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٦ ٧ل ل ٥ ل

ئاراستةى نامةيةك
دةكـرَيت مستـةفا نـةوشـيروان تـالَـةبـانىء

رؤذنامة

نوءسةرى رؤشنبيرو  ذمارةيةك 
جةاللء مام لة داوا  سلَيمانى  شارى
ثَيكةوة دةكةن مستةفا نةوشيروان
ئةمةش ضارةسةربكةن، كَيشةكان
بة رؤشنبيرانةية ئــةو هةوَلَيكى
ــةى ئــاســايــيــكــردنــةوةى ــت ــاراس ئ
ضونكة يةكَيتى، ناوخؤى  بارودؤخى
لةناو كَيشة بوونى ثَييانواية ئةوان

هَيزة سةرةكييةكةى لة دوء هةريةكَيك
ماَلى بؤ سةر كوردستاندا كاريطةريى

دةبَيت. ئةزموءنةكةى كوردو
نامةيةياندا لةو رؤشنبيرانة ئةو
لة مستةفا نةوشيروان تاَلةبانىء بؤ
«طرنط لةوةدةكةن باس سةرةتادا
طرنط بةإَيوةدةبات، يةكَيتى كآ نيية
ــات». ــوةى دةب ــةإَي ب ئــةوةيــة ضــؤن
كَيشةكان ضارةسةرى داواى هةربؤية

دةكةن. هةردووال لة

شاعيرو ــةس، ــك ــَي ب ــركــؤ  شــَي
لة رابردوودا «يةكَيتى رءوناكبير، وتى:
راى قبوَلى كة  بوو جــوان  ــةوةوة  ب
دةنطى بــةردةوام دةكردو جياوازى
ئَيستادا لة هةربؤية بوو، تَيدا جياوازى
يةكَيتى كة ثَيناوةداية لةو هةوَلةكان
راى قبوَلى جارانء دؤخى بطةإَيتةوة

جياواز بكات».

راثؤرتَيك بآلوكراوةتةوة ٣دا لة ل

جةوهةر ناميق:

 ٢٤ ماددةى بة
دابأان كةركوكيان
كوردى وبة(٥٣)يش

وشةبةك..! ئيزدى

١٢ ل

ئةمريكايان مَيذوءى ذن طةنجء
وةرضةرخاند

قةآل ليستى ثالََيوراوانى
لَيدةكرَيت كوشتنيان هةأةشةى

رؤذنامة

بؤ ـــةآل، ق ليستى ــى ــةرؤك س
ئةنجومةنى هــةَلــبــذاردنــةكــانــى
ئاشكرايكرد كةركوك، ثارَيزطاى
ليستةكةى ئةندامانى خــؤىء كة 
كوشتنء هةإةشةى رووبــةإووى
بوونةتةوة. جؤراوجؤر هةإةشةى

ــراو ــاس ن ئــيــحــســان نــةجــم،
ــى ــةرؤك س ــاب، ــةه ــوش ــةب بــة ئ

لة ــى: وت رؤذنــامــة بؤ ليستةكة،
بةهؤى ـــردوودا راب رؤذى  ضةند
ليستةكةمان بةرنامةى راطةياندنى
ئةنجومةنى ــى ــذاردن ــب ــةَل ه ــؤ  ب
«هةإةشةى كةركوك،  ثارَيزطاى 
ديكةى ئةندامى لةخؤمء كوشتن
هةرضةندة ــراوة»، ك ليستةكةمان
بةرامبةر لة كة ئةوةكرد بؤ ئاماذةى
الى سكاآليان  هةإةشانةدا ئــةو
سةربةخؤى ــاآلى ب كؤمسيؤنى

بةآلم تؤماركردووة، هةَلبذاردنةكان
كة نةكرد ئةو اليةنةى ئاشكرا ناوى

لَيكردوون. هةإةشةى
ليستَيكى  وةك ــةآل، ق ليستى  
ليستى ركابةرى كوردىء ديكةى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى بؤ برايةتى،
خــؤى ـــةركـــوك ك ـــزطـــاى ثـــارَي

راطةياندووة.
ضاوثَيكةوتنَيك ل٥دا لة

بآلوكراوةتةوة لةوبارةيةوة

٨ ل

دةكات قةدةغة زانكؤكان لة كوردى زمانى باآل، خويَندنى وةزارةتى
قادر بورهان

خوَيندنى ثــةروةردةو ليذنةى
ــراق، ــَي ع ــى ــان ــةم ــةرل بـــاآلى ث
ــة دةدات ــى ــاإةزاي ن ياداشتَيكى
باآل سةبارةت خوَيندنى وةزارةتى
لة كوردى زمانى قةدةغةكردنى بة
هةرَيمى جطةلة عَيراق، زانكؤكانى

كوردستان.

ـــردوودا راب رؤذى ضةند لة 
عَيراق، باآلى  خوَيندنى وةزارةتى
نووسين خــوَيــنــدنء بــإيــاريــدا
سةرجةم لة ــوردى ك زمانى بة 
هةرَيمى لة جطة عَيراق زانكؤكانى
ئةم بكرَيت، قةدةغة كوردستان،
ناإةزايى هؤى بووةتة بإيارةش
مامؤستايانى ــنــدكــارانء  خــوَي
زانكؤى لة بةتايبةت زانكؤكان،

كةركوك.
ئةندامى محةمةد،  لةيال  د.
ليستى لةسةر عَيراق ثةرلةمانى
ناإةزايى كوردستان، هاوثةيمانى
دةربإىء بإيارة ئةو  بةرامبةر لة
مافةكانى ــوورء ــت دةس بــة دذ 
دةستوورى لة وتى: داناو مرؤظى
بإطةى ــوارى ض ــادةى م عَيراق،
زمانى ــةردوو ه هاتووة، يةكدا

زمانى دوو ــوردى ك عــةرةبــىء
لة هةية بؤمان ئَيمة بؤية فةرمين،
وةزيــرانء ئةنجومةنى هــةردوو
بكةينء قسة كوردى بة نوَينةران
ئةو دابنرَيت، «بؤية وةرطَيإمان بؤ
باآلى خوَيندنى وةزارةتى بإيارةى
دةستوورةء ثَيضةوانةى عَيراق،
هاوشَيوةى ديكةي  تةعريبَيكى 
بةرامبةر كة بةعسيية رذَيمى

دةكرَيت». كورد ئَيمةى
ثةرلةمانى ئــةنــدامــةى ــةو  ئ
ليذنةى لة  ئةندامة  كة  عــَيــراق، 
وتيشى: باآل، خوَيندنى ثةروةردةء
ناإةزاييمان «بةياننامةيةكى
ليذنةكةمانةوة رَيطةى لة نووسيوةء
كؤبوونةوةى لةناو  هةوَلدةدةين 
ئةطةر بخوَينرَيتةوة، ثةرلةمان
بخوَينرَيتةوة، ــةدرا ن رَيــطــةش

ثةرلةمانى سةرؤكايةتى ئاراستةى
دةكةين». عَيراقى

بإيارةكةى ضوارضَيوةى لة هةر
عَيراقدا باآلى خوَيندنى وةزارةتى 
خوَيندكارانةى ئةو طشت بإيارواية
كةركوك زانــكــؤى  لــة ئةمساأل
ثآ بةَلَيننامةيان وةردةطيرَين،
كوردى زمانى بة  تا  ثإبكةنةوة
نةدةنةوة. تاقيكردنةوةكان وةآلمى

مامؤستايان مانطرتنى ئةمأؤ
دةكريَتةوة يةكاليى

بإيار ناميق

لةطةأل مامؤستايان،  يةكَيتيى ئةمإؤ بإيارة 
كؤببنةوة حكومةت، سةرؤكى جَيطرى فةتاح، عومةر
داواو ئــةو لةسةر طفتوطؤكردن بةمةبةستى
سةرؤكايةتى دابوويانة  مامؤستايان كة  ياداشتةى
ئةطةر داوايانكردبوو، كة  وةزيــران، ئةنجومةنى
نةكرَيت، جَيبةجآ داواكانيان مانطة ئةم ١١ى تا

رادةطةيةنرَيت. سةرتاسةريى مانطرتنى
يةكَيتيى سةرؤكى جَيطرى  نةقشبةندى،  عةفان
بة كؤبوونةوةية بةو سةبارةت  مامؤستايان،

لةطةأل كؤبوونةوةكةيان راطةياند: رؤذنامةى
دَيت بإيارة ئةو حكومةت دواى سةرؤكى جَيطرى
بإى ٧٥ هةزار  بة ٨ دةرماَلةيان ٧و ثلة ئَيستادا لة كة
دةمانةوَيت ئَيمة بةآلم دةكرَيت،  سةرف بؤ دينار
جَيبةجآ مامؤستايان ترى خاَلةكانى هةموو ئةطةر
خةرج تريش ثلةكانى بؤ هةوَلبدةين نةكرَيت،

بكرَيت.
بة ئاطادار سةرضاوةيةكى تــرةوة لةاليةكى
كؤبوونةكةى ئةنجامى كة راطةياند، رؤذنامةى
يةكال مامؤستايان سةرتاسةريى مانطرتنى ئةمإؤ،

دةكاتةوة.

كرا حةرام عةقار سلفةى وةرطرتنى
محةمةد هيَمن

كوردستان، فةتواى باآلى ليذنةى
ثَيشينةى وةرطرتنى  رةسميى  بة
حةرام هاوآلتييان لة خانووبةرةى

كرد.
كة بةياننامةيةكدا لة ليذنةكة
بآلويكردةوة، رابردوو هةفتةى كؤتايى
بإيارى نَيردراوة، رؤذنامة بؤ وَينةيةكى
حكومةتى لةاليةن عةقار ثَيدانى سلفةى
خةمخؤرانة» «هةنطاوى بة هةرَيمةوة
رَيطةيانةى ئةو بةآلم  قةَلةمدةدات، لة
نيشتةجَيبوونء عةقارىء بانكةكانى
بؤ بــةر دةيطرنة هاوشَيوةكانيان

بة هــاوآلتــيــيــان ــة ثــَيــدانــى قـــةرز ب
شةرعء لة دةرضــوون بة  زيـــادةوة، 
كةم زيادةية «ئةو دةزانن، حةرام بة
شةرعةوة روانطةى  لة  زؤر، يان  بَيت
جؤرى ضونكة حةرامة، رَيطةيةكى
ريبايةو مامةَلةكردنةكةى قةرزةكة
قةرزةوة رَيطةى بة سوودَيكيش هةر
يان بَيت راشكاوانة جا بَيت، بةدةست
خزمةتكردنةوة بَيت، بةناوى رسوماتى
هةموو بة دادةنــرَيــتء ريبا بة ئةوة 
لة فةتوا ليذنةى حةرامة»،  شَيوةيةك
هةرَيم حكومةتى لة داوا  بةياننامةكةدا
كة الببات زيادةية  ثارة ئةو  دةكــةن
لة سلفةكة وةرطــرتــنــةوةى لةكاتى 

بؤئةوةى وةردةطيرَيت، هاوآلتييان
سوودمةند بإيارة لةو  بتوانآ خةَلك

بَيت.
سةرؤكى ــآ، وةرت محةمةد مةال
بؤ كوردستان، فةتواى باآلى ليذنةى
بةياننامةكةيان بة  سةبارةت  رؤذنامة
ثَيشينةى لة باس زؤرة «ماوةيةكى وتى:
بةهيوا زؤر خةَلك دةكرَيتء خانووبةرة
كرا، زيادةكة  لة باس بــةآلم ــوون، ب
بؤ وةرطرتنى دةهاتنة المان زؤر خةَلك
وةرناطرن، ريبا خةَلك ضونكة فةتوا،
دةركرد، بةيانةمان ئةو ئَيمةش بؤية
كة بكةينةوة خةَلكى روون بؤ بؤئةوةى

حةرامة». زيادةية ئةو

٥ ل

ثةرلةمانتاران

فراكسيؤندا قةفةزى لة

سةرؤكايةتى ثَيويستة
هةموو نوَينةرى كؤمار

بَيت خةَلك
٣ ل

دابةزى ئاَلتونيش
دةستوورى دادطاى لة دةتوانَيت كورد

داوا لةسةر ماليكى تؤمار بكات
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فازأل دية

جةاللء مام لة  داوا رؤشنبيران، 
ثَيكةوة دةكــةن مستةفا  نةوشيروان
كار بــكــةنء ضــارةســةر كَيشةكان 
ــوردو ك مــاَلــى رَيكخستنةوةى بــؤ 
يةكَيتيدا لة نَيو راى جياواز قبووَلكردنى

بكرَيت.
رابــــردوودا، رؤذى ضــةنــد ــة  ل
رؤذنامةنووسى رؤشنبيرء ذمارةيةك
ئاراستةى نامةيةكيان سلَيمانى، شارى
طشتى سكرتَيرى  تاَلةبانى، جــةالل 
كوردستان نيشتمانيى يةكَيتيى
جَيطرى مستةفا، نــةوشــيــروان ء 
سكرتَيرى دةستلةكاركَيشاوةى
سياسى مةكتةبى ئةندامانى يةكَيتيىء
باسيانكردووة، خؤيان وةك كة كرد،
ئاشتةوايىء بؤ هةوَلَيكة نامةية ئةو
ديموكراسييةتةى ئةو  طةإاندنةوةى
ئةزموونى لة لَيوةدةكرَيت، باسى

كوردستان.
ــةرو ــووس ن ــن هــــةردى، ــي ــب رَي
لةوةكرد باسى  رؤذنامة بؤ رؤشنبير، 
جياوازء راى قبووَلنةكردنى كة
ماَلى كوردو ثةيوةندييةكانى تَيكضوونى
ئةزموونى بةرذةوةندى لة يةكَيتيى، نَيو
ثَيويستة بؤية هةر نيية، كوردستاندا
كة بكةن ئةوة بؤ كار هةموواليةك
بكرَين. ضارةسةر طفتوطؤ بة كَيشةكان
ــإة دَي ــةو ب نامةكة  ــاى ــةرةت س
كآ نيية طرنط كة  دةستثَيدةكات 
ئةوةية طرنط دةبات، بةإَيوة يةكَيتيى
ئاسؤس ـــات، دةب ــوةى ــةإَي ب ــؤن  ض
لَيدوانَيكيدا لة رؤذنامةنووس، هةردى،
لةسةر جةختى بةتوندى رؤذنامة بؤ
نامةكة ئامانجى كة ــردةوة ك ــةوة ئ
رَيكخستنةوةى بة طرنطيدانة هَيندةى
طرفتةكان، كَيشةو نةمانى كوردء ماَلى
كَيشةكانى ناوخؤى بة ئةوةندة طرنطى
كةسانى ضونكة ـــادات، ن يةكَيتيى
خؤيان خؤيان دةتوانن حيزب نَيو

رَيكبخةنةوة.
بوونى هــةردى،  ئاسؤس راى بة 
ديموكراسيدا ملمالنَيى لة كة  هَيز دوو
لةيةكتر دؤإان بردنةوةو هةإةشةى
ئةو تَيكضوونى  ثَيويستةو  بكةن 
بونيادنانى لة زةرةر هاوسةنطيية

كوردستاندا. لة دةدات ديموكراسى

بةتؤمةتى رابـــردوودا، لةماوةى
راى جياواز، ناوخؤء لة ثةيإةوى الدان
لة ذمارةيةك حيزبى ثؤستى يةكَيتيى، 
ياخود سةندةوة، خؤى   كاديرانى لة

رةفتارةش ئةم  خستوون، ثةراوَيزى 
كَيشةكان رؤشنبيران، بؤضوونى بة
بةرنامانةدا ئةو دةكاتء لةطةأل ئاَلؤزتر
بؤ بانطةشةى يةكَيتيى  كة  ناطونجَيت

دةكات.
شاعيرورووناكبير، بَيكةس، شَيركؤ
رابــردوودا لة  يةكَيتيى كة  ثَييوابوو
راى قبووَلى كة بوو  جوان ــةوةوة ب
دةنطى ــةردةوام ب دةكــردو جياوازى
ئَيستادا لة هةربؤية بوو، تَيدا جياوازى
يةكَيتيى كة  ثَيناوةداية لةو هةوَلةكان 
راى قبووَلى جارانء دؤخى بطةإَيتةوة
ضارةسةرى طفتوطؤ بة بكاتء جياواز
وتيشى: بَيكةس بكات،   كَيشةكان
بتةقَينةوةو بارودؤخةكان «بةرلةوةى
ثَيويستة ئاراوة، بَينة ديكة حيزبى باألء
رةخنةكانيش يةكبخرَينةوةو دةنطةكان

بكرَين». قبووأل
ئاماذةى نامةكة داإَيذةرانى  وةك
رةخنةو يةكَيتيى ثَيويستة ثَيدةكةن
خؤى كاديرةكانى جياوازى دةنطى
رَيبين بةوتةى ضونكة بكات، قبووأل
كاديرانى ناإةزاييةى ئةو ــةردى، ه
طرتووة، حيزبةكةيانيان  لة يةكَيتيى 
باسى ـــة رؤذان خةَلكةو رةخــنــةى
برى لة يةكَيتيى ثَيويستة لَيوةدةكرَيت،

ئةوةبَيت ئاطادارى ئةوكةسانة سزادانى
دةســةآلتــدا، لة هــةن كةسانَيك كة 
خؤيان خراث بةكاردةهَيننء دةسةآلتى
ناكةنةوةو طشتى بةرذةوةندى لة بير

تايبةتى ــدى  ــةرذةوةن ب خزمةت لة 
خؤياندان.

دراونء هةوآلنةى ئةو زؤربــةى 
نةبوونى ئاَلؤزتر  ثَيناو لة ــن،  دةدرَي
جةخت يةكَيتي، ناوخؤى بارودؤخى
جةالل كــة ئــةوةدةكــةنــةوة لةسةر 
مستةفا، نــةوشــيــروان تاَلةبانىء
سازبكةنء بة زووترين كات دانيشتنَيك
ثةيوةندييةكانىنَيوانيانئاسايىببَيتةوة،
بة تةنها بإوايةداية، لةو بَيكةس، شَيركؤ
نةوشيروان تاَلةبانىء رَيككةوتنةوةى
يان هةموو كَيشةكانى يةكَيتيى مستةفا،
زؤربةيان ضارةسةر دةبَيتء دواتريش
بكرَيت كة دانيشتنَيكى فراوانتر بؤ كار 
تَييدا يةكَيتيى كاديرانةى ئةو باألء طشت
لةسةر دواييدا لةم كة بكةن بةشدارى

دةركراون. جياواز راى
رؤشنبيرانء  نــامــةيــةى ــةو  ئ  
ضوارضَيوةى لة رؤذنامةنووسان، 
بؤ ئَيستا كة ديكةداية  هةوَلى  ضةندين
دةدرَيت، ماَلى يةكَيتيى رَيكخستنةوةى
نامةكة ــى ــذةران داإَي بةوتةى بــةآلم
نامةكةيان وةآلمَيكى هيض ئَيستا  تا
رؤذانةدا لةم ثَيدةضَيت نةدراوةتةوةو
باسى جةالل مام لةطةأل نوَينةرَيكيان 

لَيوةبكات.

دةكةن مستةفا نةوشيروان تالَةبانىء ئاراستةى نامةيةك رؤشنبيران،

يوسف بةهادين

ياساي هةمواري كؤمار، سةرؤكايةتي
ثارَيزطاكاني ئةنجومةني هةَلبذاردنةكاني
بؤ ثرؤذةيةك بإياريدا ثةسةندكردو
بنَيردرَيتة كةمينةكان مافي ثاراستني
مةسيحييةكان نوَينةري ثــةرلــةمــان،
رةتكردةوةو ياساكةي  ثةسةندكردني 
مةسيحييةكان بَيهيواكردني بة بإيارة ئةو
كؤمار، سةرؤكايةتي ثَييواية  دةزانَيتء
نةطرتووة. مةسيحييةكان ئيرادةي لة رَيزي
رةسمي بةياننامةيةكي  بةثَيي 
شةممةدا، ــآ ــن دوَي ــةوةي  ــوون ــؤب ك لــة 
هةمواري عَيراق، كؤماري سةرؤكايةتي
ثةسةند ثارَيزطاكاني هةَلبذاردني ياساي
ثةرلةماني لةاليةن  ثَيشتر  كة كــردووة،
بةثَيي درابــوو، لةسةر دةنطي عَيراقةوة 
بووة بةهيوا سةرؤكايةتي بةياننامةكة
نةتةوةيةكطرتووةكان نوَينةري ثَيشنيازي
بةشداريء بة سةبارةت بكرَيت، ثةسةند
يــاســاي ــة ل ــةري كــةمــيــنــةكــان ــن ــوَي ن
كؤبوونةوة دواي هةَلبذاردنةكانداو
مةسيحييةكانء ظاتيكانء  سةفيري  لةطةأل
مافي ضةسثاندني بؤ ترء ثَيكهاتةكاني
ئةو سةرؤكايةتي ئةنجومةني كةمينةكان،

لةهةمانكاتدا ثةسةندكردووةو هةموارةي
مافي ثاراستني بؤ ئامادةبكرَيت ثرؤذةيةك

داهاتوودا. لة كةمينةكان
سةرؤكي ليستي كةننا، يونادم يوسف
لة مةسيحييةكان نوَينةري رافيدةينء
تايبةتدا لَيدوانَيكي  لة عَيراق، ثةرلةماني 
هةَلوَيستي لة خؤي نيطةرانيي رؤذنامة بؤ
ئاشكرايكرد دةربإيء كؤمار سةرؤكايةتي
كةسايةتيية رَيكخراوو حيزبء سةرجةم كة
ثةسةندكردنة ــةو  ئ مةسيحييةكان،
«بَيئومَيدكردني بــة ــةوةء ــةن ــدةك رةت
سةبارةت نــاوبــرد، مةسيحييةكان»ي
ثاراستني بؤ تايبةتيش ياسايةكي بة

نيشانةي «ئــةوة وتي: كةمينةكان مافي
ياسايي ضارةسةرَيكي دةيانةوَيت ئةوةية
ضةندين ٧/٢٢ةوة لةدواي بةآلم بدؤزنةوة،
ئةمةش دراوة، مةسيحييةكان بة بةَلَين
ئَيمة دةضَيتء بةَلَينانة ئةو دةردي بة
هةموو ئَيزديء ئَيمةو نةماوةء ثآ بإوامان
رةتدةكةينةوة». ياساية ئةو تر ثَيكهاتةكاني
كؤمار سةرؤكايةتي  ثَييواية كةننا، 
مةسيحييةكانء بؤضووني لة ــزي رَي
داوايــان كة نةطرتووة تر ثَيكهاتةكاني
نةكرَيتء ثةسةند  ياساية  ئةو  ــرد دةك
بَيئومَيدي لة بةشَيك رةتبكرَيتةوةو
«هيواداربووين بإةوَينَيتةوة مةسيحييةكان

هةموو نوَينةرايةتي كؤمار سةرؤكايةتي
حيزبانةي ئةو نةك بَيت عَيراق ثَيكهاتةكاني

ثةرلةماندان». لة
عَيراق،  ثةرلةماني  ١١/٣ رؤذي
 ٥٢ مادةي ئةنداماني، دةنطي بةزؤرينةي
ئةنجومةني هةَلبذاردني ياساي هةمواري
ثَييةش بةو ثةسةندكرد، ثارَيزطاكاني
مةسيحيء  لة هةريةكة بؤ كورسي  ١
موسأل ثارَيزطاي لة شةبةكةكان ئَيزديء

هةريةكة  بؤ ١ كورسي دةكرَيتء تةرخان
يةك بةغداو لة سابيئةكان مةسيحيء لة
تةرخان بةسرة مةسيحييةكاني بؤ كورسي
مةسيحييةكان لةبةرامبةردا دةكرَيت،

ئــةطــةر ـــرد، ك هـــةإةشـــةي ئـــةوةيـــان
ثةسةند ياساية ئةو كؤمار سةرؤكايةتي

ناكةن. هةَلبذاردنةكان بةشداري بكات،
مةسيحي، رافيدةيني ليستي سةرؤكي
ضارةسةرَيكي طونجاو كة تةئكيدي كردةوة
نةدؤزرَيتةوة، كةمينةكان بةشداري بؤ
اليةنء رَيكخراوو حيزبء سةرجةم ئةوا
ياساية ئةو مةسيحييةكان كةسايةتيية
شَيوةيةك بةهيض ئامادةنين رةتدةكةنةوةو
ئةنجومةني هــةَلــبــذاردنــي ــداري  ــةش ب
٣١/تشريني بإيارة كة بكةن، ثارَيزطاكان

بدرَيت. داهاتوو ئةنجام دووةمي
لةطةأل  كؤبوونةوةيةكدا لة ١١/٦ رؤذي
نوَينةري كةسايةتيء ذمارةيةك نوَينةري
حكومةتي ثةرلةمانء لة مةسيحييةكان
ياساو هيض كة دا بةَلَيني جةالل مام عَيراق،
ثاراستني دذي كة نةكات ثةسةند بإيارَيك
مةسيحييةكان بةتايبةتي كةمينةكانء مافي
جةالل «مام  كةننا يونادم بةوتةي بَيت، 
بةآلم كرد، مةسيحييةكان بؤ باشي قسةي
كة ياساكة بكات جَيبةجآ بةَلَينة نةكراوة ئةو
مةسيحييةكانء ثَييوابوو رةتبكاتةوة»،
ياساييانة ثاساوَيكي هيض تر ثَيكهاتةكاني
رةتكردنةوةي بؤ نةماوة بةدةستةوة
بةشداريي نةبَيت ئةوة تةنها ياساية، ئةو

ناكةن. هةَلبذاردنةكان

ثةرلةمان» ناو حيزبةكاني بَيت، نةك خةَلك هةموو كؤمار نوَينةري سةرؤكايةتي ثَيويستة »

هةلَبذاردنةكانن ياساي ثةسةندكردنيهةمواري دذي مةسيحييةكان
سةرؤكايةتىكؤمارةوة لةاليةن

بكرَين» قبوأل رةخنةكانيش يةكبخرَينةوةو دةنطةكان ثَيويستة ئاراوة، بَينة ديكة حيزبى باألء بتةقَينةوةء بارودؤخةكان «بةرلةوةى

رَيبين هةردى:

ناإةزاييةى ئةو

يةكَيتيى كاديرانى

حيزبةكةيانيان لة

طرتووة، رةخنةى

باسى رؤذانة خةَلكةو

لَيوةدةكرَيت

بَيكةس: شَيركؤ

رابردوودا لة يةكَيتيى

كة بوو جوان بةوةوة

جياوازى راى قبووَلى

بةردةوام دةكردو

جياوازى دةنطى

بوو تَيدا

تاَلةبانى سةرؤك لةطةأل مةسيحييةكان نوَينةرى ،١١/٦ www.ne
tew

e.c
om
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سةعدولَآل ثشتيوان

«كةمتةرخةميى بةتؤمةتى
وةزارةتى ئيشوكارةكانيدا»، لة
بؤ ليذنةيةكى عَيراق، ناوخؤى
بةإَيوةبةرى لةطةأل  لَيكؤَلينةوة
كةركوكدا ــدةى ــةل ب ثؤليسى
مةبةستة ئــةو بؤ ثَيكهَيناوةو

بةغدا. بانطكراوةتة
ــى ــك ــراوَي ــووس ــى ن ــَي ــةث ب
عــَيــراق، ــاوخــؤى ــــى ن وةزارةت
ـــردوو راب ثَينجشةممةى كــة 
بةإَيوةبةرايةتى ئــاراســتــةى
(بورهان كراوة، كةركوك ثؤليسى
ثؤليسى بــةإَيــوةبــةرى تةيب) 
بيانووةى بةو كةركوك، بةلدةى

 ٧/٢٨ تةقينةوةكةى رؤذى كة
رووداوةكةو شوَينى نةضووةتة

بةو هةَلنةستاوة، خؤى ئةركى بة
هاوآلتى بوونة سةد دوو هؤيةوة
تر رؤذَيكى ضةند دةبَيت قوربانى،
بةمةبةستى بكات، بةغدا سةردانى
ليذنةيةكى وةزارةت كة لَيكؤَلينةوة

ثَيكهَيناوة. مةبةستة ئةو بؤ
كة تةيب، بــورهــان عةقيد
توركمانيية، ــةرةى ب نوَينةرى
بةعس، رذَيمى رووخاندنى ثَيش
ئةمنى بةإَيوةبةرى ماوةيةك
ساَلى ــةدواى  ل ــووةو ب باكوور
ثؤليسى بةإَيوةبةرى ٢٠٠٣وة

كةركوكة. بةلدةى
عةبدوإلةحمان، تورهان ليوا
ثؤليسى بةإَيوةبةرى جَيطرى
راطةياند: رؤذنامةى بة كةركوك،
حاجى عَيراق، ناوخؤى وةزارةتى
ئاطاداركردووةتةوة بورهانى
نزيكانة بةم لَيكؤَلينةوة بؤ كة

لةسةر ليذنةيةك  بةغداو بضَيتة 
بةو ثَيكهَينراوة، مةسةلةية ئةو
تةقينةوةكة رؤذى  كة  بيانووةى
رووداوةكةو شوَينى نةضووةتة
هةَلنةساوة، سةرشانى ئةركى بة

ئيداريية. شتَيكى ئةوة بةآلم
 ٢٠٠٨/٧/٢٨ رؤذى
ــةوةى ــردن ــك رةت بةمةبةستى
هةَلبذاردنى ياساى ثةسةندكردنى
هةزاران ثارَيزطاكان، ئةنجومةنى
رذانة كةركوك شارى هاوآلتى
قسةى بةثَيى شةقامةكانء سةر
ضةند كــوردةكــان بــةرثــرســة
شارةكة ضةكدارى توركمانَيكى
خؤثيشاندةران لــة تــةقــةيــان
لة خؤثيشاندانياندا لةكاتى كردو
ئةنجامى تةقينةوةيةكى خؤكوذى
١٨٧ى كــوذرانء  هاوآلتى  ٢٥

بوون. بريندار تريش

ثؤليسى بةأَيوةبةرى لةطةأل لَيكؤلَينةوة
دةكرَيت كةركوك بةلدةى

بةكر رانكؤ

رَيكخستني هـــؤي بـــة 
خوَيندكاري   ٧ خؤثيشاندان
ضةمضةماأل ثةروةردةي كؤلَيذي
خوَيندكاري ضوار دةكرَينء فةسأل
سةرثَيضى ئةطةرى لة تريش

دةكرَينةوة. ئاطادار
رؤذي ئةوةي لة ضةند دواي
«خراثيي بــةهــؤي ــــردوودا راب
خزمةتطوزاري نةبووني بيناو
خوَيندكــــــاراني ثَيويستةوة»
كؤلَيذي ناوخؤييةكاني بةشة
ضــةمــضــةمــاأل، ــــــةروةردةي ث
ئةنجامدا، خؤثيشاندانَيكيان
حةوت ــردوو راب ثَينجشةممةى
طواية كــة خوَيندكارانة ــةو ل

رَيكخستووة، خؤثيشاندانةكةيان
كرانء سآ رؤذ فةسأل ماوةي بؤ
ئاطادار ديكةش خوَيندكاري ضوار
خؤثيشاندان كة ــنــةوة دةكــرَي

رَيكنةخةن.
بةو  ثةيوةندى رؤذنــامــة  
بــةآلم خــوَيــنــدكــارانــةوة كــرد،
توندكردني هةإةشةي «لةترسي
بؤ قسة نةيانتواني سزاكةيان»،

بكةن. رؤذنامة
ياريدةدةري ئةحمةد، سةمةد
ـــةروةردةي ث كؤلَيذي  ــري راط
داواكارييةكانى ضةمضةماأل
وتي: لةقةَلمداو «نابةجآ» بة
بوو، ناإةوا خؤثيشاندانةكةشيان
ئةوانداوايبينايبةشىناوخؤيى
ناكات، دابيني حكومةت كة دةكةن،

ئَيمة لةسةر ئةركي خؤمان ضةند
زؤر طرتوونء بؤ بينايةكمان
كردوون، دابين بؤ ثَيداويستيمان
كة دةكةن بينايةك داواي ئةوان
ثةيمانطةي هي نييةو ئَيمة هي
ئةوانيش ضةمضةماَلةو تةكنيكي
دةكةنةوةو كض جَيطةي تةنها
بؤية بةثَيي وةرناطرين، دةَلَين كوإ
دةبوو ئينزباتي، رَينماييةكاني
وتيشى: بكراناية،  فةسأل مانطَيك
رؤذ سآ كةسمان حةوت «ئَيمة
كةسَيكيشمان ــردووةء ك فةسأل
كـــردووةء فةسأل رؤذ ضــوار
ئاطادار تريشيانمان كةسي ضوار
سةرثَيضييةكةيان كة كردووةتةوة
سزاكةيان بكةنةوة، دووبـــارة

دةبَيت». توندتر

خؤثيشاندان رَيكخستنى بةهؤى

دةكرَين فةسأل خويَندكار ٧ 
قادر هةستيار

ــــــةرةى تــوركــمــانــى، ب
ــةى ــان ــةخ ــإؤك ــشــى ف ــاســاي ئ
دةستطيركردنى بــة هــةولــَيــر
توركمان رؤذنامةنووسَيكى
جَيطرى دةكـــاتء تؤمةتبار
بةوة ئاماذة بةرةكةش، سةرؤكى
توركمانةكان لةمةودوا كة دةدات
سلَيمانى فإؤكةخانةى بؤ ثةنا
هةولَير فإؤكةخانةى لة دةبةنء

ناكةن. طةشت
جَيطرى شـــان، ــال ــةم ج
بة توركمانى، بةرةى سةرؤكى
ثَينجشةممةى راطةياند: رؤذنامةى
بَيذةر بةياتلى)  (تةيمور رابردوو 

ئيلى، توركمان تةلةفزيؤنى لة
ئةمنييةكانى دةزطــا ــةن الي لة 
فإؤكةخانةىهةولَيرةوةبؤماوةي
دةستطيركراوة، سةعات (٢٤)
رَيطةى لة ويستوويةتى كاتَيك
سةردانى فإؤكةخانةيةوة ئةو

بكات. توركيا
بةإَيوةبةرى بةرامبةريشدا لة
هةولَير، نَيودةوَلةتى فإؤكةخانةى
رةتــكــردةوة ــةوةى  ئ توندى بة 
لة توركمانة ــذةرة ــَي ب ئــةو كة 
كرابَيتء دةستطير فإؤكةخانةكة
بة هةواَلةشى ئةو بآلوكردنةوةى
لة توركمانى بةرةى ثإوثاطةندةى

قةَلةمدا.
سـةنــديكاى هـاوكـات
لة عـَيراق، رؤذنامةنووسـانى

وَينةيةكى كة بةياننامةيةكدا
ــووة، ــةوت ك ــة ــام دةســـت رؤذن
ئةو دةستطيركردنى ئيدانةى
توركمانةى رؤذنــامــةنــووســة
اليةنة هةموو لة داواى كردووةو
كة كردووة ثةيوةنديدارةكانيش
بطرنء رؤذنامةنووسان لة رَيز
ثرس بة دةستطيركردنيان بةر لة

دادطا بكةن.
ــان، ش ــال ــةم بـــةوتـــةى ج
وا كارة ئةو دووبارةبوونةوةى
لةمةودوا دةكات توركمانةكان لة
هةولَيرء فإؤكةخانةى لةبرى
ثةنابةرنة زاخؤ، سنوورى خاَلى
سلَيمانىء فإؤكةخانةى بــةر
وآلتى بةرةو ضوون بؤ سوريا،

توركيا.

لةمةودوا جةبهةى توركمانى
ناكات طةشت هةولَير فأؤكةخانةى لة

مةحوى ئةلةند

ثارَيزطاكان طةشةثَيدانى بودجةى
بةهؤى كةمدةبَيتةوة ئايندة ساَلى بؤ
لة بازاإةكانى نةوت كةمبوونةوةى نرخى

دؤالرء  ٦٢ بؤ  دؤالرةوة ٨٢ لة جيهاندا،
ثارَيزطاكانى ئةنجومةنى ثرؤذةكانى نيو،
بــةهــؤى ــى كــوردســتــانــيــش ــم ــةرَي ه
زيانيان بودجةيةوة ئةو كةمبوونةوةى

بةردةكةوَيت.
سةرؤكى عةلى، عةبدوَلآل ــاوة ك
هيواى سلَيمانى، ثارَيزطاى ئةنجومةنى
طةشةثَيدانى بــودجــةى كــة خــواســت 
بارةيةوة لةء كةمنةكرَيتةوةء ثارَيزطاكان
كةمبوونةوةى «بة راطةياند رؤذنامةى بة
بةر ثرؤذةكانمان زؤر بودجةية، زيانى ئةو
ليذنةكان تر  جارَيكى دةبَيت دةكةوَيتء 

دابإَيذنةوة». ثرؤذةكان
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى

بؤ كــة لــةوةشــكــرد باسى  سلَيمانى،
طةشةثَيدانى  بودجةى لة  ٢٠٠٩ ساَلى
ديناريان  مليار  ٧٠٠ داواى ثارَيزطاكان،
وةزارةتـــى ئَيستا تا ــةآلم ب كـــردووة،
ثالندانانى حكومةتى هةرَيمى كوردستان،
زيادكردنى يان كةمكردنةوة لةبارةى

ثَيإانةطةياندوون. هيضيان بودجةكةوة
ثارَيزطاكان طةشةثَيدانى بودجةى
ــى وةزارةت لةاليةن ساَلة دوو مــاوةى
تةرخان عَيراقةوة  ثالندانانى دارايــىء

ئةنجومةنى ثرؤذةكانى  بؤ  دةكــرَيــت
٢٠٠٨يشةوة ساَلى لة ثارَيزطاكانء
وةزارةتـــى لة  ــم، هــةرَي ثارَيزطاكانى
بودجةيةيان ئةو هةرَيمةوة ثالندانانى
ــذةى رَي بةثَيى  دةكــرَيــت، تةرخان بؤ 

دانيشتووان.
ئةنجومةنى سةرؤكى عومةر، فازأل د.
بة دهـــؤك، ســةبــارةت ــاى ــزط ــارَي ث
بودجةى كةمبوونةوةى كاريطةرييةكانى
وتى: رؤذنامة بؤ ثارَيزطاكان، طةشةثَيدانى

ئةطةر بودجة دةكرَيتء بودجة «ثرؤذة بة
يان كةمدةبنةوة ثرؤذةكان كةمبكرَيتةوة،

رادةوةستن». هةر
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى
ذَيرخانى كة بةوةشكرد ئاماذةى دهؤك،
كوردستاندا هةرَيمى لــة ــوورى ــاب ئ
نةبَيت، ــرؤذةش ث ئةطةر خراثة،  زؤر
كةمدةبَيتةوةء خةَلك  بؤ  خزمةتطوزارى
رازيبوونى خةَلكء سةر دةكاتة كاريطةرى

حكومةت. كارةكانى لة خةَلك

دةبن زةرةرمةند طةشةثَيدان بودجةى كةمكردنةوةى لة هةرَيم، ثارَيزطاكانى

قادر هةستيار

(٣) بة ئةمريكا حكومةتى
دةبَيت قايل  عــَيــراق تَيبينى
رَيككةوتنة ــة ب ســةبــارةت
نَيوانيانء ستراتيذييةكةى
داهـــاتـــووش ســَيــشــةمــمــةى
كؤبوونةوةى ماليكى حكومةتى

دةكات. لةسةر
ئةو وةآلمدانةوةى دواى لة
حكومةتى كة تَيبينييةى (٥)
رةشنووسى بة سةبارةت عَيراقى
نَيوان ستراتيذى رَيككةوتنى
ثَيشكةشى عَيراق ئةمريكاو
سَيشةممةى بإيارة كردبوو،
وةزيرانى ئةنجومةنى داهاتوو،

ئةو بؤ كؤبوونةوةيةك عَيراقى،
سازبدات، مةبةستة

وةزيــرى  محةمةد، عةلى  
رؤذنامةى بة عَيراقى، دةوَلةتى
(٥) ئةو كؤى لة  كة  راطةياند، 
حكومةتى ثَيشتر كة تَيبينييةى
رَيككةوتنةكة لةسةر  عَيراقى
ئةمريكا حكومةتى  هةيبووة، 
بووةو قايل سيانيان لةسةر
ماوةتةوةء خؤى وةك دوانيان
ــةوةى ــوون ــؤب ك ــة بــإيــارة ل
داهـــاتـــووى ــشــةمــمــةى ســَي
ئةو ــدا ــران وةزي ئةنجومةنى
تاووتوآ ئةمريكا وةآلمـــةى

بكرَيت.
بــةثــَيــى ســةرضــاوةكــانــى
واشنتؤن، حكومةتى ــةواأل ه

ناوى طؤإينى بة  بــووة قايل
رَيككةوتنى بؤ رَيككةوتنةكة
ئةمريكا هَيزةكانى كشاندنةوةى
سةرثةرشتيكردنى عَيراقء لة
ئةمريكا هَيزةكانى ئيمةيلى
ــىء ــردن ــك ــاَل ــوم ــَي بـــة بـــآ ك
مــادةيــةكــى ــى ــردن ــوارك ــةم ه
بة ئاماذة كة رَيككةوتنةكة، 
ــةرى درَيــذكــردنــةوةى ــةط ئ
هَيزةكانى كشاندنةوةى وادةى
لة عَيراق لة دةدات  ئةمريكا
يةكَيك ، (٢٠١١)ةوة ساَلى دواى
حكومةتى تَيبينييةى دوو لةو
حكومةتى لةاليةن  كة عَيراقيش
ــةوة، ــراوةت ــك رةت ئةمريكاوة
سةربازة حةسانةى بة تايبةتة

ئةمريكييةكان.

ناوىرَيككةوتنةكةدةطؤإدرَيت

لةطةأل حكومةت رَيككةوتن سَيشةممة
دةكات تاوءتوَي ئةمريكا

طؤران ئةمير

موسأل

طواستنةوةى بإيارى دوَينآ
موسَلةوة لة عَيراق سوثاى ليوايةكى

كرا، جَيبةجآ عَيراق ناوةإاستى بؤ
ذمارةيةك ليواية ئةو لةكاتَيكدا

تَيداية. كوردى ئةفسةرى
لةمةوبةر مانط  سآ  نزيكةى
بيانووى «بة  عَيراق بةرطرى وةزارةتى 
بإيارى سةربازى»، خولى كردنةوةى

فيرقةى ١٢ى ليواى طواستنةوةى
ئةفسةرى زؤرينةيان كة دا دووي
كوردةكانةوة لةاليةن  ئةوةش كوردنء

دةدرَيت. لةقةَلةم ئةوان «دذايةتى» بة
ئيسماعيل، عةبدولمةهدى نةقيب
ليواية، لةو هةواَلطريى بةرثرسى جَيطرى

دةزانين باش راطةياند:  رَوذنامةى  بة
بةشداريكردنة بؤ نةك  طواستنةوةمان
بوو بيانوويةك تةنها بةَلكو خولة، لةو

نةهَيَلن. موسأل لة كورد ئَيمةى تاوةكو
دواى طواستنةوةكة بإيارى
و دوو فيرقةى  فةرماندةى طؤإينى 

عةرةبَيكى شيعة كة عةبدوَلآل ليوا هاتنى
عةبدولمةهدى نةقيب دَيتء مةزهةبة،
بؤ «بةرنامة بة طواستنةوةيان بإيارى
واية بإواى دةداتء لةقةَلةم داإَيذراو»
شارى لة ثَيشمةرطةية «نةهَيشتنى بؤ

موسَلدا».

دةطـوازريَـتـةوة بةغـدا بـؤ كـوردى لــيـوايـةكـى

زةحمةتكَيشانء نويَيةكةى حيزبة

بإيارناميق

حيزبى ســيــاســى مــةكــتــةبــى
كــوردســتــانء زةحمةتكَيشانى
كوردستان ديموكراتى  سؤسياليست 
سةرؤكء بوونى لةسةر رَيككةوتن

حيزبة بؤ  خول بةشَيوةى سكرتَير 
نوَييةكةيان.

بة ــادار ــاط ئ ســةرضــاوةيــةكــى
هةفتةى رابردوو رؤذنامةى راطةياند:
زةحمةتكَيشانء سياسى مةكتةبى
هةولَير ــارى ش لة سؤسياليست

لةسةر ــةردووال ه كؤبوونةتةوةو
حيزبة دةبَيت كة رَيككةوتن ئةوة
ــةرؤكء س ثؤستى نوَييةكةيان
بةشَيوةى بةآلم هةبَيت، سكرتَيرى 
لةسةر ــةردووال ه هةروةها خول،
كة رَيككةوتوون ئاآلكةيان  رةنطى

شينة.
تائَيستا وتيشى  سةرضاوةكة 
ئةو كة  نةكراوةتةوة، يةكاليي ئةوة
بدرَيتء وابإيارة كآ ثؤستة بة دوو
ئةو داهاتوودا كؤبوونةوةكانى لة

يةكالبكرَيتةوة. مةسةلةية

سةرؤكء سؤسياليست زةحمةتكَيشانء نويَيةكةى حيزبة
دةبَيت سكرتَيرى
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ثةرلةمانتاران بةَلَينةكانى ضاودَيريكردنى
تةئكيدى دةَلَيت: «بة رَيكخراوى ئاسك، لة
حكومةت ضاودَيريى نةيتوانيوة ثةرلةمان
ئةو هةمان لةبةرئةوةية ئةمةش بكات،
ثَيكهَيناوة، ثةرلةمانيان كة حيزبانةى
حكومةتيشيان كة حيزبانةن ئةو هةمان
عةيبةكانى نايةنةوَيت بؤية ثَيكهَيناوة،

دةربكةوَيت». زؤر حكومةت

كاديرى ثةرلةمانتاران
نين حيزبةكان باآلى

ثةرلةمانى كَيشةكانى لة يةكَيك
كة كةسانةى ئةوةية كة ئةو كوردستان
ثةرلةمانى لة  ئةندامَيتى  بؤ  دياريكراون 
حيزبةكان بإياربةدةستى  كوردستان، 

خوارةوةى كاديرةكانى زياتر بةَلكو نين،
ــةردةوام ب كة ئــةوانــةن حيزبةكاننء
جَيبةجَيكردووة حيزبيان بإيارةكانى
خالد، ئةياد دةركردبَيت،  بإياريان  نةك
ضاودَيريكردنى دؤسيةى  بةرثرسى
رَيكخراوى لة ثةرلةمانتاران بةَلَينةكانى
وتى: رؤذنامة  بؤ رووةوة  لةم ئاسك، 
ئةطةر هةن، ئَيستا ثةرلةمانتارانةى ئةو
بكةن، خةَلك راستةقينةى نوَينةرايةتيى
ثَيشنيازةكانيان قسةو  دةبَيت ــةوا ئ
ويستةكانى خواستء رةنطدانةوةى
ئَيمة ـــةوةى ئ ـــةآلم «ب ــت،  بــَي ــك  خــةَل
بةرذةوةنديية ئــةوةنــدةى دةيبينين
بةرطريى دةكرَيتء رةضاو حيزبييةكان
بةرذةوةنديى لة بير ئةوةندة  لَيدةكرَيت،

ئةوةش هؤكارى ناكرَيتةوة»، خةَلك
كة ثةرلةمانتاران دةطةإَينَيتةوة بؤئةوةى
الى بؤية نيية،  تةنفيزيان دةسةآلتى 
ثةرلةمانتاران ضونكة نين، طرنط خةَلك
نيية مةرجيش  قسةنء خــاوةن زياتر
دةسةآلتة لَيبطيرآ، طوَيى قسةكانيان
حيزب بؤية حكومةتة، الى تةنفيزييةكة

داناوة. حكومةت لة كاديرة باآلكانى
ثةرلةمانى لة دةَلَيت: عةبدوَلآل ئارَيز
بــةتــوانــاو ــرة ــادي ك ــادا ــي ــوو دن ــةم ه
نَيو دةضنة حيزب بإياربةدةستةكانى 
ملمالنآ وآلتان ثةرلةمانى لة ثةرلةمان،
ئةندامانى لة كام كة ئةوةية لةسةر
سةركردايةتيى يا  سياسى  مةكتةبى
لَيرة ثةرلةمان، ئةندامى بة ببن حيزب
حيزبةكان سةركردايةتيى كة وانيية،
دةستةبذَيرى بطرة نين، ثةرلةمان لةنَيو
حيزبيش سياسةتمةدارانى رؤشنبيرء
بيانووى بة نين، ثةرلةماندا لةنَيو
دياريكراوة، ثةرلةمانتار جؤراوجؤر
الوازيى هؤكارةكانى لة يةكَيك ئارَيز
دةستنيشان ــةوةدا ل ثةرلةمان كــارى
بنةماى لةسةر ثةرلةمانتاران كة، دةكات
دانةنراون، سياسى كاري ثسثؤإيىء
ثةرلةمان ئَيستاى ثَيكهاتةيةى ئةم
«ئةطةر كردووة. بَيهَيز ثةرلةمانى خودى
حيزبةكان سةركردايةتيى  زؤرى  بةشى
ثةرلةمان بووناية، ثةرلةمان هؤَلى لةنَيو
وةربطرَيتء هةَلوَيست باشتر دةيتوانى

بَيت». كاريطةرتر
ثةرلةمان، ناو حيزبةكانى لة جياواز
لةسةر ئيسالمى كاديرةكانى يةكطرتووى
سةركردايةتى سياسىء مةكتةبى ئاستى
تاظطة رووةوة ــةم ل ــردووة، ــك ــاري دي
ثةرلةمانانى هةموو «لة دةَلَيت: محةمةد
دةثاَلَيون كاديرانة ئةو حيزبةكان دنيادا
باآلى ئاستى لةسةر  كة ثةرلةمان  بؤ
ئةو سةركردايةتيى لة بنء حيزبة ئةو
ضونكة بــن، بإياربةدةست حيزبةدا
طـــةورةى ثــةرلــةمــان دةســةآلتــَيــكــى
ناشارَيتةوة ئةوةش سياسيية»، سيادىء
باآلى ئاستى ديكة لةسةر حيزبةكانى كة

ثةرلةمانيان ئةندامانى حيزبةكةيان
حيزبةكةى بــةآلم نــةكــردووة، ــارى  دي
لة ثةرلةمانتارةكانى  (يةكطرتوو) ئةو 
سةركردايةتى سياسييء مةكتةبى

كردووة. دةستنيشان

حيزب ريَنماييةكانى
رؤذنامة، زانيارييةكانى بةثَيي
لة بةر حيزبةكان  سياسيى مةكتةبى 
يا بإيارَيك هةر لةسةر  طفتوطؤكردن
خؤيان كؤبوونةوةى ثرؤذةياسايةك،
ناوى لةذَير خؤيان بإيارةكانى دةكةنء
دةنَيرن، ثةرلةمانتارةكانيان بؤ رَينمايى
بة ثَييواية عةبدوَلآل ئارَيز ثةرلةمانتار 
بإيارو ثابةندى سةد سةدا لة رَيذةى
دةبن فراكسيؤنةكان رَينماييةكانى
لة بةشَيوةيةك كة دةدرَيت بإيار كاتَيك
طفتوطؤ بكرَيت، يا بدرَيت شَيوةكان دةنط
حيزبةكانةوة لة كة لةوكاتةداية ئةمةش

دةدابةزَينرَيت. رَينمايى
شتَيكى كة ثَييواية حةيدةرى شيروان
حيزبةكان رَينمايي ثةرلةمانتاران ئاسايية
بابةتيش زؤر لة بكةنء جَيبةجآ
زؤرجاريش هةيةء جياواز بؤضوونى
بةثَيضةوانةى زةرد ليستى ئةندامانى
هةروةها دةنطيانداوة، فراكسيؤن دةنطى
سزا ثةرلةمانتارَيك هيض ئَيستا تا دةَلَيت
بؤضوونَيكى كة ئةوةى لةسةر نةدراوة

حيزبةكةى. لة هةبووبَيت جياوازي

سنوورى ثةرلةمانتاران
دةزانن خؤيان

كوردستان ثةرلةمانى  ئةندامانى 
حيزبةكانن، هةَلبذَيردراوى بةوثَييةى
سياسةتى ضوارضَيوةى لة نابَيت بؤية
رووةوة لةم دةربضن، حيزبةكانيش
ليستى سةرؤكى  حةيدةرى، شيروان 
بؤ كوردستان، ثةرلةمانى لة زةرد
ثةرلةمان «ئةندامانى وتى: رؤذنامة
خؤيان حيزبةكةى  سنوورى دةبَيت 
هةموو لــة  نيية مةرجيش ــن، ــزان ب
بنَيرَيت، رَينمايى حيزب ثرسةكاندا

ضوارضَيوةى فراكسيؤنيش ئةندامانى
ستراتيذيةتى دةزاننء خؤيان حيزبةكةى

دةزانن». حيزبةكةشيان
وةك مــن نيية ـــةرج «م وتيشى:
بإيارَيك هةر لة فراكسيؤن سةرؤكى
ئةندامةكانى دةبَيت بةرزبكةمةوة دةست
بةرزبكةنةوة، دةست زةرديش ليستى

خؤيانة». ئازاديى بة بةَلكو
يةكطرتووى ثةرلةمانتارةكةى
ئةوان كة رةتدةكاتةوة ئةوة ئيسالمى
سةرؤكى سةيرى دةنطداندا لةكاتى
ئــةوةى بؤ بكةن فراكسيؤنةكةيان
ئةوةشى بةآلم  بدةن،  دةنط  ئةو وةك
بؤضوونةكانيان ئةوان كة نةشاردةوة
ئاطاداريى بةبآ نزيكةو لةيةك زؤر
مةبةست يةك بؤ  يةك وةكــو  يةكتر،
ئةمة كة دةَلَيت ئةوةش دةنطيانداوة،
ثةرلةمانتارانى كــة  وانيية مــانــاى
جياواز ثرس هةندَيك لةمةإ يةكطرتوو
دابةش زؤرجار «ئَيمة دةَلَيت: نةبنء
ثةرلةماندا». لةناو طروث سآ بؤ بووين

مينبةرى ثةرلةمان؛
كادير دةركةوتنى

كاديرة بةشدارينةكردنى ئةطةر
سست ثةرلةمانى حيزبةكان، باآلكانى
هؤى بووةتة بةرامبةردا لة ئةوا كردبَيت،
ئةوةى كادير بؤ دةركةوتنى ذمارةيةك
ئةوةيان ضانسى داهاتوودا لة بتوانن
ئةندامى سةركردايةتيى ببن بة كة هةبَيت
لةمبارةوة محةمةد تاظطة حيزبةكانيان،
هؤى بووةتة ثةرلةمان هؤَلى دةَلَيت:
كاديرى حيزبةكاندا لةناو ئــةوةى
كؤنطرةى لة بتوانن دةربكةونء باش
بؤ بهَينن بةدةست دةنط حيزبةكانيان
سةركردايةتيى ئةندامى بة ببن ئةوةى
هةية ثةرلةمانتار «زؤر  حيزبةكانيان،
دةركةوتووةو ثةرلةماندا هؤَلى لةناو
بسةلمَينَيتء ــؤى خ تــوانــيــويــةتــى
ئةندامانى بؤضوونى كة وايــكــردووة
خؤشى حيزبةكةى غةيرى ثةرلةمانى

رابكَيشَيت». بؤخؤى
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نيية ليَثَيضـينةوةيـان تـوانــــــــاى ثةرلـةمـانتـاران

قـةآل كـراوة لـيســــــتى ثالََيوراوانـى لـة هةأةشة
هةبَيت ديكةش بَياليةنى خةَلكى 
باشى كاريطةرى بدات خةَلك هانى
بَيزاربوون خةَلك نا ئةطةر دةبَيت،
ضونكة هةية، كة ليستانةى لةوجؤرة
دةنط كة كالسيكى شتَيكى بووةتة
هةر نادةيت دةنط ئةوةية، دةدةيت
دةنطء دةمانةوَيت ئَيمة ئةوةية،

هةبَيت. جياواز رةنطى
ضــةنــد ـــا ت ــــة: ــــام رؤذن
سةربةخؤ ليستى دروستكردنى
كارى لةسةر بةرنامةو كاريطةرى

دةبَيت؟ حيزبييةكان ليستة
دةبَيت، كاريطةرى بَيطومان *
حيزبةكان بؤ ضاودَير نةبَيت هيض
ئةطةر ضونكة دروستبكةين،
بيردةكةنةوة هةبوو، ضاودَيريان
بةرنامةى هــةَلــســوكــةوتء لــة 
خةباتيشيان، تةنانةت كارةكانيانء
دروستبَيت، بؤ ضاودَيريان دةبَيت
خةَلك هاتووة ئــةوة كاتى بؤية
بوةستآو ــؤى خ ثــَيــى  لــةســةر 
بيربكاتةوةو خــؤى عةقَلى بــة 
شارةكةى خؤىء بةرذةوةنديى
لة خةَلك ئةوةية داواشم بزانَيت،
بَيت رزطارى حيزبساالرى نيزامى
كورديدا كؤمةَلطةى لة ضؤن وةك
بة ثَيويستى كة هةية  باوكساالرى
هةوَلدان ثَيشكةوتنء ساأل سةدان
حيزبساالريش نةمانى، بؤ هةية
نايةَلَيت هةية ئَيستا  كة ئــةوةى
بؤضوونى ياخود بيربكاتةوة خةَلك
يان بـــدات ــار ــإي ب ــان هــةبــَيــت ي
ئةو بكات، ثَيشكةش  نوآ  شتَيكى
بشكَيت، دةبَيت حيزبساالريية
بة كؤمةَلطةية تاكى ئةركى ئةوةش

كةركوكء كةسانى كوردو كةسانى
داوام دةشكَيت،  شارةكان خةَلكى 
بَياليةن ليستى ئةوةية خةَلكى لة
لة كــةركــوك، ــة دروســتــبــَيــت ل

شارةكانى سةرجةم  لة سلَيمانى، 
ساأل (٥) تةجروبةى ضونكة عَيراق،
نةيانتوانى حيزبةكان دةريخست

جَيبةجَيبكةن. خةَلك خواستى

نةجم محَيدين (ئةبوشةهاب) ئيحسان

لةدايكبووة. كةركوك لة ١٩٤٨ ساَلى -

نةوتى كؤمثانياى ميكانيك لة بوارى لة بإوانامةى دبلؤمة هةَلطرى -

كةركوك. لة باكوور

حيزبايةتى هَيناوةء لة كارى لة رةسمى وازى ١٩٩١ةوة بة ساَلى لة -

كشاوةتةوة. كوردستان نيشتمانيى يةكَيتى ريزةكانى

كةركوك  ساَلى ١٩٩٦ ثارَيزطارى سةرةتاى ١٩٩٤ تا ساَلى كؤتايي لة -

كوردستان. هةرَيمى حكومةتى ئيدارةى لة بووة

حكومةتى هةرَيمى لة وةزير بريكارى ثلةى بة ئَيستا خانةنشينة -
كوردستان.

سةيوان خورشيد

عَيراق سوثاى رابردوودا رؤذى لةضةند
نةفتخانةى ناوضةى ناردة تايبةتى سريةيةكى
ئارامةء «ناوضةكة لةكاتَيكدا، خانةقين، قةزاى

بيثارَيزَيت». نيية نوَى هَيزى بة ثَيويستى
عَيراق ســوثــاي تايبةتي سريةيةكي
ليواي ٤ي فةوجي ٣ي (سريةي بةناوي
عَيراقييةوة نوَيي سوثاي هَيزةكاني ١٩)ةي
ناوضةي ضوونة  رابــردوودا رؤذي ضةند لة 
لةوآ خانةقينء قةزاي بة سةر نةفتخانةي
لَي ثشكنينيان خاَلَيكي جَيطيـــــربوونء
ئةندامَيكى بةوتةى لةكاتَيكداية ئةوة داناوة،
لة ناوضةية «ئةو ديالة ثارَيزطاى ئةنجومةنى
هَيز بة ثَيويستي  ئارامةو ناوضةيةكي ئَيستادا 

نيية».
تايبةتةي سرية رؤيشتني ئةو بة سةبارةت
قةزاي بؤ ساتةدا كاتء لةم عَيراقي سوثاي
جَيطيربوونيان نةفتخانةء ناوضةي خانةقينء
ثارَيزطاي ئةندامي ئةنجومةني رةفعةت، عامر
ئةوان ضووني راطةياند: رؤذنامةي بة ديالة
سنوءريية ناوضةيةكي كة ناوضةية، ئةو بؤ
ناوضةية ئةو ثَيويست نيية، ضونكة كاتةدا لةم
سنوءري ثَيشمةرطةو هَيزي ثاسةواني هَيزي
ثَيويستي ئَيستادا لة ئارامةو ناوضةيةكي لَييةو

جَيطيربوون. لَيي كة نيية سريةية بةو
كة ئةوةشكرد بؤ ئاماذةي رةفعةت عامر
ستراتيذييةو ناوضةيةكي نةفتخانة، ناوضةي
«جَيطيربووني تَيدايةو نةوتي بيرة ضةندين
بة بؤضووني من ناوضةية ئةو سريةيةش لةو

لةثشتةوةية». سياسيي مةبةستي
سنوءري لة سةرضاوةيةكي ئاطادار هاوكات
كة ئاشكراكرد رؤذنامة  بؤ ئةوةي  خانةقين
تَيداية، نةوتي ضاَلة  دوو نةفتخانة  ناوضةي
ناكرَيتء تَيدا ئيشي يةكَيكيان ئَيستادا لة كة
كة تايبةتةي وةستاوةو ئةو سرية ثرؤذةكةي
راطرتني هؤكاري ناوضةيةدا، لةو جَيطيربوون
خستووةتة نةوتةدا ضاَلة لةو ئيشكردنيان

كوردةكان. ئةستؤي
ديالة ثارَيزطاي ئةنجومةني ئةندامةكةي
من دةست وَينانةي ئةو بةثَيي «هةر وتيشي:
ئيشي سريةية ئةو ناوضةية، لةو كةوتوون
دةكةمةوة دووثاتي بؤية  دةكةن،  هةواَلطريي
نةك هةية، سياسييان مةبةستي ــةوان ئ

ناوضةكة». ئةمنيي ثاراستني
ئةو سةرضاوةكة، زانيارييةكانى بةثَيى
راثؤرتَيكيان مةبةستة  ئةو بؤ  هةر سريةية
فيدراأل عَيراقي ــي ــران وةزي ســةرؤك بــؤ 
ــةدا ــةك ــؤرت ــة راث ل ـــةوةو ـــردووةت ـــةرزك ب
سوود كة تاوانباركردووة بةوة كوردةكانيان
كةسء بآ ئةوةي هيض ضاَلة نةوتة دةبينن لةو

ئاطاداربكةنةوة. اليةنَيك

راطيراوة ناوضةكةدا نةوتَيكى ضاَلة لة كار

تايبةت  سريةيةكي عَيراق  سوثاي
جَيطيردةكات خانةقين لة

ئةرشيف كوردستان فؤتؤ: www.neدانيشتنَيكى ثةرلةمانى
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كةركوكى ئاسؤ سازدانى:

لة (ئةبوشةهاب)، نةجم ئيحسان
قةآل، ليستى دامةزرَينةرى دةستةى
كة هاتووة ئةوة  كاتى  واية  بإواى
بوةستَيتء خؤى سةرثَيى لة «خةَلك

نةهَيَلَيت». ساالرى حيزب
ضاوثَيكةوتنةى لةم ئةبوشةهاب
ئامانجةكانى مةبةستء رؤذنامةدا
هةَلبذاردنةكانى لة  كة ليستةكةيان
قةآل ليستى بــةنــاوى ــوودا ــات داه
ــةن، بــةشــداريــى دةك لــة كــةركــوك

رووندةكاتةوة.

ليستةكةتان ئامانجةى ئةو رؤذنامة:
خؤى ضيدا  لــة دةكـــات بــؤ كــارى 

دةبينَيتةوة؟
طرنطة ئَيمةوة ــةالى ب ئـــةوةى   *
طرفتةى هةموو لةو كةركوكة دةركردنى
طرفتانة ئةو كَيشةو هاتووة، جا دووضارى
هةرَيمى لة يان هاتبَيت ناوةندةوة لة ض
دةرةوةى لة ياخود  كوردستانةوة 
ضونكة دروســتــكــرابــَيــت، ــراقــةوة  عــَي
كةركوك لةسةر هةية زؤر ملمالنَييةكى
ناوخؤييء ناكؤكيية  ســةرجــةم  كــة 
كؤبوونةتةوة، شارةدا لةء ئيقليمييةكان
لة ناكؤكيانة ئــةو دةمــانــةوَيــت ئَيمة 
بةثَيضةوانةى دووربخةينةوة، كةركوك
كةركوك ثَييانواية كة بؤضوونانةى ئةو
كةركوك تةقينةوة، بؤ  ئامادةية  بؤمبَيكى
ــانء ذي ثَيكةوة كةركوكَيكى ببَيتة
بؤ بَيت بناغةيةك ئاشتىء ديموكراتء
دانيشتووانةكةى. بؤ خؤشتر دواإؤذَيكى

لةاليةن ئَيستا تــا ــة: ــام رؤذن
فشارَيكتان جؤرة  هيض حيزبةكانةوة 
ئةو ياخود دروســتــكــراوة، لةسةر 

ئاستَيكدان؟ ض لة فشارانة
ليستة ئةم دروستكردنى ديــارة  *
خؤيان بةرذةوةنديى بةدذى حيزبةكان
هةموو لة فشارةكانيش لَيكيدةدةنةوة،
ئَيمة كارةكةى ضونكة اليةكةوةيةوة،
دةشَيوَينَيت، اليةن زؤر بةرذةوةنديى
ئَيمة   ٢٠٠٨/١٠/٢٩ رؤذى نموونة بؤ
ئةنجامدا، ليستةكة بؤ  كؤبوونةوةيةكمان
بة كردبوو بانطهَيشت زؤرمان خةَلكَيكى
نةك توركمانى بةرةى حيزبةكانيشةوة،
بةَلكو كؤبوونةوةية، ئةو بؤ نةهاتن هةر
نةضنة وتبوو دؤستةكانيشيان ئةندامء بة
يةكَيتىء ثارتىء جاى ض كؤبوونةوةكة
لةوان كة هةَلوَيستيان كوردييةكان حيزبة
هةمانشَيوة بة بةرامبةرمان، توندتربوو
نةيانهَيشت طرتء  خةَلكانَيك لة  رَيطةيان

كؤبوونةوةية. ئةو بَينة
كاريطةرى فشارانة ئةو رؤذنامة:
ليستةكةتان ئةندامانى  لةسةر  خراثى

جَيهَيشتووة؟
لة رَيطة خؤيانة مافى حيزبةكان *
بذَيويى ياخود  دةطرن  خؤيان  خةَلكانى 

نةهَيَلن دةكةن دابين خةَلكانَيك ذيانى
مافى ئَيمةش بةآلم بكةن، ئَيمة هاوكاريى
خةَلكى بؤ خؤمان بةرنامةى خؤمانة
خةَلكى بؤ راستييةكان روونبكةينةوةو
هةمووى كةركوك خةَلكى روونبكةينةوة،
سةرجةم قورسايي سةرةإاى نيية، حيزبى
ئةم خةَلكى نيوةى لة  زياتر حيزبةكان
توركمانء ــوردو ك لة  بَياليةنة شــارة

ئةرمةنى. كلدؤئاشورىء عةرةبء
نةبوونةتة فشارانة ئةو رؤذنامة:

لةبةردةمتان؟ كؤسث
كؤسثء نابنة فشارانة  ئةو  نةخَير *
ئَيمة ضونكة لــةبــةردةمــمــان، رَيــطــر 
خزمةتى دةمانةوَيت روونة، بةرنامةكةمان
كةسيش هةموو بكةين، شارةكةمان
خزمةتمان رَيطةى ئَيمة دةوَيت، ئةوةى
دةتوانَيت كةسيش هةموو هةَلبذاردووةو
كةس بةآلم هةَلبذَيرَيت، رَيطةية ئةو 

بطرَيت. لَي رَيطةيةمان ئةو ناتوانَيت
لةسةرتانة فشارانةى ئةو رؤذنامة:
ضاو هةإةشةو رادةى طةيشتووةتة
ئةندامَيكى هيض ياخود سووركردنةوة،
هاتووة؟ هةإةشة تووشى ليستةكةتان

كوشتن هةإةشةى تووشى من بةَلَى *
رَيطةى لة هةية ديكةشمان ئةندامى بووم،

لَيكراوة كوشتنى هةإةشةى تةلةفؤنةوة
قةآلدا ليستى لة ــةوةى ئ بةرامبةر لة
زؤربــةى طشتى بة  ثــاآلوتــووة،  خؤى 
تووشى ليستةكةمان ئةندامةكانى

هةإةشةى جؤراوجؤر هاتوون.
لةسةر سكاآليةكتان هيض رؤذنامة:

هةإةشانة تؤماركردووة؟ ئةو
تؤماركردووة سكاآلمان بةَلَي *
سةربةخؤى بــاآلى كؤمسيؤنى لــةالى
ــارةى ذم لــةســةر ــبــذاردنــةكــانء هــةَل
بةإَيوةبةرى ــةالى ل تةلةفؤنةكانيش 
هَيشتا هةرضةندة ئاسياسَيأل، كؤمثانياى
داهاتوودا لة بةآلم نةبووة، ئةنجاميان 

دةبَيت. ئةنجاميان
بةتايبةت اليةن رؤذنامة: هةندَيك
بارودؤخى هَيشتا ثَييانواية كورد
ديكة ليستى نابَيت ئةوة بؤ كةركوك
ضى لةوبارةيةوة تؤ بكرَيت، دروست

دةَلَييت؟
مافى ــك خــةَل زؤرة ــوون ــؤض ب  *
مافى ئَيمةش بيردةكاتةوة، ضؤن خؤيةتى
ئةوان با  بيردةكةينةوة، ضؤن خؤمانة 
بخةن، يةك هةَلوَيستيان يةكبطرنةوةء
دةسةآلتدارن ئةوان هةَلنةشاخَين، بةيةكدا
ناتوانين ئَيمة يةكخةنةوة، كورد دةتوانن

بةئاشكرا ئَيمة دابةشبكةين، ــورد ك
بؤ ناضن كة  دةنطدةرانةى ئةو وتوومانة 
ترشء ئةزموونة ئةنجامى ئةو لة دةنطدان
هاتووة، بةرهةم ساَلةدا (٥) لةم تاَلةى
كؤدةكةينةوة، دةنطانة ئةو وتوومانة ئَيمة
زياد كورد سةروةتى ئَيمة بةثَيضةوانةوة
بؤ بدات، دةنط هاندةدةين خةَلك دةكةين،
توركمانيش بةرةى دابةشدةكةين، كورد
دابــةشــدةكــةيــن، تــوركــمــان ثَييواية 
هةمانشَيوة بة عةرةبييةكانيش حيزبة
بيردةكةنةوة ــؤن  ض بــيــردةكــةنــةوة،

خؤيانة. ئارةزووى
٢٠٠٥دا ساَلى لة بؤضى رؤذنامة:
ليستَيكى دروستكردنى  لة  بيرتان

نةكردةوة؟ لةمجؤرة سةربةخؤى
ئةوكات ضونكة زووبوو، ئةوكاتة *
بةدةستةوة سةركةوتنيان ثَيكى خةَلك
هةموو بووةو تةخت دنيا ثَييانوابوو بوو،
بةاليانةوة روون داهاتوو ئارامةو شتَيك
بوو، ضةثَلةإَيزان ساَلى بَلَيم دةتوانم بوو،
قبوَلى خةَلك  بكرداية قسةمان ئةوكاتة 

خؤيةتى. كاتى ئَيستا بةآلم نةدةكرد،
ــة ــت ــي دةإوان ـــامـــة: ضـــؤن رؤذن
حوكمى بة داهاتوو، هةَلبذاردنى
ئةم ماوةى لة خةَلك نيطةرانييةكانى
ليستة كة ــردوودا راب ساَلةى  ضةند
خةَلكء خواستى ئاستى لة براوةكان
بةَلَينةكانياندا تةواوى جَيبةجَيكردنى
ساَلى هةمانشَيوةى بة ثَيتواية نةبوون،

سندوقةكانى  بةثيرى خةَلك  ٢٠٠٥
بضن؟ دةنطدانةوة

رابردوو بةوشَيوةيةى خةَلك رةنطة *
دةنطدان سندوقةكانى لة ثَيشوازيى
هاندانى يةكَيك لة كارةكانمان ئَيمة نةكةن،
بؤ دةنطدان، ئةطةر ئةوةى بضن خةَلكة بؤ
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هةولَير

ثةرلةمانى لة دووةم خولى ئةندامانى
سوَيندى   ٢٠٠٥/٦/٤ رؤذى كوردستان
دووةمى خولى سةرةتا خوارد، ياساييان
سةرةكى ليستى سآ لة ثةرلةمان
لة بوون بريتى ئةوانيش ثَيكهاتبوو،
كوردستانء ديموكراتى نيشتمانى ليستى
حيزبى ليستى ئيسالمىء ليستى كؤمةَلى
ذمارةى كوردستان، زةحمةتكَيشانى
كورسييةكانيش بةمشَيوةية دابةشكراوة:

 ١٠٤ ديموكراتى نيشتمانى ليستى
ئيسالمى كؤمةَلى ليستى كورسىء
يةك  زةحمةتكَيشانيش كورسىء  ٦
ليستى ماوةيةك  دواى بةآلم كورسى،
كوردستان ديموكراتى نيشتمانى
ديكة جارَيكى هةَلوةشاندةوةو خؤى
فراكسيؤنَيك ضةند دابةشى ثةرلةمان
(ثارتى ئةوانيش فراكسيؤنى زةرد بوو،
كورسى،   ٣٨ كوردستان) ديموكراتى
نيشتمانيى (يةكَيتى سةوز فراكسيؤنى
فراكسيؤنى  كورسى،  ٣٨ كوردستان)
 ٩ ئيسالمى) (يةكطرتووى قــاوةيــى
(حيزبى سوور فراكسيؤنى كورسى،
فراكسيؤنى  كــورســى،  ٣ شيوعى)
حيزبى  كورسى،  ٤ (توركمان) شين
فراكسيؤنى كورسى، دوو سؤسياليست
كورسى، ثَينج (مةسيحييةكان) مؤر
دوو ئَيزيدييةكانء بؤ كورسيش سآ

سةربةخؤكان. بؤ كورسيش
كوردستان ثةرلةمانى ئةوةى لةطةأل
لةخؤدةطرَيت، جــيــاواز ثَيكهاتةى
ئةندامانى كة ــةوةى ئ بةهؤى بــةآلم
خةَلكةوة لةاليةن راستةوخؤ ثةرلةمان 
خةَلكى بةَلكو ــردراون، ــةبــذَي ــن هــةَل
حيزبةكان بــة دةنــطــى  كــوردســتــان
كاديرانةى ئةو حيزبةكانيش داوةو
ثةرلةمان، بؤ دياريكردووة خؤيان
ثةرلةمان ئَيستاى ئةندامانى ــا وات
دةكــةن، حيزب نوَينةريى ئةوةندةى

ناكةن، خةَلك  نوَينةرايةتيى ئةوةندة 
جار زؤرترين  ثةرلةمانتارانة ئةو بؤية 
رَينمايية سايةي لةذَير بؤضوونةكانيان

دادةإَيذن. حيزبييةكاندا
 

ترس لة سزا
كوردستان ثةرلةمانى  ئةندامانى 
رووبـــــةإووى ــرســى ئــــةوةى ــة ت ل
ناتوانن نةبنةوة، حيزبةكةيان سزاى
بخةنةإوو، بؤضوونةكانيان بةتةواوى
لةوة هةميشة  حيزبةكةيان ضونكة 
خةَلك ئَيوة كة دةكةنةوة ئاطاداريان
ئَيوةم «من بةَلكو هةَلينةبذاردوون،
كورسييةكانى ثإكردنةوةى بؤ هَيناوة
ثةرلةمانتار لةمبارةوة ثةرلةمان»،
«لة وتى: رؤذنامة بؤ عةبدوَلآل ئارَيز
بةشَيوةيةكى دنيادا ثةرلةمانةكانى
كؤبوونةوةى فراكسيؤنةكان طشتى
هةر لةمةإ ئةوةى بؤ دةكةن خؤيان
قسةبكةن، دةنط  بةيةك مةسةلةيةك 
بةَلكو نيية، بةوشَيوةية لَيرة بــةآلم
دادةبةزَينَيتء رَينمايي حيزب لَيرة
جَيبةجَيي دةبَيت ثةرلةمانتارانيش
ــةوةش ئ ــارى ــؤك ه ــز ــارَي ــةن»، ئ ــك ب
خةَلك كة ــةوةى ئ بؤ  دةطةإَينَيتةوة
نةك داوة، حيزبييةكان ليستة بة دةنطى
ثةيوةستة ئةمةش ثةرلةمانتارانء بة
هةرَيمى لة هةَلبذاردن سيستمى بة

كوردستاندا.
سةرؤكى ــدةرى،  ــةي ح ــروان ــَي ش
كوردستان، ثةرلةمانى  لة زةرد  ليستى
ئةندامانى وابةستةبوونى بة سةربارةت
رَينماييةكانى بــة فراكسيؤنةكةى
«فــراكــســيــؤن ــةى وتــــى: ــةك ــزب حــي
لةناو دةكات حيزبةكةى نوَينةرايةتيى
هةموو لة ئةمةش ثةرلةماندا، هؤَلى
حيزبةكان سياسةتى واتة  واية، دنيادا
ثَيشنياز فراكسيؤنةكان  رَيطةى  لة
لةناو جَيبةجَيدةكرَيت ــتء ــرَي دةك
هةموو لة نيية  مةرجيش ثةرلةمان، 

بَيت». حيزبةوة لة رَينمايى بابةتةكاندا
نابن ثابةند ثةرلةمانتاران زؤرجار

نموونة بؤ حيزبةكةيان، رَينماييةكانى بة
ياساى لةبارةى  طفتوطؤكردن لةكاتى 
يةكَيتى رَينماييةكانى كةسَيتى، بارى
كة ــوو، ب ئاراستةية بــةو نيشتمانى
شَيوةيةك هةر بة بدرَيت هةوأل دةبَيت
بةآلم بكرَيت، قةدةغة فرةذنى بَيت
بوونة خؤي ثةرلةمانتارَيكى ضةند
يةكَيتى رَينماييةكانى كة ئةوةى هؤى
نيشتمانى يةكَيتى بؤية نةبن، جَيبةجآ
ثةرلةمانتارانة ئةو دةبَيت كة بإياريداوة
«زؤر دةَلَيت: عةبدوَلآل ئارَيز بدرَين، سزا
ئةندامانى كة ثَيويستة ئةوةى بةداخةوة
ثَيوةى ثابةندبن، ثَيوةى ثةرلةمان
كة شتانةى لةو بةتايبةت نابين، ثابةند
سياسةتى دروشمء بةرنامةو بة تايبةتة
طفتوطؤكردن لةكاتى حيزبةكانةوة،
بة نابن ثابةند ثرؤذةياسايةك لةسةر

حيزبةكةيان». بةرنامةى دروشمء
ئةطةر دةدات ئــةوةش هؤشداريى 
ئةوا بَيت، بــةردةوام ثابةندبوونة ئةو
هةرَيمء دةستوورى بؤ دةبَيت زيانى
ئاراستةيةكى بة دةستوورةكة رةنطة
زؤربةى لةكاتَيكدا بإوات، ئيسالميانةدا

عةلمانين. ثةرلةمانتارةكان
باس ئيسالمى ثةرلةمانتارَيكى
سةربةستيى حيزبةكةى كة لةوةدةكات
ئاستةى ئةو تا ثةرلةمانتارةكانى، داوةتة
تاظطة ثةرلةمانتار دةرنةضن، شةرع لة
يةكطرتووى ليستى لةسةر محةمةد،
يةكطرتووى وتى: رؤذنامة بؤ ئيسالمى،
ئةندامةكانى ــدةى ــةوةن ئ ئيسالمى
دةربإينى لــة ـــردووة ك سةرثشك
ثابةندى ــدة ــةوةن ئ بؤضوونةكانى، 
بة حيزبييةكان ئيلتيزاماتة بة نةكردووة
دةرنةضن، شةرع» «سنوورى لة مةرجَيك
ئةندامى بؤ هةَلبذَيردراوين ئَيمة لةوةتةى
بة ئيسالمى يةكطرتووى ثةرلةمان،
نةكردووة فةرمانَيكى شَيوةيةك هيض
بجوَلَيينةوة، شَيوةيةك ض بة ئَيمة كة
كؤبوونةوةى كوتلة  وةكو ئَيمة  بةآلم
خؤمان بؤضوونةكانى دةكةينء خؤمان
زؤرجار ئةوةشدا لةطةأل دةخةين، يةك

بة كة هةبووة يةكطرتوو ليستى لةناو
داوة. دةنطى جياواز ئاراستةى

نيية كاريطةرى ثةرلةمان
حكومةت لةسةر

سةرةكييةكانى ئةركة لة يةكَيك
حكومةتة ضاودَيريكردنى  ثةرلةمان 
بإيارو ضةند تا بزانرَيت ئــةوةى بؤ 
جَيبةجآ ثةرلةمان ياساكانى رَينماييء
ئَيستا تا دةيبينين ئةوةى بةآلم دةكات، 
ئةم ثَيويست وةكو كوردستان ثةرلةمانى
طرنطترين نةكردووة، جَيبةجآ ئةركةى
ئَيستا تا كة طةندةَليية، دؤسيةى دؤسية
بانطهَيشتى ــرى وةزي يةك ثةرلةمان
لَيثَيضينةوة، بؤ نةكردووة  ثةرلةمان

رؤذنامةدا ديمانةيةكى لة ثَيشتريش
تا ئةوةى راطةياندووة كة عةدنان موفتى
نةيتوانيوة ثةرلةمانى ليذنةي يةك ئَيستا
ئاشكرابكات، طةندةَلييةك بةَلطة بة
دؤسيةية ئةم لةسةر وةزيرةكان بؤية
مةبةستة ئةم بؤ نةكراونء بانطهَيشت
لَيثَيضينةوة ئينجا  هةبَيت بةَلطة  دةبَيت

بكرَيت.
«دةسةآلتى ثَييواية عةبدوَلآل ئارَيز
وةك ثةرلةمان ويستويةتى كــوردى
ثيشانى ديموكراسى واجيهةيةكى
ثةرلةمان بداتء نةيويستووة كة دةرةوة
بتوانَيت بةسةر حكومةتء كاريطةربَيت

بكات». لةطةأل لَيثَيضينةوةى
دؤسيةى بةرثرسى خالد، ئةياد

نيية ليَثَيضـينةوةيـان تـوانــــــــاى ثةرلـةمـانتـاران فراكسيؤنةكاندان... قةفةسى لة

قـةآل كـراوة لـيســــــتى ثالََيوراوانـى لـة هةأةشة قةآل: دامةزرَينةرى ليستى ئةبوشةهاب، دةستةى

كةركوك  ناحيةكانى قةزاو ثارَيزطاو ئةنجومةنى هةَلبذاردنةكانى بؤ سةربةخؤ ليستَيكى كةركوك وةك ليستى قةآلى
راستةقينةى سنوورى ضوارضَيوةى  لة ليستةكة جوطرافييةوة  لةإووى راطةياند،  خؤى داهاتوو هةَلبذاردنةكانى  بؤ
كاردةكات، دةستةى دامةزرَينةرو ئةنجامدرا، بةعسدا سةردةمى لة كة كةركوك شارى ثَيش طؤإينى ديمؤطرافياى كةركوكدا
لة  ليستةكةش دةطةإَيتةوة بؤ ٢٠٠٨/٥/١٧ بةر دامةزراندنى ٦ كةس ثَيكهاتوون، بيرؤكةى لة ليستة ئةم سةرثةرشتيارى
عةرةبء كوردو نةتةوةكانى لة دامةزرَينةر، ليستةكةيان دةستةى ليستةكان، بةوتةى تةسليمكردنى وادةى تةواوبوونى
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خالد بةرهةم

بةرزبوونةوةيةكى دواى
بــةهــاى ــش ــَي ــإاك ــج ــةرن س
نزمبوونةوةيةكى ئاَلتون
بينىء بةخؤوة بــةرضــاوى
بازاإةكانى دابةزينةش ئةو
ــةوةو ــرت ط ــى ــان ــت ــوردس ك
مامةَلة لة زؤرى شَلةذاوييةكى
دراوييةكاندا بــازرطــانــىء

دروستكردووة.
ئةم داراييةكةى قةيرانة
زؤرَيــك ئةمريكا دوايــيــةى
ئابوورييةكانى هاوكَيشة لة
بة ــــردةوة ك ــة ــضــةوان ــَي ث
بةهاى ثَيشتر  كة جؤرَيك 
ثةيوةندييةكى دؤالر ئاَلتونء
بةآلم هةبوو، ثَيضةوانةيان 
ثَيكةوة هةردووكيان ئَيستا
بينيوةو بةخؤوة دابةزينيان
بازاإةكانى دابةزينةش ئةو
بؤ طرتووةتةوة، كوردستانيشى
نزيكةى ئاَلتون كيلؤيةك هةر

دابةزيوةو  دينار هةزار  ٤٥
بازرطانانى ــةى  وت بةثَيى
لة جؤرَيك بازاإ ئاَلتونيش

وةستانى بةخؤوة بينيوة.

بة ئاَلتون بةهاى ئَيستاش تا
تَيدةثةإَيت بنياتنانةوةدا قؤناغى
ئةمساَلدا ئازارى مانطى لة كاتَيك
تؤماركردء نرخى بةرزترين
ئةويش تَيثةإاند، هةزار دؤالرى
ديكة ــكــى جــارَي بـــةرلـــةوةى
نرخى داببةزَيتةوةء نرخةكةى

طرام)   ٣١,١٠٠) ئؤنسةيةك هةر
بةرزبووةوة،  دؤالر ١٠٣٠ بؤ
خاياند  خولةكى   ١٥ تةنها بةآلم
ئابوورى ثسثؤإانى لةكاتَيكدا
لة ــرد دةك ئــةوةيــان ثَيشبينى

دؤالر  ١٢٠٠ بؤ نرخةكة ثايزدا
قةيرانة ــةآلم ب بةرزببَيتةوة،
ئةمريكا سَيثتةمبةرى داراييةكةى
كاتَيك نةهَيشتن هيوايةى ئةو
بازاإةكانى لة ئاَلتون نرخى
نرخى ئَيستا دابةزيء جيهاندا
بازاإةكانى لة ئاَلتون ئؤنسةيةك

دؤالرة.  ٧٣٠ جيهاندا
ــى ــاوةن ــر، خ ــي ــاه ــى ت ــاق ب
سلَيمانى، لة قةرةداغ زَيإنطةري
نرخى كة ئةوةكرد بؤ هَيماى
لة طشتى بةشَيوةيةكى ئاَلتون
دابةزيوةء جيهاندا  بازاإةكانى 
لةسةر كــاريــطــةرى ـــةوةش  ئ

كردووة هةرَيميش بازاإةكانى
ئاَلتون كيلؤيةك هةر جؤرَيك بة

كة  دابةزيوة دؤالر ٤٥ نزيكةى
بووةو  دؤالر  ٢٩٠ بة ثَيشتر

دؤالرة. ٢٤٠ نزيكةى ئَيستا
باسيشي ــإنــطــةرة زَي ــةو  ئ
نرخانة ئـــةو  ــة  ك لـــةوةكـــرد
بة راســتــةوخــؤ ثــةيــوةنــديــان
بؤرسةوة جيهانء بازاإةكانى
لة ــــة رؤذان ــةو ئــــةوان ــةي ه
(CNBC)و كةناَلةكانى رَيطةى
ضاودَيرى (Bloomberg)ةوة
ئَيرة «ئاَلتونى  وتيشي: دةكةن، 
كــةنــداوو ــى ــان وآلت زيــاتــر لــة
زياتر ئَيمة ــتء دَي ئــَيــرانــةوة
ورد ئاَلتونى فرؤشتنى  كإينء
هاوآلتييانء ئافرةتان كة دةكةين
بةكاريدةهَينن، جوانكاريى بؤ
هةية جياوازى  نرخى ئــةوةش 
جيهانييةكةدا»، نرخة لةطةأل
بؤ طــةإانــدةوة هؤكارةكةشى
كة ــةى ــؤرةك هــةقــدةســتء ج
طؤإانى ئةويش ئَيستا هةرضةندة

بةسةردا هاتووة.
دؤالر ئاَلتونء بةهاى هةميشة
ثَيضةوانةدا ثةيوةندييةكى لة
كاتَيك هةر جؤرَيك بة بوون،
ببوايةتةوة، بةرز ئاَلتون بةهاى
ضونكة دادةبةزى، دؤالر نرخى
روويدةداو هةآلوسان ئةوكات
كاآلكانى بؤ دؤالر كإينى تواناى
دواى بــةآلم ــوو، دةب زياتر  تر 
هاوينى داراييةكةى كارةساتة
جيهانى ئةمريكاو  كة رابــردوو 
هاوكَيشةية ئــةو  هــةذانــد،
لةبةرئةوةى بووةتةوة، ثَيضةوانة
دابةزيوةو دؤالر كإينى هَيزى
خواستى كةمتر ئةمريكاش
بؤية هةبوو،  ئاَلتون لةسةر 
جيهاندا بازاإةكانى لة ئاَلتونيش
لةطةأل دابةزيوةء ٪٣ رَيذةى بة
كَيشةيةداء ئةو بةردةواميى
جارَيكى دؤالر  ئةوةى ثَيشبينى
ثسثؤإانء داببةزَيتةوة، ديكة
ئاَلتون ئابوورى ضاودَيرانى
بؤ ــــن دةزان ــة فـــريـــادإةس ب
خؤالدان تةنطذةو لة دةربازبوون
ئايندة. ئابوورييةكانى قةيرانة لة

دوكانى   ٣٠٠ نزيكةى ئَيستا
ئاَلتون فرؤشتنى كإينء
هةنء سلَيمانيدا لة
كى ية يكا ند سة
بةو تايبةتيش
ــة ــشــةوةران ــي ث

كارةكانيانء رَيكخستنى بؤ هةية
ئةو بــةآلم ــةت، ــؤَل م ثــَيــدانــى
هةية شارةدا لةو  كة  ئاَلتونةى
ناضَيتة كــارا بةشَيوةيةكى
ضاالكيية مامةَلةو ضوارضَيوةى
بة ضونكة بازرطانييةكانةوة،
زياتر ئاَلتون، بازرطانانى  وتةى
بــةكــاردَيــتء جوانكاريي بــؤ 
ذنانء كإيارةكانيان زؤرينةى
مامةَلةكردنى بةهاى كضاننء
دةطــاتــة رؤذانــــة ئاَلتونيش

دؤالر،  هــةزار   ٣٠٠ نزيكةى
دةَلَيت: عومةر ئازاد هةروةك
لة ــإة ئــاَلــتــونــةى كــة «ئـــةو ب
دةكرَيت ثَيوة مامةَلةى سلَيمانيدا
بــوارى لة كة ئــةوانــةن زياتر 
بةكاردةهَينرَين رازانــدنــةوةدا
راستةقينة». بازرطانييةكى نةك

(٥٠) نزيكةى كة عومةر ئازاد
لةناو زَيإنطةرة ثيشةى ساَلة
ئةوة بؤ ئاماذة سلَيمانى، شارى
نرخى نزميى  بةرزو كة دةكات 
خَيرايي بة كتوثإةو  زؤر  ئاَلتون
ئةوةش بةسةردادَيتء  طؤإانى 
بازاإةكانى ئةوةى  هؤى  دةبَيتة
وةستان لة جؤرَيك كوردستان
لةبةرئةوةى ببينن، بةخؤوة
نافرؤشنء ئاَلتونةكانيان خةَلكى
جارَيكى دةكةن  ئةوة ضاوةإَيي 
وتيشى: بةرزببَيتةوة، ديكة
ئةو لةطةأل ئَيمة  «ثةيوةنديي 
ئَيرانء لة كة بازرطانانةية
هَينانى كارى ديكةوة وآلتانى
ئةو ـــةن، دةك ئــاَلــتــون  قاَلبى 
بة ــراون ــةســت ب ــةش ــان وآلت
هةربؤية جيهانةوة، بازاإةكانى
ـــدات رووب ــَيــك ــةر طــؤإان ه

دةطرَيتةوة». ئَيرةش
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دابـةزى ئـالَـتـونـيـش

محةمةد سيروان

كاريطةرييةكانى دةركةوتنى دوابةدواى
بازاإةكانء لةسةر جيهان دارايي قةيرانى
،٪٨٥ ريذةى بة نةوت نرخةكانى دابةزينى
بة ثَيداضوونةوة بإياريدا عَيراق حكومةتى
هةذماردنى بكات، ٢٠٠٩دا ساَلى بودجةى 

٢٠٠٩ لة ٨٠  ساَلى بؤ بودجةى نةوت بةهاى
بةمةش  دؤالر، ٦٩,٥ بؤ دابةزَينَيت دؤالرةوة
دؤالرةوة  مليار ٨٠ لة عَيراق بودجةى
لةمةش  جطة  دؤالر، مليار ٦٧ بؤ دادةبةزَيت

قةيرانى ئةطةرةكانى بؤ خؤئامادةكردن بؤ عَيراق حكومةتى
بإياريدا نةوت، نرخةكانى زياترى دابةزينى جيهانء دارايي
ئابوورىء سياسةتى  كؤى  ثَيداضوونةوةى بؤ  باآل ليذنةيةكى
دةبــاغ، عةلى لةوبارةيةوة  دابمةزرَينَيتء عَيراق  ــي داراي
ليذنةيةكى حكومةت ئاشكرايكرد عَيراق، حكومةتى وتةبَيذى
ئةو لةمةإ توَيذينةوةيةك ئةوةى  بؤ ثَيكهَيناوة  طةورةى باآلى
دارايي قةيرانى لةدواى كة  ئامادةبكات ئابووريانة  طؤإانكاريية
بؤ ورد ثَيداضوونةوةيةكى ليذنةكة سةريانهةَلداوةء جيهانى
دواى بةتايبةتى بكات،  عَيراق ئابووريى دارايــيء  سياسةتى 
كاريطةرييةكانى جيهانء بازاإةكانى  لة  نةوت بةهاى دابةزينى
بة ثشت ٪٩٥ رَيذةى بة كة عَيراق دةوَلةتى داهاتى لةسةر

دةبةستَيت. نةوت فرؤشتنى
جيهاندا  بازاإةكانى لة بةهاى دابةزينى بَيطومان  
بؤ زؤرباشة بةئاطاهَينانةوةى زةنطَيطى ترسناكة، بةوشَيوة
جؤراوجؤركردنى كار بؤ جديى بة سياسييةكانى عَيراق ئةوةى
كةرتى بة  طرنطيدان رووى لة بةتايبةتى بكةن، عَيراق داهاتى 

كشتوكاأل. ثيشةسازييء
ئةوةية بيَلَيم، درَيذة ثَيشةكيية  ئةو  دواى مةبةستمة ئةوةى
لة بؤخؤيان كة هةرَيمى حكومةتى كاربةدةستانى ضةند تا كة
رؤذ بَيكاريى رَيذةى دةذين، ئابووريدا  طةورةى قةيرانَيكى
هةية بةرنامةيةكيان ثالنء هيض زيادبوونداية، لة رؤذ لةدواى
جيهان دارايي ئابوورىء  قةيرانى كاريطةريي ئةطةرةكانى  بؤ
رابردوو ساآلنى هةروةك ياخود كوردستان، هةرَيمى لةسةر
لة كة ئةو بودجةيةية دابةشكردنى ثالنى هةيانة كة ثالنَيك تةنها

تةرخانكراوة. بؤمان ناوةندييةوة حكومةتى
كردووةتةوة بَيكاريى قةيرانى لة بيرى هةرَيم حكومةتى باشة
دةرضووانى لةناو بةتايبةتى زيادبوونداية، لة رؤذ لةدواى رؤذ كة

ثةيمانطاكاندا. زانكؤء
لة دامةزراندنى ــاى  دةرط حكومةت كة لةكاتَيكدا باشة
بؤ ثالنَيكى هيض داخستووة، حكومييةكان دامةزراوة فةرمانطةء
زانكؤو ئةوةى دةرضووانى بؤ هةية، كةرتى تايبةت طةشةثَيدانى

بكةن. ثةيمانطاكان كارى تَيدا
شارو لة كؤلَيذانةى زانكؤء ئةو كاتَيك حكومةت باشة
كردنةوةى لةطةأل نةبوو باشتر كردووةتةوة، شارؤضكةكان

بكردايةتةوة. دامةزراوةى كارطةو زانكؤكانيش كؤلَيذو
هاوكات كة  كوردستانة هةرَيمى حكومةتى ئةركى لَيرةوة 
دارايي ئابووريء سياسةتى بة  ناوةنديدا  حكومةتى لةطةأل
بة كة بكاتةوة كضانة كوإو لةو بير جديى بة بضَيتةوة، خؤيدا
خوَيندنيان خانةوادةكانيان خؤيانء بؤ باش ئايندةيةكى هيواى
وةزيفةيان حكومةت طشتىء كةرتى لة ئةطةر تةواوكردووة،
كاريان تايبةتدا كةرتى لة كة خؤيانة رةواى مافى ثَينادات،
ئةو ثةيمانطاكان زانكؤو كردنةوةى نا ئةطةر دةستبكةوَيت،
ئابووريية كَيَلطة  لة دةرضووانى  ئةطةر نامَينَيت،  طرنطييةيان 
رةوشى لةسةر كاريطةريان  كارنةكةنء جؤراوجؤرةكان 

دابخرَين باشترة. زانكؤيانة ئةو ئابوورى نةبَيت،

serwanmuhamad@yahoo.com

قةيراى دارايي جيهانء
ئـايــنـدةىئـابـووريـىهـةرَيم

ئابوورى ثرسى

خـؤي بـهرهـهمـهكــانـي طـاز دانـه 
دهكات كوردستان زياد له

ئاذانسةكان رؤذنامة-

ئايندهوه ســاَلــي ــاي ــه رهت لــه  س
خؤي گاز بهرههمه كاني دانه كؤمپانياي
دهكات، زياد كوردستان ههرَيمي له
به تايبهته  كة ئيماراتيية كؤمثانيا ئةو 

سووتهمهني، بهرهه مهَيناني  بــواري
كة بآلويكردهوه  بهياننامةيةكيدا له 
دانه به سهر  بهرههمهَيناني يهكهكاني 
رؤژانه كوردستان، ههرَيمي له گاز

سروشتي  گازي سَيجا پآ مليؤن  ٧٥
ده هَينَيت. بهرههم

بإياروايه بهياننامهكه،  بهگوَيرهي 
بإي ٢٠٠٩وه ساَلي له  ســهرهتــاي
ههرَيمي له گاز دانــه به رههمهكاني
بكات، زيادبوون له  روو كوردستان
سَيجا  پــآ  مليؤن  ٣٠٠ دهگــاتــه تــا 

رؤژَيكدا. له سووتهمهني

١١٠٠ يةكةى  ساَلدا يةك ماوةى لة
دةكرَين دروست سلَيمانى لة نيشتةجَيبوون

ئاذانسةكان رؤذنامة-

داهاتوودا  رؤژي  چهند له ناليا كؤمپانياي   
ــرؤژهي پ دهستپَيكردني به هه َلدهستَيت
له  نيشتهجَيبوون يه كهي  ١١٠٠ دروستكردني
كة سيتي) (كورد ناوي  لهژَير سلَيماني   شاري
قيستي بهشَيوهي كهمدهرامهتء هاوآلتيياني بؤ

دةفرؤشرَين. درَيژخايهن
دهكهوَيتهسهرشهقامي ثرؤژهيكوردسيتي
له سهر سلَيمانيو باشووري مه تري شهست

دروستدهكرَيت.  زهوي ٨٠ دؤنم رووبةرى
بــهإَيــوهبــهري عهبدولواحيد، شاسوار 
كؤمثانياكة، باسىلةوةكردكةزهويي رَيپَيدراوي 
وهرگيراوه، وهبهرهَينان ياساي بهپَيي پرؤژهكه
سهرجهميان كــه ــهش ــرؤژهك پ يه كه كاني
درَيژخايهن قيستي به شَيوهي (شــوقــهن)،
شاري كهمدهرامهتهكاني هاوآلتييه به دهدرَين

دهستپَيكردني كاتي  ناوبراو بةآلم سلَيماني،
ئاماذةى هةروةها نهكرد، ئاشكرا پرؤژهكه ي
پرؤژهكه، چؤنَيتي دهستپَيكردني كة پاش بةوةدا
پرؤژهكه له ئهو كهسانهي يهكه كانو فرؤشتني

راده گهيهنن. دهبن، سوودمهند
لهاليهن كة پرؤژهي (كورد سيتي) بإيارواية 
سهرجهم جَيبةجَيدةكرَيت، نالياوه كؤمپانياي 
رَيگةوبانو ئاوو كارهبا و خزمهتگوزارييهكاني

دهكرَيت. دابين بؤ سكويريتي قوتابخانه و
بــواري كؤمپانيايهكي  ناليا كؤمپانياي 
٢٠٠٧ةوة ساَلي له خانووبهرهيهو وهبهرهَيناني
رابردووشدا ساَلي  مــاوهي له دامـــهزراوهو
سلَيماني شاري له ئهَلماني گوندي پرؤژهي
به رپرساني قسهي  بهپَيي كه  دروستكرد،
ئه و كارهكاني ٩٠٪ى ئَيستا تا كؤمپانياكه 
ماوةى كة لة بإياريشواية پرؤژهيه ته واوبووهو

بكرَيت. ته واو پرؤژهكه ساَلدا يهك

تايبهت كهرتي دهدرَيته زهميني طواستنه وهي
ئاذانسةكان رؤذنامة-

فةرميى وتهبَيژي خهرسان، جواد
ئامادهيي عَيراق، گواستنهوهى وهزارهتي 
كؤمپانياكاني تا پيشاندا وهزارهتهكهي
وهگهإخستني گرَيبهستي  تايبهت كهرتي

زهميني گواستنهوهي  كؤمپانياي 
مؤربكهن.

ــة ئــهو ك ــد ــان ــةي ــط ـــراو راي ـــاوب ن
گرَيبهستهكه دهيانهوَيت  كؤمپانيايانهي 
تانكهري  لؤريو  ١٠٠٠ پَيويسته بكهن،
بهَيننء عيراق دهرهوهي له بهرز مؤدَيل

ئه وهيه وهزارهت «مهرجي وتيشي:
كارمهنداني له ئؤتؤمبيالنه ئهو شؤفَيراني
دةدرَيت ثَييان مووضةيةى ئةو بنو خؤي
ناوبراو زياتربَيت»، حكوميى مووضةى لة

 ٤٠٠٠ نزيكهي كة خستةإوو ئةوةشى
ههيه. وهزاره تهكهياندا له زياده شؤفَيري 
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سةعدولَآل ثشتيوان

سةثاندنى ــراق ــَي ع ــى ــران وةزي ـــةرؤك  س
دةسةآلتى الوازكردنى ناوةندو دةسةآلتةكانى
بةوهؤيةشةوة دووثاتكردةوةو هةرَيمةكانى

بووةوة. توند رةخنةى رووبةإووى
كؤنطرةيةكى ميانةى  لــة ماليكى ــورى ن
عَيراقييةكان»دا توانا نوخبةو «كؤنطرةى رَيكخراوي
دةسةآلتةكانى دياريكردنى  بارةى لة  دوَينآ كة
سازكرا، لؤكاَلييةكان حكومةتة فيدراَلىء حكومةتى
بةهَيز حكومةتَيكى ناوةندي بةبآ بووني رايطةياند:
بووني فيدراَلى ثارَيزطاى هةرَيمء عَيراقدا، لة
ثةسةندكردنى نووسينء لة لةبةرئةوةى نابَيت،
بؤ ثَيداضوونةوةى دةبَيت ثةلةكراوة، دةستووردا
طةإاندنةوةى ثَيويستى لةسةر وتيشى: بكرَيت،
بؤ ثارَيزطاكان هةرَيمء دةسةآلتى لة هةندَيك

بَيت. دروست بةهَيز حكومةتَيكى تا ناوةند،
دةسةآلتَيكى ناوةند «دةبَيت وتيشى: ماليكى
توند مامةَلةى بتوانَيت بَيتء بةدةستةوة تةواوى
لةنَيوان كَيشةدا هةندَيك لة ضونكة بةكاربهَينَيت،

هاوتا حكومةتى دوو هاوكَيشةى هةرَيمدا مةركةزو
ئاراداية». لة

قسةكانييةوة بةهؤى كؤنطرةكةداء  لة هةر
ساَلحى ئةحمةد بةرهةم د. لةاليةن ماليكى، نورى
عَيراقةوة ثارَيزطارةكانى ــةى زؤرب جَيطريء
وةآلم توندى بة بــووةوةو رةخنة ــةإووى رووب

درايةوة.
نيية بريتي دةوَلةت «هَيزى وتى: بةرهةم د.
تاكإةوىء خؤسةثاندنء تةعةسوفء هَيزى لة
بةرؤكي طةورةيةو كارةساتَيكى موحاسةسة
دةسةآلت ثاوانكردنى  هةيمةنةو طرتووة، عَيراقي 
كةسَيكةوة تاكة يان تاقمَيك دةستةو لةاليةن
هاوبةشى بة عَيراق دةبَيت ضونكة رةتدةكةينةوة،
بةإَيوةببرَيت. اليةنةكانةوة ثَيكهاتةو طشت لةاليةن
كةركوك ثارَيزطارى مستةفا، عةبدوإلةحمان
كؤنطرةكة، بةشداربووانى لة بوو يةكَيك كة
بةو ماليكى قسةكانى  راطةياند: رؤذنامةى  بة
بكرَيتء بةهَيز ناوند دةسةآلتى بوون كة ئاراستةية
بكرَينةوة، كةم ثارَيزطاكان هةرَيمء دةسةآلتةكانى
ئةوةمان اليةنانةى كة بووين لةو يةكَيك ئَيمة بةآلم

رةتكردةوة.

ناوةند داوادةكات ماليكى
هةبَيت تةواوى دةسةآلتى

كةريم محةمةد

ماليكي ــردوودا راب مــاوةى لة 
ثَيكهاتني فةرماني رةسمي بة
كةركوكء لة ئيسنادي ئةنجومةني
ثسثؤإَيكي دةركرد، دةوروبةري
دةكات لةوة باس دةستووريش
ماليكي ــت  ــَي ــوان دةت كـــورد كــة 
بكاتء ثةرلةمان بانطهَيشتي
لة يان بكات لةطةَلدا  لَيثرسينةوةي 
لةسةر داواي  دةستووري دادطاي 

تؤماربكات.
وتــةبــَيــذي ــــاوةر، ــار ي ــةب ج
بة هةرَيم، ثاراستني هَيزةكاني
كة ئةنجومةني ئاماذةكردن بةوةي
هيض كة ميليشيا لة جؤرَيكة ئيسناد
نايانطرَيتةوة، ياسايةك جــؤرة
هةمان ئيسناد «ئةنجومةني وتي:
خةفيفةكاني فةوجة ــوازي شــَي
عةشيرةتَيك سةرؤك كة جارانة
ئةو فــةرمــانــدةي دةبَيتة خــؤي 
فةرماندةي هــةر ــة وات فــةوجــة،
ئَيستا كة جارانة خةفيفةي فةوجي

ئيسناد». مةجليسي دةَلَين ثَيي
كة دةستووردا ٩ي مادةي لة
بة دةكات، عَيراق  سوثاي  باسي
هيض (قةدةغةية هاتووة روونــي
هَيزة دةرةوةي لة ميليشيا هَيزَيكي
دروستبكرَيت) عَيراق ضةكدارةكاني
ئيسناد ئةنجومةني «هةربؤيةش
دةرةوةي لة ضونكة ميليشيان،

بؤية عَيراقة،  ضةكدارةكاني هَيزة 
ناياسايين».

ثسثؤإي مستةفا، شَيخ لةتيف د.
حكومةتدا لة وتي دةستوور، بواري
ياسايي رةسميء دامـــةزراوةي
سةر دامةزراوةيةك ئةطةر هةية،
ماناية بةو ئةوة نةبَيت، دووانة بةو

ناياسايية.
كة لةوةكرد باسي لةتيف د.
رووبةإووبوونةوة بؤ رَيطة دوو
هةية، ماليكي  بإيارةي ئةو لةطةأل 
سياسيء لَيثرسينةوةى يةكةم
دةستووريء لَيثرسينةوةي دووةم
ثةرلةمان لة دةتوانَيت «كورد وتي:
لة دروستبكاتء زؤريــنــةيــةك
سياسييةوة لَيثرسينةوةي رَيطةي
ثةرلةمان بانطهَيشتي ماليكي
لةطةَلدا لَيثرسينةوةي بكرَيتء
دةستووري بة ثابةند بَيت تا بكرَيت،

عَيراقةوة».
دةستوور بواري ثسثؤإةي ئةو
نةبوو، ئــةوةش ئةطةر  ثَييوابوو 
دةستووريدا دادطاي لة دةتوانَيت
بكرَيتء تؤمار لةسةر داواي
دروستكردني ــاري ــإي «ب ــي:  وت
لةاليةن كة ئيسناد ئةنجومةنةكاني
بؤ تةنها دةركـــراوة،  ماليكيةوة
ناوضةكاني نييةء ــوك ــةرك ك
دةطرَيتةوة، عَيراقيش ديكةي
بإيارة ئةم كة هَيزانة ئةو ئةطةر
دةركـــراوة دروستكردنيان بؤ 
بن، عَيراق سوثاي دةرةوةي لة

ــاي دادط ــةردةم ــةب ل دةتــوانــرَيــت
لة (واتة لَيبدرَيت ثاَلي دةستووريدا

تؤماربكرَيت)». سكاآل دذى
كورد ــوو واب راي لةتيف د. 
بةدةست ســةركــةوتــن ـــةوةدا  ل
دروستكردني ضونكة دةهَينَيت،
مةترسيي تةنها ئيسناد ئةنجومةني
شيعةكانء سوننةء نيية، كورد بؤ
هةستيان خؤشي هاوثةيمانةكاني
ماليكي كة كردووة مةترسيية بةو
دروستدةكات ئةنجومةنانة ئةو
بةدةست بؤخؤي ثَيطةيةك كة

بهَينَيت.
لة بةعس رذَيمي  ثَيشتريش 
بردة ثةناي هةشتاكاندا ساآلني
ضةكداريي فةوجي ثَيكهَيناني بةر
ــي بــةرطــريــي ــةوج ــاوي  «ف ــةن ب
لة كرد بةشدارييان كة نيشتماني»،

ثَيشمةرطة. هَيزي دذايةتيكردني
«هَيشتا وتيشي: ياوةر جةبار
ــوكء ــةرك ــي ك ــان ــةك ــاوض ــة ن ل
بة شوَينَيك هيض  لة  دةوروبــةري
ئيسناد ئةنجومةنةكاني رةسمي
قسةي ماليكي دةَلَين  دانةمةزراوة، 
هؤزَيكي ســةرؤك ضةند لةطةأل
دروستكردني كردووة بؤ ناوضةكة
ئَيستا تا بةآلم ئةنجومةني ئيسناد،
كارة ئةو رةسمي بة قسةيةء هةر

رووينةداوة».
سةرؤك ــك رؤذَي ضةند ثَيش
رةزامةنديي عَيراق وةزيــرانــي
ئةنجومةني ثَيكهَيناني بؤ ثيشاندا

كةركوك. شاري لة ئيسناد
لة رَيطةطرتن بة ســةبــارةت
ئةنجومةنانة، ئــةو ثَيكهَيناني
هَيزةكاني رةسميي وتةبَيذي
«رَيطريي وتي: هةرَيم ثاراستني
رووي لة  تةنها  كارة ئةو بؤ  ئَيمة 
لة لَيدوانء ئَيمة سياسييةوة بووة،
ئةوة وتوومانة راطةياندنةكانمان
هةركةس جاشايةتيية، شَيوازَيكي
عةفويةك هيض بــةشــداربــَيــت،
ضؤن بَيطومان ناكات، شمولي
كورد سياسيي سةركردايةتيي 
دروستكردني بة بــوو نـــاإازي
بة دذ هــةر  ئَيستاش ســةحــوة،
دةبَيت، ئيسناد ئةنجومةنةكاني
شتَيكي ئَيمةوة لــةاليــةن ــة وات

رةتكراوةية.»
ناوضانة ئةو وتيشي هةروةها
هَيزي بة ثَيويستييةكيان هيض
سوثاي ثؤليسء نييةء ــادة زي
ئةو ئةطةر مةترسيدارة زؤر تَيداية،
ضونكة ببن، دروست  ئةنجومةنانة 
زياد ضةكداريي ملمالنَيي ئةطةري

دةكات.
سةحوة ئةنجومةني ئيسناد يان
دةوترَيت كة ضةكدارانة بةو طروثة
عَيراقييةكانةوة عةشايةرة  لةاليةن
عَيراقء حكومةتي ثاَلثشتيي بة
لة زؤرَيك لة  ئةمريكا هَيزةكاني 
بؤ ثَيكهَينران عَيراق ثارَيزطاكاني
قاعيدةء رَيكخراوي دذايةتيكردني

توندإةوةكان. ضةكدارة

دةستووري دادطاي لة دةتوانَيت كورد
تؤماربكات ماليكي لةسةر داوا

بةرزنجى* سةعدى د.

ئةو ئــةمــريــكــاء ــبــذاردنــةكــانــى هــةَل
ئيدارةى لة رةنطة كة  طؤإانكارييانةى
جَيى بووةتة ئَيستا ــدا، رووب واشنتؤندا
ــةى زؤرب طرنطيثَيدانى  بــاســوخــواسء 
ضةند عَيراقيشدا لة جيهان، ناوةندةكانى
بؤ جياجيا خوَيندنةوةيةكى  تَيإوانينء 
راستيدا لة  ــةآلم ب ــت، دةكــرَي دؤخــة ئــةو 
يةكطرتووةكان وياليةتة طؤإانكارييةكانى
ضونكة نابَيت، عَيراق رةوشى لةسةر ئةوتؤى كاريطةرييةكى
بؤ بةرنامة ستراتيذَيكى سياسةتء بنةماى لةسةر ئةمريكا
كؤشكى ئيدارةى لة طؤإانكاريى عَيراقء هاتووةتة داإَيذراو
طؤإانكاريى ئةو ستراتيذةش  نيية سةرجةم ئةوة ماناى  سثيدا

دَيت. بةسةردا
لةطةأل مامةَلةكردن دةرةوةء سياسةتى داإشتنى ئةمريكادا لة
كةسَيكى هيض ياخود سةرؤك لةاليةن جيهان طؤإانكارييةكانى
ثةيوةنديدار اليةنى بةَلكو  داناإَيذرَيت، ئيدارييةوة  بةرثرسى
ئةطةرهةريةكَيك كةواتة هةَلدةستَيتبةوكارةءئاراستةى دةكات،
لةكؤمارييةكانياخودديموكراتةكانئيدارةىكؤشكىسثىبطرنة
ستراتيذة ئةو بةرذةوةندىء رؤشنايى لةسةر دةبَيت دةست،
ناتوانن دةكاتء ديارى  بؤيان طشتى  هَيَلى كة  بنَين هةنطاو

هةَلبطرن. هةنطاو نةتةوةيي ئاسايشى ستراتيذء بةثَيضةوانةى
لة بكةين، عَيراق سةيرى بارودؤخى ئةطةر ترةوة لةاليةكى
سةرجةم لة بةرضاو ثَيشكةوتنى رابردوودا دووساَلى ماوةى
عَيراق ئَيستا بةديهاتووةء سياسييةكاندا ئابوورىء ئةمنىء بوارة
واشنتؤن ئيدارةى هاوكاريى ئةمريكاء سوثاى بة ثَيويستى كةمتر
هةية، ئةوةش ئاماذةيةكىباشةئةطةرستافىنوَيى كؤشكى سثيش
بكةن عَيراقدا لة ميكانيزمَيكى سياسةتةكانيان ضةند لة طؤإانكاريى
زؤر كاريطةريةكةى عَيراقء بارودؤخى شَيواندنى هؤى نابَيتة
طؤإانكاريية ئةو لةمةوبةر ساَلَيك ضةند ثَيش ئةطةر ضونكة نابَيت،
شتةكان ئَيستا بةآلم بواية، خراث عَيراقيةكان بؤ رةنطة روويبداية
عَيراق جياجياكانى ثَيكهاتة هاتووةء بةسةردا طؤإانكارييان

دةكةن. عَيراق سوثاى ثاشةكشةثَيكردنى داواى خؤيان
هةندَيك سثيدا كؤشكى ئيدارةى طؤإانى ئةطةرى لة ثَيدةضَيت
تةكنؤلؤذيدا ئابوورىء ئةمنىء رةوشى لةبارةى هةَلوَيست
هةردةبَيت ئةمريكا دواجار بةآلم بَيت، بةسةردا طؤإانكارييان
ئةو بكاتء عَيراقدا بارودؤخى لةطةأل ثَيويست مامةَلةى
كؤماريةكانء ئةنجام، هةردوو دايإشتووة بطةيةنَيتة ستراتيذةى
تةنها هةية، نزيكيان ئةجَيندايةكى سياسةتء ديموكراتةكانيش
دةكةنء يةكتر مامةَلة ثَيضةوانةى رووى رؤتينييةوة هةندَيك لة
طشتيى بةرذةوةندى لةبارةى بةآلم هةية، جياوازيان هةَلوَيستى
زؤر تَيروانينةكانيان نةتةوةييةوة، ئاسايشى ثاراستنى ئةمريكاء

دةكةن. بؤ ثاراستنى كار هةردووالشيان نزيكةء يةكتر لة
هةَلبذاردنةكانى لةبارةى نَيطةتيظانةى بؤضوونة ئةو كةواتة
طؤإانكاريةكانى بة نييةء دروست هةية، عَيراقدا لة ئةمريكاوة
تَيدا طؤإانى ئةوتؤى عَيراق بارودؤخى كؤشكى سثيش، ئيدارةى
ثرؤسةى طشتيىء ئاسايشى لةسةر مةترسى كة ئاراوة نايةتة

سياسى دروست بكات.

كوردستانى ليستى هاوثةيمانى سةرؤكى *جَيطرى
عَيراق ثةرلةمانى لة

طؤأانكارييةكانى
كاريطةريى ئةمريكا

نيية عَيراق لةسةر ئةوتؤى

فةهمى سالَح

بةغدا

باَليؤزىوياليةتة رايانكرؤكةر،
عَيراق لة ئةمريكا يةكطرتووةكانى
بةوةكرد، هةَلبذاردنةكانى ئاماذةى
كاريطةرييةكيان هيض ئةمريكا
نــَيــوان طفتوطؤكانى ــةســةر ل
دةربارةى نابَيت عَيراق ئةمريكاء
ئةمنيىء رَيــكــكــةوتــنــنــامــةى
دةبَيت بــةردةوام دانوستانةكان
رَيككةوتننامةكة كاتةى ئةو تا

دةبَيتةوة. يةكاليى
بة تايبةت لَيدوانَيكى لــة
ئةمريكا باَليؤزى ــةدا ــام رؤذن
رؤذى «تـــا ـــى: وت ــدا ــةغ ب ــة  ل

بوش  ســـةرؤك  ٢٠٠٨/١٢/٢٠
ثؤستى لة دةسةآلتَيكى هةموو 
دةبَيتء ئةمريكادا سةرؤكايةتى
دةبَيتء درَيذةيان طفتوطؤكانيش

راناوةستن».
ئةنجامدانى كرؤكةر، بةوتةى
ئةمنيى ــةى ــام ــن ــن ــةوت ــك ــك رَي
واشنتؤندا، بــةغــداء لــةنــَيــوان
دواى ـــووســـســـازةء ضـــارةن
ــى ــةت ــاي ســةرؤك ئـــاَلـــوطـــؤإى
كؤشكى ئــيــدارةى ئةمريكاش،
ئةو دةإوانَيتة طرنطييةوة بة سثى
طرنطيى ضونكة رَيككةوتننامةية،
هةية، ئةمريكاش عــَيــراقء بؤ 
بةر هةية زؤر «ئةطةرى وتيشى:
رَيككةوتننامةكة ساأل كؤتايى لة
مؤر بكرَيت». هةردووالدا لةنَيوان

رؤذنامة: كرؤكةر بؤ رايان

واشـنـتـؤنء طـفـتـوطـؤى 
دةبَيت درَيذةى بـةغـدا

رايان كرؤكةر

باشوور ئيسنادى كؤنطرةى
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وةساني شَيخ ئارام

موسأل

بة شيعة سوننةو عةرةبى اليةنةكانى
رَيكدةكةون عَيراقى حكومةتى ثاَلثشتى
لة كورد دةسةآلتى كةمكردنةوةى بؤ 
تكريت، ديالةو موسألء ثارَيزطاكانى
موسَليش ثارَيزطاى ئةنجومةنى ئةندامَيكى
دذى بَيت ثيالنَيك ئةوة رةنطة ثَييواية 

بَيدةنط بَيت. ئاستيدا لة نابَيت كورد، كة
لة سوننةكان ثَيشوءي بايكؤتي
ثارَيزطاكاني ناوخؤييةكاني هةَلبذاردنة
شيعةي كــوردو دةســةآلتــي عَيراقدا
بة زيــادكــرد، سوننةكاندا ثارَيزطا لة 
شارةكة لة  ئةمنيي دةسةآلتي رادةيةك
دةرةوة، ضــوءة سوننة كؤنترؤَلي لة 
ديكةوة رَيطةي لة ويستيان سوننةكان
هةَلبضنن، عــَيــراق سوثاي بة تةنط 
عَيراقء حكومةتي سوءربوءني بةآلم
كرد ناضار سوننةكاني ئةمريكا، هَيزةكاني
عَيراقء سوثاي ضوونة ناو رَيطةي لة كة
سةحوةوة ئةنجومةنةكانى دروستكردنى
ئةو ئيداريى دةسةآلتى  لة بةشدارببنةوة
تايبةت سةرضاوةيةكى بةآلم ناوضانةدا،
بة سوننةكان ئاشكراكرد، رؤذنامةى بؤ
دةيانةوَيت شيعةكان لة خؤنزيككردنةوة
موسألو ثارَيزطاكاني لة كورد دةسةآلتي
النيكةم يان كةمبكةنةوة تكريت ديالةو
ناوضانة لــةو ناضاربكةن ثَيشمةرطة

بكشَينةوة.
ثارَيزطاري جَيطري طؤران، خةسرةو
ناوضةى لة تةنها «ثَيشمةرطة وتي: موسأل،
متمانةوة بةهؤي كة هةية، موسأل بةنداوي
سةنتةري لة بةآلم سثَيردراوة، ثَييان
كة روونيشيكردةوة نةماون»، شارةكة
لةاليةن موسأل دةوروبةري ناوضةكاني
عَيراقةوة سوثاى ٣ى ٢ء فيرقةي

كوردن». زؤرينةيان كة دةثارَيزرَين،
ماليكي ــوري  ن لةمةوبةر ساَلَيك
ثرؤسةيةكي عَيراق، وةزيرانى سةرؤك
لة رةبيعةين) (ئوم بةناوي سةربازيي
بــةدواي دوا ــةآلم ب ئةنجامدا،  موسأل
موسأل ئةمنيى بارودؤخي ثرؤسةكة
ئاوارانةشي كة لَيهاتةوةو ئةو وةك خؤي
بةرةو موسَلةوة هةَلمةتةكةوة لة بةهؤى
نةيانتواني هةَلهاتبوءن، هةولَير دهؤكء
ذمارةي تةنانةت شارةكةيان، بطةإَينةوة
تايبةت بة زياديكرد  ئاوارةكاني شارةكة
دوايهةَلهاتنيهةزارانخَيزانيمةسيحي،
كة تايبةت زانياريي هةندَيك بةثَيي كة
دةركردني كةوتووة، رؤذنامة دةست
عَيراق سوثاي ثيالنَيكى مةسيحييةكان
دةسةآلتي كةمكردنةوةي بؤ ــووة ب
لة ثَيشتر وةك موسأل،  لة كورد ئةمنيي
هةوَلى تيرؤريستييةكانةوة طروثة رَيطةى

دراوة. ئامانجة ئةو جَيبةجَيكردنى
لة زؤر ذمــارةيــةكــي ئَيستادا لة 
ناو بؤ  طةإاونةتةوة بةعسييةكان كؤنة 
سوننةو سوثاى عَيراقىء ترسي ثؤليسء
دةرةوةي لة كورد دةسةآلتي  لة  شيعة
سوثاي لة بةشَيك وايكردووة هةرَيم،
جَيبةجَيكردنى بؤ بةكاربهَينن عَيراق

ثيالنةكانيان.
خؤي «كاتي وتي: طؤران خةسرةو

ثؤليسمان  ١٠ هةزار دامةزراندني داواي
جَيبةجَيكرا، ئةوةبوو  موسأل،  بؤ كرد
نةبوو، فلتةرَيك هيض بوو، ثالن بآ بةآلم
تَيدا نةشياوي كةسي زؤر دةكرَيت بؤية

بَيت».
رؤذنامةى راطةياند: سةرضاوةيةك بة
مةسيحييةكاني موسأل، لة دةركردني بةر
كة داإَيذراو ثيالنَيكي بة عَيراق  سوثاي
ئاشكراكراوة، ئةمريكييةكانةوة لةاليةن
فةوجانةي ليواو ئةو  قؤناغَيك  بةضةند

كورد زؤرينةيان  كة  عَيراق سوثاي 
دةورءبـــةريـــدا ـــوونء لــة مــوســألو ب
بؤ خستوءنةتةوة دووريــان  هةبوءن،
لةوبارةيةوة تــر، ناوضةيةكي  ضةند
شارى عةمةلياتي ذوءري سةرؤكي
عةبدوَلآل، محةمةد روكن ليوا موسأل،
عَيرقيان سوثاي فرياكةوتني هَيزَيكي
كة هةشت، ليواي بَيئاطاداركردنةوةي
سةربازطةي دةنَيرَيتة كوردن، زؤرينةيان
كــة لــةســةرةتــاي ــاح) ــم ــري ري ــةس (ق
تَيدا ٨ى عَيراقةوة ليواى ثرؤسةي ئازادي
شوَينَيكي سةربازطةية ئةو نيشتةجَيية،
موسأل دهؤكء رَيطةي ستراتيذييةو زؤر
ئةو بةثَيي كة دةبةستَيت، يةكةوة بة
كةوتوون، رؤذنامة دةست  زانيارييانةي
عَيراق لة سوثاي فرياكةوتنةي ئةو هَيزى

باشوءرةوة هَينراون.
ثيالنةكةدا ضــوارضــَيــوةي لة هــةر 
سوثاى ليوايانةي  فةوجء  لةو زؤرَيك 
فةرماندةكةيان كة موسأل لة عَيراق
بةرزتري ثاية ئةفسةرَيكي ــوردن، ك
بؤ عةربيان رةطةز بة عَيراقي سوثاي
كؤنترؤَلي فةرمانء بتوانَيت تا ناردووة، 
نَيو كوردييةكاني فةرماندة  جموجوَلي
ضوارضَيوةيةدا لةو  هةر  بكات، سوثا
ليواي بة سةر تري  فةوجَيكي  ضةند
كة عَيراق سوثاي دووي فيرقةي ٨ء
حةمام ناوضةي بؤ كوردن،  زؤرينةيان
بيانوءي بة طواستراونةتةوة، عةلي
ئةو جَيطةيان لة كة راهَينان، مةشقء
فةرماني بة كة داناوة فةوجانةيان فيرقةو

ناوةإاستى باشوءرو لة ماليكي نوري
سةرضاوةكةى هَينراون، عَيراقةوة
هَيزةكاني كة كرد ئاشكراشى رؤذنامة
بةآلم زانيوة، ثيالنةكةيان بة ئةمريكا
راطةياندنةكاندا لة لَيكردووةء بَيدةنطييان
بةَلَينيان بةآلم نةكردووةتةوة، بآلويان
بؤ كة داوة كوردييةكان فةوجة ليواو بة

بطةإَيننةوة. خؤيانيان شوَينةكاني
ئةوةشى رؤذنامة سةرضاوةكةى
ثيالنانةي ئةم بــةدواي دوا  خستةإوو
راوةدووناني دةركردنء عَيراق، سوثاي
ثَيكردووة، دةستي موسأل مةسيحييةكاني
دةركردني بؤ بةهانةيةك ببَيتة بؤئةوةي
كوردييةكاني فةوجة  ليواو  ــةواوي ت
محةمةد تةنانةت موسأل، ــةري دةوروب
عةمةلياتي ذوءري  بةرثرسي عةبدوَلآل، 
رؤذنامةنوءسان بؤ لَيدوانَيكدا لة موسأل،
كَيشةكةدا دروستبوونى  سةرةتاى  لة
بؤ «مةسيحييةكان وتــى: ئاشكرا بة 
نةك كوردستان، ضوءنةتة طةشتوطوزار

ترسي تيرؤر». لة
ئةنجومةني ئةندامي ساَلح، قاسم
راطةياند: بة رؤذنامةى ثارَيزطاي موسأل،
كوردييةكاني ليوا ثَيشمةرطةو ئةطةر
موسأل ــةري  دةوروب لة عَيراق سوثاى
كوردةكانء زةحمةتة زؤر نةمَينن،
ئةو ئَيزدييةكانى شةبةكء مةسيحيء
هةَلبذاردنةكاني لة بتوانن ناوضانة
«رةنطة وتيشى: بدةن،  دةنط  داهاتوودا
بَيدةنط نابَيت كورد كة ثيالنَيك بَيت، ئةمة

لة ئاستي». بَيت

موسأل لة مةسيحييةكان «ثةالمارى
كةمكردنةوةى ثيالنى بووة لة بةشَيك

لة ناوضةكة» دةسةآلتى كورد

و، پــیــالنــه لـــهم ــن ــرت ــگ بـــۆ ر
وه ك و، وهھـــــادا ـــی ـــارودۆخ ب لــه  
بكرت چی په له، به  كاردانهوهیكی

باشه:
ھاوپهیمانی باشه بهنده دیدی به
ئهم سهر له داگرـت پ كوردستانی

خانه:
ئهم كــۆمــار ســه رۆكــایــه تــی  .١
ئهنجوومهنی بۆ رهتكاته وه یاسایه
ناوهرۆكی ورازی نهبت به نۆینهران
تصنیفی  و فهرز له چ ماددهی(٥٣)
وناساندنیان ئاشوور كلدو (برایانى
ــهرزی ف چ مسیحیهكان)و _ بــه 
وھهروهھا وشهبكمان ئیزیدی كوردی

كورسیهكانیان.. ژماره
برا كورسیه كانی ـــارهی ژم  .٢
له بكرت ــاد زی (مهسیحیهكان)

كه ــهو رــژهیــه ب بــه غــدا و بــه ســره
ــهن دهك ســه ر لــه جهختی خــۆیــان 
ژمارهی له بكرت  وپشتگیریانیش 

موسل. له كورسیهكانیان
(ئیزیدی برا نــاوی كوێ له  .٣
(كــوردی به  دت مان شهبهك) و 
بكرت(نهك تۆمار وشهبهك) ئزدی
ھه روهكو شه بهك)بهتهنھا و ئیزدی

ھاتووه. یاسایهدا لهم
دهبت بوون ناچار ھه ر ئهگه ر .٤
ئیزیدی كوردی بۆ تایبهتی كورسی
ئهوه  بكرت، تهرخان شهبه ك و
ژمــاره ی ســهر له  دابگیردرت  پ
ژمارهی گهڵ له  كه  كورسیهكانیان 

نفوسیان كهمتر نهبت.
سوور دیكه الیهنهكانی ئه گهر .٥
ــوردی ك بــۆ وكــورســی ــاو ــوو لــه  ن ب
دهبت ئهوه  شهبهكمان و  ئیزیدی
و ژمارهی كورسی داكۆكی لهسهر ناو
بكرت فهیلیمانیش كوردی برایانی
ودیاال. كوت به غداو له تایبهتی به
كوردی برایانی ــارهی ژم كات ھیچ
ئاشووری (كلدۆ برایانی له فهیلیمان
بهغدا له وشهبهك) ئیزیدی وكوردی

نییه. كه متر مووسل و بهسره و
پۆسهی نو الیهنهكانی ئهگه ر .٦
ناره زايی دهنگی به عراق سیاسی
و (مهسیحی) برایانی ونیگهرانی
وشهبه كهمانهوه ئیزیدی كــوردى
شهقامی ناره زایی له و،گوێ نهیهن
بارهیهوه لهم و، نهگرن كوردستان
لیستی وھــــاوكــــاری ــوان  ــی ــشــت پ
نهكهن، كوردستانی ھاوپهیمانی
كوردستانی ھاوپهیمانی لیستی با
ئــهنــجــوومــهن لــه دانــیــشــتــنــه كــانــی
جهماوهری وھهمهتكی  بكشتهوه، 
وشارستانی مــهدهنــی  خه باتی و 
ودهرهوه كوردستان لهسهرتاسه ری
لــه ســهر و، بــكــرــت  ــ پ ده ســــت 
كوردستانیشه، وپهرله مانی حكومهت
ئهوپیالنه و ناحهقیه  ئهم  بهرامبهر

وهربگرت. ھهوست نهگریسانه 
ونهیارانمان بهغدا ناوهندی نیازی
نهتهوهو ھیچ و، روونه مژهوه  له
گونهدان بــه وگــروپــــك میلله ت 
خۆیان نــه وســازشــكــاری وســـازش 
و، ئامانج ونهگهیشتونهته پاراستوه
مای و بزاو دهنگی به ب كوردیش

ده بت..! خرابتر
٢٠٠٨/١١/٧

كارهساتهكه
ئهمه كه وهدایه  له

جاره یهكهم بۆ
بهشداره خۆی كورد

به ند دارشتنی له
یاسایی وماددهی

بۆجیاكرنهوهی
كورده توژه ئهم

وهدهنگیشی و،
وھهولی بدات بۆ
تهسویقكردنیشى

بدات

ئَيزدى ئاوارةى خَيزانَيكى ضةند

birura@rozhnama.com
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سالم ناميق جهوههر

(٢٠٠٨/١١/٣) رۆژی دانیشتنی له
كۆماری نونهرانی ئهنجومهنی ی
لهكۆی  دهنــگ  ١٠٦ به و، العراق
ئــامــادهبــووی  په رلهمانتاری  ١٥٠
ھهمواركردنی یاسای دانیشتنهكه،
ھهبژاردنی نهنجوومهنهكانی (یاسای
ــاره ژم پــارــزگــاو قــهزاونــاحــیــهكــان
كه كرد پهسند ٢٠٠٨)ی ٣٦سای
كهمینهكان. بهمافی به بوو تایبهت

،٢٠٠٨ ســاــی  (٣٦) ــاســای ی
پرۆژهیهك، وهكو سه رهتا، له ھهر
ــی ــۆك ــاك ون ــشــت ومـــ ــای م ــگ جــ
سیاسی پـــۆســـهی ــی  ــان ــه ك ــه ن الی
بوو دیكه  بوو،وسهرهتایهكی عراق
باریكی لهیهكترازاندنی تاه موویهكی
ھاوپهیمانی و ــه وان ئ نوان تــری
كه كلدووئاشوریهكان وبرا كوردستانی
ئژن (مسیحیهكان) یاسایه بان لهم
دیكهوه، یهكی ال و، له الیهكهوه  له
تحدید به و یاساییه ئــهم خــودی
ماكی ی،  مــــاددهی(٢٤) دوو ئــه و
گردبوونهی ھۆكاری و نزیكبوونهوه

بوو. ٧/٢٢ ھزی
ــهو ئ ــجــی ــان ــام ئ مــه عــلــومــیــشــه 
رهنــگو ھــهمــوو گــردبــوونــه وهیــه،بــه
ره گــهزی و نه تهوایهتی وئینتمای

ناكۆكیهكانیان، له  ده ر به  و، ومهزھهبی
ـــاددهی(٢٤) م پشت له  گشتی به 
یاسایی سهرهتایه كی وهك بــوون،
(١٤٠)و مــاددی مرداركرنهوهی بۆ
نو بۆ كهركوك گهڕانهوهی له رگرتن
ئهوانیش ھهر و، كوردستان ھهرمی
سه باره ت بوون مــاددهى(٥٠) دژی
له (مسیحیهكان) بــرا پشكی به 

ئهنجوومهنهكاندا.
كوردستانی  الیهنی كاتی خۆیدا له
لهسهر دهنــگــدان  شوهی ســهر له  
ــاوه رۆك)ی، ن (نهك  (٢٤) مــاددهی
وهلــی كــشــایــهوه دانیشتنهكه لــه  
به یاساكه خودی وھهروه ھا ماددهكه
ئهودهم پهسندكرا. دهنگ زۆرینهی
وتاركمان (رۆژنامه) رۆژنامهی له

نووسی بوانه: بابته سهر ئهم له
http://www.sbeiy.

com/ku/article_detail.
aspx?ArticleID=653&A
uthorID=137
ــاوهڕۆك ن وهك چ  (٢٤) ــادده م
دهر بــازكــردنــی شــــوازی شوه و  چ 
الیهنی وئــهدای گه لهكۆمه یه ئهو و 
دهسهتی وھهویستی كوردستانی
كوردستانی بهغدا،شهقامی ناوهندی
كوردستانی وھاوپهیمانیهتی ھهژاند
سیاسی ــهی ــرۆس پ ــی ــان ــه ك ــه ن والی
كه دیــكــه ی عــــراقــی،بــهوانــهشــهوه

ئیستراتیجیان ریككهوتننامه ی
ژ خسته بوو  كرا  مۆر  گهدا  له
وای ــهش ــه م ھــهر ئ ــارهوه، ــی ــرس پ
سهرۆكایه تی ئهنجوومهنی كه كرد
داوای رهتكاتهوهو یاساكه كۆمار
بكات. (٢٤) ماددهی ھهمواركردنی
ئهنجوومهنی بۆ گهرایهوه یاساكه
ماددهكه    ٢٠٠٨/٩/٢٤ وله نۆینه ران
وهك داخــهوه به بهم كرا ھهموار
تر پــــش لــــهوهی زۆر نـــــاوه ڕۆك 
له بابهتكماندا له  نهبوو، تر باش
تیشكمان (ھاوتی) ھهفتهنامهی
بوانه: الیهنهش ئهم سهر  خسته

٤٦٣ له  ژماره ھهفته نامهی(ھاوتی)
.(٥) ٢٠٠٨/١٠/٨ الپهره

ــای(٣٦)ی ــاس ی دیكه جاركی
نرداریهوه  ھهمواركراو،   ٢٠٠٨ سای
سهرۆكایهتی كۆمار. سهرۆكایهتی بۆ
داوای ـــه م دووھ جــاری بــۆ كــۆمــار 
كردوئهمجارهیان ھهمواركرنهوهیان
بــهمــافــی بـــوو تــایــبــهت كشه كه  

كهمینهكان.
رۆژی له نۆینهران ئهنجوومه نی
جــاری  بــۆ یاساكهی   ٢٠٠٨/١١/٣
دیكه ماددهیهكی كرد ھهموار دووھهم
پی وبه (٥٣) ژمارهی به كرا ئیزافه

ماددهیه: ئهم برگهكانی
التالية املكونات متنح اوالً: 
اصصة املقاعد من العدد التالي

احملافظات: مجالس في
ــد واح مقعد ــداد: ــغ ب  .١
ــد واح ومقعد للمسيحيني

للصابئة.
ــد واح مقعد نــيــنــوى:   .٢
ــد واح ومقعد للمسيحيني
للشبك. لأليزيديني ومقعد واحد

واحــد مقعد البصرة:   .٣
للمسيحيني.

واته:
مسیحیهكان بۆ كورسی (٣)  •
دووله و بهغدا پارزگای له (یهك

مووسل).
له  سابئه كان بۆ كورسی (١) •

بهغدا.
ئیزیدیه كانمان بۆ كورسی (١) •

موسل. له
شهبه كه كانمان بۆ كورسی (١) •

موسل. له
نارازین پكھاتانه ئهو ھهموو دیاره
ھهویستی وفــهرمــی توندی به  و 
كۆر ســـه رهرای دا پیشان خۆیان
خهكی و، وخۆپیشاندان كۆبوونه وه 
ل پشتگیریان گشتی به كوردستان

دهكات.
زیاتر  كشهی نارهزاییه ئهم  
ومافكی مرۆڤه  ملیون) له(یهك 
ھاوھه وست ئمهی و ئهوانه رهوای
عراق ســهرانــی وپشتیوانیان،كه
كوردستانی الیــهنــی  و گشتی بــه  
تایبهتی، به  ھهرم وله  ناوهند  له
خهكه ئــهو  ونیگهرانی ــاره زایــی ن
فشاربخرته و، ھهندوهرگرت به
بۆ العراق كۆماری سهرۆكایهی سهر
پهسند ھهمواركردنه   ئهم ــهوهی  ئ
برایانی(مهسیحی) دهنگی وبه نهكهن
خهكی و و شبهك ئیزیدی وكوردی

بین. كوردستانهوه
ــدا ــهغ ب ـــی نــــاوهنــــدی ـــه ت دس
ـــهوهی ـــوون گـــردب ــی ــان ــه ك ــه ن الی و 
پــرۆســه ی ھــــــــزی(٧/٢٢)ی نــــو
ناوهند، وحكومه تی العراق سیاسی
(٢٤) مادده ی چهسپاندنی پاش له

ھرشدایه: حالهتی له
و حهمرین وبــنــار مــه نــده لــی  •
قــهرتــهپــه جــهلــه والو ســه عــدیــه  و
ھز لــه ــهوه ــاكــراوهت ـــه  واوی پ بــه  ت
ــی ورۆ كــوردســتــانــی وده ســه تــی
كوردیهكان الیهنه  وحیزبی سیاسی

كراوه. وتهھمیش تهحجیم
وفی فرت چه ندین به خانهقین •
دراوهو،وا گهمارۆ جوحا) (بسماری و
له كوردستانیهكان رۆلی بهرهبهره

پاشهكشدایه.
ھزی سهربازی به كهركوك وا •
ی (١٢ (فرقهی و  پشتر ناوهند، 
ئهنجوومه نی درووستكردنی و نوێ
خودی وبهندهكانی (الصحوه)
ھهبژاردنی یاسای (٢٤)ى ماددهی
وپۆسته دهســهت كه پارزگاكان 
و پۆليس ھزه كانی و ئیداریهكان
(٣٢٪)ه ئه ساسی سهر له  ئاسایش
بوارانه دا ھهمووئه و له واته بت.
سی سهر له یهك  كــوردی  الیهنی
دهبــــت. پــۆســت وده ســهتــه كــانــى
ــهوهی مــادهی مــرداركــرن ھــه روه ھــا
ھهبژارنهكانی دواخستنی (١٤٠)و
ئهمانه به ھهر ھهموو ئهم پارزگايه ،
ناوهند خۆی دهگهنت، گشتی ئهوه
داوه خۆی وبریاری گلركردۆتهوه
ئهوهى قۆناخهدا لهم بهرنامه وبه
قوت فهرزی كردو سهرقای كرا پی

دانتی.
نــاوهنــدی ئهمه شانی بــه شــان 
پــه ردهی ــر لــه ژ بــه غــدا ھــهرچــۆن
پارزگای له ئیرھاب  بهربهره كانی 
وبوونی ھهیبهت  كهركوك و  دیــاال
وبه یاسا به كوردستانی الیهنی
به وا  گلركردهوه و ته حجیم ھز، 
دهستی مووسلیش له  شوه ھهمان

كردوه. پ
یاسای  یهكهم) -  ٥٣) مــاددهی
و  ھــه مــواركــراو  ٢٠٠٨ سای ٣٦ی

كردنی: تهسبیت
وهكـــو ـــهك ــدی وشـــه ب ــزی ــی ئ  •
وهكو نهك پكھاته) = (مكونات
له خهتهرناكه  سهرهتایهكی كــورد 
رهسهنانه ئهم كورده كردنهوه ی جیا
له كارهساتهكه نهتهوهكهیان. له
كورد جاره ئهمه بۆ یهكهم كه  وهدایه
به ند دارشتنی له بــهشــداره خــۆی 
بۆجیاكرنهوهی یاسایی ومـــاددهی
بۆ وهدهنگیشی كورده و، توژه ئهم
بدات. تهسویقكردنیشى وھهولی بدات
بۆ داكۆكی خۆشكهره ئهمهش زه مینه
گۆمانخستنه سه ر له  كورد نهیارانی
توژهو دوو ئهم رهسهنایهتی سهر
و ــوهردان ــ ــت دهس بــۆ ــه كــه ده رگــای
ئاینی ئیحساساتی به كردنی یاری

خلهكیان. و ومهزھهبی
ژمــــارهی ــی ــردن ك ــد ــه حــدی ت  •
و ئــیــزیــدی ـــورده ك كورسیه كانی 

بهیهك یــهك ھــهر  شه بهكهكانمان
مووسل وتهنھا بۆ پارزگای (كورسی)
ھهموو به  چونكه گه ورهیه. غهدركی
له ئیزیدیهكانمان كورده حیساباتك
گشتی به مووسل و دھۆك پارزگای
(٤٠٠٠٠٠) سنووری له كهمهوه  الی
نوان(٥-٦) له  پشكیان و كهسن

كورسیه.
نییه  دوور شه بهك نفووسی •
بدات، كه س ھهزار (٢٥٠) له خۆی
كورسی (٣) سنووری له پشكیان

له  مووسل. دهبت 
تهنھا  یــهكــهم)  – ـــاددهی(٥٣  م
نییه رهگــهزپــهرســتــیــه ئــه وھــه وــه 
ئیزیدی ــوردی ك جیاكردنهوهی بۆ 
بهكو نهتهوهكه مان له وشهبهكمان
نهیارانی جهھهنمیانه ی نهخشهیهكی
ــهوهی ــرن ــوك ــوب ــهرت ــۆ پ كــــورده  ب
ــگــی  دهن ـــه(٢٠٠) ھــــه زار ـــرل ـــات زی
تهرخانكردنیان و، كوردستانیهكان
به  ئهمهش كورسی، (٢) بۆ تهنھا
كهم بۆ جیدیه ھهولكی تهئكید
لیستی كورسیهكانی ــهوهی ــردن ك
مووسل پارزگای له  چ كوردستانی
ئهنجوومونی ھهبژاردنی بــۆ وچ 

ئاینده. نوینهرانی
قۆناخی سای (٦) ــاوه ی م له 
الیــهن لــه عــــراق ــی ــردن ــرك ــی داگ
ئهمنی ــی ــه ف ــهل م ئــه مــریــكــاوه،
ناوچه وگشت مووسل پارزگای
الی كوردستان تهعریبكراوه كانی
ئه مریكایه، ــازی ســهرب ده ســه تــی
به ھۆی ماوه یهدا، ئهو  مه یانهی له
به عسی و ئیرھابی توندوتیژی كاری
ناوشاری حهدك تاكو شۆڤینی، و
پاككراوهته وه (له كورد له مووسل

شارهكه   كوردی ھهزار سنووری(١٠٠) 
شهھید لی بهسهدانیش ھهھاتووهو
(مهسیحیهكانمان) برا له جگه كراوه
دهبتهوه چتر خه ریكه وا و،پرۆسهكه
مرداركرنهوهی رگای له ونــاوهنــد
بهنده  ومـــادده و  (١٤٠) ـــاددهی م
له پشتگیری و، دیكه یاسایهكانی
ومهزھهبیهكان وشۆفینی بهعس
ئهنجوومهنهكانی و،دروستكردنی
جاش)،  و فورسان = (الصحوه 
بهكوو مــووســل  ــاری ش ــاو ن ــه ك  ن
بهر خسوهته دهوروپشتی ناوچه كانی

گهوره . مهترسيهكی

وشهبه ك..! ئيزدی كوردی يش وبه (٥٣) دابران (٢٤) كهركوكيان ماددهی به
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دهبت داكۆكی
ژمارهی و ناو لهسهر

كوردی برایانی كورسی
بكرت فهیلیمانیش

بهغداو تایبهتی له به
ھیچ كوت ودیاال.

برایانی ژمارهی كات
فهیلیمان كوردی
(كلدۆ برایانی له

ئاشووری وكوردی
وشه بهك) ئیزیدی

و بهسره  و بهغدا له 
كهمتر نییه مووسل 

ئَيزدى ئاوارةى خَيزانَيكى ضةند

birura@rozhnama.com
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ذاذلَةيي سالَح

كؤتايي سيَيةمء بةشي

سيستمي كوردستاندا هةرَيمي لة
ناوةنديي سةرةتاييء قؤناغي لة خوَيندن
بنةإةتي، قؤناغي ناونراوة ئَيستا طؤإاوةو
لة سوود زياتر سيستمةكة طؤإيني بؤ
بةآلم وةرطــيــراوة، سويدي سيستمي
ئامادةكاريي ئةوةية طرنطة زؤر ئةوةي
طؤإانكارييةك لة قؤناغي نةكراوة بؤ هيض
قؤناغةكان هةموو كة زانكؤ ئامادةييء
بةيةكةوة راستةوخؤيان  ثةيوةنديي 
كة ئةوانةي يةكترين. تةواوكةري هةيةو
بنةإةتي. قؤناغةكاني لة مامؤستا دةبنة
بة خوَيندنيان ثرؤطرامةكاني دةبَيت
لة ئةوانةي دواجار كة دانرَيت جؤرَيك
طؤإانكاريية ئةو بتوانن دةردةضن زانكؤ
بنةإةتي قؤناغي لة خوَيندندا سيستمي لة
بطةيةنن، بةئةنجام ناوةنديي دواجاريش
ثالني بةرنامةو لة  زياتر  ــةوةي ئ بؤ
قؤناغةكاني بؤ بطةين سويدي حكومةتي
هةرَيمي جياوازيي  زانيني خوَيندنء 
سةرنجي بةيةكةوة با سويد، كوردستانء

بدةين: خوارةوة ئةوةي
وةكو سويد لة بنةإةتي قؤناغي
نةخوَيندةواريي نةهَيشتني قؤناغي
مرؤظةكان ئةوةية طرنط سةيردةكرَيتء
لةم خوَيندن بؤية بكةن، خوَيندةوار
نييةو بةزؤرة. قؤناغةدا ئارةزوومةندانة

تةواودةكةن، قؤناغة ئةم ئةوانةي
تةنها فَيردةبنء كةم زؤر بةشَيكيان
زةحمةت بة زؤر  دةبــنء خوَيندةوار
تريشةوة لةاليةكي دةدؤزنةوة، كارَيك
قؤناغةيان ئةم كة هةية تر هةندَيكي
يان بخوَينن زياتر نايانةوَيت تةواوكرد

نيية. خوَيندنيان زياتر تواناي
داناوةو تايبةتي بةرنامةي حكومةت
كاريان فَيربووني خولي  بةردةوامي بة
جياجياكاندا شوَينة  لة دةكاتةوةو  بؤ
خؤيان طوزةراني ذيانء دادةمةزرَينء
حكومةت بة باجيش ــةنء دةك دابين
كوردستاندا هةرَيمي لة بةآلم دةدةن،
قؤناغي قوتابييانةي لةو دةثرسَيتةوة كآ
خوَيندن لة واز تةواودةكةنء بنةإةتي
هةر نامَينَيتء لَييان ئاطاي كةس دةهَينن؟
دةست دةدرَينة دةضنةوةو بيريش لة
قؤناغي دواي  قةدةر. قةزاو رؤذطــارو 
بةشي دَيت، ئامادةيي قؤناغي بنةإةتي
قؤناغةدا لةم  قوتابييان زؤري  هةرة
بؤ خوَيندن ثرؤطرامَيكي دةيانةوَيت
بة ئارةزووي هةَلبذَيرن فَيربووني كارَيك

كات زووترين بة ئــةوةي  بؤ خؤيان، 
بكةنء دابين خؤيان طوزةراني ذيانء

ئازادبن.
تواناكاني هةموو سويدي حكومـةتي
هةلي ئةوةي بؤ كار خستووةتة خؤي
بؤ كــار فَيربووني هةلي خوَيندنء
رَيطةي لة  بكات دةستةبةر هةمووان 
بةهَيزكردني زؤرو بودجةي داناني
حكومةت بةرنامةي تايبةتةوة،  كةرتي
بطةنة خوَيندكاران  هةموو كة ئةوةية 
سويد ــازاإي ب ضونكة زانكؤ، قؤناغي
دةبَيت هةيةء كار هَيزي  بة ثَيويستي
ثَيطةياندنء بةرنامةي هةبَيت بؤ حكومةت
لة ثسثؤإ شارةزاو  كرَيكاري فَيركردني 
كؤمةَلطةدا، جياجياكاني بوارة هةموو
لة ئامادةكراوة خوَيندن ثرؤطرامي سةدان
بيناسازي، ثيشةسازي، بازرطاني، بواري
هتد، هاتوضؤ... ثةروةردة، تةندروستي،
ثرؤطرامي دةيان بوارانة لةم يةكَيك هةر
ــار دواج ــامــادةكــراوة، ئ بؤ خوَيندني 
خوَيندكاراني ـــةرةزؤري ه زؤربـــةي
دةبنة تةواودةكةنء  ئامادةيي قؤناغي 
دةبةن. بةرةوثَيشةوة وآلت كارو هَيزي
دةيانةوَيت كة ئةوانةي تريشةوة لةاليةكي
ذمارةيان باآل، خوَيندني قؤناغي بضنة
ئةو بؤ بةرنامةي حكومةت نابَيتء زؤر
لة لةوةداية سةير بةآلم داناوة، قؤناغةش
بوو خوَيندةوار كةسَيك هةر ئَيمةدا وآلتي
دةيةوَيت هةمووي كاربكاتء نايةوَيت
زانكؤ قؤناغي كة كاتَيك زانكؤ، بطاتة
هةزار لةوةي سةدان دةكةن، جطة تةواو
بةدةطمةن خةرجكراوة، تَيدا دؤالريان
دةست كارَيكي دادةمةزرَيتء كةسَيك
نابَيت، بةرهةمي كةسيش دةكةوَيتء
حكومةتةكةي ئةوةية لَيرةدا ثرسيار
هةموو ئةو بؤ ضيية بةرنامةي ئَيمة
تةواو ئامادةيي قؤناغي كة خوَيندكارانةي
لة يان زانكؤ بضنة نايانةوَيت دةكةنء

ئةي وةرناطيرَين؟ نييةو شوَين زانكؤكاندا
خوَيندكارانة ئةو بؤ حكومةت بةرنامةي
دواجار دةكةنء  تةواو زانكؤ كة  ضيية
كةواتة ناكةوَيت؟ دةســت كارَيكيان 
نييةو ثالن بةرنامةو ئَيمةدا وآلتي لة
دةبَيت. خوَيندندا لةثَيناوي تةنها خوَيندن
لة زانكؤ قؤناغي بؤ بطةإَيينةوة با
ئةوروثيدا، يــان سويدي كؤمةَلطةي
دةيانةوَيت ئةوانةي  زؤري  ــةي زؤرب
نوخبةي تةواوبكةن، زانكؤ قؤناغي
زؤرةدا، ذمــارة ئةو  لةناو  قوتابييانن 
ئومَيدَيكي هةموو سويدي حكومةتي
ثَيبطةنء زووة هةرضي  كة  ئةمانةية بة
بطرنة دةســةآلت جَلةوي دواإؤذدا لة
بةرنء بةرةوثَيشةوة وآلت دةســتء 
حكومةت بدةن، ئةنجام تازة داهَيناني
لة دةكات بؤ ئامادةكارييةكيان هةموو
زانكؤي ثسثؤإ، مامؤستاي دابينكردني
لة تر، ثَيداويستييةكاني ثَيشكةوتوو،
بةرزو نمرةي تةنها سويددا زانكؤكاني
نة وةرطرتني، بؤ  زامنة قوتابي  تواناي
هةية دةسةآلتي حيزب نة هةية واسيتة
سويد زانكؤكاني كة ئةوةي زانكؤدا، لة
جيادةكاتةوة، كوردستان زانكؤكاني لة
بة ثــاأل ــنء زام دةبَيتة كة  ئةمانةية
طةرمي بة زؤر كة دةنَيت خوَيندكارةوة
خؤي بــاش بــداتء خوَيندن هــةوَلــي

فَيربكات:
ذياني خؤي  دةبَيت يةكةم: خوَيندكار
يارمةتي حكومةت بكاتء  دابين خؤي
ثارةي قةرز  بة حكومةت بةآلم نادات،
وةرطرتني رؤذي يةكةم لة ــآء دةدات
سةر، دةضَيتة قازانجي قةرزةكةشةوة
بؤية دةوَيت،  دانةوةي قةرزيش ديارة 
دةبَيت تةواوبكات، خوَيندن  درةنط هةتا
قةرزدار زياتر بكاتء قةرز ثارة زؤرتر

دةبَيت.
كؤرسةكاني بؤ هةموو دةبَيت دووةم:
ئةوةش بكإَيتء كتَيب خؤي خوَيندن

دةوَيت. زؤري ثارةيةكي
خوَيندن خوَيندكار كة كاتَيك سَييةم:
نيية بةرثرسيار  حكومةت دةكات تةواو 
هةوأل خؤي دةبَيت دامةزراندني، لة
هةتا بؤية  ثةيدابكات، كارَيك بــداتء 
قةرزةكةي دةستكةوَيت، كاري درةنط

دةبَيت. زياد لةسةر
بةتوانا زيرةكء كةسَيكي ئةطةر بؤية
دةستدةكةوَيت، كاري زةحمةت بة نةبَيت
لة كارَيك بؤ خوَيندكار وةرطرتني
واسيتة هةإةمةكيء بة هةروا شوَينَيكدا
دةكةنء لةطةَلدا ضاوثَيكةوتني نييةو
نةبَيت بةدَليان ئةطةر تاقيدةكةنةوة،

ســةرةوة لة كة ئةمانةي وةريناطرن،
كاريطةرن طةورةو ثاَلنةري باسمكردن
باش زانكؤ خوَيندكاري ئةوةي لةسةر
تــةواوي هةوَلي ماندووبكاتء خؤي
لةبةرئةوةية هةر بــدات،  خؤفَيركردن
زؤر ثلةيةكي لة زانكؤكان سويد لة
هةمووان، الي ثيرؤزن  زؤر  بةرزدانء 
زانكؤش قوتابياني زانكؤو مامؤستاي
طرنطيي ثيرؤزييء هةمانشَيوة بة
تــازةكــانء داهَينانة هــةيــة. خــؤيــان 
سةرسوإهَينةرةكاني ثَيشكةوتنة
هةمووي عةولةمة ســةردةمــةي ئــةم 
دةطرَيت، سةرضاوة زانكؤكانةوة لة
خاوةن نوَيي نةوةيةكي زانكؤكاندا لة
بةردةوامي بة كة ثَيدةطات  ئةزموون
هةموو لة تازة ثَيشكةوتني طؤإانكارييء
دةدةن، ئةنجام كؤمةَلطةدا بوارةكاني
نةوةيةكي كة ئَيمة  وآلتي  بةثَيضةوانةي
ثَيدةطاتء بَيتوانا نةزانء نةخوَيندةواري
لةم نيية، طؤإانكارييةكيان  هيض  تواناي
نة زانكؤو ثيرؤزيي نة ئَيمةدا وآلتةي
ثيرؤزيي نة زانكؤء مامؤستاي ثيرؤزيي
زانكؤكاني مــاوة.  زانكؤ خوَيندكاري
حيزبةكانةوة ــةن ــةالي ل كــوردســتــان
قوتابيانء وةرطرتني تَيخراوةو دةستي
حيزبايةتيية، بنةماي لةسةر مامؤستايان
نادرَيتء قوتابي تواناي نةوةو بة طوآ
هةية، طرنطي  رؤَلي  شةخسي  ميزاجي 
مامؤستاياني كةمي زؤر بةشَيكي
هةية، باشيان تواناي كة نةبَيت زانكؤ
تردا ئةواني لةناو كةمينةنء ئةوانيش
حيزبايةتي ثةيوةنديي ئةوةي ونبوونء
سويد لة دةخــرَيــت. ثشتطوآ نةبَيت،
بةثَيي زانكؤكاندا لة قوتابيان وةرطرتني
هةإةمةكيء بة هةروا ثالنةو بةرنامةو
ناكةنةوة، كؤلَيذ قوتابيان رازيكردني بؤ
هةماهةنطيي بة باآل خوَيندني وةزارةتي
ثَيداويستيي لةسةر ثالندانانء وةزارةتي
حكومةت فةرمانطةكاني تايبةتء كةرتي

خوَيندكار وةردةطرن.
زانكؤكاندا لة قوتابيان وةرطرتني
لةسةر دةكةوَيت دؤالر مليؤن سةدان 
ثَيداويستيي نةزانن ئةطةر حكومةت،
هةرطيز زانستي،  بوارَيكي بؤ  هةية
لة وةرنــاطــرن. قوتابي بةرنامة بةبآ 
ثالني بةرنامةو كوردستاندا هةرَيمي
لة قوتابيان وةرطرتني بؤ نيية داإَيذراو
ثَيداويستيي بنةماي لةسةر زانكؤكاندا
حكومةت وةرناطيرَين، زانكؤ لة قوتابيان
زؤرة ذمارة ئةو بؤضي نازانَيت خؤشي
زؤر كةمينةيةكي دواجار وةردةطرَيت،

نين. ثَيويست دادةمةزرَينء كةم

هةموو ئةو كــردنــةوةي ثَيدةضَيت
كةمكردنةوةو بــؤ تةنها كؤلَيذانة
كؤلَيذ هةندَيك بَيت، قوتابيان رازيكردني
وةردةطرَيتء خوَيندكار  بةردةوامي  بة
دادةمةزرَين، كةسَيك كةميش بة زؤر
قوتابخانةكان زؤربــةي لة لةوالشةوة
ئينطليزيء مامؤستاي هــاواري هاوار
دةبةنة ثةنا زؤرجار ماتماتيكة, فيزياو
ثيشةسازي كشتوكاألء ئامادةيي بةر
بةشانة ئةو دةرضوواني  وةرطرتني  بؤ
واش جاري سةرةتايي، مامؤستاي بؤ
دةكةنة تر كؤلَيذةكاني دةرضووي هةية
حكومةتي ئةوةية  ئينطليزي، مامؤستاي 
باشة ئيفليج، ــاي ــودةزط دام ئيفليجء
ثَيويستيي بةقةدةر لةوةي رَيطرة كآ
لة وةرطيرَيت قوتابي قوتابخانةكان
هةر لَيهاتووة واي ثةروةردة، كؤلَيذةكاني
دةست كاري هةبوو، بإوانامةي كةسَيك
مامؤستا، بة نابيت بؤ دةَلَين نةكةوت
بةشي ضةمضةماأل تةكنيكي ثةيمانطةي
ناكةوَيتء دةست كاريان كؤمثيوتةر
لةمةي سةرةتايي. مامؤستاي دةكرَينة
بآ ئاوا تَيدةطةين كة لة وآلتَيكي سةرةوة
سيستمي ناتوانرَيت نةك سةروبةرةدا
بضَيت، بةرةوثَيشةوة  بطؤإَيتء خوَيندن 
زانستء ئاستي لةدواي رؤذ رؤذ بةَلكو

خوارةوة. دَيتة زانياريي
دواييدا رؤذةي ضةند  لةم ئــةوةي
لة ضؤن كة خوَيندبَيتةوة رؤذنامةكاني
دةستكاريي سلَيماني هةولَيرو زانكؤي
كراوةو دكتؤرا ماستةرو كورسييةكاني
دراونةتة موستةحةق كةساني لةبري
بةرثرسةكان، دؤستى حيزبيء كةساني
لةم خوَيندن كة تَيدةطات باش زؤر
كارةساتَيكي بــــةرةوإووي وآلتـــةدا
ئةوةي طةيشتة كار كة دةبَيتةوة، طةورة
ئةوة جَيطرةكانيان زانكؤكانء سةرؤكي
نابةجَييانة كارة ئةو بؤ ياسا بكةنء قبوأل
ــرةك زي قوتابي حةقي  بهَيننةوةو
خاتري لةبةر بَيتوانا كةسَيكي بدةنة
ضي دةبَيت دؤستايةتي،  حيزبايةتيء 
طؤإانكارييةك ض  بةنيازي مابَيتء  تَيدا
لة هةية طومان ئَيستاش هةتا بين،
زانكؤ. مامؤستاي هةندَيك بإوانامةي
هةرَيمي لة خوَيندن سيستمي طؤإيني
سيستمي طؤإيني بةبآ كوردستاندا
دوورخستنةوةي وآلتء بةإَيوةبةري
ثةروةردةدا، بواري لة حيزب دةسةآلتي
بتةوَيت ئةطةر نيية، طؤإان قابيلي هةرطيز
سةر بخةيتةوة كوردستان زانكؤكاني
خؤيانء ثاكسازييء ضاكسازييان سكةي

دةوَيت. ساَلَيكي دة النيكةم بكرَيت، تَيدا
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ئةوةى وةزارةتى ثةروةردةى دواى
كــوردســتــان ــمــى  هــةرَي حكومةتى 
كؤمةَلَيك خؤيدا  كؤنطرةى لة  ثارساأل
سيستمى لة بنةإةتى  طؤإانكاريى 
وانةوتنةوةدا شَيوازةكانى ثةروةردةو
ضةند لة رةنطة  كة طةياند، بةئةنجام 
دةرئةنجامةكانى، تردا نزيكى ساَلَيكى
نَيطةتيظةكانى ئةو ثؤزةتيظء اليةنة واتا
بةدةربكةون، بةتةواويى طؤإانكارييانة
طؤإانكارييةكش هيض دَلنياييةوة بة كة
نابن، ــة ــةن دووالي ئــةو بوونى بةبآ 
وةك طرنطى سيستمَيكى بةتايبةت
نةمانةوَيتء بمانةوَيتء كة ثةروةردة
ثةيوةنديى خواست بةبآ بةخواستء
تاكةكانى بةسةرلةبةرى  راستةوخؤى 
لَيرةو رةنطة هةية. كؤمةَلطةكةمانةوة
ضةند دةزطايةكى راطةياندنةوة لة لةوآو
لةسةر تَيروتةسةل وردو  لَيكؤَلينةوى
طؤإانكارييانة كرابَيت، سةركةوتنى ئةو

هَيشتا زووة بةآلم بةثَيضةوانةوة، ياخود
ئةوةى دياريبكرَيت. اليةنانة ئةو تاكو
ئةوةية نوءسينةية،  ئــةم مةبةستى
ئةو هاوشانى دةشبَيت  ثَيويستةو  كة
سيستمى لة كة طؤإانكارييانةى هةموو
ئاوإَيكيش كراون، فَيركردندا ثةروةردةو
خوَيندنطةكانيش قوتابخانةو بيناى لة
راسثاردةو بتوانرَيت تاكو بدرَيتةوة،
طؤإانكارييانة ئةو تايبةتمةندييةكانى
ضونكة بطةن، بةئةنجام خؤى وةكو
بة ضاوَيك ئَيستادا لة بَيتء ئةطةر
قوتابخانةو هةرةزؤرى زؤرينةى بيناى
ئةوا بطَيإين، كوردستاندا خوَيندنطةكانى
كة رووندةبَيتةوة  بؤ  راستييةمان ئةو 
نةك طونجاونين لةو قوتابخانانة زؤرَيك
بةتايبةت ثةروةردة،  نوَيى سيستمى  بؤ
لة تايبةتتريش بة شارؤضكةكانداو لة
كة دةستةكاندا، دوورة ناوضة طوندو
خانوءى قوتابخانةكانيان بيناى زؤربةى
مةرجةكانى لة هةموو بةدوورن قوإنء
سآ تا دوو لة تةنها قوتابخانةو بة بوون
كة ثَيكدَيت، ساكار سادةو زؤر ذوورى

ض مامؤستاو  ض ــردوودا راب ساآلنى لة
ماونةتةوةو تيايدا بةناضاريى قوتابى
ــةروةردةو ث ثرؤسةى  بة  درَيــذةيــان
سةردانكردنء بة ئةطينا داوة، فَيركردن
قوتابخانةى لة هةندَيك ناو ضوونة
خوَيندنء ئارةزووى  نةك طوندةكان، 
خواى خوا بةَلكو ناكةيت، وانةوتنةوة
بيناى ئةو  زووتر سةعاتَيك كة ئةوةتة 
هةموءشمان بةجَيبهَيَليت. قوتابخانةية
كة دةزانــيــن راستيية ئــةو ــاش  زؤرب
شياوبَيتء قوتابخانة بيناى ضةندة
بةتةواويى قوتابخانةى مةرجةكانى
طؤإةثانى وَينةى لة هةر بَيت، تَيدا
وَينةكَيشانء ذوورى ياريكردنء
باخضةى دةطاتة تا طَيإان ئاهةنط هؤَلى
هةمووى ئةمانة كة هتد...، قوتابخانةو
قوتابيش هةم مامؤستاو هةم وادةكةن
جــؤشء ــنء حــةزي ــكــى ــَي بــة دةروءن
بؤ تةواويان خؤشةويستى خرؤشء
وةرطرتنى طوَيطرتنء وانةوتنةوةو
خؤيةتى هةقى  بؤية هةبَيت. وانةكان 
داوةتة شانى ضؤن ثةروةردة وةزارةتى

دةستى طرانةو ء قورس ئةركة ئةو
سيستمى لة تةواو طؤإانكاريى داوةتة
طةرةكيةتى فَيركردنداو ــةروةردةو ث
طؤإانكارييةكان بةرهةمى زوويى بة
ثيادة سةركةوتوو سيستمَيكى ببينَيتء
زؤر كة ثَيويستة  ئاوهاش بكرَيت، 
طِؤرانكاريى لة بكات ثةلة لةوةش زياتر
بيناى هـــــةرةزؤرى ــةى ــن زؤري ــة  ل
زؤرَيكيان تةمةنى كة قوتابخانةكان،
مةرجةكانى تَيثةإاندوءةو ساَلى دةيان
ئةمة ــاوة، ــةم ن ــدا ــَي ت قوتابخانةى
قوتابخانةو زياترى  نيوة لة  جطةلةوةى
دوءرة شوَينة طوندو لة خوَيندنطةكان
لة ثَيكهاتوءة ثَيكهاتةكةيان دةستةكاندا
كة بَيكةَلك، كةمء ذوءرَيكى ضةند تةنها
كَيشةى ضةندين رابردوودا ساآلنى لة
طــرتــوءةو بةرؤكيانى ــؤر ــؤراوج ج
نةدؤزرَيتةوة، بؤ ضارةيةكيان ئةطةر
سيستمى جَيبةجَيكردنى لةكاتى ئةوا
ساآلنيان كَيشةكانى نوَيدا ثةروةردةى
يةكدا بةسةر  تر هَيندةى ضةندين 
ناتوانرَيت ئةوساش دةبــنء كةَلةكة

سيستمة ئةو راسثاردةكانى رَينمايىء
جَيبةجَينةكردنى كة بكرَيت، جَيبةجآ
لةكاتى راسثاردانةش رَينمايىء ئةو
قوتابخانةو ئةو بةشانى شان خؤيداو
سةنتةرى دةكةونة كة خوَيندنطةيانةى
الوازييةكانى طــةورةكــانــةوة، شــارة 
دةردةخات. ثةروةردة نوَيى سيستمى
راسثاردةو ئةو  هةموو بؤئةوةى  جا
ثةروةردةو سيستمى لة كة رَينماييانةى
بةردةواميش بة ــراوةو ك فَيركردندا
دةكرَيت بة سةركةوتوويى لة سةرجةم
دوورة شارؤضكةو طوندو شوَينة شارو
بكرَيت، جَيبةجآ يةك وةكو دةستةكاندا
لة زؤرةوة  جياوازيى كؤمةَلَيك نةك بة
زؤر شوَينَيكةوة بؤ شوَينَيكى تر دةبَيت
بيناى طؤإانكارييةكانى لة بير بةزوويى
بكرَيتةوة، قوتابخانةكان خوَيندنطةو
سةرجةم ئةوا وانةكرَيت، ئةطةر ضونكة
جَيبةجَيكردنيان طؤإانكارييةكانء
وةردةطرَيتء دووهةوا بانَيكء شَيوازى
سيستمَيكى بة  سيستمةكة ناتوانرَيت 

بكرَيت. هةذمار سةركةوتوو

طؤأانكاريية بة ثَيويستيان قوتابخانةكانيش بيناى

بنةأةتي قؤناغي دواي قؤناغةكاني خويَندنء نوَيي سيستمي
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زةرطةتة طةإةكى شةقامةكانى
١٤٩ مليؤنء ٩٨٦ هةزارء  بإى بة
ثارَيزطاى  لةاليةن دينار ٧٥٠
بؤ ئــيــنــارةيــان سلَيمانييةوة

دةكرَينةوة. رووناك دادةنرَيتء
كؤمثانياي لةاليةن ثرؤذةكة
ـــتء دةدرَي ئةنجام (راك)ةوة
ثارَيزطا ثرؤذانةى لةو بةشَيكة
شةقامةكانى رووناككردنةوةى بؤ
وةك دةدات ئةنجامى ناوشار
حةمدى ــةوىء  ــةول م شةقامى

(قةنات).
بةإَيوةبةرى مستةفا، نةورؤز
بؤ بــــةدواداضــــوون ثــــالنء 
سلَيمانى، ثارَيزطاى ثرؤذةكانى
ــرؤذةى ث كــة ــرد ــةوةك ل باسى 
رووناككردنةوةى بؤ ئينارة دانانى
زةرطةتة طةإةكى شةقامةكانى
بودجةي لةسةر ــدا، شــةوان لة 
ساَلى بؤ هةرَيمةكان ثةرةثَيداني

ثرؤذةكة  ئةنجامدراوةو  ٢٠٠٧
سةرضاوةي تةنها تةواوبووةء
كارةباي ماوةكةفةرمانطةي كارةبا
ثرؤذةية دةكات، وتي: «ئةم دابينى
تةواوبووة، نةماوةء كةموكوإي

داناني بؤ ضاأل هةَلكةندني تةنها
سةروكآلوةكةيء ستوونةكانء
ماوة، ترى ثَيويستي هةندَيك
بةثَيى كارةبا فةرمانطةى كة

دةدةن». ئةنجامى ثسثؤإييان
ئينارةى دانانى ــرؤذةى ث لة 

ستووني   ٥٠ شــةقــامــةكــانــدا
 ١٠٤ ــريء  ــةت م  ١٢ ــي ــاك روون
دوو  ٤٠٠w سؤديؤم، ثإؤجكتؤري
فؤتؤسَيأل  ٤ محاويلةي١٠٠kvء
٣ بة ٢  كَيبَلي ٤ بة ١٦ء كَيبَلي بة
ئامادةية ئَيستا كة بةكارهاتووة،
كارى هةندَيك تةنها كاركردن، بؤ
ئةنجام ماوة كارةبا فةرمانطةي

كارثَيكردنى. بؤ بدرَيت
عةبدوَلآل، عيزةدين هيوا
رَيــطــةثــَيــدراوي ــةري ــوةب ــةإَي ب
ــرؤذةى ث كة  راك، كؤمثانياي 
شةقامةكانى رووناككردنةوةى
ئةنجامداوة، زةرطةتةى طةإةكى
وتى:«يةكةمثرؤذةيةلةمطةإةكةدا

 ٣ ماوةي لة كة دةكرَيت، جَيبةجآ
هةندَيك ئةطةر تةواوبوو، مانطدا
نةبواية، رةنطة كَيشةي بضووكيش
سةرةتا ببواية،  تةواو زووتريش 

دينار  هــةزار   ٦٠٠ مليؤنء   ١٣٦
بةآلم تةرخانكرابوو، ثرؤذةكة بؤ
بضووك، طؤإانكارييةكي ثاش

مليؤنء   ١٤٩ بؤ زيادكرا بإةكةي
٩٨٦ هةزارء ٧٥٠ دينار». 

ئةندازيار خؤشيةوة الى
بةشي لة  عةبدولكةريم، ــان  داب
طشتيي بةإَيوةبةرايةتي ثالندانانى
لةوةكرد باسى سلَيمانى، كارةباى
ديزاينَيكيان ــردوو راب ساَلي كة 
كـــردووة، ــؤ ئــةو ثــرؤذةيــة ب
بؤ بودجةى «هةوَلماندا وتــى:
ثارَيزطا ــةآلم ب بكةين، دابين
دابينكردء ثرؤذةكةيان بودجةي
سةرثةرشتيي هاوبةشي بــة
كَيبَليش طَلؤثء كردء ثرؤذةكةمان
كارةباوة بةإَيوةبةرايةتي لةاليةن
خستةإوو ئةوةشى دابينكراوة»،
هةية كؤمثيوتةرييان بةرنامةي كة

ديزاينكردن. بؤ
كارثَينةكردنى ــارةى ــةب ل
«ضاوةإآ وتيشى: طَلؤثةكانةوة،
لةم بكرَيت، ئيستالم بــوويــن
بؤ ئيستالمةكةي هةفتةيةدا
بؤكراوةء زةرعةشي دةردةضَيتء
دادةطيرسَيت»، ئيستالمةكة دواي
ثرؤذةكة كة خستةإوو ئةوةشى
كةموكوإي بآ خؤيدا  لةكاتي
طرةنتي ساَلَيك ماوةي تةواوبووةء
لة كة كةموكوإييةك هةر بؤ هةية

دةربكةوَيت. ثرؤذةكةوة
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مةجيد نيان

كؤنترؤَلى كوالَيتى بؤ تاقيطةيةك
٢ مليار دينار  لة بة بإى زياتر رووةكى
بودجةى لةسةر بةكرةجؤ ناوضةى لة
دروستدةكرَيت، سلَيمانى ثارَيزطاى
ــش ــي ــان ــدارةك ــدي ــوةن ــةي اليــةنــة ث
كاركردنى كردنةوةو بة لةوبإوايةدان
كــؤنــتــرؤَلــى دةتـــوانـــن تاقيطةكة 
رآ بكةنء رووةكييةكان بةرهةمة
تةشةنةسةندنى بآلوبوونةوةو لة

بطرن. نةخؤشييةكانى
تاقيطةية ــةو ئ دروســتــكــردنــى

 ٣٠ ـــاوةى م ــة ل ــة ك لــةكــاتــَيــكــدايــة
ناوضةى لة تةنها ــردوودا راب ساَلى
كشتوكاَلي زةوي بةكرةجؤ كشتوكاَلي

 ٣ لة سةرسوإهَينةرو بةشَيوةيةكى
 ٢٢٠ بؤ كةمبووةتةوة دؤنمةوة هةزار
طوندةكانء ضؤَلبوونى سةربارى دؤنم،
زةويية لةسةر وشكةساَلى كاريطةرى
دةستبةرداربوونى كشتوكاَلييةكانء
كشتوكاَلي، زةويوزاري  لة  جوتياران
بةروبوومى ناوةوةى هاتنة هةروةك
كؤنترؤأل بَيئةوةى دةرةوة لة رووةكى
بؤ ثَيويستيان ثشكنينى بكرَينء
نةخؤشيية تةشةنةسةندنى بكرَيتء

رووةكييةكان.

مليارو   ١ بإى سةرةتا تاقيطةكة
٣٠ مليؤنء ٦٧٦ هةزارء ٥٠٠ دينارى 
مانطى لة بإياربوو تةرخانكراو بؤ
بة دةست رابـــردووةوة ساَلى ١٢ى 
بةهؤى بةآلم بكراية، تَييدا كاركردن
فراوانتركردنى، ديزاينةكةىء كَيشةى

 ٢٣٧ مليارو   ٢ بة كــرا بودجةكةى
١١ى مانطي لة بإيارة دينارو مليؤن

بكرَيت. تَيدا كارى ئةمساَليشةوة
بةشي لَيثرسراوي نوري، نةجدةت
كشتوكاَلي توَيذينةوةى ثاراستني
ئةو كة لةوةكرد باسى بةكرةجؤ،
دروستدةكرَيت، طةورةيةى تاقيطة
ثَيكدَيت تاقيطةيةك كــؤمــةَلــة لــة 

ــؤرة ج ئــةو ــؤ كــؤنــتــرؤَلــكــردنــي ب
بة سنوورةكانةوة لة نةخؤشييانةى
دَيتة رووةكييةكان بةرهةمة هاتني
رَيطةيةوةو «لةم وتى: كوردستان،
هاتني لة رآ  تاقيطانةوة ئةو  بةهؤى
قإكةري دةطرينء نةخؤشييانة ئةو
نةخؤشييةكان ء مَيروو لةناوبردني
تاقيطةية ئةم بةكاردةهَينين»، كةمتر
كة مَيرووانةشة ئةو لةناوبردني بؤ
لةناوبردني هــؤي دةبنة زؤربـــةي
بة كة كشتوكاَلي زؤري بةرهةمي
ضارةسةري هةروةك ناسراوة، «ثند»
لة ساآلنة  كة دةكات نةخؤشييانة ئةو

دةدات. رووةك

ــةري رووب لةسةر تاقيطةية ئةو
دوو  لة دروستدةكرَيتء مةتر  ٤٧٨٥
تَيداية تايبةتى هؤَلى كة ثَيكدَيت، نهؤم
ئةو هةموو رووةكــي،  نةخؤشيي بؤ 
كة كؤدةكرَيتةوة تَيدا طوآلنةشى جؤرة
كلتوورَيكي وةك هةيةء كوردستاندا لة
ثؤلَيني كؤدةكرَينةوةو  نةتةوةيي 

دةكرَيت. طوَلةكان جؤريي
ــةري ــوةب ــةإَي ب زانـــا مــحــةمــةد،
بةكرةجؤ، كشتوكاَلي توَيذينةوةى
كردنةوةي لة ئامانج كة روونيكردةوة
ئةو لةناوبردني بؤ  تاقيطةية ئــةم
سةوزةو بةهؤي كة نةخؤشييانةية
ــةوةو ــان ــوردســت ك ــة ــن ــوةوة دَي ــي م
دةطمةنانةى نةخؤشيية ئةو بنبإكردني
ئَيستا تا «كة دةبن دانةوَيَلة تووشي
نةبووة، كوردستاندا لة نةخؤشيانة ئةو
بةروبوومي بةهؤي ئيستا ــةآلم ب
دةبنء دانةوَيَلة تووشي هــاوردةوة
دةستنيشاني دةتوانَيت  سةنتةرة  ئةم
ضارةسةري بكاتء نةخؤشييةكانيش

بكرَيت». بؤ خَيراشى
تاقيطةيرووةكيبةشَيكةلةوثالنةى
ثةيوةنديدارةكان اليةنة حكومةتء
بةرهةمي ثةرةثَيداني بؤ دايانناوة
ئابووريي بوذاندنةوةى كشتوكاَلييء

كوردستان.
كة لةوةشكرد باسى محةمةد زانا
دامةزراندنى بؤ كاركردن  سةربارى
زيادكردنى بؤ كــار  تاقيطةية، ئــةو
لةإَيى خانووى كراوة بةرهةمى ناوخؤ
٧٠٪ى «ئَيستا وتى: ثالستيكييةوةء 
ناحيةكاني قةزاو لة  خةيار بةرهةمي
داهاتَيكي لةوةش جطة خؤمانةوةية،
طواستنةوةي بؤ تةرخانكرا بــاش
ناحيةكانةوة طوندو لة ناوخؤ ميوةى
هةزار شةش دابينكردني  ناوشارو  بؤ
ثارَيزطاي سنوورى  بؤ بنةتؤو  تةن
ئَيستامان هةوَلةى ئةم سلَيماني،
كارَيكي كشتوكاَلي بةرهةمي بؤ
تاقيطةيةش ئةو دروستكردني باشةو
كوالَيتي بؤ دةبَيت يارمةتيدةرَيك
بةرهةمة ثاراستني خؤراكء كؤنترؤَلي

رووةكييةكان».

دادةنـريَـت رووةكـى كـؤنتـرؤلَـى تـى كـوالـيـَ

شار رووناك دةكريَتةوة شةوانى

دينار مليار ٢ لة زياتر بإى بة

رووةكى تاقيطةيةكى نموونةى

شةقامةكان دانراوة لةسةر ئينارانةى بةشَيك لةو

دةهَينرَينة  لةدةرةوة رووةكييانةى بةرهةمة لةو بةشَيك  
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٣٢١ ئاشكرا بانطةوازي

بؤ بالة باسكةو دةستء تؤثي كراوةي ياريطاي دروستكردني ثرؤذة:
قةرةداغ لة شَيخ مستةفا ئاوايي دواناوةندي لة عةربةت+ ناري قوتابخانةي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٩ 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 ٧)

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

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

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

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

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

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

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

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٢٥٠ ئاشكرا بانطةوازي

دروستكردني طؤمة)و كاني (كةندةسورة- رَيطاي ضاككردني ثرؤذة:
(دووبارة) سلَيماني كةندةسورة لة ثردَيك لة بؤ راطر ديواري

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٩ 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 ٩)

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

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

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٥,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

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

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

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

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

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٢– ٣٦٣ ئاشكرا بانطةوازي
ياريطاي تةكية تةواوكردني ثرؤذة: ثرؤذةي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٩ 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 هةرَيمن ثَيويستة دةرةوةى كةلة بةَلَيندةرو كؤمثانيايةى ئةو -٢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٢– ٣٦٢ ئاشكرا بانطةوازي
شارؤضكةي تةيناأل بؤ خزمةتطوزاري طةياندني ثرؤذة: ثرؤذةي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٢
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٢٣ رؤذى تةندةر طــةإانــةوةى دوارؤذى   *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

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

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

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

ثَيبَيت.
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠,٠٠٠)
كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى خاوةنةكةى كرَيى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٢٥٦ ئاشكرا بانطةوازي

ذوورةكاني نؤذةنكردنةوةي تاثؤو بيناي فراوانكردني ثرؤذةي ثرؤذة:
لة سلَيماني (دووبارة) (داواكاري طشتي)

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/١٩ 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 ٩)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٣– ٤١ ئاشكرا بانطةوازي
(دووبارة) كفري دةوري شةقامي قيرتاوكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٢
٩ى كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٢٣ رؤذى تةندةر طــةإانــةوةى دوارؤذى   *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا سةرلةبةيانى
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

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

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

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

ثَيبَيت.
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠,٠٠٠)
كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى خاوةنةكةى كرَيى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٣– ٣٦١ ئاشكرا بانطةوازي
دةربةنديخان لة دادطا بيناي دروستكردني ثرؤذةي ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٢
*دوارؤذىطةإانةوةىتةندةررؤذى٢٠٠٨/١١/٢٣ كاتذمَير ٩ىسةرلةبةيانى

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٣ 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 ٤)

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

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

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

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

كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن  ديارى  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 كة دينار هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠,٠٠٠)
كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى خاوةنةكةى كرَيى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٤– ٢٥٩ ئاشكرا بانطةوازي
(دووبارة) تازة هةَلةبجةي لة بؤنةكان هؤَلي دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٢
*دوارؤذىطةإانةوةىتةندةررؤذى٢٠٠٨/١١/٢٣ كاتذمَير ٩ىسةرلةبةيانى

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (١٧,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

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

كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن  ديارى  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 كة دينار هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠,٠٠٠)
كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى خاوةنةكةى كرَيى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R١– ٢٤٣ ئاشكرا بانطةوازي
(دووبارة) ضوارتا لة بؤنةكان هؤَلي دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي
رؤذى  تا  ثَيدةكات دةست   ٢٠٠٨/١١/٩ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٢
*دوارؤذىطةإانةوةىتةندةررؤذى٢٠٠٨/١١/٢٣ كاتذمَير ٩ىسةرلةبةيانى

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى تا
كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
بإى (١٧,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) ثةسةند كراو ضةكَيكى بة

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

كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن  ديارى  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 كة دينار هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠,٠٠٠)
كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى خاوةنةكةى كرَيى

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

قهرهداغي مههاباد

وآلتَيکي سهرؤکي ههَلبژاردني
سياسي، ههژمووني  که زلهَيز، 
تهنانهت ئابوورييء  سهربازيي، 
کؤمه آليهتيشي کــلــتــووريــيء
وآلتاني زؤري  بهشَيکي بهسهر 
خؤيدا له  خــؤي ههيه، دنــيــاوه
ئهوهي بهآلم گرنگه، رووداوَيکي
وياليهته جاره ي ئهم  ههَلبژاردني
لهواني ئه مريکاي يهکگرتووهکاني
جيادهکردهوه، خؤي پَيشووي
که بــوو شانسه ئــهو هه بووني 
مَيژووي له  وهرچهرخان خاَلَيکي 
جيهان ــوو ــه م ه وآلتــــه و ئـــه و 
پاَلَيوراو دوو به وهي رووبــدات،
بوون سهرؤکايهتيدا کَيبإکَيي له
کهسايه تي سيفهتي کؤمهَلَي به
کؤمهآليهتييء پَيشينهي جياوازو
ئؤباماو لَيکنهچوو. سياسيي
ئهم پير، ئهو گهنجء ئهم مهکه ين،
تازهکار ئهم سپي، ئهو رهشء
نَيو سه رقاَلي ئه و سياسهتء له
ئهو خوَيندهوارو ئهم سياسه ت،
زؤر جؤره بهم ههر جهنگاوهرو
ئهم ديکه ي جــيــاوازي سيفه تي
خهَلکي بهرامبهر له رکابهره دوو
بؤچوونء نومايشي ئهمريکادا
خؤيان خواستهکاني پـــرؤژهو
دروشمَيکي چهند له نَيو دهکردو

ده کردهوه. چإيان سهرهکيدا
وآلتهدا، دهبووايه لهو باو بهپَيي
دؤخه له بهآلم بَيت، براوه مهکه ين
له ههستيارهکانداو مَيژووييه
له ئاَلؤز تهنگژهيهکي که  کاتَيکدا
روودهدات، وآلتَيکدا ههر سياسهتي
هَيزه تَيکدهشکَينء باوهکان پَيوهرة
ههَلدهبژَيرن، ناباو گؤإانخوازهکان

دروســت وهرچــهرخــان ئه مه ش
دهکات.

قهيران پإ ئهمريکايهکي بؤ
سوپايهکي به شهإهکانهوه، بههؤي
که دنيادا، بهنَيو بآلو ــهرشء پ
وَيرانکردن رهمزي وهک ئهمريکاي
بوو پَيويست داوه ، پيشان دنيا به
ناوهرؤکَيکي به ههر  نهک کهسَيک
شَيوهشدا جياواز له جياواز، بهَلکو
بدرَيتآ. سهرؤکايهتي متمانهي
ــي دهروون بيرو چونکه ئؤباما
خوَيندبووهوهو ئهمريکاي خهَلکي
بهوپهإي بؤيه ههَلسهنگاندبوو،
ــرهوي گ بـــإوا بــه خــؤبــوونــهوه
دروشــمــي بـــردنـــه وه ي لــهنــَيــو
خهَلکء له گوَيگرتن گـــؤإانء
سازندهيي سياسه تي به پهرهدان
کَيشهکاندا، چارهسهرکردني له
خه َلکي متمانهي به مانهش داناو

کرد. مسؤگهر ئهمريکاي
تهماشايهکي ئــهگــهر ئَيمه
ئهمريکا ههَلبژاردنهکاني ئهنجامي
ئهو ــاوه ي ــهرچ س لــه بکه ينء
سهرسوإهَينهرهي سهرکهوتنه
دوو هَيزي دهبينين ئؤباما بنؤإين،
ژناني گهنجانء که گؤإانخواز
ئهم هؤکاري بوونهته ئهمريکان

مهزنه. وهرچهرخانه
ئؤباما به دهنگدهران ٦٦٪ي

ساَلن،   ٢٩ تا   ١٨ نَيوان تهمهني له
ــي ــگــدهران دهن ــؤ مــه کــهيــن کــه  ب
٥٦٪ي بــوو.  ٪٢٣ تهمهنانه ئهم
رهگهزي له ئؤباما به دهنگدهران
٤٣٪ي تهنها مه کهين به  که مَيينهن،
داوه. بؤ دهنگيان ــه زه رهگ ئه م
رَيــژهي که ژماره يهي دوو ئه م
گهنجاني ژنــانء ده نــگــدهرانــي
ــات، دهردهخ ئؤباما به ئه مريکا
که بؤئهوهي بههَيزه هَيمايهکي

ئهمريکايان مَيژووي بوون ئهمانه
بهرپا گؤإانيان وهرچهرخاندو
گه نجء کهسَيکي که  به وهي کرد،
سهرؤکايهتي بؤ گؤإانخوازيان
ئؤباما گؤإانَيکيش ههر ههَلبژارد.
دروستي ئهمريکادا داهاتووي له
هاوکاريي ئهم به بکات، ديسانهوه
متمانهيان که  دهبَيت توَيژه  دوو
خؤيان هَيزي ده توانن پَيداوهو
که ــهدا گــؤإان ئــهو خزمهتي له  

بخهن. وهگهإ بوون، خوازياريي
ــدا، رووي ئهمريکا له  ــه وهي ئ

ئهزموونَيکي مَيژووييء وانــهي
ههموو دهکرآ که بوو، دهگمهن
رامانَيکي نَيو بخاته دنيا وآلتاني
چؤنَيتي خؤيء دؤخي  له  قوَلهوه 

گؤإانه. لهو وهرگرتن بههره
ــي ــان ــت ــوردس ـــه  ک ئــاخــؤ ل
لهم چؤن سهرکردهکان  ئَيمه دا، 
چهند دهإوانـــنء وه رچهرخانه
خؤياندا سياسي ئهزمووني له

لَيوهردهگرن؟ بههرهي
ــژووي ــَي م ــه  ک ــج ــه ن گ ژنء 
کــردهوهو ــاوهژوو ئ ئه مريکايان

ــان ــاري رزگ بــاوه  ــوهره ــَي ــه و پ ل
پآ  سه رؤکي  ٤٣ پَيشتر که  کرد،
گؤإانَيک دهبَيت ههَلبژَيردراوه، 
کورد سهرکردهکاني هــزري له 
ئهوانيش بهوه ي بکات، دروست
له خــؤيــان بــاوهکــانــي ــوه ره   ــَي پ
ــگــؤإنء ب ــدا ــان ــهک ــژاردن ــب ــه َل ه
شهرعييهتي پَيوهرهکاني ئيدي
خزم نهجيبزادهييء شؤإشگَيإانهو
پَيوهرهکاني به بگؤإن خزمؤکآ
گـــؤإانـــخـــوازو ــي ــه ت ــاي ــه س ک
گهنج چ بَيت، ژن چ دواإؤژســاز،

ئهزمووني سهر به پياوي چ بَيت، 
بَيت. يان ئهو رَيباز ئهم به

دهبَيت ديرؤکييه ، وانــه ئــه م
کورد سهرکردهکاني سهرنجي
خؤيان بايهخي تا  رابکَيشَيت،
گؤإانسازه هَيزه  دوو ئهم لهسهر
بــکــهنــهوه، ــإ چ ــج) ــه ن گ (ژنء 
نهبَيت، دوور وا رؤژَيکي رهنگه
له ــي ــژووي ــَي م ــي ــان ــه رخ وه رچ
دهستي لهسهر ههر کوردستانيش،
دروست کارايه توَيژه دوو ئهم

ببَيت.

وه رچهرخاند ئهمريکايان مَيژووي ژن گهنجء

بوون مَيينه رهگهزي له دةنطةكانيشى لةكؤي هةروةها ٥٦٪ ١٨ - ٢٩ ساَلن، نَيوان تهمه ني له داوة ئؤباما به دهنگيان ئةوانةى ٦٦٪ي
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سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٣٦/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
امين محمد درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ
كاكةإةش جبار هؤطر -٢

رضا علي صالح -٣
كؤضةر جبار كاكةإةش -٤

رضا صالح هيوا -٥
سعدون روؤف فريق -٢ محمد يوسف ديلمان -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ

نةهَيشتني  بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
 ٢٠ كةرتي   ١٣٤٨ ١٣٢٠و /٤١ ذمارة موَلكي لةسةر  فرؤشتني بة  هاوبةشةكان
ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة
كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان شوَيني
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي لة

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة
يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٤٤/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
امين محمد درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ
كاكةإةش جبار هؤطر -٢

رضا علي صالح -٣
كؤضةر جبار كاكةإةش -٤

رضا صالح هيوا -٥
سعدون روؤف فريق -٢ محمد يوسف ديلمان -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ

نةهَيشتني  بة  دةركــردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بةرواري لة دادطاية  ئةم
 ١٣٢٤ ١٥٨٤و ١٣١٩و /٤١ ذمارة موَلكي لةسةر  فرؤشتني بة  هاوبةشةكان
وة  لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي
بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي
لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة،
يةكةم دادوةري

محمد  حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٣٧/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
امين محمد درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ
كاكةإةش جبار هؤطر -٢

رضا علي صالح -٣
كؤضةر جبار كاكةإةش -٤

رضا صالح هيوا -٥
سعدون روؤف فريق -٢ محمد يوسف ديلمان -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ

نةهَيشتني  بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
١٢٨ كةرتي ٢٠  ٦٠و١٢٦و /٢٣ ذمارة لةسةر موَلكي بة فرؤشتني هاوبةشةكان
ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة
كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان شوَيني
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي لة

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة
يةكةم دادوةري

محمد  حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٤٣/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
١٣٢٧و /٤١ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ١٣٣١ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ١٣٢٩و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٤٢/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  دةركــردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٤١ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

شياوي  لةبةرئةوةي بارةمةردة ١٣٣٢ كةرتي ٢٠  ١٣٥٠و ١٦٠٦و
شوَيني ئَيستا  لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن 
رؤذنامةي دوو  بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان 
لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي لة كة ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة،

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٤١/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ٨٠ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ٣٨و ٣٩و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٥٤/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
٨٤و /٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي   ١٢٧ ١٠٤و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة

يةكةم دادوةري
محمد  حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٣٤/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  دةركــردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي   ١٣٠ ٧٩و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم

يةكةم دادوةري
محمد  حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٤٩/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
١٣٢٥و /٤١ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ١٣٢٦ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ١٣٢١و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة

يةكةم دادوةري
محمد  حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٤٨/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ٢٤ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ٢٦و ٩٧و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة

يةكةم دادوةري
محمد  حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٤٥/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  دةركــردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٤١ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

شياوي  لةبةرئةوةي بارةمةردة ١٣١٨ كةرتي ٢٠  ١٣١٧و ١٣١٦و
شوَيني ئَيستا  لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن 
رؤذنامةي دوو  بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان 
لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي لة كة ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة،
يةكةم دادوةري

محمد  حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٥٣/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد  يوسف  ديلمان  -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بــةرواري لة دادطاية ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ٩٩ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ٣٠و ٣٢و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

ثلةي كؤتايي وةردةطرَيت. بإيارة

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر
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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

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٣١/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد يوسف ديلمان -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  دةركردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٤١ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

شياوي  لةبةرئةوةي ١٣٢٢ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ١٣٣٦و ١٣٣٤و
شوَيني ئَيستا  لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن 
رؤذنامةي دوو  بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان 
لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي لة كة ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة،
يةكةم دادوةري

محمد  حسن خدر

ذمارة: ٣٥٥٠/ب/٢٠٠٧ سلَيماني/١  بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠     

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد يوسف ديلمان -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  دةركردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ٥٩و١٧ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ٥١و
ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو
ماوةي لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان
بةثَيضةوانةوة بإيارة، لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم
يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

سلَيماني/١      ذمارة: ٣٥٣٥/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١٠/٣٠                                                

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
رضا علي صالح -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

روؤف  فريق -٢ محمد يوسف ديلمان -١ سَييةمةكان/ كةسي بؤ
سعدون

بة  دةركردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٨/١٧ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

شياوي  لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي   ٣٠٦ ٢١٨و ٧٨و
شوَيني ئَيستا  لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن 
رؤذنامةي دوو  بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان 
لةم بكةن ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي لة كة ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة بإيارة،
يةكةم دادوةري

محمد  حسن خدر
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٤– ٣٦٤ ئاشكرا بانطةوازي
سادق سةيد لة بؤنةكان هؤَلي دروستكردني ثرؤذة:

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

وةرطرتنى تةندةر. سالم بكات بةمةبةستى سةرةكي لةسةر شةقامي (٥) نهؤمى عةلى
سةر (٩)ي كاتذمَير تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/١٢ ٢٠٠٨/١١/٩ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى
بؤ نيوةإؤ تا (١٠)ى ٢٠٠٨/١١/٢٣ كاتذمَير ٩ى سةرلةبةيانى رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٣ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بَيت، (٦ تا  كردنيان(١  ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ثَيويستة -١

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

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

ثةسةند كراو بة ضةكَيكى دياريكراو بةبإى ثارةى رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيى ياساو بإى تامينات -٤
كة  ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن حةظدة بإى (١٧,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق)

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

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

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

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

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

كوردستان هةرَيمي
١٥٧٥/ش/٢٠٠٨ ذمارة: سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةري 

كةسيةتي/١            بةروار:٢٠٠٨/١١/٥ باري دادطاي
ئاطانامة

قادر توفيق عثمان داواكار/
محمد عبداهللا هيفاء داوالَيكراو/ بؤ

/١٥٧٥) ذمارة بة داوايةكي قادر) توفيق (عثمان داواكار ئةكةينةوة ئاطادارت
بإياري دادطاية ئةم وة  سةرت لة كردووة تؤمار  دادطاية لةم ش/٢٠٠٨)
دةرةكي تةآلقي ثةسةندكردني بة (٢٠٠٨/١٠/٣٠) بةرواري لة دةركرد خؤي
دادطا نيشتةجَيبوونت شوَيني نادياري لةبةر (٢٠٠٦/٤/٣١)دا نَيوانتان
وة رؤذانةوة، ناوخؤي رؤذنامةي دوو بةهؤي بكاتةوة ئاطادارت بإياريدا
(متيز)يي ثياضوونةوة يان تانةلَيداني بة هةَلنةستيت ياسايدا ماوةي لة ئةطةر

ياسا. بةثَيي حةقت بة وةردةطرَيت كؤتايي ثلةي بإيارةكة ئةوة بإيارةكة
محمد عبداهللا هيفاء داوالَيكراو:

دادوةر
أمين محمد طةشاو

دادطاي باري كةسَيتي                   ذمارة/٢٦/ش/٢٠٠٨
رؤذ/٢٠٠٨/١١/٥ ثَينجوَين                                           

(ئاطاداري)
حمة حمة امين داواكار/ محمد

صالح محمود داوالَيكراو/ فاطمه
داوايةكي حمة) امين حمة (محمد داواكار صالح)، محمود (فاطمه داوالَيكراو بؤ
سةلماندني هاوسةرَيتيء مةبةستي بة دادطاية لةم تؤمار كردووة لةسةرت
امين، حمة محمد (جوانآ لة هةريةك مناَلةكاني وةضةي ثشتء سةلماندني
لة تةآلقدانت سةلماندني وة محمد حمة امين) شازاد امين، حمة محمد سؤزان
لةبةرئةوةي شوَيني نيشتةجَيبوونت  ٢١م٢٠٠٧/٣ وة رؤذي لة دادطا دةرةوةي
دوو رَيطةي لة ئاطاداركردنةوةت بة بإياردرا بؤية ناديارة، ئَيستادا لةكاتي
لة (٢٠٠٨/١١/١٩) رؤذي دادبيني لة تا ناوخؤييةوة رؤذانةي رؤذنامةي
يا بريكارةكةت بةثَيضةوانةوة دادطا بيت خؤت دادطايةدا ئامادة بةردةم ئةم

ياسا. طوَيرةي بة دةكاتةوة يةكاليي داواكة
دادوةر

حسين  طاهر علي

هةرَيمي كوردستان/ عَيراق
٦٠٠/ب/٢٠٠٨ ذمارة: ئةنجومةني دادوةري 

٢٠٠٨/١١/٥ بةروار: هةَلةبجة بةرايي دادطاي
ئاطانامة بابةت/

احمد صؤفي محمود علي داواكار:
كارةكةي وَيإاي هةَلةبجة/ شارستاني تؤماري راستطري داوالَيكراو:

تؤمار لةم دادطاية ذمارةي سةرةوة بةو احمد) داوايةكي (محمود صؤفي داواكار
بؤ كارةكةي وَيإاي هةَلةبجة شارستاني/ تؤماري راستطري دذي لة كردووة
ياساي لة (٢١) ماددةي بةثَيي وة (ئارام) بؤ (محمود)ةوة لة ناوةكةي) (طؤإيني
رؤذنامةيةكي لة داواكةي بآلوكردنةوةي بة بإياريدا دادطا شارستاني،  باري
لة دادطايةوة بةم بكات ثةيوةندي با هةية رَيطرتني مافي كةسَيك هةر جا ناوخؤدا
دادطا بةثَيضةوانةوة رؤذنامةيةدا لةم بآلوكردنةوةي ثاش لة رؤذدا (١٠) ماوةي

ياسا. طوَيرةي بة دةبينَيت داواكة
دادوةر

قادر محمد نوري

هةرَيمي كوردستان/ عَيراق
٦١٧/ب/٢٠٠٨ ذمارة: ئةنجومةني دادوةري        
٢٠٠٨/١١/٥ بةروار: بةرايي هةَلةبجة     دادطاي

ئاطانامة بابةت/

احمد صوفي مسعود علي داواكار:
كارةكةي وَيإاي هةَلةبجة شارستاني تؤماري راستطري داوالَيكراو:

دذي تؤمار كردووة لة دادطاية لةم سةرةوة ذمارةي بةو داوايةكي احمد) صوفي داواكار (مسعود علي
بؤ (مسعود)ةوة لة  ناوةكةي) (طؤإيني بؤ كارةكةي وَيإاي هةَلةبجة تؤماري شارستاني/ راستطري
داواكةي بآلوكردنةوةي بة بإياريدا دادطا شارستاني، باري ياساي لة (٢١) (محمد)وة بةثَيي ماددةي
لة دادطايةوة بةم بكات ثةيوةندي  با هةية رَيطرتني مافي كةسَيك هةر ناوخؤدا جا رؤذنامةيةكي لة
بة دةبينَيت داواكة دادطا بةثَيضةوانةوة رؤذنامةيةدا لةم بآلوكردنةوةي ثاش لة رؤذدا (١٠) ماوةي

ياسا. طوَيرةي

دادوةر
قادر محمد نوري

تسجيل  (٢٨) منوزج العدل    وزارة 
١٦٧ العدد العامة عاقارى تةسجيل مديرة

٢٠٠٨/١١/٤ بتائريخ طق  طق فى تسجيل العقارى دائرة

اعالن

مجددا عقار تسجيل طلب
٢٠٠٨/١١/٤ لتسجيل بتاريخ الدائرة هذة الى الطلب املقدم على بناء

رزطارى  طق محلة طق (١) مقاتع  (٤٦) متام                        العقار تسلسل
باعتبارة مجددا على كرمي مولود باسم

احكام قانون وفق للتسجيل متهيدا امللكية املذكورة تثبيت ولفرض القانونية، املالك للمدة بصفة له حائزا
او حقوق عالقة بوجود يدعى فعلى كل من الطلب، هذا اعالن ١٩٧١ قررنا لسنة (٤٣) رقم العقارى التسجيل
التالى من اليوم اعتبارا يوما ثالثني مدة خالل الدائرة هذا الى بيانات العقار تقدمي مالديه من على هذا معينة
مدة النتهاء التالي اليوم من صباحا العاشرة الساعة فى العقار موقع فى لك احلضور هذا العالن كذ لنشرة

العرض. املذكور لهذا فى اليوم يجرى الكشف الذي موقعيا في ذلك الثبات حقوقة و العالن هذا

صاير ابراهيم ياسني
طق طق في تسجيل العقارى دائرة مدير
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عهليکهريمي

پياوَيکي رهشثَيستي خؤم چاوي به  نه دههات، نهمردمء روويدا، شهوانيشمدا به خهوني ئهوهي
وآلتي زلهَيزترين سپي کؤشکي کؤماريي له به سهرؤک ههژاري ئهفريقايم فهقيرء رهچهَلةک به

بيني. جيهانه ئهم
مشتومإو جَيگةي بووةته ئهمريکا يهکگرتووه کاني وآلته هه َلبژاردنهکاني ساَلَيکه له زياتر
چإکرايهوهء ديموکراتهکان کانديداتؤري که ههر ناشارمهوه لَيتان کؤمهَلَيک. کؤإو ههموو لَيدواني
به ديموکراته کان که نهما گومانم شکء سه رهکي، کانديدي بوونه ئؤباما بهراک کلينتؤنء هَيلهري
کؤمه َلگةي پَيمدادهگرتء دهموت خؤم بؤچوونهکاني لهمهإ کؤمهأل کؤإو زؤر له  دؤإانن. تهماي
سپيء کؤشکي ناو بخاته پآ ژنَيک ئيجازه بده ن زؤر زووه ئهمريکا، حکومي سيستمي ئهمريکيء
کؤماري سهرؤک ببَيته رهشثَيستَيک بَيَلن  لؤترکينگ مارتين  بکوژاني دهکرآ چؤن ههروهتر

وآلتهکهيان!.
تر ئهوهنده ي وهالنرا، نهماء ههَلبژاردندا بازنهي له کلينتؤن خانمي پَيش، لهوه مانگ چه ند
دانا، کانديدهيان دوو ئهم ئانقه ست به ههر ديموکراتهکان وتم خؤم، بؤچوونهکاني له بووم سوور
نايانهوآ دهکهنء زيرهكيي بوو ديموکراتهکان من ئهوه بؤچووني بدؤإَينن. ههَلبژاردن بؤئهوهي
دَيَلَى، بهجَيي خؤيدا بهدواي کوإ بوشي که بن، دهرهکييه ناوخؤييء قه يرانه ههموو ئهو ميراتگري
جؤرج درَيژهي دوورو فهتره لهم ماندووبوون ئهمريکييهکان دهزانن ديموکراتهکان پَيموابوو
بيريان بؤيه ده بهنهوه، ههَلبژاردن ههرکهس دابنَين هاتووهء گؤإان کاتي بآ هه رچؤنَيک بوشء
نَيوي کهسَيکي رهشثَيست، بَيت، الواز زؤر بردنهوهي شانسي کهسَيک دابنَين لهوه کردووةتهوه

وهرگيرابآ!. ئيسالم پَيغهمبهري ئهسپي له خؤشي نَيوي حوسَينء باوکي
به  تهواويان بإواي نيشاندا، جيهانيان ههموو به ئهمريکييهکان مانگ ٤ي دوَينآ بووم! ههَله من
پاش لؤترکينگيان مارتين خهونهکهي گؤإانء هاتووةته ئهمريکي کؤمه َلگةي ههيه، ديموکراسي

دي. هَينايه ساآلن ٤٠
سياسي ئهده بياتي فهرههنگء به رؤژان له رؤژَيک  که خؤرههآلتي، وآلتاني ئَيمهماناني
ههر راست چهپء کرد وامان راهاتووين، بووينء پهروهرده خؤرههآلت کؤمؤنيستي ئهحزابي
خؤر»دا بيشکَينينء ههزاران جيهان «ئهمپرياليسمي سهري تؤقي له خوار عاسمان بَيته بهآليهک له
درَيژايي به ئهم بؤچوونانه هؤي به هؤنيوهء وآلته ئه م ناديموکراتيبووني لهمهإ نووسينمان وتارء

داخست. ئهوان له خؤمانء لؤبي بوونمان له دهرگاي ديالؤگء دؤستايهتيء ساآلنه ههموو ئهو
ئهم بهسهر بکهينء ههَلوَيستهيهک هاتووه ئهوه کاتي ههَلبژاردنه ئهم دواي ئيتر پَيموايه
وآلتاني بإوانينه مؤنسيفانهتر رووناکترء چاوَيکي به بچينهوهء خؤماندا تةقليدييهي بيروباوهإه

ئهمريکا بهتايبهت. به گشتييء خؤرئاوا
بووةتهبنَيشتهخؤشکهءهيچکهسمانله خؤمانپآديموکراتتر ئهوديموکراسييهيلهناوئَيمهدا
ناوي به نههَيشتووه، بؤ ديموکراسي ئابإومان حهياء سانتراليزمي ديموکراتيک ناوي لهژَير نييهء
به بوَيرهکان رؤژنامةنووسه دهتارَينين، بيرهکان جيا دهشکَينين، ئازادهکان قهَلهمه ديموکراسي
ههڤاَله کان خدرو هوشيارء شؤإشء کاکه دهکهينء خوَين جاده شهآلَلي لهسه ر رووناک رؤژي
به سهره قهَلهمَيک فت دهکه ينء دهرهتانيمان، بآ شاخء رؤَله به ئهمهکانةي رؤژاني سهختي ئهم
مهحکهمهيان دهکهينء خؤيان بهشداري بهبآ دهکهينء بَيبهرييان خؤيان ههموو رابردووي له
سپي کؤشکي ناو هَينايه ره شثَيستي پياوَيکي که ديموکراسييه ي ئهو لهگهأل دهکه ين، دهريان

نييه! يهک خواشيان
ئَيوهنخاوهنيديموکراسيء بهم ههَلبژاردنهتان سهلماندتان، ئافهرينکؤمهآلنيخهَلکيئهمريکا

نييه! ديموکراسييهوه به سهر فإمان ئَيمهمانانيش

بووم ههَله من
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