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٨ ١٢ل ل ٤ ل

بؤ عَيراق مؤديلَيكة كوردستان مةسعود بارزانى:
هةلَة لة مؤديلَيكة كوردستان ئةمريكى: ديبلؤماتَيكى

هيَمن لهؤنى

سةرؤكى ــى، ــارزان ب مةسعود
لةوة بــاس كوردستان، هةرَيمى 
مؤدَيلَيكى كوردستان ئَيستا كة دةكات
لة ديموكراسيية طــةشــةكــردووى

ثَييواية ناوةإاستداء  خؤرهةآلتى 
مؤدَيلَيك وةك دةتوانرَيت كوردستان

بطوازرَيتةوة. عَيراق بؤ
بؤضوونةى ئةو هةرَيم، سةرؤكى
لة كة خستووةتةإوو وتارَيكيدا لة
وأل رؤذنامـــــــةى دوَينَيى ذمارةى

بآلوي ئةمريكيدا جؤرناَلى  سترَيت
رؤذنامةى هاوكات كــردووةتــةوة،
فاينانشاأل تايمزىبةريتانى، لةذمارةى
رةوشى لةبارةى راثؤرتَيكى دوَينَييدا
تَييدا بآلوكردووةتةوةو كوردستان
ئةو بانطةشةىسةركردايةتىكورد بؤ

«مؤديلَيكى بة كوردستان لةقةَلةمدانى
«كارَيكى سةخت» بة بؤ عَيراق» نوآ
باآلى ديبلؤماتَيكى دةبـــات، نــاو
لة كة قسةكانى بةغدا، لة  ئةمريكاش
دةَلَيت: بةكارهاتووة، راثؤرتةكةدا

هةَلة». لة مؤديلَيكة «كوردستان

ستريت وأل لة وتارةكةيدا لة
ــم هــةرَي ــى ــةرؤك س جــؤرنــاَلــدا،
سةخت «رَيطايةكى نووسيويةتى:
بة عةلمانييةت ديموكراسىء بةرةو
ئَيستا ــإراوة، ب ئةمريكا هاوكاريى
كؤمةَلطةيةكى كوردستان هةرَيمى

دَلــى لــة مــةدةنــى طــةشــةكــردووة
ثَيويستة ناوةإاستداو  خؤرهةآلتى 
هاوكاريى بايدن ئؤباماو  ئيدارةى
دراوة بؤ قوربانيي سةركةوتنة ئةم

بكةن».
ل٢ بؤ

١٨ ل

شةإى ضةك
ضَيك شةإى ياخود

يارى بة هاوآلتييان نةوت
دةكات

كةالر نيوةى كؤية
دةدرَيتآ بودجةى

دذايةتىنةكردن ماليكىبؤ سةربارىداواكارى

ئيسناد لةسةر دذايةتيكردنى سوورة يةكيَتي
سةعدولَآل ثشتيوان

زةنطةنة عيماد

بؤ خؤى دذايةتيكردنى  يةكَيتى 
ئيسناد ئةنجومةنةكانى ثَيكهَينانى
دةكــاتــةوة، دووثــات كةركوك لة 
وةزيرانى سةرؤك ماليكى، نورى
يةكَيتيى ثارتىء لة داوا عيراقيش
دذايةتيكردنى دةستبةردارى دةكات

كةركوك. لة بن ئيسناد ثَيكهَينانى
لَيثرسراوى عةبدوَلآل، رةفعةت
لة يةكَيتيى، كةركوكى مةَلبةندى
بؤرؤذنامةدووثاتيكردةوة لَيدوانَيكدا
دذى شَيوةيةك هةموو بة ئةوان كة
ضونكة عةرةبةكانن، ضةكداركردنى
هةية شارةكة ئايندةى بؤ مةترسيى
«ئةطةرفةوجبؤعةرةبةكانىكةركوك
رَيكخراوتر ئةوكاتة بكرَيت، دروست
باش نابَيتء شتَيكى كة ئةمةش دةبن،

كةركوك ثَيكهاتةكانى هاوسةنطيى
رَيطر بتوانين تا  بؤية  دةطؤإَيت،
فةوجانة». ئةو كردنةوةى لة دةبين
لة نوَينةرمان «ئَيستاش وتيشى:

بؤ ئةو مةبةستة». بةغداية
مــالــيــكــى، ــــورى ـــات ن ـــاوك ه
عـــَيـــراق، ســـــةرؤك وةزيـــــرى
كرد يةكَيتيى ثــارتــىء لة  داواى
دذايةتيكردنى ــةردارى ــب ــت دةس
ئيسنادبن ئةنجومةنةكانى ثَيكهَينانى
لة نةكةن رَيطريى كةركوكء لة

ئةنجومةنانة. ئةو دروستكردنى
ضةند ضوارضَيوةيةدا لةو هةر
دووى مةَلبةندى هةردوو رؤذَيكة
يةكَيتيىءلقىسَيىثارتىلةكةركوك،
كؤبوونةوة بة ــردووة ك دةستيان
دةستنيشانكردنى رَيطريكردنء بؤ
ثةيوةنديكردن بؤ كةسَيك ضةند
بةو ئيسنادةوة، ئةنجومةنةكانى بة

هةية لةوة ترسيان كة مةبةستةى
رَيطةى لة ناوضةكة  عةرةبةكانى 
بةسةر دةست ئةنجومةنانةوة ئةو

بطرن. ثارَيزطاكةدا
نورى ئَيستا ثَيش  مــاوةيــةك
عَيراق، وةزيرانى سةرؤك ماليكى،
بؤ  فةوجى  ٥٠ ثَيكهَينانى بإياري
عةشايةرةكانىثارَيزطاىكةركوكدا،

دةطرَيت. لةخؤ ضةكدار ١٢٥٥٠ كة

دؤسيةيةك
لةسةر

ئؤباما باراك

الثةإةكانى

١٤-١٥-١٦-١٧

بَيسنوءر ثةيامنَيرانى (CPJ)ء
داودى دةكةن داواى ئازادكردنى شوان

رؤذنامة

رَيكخراوةكانى لة هــةريــةك
كؤميتةى بَيسنوورء ثةيامنَيرانى
رؤذنــامــةنــووســان ــةرطــري لــة ب
شوان ئازادكردنى داواى ،(CPJ)
هةفتةنامةى سةرنووسةرى داودى
٤ى رؤذى لة كة دةكــةن، هــةواأل
ناوزإاندن تؤمةتى بة مانطةوة ئةم

بة سلَيمانييةوة ــاى دادط لةاليةن
لة دراوةء حوكم زيندانيى مانطَيك

بةنديخانةداية.
ثةيامنَيرانى بةياننامةيةكدا لة
دةكةن ئةوة بؤ ئاماذة بَيسنوور،
كاري نييةو راســت  بإيارة «ئــةو
ثشتى ــةوةى ئ لةبةر ثَيناكرَيت،
ئَيستا كة بةستووة  ياسايةك  بة
نوَييةكةى ياسا بة كار نةماوةو
كة نةكراوة كوردستان ثةرلةمانى
رابردوودا سَيثتةمبةرى مانطى لة
ثةسةندى كوردستان ثةرلةمانى
رؤذنامةنووسى بةندكردنى كة كرد،
داواى بؤية هةر قةدةغةكراوة، تَيدا
بإيارةو ئةو هةَلوةشاندنةوةى
دةكةين». داودى شوان ئازادكردنى
كؤميتةى ديكةوة اليةكى لة
كة رؤذنامةنووسان، لة بةرطرى
نامةيةكدا لة  لة نيويؤركة، بنكةكةى

دادى ـــرى وةزي كــة ئــاراســتــةى
كوردستاني هةرَيمى حكومةتى
بة داودى شوان بةندكردنى كردووة،
رؤذنامةطةريى ياساى ثَيضةوانةى
نامةكةدا لة هةروةك دةزانن، كوردى
كة مةترسيدارة «شتَيكى  هاتووة
رؤذنامةنووس بةندبكرَيت، لةكاتَيكدا
كارى نوَيى بؤ ثةرلةمان ياسايةكى
ثةسةندكردووةو رؤذنامةطةريى
بةندكردنى شَيوازَيك هةموو بة
ــة ــةدةغ ق ــي ــان ــووس ــةن ــام رؤذن

كردووة».
نامةكةى  ديكةى بةشَيكى لة  
لة ــردن ــك ــري ــةرط ب كــؤمــيــتــةى 
(CPJ)دا رؤذنـــامـــةنـــووســـان
دادطــا بــإيــارةى ئــةو كة هاتووة 
نوَييةكة ياسا كة بووة كاتَيكدا لة
«وةقايعى لة ئؤكتؤبةردا  ٢٠ى لة

بَالوكراوةتةوة. كوردستان»دا

ثةرلةمان: 
ثالنى نييةء حكومةت

بَيئاطان لةيةكترى وةزارةتةكان
ل٢ بؤ
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بةهادينيوسف

دؤسيةي طةإانةوةي لة ثشتطيريي كورد
بؤ هَيزة دةكات كةركوك ئةمنيي ثارَيزطاي
توركمانةكانيش كةركوك، ئةمنييةكاني
ليذنة كــاري تةواوبووني  تا  ثَييانواية
هةيكةلي رَيكخستنةوةي ثةرلةمانييةكةو
فيرقة ثَيكهَيناني ثؤليسء بةإَيوةبردني
لةبارنيية كات عَيراق، سوثاي نوَييةكةي
هَيزة بؤ ئةمني دؤسيةي طواستنةوةي بؤ

كةركوك. لة عَيراقييةكان
ثؤليسي فةرماندةي تاهير،  جةمال ليوا
ثؤليسي هَيزةكاني  ئاشكرايكرد كةركوك، 
دؤسيةي وةرطرتنةوةي بؤ ئامادةن عَيراق
فرةإةطةزء هَيزةكاني لة كةركوك ئةمنيي
ناوضةكةيان ئاسايشي دابينكردني تواناي
بارودؤخي ــةواوي ت كؤنترؤَلي هةيةء
ئاراميي كردووةء ثارَيزطاكةيان ئاسايشي
ئةداي بةهؤي ثارَيزطاكةش بارودؤخي

كةركوكةوةية. ئةمنييةكاني دةزطا
ثؤليسي فــةرمــانــدةي قسانةي ئــةم 

كةركـوكدوايلَيدوانَيكيموةفةقروبةيعي،
عَيراق نيشتماني ئاسايشي راوَيذكاري
كات زووترين  «بة رايطةياندبوو كة هات، 
كةركوكء ثارَيزطاكاني ئةمنيي دؤسيةي
هَيزةكاني لة  بةغدا دواتر سةآلحةدينء 
ئةمنييةكاني هَيزة رادةستي فرةإةطةزةوة

دةكرَيتةوة». عَيراق
ئةمنيي ليذنةي ئةندامي كةمال، محةمةد
ثَييواية كةركوك،  ثارَيزطاي ئةنجومةني 
رادةستكردنةوةي دؤسيةي ئةمنييكةركوك
ناوضةكةداية خةَلكي بةرذةوةنديي لة
لةضاو ئةمني رةوشي باشبووني بةهؤي
بارودؤخةكة ترداء ثارَيزطاكاني زؤربةي
كةركوك تواناي ئةمنييةكاني لةبارةء هَيزة
ئاماذةي وةرطرتنةوةيئةودؤسيةيانهةية،
شارو لةناو ثؤليس «هَيزةكاني بةوةشكرد
نيشتماني ثاسةواني هَيزةكاني دةرةوةش لة
دابين ناوضةكة بؤ ئاسايش دةتوانن هةنء
هةموو بةرذةوةنديي لة ئةمةش بكةن،

اليةكداية».
بارودؤخةي لةم ــةوةي ب سةبارةت
طرفتي ضةندين كة كةركوكدا  ئَيستاي

بةجَيناهَيَلَيت، خــراث كاريطةري هةية
ثارَيزطاى ئةنجومةني كوردةكةي ئةندامة
هةن كة طرفتانةي «ئةو ثَييواية كةركوك
سياسي بةمةبةستي ثَيشوو دةسةآلتي
نينء ئةمني طرفتي ــردوون، ك دروستي
دؤسيةي رادةستكردنةوةي لة رَيطر نابنة
بةشداريي كةركوكيش ثَيكهاتةكاني ئةمنيء

ئةمنييةكاندا». دةزطا لة هةية كاريطةريان
بة توركمانةكان ــةردا ــب ــةرام ب ــة  ل
ئيدارةو لة نيية تةوافوق ئةوةى؛ ثاساوى
كةركوكداء ثؤليسي هَيزةكاني بةإَيوةبردني

ئةركةو ئةو بؤ نين راهَينراو مةشقثَيكراوو
دروست كةركوك لة بإيارة فيرقةيةي ئةو
ثَيكنةهاتووةو بةتةواوةتي  هَيشتا  بكرَيت،
رادةستكردنةوةىدؤسيةىئةمنيىبؤدةزطا

دةزانن. نالةبار شارةكة بة ئةمنييةكانى
بةرةي تؤران، ئةندامي ليستي حةسةن
توركماني لةئةنجومةنيثارَيزطاي كةركوك،
تواناي دةزطا ئةمنييةكاني كةركوك ثَييواية
ثاراستني دؤسيةكةو وةرطــرتــنــةوةي
بة بةوثَييةي نيية، كةركوكيان  ئةمنييةتي
ثَيبدرَيت، دؤسيةيان ئةو «ئةطةر ئةو وتةي

هَيزة دةبــَيــتء خراثتر  ئةمني ــي وةزع
نةكردووةو تةواويان  مةشقي ئةمنييةكان 
ثَيك عَيراق  سوثاي نوَييةكةي فيرقة 
لة بةإَيوةبردني هيض تةوافوقَيك نةهاتووةو
بة نيية»، كةركوكدا ثؤليسي دةزطاكاني
لَيكؤَلينةوةيةكي دوا دةزانَيت ثَيويستيشي
ليذنة كــارةكــانــي ــي ــوون ــةواوب ت وردو 
ئامادةيي كةركوكء لة ثةرلةمانييةكة
دؤسيةي ئةمنييةكانء ــا دةزط ــةواوي ت
رادةستي هَيزة كةركوك ئةمنيي ثارَيزطاي

بكرَيتةوة. عَيراقييةكان

كةركوك  ئةمنيى دؤسيةى نةهاتووة ئةوة توركمانى: كاتى بةرةى
كةركوك ئةمنييةكانى دةزطا بدريَتةوة

سةعدولَآل ثشتيوان

ثةروةردةى طشتى بةإَيوةبةرايةتى 
ــى وةزارةت ئــاطــادارى بةبآ سلَيمانى،
شةوانةى ئَيشكطرتنى بإيارى ثةروةردة،
خوَيندنطاكاندان قوتابخانةو لة مامؤستايان
بة هةنطاوة ئةو مامؤستايانيش دةداتء

سووكايةتي ثَيكردنيان دادةنَين.
بةإَيوةبةرَيتى نووسراوَيكى بةثَيى
ذمــارة كة ضةمضةماأل، ثــــةروةردةى
 ١١/٦ رؤذى لة لــةســةرةو (٧٤٧٥)ى 
ســةرجــةم ــةى ــت ــاراس دةرضـــــووة، ئ
سنوورةكة خوَيندنطاكانى قوتابخانةو
بإيارى جَيبةجَيكردنى بة ئاماذة كراوة،
شةواندا لة مامؤستايان ئَيشكطرتنى
بة ــاذة ــام «ئ هــاتــووة تَييدا ـــاتء  دةك
طشتى بةإَيوةبةرايةتى نــووســراوى
(٢٠٤٠٣) ذمارة سلَيمانى ثــةروةردةى

ئاطادارتان   ٢٠٠٨/١٠/٢٨ ــةروارى ب لة 
قوتابخانةو ثاراستنى بؤ دةكةينةوة
درا بإيار رَينمايى بةثَيى خوَيندنطاكان،
لة شةوانة ئَيشكطرى مامؤستاى دانانى بة

بةثَيى خوَيندنطاكان قوتابخانةو سةرجةم
بةإَيوةبةرةوة لةاليةن رؤذانة خشتةى
 ٢٠٠٨/١١/١ ـــةروارى ب لة ــت ــرَي دادةن

بكرَيت». جَيبةجآ
راطةياندنى بةرثرسى كؤيى، كازم

بَيئاطايى ثـــــةروةردة، ـــــى وةزارةت
راطةياندو بإيارةكة لة وةزارةتةكةيانى
ـــردةوةو ـــك رةت جَيبةجَيكردنيشى
«وةزارةتى وتى:  رؤذنامة لةوبارةيةوة بؤ
هةر نييةو ئاطادارى ئةو بإيارة ثةروةردة

دةركــردووة، بإيارةكةيان لةخؤيانةوة
بطرن، خؤيانة رةخنة مامؤستايانيش مافى
بإيارة بةو كار شَيوةيةك هيض بة وة

ناكرَيت.
مامؤستايان يةكَيتيى بــإيــارةكــة
كردو نيطةران خوَيندنطاكانى ئيدارةى
بة سووكايةتيكردن  بة  هةنطاوةيان ئةو 

دا. لةقةَلةم مامؤستايان
سديق، عةبدوإلةحمان مامؤستا
مامؤستايانى يةكَيتيى لَيثرسراوى
ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى بة ضةمضةماأل،
ثةروةردةى كة بإيارةين ئةو ئاطادارى
قوتابخانةو ئــاراســتــةى ضةمضةماأل
بةهةموو ـــردووةو ك خوَيندنطاكانى
ضونكة رةتدةكةينةوة، ئةوة شَيوةيةك
بة سووكايةتيكردنة ئةوة ئَيمة راى بة

مامؤستايان.
بةإَيوةبةرى نورى، كةمال مامؤستا
رؤذنامة بؤ ئةوةى سلَيمانى، ثةروةردةى
قسة كؤبوونةوةيةكدا لة كة ئاشكراكرد،
خوَيندنطاكان قوتابخانةو ثاراستنى لةسةر
لةو مامؤستايانةوةو لةاليةن ــراوة ك
وا كة ــةوةى ئ «لةبةر وتــى: بــارةيــةوة

خوَيندنطاكان قوتابخانةو لة هةندَيك
ماوةيةك هةية، ثاسةوان  بة  ثَيويستييان
بةر كةلة  كرد، لةوة باسمان ئَيستا ثَيش 
ثاراستنى ئةمنييةتى بةرذةوةندى طشتىء
بةإَيوةبةرو ثَيويستة  قوتابخانةكان 
قوتابخانةو ــادارى ــاط ئ مامؤستايان
بإيار بة نةبووة بةآلم  بن، خوَيندنطاكان
بخةوَيت». قوتابخانةكاندا  مامؤستا لة كة
نيم ـــةوةدا ئ لــةطــةأل ــن  «م وتيشى: 
لة شةو بةتانييةكةوة بة مامؤستا كة
زةمانى ضونكة بخةوَيت، قوتابخانةدا
خةَلك لة زؤر كة بةسةرضوو بةعس

بكرَيت».
بــةإَيــوةبــةرى نـــورى رةحـــيـــم،
بةوة ئاماذة ضةمضةماَليش، ثةروةردةى
ثةروةردةى بةإَيوةبةرايةتى لة كة دةكات
بةو كراوةو بؤ نووسراويان سلَيمانييةوة
ئاطادار خوَيندنطاكانيان قوتابخانةو ثَيية
ئَيمة كة بإيارةى ئةو » وتى: كردووةتةوة،
ناردوومانة، خوَيندنطاكان قوتابخانةو بؤ
بإياري بةَلكو نيية، خــؤمــانــةوة لــة 
ثَيية بةو ئَيمةش سلَيمانييةو ثةروةردةى

كردووة». نووسراومان

مةكتةبةكانيانء ثاسةوانى دةكاتة مامؤستايان سلَيمانى، ثةروةردةى
نيية بأيارة لةو ئاطاى ثةروةردةش وةزارةتى

دةكات ثشتطيريي تةسليمكردنةوةى دؤسيةكة كورد

قادر هةستيار

دةزطاى دامةزراندنى بؤ ثرؤذةياسايةك
دةخرَيتة كوردستان بةَلطةنامةكانى ثاراستنى
كة كــوردســتــان، ثةرلةمانى بــةردةســتــى
كوردستانةوة ثةرلةمانى ئةندامَيكى لةاليةن

ئامادةكراوة.
ئةو ــاز، ــب ــق جــام ــاري ت ــار، ــت ــةمــان ثــةرل
بةمةبةستى كردووة ئامادة ثرؤذةياسايةى
دامةزراندنى دةزطايةك بؤ ثاراستنى بةَلطةنامة
بةثَيى بةَلطةنامانةش ئــةو كوردييةكانء
لةو ئاشكراكردنيان وادةى هةستيارييان
لة هةروةك دةكرَيتء دةستنيشان دةزطاية
ثةيوةنديدارةكان اليةنة لة داوا ثرؤذةكةدا
ئةو ــةى رةوان بةَلطةنامةكانيان كة دةكرَيت

بكةن. دةزطاية
روونكردةوة،  رؤذنامةى بؤ جامباز،  تاريق
سةرؤكايةتى رَيطةى لة  ثرؤذةياساكةى كة
وةزيران ئةنجومةنى ثَيشكةش بة  ثةرلةمانةوة

بة تا تاووتوَيكردنى،  بةمةبةستى كــردووة 
جيهان وآلتانى ئةزموونى لة سوودوةرطرتن
بكرَيتء دةزطاية ئةو دامةزراندنى بؤ كار
دةرةكييةكانى ناوخؤيىء بةَلطةنامة سةرجةم

هةن. كورد لةسةر كة بكرَيتةوة كؤ تيا
دةزطاى سةرؤكى قةزاز، شةفيق هاوكات
ئةو طرنطيى بة ئاماذةى كوردى، ئةكاديمياى
ثَيويستة كة كردةوة روونى ياسايةداء ثرؤذة
تَيدا كورد لةسةر زانيارى كة هةبَيت دةزطايةك
لةسةر كارى بتوانَيت  بَيطانةش  كوردو  بَيتء
كوردى، ئةكاديمياى وةك «ئَيمة وتيشى: بكاتء
ثرؤذةياساية ئةو لةسةر خؤمان تَيبينييةكانى

دةدةينة حكومةت.
جَيبةجَيكردنى  تاريقجامباز، لةاليةكىترةوة
بةستةوة زانياريشى بةدةستهَينانى ياساي
بةَلطةنامة ثاراستنى دةزطاى دامةزراندنى بة
نةبَيت دةزطايةك «ئةطةر وتى: كوردييةكانةوةو
ضوارةمء دةسةآلتى تيابَيت، ديكؤمَينتى كة
زانيارييان ناتوانن مةدةنييةكان رَيكخراوة

بكةوَيت». دةست

بةلَطةنامة ثاراستنى بؤ ياسايةك
دادةأَيذرَيت كوردستان لة

مةحوى ئةلةند

طاز ـــةوتء ن ليذنةى  ســةرؤكــى
ئاشكرايكرد عــَيــراق، ثةرلةمانى لة 
دةتوانَيت كوردستان هةرَيمى حكومةتى
بيثاَلَيوَيتء دةريهَيناوة، كة نةوتةى ئةو
نةوت موشتةقاتى وةكو  ناوخؤدا لة
نرخى بة دةبَيت بــةآلم بيفرؤشَيت،
بضَيتة ثارةكةشى بَيتء نَيودةوَلةتى

عَيراقى فيدراَلييةوة. سندوقى
راطةياند: رؤذنامةى بة بةلو عةلى د.
لة طــاز ــةوتء ن ثــرؤذةيــاســاى هةتا 
نةكرَيت، ثةسةند  عَيراقدا ثةرلةمانى 
ناتوانَيت كوردستان هةرَيمى حكومةتى
فرؤشتن، بؤ دةرةوة بنَيرَيتة نةوتة ئةو
رَيطةى كؤمثانياى لة نةوت تةنها ضونكة

عَيراق دةرةوةى دةنَيردرَيتة سؤمؤوة
تةنها كؤمثانياية ئــةو فرؤشتن، بؤ 
بؤ عَيراقة حكومةتى رَيطةثَيدراوى

عَيراق. نةوتى فرؤشتنى طرَيبةستى
خستةإوو ئةوةشى بةلو، عةلى د.
كوردستان هةرَيمى حكومةتى كة
كة بةكاربهَينَيت نةوتة ئةو دةتوانَيت
بةشَيوةيةك ئةمةش دةرهَينراوة، ئَيستا
ثاآلوتنى بؤ  دابنَيت طةورة ثاآلوطةى 
موشتةقاتى نةوت وةكو نةوت، ئةوكاتة
بةكارى ناوخؤ كاروبارى بؤ دةتوانَيت
نرخى بةثَيى ثَيويستة ئةمةش بهَينَيت،
دةبَيت ثارةكةشى بَيتء نَيودةوَلةتى
عَيراقى ميزانيةى سندوقى بضَيتة

فيدراَلةوة.
ليذنةى سةرؤكى لَيدوانةى ئةم
عَيراق ثةرلةمانى لــة ــاز  ط نـــةوتء

حكومةتى بةرثرسانى كة لةكاتَيكداية
هةرَيمى لة كة دةكةن بةوة ئاماذة عَيراق
قاضاخ بة نهَينىء بة كوردستاندا
دةنَيردرَيتة دةفرؤشَيتء هةرَيم نةوتى

دةرةوة.
وةزيرانى سةرؤك ماليكي، نورى
طفتوطؤكردنى لةكاتى ثَيرآ عَيراق،
ثرؤذة لةسةر ــران وةزي ئةنجومةنى
ثشكى ــراقء ــَي ع ٢٠٠٩ى  بــودجــةى
وتوويةتى كوردستان، هةرَيمى بودجةى
لةبارةى بكرَيت ثَيداضوونةوة «دةبَيت
بؤ هَيماى ــودجــة»،  ب دابةشكردنى
بة نةوت فرؤشتنى طةندةَلىء بوونى
لة دةستوور بة نةبوون ثابةند قاضاغء
داوايكرد كردووة، كوردستان هةرَيمى
ساَلَيكة ضةند  كة هةرَيم بودجةى  كة
بكرَيت. دةستكارى ،٪١٧ بة جَيطيركراوة

ثةرلةمان: طاز لة ليذنةى نةوتء سةرؤكى

دةتوانَيت كوردستان هةرَيمى حكومةتى
بهيَنَيت بةكاري دةريهيَناوة، نةوتةى ئةو
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مؤديلَيكة...... كوردستان بارزانى: مةسعود
فاينانشاأل راثؤرتةكةى لة بةآلم
ئةمريكى، باآلى ديبلؤماتَيكى تايمزدا، 
ببرَيت، ـــاوى ن نةيويستووة ــة  ك
بةغدا لة خةَلكى لة  «زؤرَيــك  دةَلَيت: 
ناإواننة داهاتوو بؤ مؤديلَيك وةك
مؤديلَيك وةك  بةَلكو كوردستان، 
دةبَيت كة دةكةن، تةماشاى هةَلة لة
بة لَى خؤتى نةكةيتةوةو دووبــارةى

بطريت». دوور
نووسينةكةيدا، ديكةى بةشَيكى لة
دةكات لةوة  باس بارزانى،  مةسعود 
عَيراقى دةستوورى لة هيضكات كة
دةنووسَيت: بارةيةوة لةو الينةداوة،
كوردستان هةرَيمى «حكومةتى

ديموكراتةو فيدراَلى عَيراقَيكى ثابةندى
لة دةستوورى سةرجةم كارةكانيدا لة

الينةداوة». عَيراقى
كةركوك، ـــارةى دةرب ــةروةك ه
نووسيويةتى: ــم ــةرَي ه ــى ســةرؤك
لةسةر بةغدا ــوردو ك تةنطذةكانى
ساَلة   ٨٠ لة زياتر كةركوك مةسةلةى
خؤيةوة بة توندوتيذيى  بةردةوامةو 
ئَيستا دةستوورى عَيراقىداواى بينيوةو
كةركوك ريفراندؤم لة دةكات كة ئةوة
ئايا بزانرَيت ئةوةى بؤ سازبكرَيت،
هاتنةوة داواى شارة ئةو دانيشتووانى
ذَيردةسةآلتىحكومةتىهةرَيمدةكةن؟
كة خستووةتةإوو ئةوةيشى  بارزانى

ئاسان كارَيكى ريفراندؤم دةزانن ئةوان
ديكة  ٨٠ ساَلى لةوةى باشترة نيية، بةآلم
هةموو بة هةبَيت. «ئَيمة رازين ناكؤكيى
كورديش طةر راثرسييةكة، ئةنجامَيكى
كة رَيذةى دةدةم ثةيمان برديةوة ئةوا
عــةرةبء توركمانء نوَينةرةكانى
لةسةر كــةركــوك مةسيحييةكانى
ثةرلةمانى حكومةتء لؤكاَليى ئاستى

بكةين». زياد كوردستان
فاينانشياأل راثؤرتةكةى بــةآلم
ئانا رؤذنامةنووس كة بةريتانى، تايمزى
دةكات بةوة ئاماذة نووسيويةتى، فيفَيأل
كةكَيشةىكةركوكطةورةترينكَيشةى
هةَلبذَيردراوى سةرؤكى بــةردةم

عَيراقدا. لة دةبَيت ئةمريكا
رؤذنـــامـــةى   راثـــؤرتـــةكـــةى
بة تايبةتة زؤرى بةشَيكى  ناوبراو،
بآلوى هةرَيمداء لة طةندةَلى قةيرانى
طةندةَلى «زيادبوونى كة كردووةتةوة،
خةَلكى الى بَيمتمانةيى كوردستان لة
ثارتى ــةردوو ه بة بةرامبةر كــورد
خةَلكى دروستكردووةو دةسةآلتدار
بؤ ئةوةى دةكةن كة ئاسايى طلةيى ئةوة
بخةيتة خؤت دةبَيت بيت، سةركةوتوو
بوارة هةموو يةكَيتيىء يان ثارتى ثاأل
دوو لةاليةن ئابوورييةكان سياسىء
حيزبةوة دوو ئةو سةرؤكى  بنةماَلةى

كراوة. كؤنترؤأل

حةسةن مةال مةريوان

هةولَير

لة رةخنة ثةرلةمان،  ئةندامانى 
دةطــرن ــان ــةك وةزارةت حكومةتء
لة نين يةكتر ــاطــادارى ئ هيض كة 
ئةوةش كارةكانيانداو جَيبةجَيكردنى

دةطةإَيننةوة. حكومةت بَيثالنيى بؤ
ثةرلةمانى دوَينَيى كؤبوونةوةى لة
وةزيرى ئامادةبوونى بة كوردستاندا،
باآل، خوَيندنى وةزيرى ثةروةردةو
نزيكةى كَيشةى لةسةر طفتوطؤ

دةرضووى  خوَيندكارى هةزار  ١٠
ثةيمانطةء هيض لة كة كرا ئامادةييةكان
وةرنةطيراونء كوردستان زانكؤيةكى
هةردوو كة كرد داوايان ثةرلةمانتاران
ثَيويست روونــكــردنــةوةى ــر  وةزي
هؤكارةكانى لةبارةى بخةنةإوو

خوَيندكارانةوة. كَيشةى
ئةندامى بانيمارانى، عوسمان
لة رةخنةى كوردستان، ثةرلةمانى
طرت ثةيوةنديدارةكان وةزارةتــة
وتى: خوَيندكارانء  كَيشةى لةسةر 
باآلو وةزارةتى خوَيندنى «وةزارةتى
يةكتر ئــاطــادارى هيض ـــةروةردة، ث
كارةكانياندا»، جَيبةجَيكردنى لة نين
ثالن نةبوونى بؤ طةإاندةوة ئةوةشى
وةزارةتةكانةوة حكومةتء  لةاليةن

كاروبارةكانيان. رَيكخستنى بؤ
وةزيــرى هـــادى،  ئيدريس د. 
وةرنةطيرانى هؤكارى باآل، خوَيندنى
ثةيمانطةكان زانكؤء  لة خوَيندكارانى 
ــى ــوون ــادب زي ـــؤ طـــةإانـــدةوة ب
لة دةرضــوو خوَيندكارانى ــذةى رَي
«ئةمساأل ــى: وت ئامادةييةكانداو 
وةرطرتنى تــوانــاى زانكؤكان لة 
هةبووة،  خوَيندكارمان هــةزار  ١٤
هةزار   ٢١ نزيكةى ئةوةشدا لةطةأل
بةآلم وةرطــرتــووة، خوَيندكارمان
خوَيندكار زؤر ذمارةيةكى هَيشتا

وةريان بطرين». كة ناتوانين ماوة
ثةروةردة وةزارةتى لة رةخنةشى
داخستنى بإيارى تاكاليةنة كة طرت
مامؤستايانى ثَيطةياندنى ثةيمانطةى
بؤ زانى هؤكارَيك بة ئةوةشى داوةو

كَيشةية. ئةو دروستبوونى
وةزيرى عةبدوإلةحمان، دَلشاد د.
بةرطرى خؤيةوة لةاليةن ثةروةردة،
كردو وةزارةتــةكــةى كارةكانى لة 
لة مامؤستايان «ثةيمانطةكانى وتى:
داخراون زانستى بنةمايةكى سةر
زانستى ئاستى بةرزكردنةوةى بؤ
رزطاربوون بنةإةتىء مامؤستايانى
ذمارةى زيادبوونى هةآلوسانء لة

بنةإةتى». مامؤستايانى
روونكردنةوةكانى ســةرةإاى
ثــــةروةردةو ـــرى ـــةردوو وةزي ه
خوَيندنىباآل، زؤرَيكلة ثةرلةمانتاران
دروستبوونى هؤكارى  ثَييانوابوو 
نةبوونى كَيشةية دةطةإَيتةوة بؤ ئةو
وةزارةتــة حكومةتء لةاليةن ثالن

ثةيوةنديدارةكانةوة.
سةرؤكى مــةحــةمــةد، ــاز  ــازن ن

لة باآل خوَيندنى ثةروةردةء  ليذنةى
لة رةخنةى كوردستان، ثةرلةمانى
طرت لةسةر وةزيرة ثةيوةنديدارةكان
داوايــان كة خوَيندكاران، كَيشةى
دانيشتنى ثةرلةمان لَيكرابوو ئامادةى

 ٥ كؤى  لة وةزير  ٢ تةنها بةآلم بن،
ئامادةبوونء داواكـــراو ــرى وةزي
دوو ئةو  داواى تةنها «ئَيمة وتى: 
داواى بةَلكو نةكردووة، وةزيرةمان
وةزيرى ثالندانانء كارو وةزيرى 
لة بن ئامادة كة كــردووة دارايمان 
خستةإوو ثــةرلــةمــان».ئــةوةشــى
ثالنَيكى هيض حكومةت ئةوةى لةبةر
نيية بةديلَيك هيض ئَيستاش نةبووة،

ئةوكَيشةية. بؤ
لةيةك ــةر  «ب وتيشى:  نــازنــاز
باسى باآل خوَيندنى وةزارةتى ساأل 

مانط   ٨ كــردووةو هؤَلى نةبوونى
بؤ  دؤالر مليؤن ١٢ ئَيستا ثَيش
كراوة، تةرخان هؤأل دروستكردنى

دروست نةكراوة؟». بؤضى
دواتر لةميانةىطفتوطؤكانداو دواى
ثَيشنيازةكانى سةرجةم وةرطرتنى

ثةرلةمان سةرؤكى ثةرلةمانتاران،
خاَلَيكدا ضةند لة ثَيشنيازةكانى هةموو
طفتوطؤى ــةوةى  ئ بؤ كــؤكــردةوة
بةهؤى بـــةآلم بــكــرَيــت، ــةســةر  ل
ثةرلةمانتارانةوة، ثرسيارى زؤريى
يةكشةممةى بؤ  دواخرا دانيشتنةكة 

داهاتوو.
ثةرلةمانتارانيش ثَيشنيازةكانى
لة ثَيداضوونةوة -١) لة:- بوون بريتى
ئةوانةى -٢ خوَيندكاران، وةرطرتنى
ناوةإاستءخوارووى لة ثَييانخؤشة
بنَيردرَينبؤزانكؤكانى عَيراقبخوَينن،
كوإة خوَيندكارانةى  ئةو  -٣ ئةوآ،
ــن، ــةت دةرام ــةم ك ــان شــةهــيــدن،  ي
وةربطيرَين، ئةهلييةكان زانكؤ لة
بطرَيتة كؤلَيذةكة خةرجيى حكومةت
بؤ خــول، كــردنــةوةى   -٤ ئةستؤ،
كاركردن، بوارةكانى لة فَيركردن
عةسكةرىء خولى كردنةوةى -٥
ليذنةيةك ثَيكهَينانى -٦ ثؤليسى،
كة كَيشةية، ئةو بةدواداضوونى بؤ
حكومةتء ئةندامانى  لة ثَيكبَيت 

ثةيوةنديدارةكان). وةزارةتة

بيَئاطان» لةيةكترى وةزارةتةكان نييةو ثالنى «حكومةت
بةيانيتباشكوردستان

رؤذنامة

يــةكــَيــتــى ثــةرلــةمــانــتــارانــى
«بــيــرو ـــت ـــَي كــوردســتــان دةَل
خةونى بؤضوونةكانى ماليكى وةكو
كهساني حكومةتةكةى واية، ضؤلةكة
بهإَيوهي ئــهزمــوون بآ الوازو
گهندهَليي مــؤرانــهي به ــهنء ده ب

تهنراوه».
مةدةنييةكانى سياسيىء ناوةندة
بةردةوامن كوردستان، هةرَيمى
قسةكانى بةرثةرضدانةوةى لةسةر
وةزيــران، سةرؤك  ماليكى  نورى
داواى كةمكردنةوةى دةسةآلتى كة
ناوةندى بةهَيزكردنى هةرَيمةكانء

كردووة.
ثةرلةمانتارانى يةكَيتيى
بةياننامةيةكدا لة دوَينآ كوردستان،
بة وه زيراني سه رؤك هةوَلةكانى

عَيراق طةإاندنةوةى بؤ «هةوَلدان
جَيگهيه ي ئه و بؤ يان سفر، خاَلي بؤ
بهرامبهريدا له خؤي دوَينآ تا كه
لة قةَلةمدا، لة گرتبوو» سهنگهري
بيرء بةياننامةكشدا ديكةى بةشَيكى
سةبارةت ماليكى بؤضوونةكانى
هةرَيمةكانء الوازكــردنــى بــة 
ناوةندى حكومةتى بةهَيزكردنى
شوبهَينراوة ضؤلةكة» «خةونى بة
خهوني وهك بؤچوونه، بيرو «ئهم
كه دووربين كهسَيكي وايهء چؤله كه
ئهمهي بوآ، عَيراقي  بهرژهوهندي 

ناكرآ». قبوأل پآ
بؤ ئـــامـــاذة بــةيــانــنــامــةكــة
لهوهدا «كَيشه كه  كة ئةوةشدةكات
ناوهنددهسهآلتيكهمه، به َلكو نييهكه
بهكارهَيناني چؤنيهتي  لهبهر  كَيشه
الوازو كهساني كه دهسهآلتهيه  ئهو
به دهبهنء بهإَيوهي ئهزموون بآ

تهنراوه». گهندهَليي مؤرانهي

ماليكى «بؤضوونةكانى
واية» ضؤلةكة خةونى وةكو

خوَيندنطةيةكي ضةمضةماأل لة

دةكرَيتةوة كضان شةوانةي
بةكر رانكؤ

خوَيندنطةيةكى ضةمضةماأل،  قةزاى لة يةكةمجار بؤ
دةكرَيتةوة. كضان بة تايبةت شةوانةى

ضةمضةماأل، ثةروةردةي بةإَيوةبةري رةحيم، نوري
زؤر داواكاريي كة ئةوةي دواي راطةياند: رؤذنامةي بة
تايبةت شةوانةي خوَيندنطةيةكي كردنةوةي لةسةر بوو
دابينكردنء بؤ ثَيداويستييةكانمان بيناو ئَيمةش كضان، بة
بؤ بنةإةتيمان سَيي و دوو يةكء ثؤلي ئَيستاشدا لة

كردوءنةتةوة.

دةكرَين دةستطير موسأل لة داواكراو ٧٠
طؤران ئةمير

موسأل
هةَلمةتَيكى ضةند لة عَيراق، سوثاى ثؤليسء هَيزةكانى
لة قاهيرة وةحدةو ئينتيسارو طةإةكةكانى لة ثشكنيندا
داواكــراو  ضةكدارى  ٧٠ توانييان موسأل،  خؤرهةآلتى

بكةن. دةستطير
مةبةستى بة عَيراق سوثاى هةوَلةكانى رؤذَيكة ضةند
لةو كراونةتةوةو موسأل، ضإتر لة ياخيبووان راوةدوونانى

تيرؤريست دةستطيركراون. ضوارضَيوةيةشدا ضةندين
هةَلمةتة فةرمى وتةبَيذى عةبدولستار، خاليد عةميد
رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكيدا لة موسأل، سةربازييةكانى
دوءانيان دةستطيركراوةكاندا لةنَيو بةوةدا، ئاماذةى

سوريية. بة رةطةز يةكَيكيان كة ئةميريان هةية، ثلةى
ضوارضَيوةى هةَلمةتةكانياندا كة لة خستةإوو ئةوةشى
تةقةمةنىء ضةكء ثارضة ضةند بةسةر طرتووة دةستيان

ضةكدارييةكان. رَيكخراوة بة تايبةت بةَلطةنامةيةكى
ئةوة دواى عَيراقى، هَيزةكانى هــةوآلنــةى ئــةم 
كردةوة موسأل  لة رابــردوودا  مانطى ضةند لة كة دَيت
دذى لة كردبوو زيادبوون  لة رووى تيرؤريستييةكان 

مةسيحييةكان. بةتايبةتيش مةدةنىء هاوآلتييانى

تةسليمى ذنَيك خؤى بكوذى

ثؤليس دةكات
رؤذنامة

رانية، قــةزاى بة سةر حاجياواى شارؤضكةى لة 
كردووة. ثؤلس هَيزةكانى تةسليمى خؤى تؤمةتبارَيك

ذنان، دذى توندوتيذى بةدواداضوونى بةإَيوةبةرايةتى
ئاماذة  بآلويكردووةتةوة، ١١/١٠ كة راطةيةنراوَيكيدا لة
بةإَيوةبةرايةتييةكة ئةوةى «دواى كة دةكات ئةوة بؤ
كوشتنى تاوانى بارةى لة كرد وردى بةدواداضوونى
حاجياواى شارؤضكةى لة كة مةحمود) عومةر (نةزاهةت
بة   ٢٠٠٨/١١/٣ رؤذى كــوذرا، رانية قــةزاى بة سةر 
ئاسايشى فرياكةوتنء  ثؤليسى هَيزةكانى هاوكاريى 
هةروةها دةستطيركرد، تؤمةتباريان دوو سلَيمانى،

بة  خؤى تةسليم ٢٠٠٨/١١/١٠ تؤمةتبارى سَييةم رؤذى
(٤٠٦) مادةى بةثَيى كة كرد، حاجياوا ثؤليسى هَيزةكانى

تؤمةتبارة». عَيراقى سزادانى ياساى لة

موةليدة كارةباى دةكرَيت داوا

سةعات حةوت بكرَيتة
عةبدوإلةحمان شارا

سةنديكاى ســةرؤكــى ئةحمةد، حاجى بــورهــان
راطةياند: رؤذنامةى بة  سلَيمانى، ئةهلييةكانى  موةليدة

بؤ  دينارةوة  ٣٦٠ لة طاز نرخى طرانبوونى بةهؤى
ئةنجومةنى  لة  ــان داواي ليترَيك،  هةر بؤ دينار  ٤١٠
بدةن نيشان رةزامةنديى كردووة كة سلَيمانى ثارَيزطاى
موةليدة كارةباى سةعات يةك كةمكردنةوةى لةسةر
كة بةوةكرد ئاماذةشى  سلَيمانى، سنوورى ئةهلييةكانى 
داواكةيان، ئةوا بة رةزامةندبن ثارَيزطا ئةطةر ئةنجومةنى
ئةهلييةكانى موةليدة مةركةزيى، ضونكة دةبَيتة بإيارةكة
كارةبا سةعات حــةوت ــة رؤذان سلَيمانى، هةولَيرو
هةزار دينار نؤ ئةمثَيرَيك هةر بؤ كة هاوآلتييان، دةدةنة

وةردةطرن.
سلَيمانى ئةهلييةكانى موةليدة رؤذَيكة ضةند ماوةى
كردووةتة كارةبايان ثَيدانى سةعاتةكانى سةربةخؤ

سةعات. حةوت
ئةهلييةكان سةرؤكى ليذنةى موةليدة سةعيد، عةباس
راطةياند: رؤذنامةى ثارَيزطاى سلَيمانى، بة ئةنجومةنى لة
سةنديكاى داواكةى لةسةر طفتوطؤداية لة ليذنةكةمان
ئةوان بةآلم لَينةدراوة،  بإيارى ئَيستا تا موةليدةكانء 
كةمكردووةتةوة، كارةبايان سةربةخؤ رؤذَيكة ضةند
كارةباى سةعاتةكانى كة بإيارمانداوة  لةبةرئةوة
هةتا سةعات، هةشت بة بكرَيتةوة ئةهلييةكان موةليدة
لةسةر بإيار دةبَيتء تةواو ليذنةكة كارةكانى ئةنجامى

دةدرَيت. كةمنةكردنةوةى يان كةمكردنةوة

عةبدوإلةحمانئةبوبةكر

بةإَيوةبةرايةتىشوَينةوارىسلَيمانى،
لة  داواى  ١٠٠٥ ذمارة نووسراوى بة
كة وةزارةتى كردووة ثارَيزطاى سلَيمانى
كة بكات، ضؤأل كؤن سةراى بيناى ناوخؤ،
بة سلَيمانىء شارى ناوةندى دةكةوَيتة
وةزارةتى دادةنرَيت، مَيذوويى بينايةكى
ضؤأل بيناكة ئايندةدا هةفتةى لة ناوخؤش

دةكات.
بةإَيوةبةرى جاف، عةلى حةسةن
وةكالةت، بة سلَيمانى شوَينةوارى
نووسراومان راطةياند:  رؤذنامةى  بة
كردووة، سلَيمانى  ثارَيزطاى ئاراستةى 
بكاتةوة بؤ ئاطادار ناوخؤ تا وةزارةتى
ليذنةى بؤئةوةى بيناية، ئةو ضؤَلكردنى
تيايدا. دةستبةكاربن ضاكسازيى ثرؤذةى
هةوَلدةدةن كة بةوةشكرد ئاماذةى
مؤزةخانةيةكى ــو وةك ــةرا س بيناى

شارى بؤ بهَيَلنةوة  جــوان مَيذوويى
ناوبراو وتةى بةثَيى ضونكة سلَيمانى،

سلَيمانيية». شارى سمبولى بيناية «ئةو
سةبارةتبةداواكارييةكةىوةزارةتى
جةالل سلَيمانى،  شوَينةوارى بؤ ناوخؤ 
ناوخؤ، وةزارةتى بريكارى كةريم، شَيخ
هةفتةيةدا لةم كرد، ئاشكرا رؤذنامةى بؤ
دةكرَيتء ضؤأل بيناكة تــةواوةتــى بة 
تَيدا كارى ئَيستا هةر دةتوانن شوَينةوار
بةدةست بضووكى بةشَيكى تةنها بكةن،

ماوة. ناوخؤوة وةزارةتى
ناوةإاستى لة كؤن، سةراى بيناى
رابردووداء سةدةى بيستةكانى ساَلى
ئينطليزةكانةوة حكومإانى سةردةمى لة
جَيطةى دروستكراوةء سلَيمانى لة
بووة، سلَيمانى موتةسةريفةكانى كارى
دةيةوَيت شوَينةوارى سلَيمانى ئَيستاش
كوردةواريى تةالرسازي  مؤركَيكى بة
شوَينَيكى وةك بكاتةوة، دروستي

مَيذوويى.

سلَيمانى ناوخؤ، سةراى وةزارةتى
شويَنةوار فةرمانطةى دةداتةوة

نةبوون دانيشتنةكة ئامادةى وةزير سآ
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دةيبـةنةوة؟ كـاميـان بــــــــارزانــى، ئـةردؤغـانء

ديدارةكةى لة ئؤسلو ئَيمرة ثرؤفيسؤر
بارزانى دذة وتبووى رؤذنامةدا، لةطةأل
كة ئةوةى دواى  كةمبووةتةوة توركيا  لة
كةمكردةوة، توندةكانى لَيدوانة بارزانى
تورك رؤشنبيرانى نووسةرانء هةروةها
ئاراستةيةكى نووسينةكانياندا لَيدوانء لة
بة سةبارةت ــرت وةرط ميانإةوانةيان 
بؤ ثَيشةكييةك وةك هةموو ئةمانة بارزانى،
ئاراستةى توركيا بؤ بارزانى سةردانةكةى

وةرطرتووة.

ضاالكييةسياسييةكانى
بارزانىءخؤسةلماندن

هةرَيمى ســةرؤكــى وةك بــارزانــى
بةغدا، بؤ سةردانةكةى دواى كوردستان
بة ثَيشوو جارةكانى لة  جياواز لةوكاتةدا
ئَيرانى سةردانى شاندَيك سةرؤكايةتيى
تؤثبارانكردنى بابةتى ئةوةى لةطةأل كرد،
هَيزةكانى بوونى  هةرَيمء سنوورةكانى 

حاَلةتَيكى بــةآلم لَيوةكرا، باسى ثــذاك
ئَيرانء لة نةبوو دروســت هةستيار
هةَلوَيستى بة سةبارةت ئَيران كوردةكانى
بارزانى سةردانى  بةدَلنياييةوة بارزانى، 
توركيا، بؤ سةردانى لة جياوازة ئَيران بؤ
سةردانةكةى هةمانشَيوةى بة بارزانى
نايةتة هاوكَيشةكة لة توركيا لة ئَيران، بؤ
سةردانى بارزانى ئَيران دواى دةرةوة،
ئَيستاش تا  كرد، فةرةنساى ئةمريكاو 
بؤ بارزانى سةردانى طةشتةكةيداية، لة
ئةو ترى اليةنَيكى وآلتانة، طــةورة ئةو
توركيادا بةسةر  بارزانى كة هةيمةنةية 
طةشتة ئــةو  كــؤى لة دةدات، نيشانى
لةطةأل كؤبوونةوةى بارزانىء  سياسييةى
ئاماذةن وآلتانة، ئةو بةرثرسانى طةورة
سياسيى مةيدانى لة بارزانى ئةوةى بؤ
هةية، طرنطى بةهَيزو ثَيطةيةكى ناوضةكة
حيساب لةسةركردنء  هةَلوَيستة  جَيطةى 
كة دةطةيةنَيت ئةوة  ئةمةش  بؤكردنة،
دةكرَيت سةركردةيةك وةك بارزانى
كَيشةكان بــكــاتء توركيا ــى ســةردان

طفتوطؤ بة توركيا كاربةدةستانى لةطةأل
ثَيشبينى ئةوةى لةطةأل بكات، ضارةسةر
لة توركى اليةنى بارزانىء دةكرا ئةوة
رووينةدا، ئةوة ببينن، بةآلم يةكتر ئةمريكا
توركيا سةرنجة جَيطةى ئــةوةى بةآلم
كرد بارزانى ئاراستةى بانطهَيشتنامةيةكى
سةردانى توركيا شاندةكةى ئةوةى ثَيش
بؤخؤى ئةمةش بكات، كوردستان هةرَيمى
ضونكة جَيهَيشتووة، كراوةى ثرسيارَيكى
توركى شاندى بةغدا، بؤ سةردانةكةيان لة
هةولَير سةردانى  دابوو  ئةوةيان  بةَلَينى 

بكةن.

بارزانى ئةطةر
بكات سةردانىتوركيا

بكات، بارزانى سةردانى توركيا ئةطةر
رووبدات نزيكة سياسييةوة ئةطةرَيكى لة
بؤ بانطهَيشتنامة ئةوةى دواى بةتايبةتى
ئةم كــراوة. بارزانى ثَيشكةشى توركيا 
لةثشتة، سياسى بابةتى زؤر ئةطةرة
وةك ضونكة ــى، ــارزان ب بؤ بةتايبةتى
بارزانىء مَيذووى  باسمانكرد، لةثَيشةوة 
بؤية ئاَلؤزة، توندو مَيذوويةكى توركيا
لة ــةورة ط سياسيى وةرضةرخانَيكى
ئةم كاتَيك هةية، بوونى بارودؤخةكةدا
ضاودَيرانى سياسى واقيع، بة ئةطةرة بوو
هةوَلة لةم مَيذوويى طرنطء هةنطاوَيكى بة
ضةند توركيا حكومةتى ثَييانواية دةإواننء
لةطةأل ثةيوةندى لة  هةية  مةبةستَيكى
دوو لة ئةمةش  كة كوردستان، هةرَيمى 
كة دةبينَيتةوة، خؤى سةرةكيدا تةوةرى
بابةتى كةركوكء مةسةلةكانى لة بريتين
هةريةكةيان تــةوةرة  دوو ئةم ثةكةكة،
هةية، توركيا  بؤ طةورةيان زؤر طرنطيي 
كَيشةيةك دروستكردنى كةركوكء بابةتى
خؤكردنة توركمانةكان، كَيشةى بةناوى
فشار توركيا،  حكومةتى  لةاليةن  خاوةن

عَيراق حكومةتى بؤسةر  دروستكردن
كة بابةتانةى ئةو  هةموو بإيارةكانء  لة
هةية، كةركوكةوة كَيشةى بة ثةيوةنديان
ترى لةثشتة، مةبةستى بؤ توركيا ئةمةش
كوردةكانى سةربةخؤيى  لة ترس  لةوانة
كوردةكانى لةسةر مةترسيى عَيراق،
عَيراق لة  ثَيطةيةك دروستكردنى توركيا، 
سةر بؤ كةركوك طةإانةوةى بؤخؤى،
ثَيطةى فراوانبوونى  كوردستانء هةرَيمى 
سياسيى مةبةستى ضةندين ئةمانةو كورد،

توركياوةن. دةستوةردانةكانى لةثشت تر
كرَيكارانى ثارتى بابةتى دووةم تةوةرى
بابةتة ئةم ئــةوةى لةطةأل كوردستانة،
سةركردةكانى بة راستةوخؤى ثةيوةندى
كوردستان، هةرَيمى لة نيية ــوردةوة ك
هةرَيمى بةرثرسانى بؤضوونى بــةآلم
نةرَينى بة  ئةطةر طرنطة زؤر كوردستان 
داخستنى توركيا، بؤ ثةكةكة لةمةإ بَيت
كوردستان لة ثةكةكة بارةطاكانى هةموو
ئةو ئاراستةى بة يةكةمدا هةنطاوى لة
لةو يةكَيك روويدا، نةرَينيية ثةيوةنديية
بؤى توركيا حكومةتى كة هةَلوَيستانةى
ناساندنى تيرؤريست بة ــدةدا،ت ــةوَل ه
كاربةدةستانى لةاليةن لة ثةكةكةية
بةتايبةت كوردستان هةرَيمى حكومةتى
ثَيشمةرطة شةإكردنى هةروةها بارزانى،
دةركــردنــى بؤ توركيا سوثاى لةثاأل
سنوورييةكان، لة ناوضة ثةكةكة ضةكدارانى
روويداوة، ثَيشتر سيناريؤية ئةم هةرضةندة
ــارة دووب خؤى ــار زؤرج مَيذوو  بــةآلم
بارزانيدا لةو سةردانةى ئةطةر دةكاتةوة،
بارزانى ئةوا ثَيشةوة، هاتة وا ئةطةرَيكى
طةلى مَيذوويى هةَلوَيستَيكى لةبةردةم
جطة هةَلبذَيرَيت، اليةنَيك دةبَيت كورددا
هةرَيمى سةرؤكى وةك بارزانى لةوةش
طةورةى طرنطيى توركيا لة كوردستان
قسةكردن توركيا، كوردةكانى بؤ هةية
ئؤجةالن، وةك ترى بابةتى هةندَيك لةمةإ

ضاودَيرانى طشتى بةشَيوةيةكى يــان
سياسييةكان شرؤظة كؤدةنطى سياسيى
سةرةكى جةوهةرى دةخةنةإوو ئةوة
قسةكردن لة بريتيية بارزانى سةردانةكةى
هةر ثةكةكة، كَيشةى  بابةتى  لةسةر
ضةكدارانى دذى توركيا لة هةَلوَيستَيك
لَيناكةوَيتةوة، باشى شتَيكى ثةكةكة،
كة توركيا لة  كورد كَيشةى بة  سةبارةت
هةرضةندة روونة، مةترسييةكى  ئةمةش
حكومةتى سةرؤكى بارزانى نَيضيرظان
وتبووى شةرقولئةوسةت بؤ هةرَيم
بؤ ثَيشوةختى مةرجَيكى هيض توركيا

دانةناوة. دانوستاندنةكان

كامياندةيباتةوة:

طةورةتربَيت بابةتَيك لة كَيشةكة رةنطة
دؤإاندن، بردنةوة يان ناوى لَيبنَيين ئَيمة كة
سةرؤكى لة هةريةك بةدَلنياييةوة بةآلم
كؤمةَلَيك توركيا سةرؤكى هــةرَيــمء
ئَيستا بابةتى تا هةية، مةبةستى سياسييان
هةروةك نةبووةتةوة، يةكاليى سةردانةكة
سةرؤكى حسَين، فوئاد  د.  لَيدوانةكةى
كةرةتيكردةوة ديوانىسةرؤكايةتىهةرَيم،
بكات، توركيا سةردانى بارزانى زووانة بةم
توركيا دةرةوةى وةزيرى هةمانشَيوةش بة
ئةوةى بؤ هَيشتا زووة راطةياند كة ئةوةى
بؤ باآل ئاستى لة دروستبَيت  ــةردان س
طفتوطؤكان لةاليةن توركياوة، بةآلم هةولَير
سةردانانة. ئةم دروستبوونى بؤ رَيطةيةكن
سنوورى ثاراستنى بارزانى، هةطبةى لة
وةك كةركوك ترى بابةتَيكى هةرَيمء ضةند
زؤر توركيا، هةطبةى لة هةية، بةآلم بوونى
ضوونى بة رةنطة كة  لةثشتة،  ترى شتى
نةكرَيتةوة، يةكاليى شت زؤر  بارزانى
كة هةية كةيسى ضةندين توركيا ضونكة

عَيراقةوة. كوردستانى بة وابةستةن

خـؤثيـشـــــــاندان الدةبـرَين  رَيكـخستنـى ثـرؤذةيـاسـاى لـة ثـيَنـج مـادة
محةمةد كةريم

طاز نــةوتء ياساي ساَلة دوو نزيكةي 
نةنَيردراوةتة وةزيــرانــةوة ئةنجومةني لة 
ليذنةي ئةندامَيكي دةنطدان، بؤ عَيراق ثةرلةماني
زؤربةي كة دةكات بةوة ئاماذة طازيش نةوتء
هةمواركردني ضاوةإَيي عَيراقييةكان اليةنة
دةسةآلتي كةمكردنةوةى بؤ دةكةن دةستوور

بوارةدا. لةو هةرَيم
نةوتء ليذنةي ئةندامي حةسةن، بايةزيد
راطةياند: رؤذنامةي بة عَيراق، ثةرلةماني لة طاز
طاز نةوتء ياساي  ثةسةندكردني لةكاتَيكدا 
تاك ئابوورييةكةى كة عَيراقَيك ئةمإؤي بؤ
ثَيويستة، زؤر وةستاوة، نةوت لةسةر اليةنة
ضاوةإَيى عَيراقييةكان اليةنة زؤربةي كةضى
دةكةن عَيراقي دةستووري هةمواركردني
لة هةيةتي كورد دةسةآلتةي ئةو ئةوةي بؤ 
طازدا، نةوتء ياساي لة عَيراقدا دةستووري

كةمبكةنةوة.
لة ياساية ئةو وابوو راي حةسةن بايةزيد
لةوانةية لةسةرة، زؤري مشتومإَيكي ثةرلةمان
ضونكة نةدةن، ياساية ئةو بؤ دةنط اليةن زؤر
كؤمثانيا هاتني ياساية، بةو دةنطدان ثَييانواية
بةآلم ــة، ــةدواوةي ب بَيطانةكاني  ئةمريكيء
ياساي ثةسةندكردني طشتي بةشَيوةيةكي
عَيراقداية. هةموو بةرذةوةنديي لة طاز نةوتء
ســةرؤك تاَلةباني ثَيشووش هةفتةي
لةطةأل كؤبوونةوةيةكدا  لة عَيراق كؤماري 
عَيراق، نةوتي وةزيري شةهرستاني حسَين
ئةم ناردنى زووتر  هةرضى  لةسةر  جةختي

كردةوة. عَيراق ثةرلةماني بؤ ياساية
رَيطةي لة عَيراق بودجةي ٩٥٪ي ئَيستادا لة

دةكرَيتء دابين نةوتةوة فرؤشتنى داهاتى
نةوت بةرميل مليؤن دوو ــة رؤذان عَيراق

دةكات. هةناردة
ديكةشي ياساي سآ طاز نةوتء ياساي
طرنطن»؛ «زؤر  كة بةستووةتةوة بةخؤيةوة 
داهاتي حكومةتي دابةشكردني يةكةميان ياساي
دووةم ثارَيزطاكانة، هةرَيمء لةنَيوان فيدراَلي
كؤمثانياي دامةزراندنةوةي دووبارة ياساي
ياساي سَييةم عَيراقء نيشتماني نةوتي
نةوتي وةزارةتــي دامةزراندنةوةي دووبارة
ئةو لةطةأل وةزارةتة ئةو دةبَيت ضونكة عَيراقة،

بطونجَيت. طاز نةوتء نوَييةي ياسا
ثةرلةمانتارةي ئةو لَيدوانةكاني بةثَيي
ياسايةكن كؤمةَلة ياساية ضوار ئةو عَيراق،
ثةرةثَيداني بؤ طرنطن ثَيكةوةنء هةموويان

عَيراقدا. لة طاز نةوتء كةرتي
تةوةرة لة يةكَيك كة لةكاتَيكداية ئةمةش
هةرَيمي سةرؤكي طفتوطؤي سةرةكييةكاني
بةرثرسانى لةطةأل واشنتؤن لة كوردستان
ياساييةكي خَيراي  ثةسةندكردني ئةمريكادا، 

طاز لة عَيراقدا. بوو بة نةوتء تايبةت
دةرةوةي وةزارةتي وتةبَيذي ود، رؤبةرت
لةطةأل بارزاني دانيشتنةكةي دواي ئةمريكا،
وآلتة دةرةوةى ئةو وةزيرى كؤندؤليزا رايس،
رايطةياند: رؤذنامةوانيدا كؤنفرانسَيكي لة
ئاسانتر بؤ بارزاني ديــدارةيــدا  لةو رايــس،
داهاتة بؤ ياسايةك لة ثةرلةمان ثةسةندكردني

هانداوة. نةوتييةكان
ئةمريكييةكانيش اليةنة شارةزايان راي بة
ياساية ئــةو كــات زووتــريــن  بة خــوازيــارن 
بوارةدا لةو بتوانن ئةوانيش تا بكرَيت ثةسةند

بكةن. سةرمايةطوزاريي
كة لةوةشكرد، باسي  حةسةن  بايةزيد
طاز نــةوتء ياساي ضةندجار ٢٠٠٧ةوة لة

ئةوةي بةهؤي بةآلم  ثةرلةمان، بؤ نَيردراوة
شوباتي مانطي لة  كة نةبووة ياساية  ئةو كة
رَيككةوتبوون، لةسةري ــردوودا راب ساَلي
كة «دواهةمينجار وتيشي: رةفزيانكردةوة.
ثةرلةمان، بؤ نارد ياساكةيان  رةشنووسي
ئةو هةر ئيمزاكان  بةآلم كرابوو،  دةستكاري
رةشنووسةكةي بةسةر كة بوون ئيمزايانة
ويستيان واتة بوون، ٢٠٠٧ةوة شوباتي مانطي

رةتمانكردةوة». ئَيمةش لَيبكةن، فَيَلمان
بةهؤي كة لةكاتَيكدان ئةمانة هةموو
بة نةوت نرخي جيهانةوة ئابووريي قةيراني
ئةوةش هةر دابةزيوةء بةرضاو رَيذةيةكي
عَيراق بودجةي كةمبوونةوةي هؤي بووةتة
ثةسةندكردني ثَيويستيي كة داهاتوو، ساَلي بؤ
ثةرلةماني لة بؤ نةوتء طاز ياسايةك خَيراي

نيشاندةدات. عَيراق

هةمواركردني لة عَيراقييةكان اليةنة
كةمدةكةنةوة دةسةآلتي هةرَيم دةستووردا

هةردوو سزاكة.
بةكارهَيناني لةبارةي -٢
يان ــز هــَي يــان  تــونــدوتــيــذي
موَلكء كةسء بة زيانطةياندن
لةاليةن تايبةتي طشتيء ماَلي
كؤبوونةوةي بةشداربوواني
خؤثيشاندانةكة، ياخود طشتي
ياساي بةثَيي سةرثَيضيكةر ئةوا
بةطوَيرةي كارثَيكراوو سزاكاني

دةدرَيت. حوكم بارةكة
طؤإانكارييةكانى هةرضةندة
ناوخؤ ــــى  وةزارةت ـــةردوو ه
رَيكخستنى ثــرؤذةيــاســاى لة 
كــؤبــوونــةوة خؤثيشاندانء
لةو رادةيـــةك تا طشتييةكان
رَيكخراوةكانى كة ئاستةداية
ـــىء ـــةدةن م ـــطـــةى كـــؤمـــةَل
دةكرد، داوايان رؤذنامةنووسان
مادةي طؤإانكارييةكاندا لة بةآلم
طرتنةبةرى كة  البراوة  (١١)ش
بة بةرامبةر ياسايية رَيوشوَينى
كة جؤرَيك بة ناوخؤ هَيزةكانى

هاتبوو: ثرؤذةكةدا لة
ــي ــزةكــان هــَي ئــةطــةر   -١
سنووري نــاوخــؤ  ئاسايشي
دةســـــــةآلتيان بةكارهَيناني
لة هَيزي بةكارهَيناني  بة  بةزاند
كؤبووةوةكان لةدذي رادةبةدةر
كاري ئةوا خؤثيشاندةران، يان
بةثَيي حةق دةكرَيت لة ياساييان

كارثَيكراوةكان. ياسا
دةبــَيــت ــةت ــوم ــك ح  -٢

زيانلَيكةوتووانة ئةو قةرةبووي
تَيثةإاندني ئةنجامي لة كة بكاتةوة
لة طشتي ئاسايشي هَيزةكاني
ثَيسثَيدراويان ئةركي سنووري
بإيارَيك بةثَيي بووةو تووشيان
دةردةضَيت، تايبةت دادطاي لة كة

دةكرَيت. جَيبةجآ
ليذنةى ئةندامى جةمال، ئاخر
كوردستان، ثةرلةمانى ناوخؤى
بــةوةدا ئاماذةى رؤذنامة بؤ 
ناوخؤ ليذنةى وةك ئةوان كة
لة كوردستان، ثةرلةمانى لة
طفتوطؤكردنن سةرقاَلى ئَيستادا
طؤإانكارييانةى ئــةو لةسةر
رَيكخستنى ثــرؤذةيــاســاى لة 
كــؤبــوونــةوة خؤثيشاندانء
ئةو ــــراون، ك طشتييةكاندا
كردةوة تةئكيديشى ثةرلةمانتارة
لة ثرؤذانةى ئةو  نيية  مةرج كة
ثةرلةمان رةوانةى  حكومةتةوة 
بؤ وةك خؤيان دةنطيان دةكرَين
تَيدا طؤإانكاريى بةَلكو بدرَيت،
دةكرَيت. ثةسةند ئينجا دةكرَيت

رَيكخستنى ثرؤذةياســـاى
كـــــــؤبوونةوة خؤثيشاندانء
لةحكومةتةوة ئَيستا طشتييةكانتا
ثةرلةمان رةوانــةى رةسمى بة 
ــةوةء ضـــاوةإوان ــراوةت ــةك ن
رةوانة هةفتةيةدا  لةم دةكرَيت 
كاتيش زووترين بة بكرَيتةوةء
لة تا كارةوة بةرنامةى دةخرَيتة
بدرَيت. لةسةر دةنطى ثةرلةماندا

مةسعود بارزانى
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وةسانى شَيخ ئارام

سةيرى توركيا
دةكات ئَيران سياسةتى

سياسةت بَيت، ئةطةرَيك بةهةر
ئةنجامةكانى جار زؤرينةى  يارييةكة
لَيدوانةكانى لة ئةوةى نةكراون، ضاوةإوان
توركيا بارزانىء نَيوان رابردووى ساَلى
دةزانَيت دوورى  ئةطةرَيكى بة بإوانَيت، 
بتوانن مَيزَيك  لةسةر هَيزة دوو  ئةم
بنَين، يةكتردا بوونى بة دان كؤببنةوةو
رَيككةوتن سةردانء طفتوطؤو رَيطةى بة
هاوسةنط سياسيى هاوكَيشةيةكى
ئايندةى دروستبكةنء ناوضةكة لة
بخةنة طفتوطؤ زمانى بة كَيشةكانيان

ضارةسةركردن. بةرنامةى
سياسةتى بة توركيا دةكرَيت لَيرةوة
راوَيذكارانى لة سوود بضَيتةوةء خؤيدا
قسةكانى هةروةك وةربطرَيت، سياسى
توركيا ثَيشووي دةرةوةي ــري وةزي
كاتي كة راطةياندبوو توركمان، ئيلتةر
ثةيوةندييةكاني توركيا هاتووة ئةوة
وآلتة ئةو كوردةكاني عَيراقء لةطةأل
ثةيوةندي رةسمي بة  بكاتةوةء  ئاسايي
كوردةكان سةربةخؤي ئيدارةي لةطةأل
رؤَلي ناتوانَيت توركمان ضيتر هةبَيت،

كورد. بةبآ عَيراق لة هةبَيت سةرةكى
بة ئيلتةر لةمةوبةر مانطَيك ضةند
راطةياندبوو توركى ئةنادؤلي ئاذانسي
بة دانـــي ــك ــَي ســةردةم كــة «تــوركــيــا
هيض بوونَيكي كة دةنا كوردةكاني عَيراقدا
هَيشتا ئةوكات نةبوو، دةستوورييان
هةر ئَيمة لة ناوضةكةدا بوو، رذَيمي سةدام
بووين، هةرَيمة  ئةو ثاراستني طةرةنتي 
كوردةكان ئَيستا تَيناطةم  من كةضي

بةخؤيان تايبةت حكومةتَيكي هةرَيمَيكء
دةســتــووريــشــةوة رووي لــة  هــةيــةء 
ثَيدا دانى توركيا كةضى هةية، شةرعيةتي

نانَيت».
حكومةتي كردبوو كة باسي لةوة ئيلتةر
دانوستانى كة رةتيدةكاتةوة توركيا
رةسميلةطةألسةرؤكيهةرَيمءسةرؤكي
بيانووي بكات، بة ئةو هةرَيمة حكومةتي
دةكةن، بةآلم ثةكةكة ثاَلثشتي ئةوةي كة

ثةك  شةإي ٢٤ ساَلة لة بؤ زياتر توركيا
ثَيمواية «من بؤية لةناونةضوون، دةكاتء
هاوثةيماني بة تةنها ثةكةكة الوازكردني
دَيتة توركيا لةطةأل عَيراق كوردةكاني
تاكة ببنة دةتوانن كوردةكان ــاراوة، ئ
بةرامبةر لة عَيراق  لة توركيا  كارتي
كة هةنطاوةى ئةم رةنطة شيعة»، سوننةء
لةمجؤرةوة بإوايةكى لة لةئاراداية ئَيستا

سةرضاوةى طرتبَيت.
نموونةي قسةكانيدا درَيذةى لة ئيلتةر
كة «ئَيران وتبووى  باس كردبوو، ئَيراني
لةدذي هةيةء توركياي  كَيشةي  هةمان
ئامادةية ــةآلم ب دةكـــات، شــةإ ــذاك  ث
بةرثرسة لة  ثَيشوازيي رةسمي  بة
داني بكاتء هةرَيمة ئةو ئيدارييةكاني
هةيةء كونسوَلخانةشي دةنَيت، ثَيدا
سياسيي باري ئاطاداري زياتر بةمةش
توركيا رةنطة رووةوة لةم ناوضةكةية».
ئَيران سياسييانةى شَيوازى لة سوودى
رووبةإووبوونـةوةى بؤ وةرطرتبآ
طشتى ــى ــةك ــوةي ــَي ــةش ب ــة،  ــةك ــةك ث
نَيوان ثةيوةندييةكانى ئاساييبوونةوةى
طفتوطؤ، ئاستى لة  توركيا  هــةرَيــمء
ئةوتؤ بةرضاوء طؤإانَيكى  كة  لةكاتَيداية
هةرَيم سنوورى تؤثبارانةكانى رَيذةى لة
جَيطةى بابةتة ئةم بؤية روويــنــةداوة،
جؤراوجؤرة، ئةطةرى شرؤظةو تَيإامانء
توركيا سةردانى بارزانى ئةطةر بةتايبةت

بكات.

تاَلةبانى رَيبازى بارزانىلةسةر

زؤر ماوةيةكى  بؤ  ئــةوةى دواى
طرذييةكىزؤرلةنَيوانكوردستانءتوركيا
يةكةمدةرطاىئاساييكردنةوةىثةيوةنديى
سةردانةكةى لــةدواى كوردى توركىء
تاَلةبانى هةرضةندة كردةوة، تاَلةبانييةوة
سةرؤكى كؤمارى عَيراق ثَيشوازيى وةك
لةو تاَلةبانى كوردبوونى بةآلم لَيكرا،
دةرطا لة نةويستراوى بابةتى زؤر ثؤستةدا
ئةويش وروذاند، سياسةت دووةمييةكانى
كة بوو  دؤستايةتيية ثإ هةَلوَيستة ئةو 
لةرَيطةىضةندين لَيدوانى تاَلةبانى نيشانيدا،
سةردانةكةى بؤ  رَيطةى ثَيشوةختةوة 
لَيدوانانةىتاَلةبانى هةروةكئةو خؤشكرد،
رؤذنامةى لة بةتايبةت راطةياندنةكان لة
دذى ــردن «شــةإك ــى: وت كة  (بــؤطــون)
شةإكردنة حكومةتةكةى،  ئةردؤغانء 
بة دذ  شةإكردنيش ديموكراسىء دذى 
شةإكردنة ئةردؤغان، بةرذةوةندييةكانى
ئةمانةء كورد»، بةرذةوةندييةكانى دذى
هـــةروةك ــر، ت هةَلوَيستى هــةنــدَيــك
لة توركمانى بةرةى لةطةأل كؤبوونةوةى
بة تاَلةبانى كة تر هةوَلَيكى ضةند كةركوكء
سةردانةكةى بؤ رَيخؤشكردن ئاراستةى
سةردانةكةيدا لة دواتر كرد، جَيبةجَيى
اليةكى هةموو سةرنجى ئةوةى تاَلةبانى
سةر بؤ بوو تاَلةبانى سةردانى راكَيشا،
بارزانى، وةك مةسعود طؤإى ئةتاتورك.
لةطةأل كوردستان،  هةرَيمى سةرؤكى 
ثةكةكة ضةكدارانى هَيرشى دواهةمين
بةشَيوةى كــرد، هَيرشةكةى ئيدانةى
لةطةأل خــؤى هاوسؤزيى جــؤراوجــؤر 
بؤ ثةرؤشييةك ئةمةش نيشاندا، توركيا
سةرؤكى لة جطة ــات، دةردةخ بابةتةكة
هةرَيمى حكومةتى كاربةدةستانى هةرَيم،
توندى بة هةرَيمى بارزانيدا لة كوردستان
بةشَيوةيةكى كرد، هَيرشةكةيان ئيدانةى

خستةإوو توركيا ئةوةيان بؤ ناإاستةوخؤ
دواى هاوكارييةكن، هةموو ئامادةى كة
بةغدا بؤ هةرَيم سةرؤكى سةردانى ئةوة
لة ســةردان بة ئةردؤغان كة لةوكاتةى
ويستى ئاماذةيةكة بؤ ئةمة بوو، كة بةغدا
بةآلم ئةردؤغاندا، بينينى  لة بارزانى
بة نةبينى، يةكتريان ئةردؤغان بارزانىء
سةرنووسةرى كَينيش، بولةنت بؤضوونى
لةطةأل ديــدارةكــةى لة ــان، زةم ــودةى  ت
نةبينينةكةى يةكتر هؤكارى رؤذنامةدا
بارزانى بينينى كة طةإاندةوة ئةوة بؤ
بابةتى سةر دةخاتة مةترسيى لةوكاتةدا
ثةيوةنديىنَيوانحكومةتةكةىئةردؤغانء
كة لــةوةى جطة سةربازيى، دةسةآلتى
لة هةإةشةى رابردووشدا لة بارزانى
هةموو كردووة، ئةردؤغان دةوَلةتةكةى
دؤستايةتييةكى هيض بارزانى لَيدوانةكانى
هةروةها ديارنةبووة، ثَيوة توركيا بؤ
لة بارزانى «لَيدوانةكانى وتى: كَينَيش
بينينة». يةكتر  لةم رَيطربوون  رابردوودا 
بةغدا، بؤ ئةردؤغان سةردانةكةى دواى

بةغدايان سةردانى توركى ترى شاندَيكى
ئؤيزضةليك، موراد سةرؤكايةتيى بة كرد
ئةوةبوو خؤشتركرد، رَيطةكةى تر هَيندةى
بارزانى نَيضيرظان بة ضاوى شاندةكة
ضإتربوونةوة هةوَلةكان بةمةش كةوت،
لة راطةياندنةكان بآلوكرايةوة، ئةوةى وةك
شاندَيكى كة  ئةنجامدراوة رَيككةوتن 
هةرَيمى سةردانى توركيا  بةرثرسانى
تر هَيندةى بةمةش بكةن، كوردستان
ئاسان بؤ سةردانةكةى رَيطةى بارزانى
هةفتةى لة  ديداريشدا  دوا لة  دةبَيت، 
ديداريدا لة  بارزانى نَيضيرظان رابردوودا 
شةرقولئةوسةت، ــامــةى رؤذن لةطةأل
لةطةأل دووقــؤَلــى  «طفتوطؤى وتبووى
طةورةشى ثَيشكةوتنى بةردةوامة، توركيا
ضاوى لة دوور  بةآلم بينيوة، بةخؤيةوة
رووداوانــــةو ــةم  ئ دواى ميدياكان».
رؤذنامةكانى بارزانى، هةَلوَيستةكانى
ئاراستةى سياسةتمةداران توركياو
ثَيشتر كة ــؤإى ط رابــردووةيــان ئــةو 
هةروةك هةيانبوو، بارزانى بةرامبةر

دةيبـةنةوة؟ كـاميـان بــــــــارزانــى، ئـةردؤغـانء بارزانى بؤ توركيا سةردانى شرؤظةيةك لة ئةطةرى

فازأل دية

حكومةتى حوزةيرانةوة  مانطى  لة
ثرؤذةياساى كشانةوةى داواى هةرَيم
كؤبوونةوة خؤثيشاندانء رَيكخستنى
كوردستان ثةرلةمانى لة طشتييةكانيانى
ثةرلةمان ليذنةكانى بــةآلم كــردووة،
ئةيلول مانطى تا داوايةء لةو بَيئاطابوون
كردووة. ثرؤذةكةدا لة كاريان بةردةوام

ثةرلةمانى سكرتَيرى بةزاز، عةونى
لَيدوانَيكدا لة وةكالةت، بة كوردستان
كة ـــردةوة ك تةئكيدى ــة ــام رؤذن بــؤ 
هةرَيم حكومةتى ٢٠٠٨/٦/١٢دا لة
ئةو كــــردووة ــةمــان ــةرل ث ــة  ل داواى 
ثةرلةمان، ناردوويةتية ثرؤذةياسايةى
طؤإانكاريى بطةإَينرَيتةوة، بؤئةوةى بؤى
ديكة جارَيكى بكرَيتء ثــرؤذةكــةدا لة 
بةآلم بكرَيتةوة، ثةرلةمان  رةوانــةى
ليذنةكانى ئيدارييةوة طرفتَيكى بةهؤى
حكومةت داوايةى ئةو ئاطادارى ثةرلةمان

 ٢٠٠٨/٩/١٧ ــــةروارى ب ــا ت ــوون  ــةب ن
حكومةتةوة ــةن  ــةالي ل ــة ــرؤذةك ث كــة 
ئةو تا بةزاز عةونى وتةى بة كشَينرايةوة،
لة كاريان ثةيوةنديدارةكان ليذنة بةروارة

كردووة. ثرؤذةياساكةدا
ثرؤذةياساى طةإاندنةوةى لةدواى
كؤبوونةوة خؤثيشاندانء رَيكخستنى
لــةاليــةن حــكــومــةت،  بــؤ طشتييةكان 
هةرَيم وةزارةتـــى ناوخؤو وةزارةتـــى
ديكة جارَيكى ناوخؤوة كاروبارى بؤ
كراوة، ثرؤذةياساكةدا لة طؤإانكاريى

لةاليةن ئَيستا تا طؤإانكارييةكان بةآلم
ئيمزانةكراون. وةزيرةوة هةردوو

وةزارةتــى بريكارى موسا، ئةحمةد
لة كة طؤإانكاريى ئاماذةى بةوةدا ناوخؤ،
ثرؤذةكة مادةى (٥) كراوةء ثرؤذةكةدا
ـــراوةء الب بــوو، لــةســةر ناكؤكى كــة 
تردا مادةكانى لة ديكةش طؤإانكاريى
ئازادييةكانى كة ئاراستةيةى بةو كراوة
طشتى ئاسايشى هاوآلتييانء مافى تاكء 

بَيت. ثارَيزراو
دةستكاريى طؤإانكارييانةدا لــةو
نةكراوة ناوخؤ وةزيرى دةسةآلتةكانى
ثرؤذةكة لة رةخنةية ئةو ثَيشتر كة
بة رةهـــاى دةسةآلتَيكى كــة دةطــيــرا
ئةو هةروةها بةخشيوة،  ناوخؤ  وةزيرى
ثَيويستة لةوةدةكات باس كة بإطةيةى
ئةنجامدانى مؤَلةتى خؤثيشاندةران
ئةحمةد وتةى بة وةربطرن، خؤثيشاندان
(مؤَلةت) وشةى بةَلكو النةبراوة، موسا
هةمان كة (سماح) رَيطةثَيدان بة طؤإدراوة

ماناى هةية.
هةردوو لةاليةن طؤإانكارييانةى ئةو
ثرؤذةكةدا، لة كراوة ناوخؤوة وةزارةتى
ثرؤذةياساكةية حةوتةمى مادةى البردنى

هاتبوو: تَييدا كة
يان طشتي كؤبوونةوةي نابَيت -١
يا خؤرئاوابوون دواي تا خؤثيشاندان
دةستنيشانكراوة بــؤي  كة ئةوكاتةي

بَيت. بةردةوام
دةسةآلتي ــةوةي ئ يــان ــر وةزي  -٢
بة بــدات فةرمان هةية بؤي ثــَيــدةدات،
ياخود خؤثيشاندانةكة بآلوةلَيكردني

لة كة لةكاتَيكدا طشتييةكة، كؤبوونةوة
مةبةستةي ئةو طشتيي ضوارضَيوةي
بؤي كة ئةوكاتةي ياخود سازدراوة بؤي

دةرضوو. دةستنيشانكراوة
بإطةيةى ــةو ئ البــردنــى هــةروةهــا

مادةي  بةكارهَيناني لة باس كة  ٨ مادةى
تايبةتي هــؤي ياخود فرمَيسكإذَين
هةبَيت شارستاني  شَيوةيةكي كة  ديكة
خؤثيشاندةرانء بآلوةثَيكردني بؤ
طشتييةكان كؤبوونةوة بةشداربوواني
هَيزةكاني ئةطةر لةكاتَيكدا دةكـــات،
بآلوةثَيكردني لــة  نــاوخــؤ ئاسايشي
خؤثيشاندةرةكان يا  كؤبوونةوةكان
كة داوايان لَيكراوة بآلوةي لةطةأل ئةوةي

لةسةري. هةر مكوإ بوون لَيبكةنء

وةزارةتى  طؤإانكارييةكانى بةثَيى  هةر
كردوويانة، ثــرؤذةكــةدا  لة كة ناوخؤ

لةوةدةكات  باس كة الدراوة ٩ مــادةى
يان طشتي كؤبوونةوةي لةكاتي ئةطةر
سيستمء ئاسايشء باري  خؤثيشاندان
بة زيــان ياخود تَيكدرا، طشتي ئادابي
طشتي ساماني مــاألء بة  تــرو خةَلكي
خؤثيشاندان يان  طةيشت تايبةتي  يان
كاري بة  طشتييةكة كؤبوونةوة ياخود 
ئامانجي لة هةستاون  ثَيي كةسانةي  ئةو
رَيكخستني داواكاراني ئةوا الياندا، خؤيان
خؤثيشاندانةكة طشتييةكة يان كؤبوونةوة
ياساييان تـــةواوي بةرثرسياريةتي
كةسانةي ئةو لةطةأل ئةستؤ دةكةوَيتة
زيانَيكء هةر ــي روودان هؤي  بوونةتة

كة زيانانةي ئــةو قــةرةبــووي دةبَيت 
كاري بكةنةوةو روودانى، هؤى بوونةتة
ياسا بةثَيي بطرنةبةر حةقيان لة ياسايي

ثَيكراوةكان. كار
بؤ ــزا س ــةدا ــاك ــاس ــرؤذةي ث لةنَيو 
سةرثَيضيى كة  دانرابوو كةسانة  ئةو
لة دةكـــةن، ياساية  ئــةم  حوكمةكانى
كة البراوة مادةيةش ئةو طؤإانكارييةكاندا

هاتبوو: تَييدا ثرؤذةكةيةء ١٠ى مادةى
حوكمةكاني سةرثَيضيي هةركةسَيك -١
بة ـــت  دةدرَي ســزا بكات،  ياساية ئــةم 
مانط شةش لة ماوةيةك بؤ بةندكردن
ثةنجا لة غةرامةيةك بة  يان نةبَيت زياتر
سةد ثَينج لة نةبَيتء كةمتر دينار هةزار
بة ياخود نةبَيت، زياتر ديناريش هةزار
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لة ثَيشوازيى ئةمريكا لة بارزانى مةسعود
هةرَيمى ئامادةيي كردو رَيككةوتننامةكة
سةربازيى بنكةى كردنةوةى بؤ نيشاندا
لة حاَلَيكدا كوردستان، لة هةرَيمى ئةمريكا
نةطةيشتنة واشنتؤنيش بةغداو ئةطةر
وتةيةكيدا لةميانى  ئةوةش رَيككةوتن، 
نَيودةوَلةتىء لَيكؤَلينةوةى سةنتةرى لة
«من متمانةم وتي: واشنتؤنء ستراتيذى لة
رةزامةنديى كوردستان ثةرلةماني كة هةية
بنكةى دامةزراندنى لةسةر دةدات نيشان
ئةطةر هةرَيم خاكى لة ئةمريكى سةربازيى

نةكرَيت». ئيمزا ئةمنييةكةش رَيككةوتنة
اليةنة لة زؤرَيـــك لــَيــدوانــةش ئــةو 
لَيكدرايةوة وةها توإةكردو عَيراقييةكانى
لة بةشَيكة دةستوور بةثَيى هةرَيم كة
لَيدوانى بؤى نيية سةرؤكى هةرَيم عَيراقء
كة سةدر رةوتى هةروةك بدات، لةوجؤرة
بة دةكات، سةركردايةتيى سةدر موقتةدا
رةتكردةوةو بارزانى لَيدوانانةى ئةو توندى
وتةبَيذى عوبةيدى، سةآلح لةوبارةيةوة
سةرؤكى لَيدوانانةى «ئةو وتي: رةوتةكة،
ئةوجؤرة ضونكة رةتدةكةينةوة، هةرَيم
بةبير ئةوةمان هةميشة هةَلوَيستانة
جيابوونةوة بؤ كوردةكان كة دةهَيننةوة
بؤ مةترسيية جَيطةى ئةوةش تَيدةكؤشن،

ئَيمة».
بؤ هَيماى سةدر رةوتى وتةبَيذةكةى
هةيةو لة عَيراقدا دةستوور كة ئةوةشكرد
بة ثَيوةى ثابةندبن اليةك هةموو دةبَيت
جؤرَيك هيض «بة وتيشي: كورديشةوة،
كوردستان هةرَيمى رَيطةنادات دةستوور
بةبآ بكات ئيمزا رَيككةوتننامانة ئةوجؤرة

حكومةتى ناوةند». طةإانةوة بؤ

هاوثةيمانيش ليستى  سةركردايةتيى 
كورد لة رةخنة (ئةوانةى  لَيدوانانة  ئةو
دةستوور فيدراَلىء دذى بة ــرن) دةط
كة اليةنة لةوةدةكةن باس دةدةنة قةَلةمء
هةَلسوكةوت فيدراَلى بة دذ شيعييةكان

دةكةن.
ثةرلةمانى ئةندامى ئةحمةد، ثشتيوان
هاءثةيمانى ليستى لــةســةر ــراق عــَي
راطةياند ــامــةى  رؤذن بة كوردستان،
اليةنة حيزبء لة زؤرَيـــك ئَيستا  كة 
لــةدذى ــورد، ك لة  جطة  عَيراقييةكان
لة سيستمة ئةو  دةيانةوَيت فيدراَلينء 
بؤ كار دووبارة هةَلبوةشَينرَيتةوةو عَيراق
دةكةن. بةهَيزكردنةوةى حكومةتى ناوةند
ئةمريكا لة بــارزانــى لَيدوانةكانى 
سةرؤك تاَلةبانى، جةالل الى كاردانةوةى
نابَيت كة دروستكرد عَيراقيش كؤمارى

بمَيننةوة، هةرَيمدا لة  ئةمريكا هَيزةكانى
رايطةياند لَيدوانَيكيدا لة تاَلةبانى هةروةك
لة ئةمريكا هَيزةكانى «ناطونجَيت» كة
رةزامةنديى بةبآ بمَيننةوة هةرَيمدا
تاَلةبانى وتانةى ئةو عَيراق، حكومةتى
لةطةأل بوو ضاوثَيكةوتنَيكيدا لةميانى
رابردوو هةفتةى كة ئةلعيراقيية كةناَلى
«بةبآ وت: ئةوةشى سازيدابوو، لةطةَليدا
هَيزَيكى هيض نابَيت ناوةند رةزامةنديى
ضونكة بمَينَيتةوة، عَيراقدا  لة ئةمريكى
ئةو هةمان بةغداء لة  بةشَيكة هةرَيم
لة كة جَيبةجَيدةبَيت بةسةردا ياسايانةى
كاري عَيراقدا خاكي  ديكةى  بةشةكانى

ثَيدةكرَيت».
بارزانى، نَيضيرظان بةرامبةردا لة
كوردستان، هةرَيمى حكومةتى سةرؤكى
ثَيشوازيى هةرَيم كة لةوةكردةوة جةختى
بةغدا ئةطةر دةكات هَيزةكان مانةوةى لة
رؤذنامةى بة بداتء نيشان رةزامةنديى
كة راطةياند لةندةنى األوسط»ى «الشرق 
شَيوَينراون هةرَيم  سةرؤكى  لَيدوانةكانى 
لةسةر جةختيشى سياسى، بةمةبةستى
بةندةكانى بــة هــةرَيــم ثاثةندبوونى
كردةوة، عَيراق  يةكثارضةيي دةستوورء 
ضةند لةاليةن لَيدوانانة «ئةو وتيشي:
بؤ خــراثء بةشَيوةيةكى كةناَلَيكةوة
ثَيضةوانة شَيوَينراونء سياسى مةبةستى
ثابةند بةغدا تا لةبةرئةوة كراونةتةوة،
سةربازيى بنكةى نين رازي ئَيمة نةبَيت،

دابمةزرَيت». هةرَيمدا لة
ســةركــردايــةتــيــى ــر ــات ئـــةوةى زي
نورى هةوَلةكانى  بَيزاركردووة، كوردى 
بةهَيزكردنةوةى ــارة دووب بؤ ماليكيية

دةسةآلتةكانى كةمكردنةوةى ناوةندء
له ميانی ماليكى كاتَيك بةتايبةت هةرَيمة
رابــردوو هةفتةى كة  وتةيةكيدا ضةند
بآلويانكردةوة، راطةياندن دةزطاكانى
به بآ ــهت دهوَل كة لــهوةكــردووة باسي  
ناهَينرَيتو پَيك ناوهندی دهسةآلتَيكی 
اليةك وانييه مانای سياسيش شهراكهتی
ده مانهوَيت بؤية  بكات،  ڤيتؤ  تر  اليهكهی
ههموو له بَيت بةهَيزتر ناوه ند حكومهتی

ههرَيمهكان.
كة ــــات داوادةك ــا هــةروةه ماليكى 
بكرَيتةوة هةموار دةستوور ديكة جارَيكي
حكومةتى دةسةآلتةكانى كة جؤرَيك بة
لةطةأل هاوكاتة  ئةوةش زيادبكات، ناوةند 
بة سةبارةت عَيراقييةكان اليةنة داواى
هةميشةيى دةستوورى هةمواركردنى
دةستةبذَيرىء كؤنطرةى لة ماليكى عَيراق،
بةغدا لة كة عَيراقييةكاندا لَيهاتوويية
ثةلة بة دةستوور كة رايطةياند بةسترا،
جارَيكي كة داواشيكرد نووسراوتةوةو
بابةتييانة بةشَيوةيةكى دةستوور تر

دةسةآلتى بةشَيوةيةك بنووسرَيتةوة،
بؤ ناوةند حكومةتى بداتة ثَيويست
دةسةآلتى وآلت لة بةرامبةر بةإَيوةبردنى
«ئَيستا وتيشي: هةرَيمييةكان، حكومةتة
لةسةر وآلتةكةمان هةية بةوة ثَيويستمان
روون بنيات دةستورى بنةماى نيشتمانيء
دةسةآلتةكانى شَيوةو جؤرَيك بة بنَين،
بةرثرسيارَيتى ناوةند حكومةتى دياربنء
سياسةتى ئةمنء بةسةر هةبَيت تةواوى

دةرةوةدا».
حةيدةرى، شيروان خؤيةوة لةالى
ثةرلةمانى لة ياسايي  ليذنةي  سةرؤكى
كة راطةياند رؤذنامةى  بة  كوردستان،
كوردستان لة سةربازيى  بنكةى  دانانى
بَيت، بةغدا  رةزامةنديى دواى دةبَيت 
دةســتــوورةوة رووى  ــة «ل وتيشي: 
حكومةتى رةزامةنديى بةبآ ناطونجَيت
رةزامةنديى هةرَيم حكومةتى ناوةند،
ئةمريكى سةربازيى بنكةى دانانى لةسةر
كوردستان لةبةرئةوةى ثيشانبدات،

فيدراَلة». هةرَيمى
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دةتـرسن لــة هـةيمـةنـــــــــةى مـاليكى كـوردةكـان

هةرَيمىكوردستانهةردةستكاريكردنَيكىدةستووركةدةسةآلتةكانىكةمبكاتةوة، 
بَيتء نوزسراوةوة لةإَيى دةستوور دةستكاريكردنَيكى هةر ثَيويستة رةتدةكاتةوةء

بكرَيت. ليذنةى هةمواركردنى دةستوور ئاراستةى
داواكةى دةَلَيت: هةروةها عَيراق ثةرلةمانى لة هاوثةيمانى، ليستى سةرؤكى

بكات. ثَيشكةش ياساييةوة لةإَيى داواكةى ثَيويستة رةتدةكةينةوةء ماليكى

مةعسوم: فوئاد د.

مهسهلهكهيان ههر  ئَيمه بهرپرساني  بةآلم
ئهو گهيشتووهته ئَيستا تا دواخــســت،
دهداتء ته نيا بإيار به  ماليكى خؤي ئاستهي

دهسهپَينَيت». خؤي راي
ثَيشيواية كورد، سياسهتمهدارةي ئةو
له پَيويست ءهك كورد  «سهركرده كاني  كة

ئاستي كَيشهكاندا نين».

ثشتيوانيي سهدرييهكان
ماليكي دهكهن

ســهدر، فراكسيؤني ــهدرء س ــي ره وت
له كرد پَيشوازييان عَيراق پةرلهماني له
ءهزيري سهرؤك ماليكي نوري لَيدوانهكاني
بووني پَيويستي به ســه بــارهت عَيراق
عَيراقء له هَيز  به ناوه ندي  حكومهتَيكي 

ههرَيمهكان. دهسهآلتي كهمكردنهوه ي
پةرلهماني ئهندامي ئهكرهم، فــهوزي
ــهدر، س فراكسيؤني بــه ــهر  س ــراق  ــَي ع
كردووه، باسي ماليكي ئه وةى رايگهياند:
چونكه عَيراقييهكانه، ــدي ــهرژه وهن ب له  
كه دابمه زرَينين ياسا دهوَلهتي  دهمانهوَيت
لهسه رووي بهرژهوهندييه گشتييهكان تيايدا

بَيت. ديكهوه بهرژهوهندييهكاني گشت

ثَيشَيلكردني به كورد
دهستوور تؤمهتبار دهكرَيت

ناكؤكي رووه وه  چهندين له ئهمساأل 

به سهريهه َلدا، ههرَيم  بهغداء  نَيوان له
ههرَيمي دهسه آلتهكاني لهبارهي تايبهتي 
نَيوان نهوتييهكاني گرَيبهسته كوردستانء
ناكؤكييان ناوچانهي ئه و ههرَيمء حكومهتي

لهسهره.
ليستي ئهندامي عهسكهري،  سامي
ئهو رايگهياند: عَيراق، پةرلهماني له ئيئتيالف
ءهزير سهرؤك ماليكي نوري  كه اليهنانهي
دهكه ن، تؤمهتبار دهستوور پَيشَيلكردني به
كردووهء ءهك پَيشَيل خؤيان دهستووريان

دهكهن. رهفتار سهربهخؤ دهوَلهتي
كورددا، بةرثرسانى وتةى ءةآلمي له

كردبوو ماليكييان لَيدوانةكانى دژايهتي كه
حكومهتي دروستكردني به ســه بــارهت
ءتي: عهسكهري سامي  بههَيز، ناوهندي
جَيبه جَيكردني ئهنجامي له ماليكي «قسهكاني
چهند له چونكه بوو، دهستوورهوه  ههَله ي
ژَير له  بووه پهرت عَيراق رابردوودا ساَلي 

دهستووردا». له رَيزگرتن ناوي
لَييداوه، مهترسي زهنگي كة ثَيشيوابوو

بين. بَيدهنگ كَيشةية لةو نابَيت

ماليكى «لَيدوانةكانى
دةستوورة» بة دذ

گؤإانكاري لهباره ي ماليكي  لَيدوانهكه ي
شهممه رؤژي كه  عيراقي دهستووري  له
به غدا شاري له  كؤإَيكدا  له ،٢٠٠٨/١١/٨
لهاليهن بههَيزي كاردانهوه يهكي ءتبووي،
كوردستانهوه سياسي  سهركردايهتي 
ياساو به ”دژ كارَيكي  به لَيكهوتهوهو 

درا. لهقهَلهم دهستوور“
ليستي فهرمي وتهبَيژي رةواندزي، فرياد
ئهنجومهني له كوردستان هاوپهيماني
ماليكي نوري له رهخنه  عَيراق، نوَينهراني
ثَييواية دةگرَيتء عَيراق ءه زيراني سهرؤك
بهسهر بازدانه ههَله يهء ماليكي لَيدوانهي ئهو
هاتووه ته پآ ئهوي كه  دهستووره ي ئهو
سهيره «بهالمانهوه دةَلَيت: حوكمء سهر
هه يه دهستووره لهو  گوماني  ماليكي نوري
پؤستي خؤي دهستوورهوه  ئهو هؤي به  كه

سپَيردراوه». پآ ءهزيراني سهرؤكايهتي
سهرؤك رهواندزي، تهئكيدي كردهوه كه
بإيار ته نها به ناتوانَيت  عَيراق  ءهزيراني
ديكه داموده زگاي عَيراق، له چونكه بدات،
بإيارداندا. دهسهآلتء له كه بهشداره ههيه

چهند كة  بهوه شكرد ئاماذةى هةروةك 
بؤ ههيه ياسايي رَيوشوَينَيكي ميكانيزمَيكء
١٤٢ي مادهي له كه  ده ستوور، ههمواركردني 
له پَيكراوه، ئاماژه يان عَيراقدا دهستووري
نهگيرانهبهر، رَيوشوَينانه  ئهو گهر حاَلهتَيكدا
ههمواركردني هاوپهيماني ليستي ئــهوا

دهكاتهوه. رهت دهستوور

قادر هةستيار

روسى سياسيى ثسثؤإَيكى
ئةمريكا، كة دةدات بــةوة ئاماذة
سةر بؤ  طوشار كارتى وةك كورد 
بةكاردةهَينَيت، شيعة سوننةو
هاوثةيمانيش ليستى ئةندامَيكى
لةثَيناو ئةمريكا بةثَيضةوانةوة ثَييواية
سةر دةخاتة طوشار سوننةدا شيعةو

كورد.
ثسثؤإى رايظسكى، ظيكتؤر
كة ئاشكرايكرد روســى، سياسيى
كورد دؤسيةى ئةمريكا حكومةتى
بؤ بةكاردةهَينَيت عَيراقدا لةناو
سوننةو اليةنة سةر خستنة طوشار
دركى ئةمريكا بةوثَييةى شيعةكان
ثشتيوانى تاكة كورد كة بةوةكردووة

لة عَيراق. مانةوةى هَيزةكانيانة
راديؤى  لةطةأل ديمانةيةكيدا لة
رايظسكى ظيكتؤر روسيا، دةنطى
كورد دؤسيةى بةوةشدا كة ئاماذةى
جَيبةجَيكردنى ميكانيزمى بووةتة
خؤرهةآلتى لة ئةمريكا سياسةتى
كــوردى ــت ــةوَي دةي ــتء ــاوةإاس ن
ئَيرانيش سورياو ــةدذى ل عَيراق

بةكاربهَينَيت.
ئةندامى عوسمان، مةحمود د.
كوردستان، هاوثةيمانى ليستى
بةثَيضةوانةوةيةو هاوكَيشةكة ثَييواية
لةثَيناو ئةمريكا هـــــــةندَيكجار 
خستووةتة طوشارى شيعةدا سوننةو
كة زانى  طرنطيشى بة كوردو سةر 
سةركردايةتيى ئةمريكا، لة جطة

ثةيوةندى هةوَلبدات كورد سياسيى
روسياء وةك ترى وآلتانى لةطةأل 
ببةستَيتء بةريتانيا فةرةنساو ضينء
يةك نةخاتة هَيَلكةكانى سةرجةم

سةبةتةوة.
بةياتى، مةهدى محةمةد هاوكات
توندى بة ئيئتيالف، ليستى ئةندامى
كَيكَيك وةك كة رةتكردةوة  ئةوةى
لةنَيوان تا بكرَيت  عَيراق  سةيرى
دابــةش ــردا ت اليةنةكانى ــوردو ك
ئةو راطةياند: رؤذنامةى بة بكرَيت،
ئةمريكا نموونةييةى ديموكراسيية
عَيراق لة ــرد دةك بؤ بانطةشةى
تةوافوقى هةية  ئةوةى نةهاتةدىء 

رايطرتووة. سياسى
ئةوةش لةسةر  جةختى  بةياتى 
ضةندين ئةمريكا لة جطة كة كردةوة
طوشار كــة ــةن ه تــريــش  وآلتـــى 
بؤ عَيراقييةكان اليةنة سةر دةخةنة

عَيراقدا. لة خؤيان بةرذةوةنديى
بةوة ئاماذة رايظسكى ظيكتؤر
هةوَلبدات كورد ئةطةر  كة دةكات،
لة دوور سةبةرخؤء سياسةتَيكى
ثةيإةوبكات، ئةمريكا طوشارى
هاندانى لة دَلنيابَيت واشنتؤن
حكومةتى لةدذى توركيا  حكومةتى

كوردستان. هةرَيمى
ئةو عوسمانيش مةحمود د.
ثَييواية دةزانَيتء راست بة هةنطاوة
ثةيوةنديى هاوبةشى ئةمريكا لة خاَلى
ثةكةكةيةء توركيا، كوردء نَيوان
حكومةتى لةسةر طوشار زؤرجار
دروستدةكات كوردستان هةرَيمى

توركيا. لةبةر

كورد ئةمريكا، روسى: ثسثؤإَيكى
توركياش شيعةو سوننة- لةدذى

بةكاردةهَينَيت كورد لةدذى

دةكـات تـوأة بةغـدا كـوردةكـان، سةركـــــــردة دواني ليـَ  

كردار به چ قسه به چ ماوه يهكه كه عَيراق وهزيرانی سهرؤك ماليكی، بةإَيز ههوآلنهی ئهو
دوَينَي تا كه  جَيگهيهی يان بؤ ئهو سفر خاَلی بؤ بگهإَينَيتهوه جارَيكی تر عَيراق ده يهوَيت دهريدهبإآ،

گرتبوو. سهنگهری لهبهرامبهريدا خؤی
به ههروا عَيراق دهستوری هاتووة، كوردستاندا ثةرلةمانتارانى بةياننامةيةكى ديكةى بةشَيكى لة
بؤی كهس ئةطةرنا چاره نووسساز) باآلو بهرژهوهندييةكی بؤ (مه گهر ختور خاترو لهبهر ئاسانیء
پَيي رازی اليه ك ههموو ئهوهی هؤی كه بووه بهشانه ی بهتايبهتی ئه و بيگؤإَيت لَيبداتء دهستی نييه 

عَيراقه. گهالنی تَيكؤشانی دانء قوربانی زؤری ميراتَيكی ده ستكهوتی بوونء

بةياننامةيةكدا: لة ثةرلةمانتاران يةكَيتى

رةواندزى فرياد

ساَلح بةرهةم
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نياز نايف

ناتوانين بههَيز، حكومهتَيكي  «بهبآ
له پهله بپارَيزينو  عَيراق سهروهريي 
كــراوهو دهســتــووردا نووسينهوهي
بخشَينرَيتهوه»، پَيدا چاوي دهبَيت
رؤژَيك چه ند كة ماليكى، وتةيةى ئةم
رايطةياند، كؤنگرهيه كدا  له لهمهوبهر 
لة زؤرى ئــاَلــؤزيــيــةكــى ـــرذىء  ط
دروست عَيراقدا سياسى طؤإةثانى
توندى بة كوردةكان بةرثرسة كردو
دايـــةوةو ــان ــةي داواي ــةو وةآلمـــى ئ
دةستوور ثَيشَيلكردنى بة ماليكييان

كرد. تؤمةتبار
ســةرؤك ماليكى،  لَيدوانهكهى
كه ئَيستا كاتَيكدايه له وةزيرانى عَيراق،
كوردهكانء نَيوان پهيوهندييهكانى
قؤناغَيكى به نــاوه نــدى، حكومهتى

دهبَيت. تَيپهإ گرژيدا
بهوه هــهرَيــم بــهغــدا، حكومه تى 
گرَيبهستى كــه دهكـــات  تؤمةتبار
كؤمپانيايهكى چه ند لهگهأل ناياسايى
ئةوةش بةستووةو  جيهانيدا  نهوتى 

رَيگهپَينهدراوه. ئهوانةوة بهالى
وةزيــرانــى ســـةرؤك بؤية ــةر  ه
گؤإانى دهستوور  دةكات داوا عَيراق، 
دهسهآلتى بدرَيت ههوأل بهسهردا بَيتء
دةسةآلتى بكرَيتء زياد بهغدا ئَيستاى

هةرَيمةكان كةم بكرَيتةوة.
ئهو چؤنييهتى بارهى له ماليكى،
عَيراق بؤ ئَيستا كه ــوورهى ده ســت
كه سهرده مهى «له و دةَلَيت: پَيويسته
ته وافوقى به  كارهكان بوو  پَيويست
ســهردهمــه ــهو  ئ پَيكبَيت، سياسى 
ــهوا ئ ئَيستاش ــؤ ب ــوو، ــه رچ ــه س ب
ده كهوَيتء پهكى حكومهت كارهكانى
چونكه ده دات، به ههدهر ههوَله كانى
سياسى ثشكايةتى بة  حكومهت كارى

نهشياو دَينَيتهجآ». كهسى

داواكهي ههرَيم حكومهتي
رهتدهكاتهوه ماليكي

رةسميدا، كاردانةوةى يةكةم لة
كــوردســتــان، هــةرَيــمــى حكومةتى 
فهرمانگهي بهرپرسي رَيــطــةى لة 
خؤيةوة دهرهوهي پهيوهندييهكاني
ســهرؤك ماليكي  ــوري ن ـــهي داواك
ـــردهوه ك رهت عــَيــراقــي  ـــري   ءه زي
دهستوورء گؤإيني به ســه بــارهت
حكومهتي دهسهآلتهكاني فراوانكردني

ناوهند.
فهرمانگهي بهرپرسي مستهفا، فهالح
حكومهتي دهرهوهي پهيوهندييهكاني
له پَيويسته كرده وه تهئكيدي ههرَيم،
دهستووري به پشت  بوارهكاندا  گشت
سهردهمي چونكه ببهسترَيت،  عَيراق
دهوَلــهتــي كؤنترؤَلي شمولييهتء
مهسه لهكاندا گشت بهسه ر ناوهندي

هاتووه. كؤتايي
حــكــومــةتــى بـــةرثـــرســـةكـــةى
داواكــاري «ئهگهر وتيشى: هةرَيم
ماليكي كه دهستوور گؤإانكارييهكاني
ههرَيم حسابي لهسهر دهكات، داواي

ئهوا قبووَلي ناكهين». بَيت،
حكومهتي كة خستةإوو ئةوةشى

هه مواركردنهوهي لهگةأل كَيشهي ههرَيم
ئهو بهمهرجَيك نييه،  ده ســتــووردا
فراوانكردني لهپَيناوى  ههمواركردنه 
سهروهري ئايينيو نهتهوهييو ئازادي
كهمكردنه وهي بؤ نهك بَيت، ياسادا

ههرَيم. دهسهآلتي
لهاليهن ماليكي لَيدوانهكاني
سياسييهوه چاودَيراني له ــك زؤرَي
ــذراو داإَي بؤ بةرنامة ههوَلَيكى به 
ناوهندو بههَيزكردني  بؤ دادةنرَيت،
ئةو ضونكة ههرَيمهكان، الوازكردني 
بؤ هه وَلةكان كة كاتَيكداية لة لَيدوانة
ههمواركردني دهستوور، پإچهككردني
دروستكردني عــَيــراقــي، ســوپــاي  
البردني ئيسناد، ئهنجومه نهكاني 
زانكؤكان، خوَيندني له كوردي زماني
بريكاري پؤستي ــهوهي  ــن ــرت ءه رگ
له گشتييه كان بهإَيوهبهره  ءهزيــرو
ياساي مهسهلهي كورد، بهرپرساني
مهسهلهي هــهروههــا  ــاز، غ ــه وت و ن
ئهنجومهني هــهَلــبــژاردنــي يــاســاي  
هؤى بوونةتة ئارادانء لة پارَيزگاكان
لةنَيوان ئاَلؤزيى طرذىء دروستبوونى

بةغدا. هةرَيمء
جَيگري ساَلح، ئه حمهد بهرههم د.
جؤرة هةر عَيراق، ءه زيراني سهرؤك
دةسةآلتى كةمكردنةوةى  بؤ هةوَلَيك 
هةرَيم رةتدةكاتةوةوئاماذةبةوة دةكات

تاكه عَيراقي ههميشهيى دهستووري
يهكالكردنهوهي بإيارء سهرچاوهي
ههرَيمي حكومهتي نَيوان كَيشهكاني
ئيتيحادييهء حكومهتي كوردستانء
ده ستوورهدا لهو ههردووال دهسهآلتي

دهستنيشانكراون.
دةخاتةإوو ئــةوةش بهرههم،  د. 
كوردستان ههرَيمي حكومهتي كة
هــاوإا مهسهلهوه زؤر بــاره ي له  
ئيتيحاديدا، حكومهتي لهگةأل نييه
ئةوةى مةترسى بةرثرسة ئةو بؤية
بؤ دهسهآلتَيك ههموو «ئةطةر نيشاندا
ئهوا بگه إَيتهوه، ئيتيحادي حكومهتي
مه ركهزي دهسهآلتي ديكة جارَيكى

كايه». دَيتهوه

«سهركرده كوردةكان
نين» كَيشهكاندا ئاست لة

عـــوســـمـــان، ـــود ـــه حـــم م د. 
له رهخنه ــورد، ك سياسهتمهداري 
عَيراقدا له كورد الوازي  ههَلوَيستي
دهزانــَيــت پَيويستي به ــتء ــرَي ده گ
بهياننامهيهك كوردستان هاوپهيماني

دهربكات. قسهكاني ماليكي دژي له
دهبوو «كــورد ءتــي:  مهحمود د. 
تهنيا به ماليكي كه لهمهوبهر ساأل دوو
پشتگيري دهكرد، كورد مابووهء تهنيا
بكردايهتهوه، ساغ لهگهَلدا شتانهي ئهو
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محهمهد كاردۆ

ــهر ــهس ل قـــســـه كـــردن
لــهســهر زۆری بــابــه تــــك
كــهم پــه یــهو گــوتــرابــــء
بهم نییه !، خۆش ،كراب
بۆ ســهرهتــا بــكــه یــن؟! چ 
به دهبت  كــردارــك ھــه ر 
بۆ بكهین  دهست پ وشه 
و دیــارده روبه ڕوبونهوهی
دواكهوتو بۆچونه پرۆژهو
كـــۆنـــه پـــارـــزهكـــانـــی و 

كوردهواری.
جیاو پــرۆژه ی و بۆچون  ئاڕاسته و  ھه بونی 
مۆدرن، پۆژهیهكی  سهرخستنی  بۆ  ملمالن
ره نگدانهوهی سروشتیه و ئاسایی دیاردهیهكی
ئاراسته و كشه بۆ تگهیشنه  و وشــیــاری
جی ئهوهی كهچی  كۆمهڵ، نو جیاوازهكانی 
ئهندامكی چهند بونی ــگ ــاودهن ھ تامانه
پشتگیری و  لهپشتیوانی ســه وزه فراكسیۆنی
ژنان، چهوساندنهوه ی یاسایكردنی به تزی
بهھاوتیبون چهمكی تای السهنگكردنی ھهروهھا
به پارسهنگی یاسادا لهبه ردهم یهكسانی مرۆڤ و
و پاساو ھاوبهرنامه. و ھاولیست ده نگكی چه ند
كه وتنه بت، ھه رچییهك په رلهمانتاران بیانوی
یاسای تپهڕاندنی بۆ كۆنهپارزان  سهنگهری
وتهی ھهندك له  جگه فرهژنی  و كهستی باری
دیاردهكانو ئهنجامی لهگهڵ مامهه كردن سواوی
بۆ پیاوان كهونارایی ژهنگاوی بیركردنهوهی
ھیچی سیاسییاكانیان، مهرامه تایبهتو ئارهزوی

تیانیه. تری
به ئمه پــهرلــهمــانــهكــهی پشتر ـــوو  ده ب
نهبونی بكاری و چارهسهری  مشوری  پهرۆشهوه
نهھاتنی ـــه ت دهرهق كۆمهیهتیو عــه دالــهتــی 
ھاندهرانو بۆ گهنجان ھهتنی و ھاوسهرگیری 
كهچی بخواردبوایه ، می رهگــهزی مــانــهوهی 
یاسا!. كرده ژنانیان زیاتربهكۆیلهكردنی بیاری
به دژ نامرۆڤانهی ھهنگاوكی پهسندكردنهكه
بو بهھیچ مرۆڤ مافهكانی بنهمای دیموكراسیو
ھهمهتی بهنهكانی و بهرنامه لهگهڵ شوهیهك
ئهندام رهنگه نایهتهوه. سهوز لیستی ھهبژاردنی
نا؟ چاره نوسسازهكان كشه بۆ ھهب پهرلهمان
پهنسیپی لهسهر جه خت بریاره ئهم بۆ بهكو
بدات، بهخۆی مافه بیاردان ئهم له سهربه خۆیی
ئهندامك ھه ر نونهرایهتی كورسیو بوونی بهم
نهك بووه ، لیستهكهی حزبو بۆ دهنگ لهسه ر
ئهندامانی ئهركی بۆیه تاكه كهس.  بهرنامه ی بۆ
ئاراستهی بهبهرنامه و پابهندب لیستهكهیه

حزبهكهی..
لهم سهرهكیهكه گرفته مــن راستیدا لــه 
سهرهكییهكه گرفته بهكو نابینم ھهوسته
خۆمان باكانی ئۆرگانه كاركردنی شوازی بۆ
به دامهزراوهیی كاری له دووره كه دهگمهوه
ئهم گرتۆتهوه، تریشی كایهكانی ھهمو شوهیهك
سهر پهرلهمانی ئهندامانی  له بهشك ھهوستهی
ئهم بوو، راستیه ئهم ده رخهری سهوز بهلیستی
رهفتارو نهبونی ركخراو دهرخــه ری ھه وسته
دامهزراو خاوهن ھزكی وهكو ھهسوكهوتمانه
كادیرانو پــهروهرده ی رنونیو بۆ بهرنامه  به 
نونه رهكانمان چــاودــری  بــیــارو ــی ــردن ده رك
لــه  دامـــوده زگـــا ھــهســتــیــارهكــانــدا، ســـهرهڕای
ئامانجه بهدیھنانی بۆ زۆرمــان سه نگودهنگی
به رامبهر له كلتوریهكان كۆمهیهتیو سیاسیو
ئهمهش و پاشه كشه داین له كه كۆنهخوازان
پــرۆژهو بۆ پاشكۆیهتییه نواندنی له جۆرك

تر.. ئاراستهكانی بهرنامهی
وهكــو یــاســارــژی گرنگی ــی ــهك ــه زراوه ی دام
تیدا نونهرهكانمان ئه وهی لهبری پهرله مان،
وشیاریان شهونخونیو  و ئامادهگیی ئهوپهڕی 
كه جهماوهرهكهيان داوای و خواست بۆ ھهب
ھهموو ئهم وهرگرتنی سهرهڕای پداون. دهنگی
له زۆربه یان مهعنه ويیه، پله وپایه و ئیمتازات
ئاماده یان نهتهوه كهماندا، بنهڕه تییهكانی كشه
حزبهكهی دهنگ بهرنامهی پچهوانهی نابت، یان
بهرپرسیارییه تیهكی ھیچ  ئهوهی  وهكو دهدات،
دهنگ بۆبهیاساكردنی نهبت. له ئهستۆ نهتهوهیی
كهم كاتكدا له دهدات. مرۆڤ چهوساندنهوه ی
كرد به خت خۆیان گیانی مرۆڤانهی  ئه و نهبوون
دادپــهروه ری و ئازادی و سهرفرازی پناوی له 
ئینسانییه به ھا و مرۆڤ  مافی  و كۆمهیهتی

پیرۆزهكان..

دةتـرسن لــة هـةيمـةنـــــــــةى مـاليكى كـوردةكـان بهیاساكردنی

مرۆڤ! چهوساندنهوهی

خالد بةرهةم

كوردةكان سةركردة ساَلَيكة ضةند
ــى ــةت دةوَل ــى ــاوةن خ ـــةوةى ئ وةك 
هةندَيك دةدةنء لَيدوان بن، سةربةخؤ
لةكاتَيكداية ئةمةش دةكةن. هةَلسوكةوت
دةستوورةى كوردةكان بةطوَيرةى ئةو
راثرسيى لة داإشتنىء لة بةشداربوون
كوردستان كردووة، ثةسةنديان طشتيدا
عَيراقدا، ضوارضَيوةى  لة هةرَيمَيكة 
هةَلسوكةوتء جؤرة ئةو بةوثَييةش
ــان ــوردةك ك ــردة ــةرك س ــةى ــدوان ــَي ل
دةستوورييةكانء بنةما ثَيضةوانةى

عَيراقة. فيدراَليي سيستمى
لة كة عَيراق نوَيى دةســتــوورى
خةَلكى زؤرينةى لةاليةن ٢٠٠٥/١٠/١٥دا
هةرَيمى دةنطى ثَيدراوة، تَييدا عَيراقةوة
فيدراأل هةرَيمَيكى وةك كوردستان
بؤ دةسةآلتةكانى مافء ناسَينراوةو
جياكراوةتةوة، ناوةند  لة  دياريكراوةء
دةسةآلتى لة هةريةك دةبَيت بةوثَييةش

سنوورةكانى ئةركء فيدراأل مةركةزء
مامةَلة بةوشَيوةية بزاننء خؤيان
بؤيان كة  بكةن ثَيشهاتةكاندا لةطةأل 

دياريكراوة.
نَيودةوَلةتييةكانى بنةما لة وةك
حكومةتى هاتووة،  فيدراَلدا دةوَلةتى 

لة: هةريةك لة بةرثرسة ناوةند
نيشتمانء ــة  ل ــى ــري ــةرط ب  -١
ئاشتةواييء ثةيمانى جةنطء راطةياندنى
هَيزة سةرجةم سةرثةرشتيكردنى

وآلتدا. لة ضةكدارةكان
ئةو هةموو دةرةوةء سياسةتى -٢
نوَينةرايةتيى بة ثةيوةستن ضاالكيانةى
لة بةشداريكردن سياسىء ديبلؤماسيء

نَيودةوَلةتييةكان. دامودةزطا كؤنطرةو
ثــةيــمــانــنــامــةو ــنــى  بــةســت  -٣
بةآلم نَيودةوَلةتييةكان، رَيككةوتننامة
رَيطة وآلتاندا لة هةندَيك دةستوورى لة
كة دةدات هةرَيمييةكان حكومةتة بة
ئيمزا ناسياسى ثةيماننامةي هةندَيك
بة بازرطانى، رؤشنبيريء وةك بكةن
وآلت سياسةتى طشتيى دذ بة مةرجَيك

نةبَيت.
ـــردوودا  راب ٣ ســاَلــى لــة مـــاوةى
هــةرَيــمء لــةنــَيــوان  كَيشة ضةندين 
بؤ زؤرَيكيان كة دروستبوون بةغدادا
لة تَيطةيشتن خوَيندنةوةء جياوازيى
دةطةإَينةوة، دةستوورييةكان بةندة
ــازء غ نــــةوتء كــَيــشــةكــانــى وةك 
سروشتييةكانء سةرضاوة بةكارهَينانى
هَيزى بوونى دةرةكيء دةستَيوةردانى
رَيككةوتنة دواترينيشيان ثَيشمةرطةو
ئةمريكاية عَيراقء نَيوان ستراتيذيةكةى
مانةوةى خاَلى  هةردوو لة بةتايبةت 
بنكةى دانانى ئةمريكاو هَيزةكانى

عَيراق. لة هةميشةيي سةربازيى
ناوضة لة  يةكَيك وةك كةركوك 
بةغدا، هةرَيمء نَيوان جَيناكؤكةكانى
هةرَيمء لةنَيوان كَيشةى ضةندين

ثريشكى دروستكردووةو ناوةنددا
ديكةش، وآلتانى  طةيشتووةتة كَيشةكة
لةثَيناو دةيةوَيت كة  توركيا بةتايبةت
شارةء ئةو توركمانةكانى بةرذةوةنديى
بنكةى بارةطاو بوونى ثاساوى بة
(ثةكةكة) كوردستان كرَيكارانى ثارتى
لةشكركَيشيى هةإةشةى ناوضةكة، لة
لة بــكــات، ــم ــةرَي ــةر خــاكــى ه بــؤ س
رابــردوودا ساَلى دوو لة بةرامبةردا
لة هةرَيم سةرؤكى بارزانى مةسعود
ئةلعةرةبيية كةناَلى ضاوثَيكةوتنَيكى
ئةنجاميدا، لةطةَليدا رابردوو ساَلى كة
كردووة توركيا  لة ئةوةى هةإةشةى 
ئةنجامبدات، لةشكركَيشيى ئةطةر كة
كوردستانى دةستوةردةداتة كورديش
ئةو كوردةكانى بةرذةوةنديى لة توركيا
ئةو وآلتةى لَيثرسراوانى وآلتة، ئةوةش
وةك بارزانى مةسعود بةوةى توإةكرد
هةإةشانة ئةو سةربةخؤ دةوَلةتَيكى
تةيب ـــةب رةج هــةربــؤيــة  دةكـــات، 
توركيا، وةزيرانى سةرؤك ئةردؤغانى
دةرةوةى وةزيرى رايسى  كؤندؤليزا
ــردةوةء ــادارك ــاط ئ ــةوة ل ئةمريكاى 
بةو سةبارةت وآلتةى ئةو نيطةرانيى

راطةياندووة. ثآ بارزانى لَيدوانةكانى
نَيوان ئةمنييةكةى رَيككةوتننامة
ئةو هــةمــان ئةمريكاش ــراقء ــَي ع
كاتَيك كردةوة دووبارة سيناريؤيةى
سةركردايةتيىكوردجياوازلةحكومةتى
كرد، ثَيشوازييان لة رَيككةوتنةكة عَيراق
هَيزةكانى مانةوةى خاَلى لة بةتايبةت
لة سةربازيى بنكةى دانانى ئةمريكاء
كاتَيك بةتايبةت  كوردستان، هةرَيمى 

دةكـات تـوأة بةغـدا كـوردةكـان، سةركـــــــردة دواني ليـَ  ... فيدراَليدا سةربةخؤييء لةنَيوان كورد

سنووريى ئيداريىء كَيشةى عَيراقدا لة ديكة هةرَيمَيكى دروستبوونى
دةكات. دروست

ئةو دةَلَيت: هةروةها  عَيراق ثةرلةمانى لة هةرَيمةكان ليذنةى  سةرؤكى
كاروبارى ناتوانن ئَيستادا لة هةرَيم، سيستمى بؤ دةطؤإَين ثارَيزطايانةى
سةرضاوةكانى بة سةبارةت دةبَيت، دروست زؤر كَيشةى بةإَيوةببةنء خؤيان

ئيداريى. كَيشةى لة جطة نةوتةكان، بيرة ئاوء

تائى: هاشم

بكاتء ثةيإةو كورد بةرامبةر نوَى سياسةتَيكى دةيةوَيت ماليكى نورى
بؤية كةمبكاتةوة، هةرَيم دةسةآلتى بكاتء بةهَيز ناوةندى حكومةتى هةوَلدةدات

دةبَيت. ماليكى بة بةرامبةر روونى هةَلوَيستَيكى هاوثةيمانى ليستى
حكومةتى ساَلة سَى ماوةى دةَلَيت: هةروةها عَيراق ثةرلةمانى ئةندامةكةى
ثَيويستة بؤية بَيئاكام بووة، حكومةتى بةغدا دةكات، بةآلم لةطةأل طفتوطؤ هةرَيم
حكومةتى بدؤزينةوةء بؤ كَيشةكان بؤ كةرةوة يةكاليي بنةإةتىء ضارةسةرَيكى

فيدراَليية. دذى نوَييةى، سياسةتة ئةو كة روونبكةينةوة بةغداى
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عارف ستارة

 ٢٥١ بإى بة سلَيمانى ثارَيزطاى
هؤَلَيك  دينار ــةزار ه  ٧٥٠ مليؤنء
طةإةكى لة بؤنةكان لةخؤطرتنى بؤ

دروستدةكات. زةرطةتة
بةإَيوةبةرى مستةفا، نــةورؤز
ثرؤذةكانى بــةدواداضــوونــى ثــالنء 

لةوةكرد باسى سلَيمانى، ثارَيزطاى
زةوييةكي ثَيشتر  هؤَلةكة شوَينى  كة
هؤَلة ئةو دروستكردنى  بووةء  ضؤأل
هؤَلَيكى ضةند دروستكردنى لةميانةى
دةرةوةى لةناوو كة هاتووة تــردا
«بةثَيي وتى:  ئةنجامدراون، ثارَيزطا 
ثرؤذةكة كارةكانى ئَيمة بةدواداضووني
كةموكوإي بةبآ بةإَيوةضووةء باش
لة ناوشار لة جطة تةواوبووة،  ئَيستا
هؤَلةمان لةمشَيوة سلَيمانيش دةرةوةي

خستةإوو ئةوةشى دروستكردووة»،
دراوةو تةندةرةوة رَيى لة ثرؤذةكة كة

كردووة. جَيبةجَيى بةَلَيندةر
لةاليةن ثرؤذةكة دروستكردنى
ماوةى لة ئةنجامدراوةو كؤمثانياوة
هؤَلى  ناوى  تةواوبووةء رؤذدا   ١٢٠
ئامَيرى كورسيء  لَينراوة، بؤنةكانى 
ئيدارةى طةرمكردنء فَينككةرةوةء

دابينكراوة. بؤ تايبةتى
ئــةنــدازيــاري ــل، ــي ــام ــخ ك ــَي ش
ئةوةى ثرؤذةكة، سةرثةرشتياري

كة ــةمخستةإوو ل ــة ــط ج

 ٢٦ ئَيستا تا زةرطةتة، طةإةكى هؤَلةى
لة بؤنةكانةوة هؤَلي  بةناوي  هؤَليان
دروستكردووةء دةوروبةى سلَيمانيء

قؤناغى  لة تريش هؤَلي  ٢» ــى: وت
ئةندازياراني لةاليةن جَيبةجَيكردندان،
ئامادةكراوة، بؤ ديزايني ثارَيزطاوة
هةر بؤ جَيبةجَيكردنةكةي ــاوةي م

ثرؤذةيةش  ئةم رؤذةء  ١٢٠ هؤَلَيك
كةموكوإي بــآ خــؤيــدا  مــاوةي لــة 
هةر تَيضوونى بإي بةإَيوةضووةء
مليارء   ٢٥١ طرَيبةست بةثَيي هؤَلَيك

دينارة». مليؤن ٧٥٠
هؤآلنةى ــةو ل هةندَيك ثَيشتر

لة هةبوو كةموكورتيان دروستدةكران
ثَيداويستييةكانيانةوة، نةبوونى رووى
ثارَيزطاى لة سةرضاوةيةك بــةآلم
ئَيستا كة لةوةكرد باسى سلَيمانى
كةموكورتيانةيان ــةو ئ هــؤَلــةكــان
هــةمــوو ـــراوةء ـــةرك ـــارةس ــؤ ض ب
كورسي، وةك ثَيداويستييةكانى
ســاردي ــةرمء  ط سثليتء موةليدة،
عةزلكردني لة جطة دابينكراوة، بؤ
بة (K.SPAN) بة هؤَلةكة بنميضي
هؤَلةكة هاويندا لة كة فؤم ــادةي م
نابَيت، سارد زستاندا لة نابَيتء طةرم
بؤ ذوورَيك دروستكردني لةطةأل

هؤَلةكة. ئيدارةداني
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سلَيمانى دروستدةكرَيت لة بؤنةكان تايبةت بة هؤَلى

nawxo@rozhnama.com

ئةبوبةكر عةبدوإلةحمان

ئةنجومةنى بودجةى لةسةر
 ٤٠٩ بإى بة سلَيمانىء ثارَيزطاى
بينايةك  دينار، هةزار  ١٨٠ مليؤنء
بازيان شارةوانيى سةرؤكايةتيى بؤ

دروستدةكرَيت.
بينايةكى ٦٨٠م رووبةرى لةسةر
بازيان ناحيةى لة نهؤمى دوو
شارةوانيى سةرؤكايةتيى بــؤ
كارةكانى دروستكراوةو ناحيةكة
بةكرةجؤوة كؤمثانياى لةاليةن
كارةكانى ١٠٠٪ى جَيبةجَيكراوةء

تةواوبووة.
دووريى بة بازيان شارؤضكةى
ــاواى خــؤرئ ــة ــووةت ٢٥كــم كــةوت
مةَلبةندى سلَيمانييةوةء شــارى
شارؤضكة ضوار بازيانةء ناحيةى

، َيت طر ة د خؤ لــــة

١٧ هةزار دانيشتووانى تَيدا  نزيكةى
نيشتةجَيية.

بيناى دروستكردنى  ثــرؤذةى 
 ٢٠٠ مــاوةى لة شارةوانييةكة
ــةرى رووب ئةنجامدراوة، رؤذدا
بةآلم ٦٨٠  مةترة، ٨٨٠٠ زةوييةكةى
دوونهؤم لة كة بينا كراوةتة مةترى
٩ ذوورو  يةكةم نهؤمى ثَيكهاتووةء
ذوورى   ٧ ــش ــي دووةم نهؤمى
وةستانى ثاركى  هةروةك تَيداية، 
بؤ تايبةتى ذوورى ئؤتؤمبيلء
تَيدا باخضةشى تَيدايةء ثاسةوان

دروستكراوة.
ئةندازيارى حةسةن، سةروةت
ــة ــرؤذةك ــارى ث ــي ــت ــةرش ــةرث س
سلَيمانى، شارةوانييةكانى لة
ثرؤذةكة كة لةوةكردةوة جةختى
ئةنجومةنى ــةى ــودج ب ــةســةر ل
دروستكراوةو سلَيمانى ثارَيزطاى

ــةوان ئ ــةر ه نةخشةكةشى

وتى: «ثرؤذةكة ئامادةيان كردووةو
هيض دروستكراوةو بةتةواوةتى
ثاركَيكى ــووة،  ــةب ن كَيشةيةكى
بيناكةدا سَيالى  بة جوانيشمان
زؤر شَيوةيةكى كة  دروستكردووة
ثرؤذةكةش بيناكةء دةداتة جوان
ئَيستا تةواوبووة، خؤيدا لةكاتى
تَيدا ــى دةوام بازيان شارةوانيى

دةكةن».
عومةر مافناس ترةوة لةاليةكى
بازيان، شارةوانيى سةرؤكى ئاَلى،
كة لة خراثيى ئةو بيناية كرد باسى
لةطةأل كردووة  تَيدا  كاريان  ثَيشتر 
هيض «ئَيستا وتى: ئاوداء فةرمانطةى
ثَيشتر كة  نيية كَيشانةمان لةو  كام
دةهاتة بيناوة خراثيى بةهؤى
لةسةر كاريطةريى رَيــطــةمــانء
سوثاسى دروستدةكرد،  كارةكان 
ئةم كة دةكةين سلَيمانيش ثارَيزطاى
ئةنجامداين، بؤ ثرؤذةيةيان
ــى ــت راس ـــة ــة ب ــك ــون ض
وةزارةتى ثَيويستبوو
بيكرداية، شارةوانى
ــان ــؤي ب بـــــةآلم

نةكرا».

بازيان شارةوانيى دروستكردنى بينايةك،

دةكات؟ دةرباز كَيشةكانى لة
شارباذيَرى ئةستَيرة

باخضة دوو سلَيمانى ثارَيزطاى
رزطــارىء طــةإةكــى لــة هـــةردوو
سلَيمانى شارى تازةى  بةختيارى

دينار  مليؤن   ٤٠٧ لة زياتر بإى بة
دروستدةكات.

دوو لة ثــرؤذةكــان هةرضةندة 
يةك بــةآلم ــاوازن، ــي ج طــةإةكــى

كراوة. بؤ دةرخستةيان
بــةإَيــوةبــةري ناميق، عــومــةر 
ثرؤذةكة، جَيبةجَيكارى  كؤمثانياى 
هةردوو ماوةي كة لةوةكرد باسى

لةسةر  بووةو رؤذ  ١٣٠ ثرؤذةكة
ضوارطؤشة  مةتر ٧ هةزار رووبةري
طةإةكى باخضةكةى ئةنجامدراون،
بضووكةء رووبــةرةكــةى ــارى رزط

طةإةكى  ئةوةى  بةآلم  مةترة، ٧٠٠
 ٦ رووبةرى لةسةر  تازة بةختيارى 
دروستدةكرَيتء  مةتر هةزارء٣٠٠ 
 ٣٨٦ ئيحالةكردن نرخي «بةثَيي وتى:
تةرخانكرابوو، بؤ  ديناريان  مليؤن
زيادكردني بةهؤي لةدوايدا بةآلم

 ٤٠٧ بؤ بودجةكةى بإطةوة هةندَيك
دينار زيادكرا»، هؤكارةكةشى مليؤن
ئيحالةكردندا لة كة طةإاندةوة ئةوة بؤ
نزيكةيي بة تَييداية  كة بإطانةي  ئةو
لةكاتى لــةوةى جطة خةمَلَينراوة،
بة ثَيويستي هةندَيك بإطة كاركردندا

زياترة. بودجةى
كة خستةإوو ئةوةشى عومةر
دياريكراودا وادةى لة ثرؤذةكة

ــان  ١٥ رؤذم ــةآلم «ب ــووة، ــةواوب ت
بةهؤي بووني موةليدةيةكي وةرطرت
تا مؤَلةتي رزطاريدا لة باخضةي ئةهلي
بؤ وةرطرت ثارَيزطامان شارةوانيء

دةرةوةي». بردنة
باخضةكة هةردوو دروستكردنى
بةإَيوةبةرَيتي سةرثةرشتيي بة
ديواري ئةنجامدراوةو باخضةكان
كراوةو نةقاإ بةردء بة ناوةوةيان
بةختياري طــةإةكــى باخضةكةي

ستووني   ٣٥ ــراوةو دان بؤ ئينارةى
لة تَيداية، جطة طَلؤثةوة بة رووناكي 

مةتر. ١١٠ بيرَيك بة قوَلى
ئــةنــدازيــاري ئيبراهيم، فَينك 
كة ــرد ــةوةك ل بــاســى بــيــنــاكــاري،
ثــرؤذةكــان ـــةردةوام ســةردانــى ب
دةكةن، بؤ هةَلسةنطاندنى دةكةنء
شوَيني دوو لة «هةرضةندة وتيشى:
ثرؤذةكة هــةردوو ــةآلم ب جياية،
ثَيشينةي هةيةء دةرخستةيان يةك

 ٢٨٨ مليؤنء   ٢٥١ وةرطيراويش
بودجةي ديــنــارة،  (٥٠٠) ــةزارء ه

مليؤنء   ٤٠٧ ثرؤذةكةش كؤتايى
دينارة». هةزار (٢٢٠)

لة ئــةنــدازيــار فةهمي، دَيــريــن 
باخضةكانء ــةتــى ــةراي ــوةب ــةإَي ب
ــي: ـــان، وت ـــرؤذةك ــى ث ــرس ــةرث ب
باخضةكان بؤ ديواري راطر «كؤمةَلَيك
ثَيشتر ضونكة ــراوة، ــك ــت دروس
تَيدابووةو زؤري نزميي بةرزييء
خاشاك خــؤألء  فإَيداني شوَيني
باخضةكةى بةرنامةشداية لة بوو،
بكرَيت، بؤ  ئؤفيسَيكي بةختيارى 
سةنتةري بة دةبَيت طةورةيةء ضونكة
كشتوكاَليء ئةندازياري كؤمةَلَيك
بة دادةمــةزرَيــن، لةوآ كة كرَيكار 
بؤ كار كؤمةَلَيك كة ئةوةية واتاي

دةدؤزينةوة». تر خةَلكي
شوَينى كة لةوةشكرد باسى
رزطاريش طــةإةكــى  باخضةكةي
بؤ فإَيدراوةو لَى خاشاكى ثَيشتر
بةرزيء ثةرذينء ضاككردنةوةى
طَلي رَيككراوةتةوةء نزمييةكاني
كــارةبــاء ــكــراوةء تــَي كشتوكاَلي 
وتيشى: ــــراوة، دان بــؤ ئــاويــشــي 
خؤمانةوة ئةندازيارةكاني «لةاليةن
كاري كة كراوة باخضةكان ديزايني
ئاويشي كارةباييء شارستانيء
ئاوي باخضةكةش هةردوو تَيداية،
طَلي دابــيــنــكــراوةو بــؤ ثَيويستى 
لةاليةن كة تَيكراوة شياوي كشتوكاَلي
كارى باخضةكانةوة بةإَيوةبةرايةتي

ئةنجامدةدرَيت». بؤ سةوزكردني

زةوى مةتر هةزار ٧
دةكرَيت سةوز
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ئاذانسةكان رؤذنامة،

سةرچاوةکاني  کشتوکاألء وةزارةتى بةرثرسانى
ثارَيزطاكانى نوَينةرانى پيشةسازيء ثالندانانء ئاوو
کشتوکاَلييان کةرتي ستراتيژي پالني بودجةي هةرَيم،

كرد. تاووتوآ
پَينج نةخشةيةكى كشتوكاأل ستراتيذى ثالنى 
پيشةسازيء کشتوکاألو  وةزارةتةکاني بؤ ساَلةية
ثةيوةنديدارن كة شوَينانةى  ئةو ئاوء  سةرچاوةکاني
بة ثشتبةستن بة کشتوکاأل، کةرتي بوژاندنةوةي  بة 
ئةنجامداني بؤ تَيچوو پارةي دروستء ئامارى داتاو
بة گةيشتن بؤ ساَلةکانء قؤناغء بةپَيي پرؤژةکان
پةلةوةرو ئاژةألو جؤو ساماني گةنمء لة خودبژَيويي

پَيشخستني زةيتوونء ميوةء سةوزةء بةرهةمهَيناني
ماسيء هةنگوينء بةرهةمهَينةراني هانداني دارستانء
کةشناسي، رةوشي بةرةوپَيشبردني نوآو ئامَيري
کاديراني پةرةپَيداني تواناي کردنةوةي خولي هةروةها

خؤماَلي. بةرهةمي پاراستني کشتوکاألو کةرتي
سةرچاوةکاني وهزارهتي راثؤرتةكةياندا لة بؤية
بة بوو  تايبةت کة خستةإوو  خؤيان  راپؤرتي ئاو 
ئاوو سوودوةرگرتن حةوزي بيرو ئامادةکردني لَيداني
پيشةسازيش کةرتي جوتياران،  بؤ  بــاران ئاوي لة 
چةندين دامةزراندني پَيشنيازي راپؤرتةکةيدا لة
کشتوکاألو کةرتي بوژاندنةوةي  بؤ  كرد کارگةيان
کشتوکاألو بانكي هةردوو زيندووکردنةوةي هاوکات

پيشةسازيي.

ستراتيذي كهرتي ثالني بودجهي

تاووتوَيكرا كشتوكاأل

82008/11/13 ثَينجشةممة (345) ذمــارة ئـــــابووري
aburi@rozhnama.com

محةمةد كةريم

٧يئةمساأل مانطي كة لةكاتَيكدا
ثَيوانةيى ريكؤردي نةوت نرخي

دؤالرو  ١٤٧ بؤ خؤى مَيذووي 
بةرميلَيك  هــةر بؤ سةنت  ٥٠
تؤماركرد، لةندةن بؤرسةي لة
نةدةكردةوة لةوة بيري كةس

نةوت  نرخي  مانط   ٤ دواي كة
سةنت،   ٢٤ دؤالرء  ٥٢ بطاتة
سةركةوتني دواي بةتايبةت
ــؤ ســةرؤكــايــةتــيــي ــامــا ب ــؤب ئ
ضارةسةري بة هيواكان ئةمريكا
كردو زيادي ئابووري قةيراني
سةرانسةري لــة بــؤرســةكــان
نرخي بةرزبوونةوةء جيهاندا
ئةو بؤ دابةزيبوو كة نةوتيش
بؤ ــةرزبــووةوة ب نزمة، ئاستة

دؤالر. ٦٠ سةروو
نةوت نرخي  ئَيستا ــةآلم  ب
دابــةزيــنــدايــةء ــــةردةوام لــة ب
ئاست نزمترين طةيشتووةتة
مَيذووييةكةي، ريكؤردة دواي
هؤي ــة ــووةت ب ـــةوةش ئ ــةر  ه

دؤالر  مليار ١٣ كةمكردنةوةي
عَيراق، ٢٠٠٩ي بــودجــةي لة 
شارةزايانء لة زؤرَيك هةرضةندة
هيودارن ضاوةإواننء ضاودَيران
نرخي نزيكدا داهاتوويةكي لة
نَيودةوَلةتييةكاندا بازاإة لة نةوت

ببَيتةوة. بةرز
ثرؤفيسؤر هؤشيار مةعروف،
سةرضاوةى ئابووري، شارةزاى
طةإاندةوة نةوتي نرخي دابةزيني
«لة وتي: ئابووريء قةيراني بؤ
داهاتوودا مانطي سآ مــاوةي
بةوشَيوةية هةر نــةوت نرخي
سآ ئــةو دواي ــةآلم ب دةبــَيــت،
ــت، ــؤإَي دةط شــت زؤر مانطة 

نَيودةوَلةتي بـــازاإي ضونكة
دةضَيت». ضاكسازيي بةرةو

كة ــوو ــواب ــي ــَي ث ـــراو  ـــاوب ن
بةهؤي ــة ــاوةي م ئــةم دواي 

لة نةوت نرخي بةرزبوونةوةي
هةروةها جيهانداء بازاإةكاني
داهاتي ئاستي بةرزبوونةوةي
ثَيداضوونةوة ديسان  عَيراق،

دةكرَيت. بودجة لةسةر
لةضاو ئَيستادا نرخي نةوت لة
مانطي لة كة ريــكــؤردةي  ئــةو 
تؤماري ــــردوودا راب حــةوتــي

لةندةن ــازاإي ب لة كة  كردبوو
دؤالرو لة بازاإي  ١٤٧,٥ طةيشتة
دؤالر،  ١٤٧,٢٧ نيويؤرك طةيشتة

دابةزيوة. نرخي ٦٠٪ى لة زياتر
جَيطري شكور، ئيسماعيل
لة دارايـــي ليذنةي  ســةرؤكــى 
طةشبينتر عَيراق،  ثةرلةماني 
هؤشيار ثرؤفيسؤر لــة ــوو ب
نرخي كة ثَييوابوو مةعروفء
بةرزدةبَيتةوةو خَيرايي  بة نةوت
بةرزء لة  نةوت «نرخي وتيشى: 
دامـــةزراوة نزمبوونةوةداية،
لة رايانواية عَيراق داراييةكانى
دوو دواى نزيكداء داهاتوويةكي
بؤ بةرزدةبَيتةوة ديكة مانطي

دؤالر». ٧٠ سةروو
ئيسماعيل د. بإواى بة بؤية
طةإايةوة نةوت نرخى لةكاتَيكدا
ئةوا ــؤى، خ ئاسايى جَيطةى
عَيراق بؤ تةواوكاريى بودجةى
ثَيشبيني بؤية دروستدةبَيت،

نرخي  ديكة مانطي  ٦ تا دةكةن
دؤالر.  ٨٠ تا ١٠٠ بطاتةوة نةوت
بؤ  دؤالر مليار ٨٠ ــإى ب
عَيراق داهاتووي ساَلي بودجةي
نرخي تَييدا كة تةرخانكرابوو،

دؤالر  ٨٠ نةوت بة هةر بةرميلَيك
لةكاتَيكدا ئةويش خةمَلَينرابوو،
بةرميل  مليؤن  ٢ بإى ــة رؤذان
بةآلم دةرةوة، بنَيردرَيتة نةوت
نــةوت نرخي نــزمــبــوونــةوةي
بة كة جيهانييةكاندا بــازاإة لة 
وزة سةرضاوةي هةرزانترين
هؤي بــووة دةكــرَيــت، هةذمار 
٢٠٠٩ي بودجةي ثَيداضوونةوةي

عَيراق.
ـــار مــــةعــــروف، هـــؤشـــي
قــةيــرانــة ـــةري ئـــةو ـــارةس ض
روويــكــردووةتــة ئابوورييةي
تاكة ضارةسةر زانىء جيهان، بة

هةندَيك كة بةوةشكرد ئاماذةى
لــةاليــةن ــن ــوَي ــوش ــاســاو رَي ي
ئةمريكاوة داهاتووي سةرؤكي
بــةرةو قةيرانةكة كة دانـــراوة
حكومةتةكان دةباتء ضارةسةر
داناوة زؤريان يةكجار ثارةيةكي
قةيرانة ــةو ل ــوون ــارب رزط بؤ 
دةتوانين بــؤيــة ئــابــووريــيــة،

لةوبارةيةوة. بين خؤشبين
وزة نَيودةوَلةتيى ئاذانسى
رادةطةيةنَيتء راثؤرتَيك ئةمإؤ
دةكرَيت ثَيشبيني راثؤرتةدا لةو
بةكارهَينانى لةسةر خواست كة
كة جؤرَيك بة داببةزَيت نةوت

نةوت  بةرميل ٧٠٠ هةزار رؤذانة
ئةوةش بةكاردةهَينرَيت، كةمتر
سةر كاردةكاتة خؤى رؤَلى بة
بــازاإةكــانــى لــة ــةوت ن نرخى 
رَيكخراوى هةرضةندة جيهاندا،
لةكاتَيكدا كة رايطةياند ئؤثيك
بةرهةمى لةسةر خواست ئاستى
ثالنيان ئةوا كةمبووةوة، نةوت
بإى كةمكردنةوةى بة هةيةو
رووبـــةإووى بةرهةمهَينان
نــةوت نرخى نــزمــبــوونــةوةى

دةبنةوة.
لة عَيراق وةزيراني ئةنجومةني
سَيشةممةدا رؤذى كؤبوونةوةى
٢٠٠٩ى ساَلي طشتيي  بودجةي 

دينار  ٧٩ تريليؤن بإى عَيراقى بة
مشتومإَيكي ثاش ثةسةندكرد ،
مانة وةي بة بإياردرا  زؤريــش
بودجةي بةشة وةك ٪١٧ رَيذةي
كة كوردستان هةرَيمي ساآلنةي

مليار   ٨٦٥ تريليؤنء   ٨ دةكاتة
 ٩ بإي لةوة ي جطة  ئةمة  دينار،
خةرجييةكانى بؤ دينار تريليؤن
هةرَيمي تةرخانكراوةو حاكميية
١٧٪ي ــةوةشــدا ل كــوردســتــان

بةردةكةوَيت.

دةكات عَيراق هاوآلتيياني بة نةوت ياريي

عَيراق: دهستبهرداري ثالنداناني وةزارهتي

نابين حكومهت كارمهندَيكي هيض
ئاذانسةكان رؤذنامة،

رايگهياند، عَيراق حكومه تي وهزارهتي پالنداناني
حكومه ت كارمهندَيكي هيچ دهستبهرداري كة
كه بهرپرسيارَيتييهن ئهو ئاگاداري تهواو نابنء
دهكهوَيته بَيكاريي گرفتي  رووبهإووبوونهوهي  بؤ

سهرشانيان.
هاتووة ناوبراودا وهزاره تي بهياننامهيه كي له
دهستبهرداربووني بؤ نييه  پالنَيكيان هيچ كة
ساَلي ده ماوهي له حكومهت كارمهنداني ٧٥٪ي
راگهياندن دهزگاكاني له  ههندَيك وهك داهاتوودا،
ئاگاداري وهزارهت چونكه  كردووةتهوه، بآلويان
ئاشتيي له ههإهشه كة بَيكاريية مهترسييانهى ئهو
ئاماژه بةياننامةكةدا لة  ــهن،  دهك كؤمهآليهتي
بهرپرسيارَيتييهوه به «وهزاره ت كه بهوهشكراوة
دهكاتء دياردهيه ئهو رووبهإووبوونهوه ي بؤ كار

پالندانان ــري وهزي باباني،  عهلي  لَيدوانةكاني
وهك خؤي بآلونهكراوهتهوه». لهوبارهيهوه

ــهوه ــردووةت ــك روون ئــهوهشــي به ياننامه كه
هؤكاره دهزانَيت خؤي ئهركي به وهزارهت كه
روون گشتي راي بؤ  بَيكاريي راسته قينهكاني 
داإماني بؤ دهگهإَيتهوه ئهويش كه بكاتهوه، 
وهبهرهَينانء كهميي بهرههمهَينانء  كهرتي
گشتي، كهرتي  بهتايبهتكردني پرؤسهي الوازيي 
كاريگهر چارهسهري پَيويستيان به گرفتانهش ئهم
هؤي دهبَيته  كه رووكهش چارهسه ري نهك ههيه 

كَيشهكان. زياتري قوَلبوونهوهي
كهرتهكاني بتوانين «ئهگهر هاتووه تَييدا ههروهها
تايبهت كهرتي بؤ گؤإينيان رَيگهي له بهرههمهَينان
بياني وهبهرهَيناني به  بــوار ئامادهبكهينهوهء
كار ههلي هه زار دهيان ده توانين  ئهوكات بدهين،

دروستبكهين».

سةرضنار طةشتياريى ناوضةى ثرؤذةى لةسةر كة لة راثؤرتَيكدا رؤذنامةداو ٣٤٤ى ذمارة لة
بةالغى كؤمثانياى رةفزكراوةكانى ذمارةى نةخشة ئةوةى لةبرى بآلوكراوةتةوة، ٨دا الثةإة لة
لة لَيبوردن داواى دياريكراوة، نةخشة بة (٥٥) بكرَيت، هةذمار (٥٥٠) نةخشة بة لوبنانى

دةكةين. ناوبراو كؤمثانياى بةإَيزو خوَينةرانى

ثؤزش

ئاذانسةكان رؤذنامة،

روسيا  سهرؤکي پؤتن، فالديمَير
زنجيرهيهک وآلتهکهي رايگهياند؛ 

بةمةبةستى دةطرَيتةبةر رَيوشوَين
بازاإة لة نهوت نرخهکاني  داناني
ئةوةشى ثؤتن، جيهانييةكاندا.
گهورهترين كة وآلتهکهي راطةياند

نهوتهو وهبهرهَيني هاوردةكارو
دياريکردني پرؤسهي  له  ناکرَيت
دوورهپهرَيز نةوتييةكاندا سياسةتة

بَيت.

دياريكردنى رَيوشوَينةكانى روسيا، طوَيدانة بةبآ
دةطيرَيتةبةر نةوت نرخى
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بآلوبكةنةوة ريكالمةكانتان لة   دا كاآلكانتان بؤ زياتر ثةيداكردنى بازاإى نوآء برةوى بؤ
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ريـكــالم

This is trial version
www.adultpdf.com

www.ne
tew

e.c
om



10riklam@rozhnama.com
2008/11/13 ثَينجشةممة (345) ذمــارة ريـكــالم

This is trial version
www.adultpdf.com

www.ne
tew

e.c
om



13
2008/11/13 ثَينجشةممة (345) ذمــارة

فؤتؤ: رؤذنامة دانراوة. بة ثةنجةرةى بيناكةوة كارةبا فنجانى ستون، شارى سلَيمانى لةبرى سةركارَيزى شةقامى بينايةك لة

ويَنةء خةَلك

nawxo@rozhnama.com

لةسةر  كوردستان ثةرلةمانى ئةندامى غةفار،  سةبرية
لةبارةىثرؤذةياساى ليستىيةكطرتووىئيسالمىكوردستان،
خؤى بؤضوونى  ديدو  بة  كةسةو «هةر وتى:  كةسَيتي  بارى 
خاَلَيك بةآلم دةدؤزَيتةوة، ئافرةتان كَيشةى بؤ رَيطةضارة
بارى ياساي ئةويش كؤدةكاتةوة، هةموومان كة هةية
ئيسالمة، شةريعةتى ياسايةش ئةم سةرضاوةى كةسَيتييةو
دةكرَيتةوة، جَييان ياساية لةو مادانةى بإطةو ئةو دةبَيت
روونيشيكردةوة دةرةوة»، بضَيتة ضوارضَيوةية لةو نابَيت
لةسةر هةبَيت فيقهى بؤضوونى جياوازى نيية ئةوة طرفت كة
بةآلم نةيبَيت، يةكَيكيان بَيتء لةسةر رةئى زانايةك بابةتَيك،
نةضَيتة ئيسالم شةريعةتى  ضوارضَيوةى لة  ئةوةية طرنط

دةرةوة.
كوردى كؤمةَلطةى لةبةرئةوةى ثةرلةمانتارة ئةو بإواى بة
سةرةكييةكانى بنةما دةبَيت بؤية ئيسالميية، كؤمةَلطةيةكى 
وةربطيرَيت، ئيسالمةوة  شةريعةتى لة ثرؤذةيةش ئةو
ذنان لة زوَلم كة ئةوةى لةبرى «نابَيت دةَلَيت: زياتر ناوبراو
نابَيت لةسةر زوَلمة بدرَيتةوة، وةآلمى ئةو رةدفيعل بة كراوة،

بكةين». دابين ذنان مافةكانى ديكة زوَلمَيكى بنةماى
جياواز  بةرةى دوو بؤ ثةرلةمان دابةشبوونى بة  سةبارةت
دةَلَيت: ئيسالميية ثةرلةمانتارة ئةو كؤنخواز، نوَيخوازو بةناو
دةستةواذةى لة تا ئَيستا كة هةندَيك كةسة بؤضوونى «ئةوة
بانطةشةى ئةوانةى بةداخةوة تَينةطةيشتوون، ريفؤرم
جياوازةكانى دةنطة قبوَلى نةيانتوانيوة دةكــةن، ريفؤرم
بنرَيت ريفؤرمخواز، لةوانة ناو ئةطةر خؤيان بكةن، تةنيشت
مرؤظ ضونكة ريفؤرم، لة طةورةية خيانةتَيكى بَلَيم دةتوانم
كؤمةَلَيك بةآلم هةية،  بيركردنةوةيةكى هةر  لةوةى بةدةر
رؤَلى ناتوانَيت دةستيدا، لة ئةطةر  هةية جوان ئاكارى بةهاو

كؤمةَلطةدا». لةنَيو ببينَيت خؤي
باوةإمان «ئَيمة سةبرية غةفار دةَلَيت: فرةذنييةوة لةبارةى
ئةو هَيشتووةتةوةو مةجالَيكى طةورة خواى مادام واية،
لةسةرى مرؤظ  نةكردنى كردنء سنووردارةو مةجالةش 
لة بةوةشكرد ئاماذةى نادرَيت»،  سزاش  ناكرَيتء ثاداشت
بَيت، ثارَيزراو تَييدا هةبَيت ماف كؤمةَلَيك دةبَيت فرةذنيدا
ئَيمةدا كؤمةَلطةى لةنَيو ئةمإؤ فرةذنييةى ئةو ثَيضةوانةى
دةكرَيت ضارةسةر ثياوان كَيشةى تةنها دةدرَيت، ئةنجام
ئةنجامى «لة وتيشى:  بَيت، ثارَيزراو ذنان مافةكانى  نةك
كة ئــةوةى طةيشتووينةتة فرةذنى هةَلةى مومارةسةى
كة بكةين، قةدةغة فرةذنى قةتعى  بةشَيوةيةكى دةبَيت
ياساكاندا ضارةسةر نيية، ئَيمة ثَيش ئةوةى طؤإان لة ئةمةش
كؤمةَلطةدا تاكةكانى بيركردنةوةى لة طؤإان دةبَيت بكةين،
جَيبةجَيبوونى ضاودَيريى دةربكةينء ياسا بَيين ئينجا بكةين،

بكةين».
كوردستان ثةرلةمانى ئةندامى غةفار، سةبرية بإواى بة
كؤمةآليةتى طؤإانكاريى ياسايي، طؤإانكارييةكى هةر «ثَيش
لة كةمتةرخةمين هةموومان  ئَيمة كؤمةَلطةدا، لةنَيو  ثَيويستة
حةرفى طؤإانى بة خؤمان ئةوةندةى ذن، كَيشةى ضارةسةرى
لة بير ستراتيذيى  بةشَيوةيةكى ئةوةندة كردووة، سةرقاأل 
سةدان دةبينين نةكراوةتةوة، ئافرةتان كَيشةى ضارةسةرى
حكومةت لة زؤر ثارةيةكى مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوى
بةآلم دةكةن، ئافرةتان بؤ كار ئةوةى بيانووى بة وةردةطرن
ئافرةتانء كَيشةكانى ضارةسةرى لة ببينن رؤأل نةيانتوانيوة

هؤشياركردنةوةيان».

كةسَيتى بارى ياساى

ليذنةكانى ئةندامانى سةرؤكء لة يةكَيك راءبؤضوونى هةرجارةو طؤشةيةكة
كؤمةَلطةى كَيشةكانى بة سةبارةت دةخرَيتةإوو، تَيدا كوردستانى ثةرلةمانى

ضارةسةركردنيان. ضؤنيةتى كوردىء

عارف ستارة

تةمةنة هةَلوةريني هةميشة
ذنان بةهارييةكةي

بةدواداضووني بةإَيوةبةرايةتي
بة ســةر ذنــانــي  بــة دذ توندوتيذي
ناوخؤي كاروبارى بؤ هةرَيم وةزارةتي
راثؤرتي كوردستان، هةرَيمي حكومةتي

بارودؤخى  بة تايبةت  خؤيان  مانطي  ٤
تا   ٥/١ لة ــان ذن بة دذ توندوتيذي
ئامارةكةدا  بآلودةكةنةوةء لة ٢٠٠٨/٩/١
سووتانء ــذةي رَي كة ــت ــةوَي دةردةك
نةكردووة، كةمي نةك  ذنان كوشتني
بةقؤناغ قؤناغ ــةء ــةردةوام ب بةَلكو
دةرئةنجامي دةبنء ئاَلؤزتر  كَيشةكان
ضونكة لَيدةكةوَيتةوة، توندوتيذييان
كة ناكرَين، ئؤرطانيزة بةرنامة بة
ذنء سةرةكيش يةكةمء زيانمةندي
كةمء مانط بةثَيي هةرضةندة  منداَلن،
زؤرينةيان حاَلةتةكان ــات، دةك زيــاد
«هةإةشةء بةشَيوةي توندوتيذين
دةروونــيء جةستةييء ئةشكةنجةي
توندوتيذي مؤبايلء بةكارهَيناني خراث
بــةزؤر مــيــراتء كَيشةي سَيكسيء
تري شَيوةي ضةندين بــةشــوودان»ء
بة بةرامبةر كؤمةآليةتي توندوتيذي
هةولَير ثارَيزطاي لة بةشَيوةيةك ذن،

 ٤١ سووتان رووداوةكــانــي ــارةي ذم
١٥ حاَلةتء  دهؤك ثارَيزطاي لة حاَلةتء
مردني  لة حاَلةتة.   ٧ سؤران قةزاي لة
واتة سووتان لة جياواز جؤري ذناندا
ذنان سووتاني بةر ثةنابردنة لة جطة
شَيوةي كــردةوانــة ئةم بكةراني  يان 
رَيطةي لة  بــةكــاردةبــةن كوشتنيش
وةك بةآلم ترةوة، ئامرازي يان ضةك 
سووتان دةردةكةوَيت ئامارةكاندا لة
ئةمةش ــت، ــرَي دةب بؤ ثةناي ــر زؤرت
بةدةستةوةدان زياتر بةهؤي لةوانةية
بؤ ثةناي  كة بَيت رَيطة ئاسانترين يان 

دةبرَيت.
لةناو كوشتن  رووداوةكاني ذمارةي 
 ٢٠٠٨/٩/١ تا   ٥/١ ــاوةي م لة ذناندا
لة  حاَلةتء  ٢٠ هةولَير ثارَيزطاي لة
قةزاي  لة حاَلةتء  ١٠ دهؤك ثارَيزطاي

بووة. حاَلةت ٤ سؤران
راثؤرتةكة، زانيارييةكاني بةثَيى
سكاآليان كة ذنانةي  ئةو  زؤرترين
مَيردةكانيان ــةدذي ل تــؤمــاركــردووة
٣٤٪ى هةروةها ،٪٦٢ دةكاتة كة بووة،
تري تاكةكاني لةدذي سكاآليان ذنانيش
سكاآليان ٤٪يش تؤماركردووةء خَيزان
خَيزان دةرةوةي تاكةكاني ــةدذي ل

تؤماركردووة.

لةكاتي توندوتيذيدا ذنان
دةبةن؟ كوآ بؤ ثةنا

لة كــة ئةرَييي  طــرنــطء خاَلَيكي
ذنانة ثةنابردني بةديدةكرَيت، ئامارةكةدا
بنكةكاني ياساء رَيطةي بة ضارةسةر بؤ

بةدواداضووني بةإَيوةبةرَيتي ثؤليسء
زؤر اليةنة ئةم ذنان، بة دذ توندوتيذي
ياساء كة نايةت واتاية بةو ئةمة نوَيية،
زؤر ئَيمةدا وآلتي لة ثؤليس دةزطاكاني
داَلدةداني تواناي طؤإانخوازنء تازةء
كؤمةَليان توَيذةكاني ذنانء تــةواوي
دةردةخات راستيية ئةو ئةمة بةآلم هةية،
دةزطاكاني ياساء بة ثَيويستي خةَلك كة
دةبةن، بؤ ثةناي مرؤييةء دادثةروةريء
دةزطاكانيةتي حكومةتء ئةركي كة
ضوارضَيوةيةك نوَييةكان ثَيوةرة بةثَيى
متمانةي جَيطةي تا ــدةن، ب بةخؤيان

بن. خةَلك زياتري
 

كَيشة ئةو كؤي ئةنجامء
طةيشتوون؟ بةكوآ كؤمةآليةتييانة

بــةدواداضــوونــي بــةإَيــوةبــةرَيــتــي
دروشمي بة ذنان بة  دذ توندوتيذي
سكاآلكانةوة تؤماركردني قؤناغي لة
كَيشةكان، ضارةسةركردني قؤناغي بؤ
تــةواو زانياريي ـــاريء وردةك دواي 
ذمــارةي ــؤي لــةســةر ســكــاآلكــان، ك
ثارَيزطاي لة ئافرةتاني سكاآلكاني
كَيشة بؤ سؤرانيشةوة قةزاي بة هةولَير

 ١/١ لة هةَلواسراوةكان ضارةسةركراوء
كة خستووةتةإوو، (٢٠٠٨/٩/١)ةوة تا
لة  سكاآلكان ذمــارةي سكاآليةء  ٧٥٨
 ٣١١ هةولَير شاري سةنتةري دةرةوةي
سكاآلء  ٤٤٧ شار سةنتةري لة سكاآلء
 ٢٥٦ ميللييةكان طةإةكة سنووري لة
ناميللييةكان طةإةكة سنووري لة سكاآلء

سكاآلية. ١٩١
كة بةوةدةكات ئاماذة راثؤرت هةمان
ضوار مانطي دووةمي سكاآل لة زؤرترين
لة كةمترينيش تؤماركراوةء ٢٠٠٨دا

بووة. ٢٠٠٨دا يةكةمي مانطي ضوار
زؤرترين ٤ء مانطي لة سكاآل كةمترين
تؤماركراوة، ٧دا مانطي لة  سكاآلش 
كة ــةن ــدةخ دةري ئــامــارةكــان ضونكة 
لة ٧دا مانطي لة توندوتيذي ئاستي
هؤكارة ئةمةش  بةرزبووةتةوة، هةولَير 
تؤماركردن، سكاآل بةرزبوونةوةي بؤ
زيادبووني فاكتةرَيكي بَيطومان كة
ئاستي بةرزبوونةوةي توندوتيذيش

مافةكاني. بة ذنة ثَيزانيني هؤشياريء

بةرزبوونةوةي ئاستي رَيذةكان
دةردةخةن ذنان سكاآلي

ئاشكراي دةكةن ئامارء زانيارييةكان
سكاآليان كة ئافرةت رَيذةى زؤرترين كة
شارةكانن سةنتةري لة تؤماركردووة،
تؤماركراوةكان، سكاآل ٥٩٪ي دةكاتة كة
دةرةوةي لــة سكاآلكانيش  ٤١٪ي

تؤماركراون. شارةكان سةنتةري
ـــؤرت ــان راث ــةم ه ــى ــَي ــةث هـــةر ب
سكاآليان ئةوانةى ٥٧٪ي كة دةركةوتووة
ميللييةكاني طةإةكة  لة تؤماركردووة، 
كةمترين كة ٤٣٪ي هةولَيرنء شاري
شاري ناميللييةكاني طةإةكة لة رَيذةية،

هةولَيرن.

ئابووري باري توندوتيذي
ناخوَينَيتةوة

سكاآليان ئافرةتانةى ئــةو ٧٠٪ي
بــاري تــؤمــاركـــــردووةء زؤرتــريــنــن،
ئةمة مامناوةنديية، باشء ئابوورييان
ئةو بــؤ بةَلطةية وةآلمء باشترين
ئاستي زؤرترين كة شرؤظةكارانةي
ئابووريي باري  خراثيي بؤ توندوتيذي 
كة نيشاندةدةن واي دةطةإَيننةوةء خَيزان
فةراهةم ذنان بؤ ئابووري بواري ئةطةر
ذن الي تر كَيشةكاني بوارء ئيتر بَيت،
بَيطومانئةمةهةَلةيةكي ناكرَيت، حسابيبؤ
بؤشايية بة هةستكردن  ضونكة  زةقــة،
زؤرترة، ذنان الي مرؤييةكان رؤحيء
ئابووري باري خراثيي  كة نا  واتاية بةو
توندوتيذي لةسةر كاريطةري هيض
يةكةمء بةَلكو دروستناكات، كَيشة نييةء
ذنان سةر توندوتيذي سةرةكيي هؤكاري
ئةو ٣٠٪ى تةنها ضوارضَيوةيةدا لةو نيية،
باري سكاآليان تؤماركردووة، كة ذنانةى

خراثة. ئابوورييان
زؤرترين دةركةوتووة راثؤرتةدا لةو
زيادكردووة، توندوتيذي ئاستي كة كَيشة
ثَيشينةي بةرنامةي نةبووني تَينةطةيشتنء
ثشوو نةخوَيندنةوةء يةكتر خَيزانةكانء
كؤمةَلة، تاكةكاني كورتبيني كورتيء
ــيء رؤح كَيشة بناغةكةي ئةمانةش
تاكي قووآليي لة مرؤظة مةعنةوييةكاني
تاسةمان ناكرَينء تَيرئاو كة ــورددا، ك
سوارييةكي بة ثشوو نةشكاوة، بؤية لَييان
طرفتةكانء بةرامبةر دَيينةوة تةنطةوة
نين لة ضارةسةركردنياندا، دووربين ئارامء
لَيدةكةوَيتةوة. طرفتيان زؤرترين لةبةرئةوة

ضارةسةركراوء دؤسية طشتيي كؤي
نةكراوةكان ضارةسةر

قةزاي هةولَير بة سنووري ثارَيزطاي لة
كؤي   ٢٠٠٨/٩/١ تا   ١/١ لة سؤرانيشةوة
دؤسَييانةي  ئةو كؤي ٧٥٨ دؤسيةية، طشتي
لة داخراون، بةيةكجاري ضارةسةركراونء
دؤسيةنء (٣٥٥) ٨ مانطي ٢٠٠٨دا، ماوةي
دادطادا يةكاليي ئةو دؤسَييانةي كة لة كؤي
 ٤٠٣ لَيكؤَلينةوةدان، لةذَير نةبوونةتةوةء

دؤسيةن.
بــةدواداضــوونــي بــةإَيــوةبــةرايــةتــي
لةسةر جةخت ذنان، بة دذ توندوتيذي
بة مانط دةكةنةوة كة رؤذ بة رؤذء ئةوة
بةرزتر ئافرةتان سكاآلكاني رَيذةي مانط
رؤأل لة طوزارشت ئةمةش دةَلَين دةبَيتةوة،
هؤشياريي بةإَيوةبةرايةتييةكانء بينيني
رَيــذةي تا ضونكة ــات، دةك كؤمةآليةتي
سووتان كوشتنء رَيذةي زيادبكات، سكاآل
لةسةر ئةوة ثآ هةروةها كةمتر دةبَيتةوة،
 ١٤ بآلوكردنةوةي لةطةأل كة ــرن دادةط
بةإَيوةبةرايةتييةكانيان تةلةفؤني ذمارةي
لة ئــةمــســاأل ٨ي  مانطي كــؤتــايــي ــة  ل
رَيذةي كوردستاندا، ميدياكاني سةرجةم
بة ذنــان راستةوخؤي ثةيوةنديكردني
زياديكردووة بةإَيوةبةرايةتييةكةيانةوة
رابردووي مانطةكاني لةطةأل بةراورد بة

٢٠٠٨دا.
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سابير ئارى

هــاوبــةشــى ـــارى نـــاوةنـــدى ك
مةدةنىء كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
لة طةندةَلى بةطذداضوونةوةى طروثى
بودجةى كة لة ئةو بودجةيةى كةالر،
قةزاكةيان بؤ ثارَيزطاكان ثةرةثَيدانى
دةزانــنء «كــةم» بة تةرخانكراوة، 
بؤ لةوبارةيةوة ياداشتَيك بةنيازن
هةروةك بةرزبكةنةوة، حكومةت
كة دووهَيندةى ئةوة دةطرن رةخنةى
ــؤ قــةزاى ب ـــةوان ئ ــةى ــودجــةك ب
ــارةى ذم كة تةرخانكراوة كؤية

يةكة. وةك دانيشتووةكانيان
قايمقاميةتى ئامارَيك كة لة بةثَيى
هاوبةشى ليذنةى  دةست كةالرةوة 
مةدةنىء كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
طةندةَلى بةطذداضوونةوةى طروثى
دانيشتووانى ــارةى ذم كةوتووة،

كةسة،  ــةزار  ه  ١٧٥ كــةالر ــةزاى ق
 ٦٠ هَيندةي بودجةى تةنها بةآلم
كة سةرفكراوة هاوآلتييان بؤ هةزار

كة  كؤية بةآلم قةزاى دينارة، مليار ٨

بودجةى  هةية، دانيشتووى ٨١ هةزار
تةرخانكراوة. بؤ دينارى مليار ١٦

سةرثةرشتيارى قوربانى، عةدنان
ــدى ــاوةن ن ــى ــةش ــاوب ــيــذنــةى ه ل
مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
بؤ ثــارةيــةى ئــةو  ثَييواية ــةالر،  ك
هَيندةى تةرخانكراوة، قةزاكةيان
كة ثارةيةية بودجةو بإة ئةو نيوةى
ئةوةش سةرفكراوةو كؤية قةزاى بؤ
وةسفدةكات طةورة» «زوَلمَيكى بة
ــتء ــرَي دةك كــةالر لةخةَلكى كــة 
لَينةطيرَيت، طوَيمان  «ئةطةر  وتيشى:
ديكة رَيطةى كــةالر خةَلكى وةك
لةوةشكرد باسى دةطرينةبةر»،
وةك كَيشةيةكى ضةند لةسةر كة
ثةرةثَيدانى بودجةى طةندةَلىء
«كة ــةالر ك ــةزاى ق ثارَيزطاكانى
ناتوانرَيت كةمة، زؤر ثارةيةكى
ثَيبكرَيت»، قةزايةي ئةو خزمةتى
حكومةتى سةرؤكى بينينى داواى

هةرَيمى كوردستانيان كردووة.
ثةيوةنديدارةكان اليةنة هةرضةندة
دابةشكردنى كة لةوةدةكةن باس
دانيشتووان رَيذةى  لةسةر  بودجة
فؤرمى كة  بَيت رَيذةية بةو دةبَيت 

ئةو ناوضةكةية، بة  سةر خؤراكيان
 ٧٠ ــارةى ذم لةسةر بودجةيةش
كة دانراوة كةالر دانيشتووى هةزار
رَيذةيةى ئةو نةك  هةية،  فؤرميان
فؤرمى بةشَيكيان  نيشتةجَينء تَييدا 
خانةقينة، كةركوكء خؤراكةكانيان
بودجةى كة لةوةناكةن نكؤَلى بةآلم
«مةسةلةيةكى بة  زياترةو  كؤية

قةَلةمى دةدةن. سياسى» لة
ناوضةى دانيشتووانى لة بةشَيك
رةخنة ــةالر، ك ــةزاى  ق طةرميانء
كوردستان هةرَيمى حكومةتى لة
دةكــات جــيــاوازى ــةوةى ــرن ب دةط
ناوضةكانى طةرميانء لةنَيوان
خزمةتطوزاريىء ثَيشيانواية ترء
بؤ ثَيويست وةك ثَيداويستييةكانيان
وَيرانكاريى لةكاتَيكدا دابيننةكراوة،
لةسةر هاتووة ناوضةكةياندا بةسةر
هةزاران بةعسداء رذَيمى دةستى

داوة. قوربانييان
كةالر، قايمقامى جــةالل، شَيخ
بةثَيى كة لــةوةدةكــاتــةوة جةخت 
ئةنجامدراوة، سةرذمَيرييةى ئةو

 ٨٠ ناطاتة ــةالر ك دانيشتووانى
لةو «بةشَيك وتى: كةسء هــةزار

فؤرمى دادةنيشن، لَيرة كةسانةى
خانةقينةء كةركوكء خؤراكيان
ثارَيزطاكانيان ثةرةثَيدانى بودجةى
سةرفدةكرَيت، ــارة ش دوو ــةو ل
خؤمان بودجةى لةسةر ئَيمة بةآلم
ئةنجام بؤ خزمةتطوزاريان ثرؤذةى
زؤر فشارَيكى ئةمةش  دةدةيــن،
دروســت ــةالر ك بودجةى لةسةر
ئةو خستةإوو كة دةكات»، ئةوةشى
جَيطرى سةرؤكء الى  كَيشةيةيان
باسكردووة حكومةت سةرؤكى
بكرَيتء زيــاد كــةالر  بودجةى تا 
«بةآلم دةزانن، كَيشةى بة خؤشيان
ئامار بةثَيى سلَيماني ثارَيزطاى

دةكات». ديارى بؤ بودجةمان
عةبدوَلآل، ــاوة  ك خؤيةوة الى
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى
هةَلوَيستةى ئةو كارو دذى سلَيمانى،
كؤمةَلطةكانى رَيــكــخــراوةكــانــى 
دةطرن، رةخنة كة  كةالرة  مةدةنى 
ئــةوةى هــؤى دةبَيتة بةوثَييةى
ناإةزايى ديكةش شارؤضكةكانى
ئةو نيية ــةرج «م وتــى: دةربـــإنء
بَيت، راست ئةوان سةرذمَيرييةى
ئةو ــؤراك خ فؤرمى  بةثَيى  ئَيمة

هيض دابةشكردووةء بودجةيةمان
لةبةر ــت دروس سةرذمَيرييةكى
ماوةيةكى لة  بةآلم نيية، دةستماندا
ئةو دةكرَيتء سةرذمَيرى نزيكدا

راستدةكرَينةوة». هةآلنة كارء
ثارَيزطاى ئةنجومةنى سةرؤكى
قةزاى كة روونيكردةوة سلَيمانى

بودجةى  دينارى ٢٠٠ مليار لة كةالر
مليار   ٨ ثارَيزطاكان ثةرةثَيدانى
وتيشى: تةرخانكراوةء بؤ دينارى
لةوة ناضن بؤضى رَيكخراوانة «ئةو
بودجةيةى لةو هةموو كة بثرسنةوة
ئةو كـــراوة، بؤ  ضيان حكومةت
لةوان بؤ هةية، ــة وةزارةت هةموو

ناثرسنةوة».
بودجةيةى ئةو زؤرى لةبارةى
كة سةرفكراوة كؤية  ــةزاى ق بؤ 
كةالرة، قةزاى ئةوةى دووهَيندةى
ئةنجومةنى سةرؤكى عةبدوَلآل، كاوة
«ئةو ــى: وت سلَيمانى، ثارَيزطاى
هيض سةرفكراوة كؤية بؤ بودجةيةى
ئةوة نييةء ئَيمةوة بة ثةيوةندييةكى
جَيطرى سياسيية، مةسةلةيةكى
بودجةيةي ئةو حكومةت  سةرؤكى

داناون». بؤ
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لـةو كــة نـاثرسنـةوة لـةوة بؤ كـةالر «ريَـكخـراوةكـانى
كراوة؟» شارةكةيان بؤ ضى حكومةت بودجةيةى هةموو

كةريمي عةلي

ثيكابَيكة ــةى ــن وَي ئةمة 
بةنطالديشى كرَيكارى كة
لَيرةوة ئةوةى دةطوازَيتةوة،
شَيوازى راكَيشا، منى سةرنجى
طواستنةوةى بــاركــردنء
ثَيستانة رةش كرَيكارة ئةم
كة ــك ــوازَي ــَي بـــوو، واتـــة ش
ــى ــك ــوةرَي ــَي بـــة هـــةمـــوو ث
شارستانيانة مـــةدةنـــىء
ياساو لةطةأل رةتكراوةيةء
مرؤييء كؤمةآليةتىء رَيسا
هاتوضؤى ياساكانى تةنانةت

ناطونجَيت. سةردةمة ئةم
ثيكابة  ئةم باري ئةمانةى  
بةداخةوة بةآلم مرؤظن، كراون،
هتد مةإء بلؤكء... بزنء وةك
دةكرَيت، لةطةَلدا مامةَلةيان
فةقيرو مرؤظة ئــةو ئةمانة
رَيطةيةكى كــة ــةن ــةذاران ه
كؤسثيان كةندو  لة ثإ  دوورء

مــاألو بذَيويي بــؤ بــإيــوةء
كوردي ئَيمةي ميواني منداَليان

مرؤظدؤستن! ميواندارو
ئَيوةى دَلــنــيــام  ــرةوة ــَي ل
هةرهةمووتان كاربةدةستيش
ديمةنانةتان ــةم ئ ـــة رؤذان
ناوشاردا هاتوضؤي لةكاتي
بة بةدَلنيايشةوة بينيوةء
هيض تــَيــثــةإيــونء سانايي 
لةسةرتان كاريطةرييةكيشى

دانةناوة.
ئَيمة ــــةى زؤرب ــة ــط رةن
ئةوروثامان دةرةوةء وآلتاني
زؤربةمان تةنانةت  بينيبَيتء 
ثةنامان هةذاريى بة رؤذَيك
لَيرةوة بردووة، تر وآلتاني بؤ
باشترين بة بينيومانة هةروةك
ــوة وةريــانــطــرتــوويــنء شــَي
لة جوانترين يارمةتيان داوينء
ثآ هاتوضؤيان ثاسدا تاكسيء
زؤرجاران كةضي كردووين،
بةراسيستء بووينء ناإازي
تاوانبار ديكةمان شتي زؤر

ثرسيارَيك لَيرةدا كــردوون،
كةسَيكي ئايا دَيــتــةطــؤإآ،
ديمةنانة ئةم بينيني بة بياني
ثةنابةري هةذارو  خةَلكي  كة
وةك لة كوردستان تر وآلتاني
لةطةَلدا مامةَلةيان  مةإوماآلت 
ض مَيشكيدا لةناو دةكــرَيــت،
كورد ئَيمةي لة وَينةيةك

دروستدةكات؟!
ضؤنة ئةوة بةرثرس جةنابي
دةبَيت كة ناكةيتةوة لةوة بير
لةطةأل مرؤظةكان ترانسثؤرتي
جياوازيي بةرد دارو ئاذةألو
ئةم ئَيستا تا  بَلَيي يا  هةبَيت؟

نةبينيبَيت؟! ديمةنانةت
ئةو موحافيز جــةنــابــي
ئيشي ــة ك كــؤمــثــانــيــانــةي
شارةكةيان ثاكوخاوَيني
ضؤنة ئــــةوة ثــــَيــــدةدةن، 
بةوةى نةكردوون مولزةمتان
دةبَيت مرؤظ مافةكاني كة
ثارة لة بير تةنها بثارَيزنء
ــةوةء ــةكــةن ن ــةوة ــردن ــؤك ك

 ٣٠ -٢٠ ئـــةوةى لةجياتي
هةذار ثَيستي رةش كرَيكاري
رابطوَيزن، كؤستةر ثاسَيكي بة
سةر ثيكابَيكى ناو نةيانكةنة
ئاذةألو راطوَيزاني ئاوةَلةى
موحافيز جةنابى  لم.  ضةوء
بة ـــةوة ضــؤنــة هــةســتــان ئ
مافةكاني سةرةتاييترين

نةشكاوة؟! مرؤظ
وآلتةي لةم سةيرة زؤر
بيركردنةوة بةبآ ئَيمةدا
مةنعي جؤراوجؤرى ياساي
بةكارهَيناني جطةرةكَيشانء
لَيخوإيني لةكاتي مؤبايل
ئةم كة دةكرَيت ياساغ ئؤتؤمبيل
ثَيشكةوتووترين بة ياسايانة
سةردةمةي ئةم ياساكاني
ئةوروثا ثَيشكةوتووي وآلتاني
كةضي دةكرَين، دةستنيشان
باري لة ياسا سةرةتاييترين
لةسةر هاوآلتييان هاتوضؤي
ئةمة ياساغ ناكرَيت، جادةكاني

ضةند؟! بة ضةندي

دةبَيت؟ وا موحافيز كوا جةنابي

دةدرَيتآ بودجةى كؤية نيوةى كةالر

عةلى فؤتؤ: ئاسؤ شارى كةالر  لة ديمةنَيك
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خؤى؟ سـةرؤكـــــــى بـكـاتة تـوركـمانـَيك ئـامـادةية كـورد ئـايا
سةرؤك.

لــةبــارةى دروســتــبــوونــى
تا كــورد تاكى بؤ زةمينةيةك
غةيرة بداتة ــط دةن بتوانَيت 

ــى، ــان ــورب ق كـــــورد، عــــارف
ــةى ــام رؤذن ــةرى ــووس ــةرن س
راطةياند: رؤذنامةى بة ئاسؤ،
زةمينةيةكى كوردستان لة ئَيستا
هَيشتا نةإةخساوة،  لةوجؤرة 
تةواوةتى بة نةمانتوانيوة ئَيمة
بةآلم بخوَينينةوة، توركمان
بإيوةو طرنطمان قؤناغَيكى
كلتوورةى ئــةو ــت  دَي ــك رؤذَي

ببينين. كوردستان لة ئؤباما
ساأل)،  ٢٣) عومةر ثَيشةوا 
«ئامادةم وتى: زانكؤ، قوتابى
ببَيتة هةركةسَيك بة بدةم دةنط
مواسةفاتى طةر هةرَيم سةرؤكى
بَيطةإانةوة تَيدابَيت ئؤباماى
يان توركمانة كوردة ئةوةى بؤ

عةرةبة».
بةرثرسى ــى، دزةي سةفين
ثارتى دةرةوةى ثةيوةندييةكانى 
كة كــوردســتــان، ديموكراتى 
سةرؤكى ئَيستا سةرؤكةكةى
قبوَلكردنى لةبارةى هةرَيمة،
بة رةطةزَيكى ديكة سةرؤكَيك لة
كةشء طةر راطةياند: رؤذنامةى
هةبَيت، ديموكراتى  هةوايةكى 

نيية. مةحاأل شتَيك هيض
ثَيدانى كوردستان لة ئَيستا تا
غةيرة بة سيادةييةكان ثؤستة
باسء جَيطةى  نةبووةتة كورد، 
هةرَيمى سةركردةكانى خواستى
ثرؤذةى لةو بَيجطة كوردستان،
(ثرؤذةى موستةفا نةوشيروان
توركمان)، كوردو ثَيكةوةذيانى
يةكَيك ــات دةك داوا تَييدا  كة 
سةرؤكايةتى ثؤستةكانى لة
بدرَيتة كوردستان هةرَيمى لة

توركمانةكان.
ثرؤذةيةى ئةو شاكر كةنعان
قةَلةمداو هةنطاوَيكى بوَيرانة لة بة
هةرَيم سةركردايةتى كرد داواى

لَيبكةن. ثشتطيريى 
بارزانى كرد لة ثَيشوازى طةرمى بة بوش سةرؤكايةتيدا دواساتةكانى  لة

فريدمان تؤماس

لةطةأل ــووم  ب قسةكردن خةريكى
ئةوةى دةربــارةى ئَيرانيمدا، هاوإَييةكى
ئاَلؤزو شتَيكى ضةندة دةبَيت ئاخؤ كة
رؤذهةآلتى خةَلكى  بؤ بَيت سةرسامكةر 
ئةمريكييةكان ببينن كة ــت، ــاوةإاس ن
سَيثتةمبةر، ١١ى لة ساأل حةوت دواى
بؤ ئؤبامـا، حسَين باراك بةناوى كةسَيك
بَيطومان هةَلدةبذَيرن. سةرؤكايةتىئةمريكا
لة بتوانَيت- كة نةتةوةيةكة تاكة ئةمريكا
بةناوى بكات سةرؤكَيك شةإى كاتدا- يةك
هةإةشةى عــَيــراق)ء (سةدامى حسَين
كة وآلتَيك لة بكات هَيز بةكارهَينانى
ناوى حسَينةو ئايينيان مةزنترين شةهيدى
هةَلبذَيرَيت خؤى بؤ سةرؤكَيك ثاشانيش

ناوى ناوةندى حسَينة. كة

مةزنيى ئةطةر ئةمة ئايا
نةبَيتضيية؟ وآلتة ئةم

ئةوةى كة دةربارةى وتراوة شتى زؤر
دةطَيإن ئاهةنط دونيادا  هةموو  لة خةَلكى
باراكى حسَينةوة- سةركةوتنى بؤنةى بة
واتة عةرةبيدا لة يةكةمى ناوى كة ئيلينؤى،
ئةو كة ثيرؤزيية ئةوة راستيشدا لة (ثيرؤز).
جياوازةى لةو هةموو شوَينة خةَلكة هةموو
ببيننةوة، ئؤبامادا لة خؤيان وَينةى دونياوة
بَيت، ثَيستيةوة رةنطى بةهؤى ئةوة جا
كةلةثوورة ياخود  باوكى، ئايينى  يان
تةنها بةخَيوكردنى يان ئةفريقييةكةى،
هةر بَيت، منداَلى هةذارى دايكيةوةو لةاليةن

هةنطوينى مانطى وايكردووة كة ئةمةيشة
من بةآلم بَيت، درَيذتر دونيادا لةطةأل ئؤباما
ناضار ئؤباما كة ساتةى ئةو ناكةم، موبالةغة
ئةم شوَينَيكى لة سةربازيى هَيزى دةبَيت
بَيت دَلنيا دةتوانَيت بةكاربهَينَيت، دونيايةدا
دةكات. ثاشةكشة ثشتطيريية ئةم كة لةوةى
ديبلؤماسى مامةَلةكردنى بؤ ئؤباما مةيلى
بة كة وادةكات  ئَيرانيدا، دؤسيةى لةطةأل 
زؤر وَينةكةى شَيواندنى شةيتانكردنء
بؤشء دةبليو هى جؤرج لة بَيت قورستر

ضينى. ديك
بوارى لة شارةزا سةجادثور، كةريم
دةَلَيت: كارنيجى، ئةنجومةنى لة ئَيرانى
دانيشتووى توندإةوى كةسَيكى تؤ «ئةطةر
كة ئةمريكى سةرؤكَيكى بيت، ــاران ت
بؤ زياترت كَيشةى بكات، لةطةأل دايةلؤطت
كة سةرؤكَيك لة  وةك دةكــات،  دروست 
وا كة دةتوانى بَيتةوة، ضؤن رووبةإووت
بؤ هاوار بكةن: مردن خةَلك بكةيت كة لة
زياتر ئةمة ضونكة  ئؤباما؟ حسَين  باراك
نةك دةضَيت دةستدرَيذيكار هــاوارى لة 
ئةو وةسثء لةطةأل ئؤباما قوربانى، هاوارى
راديكاَلةكان ئيسالميية كة نايةتةوة وَينةيةدا
دةيانةوَيتبؤسةرؤكَيكىئةمريكىدروستى
رةطةزثةرستء كةسَيكى وةك بكةنء
ئةمة بيخةنةإوو، مسوَلمان دذة خوَينمذو
ثؤرشيةرى سيدنى كة واية ئةوة هةروةكو
مانسؤن ضارَلس  رؤَلى  هؤليؤد  ئةكتةرى 

ناطونجَيت». هةرطيز ببينَيت،
ــت وادةردةكــةوَي كة لةكاتَيكدا بــةآلم
دوورو هةنطوينى مانطَيكى ئامادةية دونيا
ثرسيارَيكى بكات، فةراهةم ئؤباما بؤ درَيذ

ضةندآ تا ئؤباما ئاخؤ كة ئاراوة دَيتة طرنط
هةنطوينيية مانطة بةم درَيــذة دةتوانَيت

بدات؟
هةموو بؤ هةية قسةم يةك تةنها من
رووسىء يابانىء كةنةدىء ئةوروثىء ئةو
ئةفريقىء هيندىء ضينىء ئَيرانىء
هاوإآ ئيمةيأل بؤ كة التينييانةى ئةمريكيية
خؤيان ئةمريكييةكانيان دةكةنء خؤشحاَلى
ثَييان ئةمريكا»، «طةإانةوةى بؤ دةردةبإن
دةَلَيم:ثارةمثَينيشاندةن،تةنهاخؤشةويستى
ثَيشكةش بزةوزةردةخةنة تةنها دةرمةبإن،
بَيبارةو خؤشةويستييةكةتان مةكةن،
كة دةخايةنَيت ئةوكاتة  تا  وتم، هةروةك
سةر دةكاتة سةربازيى هَيرشَيكى ئؤباما
نا نا، نا، ثاكستاندا، لةناو (القاعدة) بنكةيةكى
ئَيوة كة بدةن نيشان ثَيم ثَينيشاندةن، ثارةم
ئؤباما، هاوبةشى ثشتطيرو ببنة ئامادةن
ئؤباماوة ثشتطيريى  سةر بة تةنها  نةك
دةبَيت ئةستةم ئةوكات زؤر ضونكة بذين،
سةقامطير دونيايةكى  بتوانَيت ئؤباما  كة
كة لةكاتَيكدا  بكات، دروست تر ئازاد ترو 

كةمترن. سةرضاوةكان
رةخنانة ئةو هةموو لة من نموونة:
عَيراق داطيركردنى لة طيران كة تَيدةطةم
ثشَيوييةى ئةمريكاوة، ئةو ئاذاوةو لةاليةن
لة بةآلم ئَيستا هات، شةإةكةدا دواى كة بة
دونيادا لة كةسَيكداية هةموو بةرذةوةندى
شةإ دذى كة بدات، ئؤباما  يارمةتى كة
بؤ زيان بآ كؤتاييةكى بؤئةوةى بووة،
ئَيستادا لة بةتايبةتى بكات، دروست كَيشةكة
يةكةم ببَيتة عَيراق  هةية ئةوة  ضانسى كة
ديموكراتىلةناو جةرطةى جيهانىعةرةبىء

دةستثَيكردنى دذى ئؤباما  ئيسالميدا،
دانانى لة ئَيستا بةآلم بوو,  عَيراق شةإى
بؤضى ئيدى كةوابَيت بةرثرسيارة، كؤتاييدا
نةخةنةإوو ئةوة هاوثةيمانةكان هةموو
هَيزى ثؤليسء ثارةو لة دةكرَيت ثَييان كة
هةتا ديبلؤماسى، ثشتطيريى سةربازيىء
بؤ باش كؤتاييةكى  طريمانةكانى شيمانةو 
بؤ ئةمة هةمانشَيوة بة ببن؟ زياتر عَيراق

راستة. ئةفغانستانيش
ئةو كة دةَلَيت يةكطرتووةكان نةتةوة
ئةتؤمىء ضةكى  بة بطات ئَيران نايةوَيت 
بهَينَيت بةكار هَيز ئةمريكا نايشيةوَيت
ئَيران ئامانجةى لةم رَيطة ــةوةى ئ بؤ 
لةبةر هةر ثةسةندة،  ال  ئةمةم من بطرَيت.
ئةو هةموو لة  دةكــةم داوا  كة ئةمةيشة
هيندىء ــىء رووس فةرةنسىء ضينىء
ثَيدةكةنن، ئؤباماوة بةدةم كة ئةَلمانييانةى
حكومةتةكانيان لة داوا دةرةوةو بَينة كة
لةطةأل ئابوورييةكانيان ثةيوةنديية كة بكةن
ئَيران لة ئةوة ئةوةى بؤ بهَينن، بةكار ئَيراندا
بَيت ــةردةوام ب تاران  ئةطةر  كة بطةيةنن 
دةستهَينانى ضةكى بة بؤ لةسةر كاركردن
ئابوورى سزاى تووشى ئةوا ئةتؤمى،

هَيندةى شتَيك هيض دةبَيتةوة، راستةقينة
ضينء لةاليةن ئابوورى سزاى سةثاندنى
يارمةتى ناتوانَيت ئةوروثاوة يةكَيتى هيندو
ضارةسةرَيكى دروستكردنى بؤ بدات ئؤباما

ئَيران. ئةتؤمى كَيشةى بؤ ديبلؤماسى
دةكرا ئاسانى بة  زؤر  بؤش سةرؤك
بكرَيت، ــت دروس بؤ شةيتانى وَينةى
بةسةر دةيتوانى كةس هةموو هةربؤية
ئةمريكييةكانيش بذى، ئةمريكييةوة هَيزى
ئاسانى ئةوةندة ئؤباما بةآلم باجةكةياندا،
ئةوديو هةموو كةسانى هةربؤية بة ناكات،
ضةثَلةكةتان بؤ سوثاس دةَلَيم: دةرياكان
خؤشحاَلم زؤر  نوَيكةمان، سةرؤكة  بؤ
«ئةمريكا دةكةن هةست وا هةمووتان كة
ئؤباما دةتانةوَيت ئةطةر  طــةإاوةتــةوة»،
ثيشاندانى خؤشةويستى سةركةوَيت، تةنها
هَيزى نيشاندةن، ثارةيشمان نيية، بةس
ثشتطيريى نيشاندةن، سةربازيمان
زياتر شتَيك ثَينيشاندةن،  ديبلؤماسيمان 
ئازادى ضونكة بدةنآ، زةردةخةنةمان لة
ئةوةى بؤ نيية بيانوويةك هيض نييةو بةالش

تواناتانداية. لة كة نةدةن ئةنجام ئةوة
عةلى نةوزةر ئينطليزييةوة: دانا لة

بــدة ثـيشــان ثـارةكــةم

رةسوأل نامق ئامادةكردنى:

بؤ ــردوودا راب رؤذى ضةند لة 
وياليةتة مَيذووى  لة يةكةمجار 
ئةمريكادا، يــةكــطــرتــووةكــانــى
رةطةز بة ثَيستى رةش ثاَلَيوراوَيكى
سةرؤكى (٤٤)ةمين بة ئةفريقى
دةيظيد هةَلبذَيردرا، ــة وآلت ئــةو
بوو رؤذنامةنووسة ئةو ئةكسيلرؤد
ئينتةرنَيتء تؤإى بةكارهَينانى بة كة
ئؤباماى باراك طؤإان، دروشمى
طةياندة ديموكراتةكانى ثاَلَيوراوى
ئؤباما سةركةوتنى سثى، كؤشكى
بةدةستهَينانى هةَلبذاردنةداو لةو
دةنطدةران دةنطى زؤرى رَيذةيةكى
بةو وياليةتةكاندا سةرجةم لة
هةميشة كــة ويــاليــةتــانــةشــةوة
بــوون، كؤمارييةكان  اليةنطرى 
ضةندين كردو سةرسام جيهانى
لــَيــكــؤَلــةرةوانء الى ثرسيارى 
دروستكرد، سياسى  ضاودَيرانى 
لة لَيكؤَلةرةوانى ستراتيذى زؤرَيك
هةَلبذاردنةدا لةو ئؤباما سةركةوتنى
ئةكسيلرؤدى بؤدةيظيد دةطةإَيننةوة
هةَلمةتى كــة ــووس، ــةن ــام رؤذن
بةإَيوة ئؤباماى ثإوثاطةندةكانى
رؤفى كارأل ضؤن هةروةك دةبرد،
جؤرج هةَلمةتةكانى بةرثرسى
هةردوو لة ئَيستا سةرؤكى بوشى
٢٠٠٤دا ٢٠٠٠ء ساَلى هةَلبذاردنى
مسؤطةركرد بوش بؤ سةركةوتنى
ئالطؤرى كيرىء جؤن بةرامبةر لة

ديموكراتييةكاندا.
منداَلييةوة لة هةر ئةكسيلرؤد،
هةَلمةتةكانى ــة ل شـــارةزايـــى
هةَلبذاردنةكان ثإوثاطةندةى
سيانزة تةمةنى لة ثةيداكردووة,
هةَلمةتى ــةشــداريــى ب ســاَلــيــدا
كنيدى رؤبــةرت ثإوثاطةندةكانى
ئةوةى ثَيش ئةكسيلرؤد كردووة،
ثإوثاطةندةى ــارى  ك بة ــت دةس
كــارى بــكــات، ــبــذاردنــةكــان هــةَل
تةمةنى لة كردووة، رؤذنامةنووسى

نووسةرى ساَليدا حةوت بيستء
رؤذنامةى سياسيى  ستوونَيكى 
ماوةى بــووةء  تريبيؤن  شيكاطؤ
رؤذنــامــةيــةدا ــةو ل ســاأل هةشت 
رووماأل كردووة، سياسى كاروبارى
دةيظيد رؤذنامةنووسى، كارى دواى
كردووةتة رووي ١٩٨٢دا ساَلى لة
ثإوثاطةندةى هةَلمةتةكانى جيهانى
ئةمريكادا لــة  كــة ــذاردن ــب ــةَل ه
ثــَيــدةدرَيــت، طرنطى بايةخَيكى
هةَلبذاردنيشى هةَلمةتى  يةكةم
ساَلى بةإَيوةبرد،  سيمؤن ثؤل  بؤ

هاوكاريى  بة ئةكسيلرؤد  ١٩٨٥
تايبةتى دامةزراوةيةكى هاوإَييةكى
بةناوى سياسى ــذكــارى  راوَي بؤ 
هاوبةشةكانى) (ئةكسيلرؤدو
سةركةوتوويى بة توانى دامةزراند،
هةَلمةتةكانى سةرثةرشتيى
بكاتء واشنتن هاروَلد هةَلبذاردنى
حاكمى كردة ثَيستى رةش يةكةم
سةركةوتنى بة شيكاطؤ، وياليةتى
بؤ بوو  يارمةتيدةر هةَلمةتةدا، لةو 
ثَيستةكانى رةش سياسيية ئةوةى
بيكةنة ثَيبكةنء  راوَيــذى ئةمريكا
هةَلمةتةكانيان، ــةرى ــوةب ــةإَي ب
سةرثةرشتيى ـــر  دوات ـــةوةش ب
زؤرى ــةكــى ــارةي ذم هةَلمةتى
ثَيستةكانى رةش ثاَلَيوراوانى
ثؤستى بةدةستهَينانى  بؤ كردووة 
نموونةش وياليةتةكانيان، حاكمى
مايكأل. ديترؤيت، لة ئارضةر دةنيس
ويليامز ئةنتؤنى كليفالند، وايت لة ر.
براون بى لى ثايتةخت، واشنتؤنى لة
دوورو ماوةيةكى بؤ هيوستن، لة
راوَيذكارى ئةكسيلرؤد درَيذيش
بووةو شيكاطؤ  حاكمى سياسيى 
ــــش بــةشــداريــى ٢٠٠٤ي ــى ــاَل س
جؤن ثإوثاطةندةكانى هةَلمةتةكانى
 ٢٠٠٦ ساَلى كردووة، ئــةدواردزى
هةَلبذاردنةكانى لة ئةكسيلرؤد
هةَلمةتى سةرثةرشتيى كؤنطرَيسدا
كردو ديموكراتةكانى ثإوثاطةندةى
توانييان ديموكراتييةكان بةوةش
نوَينةران ئةنجومةنى زؤرينةى

ساَلى لة  كة بهَيننةوة بةدةست 
نةهَينابوو، بةدةستيان ١٩٩٤ةوة
ــارى ــذك ٢٠٠٦يـــش راوَي ســاَلــى
سةرؤكى ثاتريكى ديكال راطةياندنى
مافة مةدةنييةكانى وةزارةتى بةشى
وةك دواتر  كة بوو، ئةمريكا دادى 
رةش ديموكراتى ثاَلَيوراوى يةكةم
بووة  ساأل  ١٦ مــاوةى بؤ  ثَيست

ماسلشوستيس. وياليةتى حاكمى
يةكَيكة ئَيستا ئةكسيلرؤد دةيظيد
ــارى ــذك راوَي بةناوبانطترين لة 
لة سياسةتمةداران راطةياندنى
نزيكةى ئَيستا تا ئةوة واشنتؤندا،
لة  ثإوثاطةندةى هةَلمةتى  ١٥٠
هةَلبذاردنةكانى ئاستى تَيكإاى
سةركةوتوويى بــة  ئةمريكادا

طةياندووة. بةئةنجام
ئةكسيلرؤد ــش ٢٠٠٤ي ساَلى
كة كرد ئؤباماى باراك هاوكاريى
ئةلينؤى وياليةتى سيناتؤرى ببَيتة
بةهؤى ثيراندا، ئةنجومةنى لة
توانى ئؤباما ــةوةوة ئ ستراتيذى 
وياليةتةكة دةنطةكانى ٥٣٪ى
شةش بةسةر بهَينَيتء بةدةست
ثاَلَيوراوى ثارتةكةيدا سةربكةوَيت.

ئةكسيلرؤدو نَيوان ثةيوةنديى
ضةندين بؤ دةطةإَيتةوة ئؤباما
يةكةمجار  ١٩٩٢ بؤ ساَلى ئةو ساأل،
لةطةَلدا ئاشنايةتى ديوةء ئؤباماى
ئؤباما   ٢٠٠٢ ساَلى ثةيداكردووة،
دذى لة  ــك ــارَي وت ئـــةوةى ثَيش 
راوَيذى بخوَينَيتةوة، عَيراق جةنطى

ثَيكردووة.
دةستثَيكردنى ســةرةتــاى لة 
هةَلبذادنة ثإوثاطةندةى هةَلمةتى
ئةكسيلرؤد ئةمساَلدا، بةراييةكانى
هيض ــى ــةت ــم ــةَل ه بــةشــداريــى 
نةكرد، ديموكراتةكانى ثاَلَيوراوَيكى
كؤنى مشتةرى  هةموويان ضونكة 
بةهؤى هــةروةهــا ــوونء ب خــؤى 
لةطةأل خَيزانييةى ثةيوةنديية ئةو
هةيبوو، كلينتؤندا هيالرى بنةماَلةى
ئؤباما بووة كة باراك بةآلم لةدواييدا
ديموكراتةكان، سةرةكيى ثاَلَيوراوى

بة كــرد ثةيوةندى  ئةكسيلرؤد 
يةكةمجار ئؤباماوةء هةَلمةتةكانى
تؤإى لة ظيديؤيى ريكالمَيكى
هةر دواتر بآلوكردةوة،  ئينتةرنَيت
دروشمى كردة  طؤإانى بوو  خؤى
توانى بةوةش ئؤباماء سةرةكيى
دةنطدةرانى زؤرى رَيذةيةكى
لةطةأل كؤبكاتةوة ئؤباما بؤ ئةمريكا
بؤ ــى داراي كؤمةكى زؤر بإَيكى
ئةنجامى لة بةوةش هةَلمةتةكان،
ئؤباماى يةكةمجار  بؤ كؤتاييدا 
ئةمريكادا مَيذووى لة ثَيست رةش
ئةمريكاو سةرؤكى (٤٤)ةمين بووة
سةركةوتنَيكىطةورةىبةسةرجؤن
كؤمارييةكاندا ثاَلَيوراوى مةكةينى

تؤماركرد.
ئَين، سى ئَين سةرضاوة:

سى بى رؤيتةرز، بى

سةرؤك بة كرد ئؤباماى رؤذنامةنووسَيك

وياليةتى ئةكسيلرؤد لة -
باوكى لةدايكبووةء نيويؤرك

دايكيشى دةروونى بووةء ثزيشكى
زانكؤى لة بووةو رؤذنامةنووس

سياسييةكانى زانستة شيكاطؤ
خوَيندووة.

هَيناوة. ذنى ١٩٧٩ ساَلى -
شيكاطؤ رؤذنامةكانى لة -

كارى هيراَلد هايدثارك تريبيؤنء
كردووة. رؤذنامةنووسى

شيكاطؤء هارفاردو زانكؤكانى لة -
ثةنسلظانيا وانةى وتووةتةوة.

هةَلمةتى ضةندين بةشداريى -
بؤ خَيرخوازيى كردووةء كؤمةكى

ضارةسةركردنى لَيكؤَلينةوةكانى
كؤكردءوةتةوة. سةرع نةخؤشيى

ئةلقاعيدة سةر دةكرَيتة كة هَيرش كاتةية تا ئةو ئؤباما بؤ خؤشةويستيتان
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هيَمن لهؤنى

ــا، ــام ــؤب ئ هـــةَلـــبـــذاردنـــى
لة ـــوو ب ـــوآ ن ــكــى شــؤإشــَي
كةمينةى ئةمريكادا. مَيذووى
ساَلى   ٤٠ لة ثَيستةكان  رةش 
تووشى ئةمريكا، لة رابردوودا
سووكايةتيثَيكردن ضةندةها
زؤر قؤناغَيكى بة هــاتــوونء
بةشَيوةيةك تَيثةإيون، دذواردا
لة لةمةوبةر ساأل ضةندةها كة 
طشتييةكاندا شوَينة لة هةندَيك
سةط رةشء «بؤ  نووسرابوو 
بةآلم ذوورةوة»، بَيتة نيية
يةكَيك خةَلكة ئةو هةر ئةمإؤ
ئةمريكا ثَيستانةى رةش لةو
وآلتةكةيانء سةرؤكى دةكةنة
لةناو دةنطيشى ــن ــري زؤرت
رةطةزثةرستةكان وياليةتة

دةهَينَيت. بةدةست
سةرؤكى ئؤباماى ــاراك ب
بووةتة ئةمريكا هةَلبذَيردراوى
هةريةكة جيهانء لة دياردةيةك
بؤ ــة ــاردةي دي ــةو ئ ــت ــةوَي دةي
وةك بطوازَيتةوة خؤى وآلتةكةى
وانةى لة مَيذوويي نموونةيةكى
ثَيكةوةذيانء ديموكراسىء

قبوَلكردن. يةكترى
ـــول ئــــؤزكــــوك، ـــط ـــرت ئ
ــامــةى رؤذن ــووســةرى ســةرن
بة ــة ــى، ك ــورك ت حــوإيــيــةتــى
ناسراوة، رةطةزثةرست كةسَيكى
-٦) رؤذانى لة وتاريدا دوو لة
كة لةوةدةكات  باس ١١)دا  /٧
بؤ تاقيكردنةوة باشترين ئايا
نيية بريتي توركيا ديموكراسى
رؤذان لة ــك رؤذَي كة  ــةوةى ل
بكةينة كوردَيك بتوانين ئَيمةش
رةش ئةمريكا هةروةك سةرؤك،
دةنووسَيت: ئةو كرد، ثَيستَيكى

دةنط تورك  هاوآلتييةكى «ئايا
كؤمارَيك ســةرؤك بة دةدات
كوردم؟ من بَلَيت ئاشكرا بة كة
راستةقينةى تاقيكردنةوةى ئةمة
بؤ ثرسيارَيكيش ديموكراسيية»،
داهاتوودا لة ئَيمة ديموكراسى
هةرَيمى خةَلكى  كة  ئةوةية
دةنط دَيت رؤذَيك كوردستان
بيكاتة توركمانَيكء بــداتــة

هةرَيمةكةمان؟. سةرؤكى
سةرؤكى شــاكــر، كةنعان
بَياليةن، توركمانانى  بزوتنةوةى 
ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى بة
ببينين ئةوة خةوى ئةوةى ثَيش
داواى هةرَيم، سةرؤكى ببينة كة
مافةكانمان كة  دةكةين  ئــةوة
كورد هــةرضــؤن زيادبكرَيت
لة دووةم  نــةتــةوةى وةك 
بةدةستهَيناوة، مافى عَيراق
دووةم نةتةوةى  وةك ئَيمةش 
خؤمان مافى كوردستان  لة
لة  لةمةوبةر ساأل ٢٠ هةبَيت،
رةطةزثةرةستييةوة، رووى
كؤمةَلطةى دواى لة زؤر ئةمريكا
ئةوان بةآلم بوو، كوردييةوة
زؤربةى ثَيش ساأل، سةدةها بة
ثَيشى كةوتنء جيهان  وآلتانى
لة بــةآلم ــةوة،  داي ئةوروثايان
لة نــاوةإاســتــداو خؤرهةآلتى 
ثَيكةوةذيانى هَيشتا كوردستان،
ثرسيارداية، جَيطةى لة سياسى
ئَيستا «ئَيمة دةَلَيت: شاكر كةنعان
ثَيكةوةذيان قوَلكردنةوى داواى
ثؤستى بة نةوةك خةو دةكةين،
ببينين، هةرَيمةوة سةرؤكى
جوانة ئَيجطار شتَيكى بــةآلم
طةورةى ثؤستَيكى توركمانيش

هةبَيت». كوردستاندا لة
بإوايان سياسى ضاودَيرانى
هَيشتا كوردى كؤمةَلطةى واية
رؤَلةكانى لةنَيوان  نةيتوانيوة 

يةكترقبوَلكردن تؤوى خؤيدا
طةورةى بةرثرسَيكى بإوَينَيت.
بة ـــوك، ـــةرك ك ــة حــكــومــى ل
ئةوةندةى راطةياند: رؤذنامةى

لة هةية كَيشةى كورد كوردو
ئةوةندة كةركوكدا، وةك شارَيكى

نييةتى. كورد توركمانء
بةرثرسى سادق، ثشتيوان

ديموكراتى ثارتى دووى لقى
ثَييواية هةولَير، لة كوردستان
ــتــة دةكــةوَي ــةو مــةســةلــةيــة ئ
ديموكراسىء ثرؤسةى سةر

هةرَيمى بؤ بةآلم  هةَلبذاردن،
كـــوردســـتـــان ئــيــنــتــيــمــايء
بؤ طرنطة نيشتمانثةروةرى
ببَيتة دةيةوَيت كة كةسةى ئةو

خؤى؟ سـةرؤكـــــــى بـكـاتة تـوركـمانـَيك ئـامـادةية كـورد ئـايا

بارزانى كرد لة ثَيشوازى طةرمى بة بوش سةرؤكايةتيدا دواساتةكانى  لة

رةئووف عةزيز

لة ئؤباما بــاراك سةركةوتنى
هةَلبذاردنةكانىئةمريكادا،نةكتةنها
جيهانى زؤرينةى خةَلكى سةرنجى
بيرمةندانيشى هَيناية راكَيشا، بةَلكو
ئةفسانةى لةبارةى لَيدوان قسةء
رؤشنبيرة رةشــةوة.  ثياوة ئةم
سياسةتى لة ئةمريكا ديارةكانى
بانطهَيشتى بوونء  نيطةران  بوش
سياسةتى ئةوة دةكرد كة  ئةوةيان
هى بةَلكو نيية، ئةمريكا خةَلكى
لة بةرذةوةنديثارَيزة نوخبةيةكى
رؤشنبيرو بؤية سثى، كؤشكى
ئةم لةسةر ئةمريكييةكان بيرمةندة
ئؤباما سةركةوتنى هةَلبذاردنةء

هةية. قسةيان
ضؤمسكى نؤم

ضؤمسكى، ــؤم ن بــةطــوَيــرةى
ئةمريكا، ـــةورةى ط بيرمةندى
ئؤباما بؤ ئةمريكا ثشتيوانيي
بة جــةمــاوةريــيــة، ديــاردةيــةكــى
نامؤبوونى كاردانةوةى جؤرَيك
سةبارةت ئةمريكامان  نةوةيةكى 
هةست وآلتة ئةو دامةزراوةكانى بة
ئةو ئؤباما سةركةوتنى ثَيدةكرد،
ئةطةر خةَلك كة ثَيوتين راستييةى
دةيكات. شتَيك بكات، ئةوا بيةوَيت

لة جــيــاواز ــة ب ضؤمسكى 
ريطنء رؤناَلد وةك سةركردةكانى
ئــةوةى ثَييواية كــةنــةدى، جــؤن 

هةرشت لة بةر سةرخست، ئؤباماى
ئةم ميديا جؤرَيك  بة بوو،  ميديا
طةورةتر لةخؤى ــاد زي ثياوةى
طةورةية»، خؤى «هةرضةندة كرد
طةورةكرد وا  ئؤباماى راطةياندن 
رةش ــةم ثــيــاوة كــة هــةمــووان ئ
خؤشبوَيت، كاوبؤيةيان ثَيستة
بة كةنةدى بوو جؤن ئؤباماش وةك
تةلةفزيؤنء شاشةء سةر ثاَلةوانى
دروستكردين، بؤ  كارةكتةرَيكى 
ثاَلةوانَيكء بة  كــردى  ميديا كة 
ثةيوةندييةكى بــةوشــَيــوةيــةش

دروستكرد. بؤخؤى فراوانى
ــت: ــَي دةَل ــر ــات زي ضؤمسكى 
سةرؤكى بة ئؤباما «هةَلبذاردنى
خةَلكى ٨٠٪ى كة ثَييوتين ئةمريكا،
حةقيقةتة بةو هةستيان ئةمريكا
نوخبةيةكى لةاليةن وآلت كة كرد
بةرذةوةنديثارَيزةوة بازرطانى
لةكاتَيكداية ئةمةش بةإَيوةدةضَيت،
ئةمة من ثَيماندةَلَيت ئؤباما كة
هيض ئؤباما لةكاتَيكدا ــؤإم، دةط
ضؤن كة ثَينادات ئاماذةيةكمان

دةيطؤإَيت».
فؤكؤياما فرانسيس

نووسةرانة لــةو  تر يةكَيكى
ئةو خاوةنى فرانسيس فؤكؤياماية،
فؤكؤياما مَيذووة. كؤتايى كتَيبى
خؤشحاأل النيكةم «مــن ــَيــت:  دةَل
كؤمارييةكان كة ــةوةى ب ــووم ب
شكستيان ــةدا ــذاردن ــب هــةَل ــةم  ل
كؤمارييةكان سياسةتى هَينا،

بوو، هةَلة ــةواو ت سياسةتَيكى
بةآلم باشترينة، ئؤباما ناَلَيم من
بة ضــةنــدة ئؤباما ــى ــوون دةرض
ثياوة ئــةم كارامةيى توانايىء 
دةكاتةوة، ئاطادارمان  ثَيستة  رةش
دةَلَيت ثَيمان  ئــةوةش بارتةقاى
سياسةتةكانيان كؤمارييةكانء
رابردوودا ساَلى هةشت لةماوةى
خةَلكى الى نــةخــوازراوة ضةندة
هةَلبذاردنةدا لةم ئؤباما ئةمريكا،
سةركةوتنى بةَلَينةكانى لةسةر
دروشمةكانى ئؤباماو بةدةستهَينا،
كؤمارييةكان، جياوازبوون لة تةواو
بة جؤرَيكى ئؤباما هيض نةبَيت بؤية
دةكات، ئاشنامان سياسةت لة تر
دروشمة لةبةر نا، هيض لةبةر ئةطةر
كة زياد لةو بةَلَينانةى طةورةكانىء

داوة». جيهاني ئةمريكاو طةلى بة
«ئةوةى وتى: زياتر فؤكؤياما

طةالنى الى ناشرينكرد ئةمريكاى
دةرةوةى سياسةتى جيهان،
ــة دةرةوةي سياسةتى ئــةوة بــوو، 
سثييةوة كؤشكى لة  ئاراستةكانى
كــردة ئةمريكاى ـــــذراو دادةإَي
لة قَيزةون شةإانطَيزو  دةوَلةتَيكى 
كارى دةبَيت ئؤباما ئةوةى جيهاندا،
ئاراستةكانى طؤإينى بكات، لةسةر
ئةمريكاية دةرةوةى سياسةتى
شةإانطَيزىء ثــرؤذةطــةلــى  لــة 
بؤ شوَينَيك بــؤ  ميليتارييةوة
بؤ لَيبوردةيى ئاشتىء لَيبوردنء
بةتايبةت جيهان طةالنى سةرجةم

ناوةإاست». خؤرهةآلتى بؤ
زةكةريا فةريد

فةريد نووسةرانة لةو تر يةكَيكي
كتَيبى خاوةنى ئةو  زةكةرياية،
سةرنووسةرى ئازادىء ئايندةى
(Newsweek)ة، طـــؤظـــارى

دةَلَيت: ئؤباماوة لةبارةى زةكةريا
زؤر ملمالنَييةكى ثاش «دةرئةنجام
ثاَلثشتى ئةو سةركةوت، ئؤباما
ئةمريكاى جةماوةرى زؤرينةى
خولقاند فةزايةكى بةدةستهَيناو
لة تر جؤرَيكى خولقاندنى بؤ
خؤرئاوادا، لة ئايدؤلؤذى حكومةتى
ئةمريكييةكان زؤرينةى  بَيشك
نيشان خؤيان كؤنزَيرظاتيظ وةك
بةآلم بن،  ليبراأل كة لةوةى دةدةن
رابــردوودا دةيةى سآ ماوةى لة 
بةهةَلةدا ئةمريكا  سياسةتى  كة
تةواو كاردانةوةيةكى ضووبوو،
ئةمريكادا ئاستى لةسةر ديــارى
ليبراألو وةك خةَلك كة دةركةوت
بةتايبةت بدات، ثيشان خؤي ياخى
وةك ئةمةش ديموكراتةكاندا»، لةنَيو
لة نةوةيةك «هةر دةيوت: توكيؤظَيأل

نوَيية». خةَلكَيكى ئةمريكادا

«ئَيستا ـــى: وت ــر ــات زي ئـــةو 
لــةبــةردةم خــؤيــان قةيرانةكان
ئؤباما دةبَيت دةبيننةوة، ئؤبامادا
ئةمريكادا قةيرانةكانى  لةطةأل  باش
بوش سةرؤك ئةوةى بكات، مامةَلة
ئةوةبوو ــرد،  دةك بؤ بانطةشةى
مةترسيى لةبةردةم ئةمريكا كة
ئؤباماش ـــةوةى ئ ــة، ــرؤرداي ــي ت
ئةوةية دةكـــات، بؤ بانطةشةى
مةترسيى لةبةردةم ئةمريكا كة
كة طةورةداية، قةرزى طةندةَلىء
بَيت، بةردةوام سياسةتة ئةم ئةطةر
هةذار وآلتَيكى دةكاتة ئةمريكا ئةوا

جيهاندا». لة
ـــةردةوام ب ــا ــةري فــةريــد زةك
«هةَلبذاردنةكانى دةَلَيت: دةبَيتء
ئؤباما سةركةوتنةكانى ئةمريكاو
لةنَيوان ملمالنَيية هةرشت لة بةر
مؤدَيرنيزمدا، كؤنزَيرظاتيزمء 
لة ــان ــةك ــي ــاري ــؤم ك ـــــةرةى  ب
ــةرةى ب كؤنزَيرظاتيزمةكاننء
تةواو ئةمة مؤدَيرنةكان، ئؤباماش
رةنطى ئؤبامادا وتارةكانى لة
ئؤباما كؤتةيشنَيكى هيض دةدايةوة،
نةبووبَيت بانطةشة كة نابةين شك
كؤتايى لة نوَيبوونةوة»، طؤإانء بؤ
«بةَلَى دةيوت: قسةيةكيشيدا  هةر
ئةمةش ،(yes we can) دةتوانين
لةوةى دةهَينَيـتةوة بةئاطامان
سياسةتى دةيــةوَيــت ئؤباما كة 
تر مؤدَيلَيكى بةرةو نةريتثارَيزى

بكات». ثةلكَيش

دةدوَين ئؤباماوة لةبارةى ئةمريكا بيرمةندانى

ثَيستَيك جَيهَيشت رةش بؤ بوش كورسييةكةى جؤرج

زةكةريافؤكؤياماضؤمسكى فةريد

This is trial version
www.adultpdf.com

www.ne
tew

e.c
om



جيهان  طةورةكانى رووداوة شؤفَيرى بؤ منداَلةكةيةوة شؤفَيرى لة ئؤباما  

17
2008/11/13 ثَينجشةممة (345) ذمــارة
birura@rozhnama.com

ئـــــــــؤبـــامــــا ئــــةفســـــانــــــةى
عةتائولَآل موهاجةراني*

ئؤباما هةَلبذاردني  بة  ئايا
تر ئةمريكايةكي ــةرةوإووي ب

دةبينةوة؟
كؤَلةكةي كــة «طــــؤإان»
ئؤباما ريكالمةكاني  سةرةكيي
ض تا ثانتاييةكةي بوو، قوآلييء

رادةيةكة؟
بةتايبةت ئيسالمي وآلتاني
فةلةستينء عَيراق، ئةفغانستان،
نوآ ستراتيذَيكي ض لةطةأل ئَيران

دةبنةوة؟ بةرةوإوو
ئةم كة نيية لةوةدا  طومان
ئةمريكادا ناوخؤي لة طؤإانة
خؤشحاَليء ئارا، ئةو هاتووةتة
نةوةي لةناو كة شادمانييةي
شةثؤلي ئــةمــريــكــادا نــوَيــي 
دَلخؤشيء هــةروةهــا دةدا،
ئةفريقي ئةمريكي- شانازيي
ئةوكاتةي ئةوةن، نيشانةكاني
لة سةركةوتني وتةي ئؤباما
ــرد، دةك ثَيشكةش شيكاطؤ
خؤشيان لة جةكسؤن جيسي
فرمَيسك دةطريا، منداَلَيك وةك
ثَيستةكانيشدا سثي ضاوي لة
لةناو دةخوارد، دياربوو ثةنطي
ضل كؤمةَلطةي بةكوَلي دَلــي
رووداوَيكي ئةمريكادا ثارضةي
خةَلك ٦٤٪ي روويداوة، طةورة
هةَلبذاردنةكانيان بةشداريي
ئَيستا تا ١٩٠٨ةوة ساَلي لة كرد،
نةهاتووة، بةدةست وا رَيذةي
هةَلبذاردني دواي يةكةمجارء
حيزبي ١٩٧٦دا، كارتةر لة ساَلي
ديموكراتزياترلة٥٠٪ىدةنطي
ئؤباما دةنطةكاني بةدةستهَينا،
ثرسياري بؤية  بــوو،  بَيوَينة
سةرهةَلدةدةن، جــؤراوجــؤر
لة ــا ــام ــؤب ئ ــي ــذاردن ــب ــةَل ه
جــؤراوجــؤرةوة طؤشةنيطاي
ئؤباما لَيكدانةوةية، شياوي
ديكة كةسَيكي  هةر لة زياتر 
سيمبؤلي ئةمريكاية، سيمبؤلي
كة ــك ــَي وآلت جيهانيبووني
لةوآ دنيا هةموو  نةتةوةكاني 
خؤيان رَيكخراوَيكي ماَلَيكء
مليؤنانئَيرانيء بؤنموونة هةية،
دةيانمليؤنموسوَلمانبةشَيكن
قسةكةي لةكؤمةَلطةيئةمريكي،
ثَيشووي ـــري  وةزي ثاظَيَلي
بهَيننةوة ــوش ب دةرةوةي
ثشتطيريي ئــةو خؤتان، بير
ئةو وةآلمي لة كردو ئؤباماي
ئؤباما باوكي كة ثرسيارةدا
«ئةوة وتي: بووة، موسوَلمان
ئةطةر تَيداية، كَيشةيةكي ض
ئايا بواية، موسوَلمان ئؤباماش
موسوَلمانَيك ــوو؟ دةب كَيشة
كؤماري سةرؤك ببَيتة ناتوانَيت

ئةمريكا؟».
بكةنةوة! قسةية لــةم بير
جةوهةري هةمان قسةية ئةم
ئةمريكاية كؤمةَلطةي ئايدياَلي
لةاليةن دواييدا دةيةي لةم كة
نوَيوة موحافزكاراني بوشء
ئؤباما كارة شازةكةي تَيكدراوة،
طةوإةكاني خاوَينكردنةوةي لة
تا طةوإةكان دةضوو، ئاذياس
ثةساوتبوون، ثةين لة بنميض
لة رؤذَيكدا هيركوليان راسثارد
هيركول بكاتةوة، خاوَينيان
طةورةكاني ــارة رووب رةوتــي
ــؤإيء ــةي) ط ــن (ث ــة)و ــف ــةل (ئ
رووبارةكان بةهَيزي شةثؤلي
شؤردةوةو ثاتاَلي ثةينء هةموو
لة (يةكَيك بردي خؤي لةطةأل
ئؤديساي ئةليادةء ضيرؤكةكاني

كؤن). يؤناني هؤمةر-
تؤماس كة  نيية لةخؤوة 
ــوةيــةكــي ــان بــةشــَي ــدم ــري ف
لةسةر وتارةكةي هؤشيارانة

بةمجؤرة ئؤباما سةركةوتني
سةعات «دواي دةستثَيكرد
٤ي رؤذي ثاشنيوةإؤي ١٠ي
ناوخؤييةكاني جةنطة نؤظةمبةر،
ثَيهات»! كؤتاييان ئةمريكا
رستانةداية ئةو ريزي لة ئةمةش
شةثؤل تَييدا ضةمك دنيايةك كة
ثإ ضاوة ئةو فريدمان دةدةن،
جةكسؤني جيسي فرمَيسكانةي
مَيذوويي، وَينةيةكي كردووةتة
سةركةوتني ئؤباما سةركةوتني

بوو. كينطيش لؤتر لينكؤَلنء
بيستووة وتةيةمان زؤر ئةم
تاريكي لــةدذي خةبات بؤ كة 
ئةمة داطيرسَينين، مؤمَيك
ئةمريكا لة كة مؤمةية ئــةو
دةيةيةك تاريكايي  داطيرسا، 
دةماربةرزيي لةخؤباييبوونء
بة بةآلم رةوييةوة... نيؤكانةكان
سةركةوتنة ئةم دةزانم دووري
ديموكراتةكانء درةوشاوةيةي
ئؤباماءئةمريكي-ئةفريقييةكان،
بؤ بَيت ئومَيديش نيشانةي
ئؤباماو جياوازيي  تر، خةَلكاني 
ئؤباما كــة ــة  ــةوةداي ل ــوش  ب
ئةمريكا، ئامانجةكاني بــؤ
بةرنامة وردترو بةدواداضووني
لة ـــات، دةك داإَيـــذراوتـــر بؤ 
كارة جَيبةجَيكاري ئةو راستيدا
بيرلَينةكراوةكاني نــاتــةواوو
ئةو لةسةر نموونة بؤ بوشة،
كارةكاني دةبواية كة باوةإةية
بطةشتاية ئةنجام بة ئةفغانستان

ببراية! عَيراق بؤ دةست ئينجا
فةلةستينيشدا مةسةلةي لة
رايطةياند راشكاوانة ئؤباما
يان بــةيــتــولــمــوقــةدةس ــة  ك
دةَلَين ئيسرائيلييةكان وةك
ئةبةديء ثايتةختي ئؤرشةليم،
بةبآ ئيسرائيلة، جيانةكراوةي
ئينديك، مارتين  كة نةبوو  هؤ
ئةمريكا ثَيشووي  باَليؤزي 
لة يةكَيكة كة  ئيسرائيل  لة
ديموكرات، حيزبي  راظةكاراني 
هةَلبذاردنةكاندا طةرمةي لة هةر
وتي: نؤظةمبةر ٤ي رؤذي

نيطةران نابَيت «ئيسرائيلييةكان 
بةوان بوش لة ئؤباما ضونكة بن،

نزيكترة».
ثَيكهاتةي لة بَلَيم دةمةوَيت
يةك ئةمريكادا حكومةتي
يان بنيات ــؤن، ــكــؤراســي دي
هاتني هةية، بووني فؤنداسيؤن
بةرضاوة طؤإانَيكي ئؤباما
لة نةك حكومةت رواَلةتي لة

بنياتةكانيدا.
طؤشة ــة  ل خـــازن  جيهاد 
رؤذنامةي لة باناوبانطةكةي
سَيشةممة رؤذي (ئةلحةيات)دا
«ئةطةر نووسي نؤظةمبةر ٤ي
ســـةرؤك ــن بــبــَيــتــة ــةي ــةك م
لةطةأل ــةردةوام  ب ئَيمة كؤمار،
ســةردةمــي موسيبةتةكاني 
دةبينةوة، بــةرةوإوو بوشدا
سةرؤك ببَيتة ئؤباماش  ئةطةر
كَيشةكانمان زياتر كؤمار، ئةوة
سثييةك هةر لة ئؤباما دةبن،
هؤشيارةء هةرطيز سثيترة! زؤر
هيض كة كوإ بوشي هةَلةكاني
دووبارة نابَيت، طةورة كاتَيك

ناكاتةوة»!
بة سةبارةت كؤتاييدا  لة
كؤماري سةرؤك ثةيامةكةي
دةبــَيــت ــؤ ئــؤبــامــا، ــران ب ــَي ئ
ئةو بــؤ ــوادارم  ــي ه كــة بَلَيم 
راوَيذَيك لةثَيشدا مةبةستة
كة كرابَيت، ئةمريكييةكان بة
ثيرؤزباييةش ثةيامي ــةم ئ
بَيوةآلم ديكة ثةيامةكاني وةك

نةمَينَيتةوة.

عةبدولَآل شةهرام و:

ديثلؤماسي ــاوة: ــةرض س
ئَيراني

موهاجةراني، عةتائولَآل  *
ئَيران رؤشنبيريي وةزيري
ــةرؤك س ــى ــةردةم ــة س ل
ئَيستا خاتةمي، كؤمارى
سةنتةري ــةري ــوةب ــةإَي ب
طفتوطؤيشارستانييةتةكانة

ئَيران. لة

ئةمريكايةكيتر

ئؤباما ــةوةن ئ ضــاوةإَيــى ئيستا 
بكات. جَيبةجآ دروشمةكانى

ثَيستَيك رةش وةك ئؤباما
لة ثــَيــبــةســت ثشتى ــــةوةى  ئ
ــى ــةرؤك س ــؤ ب ــى ــن ــةوت ــةرك س
نةك بوو دروشمةكانى  ئةمريكا، 

كوإى ــةو ئ راستة كــارةكــانــى،
ثارتةكةشى ديموكراتةء ثارتى
هةبووة كاريطةرى رؤَلى بَيشك
ئةو ضةندينجار ئةمريكاداو لة
داطيركردووة، بؤخؤى ثؤستةى
كة ثياوَيك هةَلبذاردنى بة بةآلم
دةبةخشَيت مذدةكانى بة ثشت
تةواو رابردووى، كردةوةكانى نةك
نوَيوة، قؤناغَيكى دةباتة ئةمريكا
هةميشة وآلتة ئةو كة قؤناغَيك
دروشمطةلَيكى لةبةردةم خؤى
ئةوةش شةإى  ببينَيتةوةء نوَيدا 
دروشمانة ببن ئةو دةبَيت بكات كة

واقيع. بة

ئؤباما كوردو
ــة لة ك ــةى ــذاردن ــب ــةَل ــةو ه ئ
ضركةيةكيش بؤ روويدا، ئةمريكادا
كؤمةَلطةى هةَلبذاردنةكانى لة
بة ــة ــت راس ـــةدةضـــوو، ئــَيــمــة ن
لةو هةَلبذاردن مَيذووى درَيذايى
لةنَيوان تةنها ركابةرى  وآلتــةدا
كؤمارييةكانداية، ديموكراتةكانء
بة ثارتطةلَيكن ـــةوان ئ بــةآلم
هةَلبذاردن ثرؤسةى لة جياواز
بة زؤر كورديدا كؤمةَلطةى لة
لة دةكةنء قبوأل دؤإان ئاسايى
راطةياندنى ضركةساتى يةكةم
ــبــذاردنــةكــانــدا هــةَل ئةنجامى 
لة ثيرؤزبايى دؤإاو كارةكتةرى
ئامادةية دةكاتء بةرامبةرةكةى
لة وةك ئةوةى هاوكاريشى بكات،
خةَلكى بة كة بينى بايدنمان جؤن
ئةوة نييةء ئَيوة تاوانى راطةياند
بة سةرنةكةوتم، كة منة هةَلةكانى
الى كوردييةكانى ثارتة  لة جياواز
خةَلك نيطةرانييةكانى كة خؤمان
خةَلك بَيوةفايى لة جؤرَيك بة
ئةوة دةدةن. لةقةَلةم حيزب بؤ
ئةمريكاية سةركردةكانى ئيعتيراف
ــةنء دةك خؤيان هةَلةكانى بة 
كة كورديية كؤمةَلطةى ئــةوةش
كارةكتةرى وةك سةركردةكانى
ــةدواى ل ــةوة ن ــان دةي بة ثيرؤز 
خؤيان هةر جَيدةهَيَلنء خؤيان
دةزانن. حةقيقةتةكان هةَلطرى بة
تا كة طةنجَيك وةك ئؤباماية ئةوة

نةكردووةء هيضى ضركةساتة ئةم
ئةمريكا، سةرؤكى ببَيتة دةيةوَيت
كوردةكانى ســةركــردة ــةوةش ئ
كورسى خؤمانة كة بة تةقةش لةمةإ
دواى خؤيان جَيناهَيَلنء نةوةى بؤ
ئةم لةثَيناوى ئَيمة  دةَلَين  ثَيمان
شةإى ماندووبووينء ئةزموونةدا
ئَيوةش ــردووةء ك ثارتيزانيمان

راثةإينن. دواى منداَلى
دؤإانـــدنـــى ــةر ــةب ل ئيستا 
قبوَلنةكردنى جةماوةرو متمانةى
ــى يــةكــتــرو ــان ــةك ــي ــاوازي ــي ج
هةردوو دؤإان، بة رازينةبوون
كوردستان سةرةكييةكةى ثارتة
يةكتر ــةرى ــةب رك ئــامــادةنــيــن
ستراتيذيان رَيككةوتنَيكى بكةنء
ثرؤسةى ــةواو ت ــردووةء ــؤرك م
دةظةرة لةم ئازاديان  هةَلبذاردنى 
تةواو ئيستا ــةوان ئ كوشتووة، 
ئؤباماو لة جياواز بة لةيةكدةضنء
ئامادةنين هةرطيز مــةكــةيــن،
بكةن، بةيان جياوازييةكانيان
دؤخة ئةو  راطرتنى لةبةر ئةمةش 
سةروةتء دابةشكردنى نالةبارةء
لةنَيوان ميللةتة ئــةو سامانى

خؤياندا.
لةطةأل كورد ثةيوةندييةكانى
ــدا، ــوش ب ــــةرؤك ـــدارةى س ـــي ئ
ثَيشوازيكردنء ثةيوةندييةكبوولة
تَيثةإى كامَيراكان بةردةم تةوقةى
تاك ثةيوةنديية ئةم نةكردووة،
ضركةساتةش ئةم تا اليةنةيةء
بَلَيت ثَيمان نيية ئاماذةيةك هيض
هاوسؤزى كــورد لــةبــةرئــةوةى 
لة جياواز ضاوَيكى  بة ئةمريكاية، 
تةماشاى عَيراق ترى ناوضةكانى

هةرَيمى كوردستان دةكات.
يان بَيت  سةرؤك بوش جؤرج 
جؤن يان بَيت كارتةر جيمى ئؤباما،
جياوازييةكان لة هيض كةنةدى،
ثةيوةنديى لة كورد كة ناطؤإَيت
زلــهــَيــزةكــانــةوة ــة دةوَلـــةتـــة ب
بةرثرسانى الوازةء ثةيوةندييةكى
دبلؤماسيدا خةباتى لة ــورد ك

نيية. ئةوتؤيان شارةزاييةكى

aziz rauf2003@yahoo.com

ساأل  ٣٠ خـــوارووى لة  تةمةنيان
دةنطدةرانيش  سةدةى لة  ٢٠ بووةء
دةستثَيكردنى ثَيش ياسايى بةشَيوةى
لة خؤيان دةنطى هةَلبذاردنةكان
سندوقةكانى هةَلبذاردن هاويشتووة.
جــؤراوجــؤر لــَيــرةوة هــؤكــارى
ـــذةى رَي ــةســةر ل كــاريــطــةريــيــان
يةكَيك دانــــاوة، بــةشــداريــكــردن 
بؤ هؤكارةكان سةرةكيترين  لة
ديموكراتء حيزبى  دوو هةوَلةكانى 
توانيان كة دةطةإَيتةوة، كؤماريخواز
لة نوَيترين وةرطرتن رَيطةى كةَلك لة
خةرجَيكى ثإوثاطةندةو شَيوازةكانى
بؤ طشتى بيروإاى سةرنجى زؤر،

رابكَيشن. هةَلبذاردن
ثإوثاطةندةى دؤالرةى بؤ بإة ئةو
ــى ــان ــؤرةك ــدات ــدي ــان ســـةرجـــةم ك
 ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ هةَلبذاردنةكانى
بإة ئةو بةرابةرى دوو راطةيةنرا،
لة مةبةست  هــةمــان بــؤ كــة  ــوو  ب
لة كرابوو، تةرخان ٢٠٠٤دا ساَلى
ئةو بةرابةرى سآ هةمانكاتيشدا
ساَلى هةَلبذاردنةكانى بؤ كة بوو بإة

تةرخان كرابوو. ٢٠٠٠
هؤكارةكان لة ديكة يةكَيكى
ــى ــوون بــؤ هــةب ـــةوة ـــت ـــةإَي دةط
كانديداتؤرَيكىرةشثَيستبؤثؤستى
بؤ ذنَيكيش بوونى كؤمارىء سةرؤك
بوو ئةوةش كؤمار، سةرؤك جَيطرى
بةشداريكردن حةزى ئةوةى بةهؤى
كة دروستبكات  كةسانة ئةو الى 
هةَلبذاردنةكانى لة بوو سةردةمانَيك

تؤرابوون. ئةمريكا
لة بآلوبووةكان ئامارة بةثَيى
حيزبى  بة دةنطيان كة ١٠ كةس هةر
بةهؤى  ٤ كةسيان داوة، كؤماريخواز
كردووة، بةشدارييان ثالين)وة (سارا
رَيذةش هةمان رَيك هةمانشَيوةء بة
ثالينةوة سارا بةهؤى دةكةن ئيديعا

داوة. ئؤباما بة دةنطيان
بوء لةء ثاَلنةرانةى ديكة يةكَيكى
لة زياتر رَيذةيةكى ئةوةى بةهؤى
بةشداريى ٢٠٠٨دا هةَلبذاردنةكانى
قةيرانى بــة ثــةيــوةنــديــى بــكــةن، 
ئةو كاريطةريى ئةمريكاء ئابووريى
جيهانى ئابوورى  لةسةر قةيرانة 
راظياران لة هةندَيك ئةطةرضى هةية.
بة ئابووريية قةيرانة ئةو ثَييانواية
تةواوبوو، ديموكرات حيزبى قازانجى
ئابوورييةء قةيرانة ــةو ئ ــةآلم ب
رؤذانةى ذيانى  لةسةر  كاريطةرى 
سةرنجى ئةوةى بةهؤى بوو خةَلك
لة بوو  سةردةمانَيك خةَلكانةى ئةو 
نةكردبوو، بةشداريان  هةَلبذاردن 
بةرةوبارودؤخىسياسيىوآلتةكةيان
لة هةندَيك هةربؤيةش  رابكَيشَيت. 
بوون باوةإة لةسةر ئةو راظيارةكان
ئؤباماء جَيطةى بة ئةطةر تةنانةت كة
كانديد ديكة كةسانَيكى مةكةين
لة بةوشَيوةية هةر خةَلك بووبان،

دةكرد. بةشدارييان هةَلبذاردنةكاندا
ئؤباما ـــاراك ب كــة لـــةوة جيا 
رةش كــؤمــارى يــةكــةم ســـةرؤك
هةَلبذاردنةكانى مَيذووى لة ثَيستة

ئةو ئةمريكادا، كؤمارى ســةرؤك
كة هؤيانةوة بةو  هةبوو  ضانسةى
سةرؤك دةطمةن لة يةكَيك باسكران
بة كة بَيت ئةمريكا كؤمارةكانى
بنَيتة ثآ بةرضاو خةَلكَيكى ثشتيوانيى

سثييةوة. كؤشكى ناو
ئةو ــةرى ــط ــاري ك طرنطترين
مةشروعيةتى كة ئةوةية ثشتوانيية
بةرزدةكاتةوة، ئةمريكا نَيونةتةوةيى
لةسةر سياسى  ضاودَيرانى زؤربةى 
ئةوباوةإةنكة دواى هاتنةسةركارى
لةسةر ئةمريكا مةشروعيةتى بوش،
ئَيستاش ــةزىء داب جيهانى ئاستى
ض رةخساوة ئؤباما بؤ دةرفةتة ئةو
ض ئةمريكاء ناوخؤى  ئاستى  لةسةر
ئةمريكا لة ديكة وَينةيةكى لةدةرةوةدا
هةندَيك بةنيسبةت بــداتء نيشان
سياسةتَيكى ئَيرانيشةوة وةك وآلتى

بطرَيتةبةر. ديكة
ــةوةى ئ ثَيش ئؤباما ــرةوة ــَي ل
ـــؤإان» «ط ــى دورشــم ــدات ــب هــةوَل
قةيرانة سةرةتا دةبَيت بهَينَيتةدى،
قةيرانى وةك سةرةكييةكانى 
سوثاى كَيشةى هةروةها ئابوورىء
عَيراقء وةك وآلتانى لة ئةمريكا 
ئةو بكات، ضارةسةر  ئةفغانستان 
ثشتيوانى بةهؤى كة قةيرانانةى
ئةمريكا دةرةوةى ئةمريكاء خةَلكى

دةربازبَيت. لَييان دةكرَيت

شَيرزاد مةحمود و:
ئَيرانى ديثلؤماسى سةرضاوة:
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رةئووف عةزيز

رةشةكة دةموضاوة
ئةوة  ئةمريكا، سةرؤكى  ٤٣ دواى
بة ثَيستى رةش ثياوَيكى يةكةمينجارة
ئةمريكاو سةرؤكى ببَيتة ئةفريقى ئةسأل
كاَلكردنةوةى بؤ بدات  جديى هةوَلى
بة كة وآلتةدا لةو رةطةزى جياكاريى
سةنتةرى جيهانء وآلتى  طةورةترين
جةمسةري تاك دةسةآلتى طةورةترين
رةش هةَلبذاردنى جيهاندا. لة دادةنرَيت
ئةو سةربارى وآلتة، ئةو بؤ  ثَيستَيك
ــةإووى رووب كة متمانةيةى قةيرانى
سةركةوتنَيكى بووةتةوة، كؤمارييةكان
دذ كة ئةمريكا طةلى بؤ طــةورةشــة
هةوَلةكانى رةطةزينء  جياكاريى  بة
جياكاريى كاَلكردنةوةى بؤ خؤيان
لةسةر سوورن  بةردةوامةء رةطةزى 
هةمووانة ئةمريكاى ئةمريكا كة ئةوةى
ئايينىء رةطـــةزىء جياوازيى بةبآ
هةية تةواويشي كاريطةرى نةتةوةيىء
دةرةوةى ناوخؤو سياسةتى لةسةر
ضةندة رةشدا سثىء لةنَيوان وآلتة. ئةو
بارتةقاى هةية، شكَلى جياكارييةكى
هةية، رةطةزيش جياكارييةكى ئةوةش
درَيذى دوورو  مَيذوويةكى ئةمريكا 
جياكاريى راسيزمء كَيشةى لةطةأل
ثَيستةكان رةش هــةيــة،  ــدا ــةزي رةط
تةماشا ثلةدوو هاوآلتيى وةك هةميشة 
سةدةى ثةنجاكانى لة تةنانةت دةكران،
كة ئاستَيك طةيشتبووة ـــردوودا راب
رةش نةدةدا رَيطةيان ثَيستةكان سثي
طشتييةكانةوة، شوَينة بَينة ثَيستةكان
لة لَيوانلَيوة التينى ئةمريكاى ئةدةبياتى
لة جؤرَيك بة دياردةية، ئةم باسكردنى
لةثاأل كَيشةكانى تردا رابردوودا سةدةى
ناشرينةكان هةرة دياردة لة يةكَيك بة
ئةمريكادا جياوازةكانى نةتةوة لةنَيو

هةذماردن. دةهاتة

تازة خوَينى ئةمريكاو
ــك  زؤرَي لة جــيــاواز بة ئةمريكا  
نــاوةإاســت، خؤرهةآلتى وآلتانى لة 
هَيزو رابردووى  بة ثشت تةنها تةنهاو 
دروشمء بةَلكو نابةستَيت، ثارتةكانى
ثَيوةر، دةكاتة  ئايندةش مذدةكانى 

شكستى ئؤباماو بــاراك هةَلبذاردنى
دؤخةية ئةو بةرهةمى رَيك مةكةين جؤن
بة نايانةوَيت ضيدى ئةمريكييةكان كة
طوتارةكانى و رابردوو طيانبازييةكانى
سةربازييةكان ئؤثةراسيؤنة شــةإو
بةَلكو بكةن، ــةرم ن ثةنجة ــتء دةس
وةك سثى كؤشكى دةيانةوَيت ئةوان
لة ــةآلت دةس سةنتةرى طةورةترين
جا ثإبكةنةوة، خوَينى تازة بة ئةمريكادا
بَيت رةشيش خوَينَيكى تازةية خوَينة ئةو
ئةمريكاى ئةمريكا ضونكة  نيية، كَيشة
خةونيان ثَيستةكانيش رةش هةمووانةء

هةية.
يةكةمين ئةمة  كةنةدى، جؤن  دواى
ئةمريكا، سةرؤكى ببَيتة طةنجة ثياوى
ئةمريكا طةلى ئؤباما هةَلبذاردنى بة
طةنجةء ئةمريكا ثَيماندةَلَين ناإاستةوخؤ
ئةمريكا بكات، حوكمى طةنجَيكيش دةبَيت
طةنجَيكيش دةبَيت تازةبوونةوةدايةء لة
ئةستؤى بطرَيتة طؤإانة ثرؤسةى ئةم
لة شايستةتر  ئؤباما  لة رةنطة  كة خؤى 
ئؤباماى ئةمريكادا شك نةبةين. ئيستاى
ثيردا مةكينى جؤن بةرامبةر لة طةنج
بهَينَيت، ئةمة بةدةست توانى سةركةوتن
نةبوو، بايؤلؤجييةوة رووى لة تةنها
زؤر ئؤباما مذدةكانى ــارو وت بةَلكو 
وتارو لة بوو سةردةميانةتر طةنجانةترو
هةميشة مةكةين مةكةين، طفتةكانى
دةكــردء قسةى سثييةك  ريش وةك
دةكرد، ئةمريكاى طةلى ئامؤذطاريى
طؤإانء بانطةشةى ئؤباما بةثَيضةوانةوة
طوَيتان من دةيــوت ــردو دةك ئومَيدى
بةالى ئؤباما نزيك دوورو واتة لَيدةطرم،
هةميشة بةَلكو نةدةضوو، ئامؤذطاريدا
خةَلكء ثَيى بخاتة تؤثةكة هةوَليدةدا
ئَيوة هةَلبذَيردراوى من بَلَيت بــةوان

بةديدةهَينم. ئَيوةش خةونةكانى دةبمء

طةورةكان دروشمة ثياوى
مةكةين جؤن لة ئةمريكاى  ئةوةى
جودا دةكردةوة، دروشمة طةورةكاني بوو
هةَلبذاردنةكاندا، بانطةشةى هةَلمةتى لة
ئؤباما كة دروشمانةى ئةو جؤرَيك بة
فةلسةفىء دروشمطةلَيكى هةَلطريبوو،
تةواو جيهانَيكى كة  بوون،  شيعرئامَيز
هاوآلتيية تةنانةت ئةمريكىء الى خةياَلى
دروستكردبوو، ئةمريكييةكانيش غةيرة

ثَيش هةبووة ئةمريكا سةرؤكى كةم
ئةو خةَلكى بة هةَلبذاردن ثرؤسةى
كةم ئَيوةية»، الى «حةقيقةت بَلَيت وآلتة
لة كة هةبووة ئةمريكى سةركردةى
بة هةَلبذاردنةكاندا بانطةشةى ثرؤسةى
نةكاتء رابردوو لة  باس وشةش يةك

رةنطاوإةنطةكان خةونة بة ثشت تةنها
ئاشكراش بة  ئايندةداو  لة  ببةستَيت 
روونىء بة جةماوةرةكةيدا لةبةردةم
دةتوانين ئَيمة «بةَلَى  بَلَيت  ئاشكرايى
دى بهَينينــــــــــة خةونــــــةكانمان
كة دروشمانةى  ئةو  ،«(yes we can)

دروشمطةلى لة هةَلطريبوو ئةمريكا
لة كة باشتر  دينايةكى ئؤمَيدو طؤإانء 
هةروا دروشمطةلَيكى نةضَيت، رابردوو
دةبةنة ئؤباما تةواو بةَلكو نين، ساكار
ــةورةوة. ط لَيثرسراوييةكى ــةردةم ب
طشتى بة جيهان طةالنى ئةمريكاو خةَلكى

جيهان  طةورةكانى رووداوة شؤفَيرى بؤ منداَلةكةيةوة شؤفَيرى لة ئؤباما  
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ئـــــــــؤبـــامــــا ئــــةفســـــانــــــةى

بةنانج حةسةن ن:

بةشداريى ــذةى رَي بةرزيى
رووداوة لــة ــــطــــدةران دةن
وةك ضــارةنــووســســازةكــانــى
لة يةكَيك هةميشة هةَلبذاردن،
كةَلكةَلةطرنطةكانىدةسةآلتدارانى
ــةوةى ــردن ــةرزك ب بــؤ سياسى 
سيستمى مةشروعيةتى ئاستى
ض لــةوةى جيا بــووة، سياسى
ئةرَيى كةسانَيك دةتوانن يا كةس
ئةوةى بهَينن، بةدةست دةنطدةران
مانةوةى بةردةوامىء بؤ بوار كة
دةكات، خؤش سياسى سيستمَيكى
هةية طرنطييةوة بةو ثةيوةندى
بةو كؤمةَلطايةك ئةندامانى كة
هةربؤيةش دةدةن، سيستمةى
هةوَلدةدات حكومةت هةميشة
رَيذةى جؤراوجؤر شَيوازى بة
هةَلبذاردنةكان لة بةشداريكردن

بةرزبكاتةوة.
دامـــةزراوة ئامارانةى  ئــةو 
هةروةها ئامارء جؤراوجؤرةكانى
هةَلبذاردن- نةتةوةيى كؤميتةى
لةطةأل ثةيوةندى  لة ئةمريكا 
دةنــطــدةران بةشداريى  رادةى
بآلويان ٢٠٠٨دا هةَلبذاردنى لة
بةشداريى بة ئاماذة كردووةتةوة،
٦٤٪ى واتة  دةكةن، ميلؤنى  ١٣١
دةنطدانيان مافى  كةسانةى  ئةو

بةشداريان هةَلبذاردندا لة هةية
ئةوةية ماناى  بة ئةوة كــردووة، 
لة  رابــردووداء ١٠٠ ساَلى لة كة
كؤمارى سةرؤك هةَلبذاردنةكانى

رووينةداوة. وا شتى ئةمريكادا
٪٦٥ ١٩٠٨دا ــى ــاَل س ــة  ل
لة ـــوو، ـــردب ك ــان ــي ــداري ــةش ب
١٩٦٠دا ساَلى هةَلبذاردنةكانى
ريضارد كةنةدىء ئيف جان كة
دوو حيزبى نيكسون كانديداتؤرى
دةنطدةران ٦٣٪ى سةرةكى بوون،
كرد، دةنطداندا لة بةشدارييان
دةنطيانداء ٪٦٤ ٢٠٠٨دا لة بةآلم

تؤماركرد. نوَييان ئاستَيكى
ــى ــةران ــوةب ــةإَي ب هةميشة 
لة ــبــذاردن هــةَل كةمثينةكانى
سةرنجى هــةوَلــدةدةن  ئةمريكا
الى بؤ  دةنطدةران لة بةشة ئةو 
كة رابكَيش خؤيان  كانديداتؤرى 
بةشداريى دةنطداندا لة نايانةوَيت
رووداوة بةنيسبةت بــكــةنء
هةَلوَيستَيك هيض سياسييةكانيش
نـــادةن، ــان نــيــشــان ــؤي ــة خ ل
توانى نؤظةمبةر ٤ى هةَلبذاردنى
بؤخؤى سةركةوتن بــوارة لةو

بهَينَيت. بةدةست
ئَيستا ئامارانةى ئةو بةثَيى
لة ١٠ كةسى  ١ كةس لةبةردةستن،
كة ــردووة ك ئيديعاى دةنطدةر
هةَلبذاردندا لة يةكةمجارة ئةوة
لة هةروةها كردووة، بةشداريى

بةشداربوو ٦ كةسيان  ١٠ كةسى

مَيذوويى؟ بة بوو ئةمريكا هةلَبذاردنى بؤ
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riklam@rozhnama.comئــــاطــــادارى

ئاطادارى
تيليكؤم ئازادي كؤمثانياي

طشتي بازرطاني بةَلَيندةرايةتيء
مولحةقاتي كونافء كةرةسةي فرؤشتني هةَلدةستَيت بة تيليكؤم ئازادي كؤمثانياي

 ٢٠٠٨/١١/٢٢ بةرواري لة ئاشكرا زيادكردنَيكي بةشَيوةي  بيناسازي بة تايبةتة كة
دةكةوَيتة كة كؤمثانيا طؤإةثاني لة بةياني) لة سةر (١٠ي كاتذمَير شةممة  رؤذي
بةشداريكردني ئارةزووي كةسةي ئةو قةرةداغ/تانجةرؤ، سةرةكي شةقامي سةر
دؤالري هةزار  بيست  $٢٠ ,٠٠٠) بإي بَيتء ئامادة بةرواري سةرةوة  لة با هةية

ثاش زيادكردنةكة. خاوةنةكةي بؤ دةطةإَيتةوة كة بهَينَيت وةك بارمتة ئةمريكي)
خوارةوة: ناونيشانةي بةم ناوبراو، كؤمثانياي بة بكةن ثةيوةندي زياتر زانياري بؤ

قةرةداغ/ سةرةكي شةقامي تيليكؤم/ ئازادي كؤمثانياي
هةَلةبجة. بةنزينخانةي تانجةرؤ/بةرامبةر

.٠٧٧٠١٣٩٠١٨٠ -٠٧٧٠١٥٢١٢٤٤ تةلةفؤن:

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R٣– ٢٦٤ ئاشكرا بانطةوازي

طةإةكي بؤ دروستكردني تؤإي ئاو قوألء بيري ثرؤذة: لَيداني
كةالر (دووبارة) لة بةردةسوور

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
ثَيدةكات  دةست  ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٩ رؤذى تا

نيوةإؤ.
كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٢٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ تا (١٠)ى ¬-٩ى سةرلةبةيانى

 ٢٠٠٨/١١/٢٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
دةكةن بةشدارى كة  بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو  ثَيويستة -١
بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٧) ثؤلَين ثلةى

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

بازرطانيةوة).
وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى
ثارةى بةبإى رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيى ياساو تامينات بإى -٤
(خطاب ضمان) يان كراو (مصدق) ثةسةند بة ضةكَيكى دياريكراو
 ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن دوانزة (١٢,٠٠٠,٠٠٠) بإى بة

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

مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة. ئةو
دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت
كة دينار هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥,٠٠٠)
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى  كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كة كةسةى سةر ئةو دةكةوَيتة
ئةنجام بؤي ثَيويست هةية  ثشكنيني كة  كةرةستانةي ئةو -٨

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

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
نةبووني كاتي لة نابآ بةشداربووني مافي بةَلَيندةر -١٠

مةرجةكاندا.

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و ثالن بةإَيوةبةرَيتي خؤجَييةتي/ كارطيري

 R١– ٣٢٥ ئاشكرا بانطةوازي

قادر) شَيخ  سؤَلةي (بةردةكةإ- رَيطاي ضاككردني ثرؤذة: 
(دووبارة)

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
ثَيدةكات  دةست  ٢٠٠٨/١١/١٦ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٨/١١/١٩ رؤذى تا

نيوةإؤ.
كاتذمَير   ٢٠٠٨/١١/٢٩ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ بؤ تا (١٠)ى ¬-٩ى سةرلةبةيانى

 ٢٠٠٨/١١/٢٩ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
دةكةن بةشدارى كة  بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو  ثَيويستة -١
بةَلَيندةرانى (يةكَيتى ثَيناسةى بَيت، كردنيان(١ تا ٨) ثؤلَين ثلةى

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

بازرطانيةوة).
وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى
ثارةى بةبإى رَينماييةكان دةبَيت، بةثَيى ياساو تامينات بإى -٤
(خطاب ضمان) يان كراو (مصدق) ثةسةند بة ضةكَيكى دياريكراو
٣٠ رؤذ  بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ثَينج (٥,٠٠٠,٠٠٠) بإى بة

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

مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة. ئةو
دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو -٦
ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت
كة دينار هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥,٠٠٠)
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى  كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

دةردةضَيت. تةندةرةكةى بؤ كة كةسةى سةر ئةو دةكةوَيتة
ئةنجام بؤي ثَيويست هةية  ثشكنيني كة  كةرةستانةي ئةو -٨

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

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
نةبووني كاتي لة نابآ بةشداربووني مافي بةَلَيندةر -١٠

مةرجةكاندا.

مةجيد ئةحمةد دانا
سلَيماني ثارَيزطاري

دادطاي بةرايي شارباذَيإ             
٢٨٧/ب/٢٠٠٨ ذمارة:
٢٠٠٨/١١/١٢ بةروار:

ئاطاداري
صالح كريم ئاوارة داواكار/

سةرةإاي شارباذَيإ شارستاني باري رازطري داوالَيكراو/
كارةكةي

سةرةوةي بةرايي ذمارةي داواي صالح) (ئاوارة كريم داواكار
بؤ (خؤم) لة (ئاوارة) ناوي طؤإيني كردووة بة مةبةستي تؤمار
ياساي باري شارستاني، لة (٢١) بةندي بة بةست ثشت (ئةلةند)
لة يةكَيك لة ئاطاداريية ئةم بآلوكردنةوةي بة بإياريدا دادطا
لةم هةية رَيطري اليةنَيك كةسء هةر ناوخؤييةكاندا، رؤذنامة
ياسايي بريكارَيكي يان دادطايةوة بةم بكات ثةيوةندي داواية

دةبينرَيت. ياسا داواية بةثَيي بةثَيضةوانةوة ئةم بنَيرَيت
دادوةر

عزيز علي سردار

/٦٢٠/ب/٢٠٠٨ هةرَيمى كوردستان /عَيراق              ذمارة
بةروار/٢٠٠٨/١١/٩ ئةنجومةنى دادوةرى                            

هةَلةبجة بةرايى دادطاى

/ئاطانامة  بابةت
رمضان  ناكامةكةى كوإة برى لة احمد محمود داواكار/غريب

كارةكةى وَيإاى خورماأل شارستانى تؤمارى داوالَيكراو/راستطرى
بةو  رمضان داوايةكى ناكامةكةى كوإة لةبرى احمد محمود غريب داواكار
شارستانى/ تؤمارى راستطرى لةدذى كردوة تؤمار سةرةوة ذمارةى
(رمضان)ةوة لة ( ناوى كوإةكةى (طؤإينى بؤ وَيإاى كارةكةى خورماأل
بإياريدا بارى شارستانى دادطا ياساى لة (٢١) مادةى بةثَيى (خةآلت)وة
كةسَيك هةر جا ناوخؤدا رؤذنامةيةكى لة داواكةى بآلوكردنةوةى بة
(١٠) ماوةى لة دادطايةوة بةم بكات ثةيوةندى با هةية رَيطرتنى مافى
دادطا بةثَيجةوانةوة رؤذنامةيةدا، لةم بآلوكردنةوةى ثاش لة رؤذدا 

طوَيرةى ياسا. بة داواكة دةبينَيت
دادوةر

قادر محمد نورى

تسجيل (٢٨) وزارة العدل            منوزج
١٧٥ العدد تسجيل عقارى العامة   مديرة

٢٠٠٨/١١/١٢ بتائريخ تسجيل العقارى فى طق طق             دائرة

اعالن
مجددا عقار تسجيل طلب

٢٠٠٨/١١/١٢ لتسجيل بتاريخ الدائرة هذه الى الطلب املقدم على بناء
طق محلة طق (١) مقاتع  (٩٣) متام                        العقار تسلسل

رزطارى 
باعتباره مجددا صالح صديق عبداهللا             باسم

متهيدا املذكورة امللكية تثبيت ولفرض القانونية، للمدة املالك بصفة له حائزا
قانون وفق احكام للتسجيل

كل فعلى هذا الطلب، اعالن ١٩٧١ قررنا لسنة (٤٣) رقم العقارى التسجيل
من لديه ما تقدمي العقار على هذا حقوق معينة او عالقة بوجود يدعى من
هذا لنشرة التالى اليوم اعتبارا من يوما ثالثني مدة خالل الدائرة هذا الى بينات
اليوم من صباحا العاشرة الساعة فى العقار موقع فى احلضور لك كذ األعالن
الذي الكشف موقعيا في حقوقه الثبات وذلك األعالن مدة هذا النتهاء التالي

العرض لهذا املذكور اليوم يجرى فى
صابر ابراهيم ياسني

طق طق في تسجيل العقارى دائرة مدير
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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
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هةية، بةغدا لة ئةمإؤ ــةوةى ئ
نَيوان هاوثةيمانيةكاني رَيككةوتننامةء
سآ يا قؤَلي دوو كورد، غةيرة كوردو
ضاوَيكء دةبَيت بة ضوار قؤَلي قؤَليء
لةطةَلدا مامةَلةي سةردةميانةوة بيرَيكي

نيية: ئةمة كَيشةكة بكرَيت،
رَيككةوتنةكانيان ثارتي «يةكَيتيء
عــَيــراقــيــيــةكــان لــةطــةأل اليــةنــة
ئَيستا «تا ياخود هةَلناوةشَيننةوة»،
سوننة لة شيعةي هاوثيمانَيتي كورد

باشترة يا خراثترة». ثآ
لةمة طرفتةكة  بــةنــدةوة  ــةالي ب
حيزبي ئةوة شيعة؟ كام ئايا سةختترة

 ٤ بة  بــووة ئَيستا بوو باأل   ٣ دعــوة
جةعفةري) (ئيبراهيم دةعوةي يا باأل،
ماليكي) (نوري دةعوةي حيزبي ياخود
دوَينآ كةوا شيعةي (ئيئتيالف) ياخود
ئةمإؤ بةآلم بوون، فراوان بةرةيةكي
سةدر)ى (رةوتــي (فةزيلة)ء حيزبي
كامة باشة ئةي جيابووةتةوة، لَي
ياخود ئةنبار، عةشايةري  سوننة
(عولةماي يا كؤمةَلة ئيسالمي، حيزبي
دةطةيةنَيت ئــةوة ئةمة موسلمين)،
حيزبة كوتلةء لةطةأل هاوكاريي
دووربكةوينةوة، ببضإَيت عَيراقييةكان
بيثارَيزينء بيهَيَلينةوةء دةبَيت بةَلكو
بة بــــةآلم ــــةرةي ثــآ بـــدةيـــن، ث
تازةء بؤضوونَيكي خوَيندنةوةيةكء
ئَيمةي بةداخةوة زؤر سةردةميانة
ضــوارضــَيــوةى لــة هةنووكة ــورد  ك
بيردةكةينةوةء حيزبايةتيدا تةسكي
ــاري ك ــي ــان ــؤإةث ط نــةضــوويــنــةتــة
ئةمةش كة سياسييةوة، راستةقينةي
سوننةى وةآلمي ياساية، قؤناغي ثَيش
فرةمةزهةبي شيعةي هةمةجؤر،
ديموكراتيةت، ليبراألو حيزبي،
توندإةو. ئيسالمي ضةثء شيوعيء
بة ورياييء بة لةسةر كورد  ثَيويستة
دابإَيذَيت ستراتيذَيكي تازةء نوآ ضإي
ثرسيارو وةآلمدةرةوةي بتوانرَيت تا
لةمةودوا كة بَيت بةرةنطارييةكان
فرةاليةنن، دذوارو  جــار  ــةي زؤرب
كةمنء ثَيداويستييةكان سةرضاوةكان
لةطةأل هاوثةيماني تةوافوقء زؤرن،

تر. اليةنَيكي بة دذ دةبَيت اليةنَيك
لةئارادا ثَيويست تواناي مةرجة
لة طواستنةوةى ثةيوةندييةكان، بؤ بَيت
سنوورَيكيباوةإثَيكراوةوةرَيككةوتني
كة هةبَيت تةكتيك تواناي ستراتيذيء
هةَلسوكةوت ثَيويست بةثَيي بتوانرَيت

ئةمإؤ. رووداوةكاني لةطةأل بكات
لة تةكتيكيية توانا ئةم ثَيويستة
دةسةآلتداراني نوَينةرو دةرووني ناخء
تواناي ئامادةبَيت، بةغدا لة كورددا
تَيطةيشتنى هةبَيت، دةستثَيشخةرييان
هةبَيت، ثةيوةنديدارةكانةوة ياسا لة
نــانــاوةنــدي دةسةآلتيكي ــت ــَي دةب
تا هةبَيت فــرةاليــةن ــةزي) ــةرك (الم
سةر نةخةنة تةنها  بة  فشارةكان
كوردستاندا، لة  كورد سةركردايةتيي 
ثَيويستةكان راستة ــارة ك خؤيان

بكةن. جَيبةجآ
ثَيوستة كورد  تازةي ستراتيذي 
سياسةتي دةستَيوةرداني لة بَيت بريتي
ئيدارةء حوكمء ثرؤسةي  لة حيزب
دةسةآلتى ثةروةردة، ئةمإؤكة دادطاو
هةَلماَلَيتء قؤَلى دةبَيت ــوردي ك

تةسكء حيزبايةتى هزري لة وازبهَينَيت
ئةوةى هةَلطري، ثَيوستي بةوةية تةنط
بةعس ستالينء عةقَليةتي لةبيرضَيتةوة
كةسَيك ئةطةر نموونة بؤ ثةيإةوبكات،
كبسولي نةبَيتء  حيزبي ثسوَلةى 
نابَيت مووضةخؤر حيزبيقوت نةدابَيت،
لة بكرَيتةوة جَيطةي نابَيت هةر بَيتء
ئةم سةربازيي، ياخود ثؤليس كولَيذي
 ٦٢ «ثارتي دةَلَيت ضيية  تةسكة بيرة
بؤ خةباتةكةشى هةيةء خةباتي ساَلة
نةبَيت ئةندام ئةوةي كردووةء خؤي
لةم بؤضوونة ئةم ناكات». خزمةتي

نيية: بةدةر خاَلة دوو
حيزبة، موَلكى  سنووري كورد -١
بؤ ــةر ه خــَيــرو بــةرةكــةتــةكــةشــي
سنوورةكةى حيزب بوو, ئةنداماني
ئةو نةتةوايةتي، نةك بوو حيزبايةتي
بَياليةنانةى كةسة  شةهيدو  هةموو
سةدان بوون، ئةنفال زؤربةيان كة
سياسةتء لة بَياليةن  هاوآلتيياني
ثــَيــشــمــةرطــايــةتــيء دةربــــةدةرى

ناخوات. هيضي بةشداربوون،
بةعس حيزبي هزري هةروةك -٢
هو اجليد (املواطن ــردةوة دةك بآلوي
ضاك هاوآلتي مانا بة اجليد)، البعثي
حيزبي ئةوةية ضاك جا ضاكن، بةعسي
ئةطينا بَيت  ئيسالمي) يةكَيتي، (ثارتي،

نابيت. هاوآلتييةكى ضاك
دامودةزطاء دةسةآلتء حكومةتء
حيزبةء بة سةر هةمووي ئاووهةوا
بةشكردووة، ئاسمانيان زةوىء
راطةياندنَيكي بة  دةتوانين  ضونكة
شَيواو وَينةى حيزبايةتي  ــرذي ط
لة ثةرلةمان حكومةتء شيوَينةواري
عَيراقء ناوخؤي دةزطاكاني ميدياو

بنوَينين. خؤمان جيهاندا دةرةوةي
وشكة كاَلةء حزبايةتيية ئةم هةر
كةوا خةَلك ميللةتء لة وايكردووة
خودي كوردايةتيي دامودةزطا، لة جطة
هةر ــجــاوة، رةن ــَى وةل بكات خــؤي 
ئةم فرمانَيكي هةر بةداخةوة ئةمةشة
جَيبةجآ باشي بة خؤماَليية حكومةتة
كاأل زةمةنَيك دواي ياخود نابَيت
ثرؤذةيةكي ضةند  ياخود دةبَيتةوة، 
خؤيدا ساتي لةكاتء خزمةتطوزاريي
ديوارَيك دةبينين بؤية كرابَيت، جَيبةجآ
درَيذو ضين ديوارةكةي  ئةندازةى  بة
دةسةآلتي لةنَيوان دروستبووة بةرز

كورد. خةَلكي كوردو
تةسك حيزبي سيستمى ئةطةرضي
ثارةء لة هةوارطةن ميكانزمي يةكةمين
هةروةها توانا، ــةآلتء  دةس ميدياو
ديكتاتؤريةتء لة كة دةوَلةتانةي ئةو
بؤ دةطــوازرَيــنــةوة ئؤتؤكراسيةوة
بؤ مةركةزييةوة لة ديموكراسيء
بؤ ناكؤكييةوة لــة ــةزيء ــةرك الم
تواناي جــار ـــةي زؤرب ضاكبوون،
نييةء ثَيويست بةطوَيرةي تةكنيكيان
سةقامطيريي ثــابــةنــديء خـــاوةن 
بؤ نيية ياساييان خواستي بــوونء
لَيثَيضينةوةء رووبــةإووبــوونــةوةء

دادطاييكردن.
كوردستان سيستمى ئةطةرضي
ثَيويستة بةآلم نزيكن، خاآلنةوة لةم
ثابةندي تــازةيــانــدا ستراتيذي لة 
رووي ئيتر ضونكة ببن، طواستنةوة
هةر ئاوَينة لة ناكةينء لةيةكتر دةممان
نة ئةمإؤكة ناكةين،  خؤمان  سةيري
نة هيضنء ئةوان شتَيكينء هةموو ئَيمة
ئةوانيش هةموو شتَيكنء ئَيمة هيضين.
بة ــؤي خ ــةر ه ــزب)  (حــي بةسة 

ضاثك، ئازاو زيرةكء قؤزو جوانء
ئابوورىء سياسةتء لة ياساو لة زانا
ئيتر بزانَيت, تيجارةت سةناعةتء
تةماشا تةنها هةميشة ئاوَينةيةى ئةو
وردي بيشكَينَيتء با ثَيدةكات، خؤي
خةَلكي بزانَيت راضةَلكَيتء هةتا بكات،
ثايةى نرخء  دةكةن، ضؤن سةيري تر

غةيري كورد. الي ضةندة
ذيانيديموكراسيثَيويستيهةيةبة
(ئةوي قبوَلكردني شَيوةي لة تَيطةيشتن
ياسا بـطرَيتء سةرةوةى رَيز لة تر)ء
متمانةى ثرؤسةية  ئــةم ثَيويستة
هةستكردن بورذَينَيتةوةء جةماوةر
حورمةت رَيزو كة طةل  رؤَلةكاني بة
بطرَيتء كؤمةأل  ئةنداماني هةموو لة
حيزبيء لةنَيوان نةبَيت جياوازيي
يان ئةندامبووني بيانووي بة ناحيزبي
راستيدا لة حيزبدا، لة نةبووني ئةندام
تواناو خاوةن كة كةسانَيك بةشداريي
دامودةزطاكاني لة ثَيويستة زانستن،
وةربطيرَيت، لَي سووديان  حكومةتدا
بؤ هةبَيت طونجاو ثالنداناني ياخود
هاوسةنطييةكي توانايانء دياريكردني

بؤ هةبَيت لةنَيوانياندا باشيش
بةرثرسيارَيتي رؤألء دابةشكردني
ناحيزبيدا، حيزبيء كةساني لةنَيوان
ثَيويست بَياليةنيش ثسثؤإي رةنطة
ثسثؤإَيكي ئةطةر نموونة بؤ بَيت،
سوودبةخش بَياليةنء لَيهاتوو هةبَيت
طةلء خزمةتي  لةثَيناو بؤ ئيتر بَيت، 
وةرنةطيرَيت، سووديان لَي جةماوةردا
بؤ كــورد ثَيويستة بةندةوة بــةالي 
سياسةتةكةي ثَيشبردني سةركةوتنء
كةساني بة ثَيويستي بــةغــدادا، لة 
ناو بَينة بتوانن تا هةية لَيهاتوو زاناو
سياسيء ياسايي، ملمالنَيى طؤإةثاني
بيركردنةوةى بــة  ــان ــارةك ك ئيتر 
بةرةوثَيش حيزبايةتييةوة بةرتةسكي

ناضن.
هةمزة ئاغا سوورة هةرضي سمَيَلي
تازةي لة ستراتيذيةتي دةبَيت كة نيية،
حيزبة ثَيويستة هةبَيت كة كورددا طةلي
بَيت لةم تةوقة رزطاريان كوردييةكان
سةوز زةردو حةبي ئةوةي هةر كة
تر ئةوةي هةر ئةو ئةوة, ئيتر بخوات،
ئةمإؤ ثَيويستة بةثَيضةوانةوة نيية، ئةو

بةرةو دَلى باألو كورد سةركردايةتيي
لة بكاتةوة  كــورد رؤَلةكاني  طشت
دةسةآلتي ياساو رَيكخستني ضةمكء
ياسايي دةوَلةتي ياخود دادثةروةريي
كورد شارةزاياني  لة رَيــز روونء
زؤرتر بةجَيية باشتروايةو بطرَيت،
بكرَيتةوةء اليةنة ئةم لةسةر  جةخت
بةدةستهَيناني لةسةر جةخت ثَيويستة
ديموكراسييةكان بةها ثشتيوانء
زووة هــةتــا ــت ــَي دةب ــتــةوة، بــكــرَي
طرانةتاية حيزبي كورد لةو دةسةآلتء
ثةتاي حيكمةتةء كةم خراثةء لة ثإ
بَيبةهاية كاألء  تةسكء حيزبايةتيي
راستطؤيي بــةرةو بَيتء رزطاريان

بطرَيتةبةر. رَيطة
حكومةتييةكةي ــآ ب ــةمــةش ئ

كوردة: حكومداراني
يةكةم:

بةسةر ــة  ــردةزم ــَي م حــيــزب   -
حكومةتدا.

مَيردةزمةن حكومةت حيزبء -
ثةرلةمانةوة. بةسةر

مَيردةزمةية كؤمةآليةتي دةزطاي -
دادوةريدا. دةزطاي بةسةر

دووةم:
ــاي دةزط سآ كةمةوة ــةالي ب  -
خؤمان حكومةتةى  ئــةم سةرةكي
دادوةري، (دادو ناساغة:  ئيفليجء
راطةياندني ميدياو زانكؤ، زانستء
طواستنةوةى هةَلبةتة حكومةت).
بؤ قؤناغَيكةوة  لة  كؤمةَلطةيةك  هةر 
ماوةيةكي ثَيشكةوتووتر،  قؤناغَيكي 
ثَيويستة ــةآلم ب دةخايةنَيت، زؤر
بنرَيت كردةيي  راستةقينةو هةنطاوى 
كؤسثةكاندا، طشت بةسةر زاَلبوون بؤ
بؤ ثالني ثرؤسةيةك بةثَيي ئةمةش
نةخشةى بةثَيي ياخود دابإَيذرَيت

بكرَيت. هةَلسوكةوت رَيطة
ئيترهةمووئومَيدوئاواتءخؤزطةم
بكةمء ذيانة لةم ماَلئاوايي ثَيشئةوةى
ئةم بــإؤم، تر دونيايةي ئةو بــةرةو
كوردستانة لةم خوارةوةم هةواَلةي
ئيتر بمبيناياية، يا ببيستاية ئــازادةم

نةدةويست: دونياية لةم هيضم
خةمساردييةوة طةندةَليء ((بةهؤي
بازرطاني كارةباء وةزيري هةردوو
وتةكةي لــة ئــةمــةش الدةبـــرَيـــن)،
لة ــة ــةزاه ن ــةى ــت ــي دةس ــةرؤك س
ساعيدي) (سةباح عَيراق ثةرلةماني
رؤذنــامــةوانــيــدا كؤنطرةيةكي لــة 
ئةنجامي لة نةزاهة ليذنةى رايطةياند:
رةوشي هةَلسةنطاندني ثشكنينء
كة دةركةوتووة بؤي وةزارةتةكاندا
كارةبا بازرطانيء وةزارةتي هةردوو
بودجةكانيانء خةرجكردني ضونَيتي لة
خزمةتطوزاريي ثَيشكةشكردني
خةمسارديي طةندةَليء  ثَيويستدا، 
كةمتر رَيذةى  بة نواندووةء  زؤريان 
بةرنامانةي ثــرؤذةو ئــةو  ٪١٠ لة
جَيبةجآ ــوو، ــردب ك ثَيشكةشيان
نزيكي راطةياند ئةوةشي ــردووة. ك
رةوشي نييةء كارةبايان سةعات (٢٠)
خؤراكي بةشة دابينكردني بازرطانيء
هةروةها خراثيداية، لةوثةإي مانطانة
فةرمي بة نةزاهة دةسةآلتي رايطةياند:
ئيئتيالفي ليستي ئاراستةى داوايةك
هةردوو ئةوةى  بؤ  دةكات  شيعةكان 
(كةريم كــارةبــا ـــري وةزي ـــر،  وةزي
(فةالح بازرطاني وةزيــري وةحيد)ء
ديكة كانديدي بطؤإَيتء دوو سوداني)،

بخاتةإوو)). شوَينطرتنةوةيان بؤ

عةبدولخالق دلَير

نةوا: راديؤ هةواَلَيكى بةثَيى
باآلى خوَيندنى ــى وةزارةت
بإياريداوة عَيراقى حكومةتى
خوَيندنء «قةدةغةكردنى بة
لة كوردى زمانى  بة  نووسين
زانكؤى بة عَيراق زانكؤكانى
لــةتــةك ــةوة»، ــش ــي ــوك ــةرك ك
ئةو كؤنترؤَلى لة ئــةوةشــدا
بةَلَيننامة خوَيندندا ناوةندانةى
ثإدةكرَيتةوة خوَيندكارةكان بة
زمانى بة نةكةن داخــوازى كة 

بخوَينن!؟ كوردى
دةثرسم: ناو ناواخنى نووسينةكة، بَيمة بةرلةوةى

ئاطادارى  نزيك يان دوور ناوبراو وةزارةتى بَلَيى تؤ * 
لة هةيةء عَيراقدا لة  دةستوورَيك ئَيستا  هةبَيت ئةوة
(عةرةبىء زمانى هةردوو دةستوورةدا ئةو ٤ى مادةى
ناسَينراونء لة بإطةى عَيراق فةرميى كوردى) بة زمانى
سةرجةم «مافى هاتووة مادةشدا  هةمان يةكةمى
بة رؤَلةكانيان فَيركردنى لة ثارَيزراوة عَيراقييةكان
دةزطاكانى لة سريانى توركمانىء وةك دايكيان، زمانى

ثةروةردةييةكان»؟ ياسا بةثَيى دةوَلةتدا فَيركردنى
دةزانن  بإيارةوةن، ئةو دةركردنى لةثشت ئةوانةى * 
ياسايي كؤمةآليةتىء  طرَيبةستى طةورةترين دةستوور
بنةماء كؤمةَلطةيةكةء هةر ثةيوةنديدارةكانى نَيوان اليةنة
شَيوازى تَييدا دةضةسثَينرَيت، تَيدا ئةركةكانى مافء
تاكء طشتييةكانى بنةما وآلتةكةء  سياسيى سيستمى
دةزطاكانء رَيكخراءء تاكء ئةركةكانى مافء كؤمةألء

دةكات؟ ديارى سنوورى دةسةآلتةكانيشيان
بة  هةية  ثةيوةندى بإيارة ئةو دةركردنى يان  *  
ثةلةمانتارة عَيراقىء حكومةتى كوردةكانى كاربةدةستة
هةميشة كة عَيراقى، نيشتمانى  ئةنجومةنى  كوردةكانى
بة لَيدوان ئاخاوتنء دةربإينء لة دةبوَيرن خؤيان
فةرميى زمانى دووةمين لة  ال  كةمتر كوردىء  زمانى

وآلتةكةيان دةكةنةوة؟
ديسانةوة الية، ثرسيارانةيان ئةم وةآلمى ئةطةر

بثرسين: ثَيويستة
وآلتةكةيان  فةرميى زمانى بة سوكايةتيكردنة ئةو *
ثَيداون مافةى كآ ئةو سةرضاوةى طرتووة، ضييةوة لة
ثَيكهاتةيةكى زمانى دةركةنء لةوشَيوة بإيارَيكى كة

قةدةغة بكةن؟ طرنطى عَيراقى
طرنطى  وةهــا ئيداريى دامــةزراوةيــةكــى ئايا   *   
هةية ئةوةى مافى  عَيراقى، خوَيندنى ثةروةردةيىء 
دةستوورى مادةكانى بإطةء بة بةرامبةر بَيحورمةتى
دةربإيندا كورتترين لة كة بكات، وآلتةكةى هةميشةيى
هةر دانيشتووانى ئيرادةى  لة طوزارشتة  دةستوور

وآلتَيك؟
بة  ئاخاوتن  نووسينء خوَيندنء قةدةغةكردنى  *  
ئةوانى مافى قبوَلنةكردنى لة نيية ثإاوثإ دايك، زمانى
ذيانى ثايةكانى كؤَلينى مرؤظء مافى لة رَيزنةطرتن ترء
دةيةوَيت هةميشة كة عةقَليةتَيك وَيناكردنى ديموكراسىء

بسةثَينَيت؟ تردا ئةوانى بةسةر خؤى هةذموونى
بةآلم سانان، ثرسيارانة ئةو ثةرسظى ئةطةرضى
جَيبةجَيكردنى زةمانةتى  بوترَيت ئةوةش  ثَيويستة
كرداردا بوارى  لة ضةند تا دةستوورييانة بإطة  ئةو
بةتايبةت جَيبةجَيبكرَيت، «دةكرَيت» يان «دةتوانرَيت»
ئةم دةستكةوتةكانى طةورةترين كة كورد ئَيمةى بؤ
ضةسثاندنى لة خؤى  سياسيمان ذيانى  قؤناغةى
(دةســتــوورة)دا ئةو ناو  دةستوورى  مافَيكى ضةند 
ديدارى بؤنةء دانيشتنء طردبوونةوةء كةم دةبينَيتةوة،
ضإيى بة سةركردةكانمان كة هةية، رؤذنامةواني
روون بؤ دةستوورييةكانمان دةستكةوتة طرنطيى
بإيارةى وةزارةتى لةو بةرامبةريشدا جطة نةكةنةوة، لة
لةوشَيوةء ترى بإيارى ضةندين عَيراقىء ناوبراوى
عَيراق سياسييةكانى سةركردة لَيداوانةكانى لة بةشَيك
سياسيى طؤإةثانى سةر هةنووكةييةكانى ثرسة لةسةر
بةسةر «بازدانة ضوونى ضةندء بآ طوزارشتى عَيراق،

دةستوورييةكان». مادة بإطةء
«بإطة  بإوات، ئَيستا بةوشَيوةى كار ئةطةر بَلَيى:  تؤ
كاغةزبن، سةر ياسايى رَيوشوَينى هةر دةستوورييةكان»
شةقامى كوردستانء سياسيى سةركردايةتيى يان نابن،
دةستووريانةى دةستكةوتة لةو نيية طومانى كوردى

هةَلضنيوة!؟ ئؤمَيدمان لةسةر ساَلة سآ

دةستوورى بازدانى
ضَيك شةأي ياخود ضةك شةأى

 ديوارَيك

ئةندازةى بة

ضين ديوارةكةي

بةرز درَيذو

دروستبووة

لةنَيوان

كوردو دةسةآلتي

كورد خةَلكي
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لة بةشَيكة تر، ئةواني كولتووري سياسةتء فةرهةنطء لة وةرطرتن كةَلك
طةالن، جيهانبيني بيروإاو لة سوودوةرطرتن خؤدةوَلةمةندكردنء خؤبونيادنانةوةو
بوو روويداو ئةمريكا لة ئَيستا لة بةر رؤذَيك ضةند طةورةيةي طؤإانة رووداوو ئةو
خوَيندنةوةو بآ ساكار سادةو هةروا نابَيت جيهان، ميدياكاني خواسي باسء بة
كورددا سةراني سياسةتمةدارو كورديء دةسةآلتي بةسةر قووأل شرؤظةكاريي

تَيبثةإَيت.
رووداو ئةزموونء  بة  سيخناخة طةالن ئةدةبياتي  فةرهةنطء سياسةتء

لة سوود دةتوانن كورد سياسييةكاني هةربؤية بةرخؤدان، شؤإشء هةستانةوةو كةوتنء طؤإانكارييء
قبوَلكردني هةَلبذاردنء ببينن، تر كؤمةَلطةكاني حيزبييةكاني بةرنامة فيكريء ئاراستة كاركردنء رةوتي
هةيكةلي دةسةآلتء كة كؤمةَلطةيةدا ئةو مَيذووي لة طةورةية طؤإانَيكي سثيدا، كؤشكَيكي لة ثياوَيكي رةش
هةنووكة بةآلم نةدةكرد، تري قبوأل رةنطَيكي لة- سثي، جطة وآلتةدا، لةو ساأل (٣٠) لة بةر بةإَيوةبردن سيستمي
طةورة كرانةوةيةكي سياسي ضةقبةستووةكانياندا دةكةنء بيرة كؤنةخوازو بةسةر ئةمريكييةكان كؤدَيتا
لة ئةمريكي- بةناوبانطي ثَيستي رةش درامانووسي رؤماننووسء شاعيرو هيوز، النطستؤن دةدةن، ئةنجام
ئةفريقيا،.. وةك قووآلييةكاني رةش شةو، رةشي وةك رةش قولةإةشم.. من شيعرَيكيدا دةَلَيت: لة ثةنجاكاندا
كرد...، بؤية واشنتؤنم ثَيآلوةكاني بكةمةوة،.. ثاك ماَلةكةيان دةرطةي بةر وتم ثَيي قةيسةر كؤيلة بووم بة من
ئةمريكا ثَيشةنطي كاروان بَيتةدي، با خةونةكاني با ئةمريكا، بة ببَيتةوة تر ئةمريكا جارَيكي هةروةها دةَلَيت: با
با بؤ من)، نةبووة هةرطيز ئةمريكا (ئةمريكا بيت، سةربةست تيايدا خؤت كة نيشتمانَيكدا بطةإآ بة دواي بَيت،

دةبينن....هتد. خةو ئةوانةي بؤ خةونَيك بة ببَيت ئةمريكا
هاتةديء ئةمريكي تري  هاوآلتي مليؤنان  مرؤظدؤستةء ثَيستة رةش  شاعيرة ئةم خةوني دواجار
مةزنة سياسيية ئةزموونة ئةم تَيبطةين، دةبَيت ئَيمةش روويداو وآلتةدا لةء وةرضةرخانَيكي مَيذوويي طةورة
بنةماي رةنطي لةسةر جياوازييةكان كؤمةَلطة كراوةكان نايانةوَيت سةردةمء مرؤظي ضيدي ثَيمان دةَلَيت:
لةم وةلَي بكرَيت، ثَيوانة جياواز نةتةوةي ئيتيكي جياوازو ئاينزاو ئايينء رةطةزو جياوازو دةنطي جياوازو
لَينةطيراوةو طوَييان ثَيويست وةك رةشةكان، مرؤظة رةشةكانء ثياوة خؤماندا، داخراوةي بةرتةسكء هةرَيمة
مرؤظانةن ئةو رةش) (مرؤظي يان رةش) (ثياوي لة مةبةست وتارةدا لةم بوون، ذياندا ثةراوَيزي لة هةميشةش
كؤمةَلطةية.. دةسةآلت، هاوآلتيء الي ثياوي رةش واتة رةطةزء مؤراَلي جياوازن، رةنطء دةنطء خاوةني كة
ضةثء سيكؤالرةكانيش الي ناسيؤناليستةكاننء سيكؤالرو ليبراَليء ضةثء ئيسالمييةكان، رةش الي ثياوي
ثارتة ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلتدارةكانيش،  ثارتة الي ثياوةكاننء ذنيش الي ذنء ثياو ئيسالمييةكانء الي
سةربةخؤو حيزبء نووسةرة رؤشنبيرةكاني دةرةوةي نووسة رةخنةطرو نةيارةكاننء رؤذنامة بضوكء
ماناي مةغزاو لة قووَلتر دةبَيت دةَلَيت: ثَيمان واشنتؤن دواييةي ئةم هةَلبذاردنةكاني لَيرةوة بَياليةنةكانن،
بكةينةوة بةرتةسكي نةك بكةين، فراوان جياوازي ماناي سنوورو بإوانينء لَيي روونتر بطةينء جياوازييةكان
بؤ ئينسان بَيت جياوازي بنةماي- لةسةر جياوازييةكانمان دةكرَيت ماناية بةو جياوازي، ئاستي قبوَلنةكردني تا
ئةوا بإوانين بةرامبةر جياوازي لة وةك شةيتانَيك طةر شةيتان، واتة بؤ بَيت ئينسان جياوازي نةك- ئينسان،

جياوازييةكانةوة. ماناي نَيو ناكةوَيتة دي شتَيكي ثةراوَيزخستني رةفزكردنء سةنطةرلَيطرتنء لة جطة
رةنطة دةنطء قبوَلكردني ترء بةواني رَيطةدان طوَيطرتنء رَيزطرتنء بة كوردي دةسةآلتي بؤية
بيني دنيا تاكإةويء دةسةآلتي ضيدي دةخولقَينَيت، تر كراوة كؤمةَلطةيةكي جوانترو دنيايةكي جياوازةكان،
بة طةيشتن طؤإانء بؤ ناكات، بؤ بةديهَيناني طةلةكةي كوردو خزمةت بة دؤزي اليةنانة يةك يةكإةهةندانةو
كولتوورَيكي كولتووري طةالن... لة فةرهةنطء كةَلكوةرطرتنة رووي دنياو بة بة كرانةوةية ثَيويستمان ئازادي
حيزبيء سثيء رةشء ثاشطرَيكي هةر لة دوور بووبَيت، دروست مرؤظساالري بنةماي لةسةر كة سياسي
بة هؤزي با  كة رؤذطارَيكداين لة ئَيمة بةتايبةتي  مةزهةبي، نةتةوةييء  ئايينيء تازةو كؤنء ناحيزبيء 

هةَلضنيوة. ثاوانخوازي خَيَلةكيء ديكتاتؤريء دةسةآلتي بة تةنطي رذَيمةكان ديموكراتيزةكردني
Faysalmedia@yahoo.com

دةسةآلتي كورديش دةبَيت
بكات قبوأل خؤي رةشةكاني ثياوة

شارى دروستبوونى ســـاَإلؤذى  ــادى  ي لة 
سلَيمانيدا

ضوارضَيوةى لة سلَيمانى  تةالرى  ناوةندى
شارى دروستبوونى فَيستيظاَلى دووةمين
ئؤَلؤمثى ليذنةى هاوكاريى بة سلَيمانيدا
كوإان كضانء بؤ ماراسؤنَيك كوردستان
بؤ تايبةت خةآلتى تَييدا كة سازدةكات، 
 ٢٠٠٨/١١/١٤ رؤذى كة تةرخانكراوة، ثَيشبإكَيكة
الى بةمشَيوةيةى خةآلتةكان سازدةكرَيت،

جياوازى بؤ كضانء كوإان بةبآ خوارةوةية
دينار مليؤن يةك يةكةم: خةآلتى
دينار هةزار ٥٠٠ دووةم: خةآلتى

دينار هةزار ٣٥٠ سَييةم: خةآلتى
دينار هةزار ٢٠٠ ضوارةم: خوآلتى
دينار هةزار ١٥٠ ثَينجةم: خةآلتى

بةشداريى دةيةوَيت هةركةسَيك  تَيبينى:
رؤذى كوإان، كضانء  لة بكات ماراسؤنة  ئةو
سةرلةبةيانى ٩:٣٠ى سةعات   ٢٠٠٨/١١/١٤
كوردستان ئؤَلؤمثى ليذنةى لــةبــةردةم

ئامادةبَيت.
خؤشةويستيية ماراسؤنةدا لةم بةشداريكردن
شارةكةت. بؤ وةفاداريية سلَيمانىء شارى بؤ

فَيستيظاأل سةرثةرشتى ليذنةى

سلَيمانى شارى دروستبوونى تةمةنى فؤتؤ هونةرى
دةطَيإَيتةوة.

سلَيمانيدا شارى دروستبوونى ساَليادى ضوارضَيوةى لة
١١/١٤دا رؤذى لة دووةمء ساَلى بؤ سلَيمانى ناوةندى تةالرى
ثَيشانطةيةكى سلَيمانيدا، شارى دروستبوونى يادى لة
دةكاتةوة، سلَيمانى شارى فؤتؤطرافةرانى بؤ فؤتؤطرافى
بوارةكانى لة  سلَيمانيدا  شارى لة ذيان بة  تايبةتة  كة
سروشت) رؤذانـــة، ذيانى بيناسازى، (ثــؤرتــرَيــت، 
فؤتؤ باشترين بؤ رابردوودا، ئَيستاو لة تؤماريانكردووة
ثَيشانطةكة دابينكراوة. سَييةم دووةمء يةكةمء خةآلتى
(٣) سةعات سلَيمانى مؤزةخانةى هؤَلى لة ٢٠٠٨/١١/١٤ رؤذى

هةمووانة. بؤ هاتن دةكرَيتةوةو
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