرةثَيدانى نؤذةنكردنةوةو ثــرؤذةى
تؤإةكانى  ظىء كةى  ١٣٢ وَيستطةكانى
طرَيبةستَيكي بةثَيى كة هةولَير، كارةباى

بة كارةبا وةزارةتــى لةطةأل ئاذانسةكة
بةمزوءانة  دؤالر مليؤن ٣٠٠ طوذمةى
فراوانكردنى لةطةأل ثَيدةكرَيت. دةستى
ئَيستا كة ئيفراز، ئاوى سَييةمى هَيَلى
لةنيوةى بإيارة ئامادةكاريدايةو لة
بة بكرَيت دةست داهاتوو ساَلى دووةمى
ثرؤذانة ئةو تَيضووى كة تَييدا. كاركردن
دةكرَيت تةرخان دؤالرة مليار  (٥) لةو
(مينحة) دةيداتة بةخشين ذاثؤن وةك كة
هةوَلةكانى بؤ ئاماذةيان هةروةها عَيراق.
نووسينطةيةك كردنةوةى بؤ كرد ئاذانسة

كوردستان. هةرَيمى ثايتةختى لة
خؤشحاَلى وَيإاى هةولَير ثارَيزطارى
ئاذانسةكة ئؤفيسى ــةوةى ــردن ك بــة 
ثرؤذانةيان، ــارو ك ئــةو هةولَيرو لة 
هاوكاريى هةماهةنطىء لةسةر جةختى
طةياندنى خزمةت كردةوة بؤ هةردوواليان
رةوشى لة كاراتريان بةشدارييةكى ثترو
لة بةتايبةتيش طةشةثَيدانء ئاوةدانىء

كارةبا. ئاوو بوارةكانى

دةكرَيتةوة ئاذانسةكة لة كوردستان نووسينطةى

ضةند ذاثؤنى (JICA)ى ئاذانسى
هةولَير لة طةورة ثرؤذةيةكى

رؤذنامةجيَبةجَيدةكات

بةنزينخانةى ذمارةيةك
ــوورى ــن س بـــضـــووك لـــة
ـــاى ســلــَيــمــانــى ـــزط ـــارَي ث
ضةند ــتء  ــرَي دةك دروســت
دروستكردنى بؤ مةرجَيكيش

دانراوة. بةنزينخانةكان
قايمقامى ساَلح، محمةد زانا
سلَيمانى مةَلبةندى قــةزاى
٢٥٠ كةس  ئَيستا رايطةياند: تا
ثَيشكةشكردووة داواكارييان
بةنزينخانةى ــى ــان دان بــؤ 
شارى لةناو بةآلم بضووك،
بؤ  جَيطة  ١٢ تةنها سلَيمانيدا
دياريكراوة، مةبةستة ئةو
ئةوةش ســةرةإاى  وتيشى:
لة نيم رازى من  ئَيستا تا
دابنرَيت. قةزاكةمدا سنوورى
لة ــان ــةك ــخــان ــن ــزي ــةن ب
دووجادا ١٠٠مةتر رووبةرى
ئَيستا تا دةكرَينء دروست
بةنزينخانةيةكى ضــةنــد

دةوروبــةرى لة لةوشَيوةية
دروســتــكــراون سلَيمانيدا
تاسَلوجةء ــة  ل ئــةوانــيــش

ضةمضةماَل.
مةرجانةى بةو سةبارةت
ــانــى دان ــؤ ب ــة دانـــــراون ك
ــارق ت بــةنــزيــنــخــانــةكــان،
بةإَيوةبةرى نورى،  محةمةد
ثارَيزطاى لة  نةخشةدانان 
ــةى ــام رؤذن بــة سلَيمانى
لة رَى ثَيويستة راطةياند،
بؤماوةى نةطرَيت، هاتوضؤ
هةر دةبــَيــت، يــةك ســاأل 
بؤ بةنزينخانةكةى كةسَيك
بةَلَين دةبَيت دةردةضــَيــت،
كة هةركاتَيك حكومةت بدات
ثَيويستيان شارةوانى يان
بكات. ضؤَلى بوو، بةشوَينةكة
ـــدانـــى بــــإيــــارة ثـــَي
هاوآلتييان بة بةنزينخانةكان 
بَيتء ئاشكرا زيادكردنى لة
بةكرَيدانيش طرَيبةستى
بؤيان كة بكرَيت  ئةوانة  بؤ

دةردةضَيت.

بةنزينخانةى   ذمارةيةك
سلَيمانى لة بضووك

دادةنرَين

www.ne
tew

e.c
om
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سازدانى رؤذنامة

٢ -٢

كوردستاندا لة ماوةيةكة رؤذنامة:
ريفؤرم ضاكسازيىء لة باس طةرمى بة
سياسيش ضاودَيرى هةندَيك  دةكرَيت،
دةستى كة رةشةباى ريفؤرم بؤدةضن واى
ضاكسازيى ثَيتانواية ئَيوة ثَيكردووة،

بكرَيت؟ ضؤن دةبَيت
لة دةكرَيت، بةرنامة بة ريفؤرم *
دةسةآلتةكاني ثَيويستة ســةرةتــاوة
دادوةري جَيبةجَيكردنء ياسادانانء
دةستَيوةردانء جيابكةيتةوةو لَيك
ئيشي كةسَيك هةر نةبَيتء تةداخول
كوردستاندا لة ــةآلم ب بكات، خــؤي
كة ئةوةية هؤكارةكةي  نيية،  ئةمة
ثَيويستمان ئَيمة نيية، دةستوورمان
ــة دةســتــووري كــوردســتــان ــةوةي ب
طرفتةكان، ضارةسةري بؤ دةربكةين
ريفؤرمكردن، هةرَيمةدا لةم نيية ئاسان
قسةبكاتء بَيتء دةنطَيك ريفؤرم رةنطة
مةسةلة تــا تــؤ بـــةآلم ــدات، ــب ــةوَل ه
نيية، ئاسان دانةإَيذيت،  بنةإةتييةكةي 
هةية، ميليشيا حيزبي كوردستاندا لة
ئؤثؤزسيؤن بتوانَيت هةية ياسايةك ئايا
كاتَيك ئةوروثا وآلتاني لة  بثارَيزَيت؟
سةرؤك لةنَيوان كَيشة حكومةتدا لة
ياخود ثةرلةمان سةرؤكي  وةزيرانء
دروستدةبَيت، ثةرلةمانَيكدا ئةندام
بيناي لة دةرةوة هاتنة كة كَيشةكة دواي
ثةرضةكردارَيكي كَيشةو هيض حكومةت،
لَيرة بةآلم نابَيت، دروست توندوتيذي
سوثاي ئاسايشء دروستبوو، كَيشة كة
دةطرَيت، ماَلةكةي دةوري حيزبةكة
زياتر كاري بة ثَيويستي ثَيمواية بؤية
كة ــةوةدام ئ لةطةأل هةرضةندة هةية،
دةنطيش بكرَيتء زياتر  مومارةسةي
بةو نيية ئاسان بةآلم بةرزبكرَيتةوة، 
من بكرَيت شتَيكيش ئةطةر ثةلةيية،
ناإازييةو ثَييةو لةسةر خةَلكيش ثَيمواية

دةكات. قسة
ثةرلةماني ئةندامي ئَيوة رؤذنامة:
طةلتان نوَينةري سيفةتي  كوردستانء
ثةرلةمان بؤضي ثةرلةمانةدا، لةو هةية
كة دةستوور نادات لةسةر ئَيستا بإيار تا
زامني ضاكسازيية؟ ثَيتواية دةستوور تؤ
دةستووري داناني بةردةم رَيطرةكاني ئايا

ضيية؟ هةرَيم
داوامانكردووة، زؤرجــار ئَيمة  *
دةستي لة بإيارةكان ثةرلةمان لة بةآلم
ثارتيء ئةطةر حيزبةكةداية، هةردوو
ئةو بكرَيت، شتَيك بإيارياندا  يةكَيتي
ثَيشنياز شتة ئــةو  ثةرلةمان رؤذة
ناكرَيت. نةدات، بإياريش ئةطةر دةكات،
ثةرلةمانتاران لة زؤرَيك تؤء رؤذنامة:
حيزبةوةية، بةدةست ثةرلةمان دةَلَين
بةرثرسياريةتييةكي كة ئَيوة باشة
كة دةزانن كة  ئَيوة لةسةرة، مَيذوويتان 
هةَلوَيست بؤضي  ثةرلةمانة حاَلي  ئةمة

وةرناطرن؟
قسةش كة دةكةين، قسة ئَيمة *
نابَيتة قسةكانمان ثةرلةمان، لة دةكةين
ضونكة نين، زؤرينة  ئَيمة ضونكة  ياسا،

ئةو  هي ثةرلةمان  ئةندام   ٨٠ لة زياتر
لة بإيار  دةتوانن ئةوان دوو حيزبةيةو

بدةن. مةسةلةكان
ثةرلةمان كة هةر دةَلَين ئَيوة رؤذنامة:
ثرؤذةيةكتان ض  باشة نيية،  ئةكتيظ
ثةرلةمان، ئةكتيظكردني بؤ هةبووة

ناكَيشنةوة؟ لةكار دةست بؤ ياخود
ثرؤذةم   ٣٠ لة زياتر بؤخؤم من *
حكومةتء ثــةرلــةمــانء  ثَيشكةشي
ضي كة كردووة هةرَيم سةرؤكايةتي
ناضارين ناكرَيت كة بةآلم باشة، بكرَيت
باس راطةياندنةكاندا لة هةندَيكيان
ئةوةي وازهَينانيش  مةسةلةي بكةين، 

ثةرلةمان لة ئَيمة بةشداربووني كة
بة سياسيية، مةسةلةيةكي زياتر
ثةرلةمان لة ئَيمة بووني تريشدا ديوَيكي
وا جاري ضونكة نةبوون، لة باشترة
بَيدةنطي بة ياسا  بإياري هةندَيك  هةية

تَيدةثةإَينن.
ئةو لةسةر بؤضوونت رؤذنــامــة:
وةزيران ئةنجومةنى كة ضيية ليذنةية
نةهَيشتنى ئيداريىء ضاكسازيى بؤ
دروستى حكومةتدا لةناو طةندةَلى

كردووة؟
ــةر ــةط ئ ــرد ــك ــم ــاس ب وةك   *
نةبَيت ثالنمان نةبَيت، بةرنامةيةكمان
ضي تر ساَلي (٥) تا ئَيمة كة وآلتدا لة
دةكةين،  ضي تر ساَلي  ١٠ تا دةكةين،
طؤإان دةيان بكرَيت دروست ليذنة دةيان
ثَيبكرَيتء هيضى باوةإناكةم بكرَيت،
هيضي دةسوإَيتةوةو خؤي جَيي لة هةر
ليذنةكان كوردستاندا لة ثَيناكرَيت،
دةكات، دروستي حكومةت زؤربــةي
لَيكؤَلينةوةية ئيشى ليذنةية ئةو لةكاتَيكدا
باشة حكومةت، كةموكورتييةكانى لة
دروستيبكات، خؤى حكومةت ليذنةيةك
خؤى كةموكورتى لة دةتوانَيت ضؤن
خؤى حكومةتةكة لةكاتَيكدا بكؤَلَيتةوة
كةمةوة، بةالي كَيشةكة لة بةرثرسة 
هةرَيم سةرؤكى ثةرلةمانء رةنطة
كارى لةوانةية بكات، ضــاودَيــريــي
حكومةت ئايا بةآلم ثَيبكرَيت، باشى
جَيبةجَيكردنة، دةسةآلتى  كة خؤي
بؤ دروستبكات  ليذنة  دةتوانَيت  خؤي 

خؤي. ضاودَيريكردنى
حيزبة وةكـــو ــوة  ــَي ئ رؤذنـــامـــة:
هةمووتان ئَيستا كة كوردستانييةكان
ثــةرلــةمــان، ــة ل ئــةنــدامــتــان هــةيــة
خؤتان تةلةفزيؤني راديؤو هةمووشتان
بةيةكةوة دةنطن كؤمةَلَيك  هةية،
ئةم بؤ كؤكن، شت كؤمةَلَيك لةسةر
نةخستووةتة خؤتان راطةياندنانةي
ئاطاداربكةنةوة ميللةت ئةوةي بؤ كار
دةستوورَيكي بة ثَيويستمان ئَيمة كة
نموونة بؤ  ياساي لة نةك هةية  وا
كؤمةَلَيك كةسَيتيء باري جطةرةكَيشانء

لةو بابةتة؟ شتي
لةثرؤذةكةش باسمانكردووة ئَيمة *
لةناو من  زؤرجــار كــردووة، باسمان
وتوومة باسمكردووةو ثةرلةماندا
هيالك  سةعات ٢ لةباتي ئةوةي خؤمان
بؤ نازانين، لَيي كة شتَيكةوة بة كردبَيت
ياساى باسي  كة رؤذةي ئةو نموونة 
ئةوانةي كرا، فإؤكةخانة فإؤكةوانىء
دةرطــاى نةمانزاني بووين لــةوآ كة 

ئَيمة  سةعات   ٤ بكةينةوة، فإؤكةكةش
لةباتي وتم من بووين، ئةوة مةشغوَلي
دةستوورةكة با نازانين لَيي كة ئةوةي
باسي دانَيينء شارةزاش دوو دابنَيينء

ئةوة مةوزوعةكان بكات،  بؤ ئةوةمان
باسمان كردووة نةكرابَيت، كة باس نيية
من كــردووة، باسمان ثرؤذةكةش لة 
بؤ ثةرلةمانء بؤ  خؤشم  نامةي لة

باسمكردووة. هةرَيميش سةرؤكي
دةكرَيت هةست  ئةوةندةي رؤذنامة: 
فيعلي بة كوردستانييةكان حيزبة بؤ
هةر تةنها دةسةآلتدا، لة بةشدارنين 
ئةندامَيكي وةكو جاروبار كة ئةوةية
بابةتة ئَيوة دةتوانن ثةرلةمان شتَيك لةو

سةر جادة؟ خةَلك بهَيننة
زؤر دةتوانين دةتوانين، بةَلَى *
رَيطةي  شت  ٢ ئَيمة بةآلم بكةين، شت
ئةوةية يةكةميان بكةين، ئةوة لَيطرتووين
وآلتةكةمان، سياسيي مةسةلةي كة
ئَيستا تا كورد ستراتيذييةكاني مةسةلة
لة ياسايى دةستووريء نةبووةتة هيضي
ئةو وةزعةي ئَيستا هاتووةتة عَيراقدا، كة
بؤ خةباتمان خؤمان  كورد  بؤ دةست
شتَيك هةر دذي ئَيمة ناكرَيت كردووة،
كردبَيت، بؤ خةباتمان  خؤمان  كة بين
عَيراق لةطةأل ئَيمة كة ئةوةية دووةميان

نةبووة. جَيطير كَيشةكانمان
ــو وةك ـــة: بــةإَيــزتــان ـــام رؤذن
ـــةدا ــة لـــةم وآلت ك ــردةيــةك ســةرك
خراثي ضاكء لة هةية بةشداريتان
دواي كة ناكةن هةست مَيذووةكةيدا،
مَيذوو، دةبَيتة قؤناغةمان ئةم ئةوةي
وةكو بةجَينةهَيشتووة  شتَيكتان ئَيوة 
نةوةكاني كة  سةركردةكان لة  يةكَيك
بَلَين بإؤن، لةسةري بتوانن ئَيمةن دواي
دةستوور  ١٧ ساَلة رؤيشت تةمةنَيك ئةوة
دةزانن خؤتان وةكو نيية، قانون نيية،
لة سةري شتانة ئةو هةموو طةندةَليء
ئةوةش بكةن ضاوةإَيي خةَلك تَيكداوةو
ببَيت، شتي ديكة داهاتوودا كؤمةَلَيك لة
(٢٠ ،١٧) نابَيت تر تةمةنَيكي ناَلَيت كآ
،٤٠) ئَيمة دةكرَيت نابَيت تر ساَلَيكي
ئةوةي بؤ  بكةين ضــاوةإآ ساأل  (٥٠
دةست خؤمان بةآلم بَيت، شت كؤمةَلَيك

ثَينةكةين؟
اليةك هةموو دةبَيت نابَيت، نا *
ثَيموانيية من بكات، قبوأل واقيعة  ئةو
بَيتةوة ئايندة ساَلي هةَلبذاردنةي ئةو
خؤي بمَينَيتةوة. شتةكان وةكو هةموو
روودةدات؟ طؤإاني نةوعي رؤذنامة:

روودةدات. بةَلَى *
ضؤن؟ رؤذنامة:

ئةو ميللةتةكة  ئةطةر ثَيمواية من  *

راستي بة  دةيَلَيت  ئَيستا كة  قسةيةي 
ئةوا نةبَيت،  راستيش بة ئةطةر بَيت، 
با بَيت خؤش ثارتي يةكَيتيء دةستي
لةناو ئَيوة بكةن، لةطةَلدا زياتريان لةوة
ناإازييةو ضةند خةَلك نابينن خةَلكدان،
شتَيك هةموو كة دةدات ئَيمة هانى
ضووة خةَلك هاتوو ئةطةر بةآلم بكةين،
دةنطيدايةوة بة دةنطدانء سةر سندوقى
دةستيان ئةوكاتة  ثارتي، بؤ يةكَيتيء 
بكةن شتَيك هةموو ئةوان بَيت خؤش

زياتر. لةوة
ئةم ــزت بــةإَي راي بة ــة:  ــام رؤذن
كة رادةيةك طةيشتووةتة ناإةزايةتيانة
دذى لة خةَلك لَيبكرَيت ئةوةى ئةطةرى

رابثةإَيت؟ ثارتي يةكَيتيء
شارةزاييةكي حيزبةكة هةردوو *
خةَلك زانيان  كة كاتَيك هةية، باشيان 
مةسةلةي ــة، رادةي ئةو طةيشتووةتة 
لةدةست كةركوكمان دةَلَين دةهَينن ئةوة
توركيا دةَلَين بكةنء قسة ئةطةر دةضَيت
بةغدا دةَلَين دةكــاتء داطيرمان دَيت
واتة داطيربكات، خانةقين  دةيةوَيت
بةآلم دةبةنةوة، خةَلكةكةي لةبيري
لةنَيوان زؤر جياوازييةكي ثَيمواية من
دروستبووة، دةتوانم دةسةآلتء خةَلكدا
كة قاتةكان (٢٠) بينا بةقةدةر  كة بَلَيم 
ئةوةندة زةوييةكةوة، لة دوورة ضةند

خةَلك لةيةك جيابوونةتةوة، دةسةآلتء
ئةطةر نةكرَيت، ضــارةســةر ئةطةر
هةموو ثَيمواية من نةكرَيت، بؤ كاري
ئةوة بةآلم  لَيدةكةين، زةرةري اليةك
دةسةآلتدار، هةردوو حيزبي واقيعةكةية
داونةتآ، دةنطي مليؤن) (نيو خةَلك
نيوةي ئةطةر دةنطة مليؤن نيو ئةو
بةشي تري نيوةي خؤ ثةشيمانبنةوة،
ئةطةر ثَيمواية من  بةآلم  هةية، خؤي
باشتر ديموكراتي هةبَيت،  تر هَيزى
ثارتي يةكَيتيء  ئةطةر هةتا دةبَيت 
سآ هةراليةكيان بكةن، قبوَلي خؤيان
لةدةست حوكمي ساأل  ضوار يان ساأل
ئةوان بةآلم باشترة، بؤخؤشيان بَيت، 
بةيةكترى ئةوةيان باوةإى مومكينة
حوكم سةعاتيش يةك يةكى نةبَيت

بكةن.
ناإةزايى باسى وردى بة رؤذنامة:
كة هةيةو ناإةزايةتيانة ئةم خةَلكت كرد،
ئةو طةيشتووةتة ئايا دةكةوَيت، بةرضاو

نا؟ يان راثةإَيت خةَلك كة ئاستةي
بة راثةإينة ئةو ثَيموانيية من *
ــةردووال ه ضونكة بكرَيت، ئاساني
سنوورى طةيشتة  كة هةية سوثايان 

دةهَينن. بةكاري خؤي
سوثايةية ئايا ترسةكة لةو رؤذنامة:

باسي دةكةيت؟ كة
كةالرو هةَلةبجةو لة  ئةى بةَلَى، *
بة دامركايةوة؟ ضى بة تر شوَينةكانى

طوأل؟
لةسةر ئَيستا كة بابةتَيك رؤذنامة:
ناوضةكة عَيراقء سياسيى ساحةى
مةسةلةى نــاوةتــةوة، مشتومإى زؤر 
عــَيــراق- ستراتيذى رَيككةوتنى
ئةوةية ئَيمة ثرسيارى ئةمريكاية،
سياسييةكانى لةاليةنة جياواز  بؤضى
بة كورد  سةركردايةتيى عَيراق، ترى 
رازى مةرجَيك هيض  بةبآ  خؤشبينىء

رَيككةوتنة؟ بةو بووة
باشة ثَيم خؤم حاَلي بة بةش من *
كوردستانء لة بمَينَيتةوة ئةمريكا
ئةوة ئةمة بــةآلم ــةإوات،  ن عَيراقداو
ثشتطيريى بةالش بة ئَيمة كة ناطةيةنَيت
رَيككةوتنةكةدا لةناو نموونة بؤ بكةين،
هةية هةرَيمَيك عَيراقدا لة نووسراوة
مافي كوردستان هةرَيمي  بةناوي
وياليةتة ــراوة ــووس ن ثـــارَيـــزراوة؟
عَيراقى ئةمريكاو يةكطرتووةكانى
ئةوة نةنووسراوة، ئةويش فيدراَلى؟
ئةمريكي ســوثــاي كــة ــة واي مــانــاي 
دةدات عَيراقي سوثاي  يارمةتيي
روويدا، عَيراقدا لة  كَيشةيةك ئةطةر
لة كَيشةيةك سبةينآ ئةطةر لةوانةية
ئيتيفاقية بةو ئةمريكا رووبدات، ئَيمةدا
بَيت، ئَيمة دذي بداتء عَيراق يارمةتيي
خاَلةي دوو ئةو ئةطةر  ئَيمة  لةبةرئةوة
وآلتة لةو يان هةرَيمَيك هةية تَينةكةين،
عَيراقي يان ثارَيزراوة مافي عَيراقدا لة
ئيتيفاقيةكدا، لةناو بنووسرَيت فيدراَلي
بدةين بؤ دةنطيشي ئةوكاتة ئَيمة
تةنها ضونكة مانةوةي ئةمريكا ئاسايية،
ناوضةيةدا، لةو لَيدةكات قازانجى كورد
ناوضةية لةو ئةمريكا ئةطةر ضونكة
شــاآلوي ــةر ب دةكةوينة نةمَينَيت، 
زؤر تر، وآلتاني شاآلوي يان عةرةب
لةوانةية ناوضةية،  لةو تر طيروطرفتى 
روانطةيةوة لةو كوردي سةركردايةتيى
يان كردبَيت، بابةتةيان ئةو سةيري
 ٢٢ بةالشء بة نيم  ئةوةدا لةطةأل  من
خؤت، دذي بة بكرَيت عةرةب دةوَلةتي
خؤت، دذي بة بكرَيت ئيقليم وآلتاني
ثةرلةماني لة ثَينادرَيت بإياريشى كة

ضؤن  هةية، ٥٨ كورسيمان تةنها عَيراقدا،
قسةبكةيت، عَيراق هةموو لةباتي دةبَيت
بةالش بة كارتة ئةم بؤ ناكرَيت، ثَيي كة
لةسةر ثَيي كورد دةبواية دةفرؤشَيت،
لةسةر ئةو مافةكاني كة ئةوة دابطرتاية

بكرداية. جَيطير رَيككةوتنة

هـةيـة ســوثـايـان تـى يـةكـيـَ ثـارتـىء
دذيان راناثةأَيت خةَلك لة بؤية
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عةلى ئيبراهيم راثؤرتى،

هةولَير

ثةيوةندييةكانى مَيذووى
هةرَيم) (توركيا-

بةعس، حكومةتى  روءخانى  لة  بةر
كردنةوةى رَيطةى لة توركيا حكومةتى
لةو كوردستانييةكان حيزبة نوءسينطةى
ئةمنيىء سياسيىء ثةيوةندى  ــةدا وآلت
ثةيوةنديية تا ئَيستاش هةبووةو ئابوءريي
بة ئةطةرضى بةردةوامن، ئابوءرييةكان
تورك، رؤشنبيرانى لة بةشَيك بإواى
دةكات طةورة هةَلةيةكى توركيا حكومةتى
بةرامبةر دووإووييانة سياسةتَيكى كة
دةكات، ثةيإةو كوردستان هةرَيمى بة
بة كردووة كوردستانى هةرَيمى لةاليةك
لةاليةكى كاآلكانىء بؤ طةورة بازاإَيكى
قةوارة دان بةو لةإووى سياسييةوة ديكة

نانَيت. دةستوءرييةدا
مةكتةبى ئةندامى باوةمراد،  مةولود
كوردستان، ئيسالمى يةكطرتووى سياسى
ئةزموونى دروستبوونى لةماوةى ثَييواية
راثةإينةوة دواى لة  كوردستان  هةرَيمى
قؤناغَيكدا ضةند بة  ثةيوةندييةكان
لةسةر قؤناغانةش ئةو  هةموو  تَيثةإيون،
يةكةميان هَيَلي  دامـــةزراون، هَيأل دوو
سةيرى ضؤن كة توركيا بةوةى ثةيوةستة
هَيَلى ناوضةكةدا، لة دةكات كورد كَيشةى
كة بةوةى ثةيوةستة كاركردنى دووةمى
دةتوانآ كوردستان هةرَيمى ضةندة ئايا
ثارتى بؤ ضارةسةرى كَيشةى هاوكاربَيت
هةميشة هَيآلنة ئةم كوردستان، كرَيكارانى
هةرَيمى لةطةأل بوون مامةَلةكردن هَيَلي
تةنها كوردستان، دةبَيت ئةوةش بزانين كة
بؤ بووة كوردستان  هةرَيمى دةروازةى 
دواى ثةيوةنديكردن بة دةرةوة، بة تايبةت
هاوكاريى توركيا دةرضوونى بإيارى(٦٨٨)
كرد وآلتانى هَيزى نةتةوةيةكطرتووةكانء
بة بؤ ئارام، ناوضةى  دروستكردنى  بؤ
توركياش هاوكارييةي ئةم ضوونى دةمةوة
يةكَيتى ثارتىء كة كورد  دةسةآلتدارانى
ئةوةياندا هةوَلى دةكــات، نوَينةرايةتى 
كرَيكارانء ثارتى دذى بةرةيةكدابن لة

ئةنجامدا. دةستةويةخةيان شةإَيكى
سياسى مةكتةبى ئــةنــدامــةى ــةو  ئ
ئيستا دؤستَيكى حيزبةكةى يةكطرتوو، كة
توركياية، دةسةآلتدارى حيزبى نزيكى

بؤضوون جؤر دوو  توركيا لة  دةَلَيت:
هةية، كوردستان هةرَيمى بة بةرامبةر
دةســةآلتــدارانــى بؤضوءنى يةكَيكيان
كة بؤضوءنَيكيشيان توركياية، سياسيى
بؤضوءنى راستةقينةى توركياية، بؤضوءنى
بؤضوونة دوو ئةم سوثاية، جةنةإاَلةكانى
يةك لةسةر ئةوا نةبووبن، دذبةيةك ئةطةر

هَيَليش نةبوون.
ثةرلةمانى ئةندامى غةفور، ناسيح
لةمةإ زةرد، ليستى لةسةر كوردستان
رؤذنامة بؤ توركيا هةرَيمء ثةيوةندييةكانى
دراوسَيينء توركيا  لةطةأل  «ئَيمة وتى:
هةية، بةيةكتر ثَيويستمان هةردووالمان
دةروازةيةكى طرنط ئَيمة بؤ ضونكة توركيا

هةية». ثَيويستمان بةو دةروازةية بووةو

حيزبة ثةيوةنديى
توركيا لةطةأل كوردييةكان

لة كوردييةكان ثارتة بارةطاى بوءنى
بووة يةكَيك توركيا ثايتةختى ئةنقةرةى
دوو ئةم نَيوان ثةيوةندى كةناَلةكانى لة
مةولود روءةوة لةم ناهاوسةنطة، هَيزة
بارةطاى بوونى ــت: ــَي دةَل ــوراد م ــاوة  ب
بؤ تةنها توركيا لة  سياسييةكان  ثارتة
بووة، سياسيى ثةيوةندى رَيكخستنى
هيضى حيزبةكان بارةطاى بوونى ئةطةرنا
لةدواى نةطؤإيوة، سوثا بيركردنةوةى لة
بةشداريكردنى بةعسء رذَيمى روءخانى
بة عَيراق دروستكردنةوةى لة كــورد
دةستوءريبوونى بة زؤرو قورساييةكى
عَيراقدا، دةستوورى لة كورد مافةكانى
سةرلةنوآ نيطةرانكردووةو توركياى ئةمة
بة بةرامبةر طــؤإي خؤى  بإيارةكانى
ثارتى ئةطةرضى كوردستان، هةرَيمى
سةهؤَلبةندانى توركيا  لة دادوطةشةثَيدان 
تواندووةتةوةو توركيا  لة  شؤظَينييةتى
بةآلم ئــاراوة، هَيناوةتة  نوَيي  واقيعَيكى
كَيشةى كوردستانء هةرَيمى بةرامبةر
لةطةأل بةآلم نيية، ثَيويستدا ئاستى لة كورد
دان توركيا لةبةرئةوةى ئةوانةش هةموو
كة ناضارة بؤية  دةنَيت، نوَيدا عَيراقي  بة
كوردستانيشدا هةرَيمى ئةزموءنى بة دان

بنَيت.
ثارتة نوَينةرايةتى بوونى بة سةبارةت
ئةندامى غةفور، ناسيح كوردييةكان،
ساآلنَيكة دةَلَيت:  كوردستان، ثةرلةمانى 
نوَينةرايةتييان توركيا لة حيزبةكان
ثَيشكةوتنَيك ئَيستا تا ــةآلم ب هةية،

لة سوود دةكرا كاتَيكدا لة نةداوة، رووى
وةربطيرايةو هاوبةشةكان  بةرذةوةنديية 
ئةكتيظتريان رؤَلَيكى نوَينةرايةتييانة ئةم

هةبوواية.

لةسةر باشوءر بةرذةوةنديى
باكوءر حسابى

ثةكةكة، بــةرثــرســانــى هةميشة 
دةكةنةوة ئاطادار باشوءر كاربةدةستانى
ثةيوةندييةكانيان بةهَيزبوونى نابآ كة
نابآ ئةوان  بَيتء  ئةوان  حسابى  لةسةر 
ثةيوةنديية، ئةو بةهَيزبوونى بةكارتى ببن
بةردةوام هةرَيم بةرثرسانى بةرامبةردا لة
توركيا هاوكاريى بؤ دةردةبإن ئامادةيى
داننان ئةنجامةكةى ئةطةر كارَيكدا، لةهةر
كوردستان، هةرَيمى ئةزموءنى بة بَيت
ثَييواية موراد باوة مةولود رءوةوة لةم
سياسيى ســةركــردايــةتــى رةنــطــة  كــة 
كة قةناعةتةى ئــةو طةيشتبنة  توركيا
سةربازيى بةشَيوةي ثةكةكة كَيشةى

طومانى ناوبراو  بةآلم  نابَيت، ضارةسةر
هةَلوَيستة بةرامبةر لة نيشاندا خؤيشى
هةية طومانم وتى:  توركياو ئيجابييةكانى 
توركياو حكومةتى ئيجابييةى طوتارة لةو
دوا ثَيمواية من ضونكة بضَيتةسةر، بؤى
لةو سةربازيية دامةزراوةى بإيارى بإيار
ئؤثةراسيؤنى كة  دَلنيام لةوةش  وآلتةء
بؤ كوردستان هةرَيمى لة سةربازيى
هاوكاريى بةبآ نادرَيت ئةنجام ثةكةكة
داوة زةمانةتةى ئةو ئةمريكاش ئةمريكا،
كوردستان هةرَيمى ئةزموءنى لةاليةك كة
كوردةكان ديكةش لةاليةكى بثارَيزَيتء

بكةن. توركيا هاوكاريى
غةفور، ناسيح ثةرلةمانتار بؤضوونى بة
ضةند ئةم كَيشةى توركيا لة كورد كَيشةى
لة زياتر كَيشةى ئةمة بةَلكو نيية، ساَلة
بكرَيت، ضارةسةر ثَيويستة سةدةيةكةء
دامةزراندنى لة بةشداربووة كورد ضونكة
بإوايةداية لةو هةروةك نوآ. توركياى
لة ثَيويستة بةسةرضووةو ضةك زةمةنى
ضارةسةر كَيشةكان ديالؤطةوة رَيطةى
ثةيوةنديية رَيطةى لة ــرا دةك بكرَيت،
سياسييةكان ثةيوةنديية ئابوءرييةكانةوة،
ثَييواية موراد مةولود باوة بكرَيت. باشتر
مانةوةى كة ئةوةية ديارة، لَيرةدا ئةوةى
ثةكةكةش بوونى ئاراميىء بة هةرَيم
جا مةحاَلة، شتَيكى ئةوا خاكةكةى لةناو
حسابى لةسةر كَيشةية  ئةم  ضارةسةرى

نازانم. دةبَيت، كآ

ئابوءرى بازاأَيكى هةرَيم،
توركيا بؤ

توركى كؤمثانياى لة  زؤر ذمارةيةكى
كاركردنن سةرقاَلى كوردستان هةرَيمى لة
وةبةرهَينى ئاستى جياوازةكانء كةرتة لة
هةرَيمى لة  ساآلنة توركييةكان كؤمثانيا
رةتدةكات، دؤالر مليارَيك لة كوردستان
«تا باوةمراد مةولود ــإواى ب بة بــةآلم
كة واية باوةإى توركيا حكومةتى ئَيستا
ئابوءرى بة ثَيويستى هةرَيم حكومةتى
توركيا ثَيضةوانةوة، بة نةك توركياية،
دراوسَييةتى خاترى  لةبةر  كة  ثَيشيواية
كؤمثانياكانى كة دةدات رَيطة كورد، لةطةأل

كاربكةن». كوردستان لة بَين
نةيتوانيوة كــوردســتــان هةرَيمى
ئابوءرييةكى كة بَيت سةركةوتوو لةوة
توركيا، لةطةأل بكات ــت دروس بةهَيز
لةثَيناو بةوةبَيت ناضار توركيا بؤئةوةى
ثةيوةندى ئابوءرييةكان، بةرذةوةنديية

كوردستان هةرَيمى لةطةأل سياسيش
وتى: موراد باوة لةمبارةيةوة ببةستَيت،
ناوى نيية شتَيك  كوردستان هةرَيمى  لة
دارايية، هةية، ئةوةى بةَلكو بَيت، ئابوءرى
دابةش دَيتء مةركةزةوة لة ثارة ضونكة

دةكرَيت.

هةرَيم، هَيزَيكى ئامادة
طفتوطؤ بؤ

لة كوردستان هةرَيمى بةرثرسانى
بةردةوام جياوازةكان مةراسيمة بؤنةو
ئامادةن ئةوان كة دةكةنةوة دوءثات ئةوة
دواييةشدا لةم توركيا، لةطةأل طفتؤطؤ  بؤ
بةرثرسانى تايبةت بة توركيا بةرثرسانى
بإوايةى ئةو طةيشتنة طةشةثَيدان دادو
لة ثةكةكة كَيشةى ــةرى ــارةس ض كــة 
هةرَيمى لةطةأل دانوستان بةبآ وآلتةكةيان،
بإوابوءنةش ئةم ئةستةمة، كوردستان
لَيكةوتةوة راستةوخؤى كؤبوءنةوةيةكى
سةرؤكى بارزانى، مةسعود  نَيوان لة
ئوزضةليك، موراد كوردستانء هةرَيمى
توركيا ئَيستا تا بةآلم توركيا،  نوَينةرى
سةرؤك ئاستى لةسةر  ئامادةنةبووة 
كؤبوءنةوة لةطةأل كؤمار وةزيرو سةرؤك
هةرضةندة بكات، هةرَيم بةرثرسَيكى هيض
سةردانى لة باس بةردةوام توركى ميدياى
دةكةنء بارزانى بؤ وآلتةكةيان نَيضيرظان
كؤمارى بإيارة سةرؤك دةَلَين كة ئةوةش
مةراسيمى لة بكات بةشداريى وآلتةكةيان
هةولَيرى فإؤكةخانةى ــةوةى ــردن ك
هةمووى ئةمانة ــةآلم ب نَيودةوَلةتى،
بةرثرسَيكى هيض راطةياندننء قسةى
ثيشتإاست زانيارييانةى  ئةم  توركي
كة ديارة لَيرةدا ئةوةى نةكردووةتةوة،
دروستبوونى ثَيناو لة كوردستان هةرَيمى
توركيا، لةطةأل راستةوخؤ ثةيوةنديى
ثَيشكةش هاوكارييةك هةموو ئامادةن
ئَيستادا لة  جطةلةوةش بكةن، وآلتة  بةو
خراون، ثشتطوآ سوثا  هةَلوَيستةكانى 
هةميشة سوثا دروشمةكانى بةوثَييةى
ئَيستا ــووةو ب جةنط شــةإو دروشمى
بةَلكو هةَلبذاردووة، بَيدةنطيى نةك بطرة
هةرَيم بةرثرسانى لةطةأل  طفتوطؤكردن
طؤإانة ئةم دةدةن، لةقةَلةم  ئيجابى بة
توركيا لة سوثا هةَلوَيستى خَيرايةى
لةبرى دةبَيت ئةوان كة ثَيدةَلَيت ئةوةمان
دةستكةوتى حةتمةن نةرمييةيان، ئةو

دةكةوَيت. دةست طةورةتريان

رؤذنامة

توركيا وةزيرانى سةرؤك  واية بإيار
ثةكةكةدا لةبةرامبةر نوآ سياسةتَيكى
ضةكةكانيان داواشيكرد،  بطرَيتةبةرء 

بهَينن. ضةكداريى خةباتى لة واز دابنَينء
سهرؤك ئــهردؤغــان،  تهيب ره جــهب
شاري له وتارَيكيدا  له  توركيا، وهزيراني 
ئاشتيي پهكهكه ئهگهر رايگهياند، وان،
«پشت وتيشي: دابنَيت. چهك با ده وَيــت،
ههموء ههموء ئامانجَيك دهگهينء به بهخوا

واقيع». دهمانگهيهنَيته بيرؤكهكانمان
هاوكاتدوَينى دةيانكورد لةاليةنطرانى
لة (دةتةثة) ديموكراتى كؤمةَلطةى ثارتى
شارةكانى بؤ ئةردؤغان سةردانةكةى دذى
كردء خؤثيشاندانيان نغدر هةكارىء وانء
لة دةتةثة سةرةكيى بارةطاى لةبةردةم
 ١١ ثؤليس كؤبوونةوةء نغدر شارؤضكةى

دةستطيركردن. لَي كةسى
زارى لة توركيا، ئهنادؤَلي ئاژانسي
حكومهتهكهي بآلويكردةوة، ئهردؤغانةوة
ئاستي بــه گهيشتن  بــؤ هـــه وَلـــدهدات
يهكإيزيي هاوچهرخء شارستانييهتي

توركيا. خهَلكي 
وةزيرانى سةرؤك وتارةكةيدا لة هةر
ئاشتيي پهكهكه ئهگهر رايگهياند: توركيا
دادو حيزبي دابنَيت.  چهك با  ــت، ده وَي
گروپه دژي دهســةآلتــدار گه شهپَيداني 

كوشتني بإوايهداية لهو  چهكدارهكانةء
مرؤڤهكانه. هه موء كوشتي مرؤڤ، يهك
چهك بههَيزي  دهيانهوَيت ئهوانهي وتيشي:
ناتوانن بگرن، خه َلك خواستي له رَيگه
قسهكردن چونكه بكهن، ديموكراسي باسي
بنهماي به پهيوه سته ديموكراسي لهسهر
ئيرادهي مرؤڤايهتيء ئيرادهي  له رَيزگرتن

نهتهوهييهوه.
توركي زهماني  رؤژنامه ي پَيشتريش
ئه ركاني سهرؤك باشبوك، زاري لهسهر
حكومهتي توركيا، رايگهياندبوو كه سوپاي
چارهسهري ديموكراتييانه رَيگةي به توركيا

دهكات. كورد كَيشهي 
ئؤجهالن، عوسمان تــرهوه لهاليهكي 
باكوءر، كوردستاني سياسيي كهسايهتي
دابنَيتء چهك پهكهكه پَيويسته رايگهياند:

بهَينَيت. چهكداريي چاالكي به كؤتايي
عهبدوَلآل بــراي ئؤجه الني عوسمان
كؤنسهي پَيشوءي  ئهندامي  ئؤجهالنء 
چاوپَيكهوتنَيكدا له پهكهكه ، سهرؤكايهتي
يؤنانييهكهي بهشه رؤژنامهيهكي لهگهأل
شةإي وتيشي:  بآلوكرابووةوة، قوبرس
كورد بهرژهوهنديي له پهكهكه چهكداريي

نابَيت. تهواو
هه رَيمي لــه  ئَيستا كــه عوسمان
لهگةأل دهژي، ئهوهشي وتووه: كوردستان
سه رؤك تاَلهباني، جهالل تَيإوانينهي ئهو
شةإي سهردهمي دايه كه عَيراق كؤماري

هاتوءه. كؤتايي چهكداريي
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بهر دهگريَته ثةكةكة بةرامبةر نوآ سياسهتي  توركيا

لةو هةية «طومانم

ئيجابييةى طوتارة

توركياو حكومةتى

بضَيتةسةر، بؤى

ثَيمواية ضونكة

بإيارى بإيار دوا

دامةزراوةى

سةربازيية

وآلتة» لةو

توركيا دةكرَيت ئيجابييةكانى لة هةلَوَيستة طومان

مةحوى ئةلةند

ئَير ئـــةزمـــةإ كــؤمــثــانــيــاى
كؤمثانياى لةطةأل طرَيبةستَيكى
بؤ ثَيهات، كؤتايى ــن الي ستار 
بؤ فإؤكةكانيان، بةكارهَينانى
طرَيبةستَيكى مةبةستيش هةمان
ئةتَلةس طَيت كؤمثانياى لةطةأل نوَيى
بؤشاييةكى ئةمةش دةستثَيكردووة،
رؤذة (٥) ماوةى دروستكردووةء
ئةستةمبوألء نَيوان طةشتةكانى
سلَيمانى نَيودةوَلةتى فإؤكةخانةى

راطرتووة.
بةإَيوةبةرى ئةحمةد، كامةران
سلَيمانى نَيودةوَلةتى فإؤكةخانةى
راطةياند: رؤذنامةى بة لةمبارةيةوة
طةشتةكانى ئَير ئةزمةإ كؤمثانياى
فإؤكةخانةى ئةستةمبوألء نَيوان
رَيكدةخات، سلَيمانى نَيودةوَلةتى
بةثَيى مةبةستةش ــةو ئ بــؤ كــة 
كؤمثانياى فإؤكةكانى طرَيبةستَيك
بةآلم بةكارهَيناوة، الينى ستار 
بووة. تةواو طرَيبةستةكةيان ئَيستا

فإؤكةخانةى ــةرى  ــوةب ــةإَي ب
ئةوةشى سلَيمانى نَيودةوَلةتى

ئَير ئةزمةإ ثَيشتر كة روءنكردةوة
طةشتةكاندا لة بؤشايى هةوَليداوة
مةبةست نةبَيتء بؤ هةمان دروست
كؤمثانياى لةطةأل نوَيى طرَيبةستَيكى
بةآلم ئيمزاكردووة، طَيت ئةتَلةس
دروستبووةء بؤشاييةكة بةداخةوة
ئةستةمبوألء لةنَيوان طةشتةكان
سلَيمانيدا نَيودةوَلةتى فإؤكةخانةى

راطيراوة.
بؤ ســةرضــاوة هةمان بةثَيى
لة كَيشةكة ــى ــردن ضــارةســةرك
ئةستةمبوأل طةشتيارةكانى ئَيستادا
ــرى ــَي هــةول ــةى ــان ــةخ ــإؤك ــة ف ل
بؤ دةكةن طةشت نَيودةوَلةتييةوة
ئةم كؤتاييهاتنى بة ئةستةمبوألء
طةشتةكانى كَيشةى هةفتةيةش،
فإؤكةخانةى ئةستةمبوألء نَيوان

دَيت. نَيودةوَلةتى سلَيمانى كؤتايى
طةشتةكانى ١٠/٢٦وة رؤذى لة
فإؤكةخانةى ئةستةمبوألء نَيوان
وةستاوة، سلَيمانى نَيودةوَلةتى
بةإَيوةبةرى مةبةستةش ئةم بؤ
سةردانى ئَير ئةزمةإ كؤمثانياى
طةشتةكانى كردووة، بةآلم توركياى
فإؤكةخانةى ئةستةمبوألء نَيوان

بةردةوامة. نَيودةوَلةتيى هةولَيرى

ئةستةمبوألء نَيوان طةشتةكانى
رادةطيرَيت سلَيمانى

ئةردؤغان تةيب رةجةب
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رؤذنامة

٣-٣

ئَيران ئَيستا رؤذنامة:
كة دةضَيت ــةوة  ئ ــةرةو  ب
هةرضي ئابووريي طةمارؤي
بسةثَينن، بةسةردا زياتري
طةمارؤ لةو سوودي زؤرجار
وةرطرتووة، ئابوورييانة 
سنوورةكاني لةنَيوان بةآلم
ــــراقء ئـــَيـــرانـــدا ــــَي ع
ضاالك زؤر بازرطانييةكي
لةو دةتوانرَيت ضؤن هةية،
ئَيران ئابوورييانةي طةمارؤ

وةربطرَيت؟ سوود
لة طةمارؤي توركيا بةر *
بارودؤخي ئَيران، يةكةمي
ئةو بوو، خراثتر  عَيراق  لة
ئةوةى هؤي بووة طةمارؤية
بةدةست قازانج طةورةترين كة
كوردستان ئةطةر  بهَينَيت، 
وةك دةتوانَيت بَيت، زيرةك
ئةو هــةر ــات، ــك ب تــوركــيــا 
كــردي، توركيا  كة  ــارةي ك
شتة هةرضي هــات  توركيا 
ثةيوةنديية ئَيران، بة فرؤشتي
ئَيران لةطةأل ئابوورييةكاني 
خؤي هي ٧٠٪شي بةهَيزكرد،

نةبوو.

ثةيوةنديي رؤذنــامــة:
كــوردى لةنَيوان سياسي
ئَيراندا توركياو عَيراقء
جؤرَيك كة بة زؤر بةهَيزة،
هةية زؤر هاوخةمييةكى
رووي لة بةآلم لةنَيوانياندا،
ناكرَيت هةست ئابوورييةوة
هاوخةميي لة ئةوجؤرة كة
ئَيران، لة بةتايبةت هةبَيت،
ثةيوةنديي دةبينين كة ئَيمة
لةطةأل كوردستان ئابووريي
بة طشتي ــة  ب ــدا ــران ــَي ئ
زؤر كوردةوة غةيرة كوردو
توركيا لةطةأل  بةآلم  الوازة،
كاتَيك بةتايبةت بةهَيزترة،
بةرهةمي دةبينرَيت كة
كوردستانداء لة زؤرة توركيا

بةرهةمي ئَيراني الوازة؟
لةاليةكةوة هؤكارةكةى *
كوردةكان بؤ دةطةإَيتةوة
ثَيشةوة، بَينة نةيانتوانيوة  كة
جؤرَيكن بة كوردةكان ضونكة
ئةطةر دةكـــةنء ــةرم ش كة 
كة بيشزانن بنء  ثسثؤإيش
لةدةست زؤريــان  كارَيكى
لَينةكرَيت فةرموويان تا دَيت،
كة ــةآلم ب ثَيشةوة، نايةنة
تورك   ١٠ بة ــةن  دةك ئيش
تريشةوة لةاليةكى  ناكرَيت،
لةم توركيا وةك حكومةتَيكى
دةدات زؤر مؤَلةتَيكى بوارةدا

طشتي بة كؤمثانياكاني، بة
كة ئةوةية لةسةر باسمان
هاوكاريي بَيت ئَيران كوردي
ئَيستا بكات، عَيراق كوردى
موةليدسازي طةورةترين
لة كة كؤمثانيايةكة  ئَيران 
نــاوةإاســتــدا خــؤرهــةآلتــي
بةإَيوةبةري وَينةيةء  كةم
كــــةسَيكي تةكنيكييةكةي 
بة ســةبــارةت ســةقــزيــيــة،
لةو شتي سيمء موحاويلةو
سةبارةت كوردة، هةر جؤرانة
ئَيمة ديكةش شتي كارةباء بة
كة هةية كةسانَيكمان ئَيستا
دةبةن. بةإَيوة كارةبا كةرتى
ناكرَيت باشة  رؤذنامة: 
حكومةتي هاوكاريي بة
كارطةيةك لــةوآ هةرَيم
دروستبكةن، واتة هانبدرَين
كــارطــةيــةك ـــةوةي ــؤ ئ ب
هؤكارةكان دروستبكةن؟ 
كــارة ــةو ئ بؤضي  ضين، 
دةزانــي جةنابت ناكةن؟
كورديش واهةيةء شتَيكي
كاريطةرييان تَييداو زاَلن
ناتوانيت تؤ تَييدا،  هةية
رةنطة بطَيإيت، رؤَلة ئةو
ئاطاداري هةرَيم حكومةتي

نةبَيت؟ ئةوة
من بةدةست رؤَلة ئةو *
بؤخؤي دةبَيت هةرَيم نيية،
نيشان ــؤي خ ــك جــؤرَي بــة 
ئةو داواي لةسةر ــداتء ب
ئاسانة زؤر كارةكةي بَيت،
كاري هةرَيم، حكومةتي بؤ

فةرموويةكة. هةرَيم
ئةو ئَيستا تا  رؤذنامة:
حكومةتي فةرمووة لةاليةن

نةكراوة؟ هةرَيمةوة
بؤ نةكراوة، بَيطومان *
بؤ ــراوة، ك ديكة بةشةكاني
هونةريء فةرهةنطيء بةشي
راستي بة ئةوانة ئةدةبيء
بــةآلم ـــراوة، ك زؤر كــاري 
تا نةكراوة، ثيشةسازي بؤ
يان كؤبوونةوةيةك ئَيستا
ثيشةسازيي بؤ  سيمينارَيك 

نةكراوة. كارثَيدان بؤ يان
جةنابت ـــة: ـــام رؤذن
ســةردانــي ــار ــدج ــةن ض
عــَيــراقــت ــي ــان كــوردســت

كردووة؟
بةرهةمء د. راستييةكةي *
لة باسيان  هاتنء جةالل مام
ثسثؤإ كةسانى ثَيويستيى
ساَلحء بةرهةم كاك كــرد،
ئَيمةيان ديكة كةسَيكي ضةند
باسمان ــردء ك بانطهَيشت 
ئَيران لة كارةبا كإيني لةسةر
ثَيموتن من تةنانةت كــرد،
ئةوة سيمةء ضــوار  كارةبا
ئَيوة دةستدةكةوَيت، هــةر
زؤرَيك ئــةوةش بكإن،  غاز
كةمدةكاتةوة، كَيشةكان لة
موةليدةء هَيزي  تؤ  ئةوكات
ئيتر ــت، ــَي دةب ــؤرت  ــرات ذةن
باسَيكي زؤر نيية، ضوار سيم
بةهةرحاأل كرا، ئةوة لةسةر
ئةوةشمان ضاوةإواني نابَيت

بَيتء كة بَيت بةرهةم د. لة
بكةوَيت، كارانة  ئةو  شوَين
ئةوة زؤرة،  كاريان ــةوان  ئ
ثةيوةنديدار، وةزارةتى بة درا
زؤر ئَيستا من بؤضووني بة
بةهؤي ــك ــَي وةزارةت طرنطة
ببرَيت، بةإَيوة راوَيذكارةوة
شةَلماشيمان د.  ئَيمة  ئَيستا
لة  ٣ جار كة رةزايية لة هةية
بةدةستهَيناوة، خةآلتي ئَيران
كارخانةي مهاباددا لة هةر
دامي) ناسيؤمي (واكسيوم
جــار ــؤ يــةكــةمــيــن دانــــا، ب
ئَيراندا لة بايوتيكي ئةنتي
ــوردةء ك هــةر  دروستكرد،
خؤمانة، شةَلماشي خةَلكي
هةرَيم ئةو شتانةن كة ئةوانة
لةسةر كاريان  زؤرتر دةبَيت 
ثَيبدات، طرنطييان بكاتء
بَيت، كاسب  حكومةت دةبَيت 
تا نةبووة، كاسب ئَيستا تا
خةرجيي بووةء باوك ئَيستا

داوة. منداَلي
ــة ــةوات ك ـــة: ـــام رؤذن
باشتان ثةيوةندييةكي
عَيراقدا كوردستاني لةطةأل

هةية؟
زؤرتر من راستييةكةي *
ثةيوةنديم بازرطانييةكاندا لة

هةية.
ـــــامـــــة: واتـــة رؤذن
هةنطاوَيكي طةيشتوونةتة 
هاوكاريكردن بــؤ ــاش ب
ئةطةر يةكتردا؟  لةطةأل 
ضيية؟ هؤكارةكةي نةكراوة
رووي لة زؤرتــر ئَيمة   *
لةوجؤرةوة شتي كابلسازيء
لةو رووةوة محاويلة دةكةينء
دةكرَيتراستةوخؤيارمةتييان
بكةين، هاوكارييان بدةينء
كارخانةي دةتوانين ئَيمة
نرخ هةرزانترين بة محاويلة

دروستبكةين. لةوآ
ــات ــةوك ئ ـــة: ـــام رؤذن
هيض ــران ــَي ئ حكومةتي
ناخاتة كؤسثَيك رَيطرييء

بةردةمتان؟
حكومةتي ــر، ــَي ــةخ ن  *
دانانَيت، كؤسثَيك  هيض  ئَيران
ــةوة ئــَيــران ل حــكــومــةتــي
بكات، كارة  ئةو كة ذيرترة 
ناخواتء فريوَيك  هيض  واتة
ــةري، س ناضَيتة ــك ــآلوَي ك
كارة ئةو ئَيران  لةبةرئةوة 
ثَيشنيازي تةنانةت ناكات،
دةكرَيت كة كــرد ئــةوةشــم
تةنانةت بن ضاالك ئةوةندة 
توركيا بنَيرن، توركياشى بؤ
ماوةيةك محاويلةي ساختةي
لةجياتي عَيراق، بة دا زؤرى
ئةلةمنيؤم، نووسيويةتي مس
كة دةردةكةوَيت دواتر بةآلم
توركيا نيية، تَيدا ئةلةمنيؤمي
كة وآلتانةي لةو يةكَيكة ئَيستا

ساختةية. شتي خةريكي
لةسةر كاتَيك رؤذنامة:
ئَيران، بؤ  هاتين سنوورةوة 
كة بيني زؤرمان  ئاسنَيكى 
رؤذنامةشدا لة فإَيدراونء

هةزاران كة كردةوة بآلومان
كوردستانةوة لة ئاسن تةن
ــران دةضــَيــت، ــَي بـــةرةو ئ
بةإَيزتان بؤضووني  بة
نَيطةتيظي كاريطةري ئةوة
لة نابَيت كوردستان لةسةر

داهاتوودا؟ 
ئةو ناضارن ئَيوة  نــا،  *
قازانجي بة بةآلم بكةن،  كارة
دةتوانن هةرزانتر زؤرتــرء
كارطةي شيش، بة بيكةن

دروستبكةن بضووك بضووك
كةَلكي طةورةكانداء  شارة  لة
يان وةربطرن، لةوانة باش
لَيبدةن، ــران ــَي ئ بــؤ شيش 
توانةوةية، ئاسن هةر ئةوةش
بة دةيكات توانةوةكة ئاسن
ئةو ئةوة  دواي  ئيتر  شيش، 
دادةنَيت، ئــةوة كة كةسةي
بيرى دةكةوَيتة وردة وردة
باشتري دةتوانَيت ئايا ئةوةى

بكات.

7 2008/11/3 دووشةممة (337) ئــــــابووريذمــارة aburi@rozhnama.com

باوكَيك وةك نةبووةو وا ئَيستا تا بَيت، كاسب حكومةت دةبَيت
كَيشاوة منداَلي خةرجيي

هةريَمةوة حكومةتى  لةاليةن  ئَيستاش تا
شارةزاء كةسانى لة فةرموو دةستثَيشخةريىء
بةآلم نةكراوة،  ثيشةسازيدا  بوارى  لة ثسثؤإ 
هونةريء فةرهةنطيء وةك بةشةكاني بؤ
مةال عةتاى بإواى بة كراوة، زؤر كاري ئةدةبي
سيمينارَيك يان كؤبوونةوةيةك ئَيستا تا زادة
لةاليةن كارثَيدان بؤ يان ثيشةسازيي بؤ

نةكراوة. هةريَمةوة

محةمةد سيروان

رؤذى ٣٣٤ى ــارة ذم ٧ى  ــةإة الث لة
لةذَير هةواَلَيك رؤذنامةدا، ٢٠٠٨/١٠/٢٩ى
هةرَيمى لة  خؤراك (ئاسايشى  ناونيشانى 
بآلوكراوةتةوة، مةترسيداية) لة كوردستان
راوَيــذكــارى مــوراد، تاليب د. زارى لة 
لة بةوثَييةى كة هاتووة فاو، رَيكخراوى
لة ــؤراك خ هــاوردةكــردنــى كوردستاندا
ئاسايشى ٨٥٪و طةيشتووةتة دةرةوة
هةرَيمى طشتىء  بة عَيراق لة  ــؤراك خ

ضاودَيرى كة ئَيمة بؤ هةواَلة ئةم مةترسيداية، لة كوردستان
ساَلة ضةندين نييةو  نوآ شتَيكى دةكةين، ئابوورى  رةوشى
كورستان هةرَيمى حكومةتى ئةطةر دةَلَيين دةكةينء هاوار
كشتوكاألو كةرتى طةشةثَيدانى دانةإَيذَيتء ستراتيذيى ثالنَيكى
رؤذ ئابووريمان رةوشى يةك، ثلة  خاَلى نةكاتة ثيشةسازيي

دةبَيت. خراثتر رؤذ لةدواى
بضووك هةوَلى لةوآ لَيرةو كشتوكاأل وةزارةتى راستة 
خراثى رةوشى بةوةش كشتوكاأل، طةشةثَيدانى بؤ دةدات 
راوَيذكارانى نازانم  نابَيت، ضارةسةر كشوكاأل  كةرتى
كوردستانيان طوندةكانى سةردانى كشتوكاأل ــى وةزارةت
دةزانن ئايا ضيية؟ جوتياران ثَيداويستيى  بزانن تا كردووة
هةشتاكانى مؤدَيلى جوتياران كشتوكاَلييةكانى ئامَيرة تراكتؤرو
دةزانن ئايا نةماوة، كاركردنيان تواناى رابردوونء سةدةى
طازؤيل، نرخى نرخى طرانيى تراكتؤرو ئامَيرى بةهؤى كةميى
بوو طرنطتر تراكتؤر باشة ضةندة؟ زةوى سةعاتةكانى كَيآلنى
دووبارةى ئَيستاش  وتوومةء ديكةش جارى (كة ثيكاب  يان
ئةوةندةى جوتياراندا بةسةر ثيكاث دابةشكردنى دةكةمةوة
بووة، ئؤتؤمبيل هَينانى كؤمثانياكانى خاوةن بةرذةوةنديى لة
بؤضى باشة نةبووة)،  جوتياراندا بةرذةوةنديى لة  ئةوةندة
خاوةن بازرطانانء هانى كوردستان هةرَيمى حكومةتى
بهَيننء كشتوكاأل ئامَيرى تراكتؤرو كة نادات كؤمثانياكان
كة لةبةرئةوةية يان بكات، بؤ ئاسانكارييان بكاتء ثشتيوانييان
كإينى ثارةى ئةويش دةكإَيتء تراكتؤر هةذار زؤر جوتيارى
كوردستان) (تاكسى ئةمإؤى كوردستان بؤ باشة نيية، مسؤطةر
نازانم كشتوكاَلى، ئامَيرى تراكتؤرو هَينانى يان بوو طرنطتر
هةموو ئةو نةهَينَيت، بةرهةم برغو يةك تةنها حكومةتَيك
تاكسى نيويؤرك تؤكيؤو باشة ئَيستا لة ضيية؟ بؤ ئؤتؤمبيلةى
مؤدَيل  كوردستان لة ئَيمة بةآلم ثَيناكرَيت،  كارى  ٢٠٠٨
بَيثالنىء ئةوةش بَيطومان ثَيناكةين، هاتوضؤى نةبَيت بةرز

نيية. ديكة هيضى نةبَيت حكومةت خةمسارديى
(تاكسى كة  كوردستان بانكى خــوازيــاريــن ــرةوة ــَي ل
ثرؤذةى داهاتوويان ثرؤذةى دياريى، بة كرد كوردستان)ى
جوتيارانى بة كةم قازانجَيكى بَيتء بة كشتوكاَلى ئامَيرى هَينانى
كشتوكاألو كةرتى بوذاندنةوةى لةثَيناوى ئةوةش بفرؤشنةوة،
ثآ ثيكابيان ئايندةدا لة كشتوكاَلىء بةرهةمى زيادكردنى

بفرؤشن.
بة كة بدات تايبةت كةرتى هانى حكومةت ثَيويستة هةروةها
كشوكاَلدا كةرتى لة وةبةرهَينان جوتياراندا لةطةأل هاوبةشيى

بؤ بكات. تايبةتيان زؤر بكةنء ئاسانكاريى
كوردستان هةرَيمى حكومةتى كة خوازيارين كؤتاييدا لة
تاليب د. لَيدوانةكةى  ناطرَيت، ئَيمة قسةكانى بؤ طوآ  ئةطةر
بة جديى داهاتوو ساَلى بودجةى لة وةربطرَيتء موراد بةهةند
كشتوكاأل كةرتى بوذاندنةوةى  خؤراكء ئاسايشى  لة بير

بكاتةوة.

serwanmuhamad@yahoo.com

كآبير كوردستاندا لة

ئاسايشىخؤراكدةكاتةوة؟ لة

ئابوورى ثرسى

زادة مةال حةسةنى عةتاى

زانكؤى  لة لةدايكبووة، سةقز شارى ١٩٤٩ لة ساَلى لة
لة  ساأل ١١ ماوةى خوَيندوويةتى،  سةنعةت) (عيلمء 
لة كردووة، كاري (سيمَينس)  بة سةر  كؤمثانيايةكي
كارى طةلَيك  ديارةو جَيدةستى ثيشةسازيدا بوارى 

طةياندووة. بةئةنجام ستراتيذييانةى داهَينانكارانةو

www.ne
tew
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om
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ئاذانسةكان

عَيراقى

 ئةمير طؤران 

موسأل

مانطى ضةند لة ئــةوةى دواى
ئاَلؤزى رةوشَيكى موسأل رابردوودا
توندوتيذييةكان زياتر بةخؤوة بينى،
دوايية بةم بةتايبةتيش ثةرةيسةند
هةإةشانةى هَيرشء  ئةو  كَيشةى
مةسيحييةكانء ــةر س كــرانــة
كوردييةكانى هَيزة تؤمةتباركردنى
كة لــةوةى  عــَيــراق سوثاى  نــاو 
هةبووة، «تاوان»ةدا لةو دةستيان
نةهَيشتنى هةَلمةتى  بة  دةستكرا
سوثاى ناو كوردييةكانى هَيزة
موسَلةوة لة طواستنةوةيان عَيراقء

عَيراق. باشوورى ناوضةكانى بؤ
ضةندمانطَيكلةمةوبةروةزارةتي
ئةفسةرة بإياريدا عَيراق بةرطريى
بةشَيك بطوازَيتةوة، كوردةكان
بإيارةكةوة، بة ثابةندبوو هَيزة لةو
بإيارَيكى بة تر  بةشَيكى  بــةآلم
نةكرد، جَيبةجَييان زانىء سياسييان
كردنةوةى بيانووى بة ئَيستا كةضى
مانطة، دوو  سةربازيى خولَيكى 

٢ كة  فيرقةى بة سةر ١٢ى ليواى
زؤريان كوردن، بةشَيكي زؤربةيان
هةوَلةكانيش طواستراونةتةوةء
ثاشماوةى ئــةوةى  بؤ لةئارادان
موسأل لة كوردييانة هَيزة ئــةو
ترى ناوضةكانى بؤ بطوازرَينةوة

باشوور. ناوةإاستء
ئةفسةرَيكى كة رةقيب نةقيب،
هةواَلطريى ليواكة، لة بةشى كوردة

عةرةب ليوايةكى «لةوكاتةوة  وتى:
دوو، فيرقةى فةرماندةى بووةتة
ئةفسةرو دذايةتيى ئاشكرا بة
ــتء ــرَي دةك كــورد ــى ــازان ســةرب
دةَلَيت مندذايةتيىكورد راشكاوانة
خزمةتى لة دةست يان تا دةكةم
دةبَيت ياخود هةَلطرن، سةربازيى
بةوتةى بيانطوازينةوة»، موسأل لة
فيرقةى فةرماندةكةى رةقيب،
ئةفسةرَيكدا ضةند  لةبةردةم  دوو
بؤ حساب «ئةوةندةى  وتوويةتى 
بؤ ئةوةندة ــةم، دةك ثَيشمةرطة

ناكةم». تيرؤريستان
رؤذنامة ئةفسةرة كوردة بؤ ئةو
كورد سةربازانى لةوةشكرد باسى
كَيشةكانى سووتةمةنيى بوونةتة
موسأل «لة ناوةند هةرَيمء نَيوان

كةضى ثَيشمةرطة، دةَلَين ثَيمان
ــةردةم ب بــؤ مانطرتنَيك ــو  وةك
كةوا ضووين دهؤك فةرماندةيى
دذايةتيمان عةرةبةكان بةمشَيوةية
دةَلَين ثَيمان وةآلمــدا لة  دةكــةن،
سوثاى ئَيوة  خؤتانةء كَيشةى 
ئةفسةرة ئةو بؤضوونى عَيراقن»،
وايــة، عــَيــراق سوثاى  كـــوردةى 
كوردةكان ســةربــازة ئةفسةرء
بكةن، جَيبةجآ  بإيارةكان ناضارن 
كردنةوةى دةزانن ئةوةشدا لةطةأل
درَيذةثَيدةرى سةربازيية خولة ئةم
بةرطريية، وةزارةتى بإيارى هةمان

تر. شَيوازَيكى بة بةآلم
سةربازَيك ــرةوة ت لةاليةكى
ناوى كــرد داواى كة هَيزة لــةو
رؤذنامةى بة نةكرَيت، ئاشكرا

لة ــةك ــارةي ذم راطــةيــانــد: مــنء
لة دةستمان كوردةكان سةربازة
هةَلطرتووة، سةربازيى خزمةتى
دوذمنايةتى بووةتة ئَيستا ضونكة
وتيشى: ــةرةب. ع ــوردو ك نَيوان
بكةن دذايةتيمان موسأل لة «ئةطةر
دةبَيت باآلدةستن، ئةوان ضونكة
دوو كة (حةبانيية) سةربازطةى لة
ضيمان دوورة، بةغداوة لة سةعات

بهَينن». بةسةر
ئاطادارةكان، سةرضاوة وتةى بة
لة ساَلَيك لةمةوبةر دةسةآلتىسوثا
كوردةكانةوة بةدةست تةنها موسأل
زؤريــنــةى ئَيستا ــةآلم ب بـــووة، 
ناوضةية ئةو  ئةمنيى دةسةآلتى 
ئاشكرا بة شيعةكانةوةيةء بةدةست

دةكةن. كوردةكان دذايةتيى

دذةتيرؤرةوة شةأى لة
موسأل كوردييةكانى هَيزة دذايةتيكردنى بؤ

دؤالر مليؤن ١٠٠
سةرذمَيريي بؤ

ــاوةي ــةم ل ــة ــارواي ــإي ب
سةرذمَيريى داهـــاتـــوودا
بكرَيت عَيراق دانيشتووانى

بؤ  دؤالرى مليؤن ١٠٠ كة
دةزطـــاى ــراوةء ــك ــان ــةرخ ت
ــدى ــاوةن ن ــى ــري ــَي ــةرذم س
ــراقــيــش ئــةنــجــامــدانــى عــَي
وةسف «بة قورس» ثرؤسةكة

دةكات.
ــــــةالق، مـــــةهـــــدى ع
باسى دةزطــاكــة، سةرؤكى
ئةمنيىء طرفتى  لــةوةكــرد، 
زؤرى بةشَيكى ئاوارةبوونى
كارةكةى عَيراق، هاوآلتييانى
 ١٠٠» وتيشى: قورسكردووة،
سةرذمَيرى بؤ دؤالر مليؤن
بـــةآلم ـــراوة، ـــك ـــان ـــةرخ ت

طرانة». زؤر ئةنجامدانى

لةسةر دةنطدان
نوَينةرايةتيى
كةمينةكان

نوَينةرانى ئةنجومةنى
لة بـــإيـــاريـــداوة عـــَيـــراق 
هةفتةيةدا ئةم كؤبوونةوةكانى
نوَينةرايةتيى مةسةلةى
لة عــَيــراق كةمينةكانى
ئةنجومةنى هــةَلــبــذاردنــى
بكاتةوة. يةكاليى ثارَيزطاكاندا
ليذنةى سةرؤكى تائى، هاشم
رايطةياند ثارَيزطاكان، هةرَيمء
كؤكن اليــةنــةكــان  هــةمــوو 
هةفتةية ئةم ئةوةى لةسةر

بكرَيتةوة. يةكاليى كَيشةكة

ئاذانسةكان

جيهانى
كؤبوونةوةىثترايؤسء
سورييةكانرةتدةكرَيتةوة

ثترايؤس، دةيظد ذةنةراأل
فــةرمــانــدةيــى ــدةى ــان ــةرم ف
ئةمريكا، هَيزةكانى ناوةندى
ثَيشنيازى ئــاشــكــرايــكــرد 
ـــــردووة كــؤبــوونــةوةى ك
بةرثرسانى لةطةأل راستةوخؤ
بةآلم بدات، ئةنجام سوريادا
ثَيشنيازةى ــةو  ئ ثنتاطؤن

رةتكردووةتةوة.
لة داوايكردووة ثترايؤس
راستةوخؤ دانوستانى رَيطةى
ديمةشقدا حكومةتى لةطةأل
بكةنةوة، يةكاليى كَيشةكانيان
ثَيشنيازةكة راستةوخؤ بةآلم

رةتكراوةتةوة.

ئةجَيندايةكى
سةربازيىنوآ

توركياء حكومةتى هةردوو
ــوون ــكــكــةوت رَي ئيسرائيل 
ئةجَيندايةكى دانانى لةسةر
ــى ــاري ــاوك ه هـــاوبـــةش بــؤ
هةرَيمايةتىء ســةربــازيــى
لة ــكــةوةيــى ثــَي ــى  ــردن ــارك ك
ئةو رووبـــةإووبـــوونـــةوةى
مةترسيى كــة هــةإةشــانــةى
ــان ــي ــش ــاي ــاس ــــةر ئ ـــؤ س ب

دروستدةكات.
بةياننامةيةكى بةطوَيرةى
ئيسرائيل، بةرطريى وةزارةتى
ئةنقةرةء حكومةتى هــةردوو
بوارة سةرجةم لة تةلئةبيب
ثيشةسازييةكى ئةمنييةكانء
كارى هاوبةشدا سةربازيى

هاوبةش دةكةن.

رؤذنامة

بإوايةداية  زَيبارى لةو  هؤشيار
وةآلمى ئةمريكا هةفتةيةدا لةم
بداتةوةء عَيراق ثَيشنيازةكانى
رَيككةوتننامةى بة سةبارةت كة

لةئاراداية. نَيوانيان ستراتيذى
لة عَيراق دةرةوةى ــرى وةزي
تةلةفزيؤنى كةناَلى ضاوثَيكةوتنَيكى
«ضاوةإَيى وتى: ئاسمانيدا  حورةى
ثــَيــرآ وةآلمــــى ئــةمــريــكــايــنء
كرؤكةر، ــان راي لةطةأل (شةممة)
بــةغــدا، ــة ل ئةمريكا  ــؤزى ــي ــاَل ب
كردووةء لةوبارةيةوة طفتوطؤمان
هةفتةيةدا لــةم ضاوةإَيدةكةين
طــؤإانــكــاريــىء ــة ســـةبـــارةت ب
وةزيران ئةنجومةنى ثَيشنيازةكانى

بدةنةوة». وةآلممان
رَيككةوتننامةىبارودؤخىهَيزلة
عَيراقكة بة(سؤفا)ناسراوةء لةنَيوان
دةكرَيتء ئيمزا ئةمريكادا عَيراقء
رَيككةوتننامةى بة عةرةبةكان
دةبةن، ناوى ستراتيذى ئةمنيى
حيزبة كوتلةء ذمارةيةك لة لةاليةن
عَيراقةوة عةرةبييةكانى سياسيية
ذمارةيةك ثَيرَيش رةتدةكرَيتةوةء
خؤثيشاندانيان عَيراق» «ذنانى لة
كوردةوة لةاليةن ئةنجامدا،  لةدذى

لَيدةكرَيت. ثَيشوازى
لةو عَيراق دةرةوةى وةزيرى
بةوةشدا، ئاماذةى ضاوثَيكةوتنةدا
زؤربةى طشتيى كةشوهةواى كة
رَيككةوتنةكةدان لةطةأل  ئيجابييةء
اليةنةكان هةموو كة بإوايةدام «لةو
لةنَيوانياندا نزيكبوءنةوة لَيك
ضارةنوءسى لة بإيار  هةبَيتء

بــةآلم بـــدةن، رَيككةوتننامةكة
كة كةشوهةوا طشتيى بةشَيوةيةكى
نيية». ثَيشتر وةك ئَيستا ئيجابييةء

ضؤنيةتى بــة ـــارةت ـــةب س
ئةنجومةنى لةاليةن ثةسةندكردنى
زَيبارى عــَيــراقــةوة، نوَينةرانى
اليةنى كة ثةرلةمان كردةوة جةختى
ضارةنوءسى دةتوانَيت كة يةكةمة
دياريبكات، رَيككةوتننامةكة
كة وتوءمانة ثَيشتريش «ئَيمة
رَيككةوتننامةكة ضارةنوءسى
نوَينةراندايةء ئةنجومةنى لةدةستى
مافى رةتكردنةوةى قبوَلكردنء

ئةوانة».
دةرةوةى وةزيرى وتانةى ئةم
ثَيشتر كة كاتَيكداية لة عَيراق
سةرؤكى مةشهةدانى، مةحمود

توندى» «بة نوَينةران، ئةنجومةنى
رةتكردووةتةوةء رَيككةوتننامةكةى
لةاليةن «ناهَيَلَيت» كة رايطةياندووة
ثةسةند وةزيرانةوة ئةنجومةنى

بكرَيت.
بارودؤخى رَيككةوتننامةى
لةنَيوان بإيارواية كة (سؤفا) هَيز
لة ئيمزابكرَيت، ئةمريكادا عَيراقء

ثَيكهاتووةء  مادة  ٢٧ دَيباجةيةكء
بإيار سياسى ســةركــردايــةتــى
تةئكيد «بةردةوام  كورد بةدةستى 
دةكةنةوة، ئيمزاكردنى» لةسةر
باسى شارةزايان وةك لةكاتَيكدا
بؤ طرةنتييةكى «هيض ـــةن دةك
هةرَيمى ناوى نيية»ء تَيدا كورد
فيدراَلى حكومةتى  كوردستانء 

تَيدانةهاتووة.
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دةداتةوة بةغدا وةآلمى هةفتةيةدا واشنتؤن لةم

رؤذنامة

ــة هــةَلــوَيــســتــى ـــاوازى ل جـــي
هةية كةركوكدا سياسييةكانى
مةسعود لَيدوانةكةى  بة سةبارةت 
دانانى لة ثَيشوازيكردن بؤ بارزانى

هةولَير. لة سةربازيى بنكةى
سةرؤكى ــارزانــى، ب مةسعود
سيمينارَيكدا لة كوردستان، هةرَيمى
ستراتيذى لَيكؤَلينةوةى ناوةندى كة
سةبارةت سازيكردبوو واشنتؤن لة
ئةمريكا هَيزةكانى بنكةى دانانى بة
وتى: كوردستاندا، هةرَيمى لة
لة ئةوةش لَيدةكةين»،  «ثَيشوازى 
بارودؤخى رَيككةوتننامةى كاتَيكداية
ئيمزا ئةمريكادا عَيراقء لةنَيوان هَيز

نةكراوة.

ليستى ئةندامى جةبارى ئــازاد
ثارَيزطاى ئةنجومةنى  لة  برايةتى
ــردةوة ــك رةت ـــةوةى ــوك  ئ ــةرك ك
لة ثَيشوازى وتبَيتى بارزانى كة
لة بنكة دةكةين ئةمريكا هَيزةكانى

دابنَين. كوردستاندا هةرَيمى
(ئــازاد ــةزارى ــؤى ســةوا ل رادي
ــردةوة، ــك ــآلوي ب ــةوة ــارى)ي ــةب ج
لة بووم سيمينارةكة «ئـاطادارى
سةرؤكى كؤتايى، تا يةكةمةوة
وتووةء كوردى بة وتةكانى هةرَيم
طوَيم تَيدةطةم، كوردى لة باش منيش
بكات، لةوجؤرة قسةى  لَينةبووة
جطةلةوةىوتوويةتىرَيككةوتننامةى
خةَلكى ثَيويستييةكى ستراتيذى

هةية». خؤى طرنطيى عَيراقةء
موفتى، تورهان بةرامبةردا لة

ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى
توركمانى، ليستى لة كــةركــوك
كارتى بة بــارزانــى لَيدوانةكانى
بةدةستهَينانى ــؤ ب مــســاوةمــة
وةسفكردء سياسيى  دةستكةوتى 
وتى: سةوا راديؤ بؤ  لَيدوانَيكيدا  لة
فشار كارتَيكى وةك  لَيدوانانة  ئةو
مةركةزى حكومةتى  بةرامبةر 
لةثَيناوى ئةويش دةهَينرَيت، بةكار
نوَي هاوثةيمانى دروستكردنى
ثَيويست هيض ديكةء  ثشتيوانى  يان
ئةمريكايى سةربازى  بنكةى  نيية
سياسيى ئةجَينداى  ئةوة هةبَيت، 
ديكة مةرامى بؤ  ثشتةوةيةء  لة

بةكاردةهَينرَيت.
عةبدولكةريم د. ترةوة لةاليةكى
ئةندامانى لة  يةكَيكة كة  خةَلةف،
هةَلوَيستى وتى: عةرةبى، كوتلةى
لَيدوانى بؤ كة  ئــةوةيــة  عــةرةب
لة ريفراندؤم ثَيويستة لةوشَيوةية
بيروبؤضوونى بكرَيتء كوردستاندا
بنكةى دانانى بؤ كؤبكرَيتةوة خةَلك
هةرَيمى لة  ئةمريكى سةربازيى 

كوردستاندا.
كةركوك عةرةبةكانى وتيشى:
ثَيشَيلكردنى شَيوةيةك هةموو بة
ــراق عــَي يةكَيتى ـــــةرءةرىء س
هَيزانةش ئةو بوونى رةتدةكةنةوةء
ثَيويستة ناسروشتيية، حاَلةتَيكى

رةتيبكةنةوة. عَيراقييةكان هةموو
هةواَلَيكى بةثَيى ترةوةء لةاليةكى
هَيزةكانى بإيارواية رؤذنامة، ترى
كؤتايى لة كؤريا زةيتونى تيثى
وآلتةكةيانء بطةإَينةوة ئةمساَلدا
ئاطادار سةرضاوةيةكى بةثَيى
بنكةو داوايكردووة هَيزةكانىئةمريكا
بة هَيزةكانيان بارةطاكانيان ثَيشكةش

بكةن.

بوونى بنكةى لةبارةى جياوازى كةركوك راى

هةية كوردستاندا هةرَيمى لة سةربازيى

ثشكنيندا طةإانء لةكاتى عَيراق سوثاى

مةسعود بارزانى www.neهؤشيار زَيبارى
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بــةآلم طةشتياران، ــارةى ـــ ذم
خراثيى كة  ثَييانواية ثسثؤإان 
طةشتياريى خزمةتطوزاريى
ئاسان هةرَيمء ناوضةكانى لة
طةشتكردن ظيزاى دةستكةوتنى
هؤكاري دةرةوة وآلتــانــى بؤ 
ـــةوةى رَيــــذةى ـــوون ـــب ـــةم ك

طةشتيارانة.
   

طةشتوطوزار وةزارةتى
بودجة بآ وةزارةتَيكى

حكومةتى ثَينجةمى كابينةى لة
وةزارةتَيك هةرَيمدا، يةكطرتووى
كة تةرخانكراوة طةشتوطوزار بؤ

جطة  هةية، ٤١٧ كارمةندى نزيكةى
لة طشتييةكان بةإَيوةبةرايةتيية لة
هةرَيم، بةآلم هةرسآ ثارَيزطاكةى
نةيتوانيوة وةزارةتةش ئةو بوونى
طةشتياريى كــةرتــى بــة ــةرة  ث
بودجةى لة ضونكة بدات، هةرَيم

بؤ  ثارةيةك هيض  ٢٠٠٨ ساَلى
نةكراوة، تةرخان وةزارةتة ئةو
كةيفى، ئومَيد ئةوةشدا  لةطةأل
وةزارةتى لة طشتى بةإَيوةبةرى
بؤ لَيدوانَيكيدا لة طةشتوطوزار،
بةوة ئاماذةى  جةزيرة سايتى 
بؤ هةية  ورديــان ثالنى كة كرد
طةشتياريى كةرتى ثةرةثَيدانى
ــى ــردن ــارك رزط مةبةستى ــة  ب

الوازيــىء ــةو ل سَيكتةرة  ــةو  ئ
تَييكةوتووة. وةستاوييةى

بؤضوونة هةموو  هةرضةندة 
لةسةر جةخت ئابوورييةكان
ثيشةسازيى كة دةكةنةوة  ئةوة
بةشَيكى دةتوانَيت طةشتياريى
وآلت طشتى داهاتى لة طــةورة
لة ئَيستا تا بــةآلم  ثَيكبهَينَيت،
ناتةواوةو هاوكَيشةية ئةو هةرَيمدا

زؤربةى وةكو طةشتياريى كةرتى
نةيتوانيوة هَيشتا تر، كةرتةكانى
طشتى داهاتى لة بةهَيز ثشكَيكى
نةبوونى ثَيكبهَينَيت،  هةرَيمدا 
هةرَيمدا لــة ثسثؤإ كــاديــرى
طــةورةكــان، كَيشة لة يةكَيكة
ئاماذةى هةندآ وةكــو ضونكة
زانستةو طةشتياريى دةكةن، بؤ
هةية تؤكمة ثالنى  بة ثَيويستى
كوردستاندا لة ثةرةثَيدانى. بؤ
طرنطى ئةكاديمييةوة رووى لة
وةزارةتــى ــةدراوةو ن بوارة بةو 
نَيو لــة كــة طةشتوطوزاريش 
ميدياكاندا خامؤشترين وةزارةتة،
بكاتةوة ثإ اليةنة ئةو نةيتوانيوة 
لة كــة  بةشَيك ضةند لــة جطة 
هةرَيمدا تةكنيكييةكانى ثةيمانطا
خوَيندكاران، دةبةخشنة ديبلؤم
هيض كؤلَيذء بةشَيكى زانكؤيى بؤ
نةكراوة. تةرخان مةبةستة ئةو
لة وآلتانى زؤرَيك لة كاتَيكدا ئةمة
توركياو تايبةتى بة ــآ، دراوس
طةشتياريى لوبنان، ســوريــاو
سةرةكييةكانى كؤَلةكة لة يةكَيكة

وآلت. طشتى داهاتى
كة  ئــةوةى سةربارى ئةمة   
ثالنة لة طةشتياريى  هؤشياريى 
الوازى ئاستَيكى حكومييةكاندا
بة ثشت ـــى زؤري ــة ب ــةو  ــةي ه
سروشت طةشتى هاوينةهةوارو 
جطة هةرَيم كاتَيكدا لة دةبةستَيت،
سروشتييةكان ناوضة طةشتى لة
طةشتياريى ترى اليةنى ضةندين
زستانةو طةشتى وةكــو هةية،
طةشتى شوَينةواريىء طةشتى

ئايينيى.

نَيودةوَلةتيكردنى بة

ناتةواو هةوَلَيكى طةشتياريى،

طةشتياريى كةرتى هَيشتا
رةهةندَيكى خاوةنى  هةرَيمدا  لة
نةيتوانيوة ثَييةى بةو لؤكاَليية،
بكات كةمةندكَيش بيانى هاوآلتى
دوو هةرَيم، سةربارى ئةوةى بؤ
لة نَيودةوَلةتى فإؤكةخانةى
بيانييانةشى ئةو هةية، هةرَيمدا
مةبةستى كــوردســتــان دَيــنــة 

نيية. طةشتيارييان
هؤكارى هةرَيم، بةرثرسانى
بؤ دةطةإَيننةوة  حاَلةتة ئةو 
زؤربةى لة ئَيستا تا كة ئةوةى
جياوازييةك هيض دنيادا وآلتانى
كوردستانء هةرَيمى نَيوان لة
ناوضةى بة ناكرَيتء عَيراقدا
بؤية دةكرَيت، ئةذمار جةنط

بيانى سَلى لَيدةكةنةوة. خةَلكى
ثَييانواية ضاودَيران بةآلم
طةشتيارييةكانى خزمةتطوزاريية
ــى ــوازي داخ ــم نــاتــوانــن ــةرَي ه
بكةنةوة، ثإ ناوخؤ هاوآلتييانى
بيانى خةَلكى دةتــوانــن ضــؤن 

بكةن؟ رازى
هةوَلَيكدا هةرَيم لة حكومةتى
كةرتى نَيودةوَلةتيكردنى بة بؤ
ضةندين كوردستان طةشتياريى
كؤمثانيا لةطةأل  طرَيبةستى
طةشتيارييدا بوارى بيانييةكانى
ــةروو س لــة كــــردووة،  ئيمزا 
كؤمثانياى هَينانى هةموويانةوة
هؤتَيلةكانى طروثى  ــاكء دام
KONTIOى كؤمثانياى رؤتاناء
كؤمثانياكانى طروثى فينلةندىء

(P.I.M xerofrount)ى
TICى كؤمثانياى قوبرسىء
كةنةدى. بلوفؤكسى فةإةنسىء

بريتيية ثرؤذةكان لة يةكَيك
هؤتَيلى ــى ــكــردن دروســت ــة  ل
لة هةولَير، شــارى لة رؤتانا
ــةردى ــى ب ــان دان مــةراســيــمــى
وةزيرى كة هؤتَيلةكةدا بناغةى
لوبنانى ــوزارى ــوط ــت ــةش ط
ئامادةى سةركيس جــؤزَيــف
وتى: بارزانى نَيضيرظان بوو،
طةشتياريى كةرتى  «بوذانةوةى 
نيية كةمتر ئـةرزشَيكى هيض
ترى ئابوورييةكانى بــوارة لة 
ثيشةسازى، بازرطانىء وةكو
كؤَلةكةيةكى طةشتياريى بةَلكو
ئابوورىء ثةرةثَيدانى لة طرنطة
سروشتء وآلتدا، بوذانةوةى
هؤكارَيكى كوردستانيش ذينطةى

مةبةستة». ئةو بؤ يارمةتيدةرة
ثرؤذانة ئةو  ئَيستا تا  بةآلم
ــوونء ــةب ن تــــةواو  هيضيان 
كةموكوإييةكانى لة بةشَيك
ــة كة ــةوةي ئ ــةش ــرؤذان ــةو ث ئ
بة دةدرَيــت جَيبةجَيكردنيان
كة لؤكاَليى، كؤمثانياى بةَلَيندةرو
هونةرى لة شارةزاييةكيان هيض

نيية. طةشتيارييدا
تةواوبوونى بة  هةرضةندة
طةشتياريى رةنطة ثرؤذانة ئةو
بضَيتة هةنطاوَيك كوردستاندا لة
طرنطيدان دواجار ثَيشةوة، بةآلم
بة ثَيويستى طةشتياريى كةرتى بة
ئابوورىء ذَيرخانى باشكردنى
ترى جياوازةكانى رووخسارة

هةية. طةشتياريى
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بخويَنن عةرةبي بة ناضارن داقوق كوردةكانى خويَندكارة
داقوقى زانيار

نةبوونى كــوردو مامؤستاى كةميى
ــك زؤرَي خوَيندن، ثَيداويستييةكانى
داقــوق خوَيندنطةكانى قوتابييانى لة 
بكةن خوَيندنطايانة لةو روو ناضاردةكات

دةخوَينرَيت. تَييدا عةرةبي زمانى بة كة
ــةرى ــوةب ــةإَي ب ــى، ــاد كــاكــةي ــوع س
لةوة باس ســةراب، عةلى دواناوةنديى 
كوردي مامؤستاى نةبوونى كة دةكات
ئةوانء خوَيندنطةكةى بؤ زؤري طرفتى
قةزاكة ديكةي خوَيندنطةكانى لة زؤرَيك
ئَيستا ــا «ت وتيشى: ــردووةء ــك دروســت
الى رةوانــةى كوردى زمانى مامؤستاى
ضةندين مةبةستةش ئةو بؤ نةكراوةو ئَيمة
ثةروةردةمان كوردى بةشى سةردانى جار
وةآلم جؤرَيك هيض بة  بــةآلم ــردووة، ك

نةدراوينةتةوة».
ئةو كة راطةياند ئةوةشى سوعاد
ئةوةش ناخوَينن، كوردى خوَيندكارانة
فَيربوونيان ثةروةردةو سةر بؤ مةترسيى
كوردي خؤيان مامؤستاكان ضونكة هةية،

نازانن.
لة شارى نزيكةى ٤٥كم داقوق  قةزاى
دووزخورماتووةوة لة ٣٠كم كةركوكء
بــةرضــاوى بةشَيكى كـــورد دوورةء 
ئَيستا بةآلم ثَيكدةهَينَيت، دانيشتووانةكةى
مامؤستاى زمانء كَيشةى قةزايةدا لةو
بوارةكة ثسثؤإانى وتةى بة هةية، كورد
لة ــوردى ك زمانى مامؤستاى كةميى 
ئايندةدا لة ناوضانة ئةو قوتابخانةكانى
خةَلكةكة زمانةكةو سةر بؤ مةترسيي

دةبَيت.
بــةإَيــوةبــةرى ــد، ــوســف ســةعــي ي
كةركوك، لة كوردى بةشى ثــةروةردةى
كةركوكء لة كة ثشتإاستكردةوة ئةوةى
كةميى مامؤستاى كَيشةى ناوضةكانى ديكة
خستة ئةوةشى ئؤباَلى هةيةو كورديان
كة عَيراق  ــةروةردةى ث ــى  وةزارةت سةر 

كــورديــان مامؤستاى ثَيويست وةك 
«ئةو وت: ئةوةشى ــدووة، ــةزران ــةم دان
كاكةيين، لة سنوورى كوردانةى  مامؤستا
كةركوك طشتيى  ثـــةروةردةى لةاليةن
نين، كوردى سةر بة بةشى كة دامةزراون
ناجوَلَينةوةء ئَيمة فةرمانى بة هةربؤية
وانة كوردييةكاندا قوتابخانة لة ئامادةنين

بَلَينةوة».
محةمةد،  ثــةرويــن خــؤيــةوة ــةالى  ل  
كةركوكء ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى
ئةنجومةنى لة ثةروةردة ليذنةى بةرثرسى
ئةوان كة ئةوةكرد بؤ ئاماذةى ناوبراو،
كردووة كَيشةية ئةو بؤ بةدواداضوونيان
وتيشى: بكةنء ضارةسةرى ئــةوةى بؤ 

كَيشةيةوة ئةو خةمى بة  كة «بةَلَيندةدةم
ناوضانة لةو ناوةنديى خوَيندنطةى بَيينء
زمانى لة كورد قوتابييانى تا بكةينةوة
كوردى زمانى نةبنء  بَيبةش  ــوردى ك

نةهَينَيت». شكست
هاوآلتييانى لة بةشَيك  ئةوةشدا  لةطةأل
ئةوة بؤ هَيما ـــةرى دةوروب كةركوكء
كورديش خوَيندنطةى ئةطةر كة دةكةن
بنَيرنة خوَيندكارةكانيان ئامادةنين هةبَيت،
تةواوكردنى دواى كة  لةبةرئةوةى  ئةوآ،

وةريان ناطرَيت. زانكؤيةك ئامادةيي هيض
لةو يةكَيك  بــراى  ــد، رةشــي قاسم 
لة يةكَيك لة ئَيستا كة خوَيندكارانةية
قاسم دةخوَينَيت، عةرةبييةكاندا قوتابخانة

هاوآلتييان لة زؤرَيك كة دةكات لةوة باس
خوَيندنطة لة منداَلةكانيان باشة ثَييان
بدةنء خوَيندن بة درَيذة عةرةبييةكاندا
هةر دةرضــوونــى «دواى وت: ئةوةشى
هيض كةركوك ئامادةييةكانى لة قوتابييةك
بخوَينَيت، تَييدا نيية كوردى زانكؤيةكى
هةرَيميش زانكؤكانى ئةوةى ســةرةإاى

وةرناطرن». كةركوك قوتابى
حكومةتى  لة رةخنة هاوآلتيية ئةو
قوتابييانى بـــةوةى ــت  ــرَي دةط ــم  هــةرَي
هــةروةك فةرامؤشكردووة، كةركوكى
ثةروةردةء وةزارةتى لة  «هيضكام دةَلَيت:
خةمى لة عَيراق  هةرَيمء باآلى خوَيندنى

نين». كوردةكاندا قوتابيية

دةبَيت الواز «عَيراقةكةى تر» كةرتى طةشتياريى لة

شارؤضكةى داقوق ضةند خوَيندكارَيكى

دوكان دةرياضةى لة ديمةنَيك
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طةشتياريىء هؤتَيلى «ضةندين
سروشتى ناوضةيةكى لة زياتر
ـــــوانء ئــاســوودةبــةخــش ج
بة دةبةخشن رةها ئارامييةكى
ناوهَينانى، بة وآلتَيكدا كة لة مرؤظ،
بؤمبإَيذكراوء ئؤتؤمؤبَيلى
لة توندوتيذى رفاندنء ئاذاوةو
ئةمة دةبَيت»، دروست ئةندَيشةتدا
ريكالمةى هةَلمةتى لةو بةشَيكة
راطةياندنةكانى لة هةندآ كة
ضةندين بة  تَيكةآلو ئةمريكا
ناوى بة ناوازة سروشتى ديمةنى

تر»بآلويانكردةوة. «عَيراقةكةى
كة ريكالمة  هةَلمةتى ــةو ئ
هةوَلَيك وةكو هةرَيم  حكومةتى
كوردستان هةرَيمى ناساندنى بؤ
كردنةوةى دةرةوةو دنياى بة
دةرةكى وةبةرهَينانى دةرطــاى
بازرطانيى طةشتيارىء بوارى لة
مانطَيكى لة زياتر  ئةنجامياندا، 
بةرهةمَيكى ثَيناضَيت بةآلم خاياند،
ثَييةى بةو هةبووبَيت، ئةوتؤى
لة طةشتياريى كةرتى ئَيستا تا
بنةما بوونى سةربارى هةرَيمدا
بة هَيشتا مرؤييةكان، سروشتىء
كةرتة نَيو لة ماوةتةوةو الوازيى
داهاتى هةرَيمء ئابوورييةكانى
هةيةو ثشكى كةمترين طشتييدا
كاراكتةرى لؤكاَليى ثشت بة تةنها

دةبةستَيت.

سروشتء لة دةوَلةمةند
طةشتيارييدا لة هةذار

رووى لة كوردستان هةرَيمى
دةكةوَيتة فةلةكييةوة ثَيطةى
٤٦ى  –  ٤٢ درَيــذى هَيَلى نَيوان
بازنةى طريننجء هَيَلى خؤرهةآلتى
ثانى٣٣ - ٣٨ىنيوةطؤىباكوورى
تؤبؤطرافياى بةرزى ئاستى زةوى،

 ٣٠٠ – ٣٠٠٠ نَيوان لة ناوضةكةش
دةرياوة، رووى ئاستى  لة مةترة
سروشتى ثَيطةيةكى ئةمةش كة
رووى لة ثَيبةخشيوة بةهَيزى
خاوةنى ضونكة طةشتيارييةوة، 
مامناوةندةو ئــاووهــةوايــةكــى 
سروشتى بة ناوضةى دةوَلةمةندة
بةهَيزيى بةآلم رازاوة، جــوانء
ثشت تةنها طةشتياريى كةرتى
نابةستَيتء سروشتى اليةنى بة
مرؤيىء بنةماى بة ثَيويستى
ئةمنيى بارى ئابووريىء ذَيرخانى
لة هةية، كة تةواو ئارامء جَيطيرى
اليةنى سروشتىء لة جطة ئَيستادا
تر بنةمايةكى هيض  ئةمنى،  اليةنى
هةرَيمدا طةشتياريى كةرتى لة
ئــةو ئــــةوةش ــى نــيــيــةو ــوون ب
لؤكاَليدا سنوورَيكى لة كةرتةى

هَيشتووةتةوة.
هةرَيمى شارةكةى سآ هةر
بة بـــةراورد بة  كة كوردستان
بارى عَيراق تــرى ناوضةكانى

 ١٠٠ نزيكةى ئارامة، ئةمنييان
سروشتييان طةشتياريي ناوضةى
بةرمةبناى ئَيستا تا  بةآلم تَيداية،
حكومةتى ثالنَيك ماستةر هيض
بةو ــةرة ث نةيتوانيوة هــةرَيــم 
بيكاتة بداتء سروشتييانة ناوضة

بةثَيى طةشتياريى ناوضةيةكى
نَيودةوَلةتييةكان، ستانداردة
تــةنــانــةت ــــراوة ئـــةوةشـــى ك
طةشتيارة ــي داخــوازي ــى وةآلم
بؤية هةر ناداتةوة. لؤكاَلييةكانيش
داهاتى كةرتة ئابوورييةكانى نَيو لة
ئةوتؤى ثَيطةيةكى هيض هةرَيمدا
بضووكدا زؤر  ثنتَيكى لة  نييةو
تةنانةت داهاتى نةبووةتة  نةبَيت
ئةوةشدا لةطةأل تاكةكةسيش.

 ٣٠ سلَيمانى ثارَيزطاى  لة  تةنها
رووثَيويىتؤبؤطرافىئةنجامدراوة

٣٠ ثرؤذةى  جَيبةجَيكردنى لةطةأل
ثرؤذانة ئةو بةآلم  طةشتيارييدا،
كابينةو دانانى وةكو بضووكن،
رَيطةوبانةكانء تَيكةَلةإَيذكردنى
ثاكوخاوَينىء ثَيداويستى دانانى
بؤية هةر .(W.C) تةندروستى
طةشتيارانةى ــةو ئ ـــةى زؤرب
طةشتيارييةكانى شوَينة سةردانى
طةشتيارى دةكــــةن، ــم ــةرَي ه
ستانداردة ثَيى بة ناوخؤيينء
خانةى ناضنة نَيودةوَلةتييةكان

طةشتيارييةوة. ثيشةسازى

ناضاريدا لة طةشتياريى
كةموكوإييةكانى سةربارى
هةرَيمدا، لة طةشتياريى كةرتى
رذَيمى رووخانى دواى لة بةآلم
٢٠٠٣دا ساَلى لة حسَين، سةدام
بة هةرَيمدا لة طةشتياريى ضاالكى
كرد، زيادى بةرضاو شَيوةيةكى
ناإةسمى ئامارى هةندآ ثَيى بة

رابــردوودا  ساَلى  ٣ ــاوةى م لة 
كةس  ٢٠٠ بؤ ٣٠٠ هةزار نزيكةى
سةردانى طةشتكردن مةبةستى بة

زؤربةيان كة  كردووة هةرَيميان 
كة لة ئةو خَيزانة عَيراقييانة بوون
عَيراقةوة باشوورى ناوةإاستء
بؤ ئةمنىء بارى خراثيى لةبةر
كةشوهةواى لة ــوون ــارب رزط
خؤيان، ناوضةكانى توندوتيذى
طةشتيارييةكانى ناوضة سةردانى
هؤكارى ـــردووة. ك هةرَيميان
ذمارةية ئــةو هاتنى سةرةكى
ضاودَيران لة هةندَيك بإواى بة
ناوضةكانى ئةمنى  بارى  باشيى
ئةوةش ثاَلنةرَيكى بووة، كة هةرَيم
طةشةثَيدانى لة نيية سةرةكى
بة بةآلم طةشتوطوزاردا، كةرتى
ترى ناوضةكانى خراثيى هؤى
دواييدا ساآلنةى لةو عَيراقةوة
كةمةندكَيشكردنى هــؤكــارى
بؤ ــووة ب عَيراقى هاوآلتييانى
يةكَيكى طةشتيارييةكان، ناوضة
زؤربوونى هؤكارةكانى لة تر
هةرَيم بؤ عَيراقى  طةشتيارانى 
وةرطرتنى سةختيى قورسيىء
وآلت، دةرةوةى بؤ بــووة ظيزا
راثؤرتَيكى ئاذانسى بة ثَيى ضونكة
رؤيتةرز، زياتر لة نيوةى ئةوانةى
طةشتكردن، بــؤ هــةرَيــم  دَيــنــة 
طةشتى ظــيــزاى نةيانتوانيوة
واتة بكةن، دابين دةرةوة وآلتانى
هاتنيان برى لة بيانتوانيياية ئةطةر
ــان دةرةوةي طةشتى هةرَيم، بؤ 

دةكرد.
هاتنى ــذةى رَي ئَيستا بــةآلم
بة هــةرَيــم ــؤ ــاران ب ــي ــةشــت ط
دابةزيوة بةرضاو  شَيوةيةكى 
طةشتيارانى نيوةى  لة  كةمتر بؤ

ثَيشوو. ساآلنى

ئيبراهيم، ئةمين محةمةد
ضَيشتخانةيةكى خـــاوةنـــى
ــآلوة، ــةق ش ــة ل طــةشــتــيــاريــيــة
ضاالكى كة  دةكات بةوة ئاماذة 
ساآلنى هَيندةى نيو طةشتياريى
ــةروةك ه ــوة، ــةزي داب ـــردوو راب
بةهؤى كة دةكات  لةوةش  باس
كرَيكارانى طةشتيارانةوة كةميى

كرَيكارةوة   ٦٠ لة ضَيشتخانةكةى

كرَيكار. ٢٠ بؤ كةمكردووةتةوة
بةرثرسى كة وةهبى، كةمال
هؤتَيلةكانى لة يةكَيكة  ئيداريي
محةمةد لــة زيــاتــر ــآلوة، ــةق ش
ضاالكى دةإوانَيتة رةشبينانة
طةشتيارانى ثَييواية طةشتياريىء
رَيــذةى بة هةرَيمدا لة عَيراقى
ئاماذةش هةروةك دابةزيوة، ٪٩٠
ذوورى   ٦٠ كؤى لة  كات بةوة 
 ١٠ تةنها مانطانة هؤتَيلةكةيان
كاتَيكدا «لة ثإدةبَيتةوة، ذوور
ذمــارةى ــى زؤري لةبةر ثَيشتر
هؤتَيلَيك هيض  طــةشــتــيــاران، 

بةرنةدةكةوت».
ــى  ــةرت ك ـــة ل ــــةى ــــةوان ئ  
ـــةن، ـــاردةك ك طــةشــتــيــاريــيــدا
رَيوشوَينى طرتنةبةرى ثَييانواية
اليــةن لــة تــونــدوتــؤأل ئةمنيى 
هةرَيمةوة، ئةمنيى بةرثرسانى
كةمبوونةوةى بؤ  هؤكارَيكة
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ئاکؤ شهماأل

کوردستان گهلي  کؤمهَلهي رَيکخراوي 
 Women) ئهيد ومَين رَيکخراوي سويدو له
سازکرد کراوهيان کؤإَيکي سويدى Aid)ي
بواري چاالکوانانى کهسايهتيء چه ند بؤ
فشار دروستکردني بةمةبةستى ــان، ژن
ثةرلةمانى سةر بؤ دهرهوه کورداني لةاليهن
بإطةى ثةسةندكردنى بةرامبةر لة كوردستان

كةسَيتى. بارى ياساي لة فرةذنى
دووةم ذنى بإطةى هَينانى  ثةسةندكردنى
بةثَيىمةرجلةاليةنثةرلةمانىكوردستانةوة،
بةشَيكلةرَيكخراوةكانىذنانءداكؤكيكارانى
كوردستان دةرةوةى ناوةوةو لة ذنى مافى
هةرضؤنَيك دةيانةوَيت كردووةو نيطةران
سةرؤكى لةاليةن ثرؤذةياساية ئةو بَيت

نةكرَيت. ثةسةند هةرَيمةوة
رؤذى٢٠٠٨/١٠/٣١ لهشاريستؤکهؤَلمي 
رَيكخراوى ناوبراو ههردوو ثايتةختى سويد

كؤإَيكى كراوةيان سازكرد.
كةسايةتيى ئهسکهندهري، ئهحمهدي
مافةكانى بـــوارى لــة ــاالك ض سياسىء 
تووشى كة ئةوةكرد بؤ ئاماذةى ذنــان،
بإطةيةى ئةو  ثةرلةمان كاتَيك بووة  شؤك
بةم «ثةرلةمان وتــى: ثةسةندكردووةء
ئةمة ضونكة کرد، بَيئومَيد ههمووماني ياساية
زؤر فشارَيکي دهبَيت بؤيه رهشه، ياسايهکي
لهم تا کوردستان پهرلهماني سةر بکرَيتة

ببَيتهوه». پاشگهز ياسايه
١٨٨ى ذمــارة كةسَيتى بــارى ياساى

عَيراقييةوة  حكومةتى لةاليةن ١٩٥٩ ساَلى
ضاكسازيى جارَيك ضةند ئَيستا تا دةرضووةو
لةطةأل ئةوةى بؤ هةمواركراوة تَيداكراوةو

بطونجَيت. سةردةمدا
لة  ديكةبوو يةكَيكى مهحمود، نه جيبه  
كةسَيكى وةك كؤإةكةء  بةشداربووانى 
١٩٥٩ي ياساي ساَلي لة باسى ضاالكي ذنان
کرد، عَيراق لة کهسَيتى باري بة تايبةت
سهردهمه له طؤإانكارييانةى ئةو كة وتي

رژَيمه بةرذةوةنديى لة كراوة جياوازهکاندا
نةك بــووة  عَيراق لهدواييهکهکاني يه ك
راثةإينيش دواي خةَلكى، بهرژهوهنديي
ژناندا بةرذةوةنديى لة ياسايهك چهند توانرا
ئيدارةييةوة دوو بةهؤى ههرچهنده دهربچن،
ئةوةشى هةروةها نةجيبة پَينهکرا، کاريان
بهرپرسان ــار زؤرج داخــه «جَيگهي وت: 
بؤ پهنا پاساوهَينانةوه دهربازبوونء بؤ
لهکاتَيكدا ــهن، دهب ئيسالمي شهريعهتي
بؤ دروستکردووه ڤَياليان چةندين بؤخؤيان
شهرع به طوآ بَيئهوه ي خؤيان، رابواردني
ئايا دهکهن، ئهنفال ژناني باسي ياخود بدهن،

ئهنفالي هَيناوه؟». کآ ژنَيکي ئَيستا تا
چاالک عوسمان،  چرؤ خؤيةوة لةالى 
مهدهنييةكان، ــکــخــراوة رَي ـــوارى ب لــة 
کورد پياوي كة ئــةوةكــرد بؤ ئــامــاذةى
تَيإوانينَيكى ژنان مافهکاني به بةرامبةر
بيرتهسکانه نييهء پَيشکهوتنخوازانهيان
وتيشى: دهکــهن، ژنان مافهکاني سه يري
داوة ياساكة بة دةنطيان  لةوانةى  «زؤرَيك

کوردستاندا له که دةهَيننهوه ئهوه بيانووي
ئهمه بهآلم  پياوان، له زؤرتره ژنان رَيژهي
هيچ ئَيستا تا چونکه  نييه،  بنهمايهکي هيچ
بؤچوونهيان ئةو نييهء رةسمي ئامارَيکي

نابه ستَيت». ئامارَيك هيچ به پشت
مافةكانى  داكؤكيكارانى لة ــك زؤرَي  
ثَيضةوانةى بة ياساكة ثةسةندكردنى ذنان
مرؤظء مافةكانى جاإنامةى بةندةكانى
لةكاتَيكدا دةدةن، لةقةَلةم جيهانييةكان بنةما
رَيككةوتننامانةى لــةو  زؤرَيــك عَيراق

ئيمزاكردووة.
سياسيء  بــوارى چاالکي توانا، تارا  
سويد، ديموکراتي سؤسيال حيزبي ئهندامي
لهسهر بإياردان دةكات كة ئةوة بؤ ئاماذة
جيهاني جاإنامهي پَيچهوانهي ياسايه ئهو
بؤچوونَيکي لةسهر ياساكه مرؤڤهء مافهکاني
وتي: ديموکراتيء نهك  دانــراوه  ئيسالمي 
زياتر کوردستان له ژنان کَيشهکاني «ياساكة
پهرهدهسَينَيت زياتر  توندوتيژي  دهکاتء

ژنان». بهرامبهر
ديموكراتى سؤسيال ئةندامةى ئةو
ثةرلةمانتارانى لة ئةوةى رةخنةى سويد
نةدةبوو كة طرت سةوز ليستى بة سةر
وتيشي: بدةنء ثإؤذةياساية بةو دةنط
پارتَيکي وهك يةكَيتى ئةندامانى «دةبواية
سؤسيال ئهندامي ديموکراتء  سؤسيال
روونترو ههَلوَيستي ئينتهرناسيؤنال
قبوَلي ئاساني به  بوايهء راشکاوانهتريان 
پَيچهوانهي که نهکردبايه ياسايهيان ئهو

ديموکراتهکانه». سؤسيال ئايديؤلؤژياي
مانطى ٢٧ى رؤذى دانيشتنى لــة
بة كوردستان ثةرلةمانى رابــــردوودا

بةرامبةر  ٣٩ دةنط بة دةنطء (٥) جياوازيى
بةثَيى  دووةم ذنى هَينانى بإطةى ٣٤ دةنط،
ثةسةندكرد كةسَيتيدا بارى ياساى لة مةرج
زوَلمى بة ذنان رَيكخراوةكانى لة زؤرَيك كة
لة هةربؤية ذنان، مافى بة بةرامبةر دةزانن
جؤراوجؤرةوة ضاالكيي كةمثينء رَيطةى

رةتبكةنةوة. ياساية ئةو دةيانةوَيت

فرةذنى دةوةستنةوة ئةوروثا دذى كورد لة ذنانى

دةبَيت الواز «عَيراقةكةى تر» كةرتى طةشتياريى لة

دوكان دةرياضةى لة ديمةنَيك
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سابير ئارى سازدانى:

لة زؤر رةخنةيةكى ــة: ــام رؤذن
دةطيرَيت مامؤستايان زانستيى ئاستى
نةيانتوانيوة نزمةو ئاستيان كة بةوةى
جَيبةجآ ئةركةكانيان ثَيويست وةك
ضةند تا  نوَييةدا سيستمة لةم بكةن، 
مامؤستايان زانستيى ئاستى هةوَلدراوة

بكرَيتةوة؟ بةرز
نوَييةدا سيستمة لةم طرنطة زؤر *
بةرز مامؤستايان  زانستيى ئاستى 
خؤى ثالنى وةزارةت ئةوةش بؤ بكرَيتةوة،
كردووةتةوة، خوليشى  ضةندين  هةيةو

لة خول كؤمةَلَيك رابــردوودا ساآلنى  لة
كراوةتةوة مامؤستايان بؤ دةرةوة وآلتانى
لة ـــك نــوآء زؤرَي ــوازى ــَي لــةســةر ش
بينيوةو خوالنة سووديان لةو مامؤستايان
كَيشةى بةآلم ثةيداكردووة، شارةزاييان
بيناى كة ئةوةية سيستمةكة  سةرةكيى
ناكرَيت ئةوةشدا لةطةأل  نيية، ثَيويستمان
بةهؤى ياخود نيية بينامان لةبةرئةوةى

رابطرين. سيستمةكة ديكةوة كَيشةيةكى
ثةيإةوكردنى لة ئايا رؤذنامة:
جؤرَيك بة نةكراوة، ثةلة نوَيدا سيستمى
لة نــاتــةواوى كةموكوإىء  ــك زؤرَي
هةيةكة ثَيداويستييةكانيدا سيستمةكةو
تةواوى ئامادةكاريى ثَيشتر ثَيويستبوو

لة هةموو اليةنةكانةوة؟ بكراية بؤ
كةموكوإييانة ئةو من بؤضوونى بة *
ثةيإةوكردنى لةبةردةم  طرفت  نابَيتة
سيستمى ثــةروةردةدا، نوَيى سيستمى
لةوةداية سةركةوتنى جَيبةجَيكردنء نوآ
بكةيت، جَيبةجَيى بتوانيت كَيشانةوة بةو
بيناى طرفتى نةتوانيت ئاسانى بة لةوانةية
رؤذ بة رؤذ  بكةيت، ضارةسةر خوَيندن 
من ــات، دةك زيــاد خوَيندكاران ــذةى رَي
نوَييان سيستمَيكى ميسر وآلتى ضوومة
زؤرى رَيذةيةكى بة  ثــةيــإةوكــردووة
نيشتةجَيبوون كَيشةى كة خوَيندكارةوة
نيشتةجَيبوون، تةقينةوةى ناونراوة لةوآ
كةمترى  خوَيندكار  ٤٠ لة ثؤلةكانيشيان

نةبوو. تَيدا
سيستمى ئامانجةكانى لة رؤذنامة:
ديموكراتى باسى ــةروةردةدا ث نوَيى
ثَيتواية قوتابخانةكاندا، لة كــراوة
ئَيمةدا قوتابخانةكانى لةناو ئةمة

رةنطبداتةوة؟
لةو يةكَيكة ديموكراسى ثرةنسيثى *
بكرَيت، جَيبةجآ ثَيويستة طرنطانةى خاَلة
كوردستان عَيراقء  لة ئَيستا بةتايبةتى 
بؤية دةكرَيت، ديموكراتى باسى زؤر
ناو بَيتة ديموكراسييةش ئةو ثَيويستة
ســوودى قوتابييان قوتابخانةكانء
رَيطةى لــة ئةوانيش بــا ــوةرطــرن، ــَي ل
خوَيندنطةكان نــاو هةَلبذاردنةكانى 
ئازاديى بكةنء ديموكراتى مومارةسةى
قوتابخانةو لةناو هةبَيت ــان ــةواوي ت
نةوةيةكى ئايندةدا لة  تا  خوَيندنطةكاندا،

مؤدَيرن ثةروةردة بكرَيت.
كض كوإو تَيكةَلكردنى  رؤذنامة: 
تةمةنةدا لةو (٩ ،٨ ،٧) ثؤلةكانى لة
لةالى ناإةزايى كة  بوو،  ضى طرنطيى
خةَلكى كؤمــةَلَيك  باوكانء دايكانء 

دروستكردووة؟ ديكة
ئَيستا لة  بةر ساَلَيك ضةند ئَيمة  *
ئةو كؤية ثــــةروةردةى  ســنــوورى لة 
كض ــوإو ك هــةبــووةو تَيكةَلكردنةمان
خوَيندنطةكانى هةندَيك  بوون،  بةيةكةوة
بؤضى تَيكةَلبوون، هةمانشَيوة بة رانيةش
ديكة ماوةيةكى لةوةية هةبَيت، ناإةزايى

ئةو بطؤإَيت، بؤضوونيان كةسانة ئةو
دوو ستافء دوو كَيشةى تَيكةَلكردنة
كردووة. ضارةسةر كَيشةى ضةندين بيناو
سيستمة ئةو ثَيتواية رؤذنــامــة:
هةرَيمى لــة ــــةروةردة ث نــوَيــيــةى

دةبَيت؟ سةركةوتوو كوردستاندا
بةآلم دةبَيت، سةركةوتوو بةَلَى *
زؤرى كاتَيكى نا، ساأل دوو ساَلَيكء بة
ديكة ساَلَيكى ضةند لةوانةية ــت، دةوَي
خوَيندكارانى قوتابييانء  زانستيى  ئاستى
ثَيشكةوتووتر ئَيستا لة زؤر كوردستان

بَيت.
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بةإَيوةبةرى بةكر، باثير
وةزارةتى لة ئةزموونةكان طشتيى
نوآ سيستمى ثَييواية ثةروةردة،
ــت دةوَي ساَلَيكى ضةند ــاوةى م
ئيجابييةكانى كاريطةريية  تا
دةكات دةردةكةوَيتء ئاماذة بةوةش
بينامان لـةبةرئةوةى ناكرَيت كة
كَيشةيةكى بةهؤى  ياخود  نيية
رابطرينء سيستمةكة ديكةوة،
دوابخرَيت، يان نةكةين جَيبةجَيى
ئةزموونةكانى طشتيى بةإَيوةبةرى
ديدارَيكى لة ثةروةردة وةزارةتى
خؤى راوبؤضوونى رؤذنــامــةدا
نــوآء سيستمى  بــة ــارةت ــةب س

دةخاتةإوو. طيروطرفتةكانى

ثـةروةردة نـوَيى سيستمى قوتابخانةيةدا لــةم شارباذَير سوَيرةى طوندى قـوتابييـانى
رةزا عةلى فؤتؤ: عةبدوإلةحمان دةكةن.  ثةيإةو

دةرناكةوَيت ساأل دوو سالََيكء بة نوآ سيستمى سةركةوتنى
ثةروةردة: وةزارةتى لة ئةزموونةكان طشتيى بةإَيوةبةرى

عوزيَري ئةحمةد

طرنطترين بة ياسا  كؤلَيذي
كة ــت  ــرَي دادةن كؤلَيذانة ئــةو 
دروستكردني بة هةَلدةستآ
لَيهاتوو كةسايةتيي كاديرو
يان بَيت ياسا بوارةكاني لة
داهــاتــوودا لة كة سياسةت،
وآلتيان بةإَيوةبردني ئةركي
لة ض جا ئةستؤ، دةكــةوَيــتــة
لة كة بَيت دادوةريــى بــواري 
كاربكةن دادوةريدا  دةسةآلتي 
قةزايي، ئةركَيكي هةر وةك
ثةرلةماني دةسةآلتي لة يان
ثةرلةمانتار، وةك (تشريعي)
ياسايي ليذنةي ئاشكراية كة
رَيكدةخاتء وآلت ثةرلةمانة
يان ــات، دةك ديــاري  ياساكان
جَيبةجَيكردن دةســةآلتــي لة 
كاديري بووني بَيطومان كة
شوَينانة لةمجؤرة ياسايي
سةركةوتووتر بةإَيوةبردنةكة
كة كةسانةي ئةو يان دةكات،
ثاشكؤي ياساييدا كاردةكةن لة
قونسوَلطةكان باَليؤزخانةء لة
طــةورةيــان زؤر ئــةركــي كــة 
لةاليةك ئةستؤ، دةكةوَيتة
وآلتء مافي  ثاراستنى ئةركي 
ئةو مافي ثاراستنى تر لةاليةكى
دةرةوةي لة هاونيشتمانانةي كة
دةزطايانةي ئةو  دةذين،  وآلت
لة يــةك ثَيكرا ــامــاذةي ئ كة 
ئةو طرنطترين هةستيارترينء
لةسةر وآلت كة  دةزطايانةن 
ثَيويستة دةوةستآ، بةهَيزييان
داهاتوودا لة كة كةسانةي ئةو

دةكةوَيتة ئةركانةيان ئــةم
زؤر كةسايةتيي ســةرشــان،
بتوانن كة لَيهاتووبن بةتواناو
ثؤستانة، ــةم  ئ بــؤ شياوبن
لةمجؤرة كةموكوإي بووني
دواوة بــةرةو وآلت شوَينانة
لةسةر ئــةمــةش  بــؤ ـــات،  دةب
ثَيويستة ثةيوةنديدار اليةني
كة بدةن  ضينة  بةم ثةرة  زؤر 
دةكةوَيتة وآلتيان داهاتووي
كؤلَيذي فَيرخوازاني كة ئةستؤ،
طرنطيدان راستى  بة  ياسان،
كةسانة، ئةم دروستكردني بة
ئةو داهاتووي بة طرنطيدانة
رووباري خوَينيني كة بة وآلتةي
خؤي ضاوطةشةكان شةهيدة
بؤ نةخشةدانان ناساندووة،
وآلتة ئةم داهاتووي ثاراستني
طرنطء هــةرة  ئةركة لة يةك
بةرثرساني كة  ثيرؤزةكانة 
بؤ بيكةن ثَيويستة ئــةمــإؤ

سبةي.
بة كارة بةم دةستثَيكردن بؤ
ياسا كؤلَيذي كة دةزانم باشي
كاردانةوةي كة بَيت دادطادا لةناو
لةسةر ثؤزةتيظانةي زؤر
دووريشي بة  دةبَيتء فَيرخواز 
لةسةر كاردانةوةي  كة مةزانة 

هةبَيت. دوو ثلةى بة دادطاش
يةك خولَيكي زانكؤ راستة
لة داناوة فَيرخواز بؤ مانطةي
بةآلم هاوينة،  ثشووي ماوةي 
ناسيني بؤ تةنها  ماوةية  ئةم
رَيوشوَينة دادطــاو بةشةكاني
ناكات، بةش ساكارةكان زؤر
ــةي زؤرب ــةوةش ئ ســةربــاري
ئامادةيي بؤ تةنها فَيرخوازان

بةآلم دةضن بؤ دادطا، دةربإين
دادطاو لةناو كؤلَيذ وجودي بة
كؤلَيذ لة ثراكتيكي، وانةي بووني
دةكات فَيرخواز لة وا زياتر
هةر بــدات،  كارةكةي بة ثةرة
ثسثؤإيي خوَيندني سةرةتا لة
زياتر بةمةش بكات، دياري خؤي
كاركردن بؤ دةبَيت جورئةتي

كؤلَيذ. تةواوكردني دواي
لة هةر ثَيويستة فَيرخواز
هةبَيت ثةيوةندي سةرةتاوة
يان راوَيذكار ثارَيزةرَيكى لةطةأل
زانكؤ كة ديار مافثةروةرَيكي
فَيرخوازة ئةم تةقيمي داواي
ساَلَيكي هةر كؤتايي لة بكات

كةسة. خوَيندندا لةم
تايبةت عةباي فَيرخواز
لةكاتي لةبةربكةن خؤيان بة
وادةكات ئةمة كة مةشقكردنيان،
بة هةست  سةرةتاوة لة هةر 
بشزانن بكةنء خؤيان بووني
زؤر فةرماني داهاتوودا لة كة
بؤية شانة، لةسةر قورسيان
لة ئَيستاوة لة هــةر دةبــَيــت
ثةروةردة وا كةشوهةوايةكي 
طرنطيي بة زؤر كة بكرَين

ثيشةكةيان وةربطرن.
لةناو بووني كؤلَيذ هةروةها
زياتر دادطا وادةكات كة دادطادا
ياساييةكان ئيجرائاتة بــةرةو
هةندَيك جارجار نةك بإوات
بة دةبَيت هةَلة  رَيوشوَيني 
دادطا، لةناو عورف ثةيإةوَيكي
ياسا كؤلَيذي كة باشة ثَيم بؤية
هــةروةك بَيت دادطــادا لةناو
لةناو ثزيشكي كؤلَيذي ضؤن

نةخؤشخانةداية.

ضؤن دادطادا بَيت، لةناو كؤلَيذي ياسا با
نةخؤشخانةداية لةناو ثزيشكي كؤلَيذي

ويَنةء خةَلك
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عارف ستارة

رووبةرى لةسةر سلَيمانى ثارَيزطاى
باخضةيةك  ــرؤذةي ث زةوى دؤنــم  ٣
شارى كؤنى زةرطةتةي طةإةكي لة
ثَيشتر كة دروســتــدةكــات سلَيمانى

تَيكراوة. ثاشةإؤى بووةو زبَلخانة
سةرثةرشتياري مةولود، شَيرزاد
ئاماذةى بةهزاد، كؤمثانياي لة ثرؤذةكة

 ٢ ثرؤذةكة ماوةى هةرضةندة بةوةدا كة
كةموكوإىء بةبآ بةآلم راطيرا، مانط

تةواوبووة. خؤيدا لةكاتى
ــى ــدن ــان ــت وةس ـــارى ـــؤك ئــــةو ه
كة ئةوةى بؤ  طةإاندةوة ثرؤذةكةشى 
ثَيويستى طَلى  خؤيدا لةكاتى شارةوانيى 
مانط دوو ماوةى نةكردوونء دابين بؤ

راطرتووة. ثرؤذةكةيان
بؤ هَيماى ثرؤذةكة سةرثةرشتياري
ثَيشتر باخضةكة شوَينى كة ئةوةشكرد
ناشرينى سيمايةكى ــووةو ب زبَلدان
باخضةيةكى بووةتة ئَيستا بةآلم هةبووة،

خاوَينء رازاوة.
هةندَيك كــة لــةوةشــكــرد  بــاســى 
بةآلم ماوة، ثرؤذةكةدا  لة  كةموكوإي
بةإَيوةبةرايةتي ئةستؤى لة ــةوة ئ
كةموكوإييانة ئةو كة باخضةكانداية

نوآ ديزايني بة خؤيان تةواوبكةنء
بة سةوزكردنى باخضةكة. هةستن

ثرؤذةىباخضةكةى طةإةكىزةرطةتة
بة دةست ٢٠٠٨/٤/٣٠وة بــةرواري لة 

ياسايى ماوةى كراوةو  جَيبةجَيكردنى 
بةهؤى  بةآلم بووة، رؤذ ٧٥ ثرؤذةكة
كةمتةرخةميى كةموكوإييةكء ضةند
ثرؤذةكة ماوةى سلَيمانى، شارةوانيى

٢٠٠٨/١٠/١٧دا لة  خاياندو رؤذى  ١٠٠
ثــرؤذةكــةش بــودجــةى ــووة، ــةواوب ت

تَيضووةو  دينارى مليؤن  ٢٥٧ نزيكةى
 ٧ نزيكةي  ــم) دؤن  ٣) ــةي ــةرةك رووب

٢٠٠ مةتر ضوارطؤشةيةو كاري  هةزارء
بةإَيوةبةرايةتي لةاليةن سةوزكردني

دةكرَيت. باخضةكانةوة بؤ
لة ــار ــدازي ــةن ئ ــن فــةهــمــي، ــري دَي
وتى: باخضةكان، بةإَيوةبةرايةتي 
باخضةية ئةم دروستكردني «ثرؤذةى
كة كـــؤن، زةرطــةتــةي ــي ــةإةك ــة ط ل
هةذارنشينةكانء طةإةكة لة يةكَيكة
بة نةكراوةو تَيدا باخضةي ئَيستا تا
بؤ هَيماى تَيثةإيوة»، قؤناغَيكدا ضةند
خةَلكي ــةوةى ئ ثــاش  كة  ئةوةشكرد
شوَينةيان ئةو داوايانكردووة طةإةكةكة
باخضة، بكرَيتة بكرَيتةوةو خاوَين بؤ
رووثَيوىء قبووَلكراوةو داواكةيان دواتر
بة دةستكراوة كراوةو باخضةكة ديزاينى

باخضةكة. دروستكردنى
باخضةية ــةم ئ ـــةوةدا  ب ــاذةى ــام ئ
بووةء خؤأل زبَلدانء شوَيني لةوةوثَيش
كؤدةبووةوة، تَيدا ئاوي بووة شيوَيك
قووآليى بة ثاككردنةوةى ثاش بةآلم
فإَيدراوةء لَى ثيسى طَلى مةتر دوو
خستةإوو ئةوةشى تَيكراوة، ثاكى طَلي

 ١١٠ قووَليى بة ئيرتيوازى بيرَيكى كة
طشتيء كارةباي لَيدراوةو بؤ مةترى
جطة ئةمة دابينكراوة،  بؤ موةليدةشي 
بؤ سياج ستوونء طَلؤثء كؤمةَلَيك لة

باخضةكة. دةرةوةى

باخضة دةكريَتة دينار مليؤن ٢٥٧ بة زبَلدانَيك

مةجيد نيان

ـــدو ـــةن ـــارم كـــةمـــيـــى ك
حكومةتء هاوكارينةكردنى
ــان، ــدارةك ــدي ــوةن ــةي ــة ث ــةن الي
ــةى ــةَل ــؤم ك ــى ــت دةس ئيشى 
دةستإةنطينى ذنانى هةرةوةزيى
ثةرةثَيدانى بؤ كةمكردووةتةوة،
ثارَيزطاى دةستييانةش ئيشة ئةو
كارةكانى بؤ هؤَلَيك سلَيمانى

دةكات. دروست كؤمةَلةكة
هؤَلة ئةو سلَيمانى ثارَيزطاى
مافور دةستي ئيشي كارطةى بؤ

٤٥٥ مليؤنء  بإي بة سلَيماني لة
دينار دروستدةكات،  ٩٩٥ هةزار
ئةمساَلةوة ئايارى مانطي لة
ــوارى ب ــة ــراوةت خ ــة ــرؤذةك ث
لة بإياربوو جَيبةجَيكردنةوةو

تةواوبكرَيت،  ١٢٠ رؤذدا ماوةي
بة كاركردن دةست تا ئَيستا بةآلم
بةهؤي ئةوةش تَييدا، نةكراوة
ديزاينةكةيةوةء تةواونةبوونى
بؤ ديزاينى ثارَيزطاوة لة بإيارة

بكرَيت.
ذناني هةرةوةزيي كؤمةَلةى

لة   ١٩٩٣ ساَلي لة دةستإةنطين
ساَلي لة دامــةزراوةو سلَيمانى 
١٩٩٨يشةوةبةشيدروستكردني
سةرةتا كراوةتةوة، تَيدا فةرشي
هةبووة،  ٧٥ كارمةنديان نزيكةى
جَيطةو نةبوونى بةهؤى بةآلم

١٢ كارمةند  ئَيستا زؤرةوة كارى
وايكرد ئةوةش دةكةن، تَيدا كارى
هؤَلَيك دروستكردني ثرؤذةى
فراوانتربوونء بؤ ئامادةبكةن
كارةكانيانء بةإَيوةضووني 

زياتر. بةرهةمهَينانى
كة فـــةرشـــةكـــان ــي  ــرخ ن
دةستإةنطين ذنانى كؤمةَلةى
«طرانة»، ئةوةش دروستى دةكةن
بةرضاو بةشَيوةيةكى وايكردووة
بآلونةبَيتةوةو بةرهةمةكانيان
بيكإن، ئاسانى بة نةتوانن خةَلك
هةر نرخى كة بةشَيوةيةك

٤٠٠٠ تا ٥٠٠٠   طةورة فةرشَيكي
بضووكيش فةرشَيكي دؤالرةو

دؤالرة،  ٣٠٠ تا   ٢٠٠ نرخةكةي
ئةو ثيشةوةرةكانى لة بةشَيك
هاوكارينةكردنى كؤمةَلةيةش
كارمةندة كةميى حكومةتء
بةرهةمة بواري لة ثيشةييةكان
كةمتةرخةميي ناوخؤييةكانء 
بة بوارةكةدا، لة رَيكخراوةكان
نرخانة ئةو طرانيى هؤكارى

دةزانن.
سةرؤكي رةئووف، سةبرية
ذناني هــةرةوةزيــي كؤمةَلةى
كة دةستإةنطين، باسى لةوةكرد
كةميي نرخةكانء طرانيى بةهؤى
ناتوانن كة بةرهةمةكانيانةوة
بةرهةمي ــازاإةوة،  ب بيانخةنة
لةكاتي تةنها كؤمةَلةكةيان
ثَيشانطاكاندا نمايشكردني

دةفرؤشرَيت.

ئامانجي ثَييواية سةبرية
ــي ــةم ــةره ب ـــة ـــي ل ـــةرةك س
دةستييةكان، ئيشة ناوخؤييء
كــلــتــوورى ــي ــةضــوون ــاون ــةن ل
زيندووكردنةوةي كوردةواريىء
وتــى: دةستييةكانةء ئيشة
بؤ تةنها «مةبةستيشمان
بؤ زياتر بةَلكو نةبووة، قازانج
لة ــووة ب ــان  ذن خزمةتكردني
جةختى ئابوورييةكةياندا»، بوارة

زؤر لةوةشكردةوة كة حكومةت
اليةنة بةو طرنطيي كةميى بة
بة «ئَيمةش وتيشي: داوةو
خؤمان ئيمكانياتةى  بةو تةنهاء 
كاركردنمان ئةوةندة تواناي هةر

هةية».
ئةو نرخى طرانيى كةميىء
لةكاتَيكداية دةستييانة بةرهةمة
داواكــاريــيــان هاوآلتييان كة 
ئةو تةنانةت هةيةو  لةسةرى

وآلتةوة دةرةوةى  لة كةسانةى 
كوردستان لة روو طةشت بؤ
ئةو كإينى خوازيارى دةكــةن،
ثةرةى بةرهةمانةنء ثَييان باشة
شوَينى ثَيبدرَيتء زيــاتــرى
ثَيويستيان كارمةندى طونجاوو

بكرَيت. تةرخان بؤ
ـــى ـــةرؤك هـــــــةروةك س
هـــةرةوةزيـــى، كــؤمــةَلــةى
دروســتــكــردنــى بــيــنــاكــردنء
ثــارَيــزطــاى ــةن ــةالي هــؤَلــَيــك ل
هةنطاوَيكى بة سلَيمانييةوة
بة ــرةودان  ب بؤ دةزانَيت باش
كاري بة طرنطيدان كارةكانيانء
ناوخؤييء بةرهةمي دةســتء
سةبرية ئابووري، بوذاندنةوةى
كردنةوةى ثَيشيواية رةئووف
فــةرش بــة تايبةت هؤَلَيكي
كاركردن بؤ توانايان ضنين
بؤ هةوَلدانيان دةكــاتء زياتر 
دةبَيت، زياتر فةرش  زيادكردني
بة دوور كارطةكةي بةآلم شوَيني
وتي: (ذاَلة)ءةو دةكةوَيتة كة زاني
ضنينة فةرش  هؤَلي ئةم «ئةطةر 
بؤ ئاسانكاريي دةبَيت بكرَيتةوة،
بكرَيت كارمةندةكان  هاتوضؤي 
شوَينةكةي، دووريـــي لةبةر
ئافرةتان زياتر لةبةرئةوةى
دووريـــي دةكــــةنء ئيشةكة 
لة دةبَيت رَيطر شوَينةكةش

هاتنيان».
كةميى سةرةكيى هؤكارَيكى
مةكينةي نةبووني بةرهةمةكان،
بةشَيوةيةك كة ضنينة فةرش
هـــةرةوةزيـــي ـــةى كـــؤمـــةَل

 ٤ ـــاوةى م ــة ل دةستإةنطين
فةرشَيك تةنها دةتوانن  مانطدا
دروستبكةن، سةرؤكى كؤمةَلةكة
«ئامَيرى ــى: وت رووةوة لــةو
دةبَيت زؤرى رؤَلى ضنين فةرش
بةرهةمةكانمانء زياتركردنى بؤ
ئةم كــردنــةوةى لةطةأل ئةطةر
بؤ ئامَيرانةشمان ئةو هؤَلةدا
 ٧ رؤذَيكدا دةتوانين دابنرَيت، لة

دروستبكةين». فةرش

دروستدةكرَيت سلَيمانى لة دةست ئيشى بؤ هؤلََيك
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دلَزارحةسةن

١-٢
ثَيشةكى:

ماناى لــة هــةَلــة  بــة ـــةوةى  ئ بــؤ 
نووسينةكةم ناوةرؤكى بابةتةكةمء
تةفسيرى ئةوةشدا لةطةأل  تَينةطةن،
بةراييةدا لةو نةكرَيت، بؤ خراثى
بةرضاوإوونى نةختَيك هةوَلدةدةم
واقيعى بة تايبةت بابةتى زؤرَيك لة
ــــةآلتء خـــؤمـــانء ضــةمــكــى دةس
ئةوانيشدا لةناو حكومةتء ئيدارةء
طةندةَلىء طــؤإانء ريفؤرمء  ثرسى
ــازادىء ئ نةبوونى ناشةفافييةتء
سياسىء ثرؤسةى لة ديموكراسي
بكةم، كوردستاندا هةرَيمى ئيداريى
خؤشدةكةم زةمينة  ــةوةش  ل جطة
هَيندة كة ديالؤط، لة شَيوةيةك بؤ
يةكتر تَيطةيشتنء لةيةكتر بــةالى
كةمتر وةربطرَيت، ئاراستة خوَيندنةوة
نــاوزإانــدنء ســةر بثةرذَيتة ــةوة  ل
كؤششى ــاو ــوان ت بَيبايةخكردنى
ثَيويستى بة سةرةتاوة لة يةكترى،
رابكَيشم ئةوة بؤ سةرنجتان دةزانم
اليةنى لةسةر قسة نايةم من كة
ض ــروانء ــةوشــي ن ــاك ـــى ض ك دةرةك
بكةم، ديكة بابايةكى هةر يان يةكَيتي،
ضإدةكةمةوة مةبةستةكةم بةَلكو
اليةنى خوَيندنةوةى شــرؤظــةء لة 
كةسء اليةنء هةريةك لةو مةعنةويى
ضوارضَيوةى نَيو دةضنة  كة تاكانةى
هةموو لة ــةر ب مــنــةوة، باسةكةى
روونبكةمةوة ئةوة دةبَيت شتَيكيش
ئامانجة لَيدوانء نووسينء خودى كة
فةرهةنطييةكانى ئيدارىء سياسىء
سةركردايةتيى نةوشيروانء كاك
نيشتمانيى يةكَيتيى سياسيى
قسة ئةو خانةى  دةخةمة كوردستان 
ديموكراتى ثارتى نةك لةسةركردنةوة،
ديكةى اليةنةكانى هَيزو كوردستانء
ئةوةية لَيرةدا مةبةستيش كوردستانى.
نزيك لة جةوهةرى باسةكة هةنطاوَيك
بضينة باشتر زياترو تا بكةوينةوة،
دةردةشةى ناوةرؤكى شَيوةء قوآليى
يةكَيتييةوة. نــةوشــيــروانء نــَيــوان 
بخاتة طومان ثرسيارء  هةبَيت  رةنطة
باسةكة بؤ  كة ناونيشانةى ئةو  سةر
شَيوةيةك ناونيشانةكة بَلَيت دامناوةء
ثَيوة ئيستفزازى ــنــى ــإي دةرب ــة  ل
منيش ناشارمةوة لَيتان بؤية ديارة،
هةَلبذاردنى لة بووم دوودأل سةرةتا
بوو خــؤش ثَيشم ــةآلم ب نــاوةكــةى،
يةكترىء موجامةلةى لــة دوور
ئةوء بضووككردنةوةى طةورةكردنء
ئاراستةيةكى بة ئةمجارةيان  ئــةم،
خودى بؤ دةســت ــراوة ك جــيــاوازو
بؤ درَيذبكةين، طرفتةكان ئارَيشةء
بة ئَيوةش منيشء ــةوةى ئ خاترى 
نةَلَيين دآلن لة قين  نــةزانء دوعاى
نةدةين بوار ئةوةشدا لةطةأل ئامين، 
بة بخواتء  ثَيوة ثيازى نانء كةس 
هةرضةندة ثَيبكةنَيت. طفتوطؤكةمان
قسةء ثَيمواية قةناعةتةوة بةتةواوى
ئةو مامةَلةى نووسينء لــَيــدوانء
وروذاندنَيكى لة  جطة  ــة ــةن دووالي
ــان، ــةك ــةت ــاب ب ــةى ــان ــي ــي ــةش رووك
لة نةيانويستووة يان  نةيانتوانيوة
بكةونةوة، نزيك مةسةلةكةوة ئةسَلى
هةية، خؤي هؤكارى ئةمةش بَيطومان
بة هةستكردنة هؤكارانة لةو يةكَيك
بةإَيوةبردنء لة شةفافييةت نةبوونى
منةوة بةالى دةسةآلتدا، ناعةدالةتي لة
ملمالنَيدان، لة روئيايةش دوو ئةم
كارةكتةرى دوو لةنَيو بةتايبةتى
كوردستانى. ئةوةشدا لةطةأل سياسىء
راستىء بؤ  مةحةك، سةنطى مةحاَلة 
لةنَيوان خراث باشء يان ناإاستى
واقيعى ضونكة بدؤزيةوة، ئةودا ئةمء
كؤمةآليةتىء ئــيــدارىء سياسىء
تةنها ئةمإؤكة كوردستان كلتووريى

جؤرة ئــةو بةرهةمهَينانى تواناى
دوَينآو لة كة هةية ــةوةرةى ــوون ب
شانؤى لةسةر ــة رؤذان ئةمإؤماندا
كوردى كؤمةَلطةى  ئيداريى سياسىء 
بووةتة ئةوةشة هةر  دةكرَين،  نمايش
ضةمكء جؤرة ئةو كة ئةوةى هؤى
ئاماذةمان سةرةوة  لة كة  ثرسانةى
بة موزمين نةخؤشييةكى  وةك  ثَيدا،
بةو بَيطومان بمَينَيت، جةستةمانةوة
طيانمانى طشت كة ظايرؤسةوة هةموو
دةوَلةتء باسكردن لة ضةمكى تةنيوة،
شةفافييةتء ئــــازادىء ــدارةء ــي ئ
نةك كوردستان، لة ديموكراسييةت
بةَلكو خةونة، بةدةستهَينانيان هةر
بؤكردنيشيان بانطةشة ناوهَينانء
ئَيمةى لةوةى كة طةر دَلنيانةبين تاوانة
ضةمكء ئةو كوَيندةرَيى لة كــورد
ثرسى هةمانشَيوةش بة واقيعانةداين،
كاديرى نةبوونى دةسةآلتء طةندةَلىء
كوردستاندا واقيعى لة هتد.... دةوَلةتىء
ســاإَيــذكــردنء ــةنء ــس تــةنــهــا ق
لة طةورةية وةهمَيكى  بنبإكردنيان 
طةر دةطوزةرَيت  ئَيمةءماناندا ديدى 
ضارةسةرو من يان ئةو وابَيت ثَيمان
كَيشةء ئةو بؤ ثَيية رَيطةضارةيةكم

طرفتانة.

نةوشيروان جةاللء مام

بةآلمماركسييةكى «منيشماركسيم،
نةنووسراوى وتةيةكى ئةمة ئاقَلم»،
طشتيى سكرتَيرى جةاللى  مام كؤنى
كــوردســتــانء نيشتمانى  يةكَيتي
عَيراقة، ئَيستاى كؤمارى ســةرؤك
رستةيةدا ئةو مةغزاى لة بَيطومان
ضةثت ئَيسقان ســةر تا كةسَيكى 
خؤى وةك بةآلم دةكةوَيت، بةرضاو
هةَلطرى نوَيخوازو ضةثَيكى وتةنى
لة نةك ديموكرات، سؤسيال بيرى
بَيتء ماركسى هزرَيك كاتدا يةك
مام جةالل نةناسَيت، دنياى دةرةوةش
سةربازطةى لة ويستوويةتى بةردةوام
لة وةرطـــرَيـــتء ــةآلت هــَيــز ــؤره خ
بهاوَيت، هةنطاو خؤرئاواش وَيستطةى
خؤى، ئَيستا واكةوتةوة، ئاكامةكةشى
سةرمايةيةكى هةَلطرى يةكَيتى نةك
سؤسيال قوتابخانةى ـــةورةى ط
ناسراوى كةسايةتييةكى ديموكراتةء
ديبلؤماسييةتة، سياسةتء جيهانى
بؤ مةعنةوييةشى سةرماية ئةو وزةى

سلوكء كة دةطةإَيتةوة كلتوورة ئةو
ئةو بيناكراوة، لةسةر ئةوى فيكرى
لةثَيش هةنطاوَيك ضةند ــةردةوام ب
طةمةيةكى دةكةوتء شيوعييةكانةوة
ثرؤليتارياو ضةمكى لةنَيوان جوانى
ــىء ــةوةي ــةت ن ــى ــؤإش واقـــيـــعء ش
يارييةشى ئةم دةكرد،  رزطاريخوازيدا 
طةيشت، راستةقينة بة ئاكامةكةى
هةَلطةإاوةكان شيوعيية كؤنة وةك
تا ثرؤليتارية، «تؤتاليتاريةتى دةَلَين
كة دَيت  ذيان بةكةَلكى شوَينة ئةو 
دةطــوزةرَيــت، كةسةكاندا هــزرى لة 
بوارى ضووة واقيعء بووة طةر بةآلم
بة خؤزطة ئيدى جَيبةجَيكردنةوة،
مام دةشَيت دةخــوازيــت». نةبوونى
شكستى لة سوودوةرطرتن بة جةالل
طــةشــةى ــةتء ــي دةســـةآلتـــى ســؤظ
هاتنةكايةى ناسيؤناليزمىء بيرى
فيكرىء جــوداى جودا  قوتابخانةى
ئةميش تازةدا، دنياى لة شؤإشطَيإى
دةرهةق خؤى تَيطةيشتنى كَلَيشةى
دنياى تازانةى فيكرة ــؤإانء ط بةو
رَيكخستبَيتةوة، ديكة جارَيكى دةرةوة،
كة دةطةين لةوة بةوثَيية بَيطومان
خؤنؤذةنكردنةوة خؤإَيكخستنء
تايبةتمةندييةكانى لة بووة يةكَيك
لةوةتةى بؤية ئةو، مةرامةكانى خولياو
دةكات، سياسةت كارى  جةالل مام
بةسةردا طؤإانى  شَيوة ــةزار  ه بة 
كارى نوَيكارانة هةميشة هاتووةء
هةَلبةتة ــردووة، ك سياسةت لةسةر
بؤ كة  نيية ماناية  بةو قسةيةشم  ئةو 
سيفةتَيكى خوانةخواستة بةإَيزيان
بــةثــَيــضــةوانــةوة ــت، ــَي خـــراث بــووب
لة ـــك  زؤرَي هةَلطرى ــة ــؤراَل م ــةم  ئ
هةموو ثَيويستة كة ذيانة نؤرمى
نةتةوةيى سياسىء سةركردةيةكى
تازةكانى شتة  طــؤإانء بة دةرهــةق
بكاتء ضةكةرة جةستةيدا ناخء لة دنيا
مامةَلةبكات. بةوشَيوةية دواجاريش
توحفةيةكى ــة ب جـــةالل  مــام ــن  م
ديبلؤماسييةت بـــوارى سياسىء
واية، قوتابخانةيةك وةك دةبينمء
مام بةَلكو نا،  يةكَيتيدا لةناو  بةآلم
طةورةكانى رةوشتة هةميشة جةالل
داوةتةوة رةنطى حيزبةوة دةرةوةى لة
ثارتةكةيدا، ضوارضَيوةى لةناو نةك
لةكاتى بةإَيزيان كة زؤرة بةَلطة
بــوارة رَيكخستنء حيزبىء كــارى
لة يةكَيتيدا نَيو سياسييةكانى تايبةتيية
كاريطةر زياتر لةطةَلياندا مامةَلةكردن
ســةركــردة ــةو ئ سلوكى بــة بــووة 
حيزبء كة خؤرهةآلت، توندإةوانةى
تةمةنى بة دةبةستنةوة ئايندةكةى
ثةيوةنديى ئةمةش بَيطومان خؤيان،
بة هةية راستةوخؤى  جةوهةرىء 
وةك كة خــؤرهــةآلتــةوة  كلتوورى
بةردةوام «خؤرهةآلت طوتةنى هيطأل
بــةرهــةم ــةرى كــاريــزمــى ــت ــارةك ك
ثرسى نيية مومكين  بؤية دةهَينَيت، 
بكات»، طةشة لةناويدا  ديموكراسييةت 
جةالل مام كةسايةتيى ئةوةشدا لةطةأل
جياوازترةء زؤر حيزبدا دةرةوةى لة
دؤســـتء ــزة ــَي ه ــةأل طــــروثء ــةط ل
بة ثَيويست رادةى بة نةيارةكانيدا
مةدةنييانة ديموكراسييانةء ئةدايةكى
ئــةداكــردنــة ــةم ئ ـــات، مــامــةَلــة دةك

حيزبء دةرةوةى لةنَيو جياوازةى ئةو
بؤ لَيكدانةوةيةكى ضةند ثارتةكةيدا
ثَيدا ئاماذةم وةك يةكَيكيان  دةكرَيت،
خؤرهةآلتى ســةركــردةى هةميشة
حوكمةكةى ــــةآلتء دةس ــت ــَي دةب
ئةطينا بــَيــت، شمولى ــةزىء ــةرك م
درَيذ زؤر  حوكمإانيةتييةكةى تةمةنى 
سةرؤكايةتييةكةى ثةتى  زوو نابَيتء
لةو ــةم ه ــرةدا ــَي ل ــام م دةثــضــإَيــت.
توندبووة هةميش ثرةنسيثة الينةداوة،
بنكردايةتى سةركردايةتىء لةطةأل
سةركردايةتيية لة يةكَيك وةك حيزبدا،
دةرخستم بؤى  يةكَيتى كؤنةكانى 
دةطةإَيتةوة تَيطةيشتنة ئةو بؤ «ئةمةشى
ئةقألو ئةوان  ثَييوابووة  جةالل  مام كة
تا نيية ئاستةدا لةو سياسييان هزرى
بؤية دةست، بدرَيتة حيزبييان جَلةوى
لة خؤى مانةوةى حةسانةى بةردةوام
فيكرىء ئيمكانييةتى بآ قودرةتىء بآ
وةرطرتووة»، ئةندامانى خؤى سياسيى
بــرادةرة ئةو لَيكدانةوةيةى ئةم من 
فةلسةفةى لة ضونكة وةردةطرم، بةهةند
ــردةى ســةرك بــاســى كــة سياسيدا 
بة ئةوةت يةكإاست دةكات، كاريزمى
ثَيكهاتةى بوونء كة بيردةهَينَيتةوة
دةرئةنجامى لة كاريزمى سةركردةى
مؤنؤثؤَلييةتى دةسةآلتء ئيحتيكارى
ديكةوة كةسانى زاتى تواناى فيكرىء
لةوبارةيةوةش هةر دةهَينرَيت. بةرهةم
يةكَيتى سياسيى مةكتةبى ئةندامَيكى
مام كة دركاند ئةوةى دانيشتنَيكدا لة
حيزبدا ضوارضَيوةى لةناو جــةالل
تاكاليةنانةيةء بإيارةكانى مامةَلةو
بؤ ستالينانةى بيركردنةوةيةكى 
دةَلَيت كة هةبووة، ذيان سياسةتء
بَيطومان خـــؤم»، تةنها بــة «هــةر 
دةريدةخات نموونةطةلَيكى زؤر هةن كة
لةطةأل مومارةسةى بةوشَيوةية ئةو
خــؤىء ئايندةى حــيــزبء واقيعى 

كردووة. ثارتةكةى
باسةم حيكايةتء ئةو هةَلبةتة
نزيك تا هَينايةوة  ئــةوة خاترى بؤ 
لَيكؤَلينةوةكةم، جةوهةرى لة بكةومةوة
لةسةر بـــدةم ــى  ــاوإوون ــةرض ب ــا  ت
تَيكةَلكردنى زةروريةتى كة ئةوةى
جةالل مام نةوشيروانء كاك ناوى
ناطةيةنَيت ــةوة ئ تةنها بةيةكةوة
بوونء بةيةكةوة  سةردةمانَيك ئةمانة 
تايبةتى ثَيطةى رؤألو هةريةكَيكيشيان 
رووطةى وةرضةرخاندنى لة خؤيان

بزوتنةوةى رةوتى يةكَيتىء سياسيى
بة هةبووة، كورد سياسيى رزطارىء
لةسةر قسة مةبةستمة ديكة مانايةكى
دوو وةك بكةم كةسايةتيية دوو ئةو
هةميشة كة قوتب،  يان فشار  طروثى
شةمةندةفةرى نهَينى ئاشكراو بة
ـــدووة ـــان ـــةرخ حــيــزبــيــيــان وةرض
بـــةردةوام نــةوشــيــروان بــةاليــةكــدا.
ثشت ضاثوكى سةركردةيةكى وةك
ئةوةى رادةى تا سةيركراوة، ثةردة
نةمانى مانء «بآلنسى  بوترَيت ثَيى
لَيكدانةوةء ئةوجؤرة هةر يةكَيتى»،
جةستةى كة وايكرد  دواجار  تَيإوانينة 
كارةكتةرة دوو ئةو  كة  شانؤيةى ئةو
دةبينى، تَيدا رؤَليان سةردةمانَيك
ثرسيارةوة، ذَير بكةوَيتة  ئةمإؤكة
لة بؤضوونيان جياوازيي ناكؤكىء
ئيدارةء سياسةتء  حيزبء بةرامبةر 
كة رؤيشت ئةوة ئاستى تا حكومةت،
لةطةأل نةمَينَيت ئةوةيان تواناى ئيتر
بةيةكةوة وَيستطة يةك لة يةكتردا
طؤإان شةمةندةفةرى ضــاوةإوانــى
جياوازيية ئةو رادةيــةك بة بكةن،
رةخنة ــى ــوآلي ق ــا ت كــرد ــةشــةى  ط
الثةإةى هةَلدانةوةى لةيةكترطرتنء
بة من لَيكترازنة ئةم رؤيشت، يةكتر
دةبواية ثَيشمواية دةبينمء سروشتى
ئَيستا، نةك روويبداية  لةثَيشتر  زؤر
جةاللء مام نَيوان جةدةلى هةرضةندة
بة لةئارادايةء دةمَيكة نةوشيروان
مام بةآلم ثَيكراوة، هةستى ئاشكراش
دةرزييةكى خؤى ئسلوبى بة هةميشة
بؤ تا داوة هارة شَيرة لةو موسةكينى
فؤرمى ئةم هَيوربَيتةوة، ديكة ماوةيةكى
شَيرة تا كَيشا، درَيــذةى بَيدةنطردنة 
ئيدى ئاطاهاتةوةء بة نووستووةكة
دةرزيية ضيتر ثةيداكردو مةناعةى
رؤيشتنى بة رَيطة نةيتوانى موسةكينةكة
دنيايةك رؤيشتء نةوشيروان بطرَيت.
ضارةنووسسازى كَيشةى ــرسء ث
كَيشةطةلَيك بةآلم  هَينا، خؤيدا بةدواى
تواناى هَيشتا ئَيمة لة هيضكام كة
ضــارةســةرى ــةك ن نيية ــان ــةوةم ئ
وةك نيية قودرةتمان بةَلكو بكةين،
ثَيناسةيان بيانناسينء خؤشيان
ئيدارةء ديموكراسيةتء ثرسى بكةين.
كؤمةَلطةى مةدةنيةتء ـــةتء دةوَل
هتد... طةندةَلىء شةفافيةتء كراوةء
طةورةى ئيشكاليةتى كة بابةتطةلَيكن
تا كة بةرهةمهَيناوة كورد تاكى بؤ
ضةمكانة بكات، ضى لةو نازانَيت ئَيستا 
بةرثرسء زارى لةسةر رؤذانــة كة 
راطةياندنةكانياندا ســةركــردةء
هات نةوشيروان دةهَينَيت، بةكارى
قسةكردن بــؤ ديــكــةى مؤدَيلَيكى
ــةر دةســـــةآلتء حــكــومــةتء ــةس ل
كة نمايشكردين، بؤ ئازاديى ميدياو
هَيشتا نمايشكردنة ئةم منةوة بةالى
جةوهةرى لة نةكةوتووةتةوة نزيك
باشة خاَلَيكى بةآلم دةردةشةكةوة،
طرنطى زياتر ــاران ج لة ــةوةى  ئ بؤ 
دنياى كــة سةكؤيانة ــةو ب بــدةيــن
لةو لــَيــرةدا ثَيدةناسَينن. تــازةمــان
دةبينةوة نزيك ثراكماتيكيانة حاَلةتة
دةســةآلتء قةتيعةى مةحافيلى كة
نةوشيروان جةاللء مام مةعريفةى
ئةو مام منةوة بةالى دياريدةكات،
كة كاريزمييةية بةهَيزة كارةكتةرة
ئاراستةكردنى وةرضةرخاندنء تواناى
كةسانى تَيطةيشتنى  سياسةتء 
نةوشيروان بةبآ بةآلم هةية، ديكةى
سياسيية ئةو نةوشيروانيش مستةفا.
ترسى هةميشة كة بيركةرةوةية
كة هةبووة خؤشى دةوروبـــةرو لة 
بؤية بةرن، الإَييدا بة لَيبكةنء فَيَلى
زؤر دةهاوَيتء هةنطاو بةطومانةوة
بةئاطاية زؤريش بإياردةداتء درةنط
بوونةوةرةية ئةو ئةمةش جؤَلةكانى، لة
كوردى كؤمةَلطةى نَيو نوخبةى كة
ئاقارى بة ضيتر تا ثَييةتى ثَيويستى
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لوتكةداية لة نةوشيروان يان شكستة لة يةكيَتي

بة جةالل من مام

سياسىء توحفةيةكى

ديبلؤماسييةت بوارى

وةك دةبينمء

واية، قوتابخانةيةك

يةكَيتيدا لةناو بةآلم

جةالل مام بةَلكو نا،

رةوشتة هةميشة

لة طةورةكانى

حيزبةوة دةرةوةى

نةك داوةتةوة رةنطى

ضوارضَيوةى لةناو

ثارتةكةيدا

هات نةوشيروان

بؤ ديكةى مؤدَيلَيكى

لةسةر قسةكردن

دةسةآلتء حكومةتء

بؤ ئازاديى ميدياو

كة نمايشكردين،

ئةم منةوة بةالى

هَيشتا نمايشكردنة

نةكةوتووةتةوة نزيك
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www.ne
tew

e.c
om



كورد: يةكطرتووى بةرةى
كةسايةتيى كؤمةَلَيك  لة بةرةية  ئةم
دةتوانين كة ثَيكهاتووة جؤراوجؤر
خةَلكىء كةسايةتيية لة بةشَيكيان بَلَيين
هةوَلدةدةن كوردستاننء  دَلسؤزةكانى 
ئَيراندا بنةإةتى ياساى ضوارضَيوةى لة
راطةيةندراويان يةكةم  بةثَيى  كاربكةن،
بنةماى سآ لةسةر  بةرةية  ئةم
ديموكراسى طةشةء دادثةروةرى،
دةتوانين راستيدا لة كة دامةزراوة،
«طةشة»و ضونكة بنةماية دوو بَيذين
طرَيدراون، لَيك بابةتي دوو ديموكراسي
ثرؤسةي لة بةشَيكة ديموكراسي واتة
بووني لة تةنها (توسعة)ء طةشة
خؤي ماناي طةشة كة ديموكراسيشداية
كورد يةكطرتووى بةرةى دةبينَيتةوة.
تا تارانة، لة سةرةكييةكةى ناوةندة كة
ئةدةب) (بةهادين بةإَيز كة ئةوكاتةي
بوونء ضاالك  رادةيةك تا مابوو،
كة لةبةرئةوةى هةم ئةدةب) (بةهادين
بارى لة ناوو هةم كةسايةتييةكى خؤش
طةورة سةرمايةدارَيكى ئابوورييةوة
سةرجةم طرَيدانى ثَيكةوة ئةَلقةى بوو،
ئةو ضوارضَيوةى لة كة بوو كةسانة ئةو
نةمانى ثاش بةداخةوة بةرةيةدان، بةآلم
بةرةو بةرةية ئةم ضاالكييةكانى ناوبراو
رةنطة جؤرَيك ملمالنآ كة ضووةء كزى
لةنَيوياندا بكاتةوة،  كةم يةكإيزيان  لة

هةية.
زؤر لة رةنطة ئةطةرضى بةهةرحاأل
ئاراستةى رةخنة  بتوانين رةهةندةوة 
ئةوةش بةآلم بكةين، بةرةية ئةم
بةرةية ئةم بوونى كة حاشاهةَلنةطرة
جؤرَيك هةبَيتء كاريطةريى دةتوانَيت
لة ياسايى نيمضة سيظيلء  خةباتى لة

ناوخؤ ثَيش بخات.

كورد: ريفؤرمخوازانى
خولى لة كة كورد ريفؤرمخوازانى
خاتةميدا محةمةد سةرؤكايةتيى دووةمى
درَيذكراوةى دروستبوون، ئَيران لة
نَيو ريفؤرميستةكاني  ثرؤذةى هةمان 
لةدووىجؤزةردانى دةسةآلتىئَيراننكة
زاينيدا ١٩٩٧ى واتة هةتاوي، ١٣٧٦ى
بةدةستةوة لة دةسةآلت بةشَيك توانيان
زياتر كورد ريفؤرمخوازانى بطرن.
دةسةآلتى نَيو كوردى كةسانَيكى لة
تةنانةت ثَيكهاتوون، ئيسالمى كومارى
ضوارضَيوةى لة خؤى كاتى هةندَيكيشيان
دةستيان موسوَلمان)دا (ثَيشمةرطانى
بزووتنةوةى سةركوتكردنى لة هةبووة
سةرةتا ثَيويستة  كةوابوو كورددا، 
خؤيان روانطةكاني ثَيداضوونةوةيةكي
سياسييةكاني كَيشة بة بةرامبةر
بكةنء كورد كَيشةي بةتايبةت ئَيرانء
ثإوثاطةندةى جةماوةردا  لةنَيو  ئينجا
بكةن. سياسي طةشةي ريفؤرمء
ثرؤذةى ثَيمانواية  ئَيمة طشتى  بة

ريفؤرمخوازانى كة ئَيراندا لة ريفؤرم
ثرؤذةيةن، ئةم درَيذكراوةى كورديش
ضونكة ناسةركةوتووة، ثرؤذةيةكى
ريفؤرم ئيسالمى كومارى ثَيكهاتةى

هةَلناطرآ.
ريفؤرميستان ديكةشةوة لةاليةكى
ناشتوانن نةيانتوانيوةء قةت ئَيراندا لة
ضارةسةركردنى بؤ ميكانيزميان
بةتايبةت وآلتة  ئةو كَيشةكانى
نةتةوايةتيية، كَيشةي كة سةرةكيترينيان
ديموكراتيزاسيؤن بؤ  هةوَلدان  هةبَيت،
تؤتاليتَيري دةسةآلتَيكي سَيبةري لةذَير
بةبآ ئةويش ئيسالميء كؤماري  وةك
كة مةرجةكاني، ثَيش جَيبةجَيكردني
نةتةوةيية كَيشةي ضارةسةري يةكيان
خوَيندنةوةدا، طةشبينانةترين لة
دةتوانين دةنا  ئةنجامة، بآ هةوَلَيكي 
خاثاندني خةَلك بؤ بَيذين سيناريؤيةكة 
كة ئةوةية ئةوان، تواناى ئةوثةإى واتة
دؤخةكةء كؤنترؤَلى بؤ ميكانيزميان
هةيةء ئيسالمي كؤماري ثاراستني

تر. هيضى

لة كورد نوَينةرانى فراكسيؤنى
ثةرلةمان:

فراكسيؤنىنوَينةرانىكورد لةراستيدا
دووةمى خولى لة  ئَيران ثةرلةمانى  لة
تواني ريفؤرمخوازاندا دةسةآلتداريةتى
لة رادةيةكيش تا هةبَيتء كاريطةرييةكى
خؤى كة ياساييةى دةرةتانة ئةو رَيطةى
بنةإةتى ياساى ١٩ى ١٥ء مادةكانى لة
بَيت ثَيداطر توانى دةبينَيتةوة، ئَيراندا
خةَلكى مافةكاني لة  هةندَيك لةسةر
كوردستانء خؤرهةآلتى لة كورد
بوون كلتوورى مافى مافانةش ئةو
فراكسيؤنى بةآلم  سياسى، نةك
باَلى كة ئَيستادا لة  كورد نوَينةرانى
ئَيران سياسيى طؤإةثانى لة بناذؤخواز
بوونَيكى زياتر دةكات، دةسةآلتداريى

بةطوَيرةى نةيتوانيوة هةيةء كارتؤنى
ئةمةش هةبَيت، هةَلوَيستى ثَيويست
كةشوهةوا ئةو بؤ دةطةإَيتةوة زياتر
دةكرَيت زاَلةء  ئَيراندا لة كة سياسييةى 
نوَينةرانى فراكسيؤنى كة بَلَيين طشتى بة
كاريطةريى لةذَير ثةرلةمان لة كورد
ئةحمةدى دةوَلةتى سياسةتةكانى
سةربةخؤو هةَلوَيستَيكى نةذاددايةء

نيية. رةخنةطرانةيان
خوَيندكاريى: بوارى ضاالكانى

خؤرهةآلتى لة خوَيندكاريى ضاالكي
و مَيذوو خاوةن كوردستان
هةبووة رؤَلى تايبةتةء رابردوويةكى
نةتةوةيى بزووتنةوةى ثَيشخستنى لة
ثاش كوردستان، بةشةى لةم كورددا
هاوبيراني خومةينىء سةركارى هاتنة
خوَيندكاريى بزووتنةوةى ئَيران، لة
توندي بة  ديكة، بزووتنةوةكانى وَيإاي 
سةركارى هاتنة ثاش  سةركوتكرا،
بزووتنةوةى ئَيران لة ريفؤرمخوازان
لة سةرةتا وآلتةدا لةم خوَيندكاريى
ئيسالمى (ئةنجومةنى ضوارضَيوةى
رَيكخستةوةء خؤى  خوَيندكاران) 
ناوةندى بنكةء زؤر دامةزراندنى ثاش
بوو هونةرى كلتوورىء رؤشنبيرى،
بزووتنةوةية ئةم كة ئةوةى بةهؤى
ببَيتة نوَيوةء قؤناغَيكى بنَيتة ثآ
كؤمةَلطةدا. لة  سياسي ديناميزمَيكي 
كورديش خوَيندكارانى سةردةمةدا لةم
وةرطرنء كةَلك دةرةتانة لةو توانيان
ناوةندى بنكةء دامةزراندنى  بة
طؤظارو دةيان دةركردنى جؤاروجؤرو
ئَيران، بوونَيكي زانكؤكانى بآلوكراوة لة
سةركارى هاتنة ثاش هةبَيت، ئةكتيظيان
بزووتنةوةى نةذاد، ئةحمةدى
قؤناغَيك بةرةوإووى خؤَيندكاريى
دةرةتانةكان هةموو تَييدا كة بووةوة
باَلى ميليتاريستى كةشَيكى داخرانء
دؤخةشدا لةم كَيشا، زانكؤكاندا بةسةر
ضاالكانى خوَيندكاريى كة ديتمان ديسان
بةردةوام نةبوونء بَيدةنط كورد
خوَيندكاران بوونة، هةَلوَيست خاوةن
رؤَلَيكى دةورو بن كؤمةَلطةيةكدا هةر لة
بؤية دةطَيإن، ضارةنووسساز تايبةتء
ضاالكانى ثَيمواية سؤنطةشةوة لةم
كوردستان خؤرهةآلتى خوَيندكاريى
بزووتنةوة لةسةر كاريطةرييان
ئةدةبياتى طوتارو جؤراوجؤرةكانء

سياسي هةية.

ذنان:   بوارى ضاالكانى
زياتر بَلَيين دةكرَيت ديسان ئةمانيش
طةشةيان ريفؤرمخوازاندا سةردةمى لة
رَيكخست، خؤيان جؤرَيك بة كردو
سإينةوةى ذنان لةثَيناو بزاظي ئةوإؤكة
بةداخةوة كة  ناحةز نةريتى كؤمةَلَيك 
باون، كوردةواريدا كؤمةَلطةى لة
بة توانيويانة هةيةء بةرضاويان رؤَلَيكى
دةيانء بة خؤيان رؤشنطةرىء ضاالكيى
رزطاربكةنء بنةماَلة كضء ذنء سةدان
تا توانيويانة  سؤنطةشةوة لةم هةر 
كؤمةَلطة ثاشظةإؤكاني نةريتة رادةيةك
ئةو بةتايبةت بكةن، قةيران تووشي
ضةوساندنةوةى بة رةوايي كة نةريتانةي
مافةكانيانء ثَيشَيلكردنى ذنانء
ضاالكانى دةدةن، ثياوساالري سيستمي
كوردستان خؤرهةآلنى لة ذنان بوارى
زياتر كة ئامانجةكانياندا لةثَيناو
ثياو ذنء مافى يةكسانيى لة خؤى
كؤمةآليةتييةكاندا سياسىء بوارة لة
كاريطةريى لةذَير توانيويانة دةبينَيتةوة،
جؤرَيك سةراسةريدا بزووتنةوةيةكى
ذنان راستيدا لة بكةن، طوتارسازى
جَيى كة نرخيان داوة ثَيناوةدا زؤر لةم
بةنددا لة دةستخؤشييةء ثَيزانينء
مافى بوارى  ضاالكَيكى ضةند  بوونى
راستييةية. ئةو سةلمَينةرى خؤى ذنان،

مافى لة بةرطريى رَيكخراوى
كوردستان: مرؤظى

هاتنة ثَيش كة رَيكخراوة ئةم
دامةزراني نةذاد، ئةحمةدى سةركارى
دةستثَيكرد، ضاالكيى راطةياندو خؤي
طرنطى يةكجار رؤَلَيكى توانيويةتى هةتا
لةسةر هةَلدانةوة  ثةردة لة هةبَيت 
ئيسالمى كؤمارى كة تاوانانةى ئةو
دةيانخولقَينآو كوردستاندا لة رؤذانة
ثَيشَيلكارييةكانى خستنةإووي
لة مرؤظ مافي بة سةبارةت حكومةت
راطةياندنيان كوردستانء خؤرهةآلتى

نَيونةتةوةييةكان. كؤمةَلة كؤإو بة
راستى بة ناوبراو  رَيكخراوى 
دةيان بة توانيويةتى ثَيناوةدا لةم
نةهَيَلَيت رزطاربكاتء كورد مرؤظى
ئيسالميدا كؤمارى رةشةكاني ضاَلة لة
مرؤظى مافى رَيكخراوى لةنَيوبضن،
نرخى ثَيناوةدا لةم كوردستان
ئةندامةكانى بةردةوام داوةء زؤرى
هةإةشةو بةردةم كةوتوونةتة
سةرؤكةكةى ئَيستاش هةر ئازارةوة،

بةنديخانةى لة (كةبوودوةند)
راستي ئةوةى تارانداية، (ئَيظين)ى
رةهةندةوة زؤر لة رَيكخراوة ئةم بَيت
خؤيةتى جَيطةى هةبووةء كاريطةريى

بكرَيت. لَى دةستخؤشيان كة
دامةزراوانةء رَيكخراوو  ئةو
جؤراجؤرةكان بوارة ضاالكانى
فرةإةهةند بةشَيوةيةكى ثَيويستة
خةباتي لة جؤرَيك ثَيشآو بضنة
ثَيشبخةن، ياسايى نيمضة سيظيلء
زؤريان هةبَيت رؤَلى هةروةها دةتوانن
هؤشياريى ئاستى بردنةسةرى لةثَيناو
يةكطرتووانة دةبَيت خةَلكء نةتةوةيى
هةروةها كاربكةن، ثَيناوةدا لةم
بؤ بن بةرنامةتر بة ثالنمةندو ثَيويستة
كةمترين بكةنء قازانج زياترين ئةوةى

بدةن. نرخ
بة دةبَيت اليةنانة لةم رةخنةطرتن 
ئيمكاناتة كةشء ئةو لةبةرضاوطرتنى
بةآلم ثَيدةكةن، كارى ئةوان كة بَيت
ئةوةية هةية كة رةخنةيةك تةنها
لةذَير خؤيان دةبَيت  هةندَيكيان  كة
فارسيية بزاوتة  ئةو هةذموونى 
هةن، ئَيراندا لة كة سةراسةريانةى
بإيارى طوتارو خاوةن بكةنء دةرباز
ئةو ضونكة بن، خؤيان  سةربةخؤى
لة سةراسةريانة فارسيية بزاوتة
ئامانجةكانى لة طةلَيك ناوةرؤكدا
رادةيةكيش تا دوورنء كورد نةتةوةى

زاَلة. بةسةردا شؤظَينيانةيان طيانَيكى
لةطةأل خؤمان ئَيستاش هةر ئَيمة
ئةو دةزانينء نزيك بة زؤربةيان
ناوخؤ لة  ئةوان  رؤذانة كة  شتانةى 
ئَيمةشنء ئامانجى دةدةن، بؤ نرخى
دةكةينء بؤ خةباتى ساَلة لةمَيذ
بإةخسآء ئةوة دةرةتانى هةركاتَيك
بَيت، لةئارادا نةتةوةيى بةرذةوةنديى
هاوكارييةك ضةشنة هيض لة ئَيمة

نابين. كةمتةرخةم لةطةَليان
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ئةندامي لوتفثوري، رامبؤد
حيزبي ناوةنديي كؤميتةي
كة ثَييواية كوردستان، ديموكراتي
دةبَيت رَيكخراوةكان  لة هةندَيك 
بزاوتة ئةو هةذموونى لةذَير خؤيان
لة كة سةراسةريانةى فارسيية
خاوةن دةربازبكةنء هةن ئَيراندا
سةربةخؤى خؤيان بإيارى طوتارو 
ئةم ضوارضَيوةي لة  لوتفثوري بن،
روانطةيحيزبةكةيلةسةر تةوةرةدا

دةخاتةإوو. رَيكخراوانة ئةو

تةوةر

حيزبةكانىخؤرهةآلتةوة روانطةى لة ناوخؤييةكان رَيكخراوة
عةبدولَآل شةهرام تةوةر: سةرثةرشتيارى

ئَيمةشة ئامانجى دةدةن بؤ نرخى رَيكخراوةكان لوتفثوري: ئةوةي رامبؤد

ريفؤرم ثرؤذةى

كة ئَيراندا لة

ريفؤرمخوازانى

كورديش

درَيذكراوةى

ثرؤذةيةن، ئةم

ثرؤذةيةكى

ناسةركةوتووة،

ثَيكهاتةى ضونكة

ئيسالمى كومارى

هةَلناطرآ ريفؤرم

لوتفثورى رامبؤد

فراكسيؤنى

كورد نوَينةرانى

ثةرلةمان لة

كاريطةريى لةذَير

سياسةتةكانى

دةوَلةتى ئةحمةدى

نةذاددايةء

هةَلوَيستَيكى

سةربةخؤو

رةخنةطرانةيان
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٤– ٣٠٦ ئاشكرا بانطةوازي

ناَلثارَيز لة (TYPE C) تةندروستي بنكةي دروستكردني  ــرؤذة: ث
(دووبارة)

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   ٢٠٠٨/١١/٠٣ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٦
¬-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

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٦)

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 (١٧,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة
طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن حةظدة

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 (٣٠,٠٠٠)
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
 R٣– ١٨٩ ئاشكرا بانطةوازي

بةردةسوور)و ئاسياو رَيطاي (بان دروستكردني زاَلطةو ثرؤذةي ثرؤذة:
(دووبارة) لة كةالر بير لَيداني

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   ٢٠٠٨/١١/٠٣ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٦
¬-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

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٦)

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 (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة
طةإانةوةى  لةكاتى دةبَيت كة ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن بيست

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 (٣٠,٠٠٠)
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– ٢٩٩ ئاشكرا بانطةوازي

بؤ خانوو (١٩) ناحيةو بةإَيوةبةري بيناي دروستكردني ــرؤذة: ث
(دووبارة) لة ناحيةي زةالن فةرمانبةران

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   ٢٠٠٨/١١/٠٣ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٦
¬-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

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٥)

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.
ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان  ياساو بةثَيى  تامينات بإى -٤
بة بإى (خطاب ضمان) يان كراو (مصدق) ثةسةند بة ضةكَيكى دياريكراو
كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ضوار بيستء (٢٤,٠٠٠,٠٠٠)

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت
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 (٣٠,٠٠٠)
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– ٢٤٨ ئاشكرا بانطةوازي

بؤ خانوو (١٩) ناحيةو بةإَيوةبةري بيناي دروستكردني ــرؤذة: ث
(دووبارة) بيارة لة فةرمانبةران

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   ٢٠٠٨/١١/٠٣ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٦
¬-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

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٥)

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.
ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان  ياساو بةثَيى  تامينات بإى -٤
بة بإى (خطاب ضمان) يان كراو (مصدق) ثةسةند بة ضةكَيكى دياريكراو
كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن دوو بيستء (٢٢,٠٠٠,٠٠٠)

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت
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 (٣٠,٠٠٠)
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– ٣٥٢ ئاشكرا بانطةوازي
ثَينجوَين لة نموونةي ياريطاي دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠٥ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٩
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/١٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى *رؤذىكردنةوةوئاشكراكردنىتةندةررؤذى٢٠٠٨/١١/١٩

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 ٣)

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.
ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان  ياساو بةثَيى  تامينات بإى -٤
بة بإى (خطاب ضمان) يان كراو (مصدق) ثةسةند بة ضةكَيكى دياريكراو
دةبَيت  كة  رؤذ  ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن سةد (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

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.
دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٤٥٠,٠٠٠)
دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة كة

دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كةسةى كة ئةو سةر
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

١١/ب/٢٠٠٨ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٨/١٠/٢٨ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
لة سلَيماني كةركوك

ضةمضةماأل بةرايي دادطاي

ئاطاداري
نيشتةجَيبوونت شوَيني  ئَيستا كة امين)  محمد (رشيد داوالَيكراو  بؤ

ناديارة
ملك) محمد داواكار (عبداهللا

داوا  تَييدا ١١/ب/٢٠٠٨ كة ذمارة بة كردووة تؤمار لةسةرت داوايةكي
ناوي  بة ضةمضةماأل م١ ١٢/٨٥ ذمارة خانووي كردني (تمليك دةكات
هةروةكو ئةستؤت، بخرَيتة داواكةش  ماندوبووني  ئةركء وة خؤي)
نيشتةجَيبوونت شوَيني كة نَيردراوة دةركةوت بؤت ئاطادارنامايةي لةو
رؤذنامةي رَيطةي دوو لة بكرَييتةوة ئاطادار كة بؤية بإياردرا ناديارة،
دادطاية، بةردةم ئةم لة ئامادةبي ئةوةي بؤ فةرمي ناوخؤوة، رؤذانةي
يا خؤت ئةطةر بةثَيضةوانةوة ،(٢٠٠٨/١١/١٨) رؤذي سةرلةبةياني
بةرامبةرت غيابي ئاشكراو دادبيني ئةوا نةبَيت، ئامادة ياسايت نوَينةري

ياسا. بةثَيي ئةدرَيت ئةنجام
دادوةر

احمد عارف صالح الدين

٥٦٦/ب/٢٠٠٨ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٨/١٠/٢٣ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني لة كةركوك تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
ضةمضةماأل بةرايي دادطاي

ئاطاداري
نيشتةجَيبوونت شوَيني  ئَيستا  كة عبداهللا) محمد  (أمينة داوالَيكراو بؤ

ناديارة
سلمان) محمد (رضا داواكار

داوا  تَييدا ٥٦٦/ب/٢٠٠٨ كة ذمارة بة كردووة تؤمار لةسةرت داوايةكي
ذمارة موَلكي لة بةشة، (٧) كة موَلكةكةت بةشة كردني (تمليك دةكات
بخرَيتة  داواكةش ماندوبووني ئةركء وة ضةمضةماأل) ١ كةرتي   ٣٧
كة دةركةوت نَيردراوة بؤت ئاطادارنامايةي لةو هةروةكو ئةستؤت،
لة بكرَييتةوة ئاطادار كة بؤية بإياردرا ناديارة، نيشتةجَيبوونت شوَيني
ئامادةبي ئةوةي بؤ رؤذانةي فةرمي ناوخؤوة، رؤذنامةي دوو رَيطةي
بةثَيضةوانةوة ،(٢٠٠٨/١١/٩) رؤذي سةرلةبةياني دادطاية، ئةم بةردةم لة
ئاشكراو دادبيني ئةوا نةبَيت،  ئامادة ياسايت نوَينةري  يا خؤت ئةطةر

بةثَيي ياسا. ئةدرَيت ئةنجام غيابي بةرامبةرت

دادوةر
شوان حبيب صالح

www.ne
tew

e.c
om
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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
عةلى ئيبراهيم

٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩ ٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

ئــــاطــــادارى

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

دادطاي تاواني كةركوك
١٦/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢٩ بةروار:

«ئاطاداري»

علي اسماعيل ئافتاو -١ راكردوو تؤمةتباري بؤ
علي حسين ئاري -٢

ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي لةبةرئةوةي
بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (١/٣٧٧)
نيية دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (ضةمضةماأل)وة ثؤليسي
كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان  رؤذنامة  لة بإيارماندا

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان بةردةم لة  ٢٠٠٨/١٢/٧ رؤذي لة
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

سةرؤك
أكرم فرج أمين

سلَيماني/٥ بةرايي دادطاي
ذمارة:١٤٤٨/ب/٢٠٠٨
٢٠٠٨/١١/٢ بةروار:

ئاطاداري

مةال رشيد حاجي داواكار/ عبدالرزاق
عزيز عبداهللا عثمان لةسةركراو/ داوا

/١٤٤٨ ذمارة  داواي لة  ٢٠٠٨/١٠/١٩ بةرواري لة دادطاية  ئةم
م١ بي بي  ذ/٥٣٧٩/١٣ كردني موَلكي تةمليك بإياريدا بة ب/٢٠٠٨
نيشتةجَيبوونت شوَيني نادياري بةر لة داواكارةوة بةناوي جل
ثَيشكةشكردني بؤ بإيارةكة بة ئاطاداكردنةوةت بة بإياريدا دادطا
ــةرواري ب لة  رؤذدا  (٣٠) مــاوةي لة بإيارةكة لة ناإةزايي
ثلةي بإيارةكة بةثَيضةوانةوة ئاطادارييةوة، ئةم بآلوكردنةوةي

وةردةطرَيت. كؤتايي

دادوةر
امين اسماعيل عبداهللا

سلَيماني/١ كةتن دادطاي
٨١٥/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢٧ بةروار:

«ئاطاداري»

حمة محمود كوردؤ راكردوو تؤمةتباري بؤ
بةثَيي بكرَييت دادطايي ئــةوةي  بؤ نــَيــردراوي لةبةرئةوةي
بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (هاتووضؤ) ياساي لة (٢٤) ماددةي
دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (ســارداو)وة ثؤليسي بنكةي
بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان  رؤذنامة لة  بإيارماندا نيية

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان بةردةم لة  ٢٠٠٩/٢/٩ رؤذي لة  كة
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

دادوةر
توفيق محمد عادل

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

دادطاي تاواني كةركوك
٣٦١/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١١/٢ بةروار:

«ئاطاداري»

محمد علي ثشتيوان راكردوو تؤمةتباري بؤ
ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي لةبةرئةوةي
ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (مرور) ياساي لة (٢٤)
بإيارماندا نيية دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (ضةمضةماأل)وة
رؤذي لة كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة

خؤت بطةيةنيتة  يان بيت ئامادة بةردةم دادطاكةمان ٢٠٠٩/١/١٨ لة
بةثَيضةوانةوة رؤذةدا  لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي  نزيكترين

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي

سةرؤك
أكرم فرج أمين

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

دادطاي تاواني كةركوك
٢٣٥/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢٩ بةروار:

«ئاطاداري»

ابراهيم هرَيم -٢ فتاح صالح عدالت -١ راكردوو تؤمةتباري بؤ
صالح

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئــةوةي  بؤ نــَيــردراوي لةبةرئةوةي
تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (ســزادان) ياساي  لة  (٤٠٦) ماددةي
دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (كفري)وة ثؤليسي بنكةي بة
كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان بةردةم لة  ٢٠٠٨/١/١٦ رؤذي لة
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

سةرؤك
أكرم فرج أمين

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

دادطاي تاواني كةركوك
٥١/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١٠/٢٩ بةروار:

«ئاطاداري»

حمة رفيق بةختيار راكردوو تؤمةتباري بؤ
ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي لةبةرئةوةي
بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (٤٣١)
نيية دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (ضةمضةماأل)وة ثؤليسي
كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان  رؤذنامة  لة بإيارماندا
يان  بيت ئامادة دادطاكةمان بةردةم لة  ٢٠٠٨/١٢/١٦ رؤذي لة
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

سةرؤك
أكرم فرج أمين

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

دادطاي تاوانةكاني كةركوك
٢٨٠/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١١/٢ بةروار:

«ئاطاداري»

احمد محمود ماجد راكردوو تؤمةتباري بؤ
ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي لةبةرئةوةي
بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي  لةو  (ضــةك) ياساي لة  (٢١)
دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي كةالر)وة (رزطاري/ ثؤليسي
كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان بةردةم لة  ٢٠٠٩/١/١٨ رؤذي لة
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

سةرؤك
أكرم فرج أمين

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
دادوةري ئةنجومةني

دادطاي تاوانةكاني كةركوك
٣٠٦/ج/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١١/٢ بةروار:

«ئاطاداري»

مصطفى قادر  عبدالرحمن راكردوو تؤمةتباري بؤ
ماددةي بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي لةبةرئةوةي
بنكةي بة تايبةتة كة كَيشةيةي لةو (سزادان) ياساي لة (٤٠٦)
دياريكراوت لةبةرئةوةي جَيطةي رانية)وة (كَيوةإةشي/  ثؤليسي
كة بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان رؤذنامة لة بإيارماندا نيية

يان  بيت ئامادة دادطاكةمان بةردةم لة  ٢٠٠٩/١/١٨ رؤذي لة
رؤذةدا لةو هَينانت بؤ ثؤليس  بنكةي  نزيكترين  بطةيةنيتة خؤت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة

سةرؤك
أكرم فرج أمين

روونكردنةوة
كةركوك، ئةنتراكس طةيشتة نةخؤشى  ناونيشانى  لةذَير  بابةتَيك  سآ  الثةإة لة ٢٠٠/١٠/٢٨دا رؤذى ٣٣٣ى ذمارة لة
سنوءرى طةيشتوءةتة دهؤكةوة لة ئةو نةخؤشيية بوءنةوةى بآلو دواى كة طواية بآلو بوءةتةوة، منةوة بةناوى لَيدوانَيك
لَيى نيية، ئاطايشم رانةطةياندءوةو شَيوةيةم لةو لَيدوانى من كة رادةطةيةنم، خوَينةران ئَيوةو بة ئةوة من ناحيةى شوان،
وةآلمةكةى ئَيستاش تاوةكو ثشكنينء بؤ  براوة هاوآلتى  دوو برينى كة وتوءة رؤذنامةيةكم بةضةند من لةبةرئةوةى

بة رؤذنامةكةتان. نةداوة لَيدوانم من لةوبارةيةوة دةكةمةوة تةئكيد نةهاتوءةتةوة. بؤية
رَيزمدا... لةطةأل

ئيبراهيم د.سؤزان
شوان ظَيتةرنةرى بةإَيوةبةرى

ونبوون
هةواَلى تؤإى لة كارمةند حةمةساَلح) (بةخشندة بةناوي ثَيناسَيك -
كؤمثانياى بيطةإَينَيتةوة بؤ تكاية دؤزييةوة كةس ونبووة، هةر كوردى
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www.asiacell.com خزمةتطوزاريي بةشداربووان ١١١ 

كارتي 100$ ئاسياسَيَل بكِرة 
20$ دياريش بؤ باَالنسةكةت  وةربطرة

تازةترينى ئاسياسَيَل

ئَيستا كارتي 100$ ئاسياسَيَل لة بازاِرداية 
بيست دؤالر دياري لةطةَلداية

ئامادةبوونتان بة خؤشحاَلين
شيعر خوَيندنةوةى كؤإى لة

بةطيخانىء نةزةندى شاعيران،
قةرةداغي. دالوةر

 ١١/٣ بةروارى دووشةممة رؤذى
هؤَلى سلَيمانى سةنتةرى لة
بةختيارى. طةرةكى طةنجان،

ثاشنيوةإؤ ٣:٣٠ى كات:

خؤشحاَليمانة مايةى هاتنتان

شيعردا، هةتاوى ثةنجةرةى نيشتمان.لةبةر ئيَوارانَيك ثياسة، بالَدةكيَشَيءثايزانَيك ناشرينى هةلَدةضنَي.كاتَيك ذيان بة تةنط دادةطيرسَينءنائوميَدى شيعر جاويدةكانى دةذةنن.قامكة ذيان ميلؤدى شاربةشار
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