
تةنها توركيا لة ئؤجةالن: كورد عوسمان

خؤى ئامانجى دةطاتة حةكيمانة سياسةتى بة

www.rozhnama.com

2008 /11 342 دووشةممة 10/ 500 دينار ذمارة No.342  Mon  10/ 11/ 2008نرخ

٦ ٧ل ل ٤ ل

دةبيَتةوة ثةشيمان فيدراَلى ثشتطيريي لة شيعة
رؤذنامة

لة شيعة،  سةرةكييةكةى  هَيزة  دوو 
ثةشيمان فيدراَلى سيستمى ثشتطيريكردنى
هةمواركردنى بؤ داواكاريش دةبنةوةو
بةهَيزكردنى ئاراستةى بة دةستوور

دةكات. زياد ناوةند حكومةتى
عَيراق، وةزيرانى سةرؤك ماليكى، نورى
كؤإَيكى لة رابردوو  شةممةى  رؤذى
عَيراقييةكان، توانا دةستةبذَيرء رَيكخراوى
هةرَيمء بة دةسةآلتدان بة  سةبارةت 
دةستوور   ٢٠٠٥ ساَلى وتى: ثارَيزطاكان 
ليذنةى ثَيويستة  نووسراوةتةوةو ثةلة  بة
دةستوءر بةشَيوةيةك دةستوءر هةموارى
بداتة ثَيويست  دةسةآلتى كة بكات، هةموار
وآلت، بةإَيوةبردنى بؤ ناوةنديى حكومةتى
حكومةتة بدرَيتة دةسةآلتانة ئةو  نةك

محةلييةكان،
ثةرلةمانى ئةندامى ئةحمةد، ثشتيوان
كوردستان، هاءثةيمانى ليستى لةسةر عَيراق

سةرجةم ئَيستا كة ئاشكراكرد، رؤذنامةى بؤ
دذى لة كورد، لة جطة عَيراقييةكان،  اليةنة
عَيراق سيستمة لة فيدراَلينء دةيانةوَيت ئةو
ثَيشتر كة هةَلبوةشَينرَيتةوةو ئةو اليةنانةش
ئَيستا ضوونةتة دةكرد، ثشتطيريى فيدراَلييان

كورد. دذى لة سيستمة ئةو نةيارانى ثاأل
ئةتروشى، سامى مةبةست هةمان بؤ
دةستوور، هةمواركردنى ليذنةى ئةندامى
واية لةو ليذنةيةدا تَيإوانينى شيعةكان وتى:
ئاقارة ئةو بةرةو دةستوور هةمواركردنى كة
بةهَيزبكةن، ناوةند دةسةآلتى كة بإوات
شيعةكان ناوبراو، بةوتةى بةوثَييةى
ناوةنديى بةوةكردووة كة حكومةتى دركيان
«ثَيشتر وتيشى: دةمَينَيتةوةء دةستيانةوة بة
فيدراَليدا لةطةأل ئيسالمى باآلى ئةنجومةنى
طؤإيوةء سياسةتيان ئَيستا  بةآلم بووة،
لة دةعوةش حيزبى سةركردةكانى زؤربةى
كوردستاندا نانَين». هةرَيمى بة بنةإةتدا دان
لةوبارةيةوة راثؤرتَيك  ل٢دا لة

بخويَنةرةوة.

١٢ء ١٣ ل

كوردستاندا لة حيزبايةتى
ريفؤرم دةسةآلتدار «ئةطةر ثارتةكانى

بكات» ريفؤرم ديكة ثارتى دةبَيت نةكةن،
ثةيمان ثَيدراوة كوردستان بازاإَيكى

وةبةرهَينان بؤ

نالياوة كؤمثانياى لة ئاطادارييةك
دواىئةنجامدانىثرؤذةىنيشتةجَيبوونىطوندىئةَلمانىبةسةركةوتوويىو

دروستكردنى بة هةَلدةستَيت ناليا كؤمثانياى يةكةكانى، ٩٢٪ى فرؤشتنى

. KURD CITY (كورد سيتى) ناوى لةذَير ١١٠٠ يةكةى نيشتةجَيبوون

كارمةندانة هةية: بةم ثَيويستى بؤية كؤمثانيا

هةبَيت). دا 3Dmax لة (شارةزايى تةالرسازى ئةندازيارى يةك .١

كةمتر  ساَل  ٥ لة (شارةزايى (مةدةنى) بيناكارى ئةندازيارى (٢٠)  .٢

نةبَيت).

فني). (مراقب ضاودَير (٢٠) .٣

نةبَيت). كةمتر ساأل ٣ لة (شارةزايي ذمَيريار (٣) .٤

هةبَيت). دا Total Station ئامَيرى لة (شارةزايى إووثَيو (٣) .٥

دابةشدةكرَيتء  كؤمثانيا لة فــؤرم  ٢٠٠٨/١١/٢٠ بؤ   ١٠ ــى إؤذان لة 
ئةنجامدةدرَيت. ضاوثَيكةوتنةكان

ناليا كؤمثانياى
مةليك ـ تووى سلَيمانى

١٢ ذمارة خانووى ـ ئةَلمانى طوندى
٠٧٧٠١٥٧٤٨٨٠- ٠٧٥٠١٥٧٤٨٨٠
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ياداشتى يةكيَتى ثارتىء سياسى مةكتةبى
دةكةن خؤثيشاندانةكان تاوءتوآ

بإيار ناميق

مةكتةبى هــةردوو ئةمإؤ بإيارواية
كوردستانء ديموكراتى ثارتى سياسيى
كــوردســتــان نيشتمانيى يةكَيتيى
ئةمدواييانةى ياداشتةكانى سةرجةم
كوردستان هةرَيمى خؤثيشاندانةكانى

بكةن. تاوءتوآ
ئةو سياسيى مةكتةبى كؤبوونةوةكةى
وةزيرانى ئةنجومةنى لة كة حيزبة، دوو
لة يةكَيك بةإَيوةدةضَيت، هةرَيم حكومةتى
خؤثيشاندانةكانى تاوءتوَيى تةوةرةكانى

ئاراستةى كة دةبــَيــت،  دواييانة ئــةم 
كراون. ثارتى يةكَيتيىء مةكتةبةكانى

كؤبوونةوةيةكى هؤكارى بة سةبارةت
محةمةد وةزيران، ئةنجومةنى لة حيزبيى
قةرةداغى، سكرتَيرىئةنجومةنى وةزيران،
سةرؤكى ثلةى بؤ «هؤكارةكة وتــى:
كة دةطةإَيتةوة، جَيطرةكةى حكومةتء
سياسينء مةكتةبى ئةندامى هةردوءكيان

نزيكة». وةزيفةكةيان شوَينى
دةست زانيارييانةى ئةو بةثَيى هةر
ترى تةوةرَيكى كــةوتــوون، رؤذنــامــة
كارةكانى كؤبوونةوةكة تايبةت دةبَيت بة

ئةوليذنانةىكةلةكؤبوءنةوةىرابردءوى
سةرثةرشتيكردنى بؤ هــــةردوءالدا

ثَيكهات. ثارَيزطاكان هةَلبذاردنى
كؤبوونةوةكانى لة رابــردوو مانطى
بة ســيــاســيــى هـــــةردوو مــةكــتــةبــى
بإيارى بارزانى، تاَلةبانىء سةرثةرشتى
يةكطرتنةوةى بؤ ئةجَيندايةك دانانى
ئَيستا تــا ــةآلم ب درا، وةزارةتـــةكـــان
نةنراوةو هةنطاوَيك  هيض لــةوبــارةوة 
كاتَيكى باسى هةردووالشةوة لةاليةن 
كَيشانة بةو كؤتاييهَينان  بؤ  دياريكراو

نةكراوة.

دةكــات مـامـؤسـتـايـان لــة مـؤلَـةت داواى حـكـومـةت
بإيار ناميق

لة داوا ــم هــةرَي حكومةتى 
مانطى دوو دةكات  مامؤستايان 
بةهؤى ثــَيــبــدةن، مؤَلةتى تــر 
ئايندة ساَلى سةرةتاى تا ئةوةى

دةرماَلةيان تر ثلةكانى ناتوانرَيت
دواى ئةمةش بكرَيت، سةرف بؤ
لة  بإيار  ٨ ٧ء ثلةكانى ئــةوةى

درا. دةرماَلةيان خةرجكردنى
دوَينَيى كؤبوءنةوةكةى لة
حكومةتء ســةرؤكــى جَيطرى

طفتوطؤ مامؤستاياندا  يةكَيتى 
مامؤستايان ياداشتةكانى لةسةر
زانيارييةكانى بةثَيى ــراوةء ك
سةرضاوةيةكى لة كة رؤذنامة
كــؤبــوونــةوةكــةوة بــةشــدار لــة
حكومةت ــووة، ــةوت ك دةســتــي

كردووة مامؤستايان لة داواى
ئايندةو ساَلى سةرةتاى تا كة
مؤَلةتيان نوآ بودجةى هاتنى
تواناي «حكومةت ضونكة ثَيبدةن،
داواكارييانةى ئةو جَيبةجَيكردنى

نيية».

رابـــردوودا رؤذى ضةند لة 
بإياريدا ــران  وةزي ئةنجومةنى
وةك  ــار ــن دي ـــةزار ه  ٧٥ ــإى ب
خةرج   ٨ ٧ء ثلةكانى بؤ  دةرماَلة 
حساب   ٢٠٠٨/٩/١ لة بكاتء
كؤبوونةوةى لة بإياريشة بكرَيت،

وةزيراندا ئةنجومةنى داهاتووى
طفتوطؤيان   ٦ ٥ء ثلةكانى
مامؤستايانيش بكرَيتء لةبارةوة
تا كة ئةو دوو مانطةى داوادةكةن
هةزار   ١٢٥ وةرنةطيراوة، ئَيستا

خةرج بكرَيت. ديناريان بؤ

دةكرَين ثةرلةمان بانطهَيشتى وةزيرَيك ضةند

وةرطرتنى فؤرمى ذمارةيةك ثةروةردة وةزارةتى
وندةكات خويَندكاران

رؤذنامة

وةزارةتىثةروةردة، ذمارةيةكلةفؤرمى
ئامادةييةكانى دةرضووى خوَيندكارانى
باآلء بةوهؤيةشةوة خوَيندنى بؤ نةناردووة
بانطهَيشتى بإياريدا كوردستان ثةرلةمانى
ثةرلةمان. بةردةم بؤ بكات وةزيرَيك ضةند

ليژنهي سهرؤكي جَيگري بةزاز، عةونى
ئاماذةى كوردستان، ثةرلةمانى لة ياسايي
فؤرمى لة كَيشة دةركةوتووة بؤيان بةوةدا،

بةشَيكيان هةيةو  خوَيندكاراندا لة  هةندَيك
نةنَيردراون ثةروةردةوة وةزارةتى لةاليةن
ناويان خوَيندكاران، تا ناوةندى وةرطرتنى بؤ
ديكة كَيشةى ضةندين لة جطة ئةمة دةربضَيت،
نةبووة، بةإَيوةبةرةدا ئةو دةسةآلتى لة كة
وةزارةتة وةزيرى داواكراوة هةربؤية
بكرَينة بانط كَيشةية ئةو بؤ ثةيوةنديدارةكان

لةوبارةيةوة. طفتوطؤكردن بؤ ثةرلةمان
باآل، ليژنهي پهروهردهو خوَيندني هاوكات
دروستكردني زيادكردنء لهسه ر جهخت

پار  ساَلي خوَيندن دةكةنةوة، كه ٢٠٠ هؤَلي
پَيويستيشى به بكرَينء دروست بإياربوو
هؤكاري پهيوهنديدار اليهني دةزانن 
بكاتهوه، روون بؤ دروستنهكردنهكه يان
فراوانكردني بايهخيزياتربدرَيتبه ههروهها
كوردستانء ههرَيمي پهيمانگةكاني زانكؤو
ناوهندي وهرگرتني سيستمي دةكةن داواش

باشتر. سيستمَيكي بؤ بگؤإدرَيت

بآلوكراوةتةوة بةدواداضوءنَيك ٨دا لة ل

ثارَيزطاكةيان ئةمنيى دؤسيةى كةركوك بةرثرسانى
نادةنة دةست عَيراق

سةعدولَآل ثشتيوان
نايانةوَيت كةركوك ثارَيزطاى بةرثرسانى
لة كةركوك ثارَيزطاى ئةمنيى دؤسيةى
لة ئةوة وةربطيرَيتةوة، ئةمريكا سوثاى
داواى عَيراق بةرطريى وةزارةتى كاتَيكداية

دةكات. وةرطرتنةوةى
لة كة رؤذنامة  زانيارييةكى ضةند بةثَيى 
كةوتووة، دةستى بةرثرسةوة سةرضاوةيةكى
بةرطريى وةزارةتى ئَيستا ثَيش رؤذَيك ضةند

عَيراقنووسراوَيكىئاراستةىبةإَيوةبةرايةتى
راى بؤئةوةى كردووة، كةركوك ثؤليسى
دؤسيةى وةرطرتنةوةى لةسةر بدةن خؤيان
دانةوةى ئةمريكييةكانء لة ثارَيزطاكة ئةمنيى

عَيراقييةكان. بة
ناوى نةيويست كة سةرضاوةكة
بنووسرَيت، بةرؤذنامةىراطةياند: بةرثرسانى
بةرطرييان وةزارةتى داواكةى كةركوك ئةمنى
دؤسيةكة كة باشبووة ثَييان رةتكردووةتةوةو

بمَينَيتةوة. ئةمريكييةكان الى
مستةفا، عةبدوإلةحمان لةوبارةيةوة هةر
رؤذنامةى راطةياند: بة ثارَيزطارى كةركوك،
هةَلسةنطاندنى ئةو داواكراوة كة ضةند جارَيك
ئةمنييةكانى هةرضةندةهَيزة مةسةلةيةبكرَيت،
بارودؤخةكة رادةيةك تا توانيويانة كةركوك
ئَيستادا لة من راى بةآلم بة ببةن، باشى بةرةو
بمَينَيتةوة ئةمريكييةكان الى ئةمنيى مةلةفى

بكةن. عَيراقييةكان هَيزة هاوكاريى باشترةو

تــةنـــهـا تــؤِرى ئــاســـيـاســـَيَلـة 
كـة سةرانسةرى عَيراق دادةثؤشَيت 

داثؤشين شاديية
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خالد بةرهةم

نزيكةىدوومانطبةسةرثةسةندكردنى
تَيثةإيوةو رؤذنامةنووسيدا كارى ياساى
ياسا بة كار كوردستان دادطاكانى هَيشتا
ثَينج ماوةى  بةوهؤيةوة دةكةن، كؤنةكة 
سةرنووسةرى داودى، شــوان رؤذة
بةإَيوةبةرَيتى لة ــةواأل، ه رؤذنــامــةى
زيندانيى سلَيمانى ضاكسازيى كؤمةآليةتى

كراوة.
كةتنى  دادطــاى  ٢٠٠٨/١١/٤ رؤذى
زيندانيكردنء مانطَيك بإيارى سلَيمانى،
دينار  هةزار   ٣٠٠ بإى بة غةرامةكردنى
سةرنووسةرى داودى شــوان بةسةر
ئةوةى ثاش سةثاند،  هةواأل هةفتةنامةى
هةواَلدا  رؤذنامةى لة  لةمةوبةرء ساأل ١
كَيشةيةكى ضةند لةسةر بابةتَيك ضةند
بآلوكرابووةوة، سلَيمانى ــاى دادط ناو
لة ــة ــاك دادط ــى ــةرؤك س ــةوة ــؤي ــةوه ب
لةسةر سكاآلى ثاشان  البـــراوةء  كــار
تؤماركردووة، هــةواأل سةرنووسةرى
بإيارة ئــةو دانيشتنَيك ضةند  دواى
نوَيى كة ياساى ئةوة لةكاتَيكداية دةرضوو،
لةاليةن كوردستاندا لة رؤذنامةطةريى

ثةسةندكراوة. ثةرلةمانةوة
ســةرنــووســةرى داودى، شـــوان 
لةناو ــةواأل، ه رؤذنــامــةى بةندكراوى
ئةوةى سلَيمانييةوة ضاكسازيى زيندانى
ئةوةى سةرةإاى كة راطةياند، رؤذنامة بة
كاري نوَيى ياساى هةرَيم سةرؤكى
وةقائيعى كردووةء لة رؤذنامةطةريى ئيمزا
ئَيستا بةآلم تا بآلوكراوةتةوة، كوردستاندا

ياساكةى بة ثَيناكرَيتء كاري دادطاكاندا لة
حوكمدراوة، ثَيشوو

دادوةرو كة كارةساتة «ئةمة وتيشي:
كؤنةكان ياسا  بة كار ئَيستا تا  ــا دادط
سزادانى ياساى بةثَيى من ضونكة دةكةن،
لة هةرضةندة كــراوم، دادطايي عَيراقى
وت دادوةرم بة ثارَيزةرةكةمةوة رَيطةى
نوآ ياساى ئَيستا كؤنةو ياساية ئةو كة
بة توإةبوو، فةرمانى بةآلم دادوةر هةية،

زيندان». بؤ بمبةن كة ثؤليسةكاندا
هةواَلةوة، ئةو بآلوبوونةوةى لةدواى
رؤذنامةنووسانء هاوآلتييانء لة زؤرَيك
نَيودةوَلةتييةكان، ناوخؤييء رَيكخراوة
راطةيةندراوةوة بةياننامةو رَيطةى لة
طرتووةء دادطا  بإيارةكةى لة رةخنةيان 
دةدةنة رادةربإينى مافى ثَيشَيلكردنى بة

قةَلةم.
جةختي ـــةواأل ه ــةرى ــووس ــةرن س
ئازاديى بإيارة دذ بة لةوةشكردةوة كة ئةو
كوردستان، لة رؤذنامةنووسيية كارى
بؤ ضاوشكَينى بإيارة «ئةو وت:  ئةوةشى
لةسةر نةتوانن كة  رؤذنامةنووسانة 
رةخنةى بنووسنء دادوةريى دةسةآلتى
كؤنةكةش ياسا  بة ئةطةر لَيبطرن، ضونكة
لةبةرئةوةى بكرَيم، زيندانيى نةدةبوو بَيت،

نةدراوم». حوكمَيك هيض ثَيشتر
ستافى ئةندامى قانع، بورهان مةم
رؤذنامةى بة ضاودَير، هةفتةنامةى كاراى
نيطةرانيى دادطا بإيارةى ئةو راطةياند:
دةكــاتــةوة تؤختر  رؤذنــامــةنــووســان 
ياساى بــةرامــبــةر نةبن ــخــؤش دَل كــة 
لةمةوبةر ماوةيةك كة رؤذنامةطةريى،
كوردستانةوة ثةرلةمانى ــةن ــةالي ل
زيندانيكردنى بةوثَييةى ثةسةندكرا،
رؤذنامةنووسانمةترسييةكةرووبةإووى
رؤذنامةنووساندةبَيتةوةلةثاألهةإةشةى
وتيشي: رؤذنامةنووسان، تيرؤركردنى
شةإَيكى كة بةوةى ئاماذةية بإيارانة «ئةو
رؤذنامةنووساندايةو لةبةردةم طةورة
هةرَيم رووبةرى بةرثرسانى لة داواكارم 
بكةنء ضيديكة فراوانتر ئازاديى رادةربإين
ثَيشَيل رؤذنامةنووسان ئازاديى مافء
مافي ثَيشَيلكردنى ئةوة ضونكة نةكرَيت،

لَيدةكةوَيتةوة». طشتى
رةخــنــةى ــة ــووس ــةن ــام ــةو رؤذن ئ
طرت دادوةرةكــان لة هةندَيك لة ئةوةى
الى ئةوة طومانى بإيارانةيان بةو كة
كة دروســتــدةكــةن رؤذنــامــةنــووســان
«نيطةرانم وتي: بإياردانء لة نين سةربةخؤ

زيندانداية، لةناو ئَيستا هاوكارَيكم كة
بةداخةوةهةندَيكلةدادوةرةكانئةوطومانة
دروستدةكةن رؤذنامةنووس ئَيمةى الى
بةرثرسَيك كاريطةرى ذَير كةوتوونةتة كة
لة داوا لَيرةشةوة اليةنَيك، حيزبء ياخود
لة كة دةكةم رؤذنامةنووسةكانم هاوكارة
ياساء رةضاوى كارةكانياندا نووسينء

ئيتيكي كارةكةيان بكةن».
بة ثشتبةستن بة سلَيمانى  دادطــاى
سزادانى ياساى ١٠ى ــارة ذم بإطةى

رَيطة  كة  ٤٣٤ ٤٣٣و مادةكانى عَيراقىء
دةدات رؤذنامةنووسان زيندانيكردنى بة
بةندكردن بة داودى غرامةكردنيان، لةطةأل
بة غةرامةكردنى مانطَيكء مــاوةى بؤ 

لةكاتَيكدا  سزاداوة، دينار ٣٠٠ هةزار بإى
رؤذنامةنووسى نوَيى كارى ياساى بةثَيى
ثةرلةمانى اليةن لة ٢٠٠٨/٩/٢٢دا لة كة
سةرؤكى ثةسةندكراوةء كوردستانةوة
هيض بة كــردووة، لةسةر ئيمزاى هةرَيم 
بةند رؤذنامةنووس نابَيت شَيوةيةك
سزا غــةرامــةكــردن بة تةنها بكرَيتء

دةدرَيت.
جــَيــطــرى ــوإي، ــط ــةن ــؤ م ــرك ــَي ش
كوردستانى رؤذنامةى  سةرنووسةرى 
ئةو دةبوو  ثةلةكراوةو كة ثَييواية نوآ، 
نوَيي ياساى  بةثَيى رابطيرايةو بإيارة 
نةك بكراية، دادطايي  رؤذنامةطةريى 
ياسا سةر  بطةإَيتةوة ثةلةثةل بة دادطا 
كة يةكةمجارة «بؤ وتيشي: كؤنةكةو
دةكرَيت، زيندانيى رؤذنامةنووسَيك
سياسي نةك ياسايية مةسةلةيةكى ئةوةش
رؤذنامةنووسى كارى ئةوةى بؤ بَيت،
بإيارَيكى بة طشتى بةآلم بكرَيت، لةكةدار

نيية». باش
كة خواست ئةوةى هيواى مةنطوإى
نوَييةكة ياسا بة كار ماوةدا نزيكترين لة
تَيطةيشتنة لَيك ئةو ئــةوةى بؤ بكرَيت
رؤذنــامــةنــووســانء ــوان ــَي ــةى ن خــراث
لة «ياساكة وتيشى: نةهَيَلرَيت، دةسةآلت
خودى رؤذنامةنووسانء بةرذةوةنديى
ثةيوةنديى ئــةوةى بؤ دةسةآلتيشداية
تا رادةيةك هةبَيتء تةندروست لةنَيوانياندا
لة كردووة رؤذنامةنووسى  كارى  زامنى

كوردستاندا».
هــةواأل ــةرى ــووس ــةرن س ئَيستا 
داواى ــةوة ــةي ــزةرةك ــارَي ث رَيــطــةى لــة 
ــاى دادط بإيارةكةى ثــَيــداضــوونــةوةى
هيواية بة كــردووةو سلَيمانييان كةتنى
هةروةك هةَلبوةشَينرَيتةوة، بإيارةكة
شــوان ــزةرى ــارَي ث ــم، ــواإةح خ ستار 
بةو راطةياند: رؤذنــامــةى بة داودى،
دادطاى بؤ دةينَيرنةوة نينء رازى بإيارة
ضونكة سلَيمانى، ناوضةى ثَيداضوونةوةى
تَيدانييةو ناوزإاندنَيكى هيض بابةتانة ئةو
نةبووة، لةثشتةوة دةستَيكيشى هيض
وةك طشتىء بةرذةوةنديى بؤ تةنها بةَلكو

بآلوكراوةتةوة. رؤذنامةوانيى كارَيكى
محةمةد، ئــاكــؤ ــةوة  ــؤي خ ـــةالى  ل
هَيماى رووداو، رؤذنامةى سةرنووسةرى
رؤذنامةنووس نابَيت كة ئةوةشكرد بؤ
دارايــي ســزاى ــةوة ئ لةبرى بطيرَيتء
بإة ئةو نةتوانَيت لةكاتَيكدا مةطةر بدرَيت،
ئةوةدانيم «لةطةأل وتيشي: بدات، ثارةية
بةآلم دادطا، نةدرَيتة رؤذنامةنووس كة
هةموو بة رؤذنامةنووسانم طرتنى بة دذ

شَيوةيةك».

نـاكـات ثـةرلـةمـان يـاسـاى بـة كـار دادطـا

دية فازأل

ــى ــةت ــؤم ت ـــى ـــاَل خــســتــنــة ث
مةسيحى ــةزاران ه ئاوارةبوونى
كورد، ثَيشمةرطةو ئةستؤى خراية
بارزانى، نَيضيرظان  لة واى  ئةمةش
كرد بَيتة هةرَيم سةرؤكى حكومةتى
بداتةوة تؤمةتانة ئةو وةآلمى قسةو
بةرثرسى هةندَيك لــةاليــةن كة 
حكومةتى ئاراستةى عَيراقييةوة

هةرَيم كراون.
سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان
لة كوردستان، هةرَيمى حكومةتى
ثارتييةوة ميدياكانى لة كة وتارَيكدا
ئــةوة تــونــدى بــة ــةوة، ــراي ــآلوك ب
يان حكومةتى هةرَيم رةتدةكاتةوة كة
لة هةبووبَيت دةستى طشتى بة كورد
موسأل، مةسيحييةكانى ئاوارةبووني
وتارةكةيدا لة حكومةت سةرؤكى
سةرسوإمانة «جَيطةى دةَلــَيــت:
خوشكء دةركردنى لةطةأل هةر
موسأل، شارى لة مةسيحييةكان برا
ضاويان كةسانةى  لــةو هةندَيك
ثَيكةوةذيانء ديموكراسىء  بة
كوردستان سةقامطيريى ئارامىء
بةَلطةو هيض بآ بة هةَلنايةت،
تاوانةيان خستة ئةو هؤيةك ئؤباَلى
ثَيشمةرطةو حكومةتء ئةستؤى
هةرَيمى سياسييةكانى اليةنة ثارتء
پَيويستمان به ههرچهنده كوردستان،
بةآلم بدهينه وه، وةآلميان نهدهزانی
ههموو ئهو ئاست  له نهشمانتوانی 
قسه هةَلبهستراوانه بوختانء درؤو

بين. بَيدهنگ
سكرتَيرى هــةكــارى، رؤميؤ
بةيت ديموكراتى  حيزبى طشتيى 
كوتلةى سةرؤكى ئةلنةهرةينء
ثةرلةمانى ــة ل مةسيحييةكان
رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكدا لة كوردستان،
حكومةتى كة ــردةوة ك تةئكيدى
كلدانىء لة زؤر ثشتطيرييةكى هةرَيم

هيض بة كــردووةو ئاشوورييةكان
كارةساتةدا لةو دةستيان شَيوةيةك
مةسيحييةكاندا سةر بة كة نةبووة
هةكارى بةرامبةردا  لة هاتووة، 
لةو يةكةم بةرثرسيارى كة ثَييوابوو
مةسيحييةكاندا سةر بة كارةساتةى

عَيراقة. حكومةتى هاتووة
بةرثرسانى بارزانىء نَيضيرظان
مةسيحييةكانيش، حيزبة ليستء
حكومةتى كةمتةرخةميى لة باس
هاوكاريكردنء لة دةكــةن عَيراق
ئاوارةكاندا مةسيحيية يارمةتيدانى
رووى ــة  ل تةنيا ئَيستا ــا ت ــة  ك
بؤ بــانــطــةشــة راطــةيــانــدنــةوة
بةآلم دةكــةن، هاوكاريكردنيان 
سةرؤكى ليستى كةنا، يؤنادم يوسف
مةسيحييةكان نوَينةرى رافيدةينء
ــةوةى ئ ــراق، ــَي ع ثةرلةمانى  لــة 
عَيراق حكومةتى كة رةتكردةوة
ئاوارةكانى مةسيحيية هاوكاريى
باسى رؤذنــامــة بؤ نةكردبَيتء

مليؤن   ٥ بإى حكومةت لةوةكرد
ئاوارةكان يارمةتيدانى بؤ دؤالرى

دةدات هةوَليش تةرخانكردووةو
بكات سةقامطير موسأل لة ئاراميى

ئاوارةكان. طةإاندنةوةى بؤ
ئَيستا تا ئــامــارةكــان بةثَيى 

كة  مةسيحى خَيزانى  ٣٠٠ نزيكةى
ئاوارة  كةسن، هــةزار  ٩ لة زياتر
مةسيحييةكان نوَينةرى بةآلم بوون،
دةكاتةوة تةئكيد عَيراق ثةرلةمانى لة
لةو زؤر بةشَيكى ئَيستادا لة كة
شوَينةكانى طةإاونةتةوة ئاوارانة
ئةندامَيكى بةرامبةردا لة خؤيان،
كوردستان، ثةرلةمانى مةسيحى
ئاوارةكان كة رةتدةكاتةوة ئةوة
بؤ لَيدوانةكةيدا لة طةإابنةوةو
كة بــةوةدا ــة، ئــامــاذةى ــام رؤذن
زياد ئاوارةكان ذمــارةى رؤذانــة
طةورةية، كَيشةيةكى ئةمةش دةكات،
بارودؤخَيكى لة ئاوارةكان  ضونكة
نالةباردا دةروونـــى ئــابــوورىء

دةذين.
اليةنء هةندَيك كة لةوكاتةدا
عَيراقى، حكومةتى بةرثرسى
بةرثرس بــة  ــم هــةرَي حكومةتى

مةسيحييةكان ئــاوارةبــوونــى لة 
وتارةكةيدا لة دةدةن، قةَلةم لة
ئةو هةرَيم حكومةتى سةرؤكى
حكومةتى وةك كة دةكات ثرسيارة
كوردستان جــةمــاوةرى هةرَيمء
ثَيدةطات قازانجَيكمان سوودو ض
مةسيحييةكانى ئاوارةكردنى لة

موسأل؟
لةو سياسيش ــى ــران ضــاودَي
سوودَيك هيض كورد  كة  بإوايةدان
مةسيحييةكان ئــاوارةكــردنــى لة 
ــى ــان راوةدوون بةَلكو  نابينَيت،
لة طةورةى ئامانجى مةسيحييةكان
رؤميؤ لةمبارةيةوة  بووة، ثشتةوة 
لةوةى «بَيطومانم  وتى: هةكارى 
ثشت لة بةهَيز دةرةكى دةستَيكى
مةسيحييةكانةوةية، ئاوارةبوونى
توانايةكى ئةطةر هَيزَيك هيض ضونكة
لة ناتوانَيت نةبَيت، سنوورى بآ

 ١٠ نزيكةى دووهةفتةدا مــاوةى
ئاوارة موسأل لة  مةسيحى  هةزار
راويان خؤيان حاَلى ماألء لة بكاتء

بنَيت».
تؤمةتانة ئاَلوطؤإكردنى ئةم
لَيى كآ عــةرةب،  كــوردو لةنَيوان
يوسف يونادم بةوتةى بةرثرسة،
هةرَيمء لة اليــةن هةندَيك كةنا،
يارمةتيدانى لةسةر كَيبإكآ بةغدا
زياتر كآ كة دةكةن مةسيحييةكان
راطةياندنةكاندا لة  داونء يارمةتى
بنةإةتدا لة كة بآلويدةكةنةوة
ئاوارانة ئةو بؤ يارمةتى باشترين
شوَينةكانى بؤ طةإاندنةوةيانة 

خؤيان.
لة مةسيحييةكان نوَينةرى
لة طلةيشى ــراق، عــَي ثةرلةمانى
حكومةتى نَيو اليةنى هةندَيك 
بؤ كار بةجؤرَيك كة كرد هةرَيم
جَيطيريان كة دةكةن مةسيحييةكان
ئاوارةبوون، لَيى شوَينانةى لةو بكةن
بكةن بؤ طةإاندنةوةيان بؤ نةك كار

خؤيان. ناوضةكانى

نَيضيرظانبارزانى:

بين درؤو بوختانةدا بَيدةنط ئةو هةموو لة ئاستى ناتوانين

ثةراوَيزىزيندانيكردنىشوانداودى لة

ديدةن مةجيد  

هةرَيمى سةردانى  ئَيران شاندَيكى 
مةرزَيكى كردنةوةى بؤ دةكةن كوردستان
قةزاى سنوورى لةسةر نَيودةوَلةتى
رةزامةنديى هةرَيميش حكومةتى ثشدةر،

مةرزة. ئةو كردنةوةى بؤ دةربإيوة
ئَيران حكومةتى زانيارييةكان بةثَيى
مةرزَيكى ثَيداويستييةكانى هةموو
(طوإَيلكآ)ى سنوورى  لة نَيودةوَلةتى 
دةكاتء دابين ثشدةر قــةزاى بة سةر
ئةو تاووتوَيكردنى بؤ شاندَيكيشيان
نَيودةوَلةتى مةرزَيكى كردنةوةى باسةو
ثشدةر ـــةزاى  ق بــةرثــرســانــى لــةطــةأل 

كؤبوونةتةوة.
ــةن، ــةس ح حــةســةن عــةبــدوَلــآل
هةواَلةى ئةو ثشدةر، قةزاى قايمقامى
مةرزَيكى كردنةوةى ثشتإاستكردةوةو
ســةرضــاوةيــةكــى بــة ــوةيــةش لــةوشــَي
ناوضةى بؤ دةزانــَيــت باش بازرطانى
بة ــانء كــوردســت ــشــدةرو هــةرَيــمــى ث

١٢ كةسى  ليذنةيةكى راطةياند: رؤذنامةى
وةزيرى جَيطرى كة ئَيران ثايةبةرزى
سةردةشتى ثــارَيــزطــارى  بازرطانىء
كردووةو قةزاكةيان سةردانى  تَيدابووة،
ئاطاداريان ئامادةكارييةك «وةك وتى:
خزمةتطوزارييةكيان هةموو كة كردينةوة
وةك هَيناوة طوإةلكآ سنوورى بؤ
بة هــةروةك كؤطا»، كومةَلَيك كارةباو
دانا ثشدةر، ــةزاى ق قايمقامى ــةى وت
سلَيمانى، ثاَيزطارى مةجيد، ئةحمةد
ئاطادار مةرزةكة كردنةوةى باسةو لةو
هةرَيميش «حكومةتى ــةوة، ــردووةت ك
تا بةآلم دةربإيوة»، لةسةر رةزامةنديى
ئةو كردنةوةى لة عَيراق حكومةتى ئَيستا

نةكراوةتةوة. ئاطادار مةرزة

نوآ مةرزَيكى
لةثشدةر

دةكريَتةوة

هةرَيم حكومةتى سةرؤكى
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رؤذنامة

بةإَيوةبةرايةتى هَيزةكانى
رؤذى سلَيمانى، ئاسايشى

بازيان،  ناحيةى لة  ٢٠٠٨/٨/٦
دوو بةسةر طــرت دةستيان
سكانيا، جؤرى لؤرى ئؤتؤمبَيلى
طرنطى كةلوثةلى لة ثإبوون كة
نةوتى ثاآلوطةى بةكارنةهاتووى
ضةند كةسَيك كاتَيكدا بازيان، لة
بةرةو بيانبةن بــوون نياز بة 

خوارووى عَيراق.
هؤبةى راطةياندنَيكياندا لة

سلَيمانى، ئاسايشى  راطةياندنى 
كة ــــةن دةك ئـــامـــاذة بـــةوة
دةست توانيويانة هَيزةكانيان
كةلوثةلء كؤمةَلَيك بةسةر
نةوتى ــةى  ــاآلوط ث مــزةخــةى
لةاليةن كــة بــطــرن، بــازيــانــدا
بة دزراونء كةسَيكةوة ضةند
ناياسايى بةشَيوةى نيازبوون
خوارووى عَيراق. بيانبةن بةرةو
كة كــةلــوثــةالنــة  ئــــةو 
مليؤن ضةند بة نرخةكانيان
دةكرَيت، مــةزةنــدة دؤالرَيـــك
نةوتى ثاآلوطةى بؤ سةرجةميان
نَيردراون كــإدراونء بازيان

ئةم ــةوةى ئ بؤ  سلَيمانى،  بؤ 
خزمةت كارو بكةوَيتة ثاآلوطةية
هةرَيمى دانــيــشــتــووانــى ــة  ب

بكات. كوردستان
نةوتى ثاآلوطةى  ثرؤذةى
ضاودَيرى دةزطاى بازيان، لةذَير
بةآلم تايبةتييةكانداية،  ثرؤذة 
ئاسايشى راطةياندنةكةى بةثَيى
ئاطادارى دةزطاية  سلَيمانى، ئةو
نةبووةو كةلوثةالنة ئةو دزينى
ئةو لــةســةر ســكــاآلى ئَيستا 
هةوَلى كة تؤماركردووة كةسانة
ثاآلوطةكةيان كةلوثةلى دزينى

داوة.

كةلوثةلَيكى ضةند
بازيان دةدزرَيت ثاآلوطةى نةوتى

حةسةن مةال مةريوان

هةولَير

رَيكخراوى   ٤٠ لة زياتر
هاوكاريى بة ئافرةتان، ذنانء
كاروبارى بؤ هةرَيم وةزارةتى
جيهانى رؤذى ــة ل ذنــــان،
توندوتيذى دذايةتيكردنى
هةفتةيةكى ذنــانــدا  دذى 
بؤ توندءتيذى دذايةتيكردنى
لة خةَلكى هؤشياركردنةوةى
دذى توندوتيذى مةترسييةكانى

بةإَيوةدةبةن. ذنان

كة كاتَيكداية لة ئةمةش
وةزارةتى ئامارى دواين بةثَيى
شةش لةماوةى  مرؤظ، مافى 
ذن   ١٥٠ ــــردوودا راب مانطى
كوردستاندا شــارةكــانــى  لــة 
ــذى ــي ــدوت ــون ــــــارى ت دووض

بوونةتةوة.
وةزيــرى قاسم، جينان د. 
بة ذنان، كاروبارى  بؤ  هةرَيم
بة مةبةستى رؤذنامةى راطةياند:
ديــــاردةى ــةوةى ــردن ــك ــةم ك
ذنانء بةرامبةر توندوتيذى
هؤشياركردنةوةى بؤ هةوَلدان
رؤذى لة كوردستان، خةَلكى

هةفتةيةكى   ١١/٢٥ تا   ١١/١٩
بة توندوتيذى دذايةتيكردنى
ذنان رَيكخراوةكانى بةشدارى

دةبةن. بةإَيوة
لةو كة خستةإوو ئةوةشى
مةإ لة هؤشيارى مــاوةيــةدا
لة بآلودةكرَيتةوة  بابةتة ئةو
شارؤضكةكان، شارو سةرجةم
لة طةإةكة ميللييةكانء تايبةت بة
هةية زؤر «خةَلكَيكى ــى: وت
دةتوانرَيت كة نةخوَيندةوارن، 
هؤشيار سيمينار  ــؤإو  ك بة 
ذن كة بوترَيت ثَييان بكرَينةوةو

ضين». مافةكانى ضييةو كارى

رابردوودا مانطى ٦ لة
بوونةتةوة توندوتيذى رووبةأووى ذن ١٥٠

عارف ستارة
ئارام نةجيم

ــذة ــَي كــؤل ــي ــاران ــدك ــن ــوَي خ
سلَيماني، زانكؤي ثزيشكييةكانى
بةمةبةستى ــثــَيــوانــَيــكــيــان رَي
بةطرَيبةست بإيارى هةَلوةشانةوةى
مةكتةبي بةردةم بؤ دامةزراندنيان
سياسييةكَيتيىءثارَيزطاىسلَيمانى
ثَيشكةشى ياداشتَيكيان سازكردء

كرد. سياسى مةكتةبى
 ٤٠٠ لـــة زيـــاتـــر  ـــآ  ـــن دوَي
ثزيشكييةكانى كؤلَيذة خوَيندكارى
جارَيكيتر بؤ سلَيمانى، زانكؤى
ثارَيزطاى بةردةم بؤ رَيثَيوانَيكيان
سياسى مةكتةبى سلَيمانىء
خؤثيشاندةران سازكرد، يةكَيتيى
ياداشتَيكيان روونكردنةوةيةكء كة
يةكَيتيىء سياسى مةكتةبى داية
باسلةوة سلَيمانى، ثــارَيــزطــاى
بإياري دةكــةيــن «داوا  دةكـــةن
كؤلَيذة دةرضوواني دامةزراندني

طرَيبةست شَيوةي بة ثزيشكييةكان
ئةوة جياتي لة هةَلبوةشَينرَيتةوةء
ئةو ــي ــووان دةرض دامــةزرانــدنــى
لةاليةن فةرميء بةشَيوةي كؤلَيذانة
حكومةتةوة بَيت،ثشتطيري خؤمانبؤ
ثزيشكييةكاني كؤلَيذة خوَيندكاراني
كة رادةطةيةنين دهؤك هةولَيرو
ئةهلي زانكؤي هةردوو دةكةن داوا
بة كة دابخرَيت، جيهان عيشقء
جؤرة ئةو كردنةوةي ئَيمة تَيإوانيني
زانستيي بواري بة خزمةت زانكؤيانة

ناكات». وآلتة ئةم
لة رَيكخةرانى تةها، يةكَيكة ئاالن
وتى: رؤذنــامــة بؤ رَيثَيوانةكة،
كاتةى ئةو تا ناشكَينين «مانطرتن
داواكارييةكانمان وةآلمى بةفةرمى
ـــارى ـــإي ب ـــــــتـــــــةوةء دةدرَي
بةطرَيبةست هةَلوةشاندنةوةى

دةرنةكات». دامةزراندنمان
ثــَيــشــكــةشــكــردنــى دواى 
سياسى، بة مةكتةبى ياداشتةكةيان
مةكتةبي ئةندامى جةوهةر، جةالل
خوَيندكارانى بة يةكَيتيي، سياسي

كــؤبــوونــةوةي لــة «ئــةمــإؤ وت: 
هةردوومةكتةبيسياسيييةكَيتييء
تةوةري دةكةينة كَيشةكةتان ثارتي،

هةردووالمان». طفتوطؤكاني
كة روونكردنةوةيةشدا  لةو 
دوَينآ مانطرتووةكان خوَيندكارة

باسلةوة تَييدا ــردةوة،  ك بآلويان
طرَيبةست دةبَيتة كة «بإياري دةكةن
واسيتةء طةندةَليء زيادبووني هؤي

لة نةشارةزا كةساني دامةزراندني
نةخؤشخانةكاندا».

سكرتَيري حــةســةن، هــةَلــؤ
تةندروستى وةزيرى رؤذنامةواني
بؤ لَيدوانَيكيدا لة هةرَيم، حكومةتى
«دامةزراندني ثزيشكة رؤذنامة وتى:
بةطرَيبةستي دةرضــووةكــان تازة 
دامةزراندني بة طؤإدرا تايبةتةوة
هةروةها بؤماوةي دوو ساأل، كاتيي
دامــةزرانــدنــي دراوة بإياريش
بؤ دكتؤرانة ئةو بؤ هةميشةيي
وةزيران ئةنجومةني سةرؤكايةتي

بكرَيتةوة». بةرز
لةميانى طؤإانكارييةش ئةو
لة ليذنةيةك كؤبوءنةوةيةكى
هــةردوو تةندروستيء ــري وةزي
هةولَيرء زانكؤكاني ســةرؤكــي
كؤلَيذة طشت راطــري سلَيمانيء
ليذنةي نوَينةري ثزيشكييةكانء
كوردستانء ثةرلةماني تةندروستي
بــةإَيــوةبــةرانــي ــةك لــة ــارةي ذم
بإيارى تةندروستي ـــي وةزارةت

درا. لةسةر

دةكةن ريَثَيوان خويَندكارانى كؤلَيذى ثزيشكى جارَيكيتر

قادر هةستيار

ثشتطيريكردنى  لة شيعةكان،  
ثةشيمان ــى ــدراَل ــي ف سيستمى 
هةمواركردنى داواكانى دةبنةوةو
بةهَيزكردنى ئاراستةى بة دةستوور

دةكات. زياد ناوةند حكومةتى
زانيارييانةى  ــةو ئ بةثَيى  
داواى كةوتوون، رؤذنامة دةست
سةبارةت عَيراقييةكان اليةنة
دةســتــوورى بــة هــةمــواركــردنــى
قازانجى بة  عَيراق، هةميشةيى 
لة رووى هةرَيمةكان بةهَيزكردنى
نورى لَيدوانى كردووةء بوون زياد
ماليكى،سةرؤكوةزيرانىعَيراقيش،
توانا دةستةبذَيرىء كؤنطرةى لة
هاتنةكايةى بةَلطةى عَيراقييةكاندا،
ناوبراو كاتَيك تَيإوانينانةن، ئةو
ثةلة بة دةستووريان كة رايطةياند
كة كرد داواشــى نووسيوةتةوةء
بنووسرَيـتةوة، بابةتييانة دةستوور
بةشَيوةيةكدةسةآلتىثَيويستبداتة
بةإَيوةبردنى بؤ ناوةندى حكومةتى
بدرَيتة دةسةآلتانة ئةو نةك وآلت،

محةلييةكان، حكومةتة

ئةندامى ئةحمةد، ثشتيوان
ليستى لةسةر عَيراق ثةرلةمانى
بؤ ــان، ــت ــوردس ك هاءثةيمانى 
اليةنة سةرجةم ئَيستا وتى: رؤذنامة
دذى لة لة كورد، عَيراقييةكان، جطة
سيستمة ئةو دةيانةوَيت فيدراَلينء
ئةو هةَلبوةشَينرَيتةوةو عَيراق لة
ثشتطيرى ثَيشتر كة اليةنانةش
ضوونةتة ئَيستا دةكرد، فيدراَلييان
لة سيستمة ــةو ئ نةيارانى ــاأل ث
بَيتء بةهَيز ناوةند تا كورد، دذى
كة ياسايانةش ثرؤذة «ئةو وتيشى:
بة دذ عَيراق، ثةرلةمانى دةنَيردرَينة
بة دةنووسرَينةوة، فيدراَلي كرؤكى
كوردستان هةرَيمى كة شَيوةيةك

نيية». بوونى
ليستى ئـــةنـــدامـــةى ئـــةو 
ئَيرانى حكومةتى هاوثةيمانى،
لةثشت وةستان بة كرد تؤمةتبار
بةهَيزكردنى داواى اليةنانةى ئةو
هةرَيمةكان بَيهَيزكردنى ناوةندء
ناوبراو، وتةى ثَييةى بة بةو دةكةن،
فيدراَلييةء لة دذى تاران حكومةتى
ئةم كةكَيشةكانى بةوةشدا ئاماذةى
بةغداش هةرَيمء  نَيوان دواييةى 

فيدراَلى سيستمى ترى اليةنةكانى
. ترساندووة

ــؤى دواكــاريــيــةكــانــى ــط دةن
بة بةرانبةر ناوةند بةهَيزكردنى
لةاليةن ثــارَيــزطــاكــان،  ــمء  هــةرَي
بيرؤكةيةوة ــةو ئ هـــةوادارانـــى
ضوارضَيوةى ناو بؤ طواستراوةتةوة
لة دةيانةوَيت ياسايىء دةستوورىء
دةستوورةوة هةمواركردنى رَيطةى
بكةنة تيؤرييةوة لة سياسةتة ئةو

كارَيكى عةمةلى.
ئةندامى ئةتروشى، سامى
لة دةستوور هةمواركردنى ليذنةى
لةوةكرد باسى عَيراق، ثةرلةمانى
لةو شيعةكان تَيإوانينى كــة
هةمواركردنى كة واية ليذنةيةدا
بإوات ئاقارة ئةو  بةرةو  دةستوور
بةهَيزبكةن، ناوةند دةسةآلتى كة
نــاوبــراو، ــةى  وت بة ثَييةى ــةو  ب
كة كردووة بةوة دركيان شيعةكان
دةستيانةوة بة ناوةندى حكومةتى
«ثَيشتر وتيشى: دةمَينَيتةوةء
فيدراَليدا لةطةأل باآل ئةنجومةنى 
سياسةتيان ئَيستا بــةآلم ــووة، ب
حيزبى ئةندامانى زؤربةى طؤإيوةء

هةرَيمى بة دان لةبنةإةتدا دةعوةش
نانَين. كوردستاندا

 يةكَيكلةهؤكارةسةرةكييةكانى 
ناوةندو بةهَيزى لة كورد ترسى
ثَيدانى لــة نــاوةنــد ــى ــي دوودَل ء 
ثارَيزطاكان، هةرَيمء بة دةسةآلت
ئةو ئةزموونى بؤ دةطةإَيتةوة
ثَييةى بةو بةيةكترييةوة، دوواليةنة
تووشى كورد مَيذوو،  درَيذايى  بة
ناوةندَيكى بةدةستى بووة ستةم
بةهَيزبوونى لةبةرانبةريشدا بةهَيزء
دةسةآلتى لة هةنطاونانى هةرَيمء
كؤنفيدراَلى، بــؤ فيدراَلييةوة
كوردى دةوَلةتبوونى  بة طومانى 
اليةنة ناوةندء حكومةتى لةاليةن

دروستكردووة، ثَيكهَينةرةكانى
ــى ــدام ــةن ئ داود، قــاســم 
وَيإاى ئيئتيالف، ليستى سةربةخؤى
دوو ئةو بوونى ثشتطيريكردنى
سةرةكى هؤكارى وةك  تَيإوانينة
هةرَيمء دةستى لةسةر ناكؤكييةكان
رؤذنامةى بؤ ناوةندى، حكومةتى
زارى لةسةر ئةوةى كة روونكردةوة
عَيراقييةكانةوة اليةنة بةرثرسى
ناوةند هةرَيمء دةسةآلتى لةسةر

خواستى تَيإوانينء تةنها دةدرَيت،
ئةو دةســتــوور اليةنانةيةء ئــةو 
هةر رَيكخستووةو مةسةلةيةى
دةستوورةدا لةو طؤإانكارييةكيش
دةستكاريكردنى ئاراستةى بة
بكرَيـت، هةرَيمةكان دةسةآلتى
سياسيي تةوافوقى بة ثَيويستى

هةية.
لةسةر جةختى داود، قاسم
ئةوةشكردةوةكة بؤ ثارَيزطاريكردن
عــَيــراق، فــيــدراَلــى سيستمى  لــة 
لة هةبَيت هاوسةنطييةك ثَيويستة
فيدراَلىء سيستمى خودى نَيوان
هةرَيمء بإيارةكانى ناوةندَيتـى
هاوسةنطييةش، ــةو ئ نةبوونى
يان كــةرتــبــوون ــراق بـــةرةو عــَي
حكومةتَيكى دروستبوونةوةى

دةبات. ديكتاتؤر ناوةندى
هةمواركردنى داواكارييةكانى
بة رووكارى طؤإانكارى دةستوور
تةنها ناوةند، هةرَيمء دةسةآلتةكانى
سوننةكانيش نييةو شيعةكان داواى
ثشتطيرى خواستيان هةيةء هةمان
دةستوور هــةمــوارى  ثةلةى بة 

دةكةن.

تائى، ئةندامى ئةنجومةنى هاشم
عَيراقى، ئيسالمى حيزبى شوراى
كَيشةى كة راطةياند، رؤذنامةى بة
هةرَيمى نَيوان لة دةسةآلتةكان
ئةستؤى لة بةغدا، كوردستانء
نييةء اليةنانةدا  دوو لةم هيضكام
دةستوورء نووسينةوةى ثةلة بة
شيعةو نــَيــوان لة دابةشكردنى 
دروست كَيشةيةى ئةو سوننةدا،

كردووة.
هؤكارَيكى بة ئاماذةى  تائى،
كَيشةيةدا، ئةو دروستبوونى ترى
فيدراَلة سيستمى نوَييى ئةويش كة
بارةيةشةوة ــةو ل عــَيــراقــداو لة 
رذَيمى رووخاندنى لة «بةر وتى:
بة كــار  (٢٠٠٣/٩/٤) لة ــةدام س
ــراو دةك مــةركــةزيــةت سيستمى 
رذَيمةش ئةو رووخاندنى دواى
جَيبةجَيكردنى قؤناغى ضووة عَيراق
ــةوة، ــةت ــةزي ــةرك الم سيستمى 
بة دا زيــاتــرى دةسةآلتَيكى كة 
دةسةآلتة بة بآ ئةوةى هةرَيمةكان،
ناوةندء تايبةتةكانى هاوبةشء
بة هاتووة، دةستووردا لة كة هةرَيم

رَيكبخرَيت. ياسا

ثـةشـيـمـان دةبـنـةوةء فيـدرالَـى ثشـتـطـيريكـردنـى شـيعةكـان، لـة
ناوةندن بةهَيزكردنى لةطةأل

ناوةند بدرَيتة ثَيويست دةسةآلتى نووسراوةتةوةو ثَيويستة ثةلة بة دةستوور ماليكى:

كاتى دامةزراندنى بة دةكرَيت تايبةت طرَيبةستى تةندروستى: وةزارةتى
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ئةنجامةكان ــة ل بير  دةكـــةنـــةوةء
بير هةم كورد وةكو «ئَيمة ناكةنةوة،
لة بير هةم دةكةينةوة، ئةنجامةكان لة

دةكةينةوة». بةرذةوةندييةكانيش
«رَيككةوتننامة دةَلَيت: ئةسةسةرد

تةنها ــة ب ــة ك جــيــهــانــدا ــة  ل نيية 
ئةم تَيدابَيت، اليةني  يةك بةرذةوةنديي
بةرذةوةنديي هةم رَيككةوتننامةش
ئةمريكاي بةرذةوةنديي هةم عَيراقء

تَيداية».

ثةكةكة توركياو دؤزي

بؤ لــَيــدوانــةكــانــي ــة ل يةكَيك  لــة 
بارزاني مةسعود رؤذنامةنووسان،
رايس لةطةأل ــةم ــدارةك دي «لــة  ــي:  وت
تايبةت دؤزةكاني عَيراق،  بارودؤخي
ــةوةري ت هــةروةهــا ــانء ــوردةك ك بة 
لةسةركرا، طفتوطؤيان باسء توركيا
هَيرشي فإؤكةكاني توركيا سةبارةت بة
ثةكةكة لَيداني عَيراقء باكووري بؤ

كردووة». وتووَيذمان
ـــوردةوة بـــةالي ك كــة ــك ــةوةرَي ت
لةسةر توركياية  سووربووني طرنطة، 
ثةكةكة بووني كَيشةي ضارةسةركردني
ئةمريكاش كة كوردستاندا، هةرَيمي لة
باشة ثَييان دةكاتء توركيا ثشتطيريي
ضارةسةرَيك بةيةكةوة تورك كوردو كة
بةتايبةتيش بدؤزنةوة. مةسةلةية ئةم بؤ
طةيشتووةتة مةسةلةكة  كة ئَيستادا  لة
بؤ ضــارةســةري ثَيويستة  ئاستَيك 
هةوَلدةدةن ئةمريكييةكان بدؤزرَيتةوةء
كارَيكي دابنيشنء ثَيكةوة كورد توركء
ضارةسةر كَيشةية ئــةو كة وابكةن

بكرَيت.
بارزانيء دانيشتنةكةي بة سةبارةت
وةزارةتي وتةبَيذي ود، رؤبةرت رايس،
هةردووال رايطةياند ئةمريكا، دةرةوةي
حكومةتي كة هةوآلنةي  ئةو لةبارةي 
بؤ ــراق ــَي ع كوردستاني نــاوضــةيــي 
سةبارةت توركيادا  لةطةأل هاوكاريي
طفتوطؤيان قسةو داويةتى، ثةكةكة بة

كردووة.
لة كوردستان هةرَيمي حكومةتي
باس هةميشة فةرمييةكانيدا لَيدوانة

دذي هةرَيم حكومةتي كة لةوةدةكات
كوردستانة هةرَيمي خاكي بةكارهَيناني
هَيرشي دذي هةروةها توركيا، لةدذي
لةناو هةرَيمي ثةكةكة سةر توركياشة بؤ
كة دةدةن نيشان  وةهاى  كوردستانء 
كة نيية كَيشةيةوة بةو ثةيوةندى هةرَيم
بةآلم هةية، ثةكةكةدا توركياء لةنَيوان
هةرَيم حكومةتي كة ثَييواية ئةسةسةرد
راستيدا «لة بكشَينَيتةوةء خؤي ناتوانَيت
كَيشةية ئةو اليةنةكةكاني لة يةكَيك

كوردستانة». هةرَيمي
بؤضوونةكانى ثتر لــةوبــارةيــةوة
ئةوةي بةهؤي دةَلَيت: رووندةكاتةوةو
جياوازى ئاستي  بة تورك كوردو  كة
كَيشانة ئةو رووداني ئةمريكاو دؤستي
لة ئةمريكاي سياسةتي هةندَيكجار
كردووة، ئيحراجي تووشي ناوضةكةدا
ضــارةســةر كَيشانة  ــةو  ئ ثَيويستة
هــةوَلــدةدةن ئةمريكييةكان بكرَينء
خؤشيان كؤبكةنةوةء ثَيكةوة هةردووال

بكةن. سةرثةرشتي

غاز نةوتء بة تايبةتة ياسايةكي

وتةبَيذي وةزارةتيدةرةوةي ئةمريكا
بؤ بارزاني رايس، كة وتبوو ئةوةشي
لة ياسايةك ثةسةندكردني ئاسانتر
هانداوة، نةوتييةكان، داهاتة بؤ ثةرلةمان
ديكةي طرنطي تةوةرَيكي هةربؤيةش
تايبةتة ياسايةكي دةرضووني باسةكان
هةرضةندة عَيراق، لة غاز نةوتء بة
بةآلم هاتووة، دةستووردا لة باسة ئةو
وردةكارييةء بة ثَيويستي طشتييةء زؤر
دابإَيذرَيت. ياسايةك بةشَيوةي دةبَيت

ئةمريكاييةكان ثَييواية ئةسةسةرد
وةرطرتووة بةهةند مةسةلةيةيان ئةو
ياساكة، دةرضوونى ثاش بؤئةوةى
ـــوارةدا ـــةوب ل ـــرنء ـــط ـــوود وةرب س
«ئةمريكييةكان بكةن وةبةرهَينان
يةكاليي ياساية ئةو  مةبةستيانة  زؤر
بوارةدا بتوانن لةو تا ئةوانيش بكرَيتةوة
بكةن، سةرمايةطوزاريي عَيراق لة
ياساية دةرنةضَيت، ناتوانن تا ئةو ضونكة

بكةن». كارة بةو دةست
سياسييةكى وةك ئــةســةســةرد
كة بــةوةشــكــرد ــاذةي ــام ـــارةزا ئ ش
خستووةتة طوشاريان ئةمريكييةكان
ياسا دةركردني بؤ ناوةند هةرَيمء سةر
هةندَيك لة هةروةها مةبةستة، ئةم بؤ
ثةلةي كورد  ثَييانواية ئةوان رووةوة 
بة تايبةت نةوتي ياساي لة كــردووة
ئةو هؤكاري ئةمة ثَييانواية هةرَيم،
ياساية ئةو نةبووني بةهؤي كَيشةيةية،
حكومةتي لةنَيوان طةورة كَيشةيةكي
لة ــةوان ئ هةية، ــددا ــاوةن ن هــةرَيــمء
كَيشةية ئــةم كة بةرذةوةنديانداية
بؤ هةبَيت روون  ياسايةكي نةمَينَيتء 
ضؤن سوود كة تَيبطةن ئةوةي ئةوانيش
عَيراقدا لة نةوت سةرمايةطوزاريي  لة

ببينن.
كَيشةية ئةو ئةطةر «بةآلم وتيشي:
دةرضووني بة كة بكرَيت ضارةسةر
دةكرَيت، ضارةسةر بةغدا لة ياسايةك
بةرةو بةغدا ثةيوةندييةكاني كوردء هةم
ديدي هةم دةإوات، ئاساييبوونةوة
دروستدةبَيت ئةمريكييةكان بؤ روون
عَيراق ضؤنيةتي سةرمايةطوزاريي لة لة

بواري نةوتدا». لة
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خـؤى ئامـانجى دةطــــــــاتة حةكيمانة سياسةتى بة تةنهـا توركيا لة كـورد

بكات رَيككةوتننامةكة ئيمزاكـردني ثشتطيريي كة ثَيدةكـــــــرَيت ئةوةندةي هةر كورد

ثةكةكة   ٢٠٠٧ تا   ٢٠٠٤ ساَلى
نفوزى توركيا، لة ـــوو الوازب
ئةمساَليش كةمبووةوة، دةتةثة
دةستثَيكرد، ــةإى ش توركيا
شةإة ئــةو سةخت، شةإَيكى 
ثةكةكة الوازكــردووة،  توركياى
ئــةطــةر ـــةوة، ـــووةت ــز ب بــةهــَي
لة بكرَيت هــةَلــبــذاردن ئَيستا 
رَيذةى كوردستان،  باكوورى 
لةدةست كة شارةوانييةكانى
شارةوانى. سةد دةطاتة دةتةثةية
ضةند ئةمريكا رؤذنامة:
طفتوطؤى داواى ــك جــارَي
لةطةأل كــردووة راستةوخؤى
رازى ثةكةكة بؤضى  ثةكةكة،
لةطةأل بكات طفتوطؤ نةبوو

ئةمريكا؟
ئةمريكا ١٩٩٣دا ساَلى لة *
طفتوطؤيان كرد ئَيمة  لة داواى
نامةى ضةندين  بكةين،  لةطةأل 
داواى ئةمريكا ــارد، ن بؤمان
هَيَلَيك لة ثةكةكة هةبوو ئةوةى
كؤنترؤَلى ــر ــةذَي ل كــاربــكــات
بةردةوام طفتوطؤى بَيت، ئةودا
ئةمريكاو ــوان ــَي ــةن ل هــةبــَيــت 
داواى نهَينى  بةشَيوةى ثةكةكة 
لة بكات  ــؤإان ط ثةكةكة  كــرد
ــةردات، ب ــت دةس سؤسياليزم
نةهات، ثَيك ثةيوةنديية ئــةو
داواى ئةمريكا ديكة جارَيكى
ساَلى لــة ـــردةوة ك طفتوطؤى
ضةند بةهؤى ئةمجارةش ،٢٠٠٣

سةرينةطرت. شتَيكةوة
ثةكةكة ئةطةر رؤذنامة:
لةطةأل باشى ثةيوةندييةكى
ئَيستا هةبواية  ئةمريكا 
وةك توركيا لة  كورد  كَيشةى

دةمايةوة؟ خؤى
طــةورةى هَيزى  ئةمريكا   *
لةدةستى دةســـةآلت جيهانة،
لة زؤربـــةى وآلتــان ــة، ــةوداي ئ
توركيا لةطةأل ثةيوةنديشى زؤر

باش ثةيوةندييةكى ئةطةر باشة،
ثةكةكةو لةنَيوان دروستبواية
لةنَيوان طفتوطؤ ئَيستا ئةمريكا،
نزيك ثةكةكة لةوانةية توركياو
لة كورد كَيشةى لةسةر بواية

كوردستان. باكوورى
طفتوطؤ ئَيستا رؤذنامة:
هةرَيمى بةرثرسانى  لةنَيوان 
لةئاراداية، توركيا كوردستانء
طفتوطؤيانة ئــةو ثَيتواية

سةركةوتووبَيت؟
هةرَيمى توركياو ــارة دي  *
ــان ــووري ــن س ـــان ـــوردســـت ك
ـــةردةوام ب هــةيــة، بــةيــةكــةوة
دةبَيت بةيةكترى ثَيويستيان
طفتوطؤيانة ئةو  كــارةكــان،  بؤ 
بؤ ثةكةكة هَيرشةكانى لةدواى
توركيا سةربازطةكانى ســةر
دةزانَيت توركيا ثَيكرد، دةستى
هةرَيمى بة  زؤرى ثَيويستى 
كارَيك ــةر ه بــؤ كوردستانة
مةبةستى توركيا بةآلم بيكات،
بؤية طفتوطؤيانة، لةو هةية خؤى
زؤر طفتوطؤيانة ئةو لةوانةية
بةتايبةتى سةركةوتوونةبن،
بشكَيتةوة، كورد زيانى بة ئةطةر
هةرَيم بةرثرسانى لة ئةوة داواى
سةربازييةوة رووى  لة بكات
بكةن ــا ــي ــورك ت ــى ــاري ــاوك ه
قبوأل ئــةمــةش ثةكةكة، دذى 
زؤرى كــاردانــةوةى ناكرَيتء
كــــوردةوة، ــةن ــةالي ــت ل ــَي دةب
هاوكاريكردنى كاتَيك هيض
رووى لة كوردستان هةرَيمى
بةرذةوةنديى لة سةربازييةوة
نيية، ــان ــوردســت ك ــمــى هــةرَي
بؤمبَيك وةك  ــان  ــت ــوردس ك

دةتةقَيتةوة.
هيوايةك هيض  رؤذنــامــة: 
عةبدوَلآل ئازادكردنى بؤ هةية

لة بةنديخانة؟ ئؤجةالن
نيية. هيض جارآ *

فازأل دية

سةرؤك ثَيضةوانةكانى لَيدوانة
هةرَيمى سةرؤكى عَيراقء كؤمارى
رَيطةدان بة سةبارةت كوردستان
سةربازيى بنكةى كــردنــةوةى بة 
بؤضوونى هةرَيم، لة ئةمريكا هَيزةكانى
سياسى ضاودَيرانى الى جياوازى

دروستكردووة.
رابـــردوو هةفتةى ــاى ــةرةت س
هةرَيمى سةرؤكى بارزانى مةسعود
ناوةندى كؤإَيكى لة كوردستان،
واشنتؤن، لة ستراتيذى لَيكؤَلينةوةى
كوردستانى هةرَيمى  رةزامةنديى 
بنكةى ــى ــردن ــك ــت دروس ــةر  ــةس ل
هةرَيمى لة  ئةمريكى سةربازيى 
تا لَيدوانة ئةو كة نيشاندا، كوردستان
ناوةندى لة مشتومإَيكى زؤرى ئةمإؤ
خستووةتةوة، عَيراقى عةرةبىء
دواى رؤذَيـــك ــةوةى ئ ســةربــارى
سةرؤك تاَلةبانى بارزانى،  قسةكانى
ضاوثَيكةوتنَيكدا لة عَيراق كؤمارى
ئةلعَيراقيية تةلةفزيؤنى كةناَلى لةطةأل
لة تةنها بنكانة ئةو  «دانانى وتــى:
ناوةندداية». حكومةتى دةسةآلتى
بــارزانــى، نَيضيرظان هــةرضــةنــدة
هةفتةى هةرَيم، حكومةتى سةرؤكى
لَيدوانةكةى رايطةياند، رابـــردوو
مةبةستة نةبوو بةو سةرؤكى هةرَيم

شَيواندونى. عةرةبى راطةياندنى و
سةرؤكى ئــةســةســةرد، فةريد 
ستراتيجى لَيكؤَلينةوةى سةنتةرى
هةوَلةى «ئةو ثَييواية كوردستان،
موجامةلةكردنى ــؤ ب بــارزانــى
لةم بةتايبةت ئةمريكييةكانة»
هةست ئةمريكييةكان كة هةلومةرجةدا

دةكةن. بَيئومَيديى بة
بؤ  ـــورد ك ــاوةى ــط ــةن   ئــةم ه

طوشار ئةمريكاو اليةنطريكردنى
اليةنة حــكــومــةتء ــةر س خستنة 
كاريطةرى عَيراق، سياسييةكانى
هةرَيمء نَيوان ثةيوةندييةكانى لةسةر
عةرةب ثةرلةمانتارَيكى دةبَيت. بةغدا
بةرةوثَيشضوونَيكى بة هةنطاوة ئةو
لة ـــات دةك مــةتــرســيــدار وةســـف
بةغدا، هةولَيرو ثةيوةندييةكانى
ثةرلةمانتارى عةبدوللةتيف، وائل
لةو عَيراق، ثةرلةمانى سةربةخؤى
كورد «هةميشة كة بوو بــإوايــةدا
كاردةكات»، هةمووانةوة بةثَيضةوانةى
ئةوة نموونةى ضوارضَيوةيةدا لةو
ماوةيةك ــورد ك كة  دةهَينَيتةوة
طرَيبةستى ئيمزاكردنى سةرقاَلى
بيانييةكانء كؤمثانيا لةطةأل بوو نةوت
كردنةوةى لة ثَيشوازيى ئةمإؤش
دةكةن ئةمريكا سةربازيى  بنكةى

هةرَيم. خاكى لةسةر
ئةوثةرلةمانتارة وتيشى:«ئةمجؤرة
بؤ ئاماذةن هةَلسوكةوتانة لَيدوانء
لةدذى ذَيربةذَير مةسةلةى ئةوةى
ئةوةش لةئارادايةء سياسييةكان هَيزة
ــةوارة ق لةنَيوان متمانة وادةكـــات

سياسييةكاندا نةمَينَيت».
لَيدوانانة ئةوجؤرة لةوةى جطة
بةغدا هةولَيرو نَيوان كَيشةكانى
ثَيضةوانةى بةآلم دةكــات، ئاَلؤزتر
نورى د. وتــةى بة دةستووريشة،
ثسثؤإَيكى هاوكات  كة تاَلةبانى، 
هةرَيمى دةستووريية، ياسايىء
عَيراقى لــة  بةشَيكة كــوردســتــان
رةزامةنديى حكومةتء فيدراألو بةبآ
هيض هَيزَيكى بة رَيطة ثةرلةمانى عَيراق،
سةربازيى بنكةى نادرَيت دةرةكــى
دابمةزرَينن، كوردستاندا هةرَيمى لة
ياساو هةنطاوة ثَيضةوانةى ئةو ضونكة

دةستوورى هةميشةيى عَيراقة.
وتــةى بــة ـــةوةى ل جطة ئــةمــة 
دةسةآلتةى ئةو  هةرَيم ئةسةسةرد، 
هةرَيم لة  دةوَلةتَيك هَيزى كة  نيية
رَيككةوتنَيكى ئةطةر بهَيَلَيتةوة
عَيراق حكومةتى لةطةأل  ثَيشوةخت

نةكرابَيت. لةوبارةيةوة
بؤئاساييكردنةوةىئةوكةشوهةوا
ئاَلؤزةىبةهؤىئةولَيدوانةىمةسعود
لة كة بةغدا، هاتة ئاراوة لة بارزانييةوة
عَيراقيدا سياسيى ناوةندى هةندَيك
بة رَيطةدانة ئةو كة لَيكدرابووةوة بةوة
سةربازيى ئةمريكا كردنةوةى بنكةى
حكومةتى بؤ بَيت نامةيةك هةرَيم، لة
رَيككةوتننامة ئيمزانةكردنى كة ماليكى
ئةمريكاو نَيوان ستراتيجييةكةى
راطةياندنى هؤى ببَيتة رةنطة عَيراق
كوردستان، هةرَيمى سةربةخؤيى
اليةنى ثشتطيريى ــة ب ــش ــةوي ئ
سةرؤك تاَلةبانى جةالل  ئةمريكايى،
ـــةدواى دواب هــةر  عَيراق كؤمارى
كردةوة تةئكيدى بارزانى، لَيدوانةكةى
هَيزةكانى سةربازيى بنكةى دانانى كة
عَيراقدا، جَيطةيةكى  هةر لة  ئةمريكا
ناوةنددايةء حكومةتى دةسةآلتى لة
بةبآ نيية بؤى ديكة اليةنَيكى هيض

ثةرلةمانى حكومةتء  رةزامةنديى 
بدات. بإيارة ئةو عَيراق،

مةحمود د. لــةوبــارةيــةوة هــةر 
عوسمان،ثةرلةمانتارىعَيراقلةليستى
تاَلةبانى لَيدوانةى ئةو هاوثةيمانى،
روونكردنةوةء بؤ  كة  لَيكدايةوة  وا
بارزانى لَيدوانةكةى «راستكردنةوةى»
لَيكدانةوةى ديكة اليةنةكانى تا بووة

نةكةن. بؤ هةَلةى
بؤ بارزانى لَيدوانةكةى ئةطةر
ئةمريكا هَيزةكانى موجامةلةكردنى
بة رَيطة بةغدا لة ئةطةر كة بَيت،
نةدرَيت، سةربازيي بنكةى كردنةوةى
ــدةدات، ــَي ث رَيطةيان هــةرَيــم ــةوا  ئ
لَيدوانةكةيدا لة  ئةسةسةرد  فةريد
كة ــردةوة ك تةئكيدى رؤذنامة بؤ 
كة ئاَلؤزترة لةوة زؤر مةسةلةكة
بؤ ياسايى ضةترَيكى لَيدوانَيك بة
دابين ئةمريكا هَيزةكانى مانةوةى
رةزامةنديى وةرطرتنى ضونكة بكرَيت،
ضةترى كوردستانيش ثةرلةمانى
هَيزانة دابين ئةو مانةوةى ياسايى بؤ
ثةرلةمانى بإياردةر بةوثَييةى ناكات،

كوردستان. ثةرلةمانى نةك عَيراقة

مجامةلةى لَيدوانةكةى بارزانى بؤ
واقيـع؟ ئةمـرى ئـةمـريـكـيـيـةكـان بـوو يـان

واشنتؤن لة بوش بارزانىء

تاَلةبانى نورى عوسمان مةحمود
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سابير ئارى سازدانى:

لة كورد كَيشةى  رؤذنامة: 
كوردستان ثارضةى ضوار هةر

دةبينيت؟ ضؤن
باشوورى لة  كورد كَيشةى  *
بةخؤيةوة ثَيشكةوتنى كوردستان
طرفتى ئـــةوةى  لــةطــةأل بينيوة 
ثَيشكةوتنة، لةو هةية طــةورةش

جَيبةجآ   ١٤٠ ــادةى م ئَيستا تا 
كة ــورد ك ــراوة، نــةيــارانــى ــةك ن
لة بكةن رَيطريى دةيــانــةوَيــت
سةر بؤ كةركوك ــةوةى طــةإان
بكةوَيتةوة كوردستانء هةرَيمى
عةرةبى بةعسييةكانء دةســت
هاوكاريى بة دةيانةوَيت شؤفَينى،
كورد دةسةآلتى ئَيران توركياو
كَيشةى ئةمانة بةغدا، لة الوازبكةن
هةية ئيداريش كَيشةى سياسين،
رابردوودا ساَلى ثَينج ماوةى لة كة
لــةاليــةن ــان ــى كــوردســت ــات داه
خزمةتى خراية بةرثرسةكانةوة 
خؤيان بةرذةوةنديى بؤ خؤيان
هةذاريى بةمةش بةكاريانهَينا، 
كوردستانء هةرَيمى لة بووة زؤر
بة زيــان ئةمة ناإازيية،  خةَلك 
ئَيستا دةطةيةنَيت، ثَيشكةوتنةكان
دروستبووة، نةتةوةيى ئازادييةكى
ضارةسةر ئةو كَيشانة بتوانن ئةطةر
زياتر ثَيشكةوتنى ئــةوة بكةن،
باشوورى ئةطةر دَيت، بةدةست
خؤى سةربةخؤيى كوردستان
ــَيــش ضــوو، وةرطــــرتء بــةرةوث
بؤ دةبَيت رَيطةخؤشكةر ئــةوة
كوردستان، ديكةى ثارضةكانى
ئةوانيش ئَيران، سوريا، توركيا،
ثَيشكةوتن بؤ نــاوة هةنطاويان

بةهؤى كرانةوةى دنيا.
دةستكةوتانة ئةو  رؤذنامة:

هاتوون؟ بةدةست كة ضين

طـــةورة ــى ــةوت ــك ــت دةس  *
بــاشــوورى لــة بةديهاتبَيت  كــة 
هةرَيمى ئَيستا كــوردســتــانــة،
حكومةتء هةية، سةربةخؤمان
سياسىء تواناى هةية، ثةرلةمانمان
٪١٧ داهاتى عَيراق لة ماديمان هةية
كةوتووة، كوردستان هةرَيمى بةر
ئَيستا هةية، ديكةى داهاتى خؤيشى

كوردة. جيهان لةطةأل
ضي كورد ثَيويستة  رؤذنامة: 
زياتر دةستكةوتى تا بكات

بهَينَيت؟ بةدةست
دةبَيت شتَيك هةموو لة بةر *

زياتر ئازاديى كوردستان هةرَيمى
سةركردانةى بدات، ئةو ميللةت بة
هةر ضوار بؤ خةبات ئَيرة ثَيويستة
بكةن، كوردستان ثارضةكةى
كورد نةتةوةى خةباتى ثشتطيريى
هةموو دوذمندا، بةرامبةر لة بكةن
ثشتطيريى ديكةش  ثارضةكانى 
نةهَيَلن بكةن، ئازادة هةرَيمة ئةو
بةرذةوةندييةكان بة زيان دوذمنان
مةبةستة ئــةم  ــؤ ب بــطــةيــةنــن،
ببةستن، فــراوان كؤنطرةيةكى 
بكرَيت كارا ريفؤرم بزاظى ثَيويستة
طؤإانكاريانة ئةو لَيرة بةتايبةتى

دةستثَيدةكات. لَيرةوة
رابردوودا ماوةى لة رؤذنامة:
كردة هَيرشَيكى ضةند ثةكةكة
ئايا توركيا، سةربازطةكانى سةر
بؤ هةبووة دةستكةوتى ئةمة

توركيا؟ لة كورد كَيشةى
ــدامــى ــةن ئ ثــَيــشــتــر مـــن   *
ئَيستا بووم، ثةكةكة سةركردايةتيى
هةَلدةسةنطَينم، ثةكةكة رابردووى
هةموو ئةويش هةية راستى يةك
ثةكةكة خةباتى لةسةر خةَلك
بؤخؤى ثةكةكة كرد، سياسةتى
من كَيشةى نةكرد، سياسةتى
ئةوةبوو ثةكةكة لة جيابوونةوةم
ثةكةكةم ترى سةركردةكانى بة
ئــةوان بكةن، سياسةت دةوت
بكةن، سياسةت نةياندةويست
سياسةتى لة بكةن طؤإانكاريى
هَيزة لةطةأل ثةيوةنديى ثةكةكة،
دروستبكةين جيهان طةورةكانى
نةتةوةى ثشتطيريى  ئــةوةى  بؤ 
نةبوو، قبوَليان ئةوان  بكةن، كورد
كة بةسةرضوو،  سةردةمة ئةو 
كةس هةموو دروستبوو ثةكةكة

بجةنطَيتء  سةعات  ٢٤ ئامادةبوو
ثةكةكة ثَيويستة فيدابكات، خؤى
لة واز سياسى حيزبَيكى ببَيتة
ثَيويست بهَينن، سةربازيى كارى
دةستطيركردنى لة بةر ثةكةكة بوو
رابطرَيت شــةإ ئاثؤ،  ــةرؤك س

 ١٩٩٤ -١٩٩٣ ســاَلــةكــانــى ــة  ل
دةوَيت. ئاشتيم من كة بيسةلمَينَيت

سةركردةكانى بةآلم رؤذنامة:
ئَيمة ـــن  ـــَي دةَل ــة  ــةك ــةك ث
راطرتء شةإمان ضةندجارَيك
بؤ كــرد طفتوطؤمان داواى 
كورد كَيشةى ضارةسةركردنى 
ئامادةنةبوو توركيا توركيا، لة
شةإمان بؤية  لَيبطرَيت طوَيمان 

ثَيكردووتةوة؟ دةست
سياسييةكانى هــَيــزة  *
ساَلى لة كوردستان باشوورى
لةطةأل راطرت شةإيان ١٩٩١ةوة
ــى ــاإةزاي ن ــا ت ــى بــةعــس ــم رذَي
جيهان وآلتانى ــةى زؤرب لــةالى
حسَينء سةدام لةسةر دروستبوو

ئةو   ٢٠٠٣ ساَلى رذَيــمــةكــةى،
زيان ئةوةى بةبآ رووخا رذَيمة
ثَيويست بطةيةنَيت، كوردستان بة
بَيت بـــةردةوام ئاطربةست بوو 
دةست كوردستانء باكوورى لة
اليةك هيض نةكةنةوةء شةإ بة
بةشةإ توركيا نــة ثةكةكة نــة 
دةهَينن، بةدةست سةركةوتن
باكوورى لة كورد  رَيطة  بةيةك
خؤى، ئامانجى دةطاتة كوردستان
حةكيمانةية، سياسةتى ئةويش
دةكةن شةإ ثشتطيريى ئةوانةى
لة تَيناثةإن كةس هةزار سةد لة
بة بــةآلم كوردستان، باكوورى
مليؤن دة  خؤثيشاندان رَيطةى 

دةكةن. ثشتطيريى كورد
ثةكةكةى توركيا  رؤذنامة: 
تيرؤرستى رَيكخراوَيكى بة

بةردةواميش لةقةَلةمداوة،
ــت ــَي دةب ــةكــةكــة ـــت ث ـــَي دةَل
توركيا ئــايــا لــةنــاوبــضــَيــت، 
لةناوببات؟ ثةكةكة دةتوانَيت
ثةكةكة لةناوضوونى بة ياخود

ثَيدَيت؟ كؤتايى كورد كَيشةى
ثةكةكة ناتوانَيت توركيا *
هَيزَيكى ثةكةكة لــةنــاوبــبــات،
دةتوانَيت هةمووكات  بةتوانياية 
هَيز دةتوانَيت رَيكبخاتةوة، خؤى
فيكر ثةيدابكات، مادة كؤبكاتةوة،
هَيزى هةموو ئةطةر  بآلوبكاتةوة، 
بة دةتوانَيت لةناوبةريت، ثةكةكة
هةر  لة بكاتةوة، دروستى مانط  ٦
رةطى كوردستان ثارضةى ضوار
مليؤنء يةك ئةوروثا لة داكوتاوة،
مليؤنيان يةك هةية، كــورد نيو
لةناوبردنى ثةكةكةن، اليةنطرى
ناتوانَيت ثةكةكةش خةياَلة، ثةكةكة
بةدةست تةواو سةركةوتنى بةهَيز
سوثاى هَيرشانةى ئةو بهَينَيت،
باشوورى سةر بؤ كردى توركيا
كوردى جوآلنةوةى كوردستان،

توركيا. لة كرد بةهَيزتر
هةَلبذاردنى لة رؤذنــامــة:
طةشةثَيدان دادو ثارتى توركيادا
باكوورى دةنطةكانى زؤربــةى
ئةمة بةدةستهَينا، كوردستانى
نفوزى ــةوةى  ئ هــؤى نــةبــووة
باكوورى لة بَيت الواز ثةكةكة

كوردستان؟
لة شةإ دةستثَيكردنى كاتى *

خـؤى ئامـانجى دةطــــــــاتة حةكيمانة سياسةتى بة تةنهـا توركيا لة كـورد

كةريم محةمةد سازداني:

ئةمريكا، بؤ ســةردانــةكــةيــدا لة 
هةرَيمي سةرؤكي بارزاني مةسعود
بةرثرسَيكي ضةند لةطةأل كوردستان
بوش جــؤرج وةك وآلتــة  ئةو بــاآلي
جَيطري ضيني ديك ئةمريكا، سةرؤكي
وةزيري رايس كؤندؤليزا سةرؤكء
ئــةوةي ــةآلم ب ــووةوة، ــؤب ك دةرةوة 
بة كة بــوو  ــةوة ئ سةرنجة جَيطةي
هةموو لة طفتوطؤ تةوةرةكاني طشتي

بوون. هاوبةش ديدارةكاندا
دواي ــي ــان ــةك ــدوان ــَي ل ــي  ــَي ــةث ب
طفتوطؤيان سآ تةوةر كؤبوونةوةكان،
نَيوان رَيككةوتننامةي كراوة، لةبارةوة
توركياو دؤزي ئةمريكا، عــَيــراقء
راي كة بة غاز، نةوتء ثةكةكةء ياساي
كورد وةك  «ئَيمة ئةسةسةرد فةريد 
تا هةية هاوبةشمان خاَلَيكي ضةند تةنها
لَيوةبكةين، باسي ئةمريكا لةطةأل بتوانين

تةوةرةية». ضةند ئةو ئةويش
ئةم ــةوةي ــردن ــك روون بــؤ زيــاتــر
ثسثؤإي ئةسةسةرد، فةريد تةوةرانة،
ســةنــتــةري ســيــاســيء ســةرؤكــي
بيروإاكانى ستراتيجي لَيكؤَلينةوةى

دةخاتةإوو. خؤى

ئةمنييةكة رَيككةوتننامة

ــدار دي دواي ــارزانــي ب مةسعود 
لةناو ـــس،  راي كــؤنــدؤلــيــزا ــةطــةأل  ل
بابةتي وتبووي رؤذنامةنووسةكاندا
تةوةري ستراتيذييةكة رَيككةوتننامة

ئةم بــووةء قسةكانمان ســةرةكــي 
وردةكارييةكانييةوة بة رَيككةوتننامةية
بةآلم كــرا، لةسةر  طفتوطؤي  بــاسء
رةشنووسي هةمواركردني بة سةبارةت
شتَيكي هيض رَيككةوتننامةكة،
كؤبوونةوةى لــةدواي نةدركاندبوو.
ئيمزاكردني بــوش، ســةرؤك لةطةأل
جةختي طشتي بة رَيككةوتننامةكة
لة باسيان هةردووال كرايةوةء لةسةر

كرد. رَيككةوتننامةية ئةو طرنطيي
ئةو لةوبإوايةداية ئةسةسةرد فةريد
كوردةوة بة ثةيوةندي رَيككةوتننامةية
كورد نيية،  كورديشدا تواناي لة نييةء 
ثشتطيريي ئةوةندةي ثَيدةكرَيت كة هةر
بكاتء رَيككةوتننامةكة ئيمزاكردني

اليةنة لةطةأل بةغدا لة ئَيمة نوَينةراني
كة بدةن هانيان دانيشنء عَيراقييةكان
«ضونكة بكةن ئيمزا رَيككةوتنة ئةو
دياريكراوي سنوورَيكي ئَيمة تواناي

هةية».
كورد نوَينةراني ثَييوابوو  هةروةك
سةنطَيكي كة ئةوةندة زؤر نين بةغدا لة
ئةمريكييةكان عَيراقدا، لة طةورةبن
هةر كورد تواناي كة  دةزانن خؤشيان

ئةوةندةية.
ــةو ئ كـــة ـــارةت بـــــةوةي ـــةب س
بةرذةوةنديي لة زياتر  رَيككةوتننامةية 
كورد)داية، (ئةمريكا، عَيراق، اليةن كام
هةرَيم «حكومةتي وتي: ئةسةسةرد
ئةمريكا هَيزةكاني باشة ثَيي كة
هةموو ثَيش بمَيننةوة،  عَيراقدا  لة
عَيراقدايةء بةرذةوةنديي لة شتَيك
ئةطةر نيية عةيبة شتَيكي ئةمةش
كورديشي ــي ــدي ــةرذةوةن ب شتَيك 
ثشتطيريي هةرَيم حكومةتي تَيدابَيت،
رَيككةوتننامةية ئةم لةكاتَيكدا لَيبكات،
ــي ــدي ــةرذةوةن ب ــــورددا لــةثــَيــش ك
كة لةوةدانيية طومان تَيداية، عَيراقي
دذي لة رَيككةوتننامةية ئةم ئةطةر
كورديش بواية، كورد بةذةوةندييةكاني

دذايةتي دةكرد».
ــــةوةى ضــةنــديــن ـــارةت ب ـــةب س
رَيككةوتننامةية ئةو عَيراقى اليةنى
داواى يــــان ــــةوة، ــــةن ــــدةك رةت
دةكةن، ناوةرؤكةكةى دةستكاريكردنى
لَيكؤَلينةوةى سةنتةرى  سةرؤكى
دةزانن اليةك هةموو دةَلَيت: ستراتيجى
قازانجي لة رَيككةوتننامةية ئةم كة
لةوةداية كَيشةكة بةآلم  عَيراقداية،

لةاليةن سياسي رةوتي هةندَيك كة
زؤريان فشارَيكي  وآلتــةوة هةندَيك
ثةيوةنديان دةوَلةتانة  ئةم  لةسةرة،
رَيككةوتننامةية ئةم  كة نيية بــةوة
نا، يان عَيراقداية بةرذةوةنديي لة

لةإووي رَيككةوتننامةية ئةم ضونكة
بؤ سةركةوتنَيكة ديبلؤماسييةوة
رَيككةوتننامةية ئةو نايانةوَيت ئةمريكا،
اليةنانة ئةو هةربؤيةش بكرَيت، ئيمزا
دووبــارة وآلتــانــة  ئــةو هةَلوَيستي

بكات رَيككةوتننامةكة ئيمزاكـردني ثشتطيريي كة ثَيدةكـــــــرَيت ئةوةندةي هةر كورد ئةسةسةر: فةريد

بةيةك بإوايةداية  لةو ثةكةكة، سةرؤكايةتيى كؤنسةى ثَيشووى ئةندامى ئؤجةالن، عوسمان
دةَلَيت: بؤية حةكيمانةية، سياسةتى ئةويش ئامانجى خؤى، دةطاتة كوردستان باكوورى لة كورد رَيطة
بة بةآلم كوردستان،  باكوورى لة تَيناثةإَيت كةس هةزار سةد لة دةكةن شةإ «ئةوانةى ثشتطيريى

دةكةن». ثشتطيريى كورد مليؤن دة خؤثيشاندان رَيطةى
توركياو نَيوان طفتوطؤى شكستى ئةطةرى ئؤجةالن عوسمان رؤذنامةدا ضاوثَيكةوتنةى لةم

دةخاتةإوو. هةرَيم بةرثرسانى

ئؤجةالن عوسمان

لةدايكبووة. ئامارة طوندى لة ١٩٥٨ ساَلى -

ساَلى ٢٠٠٤ لةناو  سياسةت تاوةكو ناو دنياى ١٩٧٥ هاتووةتة ساَلى -

دةستةى بووة، سةركردايةتى كؤنسةى ئةندامى ماوةتةوة، ثةكةكة

ديكةى بةرثرسَيكى ضةند لةطةأل دواتر بووة، ثةكةكة بةإَيوةبردنى

ثَيكهَينا. ثارَيزيان ثارتى وآلت جيابوونةوةء ثةكةكة

ئؤجةالن: عوسمان

لة واشنتؤن... ئةجَينداى طفتوطؤكانى بارزانى
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دطل فازأل

خاوةن كة وآلتَيك يان هةرَيمَيك هةر
ثَيويستى بَيت،  كةم سروشتى سامانَيكى 
بة وةبةرهَينانء ثشت ببةستَيت كة بةوةية
بيانى سةرمايةدارانى هاندانى هَينانء
ذَيرخانى بناغةدانانى دروستكردنء بؤ
دواإؤذو بــؤ نيشتمانيى ــوورى ــاب ئ
وةدةستهَينانى بؤ داهاتوو،  نةوةكانى
ثَيويستمان بوارةدا، لةم باش ئةنجامَيكى
هةيةو خؤماَلى ئابوورى طةشةكردنى بة
سةرماية نةهَيَلين بطرينةبةرو رَيطةية ئةو
بةرامبةر بكةن كؤض خؤماَلييةكانمان
بؤ هةرَيم سةرمايةدار لة دةرةوةى هَينانى

ناوةوة.
خاوةنةكةى كة  سةرماية راستيدا  لة
لة ترسنؤك واقيعَيكى بة سةرمايةدارة،
ماناى بة  ترسنؤك ماناى دةدرَين، قةَلةم 
بوونى بة ماناى واتة نيية، كة ئازا نيية ئةوة
كة واقيعيى جياوازةكانى بةشة هةموو
ئةوةى بآ بة بكات كار تيايدا سةرماية
دَلةلةرزآ ترسء ناكؤكيء هيض بةرةنطارى
دةتوانين مةبةستة ــةم ئ بــؤ  بــَيــتــةوة،
ثَيويست كة بيانى وةبةرهَينانى كَيشةكانى
بَيت، هؤكانىء هةرَيمدا لة طؤإةثانى دةكات

بكةين: دةستنيشان ضارةسةرةكانى
زانستيى بناغةيةكى بوونى -١
توَيذينةوةى بة بَيت ثاَلثشت كة بةهَيز
رازي ثَيى بيانى وةبةرهَينةرى كة ورد
بوارى جؤرَيك هيض بة مةرجَيك بة بَيت،
جؤرَيك هيض بة واتة نةبَيت، تيا موجازةفةى
كــردارى زانستىء  ثَيوةرى  لة  طومانى
بَيت دَلنيا وةبةرهَينةر واتة نةبَيت، دواإؤذ

ثَيوةرةكان. تةواوى لة
جؤرة داإشتنى ئةو ثَيويست بة -٢
ئابوورىء يارمةتى كة  دةكات ياسايانة
بةشة جياكاندا. هةموو لة بوارةكانى دةدات
ــا دادط بــوونــى بــة  ثَيويست  -٣
بوارى لة كاريان كة دةكات تايبةتييةكان
كردووة، داراييدا ئابوورىء بازرطانىء
دادطا ئةم كرَيكاريش، دادطاي هةروةها
وةبةرهَينةر دةطةيةنَيت لة تايبةتييانة وةها
دادطاى ئةوا هةبَيت كَيشةيةك هةر كة
لةبةرئةوة ضارةسةركردنى، بؤ هةية تايبةت

هةموو بةوةى دةبَيت ئةستوور ثشت زياتر
بؤ دادثةروةرانةى ضارةسةرى كؤسثَيك

دةكرَيت.
بانكةكانء بــةهــَيــزكــردنــى  -٤
ئةوانةى داراييةكان،  بــازاإة كردنةوةى
دةطونجَينء نَيودةوَلةتيدا ثَيوةرى لةطةأل
بةهَيز ثةيوةندييةكى ئةوةى بؤ هاوسةرن،
ثاَلثشت هةرَيم  دةرةوةى  لةطةأل  ببةستَيت

دونيا. دارايية بةهَيزةكانى سةرضاوة بة
هَينانى بكرَين بؤ كارانةى ثَيويستة ئةو
سةرمايةكةى دَلنيا بَيت لةوةى وةبةرهَينء
مةترسيداية: بارودؤخَيكى ضةسثاوو بآ لة
لةوثةإى ئةمنى بــارودؤخــى  -١
لة وا جؤرَيك هيض بة بَيت، ضةسثاويدا
دَلةإاوكَيى تووشى كة  نةكات وةبةرهَين

بكات.
ديبلؤماسييةكانى ثةيوةنديية -٢
دونيادا، دةوروبةرو وآلتانى لةطةأل هةرَيم
هةية نةرمييةك كة بسةلمَينَيت وةهــا
بناغةى لةسةر مامةَلةكردندا لةجؤرى
هةموو لــةطــةأل ئاشتيخوازىء  ــارى ك
لة دوورة بيسةلمَينَيت دةوَلةتةكانداء
دةدات هــةوأل تيرؤريستييةوةو كــارى
بنةماى ديموكراتييةتء ضةسثاندنى بؤ

هةرَيمةكةيدا. لةناو جيهانى بازاإَيكى
لة وةبةرهَينان نةخشةيةكى -٣
تيايدا بكرَيت، دروست هةرَيمدا هةموو
جؤرىكارى وةبةرهَينةكانديارى كرابَيتء
وةبةرهَين بة ثَيويستى ثرؤذانةى ئةو
واتة ذياندا، بوارةكانى  هةموو  لة هةية

جياكان بوارة ثَيويستييةكانى زانراوبَيت
ثيشةسازيء بيناو ئاوةدانكردنةوةو لة
وةبةرهَينةرةكان ئةمة وا لة تةندروستيء...،
بةرةو جياوازةوة بنةماى بة كة دةكات

بكةونةإآ. هةرَيم
كؤمثانيا ئةو دواى بة طةإان -٤
باشيان رابردوويةكى كة وةبةرهَينةرانةى
ضةندةها وةبةرهَينانداو لة هةبووبَيت
بن، باوةإثَيكراو واتة كردبَيت، ئيشيان
كة هةية كؤمثانيا زؤر  ــراوة زان ضونكة 

نيية. بوونى خةياَلييةو بنةماكةى
تايبةت كةرتى يارمةتيدانى  -٥
طةشةبكات ئةوةى بؤ حكومةتةوة لةاليةن
كؤمثانيا ئةو لةطةأل هةَلسوكةوت بتوانَيت تا
بوارى لة ض بكات، بيانييانةدا وةبةرهَينةرة

تردا. بوارةكانى يان دارايى
دراوى نــرخــى ــى  ــؤإان ــةط ن  -٦
لةسةر قازانج نرخى هةروةها نيشتمانى،
هةآلوسانَيكى لةطةأل بانكةكاندا، لة ثارة

كةم لة ئابووريدا. نةطؤإء
كة دةكات  وةبةرهَين لة وا كارانة ئةم 
كة وةبةرهَينانةى بةو  هةبَيت ــاوةإى ب

وآلتةدا. لةم دةيكات

ئةوجؤرة هةموو داإشتنى -٧
ثاراستنى لــة  طرنطن كــة ياسايانةى
ثاراستنى هةروةها (املستهلك)، بةكاربةر

خؤماَلى. بةرهةمةكانى
ئايا كايةوة، دَيتة ثرسيارَيك لَيرةدا
سةرشانى ئةركى تةنها وةبةرهَينان
بؤ تريش، كةرتةكانى ياخود حكومةتة؟
كة دةزانين  باشى بة  وا  ئَيمة  وةآلمة ئةم
رَيكخراوة ئةو ئاراستةى ثرسيارة ئةم
هةن كــة بكةين حكومييانة  نيمضة
بازرطانىء بــةنــاوى كوردستاندا،  لة 
خاوةن ثياوى بةَلَيندةرانء ثيشةسازيء
عَيراق، هاوردةكانى رَيكخراوى لةطةأل كارو
دةستةى بنةماياندا لة  رَيكخراوانة ئةم
هةرَيم ثيشةوةرةكانى ئابوورىء هةموو
لة زؤربةيان رَيكخراوانة  ئةم ثَيكدةهَينن، 
دةستةى هاتوونء هةَلبذاردنةوة رَيطةى
لة لةراستيدا هةَلبذَيردراون، كارطَيإيي
هةموو لة كارطَيإى دةستةى دونيادا هةموو
بةرزةوة ثلةيةكى بة ئاستء  رَيكخراوَيكدا
دةستة لةو ئةندامَيك هةر واتة كايةوة، دَيتة
شكؤدارة ثلةيةكى خاوةنى كارطَيإييانة
ثارةو بة يان خؤيدا ئيشةكةى بوارى لة

شارةزاييةكى بيرو فيكرو  يان سةرماية
ئةزموونَيكى خاوةن ئةندامانة  ئةم زؤر،
مايةى دةبَيتة هؤيةوة بة دةبن، درَيذ دوورو
كؤمثانياي سةرمايةدارو ضةندةها ناسينى
كاريطةرى ئةمانة  جيهاندا، لة  جياجيا
وةبةرهَينةر هَينانى لةسةر هةية زؤريان
كةسايةتى ثةيوةندى واتة هةرَيم، ناو بؤ
بازرطانء لةطةأل ئابوورى بنةماى لةسةر
وآلت دةرةوةى سةرمايةكانى خــاوةن
قةناعةت بة بتوانين بؤئةوةى زؤر طرنطة،
وةبةرهَينان كة بكةين سةرمايةدارةكان
خؤى ئةمة بهَينين، بةدةست هةرَيمدا لةناو
بؤ طةورةية زؤر يارمةتييةكى خؤيدا لة
هةرَيم، ئابوورى ذَيرخانى رَيكخستنةوةى
بؤ ضةسثاوة  يارمةتييةكى لةوةى جطة 

حكومةت.
نةبن، ئاستةدا لةو ئةندامانة ئةو ئةطةر
بؤ بدؤزرَيتةوة رَيطةضارةيةك واية باشتر
رَيكخراوانة ئةم  ذيانةوةى نوَيبوونةوةو 
ثَيشخستنى بؤ نوآ بنةمايةكى لةسةر
كوردستانداء هةرَيمى لة وةبةرهَينان كارى
دروستبوونةوةى لة حكومةت يارمةتيدانى

ئابووريدا. بنةماى
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وةبةرهيَنان بؤ ثَيدراوة ثةيمان بازاأَيكى كوردستان

بكاتةوة كةمتر بةرهةمهيَنانى بأى دةيةوَيت ئؤثيك
كةريم محةمةد ئا:

دةكات لةوة باس ئؤثيك  رَيكخراوي
جيهان بازاإةكاني لة نةوت نرخي ئةطةر
ئةو  بمَينَيتةوة، دؤالردا ٧٠ ــوار خ لة 
نةوت بةرهةمهَيناني ئاستي رَيكخراوة

كةمدةكاتةوة. زياتر
ئَيستاي ســةرؤكــي خةليل،  شةكيب
شةممة رؤذي ئــؤثــيــك، ــراوي ــخ ــك رَي
رَيكخراوة ئةم ئامانجي كة رايطةياندبوو
 ٩٠ تا   ٧٠ لةنَيوان نةوتة نرخي راطرتني

دؤالردا.
كانزاو وةزيــري  هاوكات كة ناوبراو
كؤنفرانسَيكي لة جةزائيريشة،  وزةي
لةسةر بإياردان رايطةياند: رؤذنامةوانيدا
بةرهةمهَيناني دووبارةي كةمكردنةوةي

بـــارودؤخـــي ــة ب ــة ــوةســت ــةي نــــةوت ث
بازاإةكانةوة.

لة ئؤثيك  بإيارة هؤيةشةوة  بةو هةر 
تايبةت دانيشتنَيكي ديسةمبةردا حةظدةي
لة ئةندام وآلتاني وةزيراني ئاستي لةسةر
دانيشتنةدا لةو هةر بةإَيوةبضَيتء جةزائير
بازاإة لة نةوت بارودؤخي لةسةر قسة

دةكرَيت. نَيودةوَلةتييةكاندا
نرخي دابةزيني  كةمتر  بؤ ئؤثيك 
بإياريدا رابردوودا مانطي ٢٤ي لة نةوتء
يةك ١١ةوة مانطي لة بةرهةمهَيناني خؤي

لة  كةمبكاتةوة بةرميل ٥٠٠ هةزار مليؤنء
نرخي دابةزيني لةكاتَيكداية  ئةمة  رؤذَيكدا،
هؤي بووة  جيهانيدا بازاإةكاني  لة نةوت 
بودجةي بؤ زؤر  كَيشةي دروستبووني 
 ٨٠ بإياربوو سةرةتا  كة عَيراق،  ٢٠٠٩ي

بةرميل نرخي يةك تَييدا كة دؤالر بَيت، مليار
كرابوو. مةزةندة دؤالر ٨٠ بة نةوت

لة نةوت، نرخي دابةزيني بةهؤي بةآلم
لةطةأل عَيراق دارايي وةزيري دانيشتنَيكي
لة بإياردرا نَيودةوَلةتي،  دراوي  سندوقي
دؤالر  مليار ١٣ عَيراق ٢٠٠٩ي بودجةي
كة  دؤالر، مليار ٦٧ بة كرا كةمبكرَيتةوةء
دؤالرو  ٦٢ بة نةوت بةرميلَيك نرخي تَييدا
هؤيةش  بةو هةر كراوة، مةزةندة ٥٠ سةنت
هةرَيمي بودجةى ٢٠٠٩ي لة دينار ٢ مليار

كةمدةكرَيتةوة. كوردستان
دووبــارةي دابةزيني ثَيدةضَيت بةآلم
جيهانييةكاندا ــازاإة ب لة ــةوت ن نرخي 
عَيراق داراييةكاني  بةرثرسة ــارة  دووب
بودجةى كةمكردنةوةي بة ناضاربكات

داهاتوو. ساَلى

هةية» ئابوورى سةقامطيرى بة ثَيويستى عَيراق، دراوي سةر سفرهكاني «البردني
رؤذنامة

لهسهر كؤكن ئابووري پسپؤإاني 
سهر سفرهكاني البردني  پرؤژهي ئهوهي
سه قامگيرييهكي به پَيويستي عَيراق پارهي
ده ستةبةر ئَيستا كه  هه يه ئابووري
سه رؤك ئابووريي راوَيــژكــاري نيية.
رهتكردهوه، پرؤژهكهي وهزيرانيش
دهوَيتو زؤرى «خةرجييةكى چونكه

لَيناكهوَيتهوه». راستهقينهشي ئهنجامي
ئابووريناس، حيلفي، عهبدولكهريم
بؤ ناوهندي بانكي بإياري  كة پَييوايه
عَيراقى، دراوى سفرهكهى سآ البردني
دهوَلهت زؤر عَيراقيش پَيش نييهو نوآ

حيلفي ئهَلمانيا. بهتايبهتي وايانكردووه،
حاَلهتي كة وت ئهلعيراق)ي (ئهسوات به
البردني بابهتييهكاني «مهرجه عَيراق
«بهدهست چونكه  نييه»، تَيدا سفرهكاني 
ههيكهلييهوه ئابووريي گرفتَيكي چهند
زؤرنء دهناَلَينَيتو رَيژهكاني ههآلوسان
مةترسيدارن، بَيكاريش ئاماذةكانى
الده برَيت»، دينار سفرهكاني  چؤن ئيتر
ناتوانَيت عَيراق كة روونكردهوه ئةوةشى
بإياري دووردا يان نزيك لهمهوداي
نةبَيتو بههَيز  وهبةرهَينان تا  وابدات
لهئارادا ههآلوسان يان  ههيكهلي طرفتى
بةرزتر ٪١٠ له بَيكاريي  تَيكإاكاني بَيتء
ئاماژهي ئابووريية شارةزا ئةو بَيت.

يه ك ماوهي له  ئهگهر  كه  ئه وهشكرد  بؤ
كاريگهريي بكرَيت، كاره ئهو ساَلدا دوو
حاَلهتي له ئابووري  چونكه دهبَيت، خراپي

هةَلئاوساندايه.
يهكهمي رابردوودا كؤتايي تشريني له
دراوي رهوشي باشكردني بهمهبهستي
پرؤژه يهكي ناوهندي  بانكي  عَيراق،
سفري سآ البردني بؤ ــهوداي دوورم

خستهإوو. عَيراق ديناري سهر
ئهكاديمي، توَيژهرو تهعان، هيالل
زوبَيدي، ثرؤذةكةى بهيان جهبر لة باسى
دهتوانرَيت كة كرد عَيراق، دارايى وةزيرى
يان ناوهند  ــهودا م پرؤژهيهكي وه ك
لَيكؤَلينهوهي پيادهبكرَيتو دوورمهودا

ره وشــي ههتا بــهآلم بكرَيت، له سهر
تواناى نهبَيتو سهقامگير ئابووري 
نهبَيت، باش كاآلكان بؤ دينار كإينى
خستةإوو ئةوةشى ته عان سهرناگرَيت.
ههيه ، زؤري پَيداويستي پرؤژه كه كة
ماليي داهاتي به پَيويستي  جؤرَيك بة
به دينار پشتيوانيكردني ههروهها زؤره ،
هةلومةرجى ضةندين بيانيء رهسيدي
ناوبراو ــإواى ب بة  تريش، طونجاوى
داراييهكةى قهيرانه كاريگهريي ئهگهر
دهتوانرا نهبوايه، عَيراق  لهسهر جيهان

بكرايه. پياده
راوَيژكاري عهنبهكي،  عهبدولحسَين 
پرؤژهكه له ناإهزايي وه زيران، سهرؤك

له باشتروايه كة ثَييواية ده ربــإيو
ضونكة بهَينرَيت، پرؤژهكه له واز ئَيستادا
ئابووريي رهمزييهو چارهسهرَيكي
خؤي راستهقينه ي گرفتي عَيراقيش
خه ريكي ــهت دهوَل پَيويسته كه هه يه

بَيت. چارهسهركردنيان
ئهگهر كــة وايـــة  راي  عه نبهكي
ههآلوسان چارهسهركردني مهسهلهكه
ناكرَيت، سفرهكان البردني به ئه وا بَيت،
هاوآلتييهكي وهك  واية  ئهوه  چونكه
ديناري هــهزار وه رهقهيهكي عَيراق،
سفرهكان ئهگهر كة كاآليه ك،  به دهدات
ههمان به دهدات وهرهقه ههمان الببرَيت،

كاآل.
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كةركوكى ئاسؤ

ئيسناد فةوجى دروستكردنى دةنطؤى
سةرؤك ماليكى لةاليةن نورى (ثشتيوانى)
عةشيرةتةكانى لةنَيو عيراقةوة وةزيرانى
كاردانةوةى سنوورىثارَيزطاىكةركوكدا،
لة هةريةك لَيكةوتةوة،  ثَيضةوانةى 
ئةنجومةنى جياوازةكانى ليستة ثَيكهاتةو
جياوازيان بؤضوونى كةركوك ثارَيزطاى

هةية. لةوبارةوة
ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة برايةتى ليستى
دةرةوةى لة هةوَلَيك  هةر  كةركوك،
رةتدةكاتةوة، عَيراقى دةستوورى ياساو
برايةتىء ليستى ئةندامى عةلى، رزطار
كةركوك، ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى
ئاسايشى ثاراستنى راطةياند رؤذنامةى بة
ثَيكهاتة سةرجةم لةئةستؤى عَيراق
واية بإواشيان عَيراقداية، جياوازةكانى
ضوارضَيوةى هةر هَيزَيك لة دروستكردنى
ئةو نةبَيت، عَيراقدا ياساى دةستوورو

ناياسايية. نادةستوورىء هَيزَيكى هَيزة
بةرةوثَيش عَيراق  ئةوةى «بؤ  وتيشى:
هةوَلى اليةك هةموو بة دةبَيت بضَيت، 
ثؤليسى ثشتيوانيكردنى هَيزةكانى سوثاو

بدةين». ناوخؤ
ثارَيزطاى ئةنجومةنى ســةرؤكــى
دروستكردنى دذايةتى خؤى بؤ كةركوك
جاشايةتى بة ــإىء دةرب فةوجانة  ئةو
هيض رةسمى بة ئَيستا «تا وتى: لةقةَلةميداو
فةوجى دروستكردنى لةبارةى شتَيكمان
سنوورى عةشيرةتةكانى لة ثاَلثشتى

ثَينةطةيشتووة». كةركوك ثارَيزطاى
سةرؤك ضةند لةمةوبةر ماوةيةك
كــةركــوك ــوورى  ــن س عةشيرةتَيكى
سةرؤك ماليكى نورى الى بانطهَيشتى
ديدارةيان كراونء هةندَيكيان ئةو وةزيران
قبوَليان هةندَيكيشيان رةتكردووةتةوةو
دةَلَيت: عةلى ــار رزط ــةآلم ب كـــردووة،
ئَيمة دروستبكرَين  هَيزانة  ئةو «ئةطةر 
لة ناياسايي نادةستوورىء هَيزَيكى بة
ثَيمانواية دذيانينء لة  دةدةينء قةَلةميان

جاشايةتيكردنةكةى لةطةأل  جؤرة هةمان
ــاو، رووخ بةعسى رذَيمى ســةردةمــى
لة هَيزانة  ئةو دروستكردنى لةوةش جطة 

دةنَيتةوة». زياتر طرفتى كةركوك
عةرةبى طردبوونةوةى ليستى هاوكات
بةهؤى كةركوك، ثارَيزطاى ئةنجومةنى لة
روون هةَلوَيستيان هةوَلةكانةوة ناإؤشنيى
هةر دروستكردنى بؤ ثشتيوانن بةآلم نيية،
بَيت. عَيراقييةكان هَيزة ثاَلثشتى كة هَيزَيك
ليستى ئــةنــدامــى سةعيد،  ـــان  راك
جَيطرى عةرةبىء كؤمارى طردبوونةوةى
راطةياند: رؤذنامةى بة كةركوك، ثارَيزطاى
ئةوةى ئيسناد فةوجى دروستكردنى
بةثَيى دةنطؤيةو تةنها هةية ئَيستا كة
ماليكى نورى هةوَلَيكى ئَيمة زانيارييةكانى
ثَيكهَينانى بؤ عَيراقة وةزيرانى سةرؤك
سنوورى عةشيرةتةكانى لة فةوجانة ئةو
ثاَلثشتيكردنء بؤ كةركوك ثارَيزطاى
ــــةزراوة دام دةزطــــاو ــة ل ثشتيوانى 

حكومييةكان.
ياخود ثاَلثشتيكردن ــارةى ــةب ل

فةوجةكانى دروستكردنى رةتكردنةوةى
ئَيستا «تا وتى: سةعيد راكان ثاَلثشتى،
ئيدارةىثارَيزطاىكةركوكلةدروستكردنى
بإياردان ئاطادارنةكراوةتةوة، فةوجانة ئةو
كاتَيك فةوجانة ئةو خراثيى باشىء لةسةر
دروستكرابَيتء فةوجةكان كة دةبَيت
بؤ ثاَلثشتن ضةند تا كة ئاشكرابَيت
دامةزراوةكانى ئةمنييةكانء دامــةزراوة

حكومةت». ديكةى
لة ئَيستا كــة ســةحــوة  هَيزةكانى 
بة هةن عَيراقدا ثارَيزطاكانى سةرجةم
بؤضوونى بة بةآلم كةركوكيشةوة، شارى
«رؤَليان كةركوك ثارَيزطاى  جَيطرى
هَيزة باشى ثاَلثشتَيكى ئيجابيبةو رؤَلَيكى

حكومةتن». ئةمنيبةكانى
توركماني ــةرةى ب ليستى هاوكات
دروستكردنى لةدذى دةكاتةوة تةئكيد
دةرةوةى لة ضــةكــدارن هَيزَيكى  هــةر 
حةسةن لةوبارةيةوة حكوميبةكان، دةزطا
توركمانى، بةرةى ليستى ئةندامى تؤران،
ئَيمة ــةوةى ئ راطةياند: رؤذنــامــةى بة 

لة ئيسناد فةوجى دروستكردنى زانيومانة
لةو ضةكنء بةبآ هَيزَيكى عةشيرةتةكان
نةتةوةو سةرجةم لة ئةطةر حاَلةتةشدا
بةبآ كةركوك جياوازةكانى ثَيكهاتة
ئةو ثشتيوانيى ئةوا ثَيكهَينران، جياوازيى

دةكةين. هةوَلة
هَيزةكانى هاوشَيوةى  ئةطةر لةكاتَيكدا 
بكرَين، ضةكدار عةشيرةتةكان سةحوة،
دةوةستنةوة، «لةدذى توركمانى بةرةى
هةوَلى كةركوك بــارودؤخــى ضونكة
تةنها ثَيويستة ناكاتء قبوأل لةوجؤرة
ميليشيا نةك بَيت حكومةتدا لةدةستى ضةك

بكرَيت». دروست
«ئةطةر وتيشى: تـــؤران حــةســةن
لةاليةن ئيسناد فةوجى دروستكردنى
بؤ وةزيرانةوة ســةرؤك ماليكى نورى
لةناو بَيكاريية نةهَيشتنى كةمكردنةوةو
ئةوا لةجياتىدروستكردنى عةشيرةتةكاندا،
ئةندامانى دةكرَيت ضةكدار، هَيزى فةوجء
ئابوورىء كةرتةكانى لة عةشيرةتانة ئةو

ئاوةدانكردنةوةدا دابمةزرَينرَين».

دةوةستنةوة ئيسناد ضةكداركردنى دذى كةركوك عةرةبى توركمانء كوردء

ئيبراهيمعةلى

هةولَير

ئةمريكا رابردوودا  ماوةى لة رؤذنامة: 
كوردى هاوكاريى مرؤييةوة رووى لة زياتر
دةبَيتة مرؤيية هاوكاريية ئةم ئايا كردووة،

كورد؟ بؤ سياسى هاوكاريى بنةماى
كة بكةين داهاتوو ضاوةإَيي  دةبَيت *
ئةمة لَيدَيت، ضي هةرَيمةكة ضارةنووسى
وآلتانى تَيطةيشتنى بة بةستراوةتةوة
شتة ئةم كوردستان، هةرَيمى  بؤ ئيقليمى
سياسى ثةيوةندى بوونى ناكرَيت، ثَيشبينى
ئةمريكا لةطةأل ضونكة نابَيت، لةطةأل هةرَيم
هةية، سياسى ثةيوةندى عَيراقى حكومةتى
تَيك بشكَيت، ئةوا ئةطةر حكومةتى عَيراقى
سياسى ثةيوةندى ئةمريكى  حكومةتى
دروستدةكات، هةرَيم حكومةتى لةطةأل
بيكات، كة  كار يةكةم ثَيويستة ئةمريكا 
تورك)، (كورد- ئاشتكردنةوةى لة بريتية
بوونىثةيوةندىلةطةألكوردلةخؤرهةآلتى
سياسةتى طرنطى بةشَيكى ناوةإاست،
ثارَيزطاريكردن ضؤن وةك ئةمريكاية
ناوةإاست خؤرهةآلتى لة ئيسرائيل لة

ئةمريكاية. ستراتيذى
بةردةوام كورد بةرثرسانى رؤذنامة:
ستراتيذى هاوثةيمانَيكى كورد دةَلَين
قسةى تةنها قسةية ئةم ئايا ئةمريكاية،

واقيعة؟ يا كوردة تاكاليةنانةى
بوون، ئَيمة هاوثةيمانى كوردةكان *
نابَيت ضونكة ئةوة قورسة، بؤ ثَيشبينيكردن
هاوثةيمانى توركياش بضَيت لةبيرمان
ئةمريكاش هاوثةيمانى وةكو ئةمريكايةء
نةوت بة طرنطيى ئةمريكاش دةمَينَيتةوة،
لةو نيطةرانة زؤر ئَيستا ئةمريكا دةدات،
هةية، عَيراقدا لة كة  نائارامةى  بارودؤخة
بة زؤر دةيكات ئةمريكا كة كارَيك هةر بؤية

بَيت. واش هةر دةبَيت دةيكاتء هَيواشى
ئةمريكايةء هاوثةيمانى توركيا رؤذنامة:
ئةمريكا هاوثةيمانى دةيةوَيت كورديش
ضؤنيةتى لة ترسى  كــورد  بــةآلم بَيت،
دةترسَيت هاوسةنطيةيةو ئةو راطرتنى
لةسةر هاوسةنطيية ئةو راطرتنى كة لةوةى

كورد بَيت؟ حسابى بةرذةوةندييةكانى
بكةم، ديــارى ــةوة ئ ناتوانم من   *
هةرَيمى ناتؤيةء ئةندامى توركيا ضونكة
ئةوة هةية، خؤى طرنطيى كوردستانيش

بيزانن. خؤيان دةبَيت كوردةكان
هةَلبذاردنةكانى هةَلمةتى لة رؤذنامة:
طؤإان باسى لة بةردةوام ئةمريكادا ئؤباما
طؤإانى ئؤباما دةرضوونى بة ثَيتواية دةكرد،
ئةمريكادا روودةدات لة سياسةتى ريشةيى

عَيراق؟ بة بةرامبةر بةتايبةت
نازانرَيت شةإدايةء لة عَيراق ئَيستا تا *
ئةمريكا ستراتيذييةكانى بةرذةوةنديية
ئَيستا عَيراق لة ئةمريكا  ضيية؟  عَيراقدا لة
سةيرى ئةطةر بةآلم شــةإة، طيرؤدةى 
بكةين، ئةمريكا سياسةتى ستراتيذيةتى
خؤرهةآلتى لــة بزانين ــةوة  ئ ــت ــَي دةب
ئيسرائيل ثشتيوانى ئةمريكا  ناوةإاستدا
ثيشتطيريى دووةم يةكةم، ثلةى بة دةكات
لةو دةكةين ديموكراسى ضةسثاندنى لة
كة لــةوةى نيطةرانين سَييةم ناوضةية،
كوآ بؤ كةنداو نةوتةى ئةو بزانين دةبَيت
ئَيران دةسةآلتى  زيادبوونى دةإوات،
نيطةرانييةكانى لة ترة يةكَيكى كةنداو لة
بةرذةوةنديةى هةموو ئةو  لةنَيو ئةمريكا،
لة قورسة، ثَيشبينيكردن  ئةمريكادا، 
قورسة، شتَيكى ثَيشبينيكردن شــةإدا
نةدةكرد، ثَيشبينيمان كة لةوانةى يةكَيك
ئةوة كوردستانةو هةرَيمى بةهَيزبوونى
ئةمريكا، بؤ بوو نةكراو ضاوةإوان شتَيكى
سةربةخؤ كورد وةك هَيزَيكى ئَيستا ضونكة
نةكراو ضاوةإوان  ئةمةش دةكات، مامةَلة 
لةدواى ثرؤسةى لة هةمووروويةكةوة بوو،
كوردستان هةرَيمى عَيراقةوة، سةربازيى
بووة، بةهَيز زؤر روويةكةوة هةموو لة
عَيراق، مانةوةى بؤ هؤكارَيكة كورد ئَيستا

طؤإان هؤى دةبَيتة كورد كاريطةريةى ئةم
خؤرهةآلتى لة ئةمريكا سياسةتى لة

طشتى. بةشَيوةيةكى ناوةإاست
كة دةكرَيت زؤرجار ئةوة باس رؤذنامة:
سياسةتى لة شتَيك هيض سةرؤك طؤإانى بة

ناطؤإَيت؟ ئةمريكا
ضؤنيةتى لة سةرةكى جياوازيى *
ئةمريكاية ستراتيذيةتةكانى سةيركردنى
بةرذةوةنديية ستراتيذيةت، طؤإانى نةك
دةمَينَيتةوة، خؤى وةك ستراتيذيةكان
بةدةستهَينانى ثاراستنء ضؤنيةتى بةآلم
ئَيمة نموونة بؤ دةطؤإَيت، دةستكةوتةكان
كةم كةنداو لة ئَيران دةمانةوَيت دةسةآلتى
رَيطةيةكمان ضةند  ئةمةش بؤ  بكةينةوة،
عَيراق بةهَيزكردنى يةكةم: لةبةردةستة؛
ضاودَيريى ئَيرانء دةسةآلتى بة بةرامبةر
بنكةى دامةزراندنى  دووةم: بكات، ئَيران 
كوردستان، سَييةم: هةرَيمى سةربازيى لة
ئَيران، ئةتؤمييةكانى كوإة تةقاندنةوةى
لةطةأل طفتوطؤ راستةوخؤ ئَيمة يا ضوارةم:
بةرذةوةنديية دةبينين دةكةين، ئَيران
لةمانة، هةريةكَيك بة شتة يةك ستراتيذيةكة
دةثَيكَيت، ئةويش ئةمريكا دواجار ئامانجى
ناوضةكة، ئَيرانة لة دةسةآلتى بَيهَيزكردنى

نةك ئةمريكاية بةرذةوةندى نةطؤإة ئةوةى
بةرذةوةنديية. ئةو بةدةستهَينانى رَيطةكانى
شةإى لة دةوترَيت  زؤرجار رؤذنامة: 
بةدةست سةركةوتنى ئةمريكا عَيراقدا
بةعس، رذَيمى رووخانى بة بةَلكو نةهَيناوة،
بووة، بةهَيز ناوضةكةدا لة ئَيران دةسةآلتى
عَيراق كة ئةمريكاية هةَلةى ئةمة ئايا
ئةمريكا؟ ثالنى بةرنامةء يا بةوشَيوةيةية

هةرضةندة نةبوو، ثالنَيكمان ئَيمة *
ئَيستاش زؤرينةية، شيعة دةمانزانى
لة كة دةرئةنجامةى بةو نين خؤشحاأل

هةية. عَيراقدا
خاوةنى ئؤباما بايدن جَيطرى  رؤذنامة:
هةرَيم، سآ بؤ عَيراقة دابةشكردنى ثرؤذةى
ئةو جَيبةجَيكردنى ئؤباماش قسةكانى
نموونة بؤ لَيدةخوَينرَيتةوة، سياسةتةى
كورد بةرثرسانى دةبَيت  دةَلَيت:  ئؤباما
تورك بةرثرسانى لةطةأل بكةن  كؤبوونةوة
ضى طةإانةوة بؤ عَيراق، تؤ لةوبارةوة بةبآ

دةَلَييت؟
لة ئؤباما سياسةتى  بَلَيين  ناتوانين  *
بارودؤخةى ئةو بةهؤى دةبَيت ضى عَيراق
هةمووة ئةو لةطةأل هةية، عَيراقدا لة كة
دةتوانم بــةآلم دةبينرَيت، جياوازييةى

نزيكن لة ئؤباماوة بَلَيم ئةوانةى ثآ ئةوةت
هةية، كوردةوة لةبارةى باشيان شارةزايى
ئؤلبرايتيش مادلين بايدنة، لةوانة يةكَيكيش
باشى شارةزايى ئؤباماية، راوَيذكارى كة

هةية. كوردةوة كَيشةى لةبارةى
كةركوكة، كَيشةى ناوى هةية كَيشةيةك
ئاشتيانة بةشَيوةيةكى كَيشةية ئةو دةبَيت
بتوانَيت ئؤباما كة طرنطة ببَيت، ضارةسةر
بكات، ئةطةر ئامادة مةبةستة ئةم توركيا بؤ
ئةوا ببَيت، باش هةرَيم توركياو نَيوانى

ئةمريكا. بؤ طةورةية سةركةوتنَيكى
بؤ ضيية ئةو  خوَيندنةوةى رؤذنامة: 
هةرَيمى كة ثَيتواية كوردستان، هةرَيمى
ض جانجاَلييةدا ئــةم  لةنَيو كوردستان

وةردةطرَيت؟ ئاراستةيةك
هيض شَيوةيةك بة لةبارةى ئةمنييةوة *
لة بزانين كة  بكرَيت ثَيشبينى ناتوانرَيت 
هةرَيم لة بةآلم روودةدات، ضى  باشوور 
باشيان زؤر كارى  كورد  سةركردةكانى 
ضةند تا كة ئةوةية طرنطة ئةوةى كردووة،
لةو ثارَيزطاريى دةتوانن يةكَيتى ثارتىء

بكةن. سياسيانة دةستكةوتة
ثشتطيريى وآلت زؤر لة رؤذنامة: ئةمريكا
ئؤباماش دةكــات، سياسى ئيسالمى  لة
بانطهَيشتى حيزبةكةيدا كؤنطرةى لة
ئةم ئايا كرد،  بةهائةدينى سةآلحةدين 
بةديلَيكى بةدواى طةإانة بانطهَيشتكردنة

كوردستان؟ لة ئيسالمى سياسيى
بةديلدا بةدواى ئؤباما كة بَلَيم ناتوانم *
لة ثشتطيريى ئةمريكا بةآلم دةطةإَيت،
هةر لة دةكات ديموكراتى ثارتَيكى هةموو
يةكَيتى ثارتىء راستة بَيت، دنيا شوَينَيكى
بانطهَيشتنةكرابوون، بةآلمخةَلكىئةمريكا
سةركردانةدا، ئةو لةنَيوان ناكات جياوازيى
سةركردانة ئةو سةيرى كورد وةكو بةَلكو
دةسةآلتدار ثارتةكانى طةر بةآلم دةكةن،
كة دةبَيت ديكة ثارتى ئةوا نةكةن، ريفؤرم
ريفؤرمبكات،بؤنموونةئيسالمييةكان،ئةوة
ريفؤرمى ثارتَيكى كة نيية ئةمريكا بةدةست
ئةوة دروستدةبَيت، كوردستان لة ئيسالمى
دةبَيتئةوان بؤثارتىءيةكَيتىدةطةإَيتةوة،
لة ثارتَيك نموونة بؤ  بثرسن، خؤيان لة
كرد ثشتطيريى ئةمريكا هةبوو، ئةرجةنتين
نةيتوانى بةآلم حكومةتدا، رووخاندنى لة
ئاستى لة  بةآلم بةإَيوةببات، حكومةت
كارى ناسراونء تاَلةبانى بارزانىء جيهانى

دةكةن. باش
لة ناطةإَيت بةديلدا بــةدواى ئةمريكا
يةكَيتى ثارتىء ضونكة كوردستان، هةرَيمى
ئةو دةبَيت بةآلم ئةمريكان، هاوثةيمانى 
هةرَيمى باشتر ئةوةى بؤ بطؤإَين ثارتانة
دةبَيت بــةآلم بةإَيوةببةن، كوردستان 
مرؤظ كة  قورسة زؤر بزانين ئــةوةش 

بطؤإَيت.

نـةكـةن، ريـفـؤرم دةسـةآلتـدار ثـارتـةكـانـى ئـةطـةر
بكات ثارتى ديكة ريفؤرم دةبَيت

زانكؤيماسضستسئةمريكى: بةرثرسىدةستثَيشخةرىلة مايكألهانىهان، ثإؤفيسؤر

هانى مــايــكــأل ثــرؤفــيــســؤر
هاوثةيمانيى بة سةبارةت هان
بإواي ئةمريكا كوردء بةردةوامى
والتَيكدا لة ثَيشبينيكردن واية
قورسة، بَيت تَيدا شةإى كة (عَيراق)
بضَيت لةبيرمان «نابَيت ضونكة
ئةمريكايةء هاوثةيمانى توركياش
ئةمريكاش هاوثةيمانى ــو وةك
بة طرنطيى ئةمريكاش دةمَينَيتةوة،

دةدات». نةوت
لة دةشتثَيشخةرى بةرثرسى
لةم ئةمريكى ماسضستسى زانكؤى
دةلَيت: رؤذنامةدا ضاوثَيكةوتنةى
ناكات جياوازيى  ئةمريكا خةَلكى 
بةَلكو سةركردانةدا، ئةو لةنَيوان
سةركردانة ئةو سةيرى كورد وةكو
ثارتةكانى طــةر ــةآلم  ب دةكـــةن،
ئةوا نةكةن، ريفؤرم دةسةآلتدار
ريفؤرم كة دةبَيت  ديكة  ثارتى

ئيسالمييةكان. نموونة بؤ بكات،
دةنَيت بةوةشدا دان هــةروةك
«زؤر كارى كورد سةركردةكانى كة
طرنطة ئــةوةى ــردووة، ك باشيان»
يةكَيتى ثارتىء ضةند تا كة ئةوةية
دةستكةوتة لةو ثارَيزطاريى دةتوانن

بكةن. سياسييانة
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رؤذنامة دةست كة زانيارييانةش
كوإو دةرةوةي ناردنة كةوتووة،
خوَيندن بؤ بواري شةهيدان كضي
دوا لة بةآلم نيية، ثَيويست وةك 
وةزارةتــي طؤإانكارييةكاني

مووضةي شةهيداندا كاروباري
ثلةي بةثَيي سةنطةر شةهيداني
٣٠ تا ٦٠ هةزار  شةهيدبوونةكةي
ئةنفالء شةهيدي زيادكراو دينار
بنةماَلةيةك ئةطةر  كيميابارانيش 

هةبَيت،  زياتري شةهيد  ٣ لة
ثَيدةدرَيت مووضةي دوو ئةوا
مووضةيان يةك  تةنها ثَيشتر  كة

ثَيدةدرا.

سابير ئارى

ناحيةكانى دانيشتووانى
ئاشتىء سكتانء سَيطردكانء
سةر تةقتةق، ناحيةى لة بةشَيك
لة بَيبةشبوون كؤية قةزاى بة
ناتوانن خانووبةرةو  ثَيشينةى 
وةربطرن، ثَيشينةية لةو سوود
ئَيستا ــا ت ئــــةوةى ــؤى  ــةه ب

نةكراوة. تةمليك زةوييةكانيان
ئةوإةحمان، سديق شَيخ
ئاشتى، ناحيةى بةإَيوةبةرى
١٩٩٩وة ساَلى لة لةوةكرد باسى
ئَيستا تا ناحية، بووةتة ئاشتى
ئةو  زةوى ثارضة  ١٥ تةنها
ئةوةى تةمليككراوة، ناحيةية
بةمةش تةمليكة، بآ بة ديكةى
لةو ناتوانن ناحيةكة هاوآلتييانى
خانوو بنء سوودمةند ثَيشينةية
ساَلى «لة وتيشى: بكةن، دروست

زةويمان  ثارضة  ١٩١ ٢٠٠٤دا
فةرمانبةرو سةر  بة  دابةشكرد
هةندَيك سنوورةكةداء خةَلكى
خزمةتطوزاريشمانبؤئةنجامدان
فراوان ناحيةكة بيناء بة بيكةن تا
تَيكةَلبوونةوةى لةبةر بَيت،
حكومةتى ئــيــدارةى هـــةردوو
زةوييانة ئةو كوردستان هةرَيمى
نةتوانرا مانةوةو تةمليك بآ بة
ئةو زوو ئةطةر بينا، بيكةنة
بؤمان، تةمليك نةكرَين زةوييانة
بكةين». فراوان ناحيةكة ناتوانين
سكتانء ناحيةى ــةردوو ه
٢٠٠٥ةوة ساَلى لة سَيطردكانيش
ئَيستا تــا  ناحييةو بوونةتة
نةكراوةو تةمليك زةوييةكانيان
ناحيةكانةوة بة طوند سيماى
طــؤإانــكــاريــى ـــةوةو ـــاوةت م

نةبينيوة. بةخؤيةوة
ـــاريـــق جــــةالل، حــاكــم ت
سكتان، ناحيةى بةإَيوةبةرى
٢٠٠٦ةوة ــى ســاَل ــة «ل وتـــى: 
نةخشةى سكتان شارةوانيى
داإشتووة ناحيةكةى سنوورى
ناحيةكة زةويةكانى  ئةوةى  بؤ
دانرا نةخشةكة  بكرَيت،  تةمليك 
٨ مليؤن  ئةمساأل كاغةز، لةسةر
ئةوةى بؤ تةرخانكرد دينارمان
زةوييةكانيش لةسةر نةخشةكة
بووة» تةواو كارةكانى دابةزَيتء
سةردانى لة بةوةشكرد ئاماذةى
سةرؤكى جَيطرى ئةمجارةى
كوردستانء هةرَيمى حكومةتى
ناحيةى لةطةأل هاوإَيى  وةفدى
نووسراوَيكمان سَيطردكان،
ــةوةى ئ بــؤ كــردن ثَيشكةش
سنوورىشارةوانيىناحيةكانمان

ثَيشينةى بكرَيتء تةمليك
ئةو هاوآلتييانى خانووبةرةي
ئةوانيش بطرَيتةوة،  ناحيانةش 
لةوانةية كردين، ثشتطيرييان
شارةوانيى وةزيرى هةفتةية ئةم
ئةمساأل نازانم  بــةآلم ببينين،
زؤرطرنطة دةبَيت يا نا كة تةواو
خانووبةرة ثَيشينةى ناحيانة ئةو
بيناى تــاوةكــو بيانطرَيتةوة،
تَييانداء دروست بَيت نوآ جوانء

شارى ثَيوة دياربَيت». سيماى
لة تةقتةق ناحيةى ئةطةرضى
ناحيةى بإيارى ١٩١٨دا ساَلى

 ١٩٨٨ ساَلى بةآلم ــووة، دةرض
بكرَيتةوة بإياريدا بةعس رذَيمى
دانيشتووانةكةى طوندو بة
ئَيستا تا بؤية بطوازرَيتةوة،
زةوييةكانى طةإةكء لة بةشَيك

نةكراوة. تةمليك ناحيةية ئةو
سةرؤكى  مامةند، ئــازاد  
ئاماذةى تةقتةق، شارةوانيي
ضةند توانيويانة ئةوان بةوةكرد
ئيفراز ناحيةكة طةإةكَيكى
لةسةر بكرَيت تةمليك بكةنء
زؤرى بةشَيكى بةآلم هاوآلتييان،
نين، تةمليك ناحيةكة زةوييةكانى
بةشَيوةيةكى زةوييانة «ئةو وتى:
ياخود ــرؤشــراون ف ـــادةإؤ زي
شارةوانيى بيناء كراونةتة
بؤية دانــةنــاون، بؤ  نةخشةى

نــةكــراونء تةمليك ئَيستا تا 
خانووبةرةى ثَيشينةى ناتوانرَيت
هةروةها رابكَيشرَيت»، ثآ
طةإةكانةى لةو «بةشَيك وتى:
نةخشةيان بكرَيت ئيفراز ماون
كةم ماوةيةكى ــووةو ب ــةواو ت
ياخود خانووةكانيان دةتوانن
بكةن تةمليك زةوييةكانيان 
هةندَيك بةآلم خؤيان، لةسةر
كة طةإةكةكانى هاوآلتييانى  لة 
نةهاتوون خؤيان كراوة، ئيفراز
تةمليك زةوييةكانيان  و  خانوو

بكةن».
شارةوانيى سةرؤكى هاوكات
خواست هــيــواى سَيطردكان
سنوورى كــةمــدا كاتَيكى لــة 
ديــارى ــيــةكــةيــان ــي شــارةوان
ناحيةكة هاوآلتييانى بكرَيتء 
ثَيشينةى لة بن سوودمةند
حةمة فــةرمــان ــةرة، ــووب خــان
سَيطردكان «ناحيةى وتى: ئةمين،
ماوةتةوةو طوندى بة ئَيستا تا
بةخؤيةوة ئاواى طؤإانكارييةكى
ثَيوة ناحيةى سيماى كة نةبينيوة
ثَيشينة ئةو ئةطةر دياربَيت،
سنوورى هاوآلتييانى بة بدرَيت 
طؤإانكاريى لةوانةية ناحيةكة،
ئةو ببينَيتء بةخؤيةوة باش
شارةكانى لةسةر ثاَلةثةستؤيةى

كةمدةكاتةوة». ديكة

بيَبةشن ناحيةيةك ضةند
خانووبةرة ثَيشينةى لة

رؤذنامةي ٢٩٥ي ــارةي ذم لة ــةوةي ئ دواي 
وةزارةتي بة ثةيوةنديدار نووسينَيكي (رؤذنامة)دا
بآلوبووةتةوة، ئةنفالكراوةكان شةهيدانء كاروباري
تةقتةق ناحيةي لة بةساآلضوو ذنَيكي بةوثَيية كة

مافء  هيض  ئَيستا تا ئةنفالةء كوإي   ٣ خاوةني
بةدواداضوونمان دواى بةرنةكةوتووة، ئيمتيازاتَيكي

دةزانين.  ثَيويست بة روونكردنةوةية ئةم
بؤالى ناحيةي تةقتةق بؤ سةرداني تايبةتي دواي
كوإةكانى كة بووةوة روون بؤمان خانةوادةية، ئةو
منداَلةكانيان هاوسةرو ئةنفالكراون، كة ناوبراو
ياسايي ئةو بنةماَلةيةنء مووضةي كة وارسي ماون
وةردةطرن، ئةنفالكراوةكان كةسوكاري بة تايبةت
وةزيري جةنابى  فةرماني لةسةر ئةمة سةرةإاي 
لة جطة ئةنفالكراوةكان، شةهيدانء كاروباري

بؤ مانطانة بةشَيوةي ماديي يارمةتيي بإينةوةى
دياريي بة ناوماأل كةلوثةلي هةندَيك غوربةت، داية
ئةو داواي دايكي هاوكات لةسةر ثَيشكةشيان كراو

هةبوو،  ضاوى  نةخؤشيى كة ئةنفالة شةهيدة   ٣
حسابي لةسةر ناوبراو ضاوي نةخؤشيي بإياردرا

وةزارةت ضارةسةر بكرَيت.
دةكةين راطةياندنانة  ئةو سوثاسي لَيرةوة 
يارمةتيمان ئةركةكانمان بةإَيوةبردني لة كة
بة خزمةتكردن لة كة دةكةينةوة دووثاتي دةدةن،
بةردةوام ئةنفالكراوةكان شةهيدانء كةسوكاري

دةبين.

راطةياندني بةإَيوةبةرايةتي
ئةنفالكراوةكان شةهيدانء كاروباري وةزارةتي

بةدواداضوونبؤ وةزارةتىشةهيدان

نووسينَيكىرؤذنامةدةكات

دةدات». ئةنجامى كارمةندان
سةنديكاى ــرى ــَي ســكــرت
بة دةرماَلة ثَيدانى كارمةندان
دةستكةوتى بة كارمةندانى،
دةداتء لةقةَلةم سةنديكاكةيان
كة دةرماَلةيةى «ئةو دةَلَيت:
كارمةندانى بة دةدرَيت  ئَيستا

لة زؤر بة ئَيمة  تةندروستى، 
ــووةء ــرت وةرط حكومةتمان
لة ثَيداطريى بــةردةوامــيــش

دةكةين». مافةكانيان
رؤذنامة بة سةرضاوةيةك
ضةند سةنديكا كة راطةياند،
ذمارةيةك بؤ زةوييةكيان ثارضة

كة ـــووة ـــرت وةرط ــد ــةن ــارم ك
خزمةتيان كةمة، ئةمةش كارَيكى
لةوبارةيةشةوة ناياسايية،
كةسَيك ــةر «ه ــى: وت جــةبــار
زةويمان ئَيمة نةبووبَيت  شياو
لةبةرئةوةى وةرنةطرتووة، بؤ
ضاالكيىء بنةماى لةسةر ئَيمة
نةك ثَيداون زةويمان دَلسؤزيى

خزمةت». ساَلى لةسةر
بةئةندامكردنى بة سةبارةت
لة ــك ــش ــزي ث ــــةك ــــارةي ذم
كــارمــةنــدانــى ســةنــديــكــارى
ســكــرتــَيــرى ــى، ــت ــدروس ــةن ت
بة ــدان ــةن ــارم ك ســةنــديــكــاى
ثَيشتر «راستة وت: رؤذنامةى
ئَيستا بةآلم  هةبوو، ئةوةمان
بةآلم ــان، الم نةماون  ئةندام 
ئيداريى كةسى  ــةك  ــارةي ذم
هاتوون ثرسطة بإو بليت وةك
ثارةمان ــةآلم ب ئــةنــدام، ببنة 
ئةوةشى لَيوةرنةطرتوون»،
ذمــارةيــةك كــة ــاردةوة ــةش ن
سةنديكاكةيان لــة ثزيشك

ئةندامى فةخرين.
كة تةندروستى كارمةندَيكى
ئاشكرابكرَيت، ناوى نةيويست
روونكردةوة رؤذنامة بؤ ئةوةى
ــةى ــت دةس ــى ــان ــدام ــةن كــة ئ
دةوامى سةنديكا بةإَيوةبةرى
جةباريش ئةوةى ئاسايى ناكةن،
(٥) ئَيمة » وتى: نةشاردةوةو
رَيكخراوة لة مووضة كة كةسين
وةردةطرين، ديموكراتييةكان
ناكةين، دةوام ــةبــةرئــةوة ل

ياسايية». كارَيكى ئةمةش

ثَينجوَينى جةمال فؤتؤ:

تةندروستى كوردستان كارمةندانى بارةطاى سةنديكاى
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حةمةالو سالَح محةمةد

جَيطري عوسمان،  شَيخ بةختيار 
كــاروبــاري طشتيي ــةري ــوةب ــةإَي ب
طشتى بةإَيوةبةرايةتى لة شةهيدان
ئةنفالكراوان شةهيدانء كاروبارى
حكومةت كة ثَييواية سلَيمانى، لة
منداآلنة ئةو بؤ باوك شوَينى نةيتوانيوة
باوكى كة شؤإشء خةبات ثإبكاتةوة
ثَييواية هــةروةك لَيسةندوونةتةوة،
كةسوكاري بة خزمةت ثَيويست
بةختيار بإواى بة نةكراوة، شةهيدان
ئةستؤى لة بةرثرسيارَيتييةكة هةموو
ضونكة نيية، شةهيداندا وةزارةتــى
بةرثرسيارَيتيية ئةو ساأل دوو «ئةطةر
 ١٧ ئةوا بَيت، وةزارةتــدا ئةستؤى لة 

بووة». حيزبدا ئةستؤى لة ساأل
ـــي وةزارةت ــة ســاَل دوو ـــاوةي  م
ئةوةداية شةهيدان لة هةوَلي كاروباري
ثاكتاو شةهيدان نــاوي تؤماري  كة 
كة بسإَيتةوة كةسانة ئةو ناوي بكاتء

شةهيد. نينء كراون بة شةهيد
رايطةياند عوسمان، شَيخ بةختيار
هةية بةرنامةيةك وةزارةتةوة لةاليةن
كةسانةي ئةو ناوي ثاكتاوكردني بؤ
شةهيد، بة كراون و نين شةهيد كة
ناوي ئَيستا تا «هةرضةندة وتيشي:
تا ثاكتاوكراون، بةآلم ذمارةيةك كةس
بنبإ هةيةو بووني كَيشةية ئةو ئَيستا

نةكراوة».
ثــارَيــزطــاي ــووري ســن لــة  تةنها 

سةنطةر  شةهيدي ١٨ هةزار سلَيمانيدا
 ٢٥ تةنها توانراوة لةمساَليشدا هةية،
بة نةبوونء  شةهيد  لةوانةي كة كةس 
ناوةكانيان تؤماركراوة، ناويان شةهيد

بسإَيتةوة. شةهيداندا ليستي لة
ــدارو ــةآلت دةس حيزبي هـــةردوو
زيادكردني بؤ بضووكةكانيش حيزبة
كؤكردنةوةي شةهيدةكانيانء ذمارةي
لةثاش خؤيان، لةدةوري زياتر دةنطي
ذمارةيةكي هةوَليانداوة  راثةإينةوة 
ياخود بوون هاوآلتي كة خةَلك زؤر
دواييان كؤضي  ئاسايي مةرطي  بة
كاتي بـــوونء ــان جــاش  ي ـــردووة  ك

سنطي لة تفةنطةكانيان لولةي خؤي
بةآلم كــردووة، شؤإش  ثَيشمةرطةو
لةقةَلةم شةهيد بة راثةإينةوة لةثاش
كةسوكارةكانيان بة زةوي دراونء

بإاوةتةوة، بؤ مووضةشيان دراوةو
ئــةوةي عوسمان شَيخ بةختيار
هةندَيك ئَيستاش تا كة ئاشكراكرد،
سياسييةكاندا اليةنة لةناو  بةرثرس
ئةو ــةن دةك ــةوة ئ بؤ كــار كة  هــةن 
نةبوون شةهيد  ثَيشتر كة كةسانةي 
نووسراوي بوون، جاش تةنانةت ياخود
طواية كة بةوةي دةكةن بؤ ثشتطيرييان
لةطةأل هاوكات  خــؤي كاتي ئةوانة
لةذَيرةوة بةآلم بوون، جاش كة ئةوةي
شؤإش بؤ كاريان بوونء مايل) (خةت

كردووة.
لة ئيدارةكان يةكطرتنةوةي ثَيش
وةك  دينار هةزار  ٣٠ بإي سلَيماني
خةرج منداَلَيكي شةهيد بؤ هةر دةرماَلة
يةكطرتنةوةي ثــاش  بــةآلم ــرا، دةك
كة ــةوةي ئ ثاساوي بة ئيدارةكان
ئةو دةرماَلةية زيادي كردووة، مووضة

بإا.
طشتيي ــةري  ــوةب ــةإَي ب جَيطري 
بةوة ئاماذة شةهيدان كــاروبــاري
لةاليةن دةرماَلةية ئةو بإيني دةكات
نةبوو، خؤيدا لةجَيي ـــةوة وةزارةت
كرد زيادي طشتي بة مووضة ضونكة
كةسوكاري مووضةي تةنها بة نةك

 ١٠٠ تةنها زيادكردنةكةش شةهيدانء
خَيزان لةكاتَيكدا بوو، دينار هــةزار
كة  هةبووة منداَلي  ٦ بؤ   ٥ هةبووة
ديناري  هةزار  ٣٠ هةريةكةيان ثَيشتر
زةرةري بإينة ئةو بؤية وةرطرتووة،
بةختيار دا، شةهيدان كةسوكاري لة
بؤ دةرماَلةية ئةو بإيني ثَيشيوابوو
شةهيداني مووضةي هاوتاكردني
ثَيشتر ضونكة بوو، سلَيماني هةولَيرو
دةرماَلةية ئةو هةولَير ئيدارةي لة
كة شةهيد «منداآلني وتيشي: نةدةدرا، 
لَيسةندنةوة، باوكي خةبات شؤإشء
ئةو جَيطةي نةيتوانيوة حكومةت

وةزارةتــي بطرَيتةوةو  بؤ  باوكةيان
ئةو بةرامبةر لة شةهيدانيش كاروباري
شةهيدان كةسوكاري كة قوربانيانةي
ثَيويست وةك  نةيتوانيوة داويانة، 
شةهيدان كةسوكاري  بة  خزمةت

بكات».
زةويــش دابينكردني  ـــارةي  دةرب
ئاماذةي شةهيدان، كةسوكاري بؤ
تةنها بة زةوي دابينكردني بةوةكرد
كاروباري ــي وةزارةت دةسةآلتي  لة
بة ثةيوةندي بةَلكو نيية، شةهيداندا
هةية ترةوة دةزطايةكي  اليةنء  ضةند 
وةزارةتي وةزيرانء ئةنجومةني وةك
تا كـــردةوة روونيشي ــي، ــارةوان ش
كة هةية شةهيد هةزار لة زياتر ئَيستاش
كةسوكارةكةيان بة زةوي خؤيانة مافي
ئةوة ثَينةدراوة، زةوييان بةآلم بدرَيت،
ساآلني كة لة هةية لةوةي شةهيد جطة
ئَيستاش تا شةهيدكراوةو هةشتاكاندا

نةدراوة. كةسوكارةكةي بة زةوي
ئيشوكارةكاني بةإَيوةبردني بؤ
ســةرةتــا كــةســوكــاري شــةهــيــدان،
دواتر ثَيكهَينرا، شةهيدان كؤميتةي
دوو ماوةي شةهيدانء دةزطاي بة كرا
شةهيدان كاروباري وةزارةتي ساَليشة
كة ــةوةش ئ دةربـــارةي ـــةزراوة، دام
وةك نةتوانراوة  ئَيستا تا بؤضي ئايا 
كةسوكاري بة خزمةت ثَيويست
بةإَيوةبةري جَيطري بكرَيت؟ شةهيدان
ثَييوابوو شةهيدان كاروباري طشتيي
وةك نةتوانراوة ئَيستا تا كة ئةوةي
كةسوكاري بة خزمةت ثَيويست
وةزارةت تةنها بة بكرَيت، شةهيدان
ئةطةر ضونكة نيية، بةرثرسيار لَيي
كةسوكاري بةرثرسيارَيتي ساأل دوو
بَيت، وةزارةتدا لةئةستؤي  شةهيدان
بةرثرسيارَيتيية  ئةو ساأل ١٧ ئةوا
«كةواتة ــووة،  ب حيزبدا لةئةستؤي
بكرَيت نةويسترابَيت شتَيك ئةطةر
حيزب شةهيدان، كةسوكارى بؤ

بيكات». نةيويستووة
ئيدارةكان وةك ثَيش يةكطرتنةوةي

شةهيدان كةسوكاري هاوكاريكردني
بةآلم منداَلي شةهيد، دةدرا بة نمرة (٥)
لةسةر خوَيندن كة ئةوةي ثاساوي بة
منداَلي لة ئةو ئيمتيازة زانستيية، بنةماي
ئةو بةثَيي سةندرايةوة، شةهيدان

شةهيدان:  كاروبارى طشتى بةإَيوةبةرى جَيطرى

ئيشوكاري  بةرثرسيارَيتي ساأل ٢ ئةطةر

بَيت، لةئةستؤي وةزارةتدا شةهيدان

بووة حيزبدا لةئةستؤي ساأل ١٧ ئةوا

بيـكـات» نةيـويسـتووة بؤ كةسوكارى شةهيدان، حـــــــــيزب بكرَيت نةويسترابَيت شتَيك «ئةطةر

ئةبوبةكر عةبدوإلةحمان

ساَلى هةشت مــاوةى لة 
سةنديكاى ــة  ل رابـــــردوودا
نة تةندروستى كارمةندانى
ئةندامَيكى هيض  نة  سكرتَيرو
ــى ــردن ــوةب ــةإَي دةســتــةى ب
ـــؤإاون، ـــةط ن ســةنــديــكــاكــة
ياسايى مــاوةى هةرضةندة
ثؤستةدا ــةو ل ــان ــةوةي ــان م
بةثَيى لةكاتَيكدا تةواوبووة.
سةنديكاكة ثرؤطرامى ثةيإةوو
جارَيك هةر ضوار ساَل ثَيويستة
ببةسترَيتء كــؤنــطــرةيــةك
زؤرينةى داواى لةسةر تَييدا
دةستةى سكرتَيرو ئةندامةكان

هةَلبذَيردرَيت. نوآ
زانيارييانةى ئــةو بةثَيى
طةيشتوون، رؤذنامة بةدةست
ــى ــدان ــكــاى كــارمــةن ــدي ســةن
لــة ســةرةتــاى تــةنــدروســتــى
ئَيستا تا دروستبوونييةوة
دةبةن بةإَيوةى دةستةيةك
لة ــةك  ــي ــاري ــك ــؤإان ط هــيــض 

نةكراوة. ئةندامةكانياندا
ذمارةيةك ترةوة لةاليةكى
تةندروستيى كارمةندانى لة
بة ئاماذة سلَيمانى سنوورى
دةكةن ثارةية بإة  ئةو زؤريى
بةئةندامبوونياندا لةكاتى كة
كــارمــةنــدان سةنديكاى ــة  ل
لة جطة وةردةطيرَيت، لَييان
لةكاتى تر بإَيكى وةرطرتنى
كة ثَيناسةكانياندا نوَيكردنةوةى

ئةو ساَلَيك هةموو ثَيويستيشة
بدرَيت. ئةنجام نوَيكردنةوةية

ــى ــك ــدَي ــةن ــارم ضــةنــد ك
ــوورى ــن س ــى ــي ــدروســت ــةن ت
ئةو بةإَيوةبةرانى سلَيمانى،
تؤمةتبار ــةوة  ب سةنديكاية
لة خولَيك «هــةر كة ــةن  دةك
كارمةندان بؤ وآلت دةرةوةى
كةسَيكى ضةند لة جطة بكرَيتةوة،
دةستةى لة نزيك  دياريكراوى 
ــوةبــةرانــىســةنــديــكــا، بــةإَي
مافى تر كارمةندَيكى هيض
هاوكات نيية»، بةشداربوونى
بـــةوةكـــرد ئــامــاذةشــيــان
كــارمــةنــدانــى «ســةنــديــكــاي
ثزيشكَيكيان ضةند تةندروستى
خؤيان الى  ئةندام  بة  كردووة

ناياسايية». كارَيكى ئةمة كة
كارمةندانى سةنديكاى
كــوردســتــان تــةنــدروســتــيــى
١٩٩٢دا ساَلى لة ثَيشتر  كة
كارمةندانى كؤمةَلةى نــاوى
تةندروستيىكوردستانبووة،لة
هةَلوةشاوةتةوة، ١٩٩٥دا ساَلى
١٩٩٨دا ئايارى مانطى لة دواتر
سةنديكاى وةك سةرلةنوآ
تةندروستيى كــارمــةنــدانــى
دروستبووةتةوة، كوردستان
كؤنطرةيان ٢٠٠٠دا ساَلى لة
ثرؤطرامى ثةيإةوء بةستء
بةوثَييةش ثةسةندكرد، خؤيان
جارَيك ساأل ضوار هةر دةبوو
سكرتَيرو ببةستنء كؤنطرة
بةآلم هةَلبذَيرن، نوآ دةستةى
ئةو ساأل هةشت ماوةى لةدواى

كؤنطرةيةكيان هيض دةستةية
دةســتــةى ــةنــجــامــنــةداوةو ئ
ئةو ــةر ه بــةإَيــوةبــةرانــيــش

دةستةيةن.
كة رةحيم، محةمةد جةبار
سكرتَيرى ساَلة هةشت ماوةى
ئةنجامنةدانى سةنديكايةية، ئةو

لة ـــةوةى ـــان م كــؤنــطــرةو
بؤ ــدةوة ــةإان ط ثؤستةكةيدا
سةنديكاى يةكنةطرتنةوةى
تةندروستى ــدانــى  كــارمــةن
سلَيمانىء هةولَيرءبة رؤذنامةى
هةشت ماوةى ئةو راطةياند: لة
دوو كؤنطرةو يــةك ســاَلــةدا

ثلينيؤممان يةك كؤنفرانسء
زؤربةى بةدةنطى بةستووةء
٢٠٠٠وة ساَلى لة ئةندامةكانمان
سةنديكايةم. ئــةم سكتَيرى
خةرجكردنى بــة  ــارةت ســةب
جةبار سةنديكاكةش،  داهاتى 
لة ئةوان كة بةوةكرد ئاماذةى

ديناريان  مليؤن  ٦ سةرةتاوة
مانطانة ئَيستاش وةردةطرتء
وتيشى:  وةردةطرن، مليؤن  ١٠
لة  دينار  ١٠٠٠ بإى «مانطانة
ئابوونة وةك كارمةندَيك هةر
ئةو بؤ ئةمةش وةردةطــريــن،
بؤ سةنديكا كة  ضاالكيانةية 

دةكةن تؤمةتبار طــــــــــةندةَلى بوونى بة سةنديكاكةيان تةندروستى كارمةندى ذمارةيةك
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سةعدولَآل ثشتيوان

سلَيمانى نوءسينطةي ــةوةى ئ دواى
رابردوودا مانطى لة كوردستان ثةرلةمانى
شكستهَينانى بة ســةبــارةت راثؤرتَيكى
ئاراستةى سلَيمانى  رَيطةوبانى ثرؤذةكانى 
كرد، كوردستان ثةرلةمانى سةرؤكايةتى
رةوانةى راثؤرتةكةى ناوبراو سةرؤكايةتى
بةرثرسى نةكردووةو وةزيران ئةنجومةنى
هةَلوَيست بة ئــامــاذة نووسينطةكةش

وةرطرتن دةكات.
سلَيمانى  نووسينطةى راثؤرتَيكى بةثَيى  
مانطى ناوةإاستى لة كة كوردستان ثةرلةمانى
سةرؤكايةتى ئاراستةى يةكةمدا تشرينى
كــارةكــانــى ــةم ــةرج س ــةمــان كـــرا، ــةرل ث
بةتايبةت رَيطةوبان  بــواري ثرؤذةكاني
رَيطةي قيرتاوكردني دروستكردنء ثرؤذةي
دوكان)، عةربةت)و (تاسَلوجة- (سلَيماني-
سَيكتةرى دوو راثؤرتةكة هَيناوة، شكستيان
بةدواداضوونيان كة لةخؤطرتبوو سةرةكى
رَيطةوبانء سَيكتةرى ئةوانيش كردوون، بؤ
ئاوى تؤإةكانى  تةندروستىء ــوارى  ب

خواردنةوةن.
نووسينطةى بةرثرسى رةفعةت، محةمةد
رؤذنامةى بة كورستان، ثةرلةمانى سلَيمانى
ضاوةإوانى زياترة مانطَيك ماوةى راطةياند:
ثةرلةمان سةرؤكايةتى كة دةكةين ئةوة
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى رةوانةى راثؤرتةكة
سةرؤكايةتى بةداخةوة بةآلم بكات، وةزيران
خستووةو ثشتطوآ  راثؤرتةكةى ثةرلةمان 

نةكردووة، وةزيرانى ئةنجومةنى رةوانةى
داواى راثــؤرتــةكــةمــانــدا  ــة  «ل وتيشى: 
كردووةو لة ضةند وةزيرَيك لَيثرسينةوةمان
دةكةين، بؤ بةدواداضوونى تر رؤذَيكى ضةند
بة ئةوا نةكرا راثؤرتةكة لةسةر كار ئةطةر

وةردةطرين». هةَلويست دَلنياييةوة
عةبدوَلآل، ــةرزان ب لةوبارةيةوة هةر
سلَيمانى، لة نووسينطةى ثةرلةمان، ئةندامى
لة ئــةوةى دواى  راطةياند: رؤذنامةى  بة 
ئاراستةى راثؤرتةكةمان رابردوودا مانطى
كرد داوامان كرد، ثةرلةمان سةرؤكايةتى
بازرطانىء شارةوانىء وةزيرةكانى كة
سروشتييةكان سامانة تةندروستىء
لَيثرسينةوةيان ثةرلةمانء بكرَينة بانط
وةآلمــى ئَيستا تا ــةآلم ب بكرَيت، لةطةأل
بؤية نـــةدراوةتـــةوة، داواكــاريــيــةكــةمــان
لة داوا تر جارَيكى ئايندةدا هةفتةى لة
ئةو كة دةكةينةوة ثةرلةمان سةرؤكايةتى
كةسانةى ئةو  ثةرلةمانء بَينة وةزيرانة 

دادطا. بدرَينة بةرثرسيارن
جــةوهــةر، تــاريــق لــةالى خــؤشــيــةوة
سةرؤكى ثةرلةمانى راوَيذكارى راطةياندنى
ئةو تاووتوَيكردنى دواكةوتنى كوردستان،
ثةرلةمانى سةرقاَلبوونى بؤ راثؤرتةى
كةسَيتييةوة بارى ياساى  بة كوردستان
ــردوودا راب مانطى «لة وتى: طــةإانــدةوةو
سةرؤكايةتى بة  ثَيشكةش راثؤرتة  ئةو
ثةرلةمان ئَيستادا لة بةآلم كرا، ثةرلةمان 
بؤية كةسَيتيية، بــارى ياساى سةرقاَلى
كؤتايى ياساية ئةو تاووتوَيكردنى  هةتا
ناكرَيت»، راثؤرتة  ئةو لةسةر قسة  نةيةت،
داهــاتــوودا هةفتةى ضةند «لــة وتيشى: 
دةكاتء ديراسةى ثةرلةمان سةرؤكايةتى

بإياردةدات ثةرلةمان سةرؤكايةتى ئةوكاتة
بؤ دانيشتنى  ثةرلةمان  لة مةسةلةية  ئةو 
بكرَيتة بانط ثةيوةنديدار وةزيرى بكرَيتء

ثةرلةمان».
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راثؤرتَيكى تاووتوَيكردنى ثةرلةمان، سةرؤكايةتى
دوادةخات ثةرلةمان سلَيمانى نووسينطةى

جيَبـةجيَبكـات دَيهــــــــاتةكـان ئاوةدانكردنةوةى بؤ مستةفا نةوشيروان ثرؤذةكةى حكومةت ثَيويستة

سةرؤكايةتى بكرَيتةوة، ــاوةدان ئ
نموونة بؤ هاتووة، بةدةنطمانةوة
لة ــردووة دةرك ياسايةكمان  ضةند
ثَيشينةى لةوانة ٢٠٠٨دا، ساَلى
ثةرلةمان لةناو  ئَيمة  خانووبةرة 
هةموو بة بدرَيت كردووة داوامان
شارةكان لة طوندو لة هاوآلتييان
ئةو بةآلم  هاوآلتييةك، هةموو واتا
دارايىء وةزارةتى لة كة رَينماييةى
كاروبارى بؤ هةرَيم ـــى وةزارةت
طوندةكان دةركراون، خةَلكى دارايى
رَينماييةكان لة بةوةى ناطرَيتةوة،
وتوويانة ئةطةر زةوى تاثؤى هةبَيت،
خةَلكى كة دةزانــيــن هةموومان
لَيرة كةواتة نيية، تاثؤيان طوندةكان
من نةبوون، سوودمةند طوند خةَلكى

طوندةكان خةَلكى بؤضى دةَلَيم لَيرةوة
خانووبةرة، ثَيشينةى لة بن بَيبةش
هــةردوو بة لَيرةوة من ــارة دووب
هةرَيم دارايىء وةزارةتى وةزارةتى
ئَيوة دةَلَيم ــى داراي كاروبارى بؤ 
غةدرَيكىزؤرتانلةخةَلكىطوندةكان
ثَيويستيان بإيارةكان بؤية كردووة،
بة من هةية، ضاوثياخشاندنةوة بة
وتووة ثةرلةمانم سةرؤكايةتيى
بوونة، بَيبةش طوندةكان خةَلكى

 ٦/٣  ٦/٢ لة نيشتةجَيبوون ياساى
وتوومانة  ياساية لةو ديسان  ٢٠٠٨
وةزارةتىئاوةدانكردنةوةهةَلدةستَيت
بؤ خانوو شوقةو دروستكردنى بة
نةمانوتووة كةمدةرامةت، هاوآلتى
ضونكة كةمدةرامةت، فةرمانبةرى بؤ
هاوآلتيية، فةرمانبةرَيك هةموو
فةرمانبةر هاوآلتييةك هةموو بةآلم
زياتر هاوآلتى لة مةبةستمان نيية، 
وةك من ــووة، ب الدَيــكــان  خةَلكى
كوردستانء ثةرلةمانى ئةندامى
بؤ ئاوةدانكردنةوة، ليذنةى سةرؤكى
بكرَيتةوة ئاوةدان طوندةكان ئةوةى
نةوشيروانم كاك ثرؤذةيةى ئةو
بيكةين هةوَلدةدةين ثَيباشةء زؤر
ئاراستةى ثــرؤذةيــاســايــةك بــة 

بكةين. ثةرلةمانى سةرؤكايةتيى
ــةر ســاآلنــة ــةط ئ ــن دةَلـــَيـــم م
بإَيك هةرَيمى كوردستان حكومةتى
دابنَيت هةرَيم بودجةى لة ثــارة
طوندةكان، ئاوةدانكردنةوةى بؤ
ساأل دوو يان  ساَلَيكيش بة  ئةطةر
ضةند لة ئةوة نةبينين، بةرهةمةكةى
بة بةرهةمةكةى داهاتوودا ساَلى

دةبينرَيت. روونى

وةرطرتن“ بؤ ناوةندى نةنَيردراون ثةروةردةوة وةزارةتى اليةن لة خويَنـــــــــدكاران فؤرمى ”بةشَيك لة

خوَيندكارانه. قوتابيء
بةإَيوةبةرى صابر، محةمةد د.
ــى وةزارةت لة ثالندانان طشتيى
كة بةوةدا ئاماذةى باآل، خوَيندنى
تواناياندا لة ثةيمانطةكان زانكؤو
خوَيندكار زياتر ذمارةية  لةو نيية
«وةرنةطيرانى وتى:  وةربطرنء

لة زؤرةى خوَيندكاران  ئةو ذمارة
ثَيويستة نييةو ئَيمةدا دةسةآلتى
ثةيوةنديدارةكان اليةنة حكومةتء
بكةنةوة»، تر ضارةسةرى لة بير
ئةوان لةطةأل كة ئةوةشى خستةإوو
وةزارةتىخوَيندنىباآلىعَيراقيشدا
لَيكردوون داوايان كؤبوونةتةوةو

خوَيندكارانة لةو ذمارةيةك كة
نـــاوةإاســـتء ــة زانــكــؤكــانــى ل
وتى: عَيراق وةربطرنء باشوورى
رَيذةيةك بتوانن لةوانةية «ئةوان
عَيراقدا زانكؤكانى لة كورسى
بةآلم بكةن، دابين  كوردستان  بؤ
بزانرَيتء بةرذةوةند بة ئةطةر

رةزامةندى باآل خوَيندنى وةزيرى
بنوَينَيت».

خوَيندكاراني قوتابيانء تَيكإاي
ئامادةيى قؤناغى ـــووى دةرض
(٣١٣٩٣) رابـــردوودا ساَلى لة 
ژمارهيه لهم ــووةو  ب خوَيندكار
وهرگــيــراونء قوتابي  (٢١٤٠١)

پهيمانگةو هيچ له قوتابيش (٩٩٩٢)
كوردستان ههرَيمي زانكؤيهكي
بةرثرسانى وه رنـــه گـــيـــراون،
هؤكاري باآلش خوَيندنى وةزارةتى
زانكؤو كهمي بؤ وهرنهگرتنهكهيان
هؤَلي نهبووني پهيمانگةكانء

دةطةإَيننةوة. خوَيندن
ثالندانان طشتيى بةإَيوةبةرى
بــاآل، خوَيندنى ــــى وةزارةت لــة 
ئةطةر كة دةدات ئةوة هؤشدارى
ثةيوةنديدارةكان اليةنة حكومةتء
ئةو بؤ بنةإةتى ضارةسةرَيكى
كَيشةية نةدؤزنةوة،ساآلنىداهاتوو
دةبَيتء ذمارةى فراوانتر كَيشةكة 
زيــاددةكــات زؤر خوَيندكاران

 ٢٥ نزيكةى ئةمساأل كة بةتايبةت
شةشةمى ثؤلى خوَيندكار لة هةزار
لةو ئةمة جطة ئامادةيى ماونةتةوة،
ئةمساأل كة  خوَيندكارةى هةزاران 

شةش. ثؤلى ضوونةتة
بهمهبهستىناإهزايىدهربإينء
بؤ داخوازيهكانيان پَيشكهشكردنى
ژمارهيهك كوردستان،  پهرلهمانى 
كة خوَيندكارانةى  قوتابىء لةو 
ثةيمانطةيةك كؤلَيذو هيض لة ناويان

 ٢٠٠٨/١١/٦ رؤذى نةهاتووةتةوة،
ــهردهم ب بؤ خؤپيشاندانَيكيان
رَيكخستء كوردستان پهرلهمانى
كة كــرد ثةرلةمان لة ـــان داواي

بدؤزَيتةوة. بؤ رَيطةضارةيةكيان
سهرؤكايه تي بهرامبهردا له
پهيوهنديداري ليژنهي پهرلهمان
بكؤَلَيتهوهو كَيشهكه له راسپارد
بكاتهوهو ئاگادار لَي سهرؤكايهتي
ههرَيم حكومهتي  لهگهأل  ئهوانيش

دهكهن. تاوتوآ كَيشهكه 
خوَيندني ــهروهردهو پ ليژنهي
زيادكردنء لهسهر  جهخت  باآل

خوَيندن  هؤَلي  ٢٠٠ دروستكردني
ثةيمانطةكان، زانكؤو لة دةكةنةوة
دروست بإياربوو پار ساَلي كه
دةزانن پَيويستيشي  به بكرَينء 
هؤكاري پهيوهنديدار اليهني كه
روون بؤ  نه كردنهكهيان دروست 
زياتر بايهخي ههرهوهها بكاتهوه،
زانكؤو فراوانكردني به بدرَيت
كوردستانء ههرَيمي پهيمانگةكاني
وهرگرتني سيستمي دةكةن داواش
سيستمَيكي بؤ بگؤإدرَيت ناوهندي
باشتركههيچ قوتابيء خوَيندكارَيك
به بــه رامــبــهر نهبَيت نائومَيد

خؤي. داهاتووي
جــَيــگــري ـــــةزاز، ــى ب ــةون ع
لة ياسايي لَيژنهي ســه رؤكــي
ئاماذةى كوردستان، ثةرلةمانى
ثةرلةمان سةرؤكايةتى  كة  بةوةدا
وةزيرة ئايندة هةفتةى بإياريداوة
كؤبوونةوةى لة ثةيوةنديدارةكان
مةبةستى بة  ئامادةبن ثةرلةمان 
خوَيندكاران، كَيشةى تاوتوَيكردنى
ثاش كــة خستةإوو ــةوةشــى  ئ
لةطةأل بةإَيوةبةرى كؤبوونةوةيان
ــى وةزارةت لة ثالندانان طشتيى
دةركةوتووة بؤيان باآل، خوَيندنى
لة هةندَيك فؤرمى  لة  كَيشة كة
بةشَيكيان هةيةو خوَيندكاراندا
ثــةروةردةوة وةزارةتــى اليةن لة 
وةرطرتنى ناوةندى بؤ نةنَيردراون
ناويان ــاوةكــو ت خــوَيــنــدكــاران 
ضةندين لة جطة ئةمة  دةربضَيت،
ئةو دةسةآلتى لة كة ديكة كَيشةى
هةربؤية نةبووة، بةإَيوةبةرةدا
وةزارةتـــة وةزيـــرى داواكـــراوة
بانط كَيشةية بةو ثةيوةنديدارةكان
طفتوطؤكردن بؤ ثةرلةمان بكرَينة

لةوبارةيةوة.

سلَيمانى زانكؤى طشتى تؤمارطةى
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سازدانى:
حةسةن  مةال مةريوان

رابردوودا ماوةى لة رؤذنامة:
ثرؤذةيةكى مستةفا نةوشيروان
دَيهاتةكانى ئاوةدانكردنةوةى بؤ
ضؤن خستةإوو، كوردستان
ثرؤذةكة بؤ خوَيندنةوةيةكتان

هةية؟
ثــرؤذةيــة ــةم ئ * بــة راســتــى

حةقى طرنطة، زؤر ثرؤذةيةكى
هةرَيمى حكومةتى خــؤيــةتــى
بةهةند ثرؤذةية ئةو كوردستان
ثرؤذةيةكى هةوَلبدات  وةربطرَيتء 
ثةرلةمانى دابــإَيــذَيــتء تؤكمة 
بؤ دةربكات ياسايةك كوردستانيش
ئاوةدانكردنةوةى ثرؤذةى ئةوةى
لةاليةن كورددستان دَيهاتةكانى
كوردستانةوة هةرَيمى حكومةتى
هةموومان بكرَيت، ضونكة جَيبةجآ
كوردستان طوندةكانى دةزانين
ثَيشمةرطةو حةوانةوةى شوَينى
بوون تَيكؤشةرانة ئةو شوَينى
سَيبةرى لةذَير نةيانويستووة  كة
شارةكان لةناو بنء  داطيركةران
منداَلةكانيان نانى تةنانةت بمَيننةوة،
تَيكؤشةرانة ثَيشمةرطةو بةو دةدا
لةثَيناوى ــرد  دةك شؤإشيان كة 
ئَيستاش تا طةلةكةيان، رزطاركردنى
كوردستان ثَيشمةرطةى هَيزى
طوندةكانن، خةَلكى ٩٥٪ى تا ٪٩٠
طوندةكان خةَلكى راســتــى بــة 
خةباتَيكى بينيوة، زؤريان ئةركَيكى
شانبةشانى ـــردووة ك ـــان زؤري
ثَيويستة بؤية ثَيشمةرطة، هَيزى
لةبير ماندووبوونةيان هةوألء ئةو
ثــرؤذةى ئةمانة لةبةر نةكرَيت،
كوردستان ــكــردنــةوةى ــاوةدان ئ
ثَيي حكومةتيش دةَلَيم بةدَلنياييةوة
هةبَيت ثرؤذةيةكىلةوشَيوةية باشة
ثآ كوردستانى هةرَيمى طوندةكانى

بكرَيتةوة. ئاوةدان
دةكرَيت لةوة  باس رؤذنامة: 
سةرؤكايةتيى ئاراستةى ثرؤذةكة
دةكةن، كوردستان ثةرلةمانى

بؤ زياتر ئــةوةمــان دةتــوانــن 
روونبكةنةوة؟ 

نةوشيروان كة ثرؤذةيةى ئةو *
لة ـــردووة، ك ــادةى  ــام ئ مستةفا 
هةوَلدةدةين كوردستان ثةرلةمانى
ثرؤذةياسايةك ثرؤذةية ئةو بؤ
ــةى ــت ــاراس ئ ــنء ــةي ــك ــادةب ــام ئ
بكةين، ثةرلةمانى سةرؤكايةتيى
ئاراستةى لةسةردانى بإيار دواى
جَيبةجَيكردنى، بؤ  بكات حكومةتى
دَيهاتةكانى طوندو هةموو ئةوةى بؤ

سوودمةندبن. تَييدا كوردستان
خاَلة ــن ــوان دةت ــة: ــام رؤذن
ثرؤذةية ئــةو ئيجابييةكانى
بؤ ــة ك بــكــةن دةستنيشان 
طوندةكانى ئاوةدانكردنةوةى

خراوةتةإوو؟  كوردستان
زؤر ثــرؤذةكــة  راستى بة   *
لةو يــةك لةخؤطرتووة، اليةنى 
بودجةى لة باس كة ئةوةية اليةنانة
دةَلَيت دةكات، كوردستان هةرَيمى
ثــارةى لة بإَيك ساآلنة ئةطةر
كوردستان هةرَيمى بــودجــةى
ئاوةدانكردنةوةى بؤ بكرَيت ديارى
ساَلَيك بة  ئةطةر ئةوة طوندةكان، 
ساَلَيك ضةند بة نةبَيت، ساَليش دوو
ــاوةدان ئ طوندةكان  دةتوانرَيت 
مؤدَيرن، بةشَيوةيةكى  بكرَيتةوة 
ساَلى بودجةى ئَيستا تا نموونة بؤ

ئةنجومةنى  بؤ نةنَيردراوة  ٢٠٠٩
كوردستان، ثةرلةمانى وةزيرانء
نــةدراوة، ســةر  لة بإيارى ــا  وات
ثشتطيريى بةدَلنياييةوة من بؤية
نةوشيروان دةكةم ثرؤذةية لةو
ئَيستا تا لةبةرئةوةى دةَلَيت: مستةفا

نةنَيردراوة   ٢٠٠٩ ساَلى بودجةدى
ئةنجومةنى ــانء ــةم ــةرل ث ــؤ  ب
بابةكان دةكرَيت  كةواتة وةزيران، 
ئةو بإى نموونة بؤ بطؤإدرَيت،
تةشغيل) (نةفةقاتى دانراوة ثارةيةى
دةكرَيت بةآلم دياريكراوة، ئةوة
(نفقات دانــراوة  ثارةيةى بإة ئةو
بكرَيتةوة، كةم دةكرَيت ئيستسمار)
بؤية بةشَيك، وةزارةتَيك هةر لة
مستةفا نةوشيروان رَيذةيةى ئةو
بودجةى لة ٪٢٠ دايناوة كة رَيذةى
كوردستان، هةرَيمى ئةمساَلى
دَيهاتةكان دةتوانرَيت بةدَلنياييةوة
لة دةكرَيت سوودمةندبن، تَييدا
طوندةكان ساَلَيك ضةند مــاوةى
نةوشيروان بكرَينةوة. ــاوةدان ئ
كــردووة داواى ــةدا ــرؤذةي ث لــةو 
دةستةيةكدابمةزرَينرَيتكةثَيكبَيت
جَيطرى دةستةكةء سةرؤكى لة
لة ئةندامةكانيش وةزيران، سةرؤكى
وةزيرى ئاوةدانكردنةوةو وةزيرى
بن، ثالندانان كشتوكاألء داراييء
ئةو ئةطةر بةدَلنياييةوة دةَلَيين ئَيمة
دابمةزرَيت، بةوشَيوةية دةستةية
لة دةبَيت باشيان دةسةآلتَيكى
دةسةآلتة ئةو وةزيران، ئةنجومةنى
بةدواداضوون دةتوانَيت باشةش
ثارةيةى بإة ئةو دةتوانَيت بكات،
باش دادةنرَيت بةشَيوةيةكى ساآلنة
لة بوارة جياجياكاندا، بكات سةرفى
بؤ كشتوكاأل  ثشتيوانى وةك
بكرَيت ثشتيوانى ئةطةر نموونة
خؤى ئةوة كشتوكاأل، كةرتى  لة
ئاوةدانكردنةوةى هؤكارى دةبَيتة
شارى دروستكردنى يان طوندةكان

نوآبةشَيوةيةكىمؤدَيرنكةهةموو
راستى بة تَيدابَيت، ثَيداويستييةكى
سةربكةوَيت، ثرؤذةية ئةو ئةطةر
دةبَيتء باشى زؤر ئةنجامَيكى
سوودمةندةبن، طوندةكان خةَلكى
بايةخ داواى كردووة هةمانكاتدا  لة
بدرَيت، هةروةك رةزو دانةوَيَلة بة
رةزانة حكومةت كــردووة داواى
بدات سةرانة رةزء خاوةن بة بدات
راستى بة خاوةن مةإءماآلتةكان، بة
جوتيارانء بؤ باشة هاندانَيكى ئةوة

طوندةكان. دانيشتووانى
ئةطةر ثَيتانواية رؤذنامة:
ئةو بكرَيت جَيبةجآ ثرؤذةكة
شارةكاندا لة ئَيستا دَيهاتيانةى
ديكة جارَيكى نيشتةجَين

طوندةكانيان؟ بؤ بطةإَينةوة
ليذنةى سةرؤكى وةك من *
ثةرلةمانى لة ئــاوةدانــكــردنــةوة
لةو تةواو ثشتطيريى كوردستان،
ئةطةر دةَلَيم  ــةمء دةك ثرؤذةية
بوارى بخرَيتة ثرؤذةية ئةو بَيتء
الدَيكان لة كؤضكردن جَيبةجَيكردن،
دةبَيتةوةو لةوانةية شار كةم بةرةو
واتة رووبدات، بةثَيضةوانة كؤضى
دَيكان بؤ شارةكانةوة لة خةَلكةكة
ئةطةر جوتيار ضونكة بكةن، كؤض
دابينكرا، بؤ ثَيداوستييةكانى هةموو
خانووبةرةو رَيطةوبانء وةك
كشتوكاألء رووى لة يامةتيدانى
ثشتيوانيى كشتوكاَلى بانكى ضاندن،
بةروبوومى كردء جوتيارانة لةو
نرخَيكىباش كإييةوة، جوتيارانى بة
بؤ جوتياران هاندانى  دةبَيتة  ئةوة

بةرةوثَيشضوون.

ليذنةى وةك رؤذنـــامـــة:
ثةرلةمانى لة ئاوةدانكردنةوة
ثرؤذةء ض ئَيستا  تا كوردستان، 
ــارةى ــةب ل ثَيشنيازَيكتان
طوندةكانى ئاوةدانكردنةوةى

هةبووة؟    كوردستانةوة
لة ئَيمة ثرؤذةية  لةو  بةر *
ثةرلةمان لة ئاوةدانكردنةوة ليذنةى
كة كردووة ثَيشنيازمان زؤرجار
مةغدورن، زؤر طوندةكان خةَلكى
بةرهةمى طوندانة لةو جوتيارَيك
ثَيشمةرطة هَيزى لةطةأل ساَلَيكى
لةبةرئةوة ــواردووة، خ بةيةكةوة
كردووةتةوةء لةوة بيرمان دةمَيكة
ثةرلةمان سةرؤكايةتيى لة داوامان
طوندةكان ثَيويستة  كة  ــردووة ك
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كوردستان: ثةرلةمانى لة ئاوةدانكردنةوة ليذنةى سةرؤكى

نياز نايف

كَيشه ي چارهسهركردني بؤ
زؤر ذمارةيهكي وهرنهگيراني
ئاماده يي قؤناغي دهرچوواني له
ليژنه ي ثةيمانطةكان، زانكؤو لة
لة بــاآل خـوَيندني پــــهروهردهو
داواي كــوردســتــان ثةرلةمانى
لةوبارةيةوة تايبهت دانيشتنَيكي
مةبةستةش ئــةو ــؤ ب ــــات، ده ك
كوردستان پهرلهمانى سهرؤكايه تى
ههفتهى كه نيشاندا ره زامــهنــدى
بهم پهيوهندار وهزيرانى  داهاتوو
په رلهمانى بانگهَيشتى كَيشهيه
گفتوگؤو بــؤ  بكات  كــوردســتــان

طونجاو. رَيگهچارهى دؤزينهوهى
ياسايي ليژنهي سهرؤكي جَيگري
ئاماذة كوردستانيش، ثةرلةمانى لة
كة ثاش كؤبوونةوةيان دةكات بةوة
ثالندانان طشتى بةإَيوةبةرى لةطةأل
بؤيان باآل، خوَيندنى  وةزارةتى  لة
فؤرمى لة كَيشة كة دةركةوتووة
هةيةو خوَيندكاراندا لة هةندَيك
ـــى وةزارةت ــةاليــةن ل بةشَيكيان
بؤ ــردراون ــَي ــةن ن ثـــــةروةردةوة
خوَيندكاران وةرطرتنى ناوةندى

دةربضآ. ناويان تاوةكو
ــاوي ن ــي ــدن ــان ــهي راگ دواي 
ههردوو به ئامادهيي  خوَيندكاراني 
له وَيژهييهكان زانستيء بهشي
زؤرى بةهؤى پهيمانگةكان، زانكؤو

 ١٠ نزيكةى خوَيندكاران ذمارةى
شوَينَيك هيض لة خوَيندكار  ههزار
ئةمةش نةهاتووةتةوةو  ناويان 
ناإةزايى دروستبوونى هؤى بووةتة

خوَيندكارانة. ئةو الى

بهدواداچووني مهبهستي به
ليژنهي   ١١/٦ رؤذى كَيشهية، ئةو
لة ــاآل ب خوَيندني پــــهروهردهو
لةطةأل كــوردســتــان ثةرلةمانى
له پالندانان گشتيي بهإَيوهبهري
باآل كؤبوونةوة خوَيندني وهزارهتي
ئه و كَيشةى تاوتوَيكردنى بــؤ

وةرطرتن“ بؤ ناوةندى نةنَيردراون ثةروةردةوة وةزارةتى اليةن لة خويَنـــــــــدكاران فؤرمى ”بةشَيك لة

زرارتاهير،سةرؤكىليذنةى
ثةرلةمانى لة ئاوةدانكردنةوة
بةوةدةكات ئاماذة كوردستان،
ئاواكردنةوةى ــرؤذةى ث كة 
ماوةيةك كة كوردستان، دَيهاتى
مستةفا نةوشيروان لةمةوبةر
ضةندين كـــرد، ثَيشكةشى
وتيشى: تَيداية، طرنطى اليةنى
ثرؤذةياسايةك «هةوَلدةدةين
بكةينء ثرؤذةية ئامادة ئةو بؤ
ــةى ســةرؤكــايــةتــى ــت ــاراس ئ

بكةين». ثةرلةمانى
كة ثَيشيوابوو ــةروةك ه
ثرؤذةية ئةو جَيبةجَيكردنى
لة ــردن ــك ــؤض ك ـــــاردةى دي
شــارةكــان ــؤ ب ــةوة ــان ــك الدَي

كةمدةكاتةوة.
رؤذنامةدا ديمانةيةكى لة
دةربـــارةى زياتر  سةرنجى
ــةوةى ــردن ــاواك ــــرؤذةى ئ ث

دَيهاتةكان دةخاتةإوو.

دادوةري ئةنجومةني
دوكان كةسَيتي باري دادطاي

١٢٣/ش/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٨/٩/٢١ رؤذ:

(ئاطانامة)
سرضم دوكان- اسماعيل/ عزيز كافية داواكار/

ثور حسن ابراهيم داوالَيكراو/
دوكان كةسَيتي باري  دادطاي ثور)، حسن (ابراهيم داوالَيكراو  بؤ

بإياري  ١٢٣/ش/٢٠٠٨  ذمارة  داواي لة  ٢٠٠٨/٩/١٦ رؤذي لة
عزيز (كافية داواكار لةطةأل (التفريق) جيابوونةوةتان بة دةركرد
كة بإياريدا دادطا نيشتةجَيبوونت، شوَيني نادياري لةبةر اسماعيل)
رؤذانة فةرمي ناوخؤي رؤذنامةي دوو رَيطةي لة رابطةيةنَيت ثَيت
بإيارةكة ئةوا تانةلَيدان  بة هةَلنةستيت ياساييدا ماوةي  لة ئةطةر

ياسا. بةثَيي وةردةطرَيت كؤتايي ثلةي

دادوةر
فرج حسن كامران

دادوةري ئةنجومةني
ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي

سلَيماني لة كةركوك
٣٨٩/ب/٢٠٠٨ ذمارة: ثشدةر بةرايي دادطاي
٢٠٠٨/١١/٩ بةروار:

ئاطانامة
محمد ناكامةكةي كوإة حسن لةبري قادر اسماعيل داواكار/

وَيإاي ثشدةر شارستاني باري تؤماري  راستطري داوالَيكراو/
كارةكةي

داواي محمد ناكامةكةي كوإة لةبري حسن قادر اسماعيل داواكار
راستطري لةسةر كردؤتةوة  دادطاية لةم ســةرةوةي  ذمــارةي
كوإة ناوي طؤإيني بؤ وَيإاي كارةكةي ثشدةر شارستاني تؤماري
ياساي لة (٢١) ماددةي بةثَيي وة عبدالقادر بؤ محمد لة ناكامةكةي
هةر ناوطؤإينة  ئةم بآلوكردنةوةي بة بإياردرا شارستاني  باري
با ثةيوةندي بكات بةم ناوطؤإينة لةم كةسآ مافي رَيطرتني هةية
بآلوكردنةوةي ثاش رؤذي لة رؤذدا دة (١٠) ماوةي لة دادطايةوة
طوَيرةي بة داواية ئةبينرآ ئةم وة بةثَيضةوانةوة رؤذنامةيةدا، لةم

ياسا.
دادوةر

عمر عوني سركوت

حكومةتي هةرَيمي كوردستان  
داد وةزارةتي

ضوار سلَيماني/ كةتني دادطاي
٣١٦/ح/٢٠٠٨ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١١/٣ بةروار:

(ئاطاداري)
سليمان محسن ابراهيم راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ  نَيردراوي لةبةرئةوةي
كَيشةيةي لةو الشخصي) (االحوال ياساي لة (١٠ ف ٥) ماددةي
جَيطةي لةبةرئةوةي (سارداو)وة ثؤليسي بنكةي بة تايبةتة كة
ئاطادارت ناوخؤييةكان لة رؤذنامة بإيارماندا نيية دياريكراوت

دادطاكةمان  لةبةردةم  ٢٠٠٨/١٢/٢٨ رؤذي لة كة  بكةينةوة 
بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان بيت ئامادة
بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبوونت

دادوةر
عبداهللا مولود ابوبكر

حكومةتي هةرَيمي كوردستان  
داد وةزارةتي

ضوار سلَيماني/ كةتني دادطاي
٦٨٣/ح/٢٠٠٦ ذمارة:
زاييني ٢٠٠٨/١١/٣ بةروار:

(ئاطاداري)
جمال عدنان محمد راكردوو تؤمةتباري بؤ

بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي  بؤ  نَيردراوي لةبةرئةوةي
بة تايبةتة كة لةو كَيشةيةي (سزادان) ياساي لة (٥٠٢) ماددةي
دياريكراوت جَيطةي لةبةرئةوةي (بةختياري)وة ثؤليسي بنكةي
بكةينةوة ئاطادارت ناوخؤييةكان  رؤذنامة لة  بإيارماندا نيية

بيت  ئامادة دادطاكةمان لةبةردةم  ٢٠٠٨/١٢/٢٩ رؤذي لة  كة
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةيةنيتة خؤت يان
ئامادةبوونت بةبآ دةكرَييت دادطايي بةثَيضةوانةوة رؤذةدا

ياسا. بةثَيي

دادوةر
عبداهللا مولود ابوبكر

سلَيمانى زانكؤى طشتى تؤمارطةى
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ديارى ئةوة دنيادا هةية لة ياسايةك رؤذنامة:
دروست بنةمايةك ض  سةر لة  حيزب كة بكات
ئاييني... نيشتمانى، عةلماني، (نةتةوةيي، ببَيت
طشتطيرةو ضةمكَيكي  حيزب ضةمكي يان  تاد)،

جَيدةبَيتةوة؟ تَيدا ئةمانةي هةموو
بيردؤزَيك هيض طشتى بةشَيوةيةكى *
ثارتَيكى دروستبوونى نيية تيؤرَيك يان
عةلمانى، يان (نةتةوة، بة ببةستَيت سياسى
بنةإةتدا لة ضونكة ئايينى)، يان نيشتمانى، يان
ثارتَيكى وةك سياسييةكان ثارتة سةرهةَلدانى
لة نزيك ضةمكى ــاو وات بة سةردةميانة 
سةرةتاكانى بؤ دةطةإَيتةوة ئةمإؤ رؤذطارى
بةناوبانط زاناى ئةمةش بؤ نؤزدة، سةدةى
خؤيدا ثةرتووكةكةى لة ديفرجية مؤريش
ئاماذةى سياسييةكان)ة، (ثارتة ناوى كة
ثارتة دروستبوونى سةرةتاى  ثَيدةكاتء
،١٨٥٠ ساَلى بؤ دةطةإَينَيتةوة سياسييةكان
لةسةر ثارتانةى ئةو كة بنةمايانةش ئةو
شَيوازى دوو لة بريتى بوو بووبوون دروست

تةواو لةيةكتر جودا:
طرنطييان زؤر كة ليبراَلةكان ثارتة يةكةم:
دةداو كارانة ئةو هةَلبذاردنء دةنطدانء بة
دروســت بــةرذةوةنــدى بنةماى  لــةســةر 

بووبوون.
كة سؤشياليستييةكان ثارتة دووةم:
زؤرترين رَيكخستنء بة زؤريــان طرنطيي
بنةماى لةسةر دةدا، ئةندامةكانيان ذمارةى

دامةزرابوون. ئايديؤلؤذيش
بؤيةئةوانةىكةبةإَيزتانئاماذةتانثَيداون
سياسييةكان ثارتة  ئامانجى بة ببن  دةكرَيت
سةرةكيى كارةكتةرى دةبنة هةندَيكجار يان
كاتَيك ضونكة ثارتَيكى سياسى، دةمةزراندنى
هةية سياسى ثارتى ضةندين  سةيردةكةين
بنضينة بة نةتةوةطةراييان نةتةوةيىء بنةماى
ئاواتةكانى بةديهَينانى لةثَيناوى وةرطرتووةو
يان دةبن، خةباتدا لة نةتةوةيةدا ميللةتء ئةو
بنضينةى لةسةر سياسى ثارتَيكى دةبينيت
سيكؤالريزم ئامانجةكانى دادةمةزرَيت ئةوة
سياسةت دينء يان ذين دينء بةديبهَينَيتء
ئامانجةش ئةو بةرةو جودابكاتةوة، لةيةكتر
كؤششيان ــةوألء ه سياسييةكةو  ثارتة
بةديهَينانى بؤ هةندَيكجار يان دةكةن، ئاراستة
بوون، دَيتة ثارتَيك نيشتمانى،  ئامانجَيكى
خةبات نيشتمانةكةيان رزطاريى لةثَيناو
جيهانى سَيدا وآلتانى لة شَيوازة ئةم دةكةنء
زؤربةى ئةم وآلتانة بةرضاو دةكةون، ضونكة
ذَيردةستى كةوتبوونةتة  ــان  ــةرةزؤري ه
هةندَيكجار خؤرئاوا. وآلتانى داطيركارى
سةرةكى بنةمايةكى ئايينيش بيروباوةإى
دةتوانين سياسيية، ثارتَيكى دروستبوونى
سياسى ثارتى دروستبوونى بنةماى بَلَيين
دياريكراوةوة، اليةنَيكى هيض بة  نةبةستراوة

نةتةوةيى ثارتَيكى دةطونجَيت هةندَيكجاريش
نةتةوةيى ئايينى ثارتَيكى يان بَيت، سيكؤالرى
هةر لة سياسى ثارتَيكى دروستبوونى بَيت،
هةَلقوآلوى جيهانةدا، ئةم كؤمةَلطةيةكى

كؤمةآليةتىء سياسيية. بوارةكاني ثَيويستى
حيزبايةتى ثرؤسةى ضةند تا رؤذنامة:
ناوةرؤكء بة هةمان مؤدَيلَيكي خؤرئاوايي وةكو
لةثَيناودا حيزبي كة ستراتيجةوة ئامانجء
وآلتاني لة تةندروستانة دروستدةبَيت،

واقيع؟ خؤرهةآلتدا تةرجةمةكراوةتة سةر
ســةرســوإمــانء جَيطةى ـــةوةى ئ  *
حيزبء ضةمكى لةسةركردنة، هةَلوَيست
جياوازة، زؤر  سياسى كارى مومارةسةى 
بةآلم خؤرئاوايية، ضةمكةكة هةرضةندة
دةكةن، لةطةَلدا مامةَلةى  سةقةتى  بة هَيندة
خاَلييان خــؤى ــاوةرؤكــى ن جــةوهــةرو لة 
دةوترَيت ثَيى هةية ئةوةندة تةنها كردووةو
ئةو بؤ دةطةإَيتةوة ئةمةش سياسى، ثارتى
باَلى بيستةمدا ســةدةى لة كة عةقَليةتةى
كة ناوةإاستدا خؤرهةآلتى بةسةر  كَيشاوة
بة بوون لَيكؤَلينةوة ديراسةو بةبآ كوَيرانةو

خؤرئاوا. ثاشكؤى
مؤدَيلَيكء وةك سياسى ثارتَيكى بوونى
خؤرهةآلتى وآلتــانــى لة تــازةطــةرايــيــةك 
خراث بةآلم ثَيويستة، بوونَيكى ناوةإاست،
مامةَلةكردنءئةدانةكردنىئةركةكانىثارتَيكى
دروستكردووة طةورةى كَيشةزاى سياسى،
سياسى ثارتَيكى ئةركى ــةدا، ــان وآلت لــةم 

نيية: اليةنانة بةدةر لةم طشتى بةشَيوةيةكى
ذيانى لة ثَيكردن بةشدارى بةشدارىء -١
تاكَيك. هةموو بؤ بوار رةخساندنى سياسيدا،

هؤشياريى ئاستى بةرزكردنةوةى -٢
لة بوارة ثةروةردةكردنيان سياسيى تاكةكانء

سياسييةكةدا.
٣-كؤكردنةوةىرةنطءدةنطةجياوازةكان
سياسييةكةداو ثارتة  ضــوارضــَيــوةى  لة 
طشتطيرو بيروبؤضوونَيكى طةآلَلةبوونى

هةمةإةنط.
لةكارةكانى ٤-ضاودَيريكردنءلَيثَيضينةوة

ضوون. بةرةوباشتر ئامانجى بة حكومةت
٥-كةمكردنةوةىجياوازيىلةنَيوتاكةكاندا

ئاست. نزمترين تا
٦-طوزارشتكردنلةبةرذةوةنديىطشتىء

حيزبايةتى. تةسكى بةرذةوةنديى وةالنانى
هةستى ثتةوكردنى طةشةثَيدانء -٧

نيشتمانىء نةتةوةيى.
وآلتانى ورديش سةيرى واقيعى بة ئةطةر
بكةين، طشتى بة ناوةإاست خؤرهةآلتى
بةردةست ثَيضةوانةمان بةرئامانجَيكى
تَيثةإ لةمانة كارةكانيان دةبينين دةكةوَيت،

ناكات:
دانــان بةربةرست رَيطريكردنء  -١

ئازاديى بةتايبةت  ئازادييةكان لةبةردةم 
سياسى.

بؤ باوكةوة لة دةسةآلت طواستنةوةى -٢
دةسةآلتى كة ئةوةى سةرةإاى ئةمةش كوإ،
طرتنةدةستى ضونكة بةدوادادَيت، دةوَلةتيشى
هةمانشَيوة بــة  حيزب  سةرؤكايةتيى

دةوَلةتيشة. طرتنةدةستى
ئةشكةنجةدانى طرتنء لةناوبردنء -٣
لةزيندان ئؤثؤزسيؤنء قبوَلنةكردنى نةيارانء
كارَيك هةموو بةرامبةردا لة توندكردنيان،
هةيةو رةها ئازاديى دةسةآلت ثارتةكانى بؤ
هةر لة بَيت ثَيويست ضيان بوَيتء ضؤنيان

ساناية. فةراهةمء بؤيان وآلت، شوَينَيكى
ئاستى ناوةإاستدا خؤرهةآلتى لة -٤
ئةمةش نزمة، زؤر الوازو سياسى هؤشياريى
كة دةسةآلتدارةكانداية حيزبة ئةستؤى لة 
بةرنامةيةكىتةواوياننييةبؤضارةسةركردنى

كَيشةية. ئةم
تةسكى بــةرذةوةنــديــى زاَلبوونى  -٥
طشتىء بةرذةوةنديى بةسةر حيزبايةتى
ئةمةش بةرئةنجامى نيشتمانيدا، نةتةوةيىء
نةتةوةثةروةرى نيشتمانىء هةستى الوازيى
بةجَيهَيشتنى لَيكةوتووةتةوةو هاوآلتييان الى
هةندَيكى غةريبايةتى  وآلتى بؤ كؤض وآلتء

طرتووة. سةرضاوةى لةوةوة
شوَينة ثؤستة طرنطةكانء قؤرخكردنى -٦
دةسةآلتدارةكان حيزبة لةاليةن طرنطةكان
ئةوانى بَيبةشكردنى خؤيانء ئةندامى بؤ
حيزبايةتيى واقيعى ترى سيمايةكى تر،

ناوةإاستة. خؤرهةآلتى
لة سياسي حيزبي ثرسي ثَيتوانيية رؤذنامة:
دروشمء كاريطةرى لةذَير هَيندةى كوردستاندا
ناعةقآلنيدا ضاالكة، هةستي جوآلندني عاتيفةو
ثةيإةوى بةرنامةو ئةجَينداو لةسةر هَيندة

كارناكات؟ نَيطةتيظانة طشتيدا
كوردستان لة سياسى حيزبى بةَلَى *
عاتيفةداية، دروشــمء كاريطةرى لةذَير
اليةنى دوو كوردستاندا لة حيزبايةتيكردن

هةية: سةرةكى
بؤ بةئةندامء ئينتيما جؤرى بوون يةكةم/
بةرنامةو ئةجَينداو بنةماى لةسةر حيزببوون
لةسةر بةَلكو نيية، حيزبةكة ناوخؤى ثةيإةوى
بةرذةوةنديى خزمايةتىء عاتيفةو بنةماى
بة بوون وآلتانى خؤرئاوا  لة هتد، تةسكء...
بؤ دةطةإَيتةوة سياسى ثارتَيكى لة ئةندام
خزمةتطوزارييةكى ض ثارتة  ئةو كة ئةوةى
حيزبةكةى بةرنامةى يان كردووة، ثَيشكةش
طرفتةكان، وآلتء ثرسةكانى لةسةر ضيية،
رسومات، باجء لةسةر دةَلَيت ضى ثارتة ئةو
بةرنامةى دةكات؟  ضى بؤى؟ كردووة  ضى
ضيية؟ ئاستى بةرزكردنةوةى  كؤمةَلطةو  بؤ
رةطةزثةرستيية؟ ــووة؟ ب ضى رابـــردووى

ئابوورىء ضةندَيك طرفتة نةتةوةثةرستيية؟ تا
ضارةسةر وآلت رؤشنبرييةكانى كؤمةآليةتىء
ضةندين ئةمانةو ضيية؟  بةرنامةى  دةكات؟
وادةكات تر وردبوونةوةى  ترو  ثرسيارى
يان اليةنطر يان ئةندام بة ببن هاوآلتييان

ثارتة. بة ثاَلَيوراوانى ئةو دةنطدةر
لة حيزبةكان مومارةسةكردنى دووةم/

سياسييةكاندا: كاية
حيزبايةتى سةدة نيو لة زياتر كة ئَيستا تا
ضةمكى واتاو بة هةية بوونى كوردستاندا لة
تــةواو مومارةسةكردنَيكى ــةآلم ب نوَيى،
كة هةية نةرَينى اليةنى ضةندين نيةو ثإاوثإ
ستراتيذَيكى لةسةر حيزبايةتى وايكردووة
حيزبةكان كة باشانةى كارة ئةو نةبَيتء تةواو
بةرئةنجامى كوردستان، لة هَينا بةدةستيان
راثةإينء كة نةبوو حيزب نةبوو، حيزب
حيزب بةآلم  بوو، طةل بةَلكو كرد شؤإشى
كة بوو نةتةوةكة دةمإاستى نوَينةرايةتىء
دا، لةدةستدانى لةدةست هةلى زَيإينى ضةندين
كورد، ئايندةى لةسةر كاريطةرى هةلةكانء
باسبكرَيت. لَيرةدا ناتوانرَيت كة طةورةية هَيندة
نةبوونى بؤ دةطةإَيتةوة ئةمةش بةهةرحاأل
راســتء ستراتيذى بةرنامةو ئةجَينداو
بةرئةنجامة بةم بؤية ديراسةكراو، دروستء
باشء بةرنامةى ستراتيذو طةيشتووين.
لَيدةكةوَيتةوة، باشى بةرئةنجامى تؤكمة،
بارة ئةم واتــة راستة، بةثَيضةوانةشةوة
بةرثرسى تَيداية، كوردى ئَيستا كة نالةبارةى
ســةرةإاى سياسييةكانة، حيزبة يةكةمى
كاريطةرييان كة دةرةكييةكان فاكتةرة بوونى
بةآلم كورد، ئَيستاو داهاتووى لةسةر هةبووة
بارودؤخة ئةو لَيثرسراوَيتى ثارتةكان ناكرَيت

نةطرنة ئةستؤ.
نائيدارييء طرذيية  ئةو ضةند تا  رؤذنامة:
كَيشاوة، كوردستاندا بةسةر باَلي كة سياسييةى
ثرؤسةى ثيادةكردنى خــراث دةرئةنجامى

كوردستاندا؟ حيزبايةتيكردنة لة
ثيادةكردنى خراث لة سياسييةكان حيزبة *
شَيريان ثشكى حيزبايةتى، ثــرؤســةى
ئَيستا كة بــارودؤخــةى لةو بةردةكةوَيت 
خراث بةرئةنجامى لة تَيداية، كوردستانى
ثيادةكردنىحيزبايةتييةوةبارودؤخىهةرَيمى
شةإى سةرئةنجام تَيكضوو، كوردستان
ئيدارىء دوو بةسةرداهاتء ثاشان ناوخؤى
هةرَيمى دوو ناوضةو  دوو حكومةتىء  دوو
دوو كة  ئةوةشدا لةطةأل  دروستبوون، جودا
هةَلبذَيردرا، ثةرلةمان يةكيانطرتةوةو ئيدارةكة
ئَيستاش تاوةكو رواَلةتيية. يةكطرتنةوةيةكى
نةطرتووةتةوة يةكيان  ــة  ــةك وةزارةت سآ 
لةم شتَيك هةموو ناوخؤ)، دارايى، (ثَيشمةرطة،
بوو، دابةش شتَيك هةموو تَيكضوو، هةرَيمةدا
ئاسايى بةتةواوى بارودؤخةكة ئَيستاش تا
نيشاندةرن هةموويان ئةمانة نةبووةتةوة،
هاوسةنطء حيزبايةتى مومارةسةكردنى كة

كوردستاندا. لة نةبووة تةندروست
دةسةآلت وآلتَيكدا  هةموو  لة ئاسايية
كةبةشدارن دابةشدةكرَيتبةسةرحيزبةكاندا
فرةحيزبى سيستمى ئةطةر حكومةتدا لة
بةآلم نةبَيت،  حيزبى تاك  حكومةتةكة بَيتء 
شَيوازى جؤرو لةثَيناو حيزبةكان كةم زؤر
ناوخؤ ــةإى ش ــدا دةســةآلت دابةشكردنى
خؤرهةآلتى وآلتانى لة  مةطةر  دروستبكةن،
دابةشكردنى ئةفريقيا، خوارووى ناوةإاستء
وآلتى لة بةآلم ئاسايية، شتَيكى دةســةآلت 
طةورةتريش لةوة كَيشةية، طةورةترين ئَيمةدا
بوونى كة قبوَلنةكردنى ئؤثؤزسيؤنة نةبوونء
نيية، كوردستاندا سياسييةكانى ثارتة لةناو
لة هةندَيكيان ناتوانن سياسييةكان حيزبة
مافَيكى مومارةسةى دةســةآلت دةرةوةى
ئةنجام باشى بة ئؤثؤزسيؤنيية، كة خؤيان
ئةو عةقَليةتةى بؤ ئةمةش دةطةإَيتةوة بدةن،
بة ناوةإاستدا خؤرهةآلتى وآلتانى بةسةر كة
بوونى نابَيت كارا ئؤثؤزسيؤنى كة زاَلة، طشتى
دةرةوةى لة سياسى ثارتَيكى نابَيت هةبَيت،
راستة، ئةوة  هةَلةيةو ئةوة بَلَيت دةسةآلت 
ضاكترة، هةر ئةوة بكرَيت، ضاك ئةمة دةبَيت
لة ضاكسازييةكان ثرؤذة وايكردووة ئةمةش
سةركةوتوو ناوةإاستدا خؤرهةآلتى وآلتانى

نةبَيت.
ستاندةرةو طؤظارى  ثَيشووى سةرنووسةرى 

زانكؤية. مامؤستاى ئَيستا

راستة ئةوة هةلَةيةء ئةوة بلََيت دةسةآلت دةرةوةى سياسى لة حيزبَيكى محةمةد: ناهيََلن ئيبراهيم

كوردستاندا لـــــــــة حيزبايةتى

برايةتى
ئازادى

دادثةروةرى

ئازاد نيشتيمانَيكى

طةلَيكى بةختيار

ئاشتى
ئازادى

ديموكراسى سةعيد عةلى ئارام ئامادةكردنى:

زؤرجار ئةمةش مَيذوويي، ثَيداويستيي كورديء حيزبي
مومارةسةكردني لة  خولقاندووة طــةورةى  قةيرانى
ثَيويست وةكو حيزبايةتيكردنداو كاروباري ضاالكيي
ئةنداماني لةسةر كار  نةيانتوانيوة كوردييةكان  حيزبة
ضةند بةمانةو تايبةت بكةن، كؤمةَلطةش خؤيانء
لةطةأل تايبةتى تةوةرَيكي  رؤذنامة دي،  رةهةندَيكي
رؤشنبيرانء زانكؤو  مامؤستايانى لة  ذمــارةيــةك

ئامادةكردووة. حيزبدا سياسيي بواري شارةزايانى

دوو  كة ناساندووة فةرمى بة سياسى ٢٥ حيزبي هةرَيم ناوخؤى وةزارةتى
٢٤ ثارتء  كوردستانء ديموكراتى ثارتى ناو ضوونةتة هةَلوةشاونةتةوةء ثارتانة لةو

وةزارةتى بةَلطةنامةكةى ثَينةدراوةء لة مؤَلةتى ياساييان ديكةش سياسى اليةنى
اليةنانةى ثارتء لةو كؤمةَلَيك هاتووة، ناويان ذَيردةستةكان) (ثارتة بة ناوخؤدا

هيض ثارتَيكى نايانةوَيت ثارتي يةكَيتيء دةكةن كة ئةوة بؤ ئاماذة مؤَلةتيان ثَينةدراوة،
 ١٠ لة زياتر لةبةرئةوة دابمةزرَيت، نةبَيت ئةوان ثاشكؤى ئةطةر كوردى ديكةى

نةداوة. ثارتَيكى كوردى هيض بة ياساييان دةبَيت مؤَلةتى ساَليش

ئةرشيفةوة لة

شةإي ماوةي لة
ناوخؤي نَيوان حيزبة

كوردستان ضةكدارةكاني
كة راثةإينةوة دواي لة
يةكَيتي نَيوان شةإي بة
نيشتمانيءبزووتنةوةي
ثَيكرد، دةستي ئيسالمي

بة ١٩٩٣و ساَلي كؤتايي لة
جوندولئيسالمء شةإي

كؤتايي ٢٠٠٣دا لة يةكَيتي
٧ هةزار  لة زياتر هات،

نزيكةي كوذراونء كةس
بريندار  كةس ١٠ هةزار

٦٠ هةزار لة زياتر بوونء
خَيزان ئاوارة بوون،

شةإانةش ئةو هةموو
دةسةآلتدا ثَيناوي لة

تا ئَيستاش بووةو
كورد ناوماَلي نةتوانراوة

رَيكبخرَيتةوة.

ئةرشيفةوة لة
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سياسيي حيزبي ثرسي ثَيتوانيية رؤذنامة:
كاريطةرى لةذَير هَيندةى كوردستاندا لة
هةستي جوآلندني  عاتيفةء  دروشـــمء
ئةجَينداو لةسةر هَيندة ضاالكة، ناعةقآلنيدا
ثؤزةتيظانة طشتيدا ثةيإةوى بةرنامةو

كارناكات؟
كوردييةكان حيزبة ناوخؤي ثةيإةوي *
مومارةسةي بيركردنةوةء ترةء دونيايةكي
حيزبي ترة، دؤَلَيكي لة سياسييان كاري
ئةوةندةي ناوخؤي ثــةيــإةوي ــوردي ك
ــت، دةوَي خؤي دةرةوةي نيشانداني بؤ 
ضوارضَيوةي ثةيإةوة ئةو نايةوَيت ئةوةندة
هةنطاوةكاني ئاراستةي ستراتيذو كارو
ضةند بؤ ئةمةش  بَيت، حيزب داهاتووي 

دةطةإَيتةوة: هؤيةك
كورديء ناجَيطيريي كؤمةَلطةي يةكةم:
كة ــةردةوام ب طؤإاني تةنطذةو قةيرانء
ئةو نيوةي بة كوردي حيزبي وايكردووة
نةطاتءكاريستراتيذي طؤإانءقةيرانانةدا
رةشةباي دةم بداتة خؤي بهَينَيتء لَي واز

كاتييةكان. خَيراو رووداوة
ــإةوو ــةي ث ئــةو ــــي  الوازي دووةم: 
لة كــــوردي حــيــزبــي ــةي ــان ــرام ــرؤط ث
دةدةن، لةسةر بإياري كؤنطرةكانياندا
سياسيي ئةقَلي ـــي الوازي بــؤ ئــةمــةش
الي دووربيني نةبووني  كورديء  حيزبي

ئةو حيزبانة دةطةإَيتةوة. سةركردةي
تةمةني ساَلي  ثازدة  لة زياتر  سَييةم: 
حيزبَيكي بة نةطؤإي كوردي حيزبي شار،

لة مــةدةنــي بيركردنةوةء لة ئةقآلني 
بيركردنةوةي بةَلكو بة هةمان مومارةسةدا،
بووبوو؛ دروست ثاية دوو لةسةر كة شاخ
بؤ دةست ضةواشةكردن، توندوتيذيء
توندوتيذيء شاخدا لة دةبةن. حيزبايةتي
بوو، داطيركةر دوذمنء بؤ ضةواشةكردن
كورديء حيزبي بة دذ شــاردا لة وةلــَي

بووة. كوردي هاوآلتي
بازرطانييةكي حيزب ــإؤدا ــةم ئ لــة 
كؤمةَلَيك سياسييةكانيش زةبــةالحــةء
لة بتوانَيت كةسةي ئةو لَيزانن، بازرطاني
بازرطانيدا لة سةركةوتووبَيت، سياسةتدا
بازرطانء من الي دةبَيت، باآلي دةستَيكي
سةدا دراون،  يةك رووي دوو سياسي 
وآلت خَيروفةإي بــةرةوذووري هةشتا
لة كة دةيخوات  كوردي حيزبي نوخبةي 
ثَيكناهَينن، كوردي كؤمةَلطةي نيوةي سةدا
قازانجة، ثارةو  تةنها بازرطان الي  نةطؤإ
دةيثةرذَيتة سياسيية نوخبة ئةو كوآ لة ئيتر
ثرؤطرامء ثةيإةوء سةر بؤ طةإانةوة سةر
كاركردنلة ضوارضَيوةينةطؤإة نيشتمانيء

وآلتدا؟! باآلكاني بةها
طَلؤَلةي هةركاتَيك ــوردي ك حيزبي
خةريكة بكات هةست وا لَيذيء بكةوَيتة
ــتء دةضــَي تــَيــك ــَي ل بازرطانييةكةي
مةترسييةوة، بةر دةكةوَيتة دةستمايةكةي
بؤ دةدات دروشــم كؤمةَلَيك ثةالماري
سؤزي جةماوةرو ئاراستةكردني بزواندني
روو ئةو بازرطانييةكةي كة ئاقارَيكدا بة
تؤ سياسةتكردنة ئةم نةبَيت، زةرةر بة
الي خؤ، ميللةتي لةطةأل فَيَلكردنة ئةم بَلَي
ضونكة ــت، دةدرَي قةَلةم لة ناثاكي بة من 
دةدا، هةوَلي هةمان  دوذمن  دوور  دوَينَيي
جةماوةري سةرو  نةدةضووة بؤي  بةآلم
ئيستغاللي ئةمإؤ وةلَي نةدةدرا، فريو بؤ
خةَلك ئاييني نيشتمانيء نةتةوةييء سؤزي
خؤو بازاإي طةرمكردنةوةي بؤ دةكرَيت

بةردةوامتر. باشترو بازرطانييةكي
طرذيية نائيدارييء ئةو تا ضةند رؤذنامة:
كوردستاندا بةسةر  باَلي  كة  سياسييةى
ثيادةكردنى خراث دةرئةنجامى كَيشاوة،

كوردستاندا؟ لة حزبايةتيكردنة ثرؤسةى
هةموو بةثَيضةوانةي كوردستاندا لة *
كة شتن، يةك  حكومةت حيزبء دونياوة، 
حيزبي ماناي راستةوخؤ حكومةت، دةَلَييت
حيزب تَيكةَلكردنةي ئةم دةطةيةنَيت، حاكم
كَيشةء سةرجةم سةرضاوةي حكومةت بة
مانايةكي ض حيزبي تةزكييةي قةيرانةكانة،
وةزيفةيةك؟! بةدةستهَيناني بؤ هةية
بة حاكم حيزبي ئةنداماني بؤ دامةزراندن
تري خةَلكاني واآليةو لة دةرطاي بةردةوامي

دادةخةن! ناحيزبي
ــةذارو  ه خةَلكانَيكي بةسةر ياسا  
طةورةي ئةندامي دةسةثآو بَيدةسةآلتدا
بةرثرسَيك ماَلي  لة  خؤيان  حاكم  حيزبي

قوتاريان ثؤليس ياساو  ضنطي  لة دةنَينء
كؤنترؤأل بازرطاني  بـــازاإو ـــةن... دةك
كة دةكرَيتء تةنها ئةوانة تَييدا طةورة دةبن
يةكةمء ثؤستي لةسةرة، ئةواني ثيرؤزبايي
ثَينجةميش ضوارةمء هةتا سَييةمء دووةمء
حيزب ئةنداماني بؤ دائيرةيةكدا   هةر لة
دةطيرآو بةسةردا دةستي دةكرَيتء قؤرخ
هةَلبذاردن، ئيستحقاقي دةنَيت ناويشي
حيزبي مؤدَيرندا دونياي لة بيستوومة من
وةزيرةكان دةهَينآو ثَيك حكومةت حاكم
حكومةتةكة ئةطةر ئةمة حاكمن، حيزبي لة
بؤ نةمبيستووة بةآلم نةبَيت، ئيئتيالفي
يةكَيتيء بة ثرس طوندَيك طاواني داناني
لةسةر حيزبي راثؤرتَيكي بكرَيتء ثارتي

بةرزبكرَيتةوة...
ثرؤذةيةكة حيزب دونيادا هةموو لة
متمانةي يان دةدةن  بؤ دةنطي  خةَلكي
ئَيمة الي  كةضي لَيوةردةطرنةوة، خؤياني
حيزب ــوردة، ك حيزب مــَيــذووة، حيزب 
ئَيستاو ضارةنووسي حيزب كؤمةَلطةية،
حيزب ئةمنيية، دةزطاي  حيزب  داهاتووة،
ئةمانةش كؤي بازرطانيية،  حيزب  ياساية،
هةَللوشيني بة يةكسانة حيزب ياني

وآلت. خَيروبَيري
ئةداي لة دةبينيت جياوازيى  رؤذنامة:
حيزبة عةلمانييةكانء  حيزبة سياسيي 
مامةَلةى رووى لة كوردستان ئيسالمييةكاني
بنةما مومارةسةكردنى حيزبايةتىء
سياسييةوة، رَيكخراوى سةرةكييةكانى
جةوهةرييانة جياوازيية  ئةو  هةية طةر

كامانةن؟
ــةداي  ئ حيزبايةتيء مــامــةَلــةي  *  
ئيسالمييةكان لةطةأل حيزبة حيزبة سياسيي
تَيدا طةورةي جياوازييةكي عةلمانييةكاندا
حيزبييان ثَيشينةيةكي ئيسالمييةكان نابينم،
وردة هةندَيك يةكَيتيء ثارتيء لة نةبووةء
ئةوان بوون، حيزبايةتي فَيري ترةوة حيزبي
عةلمانييةكان حيزبة حيزبايةتيدا ئةداي لة
بةهةنطاو هةنطاو ثَيشةواياننء سومبولء
ئةو جياوازيية هةَلدةطرن، ئةوان جَيثَيكاني 
جياوازيي دةبينرَيت ئةمإؤدا لة كةمةي
سياسياندا، بيركردنةوةي ثرؤذةء لة نيية
ئةطينا دةســةآلت، لة دوورييانة بةَلكو
ناتوانن عةلمانييةكان  حيزبة لة  باشتر
ئةطةر ئيسالمييةكان بكةن، ئةداي سياسي
باشترينء حيزبةكانياندا لةناو توانيبَيتيان
ئةوا بكةن، ئةدا سياسةت ثَيوةرترين بة
دةتوانن دةسةآلت حكومةتء ئاستي لةسةر
ئةوان بطةيةنن، بةجآ دروست سياسةتَيكي
ذمارةيةكي قةيراني طرفتء طيرؤدةي
ئاستي لةسةر دةبَيت ئةندامان، لة كةمن
لَي ضييان مليؤني  شةش ثَينج هةرَيمَيكي 
الكةوتني ثاسيظبوونء  بكةي؟! ضاوةإوان 
هةموو ثارتي يةكَيتيء ئيسالمييةكانة
ئةطةر ئةوان دةإوات، لةبةر بإيارَيكيان
بوونايةء راستةقينة ئؤثؤزسيؤنَيكي
بةرقةرار ئاقآلنةيان سياسيي ئةدايةكي 
فشاري بة بــوون  لة خؤيان بكردبايةء
دوور بة  دةوروبــةر دةوآلتاني دةستي
بؤ جةماوةريي فشاري دةيانتواني بطرتباية،
طةندةَليء لةو دروستبكةنء دةسةآلت سةر
كة بةآلم بكةن، قوتار هةرَيمةكة ناعةدالةتيية
بة دةبَيت ثرؤذةيةكي تةنها ئيسالمي حيزبي
(االحتفاظباملوجود)و هةية لةوةي ثارَيزطاري
ئةوةي بؤ دروستكردن طاَلة جارجارَيكيش
مانطانةكةيان لة شتَيك بيانخوَيننةوةء

لة بةشَيكة ئةويش لَيرةوة زيادبكةن، بؤ
طةندةَليء ئةو كؤي لة بةرثرسة دةسةآلتء

تةنيوة.... كوردستاني ناعةدالةتييةي
ببإةي بكوذو ديكتاتؤريةتء ئــةو
لة هةية، ئيسالمييةكاندا حيزبة لةناو
ئــةوان فــَيــركــراون، مامؤستاكانيانةوة
بيروإاي رةخنةء  دةرطاي ئةطةر وادةزانن 
بةر دةكةوَيتة حيزبةكةيان بكرَيت، واآل ئازاد
سةركردةكانء قودسيةتي مةترسييةوةء
دةبَيت، لةكةدار رؤحييةكانيان ــةرة راب

فَيربوون. لةوانةوة ديسان ئةمةش
ثَيكةوة قوتابخانةدا يةك لة دوَينآ تا
ثرسطة سآ بة دوو بوون، ئَيستا مامؤستا
باش قـــةدةري  ئةطةريش ناطاتء ثَيي
تةنها ئةوا  بطات،  خزمةتي بة بَيت  ياوةري 
خؤ ئةم ثَيدةدرَيت، مؤَلةتي خولةك بيست
لة جةماوةر لة دابإينة خؤ قةبةكردنء
فَيربوون، ترةوة حيزبةكاني سةركردةي
حيزبَيكي سةركردةكاني لة يةكَيك قسةي
ئيشيء بآ لة كة ناضَيت لةياد ئيسالميم
بة كةضي بكات، ضي نةيدةزاني بةتاَليدا
كةسَيك ئةطةر دةوت ثرسطةكةي كارمةندي
ضارةنووسسازي دانيشتنَيكي بَلَي ثَيي هات
ناحةسةنةي سوننةتي دةيان ئةمانةو هةية...

فَيركراون. عةلمانييةكانةوة حيزبة لة تر
كة حيزبايةتى تؤ بؤضوونى بة رؤذنامة:
ئيسالمييةكانيش خؤرئاواييةو ضةمكَيكي
دةَلَين خؤيان هةروةكو بردووة بؤ ثةنايان
كة (جةماعة) ئةلتةرناتيظَيكي ــو وةك
كاريطةري ضةند تا ئيسالميية، ضةمكَيكي 
دروشمة ســروتء ئايينيء ثرسي لةسةر

دينييةكانبةجَيهَيشتووة؟
بؤ كة نيية ــةوةدا ل طومانَيكم هيض   *
حيزبي نةبووني  ئايينثةروةران ئايينء 
ئةم كة من  بووني، لة  باشترة ئيسالمي 
لة بةرامبةريء بةرثرسم دةكةم قسةية
ئةم قوَلةوة فيكري ذَيرخانَيكي ثَيشينةء
هةمووانةء ئاييني ئايين دةخةمةإوو، رايةم
قؤرخي نيية بؤخؤي مافي ئةوةي كةس هيض
حيزبء سةلماندي تةجروبةش بكاتء
نَيطةتيظدا بارَيكي بة ئايين بة حيزبايةتي
سةرةكي ئاييندا دةشكَيتةوة، رؤَلي بةسةر
راستكردنةوةي بة طؤإينة، مرؤظ ئايين
طةردوونء خواو بة بةرامبةر بينشي بيرو
ــي ــردن ــةروةردةك ث بــة مـــرؤظء ذيـــان،
بة ئةخالقي، داإشتني دةروونء رؤحء
ثةيوةندييةكي خؤشةويستي دروستكردني 
ئةم كؤي دةوروبةريدا،  مرؤظء لةنَيوان 
زاناو مرؤظطةلَيكي ئايينيش مةزنانةي كارة
نوآ رؤحَيكي هةَلدةسنء ثَيي ضاكساز
دةكةنةوة... كؤمةَلطةدا مرؤظء بةري بة
دةرهَيناني كؤمةَلطة، لة ئايين دةرهَيناني
ذيانة خاَليكردنةوةي جةستةء لة رؤحة
مةيداني مانا.  جــةوهــةرو كـــرؤكء لة 
جَيطةداية لةم  ئيسالم ئايينء راستةقينةي
بةشَيك لة بة بوون سياسيء تالتَيني نةك
بة نيشتمانء طةندةَليء ناثاكييةك دةرحةق
ــت، دةدرَي ئةنجام  هةرَيمة ئةم  هاوآلتي
مةفهومةي نيية ماناو ئةو ضةمكي جةماعة
ضونكة ــةوة، دةدات لَيكي ئيسالمي حيزبي
بن، جةماعة ئيسالمييانة حيزبة ئةو ئةطةر
بةيعةت ئيمامةء حيزبةكةش سةرؤكي ئةوا
دةبَيت ئَيمة واجبة، ثَيويستء ثَيكردني
ئيسالمي حيزبي سةرؤكي كام بثرسين
بؤ (باغي)ة دةستدرَيذكار كامةيان ئيمامةء
كاتدا لة يةك ئيمام دوو ئيمام؟ ضونكة سةر

بةرامبةريان ترسناكيان حوكمي زانايان
ئةمإؤدا لة ثَيموانيية من ـــردووة، دةرك
بكةنء حيزبي ئيسالمي بانطةشةي جةماعة
كة بووةتةوة ساغ ال  ئةوةيان بؤخؤشيان
لة فراوانترة بةرينترو جةماعة مةفهومي
نازانم دووري بة بةآلم ئيسالمي، حيزبَيكي
حيزبييةكةء كؤبوونةوة شةرعاندني بؤ
جارجارَيك ئةندامان، ثَيكردني قةناعةت
ئةدةبياتَيك ئاماذةي وةك بؤ ببةنء ثةناي

بدةن... ثآ
ثرسار ئيسالمييانة حيزبة ئةو لةوانةية
ئيسالمدا لة سياسةت ئايا  بَلَين: بكةنء
حةرامء موسوَلمان بؤ موسوَلمانء لةسةر

نةشياوة؟
دياردةيةكي سياسةت من بيري بة
ئاوةزي بة ئةقألو كؤمةآليةتييةء ئةداكردني
بةبآ مرؤظَيك هةموو طرَيدراوةء مرؤظةوة
ياساو هةيةء كاري سياسي مافي جياوازيي
طةرةكة بةآلم ناكات، قةدةغة كةسي لة ئايين
بةناوي نةكرَيتء ثيرؤز ئايين بة سياسةت
ئيسالم نةكرَيت، سياسي تالتَيني ئايينةوة
بؤ دةكات ثــةروةردة ئامادةء مرؤظةكان
دروستترين سياسةتء عادلترين ئةوةي
سياسييةكان بكةن، هاوآلتي مامةَلةي
درؤو خوادا خةَلكء خاكء لةطةأل فَيردةكات
هةذارانء بةرامبةر بةزةيي نةكةن، خيانةت
سياسييةكاندا دةروونــي دألو  لة نــةداران
بةرثرسيارَيتي طياني هةستء دةإوَينَيتء
هةموو لةبةردةم دةخولقَينَيتء مرؤظدا لة
بةرثرس بــة ــؤي خ بــإيــارَيــكــدا قسةو 

دةزانَيت...
ئيسالمي من بووني حيزبي بؤضووني بة
بةخزمةتييةكَيتيءثارتي بةمجؤرةيهةية،
ديموكراسيةتة لةاليةكةوة دةشكَيتةوة،
دةشةرعَيننء كوردستان ئيفليجةكةي
حيزبي ضاالكيي بيانووي بة ترةوة لةاليةكي
بإياري دةيان  مزطةوتةكانداو لة ئيسالمي 
مزطةوت دةردةكةن، مةالو بة دذ نادروست
دةسةآلت بؤضي ثرسيارة  جَيطةي  لةالم
كؤمةَلطةي خاَليكردنةوةي لة دَيت خؤشي

ئايينييةكان؟! بةها ئايينء لة كوردي
ضيية ئايينييةكان بةها الخستني بةديلي
كة بةهايانةي ئةو كوردي؟ كؤمةَلطةي بؤ
خؤشةويستي جوامَيرييء طياني رؤذطارَيك
نيشتمان خاكء بؤ فيداكاريي شةهيدبوونء
كوآ لة دروستدةكرد، كورد مرؤظي الي
تةماشا نةشياوي رزاوو كؤنء بة رةواية
ريشةدارة رةسةنء ئيسالمبوونَيكي بكةن؟!
ثةيوةنديية كـــوردو مــرؤظــي ناخي  لــة 
ض بة ضؤنء رؤحييةكانيدا، كؤمةآليةتيء
دةسةآلت دةبَيت ئةخالقي ئةقَليء ثَيوةرَيكي

بضَيتةوة؟! رةسةنانةدا بةها ئةو بةطذي
ئةو كةَلفام كةسانَيكي نةزانء دةزانم من
كوردي دةسةآلتي دةبيننء نَيطةتيظة رؤَلة 
سةركردة ــةنء دةب خراثدا ئاقارَيكي بة 
تَيكةوتن هةَلةء تووشي سياسييةكانيش

دةكةن..
دةوَلةتي سآ ناوةندي لة ناتوانَيت كورد
حكومةتي توركياء (ئَيران، ئيسالميدا ريشة
شيعةي عَيراق)،عةلمانيةتَيكيالئيكيءالديني
بة دةوروبةرمان طةالني بكاتء  بةرقةرار
تيابردنمان بؤ ناشةرعيمان بزاننء منداَلَيكي

بنَين... بينمان لة دةست
طؤظارى ئيمتيازى خاوةنى نووسةر
ئَيستا بوو، فكرى طؤظارَيكى كة بوو، هةذان

دةرناضَيت.

دةبَيت باآلى دةستَيكى لة بازرطانيدا سةركةوتوو بَيت، سياسةتدا لة كةسةى ئةو فةتاح: عةبدولكةريم

كوردستاندا لـــــــــة حيزبايةتى

ئاشتى
ديموكراسى
مافى مرؤظ

ضارةنووس مافى

أرسلناك ما و

رحمة للعالمين إال

ئاشتى
ديموكراسى

ضارةنووس مافى

مانا لة خؤرهةآلتدا وآلتانى لة زؤربةى حيزبايةتى ثرسي
قاَلبي ضووةتة خاَليكراوةتةوةو خؤي جةوهةرييةكةى
ئايدؤلؤذياي تةسكي لة جوغزي دروشمء دروشمبازييةوةو
بةثَيضةوانةى دةكرَيت، لةطةَلدا مامةَلةى سياسييانةدا
رةهةندة ئةم سةرهةَلدانى زةمينةو كة ئاراستةيةوة ئةو
كؤمةَلطةو رَيكخستنى لةثَيناوى ثؤزةتيظدا ئامانجَيكي بة
ضةمكة ئةم وةرطرتنى دروستبووة، طشتييةكاندا ثرؤذة
كوردستانيش لة تةندروست عةقآلنيء تَيزَيكي  وةكو
ثرؤذةى سياسيء ثرؤسةى لة بةشَيك نةريتء نةبووةتة

٢٠٠٤ تا ٢٠٠٨  ساَلي لة
٢٤ مليارو  ثارتي يةكَيتييء

دؤالريان  مليؤن ٢٥٠
عَيراق حكومةتي لة

جطة ئةوة وةرطرتووة،
ثارةي ناوخؤو داهاتي لة

بةرامبةر نةوت ثاشماوةي
هَيشتا بةآلم خؤراك، بة

كَيشةسةرةكييةكاني
ئاو، (كارةبا، هاوآلتييان

ضارةسةر رَيطةوبان)
ثرؤذةي دةيان نةكراوةو
«ستراتيجي»يانشكستي

ناتةواوي بة يان هَيناوة
سةدان بةجَيهَيَلراوةو

بارةطاي قوتابخانةو
خانووي لة حكوميش

كرَيدان.
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سلَيماني/٣  ذمارة: ٣٥٥٧/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
   بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بــةرواري لة دادطاية ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي  ١٠٩و١٠٨ 
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

دادوةر
عبدالحامد هاشم

ذمارة: ٣٥٥٦/ب/٢٠٠٧ سلَيماني/٣  بةرايي دادطاي
بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦  

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي  ٣٦و٣٤ 
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

دادوةر
عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣       ذمارة: ٣٥٥٢/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
        بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

ئاطاداري
امين محمد درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

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

صالح رضا علي -٣
كؤضةر جبار كاكةإةش -٤

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

نةهَيشتني  بة  دةركــردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
١٠٧و١٠٥و١٩ كةرتي ٢٠  /٢٣ ذمارة لةسةر موَلكي بة فرؤشتني هاوبةشةكان
لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة
رؤذنامةي بةهؤي دوو ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة شوَيني دانيشتنان ئَيستا
بإيارة، لةم  بكةن ثَيداضوونةوة  ناإةزاييء ياسايي ماوةي  لة كة  ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة
دادوةر

عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣  ذمارة: ٣٥٤٠/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
   بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
صالح رضا علي -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
رضا صالح هيوا -٥

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

بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بــةرواري لة دادطاية ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ١٣٢ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ١٢٩و١٣١و
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
دادوةر

عبدالحامد هاشم

ذمارة: ٣٥٤٦/ب/٢٠٠٧ سلَيماني/٣  بةرايي دادطاي
بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦  

ئاطاداري
درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/

محمد امين
كاكةإةش جبار سةردار -١ لةسةركراوان: داوا بؤ

كاكةإةش جبار هؤطر -٢
صالح رضا علي -٣

كؤضةر جبار كاكةإةش -٤
صالح رضا هيوا -٥

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

بة  دةركــردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ١٠٢و٧٥و٧٧ كةرتي ٢٠ بارةمةردة
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
دادوةر

عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣       ذمارة: ٣٥٥٩/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
        بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
 ٢٠ كةرتي  ١٥٤و١٠٣  /٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر  فرؤشتني بة  هاوبةشةكان
لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة
رؤذنامةي بةهؤي دوو ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة شوَيني دانيشتنان ئَيستا
بإيارة، لةم  بكةن ثَيداضوونةوة  ناإةزاييء ياسايي ماوةي  لة كة  ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة
دادوةر

عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣  ذمارة: ٣٥٦٠/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
   بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بــةرواري لة دادطاية ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي  ١٠١و٣٠٧ 
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

دادوةر
عبدالحامد هاشم

ذمارة: ٣٥٤٧/ب/٢٠٠٧ سلَيماني/٣  بةرايي دادطاي
بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦  

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
صالح رضا هيوا -٥

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

بة  دةركــردووة بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي ٩٨ كةرتي ٢٠ بارةمةردة ٣٠٨و٨٢و
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
دادوةر

عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣      ذمارة: ٣٥٥٥/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
       بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
 ٣٦/١٠٤ ٤١/١٠٤و ١٨٧/١٠٤و ذمارة لةسةر موَلكي بة فرؤشتني 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،
دادوةر

عبدالحامد هاشم
سلَيماني/٣  ذمارة: ٣٥٥٨/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي

   بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦
ئاطاداري

درسيم بريكارةكةيان شةريكةكاني سعيدو عارف نوري داواكار/
محمد امين

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

صالح رضا علي -٣
كؤضةر جبار كاكةإةش -٤

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

سعدون
بة  ــردووة دةرك بإيارَيكي  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بــةرواري لة دادطاية ئةم
/٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر فرؤشتني بة هاوبةشةكان نةهَيشتني

بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠ كةرتي  ٩٦و٢٢و٢٠ 
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
دادوةر

عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣  ذمارة: ٣٥٦١/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
   بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

ئاطاداري
محمد درسيم سعيدو شةريكةكاني بريكارةكةيان عارف نوري داواكار/

امين
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
بة نةهَيشتني  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بإيارَيكي دةركردووة بةرواري دادطاية لة ئةم
كةرتي  ١٠٠و٣٠٩  /٢٣ ذمارة موَلكي لةسةر  فرؤشتني بة  هاوبةشةكان
وة  لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة  ٢٠
بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة دانيشتنان شوَيني ئَيستا لةبةرئةوةي
ثَيداضوونةوة ناإةزاييء ياسايي ماوةي  لة كة ناوخؤ رؤذنامةي دوو

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بةثَيضةوانةوة ئةم بإيارة بإيارة، لةم بكةن

دادوةر
عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣       ذمارة: ٣٥٦٢/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
        بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
 ٢٠ كةرتي  ٣٠٠/٢٣و١٠٦  ذمارة موَلكي لةسةر  فرؤشتني بة  هاوبةشةكان
لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة
رؤذنامةي بةهؤي دوو ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة شوَيني دانيشتنان ئَيستا
بإيارة، لةم  بكةن ثَيداضوونةوة  ناإةزاييء ياسايي ماوةي  لة كة  ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة
دادوةر

عبدالحامد هاشم

عَيراقي/ كاري خاوةن ثياواني يةكَيتي
سلَيماني لقي كوردستان/ هةرَيمي مةَلبةندي

ئاطاداري
كوردستان/ هةرَيمي مةَلبةندي عَيراقي/ كاري خاوةن ثياواني يةكَيتي
كة لة بةإَيزةكان دةكات ئةندامة سةرجةم لقي سلَيماني ئاطاداري

ئةنجامداني  بة هةَلدةستَيت يةكَيتييةكةمان  ٢٠٠٨/١٢/١٧ بةرواري
يةكَيتي سلَيماني لقي بةإَيوةبردني دةستةي سةرؤكء هةَلبذاردني
لة كوردستان... داواكارين هةرَيمي مةَلبةندي خاوةن كاري ثياواني
بةرواري نيوةإؤي ثاش (٢ بؤ ٤)ي كاتذمَير لة بةإَيزةكان ئةندامة
مةبةستي بة ئامادةبن خَيزاني تةالري يانةي لة ئاماذةثَيكراو

هةَلبذاردن.
صاحبقران امير هظال
سلَيماني لقي سةرؤكي

مةَلبةندي ثياواني خاوةن كاري يةكَيتي
كوردستان هةرَيمي
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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
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riklam@rozhnama.com ئــــاطــــادارى

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٢– ٣٦٥ ئاشكرا بانطةوازي
ثيرةمةطروون لة (هةمزاغا) مزطةوتي ناو لة خانوو دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/١٣  ٢٠٠٨/١١/١٠ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

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

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
بة دياريكراو ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات  بإى -٤
يةك (١,٥٠٠,٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

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

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

تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني بدرَيتبة ثَيويستبؤيئةنجام ئةوكةرةستانةيكةثشكنينيهةية -٨

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري
 R١– ٣٦٧ ئاشكرا بانطةوازي

ثيشةسازي- كؤتاي مةحمود (ناوضةي مةليك شةقامي بةشَيك لة رَيكخستني ثرؤذة: 
نةقيب) حةثسة خاني شةقامي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/١٣  ٢٠٠٨/١١/١٠ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٢٦ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٦ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
ضةكَيكى بة دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
دينار مليؤن ثةنجا بإى (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

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

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

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
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– ٣٦٦ ئاشكرا بانطةوازي

كؤتاي نةوا-  (سةنتةري مةحمود مةليك شةقامي  لة بةشَيك رَيكخستني ثرؤذة: 
رةفيق) دكتؤر شةهيد تةندروستي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/١٣  ٢٠٠٨/١١/١٠ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬-٩ى كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/٢٦ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ (١٠)ى
ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٨/١١/٢٦ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت.
تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
ضةكَيكى بة دياريكراو ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات بإى -٤
دينار مليؤن ضل بإى (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

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

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

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
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– ٢٥١ ئاشكرا بانطةوازي
هةوارة بةرزة طةإةكي لة شةقامَيك ضةند قيرتاوكردني تَيكةَلةو ثرؤذةي ثرؤذة: 

(دووبارة) دةربةنديخان لة
تةندةرى بةَلَيندةرو كؤمثانياكاندةكات كة *ثارَيزطاى سلَيمانىئاطادارى سةرجةم
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
لةسةر شةقامي سةرةكي (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/١٣  ٢٠٠٨/١١/١٠ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

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

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

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

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
كردنةوةى ثرؤسةى ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة -٥
تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة ئةو بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن

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

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

تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني بدرَيتبة ثَيويستبؤيئةنجام ئةوكةرةستانةيكةثشكنينيهةية -٨

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٣– ١٨٤ ئاشكرا بانطةوازي
(دووبارة) قؤرةتوو لة ثشكنين خاَلي دروستكردني ثرؤذةي ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
تا رؤذى ٢٠٠٨/١١/١٣  ٢٠٠٨/١١/١٠ دةست ثَيدةكات رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

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

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

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت.
بة دياريكراو ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تامينات  بإى -٤
يةك (١,٥٠٠,٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

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

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

تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
ئامادةبووني بدرَيتبة ثَيويستبؤيئةنجام ئةوكةرةستانةيكةثشكنينيهةية -٨

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

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

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

سلَيماني/٣      ذمارة: ٣٥٥١/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
       بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
١٣٢١/٢٣و١٣٣٠و١٣٢٨ كةرتي  ذمارة لةسةر موَلكي بة فرؤشتني هاوبةشةكان
لةبةرئةوةي  وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن شياوي لةبةرئةوةي ٢٠ بارةمةردة
رؤذنامةي بةهؤي دوو ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة شوَيني دانيشتنان ئَيستا
بإيارة، لةم  بكةن ثَيداضوونةوة  ناإةزاييء ياسايي ماوةي  لة كة  ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة

دادوةر
عبدالحامد هاشم

سلَيماني/٣      ذمارة: ٣٥٣٩/ب/٢٠٠٧ بةرايي دادطاي
       بةروار: ٢٠٠٨/١١/٦

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  ٢٠٠٨/٧/٣٠ بةرواري لة دادطاية  ئةم
 ٢٠ كةرتي  ٨٣/٢٣و٨٩و١١٠  ذمارة موَلكي لةسةر  فرؤشتني بة  هاوبةشةكان
لةبةرئةوةي وة لةنَيوانتاندا نةبوو بةشكردن  شياوي لةبةرئةوةي بارةمةردة
رؤذنامةي بةهؤي دوو ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة شوَيني دانيشتنان ئَيستا
بإيارة، لةم  بكةن ثَيداضوونةوة  ناإةزاييء ياسايي ماوةي  لة كة  ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم بةثَيضةوانةوة

دادوةر
عبدالحامد هاشم

This is trial version
www.adultpdf.com

www.ne
tew

e.c
om



زةرطةتة  ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٩ - ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٨ - ٣١٩٠٥١٩ ضاثخانةى ضاث:

162008/11/10 دووشةممة (342) ذمــارة ريكالمinfo@rozhnama.comدواالثــــةِرة

تــةنـــهـا تــؤِرى ئــاســـيـاســـَيَلـة 
كـة سةرانسةرى عَيراق دادةثؤشَيت 

داثؤشين شاديية

www.asiacell.com خزمةتطوزاريي بةشداربووان ١١١ 

رةشيد سيروان

دةستى طيرؤدةى كورد هَيندةى هةبَيت ميللةتَيك ئَيستا ثَيناضَيت
سةركردايةتيية: ئةم ضونكة بَيت، سةركردايةتييةكةى

دةردةكات. ثةردةوة لةثشتى تاريكء ذوورى لة بإيارةكان *
ناكةن. ميللةت شارةزاو خةَلكانى بة ثرس بإياردةداء تاكإةوانة *

نيية. سياسييان شةفافيةتى دةشارنةوةء ميللةت لة زانياريى *
بةتايبةتيش كوردَيكء هةموو لة زيهنى رؤذانة كة طرنط زؤر مةسةلةيةكى
ضارةنووسء ئايا كة بَيوةآلمة، ثرسيارَيكى دةخواتةوة، خول كةركوكييةكان

لَيدَيت؟ ضى كوردستان ديكةى دابإاوةكانى ناوضة كةركوكء ئايندةى
نزيكةى  بةآلم دووجاية، كيلؤمةتر ٨٢ هةزارو ٦٢٠ كوردستان هةرَيمى خاكى طشتيى رووبةرى
ناديارة، ضارةنووسى مادةى ١٤٠دا ضوارضَيوةى ئةو رووبةرة لة دووجاى ٤٠ هةزارو ٥٦٧ كيلؤمةتر
شةنطال، كةركوك، جَيناكؤكةكانى: لةناوضة كة كوردستان، هةرَيمى خاكى رووبةرى ٤٨٪ى دةكاتة كة
بةدرةو شارةبان، مةندةلى، دوزخورماتوو، خانةقين، حةمدانية، مةخمور، تةلةعفةر، شَيخان، زومار،

ثَيكدَيت. جةسان
سوننةو شيعةوة بة عةرةب  لةئاراداية: ١- ئةجَيندا  ٣ ئَيستا كةركوك، كَيشةى بةالداخستى بؤ
بة توركمانةكان بةشَيكى -٢ مةركةز. بة سةر بَيت ثارَيزطايةك  ئَيستا وةك  كةركوك داوادةكةن
كةركوك دةيةوَيت كورد -٣ سةربةخؤ. هةرَيمَيكى بكرَيتة كةركوك دةيانةوَيت دةرةكى ثشتيوانى

كوردستان. هةرَيمى سةر بخرَيتة
بطةإَينَيتةوة كةركوك بتوانَيت لةوةى رابردوودا شكستى هَينا ساَلى ثَينج لة كورد سةركردايةتيى
سةرهةرَيمىكوردستان،سةرةتاىئةوشكستةشيانلةوكاتةوةدةستيثَيكردكةهةرثَينجنوَينةرةكةى
دارا حاكم بةهادينء سةآلحةدين عوسمان، بارزانى، د. مةحمود (تاَلةبانى، حوكم ئةنجومةنى كورد لة
هةرَيمى سنوورى كة كرد، قبوَليان ٢٠٠٣دا ساَلى كؤتايى لة ئيدارةى دةوَلةتدا قانونى لة نورةدين)

بوون. كوردستانةوة هةرَيمى بةدةست ٢٠٠٣ نيسانى ٩ى ثَيش بَيت كة ناوضانة كوردستان ئةو
لة  خةريكة كوردستان هةرَيمى سةر بؤ تر ناوضةكانى كةركوكء طةإانةوةى ئةطةرى ئَيستا  
ئةم سةربةخؤ، هةرَيمَيكى بكرَيتة كةركوك لةوةن روو ئاماذةكانيش هةموو دةبَيتةوة، نزيك مةحاأل
عَيراق، لة نةتةوةيةكطرتووةكان نَيردةى ديمستؤراى ستيظان داهاتووى ثَيشنيازى وةك رَيطةضارةيةش
رابردوودا حوزةيرانى لة ضؤن هةروةك بكرَيت، قبوأل كوردةوة سةركردايةتيى لةاليةن ناضارى بة
دكتؤر عيالجى وةك وتى: «ثَيشنيازةكانى نةتةوةيةكطرتووةكان كوردستان ثةرلةمانى لة ديمستؤرا
ناضاريدا لة بخوات، بةآلم عيالجانة ئةو حةزناكات نةخؤش مرؤظى هةندَيكجار كة بؤ نةخؤش، واية

بهَينَيت». بةكارى دةبَيت
ثالنء بة هةوَلدانَيكى بة ثَيويستى كوردستان، هةرَيمى سةر بؤ كةركوك طةإانةوةى
بة ثرس كورد سةركردايةتيى ثَيويستة هةوَلةشدا لةم هةية، كورد سةركردايةتيى بةرنامةداإَيذراوى
كةركوك خةَلكى بؤ حساب رابردوودا لة كة كةركوكيان بدات، بة زياتر رؤَلى بوارةكةو شارةزايانى

داوة. كَيشةكة لة بإياريان بادينييةكان سلَيمانىء هةولَيرىء ئةوان لةبرى نةكراوةو
لةبةردةم ضارةنووسَيكى ناديارداية. (٪٤٨) كوردستان خاكى نيوةى نزيكةى ئَيستا

وةرطرتنةوةى لة تةنازول نةوتييةكان طرَيبةستة سةآلحيةتى لةبةر كورد سةركردايةتيى ئايا *
دةكات؟ خؤي خاكى

هةرَيمَيكى بة كةركوك كردنى بة دةكرَيت كورد رازيي توركيا، كوردو نزيكبوونةوةى بةهؤى ئايا *
سةربةخؤ؟

تر جَيناكؤكةكانى كةركوكء ناوضة لةبارةى ضارةنووسى شتَيك كورد هيض سةركردايةتيى بؤضى
ناَلَيت؟ كةركوكييةكان كوردستانء خةَلكى بة

وَيَلين! وةآلمةكةيدا بةدواى هةموومان كة ثرسيارانةن ئةو ئةمانة

ثرسيارةى ئةو وةآلمى
هةموومان بةدوايدا وَيَلين!
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