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٤ ٥ل ل ٣ ل

ثزيشكةكان ناإةزايى «دةترسين
بَيت» ثشتةوة لة سياسى دةستَيكى

سوورة لةسةر هةلَوَيستةكةى بارزانى
رؤذنامة

تريش ــى ــك ــارَي ج ـــى ـــارزان ب ــود  ــةســع م
دةتوانن ئةمريكا هَيزةكانى كة دووثاتيدةكاتةوة

دابنَين. كوردستان لة بنكة بارةطاو
بارزانى قسةكانى لة  ــك  رؤذَي ضةند دواى
حاَلةتى لة ئامادةية  هةرَيم  كة ئةوةى  لةسةر
لةسةر ئةمريكا، عَيراقء حكومةتى رَيكنةكةوتنى
هةردوءال، نَيوان ئةمنيى ثةيماننامةى مؤركردنى
كؤبوءنةوةيةكدا لةطةأل لة هةرَيم دوَينآ سةرؤكى
جةختى دووبارة ئةمريكا،  لة كورديى  رةوةندى
لةوةى دَلنياية كة كردةوة  ثَيشترى  وتةيةى لةو
لةسةر دةبَيت رةزامةند كوردستان ثةرلةمانى
هةرَيمى لة ئةمريكا  سةربازيى بنكةى  بوونى

بكات. داواى واشنتؤن ئةطةر كوردستان،
ئةو دواى بارزانى جةختكردنةوةيةى ئةم
ضةند لةاليةن كة دَيــت ناإةزاييانة رةخنةء 
ئاراستةى عَيراقييةوة كةسايةتييةكى حيزبء
لَيكؤَلينةوة ناوةندى كؤإَيكى لة ئةوةى ثاش كرا،
مةسةلةيةى ئةو واشنتؤن لة ستراتيذييةكان

خستةإوو.
سةرؤكى بؤضوونةى ئةو ثَيضةوانةى بة

كؤمارى عَيراق سةرؤك تاَلةبانى، جةالل هةرَيم،
ئةلعَيراقيية، كةناَلى لةطةأل ضاوثَيكةوتنَيكيدا لة
بؤى نيية كة هةرَيم ئةوة كردةوة جةختى لةسةر
رَيككةوتنة جؤرة ئةو بةغدا رةزامةنديى بةبآ

بكات. مؤر
ئاماذةى رؤذنامة بؤ سياسيى ضاودَيرَيكى
ــةردوو ه هةَلوَيستانةى ــةو «ئ كة بــةوةكــرد
رَيكنةكةوتنى نيشانةى  ــورد  ك ســةركــردةى
كة بةداخةوة طرنطةكان، ثرسة ثَيشوةختة لةسةر
كورد ناحةزةكانى اليةنة ناكؤكييانة جؤرة ئةو

لَيدةبينن». سوءدى
جةختكردنةوةيةى ضاودَيرة ئةو هةمانكاتدا لة
بنكةى دانانى بؤ  رةزامةنديى لةسةر  بارزانى
«هةنطاوَيكى بة كوردستان لة ئةمريكا سةربازيى
ئاماذةيةكة كة قةَلةمدا،  لة وردبين»  سياسيى
ثةيوةنديية لة هةرَيم دوءركــةوتــنــةوةى بؤ 
بةغدا، رةسميى سياسةتى لة ديبلؤماسييةكاني
جؤرة هةموو  كؤنترؤَلكردنى هةوَلى لة  كة
مةرجةع تةنها بة خــؤى  ثةيوةندييةكدايةو

دادةنَيت.
ــارةى ب لــة ــك ــَي ــوءن ــةدواداض ب ٣دا  ل لــة 

بخويَنةرةوة ناإةزاييةكان

تـوأةن ديـكـة كـهـاتـةكـانـى ثـيـَ كـوردو لـة مـةسـيـحـيـيـةكـان

١٢ ل

رؤذنامة

مادةيةكي عَيراق  ثةرلةماني 
كةمينةكان ثشكي بــة تايبةت
ــزطــاكــان ثــارَي ــة ئــةنــجــومــةنــي ل
 ١ ثَيكهاتةيةك هةر كة ثةسةندكرد،
ئةنجومةني لة ثَيدةدرَيت كورسي
ئةوة مةسيحييةكانيش ثارَيزطاكانداو

داإَيــذراو بؤ  بةرنامة ثيالنَيكي  بة
كؤمار سةرؤكايةتي لة داوا دةزاننء
وةك مادةية رةتبكاتةوة، ئةو دةكةن
هةَلبذاردني ياساي هةموارَيكي

نةكات. ثةسةندي ثارَيزطاكان
عَيراق ثةرلةماني لة دوَينآ
ثَيشنيازى سآ لةسةر طفتوطؤ
كةمينةكان نوَينةرايةتي بة تايبةت

كرا، ثارَيزطاكان ئةنجومةني لة
 ٣ موسأل لة يةكةم (ثَيشنيازى
مةسيحييء هةر يةكة لة بؤ كورسي

بؤ  ــي ــورس ك  ١ ــيــةكــانء ــزدي ــَي ئ
كورسي   ٣ بةغدا لة شةبةكةكانء
سابيئة  بؤ  ١ مةسيحييةكانء بؤ
بؤ  كورسيش  ١ مةندائييةكانء
ثَيشنيازي موسأل، مةسيحييةكاني

هةر  بــؤ كــورســي   ١ ــش ــي دووةم
ثارَيزطايةو سآ لةو  ثَيكهاتةيةك

بؤ  كورسي  ٢ سَييةميش ثَيشنيازي 
ثارَيزطايةو سآ لةو  مةسيحييةكان
موسألء لة شةبةك بؤ كورسييةك

بةغدا  لة  سابيئةكان  بؤ  كورسي   ١
دةكرَيت). تةرخان

 ١٠٦ دةنطي بة سةرئةنجام 

ئةندامي   ١٥٠ كؤي لة ثةرلةمانتار
دووةم ثَيشنيازي ــامــادةبــوو، ئ
سآ لةو بةوثَييةش ثةسةندكراو
هةر  بــؤ كــورســي   ١ ثــارَيــزطــايــة
ثارَيزطاية سآ  لةو ثَيكهاتةيةك 

دةكرَيت. تةرخان
نوَينةري ساوا، ئةفرايم ئةبلةحةد
ليستي هاوثةيماني مةسيحييةكان لة

كوردستان،بؤرؤذنامةيئاشكراكرد،
تر ثَيكهاتةكاني رةزامةنديي  بآ كة
لةسةر نوَينةرايةتي كةمينةكان دةنط
موئامةرةيةكي بة ئةوةشي درا،
بةرامبةر زاني داإَيذراو بؤ بةرنامة

مةسيحييةكان.
ـــك  ـــَي ـــؤرت راث  ٢ ل لــــة 

بآلوكراوةتةوة.

نابَيت حيزبةكان رَيبةرانى
حيزبى بة بكةن رَيكخراوةكان

فةرمى بة حكومةتى هةرَيم تائَيستا
نيية ئَيراندا لة نووسينطةى

(رةط) ضارةنووسى
بةرةوكوَي؟
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بارزانى  لَيدوانةكةى  كاردانةوةى
كوردستان  لة ئةمريكا بنكةى سةربازيى دامةزراندنى بة سةبارةت

تَيثةإاندووة خؤى دةستووريى مافى بارزانى نجَيفى: ئوسامة

بكات قسة دؤسيةية لةسةر ئةو دةزانَيت خؤى بة مافى كورد دزةيى: سةفين
قادر هةستيار

ــةرةب ع ثةرلةمانتارَيكى ضــةنــد
هةرَيم سةرؤكى لَيدوانةكانى لة رةخنة
دامــةزرانــدنــى بة ــارةت ــةب دةطــرن س
هةرَيمى لة ئةمريكى سةربازيى بنكةى
قسةيةى «ئــةو ثَييانواية كوردستانء 
كوردستان هةرَيمى بة زيان بارزانى

دةطةيةنَيت».
بارزانى، مةسعود ئــةوةى دواى لة 
كؤإَيكى لة كوردستان، هةرَيمى سةرؤكى
لة ستراتيذييةكان لَيكؤَلينةوة ناوةندى
رايطةياند، ئةمريكا ثايتةختى واشنتؤنى
كوردستان ثةرلةمانى واية بــإواى كة 
دامةزراندنى لةسةر دةبَيت رةزامةند
هةرَيمى لة ئةمريكى سةربازيى بنكةى
رَيككةوتنى ئةطةر حاَلَيكدا لة كوردستان،
حكومةتى ــةردوو  ه نَيوان ستراتيذى

لَيدوانة ئةو نةكرا. ئيمزا ئةمريكى عَيراقىء
ليستء كاردانةوةىسلبىلةالىهةندَيكلة

. هَينايةكايةوة عةرةبةكان ثةرلةمانتارة
ثةرلةمانى  ئةندامى نجَيفى، ئوسامة  
لَيدوانَيكيدا لة عَيراقلةسةرليستىعَيراقيية،
سةرؤكى لَيدوانةى ئةو رؤذنامة، بؤ
دةسةآلتء بةسةر «بازدان بة هةرَيمى
بؤ هةوَلَيك عَيراقء  سةروةرييةكانى 
لةقةَلمداء عَيراقي» ثةرلةمانى بَيهَيزكردنى
خؤى دةستووريى  مافى «بارزانى وتى: 

تَيثةإاندووة».
هةرَيمى حكومةتى ثَييواية نجَيفى،
دةسةآلتى لة  زيــاد ئَيستا كوردستان
مامةَلة كؤنفيدراَليش تةنانةت فيدراَلىء
ضوارضَيوةى دةضَيتة خةريكة دةكاتء
سةربةخؤوة. دةوَلةتى  هةَلسوكةوتى 
دانانى ئةوةكرد؛ بؤ ئاماذةى هــةروةك
لة بةر ئةمريكيش سةربازيى بنكةى
ئةمريكاو نَيوان ستراتيذى رَيككةوتنى

هةرَيمء حكومةتى ثةيوةندييةكانى عَيراق،
. مةترسييةوة دةخاتة ناوةند

ــى ــرس ــةرث ب ــــــى، ــن دزةي ــي ــةف س
ثارتى دةرةوةى ثةيوةندييةكانى 
لةو بةرطرى كوردستان، ديموكراتى
كوردستان هةرَيمى  سةرؤكى لَيدوانةى 
بؤ خةبات مَيذة  لة كــورد وتــى: كــردء 

لةو زؤر ــات، دةك عَيراق ديموكراسى
دةزانَيت خؤى مافى بة زياتر اليةنانةش
تازة كة  بكات قسة دؤسيةية  ئةو لةسةر 

عَيراقةوة. سياسى طؤإةثانى هاتوونةتة
كة اليةنة تاكة كورد وتيشى: دزةيى
رَيككةوتنى لة دوودَليى ثشتطيريى  بآ بة
ستراتيذى نَيوان ئةمريكاو عَيراق كردووةو

ئةو لةسةر جياوازيش رايةكى هةموو
وةردةطيرَيت. هةند بة دؤسيةية

نيعمة، ئيبراهيم خؤشيةوة ــةالى ل
ــوق ــةواف بــــةرةى ت ــارى ــت ــان ــةم ــةرل ث
عــَيــراق، نــوَيــنــةرانــى  ئةنجومةنى  لــة 
لَيدوانةى لــةو خــؤى سةرسوإمانيى
بة ــى: وت دةربـــإىو هةرَيم  سةرؤكى
درَيذايى مَيذووى عَيراق حكومةتى ئةمريكا
ثشتطوآ كوردى هاوكاريى داواى هاوارو
ستةم، سةيرة لة رزطاركردنى خستووة بؤ
لة سةربازييةكانى بنكة دةكات داوا كورد

كوردستان دابنَيت.
ـــةرةى تــةوافــوق ب ــةو ئــةنــدامــةى ئ
دانانى كة كردةوة ئةوة لةسةر جةختى
هةرَيمى لة ئةمريكى سةربازيى بنكةى
دراوسآ وآلتانى بؤ زيانى كوردستان،
بةرامبةر خراثيشى كاردانةوةى دةبَيـتء
بةهاى لة دةبَيتء كوردستان هةرَيمى بة

دةكاتةوة. كةم
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نيعمة: ئيبراهيم
ئةمريكا حكومةتى عَيراق مَيذووى درَيذايى بة

بؤ خستووة ثشتطوآ كوردى هاوكارى داواى هاوارو
دةكات داوا كورد سةيرة ستةم، لة رزطاركردنى

كوردستاندا بَيت بنكة سةربازييةكانى لة

نياز نايف

له پزيشكييهكان كؤلَيژه خوَيندكاراني
گرَيبه ست، به  دامهزراندنيان بإياري  دژي
بةإَيوةبةرى مانطرتنء  لة  بةردةوامن
سلَيمانيش تةندروستى فةرمانطةى
ثشت لة دةستَيك كة هةية لةوة طومانى

بَيت. ناإةزاييانةوة ئةو
ههرَيمي حكومهتي لهمهوبهر ماوهيهك
ــي ــووان دهرچ دا  بــإيــاري  كوردستان 
زانكؤكاني پزيشكييهكاني كؤلَيژه
گرَيبهست بــه كــوردســتــان هه رَيمي 
ناإهزاييهكي بإيارهش  ئهم دابمهزرَينَيت، 
خوَيندكاران الي لَيكهوتووه تهوه زؤري

كؤلَيژانه. ئهو دةرضووانى
خؤثيشاندانى مانطرتنء درَيذةى لة
خوَيندكاراني دوَيــنــآ ثزيشكةكاندا
پزيشكيي كؤلَيژي چوار ههر دةرضووى
دانــســازيء ده رمــانــســازيء گشتيي ء 
بهردهم بؤ خؤپيشاندانَيكيان پهرستاري،
سلَيماني تهندروستي فهرمانگهي

رَيكخست.
ئاماذةيان ناإازييهكان خوَيندكاره 
ــردوودا راب رؤژي  چهند له  كة ــةوةدا ب

گرَيبهست به دامهزراندنيان بإياري دژي
تا بةآلم راگهياندووة، خؤيان مانگرتني 
خهمساردنء بهرپرسه كان اليه نه ئَيستا
بؤ ــهوه  ــهت ــهداون ن وةآلمــَيــكــيــان هيچ 

داواكارييهكانيان. جَيبهجَيكردني
بةإَيوةبةرى عةبدوَلآل، شَيركؤ د.
سلَيمانى، تةندروستى فةرمانطةى طشتيى
نــاإةزايــى لــة خــؤى  سةرسوإمانيى
بةوةدا ئاماذةى دةربــإىء ثزيشكةكان 
ثزيشكانة ئةو بؤ كة طرَيبةستةى ئةو كة
نا ئةطةر طرَيبةستة، ناوى تةنها دةكرَيت،

ثزيشكةكانى مووضةى وةك مووضةكةيان
لة كاتَيكدا لة هةية، دةرماَلةشيان ديكةيةو
وتى: نييةو دةرماَلة طرَيبةستدا سيستمى
شتى ناإةزايية ئةم دةترسين لةوة «ئَيمة
بَيمتمانةيى وةك بَيت ثشتةوة لة ترى
هاندانيان ياخود حكومةت،  بةرامبةر

سياسييةوة». اليةنَيكى لةاليةن
تةندروستى فةرمانطةى بةإَيوةبةرى
مةبةستى بة بةوةشدا، ئاماذةى سلَيمانى،
خوَيندكارانة ئةو داواكاريى طةياندنى
قسةى تةندروستيدا ــرى وةزي لةطةأل

خــؤيــهوه الي ــش ــري وهزي كــــردووةء 
هةَلوهشاندنهوهي كه رايگهياندووه
كؤلَيژه دهرچوواني دامهزراندني  بإياري
دهسةآلتي له گرَيبهست، به پزيشكييهكان
ئهنجومهني لــةاليــةن نييهو ــدا ــةوان ئ
وتى: دراوةو لةسةر بإيارى  وهزيرانةوة
بإيارةكة لةسةرة ئةوةندةمان تةنها «ئَيمة

بكةين». جَيبةجَيى
فةرمانطةى هةَلسةنطاندنةكانى ثَيى بة
ئةمساأل بــؤ سلَيمانى، تةندروستى 
ثارَيزطاى سنوورى نةخؤشخانةكانى

 ١٢٠ بة ثَيويستيان طةرميان سلَيمانىء
ئةو خوَيندكارانةى لة كاتَيكدا هةية، ثزيشك

 ٩٠ تةنها دامةزراندنن، نيازى بة ئةمساأل
خوَيندكارن.

كة خستةإوو ئةوةشى شَيركؤ د.
نةخؤشخانةكانء بةإَيوةبةرى راى ثَيشتر
بة هةموويان وةرطيراوة، سةنديكاكان
بكرَيتة دامــةزرانــدن كة ــن دةزان باشى 
جارَيك  مانط  ٣ هةموو طرَيبةستء
ئيشء ثزيشكةكانء بؤ هةَلسةنطاندن
لة ئَيستا «تا  وتيشى: بكرَيتء كارةكانيان 
لةسةر ثزيشك يةك عَيراقيدا حكومةتى

النةبراوة». هةَلسةنطاندنة ئةو
ميانةى لة مانطرتوو خوَيندكارانى
خستةإوو، خؤثيشاندانةكةياندا ئةوةشيان
وةآلمَيكي هــهرَيــم حكومهتي ئةگهر
دهبن ناچار ئهوا نه داتهوه، ئيجابييان
رهنگه بده نء مانگرتنهكهيان به درَيژه
فه رمانگهي به رده م له هه ر شهويش به

بمَيننهوه. سلَيمانيدا تهندروستي
كؤلَيژه خوَيندكاراني دوَيــنــَيــش
ههمان بؤ ههولَير شاري  پزيشكييهكاني
شهقامهكانء داوايان سهر مهبهست رژانه
كردحكومهتيههرَيمبإياريدامهزراندنيان

هةَلبوه شَينَيتهوه. گرَيبهست به

سلَيمانى: تةندروستى بةإَيوةبةرى

بَيت ثشتةوة لة سياسى دةستَيكى ثزيشكةكان ناأةزايى دةترسين

سةعدولَآل ثشتيوان

كةركوك باآلى وةفدَيكى
ثَيشكةشكردنى بةمةبةستى
سبةينآ بإيارة ياداشتَيك
بــةغــدا ـــارى ســـةردانـــى ش
ساآلنةى كؤنطرةى لة بكةنء
عَيراقدا ثالندانانى وةزارةتى 

بكةن. بةشداريى
ــةرى، ــةد عــةســك ــةحــم ئ
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى
ليذنةى بةرثرسى  كةركوكء 
رؤذنامةى بة ئاوةدانكردنةوة،
بةشداريكردنى راطــةيــانــد:
ــةدا ــطــرةي كــؤن ـــةو ئــَيــمــة ل
ـــىء ـــاري داواك ــدنــى ــان طــةي

ثارَيزطاى ثَيشنيازى رةخنةء
بةرثرسانى بــة  كةركوكة
مةبةستةش ئةو بؤ عَيراق،
ئامادةكردووةو ياداشتَيكمان
ثَيشكةشى كؤنطرةكةدا لة
ثةيوةنديدارةكانى اليةنة

دةكةين. بةغداى
ئةنجومةنى ئةندامةكةى 
باسى كةركوك ثارَيزطاى
ــاوةى لــة م كــة لــةوةشــكــرد
ــــردوودا راب ــى ضــةنــد ســاَل
ضةند جَيبةجَيكردنى بإيارى
كةركوك لة طرنط ثرؤذةيةكى
ئَيستا ــا ت ـــةآلم  ب دراوة،
نةكراونء جَيبةجآ هيضيان
داواى ســةردانــةيــانــدا ــةم  ل

دةكةن. جَيبةجَيكردنيان

بة   ١١/٦ -٥ ــى رؤذان لة 
وةزيرانء سةرؤك بةشداريى
وةزيرةكانء جَيطرةكانىء 
ــةرى ثــارَيــزطــاكــانــى ــن ــوَي ن
ثالندانانى وةزارةتى عَيراق،
سَييةمى كؤنطرةى عَيراق
دةبةستَيتء خؤى  ساآلنةى
لة هـــةريـــةك ــشــة ــاري ــإي ب
ــوكء ــةرك ك ثـــارَيـــزطـــارى
ئةنجومةنى سةرؤكى جَيطرى
ئةحمةد كةركوكء ثارَيزطاى
ليذنةى بةرثرسى  عةسكةرى 
ئةنجومةنى ئاوةدانكردنةوةى
ــى ــةشــداري ب ــة ــاك ــزط ــارَي ث
داواكارىء بكةنء كؤنطرةكة
بة ــوك ــةرك ك رةخــنــةكــانــى

بكةن. ثَيشكةش ياداشتَيك

بةغدا دةداتة ياداشتَيك كةركوك

زانيار داقوقي

بة  زياترلة١٤٠٠ خَيزانيعةرةبكة
لة بيدونةكان(بَيناسنامةكان)ناسراون،
بؤ عَيراق ثَيشووي رذَيمي سةردةمي
سةر ناوضةكاني هَينراونةتة تةعريب
ئةوةي ثارَيزطاي كةركوك، بةهؤي بة
لة سةرةتاييان  بةَلطةنامةيةكي هيض 
ثَيدةضَيت نيية، ثَيشوويان ثارَيزطاكاني
كةركوكء ئةسَلي دانيشتووي بكرَينة
تري دانيشتوويةكي ــةر ه وةك

لةطةَلدا بكرَيت. ناوضةكة مامةَلةيان
بةرثرسي ســديــق، ــةإةش ــاك ك
،١٤٠ مادةي كةركوكي نووسينطةي
راطةياند: رؤذنامةي بة لةوبارةيةوة

 ١٤٠ مــادةي ليذنةي ئــةوةي دواي 

ناوضة طــةإانــةوةي بــؤ  ثَيكهات
طةإانةوةي كةركوكء دابإاوةكاني
شوَينةكاني بؤ هــاوردة عةرةبي
بؤ ئاوارةكان طةإانةوةي خؤيانء

خَيزاني   ١٤٠٠ لة زياتر كةركوك،
ناسراونء (بيدون) بة كة عــةرةب
دوبــزو داقـــوقء ــةزاي ق لة ئَيستا 
نيشتةجَيكراون، لةيالن ناحيةي
بؤ كةسايةتييةكانيان ضةندينجار
سةرداني طةإانةوةيان مةبةستي

دةكةن،   ١٤٠ كةركوكي نووسينطةي
ثَيشوودا رذَيمي سةردةمي  لة بةآلم
خةَلكي ئةسَلي كةركوك دانراونء بة

نايانطرَيتةوة. مادةكة ئَيستا تا
بة خةَلكة ئةو ئــةوةي هؤكاري
ئةو طواية ئةوةية ناسراون، بيدون
عةرةبييةوة كةنداوي  لة  عةرةبانة

ثَيشوو رذَيمي ناوضةكة، هَينراونةتة
شارةكةو تةعريبكردني بةناوي
لةو ئةمني ثشتَينةي بةمةبةستي

شوَينانة دايناون.
ــامــاذةي ئ ــةإةش ســديــق، ــاك ك
نووسراويان ضةندينجار بةوةشدا
ثَيشوويان ناوضةكاني بؤ كــردووة
كـــوت، شــةرطــاتء ــة، ــي ــوان ــة (دي ل
هيض خَيزانانة ئةو بــةآلم موسأل)،
ئةو خةَلكي كة نيية بةَلطةنامةيةكيان
ثارَيزطايةك وةريان هيض ناوضانة بنء

ناطرَيت.
ذمارةيان كة هاوردانة خَيزانة ئةم
خةَلكي  ئَيستا وةكو تا  ١٤٠٠ خَيزانة،
دةكرَيتء لةطةَلدا مامةَلةيان كةركوك
ثرؤذةيةك هةر هةية ئةوةيان مافي

بدرَيتآ. كشتوكاَلييان زةوي بكةنء

دةكريَنة  (بيدون) عةرةبي ١٤٠٠ خَيزاني
خةلَكي كةركوك
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قادر بورهان

هةولَير

ــاإةزايــى ن ئيسالمى يةكطرتووى
كة دةردةبإَيت ثارتى يةكَيتىء بةرامبةر
ثؤستى ثَيدانى بةَلَيني ساأل سآ دواى
بةجآ يةكطرتوو بة ثةرلةمانيان سكرتَيرى

نةطياندووة.
ساَلى كؤتايى  هةَلبذاردنةكانى لةدواى 
كوردستان، ثةرلةمانى ثَيكهَينانى ٢٠٠٥و
ثةرلةمان سكرتَيرى ثؤستى بؤ بإياربوو
يةكطرتووى بة بدرَيت  مانط  شةش دواى
هاوثةيمانى كة كوردستان، ئيسالميى
هةَلبذاردنى بؤ بــوون ثارتى  يةكَيتىء
ئةو ئَيستا تا كوردستان، بةآلم ثةرلةمانى

يةكطرتوو. نةدراوةتة ثؤستة
ثةرلةمانى ئةندامى محةمةد، تاظطة
يةكطرتووى ليستى لةسةر كوردستان

رَيككةوتنَيكى «بةثَيى وتــى: ئيسالمى،
ثةرلةمان سكرتَيرى ثؤستى سياسى،
كة رَيككةوتين  واش كــةوتء ئَيمة بةر
لة بةآلم وةريبطرين،  مانط شةش  دواى
مانط شةش  ئةوكات كة  ٢٠٠٥/١٢/٤دا
دةبواية رَيككةوتنةدا، ئةو بةسةر تَيثةإيبوو
ثؤستةكةبدرَيتةيةكطرتوو،بةآلمنةيانداينآ،
ثةيمانَيكى ضةند وةكو ثةيمانةش «ئةو
وتيشى: ثَيماندرابوو»، كة لَيهات ديكةى
داوامان ياداشتَيكدا لة ٢٠٠٥/١٢/٣١دا «لة
ئَيمةش نةداينةوة، وةآلميان بةآلم كرد،
ضارةنووسساز مةسةلةى هةندَيك لةبةر

لَيكرد». بَيدةنطيمان ميللةتةكةمان، بة
راوَيذكارى سارمةمى، جةوهةر تاريق
راطةياندنى سةرؤكىثةرلةمانى كوردستان،
بة ثؤستة ئةو «ثَيدانى وتى: لةوبارةيةوة
كراوةء سياسى رَيككةوتنَيكى بة يةكطرتوو
ناتوانم من بؤية نةبووة،  ثةرلةماندا  لةناو

بكةم». لةسةر قسةيةكى هيض

بةيانيتباشكوردستان
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يوسف بةهادين

مادةيةكي ــراق  ــَي ع ثــةرلــةمــانــي
لة كةمينةكان ثشكي بــة تايبةت
ثةسةند ثارَيزطاكاني ئةنجومةني

كورسي   ١ ثَيكهاتةيةك هةر كة كرد،
ثارَيزطاكانداو ئةنجومةني لة ثَيدةدرَيت
ثيالنَيكي بة ئــةوة مةسيحييةكانيش
لة داوا دةزاننء داإَيذراو بؤ بةرنامة
مادةية ئةو دةكةن كؤمار سةرؤكايةتي
ياساي هةموارَيكي وةك رةتبكاتةوة،
ثةسةندي ثارَيزطاكان هةَلبذاردني

نةكات.
طفتوطؤ عَيراق ثةرلةماني لة دوَينآ
بة تايبةت ثَيشنيازى سآ لةسةر
ئةنجومةني لة كةمينةكان نوَينةرايةتي
يةكةم (ثَيشنيازى كــرا، ثارَيزطاكان
لة  هةريةكة بؤ كورسي  ٣ موسأل لة
كورسي   ١ ئَيزدييةكانء مةسيحيء
كورسي   ٣ بةغدا لة شةبةكةكانء بؤ
سابيئة  بــؤ  ١ مةسيحييةكانء بــؤ
بؤ  كــورســيــش  ١ مــةنــدائــيــيــةكــانء
ثَيشنيازي موسأل)، مةسيحييةكاني
دووةميش(١ كورسيبؤهةرثَيكهاتةيةك 
سَييةميش ثَيشنيازي ثارَيزطايةو سآ لةو

سآ  لةو مةسيحييةكان بؤ كورسي  ٢
لة شةبةك بؤ كورسييةك ثارَيزطايةو
لة  سابيئةكان بؤ كورسي  ١ موسألء
بة سةرئةنجام بكرَيت). تةرخان بةغدا

كؤي  لة ثةرلةمانتار  ١٠٦ دةنطي كؤي
ثَيشنيازي  ئامادةبوو، ئةندامي  ١٥٠
سآ لةو ثَييةش بةو ثةسةندكراو دووةم
ثَيكهاتةيةك  هةر بؤ ١ كورسي ثارَيزطاية

دةكرَيت. تةرخان ثارَيزطاية سآ لةو
نوَينةري ساوا، ئةفرايم ئةبلةحةد

هاوثةيماني ليستي  لة مةسيحييةكان 
بآ ــى: وت رؤذنــامــة كــوردســتــان، بؤ
دةنط تر ثَيكهاتةكاني رةزامةنديي
درا، كةمينةكان  نوَينةرايةتي لةسةر 
بؤ بةرنامة «ثيالنَيكى بة ئةوةشي
مةسيحييةكان، بةرامبةر زاني داإَيذراو»
ئةنقةستء بة كة بةوةشكرد  ئاماذةي
ليذنةي كؤبوونةوةي لة ــةوةي ئ بآ 
نوَينةري لةطةأل ثارَيزطاكان ياساييء
كرابَيت، لةسةري رَيككةوتن ثَيكهاتةكان
هةندَيك ثةرلةماندا كؤبوونةوةكةي لة
ناحييةكان تايبةت بة قةزاو وردةكاريي
ئَيمة كاتَيكدا  لة شَيواندن، بؤ باسكرا 
ثارَيزطاكانمان ناوةندي باسي تةنها
دانرابوو بؤ نةخشةي ئةمةش كردبوو،

مةسيحييةكان. دذايةتيكردني بؤ
كؤبوونةوةكة، دواي دوَينَيش هةر
ساواو ئةفرايم ئةبلةحةد لة هةريةكة
نــوَيــنــةري كةننا يــوســف ــادم  ــون ي
عَيراق، ثةرلةماني لة مةسيحييةكان
سةرؤكايةتي ئاراستةي ياداشتَيكيان
مادةية ئةو كرد داوايان كردء كؤمار

نةكةن. ثةسةندي رةتبكةنةوةو
عَيراقدا ثةرلةماني كؤبوونةوةكةي لة
شيعةو ئيئتيالفي ليستةكاني لة هةريةكة
تةوافوقء بةرةي  بةدرو  رَيكخراوي 
ديالؤط، ــةرةي ب عَيراقييةو  ليستي
يةك دووةم دا كة دةنطيان بة ثَيشنيازي
بكرَيت تةرخان كةمينةكان بؤ كورسي
ليستي ثارَيزطاكانء ئةنجومةني لة
حيزبي سةدرء رةوتي هاوثةيمانيء
ثَيشنيازي بة دةنطيان  عَيراقي  شيوعي
هةفتةي ديمستؤرا ستيظان كة دا، يةكةم
ثةرلةماني بة ثَيشكةش ـــردوو راب
نوَينةرايةتي بة تايبةت كردبوو، عَيراقي
ثَيشنياز يةكةم وةكــو  كةمينةكانء

بةرضاوخرا.
ليستي لة مةسيحييةكان نوَينةري
لة هةَلوَيستي هاوثةيمانيي نيطةران بوون
ثاأل ضوونةتة كة ئيسالمي يةكطرتووي
دذي لة دةنطيان ئيسالمييةكانء حيزبة
«هاوثةيمانيء وتي: داوةو مةسيحييةكان
ديموكراتي ئةوانةي باوةإيان بة سةدرو

٥٠ كةس،  نةطةيشتة ذمارةيان كة هةية
مةسيحييةكاندا، بةرذةوةندي لة دةنطيان
ئيسالميش يةكطرتووي  بــةداخــةوة 
بة دةنطيان نةكردينء ثشتطيرييان

دا». دووةم ثَيشنيازي
ئةمين، محةمةد زوهَير بةرامبةردا لة
يةكطرتووي ليستي ثةرلةمانتارى
رةتكردةوة ئةوةي كوردستان، ئيسالمي
دابَيتء مةسيحييةكان دذي دةنطيان
ليستي «وةكو راطةياند: رؤذنامةي بة
هاوثةيماني لةطةأل ثَيشتر يةكطرتوو
ثَيشنيازةكةي بة دةنــط رَيككةوتين
بؤ كورسي سآ كة بدةين ديمستؤرا
تةرخان بةغدا موسألء لة مةسيحييةكان
سآ كؤبوونةوةكةدا لة بةآلم بكرَيت،
وةكو دوانمان ئامادةبوو، ئةنداممان
ثَيشنيازي بة دةنطمان يةكطرتوو ليستي
ئةندامي كة عةلي، عومةر بةآلم دا، يةكةم
تايبةتي راي وةكو يةكطرتووة، ليستي
دا، دووةم ثَيشنيازي بة دةنطي خؤي
رَيمان دةطرينء ئةو راي لة رَيز ئَيمةش

بدات». دةنط شَيوةية بةو ثَيدا
دةنطدانة ئةو  ثَييواية ئةبلةحةد، 
بارةيةوة لةو تَيداية،  نادادثةروةريي 
خَيزانى   ٥٠٠ بةسرة لة «ناكرَيت وتي:
موسألء وةك  هــةبــَيــت مةسيحي
ئةنجومةني لة كورسييان يةك بةغدا
بةغدا لة كاتَيكدا لة ثَيبدرَيت، ثارَيزطاكان
مةسيحيء  خَيزاني هةزار  ٥٠ لة زياتر

خَيزاني  ٢٥ هةزار لة زياتر موسَليش لة
مةسيحي هةية».

ــةري ــن ــوَي ن ــةحــمــةد شــةبــةك، ئ
هاوثةيماني، ليستي  لة  شةبةكةكان
٢٢ي بةرةي تةوافوقء ئيئتيالفء وتى:
دووةم ثَيشنيازى  بة دةنطيان تةمموز 
شيوعييةكان هاوثةيمانيء ليستي داوة
سَييةم يةكةمء  ثَيشنيازي بة دةنطيان 
ثَيشنيازي دةنط زؤرينةي بة بةآلم دا،
رايطةياند: هةروةك كرا، ثةسةند يةكةم
رةسمي، نةبووةتة مادةكة  هَيشتا كة
ثةسةند كؤمار سةرؤكايةتي لة تا
كة نيشاندا خؤيشي بــإواي نةكرَيت،
ئَيزدييةكانيش مةسيحييةكان جطةلة
داواي نابنء رازي ثَيشنيازة بــةو

دةكةن. رةتكردنةوةي
يةك كورسيش داناني بة سةبارةت 
وتي: شةبةك ئةحمةد شةبةكةكان، بؤ
ليستي شيعة  ئيئتيالفي فشاري «لةبةر
بؤ كورسي بوو رازي هاوثةيماني
ئةطةرنا بكرَيت، تةرخان  شةبةكةكان
نامانةوَيتوةك ثَيكهاتةيةكيجياواز ئَيمة
ضوارضَيوةي لة دةمانةوَيت بناسرَيينء
بكةين»، بةشداري كورديدا ليستي
دةســتــةواذةي ئةو وتــةي بة ضونكة 
ئةو بةسةر تازةية شتَيكي شةبةك

سةثاوة. كورددا بةشةي
لةاليةن ثةسةندكردني ئةو مادةية بة
يةكةم دةبَيتة كؤمارةوة، سةرؤكايةتي
هةَلبذاردني ياساي بؤ هةمواركردنةوة
٩/٢٤ ثةسةندكراو  رؤذي كة ثارَيزطاكان،
دةنط زؤرينةي بة ياساكة ٥٠ي مادةي
كورسي ــذةي رَي بة تايبةتة كة  البــرا
ئةنجومةني لة  عَيراق كةمينةكاني 
 ٢٠٠٩/١/٣١ لة بإيارة كة ثارَيزطاكاندا،

بدرَيت. ئةنجام عَيراقدا ثارَيزطاي ١٤ لة

هةر كةمينةيةك كورسي بؤ ثةرلةماني عَيراق يةك
دةكات ثةسةند ثارَيزطاكان لة

هةرَيمى لة طؤظارَيك ئةمريكا
كوردستان دةردةكات

عةلى ئيبراهيم
وآلتةكةى كة ئاشكرايكرد ئةمريكا بةرثرسَيكى
«ئةمريكا بةناوى كوردستان هةرَيمى لة طؤظارَيك

بآلودةكاتةوة. جؤرنةأل»
هةريةك رؤذنامةنووسيدا كؤنطرةيةكى لة دوَينآ
لة ئةمريكا حكومةتى رَيكخةرى تاملين، لوسى لة
ثاشكؤى بةرثرسى سَيبيرا، جؤناسان كوردستانء
لة ئةمريكا قونسوَلخانةى لة رؤشنبيريى ميدياو
بة ئةمريكييان طؤظارى يةكةم دةركردنى هةولَير،

راطةياند. كوردى زمانى
وتى: طؤظارةكةيانةوة لةبارةى سَيبيرا، جؤناسان
طؤظارةكةمان لة دةكةين خةَلك ثَيشوازيى «ضاوةإَيي
طؤظارى ذمارةيةى  ئةم  بين، بــةردةوام  بؤئةوةى
بة ئامادةكراوةو واشنتؤن لة جؤرنةأل ئةمريكا

بآلودةكرَيتةوة». زمان ضةندين

دةكات منداأل ١٨ لة هةإةشة مةرط

شوانى محةمةد ئاكؤ
كةركوك،  نةوجةوانانى  خانةى منداَلى   ١٨
ثاسةوانى ثزيشكء نةبوونى بودجةو كةميى بةهؤى

ذَير هةإةشةى مردنداية. شةوانةوة، ذيانيان لة
كةركوك  نةوجةوانانى خانةى لة ١٨ منداَلةى ئةو
رؤذانة  ١٨ ساَلةوةيةو خوار لة تةمةنيان كة دةذين،
بؤ  سةرف دةكرَيت، بؤ ضاثى عَيراقييان ١٠٠ دينارى
بة مةذى مةمرةو «ذيانى خواردنةوةيانء خواردنء

رَيدةكةن».
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامى جةبارى، ئازاد
بة منداَالنة ئةو كَيشةى بة سةبارةت كةركوك،
ئةو سةردانى ئةوةى دواى  راطةياند:  رؤذنامةى
وةزعةى بةو  بووم  نيطةران زؤر كرد  خانةيةم 
ضاودَيريان ثزيشكء  ثاسةوانء ضونكة  ئــةوان،
ضةقؤيةك بة دةتوانَيت بيةوَيت كةسَيك ئةطةر نةبوو،
ئةو بةإَيوةبةرى بؤية ئَيمة بانطى بكوذَيت، هةموويان
دةبَيت دايةنطايةمان كردووةو ئةطةر ثَيويست بكات
بةإَيوةبةرَيك هةر «ناكرَيت وتيشى: ئازاد بطؤإدرَيت،
فةرمانطةكةى لة بوو، ئيتر ثشت كورد كةركوك لة
دةكةينء مةسةلةية لةو لَيكؤَلينةوة ئَيمة بؤية بكات.
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى راثؤرتَيك بة دواتر
زووترين بة بؤئةوةى دةكةينةوة، ئاطادار كةركوك

بدؤزرَيتةوة». بؤ طونجاوى ضارةسةرى كات

دةستطيردةكرَين برا دوو

بإيار ناميق
تؤمةتى كة دةستطيركران، كةس دوو دوينآ

ثاأل. درابووة خوشكَيكيان كوشتنى
بةدواداضوونى بةإَيوةبةرايةتى راطةياندنَيكى لة
لة ئةوةى دواى  هاتووة: ذنان دذى توندوتيذى 
(١٠كم حاجياوا شارؤضكةى لة ٢٠٠٨/٩/١٦ رؤذى
لةاليةن كضَيك  رانية) قةزاى خؤرئاواى باكوورى 
لةو تؤمةتبارانة دووان دوَينآ برايةوة كوذرا، ضوار

 ٤٠٦ مادةى بةثَيى (م،ع،م)و (س،ع،م) ناوةكانى بة
دةستطيركران. عَيراقى سزادانى لةياساى

كؤية لة ئاو ثيسبوونى

سابير ئارى
بيناى ضــوار هــةر ــاوى  ئ ثيسبوونى بةهؤى 
كؤية، زانكؤى خوَيندكارانى ناوخؤييةكانى بةشة
خوَيندكاران لة بازاإدا ئاوى كانزايى بؤ خواردنةوةو

دةكإن. ضَيشتلَينان
ناوخؤييةكان بةشة خوَيندكارانى لة يةكَيك
تَيداية، زؤرى «ئاوةكة ضةورييةكى وتى: لةوبارةيةوة
نةخؤش ضةند خوَيندكارَيكيش دةداتء نةوت تامى

ئاوة». بةو كةوتوون
كاروبارى خوَيندكاران ئازاد، بةإَيوةبةرى طؤران
تائَيستا راطةياند:  رؤذنامةى بة كؤية زانكؤى  لة
ضيية، ئاوة ئةو ضةوربوونى هؤكارى نةزانراوة
ئةو طازى رؤنء طؤإينى لةكاتى ثَيدةضَيت بةآلم
تَيكةَلى ضةوريية ئةو دانراوة، بيرةكة بؤ موةليدةيةى

بمَينَيتةوة. ئاوا رؤذَيك تاضةند بوءبَيت، ئاوةكة
ضياى لةبنارى لَيداوة تازةمان «بيرَيكى وتيشى:
ئاو شيرينة، ثاكء زؤر ئاوةكةى سوَلتان، هةيبةت
دةكاتء دابين كؤية زانكؤى  بيناكانى  سةرجةم بؤ
موةليدةيةكى تةنها بووة، تةواو كارةكانى هةموو
رؤذَيكى ضةند  بكةوَيتةكار،  تاوةكو ماوة  كارةبايى 
كَيشةى دابين دةكرَيت، ئةوكاتة موةليدةكةى بؤ ديكة

ضارةسةر دةبَيت». ئاوة ثيسة ئةو

بكاتةوة رةتي دةكةن كؤمار سةرؤكايةتي لة داوا دةزاننء ثيالني مةسيحييةكان بة

كةركوكى ئاسؤ
زانيار داقوقى

مانط دوو ــة ل ــر ــات زي دواى 
قةزاى ئةنجومةنى دروستكردنى
ئةندامةكانى ئَيستا تا كةركوك،
دروستكردنى مؤرى لةسةر ضؤنَيتى
رَيكنةكةوتوونء ئةنجومةنةكة
هاتوو مؤرى  بة كاركردن  وَيــإاى 
ثارَيزطاى ئةنجومةنى  رؤيشتوو،  و
دروستكردنى دةسةآلتى كةركوك
ــان ــةي ــةك ــةن ــوم ــج ــةن مـــــؤرى ئ

لَيدةسةنَيتةوة.
ئةندامى رةشيد، بورهان مونير
ســةرؤكــى ــانء ــم ــورك ت ليستى 
بة كةركوك، ــةزاى ق ئةنجومةنى
دوو لة زياتر راطةياند: رؤذنامةى
كةركوك قةزاى ئةنجومةنى مانطة
ئةوةى بةهؤى بةآلم ثَيكهَينراوة،
عــةرةبــةكــانــى ـــوردو ئــةنــدامــة ك
ئةوةى لةسةر سوورن ئةنجومةن
كوردىء زمانى بة تةنها مؤرةكة
نةمانتوانيوة بنووسرَيت، عةرةبى
مؤرى لةسةر رَيككةوتن بطةينة
وةك «ئَيمة وتيشى: ئةنجومةن»،
بة بةستن ثشت ــة ب تــوركــمــان
باآلى دةستوورى دادطاى بإيارَيكى
لةو ناوضانةى دةدات كة رَيطة عَيراق
زمانى زؤرن توركمان نةتةوةى
رةسميى زمانَيكى وةك توركمانى
لةسةر سوورين بةكاربهَينرَيت،
لة توركمانيش زمــانــى ـــةوةى ئ

بةكاربهَينرَيت». مؤرةكةدا
قــةزاى ئةنجومةنى سةرؤكى
ئةوةى «بةهؤى  وتيشى:  كةركوك 
قةزا ئةنجومةنى لة نةمانتوانى
كَيشةكة بكةين، ضارةسةر  طرفتةكة
ئةنجومةنى تةنسيقى ليذنةى ضووة
ئةوان بإيارة كةركوكء ثارَيزطاى

بكةن». ضارةسةر طرفتةكة
ليستى ئةندامى كةمال، ئةياد
ــةزاى ق ئةنجومةنى  لــة  كـــوردى
راطةياند: رؤذنامةى  بة  كةركوك،
ليستى نَيوان  رَيككةوتنى بةثَيى 
طردبوونةوةى ليستى برايةتىء
ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة عةرةبى
ئةنجومةنى مؤرى دةبَيت كةركوك،
ئةنجومةنى ــوةى ــاوشــَي ه قـــةزا 
زمانى بــة كــةركــوك ــزطــاى ثــارَي
بةثَيى بَيت، عــةرةبــى  كـــوردىء
زمانى عَيراقيش دةســتــوورى
رةسمين». زمانى كوردى عةرةبىء

كةركوك ــةزاى ق ئةنجومةنى 
خزمةتطوزارييةو ئةنجومةنَيكى
رَيككةوتنى بةثَيى  تــةوافــوقء  بة 
ليستى برايةتىء  ليستى نــَيــوان 
كؤتايي لة عةرةبى طردبوونةوةى
دروستكردنى بإيارى ٢٠٠٧دا ساَلى
لة ئةندامةكانى ــارةى ذم كة درا،
لة  هةريةك بؤ ثَيكدَيتء ئةندام  ٢١
توركمان عةرةب، كورد، نةتةوةكانى
بة ٣  سابيئة سريانىء ء ٦ ئةندام بة
ئةنجومةنةكةش سةرؤكى ئةندامء
بؤ جَيطرةكةشى توركمانء بؤ

عةرةبة.

كوردو توركمانء عةرةب

مؤرى ئةنجومةنى لةسةر
رَيكناكةون كةركوك

ئيسالمى:  يةكطرتووى

هَيشتا ثؤستى ثارتىء يةكيَتى
نةداوينةتَى ثةرلةمانيان سكرتَيرى
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سازدانى
ذاذلَةيى سيروان

 
حكومةتى لة طلةيى عومةر نازم
كة ــات دةك كوردستان هةرَيمى
بووة لة وةآلمدانةوةيان كةمتةرخةم
لة كارانةى ئةو جَيبةجَيكردنى بؤ

كردوويانة. ئَيران
لة هةرَيم حكومةتى نوَينةرى
ئَيستا تا كة رايدةطةيةنَيت تاران
لة هةرَيم حكومةتى نووسينطةى
نةناسَينراوةء رةسمى  بة ــاران ت
دةرةوةى وةزارةتــــى ــةن ــةالي ل
رةسميان نامةيةكى هيض عَيراقيشةوة

نةضووة. بؤ
رؤذنامةدا ضاوثَيكةوتنةى لةم
حكومةتى ــَيــت دةَل عومةر ــازم  ن
ئَيمة بؤ  حساب بةوشَيوةية ئَيران 
خؤمانى دةكةين، بؤ كة ئَيمة دةكات
دةوَلةتى ئَيمة ئَيستا تا لةبةرئةوةى
وةك ئةويش نيية،  سةربةخؤمان 
لة ياساييةوة رووى لة هةرَيمَيك
بؤ حسابمان عَيراقدا ضوارضَيوةى

دةكات.

هةرَيمى ثةيوةندييةكانى  رؤذنامة: 
ض لة ئَيران حكومةتى كوردستانء

ئاستَيكداية؟
كاروبارةكانةوة رووى لة هةَلبةتة *
لةطةأل هةرَيم حكومةتى ثةيوةندييةكانى
زؤربةى باشداية، ئاستَيكى لة ئَيراندا
حكومةتى نوَينةرايةتيى بة كارةكانمان
دةدةين، ئةنجام كوردستان هةرَيمى
ئَيران ئيسالميى كــؤمــارى لــةطــةأل

خةريكين  ساَلة  ٣ كة رَيككةوتووين
لةوانة ثرؤذة، ضةندين ئةنجامدانى بؤ
حاجى سنوورةكانى  لة كارةبا كإينى 

 ٣٠٠ بإى بة كة سةيدسادق ئؤمةرانء
ناوضةى دوو ئةو بؤ  كارةبا  مَيطاوات
بةدةم ئامادةية ئَيران رَيككةوتووين،
بةتايبةت بَيت داخوازييةكانمانةوة
ئَيستا كة سووتةمةنييةوة بوارى لة
 ١٠٠٠ رؤذانة نيشانداوة رةزامةنديى
بكات، هةولَير رةوانةى طازوايل تةن
زؤر رووةوة لةو هةرَيم حكومةتى بةآلم
هيض وةآلمَيكيان ئَيستا كةمتةرخةمةء تا
بةندة كة لةوكاتةوةى نةداوينةتةوة،
هةرَيمم حكومةتى نوَينةرايةتيى ئةركى
كارةكانمان سثَيردراوة،  ثآ  تاران لة
ــةوة ــم ــةرَي ه بــةنــاوى حــكــومــةتــى
حكومةتى ئَيستا تا بةآلم ئةنجامداوة،
لة ئَيراندا نووسينطةى بة فةرمى هةرَيم

نيية.

ناوةندة دامودةزطاكانء  رؤذنامة: 
ضؤن ئَيوةدا لةطةأل ئَيران  سياسييةكانى 

دةكةن؟ مامةَلة
لة ئَيران، لة نةك راستيدا لة *
طيروطرفتى وآلتةكانى ترى دنيا هةموو
دةستوورى بةثَيى كة هةية، ياسايى
لة دةبَيت عَيراقى دةوَلةتى هةميشةيى
عَيراقةوة دةرةوةى وةزارةتى رَيطةى
وةك كة بناسَينرَيت نوَينةرايةتيية ئةم
رَيطةيةكى بةآلم هاتووة، دةستووردا لة
كة لَيكردووةتةوة بيرمان هةية تر
بةثَيى كة بكةينةوة، ثآ نووسينطةى
نووسينطةمان دةتوانين دةستوور
بازرطانىء نووسينطةى بــةنــاوى
بةآلم بكةينةوة، فةرهةنطى ئابوورىء
بة ثَيويستمان تر جارَيكى ئةمةش بؤ
وةزارةتى دةرةوةى رَيطةى نامةيةكة لة
جؤر دوو وةزارةت ضونكة  عَيراقةوة،
شةخسيةتَيك هــةيــة، شةخسيةتى
حكومةتى بةناوى سةفارةت بةناوى
ئــةوةى دةكـــات، ــارى دي هةرَيمةوة
بازرطانىء ثاشكؤى بةناوى تريشيان

بةآلم هتد، فةرهةنطى.. ئــابــوورىء
ياسا بةثَيى سياسى كــاروبــارى بؤ 
رووى لة خؤمانةوة الى ئَيمة ناتوانين،
لة نةبووين، كةمتةرخةم سياسييةوة
نةبووة رَيطر ئَيران حكومةتى هةمانكاتدا

سياسى. كاروبارى ئةنجامدانى لة
تايبةتمةنديى ئايا  ــة: ــام رؤذن
دامةزراوةى خاوةنى كة هةرَيم حكومةتى
بةإَيوةبردنة، سيستمى ثةرلةمانء
ضةند تا ئَيرانييةوة حكومةتى لةاليةن

طيراوة؟ لةبةرضاو
ئةو ناكات، تؤ بؤ حساب ئةو *
ئةو لــةســةر  دةكـــات تــؤ بــؤ  حساب 
دةكةيت، خؤتى بؤ  خؤت  كة حسابةى
حكومةتى كة راماننةطةياندووة ئَيمة
بوارةكانى لة  ــةآلم ب سةربةخؤين،
ــــدا داراي ـــازىء ـــةرب ــاســىء س ســي
دةوَلةتى لةاليةن سياسةتةء يــةك
ناتوانيت ئةنجام دةدرَيتء ناوةندييةوة
خؤت ضوارضَيوةيةدا ئةم دةرةوةى لة
دروستبكةيت كيانَيك  بَييت  بؤخؤت
دةستوورى لةطةأل بَيت ثَيضةوانة كة

ئَيران هةمانكاتيشدا  لة بةآلم عَيراق،
زؤر ئَيمة، بة داوة تايبةتمةندييةى ئةم
وةك هَينانى كراوة، كاروبارى سياسى
بؤ دامودةزطاكانى بردنى نوَينةر نوَينةر،
بةثَيضةوانةشةوة ئَيرانىء  حكومةتى
دةرةوة، وةزارةتى بؤ طةإانةوة بةبآ
سةرؤكى لة ثَيشوازيكردنى وةك
ئَيرانء بؤ هةرَيم سةرؤكى حكومةتء
كؤمارو سةرؤك لةطةأل ضاوثَيكةوتنيان

ئَيران. ترى بةرثرسانى
طيروطرفتةسةرةكييةكانتان رؤذنامة:

كاروبارةكانتاندا؟ لة ضين
رووبةإووى شوَيندا هةندَيك لة *
نامةى ئَيستا تــا دةبــيــنــةوة، ياسا 
ئةمةش لةبةر هةر نيية، ثَيناساندنمان
دروســتــدةبــَيــت، بــؤ طيروطرفتمان
بريتيية طيروطرفتانة  لةو بةشَيكيش 
وةآلمةكانى دواخستنى رؤتينء لة
داخوازييةكانمان، بؤ  هةرَيم حكومةتى
رَيطةى لــة هــةوَلــمــانــداوة هةميشة 
رةسمى نووسراوى بة ئيمَيألء تةلةفؤنء
حكومةتى هةرَيمء سةرؤكى دةنَيرين بؤ
دةرةوةى ثةيوةندييةكانى فةرمانطةى
رووةوة رةخنةى لةو حكومةتى هةرَيم،
ثَيويستدا لةكاتى كة لَييان هةية زؤرم

نادةنةوة. وةآلممان
حكومةتى نوَينةرى  وةك رؤذنامة: 
لةطةأل ثةيوةنديتان  تاران لة هةرَيم 
كوردييةكانى حيزبة ثةيوةندييةكانى
هةماهةنطيتان ضؤنةء ئَيران لة عَيراق

هةية؟
نوَينةرايةتيى بتوانين ئةوةى بؤ *
جارى زؤر بكةين، هةرَيم حكومةتى
لةطةأل دةورى كؤبوونةوةى هةية وا
سياسييةكانى اليةنة حيزبء نوَينةرى
ــنء ــةي دةك ـــاران ت ــة ــان ل ــت ــوردس ك

هةية. باشمان هةماهةنطيى
وةك ئــَيــوة ــا ــاي ئ ـــة:  ـــام رؤذن
هةرَيم حكومةتى نوَينةرايةتيى
حكومةتى ثةيوةندييةكانى  رَيكخةرى 

ئَيرانن؟ حكومةتى هةرَيمء
بة ــان ــم ــان ــارةك ك زؤربــــةى   *
لةاليةن ئَيمةوةيةء بةشَيكى رَيككةوتنة،
بةإَيوةبةرايةتى لةاليةن بةشَيكيشى
فةرمانطةى لةناو ئَيران ثةيوةندييةكانى
هةرَيم، لة دةرةوةى ثةيوةندييةكانى
خؤيانةوة رَيطةى لة ئةوانيش كة
قونسوَلطرى بة ثةيوةندييةكانيان

هةولَير. سلَيمانىء لة ئَيرانةوةية
نوَينةرايةتيى نووسينطةى رؤذنامة:
ض بة ثةيوةنديى هةرَيم حكومةتى

كوردستان؟ لة كةناَلَيكةوةية
بة ســةر نووسينطةكةمان  *
دةرةوةى ثةيوةندييةكانى فةرمانطةى
بةآلم كوردستانة، هةرَيمى حكومةتى
سةر نوَينةرايةتى رَيككةوتننامة بةثَيى

سةرؤكى ئةنجومةنى وةزيرانة. بة
لة هاوآلتييانةى ئةو ئايا رؤذنامة:
ضارةسةرى بةمةبةستى كوردستانةوة
رَيطةى لة ئــَيــران، دَينة نةخؤشى
رَيطةى لة يــان ــن  دَي حيزبةكانةوة 

حكومةتةوة؟
بؤ هاوآلتيمان مامةَلةى ئَيستا تا *
هاوكاريى ئَيمة بَيت نةخؤش كة نةهاتووة
هةرَيمةوة حكومةتى لةاليةن كة بكةين
طشتى بةشَيوةيةكى بةآلم نَيردرابَيت،
ث.د.ك) (ى.ن.كء نووسينطةى لة
كة نةخؤشانةى ئةو بؤ هةية بةشَيك
يان شةهيدن كةسوكارى يان حيزبين
كَيشةى ثَيشمةرطايةتييةوة بةهؤى
كؤمةكيان دروستبووة،  بؤ جةستةييان 
ثةيوةنديى هاوآلتييةكيش هةر دةكةين،
وةك ض بكات، ئَيمةوة  نووسينطةى  بة
ثَيويست كة حكومةت وةك ض حيزب
يارمةتيى ئــةوا بكات، هاوكاريى  بة 

دةدةين.
نووسينطةى نةبوونى رؤذنــامــة:
كاديرو ئةو كَيشة، نةبووةتة فةرمى
كارتان نووسينطة لة كارمةندانةى
بنةمايةك ض لةسةر دةكــةن، لةطةَلدا

كاردةكةن؟
ئامادةطيمان ثَيويست بةثَيى *
ئَيستا تا  لةبةرئةوة لة نووسينطة، هةية
نووسينطةى نةبوونى  ئةو توانيومانة 
نووسينطةكانى رَيطةى لة رةسميية
ثإبكةينةوة، ثارتييةو يةكَيتىء
فةرمى بة كة ئةوكاتةى بةدَلنياييةوة
بة ثَيويستمان دةكةينةوة، نووسينطة
نووسراومان دةبَيت، كادير كارمةندو
نوَينةرايةتى ستافى دةبَيت كة ناردووة
بة ناسراوة بةندةش بكرَيت، ديارى
حكومةتى نوَينةرايةتيى سةرؤكى
بة ستاف بةآلم كةسَيك، وةك هةرَيم

نةكراوة. ديارى رةسمى
ئَيران نووسينطةكةى بؤضى رؤذنامة:
بيناى نووسينطةكةوة تابلؤيةكى بة هيض

نيية؟
نووسينطةى تارانين  لة كة  ئَيمة *
تابلؤكةش ئةطةر نيية، رةسميمان
سةفارةتى بنووسين دةبَيت بنووسين
بنووسرَيت لةذَيريشةوة عَيراق كؤمارى
فةرهةنطى نوَينةرايةتيى ثاشكؤى
حكومةتى هةرَيمى ئابووريى بازرطانيى
بة لةكاتَيكدا ئةمة ئَيران،  لة كوردستان
ئَيستا وةكو ئَيمة بةآلم ناسَينرا، رةسمى
ئاسايشى مةجليسي لة ياسا بة حيزب
تؤماركراوةء ناوى ئَيران نةتةوةيى
نووسينطةى يةكَيتى كة ثَيدانراوة، دانى
بــةآلم ــوان،  ــةري م ـــارانء ت لــة  هةية 
مافى ئَيران لة حيزبةكان نووسينطةى
لة بةآلم هةَلواسن، تابلؤ  نيية ئةوةيان

هةية. حةسانةيان ياساييةوة رووى

تاران: لة هةرَيم حكومةتى نوَينةرى عومةر، نازم
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رؤذنامة

بةشداربووانى نيوةى لة زياتر
بةشداريى ئامادةنين  راثرسييةك 
داهاتوودا لة  ئةطةر بكةن هةَلبذاردن 
بدرَيت، ئةنجام كوردستان هةرَيمى لة
كة نيية بةوة متمانةيان ٪٨٠ نزيكةى
بةجَيبهَيننء بةَلَينةكانيان بةرثرسان
بةشداربووانيش نيوةى نزيكةى
بة هاوآلتييان دةسةآلتء ثةيوةنديى

دةزانن. خراث
ثرسة بؤ كوردستان ثةيمانطةى
١٠-٢٤ى رؤذانــى لة سياسييةكان،
راثرسييةكى ــــردوودا راب مانطى
شارةكةى هةرسآ لة  ئةنجامداوةء
كةس (١٠٦٥) كوردستان هةرَيمى

كردووة. تَيدا بةشدارييان
راثرسييةكة ــى ــووان ــةشــدارب ب
ــةكــانــى ــبــذاردن هــةَل ــة  ل  ٪٧٤,٨٤

داوةء دةنطيان ٢٠٠٨/١٢/١٥دا
دةنطيان بةشداربووانيش ٢٥,١٦٪ى
بةشداريكردن رَيذةكانى بةآلم نةداوة،
تَيثةإبوونى لــة  ــاأل س ســآ دواى 
ــةداى ئ بينينى ــبــذاردنــةكــانء  هــةَل
دةسةآلتداران، ثةرلةمانء حكومةتء
بينيوةء بةخؤوة  طؤإانى  رَيذةكةى 
ئةنجام هةَلبذاردن ئةطةر ئةمجارةيان
بةشداربووانى ٤٤,٦٩٪ى بدرَيت،
كوردستان ثةيمانطةى راثرسييةكةى
بةشداريى سياسييةكان ثرسة بؤ
بةشداريى ــــش ٥٤,٣٧٪ي ــاكــةنء ن
نةداوةتةوة. وةآلميان ٪٠,٩٤ دةكةنء
ثَيشنياز ــةكــةدا ــي راثــرســي ــة  ل
بةشداريكردنى بؤ  ــةإوو ــراوةت خ
داهاتووداء هةَلبذاردنى لة هاوآلتييان
لة ريزبةندى بةثَيى ثَيشنيازةكانيش
بةرثرسة بؤكةمبةمشَيوةيةية: زؤرةوة
طؤإانكاريىء الببرَين، خراثةكان
بكرَيت، حيزبةكاندا  لةناو ضاكسازيى 

ضارةسةربكرَيت، كارةبا كَيشةى
ضارةسةر نيشتةجَيبوون كَيشةى
ضارةسةر ئاو نةبوونى كَيشةى بكرَيت،

بكرَيت.
تةمةنى كــة راثــرســيــيــةدا ــةو  ل
ساَلة،   ٤٣ بــؤ   ١٨ بــةشــدارةكــانــى
٥٣,٩٩٪شيان سةَلتنء ــان ٤٦,٠١٪ي
كؤمسيؤنى ــان ٣٥,٧٧٪ي خَيزاندارن،
هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى
بةشداربووان ٧٥,١٢٪ى ناناسنء
ثرؤسةى تؤماركردنى ئاطاداربوون كة
تا ئايار ٧ى لة ــدةران ــط دةن ــاوى  ن
هةبووة. درَيذةى ئةمساأل ئابى ٢٨ى
ئاطاداربوون كة ئةوانةش  زؤرينةى
لة بةتايبةت راطةياندن، كةناَلةكانى لة
زانيويانة. رؤذنامةكانةوة تةلةفزيؤنء
هةرسآ سةنتةرى لة راثرسيية ئةو
لة هةروةها كوردستانء  ثارَيزطاكةى 
سؤران، هةولَير، دةشتى قةزاكانى
هةَلةبجةى قةآلدزآ، رانية، شةقآلوة،

شارؤضكةكانى سمَيلء شةهيد،
ثرسيارى ئةنجامدراوة،  عةينكاوة 
هاوآلتييانء ــوان ــَي ن ثةيوةنديى
ــرســان بــةمــشــَيــوةيــة بــووة، ــةرث ب

بووة: بةمشَيوةية ئةنجامةكةشى
زؤر ٪٢٩,٣٠ مامناوةندى، ٪٣٢,٢٩
باشء ٪١٢,٤٩ خراث، ٪٢٤,٥١ خراث،

زؤرباش. ٪١,٣١
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فازأل دية

لة ديموكراسى طؤإينى رةوتـــى
كاركردنيان بةرنامةى نزيكدا ئايندةيةكى
دةكــةنــةوة تةئكيديش ــن، ــةن ــةي رادةط
يةكَيتى كاديرى  هــةروةك  ــةوان ئ كة 
دةركردنيان بإيارى بة طوآ كاردةكةنء
بةآلم نادةن، سياسييةوة مةكتةبى لةاليةن
رؤشنبيرانىدةرةوةى وآلتلةو بإوايةدان
ضوارضَيوةى لة تةنها رةوتةكة ئةطةر
بةمشَيوة بمَينَيتةوةء ضواركةسةدا ئةو
بةرةو بَيت، بةردةوام ئَيستاى كاركردنةى

دةضَيت. ثووكانةوة
ديــمــوكــراســى ــنــى ــــى طــؤإي رةوت
«دةنطى وةك ١٠/٧دا لة كة (رةط)
يةكَيتىء كاديرى ئــةنــدامء هـــةزاران
ــانء ــت ــوردس ك ـــســـؤزى ــى دَل ــك خــةَل
قؤناغة» ــةم ئ ثَيويستييةكى  وةك

يةكَيتييةوة  كاديرى دَيرينى ضوار لةاليةن
راطةيةنراوةكةياندا لة وةك راطةيةنرا،
دةكةن بنةإةتى طؤإينى  بؤ  كار هاتووة،

نيشتمانى. يةكَيتى لةنَيو
سايتى سةرنووسةرى فةتاح، رَيبوار
ئةو ئةطةر بإوايةداية لةو ميديا، كوردش

٤ كةسةدا  ئةو ضوارضَيوةى لة تةنها رةوتة
كةم ماوةيةكى ثاش ئــةوا  بمَينَيتةوة،
ضونكة دةضَيت، ثووكانةوة نةمانء بةرةو
لة رةوتة ئةو وةك ئةزموونى ضةندين
ثاش سةريانهةَلداوةء رابردوودا ماوةى

ماوةيةك نةماون.
تا رةوتةكةوة راطةياندنى ــةدواى ل
دةرةوةى رَيكخستنةكانى بةردةوام ئَيستا
شةهيدانء كةسوكارى كاديرو وآلتء
ثشتيوانيى ثشتطيريىء رؤشنبيران
لة رادةطةيةنن، رةوتــة ئةو بؤ خؤيان 
لة يةكَيتى رَيكخستنةكانى بةياننامةى
«جَيطةى هاتووة بةريتانيادا ناوةإاستى
بةكارهَينانء هةَلة بةهؤى ئَيستا كة داخة»

كةسَيكةوة ضةند لةاليةن ثاوانكردن 
قةيرانى تووشى يةكَيتى دةسةآلتدا، لة
بةإَيوةبردن سيستمى ئَيستا طةورةبووةء
بة «خزمةتكردن لة بريتيية يةكَيتيدا لةناو
خؤيان بةرذةوةنديى كة كةس كؤمةَلَيك
ئةم كوردو يةكَيتييةوة دةبينن»، لةسةروو
كاديرو دةيان ئيمزاى بة كة بةياننامةية
لة يةكَيتى رَيكخستنةكانى نَيو ئةندامى
لةنَيو ئَيستا تا كة بآلوكراوةتةوة، بةريتانيا
هاوكات كاردةكةن، يةكَيتيدا ريزةكانى
رةوتةكة لة ثشتطيريى بةياننامةى ضةندين
هؤَلةنداو لة رَيكخستنةكانى يةكَيتى لةاليةن
ثَيشمةرطة لةاليةن دانيماركء سويدو
شةهيدانةوة كةسوكارى  دَيرينةكانء 
لة كةسيش ــةدان س ــةوة، ــراوةت ــآلوك ب
لةسةر كؤمَينت  نووسينةكانيانء رَيطةى 
بؤ خؤيان ثشتيوانيى بآلوكراوةكانةوة،

رةوتة دةربإيوة. ئةو
ثشتطيريى ئَيستا تا كةسانةى ئةو
كةناَلةكانى لة تةنها دةكةن، رةوتةكة لة
نووسراوةوة رَيطةى لة راطةياندنةوةء
ئَيستا تا نيشانداوة، خؤيان ثشتطيريى
لةنَيو يةكَيتى كاديرى ئةندامء وةك
ضاودَيرانى مــاونــةتــةوة، ريــزةكــانــدا
دةرةوةى رؤشنبيرى كةسانى سياسىء
كاركردنى شَيوازى لة رةخنةيان وآلت
دةكرَيت (رةط) لة باس كة هةية، رةوتةكة
كة  دةكرَيت كاديرة  ٤ لةو باس تةنها
هةظاأل بةآلم راطةياندووة، رةوتةكةيان
كاديرةى ضوار لةو يةكَيكة كة كوَيستانى
بؤضوونةى ئةو راطةياند، (رةط)يـــان
وةك  تةنها ٤ كاديرة «ئةو وتى: رةتكردةوة
دةيان بة رةوتةكة (رةط)نء قسةكةرى
لة كة هةية، يةكَيتيدا لةناو كاديرى ئةندامء

ثشتطيريى كوردستان ناوةوةى دةرةوةء
يةكَيتينء نَيو ناإةزايى دةنطى دةكةنء
نَيو بة نةهامةتييةكانى كؤتايى دةيانةوَيت
كردةوة تةئكيديشى بهَينن»، حيزبة ئةو
بةرنامةى كارى نزيكدا ئايندةيةكى لة  كة

رادةطةيةنرَيت. بةتةواوى رةوتةكة
خؤيان  وتةى بة  كة  كاديرةى  ٤ ئةو
بإيارى بة رةطــن»، رةوتى «قسةكةرى
يةكَيتى ريزةكانى لة سياسى مةكتةبى
كةسانةى ئةو زؤربةى بةآلم دةركراون،
ريزةكانى لةنَيو لَيدةكةن ثشتطيرييان
كوَيستانيش هةظاأل  وةك يةكَيتيدان،
كاديرى ــةروةك  ه كـــردةوة، تةئكيدى
بإيارةكةى بة دان كاردةكةنء  يةكَيتى
دةركردنيان بؤ نانَين سياسيدا مةكتةبى

حيزب. لة
خةَلكةى ئةو وتيشى: كوَيستانى هةظاأل

هةية، مةبةستيان دوو دةكات ثةيوةندى
دووةميشيان ثشتطيرييةء  بؤ  يةكةميان
سياسيية مةكتةبى ثةشيمانكردنةوةى بؤ
هةَلسوإاوانى بة سةبارةت بإيارةى لةو

دةريكرد. (رةط)ة
لةساآلنى رابردووداضةندين ئةزموونى
خودى لةنَيو كة هةبوون رةط رةوتى وةك
رَيكخراو ئؤثؤزسيؤنَيكى  وةك حيزبَيكدا 
بةهؤى ــةآلم ب ــدووة، ــان راطــةي خؤيان 
حيزبةكةدا ضوارضَيوةى  لة  مانةوةى
لة فةتاح رَيبوار ضــوون،  نةمان  بــةرةو 
بةوةدا ئاماذةى رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكيدا
رَيكخراوةى ئؤثؤزسيؤنة  ئةو  ناكرَيت
حيزبةكةدا خودى لةنَيو لَيوةدةكرَيت باسى
ئةو (رةط)ء ئةطةر هةربؤية بمَينَيتةوة،
ثشتطيريشى كة ئةندامانةى كاديرو
كاربكةن، بيانةوَيت يةكَيتيدا لةنَيو لَيدةكةن
ئةطةر نابن، سةركةوتوو هةرطيز ئةوا
لة تةنها ئؤثؤزسيؤنةكةيان ئامانجى
حيزبَيكى نَيو طؤإانكاريى ضوارضَيوةى

بكةن. قؤرغ سياسيدا
كــارنــامــةى ــة ل ــة بــةرامــبــةرداو ل
ئامانجى ضةندين ديموكراسيدا طؤإينى
كوردستانىء سياسىء ديموكراسىء
ــوورىء ــاب ئ ذيــنــطــةء ــةتــىء ــةواي ــةت ن
كلتوورى فةرهةنطىء كؤمةآليةتىء
نيية ئاسان كارَيكى كة  لَيوةكراوة، باسى
كاردةكةن رةوتةكة ئَيستا بةوشَيوةيةى
اليةنطرانة ئــةو ئةطةر بهَينرَينةدى،
لةمبارةيةوة نةكرَيت، ديارى ئةركةكانيان
رةط رةوتــى قسةكةرةكانى لة يةكَيك 
نايانةوَيت ــةوان ئ كة لةوةكرد باسى
ئةندامء ثَيكبهَيننء  حيزب يان رَيكخستن 
ئةوةش كؤبكةنةوة، بؤخؤيان كادير
لةنَيو رَيكخستن كــة ــةوة ــةن ــدةك رةت
دروستبكةن، يةكَيتيدا رَيكخستنةكانى
بة باوةإيان تةنها رةط رةوتى ضونكة
لة هةيةء يةكَيتى نَيو رَيكخستنةكانى

كاردةكةن. حيزبةدا ئةو ضوارضَيوةى

قادر هةستيار

رذَيمى  سوثاى ئةفسةرانى  
ضةند موسأل شــارى لة بةعس
ـــةنء دةك دروســـت ــك ــَي طــروث
بة شــارةش ئــةو بةرثرسَيكى
حيزبى طةإاندنةوةى بؤ هةوَلدان

دةكات. تؤمةتباريان بةعس

دةست زانيارييانةى ئةو بةثَيى
ماوةيةكة كــةوتــوون، رؤذنامة
ئةفسةرانى لة زؤر  ذمارةيةكى
شارى لة بةعس ثَيشووى رذَيمى
خؤكؤكردنةوةنء خةريكى موسأل
ثَيكهَيناوةء جيايان جيا طروثى
دذى لة نــاإةزايــى بةياننامةى
اليــةنــة ـــراقء حــكــومــةتــى عـــَي
دةردةكةنء موسأل سياسييةكانى

كؤنطرةى جــاريــش هــةنــدَيــك
بؤ ـــازدةدةن س رؤذنامةوانيى

بيروإاكانيان. بآلوكردنةوةى
بةشير،  محةمةد لةوبارةيةوة  
ئةنجومةنى سةرؤكى جَيطرى
لــةســةر ــأل ــوس م ثـــارَيـــزطـــاى
كوردستان، هاوثةيمانى ليستى
ثشتإاستكردنةوةى وَيـــإاى
رؤذنامةى بة زانيارييانة ئةو

كؤنانةى ئةفسةرة ئةو راطةياند:
طروثدا (٣) لة كة بةعس رذَيمى
ضاالكى كؤكردووةتةوةو خؤيان
كارو دةدةنء ئةنجام جياجيا
بؤ «هــةوَلــدان بة ضاالكييةكانى
بةعسء رذَيمى طةإاندنةوةى
شؤظَينييانة» كارى ئةنجامدانى
ئةو زانى دووريشى بة لةقةَلةمداو

سةربطرَيت. هةوآلنةيان
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خؤيان كؤدةكةنةوة موسأل لة بةعس رذَيمى ئةفسةرةكانى

كوآ؟ ضارةنووسىرةطبةرةو

دةضَيت» ثووكانةوة بَيت، بةرةو بةردةوام بةمشَيوةيةى ئَيستا (رةط) «ئةطةر

قادر هةستيار

دانانى بؤ هةَلبذاردن ئةمإؤ
سةرؤكَيكى نوَىلة ئةمريكا دةكرَيتء
سياسييةكانىكوردستانيشثَيشبينى

دةكةن. ئؤباما بردنةوةى
حيزبى سكرتَيرى عةزيز، قادر
كــوردســتــان زةحمةتكَيشانى
موفاجةئةيةك هيض ئةطةر دةَلَيت،
بة نةطؤإَيت باآلنسةكة روونةداتء
باراك مةكةين، جؤن  بةرذةوةندى

دةردةضَيت. ئؤباما
رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكيدا لة
كــردةوة روونيشى عةزيز ــادر ق
تووندوتيذىو دذايةتيكردنى لة
كؤمارييةكان ديكتاتؤرةكاندا
هةَلوَيستى بؤ ــةآلم  ب توندترن،
كَيشةكان لةبةردةم نواندن نةرم
ديــمــوكــراتــيــيــةكــان بــاشــتــرنء
سياسةتَيكىجياوازيشيانلةبةرامبةر
لةطةَل كؤمارييةكان هةيةء عَيراقدا
بةآلم ــراقــدان، عــَي مةركةزيةتى
جَيطرى بايدنى  جؤزَيف  ئؤباماو 
دابةشكردنى ثــرؤذةى خاوةن كة 
فيدراألء سآ هةرَيمى بةسةر عَيراقة

بة ئةمةش الوازداء مةركةزَيكى
. بؤ كورد قازانج دةشكَيتةوة

هاوآلتييةكى ئةطةر وتيشى:
باراك بة دةنطم بووماية، ئةمريكى

دةدا. ئؤباما
يةكطرتووى بؤضوونى لةبارةى
كة ــةوة ــان ــت ــوردس ك ئيسالمى 
سةرؤكايةتى بةهادين سةآلحةدين
ئةندامى موراد، باوة مةولود دةكات،
يةكطرتووى سياسى مةكتةبى
سةركردايةتى «لة  وتى:  ئيسالمى
حيزبداطفتوطؤمانكردووةسةبارةت
لةمةإ هةَلوَيستَيك طةآلَلةكردنى بة
ديموكراتىء ثاَلَيوراوى هــةردوو
سةرؤكى هةَلبذاردنى كؤمارييةكانى
يةكاليى مةسةلةية ئةو ئةمريكا،
ثَيمانخؤشبَيت كة  نةكراوةتةوة
بةآلم مةكةين،  يان ئؤباما دةربضَيت
كة ئةوةبوو بؤ ئاماذةكان زؤرترين
كورد مةسةلةى بؤ ئؤباما تَيإوانينى

روونترة.
ســةرؤكــى ــان مــوفــتــى، ــةدن ع
«هيض وتى: كوردستان ثةرلةمانى
لةنَيوان طـــةورة جياوازييةكى
سياسةتى نابينم، ئؤباما مةكةينء

يةكة». وةك دةرةوةيان

سياسييةكانى ئؤباما،
كـوردستـان يةكـدةخـات

كةركوكى ئاسؤ

خؤثيشاندةرانى كؤمةَلةى
«تاوانباران»ى دؤسيةى كةركوك

 ١٩٨٢ ساَلى خؤثيشاندانةكةى
ــاآلى ب ــــاى ــتــة دادط دةطــةيــةنــَي
سةرؤكى ــراق، عــَي تاوانةكانى
داواى تاوانةكانيش  باآلى دادطاى

دةكات. تؤمةتبارةكان ناوى
بةرثرسى كرَيكار، ــاوإآ ه
١٩٨٢ى خؤثيشاندةرانى كؤمةَلةى
راطةياند: رؤذنامةى  بة  كةركوك،
لةدواىثرؤسةىئازاديىعَيراقةوة،

بةشداربووى ذمــارةيــةك وةك 
هــةوَلــى ــة ل خؤثيشاندانةكة 
ناوى بةشداربوءانء كؤكردنةوةى
بؤ لةسَيدارةدراوةكانداين، شةهيدو
٢٠٠٧دا ساَلى لة مةبةستةش ئةو
كة دروستكرد، كؤمةَلةيةكمان 

بةناوى  ثَيكهاتووة، كةس  ١١ لة
خؤثيشاندةرانى ــةى ــةَل ــؤم (ك
كةركوك) شارى ١٩٨٢ى ساَلى
توانيومانة يةكةمدا قؤناغى لة
شةهيدو ــى  ــت دروس ــارى ــام «ئ
كةمئةندامء ــدارةدراوء ــَي ــةس ل
دةستطيركراوةكانى بريندارو

كؤبكةينةوة». خؤثيشاندانةكة

هةوَلى لة ئَيستا كؤمةَلةية ئةو
تاوانبارانةدان، ئةو  دادطاييكردنى
لة طوللةيان ــذى  ــإَي دةســت كــة 
ــــردووةو ــدةران ك ــان ــش ــي ــؤث خ
ئةو بؤ ــردوون، ك دةستطيريان
دادوةر ســةردانــى مةبةستةش
سةرؤكى عــورَيــبــى، محةمةد 
عَيراقيان تاوانةكانى باآلى دادطاى
ناوى داواى عورَيبى ــردووةو ك
لةطةأل ــردووة ك تؤمةتبارةكانى
ـــارةى ذم ــانء ــةك ــحــاَل ــةت شــاي

قوربانييةكان.
لةوةكرد باسي كرَيكار، هاوإآ

 ٢٠ تؤمةتبارةكان ــارةى ذم كة 

كةسيان ــةك ي تةنها كــةســةو
لةذياندا هةندَيكيان  كة  كــوردة،
تاكو ئَيستا نةماونء هةندَيكيشيان

دةسةآلتدارن.
خوَيندكارانى خؤثيشاندانى

 ١٩٨٢/٥/٦ لة كةركوك شــارى
دةستإَيذى بةهؤى  كة ئةنجامدرا، 
دةسةآلتدارانى ئةوكاتى طوللةى

لةدةستداو  طيانيان ٩ كةس بةعس
٩٥ خؤثيشاندةريش برينداربوون، 
كةمئةندام ـــان ٨ي ئَيستا ــة ك

خؤثيشاندةريش   ٢٠٠ ــوونء ب
١١يـــان ــة ك ــران، ــرك ــي ــط دةســت

لةسَيدارةدران.

دادطا دةبريَتة كةركوك خؤثيشاندانةكةى تاوانبارانى دؤسيةى

رةوتةكةياندا راطةياندنى لةكاتى ديموكراسى طؤإينى رةوتى هةَلسوإاوانى
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عارف ستارة

ئابوورييةكانء كةرتة قؤرغكردنى
دؤخَيكى بةكاربةر، مافةكانى نةبوونى
بآ سةروبةرةو مةترسيدارى شَلةذاوو
هَيناوةتة كوردستاندا بازاإةكانى لة
لة هةندَيك جــؤرَيــك بــة ــةوة، ــاي ك
بازاإةكانى كة واية رايان ضاودَيران
تياياندا مامةآلنةى  ئةو كوردستانء
هيض ركَيفى ــر ذَي ناضنة ــت، دةكــرَي

مةنتيقييةوة. ئابوورىء بنةمايةكى
يةكةمى تشرينى  مانطي  ٨ي لة
ثةرلةماني ياسايي ليذنةي ئةمساَلدا
بازرطاني وةزارةتي كوردستان لةطةأل
ياساكاني ثرؤذة هةرَيمدا حكومةتي
كَيبإكَيي بــةكــاربــةرء ثاراستني
ثاراستنى ثرؤذةياساى كرد، تاووتوآ
ثرؤذةياساي  مادةء  ٨٨ لة بةكاربةر
لة  ثَيكهاتووةء مادة لة٤١  كَيبإكآ
ثةرلةماندا ثَيشووي دانيشتنةكاني
كراوةء بؤ يةكةميان خوَيندنةوةي
وةزيرانيشةوة ئةنجومةني لةاليةن

ثةرلةمان كراون. ثَيشكةش بة
بإياردةري ئةمين، عةلي ضرؤ
ليذنةي ئابووريء دارايــيء ليذنةي
باسى كوردستان، ثةرلةماني ياسايي
خوَيندنةوةي ثرؤذةكان كة كرد لةوة
هَيشتا ــــراوةء ك ــؤ  ب يــةكــةمــيــان
كاركردنةوة. بةرنامةي نةخراونةتة
ئابووري كة باسكرد ئةوةشى ناوبراو
نيية، بةهَيزدا ئاستَيكي لة كوردستان
ثَيويستة طرنطةء ثرؤذةياساية ئةم بؤية
بكرَيت، تريش ثرؤذةيةكى ضةند بؤ كار
ثرؤذةياسايةك بؤ «هةر ضرؤ وتيشى:
بَيطومان بَيت، طشتيى بةرذةوةندي

دةكرَيت». ثةسةند
بةهايةكى كَيبإكآ ثرؤذةياساي
ثشكدارء كؤمثانياكاني بؤ هةية تايبةتى
جؤرة ئةو بةآلم «مقايصة»، طؤإينةوة
كوردستاندا لة هَيشتا كؤمثانيايانة
كاريطةريي بؤية نةسةندووة، ثةرةيان
ساَلي (٥) ــاوةي م لة ياساية ئــةو 
ثالني واتة رةنطدةداتةوة، داهاتوودا
ئابووريء بــواري بؤ درَيذخايةنن 

كةرتة. ئةم ثةرةثَيداني
مانطى لة كة كؤبوونةوةيةى لةو
ـــى ــوان وةزارةت ــَي ن ــــردوودا لــة راب
ثةرلةماندا ياسايي ليذنةي بازرطانيء
كة خــراوةتــةإوو ئــةوة ئةنجامدرا،
ياساي بؤ سةرضاوةية كَيبإكآ ياساي
ئاستي لةسةر بةركابةرء ثاراستني
دةكرَيت، ثةيإةو هةروا نَيودةوَلةتيش
يةك دامةزراندني  رَيطةي لة بؤية 

ياساكة هةردوو تايبةتةوة دةزطاي
هــةردوو ثاشان ــن. دةبــرَي بــةإَيــوة
داوايانكردووة كؤبوونةوةكة اليةني
تاووتوَيكردني لةسةر طفتؤطؤكان
درَيذبكرَيتةوة، ثرؤذةكة ــةردوو ه
بكرَين، ــة طــةآلَل باشتر ــةوةي ــؤئ ب
كة رَيككةوتوون ــةوةش ئ لةسةر 
ثرؤذةكة هةردوو خستنةإووي ثَيش
سيمينارَيك ضةند ثةرلةماندا، لةبةردةم
ئةنجامبدرَيت، ثةرلةمانتاران بؤ
خاَلة بنةماء سةرجةم ــةوةي ئ بؤ 
ثرؤذةكانيان ئامانجةكاني سةرةكيء
بن بةرضاوإوون بكرَيتةوةو روون بؤ

طفتوطؤكاندا. لةكاتي
ثسثؤإي سةلمان، محةمةد د.
كؤلَيذي لة  مامؤستا ــووريء  ــاب ئ
زانــكــؤي ــووري ــاب ئ ــإيــيء كــارطــَي
واية راي هةولَير،  لة سةآلحةدين 
بةو ــار ك ثراكتيكي بــة ئــةطــةر  كــة 
دةتوانرَيت بكرَيت، ثرؤذةياسايانة
هةر ذينطةي بــةآلم بَيت، كاريطةر
ثةيإةوكردني بؤ هؤكارة كؤمةَلطةيةك
ئابووريية شارةزا ئةو نةكردنى، يان
ئةطةر كــة  ئــةوةشــكــرد بــؤ هَيماى 
ئامادة زانستي ئابووريء ذينطةيةكي
دةبَيتة ئةوا ثَيبكرَيت، كاري بكرَيتء
كةرتي ثَيشكةوتني بؤ فاكتةرَيك
كةرتة نَيوان لة ركابةرايةتي تايبةتء
ياساكان ضونكة ئابوورييةكاندا،
سةردةمييانة زؤر بةشَيوةيةكي

ضةند ثيشاني نــووســراونــةتــةوةء
دراون. ئةوروثيش شارةزايةكي

دةبَيتة ركابةرايةتي ثَيشخستني
تايبةت، كةرتي طةشةكردني هؤي
دةتــوانــرَيــت هــؤيــةوة ــةو  ب ضونكة 
لة بهَينرَيتء بةرهةم كاآل باشترين
خواستء زؤرترين جؤرَيتييةوة بواري
شَيوةية بةم بَيت، لةسةر خستنةإووي
فاكتةري دةبَيتة تايبةت كــةرتــي
زيادبووني ئابووريء طةشةكردني
كةرتةكاني ــووريء ــاب ئ كَيبإكَيي

سةرمايةطوزاري. وةبةرهَينانء
ئامانجةكانى ــن ــري ــارت دي ــة  ل
رَيساكاني كة ئةوةية ثرؤذةياساكة
بةكاربةرء ثاراستني بؤ طشتيي
بكرَيت، دياري  مافةكاني ثاراستني 
مسؤطةركردني لةميانةي ئةويش
دابينكردني تةندروستء ساغء كاآلى
كة مــامــةَلــةكــانــدا لــة شةفافييةت 
ئةوة لةاليةنةكاني، يةكَيكة بةكاربةر
ذينطةيةكي مسؤطةركردني سةربارى
بةكاربةر. بؤ ذياني ساغ تةندروستء
فإوفَيألء لة بةكاربةر ثاراستني
رَيطةطرتن هةَلخةَلةتَينةرء  راطةياندني 
بَيطومانكردنيان ضةوساندنةوةيانء لة
بازرطاني مامةَلةيةكي كة ــةوةى ل
بَيت دوور بكرَيتء لةطةَلدا ثاكيان
تةندروستيء بة زيانطةياندن  لة
رؤشنبيركردنء سةالمةتيء  ساغء

مافةكانيان. بة هؤشياركردنةوةيان

ــاري ــذك راوَي ــاري، ــب زَي سةعيد 
داإَيـــذةري ــووريء ئــةنــدامــي ــاب ئ
كة ـــةوةدا ب ــامــاذةى ئ ــان، ــرؤذةك ث
ثَينةكراوةء ــان كــاري ــان ــرؤذةك ث
بةآلم نةبوون، تةواو كؤتايي بةشَيوةي
زؤرترين ثَيبكرَيت، كاريان ئةطةر
دةطةإَيتةوة، ضونكة بؤ بةكاربةر ماف
ضينء مافةكاني نازانَيت بةكاربةر
ثَيشيواية ئةو خوراوة، مافي زؤرترين
قؤرغكاريي بؤ سنووريش ياساكة كة
واقيعي لةطةأل بةمةرجَيك دادةنَيت،

بطونجَيت. ئابووريدا كؤمةَلطةي
بةشي ثَينجةمى مــــادةي ــة  ل
بةكاربةردا مافى ثرؤذةى سَيهةمي
بةكاربةر، مافةكاني  بة تايبةتة  كة
دةبَيت بةكاربةر كة دةكات لةوة باس
ضاككردنء ــاآلء ك طؤإيني مافي
داويةتي ثارانةي كة طةإاندنةوةي ئةو
خزمةتطوزارييةكانى بة بةرامبةر
ماف بوونى سةربارى ئةوة هةبَيت،
بةياناتي زانيارييء دةستكةوتني لة
بة ثةيوةستة كة  ــةواو  ت ــتء دروس
لةوانةش خزمةتطوزارييةكان، كاآلء
تايبةتمةندييةكانىء نرخةكةيء
ئةطةري بةكارهَينانء رَيطةكاني
لــةبــةردةم كة مةترسييانةي ئــةو 

دروستدةبن. بةكارهَيناني
ـــرةوة بــةكــاربــةر ــي ت ــةك ــة الي ل
لة هةبَيت ـــةواوى ت مافي دةبــَيــت 
بة زيانانةي ئةو قةرةبووكردنةوةى

لة ئةويش دةطات، سامانةكةي خؤيء
بةكاربةر كاآل، بةكاربردني ئةنجامي
هةر بة  دةرهــةق هةية ئةوةى مافى
بطةيةنَيت، مافةكاني بة زيان كة شتَيك
نةطيرَيت، لةبةرضاو مافةكاني يان

بكاتةوة. بةرز ياسايى داواى
سةرؤكي جَيطري مةجيد، جوتيار
ئابووري داراييء كاروباري ليذنةي
ــةوةى ئ ــان، كــوردســت ثةرلةماني
لةاليةن ثــرؤذةكــة  كة خستةإوو
ــةســةردا ب ــي ــؤإان ط حــكــومــةتــةوة
كؤبوونةوةيةك دةبَيت هــاتــووةء
بؤئةوةي بكرَيت ليذنةكاندا لةطةأل
بةآلم طةيشتووة، كوآ  بة بزانرَيت
ثرؤذةكان كة بةوةشكرد ئاماذةى
جةختيان ضاكنء زؤر  ثرؤذةي دوو
ثَيويستيء لةسةر  ــةوة  ــردووةت ك

بةكاربةر. مافةكاني
ثرؤذةى مةجيد، جوتيار راى بة
ركابةرايةتيء ثرؤذةى كة دووةميش
شوَيني رَيء دةتوانَيت قؤرغكاريية،
بكاتء دياري كؤمثانياكان قؤرغكاري
قؤرغكاريء طراني دزَيويء رَيطرة لة
ثَييواية ناوبراو كاتَيكداية لة ئةوة بازاإ.
ركابةرايةتيء كوردستاندا لة ئَيستا كة
خؤي وةك ثَيوةرةكاني ئازاد بازاإي
بنةماكانى بةثَيى ركابةرايةتي  نييةء
بة بازرطانةكان نييةء  بازرطانيى
لةسةر ــار  ــإي ب ــان خــؤي خــواســتــى 
بؤية دةدةن، كةلوثةل هَيناني بازاإء

نابَيت. دروست ركابةرايةتي
سةرثَيضىء ــةر ه كاتَيكدا لــة 
بإطةو جَيبةجَيكردنى لة الدانَيك
روويدا، ثرؤذةياساكةدا بةندةكانى
دةكةونة سةرثَيضييةكان بكةرانى
دادطايى ياساء لَيثرسينةوةى بةردةم

دةكرَين.
ــدةري، ــةي ح ناسيح ــروان ــي ش
لة ياسايي كاروباري ليذنةي سةرؤكي
باسى لةوةكرد ثةرلةماني كوردستان،
تايبةت كة دادطايةكي نيية مةبةستيان
دادطاييةكي داناني بةَلكو دابنرَيت،
كَيشانة بةو  بَيت تايبةت ئاساييةو 
ئةو جَيبةجَيكردني ئةنجامي لة كة
شيروان كايةوة. دَينة ياسايانةوة
كة خستةإوو ــةوةى ئ حــةيــدةرى،
ثَيداطرتنة ــرؤذةكــان ث ــاوةرؤكــي ن
تاإادةيةك ركابةرايةتي ئازادء لةسةر
حةيدةرى قؤرغكاريية، قةدةغةكردني
وآلتة لة هةموو ياساية «ئةم  وتيشى:
ثَيويست بةشتَيكي ثَيشكةوتووةكاندا
تايبةت كةرتي ــةآلم ب ــت، ــرَي دادةن
سوودمةند ثرؤذةياساكةدا لةهةردوو

نابن».
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ثرؤذةياساي هةردوو لة تايبةت ياسايي: كةرتى ليذنةي سةرؤكي

نابَيت سوودمةند قؤرغكاريى بةكاربةرء مافى

رؤذنامة ئاذانسةكان،

وهزيــري زوبَيدي، جهبر باقر
ئَيستا تا  رايگهياند: عَيراق، دارايي 
له قهيراني رهها به شَيوهيهكي عَيراق
نه بووهء زهرهرمه ند جيهان دارايى
بؤدواكهوتوويي ئهوهشيگهإاندهوه
عيساوي، رافيع بانكيء  سيستمي
وه زيــرانــيــش ســـهرؤك جَيگري  
بهمزووانه كهحكومه ت ئاشكرايكرد،
ئابووريء چاكسازيي  ژمارهيهك 

دارايي ئهنجام دهدات.
كهناَلي لهگهأل ديدارَيكيدا لة
هؤكارى زوبَيدى ئهلعَيراقييةدا،
بانكى سيستمى دواكــةوتــوويــى

رژَيمي بــؤ ــدةوة طــةإان عَيراقى
كة روونكردةوة ئةوةشى  پَيشوو،
ئَيستا تا لهوه دايه سيستمهكه كؤنيي
له نهك دهكرَيت دينار  به ئاَلوگؤإ
بانكي حهواَلهي  ئيمهيألء رَيگهي

ئهلكترؤنييهوه»
كه جيهان ئابووريي قهيراني
خانووبهرةوة كةرتى لة سهرهتا
ئهمريكاي ئابووريي دهستيپَيكردء
هؤي بووه دواييانة به م ههژاند،
بانكء له ژمارهيه ك ئيفالسبووني
ئهو گهوره كاني داراييه دامهزراوه
ئاسياشي ئهوروپاء پاشان وآلتهء

گرتهوه.
سه رؤك جَيگري عيساوي، رافع
وتارَيكي له  عــَيــراق، ــي ــران وه زي

وهبهرهَيناني عَيراقي كؤنگرهي كارو
حكومهت ئهمريكيدا رايگهياند، كه –
چاكسازيي ژمارهيه ك زووانه بهم

ئهنجام دهدات. ئابووري دارايي و
نووسينگه ي بهياننامهيهكي له
بؤ ههوَلَيكدا ”له  هاتووه  عيساويدا
بههَيزكردنيئابووريءهاندانيههلي
بؤ ههوَلدايه له حكومهت وهبهرهَينان،
سهرلهنوآئامادهكردنهوهيكؤمپانيا
بؤ كؤمپانياي گشتييهكانء گؤإينيان
روءنيشيكردهوه تَيكهأل. هاوبهشء
كه كاتَيكدايه له ههنگاوه ”ئهم كه
نوَيوهء قؤناغَيكي پَيدهنَيته عَيراق
سياسيء گؤإانكاريي چهندين
چاوهإَيي كؤمهآليهتي ئابووريء

دهكات».

بانكي، سيستمي دواكهوتوويي بةهؤى

دةكةوَيتةوة دوور دارايى قهيراني طةردةلوولى لة عَيراق
سندوقى طوشارةكانى بة طوآ عَيراق

نادات نَيودةوَلةتيى دراوى
رؤذنامة ئاذانسةكان،

بريكارى نةبى، ــازأل ف
عَيراق، دارايـــى وةزيـــرى
هــهواآلنــهي ــهو ئ هــةمــوو 
لة ــاس ب كة ــردهوه، ــك ره ت
مووضةى كةمكردنةوةى
دةكةن. عَيراق فةرمانبةرانى
عَيراق طشتى بودجةى
بإيار  كة  ٢٠٠٩ ساَلى بؤ
بَيت،  دؤالر  مليار ــوو٨٠ ب
ــؤى نــزمــبــوونــةوةى ــةه ب
داشكَينرا نةوتةوة بةهاى
بةثَيى  بةآلم  مليار، ٦٧ بؤ
بةرثرسة لــَيــدوانــةكــانــى

عــَيــراق، ـــةى ـــةك ـــي داراي
نــهوت نرخي هه ركاتَيك
دهتوانرَيت ــه رزبــووةوه،  ب
ــاري ــهواوك ت ــهي ــوودج ب
ئــهوهي وهك  ده ربــكــرَيــت 

كرا. جَيبهجآ ئهمساأل
ئهوهشي نهبي، فازل د.
ههوألء ههموو ئاشكراكرد،
گهإ دهخــهنــه كؤششَيك
كهمبوونه وهيه ئهو تاوهكو
مووچهي حسابي لهسهر
مووچه نه بَيتء فهرمانبهران
بمَينَيته وه، خــؤي ــو وه ك
سندوقي ئهگه ر تهنانه ت
نــَيــودهوَلــهتــيــش دراوي 
ســهر، بخاته گوشاريان

ــه ي فــهرمــانــبــهران ــووچ م
چونكه ــهوه، ــه ن ــاك ن ــه م  ك
ــه ي فــهرمــانــبــهران ــووچ م
يــاســا، بــهآلم ـــه ـــووه ت ب
پابهندييهكيان لهبهرئهوهي
دراوي سندوقي لــهگــه أل
بؤيه ههيه، نَيوده وَلهتيدا
كاتيي بهشَيوهيهكي  ناچارن 
نهكهنء ــهرج  خ ــادهكــه زي
داهاتوودا ساَلي لهسهرهتاي
مانگهي چهند ئهو زيادهي
بيگةإَيننهوه ، بــإدراوه، كه  
كه دهكهنهوه  لهوه بير بؤيه 
له حكومهت خهرجييهكاني
بكهنهوه، كه م ديكهدا بواري

مووچه. نهك

رؤذنامة فؤتؤ: بازاِر  رَيكخستنى بؤ ياسايةكن نةبوونى قوربانيى يةكةمى هاوآلتييان
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ئاذانسةكان

عَيراقى

رؤذنامة

دةسةآلتدارانى هةواأل سةرضاوةكانى بةثَيى
بة سوكايةتييان هةإةشةو سوريا حكومةتى
ئةو كردووةء قاميشلؤ كوردةكانى زيندانيية
خؤثيشاندانةكانةوة بةهؤى كة ذمارةيةش

ئازادكران. دوَينى دةستطيركرابوون،
خؤرئاواى  كــوردى  ١٨٧ لة زياتر ثَيرآ
كة سورياوة حكومةتى لةاليةن كوردستان
دةستطيركران، دةبةن، بةإَيوةى بةعسييةكان
اليةنة  بةرثرسى كةسيان ١٥ لــة زيــاتــر 
بةشار، عةبدولكةريم لةنَيوياندا سياسييةكانن،
فوئاد كــوردء ديموكراتى  ثارتى  سكرتَيرى 
سورياى لة كورد يةكَيتى سكرتَيرى عةليكؤن،

تَيداية.
لةكاتى كــوردانــة ئــةو دةستطيركردنى
ثارتء اليةنطرانى لة ذمارةيةك مانطرتنى
كوردستان خؤرئاواى  كوردييةكانى رَيكخراوة 
كة ــة،  وآلت ئــةو ثةرلةمانى ــةردةم ــةب ل بــوو 
مةرسومى لة دةربإين ناإةزايى بةمةبةستى

كؤبووبوونةوة. سوريا حكومةتى ٤٩ى
كوةيتى، سياسةى رؤذنامةى بةثَيى هاوكات
سوكايةتييان هةإةشةو سوريا دةسةآلتدارانى
قاميشلؤ زيندانى كوردةكانى زيندانيية بة
لة كة رؤذنامةكة، هةواَلى بةثَيى ــردووة، ك
وةريطرتووة، تايبةتةوة»  زؤر «سةرضاوةيةكى 
مؤبايلةوة رَيطةى لة قاميشلؤ زيندانييةكانى
دواتر بة خَيزانةكانيانةوة كردووةء ثةيوةندييان
زيندانةكةش دةسةآلتدارانى زانــراوةء ثَييان
ثاشان لــة ــردوءن ــك ــت دروس بــؤ طرفتيان 
داون. ئةشكةنجةيان ثَيكردوءنء سوكايةتييان

ثارتى راطةياندنى بةرثرسى بريمؤ، نورى
بة بارةيةوة لةو سوريا، لة كورد ديموكراتى

سوكايةتيكردن ثَيدةضَيت راطةياند؛ رؤذنامةى
مانطرتنةوة بةو ثةيوةنديى  زيندانييةكان  بة
ئةو ثةرلةمانى لةبةردةم ثَيرآ كة هةبَيت،
كوردييةكانةوة ثارتة رَيكخراوء لةاليةن وآلتة

ئةنجامدرا.
زارى لة كوةيتى  سياسةى  رؤذنــامــةى 
بآلويكردووةتةوة، تايبةتةكةيةوة سةرضاوة
مةترسيى ســوريــا ئاسايشى هَيزةكانى
هةية سيناريؤيةيان ئةو دووبارةبوونةوةى
زيندانييةكان روءيداء  سيدنايا  زينداني  لة كة

بةإَيوةبةرانى لة هةفتةيةك ضةند بؤماوةى
ئةمنييةكان هَيزة بؤية هةَلطةإانةوة، زيندانةكان
زيندانةكان جوَلةيةكى هةموو داوة بإياريان
زانيارييةك هيض نةدةن رَيطة بكةنء سةركوت

زيندانةكان. دةرةوةى بكاتة دزة
سوريا، حكومةتى ٤٩ى مةرسومى بةثَيى
هيض وآلتــة ئةو كوردةكانى نادرَيت رَيطة 
بكةنء تاثؤ  خؤيان لةسةر موَلكَيك زةوييء 
ترةوة ناوضةكانى لة كرَيكارَيك هيض ناشتوانن

كاربكات. زةوييةكانياندا لة تا بهَينن

دةكات كورد زيندانييانى بة سوكايةتى سوريا
حيزبء رَيكخراوةكانةوة هةية مانطرتنى بة كارة ثةيوةنديى ئةو نورى بريمؤ:

ئيئتيالفىشيعة

دوولةت دةبَيت
لة هاوثةيمانَيتييـــــــــةكان
عَيراق باشوورى ناوةإاستء
طؤإانكارييانبةخؤيانةوةبينيوةء
ئيئتيالفى ضوارضَيوةيةشدا لةو
هَيزة طةورةترين ئَيستا كة شيعة
بة بووة عَيراقدا، ثةرلةمانى لة

جيا. كوتلةى دوو
دةوَلةتء (ئيئتيالفى ليستى
دةعـــوة ــة حــيــزبــى ــا) ك ــاس ي
حةوت ــاتء دةك سةرؤكايةتى
لة يةكَيكة لةخؤطرتووة، حيزبى
(شةهيدى ليستى كوتلةكانء
ديكةى كوتلةيةكى ميحراب)يش
يةكطرتوو، ئيئتيالفى جيابؤوةية لة
ئيسالمى ئــةنــجــومــةنــى ــة  ك
شةش ــاتء دةك سةرؤكايةتى

لةخؤطرتووة. حيزبى

توندوتيذيى رووبةإووى ذنان
جةستةيى دةبنةوة

تةندروستيى ــــى وةزارةت
بآلويكردةوة ئامارَيكدا لة عَيراق
ــةى ــردةســت ذَي ـــان ذن ٨٣٪ى 
رَيذةية لةو هاوسةرةكانياننء
لَيدةكرَيتء غيرةيان زياتريش
هاوسةرةكانيانةوة لــةاليــةن
دةبنةوة. توإةبوون رووبةإووى

لة  كة ئــامــارة ئــةو بةثَيى  
ئةنجامدراوة، عَيراقدا هةموو
ضوونة ثــَيــش ـــان ذن ٧٤٪ى 
مؤَلةت ماَلةكانيان، لة دةرةوةيان
ـــرنء وةردةط ثياوةكانيان لة 
رووبـــةإووى ذنانيش ٣٣٪ى 
سوكايةتيثَيكردن توندوتيذىء
ئامارةكة بةثَيى بةآلم دةبنةوة، 
ذنان دذى لة توندوتيذى رَيذةى
نيوةى كوردستاندا هةرَيمى لة

باشوورة. ناوةإاستء رَيذةى

ئاذانسةكان

جيهانى
ئؤباما لة ثشتيوانيى ضافَيز

دةكات

سةرؤكى ضافَيز، هؤطؤ
وآلتةكةى ئامادةيى فةنزوَيال،
دانوستان طفتوطؤء بؤ ثيشاندا
باراك ئةطةر  ئةمريكادا، لةطةأل 
نوَيى سةرؤكى  ببَيتة  ئؤباما 
ويــاليــةتــة يــةكــطــرتــووةكــان،
ئؤباما بةوةشكرد  ئــامــاذةى 
ئةمريكا نوَيى روخسارَيكى
طؤإانكاريى دةتوانَيت دةبَيتء
سياسةتةكانى لــة ريشةيى
بكات، واشنتؤندا ــدارةى ــي ئ
«ثياوة كة وايــة بؤضوونيشى 
سةركةوتن ثَيستةكة رةش
سةردةمَيكى دةهَينَيتء بةدةست
ــةىء ــةك وآلت ــوان ــَي ــةن ــوآ ل ن

ئارا». دَيتة ئةمريكادا

بؤ خؤى حكومةت
بنبإكردنى طةندةَلى

دةكات ئامادة

عَيراق وةزيرانى ئةنجومةنى
ئةمساَلدا كؤتايى  لة بإياريداوة 
بنبإكردنى ــة ب دةستبكات
دامــةزراوةكــانــى لة طةندةَلى
عةالق، ئةميندارى عةلى دةوَلةتدا.
وةزيــران، ئةنجومةنى طشتيى
حكومةت بــةوةكــرد  ئــامــاذةى
داإشتووة ستراتيذييةتَيكى نوَيى
ـــةوةى ـــوون ـــةإووب ــؤ رووب ب
ئةو بؤ ئيداريى، طةندةَليى
لة طؤإانكاريى مةبةستةش
ناو ــاآلى ب ثؤستى ضةندين
ـــاتء دةك ــدا ــان ــاك ــودةزط دام
دادةمةزرَينَيت. شياو» «كةسانى

رةحمان سالَح

ناكؤكييةكانء ــى ــدن ــةرةســةن ث
بةسةر دةسةآلت سةثاندنى بؤ هةوَلدان
ميليشيايى وآلتى بةرةو عَيراق وآلتدا،
طؤإانكاريية ئةو ضاودَيرانيش دةباتء
روودةدةن، وآلتةدا لةو بةردةوامانةى
ثرؤسةى ســةر بؤ «مةترسيى» بة 
وتةى بة  دةدةن، لةقةَلةم سياسى 
لةئاراداية ئةوة مةترسيى سياسييةكيش
هةماهةنطييةى ناهاوسةنطىء ئــةو
بوار ئاراوة، هاتووةتة عَيراقدا لة ئَيستا
سةربازيى كودةتايةكى ئةنجامدانى بؤ

بإةخسَينَيت.
ثةرلةمانتارى كاكةيى، سةرتيث
ئاسايشء ليذنةى ئةندامى  عَيراقء
بةرطرى،ئاماذةبةوةدةكاتثإضةككردنى
هَيزى ضةندين دروستكردنى سوثاء
بؤ مةترسيى جؤراوجؤر، ضةكداريى
سيستمى سياسىء ثرؤسةى ســةر
ضةند ماوةى كة هةية عَيراق ديموكراتى
وتيشى: دةكــرَيــت، بؤ كــارى ساَلَيكة
سنوورى لة سةربازيى «دةســةآلتــى
فةرماندة لةاليةن ئَيستا دةرضووةء خؤى
دةبرَيت، بةإَيوة سةربازييةكانةوة
كودةتاى ئةنجامدانى مةترسيى ئةوةش

دةكات». زياتر سةربازيى
دروستبوونى مَيذووى  درَيذايى  بة
شةش كودةتاى تا ئَيستا دةوَلةتى عَيراق،
روويــانــداوةء عَيراقدا لة سةربازيى
كودةتاضييةكان سةركةوتنيشيان ثاش
نةيارةكانيان. ثاكتاوكردنى كةوتوونةتة
سوثا جموجؤَلكردنى كاكةيى وتةى بة
ثَيدانى ترء شوَينَيكى بؤ شوَينَيكةوة لة
سةربازييةكان، هَيزة بة رةها دةسةآلتى

جوآلندنى فةرماندةيىء كة ئةوةية واتاى
سياسيية مةبةستى بؤ هَيزانة ئــةو
لة ضونكة دةستوورة، ثَيضةوانةى كة
لةاليةن سوثا دةبَيت هاتووة دةستووردا
بةإَيوة، ببرَيت مةدةنييةوة دةسةآلتَيكى
كة دةخةنةإوو ئةوة «ئاماذةكان وتيشى:
دةسةآلتى لةذَير ئةمنييةكان هَيزة سوثاء
دةضَيتة كؤنترؤَليان دةردةضنء مةدةنى

سةربازييةوة». دةسةآلتى دةستى
عَيراق سوثاى هةَلوةشاندنةوةى
مةدةنى حاكمى  بريمةرى ثؤأل لةاليةن
كةلَينَيكى ٢٠٠٣دا، ساَلى لة  عَيراق 
دروستكرد، عَيراقدا لةناو ئةمنيى
سوثاى ثَيكهَينانةوةى لةطةأل دواتريش
اليةنةكان ـــةى زؤرب ــراق، ــَي ع نــوَيــى 
ئةوةى بؤ ضــإكــردةوة هةوَلةكانيان
سوثاى لةناو ضةكدارةكانيان هَيزة
ضوارضَيوةيةكى جَيبكةنةوةء نوَيدا
اليةنطرء ياخود بدؤزنةوة، بؤ ياسايى

تؤماربكةن سوثادا لةناو ئةندامةكانيان
بإيارة لة قورساييان ئامانجةى بةو
هةمانكاتيشدا لة هةبَيتء ئةمنييةكاندا
خؤثاراستن بؤ قةَلغانَيك بكةنة هَيزةكان
ضــاوةإوانــكــراو، ئةطةرَيكى هــةر  لة 
ئةو سةربازيى، ثسثؤإَيكى بةوتةى
هةية، ثَيكهاتةكاندا لةنَيوان كة ملمالنَييةى
بةرجةستة نادروست بةشَيوةيةكى
ــةو ويستى ل رَيــطــا  ئــةطــةر  ـــراوةء  ك
ثَيكهاتةكانى حيزبء  ثاوانخوازييةى 
سةثاندن نةطيرَيت كة بؤ دةسةآلت عَيراق
لةناو سوثادا بةرجةستةى دةكةن، ئةوا
وآلت لَيدةكةوَيتةوةء خراث»ى «ئاكامى
دةكاتة دامةزراوةييةوة سيستمى لة

عةسكةرتاريى. وآلتَيكى
سياسةتمةدارء عوسمان، مةحمود د.
خؤى نيطةرانيى عَيراق، ثةرلةمانتارى
جموجؤَلة ــةو ئ بــةرامــبــةر ثيشاندا 
عَيراقدا لة ماوةيةكة  كة سةربازييانةى 

ناوبراو وتــةى  بة ئــاراوة، هاتووةتة
طؤإةثانى خَيراكانى طؤإانكاريية
لــةبــةردةم دةرطـــا  ــراق عــَي سياسيى 
بة واآلدةكـــاتء ئةطةرةكاندا هةموو 
سةربازيش كودةتاى نازانرَيت دوور
«هةرضةندة ئةطةرانة لةو بَيت يةكَيك
نةبووةتة ئَيستا تا لةوشَيوةية  ثَيشهاتى
ئةو بةهؤى بةآلم  طةورة، مةترسييةكى
ثرؤسةى لة  ئَيستا تا زؤرانةى كةلَينة 
بؤ شياويان ضــارةســةرى سياسيدا 
ئةنجامدانى بؤ بوار  نــةدؤزراوةتــةوة، 
دةخولقَينَيتء سةربازيى كودةتاى

كردووة». ئاسانى
دةستوورى ٩ى مادةى بةطوَيرةى
دةسةآلتى لةذَير سوثا دةبَيت عَيراق،
ميليشياطةرىء بةآلم بَيت، مةدةنيدا
ئيسنادء ئةنجومةنةكانى ثَيكهَينانى
بــاو، ــة ــووةت ب ئَيستادا لــة ســةحــوة 
بة هةوآلنة ئةو ضاودَيرانيش بةوتةى

دةزاننء ثَييانواية «سةرةتايةكى خراث»
سةربازيى سيستمى بـــةرةو وآلت
ثَيويستى بة كاكةيى سةرتيث دةبات،
بة مةترسيى هةست اليةنةكان دةزانَيت
هةوَلةكانيان بكةنء مةسةلةية ئةو
لة بةهَيزبوونى بؤ رَيطةطرتن ضإبكةنةوة
ئةو عَيراقدا، لة سةربازيى  دةسةآلتى
سةربازييةكان فةرماندة كة هةوآلنةش
لة ثَيطةى خؤيان بؤ بةهَيزكردنى دةيدةن
وتيشى: دابنرَيت، بؤ سنوورَيكى عَيراقدا،
طومانء جَيطةى بووةتة مةسةلةية «ئةو
ثةرلةمانيش سياسةتمةداران، ثرسيارى
كردووةء طؤإانكارييانة بةو هةستى
ثةرلةمانء رَيطةى لة دةدةيــن هةوأل
ئةو راطرتنى بؤ كــار ــوورةوة ــت دةس
لة رَيطةى دةيانةوَيت كة هةوآلنة بكةين
دةسةآلت ئةمنييةكانةوة هَيزة سوثاء

بسةثَينن». وآلتدا بةسةر
عوسمان مةحمود د. هةرضةندة
ئةنجامدانى كــة ــرد ــةوةك ب هَيماى 
عَيراقء لةنَيوان ئةمنى رَيككةوتننامةى
كودةتاى ئةنجامدانى ئةطةرى ئةمريكادا،
ثسثؤإة بةآلم الوازدةكات، سةربازيى
دةستَيوةردانةكانى ثَييواية سةربازييةكة
وآلتانى دةوروبةر لة كاروبارى ناوخؤى
ثرؤسةى بةردةم  كؤسثةكانى عَيراقء 
سةربازيى كودةتاى ئةطةرى سياسى،
لةنَيوان كة بةتايبةت دةكةن بةهَيزتر
لةسةر زؤر كَيشةى بةغدادا واشنتؤنء
سثيش كؤشكى هةيةء رَيككةوتننامةكة
دةكــات عــَيــراق ــةوة لة هــةإةشــةى ئ
دةبَيت هاوكارييةكانى دةستبةردارى
«ئةطةر ئةمريكا وتيشى: بةرامبةر عَيراق،
رابطرَيتء بؤ حكومةت ثشتيوانييةكانى
ببَيت، سياسى ثرؤسةى دةستبةردارى
نازانرَيت». سةربازيى بة دوور كودةتاى

نازانرَيت بةدوور عَيراقدا لة كودةتا ئةنجامدانى
ئاسان كردووة سةربازيى كودةتايةكى ئةنجامدانى بؤ بوارى سياسيى كةلَينى مةحمود عوسمان:
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لهؤنى هيَمن ئا:

ديموكرات ثارتى بةثَيضةوانةى
هةَلبذاردنة ســةرةتــاى لة هــةر 
ثارتى كانديدى بةراييةكاندا
توانى مةكةين  جــؤن كــؤمــارى
ركابةرةكانيدا بةسةر سةركةوَيت
ئاسان، بةشَيوةيةكى ثارتةكةى لة
مةكةين جؤن جارة دووةمين ئةمة
سةرؤكايةتيى هةَلبذاردنى بؤ خؤى
ئةوةى ثاش دةكات كانديد ئةمريكا
لة نةيتوانى جــاردا يةكةمين لة 
هاوتا ركابةرى ٢٠٠٠دا ساَلى
بكات. بوش جؤرج كؤمارييةكةى
خؤى ١٩٩٦دا لــة ثَيشتريش
ثاَلَيوراوى وةك كردبوو كانديد
جَيطرى ثؤستى بؤ كؤمارييةكان
١٩٩٦دا لة هةر مةكةين سةرؤك،
كةسايةتيية   ٢٥ ئــةو ليستى لة 
بوو ئةمريكا نــاو كــاريــطــةرةى
بآلوى تايم طؤظارى ساآلنة كة

دةكاتةوة.

كَيية؟ مةكةين جؤن

قارةمانى بة مةكةين جــؤن
لة يةكَيكة نــاســراوة، جــةنــط 
لة زياتر كة ظَيتنام جةنطاوةرانى
لة بووة، جةنط زيندانى ساأل ثَينج

ئةريزؤنا  وياليةتى لة ١٩٣٦ ساآلى
لةساَلى١٩٥٨ خوَيندنى  لةدايكبووة،
ئةكاديمىسةربازيىتةواوكردووة،
مردن لة ظَيتنامدا جةنطى لةكاتى
كةوتة كاتَيك فإؤكةكةى طةإايةوة
برينداربوو، خةستى بة خوارةوةو

شكاو قاضى ــتء دةس هــةردوو
لة نيو ساألء ثَينج ماوةى بؤ دواتر
باكوورييةكاندا ظَيتناميية زيندانى
١٩٨١دا ساَلى لة ســــزادراوة، 
ساَلى لــة ــتء ــَي دةب خانةنشين
نوَينةرانى ئةنجومةنى بؤ ١٩٨٣دا
لة ثاشان هةَلدةبذَيرَيت، ئةمريكا
سيناتؤر  دةبَيتة   ٢٠٠٤ تا   ١٩٨٦
مةكةين ثيران، ئةنجومةنى لة
سياسييةكى بة ثارتةكةيدا لةناو
بوونى بةهؤى ناسراوة سةربةخؤ
مةسةلة لةسةر زؤربةى جياوازيى

ثارتةكةيدا. لةطةأل طرنطةكان

ستراتيذييةتى   مةكةينء
عَيراق لة سةركةوتن

مةسةلةى لةسةر مةكةين جؤن
بوش جــؤرج ثاَلثشتيى عَيراق 
نوَيى سياسةتى لة بةتايبةتى دةكات
تاكتيكةكانى ئةمريكاو سةرؤكى
ثَيشتر مةكةين ثاتريؤس، ذةنةراأل
ئيدارةى سياسةتى لة رةخنةى
بةتايبةتى طرتووة عَيراق لة بوش
ثَيشوو بةرطريى وةزيـــرى لة 
خراثترين بة رامسفَيلد، دؤناَلد
مَيذووى لة بةرطريى ــرى وةزي
مةكةين دةكات.  وةسفى ئةمريكا 
راطةياندووة خؤى ثالنى عَيراق بؤ
سياسيىء راظةكارانى بةثَيى كة
سةربازى، درَيذكراوةى سياسةتى
جؤن بةثَيى بــوشــة،  ســـةرؤك
٢٠١٣دا لة ثالنةكةى مةكةين
ديموكرات سةقامطيرى عَيراقَيكى
راستةخؤى رؤَلى بة ثَيويستى كة
كايةوة، دةهَينَيتة نةبَيت، ئةمريكا
ثالنةكةيةتى دةقى خوارةوة ئةمةى

مةكةيندا رةسميى سايتى لة كة
بآلوكراوةتةوة:

واية ــاوةإى ب مةكةين جؤن
ئةمريكا يةكطرتووةكانى  وآلتة  كة
هةم ئةخالقىء ـــةإووى ل هــةم
ثشتطيريى ستراتيذييةوة لةإووى
بتوانَيت تا بكات، عَيراق حكومةتى
بتوانَيت خؤى، سةرثَيى بكةوَيتة
خةَلكةكةى بةإَيوةبةرَيتء خؤى

بثارَيزَيت.
«هةَلةيةكى دةَلَيت: مةكةين
قاعيدة ئةوةى  ثَيش كة طةورةية 
هَيزَيكى بهَينيت ياخود ثآ شكست
راهَينراوت بةتواناى عَيراقى
بةجَيبهَيَليت، عــَيــراق هةبَيت،
ثاَلثشتيى كة لةسةرمان ثَيويستة
جةنط لة بكةين عَيراقى حكومةتى
ئاطرى كةسانةى ــةو ئ لــةدذى
تائيفى جةنطى ناوخؤو شــةإى
هؤى دةبَيتة  كة ــةن، دةك طــةرم
خؤرهةآلتى ناسةقامطيربوونى
ببَيتة نابَيت عَيراق ناوةإاست،
ياخود شكستخواردوو وآلتَيكى
ئَيران، تيرؤريستانء مؤَلطةى
شكستى ئةنجامةكةى ضونكة
جةنطَيطى بةرةو دةبَيتء  ئةمريكا

دةمانطةإَينَيتةوة». دذوارتر
مةكةين  ثالنةكةيدا درَيذةى لة
عَيراق هَيزةكانى «هةركاتَيك دةَلَيت:
بثارَيزن، خؤيان وآلتى توانييان
دةتوانَيت ئةمريكا سوثاى ئةوكات

وآلت». بطةإَيتةوة
جةنطى لة ساأل  ضــوار دواى
ثشتيوانيى مةكةين جؤن عَيراق،
بةرةنطاربوونةوةى ستراتيذييةتى
كة كــردووة  ياخيبووةكانى دذة
ناخؤشدا لة بارَيكى عَيراق ئةوكات

زؤر قاعيدة  هَيرشةكانى بــوو، 
لة ــك زؤرَي هــةروةهــا توندبوو،
توندإةوةكان بةدةست ثارَيزطاكان
كؤنترؤأل جةنطى تائيفيش لة و بوو
ستراتيذييةتة ئةو دةرضووبوو،
لة ــوو، ــةب ه ــةرهــةمــى خـــؤى ب
سَيى  مانطى تا  ٢٠٠٧ ناوةإاستى
توندوتيذى  تائيفىء ٢٠٠٨ جةنطى
دابةزى، ٪٩٠ رَيذةى بة  ئيتنيكى 
سةربازةكانى مةدةنيء كوشتنى
هاتة ٪٧٠ رَيذةى بة هاوثةيمانيش
«ئةم دةَلَيت مةكةين ــوارةوة، خ
لةناودةضن هةمووى دةستكةوتانة
سيناتؤر سياسةتى شوَينى ئةطةر
كشانةوةى داواى كة بكةوين ئؤباما
عــَيــراقء هــَيــزةكــان دةكـــات لــة
شةإكةرى هَيزَيكى بةجَيهَيشتنى
تيرؤريستان، لَيدانى بؤ بضووك
هةمان ئؤباما ستراتيذييةى ئةم
هَينا فةشةلى ستراتيذييةية كة ئةو
هَيزةكانمان كاتَيك ٢٠٠٦دا ساَلى لة
كشانةوة». عَيراق لة شةقامةكان لة
شةش لةو دةَلَيت «ضوار مةكةين
ئةمريكاوة بــةالى  كة ياسايةى
ثةرلةمانى ــةن ــةالي ل طــرنــطــة،
بةآلم ثةسةندكراوة، عَيراقةوة
عَيراق حكومةتى دةبَيت ئيستاش
بةخؤيةوة زياتر بةرةوثَيشضوونى
كارى طرنطترين لة يةكَيك ببينَيت.
بؤ كارة دؤزينةوةى حكومةت،
لةناو دةزطاكانى «رؤَلةكانى عَيراق»
مةدةنييةكاندا، دةزطا ئاسايشء
ضونكة ئةوان ذيانى خؤيان خستة
لةدذى جةنطيان لة مةترسييةوة
ماوةى لة عَيراق تيرؤريستان،
طرنط هةَلبذاردنى دوو داهاتوودا
يةكَيكيان دةبينَيت: بةخؤيةوة
كؤتايى لة ثارَيزطاكانة هةَلبذاردنى
حكومةتى تريش بؤ ئةوى ٢٠٠٨و
جؤن ٢٠٠٩دا»،  لة نيشتمانيية
بة بدرَيت زياتر رؤَلى دةبَيت ثَييواية
مةسةلةى لة نةتةوةيةكطرتووةكان

هةَلبذاردنةكاندا.
ماوةيةكى بؤ ئَيران سورياو
ـــارة ك ــى ــي ــةت ــارم ــــــذة ي درَي
دةدةن، عَيراق ناو توندوتيذييةكانى
نةداوة ثيشان ئامادةيى سوريا
عَيراقييةكانء ياخيبووة لَيدانى بؤ
لة كة بيانييةكان تيرؤريستة
لةالى ــةن، ــاردةك ك خاكةكةيدا 
ــةكء ض ــةوة ئـــَيـــران ــشــي خــؤي
ميليشيا بة  دةبةخشَيت راهَينان 
ئامانجيان توندوتيذةكانى شيعة كة
ئَيرانة، ئةمريكاو  سةربازانى 
سوثاى وتةبَيذةكانى هةروةها
كة دووثاتدةكةنةوة ئةوة ئةمريكا
ياخيبووة طروثة يارمةتيى  ئَيران
ئةمة بؤ وةآلم دةدات، سوننةكانيش
مةرج بآ  ديالؤطى لة نيية بريتى 
ديكتاتؤرة، ضونكة دوو لةطةأل ئةو
بَيهَيزييةوةية، لة كارة ئةمجؤرة
دةبَيت كة ئةوةية وةآلم بةَلكو 
طوشارى نَيودةوَلةتى كؤمةَلطةى
ئَيرانء سةر بخاتة راستةقينة
رةفتارةكانيان، طؤإينى  بؤ سوريا
هَيزة ئةمريكا دةبَيت  هةروةها
خؤى ئيقليمييةكانى سةربازيية
بدات ئَيرانى ثيشانى بةهَيزبكاتء

خؤمان هَيزةكانى توانامانداية لة كة
هةموو لة رَيطةبطرين بثارَيزينء

ئَيرانى. دةستَيوةردانَيكى
ــت ــَي دةب ــكــى ئــةمــريــكــا خــةَل
لــة هــــةلء مــةتــرســيــيــةكــانــى
ــنــةوة، ــوو ئــاطــاداربــكــرَي ــات داه
ئةوةن شايةنى  ئةمريكا خةَلكى 
راستييةكان ــوو  ــةم ه ــة ل ــة  ك
سةركردةكانيانةوة ــةن ــةالي ل

ئاطاداربكرَينةوة.
نامةوَيت «من دةَلَيت: مةكةين
ضركة ــةك ي ســةربــازةكــانــمــان
ئةطةر بمَيننةوة عــَيــراقــدا لــة 
ثاراستنى بؤ نةكات ثَيويست
ــةوآ، ل بــةرذةوةنــديــيــةكــانــمــان
ديموكراتء عَيراقَيكى ئَيمة ئامانجى
ثَيى لةسةر بتوانَيت كة سةقامطيرة
ئَيمة ئامانجى بوةستَيت، خؤى
بة ثَيويستى ضيتر كة عَيراقَيكة
ئَيمة ثَيمواية من  نةبَيت،  ئةمريكا
بهَينينةدى ئامانجانة ئةم دةتوانين
وَيناى زؤرَيك  كة لةوةى خَيراتر 
ثةيمانانة بةو باوةإم من دةكةن،
كانديد وةك  لةكاتَيكدا كة  نيية
بة بوون لةكاتى نةتوانم  دةيدةمء
ثةيماندان بكةم، جَيبةجَيى سةرؤك
سةربازةكانمان كشانةوةى بة
ئةنجامة بَيطوَيدانة عــَيــراق لة 
كارةساتاوييةكانىبؤعَيراقييةكانء
داهاتووى بؤ بةرذةوةندييةكانمان
ئةوثةإى ناوةإاست، خؤرهةآلتى
شكستى نابةرثرسيارَيتييةء
ــةوةى ئ ســةركــردايــةتــيــكــردنــة،
بةآلم سةختة، رَيطةيةكى لةثَيشمانة
كؤتاييدا لة  راستة». رَيطةيةكى 
سياسى راظةكارانى لة ــك زؤرَي
سةرؤكى بة مةكةين جؤن بوونى
دووبارةكردنةوةى وةك ئةمريكا
هةروةها دةناسَينن، رابـــردوو
سةرؤكايةتيى خولى سَييةم وةك
قةَلةمى لة بوش جؤرج سياسةتى
جياوازيى هةندَيكيشيان دةدةن،
جؤن كة دةبينن لةوةدا نَيوانيان
بوش وةك ئةوةى لةطةأل مةكةين
ثَيكةوة عةقَلى توندىء بةآلم توندة،

طرَيداوة.

ضى شةإى مةكةين
دةكات؟

ئةمريكى  هاوآلتى ئَيستا ئةوةى
باشترة ذيانَيكى ثَييةتى، ثَيويستى
جَيى كة ئةوةى دى.  شتَيكى نةك
هةَلمةتةكانى لة ــوو ب سةرنج
سةرؤكايةتيى ــذاردنــى ــب هــةَل
مةكةين كة ئةوةبوو  ئةمريكادا، 
ثــرؤذةء خستنةإووى لة زيــاد
ئابووريىء سياسيىء ديــدطــا
هةوَلى خؤى، كؤمةآليةتييةكانى
سةر كةسايةتيى هَيرش بكاتة دةدا
لة هةندَيك لة تةنانةت ئؤباما،
مةكةيندا جةماوةرى ناوةندةكانى
دةبراية ثةنا كة ئاستَيك طةيشتة كار
رةطةزثةرستانة ثالرى توانجء بةر
لةسةر دروستكردن رتــوش بؤ 

ئؤباما. وَينةى
ثرسيار ويــســتــرا ــا  ــةرةت س
ئؤباما ــةزى رةط رةنــطء لةسةر

لةسةر قسة دروســتــبــكــرَيــتء
كة بــكــرَيــت ـــةوة شــيــاويــةتــى ئ
ثَيستَيك رةش ــت ــرَي دةك ئايا 
بطرَيتة ئةمريكا سةرؤكايةتيى
ثرسيارة ئةمجؤرة بةآلم دةست؟
كة ــةوة  وةآلمــدراي ئةوكاتة هةر 
رةسميى ثاَلَيوراوى بووة ئؤباما
ديموكراتةكانءكؤمةَلطةىئةمريكى
كراوةيةية كؤمةَلطة ئةو سةلماندى
بة بوغزاندنى بدات ناكرَيت رَيطة كة
رةنطَيك، رةطـــةزو ــؤرة ج هيض 
ــةدواي ل يــةك بانطةشة ثاشتر
كراية ئؤباما مسوَلمانَيتى يةكةكانى
ناشرينكردنى بؤ دةسكةاليةك
وةآلمى بةآلم  ثياوة، ئةم وَينةى
تةماشانةكردنى ئؤباماو دانايانةى
مةترسييةك وةك  بابةتة  ئــةم
سةرى ئةمريكييةكانةوة، لةاليةن
تةنانةت داخست، بابةتةشى ئةم
ئةمريكييةكان بةرضاوى بةشَيكى
ئؤباماو بؤ ثشتطيرييةك وةك
كة راستييةى ئــةو سةلماندنى
ببَيتة ناكرَيت جياواز بيروباوةإى
دوذمنايةتى، رقء  بؤ هؤيةك
خؤيان دووةمى ناوى بإيارياندا
ئةوةش كة بطؤإن،  حوسةين  بؤ
ثَيطةيةكى ئؤبامايةء دووةمى ناوى
هةفتةدا يةك ماوةى لة ئينتةرنَيتى
لةمجؤرةى حاَلةتى دووســـةد

تؤماركردووة.
ئــةزمــوونــى ــش ــي ــان ــاش ث
ئامانج، كراية ئؤباما سياسيى
ئةزموونى كةم سيناتؤرَيكى ئايا
سةركردايةتيى ئؤباما، وةك
بكات؟ دنيا سياسيى ئابووريىء
ثَييانوابوو ــك زؤرَي هةرضةندة
خؤيدايةتىء لةجَيى  ثرسيارة  ئةم
سياسيى ئةزموونى جياوازيى
هؤكارَيك ببَيتة دةكرَيت مةكةين
بةآلم مةكةين، سةركةوتنى بؤ
بة ئؤباما ذيــرانــةكــةى بــإيــارة 
عةقَلى بايدنى جؤزَيف ثاآلوتنى
بابةتةشى ئةم ئةمريكى، سياسيى
بةَلكو ئــةوة، نةك يةكالكردةوة،
سارا الوازى كةسايةتيى ئَيستا
ثاَلَيوراوى كة ئةزموون كةم ثالينى
سةرؤك، جَيطرى بؤ كؤمارييةكانة
دابةزينى لة  كاريطةرة هؤكارَيكى 
دواهةمين لة مةكةيندا، دةنطى
تةلةفزيؤنيشياندا ــازةرةى مــون
«ئةطةر وتــى: ماناوة بة  ئؤباما
ثؤستى لة هؤيةكةوة بةهةر من
ئــةوة ــام، ــةم ن ســةرؤكــايــةتــيــدا
لةدةستَيكى ئةمريكا ثَيمواية
وتةية ئةم بَيطومان ئةمينداية»،
كةم جَيطرة مةكةينء ئاراستةى
ئَيستا كة كرابوو، ئةزموونةكةى
نوكتةى ميدياى قسةكانى بوونةتة
تؤمةتَيكى دواهةمين ئةمريكى،
بؤ بةكاريهَينا مةكةين ئايدؤلؤجيش
بريتى ئؤباما، وَينةى ناشرينكردنى
ئؤباما تؤمةتباركردنى لة بوو
وةآلمــةكــةى سؤشياليست،  بة 
«ئةطةر بوو  طورضكبإ ئؤباماش 
هةذارةكانى ضينة خزمةتكردنى
مامؤستاو كاركةرو لة كؤمةَلطة
بَيت، سؤشياليزم تةندروستكاران

سؤشياليستم». من ئةوة

جؤرج بوش سيَيةمى سةرؤكايةتى جؤن مةكةين،
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هيَمن لهؤنى
نةوزةر دانا

سةخت ملمالنَييةكى دواى لة
هةَلبذاردنةكانى ــذووى ــَي م كــة 
بةخؤيةوة ئةمريكا سةرؤكايةتيي
ئةفريقى- ئؤباماى باراك نةديوة،
ــوراوى ــَي ــاَل ث ببَيتة ئةمريكى
ركــابــةرى ثــارتــى ديــمــوكــراتء
جؤن كؤمارى ثارتى  ثاَلَيوراوى 
وتى: ئؤباما رآ، بكةوَيتة مةكةين
طةشتَيكى كؤتايى  من «بردنةوةى 
دةستثَيكردنى سةرةتاى مَيذووييةو
بؤ خؤشترة باشترو  مَيذوويةكى 
ئةطةر ئَيستاش ئةمريكا»،  طةلى
يةكةمين ئةوا سةركةوَيت، ئؤباما
ئةطةر سةرؤك، دةبَيتة ثَيستة رةش
ئةوا سةركةوَيت مةكةين جؤن
سةرؤك بةتةمةنترين يةكةمين
يةكطرتووةكانى وياليةتة بؤ دةبَيت

ئةمريكا.

باراك ئؤباما كَيية؟

لة ئؤباما، حسَين باراك سيناتؤر
لة  هاواى  وياليةتى لة ١٩٦١ ساَلى
بةهؤى كَيشةى ئةمريكا لةدايكبووة،
جاكارتاى لة ئؤباما خَيزانييةوة
سةرةتاى ئيندؤنيسا  ثايتةختى 
ثاشان دةستثَيكردووة، خوَيندنى
خوَيندنى ئةمريكاء طــةإاوةتــةوة
زانستى كؤلَيذى دواتر  ناوةنديىء
كؤلؤمبيا زانــكــؤى  لة سياسيي
لة   ١٩٨٨ ساَلى لة تةواوكردووة،
كارى هارظارد زانكؤى ياساى بةشى
 ١٩٩٠ ساَلى لة دواتــر ــردووةء ك
بووةتة ثَيست رةش  يةكةم وةك
ثَيداضوونةوةى دةستةى سةرؤكى
لة دواتر ئؤباما هارظارد، ياسايى
مرؤظدؤستانةى كــارى شيكاطؤ
يارمةتيدانى بؤ دةستثَيكردووة
لة دواتر شيكاطؤ، وياليةتى خةَلكى
قانونى  مامؤستاى  بووةتة   ١٩٩٣
تا شيكاطؤ زانكؤى لة دةستووريى
سيناتؤر لة  بة ٢٠٠٤ كة هةَلبذَيردرا
ئؤباما ئةمريكا، ثيرانى  ئةنجومةنى
ضةند كارى وةك سيناتؤر ماوةى لة
بةثَيى ئةنجامداوةو  طرنطى كارَيكى 
بووة ئةكتيظ كةسَيكى ثسثؤإان
جينؤسايدو مةسةلةى لة بةتايبةتى
ثيران، ئةنجومةنى لة هــةذاريــدا
كانديدى  وةك ئؤباما  ٢٠٠٧ لة
ئاشكراكرد خؤى ديموكراتةكان
سةرؤكايةتيى هةَلبذاردنةكانى بؤ

.٢٠٠٨ ئةمريكاى

ضاوةإَيى لة طؤإان: ئؤباماو
ثَيستدا رةش مةسيحى

سياسييةكان توَيذةرة زؤربةي
ئيدارةى زةمةنى كة باوةإةدان لةو
ئةو ــةك  ن ــوش، ب دةبليو ــؤرج  ج
نةهَينا بةدي رةنطاَلةييانةى خةونة
مذدةيان نوَييةكان ثارَيزطارة كة
بوش جيهانةى ئةو  بةَلكو  دةدا،
كاتَيك لة هةر كرد، ئَيستا دروستى
مةترسيية كَيشةو دةست بة زياتر
دةناَلَينَيت. جؤربةجؤرةكانةوة

كرديان، كؤمارييةكان  كة  ئةوةى
هةوَلَيكى لــة جطة نــةبــوو هيض 
تةونة بة طةيشتن  بؤ نالؤجيكيي 
ئةرماجيدؤنء شةإى خةياَلييةكاني
ثيرؤزةكان خاكة  رزطاركردنى 
جيهانى بةربةرييةكانى  دةست  لة
بةم هةر هةنطاوَيك كة بةآلم سَييةم.
بؤ نوَيى قةيرانَيكى نايان ئاراستةيةدا
دروستكردن.ديكتاتؤريةتةشيوعىء
هةر نةك عةرةبييةكان ئيسالميىء
شةرعييةتى ئَيستا بةَلكو نةكةوتن،
وةرطـــرتـــووةو مــانــةوةيــشــيــان
هَيرشى مةترسيى ــــةردةوام ب
دةرةكي دةستَيوةردانى ئةمريكىء
سةركوتكردنى بؤ بيانوو دةكةنة
طؤإانء بؤ ناوخؤيى داوايةكى هةر
كة دةكرا ضاوةإوان وا ضاكسازى.
هَيزة سياسيء ئةو لةإَيى ئةمريكا 
بَيت هؤكارَيك مةزنةيةوة ئابووريية
ئؤثؤزسيؤنةكانء يارمةتيدانى بؤ
«ديموكراسيةتى بــانــطــةشــةى
ئةوةى بةآلم دي، بهَينَيتة  تــازة» 
بوش كردى دروستكردنى ئيدارةى
وآلتانَيكى لةطةأل بوو دؤستايةتى 
كة باكوور  كؤرياى  ليبياء  وةك 
ديكتاتؤرييةتدا لة ئَيسقان سةر تا
شةتَلةكةى كورتى، بة ــةوزاون. ط
جيهانَيكى لة بَيجطة بوش ئيدارةى
ديكةى هيضى نائاسوودةتر، نائارامء

نةبوو. سةوز لَي
زياتر كاتَيك  لــةهــةر ئَيستا
لة فريادإةس مةسيحى تيؤريةى
ناوةندى لة بةشَيكىبةرضاو ئاراداية،
لةسةر جةخت دنيا رؤشنبيريى
كة دةكةنةوة سةرؤكَيك ثَيويستيى
خراثتربوونى لةبةردةم بَيت رَيطر
ــــــارودؤخء تــةشــةنــةكــردنــى ب
تــونــدوتــيــذىء نــالــَيــبــوردةيــىء
هةستة ئةم بينينى دوذمنايةتى.
كة ساناية زؤر خةَلكدا لةنَيو طشتيية
بوون وةإةس هةموواليةك ضؤن
هَيزَيكن ضاوةإوانى بارودؤخةو لةم
وَينةكةدا لة طؤإانَيك بتوانَيت كة
دروستبكات.ضاوةكانيشهةمووبة
يةكطرتووةكانى وياليةتة ئاراستةى
وآلتــةى ــةو ئ ـــراوةن، ك ئةمريكا
بإياردةرى جةمسةرى تاكة كة
دنياداو لة يةكالكةرةوةكانة كَيشة
هةَلبذاردنى ساتةكانى لة ئَيستا
وا ــةآلم ب نــوَيــدايــة، سةرؤكَيكى
فريادإةسى ئةمجارةيان ثَيدةضَيت
مةجدةل مةسيحى ضاوةإوانكراو
بة ثَيستَيكى رةش بةَلكو نةبَيت،
حسَين باراك بَيت، ئةفريقى رةطةز
بؤ ديموكراتةكان كانديداى  ئؤباما،

ئةمريكا. سةرؤكايةتى ثؤستى

نوَييةكة كةنةديية يان ئؤباما

تايبةتمةندييةكانى لة يةكَيك
تيؤريية ــزء ــَي ت ــيــركــردنــةوةو ب
ئَيمة هةرضى كة ئةوةية مرؤييةكان
كاتء لة بةشَيكة دةيكةين، دةيَلَيينء
شوَينءهيض دةقَيكىمرؤيى ناتوانَيت
دةرةوةى لة بَيتء مَيذوويى بان-
هايدطةر هةروةك بَيت، بازنةية ئةم
لة- مرؤظ بوونى بة تَيطةيشتنة ئةم
ذيرى هةربؤية ناودةنَيت، جيهاندا

بةرهةمهَينانء لة بةردةوام مرؤظ
جيهانبينى تــَيــزو خستنةكارى
روانطةكانى ــةردةوام ب نوَيدايةو
طؤإاندان، لة حةقيقةت بينينيى
مةنطىء ضةقبةستنء كاتَيك بةآلم
مةعريفيةكاندا كاية لة دؤطمابوون
مرؤظ نامَينَيتةوة هيض لة روودةدات،
بؤ هةموو بةندة لة جةستةيةكى جطة
تَيثةإبوونى بة كة دؤطمايانةى ئةو
يةكةم طرتووة. بتيان رةنطى زةمةن
ضةقبةستنى ركـــودو هةنطاوى
دةستثَيدةكات لةوَيوة فيكريش
ئيدى قةناعةتةى ئةو بطةينة كة
لةكاتَيكدا نيية. طؤإان بة ثَيويستمان
مرؤييةو ثَيويستييةكى ــؤإان ط
دةستى ناتوانَيت  مرؤظ هةرطيز 
ثاشةكشةو هــةر لَيهةَلبطرَيتء
رةهةندة كردنَيك لةسةر ئةم سازش
يةكسانة مرؤظ، بوونى طرنطةى
بوونء مرؤظ كرؤكى ونكردنى بة
تةنها كة ديكة مةخلوقَيكى بؤ طؤإان

لةسةرة. طوَيإايةَلى تاعةو سمعء
تازةكردنةوة طؤإانء ثَيويستيى
بووةتة جيهانبينيةكانماندا وَيناو لة
زياد بةربآلوو طشتى  هةستَيكى
مرؤظايةتى ثَيويستى بيريارَيك، لة
كاريطةر نةوعىء طؤإانَيكى بؤ
باشتر راستيية ئةم  دةخةنةإوو.
كة كــاتــَيــك ــةوة ــت ــَي دةب روون 
خاوةن كانديداى ئؤباما، ــاراك ب
دروشمى ديموكراتةكان ضانسى

 we need) دةكاتة هةَلبذاردنةكانى
بة ثَيويستمان (ئَيمة (change

طؤإانة).
تةليسماويةية خةونة ئةو طؤإان،
ســةرةتــاى ــة ل ــةر ه ئؤباما كــة 
بةدةستهَينانى بؤ  ركابةريكردن
ــداى ديــمــوكــراتــةكــانــةوة ــدي ــان ك
خؤىء ئةجَينداى بة كردوويةتى
لــةســةر ــــوورة ــــــةردةوام س ب
شتةكانى هةموو لَيى. جةختكردنةوة
هةر لة سةرنجن، جَيطةى ئةم ثياوة
لة فيكرى، شوناسى هةتا رةنطيةوة
ئايينى، بيروباوةإو هةتا تةمةنيةوة
سةرةتاوة سةرنجى لة هةربؤية هةر

راكَيشا. خؤي دنياى بؤالى هةموو
دروشمَيكى وةك طؤإان ئؤباما،
ئينتيخابى كاتىء  ئةبستراكتى 
ئةوكاتةى هةربؤية  نابينَيت، 
كلينتؤنى هيالرى ركــابــةرى كة 
ــوراوى ــَي ــاَل ث ـــرد بــؤ بــوونــة دةك
نيوهامشايةر لة ديموكراتةكان،
كة خؤشحاَلين زؤر رايطةياند:
دةبينين ركابةرةكانيشمان دروشمى
ئةمة بةرزكردووةتةوة، طؤإانيان
دةمانةوَيت. ئَيمة كة ئةوةية هةر
لة ئؤباما بةردةوامى طةإانةوةى
بؤوتةوبيروباوةإةكانى وتارةكانيدا
ناوازةكةى سةرؤكة كةنةدى، جؤن
ئةو بؤ ترة ئاماذةيةكى ئةمريكا،
هةَليطرتووة. ثياوة ئةم كة رؤحةى
هةمان ئؤباما كة  ــاوةإةدام  ب لةو
بإيارى لة  هةية كةنةدى جورئةتى 
خاَلطةلَيكى ثياوة  دوو ئةم  طؤإاندا،
بةآلم هةية، ــان زؤري لَيكضوونى
سةرةنجامةكانيان ــوادارم ــي ه
وتارَيكيدا لة ئؤباما نةبَيت. هاوشَيوة
نووسيوة، طةنجانى  بؤ تايبةت  كة

ئةو هاتنةدى كاتى «ئَيستا دةَلَيت:
هاوإَيكانى كةنةدىء كة خةونانةية

ثَيوةدةبينى». خةونيان

نوَيى رؤحى طةنج: ئؤباماو
ئةمريكا

دواى  ــة ل يــةك راثــرســيــيــة   
دةردةكةوَيت بؤ ئةوةمان يةكةكان،
زؤرى هــةرة ــةى زؤرب ئؤباما  كة 
خؤى بؤ ئةمريكى طةنجى دةنطى
ثشتطيريية ئةم كردووةو  مسؤطةر
نةهاتووة. خؤإا لة بَيشومارةيش
بانطةشةى كة ئؤباما طؤإان ئامانجى
بةكارو داينةمؤى بةبآ دةكات، بؤ
كة طةنجان، نةهاتووى لةبن وزةى
دةكةنء ثةسةند  طؤإان ئاسانتر 
بةدى تواناىخؤطونجاندنيانزياترة،
نايةوَيت ئةمريكى طةنجى نايةت.
لةمثةر سةروةريةكانى رابردوو ببنة
دروستكردنى سةروةرى لةبةردةم 
مةكةين جــؤن  هةربؤية ــدا، نــوَي
بةدةستهَينانى لةئاست ناتواناية
طةنجاندا، ثشتطيريى ســـؤزو
شانازى زؤر ئةو  ئــةوةى  ضونكة
سةربازىء خزمةتى ثَيوةدةكات
ظَيتنامدا، شةإى لة طيرانيةتى بةديل
لةوةى دوورة زؤر مةكةين هةربؤية
بتوانَيت موخاتةبةىطةنجى ئةمريكى
رؤحَيكى نوآو هيوايةكى بكاتء

بةردا. بة بكاتةوة ديكةيان

ضاوةإوانى لة سثى كؤشكى
رةشةكةدا سةرؤكة

هــةمــو ــش ــةي ــات ـــةم س تـــا ئ
كة ثَيدةَلَين ئةوةمان راثرسييةكان

سثىء لةنَيوان بةنيازة ئةمريكا
وةرطرتنى بؤ رةشــَيــك رةشـــدا،
هةَلبذَيرَيت، سثى كؤشكى كليلةكانى
ئاوإَيكلةو دنياية هةربؤية طرنطةكة
سةركردةيةتى. ئؤباما كة بدةينةوة
ئةوةى سةرةتاوة  لة هةر ئؤباما 
لةطةأل ئامادةية ئةو  كة راطةياند
بكات، طفتوطؤ جيهاندا  هةموو
لةطةَلي، ناكؤكن كة بةوانةيشةوة
راستيية بة تةواوةتى لةو ئةو ضونكة
زةبةالحء هَيزى كة  تَيطةيشتووة
تةكنةلؤذياى ــةزنء م ئــابــوورى
بةها ئةو جَيطةى ناتوانن ثَيشكةوتوو
ئاسوودةيى كة بطرَيتةوة مرؤييانة
بةَلكو دةبةخشن، مرؤظايةتى بة
دَينَيتء بةدى  ئامانجة ئةم  ئةوةى
شارستانَيتى جوانةكةى رووة
بريتيية ــــات، دةردةخ ئةمريكى
هاوسةنطييةكانء ثاراستنى لة
لة هةر ذيرانة. سةركردايةتييةكى 
هةإةشةى مةترسىء ضوار ئَيستادا،
ســةرؤكــى ـــى طــــةورة ضـــاوةإَي
يةكطرتووةكانى وياليةتة داهاتووى

دةكةن. ئةمريكا
مةترسى لة بريتيية يةكةميان
كة ضةمكةية ئةو تيرؤر تيرؤر،
هةموو ثَيناسةوة نةبوونى بةهؤى
هيضيش ــةوةو ــت ــرَي دةط شتَيك 
بة هةنطاويش يةكةم ناطرَيتةوة،
تيرؤر بريتيية ئاراستةى بنبإكردنى
كة ذينطةيةى ئةو وشككردنى لة
بؤ بَيت ثيت بة خاكَيكى  دةكرَيت
توندإةوىء بيرى طةشةكردنى
ئةم دةتوانَيت كة ئةوةيش تيرؤر،
نيية، فيشةك بدات ئةنجام كارة
ديموكراسىء بآلوكردنةوةى بةَلكو
بَيكاريىء ــةذارىء  ه لةناوبردنى

بَلندطؤ ــةو ئ هاريكاريكردنى
توندإةوى دذى لة كة ميانإةوانةية

لةكاردان.
لة بريتيية مةترسى دووةم
طةردوونى طةرمبوونى كَيشةى
راى بة  كة  (Global Warming)

مةترسيية  ئةم جيهانيي، ٢٠٠٠ زاناى
بةثلةىدووةمدَيتلةثاشمةترسيى
لةثَيش هةر ئةمريكا ضةكى ئةتؤمى.
داوالَيكراوة ديكةوة دةوَلةتَيكى
هةسارةية ئةم ذينطةى لة رَيز كة
ئةو لةئاست نةبَيت بَيباك بطرَيتء

طةورةيةدا. مةترسيية
لة بريتيية مةترسى سَييةم
ئَيستا كة  دنيا، ئابووريى  قةيرانى 
دادةنرَيت جديى هةإةشةيةكى بة
لةسةربارى ئابووريىء سةقامطيرى

جيهاندا. لة دارايى
مةترسيى ضــوارةمــيــشــيــان
لةدواى رؤذ كة ئةتؤميية،  ضةكى
بــآلوبــوونــةوةدايــةء ــة  ل رؤذ 
(بة ــان ــةك ــةت دةوَل لــة  ــةك  ي هيض 
ثابةندى ئةمريكاشةوة) روسياو
لة بــةرطــرتــن رَيككةوتننامةى
ئةتؤمى ضةكى بــآلوبــوونــةوةى 
طةورةية هَيندة مةترسيية ئةم ناطرن،
كةدوورنييةدةوَلةتةكانىثشتطيريى
ماوةيةكى لة جيهاندا لة تيرؤر
ئةم خاوةنى ببنة زةمةنيدا كورتى

وَيرانكةرة. ضةكة
هةمووداتامةيدانييةكانلةبةهاى
جيهان كة كةمناكةنةوة راستيية ئةو
ثياوة بة طةورةى ئَيجطار ئومَيدَيكى
سةركةوتنى ثَييواية هةيةء رةشةكة
الثــةإةيــةكء داخستنى ئؤباما،
سثيتر الثةإةيةكى هةَلدانةوةى

مرؤظايةتى. مَيذووى لة دةبَيت

بكات دروست سثى دنيايةكى دةيةوَيت رةش ثياوَيكى
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رؤزفةَلت تيؤدؤر
 ١٩٠٤ - سييةم سةرؤكايةتى

ءيَلسؤن ودرؤ تؤماس
دووةم-١٩١٢  سةرؤكايةتى سيو

سَييةم - ١٩١٦   سيو سةرؤكايةتى
تافت هاوارد ويليام

 ١٩٠٨ - يةكةم سيو سةرؤكايةتى

ريضارد نيكسؤن
١٩٦٨ - ضلوشةشةم سةرؤكايةتى
١٩٧٢- ضلوحةوتةم سةرؤكايةتى

ليندؤن جؤنسؤن
١٩٦٤ - ضلوثَينجةم سةرؤكايةتى

ئيسينهاوةر دوايت
ضلودووةم-١٩٥٢ سةرؤكايةتى
ضلوسَييةم-١٩٥٦ سةرؤكايةتى

فرانكلين  رؤزفةَلت
ضل تا سيوحةوت سةرؤكايةتى

(١٩٣٢ - ١٩٤٤)

كؤَليدج كاَلظين جؤن
 ١٩٢٤ - سيوثَينجةم سةرؤكايةتى

هاردينط وارين
 ١٩٢٠ - سيوضوارةم سةرؤكايةتى

هووظةر هَيربةرت
  ١٩٢٨ - سيوشةشةم سةرؤكايةتى

ترومان هاري
  ١٩٤٨ - ضلويةكةم سةرؤكايةتى

كيندى جؤن
١٩٦٠ - ضلوضوارةم سةرؤكايةتى

كارتةر جيمى
١٩٧٦ - ضلوهةشتةم سةرؤكايةتى

ريطن رؤناَلد
١٩٨٠ - ضلونؤيةم سةرؤكايةتى
١٩٨٤- سةرؤكايةتى ثةنجاهةم

جؤرج بوشى باوك
١٩٨٨ - ثةنجاويةكةم سةرؤكايةتى

كلينتؤن بيأل
 ١٩٩٢ - ثةنجاودووةم سةرؤكايةتى
١٩٩٦ - ثةنجاوسَييةم سةرؤكايةتى

كوإ بوشى جؤرج
  ٢٠٠٠- ثةنجاوضوارةم سةرؤكايةتى
 ٢٠٠٤- ثةنجاوثَينجةم سةرؤكايةتى

٢٠٠٨ سةرؤكايةتى هةلَبذاردنى

؟؟                        ؟؟

رؤذنامة

ئةمريكا

راطةياندنةكاني نةريتةكاني لة يةكَيك
طؤظارةكان، رؤذنامةو بةتايبةت ئةمريكا
كانديدَيك هةَلبذاردنةكاندا لةكاتي كة ئةوةية
نيية روون هةرضةندة ــةن، دةك ثةسةند
لةاليةن كانديدَيك ثةسةندكردني كة
لةسةر كاريطةريي ضةند رؤذنامةيةكةوة
دةنطدةران دةبَيت،بةآلمهةآليةكيراطةياندني
تاتيراذيرؤذنامةكة لَيدةكةوَيتةوة،هةروةها
زياتربَيت. كاريطةريي رةنطة زياتربَيت،
زؤربةي ئةمريكادا هةَلبذاردنانةي لةم
يةكَيك ئةمريكا  بةناوبانطةكاني رؤذنامة 
لةوانة ثةسةندكردووة، كانديدةكانيان لة
لؤس ثؤستء واشنتؤن تايمزو نيويؤرك
بؤ ثؤستي باراك ئؤبامايان ئةنجلس تايمز،
نيويؤرك ثةسةندكردووة، سةرؤكايةتي
مؤرنينء داآلس هَيراَلدو بؤستن ثؤستء
ثةسةندكردووة، مةكةينيان جؤن نيوز،
رؤذنامةي ديموكراتةكانةوة، بةنيسبةت
١٠ مليؤنء ٧٠٠  كة تيراذي نيويؤرك تايمز

ئؤباماي كة رؤذنامةية طةورةترين هةزارة،
كؤماريخوازةكان، ريزي لة كردبَيت، ثةسةند

 ٧٠٠ تيراذي ثؤست، نيويؤرك رؤذنامةي
مةكةيني كة رؤذنامةية طةورةترين هةزار،

كة  ٢٤٠ رؤذنامة ئَيستا تا كردبَيت، ثةسةند
 ٨٠٠ مليؤنء   ٢١ هةموويان هةر تيراذي
سةرؤكايةتي ئؤبامايان بؤ ثؤستي هةزارة،

 ١١٥ بةرامبةريشدا لة  ثةسةندكردووة، 
هةزار   ٤٠٠ مليؤنء   ٧ تيراذي بة  رؤذنامة 

ثةسةندكردووة. مةكةينيان جؤن
ئةم كاتَيك ئايا ئةوةية  ثرسيارةكة
دةكةن، ثةسةند كانديدةكان رؤذنامانة
هةواَلةكاندا تةغتيةكردني لة سةربةخؤيي
ثرسيارة ئةم وةآلمــي دةدةن؟  لةدةست
لة ــاس كــة ب ـــةوةي ئ ــةر ــة س ــت ــةوَي دةك
نموونة بؤ ــت، ــرَي دةك رؤذنــامــةيــةك ض 
تايمز نيويؤرك وةك رؤذنــامــةيــةكــي
ناكات، كانديدَيك هيض اليةنطريي هةرطيز 
هةر ثؤست نيويؤرك رؤذنامةي بــةآلم
رؤذنامةيةكي وةكو خؤي سةرةتاوة لة
زؤري زؤربةي بؤية ناساندووة، راستإةو
كة ئةوةي نيية، ليبراَلةكان بةدَلي بابةتةكاني
كاتَيك كة  ئةوةية بكرَيت، تَيبيني طرنطيشة 
ئةو دةكات، ثةسةند كانديدَيك رؤذنامةيةك

بؤضووني رةنطدانةوةي تةنها ثةسةندكردنة
رؤذنامةكةيةء نــووســةرانــي دةســتــةي 
بةشي بة ثةيوةنديي شَيوةيةك هيض بة
زؤر كةواتة نيية، ــةوة  ــؤرت راث ــةواألو ه

كانديدَيك رؤذنامةيةك  كاتَيك كة  ئاسايية
راثؤرتء هةواألو ضةندين دةكات، ثةسةند
كانديدة بةدَلي كة بآلودةكاتةوة وتاريش

نيية. ثةسةندكراوةكة

دةكةن كانديدةكان ثشتيوانيى ضؤن ئةمريكا ميدياكانى

مةيليان زياتر كوردةكان سةركردة
كــانــديــداى ـــةالى جـــؤن مــةكــةيــنــى ب
هةمانكاتدا لة بةآلم كؤمارييةكاندا دةإوات،
كانديداى ئؤباماى باراك ئةطةر كة ثَييانواية
طؤإانطةلَيكى دةربضَيت، ديموكراتةكان
دةرةكيى سياسةتى لة ــةزن م هَيندة

روونادات. يةكطرتووةكاندا وياليةتة
ليذنةى بةرثرسى عةبدوَلآل،  عارف
ثــةرلــةمــانــى ـــارى دةرةكـــيـــى كـــاروب
كوردةكان، «زؤرينةى دةَلَيت: كوردستان،
ثرؤذةى ضونكة ثَيباشترة، كؤمارييةكانيان
عَيراق بة كؤمارييةكان سةبارةت سياسيى
جياوازييةكى ئةوةشدا لةطةأل ــة، روون

ئؤباماو مةكةيندا». نيية لةنَيوان ئةوتؤ
يةكَيتى ئةندامَيكى كة عةبدوَلآل
ثارتةكةى كوردستانى  نيشتمانيى 
دةَلَيت: كؤمارة، سةرؤك تاَلةبانى جةالل
وةك شكَلين زياتر «جياوازييةكانيان
كة عةبدوَلآل بن»، ناوةرؤكدا لة لةوةى
سلَيمانى شارى لة خؤيدا ئؤفيسةكةى لة
رؤذانةى ئةو دانيشتبوو، عَيراق باكوورى
(ئالطؤإ)ى كوردةكان كة يادخستينةوة
ثآ ديموكراتييةكانيان ــوراوى ــَي ــاَل ث

بوش. لة جؤرج دةبليو باشتربوو
ثَييانوابوو ــةوان «ئ وتــى:  عةبدوَلآل
بةعسى رذَيمى دذى ديموكراتةكان كة
ثاشتر ــةآلم  ب حسَين)دةبن، (ســـةدام
بوون كؤمارييةكان ئةوة كة روونبوويةوة

ديموكراتةكان». نةك طؤإى عَيراقيان

ثاش ١٩٩١ةوةو  ساَلى لة كوردةكان
لةاليةن كوةيت، لة  ســةدام  دةركردنى
ناوضةيةكى خاوةنى هاوثةيمانةكانةوة
رذَيمى رووخاندنى بة ئؤتؤنؤمين،
لةاليةن ئةمريكاو ٢٠٠٣و ساَلى لة بةعسى
زؤر كــوردةكــان هاوثةيمانةكانةوة، 
كة دةستوورةشدا لةو بوون، دَلخؤش
ئةمريكا ثشتطيريى بة ٢٠٠٥دا ساَلى لة
بآ ئاستَيكى تا ئؤتؤنؤمييةكةيان ئيمزاكرا،

بوو. فراوان ثَيشينة
زؤر «كــوردةكــان دةَلَيت:  عةبدوَلآل
دةستكةوتانةيان ئةم لــةوةى دةترسن
بوشى ١٩٩١دا ساَلى لة  بضَيت، لةدةست 
قةدةغةكراوى هةوايى ناوضةيةكى باوك
ضةترَيكى ئــةمــةش  كــة دروســتــكــرد،
كوردةكانى بؤ خؤرئاوايى ئاسايشى
كوإةكةيشى كــرد»، دةستةبةر عَيراق
طؤإينى رذَيمةكةء بة كوإ) هةستا (بوشى
يةكةم بؤ كة دةستوورَيك بة رَيطةدان
بة بةآلم  كرد، مافةكانيانى طرةنتى جار
«ناإؤشنيى مامؤستا تةها، ياسين راى
كوردةكاندا لةئاست ئؤباما هةَلوَيستى
طومان دروستكردنى  هــؤى بــووةتــة
طؤإانى ئةنجامانةى كة ترس لةو بؤيانء
دةيخاتةوة»، ئةمريكى دةسةآلتى لوتكةى
خؤيان ثشتطيريى ئاشكرا بة كؤمارييةكان
بةآلم راطةياندووة، عَيراق كوردةكانى بؤ
لةسةر ئؤباما كة  نيية طرةنتييةك  هيض
ضونكة بَيت، بــةردةوام سياسةتة ئةم

ئةو كة راطةياندووة ئةوةى ضةندينجار
بارودؤخى خةريكى زياتر دةيــةوَيــت
تةمموزو مانطى لة بَيت، ئةفغانستان
ئؤباما كابول، بؤ سةردانَيكيدا لةكاتى
بة «سةرقاَلكراوة» ئةمريكا كة رايطةياند
بة طرنطيى زياتر دةبَيت عَيراقةوةء شةإى
ثَيمواية «من وتى: ئةو بدات، ئةفغانستان
سةر بخةينة زياتر تةركيزى دةبَيت
ثَيشةوةى بةرةى ضونكة ئةفغانستان،

تيرؤردا». جةنطمانة لةطةأل
ئةندام لة يةكَيكة حةكيم، محةمةد
ئيسالمى، كؤمةَلى بة سةر ثةرلةمانةكانى
ثشتطيريى هةرضةندة نا ــةوةدا ب دانــى
سةركردايةتيى بةآلم دةكات، ئؤباما لة
ضونكة ثَيباشترة، مةكةينى ــوردى ك
جؤرج ثَيكانى شوَين هةمان ثَييانواية

هةَلدةطرَيت. بوش
هةرَيمى ثايتةختى هــةولــَيــرى لــة 
ثــةرلــةمــان ــى ــةرؤك ــان، س ــت ــوردس ك
موفتى عةدنان زياترة،  هةستيارييةكةى 
لةنَيوان زؤر جياوازييةكى «من دةَلَيت:
من ئةوةندةى  نابينم، كانديداكةدا دوو 
وياليةتة بةرذةوةنديى لة ئةوة تَيبطةم
كة خؤيدايةتى ئةمريكا  يةكطرتووةكانى 
سياسةتةكانى لةسةر بَيت بــةردةوام
طؤإانى بة  ضونكة ئَيستا، ــيــدارةى  ئ
ناطؤإَيت، دةرةكى سياسةتى سةرؤك،
ناوخؤيى سياسةتى لة طةورةكة طؤإانة

دةبَيت». ئةمريكادا

سةرؤكى جَيطرى كةركوكى،  كةمال
ثارتى ديموكراتى بة سةر ثةرلةمانيش كة
مةسعود سةرؤكايةتيى بة كوردستانة،
هةمان ــم، ــةرَي ه ســةرؤكــى ــى  ــارزان ب
نازانم وا  «من وتى: ئةو هةية، بؤضوونى 
عَيراق دةربـــارةى  ئةمريكا سياسةتى
لة طؤإانَيك ضةند دةكرَيت بطؤإَيت،
ستراتيذيدا»، لة نةك  رووبدات  تاكتيكدا
مةكةيندا، بةالى مةيلة ئةم ــةرةإاى س
لة خؤيةتى جةماوةرى خاوةنى ئؤباماش

سلَيمانى.
كة  ــاأل) س  ٥٣) ــى رةســوَل ئاسكؤأل
كاروبارى وةزارةتـــى لة فةرمانبةرة
طةنجةء «ئؤباما دةَلَيت: كؤمةآليةتى،
شايانى بةتةواوى ئةو  وزةيــة، خــاوةن
ئيدى جيهانة، سةركردايةتيكردنى
بوشء جؤرج سياسةتةكانى بَيت بةس
جطة نيية هيض مةكةينيش كؤمارييةكان،
كوردستانيش ئةو دةَلَيت تر»، بوشَيكى لة
وةربطرَيت واشنتؤن لة دةرس دةبَيت
لة طةنجَيك كة بَيت رؤذَيك «هيوادارم
ببينين عَيراقدا كوردستانى سةرؤكايةتيى
سةركردة كؤنةى مؤدَيلة بةم كؤتايى هةتا
لة هةريةكة ناوهَينانى بةبآ بهَينَيت»،
ساألو  ٧٥ دةبَيتة بةم نزيكانة كة تاَلةبانى

ساَلة. ٦٢ بارزانى كة تةمةنى
AFP سةرضاوة:

عةلى نةوزةر ئينطليزييةوة: دانا لة

ثيَباشترة، مةكةينيان كوردةكان
ناترسن ئؤباماش سةركةوتنى لة بةآلم
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رؤذنامة

ئةمريكا

لة روو ئةمريكي مليؤنةها ئةمإؤ
سندوقةكانيدةنطداندةكةنبؤهةَلبذاردني
هةَلبذاردنة ئةم وآلتةكةيان، سةرؤكي
هةَلبذاردنةكان طرنطترين لة يةكَيك بة
ضونكة ئةمريكادا، مَيذووي لة دادةنرَيت
دوو لة شةإداية  حاَلةتي لة ئةمريكا 
طةورةترين ئةفغانستان)ء (عَيراقء وآلتدا
كة لةوكاتةوةي هةية ئابووري كَيشةي
طةورةترين تووشي ئةمريكا  ئابووريي
هةروةها ١٩٢٩دا، ساَلي لة  بوو قةيران 
ثَيست رةش كانديدَيكي كة جارة يةكةمين
كة ئاستةي ئةو بطاتة  ئؤباما)  (بــاراك
ببَيتة لةوةي دووربَيت  سةعاتَيك  ضةند
سةردةمانَيك كة وآلتةي ئةو سةرؤكي
ضةوساوةتةوة، تَيدا ثَيستةكاني رةش
جياوازة زؤر ئةمريكا هةَلبذاردنةكاني
لة كة بةوةي تر، وآلتاني هةَلبذاردني لة 
راستةوخؤ خةَلك دةنطي تردا وآلتاني
دياريي ــةرؤك س جَيطري ســـةرؤكء
بؤ نوَينةر خةَلك ئةمريكادا لة بةآلم دةكةن،
(Electoral College هةَلبذاردن (طروثى
نوَينةرانة ئــةو ــر دوات هةَلدةبذَيرنء
لة هةَلدةبذَيرن. جَيطرةكةي سةرؤكء
دةنط، بةدةستهَيناني نيية مةرج ئةمريكادا
كانديدةكان بؤ سةرؤكايةتي ثؤستي
طؤر، ئةل نموونة بؤ بكات، مسؤطةر
٢٠٠٠دا ساَلي لة ديموكراتةكان، كانديدي
دةنطي دةنطدةراني بةدةستهَينا، زؤرينةي
هةروةها سةرؤك، بووة بوش جؤرج بةآلم
هةَلبذاردنةكان هةَلمةتةكاني تَيبيني ئةطةر
ضةند ديعايةكان لة هةموو كرابَيت، نزيكةي
ذمارةيةكي خةرجكراون، وياليةتَيكدا
وةك ئةسَلةن هةر هةن،  وياليةت زؤر 
نةبن، ئةمريكادا نةخشةي لة واية ئةوة
تَيدا هةَلبذاردنيان هةَلمةتَيكي هيض ضونكة
مليؤن دؤالري  ٣٥ لة زياتر ئؤباما ناكرَيت،
وياليةتي لة هةَلبذاردن هةَلمةتةكاني بؤ
مليؤنةها مةكةينيش سةرفكردووة، فلؤريدا
لة طرنطة بؤية  وياليةتةدا، لةو دؤالر
شارةزابين، ئةمريكا هةَلبذاردني سيستمي
كة هةية، هةَلبذاردن بازنةي ئةمريكا لة
ئةمريكا كؤليج، ئيلَيكتؤرال دةوترَيت ثَيي
بازنةيةك هةر هةَلبذاردنةو بازنةي (٥٠)
كة هةية نوَينةرايةتي جياواز رَيذةي بة
بةثَيي كة بوترَيت  سادةيي بة دةتوانرَيت 
بةدةست نوَينةر دانيشتووان ذمــارةي
كاليفؤرنيا وياليةتي  نموونة بؤ دةهَينن،
هةية،  دانيشتوواني  مليؤن   ٣٦ لة زياتر
هةَلبذاردن) (طروثى نوَينةري (٥٥) بؤية
دةنطدةران بازنةكاني هةموو كؤي هةية،
براوة  ثَيويستة دةنطدانةو بازنةي  ٥٣٨
مسؤطةر  نوَينةر  ٢٧٠ كةمةوة بةاليةني
رةسمي بةشَيوةيةكي نوَينةرانة ئةم بكات،

سةرؤكء يةكةم، كانوني ١٥ي رؤذي
نوَينةرةوة   ٥٣٨ ئةو لةاليةن جَيطرةكةي
دووةمي كانوني ٩ي رؤذي هةَلدةبذَيرنء

دةست.  دةطرنة دةسةآلت ٢٠٠٩ ساَلي
كؤمةَلَيك ئةمإؤدا هةَلبذاردنةكاني  لة
ضارةنووسي كانديدةكان هةن كة وياليةت
بريتين وياليةتانةش ئةو دةكةن، دياري
،(٥) نيظادا نوَينةر)، ٢٧) فلؤريدا لة:
،١١ ئينديانا ،١١ ميزؤري ،٩ كؤلؤرادؤ
،١٥ باكوور كارؤاليناي ،٢٠ ئؤهايؤ
كؤي ،٢١ ثةنسلظانيا ١٣ء ظَيرجينيا

ئةمانةش  نوَينةر،  ١٣٢ دةكاتة هةموويان
هيض اليةنطراني كة وياليةتانةن ئةو
لةسةر بإيار تا نين زؤرينة كانديدَيك

واتة ــدةن، ب هةَلبذاردنةكان ئةنجامي 
 ٤١ نزيكةي ئةنجامي ئَيستاوة  لة هةر
  ٤٠٦ يةكالبوونةتةوةو ئةمريكا وياليةتي
ئؤباما بــاراك  كــراوة. مسؤطةر نوَينةر

هةيةء  مسؤطةريي بة نوَينةري  ٢٤٣
بَيطومان  نوَينةر،   ١٦٣ مةكةين جؤن
نموونة بؤ راثرسييةكانن، بةثَيي ئةمةش
خاأل  ٢٥ كاليفؤرنيا وياليةتي لة ئؤباما
مةكةين هةروةها مةكةينةوةية، لةثَيش
لةثَيش  خاأل ٢٣ ئةلةباما وياليةتي لة
مةكةين نة ئؤباماو نة بؤية ئؤباماوةية،
هةَلبذاردن لةو هةَلمةتي لة وزةي خؤيان

وياليةتانةدا خةسارناكةن.
لة كانديدَيك هةر وياليةتَيكيشدا لة هةر

بهَينَيت، بةدةست دةنطةكان زياتري نيوة
بؤ دةبــات، نوَينةرةكان سةرجةم ئةوا

وياليةتي  طؤر  ئةل ٢٠٠٠ ساَلي نموونة 
دةنط   ٣٥٠ جياوازيي بة مةكسيكؤي  نيو
ثَيشبيني راثرسييةكان سةرجةم بردةوة،
هةَلبذاردنةكاني ئؤباما كة دةكةن ئةوة
نيية، مةرجيش بــةآلم بباتةوة،  ئةمإؤ
راثرسييةكان ضةندينجار ثَيشترو ضونكة
بةرضاوطرتني لة بة دةرضوون، بةآلم هةَلة
بة ثَيويستي تةنها ئؤباما كة ــةوةي ئ

باشتري  هةلَيكي بؤية هةية، نوَينةر  ٣٧
مسؤطةر سةركةوتن كة لةبةردةمداية
بؤ دةطةإَيتةوة بإيار  دوا  بةآلم بكات،

ئةمريكي. دةنطدةراني

بأياري وياليةت كام ئةمريكا: هةلَبذاردنةكاني
بةدةستة؟ كؤتايي
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birura@rozhnama.com

سثـي كــؤشـــــــكـي بــةرةو

واشنتؤن جؤرج
١٧٨٩ - يةكةم سةرؤكايةتى
١٧٩٢- دووةم سةرؤكايةتى

ئادامز جؤن
١٧٩٦ - سَييةم سةرؤكايةتى

جَيفةرسؤن تؤماس
١٨٠٠ - ضوارةم سةرؤكايةتى
١٨٠٤ - سةرؤكايةتى ثَينجةم

ماديسؤن جةيمس
١٨٠٨ - شةشةم سةرؤكايةتى
١٨١٢ - حةوتةم سةرؤكايةتى

جةيمس مؤنرؤ
١٨١٦ - هةشتةم سةرؤكايةتى
١٨٢٠ - نؤيةم سةرؤكايةتى

ئادامز كوينسى جؤن
١٨٢٤ - دةيةم سةرؤكايةتى

ئةندرو جاكسؤن
١٨٢٨ - يانزةيةم سةرؤكايةتى
١٨٣٢ - دوانزةيةم سةرؤكايةتى

بارين ظان مارتين
١٨٣٦ سيانزةيةم- سةرؤكايةتى

هاريسؤن هَينرى ويليام
١٨٤٠ - ضواردةيةم سةرؤكايةتى

جةيمس كنؤكس ثؤَلك
١٨٤٤ - ثانزةيةم سةرؤكايةتى

زاطارى تايلؤر
١٨٤٨ - شانزةيةم سةرؤكايةتى

ثايرس فرانكلين
 ١٨٥٢ - حةظدةيةم سةرؤكايةتى

بوكانان جةيمس
 ١٨٥٦ - هةذدةيةم سةرؤكايةتى

ئةبراهام لينكؤَلن
  ١٨٦٠ - نؤزدةيةم سةرؤكايةتى
  ١٨٦٤ - بيستةم سةرؤكايةتى

طرانت يوليسيس
سةرؤكايةتىبيستويةكةم-١٨٦٨ 
  ١٨٧٢ - بيستودووةم سةرؤكايةتى

هاييس روزةرفؤرد
سةرؤكايةتىبيستوسَييةم-١٨٧٦ 

طرافَيَلد جةيمس
  ١٨٨٠- بيستوضوارةم سةرؤكايةتى

هاريسؤن بينيامين
 ١٨٨٨- بيستوشةشةم سةرؤكايةتى

كليظالند طرؤظةر
سةرؤكايةتىبيستوثَينج-١٨٨٤ 

  ١٨٩٢ - بيستوحةوت سةرؤكايةتى

ويليام مةكينلى
 ١٨٩٦- بيستوهةشت سةرؤكايةتى
  ١٩٠٠ - سةرؤكايةتى بيستونؤ

(المجمع هةَلبذاردن طروثى بؤ ضةند نوَينةرَيك هةر وياليةتَيك ئةمريكا، هةَلبذاردن لة بازنةكاني نةخشةي

ضارةنووسي لةسةر بإيار كة وياليةتانةن ئةو سثيية، رةنطيان كة وياليةتانةي هةَلدةبذَيرن، ئةو االنتخاب)

دةدةن. ئةمإؤ هةَلبذاردنةكاني
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دلَزارحةسةن

٢-٢

كة قؤناغةى ئةو كةسانَيكةوة بةالى
كوردستان نيشتمانيى يةكَيتى ئَيستاى
مةترسيى ثَيكدةهَينَيت، هةستيارةء رةنطة
منء ــةوةى ئ لَيبكرَيت، لةناوضوونى
ئةوةية جيادةكاتةوة لَيك كةسانة ئةو
لَيكترازانء بةم يةكَيتى ثَيمواية من
طةشةدةكاتء حيوارانة مشتومإو
دةبَيتةوة، نزيك ديموكراسيةت لة زياتر
مةرجانةى خوارةوة، ئةطةرو بةو  بةآلم
بة دةبــةســتــمــةوة فــاكــتــةرى يــةكــةم
لَيرةدا يةكَيتىء دةسةآلتدارانى نيةتى
ئاية لَيدةكةم، ويذدانييان ثرسيارَيكى
دةستإؤيشتووانى «مةبةستم ئَيوة
هةية ئةوةتان نيازى يةكَيتيية»، ناو
حكومةتء كؤمةَلطةء حيزبء خؤتانء
لة جياوازتر دنيايةكى بةرةء ئيدارةكةتان
كةبنةماكانىديموكراسيةتء بةرن، ئَيستا
بثارَيزَيتء كراوة كؤمةَلطةى مةدةنيةتء
مرؤظدا ــاكء ت مافى  لة  ثارَيزطاريى
لة هةبَيت خولياية  ئةو طةر  بكات؟!
هةر نةك  بَيطومان ئةواندا، ناخى هزرو 
بةَلكو نيية، رةوشة ئةو لةسةر ترسمان
قورساييةكى لةمةودوا بةثَيضةوانةوة
هةموو ئةستؤى دةكــةوَيــتــة ــةورة  ط
وةتةرو كايةو ثَيويستة كة اليةكمانةوة،
بةرةوثَيشضوونة ئةو  رةهةندةكانى
بكةين، لةسةر  كارى  زياتر  بناسينء 
يةكالبكاتةوة ئةوة يةكَيتى دةبَيت لَيرةدا
ثَيشكةوتووخوازو بةرةية، كام بة سةر
موحافيزكارو يان ديموكراسييةكان
بؤ ئةوةمان ئةطةر تةقليدييةكان. هَيزة
ئةطةرو دةتوانين ئينجا بوويةوة، روون
طريمان ديكة شرؤظة بكةين، مةرجةكانى
بازنةى لة يةكَيتى فةرمانإةوايانى ئةقَلى
مةيلى طشتيان دةسوإَيتةوةء يةكةمدا
كؤمةَلطةء حيزبء خؤيانء هةية ئةوةيان
ديموكراسيةت ئاقارى بةرةو دةسةآلت
ناشَيت طريمانة ئــةو بةثَيى بــةرن،
تةواجودى بــوونء لة ترسى يةكَيتى
هةبَيت كةناآلنة كــةسء طــروثء ئةو 
جودا ــةودا  ئ جةستةى هةناوو لة كة 
كوشندة لَيكترازانة ئةو ضونكة دةبنةوة،
بؤ يارمةتيدةرَيكة بةثَيضةوانةوة نيية،
هَينانةكايةوةى ثَيطةى بةهَيزكردنى
لةناو ريزةكانى بنةماكانى ديموكراسيةت
ئةطةر فرةدةنطيية ئةو كةواتة حيزبدا،
بةآلم بن، ئيستيفزازيش برينداركارو
مةسةلةكةدا ئةسَلى لةسةر مةترسييان
كراوةو كؤمةَلطةى بة طةيشتن كة نيية،
لة ئةوانةى دابنَين وا ديموكراسيةت،
حيزبء دذايةتى جيادةبنةوة يان يةكَيتى
تةشكيل حيزب يان دةكةن ديكة ئةوانى
سياسيى كاروبارى خةريكى دةكةنء
بة زيان حاَلةتدا هةردوو لة دةبن، خؤيان
بةَلطةى بة ناكةوَيت، يةكَيتى جةوهةرى
بينيومانة اليةكمان هةموو كة ئةوةى
ناوو هةر بة درَيذايى مَيذوو بة ئةوانةى
يةكَيتييان دذايةتى بَيت  ناونيشانَيكةوة
نةبوونة، سةركةوتوو تَييدا كردبَيت،
سةركةوتوو كةسى لةمةشدا دَلنياشم
كة دووةم خاَلى بؤ بةآلم هةَلناكةوَيت،
ملمالنَيى نَيو هاتنة دروستكردنء حيزب
كؤكردنةوةى هةَلبذاردنء سياسةتء
بَيطومان خؤتدا، دةورى بة جةماوةرة
مافَيكى بيكات، هةركةسَيك ئيدى ئةمةيان
بؤية خؤيةتى، دةستووريى شةرعىء
هَيزو جؤرة ئةو بوونى دذايةتيكردنى
ياساو دذايةتيكردنى بَيطومان طروثانة،
يةكَيتيش ديموكراسيةتة،  بنةماكانى 
بؤمانكرد، طريمانةيةى  ئــةو  بةثَيى
هَينانةكايةى خوازيارى حيزبَيكة كة
بؤية ديموكراسيةتة، كراوةء كؤمةَلطةى
لة هةبَيت الريى يان ترس، ناطونجَيت 
حيزبَيكى طروثء هةر سةرثَيى كةوتنة
يان جيابووبَيتةوة، خؤى لة ض جا ديكة،
ديكة سةريهةَلدابَيـت، ئةطةر طريمانةكةى

حيزبء وةك يةكَيتى دواجار وةرطرينء
هَيزَيكىموحافيزكارو تةقليدىجوَلةبكات،
كةسء ئةو هةر نةك ئةوكاتة بَيطومان
يةكَيتى جيابوونةتةوة باآلنةى لة طروثء
بةَلكو مةترسييةوة،  دةكةوَيتة ذيانيان 
هةرَيمء ئةزموونى كؤمةَلطةء  ئةوكاتة
بوونيشمان ديموكراسيةتء داهاتووى
كة مةرطةوة، لَيوارى سةر دةكةوَيتة
رةنجة خةباتء بةم يةكَيتى ثَيشموانيية
شوَين خــؤيــةوة شــاريــةى مــةدةنــىء 
ضؤأل ــاوا ئ بيركردنةوةى ئةقألو بؤ
بؤ طةورةكانى خةونة لة واز بكاتء
ديموكراتء سؤسيال دنياي بة طةيشتن
كؤمةَلطة تاكء مافى  لة  ثارَيزطاريى
ديكةش مةرجَيكى ضةند هةَلبةتة بهَينَيت.
دةدات كة ئةو حيزبة يارمةتيى  هةن كة
بة يان نةبَيت،  ديموكراسيةت لة  ترسى
هةن زؤر مةرجطةلَيكى  ديكة مانايةكى 
كراوة دةرطاى دةدات ئةو يارمةتيى كة
دواجــا تا بكاتةوة، خؤيدا رووى بة 
بة بإةخسَيت اليةك طشت بؤ زةمينة
هاوآلتيبوونى مافى مومارةسةى ئازادانة
ثةيوةنديى مةرجانةش ئةو بكات، خؤى
ثَيويستة كة هةية  ئةتةكَيتى حيزبةوة بة
ئةتةكَيتة لةو بكات دةرباز خؤى يةكَيتى
كؤنةء زؤر كة ثارتايةتى شكَلييةى
نموونة بؤ نايةت، سةردةمة ئةو بةكةَلكى
بَيويذدانى ئةطةر شةفافيةت ضةمكى
ريزةكانى لةنَيو بَلَيين  دةتوانين  نةكةين،
حةدَيك تا شةفافيةتة ئةو يةكَيتيدا
بة ثَيويستى بةآلم بــووة، بةرجةستة
بة طةيشتن نموونة بؤ تةنزيمكردنةوةية،
لة ئيدي يةكَيتى سةركردةكانى بةرثرسء
ئاسايية، بَيت،  مةكانةتَيكدا ثؤستء  هةر
ضةندان بوونى رادةربإينء ئازاديى يان
يةكَيكة سةربةخؤ ميدياي جياوازو دةنطى
لةذَير كة دَلخؤشكةرانةى ثرسة لةو
ثةرةدةسَينَيت. رؤذانة ئةودا دةسةآلتى
الى بةرثرسياريةتى ثؤستء وةرطرتنى
بة ئاَلوطؤإة ئةو نةكراوةء ئاَلؤز ئةوان
ئةو دةكرَيت وةرطــيــراوة، سروشتيى
مةرجى بيكةينة باسمانكردن خاآلنةى
لةمةودوا ثَيويستة يةكَيتى كة ئةوةى
بكاتء ئةكتيظتر ئاكارانةى ئةو بوونى
حيزبىء ئازاديية زياتركردنى بؤ هةوأل

بدات. فةردييةكانيش

ريفؤرم يان ئؤثؤزسيؤن
ثارتء لةنَيو لةوآ لَيرةء ماوةيةكة
كوردستاندا سياسييةكانى اليــةنــة
دةنطى ــوزةو ن دةربـــارةى قسةوباس
كةسَيك بَيئةوةى دةكرَيت، ئؤثؤزسيؤن
زانستى لؤذيكىء بةشَيوةيةكى هةبَيت
دةرهاويشتةء بكاتء شرؤظة ضةمكة ئةو
ذَير بخاتة زاراوةكة نَيو وردةكارييةكانى
دةظةرو لة دةكرَيت  ئاخؤ ثرسيارةوة، 
لة هَيشتا كة كوردستان وةك وآلتَيكى
كلتوورىء ئيدارىء كايةكانى تةواوى
لة مةدةنييةوة ديموكراسىء ياسايىء
بةو هةموو ئينجا قؤناغى طواستنةوةداية،

بةو هةريةك لةاليةن خؤيةوة ئاَلؤزييةوة
بَلَيت حيزبى بَلَيت ثارتىئؤثؤزسيؤنءبةم
مقؤمقؤيانة ئةو لةكاتَيكيشدا دةسةآلت،
وةك كة هيض كامَيك لةو طروثانة لةئارادان
ئؤثؤزسيؤن ضةمكى  ماناى  لة  ثَيويست
بَيئاطان ئةوةشدا لةطةأل نةطةيشتوونء
وروذاندنء لة بةر ثَيويستة  كة لةوةى
بؤ باسة جؤرة ئةم ثَيشةوةى هَينانة

ملمالنَيكان، سياسةتء سفرةى سةر
هةنطاوَيك هةر ئةوةى ثَيش ضاكة وا
ئةو بؤ خوَيندنةوة سةرةتا بهاوَيذرَيت،
لَييةوة ئؤثؤزسيؤن  كة  بكرَيت زةمينةية 
ئةم ثَيويستة لةدوايدا  دةدات،  هةناسة
وَيستطةيةكدا لة ئؤثؤزسيؤن  وجودةى
دةرهــةق ثرسيارى بكرَيتةوةء شى 
ئؤثؤزسيؤن خانةكانى ئاخؤ بكرَيت،
دَيتء بةرهةم شوَينَيكدا كاتَيكء ض لة
من طةشةدةكات، زةمينةيةكيشدا ض لة
ئؤثؤزسيؤن ســةداى دةنــطء ثَيمواية
جطة ئاراوة، نةهاتووةتة كوردستان لة
واقيعة ئةو وايــة تَيطةيشتنم ــةوةش ل
كلتوورىء كؤمةآليةتىء سياسىء
كــوردســتــان ــة ل ــة ــةى ك ــي ــووري ــاب ئ
شَيوةيةك هيض بة  بةرهةمهاتووة، 
ئؤثؤزسيؤنى نيية هةَلآلى بةوة ثَيويستى
هةَلة بة ئةوةى خاترى بؤ بخوَلقَيت، لةناو
مانايةكى بة تَينةطةن، بيركردنةوةكةم لة
كوردستان لة لةبةرئةوةى دةيَلَيم، ديكة
طرفتة ضارةنووسسازةكانء كَيشة
سياسييةكانمان نيشتمانىء نةتةوةيىء
ضارةسةر بآ هةَلواسراوىء بة ئَيستا تا
ناكات بةوة ثَيويست بؤية ماونةتةوة،
(ديارة ئؤثؤزسيؤنييةكان بزوتنةوةى
طروثة هــَيــزو ــةو ئ مةبةستم تةنها 
رَيكخستنى لةشَيوةى كة سياسييانةية
نةك دةرخــســتــووة خؤيان سياسى 
مةدةنى)، كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
ئةمريكاو ئةوروثاو لة كة مانايةى بةو
دةكةن، بؤ  كارى ثَيشكةوتوو وآلتانى 
ضونكة بهَينرَيت، بةرهةم  ئَيمةش الى
تا كة  ئاشكراية اليةكمان طشت الى
بارودؤخةى ئةو بؤ ئةلتةرناتيظ ئَيستا
لةطةأل نةبووةء دروســت  كوردستان 
ثارتى يةكَيتىء دةرةوةى لة ئةوةشدا
كة نيية  ديكةشمان طروثَيكى هَيزء هيض 
دةنطدانةوة فشارو  رَيطةى لة  بتوانَيت
حيزبى حكومإان دووربخاتةوة هةردوو
ــوةبــردنــى ــةإَي ب ــة ل ــــةآلتء ــة دةس ل
لةبةرضاوانة راستييةش ئةو حكومةتدا،
بة ئةزموونةش هةرَيمء  ئةو  ئاكامى كة
بؤية بةندة، هةموومانةوة ضارةنووسى
ثارتَيك اليةنء كةسء هيض بإواناكةم
ئةوة يان بدات، خؤى بة ماف هةبَيت
ئةو شيرازةى تَيكضوونى  كة  قبوَلبكات

ئةستؤى بخاتة  ئةزموونة حكومةتء 
دةبينةوة نزيك فاكتة لةو لَيرةدا خؤيةوة.
لة ئــةوةى دةَلَيت  ثَيمان شةفافانة  كة 
ثرؤسةيةكى دةطوزةرَيت، كوردستان
نةك بـــةإَيـــوة، ــات ــب ريــفــؤرمــي دةي
كةواتة ئؤثؤزسيؤنى، بزوتنةوةيةكى
كوردستانء حكومةتى كة دؤخةى ئةو
ئَيمة كلتوورى دةســةآلتء كؤمةَلطةء

ساَلة ئةو حةظدة درَيذايى تَييكةوتووةء بة
شَيوةيةك ض بة نازانَيت دةذَيتء لةناويدا
رزطاري ئاَلؤزيية طةندةَلىء قةيرانء لةو
بزوتنةوةيةكى بة ناتوانرَيت بَيطومان بَيت،
حيزبىء سياسىء ئؤثؤزسيؤنى
بؤ ضارةسةر مةعارةزةيى طروثَيكى
نموونةمان بسازَينَيت، تةنطذانة ئةو
ناوةإاستى لة كؤمؤنيستةكان زؤرة
داخوازييانة ئةو ثَيشةنطى نةوةدةكان
ئاكامَيك، هيض بة نةطةيشتن بةآلم بوون،
هةَلبةتة نة ئَيستاكةش حيزبةى ئةو ضوار
كارَيكى تةندروستيش ئؤثؤزسيؤننء نة
مةعارةزة بة خؤيان  ئةطةر  ــةن، دةك
حاَلى لة ئةمان ضونكة بــدةن، نيشان
هاوثةيمانن..!!!»، «ئؤثؤزسيؤنى  حازردا
بؤ اليةنطرم دذو بؤضوونةدا لةم رةنطة
ثَيويستى بةآلم قسةيةكةء ببَيت، دروست
هةية، جياواز لَيكدانةوةى دةردةشةء بة
خؤى بةثَيضةوانةى واقيع  ناشكرَيت خؤ
دةبَيت ضؤنة خؤى  بةَلكو بخوَينينةوة، 
هيض منةوة ــةالى ب لَيكبدرَيتةوة،  وا
لة ئؤثؤزسيؤنى بةناو بزوتنةوةيةكى
ئةطةر ثَيمواية نيية، لةئارادا كوردستان
خؤناوة لة ناويان هةَلة بة هةشبن
هةَلطرى ئةوانيش ضونكة مةعارةزة،
حيزبةكاننء دوو نائاسايى دؤخى هةمان
قةيرانء كؤى لة بةشَيكن ئةوةشدا لةطةأل
بةَلكو ئةمان، هةر نةك ئاَلؤزييةكان،
حكومةتء دةسةآلتء خةَلكء تةواوى
كلتوورييةكانيشمان كؤمةآليةتىء كاية
تةنطذةييدا ضوارضَيوةى يةك لةنَيو
ريفؤرمى ثرؤسةى تةنها كة دةطوزةرَيت
سةداى نوزةء نةك دةكات، ضارةسةرى
نةيارةكانى لة كة جطة ئؤثؤزسيؤنةى ئةو

تيادةضَيت. خؤشى

طؤإان ريفؤرمء
هةر ــة ل ــةى ضــاكــســازيــى ــرؤس ث
كرابَيت، يان بكرَيت كاتَيكدا سةردةمء
خؤيدا بــةدواى طؤإانيشى ثَيويستيى
هيضكاتَيكيشرووينةداوةضةمكى هَيناوة،
ضاكسازيى، ثرؤسةى  بةبآ  ــؤإان ط
رةنطة دروستكردبَيت، خؤى قورسايى
تَيثةإاندبَيت قؤناغةشى ئةو مرؤظايةتى
رةش شؤإشى بؤ ثةنا ريفؤرم لةبرى
ضاكسازيش ثرسى بإواناكةم بةرَيت،
كةس كة تؤقَينةربَيت ثرسَيكى هَيندة
خؤى كةسةكة مةطةر نةوَيت، ضارةى
كةواتة نةبَيت، طــؤإان  بة  بـــاوةإى
ئيدارىء سياسىء كايةى لةنَيو ئةوةى
ريفؤرم هتد... كلتوورىء كؤمةآليةتىء
طؤإان، بة طةيشتنة مةبةستى دةكات،
طؤإانيش ثرؤسةى ديكة، شتى نةك
ئةطةر نادؤزرَيتةوة تَيدا الرييةكى هيض
ثرسى طشتطير، هةذموونَيكى رَيطةى بة
كلتوورو ــاراوة. ئ هَينابَيتة  ريفؤرمى
كوردستان لة ئيدارةش دةســةآلتء
حاَلةتى طةندةَلىء نوقمى رادةيــةك بة 
لة جطة كة بــووةتــةوة،  ناتةندروست
هيض طؤإان، ئينجا ضاكسازيى ئاليةتى

ناكرَيت بةرجةستة ديكة  ميكانيزمَيكى
ثشتى واقيعةكة  وةرضةرخاندنى بؤ  تا
طؤإانيش ريفؤرمء ديارة ببةستيت. ثآ
كة هةية خؤى  ثرةنسيثى ديسثلينء 
تازةى سيستمى  لة  جؤرَيك  بة  سةر
لَييانةوة، سوودوةرطرتن بة دنيايةء
مةسارى بؤ دةتوانن ريفؤرمخوازةكان
طؤإانى بة طةيشتن خؤيانء كــارى

لَيوةربطرن. كةَلكى كؤمةَلطةدا، لة جةزرى
ئيستيعارة تا نيية شتَيك ريفؤرميش
وةك دةكرَيت بكةيت، كوردى بة بكرَيتء
فؤرمات ثآ خؤتى بيهَينيتء ثرؤثؤزةَلَيك
سيستمى ئينجا لةذَير رؤشنايى بكةيتةوة،
بةرةو دنيا طةالنى ئةزموونى داتابَيزو
ضؤن وةك ديارة بدةيت، ضاكسازيى بة
خؤبةإَيوةبردن دةســةآلتء مَيذووى
كورتة، تةمةنى كورديدا كؤمةَلطةى لةنَيو
بؤ ضاكسازيش رةوتى هةمانشَيوة بة
نَيو تاكةكانى  تازةيةء مؤدَيلَيكى ئَيمة 
ئاشنايةتى طشتى بةشَيوةيةكى كؤمةَلطة
ئَيمة بؤ ريفؤرم ثَيويستيى نيية، لةطةَلدا
كارى نازانين ئَيستا تا كة لةوةداية
سيستماتيك دةزطــايــىء بة دةوَلــةتــى
لةوكارة، بَيئاطاين لةوةى جطة بكةين،
طةندةَلىء دنيايةك هةمانكاتيشدا لة
بةرهةمهَينا. بَيبةرنامةيشمان رؤتينء
بة سةركردةكانمان بةرثرسء  بَيئاطايى
دنياى حكومإانييةتى شَيوةى فؤرمء
كةرةستةء زيانى طةورةى بةو دةرةوة،
شوناسى كة طةياندووة فاكتةرانة
ثَيناسة حكومةت دةوَلــةتء وةك ئَيمة
وآلتء نيية خؤش هةرضةندة دةكات،
لةبرى بَيتء ناسنامة بآ حكومةتةكةت
ئيدارى، دةوَلةتىء كاديرى دروستكردنى
(جا بازرطانى كؤمثانيايةكى وةك خؤى
نمايش بَيت)  فرؤشتنَيك  كإينء  هةر  بؤ
حكومةتء ئةوجؤرة بؤ ريفؤرم بكات،
باشة كؤمةَلطةيانة ئيدارةء دةسةآلتء
دةسةآلتء نةطةيشتوون لةوة هَيشتا كة
تاكء ئازاديى بة ثةيوةندييةكيان ض حوكم
ئةوجؤرة بؤ هةية، كراوةوة  كؤمةَلطةى
ضاكسازيى ثَيويستة تةنها نةك واقيعة
ثَيويستة بةَلكو رابطةيةنرَيت، لةناويدا
دةوَلـــةتء ثَيناسةى  ديكة  جارَيكى
بكةيتةوةء بؤ ئيدارةيان ــةآلتء دةس
لَيثرسراوء بةرثرسء سةرلةبةرى
دةتوانرَيت ئينجا بطؤإيت، فةرمانبةرانى
طؤإانيش طؤإان، بوترَيت ريفؤرمة بةو
لة شتَيك تؤ كؤنابَيتةوة  لــةوةدا  تةنها 
بةَلكو دابنَييت، ديكةوة شتَيكى شوَينى
طؤإينى لة دةطرَيـت سةرضاوة طؤإان
كؤمةَلطةيان كة كةرةستانةى ئةو توخمى
ئةو كومةَلطةش طةياندووة، ئاكامة بةو
كَيشةكانت كة وةردةطرَيت شكأل كاتة
ريفؤرمدا، ثرسى لةنَيو وردكردبَيتةوة
دةناسرَيتةوة ئةوكات ضاكسازيش
بةردةم مةترسيدارةكانى ئيشكالة كة
لةنَيوان خاشكردبَيت. خاش طؤإانت
هيض طؤإانيشدا، ثرسى ريفؤرمء ضةمكى
ئايندةى تا نابةين شك ديكة ئةطةرَيكى
رةخسا ئةطةر  بسثَيرين، ثآ خؤمانى 
باشتر ئةوانء وَينةى بة ئةلتةرناتيظَيك
بثرسين خؤمان لة دةبَيت سةرثَيى، كةوتة
دةزطاو لةنَيو طؤإان ضاكسازيىء لة جطة
دةسةآلتدا، حكومةتء دامةزراوةكانى
بؤ ميرات بة ديكةمان كَلَيشةيةكى ض
خؤى لة مانةوةى تا ثارَيزطاريى بةجَيماوة
بَيطومان بثارَيزَيت. بةهاكانيشى بكاتء
زاراوةى ضةمكء جَيطةى لة نةمبيستووة
طةندةَلى، شةفافيةتء ديموكراسيةتء
دؤزيبَيتةوة، ديكةيان دةستةواذةى ماناو
لةسةر كاريطةرييان مةرجَيك بــة
جَينةهَيشتبَيت، ضةمكةكةش  جةوهةرى
زاراوةى بةرامبةر نابَيت لة ناكرَيتء بؤية
ديموكراسيةت، طةندةَلىء زةقاوزةقى
بة دابتاشيتء ديكة وشةيةكى بَييت تؤ
لَيرةدا بفرؤشيتةوة. ثَيمى ماناش هةمان
هةردوو كة بكةين لةياد ئةوة نابَيت
هةَلهَينجراوى طؤإان ريفؤرمء زاراوةى
ثَيشكةوتووى طةالنى ئاكارى كلتوورو
حيكمةتء لة ئةوانيش  هةر  دنيايةء
واقيعى دةطةن، زاراوانــة ئةو  سيحرى
كلتووريى كؤمةآليةتىء سياسىء
هاتنة بة كوردستانيش ثَيويستى هةرَيمى
تا هةية، نوخبةيةك ئةقَليةتى  ثَيشةوةي
ضاكسازييةوة كردارى زمانء رَيطةى بة
وةرضةرخاندنى بؤ طةورة طؤإانَيكى
بةرهةم طةندةَلستانة دذوارو واقيعة ئةو

بهَينَيت.
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روانطةء بة  ئاماذةيةك لةثَيشدا 
بة سةبارةت كؤمةَلة بؤضووني
مةدةنييةكان سياسييء رَيكخراوة
هةَلوَيستي ئةوة دةكةم، طشتي بة
رَيكخراوانة بةو بةرامبةر هةم ئَيمة
ئاماذةيان ئَيوةدا ثرسيارةكاني لة كة
زؤر بة بةرامبةر هةم ثَيكراوة،
ناوةند، ئةنجومةن، رَيكخراوة،
ديكةي خةباتء يا بوارةكاني طروث
ثرسيارةكاني ئَيوةدا لة تَيكؤشان كة
زؤر رادةيةكي تا نةكراوة، باسيان

دةدات. نيشان
ثلؤراليزمى بة بإواى كؤمةَلة
مافى بة  ئةوة ئَيمة هةية، سياسى 
هةمووتَيكؤشةرَيكىسياسيدةزانين
ئامانجةكانى، وةديهَينانى بؤ كة
خؤى سياسيى رَيكخراوةى حيزبء
سنفء هةموو مافى بة  ثَيكبهَينَيت،
جؤراوجؤرةكانى توَيذة ضينء
بؤ ثاراستنء ض كؤمةَلطةي دةزانين
وةديهَينانى بؤ ض بةرطريكردن،
سنفى بةرذةوةنديى مافء
(احتادية)، يةكَيتى سةنديكا، خؤيان،
رَيكخراوى بة طشتى ئةنجومةنء...
دروستبكةن، سةربةخؤ سنفى
تَيكؤشةرانء هةموو مافى بة
مةدةنىء خةباتى هةَلسوإاوانى
كوردستانى ئَيرانء لة سياسي
ياساو ئةو بةثَيى دةزانين ئَيراني
ديموكراتيكء ستانداردة رَيساو
دنياى لة كة ثَيشكةوتووانةى
دَلخوازيي رَيكخراوي هةية، ئةمإؤدا

ثَيكبهَينن. خؤيان
لة رابردوودا ساآلنى لة 
كؤششى هةوألو ئَيران كوردستانى
رَيكخراوة ثَيكهَينانى بؤ دراوة باش
زؤرجار مةدةنييةكانء سياسىء
هةر هةبووة، باشيشى بةرهةمى
رَيكخراوةى ذمارةيةك ئَيستا
ذمارةيةكى مةدةنىء سياسيء
تَيكؤشةر هةَلسوإاوو بةرضاو
جؤراوجؤرةكانى بوارة لة كة هةن
كؤمةَلطةي مةدةنيي سياسىء ذيانى
مافى بوارى وةك كوردستاندا
خوَيندكاران، ذنان، مافى مرؤظ،
رؤشنبيرىء بوارى  كرَيكاران، 
ميللىء... مةسةلةى ئازادييةكان،
لة دةكةن، خةبات هةوَلدةدةنء
كة تَيكؤشانانةداية ئةو ئاكامي

دةبينين:
رؤشنبيريي بزوتنةوةي -
وةك جؤراوجؤرةكاني بوارة لة
وةرطَيإان، ضيرؤك، شيعر،
طةشةي سينةماء... رؤذنامةطةريي،
بابةتانةي ئةو كردووة، بةرضاوي
نةك بآلوبوونةتةوة بوارانةدا لةو 

زيادبوونن، لة روو ذمارة بة هةر
شتي ناوةرؤكيش بة زؤرجار
تَيدا ثَيشكةوتووانةيان باشء
شكاندووة. تابؤيان بآلوبووةتةوةء

بةرامبةر لة دةنطهةَلبإين -
مرؤظ مافى ثَيشَيلكارييةكاني
بتوانَيت كة ئاستَيك طةيشتووةتة
مرؤظ مافى ثاراستني رَيكخراوي
ئةوةي ثَيكبهَينَيت، كوردستان لة
ئَيستا دياريكراوةي رَيكخراوة ئةو
يان هةية لة كاريدا كةموكوإييةك ض
ثَيكهاتني نةفسي بمَينَيتةوة، با نيية
مرؤظ مافى ثاراستني رَيكخراوَيكي
كوردستان بةوةندة دةستكةوتةي لة
هةنطاوَيكي بوويةتي، ئَيستا تا
كاريطةريي بووةء بةنرخ ثَيويستء

داناوة. خؤي
هةرضةندة خوَيندكاراني كورد -
رَيكخراوةي نةيانتوانيوة هَيشتا
بزوتنةوةي لة ثَيكبهَينن، خؤيان
كاريطةر رؤَلي ئَيراندا خوَيندكاريي
بةهؤي ئةوة، هةر نةك دةبينن،
تَيطةيشتوويي لة كة باش ئاستَيكي
ئةزمووني ثوختةييء سياسي،
كؤَلنةدان، بوَيريء موبارزاتي،
لةطةأل ض رَيكوثَيك رَيكخراوي كاري
خوَيندكاراني لةطةأل ض يةكترو
شوَينةكاني باقى  زانستطاكاني 
نيشانيانداوة، خؤيان لة ئَيران،
خؤشةويستيء رَيزو سةرنجء
كوردستانيان كؤمةَلطةي متمانةي
خؤيان بةرةوالي زؤر رادةيةكي تا

راكَيشاوة.
ئاشكرا بة ذنان  مافةكاني  -
هةَلسوإاوو لَيدةكرَيتء بةرطريى
عةلةنيي ضاونةترسء تَيكؤشةري
قورسايي هةرضةندة ثةيدابووة، بؤ
ئَيرانء ذناني لةسةر ستةم
بةهؤي ماهييةتء كوردستاني ئَيران
ئيسنانييةكاني دذة ذنء دذة ياسا
زياترة لةوة زؤر كؤماري ئيسالمي،
ذناني ضاوةإوانيي ئةوة بكرَيت كة
خؤيان ئاساني بة وا كوردستان
نةطبةتييانةي رذَيم ئةو لةذَير باري
رزطاربكةن، هَيناون، دياري بة بؤي
زةختء هةموو سةرةإاي بةآلم
ئينساني غةيري بارودؤخَيكي زؤرو
نةيانتوانيوة خوَلقاندوون، بؤيان كة
بانطةوازي ناإةزايةتيء دةنطي
كؤَليان بكةنء كث موبارزةيان
لةو ديكةش شتي زؤر ثَيبدةنء

بابةتانة.
ئةو ئةساسي لةسةر
باسى سةرةوة لة بيركردنةوةيةى
هةوألو ئةو هةموو كؤمةَلة كرا،
بةرةو كؤمةَلطةي كة كؤششانة
طةشةء شارستانييةت، سكؤالريزم،
فةرهةنطي سياسيء ثَيشكةوتوويي
بةجآء دروستى كارى بردووة، بة
لَيكردوون، ثشتيوانيي زانيوةء
هةر لةسةر تَيبينييةكيشى ئةطةر
كؤششانة هةوألو ئةو اليةنَيكى
تَيبينييةكاني نةيهَيشتووة بووبَيت،
باشء اليةنة سةر بخاتة سَيبةر
يان ئةوان كاري موسبةتةكاني
بؤ دروستبكات، تَيكؤشاوة طرفتيان
طونجاو بةشَيوةي دَلسؤزانةء

بكاتةوة. راست بؤ هةَلةيان
طشتي بة ئَيمة  هةرضةندة 
رَيكخراوة كة ئةو اليةنةين اليةنطري
دةبَيت مةدةنييةكان سياسيء
ثَيمانواية بةآلم ببن، دروست بتوانن
جديي تَيبيني ضةند اليةنطريية ئةو

لةطةأل هةَلسوكةوت ضؤنيةتي لة
لةبيربةرَيتةوة، نابَيت ئةوانمان

لةوانة:
طةيشتن تا  خةباتَيك هةموو  -
قؤناغي بة لةوانةية ئامانج بة
سةركةوتن تَيثةإبَيت، جؤراوجؤردا
وةدةستهَيناني يا قؤناغدا هةندَيك لة
نابَيت دةستكةوت  هةندَيك 
بستَينَيتةوةء لَي بينيمان واقيع
لةبةرضاو دواترمان هةنطاوةكاني
خوَيندكاراني نموونة بؤ بكات، ون
باشيان كار ئَيستا تا كورد هةرضةندة
سنفي رَيكخراوَيكي هَيشتا كردبَيت،
يا ثَيكبهَينن، خوَيندكارانياننةتوانيوة
لةذَير دةسةآلتي هةرضةندة بوَيرانة
دذة ياسا بةدذي ئيسالميدا كؤماري
بةربةرةكاني رذَيمة ئةو ذنةكاني
وةك دزَيوي دياردةي كرابَيت،
كضان، بةشووداني بةزؤر
لة خَيزاندا، توندوتيذيء لَيداني ذنان
خؤكوشتنءخؤسووتاندنيذنانء...
زؤرة. هَيشتا ئَيمةدا كؤمةَلطةي لة
لة ذنان مافى اليةنطري خةباتكاراني
مافى وةديهَيناني تا نةك كوردستان
تا ثياو، تةنانةت لةطةأل ذن بةرابةري
سةلمَينراو مافى زؤر وةدةستهَيناني
هَيشتا ذنان، بؤ ئةمإؤدا  دنياي لة

لةبةرثَيية. سةختيان رَيطةي
لةو باسكردن هةَلبةتة
نيية ئةوة ماناي بة كةموكوإييانة
كؤمةآليةتيي سياسيء هةلومةرجي
لةبةرضاو خؤمانم  كؤمةَلطةي 
كؤسثةكاني كةندو  نةبووبَيتء 
بةَلكو نةديتبآ، رَيطةم سةر
يا لةسةركردن تةئكيد  مةبةست
راستييةية ئةو وةبيرهَينانةوةي
ئامانجَيك تَيكؤشةرانَيك كاتَيك كة
لة دادةنَين، ئةطةر لةبةرثَيي خؤيان
بمانةوَيت بةرثَيياندا رَيطةي نيوةيي
هةَلسةنطاندنَيكلةكارةكةيانبكةين،
تا هةنطاوةكاني كة ئةوةدا لةثاأل
دةبَيت خراثةوة ضاكء بة ئَيستايان
هةنطاوةكاني بكرَيت، لةسةر قسةي
بةرضاو، بخرَينة  دةبَيت داهاتووش 
مافى دةبَيت  كوردستان لة ئَيمة 
مافى كرَيكاران،  مافى ذنان، 
ئازادي، مرؤظ، مافى خوَيندكاران،
بؤ ئةوانة هةموو ديموكراسيء...
كاتَيك بكةين، دةستةبةر خؤمان
ضيمان ئَيستا تا هةَليدةسةنطَينين 
لةوة باس رووني بة ئةطةر كردووة،
دةبَيت رؤيشتووين، كوآ تا دةكةين
هةنطاوةكاني كةموكورتييةكانء
قسةي روونيية بةو هةر داهاتووش
تةئكيد من مةبةستي بكةين، لةسةر

راستييةية. ئةو لةسةر
هةَلةو بؤضووني واية جاري -
لةسةر مةنفى كاريطةريي نادروست

تَيكؤشاني هةَلسوإانء رةوتي
خةباتةي ئةو يا رَيكخراوانة  ئةو
-٥) تا نموونة بؤ دادةنَيت، لةئاراداية
بؤضوونة ئةو لةوةوثَيش ساأل (٦
لةطةأل سياسةت «حيزبايةتيء كة
«ئةوان رؤحيكاريئةوانناتةباية»،
سياسةت بة تَيكةأل خؤيان نابَيت 
حيزبة لة  خؤيان «دةبَيت بكةن»، 
رابطرن»ء... دوور سياسييةكان
بواري هةَلسوإاواني  لةنَيو 
شيعر، (رؤذنامةطةري، رؤشنبيري
بةهَيزتر زؤر لة ئَيستا ضيرؤكء...)دا
دةتوانن باشتر ئاوا ثَييانوابوو بوو،
كؤمةَلطة لةسةر كاريطةرييان
هةَلةية بؤضوونَيكي ئةوة هةبَيت،
ئةو ثةيوةنديي نَيوان سياسةتء كة
خةبات، ثةيوةنديي نَيوان بوارانة لة
رَيكخراوانة ئةو كاري حيزبايةتيء
تَيطةيشتووة، لَيي هةَلة بة يا نازانَيت
نابَيت سةركةوتوو بؤضوونة ئةو
بة ناتوانَيت كةس  هيض ضونكة
لَيك فةعالييةتانة ئةو يةكجاري
دةتوانَيت بةهَيزبووني بةآلم دابإآ،

بطةيةنَيت. زةرةر
لة كة ديكة مةسةلةيةكي -
سياسيء رَيكخراوة  لةطةأل ثَيوةند
جديي بة دةبَيت مةدةنييةكان
كة ئةوةية بطيرَيت، لةبةرضاو
يةكَيتي رَيكخراوةء ئةو هةموو
لة كة ناوةندء... سةنديكاو (احتادية)ء
كؤمةَلطةدا دروستدةبن، بةمةبةستي
تةنانةت يا كؤمةَلطة بة خزمةتكردن
مةبةستة ئةو بةرةوثَيشبردني
نَيوةوة بةو رايدةطةيةننء كة نين
بيرمانبضَيتةوة نابَيتلة ثَيكهاتوون.
بؤ دةسةآلت لةوانة بةشَيك كة 
تةنانةت يا دةكات دروستيان خؤي
دروستي دةسةآلتيش ئةطةر
بةسةر بؤضوونَيك مةيلء نةكردبن،
ئاستي كة زاَلة فيكرياندا روانطةء
خوارةوةترو داخوازييةكانيان
داخوازييةكاني ئاستي  لة كةمتر
بوارانةداية، نموونةي كؤمةَلطة لةو
زؤرةء لة دنيادا لة ئةو رَيكخراوانة
يةكَيتيء زؤر هةن، كوردستانيش
رَيكخراوي يا كرَيكاري سةنديكاي
كة دروستكراون جؤراوجؤر سنفي
تةنها دروستكردنيان  لة مةبةست 
كرَيكاران خةباتي الإَيدابردني بة
وا شتي كوردستانيش لة بووة، يا...
كورد نوَينةراني  فراكسيؤني هةية، 
ريفؤرمخوازاني يا  ثةرلةمان لة
كورد يةكطرتووي بةرةي يا كورد
لةنَيوان جياوازيي هةرضةندة
كاريطةرييةكانياندا كردةوةء
بةآلم دةكةوَيت، وةبةرضاو
يةك وةك لةوةدا هةرسَيكيان
خةباتء هةوَلياندا  كة  بوون

كورد خةَلكي رةواكاني داخوازيية
نيزامء بةرتةسكي ضوارضَيوةي لة
ئيسالميدا جمهوري رَيساي ياساو
هةوَلَيكي كة بكةنةوة سنووردار
فراكسيؤني بوو، شكستخواردوو
بة ثةرلةمان لة كورد  نوَينةراني
هةَلبذَيردراوي نوَينةري حساب
جارَيك قةت بةآلم خةَلكةن، ئةو
بةو بةرامبةر نةبيسترا لَييان
رذَيمةوة لةاليةن ناحةقييةي هةموو
كورد دةكرَيت، بة خةَلكي دةرحةق
ريفؤرمخوازاني دةنطَيكيانلَيوةبَيت.
ديكة هيضي نَيوَيك لة جطة كورد
بةشَيك راستيدا لة ئةوان نين،
ئَيرانن، ريفؤرمخوازاني لة
(لة مةركةز لة ريفؤرمخوازان
لةوانيش كةسانَيك بةهَيزبن، تاران)
لَي جموجؤَلَيكيان كوردستان لة
الوازبن، مةركةز لة دةبَيت، ثةيدا
كوردستان ئاسةواريان نامَينَيت، لة
بةرةي هةَلسوإاواني نَيوةدا لةو
جياوازن. بإَيك  كورد يةكطرتووي 
ثَيش بةرةية ئةو كةسايةتييةكاني
هةندَيك جاروبار بةرة، ثَيكهَيناني
خةَلكي لة بةرطريى بة شتيان
دةطوت. داخوازييةكاني كوردء
لة ئَيران لة كة ريفؤرمخوازان
نةما، باويان كةوتنء دةسةآلت
بَيدةنطتر ئةوانيش كةسايةتييةكاني
كةس نة بةرةش وةك بوون،
بؤخؤشيان نة طرتنء جديي بة

ثَيكرا. كارَيكيان
طرنطي مةسةلةيةكي -
كاري هةَلسةنطاندني لة ديكة
مةدةنييةكان، سياسيء رَيكخراوة
وةفادار رادةي لةبةرضاوطرتني
ئامانجانةية بةو  ئةوان  مانةوةي
هةية وا جاري ثَيكهاتوون، بؤي كة
ئامانجانةي بةو رَيكخراوانة  ئةو
دايانناوة، خؤيان لةبةرثَيي كة
قازانجء لةثَيناو نامَيننء وةفادار
مةبةستي يان ديكة بةرذةوةنديى
لةثاأل دةدةن، قوربانيي يان... ناسالم
ئةو بدرَيت هةوأل كة دةبَيت ئةوةدا
بةآلم روونةدات، الإَيداضوونة  بة
بَيطومان دابوو رووي وا شتي ئةطةر
هةَلسوكةوت ضؤنيةتي لةسةر

دةبَيت. كاريطةريي لةطةَليان
ثَيمخؤشةبة لةكؤتاييباسةكةدا
ثةيوة نديي لةسةر قسةيةك كورتي
لةطةأل حيزبي كاري  سياسةتء
سياسيء رَيكخراوة ئة و كاري
ضونكة تَيطةيشتني مةدةنييانة بكةم،
هةَلةلةوثةيوةنديية،بةالإَيداضووني

لَيدةكةوَيتةوة.
ئةو ئةطةر سياسي حيزبَيكي
رَيسايانةي ئةو ياساو يا فةرهةنطة
زاَلن كؤمةَلطةدا ذياني بةسةر
طؤإينيان بؤ نةبَيت، باش ثَيي
كؤمةَلطة ذياني هةوَلدةدات،
جؤراوجؤري يةكجار بواري
بة ثةيوةنديدار مةسةلة كاني هةية.
كرَيكاران، الوان، ذنان، بارودؤخي
ئازادي، مرؤظ، مافي خوَيندكاران،
زؤر ميدياو وةرزش، ديموكراسي،
جؤراوجؤرةكاني بوارة  ديكة، شتي
سياسي حيزبي كؤمةَلطةن، ذياني
لةو هةركام لة بيةوَيت  ئةطة ر
يةكةم: ثَيكبهَينَيت، ئاَلوطؤإ بوارانةدا
روانطةءياساو رَيساي ئةلتةرناتيظي
هةية كة ئةوةي جَيطةي بة خؤي
دةكات، كؤمةَلطة  بة ثَيشكةش 
ئةو ثَيكهَيناني ثالني دووة م:

رَيطةي لة دادةإَيذَيتء ئاَلوطؤإة
خؤي هةَلسوإاواني ئةندامانء
لةوانة دةدات، جَيبةجَيكردني هةوَلي
رَيكخراوةي دروستكردني هةوَلي
ئةطةر يا دةدات كارة  بةو تايبةت
ئةندامانء هةبَيت، وا رَيكخراوَيكي
بةشداريي بؤ خؤي هةَلسوإاواني
رَيكخراوة ئة و كؤششةكاني لة
لة دةنَيرَيت، بةو ماناية ئةو بوارانة
خةباتي مةيدانةكاني لة بةشَيك كار،
ئة طةر بَيماناية سياسين، حيزبي
يةكَيكثَييوابَيت حيزبةسياسييةكان
يا بن، فة عالييةتانة بةو نابَيت تَيكةأل
بةرضاوي بةشَيكي  بَلَيين دةتوانين 
سياسي، حيزبَيكي هةر بةرنامةي
ئاَلوطؤإانةية، ئةو ثَيكهَيناني
بة خةبات لة بوارانة  ئةو  كةوابوو
سياسةت لة  سياسينء مانايةك 

بكةيتةوة. جيايان ناتوانيت
حيزبة بةإَيوةبةراني ئةوةي
لةبةرضاوي دةبَيت سياسييةكان
كؤمةَلطةدا لة كة ئةوة ية  بطرن،
ئةوةي بةبآ كة  هةن  كةسانَيك
بكةن، سياسي كاري بيانةوَيت
ذياني بوارَيكي لة  دةيانةوَيت
ثَيكبهَيننء ئاَلوطؤإ كؤمةَلطةدا
مةبةستةي بةو تايبة ت رَيكخراوةي
ئة و زؤرجار دروستدةكةن، بؤ
دةيانةوَيت ئةوان ئاَلوطؤإةي
حيزبةكةش ئاَلوطؤإةي ئةو لةطةأل
دةطرنةوة، يةك تَيدةكؤشَيت، بؤي
يا تَيكؤشةراني لةوكاتانةدا رَيبةران
حيزبةسياسيية كاننابَيتثَييانوابَيت
رَيكخراوة ئةو بدةن ئةوة بؤ هةوأل يا
ضونكة حيزبي، بة بكةن  بةتةواوي
ئةو لةوانةية وابكةن ئةطة ر
كاري نيية خؤش ثَييان كة كةسانةي
لةطةأل نايانةوَيت يا بكةن حيزبي
هاوكارييان حيزبةكةيئةوانكةون،
زةرةري كارةكة ثَيشإةفتي نةكةنء
طرنط لةوكاتانةدا بطات، ثآ
نةك خةباتةكةية سةركةوتني
بةو رَيكخراوة كة، حيزبيكردني
دةبَيت رَيكخراوانة  ئةو مانايانة 
بةآلم هةبَيت، سةربةخؤييةكيان
سةربةخؤيي لة تةفسير ئةطةر
رَيكخراوانة ئة و كة بَيت ئةوة
دووربن، حيزبةكان لة دةبَيت
لة نادروستةء تةفسيرَيكي ئةوة

بةإَيوةناضَيت. كردةوةشدا
سياسيية كانء حيزبة
سياسيء رَيكخراوة تَيكؤشة راني
جَيطةيانةي لة و دة بَيت مةدةنييةكان
هةية ، هاوبةشيان  خاَلي  كة
لةطةأل هاوخةباتي هاوكارييء
رَيكخراوانة ئةو بكةن، يةكتر
سياسييةكان حيزبة  جَيي  ناتوانن
سياسييةكانيش حيزبة بطرنةوة،
دةبن طةورة هةَلةية كي تووشي
رَيكخراوانة ئةو ثَييانوابَيت ئةطةر
ئةوانة بن، حيزبي تةواو دةبَيت
تَيكؤشانن، جياوازي بواري دوو
يةكتر هاوكاريي دةبَيت دةتواننء
نة ية كترنء ئةلتةرناتيظي نة بكة ن،

يةكتر. رةقيبي
واقيعيةتَيكي قسانة ئةو بةثَيي
ئةويش دةردةكةوَيت، ديكةش
يا دووريي رادة ي كة ئةوةية
ئةو سياسييةكانء حيزبة نزيكيي
ئةوة ية كتر لةطةأل رَيكخراوانة
خاَلي ضةندة  كة دةكات دياريي 
لةنَيوياندا هاوكاريي بؤ هاوبةش

هةية.
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ئةندامي يار، عةلي بةهمةن
كؤمةَلةي سياسيي مةكتةبي
زةحمةتكَيشاني شؤإشطَيإي
ثَييواية ئَيران،  كوردستاني 
جَيي ناتوانن رَيكخراوةكان
بطرنةوة، سياسييةكان حيزبة
لةسةر جةخت  هةروةك 
حيزبة كة دةكاتةوة ئةوة
تَيكؤشةراني سياسييةكانء
رَيكخراوةسياسيءمةدةنييةكان
خاَلي جَيطايانةي لةو دةبَيت
هاوكاريي هةية ، هاوبةشيان

بكةن. يةكتر

تةوةر

حيزبةكانىخؤرهةآلتةوة روانطةى لة ناوخؤييةكان رَيكخراوة
عةبدولَآل شةهرام تةوةر: سةرثةرشتيارى

هة ولَبدةن حيزبةكان نابَيت يار: ريَبةراني عةلي بةهمةن

حيزبي بة بكةن رَيكخراوةكان

يار عةلى بةهمةن

www.ne
tew

e.c
om
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R١– ٣٥٩ ئاشكرا بانطةوازي
سلَيماني لة ضيا ياريطاي دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/٠٨  ٢٠٠٨/١١/٠٤ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٤ تا  كردنيان(١ 

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

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

دادةخرَيت.
بة دياريكراو ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات  بإى -٤
(٥٠,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي (٣٠,٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة ئةو كةسةى سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١١٨ –٣ -٨٤ ئاشكرا بانطةوازي

رزطاري سةرةكييةكاني شةقامة رزطاريء  جادةكاني  قيرتاوكردني ثرؤذة:
(دووبارة)

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/٠٨  ٢٠٠٨/١١/٠٤ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٣ تا  كردنيان(١ 

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

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

دادةخرَيت.
بة دياريكراو ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات  بإى -٤
(٩٠,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو (٤٥٠,٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٢– ٧ ئاشكرا بانطةوازي
(دووبارة) ضةمضةماأل شارةواني بةرامبةر جوانكاري ثرؤذةي ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/٠٨  ٢٠٠٨/١١/٠٤ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
بة دياريكراو ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات  بإى -٤
(٧,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى
طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن حةوت

ئامادةبَيت.
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة ئةو كةسةى سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R٥– ١٩٧ ئاشكرا بانطةوازي

ئاوو ذووري تانكي دروستكردني يؤغؤسالفء طةإةكي ئاوي ثرؤذةي ثرؤذة:
(دووبارة) دوكان لة ثاسةوان

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/٠٨  ٢٠٠٨/١١/٠٤ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٧ تا  كردنيان(١ 

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

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

دادةخرَيت.
بة دياريكراو ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات  بإى -٤
(١٢,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة ئةو كةسةى سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

تةندةر ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  كاتي نةبووني العمل) لة تقدم
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– ١٦٥ ئاشكرا بانطةوازي
(دووبارة) قؤرةتوو ناحيةي بةإَيوةبةرايةتي بيناي نؤذةنكردنةوةي ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٠٤ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٠٨
¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى تةندةر طــةإانــةوةى دوارؤذى   *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٦ 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 ١٠)

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

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

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

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة دينار كة هةزار هةشت ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٨,٠٠٠)
كة ئةو كةسةى سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
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
(جدول بةثَيي ماوةكةي بةرنامةي كاري لةطةأل وة سوودمةند اليةني ثشتطيري

تةندةر ناكرَيتةوة. مةرجةكاندا  كاتي نةبووني العمل) لة تقدم
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– ٩٦ ئاشكرا بانطةوازي
(دووبارة) طةرميان بةإَيوةبةرايةتي كارةباي كرَين بؤ كإيني ثرؤذةي ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/٠٨  ٢٠٠٨/١١/٠٤ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١
وةزارةتي و كوردستان بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، (٩ تا  كردنيان(١ 

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

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

دادةخرَيت.
بة دياريكراو ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات  بإى -٤
(٧,٠٠٠,٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى
طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن حةوت

ئامادةبَيت.
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

ناكرَيتةوة.
ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥,٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة ئةو كةسةى سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري
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riklam@rozhnama.com

ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
adnan@rozhnama.com

نووسين بةإَيوةبةرى
عومةر شَيخ ئاودَير

b.nusin@rozhnama.com

هةولَير: نووسينطةى
٠٦٦٢٥٦٩٩٨٥ ثيشةسازي وةزارةتي تةنيشت مةتري- شةست شةقامي

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info@rozhnama.com-riklam@rozhnama.com

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   سيروان

هةولَير ئؤفيسي
عةلى ئيبراهيم

٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩ ٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

ئــــاطــــادارى

١٦٨/ش/٢٠٠٨ ذمارة: كةسَيتي باري دادطاي
 ٢٠٠٨/١١/٣ بةروار: سلَيماني    

ئاطاداري
حمة داواكار/ شؤخان كريم

ناديارة  ناونيشانت ئَيستا كة عالءالدين محمود/ بَلند لةسةكراو/ داوا
بكات  ئاراستة سوَيندت ٢٠٠٨/١٠/٢٩ كة لة رؤذي دادطا بإياريدا
شَيوةية بةم سوَيندةكة وصيغةي ناوخؤ، رؤذنامةي دوو بةهؤي
هاوسةرةكةم بة زيانَيكم من كة طةورة خواي بة ئةخؤم (سوَيند
لَيكردبَيت خيانةتي زةوجيم كة بةوةي كريم حمة شؤخان ناوي بة
بةهؤي ببَيت كة زيانَيك هَيشتبَيت جَيم بة نةطرتبَيت رَيزم وة
ئةم بةردةم لة بةخواي طةورة) كة ئامادة بوويت جيابوونةوةمان
خؤت نةبيت ئامادة بةثَيضةوانةوة ،٢٠٠٨/١١/١٢ رؤذي لة دادطاية

ياسا. بةثَيي دةبينآ ئةوا دادطا داواكة نةنَيري بريكارَيك يان
يةكةم دادوةري

امين محمد طةشاو

٣٠/كار/٢٠٠٨ ذمارة: دادوةري ئةنجومةني
٢٠٠٨/١٠/٢١ بةروار: سلَيماني لة كار دادطاي

ئاطاداري
ئةم ناديارة جَيطات ئَيستا كريم،  أمين  علي لةسةركراو داوا بؤ
كردنت  دادطايي بة ٣٠/كار/٢٠٠٨  ذمارة داواي لة بإياريدا دادطاية
كؤمةآليةتي، دةستةبةري كارو ياساي لة (٥٠) مادةي بةثَيي

لة   ٣١٨٨ ذمارة كةالر ثؤليسي بنكةي نووسراوي لة دةركةوت
بإياردرا  دادطا بؤية ناديارة  نيشتةجَيت  جَيطةي كة ٢٤م٢٠٠٨/٨ 
بؤ ــةوة رؤذان رؤذنامةي دوو بةهؤي ئاطاداركردنةوةت بة 
بةثَيضةوانةوة ٢٠٠٨/١١/٢٣وة رؤذي دادبيني لة ئامادةبوونت

نائامادةيي بةثَيي ياسا. ئاشكراييء بة دادطا داواكة دةبينَيت

دادوةر
احمد عمر سردار

دادوةري ئةنجومةني
سلَيماني لة كار دادطاي

٣٠/كار/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٨/١٠/٢١ بةروار:

ئاطاداري
ئةم ناديارة جَيطات ئَيستا كريم،  أمين  علي لةسةركراو داوا بؤ
كردنت  دادطايي بة ٣٠/كار/٢٠٠٨  ذمارة داواي لة بإياريدا دادطاية
كؤمةآليةتي، دةستةبةري كارو ياساي لة (٥٠) مادةي بةثَيي

لة   ٣١٨٨ ذمارة كةالر ثؤليسي بنكةي نووسراوي لة دةركةوت
بإياردرا  دادطا بؤية ناديارة  نيشتةجَيت  جَيطةي كة ٢٤م٢٠٠٨/٨ 
بؤ ــةوة رؤذان رؤذنامةي دوو بةهؤي ئاطاداركردنةوةت بة 
بةثَيضةوانةوة ٢٠٠٨/١١/٢٣وة رؤذي دادبيني لة ئامادةبوونت

نائامادةيي بةثَيي ياسا. ئاشكراييء بة دادطا داواكة دةبينَيت
دادوةر

احمد عمر سردار

دادوةري ئةنجومةني
سلَيماني لة كار دادطاي

٧٣/كار/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٨/١٠/١٢ بةروار:

ئاطاداري
أحمد حكمت ماجد لةسةركراو داوا بؤ

٢٠٠٨/١١/١٢ بؤ دادبيني لة  رؤذي داناني بة بإياريدا دادطاية ئةم
نوسراوي لة دةركةوت لةبةرئةوةي ٧٣/كار/٢٠٠٨وة ذمارة داواي

جَيطاي  ٤٩٢٣ لة ٢٠٠٨/٩/١٦ كة ذمارة بة رزطاري ثؤليسي بنكةي
بةهؤي ئاطاداركردنةوةت بة بإياريدا دادطا بؤية ناديارة دانيشتنت
دادطاية بةردةم ئةم لة ئامادةبوونت بؤ رؤذنامةي رؤذانةوة دوو

دةكات  ٢٠٠٨/١١/٢٤ بةثَيضةوانةوة دادطا دادبيني دادطايي رؤذي
ياسا. ئاشكراييء نائامادةيي بةثَيي بة

دادوةر
احمد  عمر سردار

دادوةري ئةنجومةني
سلَيماني لة كار دادطاي

٣٠/كار/٢٠٠٨ ذمارة:
 بةروار: ٢٠٠٨/١٠/٢١

ئاطاداري
مارف سعيد سةروةر لةسةركراو داوا بؤ

٢٠٠٨/١١/١٢ بؤ دادبيني لة  رؤذي داناني بة بإياريدا دادطاية ئةم
نوسراوي لة دةركةوت لةبةرئةوةي ٤٥/كار/٢٠٠٨وة ذمارة داواي
جَيطاي  كة  ٢٠٠٨/١٠/٩ لة   ٥٠٣٢ ذمارة سةرا ثؤليسي بنكةي
ئاطاداركردنةوةت بة بإياريدا دادطاية ناديارة ئَيستا دانيشتنت
ئةم بةردةم لة ئامادةبوونت بؤ رؤذانةوة رؤذنامةي دوو بةهؤي
دادطا بةثَيضةوانةوة ٢٠٠٨/١١/٢٤وة دادبيني رؤذي بؤ دادطاية

بةثَيي ياسا. نائامادةيي ئاشكراييء بة دةكات دادطا دادبيني
دادوةر

احمد  عمر سردار

ذمارة:٤٥٤/ب/٢٠٠٨ ئةنجومةني دادوةري        
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي دادطاي

ثشدةر بةرايي دادطاي
(ئاطانامة)

عبداهللا حسين خج -٢ عمر عوال حليمة -١ داواكاران/
عثمان حمد  -٩ حسن حمد نسرين -٨ حسن حمد اوميد -٧ حسن حمد خالد -٦ حسن حمد كمال -٥ حسن نةخشين حمد -٤ حسن حمد ابراهيم -٣

حسن حمد سالم -١٠ حسن
محمود حسين هَيمن -٢ محمود حسين رزطار -١ داوالَيكراوان/

ناديارة شوَيني نيشتةجَيبوونتان ئَيستا كة محمود) حسين هَيمن محمودو (رزطار حسين داوالَيكراوان بؤ
دةكةن (تعويض) قةرةبوو داواي تيايدا كردوونء  تؤمار لةسةر (٤٥٤/ب/٢٠٠٨)ي ذمارة داواي (سةرةوة) داواكاراني كة دةكةينةوة ئاطادارتان
ئاطادارتان بإياريدا دادطا ناديارة نيشتةجَيبوونتان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة قةآلدزآ كةرتي (١١٧٥)ي ذمارة موَلكي نةكردني بةناو بةهؤي
لةبري يان جَيطرَيكي ياسايي بَيتء خؤتان ئةطةر رؤذي (٢٠٠٨/١١/١١) كة دادبيني بة رؤذي رؤذانةي ناوخؤيي رؤذنامةي (٢) دوو بكاتةوة بةهؤي

ئةدرَيت دةرهةقتان بةثَيي ياسا. ئةنجام ئاشكرا ثاشملةو بة دادبيني ئةوا دادبيني لة رؤذي خؤتان ئامادة نةبَيت
دادوةر

عمر عوني سركوت

٤٩/كار/٢٠٠٨ كوردستان ذمارة: حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٨/٨/٢٧ بةروار: ئةنجومةني دادوةري 

سلَيماني لة كار دادطاي

ئاطاداري
طةراجء خاوةني  عبدالكريم، محمد عبدالكريم لةسةركراو داوا  بؤ
لة كار دادطاي ناديارة جَيطات ئَيستا ضةمضةماأل تشحيمي غسلء

مادةي  بةثَيي ٣٠ رؤذ ماوةي بؤ بةندكردنت بة بإياريدا سلَيماني
جَيطات بةرئةوةي لة كؤمةآليةتي كارو دةستةبةري ياساي لة (٥٠)
رؤذنامةي دوو بةهؤي ئاطاداركردنةوةت  بة  بإياردرا ناديارة
تةميز رةخنةو رؤذدا (٣٠) ماوةي لة هةية بؤت  وة رؤذانةوة
بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، ئةم بكةيت، ثاش بآلوبوونةوةي

ياسا. بةثَيي وةردةرطرَيت كؤتايي ثلةي
دادوةر

سردار عمر احمد

٢٤/كار/٢٠٠٨ ذمارة: كوردستان  حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٨/٦/٣٠ بةروار: دادوةري  ئةنجومةني 

سلَيماني لة كار دادطاي

ئاطادارى
مصطفى) جمال (دانا لةسةركراو داوا تاوانبار/ بؤ/

ناديارة جَيطات ئَيستا
بة رؤذ سي (٣٠) سزاي بة  بإياريدا سلَيماني لة كار دادطاي 
دةستةبةري كارو  ياساي  لة (٥٠) مادةي بة ثاَلثشت بةندكردنت
هةية (اعتراض)ت تةميز  مافي  رؤذدا   (٣٠) ماوةي لة كؤمةآليةتي 
بةثَيي وةردةرطرَيت كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة وة

ياسا.

دادوةر
احمد  عمر سردار
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ئافرةتان دذبة توندوتيذى بةدواداضوونى بةإَيوةبةرايةتى لة روونكردنةوةيةك
ناوخؤ كاروبارى وةزارةتى هةرَيم بؤ لةديوانى

فشارَيكى توندوتيذىء  جؤرة هةر رووبةإووى كة ئافرةتانةى ئةو بةهاناوةضوونى توندوتيذىء كةمكردنةوةى بةمةبةستى 
لة داوادةكةين بَى، هةر بيانوويةكةوة بة كوردستانء ناوضةيةكى هةر لة لةاليةن هةركةسَيكء دةبنةوة جةستةيى دةروونىء
فرياكةوتنء ثؤليسى هَيزةكانى رَيطةى لة تاكو بكةنةوة، ئاطادارمان خوارةوة تةلةفؤنانةى ذمارة بةم كردن ثةيوةندى رَيطةى

بكةين. رووداوةكان لةطةأل مامةَلة بةثَيى ياسا بة ئافرةتان)ةوة دذ توندوتيذى بةدواداضوونى (ثؤليسى

شاروشارؤضكةكانىكوردستان لة نووسينطةكانمان بةأَيوةبةرايةتىء تةلةفؤنةكانى ذمارةى

هةولَير ثارَيزطاى لة ئافرةتان بة بةدواداضوونى توندوتيذى دذ بةإَيوةبةرايةتى يةكةم/
(٠٧٥٠٧٥٩٨١٧٢ - ٠٦٦٢٥٦٨١٧٢)

دهؤك ثارَيزطاى لة ئافرةتان بة دذ توندوتيذى بةدواداضوونى بةإَيوةبةرايةتى دووةم/
(٠٧٥٠٧٨٥١٨٨١ _ ٧٢٢٩١٨١ ٠٦٢ _ ٧٦١٤٥٤٤ ٠٦٢ _ ٥٠٩٩١٨١ ٠٧٦٠)

سؤران قةزاى لة ئافرةتان بة دذ توندوتيذى بةدواداضوونى نووسينطةى سَييةم/
(٠٧٥٠٤٤٦٤٨٦٠ - ٠٧٥٠٧٣٣٠١٠٤ - ٣٢٢١٠١٠)

ئاكرَى قةزاى لة ئافرةتان بة بةدواداضوونى توندوتيذى دذ نووسينطةى ضوارةم/
(٠٦٢٧٨٠١٩٧٧)

هةولَير ثارَيزطاى لة ثؤليسى فرياكةوتن بنكةكانى سةرجةم ثَينجةم/

ذمارة بة كردن ثةيوةندى رَيطةى لة ياخود ثؤليسى فرياكةوتنةوة بكةن، بنكةكانى بة ثةيوةنديى راستةوخؤ دةتوانن
.(٠٧٥٠٤٤٦٠١٠٤) مؤبايلى ذمارة بة بكةن ثةيوةندى ياخود ،(١٠٤ _ ١٤٤ _ ١٢٤) تةلةفؤنةكانى
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