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فرمان عةبدوإلةحمان
هةستيار قادر

نورى ماليكى سةرؤك وةزيرانى عَيراق 
لة لَيدوانَيكى تايبةت بة رؤذنامة رايطةياند: 
ساختةكاريى،  ــارى  ك لــة  رَيطرتن  بــؤ 
بة  ثشت  سياسييةكان  قــةوارة  ثَيويستة 
ضاودَيريكردنى  لة  ببةستن  نوَينةرةكانيان 
ثةرلةمانى  داهاتووى  هةَلبذاردنةكانى 

روودانى  «لةكاتى  وتيشى:  كوردستاندا. 
ساختةكارييدا لة هةَلبذاردنةكاندا، ثَيويستة 
ناوةندى  حكومةتى  سياسييةكان  قةوارة 

ئاطاداربكةنةوة».
ناوةندى  حكومةتى  رؤَلى  ــارةى  دةرب
كارى  لة  رَيطرتن  ضاودَيريكردنء  لة 
خولى  هةَلبذاردنةكانى  لة  ساختةكاريى 
ــانء  كــوردســت ثــةرلــةمــانــى  سَييةمى 
٢٥ى  بإيارة  كة  هةرَيم،  سةرؤكايةتيى 

سةرؤك  ئةنجامبدرَيت.  داهاتوو  تةمموزى 
ــرانــى عــَيــراق ئــامــاذةى بــةوةكــرد،  وةزي
هةَلبذاردن  ياساييةكان،  بنةما  بةثَيى 
بــاآلى  كؤمسيؤنى  سةرثةرشتيى  بــة 
عَيراقء  هةَلبذاردنةكانى  سةربةخؤى 
عَيراقىء  رَيكخراوة  ضاودَيريى  لةذَير 
بةآلم  بةإَيوةدةضَيت،  نَيودةوَلةتييةكان 
لةذَير  ثرؤسةكة  ئةمنيى  اليةنى  ثاراستنى 
هةرَيمدا  ئاسايشى  ثؤليسء  دةسةآلتى 

دةبَيت.
ــن لــة كــارى  ــرت ــط ــــــارةى رَي دةرب
ماليكى  هةَلبذاردنةكاندا،  لة  ساختةكاريى 
ساختةكاريى،  كارى  لة  رَيطرتن  «بؤ  وتى: 
بةشدارةكان  سياسيية  قــةوارة  ثَيويستة 
كة  ببةستن  نوَينةرانةيان  ــةو  ب ثشت 
لةكاتى  دةكةنء  هةَلبذاردنةكان  ضاودَيريى 
باآلو  كؤمسيؤنى  ساختةكاريدا  روودانى 
بؤ  ئاطاداربكةنةوة  ناوةندى  حكومةتى 

ضارةسةركردنى كَيشةكان».
ــــــــارة  ــــة دووب ســـــةبـــــارةت ب
خؤكانديدكردنةوةيشى بؤ ثؤستى سةرؤك 
ـــران لــة هــةَلــبــذاردنــى داهــاتــووى  وةزي
وتى:  عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك  عَيراقدا، 
ئةطةر  دةطرم،  طةل  هةَلبذاردنى  لة  «رَيز 
داوايةكى شةرعيىء  بة  ئةوة  هةَليانبذاردم 
نيشتمانيى دادةنَيم، ئةطةريش منيان بةخشى 

لة بةرثرسياريى، سوثاسيان دةكةم».

نورى ماليكى بؤ                 :

لةكاتى روودانى ساختةكاريي لة هةلَبذاردنةكاندا، 
حكومةتى ناوةندى ئاطاداربكةنةوة

نيطايةك لة جةوهةرى ئةو هَيزةى ئَيستا 

لة هةناوى كؤمةَلطاى ئَيمةدا دةجوَلَيت

رؤذنامة

وةزارةتـــــى تــةنــدروســتــى 
مليؤنء   (٩) طرَيبةستَيكي  هةرَيم 
كإينى  بؤ  دؤالريي  هةزار   (٤٠٠)
لةطةأل  ثزيشكى  كــةلــوثــةلــى 
كؤمثانياى سيمنسي ئةَلمانى ئيمزا 
ديوانى  سةرضاوةيةكى  دةكاتء 
ضاودَيريى داراييش ئةو مامةَلةية 

بة «ناياسايي» دادةنَيت.
لةديوانى  باآل  سةرضاوةيةكى 
نةيويست  كة  دارايي،  ضاودَيرى 
بةإؤذنامةى  بآلوبكرَيتةوة  ناوى 
تةندروستى  «وةزيرى  راطةياند: 
لةئةَلمانيا  ئةوطرَيبةستةى  بةتةنيا 
لةإَيطةى  دةبوو  كة  مؤركردووة، 
بكراية،  ــةوة  وةزارةت ليذنةيةكى 
نةك تةنيا وةزير». بةوثَييةى وةك 
دارايى  ضاودَيرى  سةرضاوةكةى 
بةثَيى ياسا هةرئامَيرَيك بؤ  وتى: 
دامودةزطا حكوميةكان بكإدرَيت، 

دةبَيت لةإَيطةى زيادكردنةوةبَيتء 
بةشداريى  كؤمثانيايةك  ضةند 
تَيدابكةن، هةربؤية ئةو طرَيبةستة 

ناياسايية.
زريــان  د.  ــةردا  ــب ــةرام ــةب ل
تةندروستى  وةزيرى  عوسمان، 
رايطةياند:  هــةرَيــم  حكومةتى 
ثَييانباشة راستةوخؤ بضنة  ئةوان 
سةرضاوةى سةرةكى كؤمثانياكة 
بؤ ئامَيركإينء وتي: «ئَيمة ناهَيَلين 
بةشداريى  قاضاغضيةك  هيض 
لةوموزايةدةيةدا بكاتء لةإَيطةى 
ديكةى  ئــةنــدامــى  ــَي  س خــؤمء 
طرَيبةستةكةمان  ـــةوة  وةزارةت
كَيشةيةكى  هيض  ــــردووةء  ك
ياسايي نيية، بةآلم هةندَيك اليةن 
ثَييانناخؤشة، كة لةاليةن خؤيانةوة 

ئةو ئامَيرانة نةكإدراون».

زانيارى زياتر ثاشكؤى 
«خةَلك»داية

وةزارةتى تةندروستى بة 
«ناياسايى» طريَبةست لةطةأل 

كؤمثانيايةك ئيمزا دةكات

فاخر تةالني

ــَي ذمــارةيــةكــهــاوآلتــي  ــن دوَي
ــةى  ــك ــارؤض دانــيــشــتــووى ش
هوتافكَيشان  بة  ثيرةمةطروون 
ئةحمةد،  عيماد  كؤبوونةوةيةكي 
ئةنجومةنى  ســةرؤكــى  جَيطرى 
زانايانى  ثَيهَيناء  كؤتايي  وةزيرانيان 
بة  كــؤبــوونــةوةكــةيــان  ئاينييش 
بانطةشةى هةَلبذاردن وةسفكرد وةك 
خزمةتطوزاريي  دابينكردني  لةوةى 

بَيت بؤ هاوآلتييان.
(٢٧)ي  مةَلبةندي  داواي  لةسةر 
دوَينآ  يةكَيتي،  دوكاني  رَيكخستني 

سةرؤكي  جَيطري  ئةحمةد،  عيماد 
ــي  ســةردان ــم،  ــةرَي ه حكومةتي 
كرد  ثيرةمةطرووني  شارؤضكةي 
لةطةأل  كؤبوونةوة  مةبةستى  بة 
لةكاتي  بةآلم  ناوضةكة،  دانيشتوانى 
ئاييني  زاناياني  كؤبوونةوةكةدا 
ســنــوورةكــة كــؤبــوونــةوةكــةيــان 
بة  ســةردانــةكــةيــان  جَيهَيشتء 
ــيء  زان ــذاردن  ــب هــةَل بانطةشةي 
زاناياني  دةرةوةي  هاتنة  لةكاتي 
لةاليةن  هوتافكَيشان  ئاييني، 
تَيكِرا  دةستيثَيكردء  جةماوةرةوة 
ثرؤذةي  خواردنةوةو  ئاوي  داواي 
هؤيةوة  بةو  كرد  خزمةتطوزارييان 

كؤبوونةوةكةى  ئةحمةد  عيماد 
جَيهَيشت.

بةشداريي  كــة  هــاوآلتــيــيــةك 
ــوو بة  ــردب ــةي ك ــةوةك ــوون ــؤب ك
 (٣) مــاوةي  راطةياند:  رؤذنامةي 
ساَلة حكومةت هيض ثرؤذةيةكي لةو 
شارؤضكةية ئةنجام نةداوة، جطة لة 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  ثإؤذةكانى 
«ئةمجؤرة  وتيشي:  سلَيماني، 
بانطةشةي  بــؤ  تةنيا  ــة  ــةردان س
لَيثَيضينةوة  بؤ  ئةطينا  هةَلبذاردنة، 
نةبووة لةسةر ئةوةي كة بؤضي ئةو 
(٣) ساَلة هيض ثرؤذةيةك نةكراوة بؤ 

ئةم شارؤضكةية».

 كؤبونةوةيةكى عيماد ئةحمةد 
بة هوتافكَيشان كؤتايي ثَيهيَنرا

ئةندامانى سةركردايةتى 

يةكَيتى ضؤن دةإواننة 

نانبإينى اليةنطرانى

www.asiacell.comل ٣باَلى ريفؤرم؟

هةلَهاتن لة بؤشايى
نيطايةك لة جةوهةرى ئةو هَيزةى ئَيستا 

لة هةناوى كؤمةَلطاى ئَيمةدا دةجوَلَيت

وتارَيكى بةختيار عةلى-ية لة ذمارةى سبةينَيء

لة ثاشكؤيةكى تايبةتدا بآلودةكرَيتةوة

نورى ماليكى بؤ                 :
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سةعدولَآل ثشتيوان

وازهَينانء بؤ فشارهَينان هةَلمةتى
نَيو ئةندامانى ــرو  كــادي ــى ــردن دةرك
نيشتمانيى يةكَيتيى ئؤرطانةكانى
زيادبوونداية، لة تادَيت كوردستان
ئةو بةر كةسانةى ئةو بةوهؤيةشةوة
رووبةإووى نانبإين هةَلمةتة كةوتوونء
سةركردايةتى ئةندامانى بووونةتةوةو
ئةو لةسةر جياوازيان راى يةكَيتيش

هةية. مةسةلةية
رَيكخستنى (١)ى مةَلبةندى سنوورى لة
ئازادىء (٣)ى كؤميتةكانى لة سلَيمانيداو
كارَيزةوشكء (١١)ى خةباتء (٥)ى
ضوارباغ، (٦)ى مةليكء تووى (١٥)ى
بــازيــانء (٢)ى  كؤميتةى ــا ــةروةه ه
سلَيمانىء دةوربةرى (٢١)ى مةَلبةندى
كؤميتةى كــةالر، شَيروانةى كؤميتةى
كؤميتةيةكى ضةند مامةيارةء (٤)ى
ضةمضةماأل، (١٥)ى مةَلبةندى سنوورى
كاديرو بةرثرسء لة زؤر ذمارةيةكى
بةو لةكاركَيشاوةتةوة، دةستيان ئةندامان

بإدراوة. مووضةيان هؤيةوة

وشك ثَيكةوة شةإدا تةإو لة
دةسووتَين

يةكَيتى سةركردايةتى ئةندامَيكى
مووضةبإينى لةطةأل خؤى وتةى  بة كة
لةطةأل نيية، ريفؤرمدا باَلى اليةنطرانى
حيزبةكةى نَيو ئَيستاى  واقيعى  ئةوةشدا
وةسفدةكاتء شــةإ»  «ســةردةمــى بة 
شةإدا «تةإو لةكاتى دةكات، ئاماذة بةوة

ثَيكةوة دةسووتَين». وشك
ئةندامى عةسكةرى، عةلى شــاآلو
نيشتمانيى يةكَيتيى سةركردايةتى
راطةياند: رؤذنــامــةى بة كوردستان،
دةسووتَيت، ثَيكةوة وشك تةإو لةشةإدا
هةية خةَلكَيك ــةوةدام ئ لةطةأل منيش
طوناحة ئَيستا زؤرةو خةباتَيكى خاوةنى
وةك «ئةطةر بةآلم دةبإَيت، مووضةى
بكةين، مةسةلةكة سةيرى حيزبييةك
وةك ئةطةر  بةآلم رةواية»، شتَيكى ئةوة
من بكةين، مةسةلةكة سةيرى ويذادن
كةسَيك هيض نانى ئةوةدانيم لةطةأل

ببإدرَيت.
كةسانةى «ئــةو لةوةشكرد، باسى
مووضةيان بَيطومان بكةن يةكَيتى بؤ كار
لة ئيشةكةيان كة كاتَيك بــةآلم هةية،
مافَيكيان هيض ئةوكاتة نةما، يةكَيتى
مووضةيان نامَينَيتء يةكَيتييةوة بةسةر

نامَينَيت».
سةركردايةتى ئةندامانى لة بةشَيك
خؤيةتى مافى  يةكَيتى ثَييانواية، يةكَيتى 
ئةو قوربانيى  خةباتء  طوَيدانة  بةبآ 

ئةو ريزةكانى ئَيستادا لة كة خةَلكانةى
ئيمتيازاتَيك هةموو لة جَيدةهَيَلن، حيزبة

بكات. بَيبةشيان
مــســتــةفــا ضـــــاوإةش، ئــةنــدامــى
نيشتمانيى يةكَيتيى سةركردايةتى
لة تائَيستا «هةرضةندة وتى: كوردستان،
مووضةى كوردستان ثَيشمةرطةى  هَيزى
دةرنةكراوة»، كةسيش نةبإاوةو كةس
نةمَينَيت، يةكَيتى لةناو كةسَيك هةر بةآلم

دياريكراوة كة مادييةى  سزا  ئةو بةثَيى
كةسَيك «ناكرَيت دةكرَيت، لةطةأل مامةَلةى
ثاأل بضَيتة بداتء ثآ  مووضةى يةكَيتى
قاموسَيكدا لة هيض وا ديكة، شتى اليةنَيكى

نيية».
ئةحمةد سةعدى لةوبارةيةوة هةر
سياسى مةكتةبى ئــةنــدامــى ــرة،  ــي ث
بة كوردستان، نيشتمانيى يةكَيتيى
ئَيستا واقيعةى «ئةو راطةياند: رؤذنامةى
بؤ ئيش ئةوةى سياسييةو  ملمالمنَييةكى 
ئةوةش دةبإَيتء نانى نةكات، يةكَيتى
شوَينَيك هةموو لة  ئاسايية،  شتَيكى

واية».

نانبإينى كاديرانى يةكَيتى
ئيجرائاتكردنة ناخؤشترين

مووضةبإينء يةكَيتى بةرثرسانى
ئيمتيازاتَيكى هةموو لة بَيبةشبوون
دذى ئةو كةسانة يةكَيتى وةك ضةكَيك لة
دةستلةكاردةكَيشنةوة، كة بةكاردةهَينن
اليةنطرى بــةهــؤى كــة ــةى ــةوان ئ ــان  ي
هاوكات دةردةكرَين. ريفؤرمةوة باَلى
ثَييواية، يةكَيتى  سةركردايةتي ئةندامَيكى 
دروستبكرَيت هاوسةنطييةك نةتوانراوة

نةبإيندا. نان سزادانء لةنَيوان
ئــةنــدامــى ــد ئــةســةســةرد، ــةري ف
نيشتمانيى يةكَيتيى سةركردايةتى
سةنتةرى بةإَيوةبةرى كوردستانء
بة كوردستان، ستراتيذى  لَيكؤَلينةوةى 
ناخؤشترين «ئةمة راطةياند: رؤذنامةى
ئيجرائاتة ئةم خؤزطة مةسةلةكةية، اليةنى
نةتوانراوة ثَيمواية تَينةكةوتاية، ئةوةى
لةنَيوان دروستبكرَيت هاوسةنطييةك
هةردووكى نةبإيندا، نــان ســـزادانء

نــةتــوانــراوة ــووة ب تَيكةآلو ــدة  ــةوةن ئ
خراثء اليةنى ئةوة لَيكجيابكرَينةوة، 

مةسةلةكةية». ناخؤشى
دذوار ئةوةندة  ملمالنَيكة وتيشى:
هاتووةتة زؤر هةستياردا لةكاتَيكى بووةو
لةبةرضاو هةبووة اليةن «زؤر كايةوة،
مةسةلةى لــةوانــة يةكَيك نةطيراوة،
ئةو زؤرى بةشَيكى دَيرينى رابردووى

كةسانةية». جؤرة

بةجَيدةهَيَلن يةكَيتى ئةوانةى
دةَلَين؟ ضى

ــردوودا راب هةفتةى  ضةند  لةماوةى
كاديرء لــَيــثــرســراوو لــة ــةك  ــارةي ذم
يةكَيتيى رَيكخستنةكانى نَيو ئةندامى
بةناضاريى كــوردســتــان، نيشتمانيى
بةوةش لةكاركَيشاوةتةوةو دةستيان
نانبإينء تاَلةبانى، رووبةإووى بةبإيارى
ئةو هاوكات بوونةتةوة، مووضةبإين
ستةم وةسفدةكةن. بة ناهةقء بإيارةش

سةر دةستلةكاركَيشاوةكانى كاديرة
ئةوان بةشَيكى ثَييانواية، باَلى ريفؤرم بة
كة ثَييةى بةو حيبزبةكةيانن، نَيو سةرةكى

قوربانييةكى خةباتء خاوةنى هةموويان
يةكَيتيدا. لةثَيناو زؤرن

يةكةمى جَيطرى كاكى، ئةحمةد رةئوف
ماوةى خةباتى يةكَيتى كة (٥)ى كؤميتةى
كَيشاوةتةوة، كار لة دةستى رؤذَيكة ضةند
(٩) تةمةنى لة راطةياند:  رؤذنامةى  بة
خةبات من يةكَيتيدا  لةناو ساَلييةوة 
زيندانيكراوم، مانطَيك ضةند ــةمء دةك
برام ضوار خؤم، برينداربوونى لة جطة

هةقَيك ض بة ئَيستا يةكَيتيية، شةهيدى
بةالى «نانبإين بَيت، خواحافيزت ثَيمدةَلَين
ئاسايية، شتَيكى  يةكَيتييةوة بةرثرسانى 
سةقةتة، بإيارَيكى ئَيمةوة بةالى بةآلم
خَيزانةكةى وةك  خَيزانى سةدان  ضونكة
تائَيستاش دروستكردووةو يةكَيتييان ئَيمة
هةروةها يةكَيتين، دَلسؤزةكانى خةَلكة لة
نانمان بإا». بيروإاى جياواز ئَيمة لةسةر

سةركردايةتى «ثَيويستة وتيشى:
ثةشيمان بضَيتةوةو بةخؤيدا يةكَيتى
لةوةى دَلنيام من هةرضةند  ببَيتةوة،
خةَلكانى نانبإينى لة يةكَيتى سةركردايةتى
ضونكة دةبَيتةوة، ثةشيمان  ئَيمة وةك
دةيكةن، كارةى  ئةو  كة لةوةى  دَلنياين 

طةورةية». غةدرَيكى

جياواز راى بؤ بوار نةبوونى

كؤميتةى (١)ى ذمارة راطةيةنراوى لة
نيشتمانيى يةكَيتيى سةركردايةتى

 ٥/٢٦ كة ريفؤرم باَلى كوردستان-
باآلدةستى (طروثى هاتووة بآلوكرايةوة،
خؤساغكردنةوة) سياسةتى يةكَيتى ناو
بةكاردةهَينَيتء حيزبدا  ئةندامانى  لةطةأل
ــاواز ــي ج راى ــؤ  ب ــى ــك ــوارَي ب هــيــض 
ثَيشمةرطةء كاديرء نةهَيشتووةتةوة،
وةالئى يان كة ناضاردةكات ئةندامان
خؤيان يان بسةلمَينن، طروثة ئةو بؤ رةها
بؤ بةجَيبهَيَلن، يةكَيتى ساغبكةنةوةء
هةإةشةى بةر دةبةنة ثةنا مةرامة ئةو
سةندنةوةى مووضةبإينء نانبإينء
زؤر رةفتارَيكى ئةمة ئةَلبةتة كة ثؤست،
دنياى لة ناشارستانييةء ناديموكراتء
مؤدَيرندا حيزبيى ذيانى شارستانىء

ناكةين». بةدى نموونةى
ــطــرى جــَي ـــــــش، ــن دةروَي ــَي ــس ح
لَيثرسراوى دةستلةكاركَيشاوةى
رؤذنامةى بة يةكَيتى، (١١)ى كؤميتةى
شةهيدى برام سآ  باوكء من  راطةياند:
بؤ حساب ئةوةى بةبآ ئَيستا يةكَيتيية،
ناضار بكرَيت،  قوربانييةكانم خةباتء 
ئةمة كة بهَينم، يةكَيتى لة واز دةكرَيم
ئةوةى نائينسانييةء شتَيكى بةإاستى
دةسةآلتة لة تةنيا دةيكات، يةكَيتى ئَيستا
ئَيستا دةوةشَيتةوة، ديكتاتؤرييةكان
يةكَيتيدا لةناو كة خةباتةى لةو ثةشيمانم

كردوومة».
بة ثةيوةنديكرد جارَيك ضةند رؤذنامة
بةآلم سةركردايةتى، ئةندامانى زؤربةى

بوو. سوود بآ
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ضؤن يةكيَتى سةركردايةتى ئةندامانى
ريفؤرم؟ باَلى اليةنطرانى نانبأينى دةأواننة

خةباتء قوربانيدا واقيعء مووضةبإين لةنَيوان

سةعدولَآل ثشتيوان

كاديرانى لة ــةك ــارةي ذم دوَيــنــآ
دةستيان ضةمضةماأل (١٥)ى مةَلبةندى
كارطَيِري دوو لةناوياندا لةكاركَيشايةوة،
كؤميتةو بةرثرسي ذمارةيةك مةَلبةندو

تَيداية. كةرتيان
ئـــاطـــاداركـــردنـــةوةيـــان دواى 
بؤ يةكَيتييةوة بةرثرسانى لةاليةن
ضةند لةماوةى خؤساغكردنةوةيان،
كاديرو ســةدان ـــردوودا راب هةفتةى
رَيكخستةكانى ريفؤرم باَلى اليةنطرى

 ٥/٣٠ دوَينآ جَيهَيشتووة، يةكَيتييان
(١٥)ى مةَلبةندى كــارطــَيــإى دوو 
يةكَيتىء ضةمضةماَلى  رَيكخستنى 
مامؤستايانء كؤميتةى لَيثرسراوى
كؤميتةى خوَيندكارانء كؤميتةى
ئةندامى لــة ــةك ــارةي ذم ــارىء جــةب
سنوورةكة كةرتى ئةندام كؤميتةو
راطةياندء خؤيان دةستلةكاركَيشانةوةى

ماَلةوة. ضوونةوة
مةَلبةندى كارطَيإى رةئوف، بةهجةت
يةكَيتى، ضةمضةماَلى رَيكخستنى (١٥)ى
دوو دوَينآ راطةياند:  رؤذنامةى  بة

لَيثرسراوى سآ مةَلبةندو كارطَيإى
ديكة كاديرَيكى ضةند  كؤميتةكانء
يةكَيتى ريزةكانى لة خؤمان وازهَينانى

راطةياند.
مةَلبةندى سنوورى  «لة  وتيشى:
كة هةن زؤر خةَلكَيكى  ضةمضةماَلدا 
بةنيازى ريفؤرمنء باَلى بة ســةر
وازهَينانيش دةستلةكاركَيشانةوةن،
لةماوةى دةستيثَيكردووةو دوَينَيوة لة
ذمارةيةكى داهاتووشدا رؤذى ضةند
سنوورةكة كؤميتةكانى سةرجةم لة ديكة

وازدةهَينن».

مةلَبةندى بةرثرسء كاديرانى لة ذمارةيةك

لةكاركَيشايةوة دةستيان يةكيَتى ضةمضةماَلى

بةالى بةآلم ئاسايية، شتَيكى يةكَيتييةوة بةرثرسانى بةالى «نانبإين

خَيزانةكةى وةك خَيزانى سةدان ضونكة سةقةتة، بإيارَيكى ئَيمةوة

دَلسؤزةكانى خةَلكة لة تائَيستاش دروستكردووةو يةكَيتييان ئَيمة

بإا» نانمان جياواز بيروإاى لةسةر ئَيمة هةروةها يةكَيتين،
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فةالح نةجم

كارمةندة ــى دةركــردن هةَلمةتى
ثةيوةندييان بةتؤمةتى حكومييةكان
بةردةوامةو لةضةند بةليستى طؤإانةوة
كارمةندى دوو ـــردوودا راب رؤذى
بةإَيوةبةرى ثؤليسى ئاسايشى دوكانء
يةكَيتيةوة لةاليةن ثشدةر فرياكةوتنى 
هاوكات دةركراون، كارةكانيان لةسةر
هةموارى ثَيضةوانةى هةنطاوةش ئةم
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ياساى ثَينجةمى

كوردستانة.
ليستة ــى ــدن ــان ــةي راط لــةثــاش 
هــةَلــبــذاردنــى ــى ــان ــووةك ــةشــدارب ب
بإيارة كة كوردستانةوة، ثةرلةمانى

ضةندين  ئةنجامبدرَيت،  ٢٠٠٩/٧/٢٥
بوونى بةبآ حكوميى فةرمانبةرى
يةكَيتييةوة لةاليةن سةرثَيضييةك هيض
طؤإانةوة ثةيوةندييان بةليستى بةهؤى
ــن، ــرَي دةردةك كارةكانيان  لــةســةر
حكوميى فةرمانبةرانى دةركــردنــى
ثةرلةمانء تائَيستاش دياردةو بووةتة
فةرمييان هةَلوَيستَيكى هيض حكومةت
دياردةية ئةم تةشةنةكردنى دةربارةى

نيية.
ئاسايشى كارمةندَيكى كاكل، فاخير
زياتر خــؤى ــةى ءت بةثَيى  دوكــانــة،
ئاسايشى لةثاراستنى ساَلة (١٣) لة
ئةوةى بةهؤى هةيةء خزمةتى هةرَيمدا
كردووة، طؤإان لةليستى ثشتطيرى
سلَيمانى ئاسايشى ــوةبــةرى بــةإَي

كارةكةى  لةسةر  ٢٠٠٩/٥/٢٧ رؤذى
ثَييإاطةياندووة بةتةلةفؤن اليبردووة،
نامَينيتء ــةت ــارةك ك لــةســةر ــؤ  (ت
لةماَلةوة ناوبراو ئَيستا  دةركراويت)،

نيية. كارَيكى هيض دانيشتووةء
فاخيردا دةركردنى رؤذى لةهةمان
بةناوى دوكان ئاسايشى مفةوةزَيكى
هؤكار هةمان لةسةر رةشيد) (دَلشاد
بةرثرسى حةسةن، عةميد لةاليةن

دةردةكرَيت. سلَيمانييةوة ئاسايشى
ءتيشى: ئاسايش ئةوكارمةندةى
داهــاتــوو رؤذى تاضةند ــةر ــةط «ئ
داواى كارةكةى خؤم، نةطةإَيمةوة سةر
ئاسايشى بةرثرسى لةسةر ياسايى

تؤماردةكةم». سلَيمانى
ئاسايشى ـــاى  دةزط هــةرضــةنــدة
دةزطايةكى ءةك كوردستان هةرَيمى
سةرجةم بودجةو ناسراوةء حكوميى
حكومةتةوة لةاليةن ثَيداويستييةكانيان
سلَيمانى ئاسايشى بةآلم دابيندةكرَيت،
ئاشايشى يةكَيتييةوةيةء بةدةست تةنيا

ثارتييةوةية، بةدةست هةولَيريش
دوء ئةم لةاليةن دةزطاية  دوو  ئةم 
موَلكى بة  قــؤرغــكــراونء حيزبةوة
حكومةت، نــةك دةزانــــن حيزبى 
رَيكخراوة قؤرغكارييةوة ئةم بةهؤى
ئةوة ـــةردةوام ب نَيودةوَلةتييةكان 
دةزطاية ئةم كة دةكةنةوة  دووثــات
ببَيتة جيابكرَيتةوةء لةحيزب دةبَيت

حكوميى. جَيبةجَيكارى دةزطايةكى
بةعةميد ثــةيــوةنــدى ــة ــام رؤذن
ئاسايشى بةإَيوةبةرى نورى، حةسةن
ئةم «تةنيا ءتى: كرد، سلَيمانييةوة
كارةكةى لةسةر كةسمان هةية قسةيةم

دةرنةكردووة».
دةركـــردنـــى لــةســةروبــةنــدى
بةهؤى حكومييةكاندا فةرمانبةرة
ضةند طــؤإان، لةليستى ثشتطيرييان
ــةودوو ئ ــى ــردن دةرك ثَيش رؤذَيـــك 
ئةحمةد ئاراس ئاسايش، كارمةندةى
طةشتوطوزارى ثةيمانطاى مامؤستاى
بةثَيى دةركرا، كارةكةى لةسةر دوكان
ناوى ــةوةى ئ بةهؤى خــؤى ــةى  ءت
ثشتطيريشى طؤإاندايةء ليستى لة

لةليستةكة كردووة، دةركراوة.
دواتربةهؤىئةوةىئةومامؤستايةى
دوكــان طةشتوطوزارى ثةيمانطاى
تةنيا نةبووة، سةرثَيضييةكى «هيض
طؤإانةوة بةليستى ثةيوةندى لةسةر
ثةيمانطاكة خوَيندكارةكانى دةركراوة»،
دةربإينى ءةك لةخؤثشاندانَيكياندا
ــى ــردن دةرك ــةر ــةس ل نــاإةزايــيــان
سةرشةقامةكانى رذانة مامؤستاكةيان

دةنــطــؤى تائَيستا بـــةآلم دوكــــان، 
سةر بؤ نيية مامؤستاكة طةإانةوةى

كارةكةى.
ثؤليسى بةإَيوةبةرى خدر، رةحيم
لةو ديكةية يةكَيكى ثشدةر، فرياكةوتنى
بيروإاى بوونى بةهؤى فةرمانبةرانةى
لةليستى ثشتطيريكردنى جــيــاوازء
ــراوة، دةرك كارةكةى  لةسةر  طــؤإان،
ناوخؤ لةوةزارةتى عةقيدى ثلةى ناوبراو
ساأل خزمةتى هةية، (١٦) نزيكةى هةيةو
ضةندجار رةحيم عةقيد ءتةى بةثَيى
بةبإيارى تادواجار ئاطاداركراوةتةوة،
دةركــراوةء كارةكةى لةسةر يةكَيتى

دانراوة. لةجَيطاى ديكة كةسَيكى
ناوخؤ ــى ءةزارةت ئةفسةرةى ئةو
سةختانةى لـــةءإؤذة «مــن ءتيشى:
كردمى جةالل مام بةعسدا سةردةمى
جَيطاى ــةوةى ئ بــةآلم بةئامركةرت،
هةبووة، هةيةء زؤرم  خزمةتَيكى  داخة
ديموكراسيدا لةسةردةمى ئَيستا كةضى
طةندةَليم يان دزى يان خيانةت بَيئةوةى
سكرتاريةتى بةفةرمانى كردبَيت،

البرام». كار لةسةر تاَلةبانى
سةرةإاىئةمئةفسةرانة،ذمارةيةكى
ناوخؤو ءةزارةتى لةئةفسةرةكانى زؤر
بوونى لةسةر حكوميى كارمةندى
ثةيوةندييان جياوازو  بؤضوونى  بيرو
كارةكانيان لةسةر طؤإانةوة بةليستى
ءشيار عةقيد لةءانةش دةردةكرَين،
ديكة ذمارةيةكى فرياكةوتنء لةثؤليسى
سنوورو ئاسايشى لةثؤليسى ثاسةوانى

سلَيمانى.

توَيذينةوةى باآلو خوَيندنى وةزيرى
نيية فةرمى هةَلوَيستى تائَيستا زانستى
مامؤستايانة ئةو دةركردنى لةسةر
ناوى ئاشكرابوونى دواى تةنيا كة
هةَلبذاردنةكانى ليستى ثاَلَيوراوى
(٧) لة زياتر كوردستان، ثةرلةمانى
البراون. كارةكةيان لةسةر مامؤستا
خوَيندنى ءةزيــرى هــادى، د.ئيدريس
نةبوو ئامادة زانستى، توَيذينةوةى باآلو
مامؤستايانة ئةو دةركردنى دةربارةى

بدات. رؤذنامة بؤ لَيدوانَيك هيض
ليستى لةثاَلَيوراوانى ناوى بةوثَييةى
مانطة ئةم  (٢٠)ى رؤذى طؤإانداية،
خوَيندنى ــى ءةزارةت ئاطادارى بةبآ
مةكتةبى زانستى توَيذينةوةى باآلو
يةكَيتى، رانيةى مةَلبةندى  سياسىء
عةلى د.جةعفةر دةركردنى بإيارى
مرؤظايةتييةكانى زانستة كؤلَيذى راطرى
زانكؤكةدا بةسةر لةإانية كؤيةى زانكؤى
تاقيكردنةوةكاندا لةطةرمةى سةثاندو

دةركرا. كارةكةى لةسةر
جةعفةر د. بؤ رؤذنامة لةلَيدوانَيكيدا
بإيارَيكى من دةركردنى «بإيارى ءتى:
خراثةكارى لةسةر نيية حكوميى
حيزبييةو بإيارَيكى  ئةوة دةركرابم، 
كؤيةدا زانكؤى سةرؤكايةتى بةسةر

سةثَينراوة».

ليذنةى ئةندامى رؤستايى، زانــا
كوردستان، لةثةرلةمانى ياسايى
هةموارى بةثَيى كردةوة لةوة جةختى
ثةرلةمانى هةَلبذاردنى ياساى ثَينجةمى
يان ثاَليؤراوَيك هيض كوردستان،
بؤضوونى بيرو بةهؤى دةنطدةرَيك
نابَيت هةَلبذاردندا لةكاتى تايبةتييةوة
هةر لَيبكرَيت، هةإةشةى يان دةربكرَيت
بؤى هات، حاَلةتانة ئةم تووشى كةسَيك
لةسةر تؤماربكات ياسايى داواى هةية
بةرامبةر ثَيشَيلكارييةكةى  كةسةى  ئةو

دةريكردووة. يان كردووة
ـــــدة هــــةرســــآ ـــــةن ـــــةرض ه
كوردستان هةرَيمى سةرؤكايةتييةكةى
ــةوة ئ كؤنفرانسةكاندا  لــةثــرَيــس 
فةرمانبةرَيكى هيض نابَيت رةتدةكةنةوة،
بؤ ــرى ــط ــةن الي ــؤى ــةه ب حكوميى 
يان دةربــكــرَيــت تايبةت ليستَيكى
بةآلم دووربخرَيتةوة، لةكارةكةى
طؤإان، ليستى بؤ ثشتطيرييان  بةهؤى
حكوميى فةرمانبةرى زؤر ذمارةيةكى
ثَيداطرى يةكَيتييةوة دةركراون، لةاليةن
كةسَيك هيض كة دةكةنةوة ئةوة لةسةر
طــؤإان ليستى بؤ ثابةندى بةهؤى
موفتى عةدنان ءةك ــراوة، ــةك دةرن
«كةس ءتى: رؤذنامة بؤ لةلَيداوانَيكيدا

كارةكةى دةرنةكراوة». لةسةر

حكومييةكان فةرمانبةرة لةدةركردنى بةردةوامة يةكيَتى

ئارام ئاوارة، شارا،

وردبينى هةفتةيةدا لةم بإيارة
بةشدار ليستةكانى ثاَلَيوراوى ناوى
لةاليةن ثةرلةماندا لةهةَلبذاردنى
هةرَيمةوة هةَلبذاردنةكانى دةستةى
مانطى لةسةرةتاى تةواوبكرَيتء
هةَلبذاردن بانطةشةى حوزةيراندا
ئةمإؤ بإيارة هةروةها دةستثَيبكاتء
ذمارة بةليستة لةإَيطةى تيروثشكةوة

بدرَيت. هةَلبذاردن بةشداربووةكاني
دةستةى سةرؤكى ــادر ق عةلى
بةإؤذنامةى هةرَيم هةَلبذاردنةكانى
ناوى وردبينى ثرؤسةى راطةياند:
بةشدار ليستةكانى ــوراوى ــَي ــاَل ث
بةردةوامةو ثةرلةماندا لةهةَلبذاردنى
كؤتايى ثَيبَيت، هةفتةيةدا ثَيدةضَيت لةم
مانطى لةسةرةتاى ئةوةش دوابةدواى
هةَلبذاردن بانطةشةى داهــاتــوودا

دةستثَيدةكات.

ئةمإؤ بإيارة ديكةوة، لةاليةكى
ليستة بةسةر دابةشبكرَيت ذمــارة
ــذاردن، ــب ــةَل ه بــةشــداربــووةكــانــى
فــةرةج رؤذنــامــة، بؤ لةلَيدوانَيكدا
باآلى سةرؤكى كؤمسيؤنى حةيدةرى
لةعَيراق هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى
ذمارة كة ئةوةى «دواى رايطةياند:
موسادةقة دواتر بةليستةكان دةدرَيت
دةبنة ليستةكان خــاوةن دةكرَيتء 
بؤ بةخؤيان تايبةت ذمارةى خاوةن
بةكارى دةتوانن ثإوثاطةندةكانيان

بهَينن».
بــةثــَيــى ــدة ثــَيــشــتــر ــةن ــةرض ه
دةبواية باآل، رَينماييةكانى كؤمسيؤنى 
دوومانط هــةَلــبــذاردن  بانطةشةى
دةستثَيبكات (٥/٢٣) لة بخايةنَيتء
ئةنجامدانى ثَيش سةعات (٤٨) تاكو
بةهؤى بةآلم بةردةوامبَيت، هةَلبذاردن
وردبينى ثرؤسةى تةواونةبوونى
لةكاتى بانطةشة ليستةكان ثاَلَيوراوانى
بةوثَييةش ثَينةكرد، دةستى خؤيدا

لة هةَلبذاردن بانطةشةى ثَيدةضَيت
بخايةنَيت. رؤذ (٤٠) بؤ (٤٥)

هةَلبذاردنةكانى دةستةى سةرؤكى
روونـــكـــردةوة، ــةوةشــى ــم ئ ــةرَي ه
بانطةشةى ــاوةى م دةيانةوَيت كة 
سةرجةم لةقازانجى هــةَلــبــذاردن
حاَلةتى كةمترين ليستةكاندابَيتء

رووبدات. تيادا ثَيشَيلكاريى
مانطةدا ئــةم ــى ــت ــاوةإاس ــةن ل
ثةرلةمانى ــدام ــةن ئ ذمـــارةيـــةك
ماوةى كة داوايانكرد كوردستان
كةمبكرَيتةوة هةَلبذاردن بانطةشةى
داواكارييةكةشيان مانطَيكء بؤ
ــاآلى ب كؤمسيؤنى ــةى ــت ــاراس ئ

كرد. هةَلبذاردنةكان
ليذنةى ئةندامى رؤستايى زانا
كوردستان ثةرلةمانى ياسايى
ئةوةى بةهؤى راطةياند: بةإؤذنامةى
بؤ دوومانط ــاوةى  م كةثَيدةضَيت
ثَيشَيلكاريىء هةَلبذاردن بانطةشةى
داوامانكرد لَيبكةوَيتةوة، ثشَيويى

كةمبكرَيتةوة بانطةشة مــاوةى كة 
لةإَيطةى داواكةشمان مانطَيكء بؤ
ئــاراســتــةى لــيــذنــةى يــاســايــيــةوة
تائَيستا بــةآلم كــرد، كؤمسيؤن
ــان ــةي داواك وةآلمـــى بــةنــووســراو

نةداوينةتةوة.
ثَييوابوو، ثةرلةمان ئةندامةكةى
بانطةشة مــاوةى كةمكردنةوةى كة 
رؤذ (٤٠) يان (٤٥) بؤ مانطةوة لةدوو
بةآلم ئةوانة، داواكةى  جَيبةجَيكردنى 

ثَييانإانةطةياندوون. بةإةسميى
سياسىء ضاودَيرانى  بةبإواى 
درَيذكردنةوةى بوارةكة، شارةزايانى
ثَيدةضَيت هةَلبذاردن بانطةشةى ماوةى
ببَيتة لَيبكةوَيتةوةو  خراثى ئةنجامى 

لةدةنطدان. خةَلك ساردكردنةوةى
ضاودَيرى ياساناسء كةريم عةلى
وت: بةإؤذنامةى لةوبارةيةوة سياسى
بانطةشةى ماوةى «درَيذكردنةوةى
كاتى كوشتنى بؤ هؤكارَيكة هةَلبذاردن
ئاسايىء بارودؤخى تَيكدانى خةَلكء

لةثرؤسةى كارةكان بةإَيوةضوونى
جطة ئةمة دامودةزطاكاندا، خوَيندنء
موهاتةراتى ثَيدةضَيت كة ــةوةى ل

لَيبكةوَيتةوة».
حةمة ئاشتى بةبإواى هاوكات
لةبانطةشةى ماستةر خاوةنى ساَلح
زياتر دياريكردنى هــةَلــبــذاردنــدا،
هةَلبذاردن بانطةشةى بؤ لةمانطَيك
ــاوة ــةوم ل ــت ــَي ــدةض ــَي «ث زؤرةو 
ثَيشَيلكاريى ضةندين  ــذةدا  دوورودرَي
سياسييةكانةوة قـــةوارة  لــةاليــةن
بةرامبةريةكترئةنجامبدرَيت،دووريش
خةَلك زؤرةوة ئةوماوة بةهؤى نيية

دةنطدان. بؤ لةضوون ببَيتةوة سارد
سةرؤكى حةيدةرى، فةرةج بةآلم
ســةربــةخــؤى بـــاآلى كؤمسيؤنى 
ــةوةدا، ب ئــامــاذةى هةَلبذاردنةكان 
كةس ـــةزار ه  (٣٠) تائَيستا ــة ك
بنكةكاني هةرَيم سةردانى لةشارةكانى
ذمارةكةش كــردووةء كؤمسيؤنيان

لةزيادبوونة. روو

بةليستةكان دةدرَيت ذمارة ئةمإؤ

دةستثَيدةكات هةلَبذاردن بانطةشةى حوزةيراندا لةسةرةتاى

ديموكراسيدا لةسةردةمى ئَيستا

يان يان دزى بَيئةوةى خيانةت

بةفةرمانى كردبَيت، طةندةَليم

كار سكرتاريةتى تاَلةبانى لةسةر

البرام

ثشدةر: فرياكةوتنى ثؤليسى بةإَيوةبةرى

هيض هةَلبذاردن، ياساى بةثَيى

بيرو بةهؤى دةنطدةرَيك يان ثاَليؤراوَيك

دةربكرَيت نابَيت تايبةتييةوة بؤضوونى

كةسَيك هةإةشةى لَيبكرَيت، هةر يان

هات، بؤى هةية تووشى ئةم حاَلةتانة

ئةو لةسةر تؤماربكات ياسايى داواى

بةرامبةر ثَيشَيلكارييةكةى كةسةى

يان دةريكردووة كردووة

ثةرلةمانتارَيك:

www.ne
tew

e.c
om
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ضـــــاوثَيكةوتن

سازدانى:
 ئارام شَيخ ءةسانى،

سامان بةشارةتى

بةرثرسي تؤإى شةمس بؤ ضاودَيري 
دةكــات،  بــةوة  ئاماذة  هةَلبذاردنةكان 
نابَيت هيض كيانَيكي سياسيي ماألء موَلكي 
ثإوثاطةندةي  بؤ  بةكاربهَينَيت  طشتيي 
ثةرلةمانء  لة  ئةويش  هةَلبذاردنةكان، 
دةيطرَيتةوة  فةرمانطةكانةوة  حكومةتء 
كة  روونيشيكردةوة  باخضةيةك،  تا 
هةنطاو  بة  هةنطاو  رَيكخراوةكةيان 
هةَلبذاردن  كارةكاني  هةموو  ضاودَيري 
دةكات، دواتريش ضاودَيري جَيبةجَيكردني 
كة  دةكــات  براوةكان  ليستة  بةرنامةي 

تاضةند بةرنامةكانيان جَيبةجَيدةكةن.

رؤذنامة: تؤإى شةمس  ض ئامادةكارييةكى 
ثةرلةماني  هــةَلــبــذاردنــي  بــؤ  ـــردووة  ك

كوردستان؟
ــى  ــري ــؤ ضــاودَي ـــؤإى شــةمــس ب * ت
رَيكخراوى   (١١٣) لة  بريتين  هةَلبذاردن 
ناحكوميى لةخؤطرتووة، كاردةكةن لة بوارة 
مافى  (ديموكراسىء  ءةك  جؤراوجؤرةكان 
مرؤظ، ضاودَيريكردنى هةَلبذاردنةكان)، ءةك 
لة رابردوودا ضاودَيريى هةَلبذاردنى  ئةوةى 
هةرَيمى  بؤ  عَيراق،  سةرتاسةرى  لة  كرد 
كوردستانيش هةمان ثالنى هةية، سةرةتاى 
كارةكانمان بةوة دةستثَيدةكات كة ضاودَيرى 
باآلى  كؤمسيؤنى  كة  دةكةين  ياسايانة  ئةو 
هةَلبذاردنةكان دةريدةكاتء دواتر بةراوردى 
لةم  نَيودةوَلةتييةكانء  ياسا  بة  دةكةين 
دةردةكةين،  تايبةت  راثؤرتَيكى  ئاراستةيةدا 
تؤمارى  ضاودَيريى  ــدا  دووةم قؤناغى  لة 
اليةنة سياسييةكانء ئةو هاوثةيمانيةتييانةى 
ثَيكدةهَينرَين دةكةين، ثاشان يةكالييكردنةوةى 
ثرؤسةيةش  ئةو  بةدرَيذايى  ثاَلَيوراوانء 
ضاودَيريى ئةو قؤناغة دةكةينء دواتر راثؤرتى 
تايبةت دةردةكةين، لة قؤناغى سَييةمدا ئَيمة 
دةكةين،  دةنطدةران  تؤمارى  ضاودَيريى 
دةنطدةران  تؤمارى  نوَيكردنةوةى  ضؤنَيتى 
ضاودَيريى  بؤ  عةمان  بةهاوكارى سةنتةرى 
رةنطة  داناوة،  ضاودَيرمان  مرؤظ  مافةكانى 
خةَلك ءابزانَيت تةنيا رؤذى دةنطدان (رؤذى 
قؤناغ  زؤر  دةكرَيت،  ساختةكاريى  طةورة) 
هةية ثَيش رؤذى دةنطدان دةكرَيت، يارى بة 
قؤناغى  بكرَيت،  خةَلك  دةنطى  ئةنجامةكانء 
لة  بريتيية  قؤناغى ضوارةمة،  كة  ئةوة  دواى 
ضاودَيريكردنى ئةو داراييةى كة لة هةَلمةتى 
هةَلبذاردن بةكاردَيتء ئةو ثارتانة ئةو ثارةية 
لةكوآ دةهَينن، ضؤن خةرجى دةكةنء لة ضى 
سةرفى دةكةن، ئةطةرضى ياسايةكى تايبةت 
نيية بةو بابةتة، بةآلم هةندَيك ضوارضَيوةى 
ياسايى هةية سةبارةت بةو بابةتة بؤ نموونة، 
طشتيى  موَلكى  بةكارهَينانى  قةدةغةكردنى 
موَلكى طشتيى  هةَلبذاردن،  ثإوثاطةندةى  بؤ 
نابَيت بؤ هيض اليةنَيك بةكاربَيت كة حكومةتء 
دةطرَيتةوة،  دامةزراوةكانى  ثةرلةمانء 
ديكة،  قؤناغَيكى  سةر  دةإؤينة  ئةوة  ثاش 
لةمةدا  ثإوثاطةندةية،  سيستمى  ئةويش 
ثإوثاطةندة  رَيورةسمى  رةضاوى  ثَيويستة 
هيض  نابَيت  بَيت،  ياسايدا  لة ضوارضَيوةيةكى 
ثارتء اليةنَيك تةشهيرء تانة لة خةَلكى ديكة 
بدات، دواى ئةوة رؤذى هةرة طرنط دَيت كة 
رؤذى هةَلبذاردنة يا رؤذى طةورةية، ئةوةش 
تؤإى شةمسة  ثالنى  لة  دةكةين،  ضاودَيرى 
دةنطدان  بنكةكانى  هةموو  ضاودَيرى  كة 
بكةينء لة هةموو بنكةكان ضاودَيرمان هةية، 
دوا قؤناغى كارةكانى تؤإى شةمس قؤناغَيكة 
ناوضةية  لةو  يةكةمجارة  تازةيةء  ئةويش 
ضاودَيريكردنى  ئةويش  ئةنجامبدرَيت، 
ئةوةى هةندَيك  ثاش  بةَلَينةكانى هةَلبذاردنة 
لة ثارتة سياسييةكان دةيبةنةوة لة هةَلبذاردن 
دةكةين  بةراوردى  دةهَينين،  بةرنامةكانيان 
بةَلَينانة جَيبةجَيدةكةن، بؤ  ئاخؤ تاضةند ئةو 
ئةو مةبةستةش راثؤرتى تايبةت دةردةكةين 

كة ئةنجامى بةَلَينةكانة.
قؤناغانةى  ــةو  ل بــاســت  رؤذنـــامـــة: 

ئةو  ئةنجامى  كـــرد،  ــكــردن  ــري ضــاودَي
كاردانةوةى  كوآ،  دةطاتة  ضاودَيرييكردنة 
ضى دةبَيت، يا تةنيا لة ضوارضَيوةى راثؤرتَيكى 

نووسراودا كؤتايي دَيت؟
ضاودَيريى  كة  قؤناغانةى  لةو  ئَيمة   *
دةكةين بةثَيي ئةوةى كة كؤمسيؤن رَيطاى بة 
ئَيمة داوة دةركردنى راثؤرتة، ئةو راثؤرتةش 
ثَيويستة بة ئيلزامى بيدةينة كؤمسيؤنى باآل، 
ثاشان ئةو راثؤرتة ثَيويستة بةشَيوةى ئيلزامى 
بدرَيتة ئةوانةى كة تةمويلى هةَلبذاردن دةكةن 
كة ئةويش نةتةوةيةكطرتووةكانء رَيكخراوة 
نَيودةوَلةتييةكانن، كة طرنطى دةدةن بةبابةتى 
ديموكراسى لة هةموو دنيادا، هةروةها ئَيمة 
هةموو  بة  دةدةين  راثؤرتةكانمان  خؤمان 
بابةتى  بة  ثةيوةنديدارن  كة  اليةنانةى  ئةو 

ديموكراسىء هةَلبذاردن.
راثؤرتانة  ئةو  ياسايى  سةنطى  رؤذنامة: 

ضيية؟ 
* لةإووى ياساييةوة ئةو راثؤرتانة تةنيا 
راثؤرتى شايةدحاَلن، بؤ كؤمسيؤنى باآل هةية 
ءةريانبطرَيت يان نا، ئةو راثؤرتانة شايةدى 
بةإَيوةضوونى  رَيورةسمى  لةسةر  دةدةن 
بةآلم  ياساييةوة،  لةإووى  ئةوة  ثرؤسةكة، 
تؤإى  ءةك  طرنطة  ئَيمةوة  بةالى  ئــةوةى 
شةمس ئةوةية، كة بينيمان ئةو راثؤرتانةى 
بةإَيوةضوونى  لةكاتى  كردبوو  دةرمان  كة 
ثارَيزطاكان،  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
هةموويان ءةك راثؤرتى اليةنةكانء سكاآلى 
اليةنةكانء دةنطة ناإازييةكان ضووة ليذنةى 
سكاآلو تانة، ئةو كاتيش هَيزى ديكةى ياسايى 
درا بةو راثؤرتانة، بؤ نموونة ئَيمة بة زانيارى 
تةواوةوة ئاماذةمان بة هةندَيك ساختةكاريى 
كردبوو كة ياريى بة سندوقةكانى هةَلبذاردن 
كراوة، بةشَيكى ئةو سندوقانة ئةنجامةكانيان 
دةنطةكان  نةكران،  ئةذمار  ءةرنةطيراوةء 
لةاليةكى  نةكران،  حساب  دوورخرانةوةو 
ديكةوة راثؤرتةكانمان بةشَيوةيةكى سةرةكى 

بةكاردَيت بؤ شيكردنةوةء بةدواداضوون.
بؤ  ـــردووة  ك ضيتان  ئَيوة  ــة:  ــام رؤذن
موَلكى  كة  حيزبةكة،  دوو  ضاودَيريكردنى 

طشتيى بةكارنةهَينن؟
*  بةثَيي ياسا، سةروةتء سامانى طشتى 
لة باخضةيةكةوة تا دامةزراوةكانى حكومةت، 
ثإوثاطةندةى  بؤ  بةكارنةهَينرَين  دةبَيت 
دةنطةكان،  يةكالييكردنةوةى  هةَلبذاردنء 
تةواوت  بةَلطةى  دةبَيت  ئةوةكرا،  ئةطةر 
بة  سةبارةت  ــةواو  ت زانيارى  بة  هةبَيت 
شوَينء كاتى ثَيشَيلكارييةكة، هةروةها تةنيا 
لَيثَيضينةوة،  هةبوونى بةَلطةش بةس نيية بؤ 
سكاآل  هةية  بؤيان  هةية  ــةن  دووالي بةَلكو 

تؤماربكةن.
سةرةكييةكانى  طرفتة  ثَيتواية  رؤذنامة: 

بةردةم ثرؤسةى هةَلبذاردن كامانةن؟
* من ثٍَيمواية زؤرينةى طرفتةكان ئةمانةن، 
ءةك دةبينين لة عَيراقدا ئيلتيزامى كؤنكرَيتى بة 
ياساكان ناكرَيت، كَيشةى دووةم، تَيكةَلبوونى 
بؤ  كة  حيزبى  كارى  بة  دامةزراوانةية  ئةو 
بةداخةوة  بةكاردَين،  طشتيى  بةرذةوةندى 
ئَيمة ئةو دامةزراوانةمان بؤ جيانةكراوةتةوة، 
كَيشةى سَييةم، خةَلكى نةخوَيندةوارة، ضونكة 
كاريطةرى دروستدةكات لةسةر نهَينيبوونى 
دةنطدان  نهَينيبوونى  ضونكة  دةنــطــدان، 
يةكَيكة لة مةرجة بنةإةتييةكانى هةَلبذاردنى 
لة  هــةم  كَيشةية  ئةمةش  ســةركــةوتــوو، 
خاآلنةش  ئةم  عَيراق،  لة  هةم  كوردستانء 
لةسةر  جةختيان  شةمس  تؤإى  بةئاشكرا 

دةكاتةوة كة ضارةسةربكرَين.
كة  ثَيكردووة  هةستتان  ئَيوة  رؤذنامة: 
بؤ  بةكاردَيت  طشتيى  موَلكى  كوردستان  لة 

ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن؟
ضاودَيريمان  تائَيستا  ــةوةى  ئ ئَيمة   *
كة  ــردووة،  ــك ــَي ث هةستمان  ــتء  ــَي كــردب
بةكاردةهَينرَيت،  ثإوثاطةندةيةو  ــةوة  ئ
حكوميى  بةرثرسَيكى  كاتَيك  بؤنموونة 
دةكات،  حكومةت  دةستكةوتةكانى  باسى 
ئةوة  بَلَيت  كاتَيك  بةآلم  ئاسايية،  شتَيكى 
دةستكةوتةكانمانة بؤية دةنطبدةنة ئَيمة، ئةوة 
ثإوثاطةندةية، ئَيمة لةئَيستادا ضاودَيريى ئةو 
ثإوثاطةندةى  هةَلمةتى  كة  ناكةين  ثرؤسةية 
هةَلبذاردنة، ضونكة تائَيستا بة ياسايى ماوةى 

بؤمان  ضونكة  رانةطةيةنراوة،  ثإوثاطةندة 
نيية، ئَيمة دةبَيت لة ضوارضَيوةى ياسادا ئةو 

ثرؤسةية ئةنجامبدةين.
لةسةرةتاي  تائَيستا  ئَيوة  رؤذنــامــة: 

ئامادةكاريدان؟
طرنطمان  تيشكى  ســآ  ــمــة  ــَي ئ  *
ثةيوةستة  كة  يةكةميان:  بآلوكردووةتةوة،  
بةثرؤسةى هةَلبذاردن، بريتية لة ضوارضَيوةى 
ياساييء بودجة، ءاتة رؤذمَيري هةَلبذاردن، 
مانط  شةش  نَيودةوَلةتى  ثَيوةرى  بةثَيي 
رؤذَيك  ض  بزانَيت  هاوآلتى  هةَلبذاردن  ثَيش 
رَيوشوَينانة  ئةو  هةموو  دةبَيت  هةَلبذاردنة، 
بزانَيت كة بؤ ئةو رَيوإةسمة كة هةَلبذاردنة 
دةَلَيت  كة  نَيودةوَلةتى  ثَيوةرى  دةطرَيتةبةر، 
كؤمسيؤن  هاوآلتيية،  بؤ  ئةوة  مانط  شةش 
كاتةكة  هةَلبذاردن  ثَيش  ثَينج ساَل  ثَيويستة 
بزانَيت، هاوآلتى ثَيويستة ثَيش شةش مانط 
دةنطدان،  دةضَيتة  بزانَيت، ضؤن  رَينماييةكان 
كَين،  كانديدةكان  هةَلبذاردنة،  رؤذى  كةى 
ثةيوةندى  كوردستان  ئةمةى  ثَيمواية  بةآلم 
ثَيمواية  هةية،  سياسييةوة  ئــيــرادةى  بة 
لةبةرئةوةى لة كوردستان هاوآلتى رازى بووة 
بة هةموو كةموكورتييةكان، شتَيكى ئاسايية 
ئةوة  بزانَيت كةى هةَلبذاردنة،  ثَيش مانطَيك 

لةطةأل ثَيوةرةكانى نَيودةوَلةتى ناطونجَيت.
ثَيداويستيانة  ئةو  هةموو  دةبَيت  دووةم: 
هةَلبذاردنةكة  بــؤئــةوةى  بكرَين  دابين 
لة  كــة  ئـــةوةى  بكرَيت،  خــؤيــدا  لةكاتى 
ثَيدةكةين،  هةستى  كوردستانيش  عَيراقء 
بةرثرسيارة،  ــةك  ــاإادةي ت كؤمسيؤنيش 
دةطؤإدرَيت  دياريكراوانة  ئةوكاتة  بةردةوام 
يان درةنط رادةطةيةنرَيت، يان كة راطةيةنرا 
ئةوة  هةرضةندة  درَيــذدةكــرَيــتــةوة،  كات 
دراوة  كؤمسيؤن  بة  رَيطا  ياساييةو  شتَيكى 
نةريتى  بةثَيى  بةآلم  بكات،  كارة  ئةو  كة 
نَيودةوَلةتى، ئةوة شتَيكى زؤر ناشيرينة، نةك 
كةموكورتىء  ماناى  بةَلكو  ناشيرينة،  هةر 
ناتةواوى دةطةيةنَيت، كؤمةَلَيك شت طوناهى 
كؤمسيؤنى تَيدانيية، ضونكة لة ثةرلةمان ياسا 
يان  ثَيدةدةرَيت،  ميزانيةى  يان  دةرضــووة 
بةآلم شتَيكى غةريبة  نيية،  طرفتى كؤمسؤن 
كة سآ مانط ماوة بؤ هةَلبذاردنء كؤمسيؤن 

نازانَيت كةى رؤذةكةية.
رَيكخراوة  بةشداريى  مةرجى  رؤذنامة: 
بؤ  ضيية  نَيودةوَلةتييةكان  ناحكومييء 

ضاودَيريكردن؟
كة  ئةوةية  رَيكخراوانة  ئةو  كَيشةى   *
لة وةزارةتى ناوخؤ  دةبَيت مؤَلةتيان هةبَيت 
بة  كؤمسيؤن  بكةنةوة،  تازة  مؤَلةت  يان 
رَيككةوتن لةطةأل حكومةت ئةمةى كردووةتة 
كَيشةو  ئةمةش  رَيكخراوةكان،  بؤ  مةرج 
ماناى  ئةمةش  دروســتــكــردووة،  طرفتى 
ضاودَيريكردنى  ــةردةم  ب تةطةرةخستنة 
ناكةن،  رَيطرى  ئةطةرضى  رَيكخراوةكانة، 
بةاليةنَيكى  ســةر  نــاوخــؤش  ءةزارةتـــى 
سياسيية، بةو هؤيةشةوة شتةكة ءاي لَيدَيت 
كآ  ءةرينةطرَيت،  كى  ءةربطرَيتء  باج  كآ 
ضاودَيريى بكاتء كآ نةيكات، لةمةش خراثتر 
بابةتى مؤَلةتة، ضونكة نة لة ياساى عَيراقىء 
رَيكخراوةكان  تؤإبةندى  كوردستان  لة  نة 
رَيكنةخراوة بة ياسا، كة ياساش نةبوو ئةوان 
نموونة  بؤ  بكةن،  مؤَلةت  داواى  دةتوانن 
مةنتيقىء  ثَيطةيةكى  تؤإى شةمس خاوةنى 
لةساَلى  رَيطاثَيدراوة  شةرعييةو  حةقيقىء 
هةبووة  ضاودَيرمان  هةزاران  ٢٠٠٥-ةوة، 
لة هةَلبذاردنةكان لة دوايين هةَلبذاردنةكانى 
عَيراق (١٠) هةزار ضاودَيرمان هةبوو، ئَيستا 
كة مةرجَيكى ءادانراوة، ئَيمة مافمان دةفةوتَيت 
ضاودَيريكردنى  ثــرؤســةى  بــةشــداريــى 
رَيطاى  دةبَيت  ناضار  بكةين،  هةَلبذاردن 
ئةويش  بةشداريكردن،  بؤ  بدؤزينةوة  ديكة 
لة رَيطاى رَيكخراوةكانى ديكةى هاوكارمان 
بة  ئَيمة  هةية،  مؤَلةتيان  كة  شارةكان  لة 
ئةوة  كة  راطــةيــانــدووة  كؤمسيؤنيشمان 

ثَيضةوانةى ياساء دةستوور كاردةكةن.
ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  بؤ  رؤذنامة: 
كوردستان ضةند ضاودَيرتان ئامادة كردووة؟

* ضاودَيريكردنى ئَيمة بة ضةند قؤناغَيك 
هةر  ضاودَيريى  ئَيستا  ثَيشةوة،  ــة  دةإوات
دةكةين،  دةنطدةران  تؤماري  بنكةكةي   (٨٤)

كة  هةية  ثالنمان  هةَلبذاردنيش  رؤذى  بؤ 
هةبَيت  ضاودَيرمان  بنكةكان  سةرتاثاى  لة 
دةبينَيتةوة،  بنكة  هةزار  لة  زياد  خؤى  كة 
بَيطومان ثاش ثرؤسةى تؤمارى دةنطدةران 
ئةو رَيذةية زياد دةكات، بؤ ئةو مةبةستةش 
كة  كــردووة  تةواومان  ئامادةكاريى  ئَيمة 
نزيكةى (٢٠٠٠-٢٥٠٠) ضاودَيرمان ئامادةية 
بؤ ثرؤسةكة، بؤئةوةى لة رؤذى هةَلبذاردن 

ضاودَيريى تةواوى ثرؤسةكة بكرَيت.
كة  دةكــرَيــت  ــةوة  ب هةست  ــة:  ــام رؤذن
يان  هةموويان،  بنكةكان  بةإَيوةبةرانى  
دوو  بة  سةر  كة  كةسانةن  ئةو  زؤرينةيان 
طومانى  ــةوةش  ئ ــدارن،  ــةآلت دةس حيزبى 

ساختةكاريى دروستكردووة؟
* لةم كؤمةَلطايةدا هةر كةسَيك ءةربطريت 
بة  سةر  اليةنَيكة،  بة  سةر  ضاودَيريى  بؤ 
حيزبَيكة، ضونكة كؤمةَلطا بة حيزبيى كراوة، 
اليةنَيكة،  بة  سةر  قوتابخانة  بةإَيوةبةرى 
بة  سةر  ثؤليس  فةرمانطة،  بةإَيوةبةرى 
اليةنَيكن، ئةى كؤمسيؤن ثَيويستة ضى بكات، 
هةَلبذاردووة،  رَيطاى  باشترين  كؤمسيؤن 
ضونكة  دانــاوة،  بةإَيوةبةرَيكى  مامؤستاو 
لةاليةكى  قوتابخانةكةية،  لة  هةَلبذاردنةكة 
ديكةوة ئةو كةسانةى كة ئةمساأل ءةرطيراون 
بن  طةنجانة  ئةو  هةوَلدراوة  ضاودَيريى،  بؤ 
دانةمةزراون،  دةرضوونء  زانكؤ  لة  تازة  كة 
ياسا  دةرضووى  زؤرينةيان  كة  هةوَلدراوة 

بن.
دةبنة  ــة  ك كــةســانــةى  ئــةو  ــوو  ــةم ه
لةإووى  ثَيدةكرَيت،  راهَينانيان  ضاودَير 
تَيدةطةيةنرَين  دةكرَينء  ئامادة  ءيذدانييةوة 
لةسةر  خراثى  كاريطةرى  ساختةكاريى  كة 
ئايندةى ئةم طةلة دةبَيت، هةروةها سوَينديش 
نةكةن،  ئةنجامةكان  دةستكارى  كة  دةدرَين 
نةخَير،  بَيطومان  بةسة؟  ئةوة  ئايا  بةآلم 
ءةردةطرَيت،  ئيجرائات  هَيشتا  كؤمسيؤن 
بوو  ئةوة  كرا،  عَيراقدا  لة  ئةوةى  بؤنموونة 
كة هةر (٥٠٠) كةس لة يةك بنكة ناوى هةية، 
تةنيا  نيية،  ناوى  ديكة  شوَينكى  هةر  بضَيتة 
لَيية  ناوى  كة  بنكةيةى  ئةو  بَيتة  ثَيويستة 
ئةمةش شتَيكى زؤر باشة، كؤمسيؤن ذمارةى 
بؤ  ءاتة  دياريدةكات،  دةنطدةرانيش  فؤرمى 
هةبَيت  دةنطدةرى  ناوى   (٥٠٠) كة  بنكةيةك 
تةنيا (٥٥٠) فؤرمى بؤ دةنَيرَيت، ئةوةش بؤ 
ئةو حاَلةتانةى كة دروستدةبن ءةك دإانء 
دةنطدةر،  فؤرمى  لة  طؤإانَيك  تَيكضوون، 
بةمةش  كؤمسيؤن جارَيكى ديكة بةربةست 

دادةنَيت لةبةردةم كارى ساختةكاريى.
رؤذنامة: طومانى ئةوة هةية كة ثرؤسةى 
ساختةكاريى ئةنجامبدرَيت، ضى دةكرَيت بؤ 

رَيطرتن لة كارى ساختةكاريى؟
بة  ــارى  ي بــؤئــةوةى  ضيية  طرةنتى   *
ضاودَيريى  بوونى  نةكرَيت،  سندوقةكان 
لةطةأل  دةتوانن  ضاودَيرانة  ئةو  اليةنةكانة، 
تةسليم  سندوقةكان  تا  بن  سندوقةكان 
سةيرى  ئةطةر  ــن،  دةكــرَي كؤمسيؤن  بة 
دةبينين  بكةين،  كؤمسيؤن  هةنطاوةكانى 

لةو  رَيــطــرن  يــةك  لـــةدواى  يــةك  هةموو 
لةكوآ  دةكــرَيــت  ئــةى  ساختةكارييانة، 
بنكةى   ٢٠٠٥ لة  ثَيشتر  بكةن،  ساختةكاريى 
فةرعى هةبوو، دواتر دةضووة ثارَيزطا، ئَيستا 
ئةوة نةماوة، بنكة راستةوخؤ دةضَيتة ثارَيزطاو 
دةضَيتة ناو داتابةيس، شتَيكى ديكة ئةوةية كة 
هةموو حيزبَيكء اليةنَيك دةتوانَيت تؤمارى 
دةنطدةران ءةربطرَيت، بؤئةوةى بزانَيت ضةند 
دةنطدةر لةكوآ هةيةء لةكوآ كةمةو لةكوآ 
كة  رَيوشوَينانةى  ئةو  ثَيمواية  بؤية  زؤرة، 
رَيطرتن  بؤ  كؤنكرَيتين  رَيوشوَينى  دانراون 
ئَيستا دةنطوباسَيكى  لة كارى ساختةكاريى، 
هَيزى  دةنطدانى  كَيشةى  كة  هةية  ديكة 
سةربازيية، لة كوردستان بةثَيى زانيارييةكان 
كة  ئةوانة  باشة  دةنطدةرن،  هةزار   (٤٠٠)
دةنطدةدةن، ثَيشتر هةر هاوآلتيية، ءاتا ثَيشتر 
ءةك هاوآلتى ناوى تؤماركراوة، زؤر ئاسايية 
بضن  بكةنةبةرو  مةدةنى  جلى  كةسانة  ئةو 
دةنطدان،  دووجار  دةكاتة  ءاتة  دةنطبدةن، 
تازة  رَيطايةكى  كؤمسيؤن  ئةمجارة  بةآلم 
ئةمةش  بؤ  بابةتة،  ئةو  بؤ  ثةيإةودةكات 
بةو  تايبةت  دروستكراوة  تايبةت  تؤمارَيكى 
لة  ناويان  هَيزانة  ئةو  سةربازيانة،  هَيزة 
رةشكراوةتةوة،  هاوآلتييان  طشتيى  تؤمارى 

ئةمةش طرنطة.
رؤذنامة: تاضةند ثَيشبينى دةكةيت كة ئةم 

هةَلبذاردنة بةبآ توندوتيذيى كؤتايى بَيت؟
* لة وآلتَيك كة هةموو تاكةكانى ذيانيان 
دةكات،  طوزةر  توندوتيذيى  ثرؤسةى  لةناو 
بةردةوام شةإ هةبووةء هةية لةم ناوضةية، 
كة  بكةين  ئــةوة  ثَيشبينى  دةبَيت  كةواتة 

دةكرَيت زمانى زبر بةكاربهَينرَيت.
رؤذنامة: رؤَلي نةتةوةيةكطرتووةكان ضيية 

لة ثرؤسةى هةَلبذاردنى كوردستان؟
ثشتطيرى  نةتةوةيةكطرتووةكان   *
بةشداردةبن  ــر  دوات دةكــات،  كؤمسيؤن 
تاك  بةشداريى  تاكء  لةهؤشياركردنةوةى 
رَيكخراوى  ضةندان  سياسى،  ثرؤسةى  لة 
خؤيان  هةروةها  ثَيدراوة،  ثارةى  ناحكوميي 
هةية  هةَلبذاردنيان  هؤشيارى  سةكؤى 
بكرَيتةوة،  هؤشيار  دةنــطــدةر  بــؤئــةوةى 
دةكةنء  بَياليةنةكان  ضاودَيرة  لة  ثشتطيرى 
بإيارى  كة  ــةوان  ئ ثَيدةكةن،  راهَينانيان 
تيم  ءآلتَيك  هةر  بؤ  هةبَيت  نَيودةوَلةتييان 
راثؤرت  دواتر  دةهَينن،  شارةزا  ثَيكدةهَينن، 

دةردةكةن.

هؤطر ضةتؤ، بةرثرسى رَيكخراوى (تؤإى شةمس) بؤ هةَلبذاردن:
سةروةتء سامانى طشتيى لة باخضةيةكةوة تا هةموو دامةزراوةكانى 

حكومةت، نابَيت بؤ بانطةشةى هةلَبذاردن بةكاربهيَنرَيت

 هؤطر ضةتؤ شَيخة
بةرثرسى (رَيكخراوى تؤإى شةمس)ة، بؤ 

ضاودَيريى  هةَلبذاردن.
كؤلَيذى ياساى تةواوكردووة.

راهَينةرة لة بوارى ضاودَيريى هةَلبذاردن.
ضاودَيرى نَيودةوَلةتى بووة

لة هةَلبذاردنةكانى ئوردونء يةمةن.
لة ئايندةدا ضاودَيريى هةَلبذاردنةكانى لوبنان 

دةكات لة مانطى حوزةيرانى ئةمساأل.

هؤطر ضةتؤ
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ستارة عارف 

ــي  وةزارةت ــةردوو  ه يةكنةطرتنةوةي 
دارايي هةرَيمء جَيبةجَينةكردنى  مةرجةكاني 
شةرعيةتي  حكومةتةوة،  لةاليةن  بودجة 

تاووتوَيكردني بودجة ناهَيَلَيت.
ثةسةندكردني  مةرجةكاني  بةثَيي 
دةبَيت   ،٢٠٠٩ بودجةى  ثــرؤذةيــاســاي 
هةموو ساَلَيك ثرؤذةياساي بودجة لةاليةن 
مانطي  كة  خؤيدا  لةكاتي  حكومةتةوة 
بطاتة  دووةم)ة،  يةكةم-تشرينى  (تشرينى 
ثةرلةمانء ليذنةي دارايي تاووتوَيي بكاتء 
ساآلنة دووجار حكومةت راثؤرت دةربارةي 
بؤ  خؤي  مانطي  شةش  خةرجيي  شَيوازي 

ثةرلةمان بنَيرَيت.
ئةندامي  سابير،  ميرزا  هيوا  ــةإاي  ب  
وةك  كة  لةثةرلةمان،  دارايـــي  ليذنةي 
جَيبةجَينةكردني  لةبةرامبةر  هةَلوَيستَيك 
تاووتوَيكردني  بةشداريي  مةرجانةدا  ئةم 
وةزارةتــي  «ئةطةر  دةَلَيت:  ناكات،  بودجة 
بؤ  نامَينَيت  واتايةك  يةكنةخرَيتةوة  دارايي 
بةرجةستةكردني  بودجةء  تاووتوَيكردني 

شةفافيةت». 
دواي ضوار مانطء نيو دواكةوتن، بودجة 
لة ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق خوَيندنةوةي 
بؤ كرا، كة ثَيويستبوو لة ١/١دا تةواو ببوايةء 
مانطى  لة  بةآلم  بكراية،  بؤ  خوَيندنةوةي 
نيساندا بودجة طةيشتة هةرَيمي كوردستان. 
مــحــةمــةد رةفــعــةت، لــَيــثــرســراوي 
نووسينطةي سلَيماني ثةرلةماني كوردستان، 
ميرزاى  هيوا  لةهةَلوَيستي  ثشتطيريي 
بَيتة  بودجة  «ئةطةر  وتي:  كرد،  ثةرلةمانتار 
ثةرلةمانةوة، لةوآ داوا لةهةموو ئةنداماني 
بودجةي  لةسةر  طفتوطؤ  دةكةم  ثةرلةمان 
جَيبةجآ  خاأل  تاسآ  نةكرَيت،   ٢٠٠٩ ساَلي 
هةردوو  يةكطرتنةوةي  ئةوانيش  نةكرَين، 
خةرجيي  وردةكاريي  دارايــي،  ــي  وةزارةت
ثَيشينةء  شةش مانطي كؤتايي ٢٠٠٨ء ئةو 
لةكوآ  وةريانطرتووة،  كة  مينحانةي، 

وةرطيراوةء ضؤن خةرجكراوة».
سلَيمانى  نووسينطةى  لَيثرسراوى   
ئةوةى  ثرسيارى  كوردستان،  ثةرلةمانى 
كرد، كة ئايا ئةو (٣٠) مليؤن دؤالرةي كة مةال 
بةختيار، كارطَيإى مةكتةبى سياسي يةكَيتى 
بنةمايةك  ض  لةسةر  مانطانة  باسيدةكات، 

دراوة بةيةكَيتيء ثارتي، وتيشى: «ئةطةر ئةم 
ضوار خاَلة طفتوطؤي لةسةر نةكرَيت، ثَيشنياز 
دةكةم طفتوطؤ لةسةر بودجة نةكرَيت، ئةطةر 
سووربوون لةسةر طفتوطؤكردن، من كار بؤ 
ئةوة دةكةم كوتلةيةكي ثةرلةمانيي دروست 
بكةينء هؤَلي ثةرلةمان بةجَيبهَيَلين، ضونكة 
لةبودجةدا  شةفافيةت  ئةمساَليش  ئيتر 

بوَيت  ضؤنيان  ديكة  وةك ساآلني  نامَينَيـت 
بَيئةوةي خةَلكء ثةرلةمان بزانَيت، خةرجي 
دةكةن، وةك ثةرؤشييةك بةرامبةر بةخةَلك 

دةبَيت ئةم هةَلوَيستة وةربطرين».
طشتى  بودجةى  ثةسةندكردنى  دواي 
رَيذةى  نيساندا  مانطى  لةناوةإاستى  عَيراق 
هةرَيمي  طةيشتة  هةرَيم  بودجةى  بةشة 
كوردستانء  لة (٦)ى ئةم مانطةدا بودجةي 
كة  كوردستان،  ثةرلةماني  طةيشتة  هةرَيم 
 (٢٦٣) مليارء   (٨٥٧) ترليؤنء   (٨) بإةكةى 

مليؤن دينارة. 
 ثسثؤإانى ئابووريش رةخنة لةدواكةتنى 
هةرَيم  بودجةى  تاووتوَيكردنى  وادةى 
شَيخاني،  نةسروَلآل  لةوبارةيةوة  دةطرنء 
راطةياند:  بةإؤذنامةي  ئابووري،  ثسثؤإي 

بودجة  لــةبــارنــةبــوو،  ـــارودؤخ  ب ئــةطــةر 
تاووتوَيش  دةكرَيت  دةمَينَيتء  شةرعيةتي 
بودجةي  «تاووتوَيكردني  بةآلم  بكرَيت، 
ئةمساَلى هةرَيم ياسايي نيية»، ضونكة دةبَيت 
تاووتوآ  دووةم)ةوة  (تشرينى  لةمانطي 
بكرَيتء بزانرَيت كورت دةهَينَيت يان زيادةي 

هةية كة نةكراوة».

 ئةو ثسثؤإة ئابووريية ثَييواية، لةبودجةي 
رجعي)  بة(اسر  ثشت  دةبَيت  ئةمساَلدا 
ببةسترَيت، واتة طةإانةوة بؤ شوَينةوارةكاني 
قسة  ئَيستا  دةبــوو  ضونكة  بودجة،  كؤني 
تائَيستا  بكرايةء   (٢٠١٠) بودجةي  لةسةر 
كورتي  هةرَيم  ئةمساَلي  بودجةي  نازانرَيت 
هَيناوة يان زيادةي هةية، خةرجييةكان لةكام 
بواردانء ضةندن، وتيشى: «حكومةتي عَيراق 
لةناو ئةو بودجةيةدا مووضةي فةرمانبةران 
بةهةرَيم دةدات، ئةطةر ١٧٪ دابةش بكةين، 
(٣٠٪)ى  فةرمانبةرانةء  مووضةي  (٧٠٪)ي 

بؤ وةبةرهَينان دةمَينَيتةوة، كة زؤر كةمة».
لةاليةن  بودجة  تاووتوَيكردني  راثؤرتي 
ثةرلةماني  ئــابــووري  دارايـــيء  ليذنةي 
ضاوةإَيي  ئامادةكراوةء  كوردستانةوة 

بإياري سةرؤكايةتي ثةرلةمان دةكرَيت بؤ 
داناني رؤذَيك كة راثؤرتةكةي تَيدا تاووتوَي 

بكرَيت. 
لةاليةن  بودجة  تاووتوَيكردني  راثؤرتي 
ثةرلةماني  ئابووريي  دارايــيء  ليذنةي 
ضاوةإَيي  ئامادةكراوة،  كوردستانةوة 
بإياري سةرؤكايةتيي ثةرلةمان دةكرَيت بؤ 

داناني رؤذَيك كة راثؤرتةكةي تَيدا تاووتوآ 
بكرَيت. 

ثةرلةماني  ئةندامي  تاَلةباني،  نوري  د. 
ئامادةكردني  ثاش  ثَييواية  كوردستان، 
بةسةر  ــي  ــةشــكــردن داب ــةء  ــةك ــؤرت راث
راثؤرتةكة  ئةوكاتةي  ثةرلةماندا،  ئةنداماني 
ثةرلةمان  لةئةنداماني  هةندَيك  تاووتوَيكرا، 
هةتائَيستا  كة  مةرجانة  ئةو  دةضنةوةسةر 
يةكيان  بؤضي  دارايي  وةزارةتــي  هةردوو 
خراوةتة  درةنط  ثرؤذةكة  نةطرتووةتةوةء 
لَيرةدا  كَيشة  وتيشى:  ثةرلةمان،  بــةردةم 
ضونكة  نيية،  ناشةرعيةت  شةرعيةتء 
لةكاتي  بودجة  ساَلةدا  ضوار  ئةو  لةماوةي 
يان  نةكراوة،  بةثةرلةمان  ثَيشكةش  خؤيدا 
ثةسةندكراوة،  بةثةلة  طةيشتووةء  درةنط 

هةن،  وةزارةتــةكــة  ــةردوو  ه ساَلة  ضــوار 
نةبووة،  شةرعيةتة  ئةو  ثَيشتريش  كةواتة 
سةرؤكي  لــةبــةرئــةوةي  ئةمساأل  ــةآلم  ب
تةماشاي  (كة  دانا،  مةرجةي  ئةو  ثةرلةمان 
ثرؤذةياساي بودجة ناكات، ئةطةر هةردوو 
ئةم  ئَيستا  بؤية  يةكنةطرنةوة)،  وةزارةتةكة 
كَيشةية بةزةقي خراوةتة بةرضاو، ئةطةرنا، 
نةطرتبووةوةء  يةكيان  لــةإابــردووشــدا 

بودجةش ثةسةندكراوة.
ــك لــةثــســثــؤإانــى ديــكــةش  ــدَي ــةن ه
كوردستان  هةرَيمى  بودجةى  شةرعيةتى 
لةثةرلةماندا  تاووتوَيكردنى  ــةوادةى  ب

دةبةستنةوة.  
 (٢٤) لة  هةرَيم  بودجةي  ثرؤذةياساي 
هةموو  بؤ  خوَيندنةوة  ثَيكهاتووةء  مادة 
ساَلي  خةرجييةكاني  كــراوةء  مادةكاني 
ترليؤنء   (٨) بةبإي  ئةمساَليش  بؤ  دارايي 

(١٥٧) مليارء (٢٦٣) مليؤن دينار دةبَيت.
مونتةداي  سةرؤكي  كةريم،  محةمةد 
شةرعيةتي  بووني  لةبارةي  ئابووري، 
بودجة  ــةر  ــةط «ئ دةَلــَيــت:  ــةوة  ــودج ب
لةبؤشاييدا  وةبةرهَينان  دوابكةوَيت، 
شةفافيةتيش  بةنةبوونى  دةمَينَيتةوة، 
ناتوانن  ئابووري  ثسثؤإاني  لةبودجةدا، 
«كاتَيكيش  وتيشى:  بكةن»،  لةسةر  قسةي 
دارايي  وةزارةتــي  ساآلنةي  راثؤرتي  كة 
ناطاتة ثةرلةمان، كةواتة ثَيوةر بةدةستةوة 
بةكاربهَينرَيتةوة،  بودجة  ناتوانرَيت  نييةء 
كة وةزارةتي دارايي دووبةش بَيت، هةموو 
قــةوارةي  دوو  دووبارةيةء  ثرؤذةيةك 
ئابووري لةكوردستاندا بووني هةية، بؤية 
ثَيضةوانة  ناكؤكي  لةثرؤذةكاندا  زؤرجار 
كوردستان  بودجةي  دروســتــدةكــاتء 
ثَيناسةي  بةهيض شَيوةيةك لةضوارضَيوةي 

بودجةي ستاندارددا جَيطاي نابَيتةوة». 
ثةرلةماني  ئةندامي  حةكيم،  محةمةد 
كوردستان، دَلخؤش نيية بةتاووتوَيكردنء 
بةياسايةك  بــودجــة  ثةسةندكردني 
كــوردســتــانــةوة،  ثةرلةماني  ــةاليــةن  ل
دارايي  ــي  وةزارةت تائَيستا  راشيطةياند: 
بودجة  كَيشةي  يةكينةطرتووةتةوة، راستة 
دةستي بةغداي تَيداية، بةآلم دةكرا بودجة 
تاووتوَيكردني  بكراية،  مةزةندة  هةرَيم  بؤ 
ناطؤإَيت،  هيض  نةكردني،  يان  بودجة 
ضونكة  ثَيبدةين،  دةنطي  ناضاردةكرَيين 

دةنطي زؤرينةي بؤ مسؤطةركراوة. 
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ئةطةر هةردوو وةزارةتي دارايي يةكنةخريَتةوة 
مانايةك ناميَنَيت بؤ شةفافيةتء تاووتوَيكردنى بودجة

كة راثؤرتي ساآلنةي وةزارةتي دارايي ناطاتة ثةرلةمان، 

كةواتة ثَيوةر بةدةستةوة نييةء ناتوانرَيت بودجة 

بةكاربهَينرَيتةوة، كة وةزارةتي دارايي دووبةش بَيت، هةموو 

ثرؤذةيةك دووبارةيةء دوو قةوارةي ئابووري لةكوردستاندا 

بووني هةية، بؤية زؤرجار لةثرؤذةكاندا ناكؤكي ثَيضةوانة 

دروستدةكاتء بودجةي كوردستان بةهيض شَيوةيةك 

لةضوارضَيوةي ثَيناسةي بودجةي ستاندارددا جَيطاي نابَيتةوة

بةدواداضــــوون

محةمةد سالَح حةمةالو 

بانطهَيشتي  عَيراق  دةرةوةي  وةزيري 
ليذنةي  ئةندامَيكي  دةكــرَيــت،  ثةرلةمان 
بــةوةدةكــات  ئاماذة  ثةيوةندييةكانيش 
لةاليةك  دةرةوة  ءةزيري  بانطهَيشتكردني 
ديكةش  لةاليةكي  شةخسيية،  كَيشةي 
بةتؤمةتي  كوردةكانيش  ءةزيرة  دةيانةوَيت 

طةندةَلي راثَيضي ثةرلةمان بكرَين. 
ليستي   بــة  ســةر  سنةيدي  حةسةند 
ئاماذةي  نوَينةران،  ئةنجومةني  لة  ئيئتيالف 
ليذنةي  ئةنداماني  لة  هةندَيك  بةوةكرد 
لة  دةرةوة  ثةيوةندييةكانء  كاروباري 
ئةنجومةني نوَينةران، ئيمزاي  ثَيويستيان بؤ 
ءةزيري  زَيباري،  هؤشيار  بانطهَيشتكردني 

دةرةوة كؤكردووةتةوة.
ءتيشي: «بةمةبةستي بووني سةرثَيضيء 
كاري ناياساييء طةندةَليي ئيداريي، تائَيستا 
(٥٠) ئيمزا بؤ ئةو مةبةستة كؤكراوةتةوة».      
ليذنةي  ئــةنــدامــي  ــعــةت،  تــةَل تانيا   
ئةنجومةني  لة  دةرةوة  ثةيوةندييةكانء 
راطةياند:  رؤذنامةي  بة  عَيراق،  نوَينةراني 
لةكاتي كؤكردنةوةي ئيمزاكان لة ئةنجومةني 
عةسكةري  سامي  كة  عَيراق  نوَينةراني 
سةرثةرشتي دةكرد، ثرسياري ئةوةم لَيكرد 
لة  ضيية؟  لةسةر  بانطهَيشتكردنة  ئاخؤ  كة 
لةوةكرد،  باسي  عةسكةري  سامي  وةآلمدا 
دةرةوة  ءةزيري  بانطهَيشتكردنةكةي  كة 

ئةندامةكةي  ئيداريية،  طةندةَليي  لةسةر 
لةكاتي  وتيشى  ثةيوةندييةكان  ليذنةي 
عةسكةري  سامي  ئيمزاكاندا،  كؤكردنةوةي 
نةكردووةء  بةَلطةيةك  هيض   بة  ئاماذةي 
كة  لَيكرد  ئةوةم  ثرسياري  كاتَيك  وتيشى 
بؤ  لةبةردةستداية  ثَيويست  بةَلطةي  ئايا 
«طةندةَلي  ءتي  عةسكةري  مةسةلةية،  ئةو 

ئيداريي بةَلطةي بؤضيية». 
سامي  لــةمــةوبــةر  ساَلَيك  نزيكةي 
ءةزيــري  زَيــبــاري  هؤشيار  عةسكةري، 
كة  تؤمةتباركرد  بةوة  عَيراقي  دةرةوةي 
طواية لة وآلتاني دةرةوة سةرطةرمي كاري 
تؤمةت  ئةو  دواي  هةربؤية  ناشايستةية، 
سكاآلي  زَيباري  هؤشيار  خسنتةثاَلةي، 

لةسةر سامي عةسكةري تؤماركرد.
«مةسةلةي   ثَييوابوو  تةَلعةت  تةنيا 
بانطهَيشتكردنةكةي ءةزيري دةرةوة لةاليةك 
ديكةشةوة  لةاليةكي  شةخسييةو  كَيشةي 
ئَيستا بؤضوونَيك لةنَيوان ئةنداماني سةر بة 
ليستي ئيئتيالفدا دروستبووة، بةوةي كة ئةو 
دةكرَيت،  لةطةَلدا  لَيثَيضينةوةيان  ءةزيرانةي 
ئيئتيالفنء  ليستي   بة  سةر  هةموويان 

كورديان تَيدانيية».
تانيا  قسةكاني  ثشتإاستكردنةوةي  بؤ 
ليستي  بة  سةر  ئةندامي  «دوو  ءتيشي: 
خؤيان  نيطةرانيي  لةوبارةيةوة  ئيئتيالف 
هةست  ءا  ئَيستا  كة  ــةوةي  ب دةربــإيــوة 
كةساني  ئةوان  ليستةكةي  تةنيا  دةكرَيت 
هةية  هةوَلَيك  هةربؤية  تَيداية،  طةندةَلكاري 

بؤ لَيثَيضينةوة لة وةزيرة كوردةكانيش».
طواية  كة  دةنطؤيانةش  ئةو  دةربــارةي 
لةو خاآلنةي ءةزيري دةرةوةي ثآ  يةكَيك 
ذمارةيةكي  كة  ئةوةية  دةكرَيت  تؤمةتبار 
دةرةوةو  ءةزارةتــي  لة  كــورد  لة  زؤري 
ئــةوةي  تانيا  دانـــاوة،  باَليؤزخانةكاندا 
(٣٤)يان  باَليؤز،   (٩٨) لةكؤي  روونكردةوة، 
كة  طةإاندةوة  ئةوة  بؤ  ئةوةشي  كوردن، 
نةبووةو  وآلتاندا  لة  كورد  باَليؤزي  ثَيشتر 
بةدةست  دةرةوة  ءةزارةتــي  كة  ئَيستاش 
ءةزارةتةكة  خؤيةتي  مافي  كــوردةوةيــة، 
ذمارةيةك  بكاتء  كــورد  نوَينةرايةتيي 

باَليؤزي  كورد لة وآلتاندا كاربكةن. 
بةثَيي زانيارييةكان هةر ءةزيرَيك لةسةر 
دةكرَيت،  تؤمةتبار  طةندةَلي  مةسةلةي 
ئاراستةي  كة  ثرسيارانةي  ئةو  ثَيويستة 
سةرؤكايةتيي  رَيطاي  لة  ثَيشتر  دةكرَين 
بكرَيت،  ئاراستةي  نوَينةرانةوة  ئةنجومةني 
بؤئةوةي ءةزيرةكة خؤي بؤ ءةآلمدانةوةيان 

ئامادةبكات.
 (٥٠) ــةوةي  ــردن ــؤك ك دةربــــارةي    
ئاخؤ  كة  دةرةوة  ءةزيــري  لةسةر  ئيمزا  
لةسةر  ئيمزايانة  ــةو  ئ ــةوةي  ــردن ــؤك ك
ليذنةي  ئــةنــدامــةكــةي  بنةمايةكة،  ض 
كراوة  ئَيستا  «ئةوةي  ءتي:  ثةيوةندييةكان 
ثَيناضَيت  ئيمزاية،  كؤكردنةوةي  تةنيا 
ءاي  بةَلطةيةكي  ثةيوةنديداريش   اليةني 
ءةزيري  تؤمةتباريي  كة  لةبةردةستدابَيت 

دةرةوة بسةلمَينَيت».

بؤ ليَثَيضينةوةي «ءةزيرة طةندةلَةكان»،
ركابةري ليستةكان دةستيثَيكرد

هؤشيار 
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(رةشـم  ءتويةتي  ــورد  ک
لَيمةکة  شةوم  سپي،  به  لَيمةکة 
هةيه،  عةقَلـم  خؤم  رؤژ،  بة 
تاپؤکةيت  لةسةر  دونياشـم 

ءيژداني خؤم نادؤإَينم).
کؤمةَلگايةکي  بؤ  کــارکــردن 
پــةر وةردةکــردنــي  شارستانيء 
بنةماکاني  لةسةر  هاوآلتييان 
منداآلني  گؤشکردني  مرؤڤايةتيي، 
بةرزو  رةوشتي  بة  گةلةکةمان 
حيزبء  هةموو  ئةرکي  بةنرخ، 
ناو حکومةتء  اليةنةکانة، بةوانةي 

دةرةوةي حکومةتيشةوة.
کة  لةبيرمانة  هــةمــوومــان 
ـــاردةي  دي ــؤن  چ بةعسييةکان 
بة  کــردبــوو  هةَلگرتنيان  چــةک 
کورد،  ميللةتي  ژياني  لة  بةشَيک 
بة  شةعبي،  جةيشي  بؤ  پةنابردن 
بةعسبوون، کرابوو بة مةرجةکاني 

ءةدةستهَيناني ناني رؤژانة.
کة  هاتووة  ئــةوة  کاتي  ئيتر 
چةواشةکردني  لة  بگيرَيت  رَيگا 
هاوآلتييان، مامةَلةکردن بة ءيژدان، 
با کةس هةوَلي ئةوة نةدات هاوآلتي 
رَيگاي  بة  راکَيشَيت  خؤي  الي  بؤ 
رةفتارة  ئــةم  چونکة  ناياسايي، 
نةوة  لةدواي  نةوة  نةريت،  دةبَيته 

دةمَينَيتةوة بؤيان.
خاوةني  هةرکةسة  کــةواتــة 
هةر  خؤيةتي،  ءيــژدانــي  عةقألء 
ئةو  چةواشةکردني  بؤ  هةوَلَيکيش 
ءيژدانه، دةستدرَيژيکردنة بؤ سةر 
مافي ئةو کةسة، با کةس دةست لة 
ءةرنةدات،  کؤمةأل  تاکةکاني  کاري 

هاوآلتي بؤخؤي ئازادبَيت.
بة  گةيشتن  ــؤ  ب هـــةوَلـــدان 
کارَيکي  دةســـةآلت،  کــورســيء 
لةسةر  دانيشتن  بةآلم  مةشروعة، 
حوکمإاني،  ــةآلت،  دةس کورسيي 
کؤمةآلني  کة  مةشروعة  کاتَيك 
کةمتريني  تــاإادةيــةک  خةَلکيش 
مافةکاني خؤيان ءةدةست هَينابَيت.

سةرفرازة  ئةوکاتة  حوکمإان 

ــت ،  ــَي ــرازب ــةرف ــة مــيــلــلــةت س ک
چةواشةکردني  پَيچةوانةکةشي 
لةپَيناوي  تةنيا  دةنگدان  بؤ  خةَلکه 

بةرژةوةنديية تايبةتةکاندا.
ئةوةي کة جَيگاي شةرمةزارييه 
لة ءآلتاني ناوچةکةدا بة ئَيمةشةوة، 
هةَلبژاردنةکان  ءادةي  کة  کاتَيك 
کإينء  له  بــاس  نزيکدةبَيتةوة، 
فإؤشتني ءيژدان ءةك کاآل دةکرَيت، 
کاتَيك کةسَيک  ئةوروپا  لة ءآلتاني 
بيةوَيت لة کةسَيك نزيك  بَيتةوة بؤ 
هةوَلدةدات  بةرژةوةندييةك،  هةر 
به  دةدةم  ديارييةک  من  بَلَيت  پَيي 
بؤچي  دةَلَيت:  ءةآلمدا  لة  كابرا  تؤ، 
(کاتَيك  من؟  دةدةيتة  دياريية  ئةو 
لةوکارة  مةبةست  هةستدةکات  کة 
دةداتةوة،  کإيني ءيژدانة)، ءةآلمي 
بة پةنجةي دةستي ئاماژة بؤ سةري 
پارةية  ئةو  دةَلَيت:  دةکات،  خؤي 
تؤ  بةواتاي  پزيشکةکةت،  بؤ  بةرة 

نةخؤشيي دةروونيت هةيه.
ويژدان بةواتاي تواناي مرؤڤ 
کاري  لةنَيوان  جياوازيي  زانيني  بؤ 
بةواتايةکي  نادروستدا،  دروستء 
ديكة جياکردنةوة لةنَيوان کردةوةي 
ــةش  ــارةک ک ـــــاإةوادا،  ن رةواو 
کاتَيك   پةشيمانيي  بةهؤي  دةبَيت 
پرةنسيپة  بــة  دژ  کــردةوةکــان 
يا  ــن،  ــت رادةوةس ئةخالقييةکان 
کاتَيك  سةرفرازييه  بة  هةستکردن 
کارةکان  لةگةأل بةها ئةخالقييةکاندا 

يةكدةگرنةوة.
لة  بةرپرس   تاکة ءةك  ويژدان 
هةَلسو کةو تي تاکةکاني ناو کؤمةأل، 
ءيژدان کؤمةَليشة بؤ جموجؤَلي ناو 
کؤمةآلني خةَلك، بؤ نموونة کاتَيك 
مرؤڤايةتي  ءيژداني  دةوترَيت  کة 
ياخود ءيژداني گةل (ضميرالشعب)، 
لةکاتي راپةإينةکاندا، ياخود لةکاتي 
کارةساتةکاندا، کة ءيژدان بةکؤمةأل 

دةکةوَيتة جموجؤأل.
لة  دةبيستين  کــه  ـــار  زؤرج
سةر  ــة  ــن دةإژَي خةَلک  ءآلتــانــدا 

شةقامة کان، بؤ يةکخستني ئيرادةو 
ءيژدان، لةپَيناوي داخوازييةکاندا.

ــاآلي  ويــــژدان بــةرپــرســي ب
هةَلسو کةوتي  ــوةبــردنــي  بــةإَي
هةميشة  بؤية  مرؤڤة،  ــةي  رؤژان
لَيپرسينةوة لة هةموو جمو جؤَلةکاني 
لَيپرسينةوةيةش  ئةو  دةکات،  تاك 
لةئَيستاء  بةَلکو  نيية،  رؤژانة  تةنيا 

رابردوء ء ئايندةشه.
ءيژداني  کة  ــرؤڤ  م کاتَيك 
لة  ءيژداني  لةدةستدةدات،  خؤي 
سکة رةواکةي دةردةچَيت، ئةوکاتة 
مرؤڤايةتي  پرةنسيپة کاني  هةموو 
بة  ناإةوايي  بةواتاي  ءندةکات، 

رةوايي دةبينَيت، ناإاستي بة راستي 
دةنرخَينَيت.

ئايينيء  ياسا  هةموو  بةپَيي 
کةسانةي  ئةو  شارستانييةکان، 
چةواشةکردني  بةهؤي  دةبنة  کة 
کةسانَيکي ديكة، ياخود راستةوخؤ 
رَيگايةکي  هةر  دةبةنةبةر  پةنا 
ئةوانة  مةبةستة،  ئةو  بؤ  ناياسايي 
سزاي ياسايي دةيانگرَيتةوة، دةبَيت 

بدرَين به  دادگا.
(فَيَلکةر)  بــة  کةسانة  ــةو  ئ
(موخاديع)،  ءاتة  لةقةَلةمدةدرَين ، 
گؤإيني  بةهؤي  دةبَيت  چو نکة 
راستييةکان، ئةمةش خؤي لةخؤيدا 

ئةوة  ءةك  ياساية،  پَيشَيلکردني 
ءاية کة تؤ شايةتَيك بة پارة بگريت 
بؤ  ناإةوايي شايةتيت  بة  بؤئةوةي 
اليةني  هــةردوو  بةمجؤرة  بــدات، 
الدراو،  رآ  لــة  الدةرء  رآ  لــة 

تومةتبارن.
ژياني مرؤڤايةتي لةسةر بنةماي 
جوتةکان (الثنائيات) بةإَيوةدةچَيت، 
ناإةوا،  رةواو  شةإ،  خَيرو  ءةك 
گةرمء سارد، تَيرو برسي، راستء 
گرنگيي  ئيتر  لَيرةدا  هتد،  ناإاست... 
رؤَلي ءيژدان بةديار دةکةوَيت، کة 

دةبَيتة دادوةري جياکردنةوةکان.
هيچ کةسَيك ناتوانَيت لةو نرخه 

کةمبکاتةوه،  ــژدان  ءي  بةرزانةي 
کة  بَيسنوورة  دادگايةکي  ءيژدان 
کؤَلةکةي  راگرتني  لة  بةرپرسة 

عةدالةت.
بوارةکاني  هةموو  لة  ويــژدان 
ژياندا راگري هةموو قورساييةکانة 
بَيئةوةي رَيگا بة هيچ پَيشَيلکارييةك 
نةبواية،   ءيژدان  رؤَلي  ئةگةر  بدات، 
هةموو  ءةك  مرؤڤَيکة  دادوةر  خؤ 

مرؤڤة ئاساييةکان.
کةسَيک  لة  داوا  دةتوانَيت  کآ 
بةرزة  توانا  ئةو  بؤئةوةي  بکات 
کآ  بدات،  خؤي  لةدةست  پيرؤزة 
ماألء  گــةورةتــريــن  بؤ  ئامادةية 

سةروةتي ئةم دنياية، سةري خؤي 
لةال  بَلَي من فآلن شتم  نزمبکاتةوة، 
پيرؤزييء  ءيــژدان،  لة  گرنگترة 
هةموو  لة  ــبــژاردن  هــةَل گرنگيي 
مرؤڤ  کاتَيك  کة  لةوةداية،  دنيادا 
کاتَيك  دةنگدانةوة،  کابينةي  دةچَيتة 
دةنگدان  سندوقةکةي  لةسةر  کة 
بة  لةوکاتةدا  ئا  ــت،  ــَي رادةوةســت
بيرَيك  کورتة  سةربةستييةوة 
لةو شوَينةدا  دةکاتةوة، کة دةبينَيت 
تةنياو تةنيا خؤيء ءيژدانيء خواي 
هةَلگري  لةگةَلدايه  (ئةمةش  خؤي 
مةزهةبَيك  ــنء  دي فيکرو  هةمو 
دةگرَيتةوة بةبآ جياوازيي)، بؤية ءا 
چاکةو گرنگيشة  بؤ هةَلبژاردنةکاني 
که  بــةشــداران  کاتَيك  ئةمجارة، 
 دةچن بؤ هةَلبژاردنةکان، هةريةکةو 
پَيبَيت  خؤيدا  لةگةأل  خؤي  قةَلةمي 
بؤ دةنگدانةکة، کة دةبَيت بةدةستي 
کةسي  ــا  ي بــيــنــووســَيــت،  خــؤي 
بؤي  بَيت  لةگةَلدا  دووةمي  يةکةمء 

بنووسَيت.
کاتَيك کة کؤمةآلني خةَلك بةرةو 
دةکةونةإآ،  دةنگدان  سندوقةکاني 
نيية  جياوازييةکي  هيچ  رؤژة  ئةو 
پَيشمةرگايةتي،  ــي  رؤژان لةگةأل 
راپةإين،  رؤژاني  خةبات،  رؤژاني 
چونکة ئامانجةکان هةميشة گةيشتنة 
خةَلکي  کؤمةآلني  ئاواتةکاني  بة 
کوردستان، بة هةموو چينةکانييةوة.

تاکةکاني  ساتةدا  کاتء  لةو  ئا 
کوآ  بؤ  کة  هةستدةکةن  کؤمةأل 
بةشداريکردنة  لةو  ئامانج  دةچن، 
چيية، ئا لةو چرکانةدا بيردةکةنةوة 
بؤ  گرنگة  چةند  رؤژة  ــةو  ئ کــة 
حکومةتَيکي  ءةدةســتــهــَيــنــانــي 
کة  حکومةتةي  ئةو  خزمة تگوزار، 
بيري  بةئاواتةوة  ساَلة  ساَلةهاي 

لَيدةکةينةوة.
هاوآلتي  کة  دةنگداندا  لةکاتي 
ــات،  دةب قةَلةمةکةي   بؤ  ــت  دةس
کاري  ديكة  شتَيکي  هيچ  ئةوکاتة 
تَيناکات، هةموو ئةو چةواشةکردنء 

بةَلَينانةي کة مَيشکيان شتووةتةوة، 
بةرزو   ئةو ءيژدانة  کارناکةت سةر 

پيرؤزة.
لة چرکةيةکةدا داوا لة ءيژداني 
پَيي  بةپةلة  ئةويش  دةکــات،  خؤي 
تؤية،  نوَينةري  ليستة  ئةو  دةَلَيت 

ئةوة ليستي رةواية.
هةريةکةو  دةنگدانةکة  پاش 
ئةو  خؤي،  ماَلةکةي  دةگةإَيتةوة 
زةرفَيکدا  لةناو  دةپارَيزَيت  قةَلةمة 
دةستکةوتَيکي  بؤ  بةَلگةيةك  ءةك 
مَيژووي  ءيژداني  خةباتي  گرنگي 

ئةو مرؤڤة.
هةرکةس  خَيزانَيکدا  هةموو  لة 
ليست  کام  بؤ  دةنگي  کة  دةزانَيت 
راگةياندني  چاوةإواني  بة  داوة، 
بؤئةوةي  هةَلبژاردنةکان،  ئةنجامي 
ءةك  بةرزبکاتةوة  پَينووسة  ئةو 

دروشمي سةرکةوتنةکان.
بيرؤکةية  ئةم  کةسانَيك  ئةگةر 
لَيكدةدةنةوة،  جــؤرَيــک  هــةر  بة 
باشة  ئةي  دةَلَيـم  لَيرةدا  من  بةآلم 
کورد نزيکةي نيو سةدةية شؤإش 
قوربانيء  ـــةزاران  ه بة  دةکـــات، 
ئةم  ئايندةي  لةپَيناوي  ماَلوَيرانيي 
چةکي  کةواتة  نــةبــووة،  ميللةتدا 
ئةوکاتة چةکه  جؤراوجؤرةکان بوو 
لة  بةکاردةهات،  شةإةکاندا  لة  کة 
هةموو جيهاندا پاش کؤتايي جةنگ، 
مؤزةخانة بؤ ئةو چةکانة دةکرَيتةوة، 
ئةمةش لةپاش شادبووني جةماوةر 
ءةدةستهَيناني  جةنگء  کؤتايي  بة 

رزگاريي.
هةموو  کوردستاندا  لة  ئةمإؤ 
شادييةوة  بــةوپــةإي  جــةمــاوةر 
ـــةن بؤ  ـــاردةک ــنء ک ــؤش ــدةک ــَي ت
هــةَلــبــژاردنــةکــان،  سةرکةوتني 
دونياي ئةمإؤش دونيايةکي تازةية، 
ئاشتي  بة شَيوازي  خةَلک  ئةمجارة 
تَيدةکؤشَيت، کةواتة مؤزةخانةکةش 
پَينووسانه  ــةو  ئ بــؤ  پَيويستة 
دروستبکرَيت، چونکة سةرکةوتنيان 

ءةدةستهَيناوة بؤ ميللةت.
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بةهؤي  دةبــنــة  كــة  كةسانةي  ــةو  ئ

ياخود  ديكة،  كةسانَيكي  ضةواشةكردني 

رَيطايةكي  هةر  بةر  ثةنادةبةنة  راستةوخؤ 

ناياسايي بؤ ئةو مةبةستة، ئةوانة سزاي ياسايي 

دةيانطرَيتةوة، دةبَيت بدرَين به  دادطا

birura.rozhnama@gmail.comبؤضـــوون

ــــــردوو، هــه رچــي  ســاَلــي راب
خوَيندكاراني دواقؤناغه كاني خوَيندني 
زانكؤء په يمانگاكان بوو، هاتء هاوارء 
سه فره ي  بؤ  بــوو  خؤپيشاندانيان 
نه ده دانه وه ،  ءةآلمــي  كه س  عيلميء 
هةَلبژاردندا،  سايه ي  له   ئه مساألء 
ئاساييه  كوليه ي دوو سه فره ش بكات، 
حوبي،  يه كَيكيشيان  عيلمي  يه كَيكيان 
شاره كانه   كؤآلني  هه رچي  دوَينآ  تا 
بوو،  هه ال  هه ال  كونء  كون  جه رگيان 
پاره ء قير نه بوو پَيي پينه  بكه ن، ئَيستا 
قير  ئه وه نده   هةَلبذاردندا  سايه ي  له  
كوردييه كي  په نده   رؤني  ءه ك  زؤره،  
كوَيي  له   نازانن  زؤره ء  كه   لَيهاتو وه  
عاجباتي  ريزَيك  ئه مانه ء  هةَلسون، 
به الي  ئه وه ي  ديكه ي خزمه تگوزاريي، 
منه وه  سه يره  ئه وه يه،  كه  چؤن حساب 
بؤ ئه وه  ناكرَيت كه  خةَلك ده زانَيت ئه وه  
ره شي  چاوي  خاتري  له به ر  هه مووي 
ئه وان نييه ، ئه گه ر هةَلبذاردن نه بوايه،  
ده بوو  قه رةباَلغ  ئه وه نده   دهؤك  نه  
جاده كانيش  نه   عيلميء  سه فه ري  بؤ 
قيري  به   ده چووةوه   ءاإه ش  چاويان 

ره شء نوآ.
بوومايه،   ده سةآلت  له   ئه گه ر  من 

هةَلبذاردن  له  سه روبه ندي  قــه ت 
ئه وه نده  ءه عدم نه ده دا له به ر دوو هؤ:

ــك هــه مــووي  يــه كــه مــيــان: خــةَل
زؤر  تؤ  كه   له به رئه وه  نييه   ده زانَيت 
ده تــه وَيــت  بةَلكو  خزمه تگوزاري، 
دأل سه غي  باشء  مانگ  دوو  بؤ  ته نيا 
مانگيش   (١٠ ساألء   ٣) ده ربكه ويتء 
ساأل  چوار  ئه گه ر  (ئه وه   بيت،  بَيمنه ت 
نه ك چوارده   بَيت،  هةَلبذاردن  جارَيك 

ساأل جارَيك).
دةَلَييت  ــه رده م  ب تؤ  دووه ميان: 
بودجه ي  ءه رنــاداتــه   ده ســت  حيزب 
گشتيء به  بإي چه نده ها مليار دؤالريش 
خانوء قوتابخانه  دروستده كه يت، ئاخر 
حيزبه   ئه و  ناَلَيت  خةَلك  ناپرسيت 
له كوَيوه   دؤالره   هه موو  ئه و  چاوكاَله  
ءه عدي  په خشاني  ده كاتء  ته خشان 

هةَلبذاردني پآ ده نووسَيته وه .
كه شفن  ئه وه نده   ءه عدانه   ئه و 
ئه و  نوكته ي  ءه ك  ــك،  ــةَل خ الي 
كه   لَيهاتووه   ميسري  سه عيديه ي 
رؤيشته  دوكاني كه لوپه لي كاره باييء 
چه ندة )؟  بايي  ته له فزيؤنه   (ئه و  ءتي 
به  سه عيدي  بابه  شت  (بإؤ  فرؤشيار 
ده بَيتء  توإه   زؤر  كابرا  نافرؤشين) 

ده إوات  بيكإم،  ده بَيت  هه ر  دةَلَيت 
سه نگين  گــرانء  جلوبه رگي  شازي 
دوكانه كه ،  ده إواته وه   له به رده كاتء 
(نيوه إؤتان باش زه حمه ت نه بَيت ئه م 
فرؤشيار  چه نده )؟  بايي  ته له فزيؤنه  
به   هيچ  بابه   ده ره وه   (بــإؤ  دةَلَيت 
سه عيدي نافرؤشين)! كابراي سه عيدي 
به   ئه مجاره يان  ده بَيتء  توإه   زؤر 
په چه يه كه وه   به   ژنانه وه ء  جلوبه رگي 
ده چَيته وه  دوكانه كه وه، (سآلوي خواتان 
به چه نده) ؟  ته له فزيؤنه   ئه م  برا،  لَيبَيت 
به   شت  گيان  كاكه   (بــإؤ  فرؤشيار 
سه عيديه كه   نافرؤشين)؟!  سه عيدي 
الده باتء  په چه كه ي  ده بَيتء  شَيت 
ده ناسيته وه )؟!  من  چؤن  (تؤ  دةَلَيت 
ئــه وه   (ئاخر  دةَلــَيــت  فرؤشياره كه  
فول  غه ساله ي  ئه وه   نييه !  ته له فزيؤن 
ده تناسمه وه) ؟!  بؤيه   ئؤتؤماتيكه ، 
بكاته   ده مامك  هــه زار  حيزبيش  جا 
خةَلك  كاره كانيه وه،   ــدء  ءه ع بــه ر 
سه عيدييه كاني  ده يناسَيته وه  ءه عده  
(شوكر  ءته ني  مه حوي  هةَلبذاردنن، 
ئــه وه   تَيده گه ن  ميلله ت  هؤشياره  
ئينتيخاباته،  بؤيه  حكومه ت  به ره به ري 

فول ئؤتؤماتيكه). 

هةلَبژاردنء
 حكومه تي فول ئؤتؤماتيك...

هوشيار عه بدولَآل

چـةواشـةکـردنـي ءيـژدان،
لـکـردنـي مـافـةکـانـي تـاكء  کـؤمـةلَـة شـيـَ پـيـَ

رؤَلي  بة  طرنطيدانة  ئةمإؤ  سةردةمي 
توَيذةكانييةوة،  ضينء  هةموو  بة  كؤمةأل 
هةريةكة ئاسؤيةكي بيركردنةوةي لة ثانتايي 
ئةم  داطيركردووة،  يةكدا  بيستء  سةدةي 
بةرزة،  شياوء  هزري  بة  ثَيويستي  سةدةية 
لَيكدانةوةي  طــةرمء  خوَيني  بة  ثَيويستي 
داخوازييةكاني  ثإكردنةوةي  بؤ  وردة 
ئةو  توَيذ  باشترين  تةكنةلؤذيا،  جيهاني 
مسؤطةركردني  بؤ  بسثَيردرَيت  ثآ  ئةركةي 
داهاتوو  ــةوةي  ن بؤ  بةختةوةرانة  ذياني 
ثَيداني  رَيطاي  لة  ئةمة  الوةكانن،  طةنجء 
لة  كــاركــردن  ــواري  ب رةخساندني  هــةلء 
تةنيا  نيية  ئةوة  طرنط  ئاستةكاندا،  طشت 
طرنط  بةَلكو  مــةيــدان،  بَينة  طةنجةكان 
ض  بة  تواناكان،  لة  كام  طةنج  كامة  لةوةداية 
دةستنيشاندةكرَيتء  توَيذة  ئةم  ثَيوةرَيك 
كَيية  بزانرَيت  بؤئةوةي  دةكــات  ئةمة  كآ 
كارة  ئةم  الوةكان  نيية  مةرج  ثَيشةوة،  دَيتة 
هــزرةي  ئــةو  هــزرةكــان،  دةكــرَيــت  بكةن، 
كاردةكاتء  طةنجةكان  بــةرذةوةنــدي  لة 
بة  هةوآلنة  ئةو  دةبَيت  نيية  ضار  دةدوَيــت، 
زؤرن  دةرفةتةكانيش  ءةربطيرَيت،  هةند 
بةتايبةتي لة بواري ئاوةدانكردنةوة، زانست، 
دامودةزطاكاني  رَيكخراوةكانء  ئابووري، 
ئةركء  ضوارضَيوةي  لة  جَيبةجَيكردن، 

الوان  خؤسةثاندني  بةهؤي  مافةكان. 
ءايكرد  بوارانة،  ئةم  بةرةوثَيشبردني  لة 
بة  بدات  ــةت  دةرف كوردستان  ثةرلةماني 
طةنجان لة تةمةني (٢٥) ساَليدا بتوانن خؤيان 
ثةرلةماني  هةَلبذاردني  بؤ  بكةن  كانديد 
دةرفةتة  ئــةم  سةركةوتني  كوردستان، 
لةسةر خودي الوان دةوةستَيت تا ض ئاستَيك 
دَلنياييةءة  متمانةء  بة  بةرثرسيارَيتيية  ئةم 
كؤمةَلطا  ذياني  لة  طؤإانَيك  ئايا  هةَلدةطرن، 
نةيارانيان  الينطرانء  ــرةوي  ط لةنَيوان 
كةمكردنةوة  ئايا  دةدؤإَينن؟  يان  دةبةنةوة 
لة تةمةني ثاَلَيوراوان بؤ ثةرلةمان بةرامبةر 
خوَيندنةوةيةك  ض  ذنان  رَيذةي  زيادكردني 

هةية؟
ــان لة  ــرةت ــاف ــي ئ ــوون ــةزم ــت ئ ــَي دةب
دابَيت  ئةوةي  هاني  كوردستان  ثةرلةماني 
بة  شانسي  بةرزبَيتةوةء  رَيذةكةيان  هةم 
يان  ثَيشةوة؟  بَينة  ئةوانيش  دا  طةنجانيش 
ئةمانة  كاتيية؟  بؤضوونَيكي  هــةوةســةء 
ئةم طؤإانة  هةَلدةطرينء  ئايندة  بؤ  هةمووي 

ئةوكات ثَيويستى بة هةَلسةنطاندن دةبَيت. 

* سةرؤكي يةكيَتي

كوردستان ثةرلةمانتاراني 

سةردةمي طةنجء الوان
نيعمةت عةبدولَآل

ئةمين جاف
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بـةدواداضــــوون

ئيختيار جةمال 

لة ضوارضَيوةى بةردةوامى دؤسيةى 
نَيودةوَلةتيدا،  ميدياى  لة  تاميلةكان 
شةإى  (لة  دةنووسَيت  تايمز  نيؤرك 
نييةء  بــــراوة  كـــةس  ــكــادا  ســريــالن
ناتوانَيت  ئَيستاش  سريالنكا  حكومةتى 
مةدةنى  خةَلكى  تاميلء  شةإكةرةكانى 
ئــةوةى  ســـةرةإاى  لَيكجيابكاتةوة، 
زياتر لة (٢٨٠) هةزار كةس ثَيويستيان 
خــواردنء  سةرةتايى  يارمةتى  بة 
سكرتَيرى  كيمون  بان  هةية.  دةرمــان 
اليةنةكانى  نةتةوةيةكطرتووةكانء 
رووى  بة  دةرطا  كردووة  داوايان  ديكة 
نَيودةوَلةتييةكاندا  مرؤيية  رَيكخراوة 
ــى  ــداران ــةآلم دةســةآلت بــكــرَيــتــةوة، ب
تاميل  ئاوارةكانى  نادةن  رَيطا  كؤَلؤمبؤ 

ثَيبطات.  ثَيويستيةكانيان 
لةم  تاميل  نةتةوةى  رووداوةكانى 
ميدياى  زؤرى  سةرنجى  ــةدا  ــي دواي
راكَيشاء  ــؤى  خ بــؤ  ــى  ــةت ــودةوَل ــَي ن
بةردةوامن.  سةرنجانة  ئةو  تائَيستاش 
كورد  نووسةرانى  رؤذنامةنووسانء 
ناوبرد،  كورد  ئامؤزاى  بة  ئةوانيان 
ــةوة كة  ــداي ــةَل ــان ه ــةوةي ـــةإةى ئ الث
طةورةترين نةتةوةى بآ دةوَلةت كورد 
قةبارةى  بة  تاميلةكان  بةَلكو  نيية، 
زياتر لة (٧٧) مليؤن كةس، طةورةترين 
نةتةوةى جيهانن كة تائَيستاش قةوارةى 
رةخــنــةطــران  نيية،  ســةربــةخــؤيــان 
ئؤباَلى  كورديدا،  نَيودةوَلةتىء  لةئاستى 
ءآلتى  داطيركردنةوةى  تراذيدياى 

ئةستؤى  خستة  تاميليان،  نةتةوةى 
ئيدارةى ئؤباماء بةوة تؤمةتباريان كرد 
كردبوو  ئاوةآل  كؤلؤمبؤى  دةستى  كة 
تورةكةثَيوانى   بة  ســووتــانــدنء  بؤ 
شَيوازَيكى  بة  تاميلةكان  ءآلتى  خاكء 
دةستى  لةسةر  كة  لةوةى  توندتر  زؤر 
ــدا،  رووي غــةزة  لة  ئيسرائيل  سوثاى 
هةندَيك لة ضاودَيران ثَييانواية، دةوَلةتى 
ضةند  لــةمــاوةى  سريالنكا  نــاوةنــدى 
بةتايبةتى  تائَيستاء  لةمةوبةر  مانطَيك 
لةسةر  جيهان  هةموو  سةرنجى  كاتَيك 
هَيرشَيكى  بة  دةستيكرد  بوو،  غةزة 
بةربآلو بؤ سةر تاميلةكان كة دةوترَيت 
ئيسرائيلء  ضين،  هندستان،  ثاَلثشتى 
لةطةأل  ئةمريكاى  ــى  داراي ثشتيوانى 
ءةك  قــةدةغــةكــراوى  ضةكى  ــووةء  ب
بةكارهَينراوة،  تَيدا  فؤسفؤإى  بؤمبى 
ئةوة  ثاساوى  بة  تةنيا  ئةمانة  هةموو 
«تيرؤريستن»،  تاميل  ثَلنطةكانى  كة  بوو 
كَيشةكةيان  بة  طرنطى  ئــةوةى  بةبآ 
داطيركراوة  نةتةوةيةكى  كَيشةى  كة 
بدرَيتء رةضاوى ثرةنسيثء كؤدةكانى 
رووبةإووبوونةوة  لةو  بكرَيت  ئةخالق 

ناعاديالنةيةدا.  ناهاوسةنطء 
مليؤن   (٢٠) ءآلتَيكى  سريالنكا 
دانيشتووانى   ٪١٤ نزيكةى  كةسيية، 
ءآلتة  ئةو  خؤرهةآلتى  باكوورى  لة 
ضةند  لة  زياتر  تاميلنء  نةتةوةى  لة 
سةربةخؤيى  بةدةستهَينانى  بؤ  دةيةية 
شةإدةكةن،  كؤلؤمبؤ  دةوَلةتى  لةطةأل 
تاميلةكان  رزطاريخوازى  بزووتنةوةى 
تاميل  ئــازاديــى  ثَلنطةكانى  لــةاليــةن 

سةركردايةتى دةكرَيتء لةطةأل ئةوةشدا 
بةآلم  نةتةوةيين،  كَيشةيةكى  خاوةنى 
توندءتيذيى  بةكارهَينانى  بةهؤى 
تيرؤريست  بة  ءآلتةوة،   (٣٢) لةاليةن 

ناسراون. 
لة  زياتر  دةطاتة  تاميلةكان  ئاثؤرةى 
زؤرىء  بةشى  كة  كةس  مليؤن   (٧٧)
نزيك بة (٦٥) مليؤن كةسيان لة هندستان 
ئةو  ءياليةتةكانى  لة  يةكَيك  لة  دةذين، 
ءآلتة بة ناوى تاميل نادو كة سةربةخؤ 
 ٪٦ هيندوس،  تاميلةكان   ٪٨٨ نين، 
مةسيحين،  ٥,٥٪يشيان  مسوَلمانء 
تايبةت  مــَيــذووى  كلتوورء  ــانء  زم
بةشدارى  مَيذوودا  لة  هةيةء  بةخؤيان 

شارستانييةتء  بؤ  هةبووة  بةرضاويان 
ئَيستا  ناوضانةى كة  ئةو  شارستانييةتى 
لة هندستان بة تاميل نادو ناسراوة، كة 
تاميل  شارستانييةتى  بة  رابردوودا  لة 

ناوبانطى هةبووة. 
ذمارى تاميلةكان لة سريالنكا زياتر 
لة (٣) مليؤن كةسة، بؤ ماوةيةكى درَيذ 
ءآلتةدا  ئةو  ناوةندى  دةوَلةتى  لةطةأل 
لةم  سةربةخؤيى،  بؤ  شةإدابوون  لة 
ساأل   (٣٠) نزيكةى  دواى  دوايــيــةداء 
مافةكانيان  بةدةستهَينانى  بؤ  هةوَلدان 
بة سةركردايةتى  سةرؤكى ئةفسانةيى 
بزووتنةوةى ثَلنطةكانى تاميل (ظَيلوثيلةى 
ديكة  جــارَيــكــى  بــؤ  ــاران)،  ــاك ــه ــراب ث
(ظَيلوثيلةى  داطيركرايةوة،  خاكةكةيان 
تيرؤريست  وةك  ــاران)  ــاك ــه ــراب ث
ناسرابوو، بةآلم بة راى ضاودَيران ئةوة 
تاميلةكان  كَيشةى  لة شةرعيةتى  هيضى 
بةهؤى  زؤرجار  نةكردووةتةوةء  كةم 
ءا  تؤمةتى  زلهَيزةكانةوة،  بةرذةوةندى 
رزطاريخوازةكان،  طروثة  ثاأل  دةدرَيتة 
دةوَلةتةكان  ثَيشَيلكاريى  ئةطةرضى 

لةوان زياتريش بَيت. 
لة  تاميل  رزطاريخوازى  ثَلنطةكانى 
(ظَيلوثيلةى  سةرؤكايةتى  بة  ١٩٧٦دا 
لةماوةى  ــةزراوة،  دام ثرابهاكاران)   
نَيوان  شــةإى  لة  دةيــة  سآ  نزيكةى 
لة  زياتر  سريالنكا  حكومةتى  ئةوانء 
بة  قوربانى،  بوونة  كةس    (٧٠٠٠٠)
توانييان  ئةوان  ثَلنطةكان،  دامةزراندنى 
بؤ  تاميل  طةنجةكانى  زؤرى  سةرنجى 
بوونة  كــردةوة  بة  رابكَيشنء  خؤيان 

نوَينةرى بزاظى رزطاريخوازى تاميل. 
ئاطربةستيان  ٢٠٠١دا  لة  ثَلنطةكان 
لة  ءاز  راشيانطةياند  راطةياندبوء، 
دةهَيننء  سةربةخؤيى  داواكـــارى 
خؤجَييى  دةسةآلتداريةتى  لة  بةجؤرَيك 
رةسمى  بة  ٢٠٠٢دا  لة  ــن،  دةب رازى 
دةوَلةتى  ئةوانء  لةنَيوان  ئاطربةست 
ناوةندى سريالنكا مؤركرا كة نةرويجء 
ئةو  ضاودَيرى  ئةسكةندةنافيا  ءآلتانى 
بؤ  ــةردووال  ه دةكــرد،  ئاطربةستةيان 
لة  دواتر  كردء  طفتوطؤيان  جار  شةش 
٢٠٠٣دا ثَلنطةكان ثَيشنيازى ئيدارةيةكى 
لةاليةن  كة  كــرد  كاتييان  هاوبةشى 
ثَيشوازى  نَيودةوَلةتييةوة  كؤمةَلى 
بايكؤتى  ــةوان  ئ ٢٠٠٥دا  لة  لَيكرا، 
ئةو ءآلتةيان  هةَلبذاردنى سةرؤكايةتى 
بة  رَيطايان  ئةوان  دةوترَيت  كة  كرد، 
كؤنتروَلى  ذَيــر  ناوضةكانى  خةَلكى 
دةنطدان  بةشدارى  نةدابوو  خؤيان 
ءياليةتة  لةاليةن  كردةوةية  ئةو  بكةن، 

يةكطرتووةكانى ئةمريكا ئيدانة كرا. 
كة  كيلينوضيضى  شارى  ٢٠٠٩دا  لة 
تاميلةكان  ديفاكتؤى  ثايتةختى  ءةك 
سةندرايةوة  ئةوان  دةست  لة  ءابــوو، 
كة زيانى مةعنةوى طةورةى لةوان داو 
بووة هؤى كةمبوونةوةى اليةنطرانيان. 
(سَيليظَيرا  مانطةدا  ئــةم  ١٧ى  لة 
شةإ  ــد،  ــان ــطــةي راي ثــاســمــانــاســان) 
سريالنكا  حكومةتى  ئــةوانء  لةنَيوان 
ناخشةكةى،  كؤتايية  طةيشتووةتة 
سريالنكا  ئــةوةش  لــةطــةأل  هــاوكــات 
تةرمى  هاوكات  راطةياند،  سةركةوتنى 
ثرابهاكاران لة تةلةفزيؤنى رةسميى ئةو 
لة  خــؤى  كة  ثيشاندةدرا،  ءآلتـــةوة 
تازةى  قؤناغَيكى  دةستثَيكردنى  خؤيدا 

دةطةياند. 

تاميل،  ثَلنطةكانى  سياسى  باَلى 
سةر  بؤ  سريالنكا  سوثاى  هَيرشى 
طروثةكةيان  سةركردايةتى  ئةندامانى 
درابوون،  طةمارؤ  دورطةيةكدا  لة  كة 
سريالنكاوة  سوثاى  لةاليةن  هةموويان 
كؤمةَلكوذيىء  هةوَلَيكى  بة  كــوذران، 
سايتَيكى  لة  دةزانـــنء  شــةإ  تاوانى 
نَيت،  تاميل  ناوى  بة  خؤيان  بة  نزيك 
نةتةوةى  ــك   رؤذَي ضةند  ــاوةى  م بؤ 
(ظَيلوثيلةى  زيندووبوونى  لة  تاميليان 
بةآلم  ــردووة،  دةك دَلنيا  ثرابهاكاران) 
سةركردةكةيان  كة  رايانطةياند  دواتر 
لةثَيناوى ثاراستنى  (سةروةريىء مافى 
بةرثرسى  بووة.  شةهيد  نةتةوةكةى) 
ثَلنطةكانى  نَيودةوَلةتييةكانى  ثةيوةنديية 
يةكَيتى  لة  داواى  (ثاسماناسان)،  تاميل 
نَيودةوَلةتى كردووة  ئةوروثاء كؤمةَلى 
كؤمةَلكوذيى  لة  بكات  لَيكؤَلينةوة  كة 
خةَلكى  سياسييةكانيانء  سةركردة 
مةدةنى كة لةاليةن سوثاى سريالنكاوة 
ــة شــةإدا  ــةوةى ل ــئ ــَي كـــــوذراون، ب

بةشداربووبن.
ئاذانسةكان  رؤذَيك  ضةند  ماوةى 
كوذرانى  لةسةر  هاودذيان  هةواَلى 
(ثرابهاكاران) بآلودةكردةوةو بةركةوتن 
تارماييدا  لة  ثرابهاكاران  مانةوةى  يان 
ثَلنطةكانيش دانيان بة  بوو، بةآلم دواتر 

كوذرانى سةركردةكةياندا نا.
مــردنــى  ضــــاودَيــــران،  راى  ــة  ب
دةستثَيكردنى  سةرةتاى  (ثرابهاكاران) 
مردنى  بة  تَييدا  كة  تازةية  قؤناغَيكى 
تاميلةكان  ئةفسانةيى  ســةركــردةى 
خةباتى  ثرابهاكاران)،  (ظَيلوثيلةى 
خةونى  راناوةستَيتء  تاميل  نةتةوةى 
ئةوان بة شَيوازى ديكة درَيذة بة ذيان 

دةدات. 
ميديا جيهانييةكان باس لةوة دةكةن، 
بردنى  بة  دةستيكردووة  سريالنكا  كة 
مَيردمنداآلنى تاميل كة نيطةرانى تازةى 
دروستكردووة، لةكاتَيكدا كة ئاوارةكانى 
كؤلؤمبؤ  زةحمةتدانء  لة  زؤر  تاميل 
يارمةتى  طةياندنى  لةبةردةم  رَيطرة 

مرؤيى ثَيويست بةوان. 
لة  تايمز)  ــؤرك  ــي (ن ــةى  ــام رؤذن
بارودؤخى  باسى  ٥/٢٦دا   سةروتارى 
كــردووةء  تاميلييةكانى  نالةبارى 
هيض  ـــةإةدا  ش (لــةو  نووسيويةتى 
هةية  ئةوة  ترسى  نييةء  بــراوة  كةس 
ءةك  تاميلةكان  هةموو  سريالنكا  كة 
اليةنطرى ثَلنطةكان ئةذماربكاتء درَيذة 

بة ثَيشَيلكردنى ئةوان بدات).
بة  (ثرابهاكاران)  كة  ئةوةدا  لةطةأل 
سؤزى  بةآلم  ناسرابوو،  تيرؤريست 
كة  تاميلى  دياسثؤراى  زؤرء  خةَلكى 
خاوةنى ثَيطةى بةهَيزن لة سةرانسةرى 
بةناوبانطى  هةذاند. رؤذنامةى  جيهاندا، 
بةشَيوةيةكى  مةيل)  ئاند  (طلوب  كةنةدا 
(ثرابهاكاران)ى  مردنى  دراماتيك  زؤر 
ءَيناكردبوو، ءةك ئةوةى كة لة تراذدياى 
فروشرابوونء  كة  ــوو  دةض طةلَيك 

لَيكرابوء. طةلةكؤمةكةيان 
نووسيبووى  مةيل)  ئاند  (طلوب 
ـــدا  ـــةت لـــةكـــاتـــى مـــردن ـــان ـــةن (ت
ثرابهاكاران  ظَيلوثيلةى  ضاوةكانى 
تةواو  بوون،  ءَينة  سةرنجإاكيشترين 
كراوةء روون، ءةك ئةوةى لة ئامانجَيك 
تاميلةكان  ساأل   ٣٠ ماوةى  بؤ  بإوانن، 

هيواكانيان بةو ضاوانةوة طرَيدابوو).

كورد طةورةترين نةتةوةى بآ دةولَةت نيية

ئاثؤرةى تاميلةكان دةطاتة زياتر لة (٧٧) مليؤن كةس كة بةشى 

زؤرىء نزيك بة (٦٥) مليؤن كةسيان لة هندستان دةذين، لة 

يةكَيك لة ءياليةتةكانى ئةو ءآلتة بة ناوى تاميل نادو كة سةربةخؤ 

نين، ٨٨٪ تاميلةكان هيندوس، ٦٪ مسوَلمانء ٥,٥٪يشيان 

مةسيحين، زمانء كلتوورء مَيذووى تايبةت بةخؤيان هةية
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حكومةت

ءةك ساحير

عةبدولَآل رَيشاوى

ءادةى  ــى  ــردن ــك ــاري دي ــةأل  ــةط ل
بةثةلة  تةمموز،  مانطى  هةَلبذاردنةكانى 
كةوتة  سلَيمانى  ئيدارةى  لة  حكومةت 
ثرؤذةكانى  زيادكردنى  كــاركــردنء 
ــةوةى  ــذكــردن درَي خزمةتطوزاريىء 
كاتةكانى كاركردن بؤ درةنطانى شةو، هةر 
ئيدى شارةوانيى سلَيمانى  لةو ءادةيةوة 
بةشَيوةيةكى زؤر سةرنجإاكَيشء سةيرء 
ساحيرانة كةوتة ئيشكردنء قيرتاوكردنى 
شةقامة ضاأل ضاآلويية فةرامؤشكراوةكانى 
بةآلم  ديكة،  ثرؤذةى  سلَيمانىء ضةندين 
ئةم ثرؤذة بةثةالنةى حكومةت لةم كاتةدا 
بةَلكو  ستايش،  مايةى  نابنة  هةر  نةك 
الى خةَلكى هؤشيار دةبنة جَيطاى دةيان 
ثرسيارء لةطةأل خؤيان سةدان ئاماذةى 

سةرسوإمان دةوروذَينن! 
ديارة ئةنجامدانى ئةو ثرؤذانة ثَيشتر 
تواناى  حكومةتيش  بــوونء  ثَيويست 
ئةى  بةآلم  هةبووة،  جَيبةجَيكردنيانى 
نةدراون؟  ئةنجام  تائَيستا  بؤضى  كةواتة 
وةك  حكومةت  يان  نةبوون  ثَيويست 
تواناى  دةَلَين،  بةرثرسةكان  لة  هةندَيك 
ثرؤذانةى  هةموو  ئةو  جَيبةجَيكردنى 
بَيطومان  دياريكراوة؟  دةسةآلتى  نييةو 
قيرتاوكردنى ناو شارى سلَيمانى لة ءادةى 
شةوو رؤذَيكداو سةرثَيخستنى دنيايةك 
هةَلبذاردنةوة،  بؤنةى  بة  ديكة  ثرؤذةى 
سةلمَينةرى ئةوةية كة تائَيستا حكومةت 
درؤى لةطةأل خةَلك كردووةء ئةو جؤرة 
قسانةش راكردن بووة لة جَيبةجَيكردنى 
ئَيستا  كة  ئةمةش  سةرشان،  ئةركى 
دةكرَيت بةكارهَينانى خزمةتطوزارييةكانة، 
ءةك بانطةشةى هةَلبذاردن كة لة بنةإةتدا 
ئاسايي  مافَيكى  خزمةتطوزاريانة  ئةو 
سةرشانى  رؤذانــةى  ئةركَيكى  خةَلكء 
بانطةشةى  ءةك  ناكرَيت  حكومةتةو 

هةَلبذاردن بةكاربهَينرَيت.
لَيرةوة ناضارين بَلَيين ئةم حكومةتةى 
ــةر  ــادووط ج ساحيرو  ـــى  رؤَل ئَيمة 
دةطَيإَيت، ضاوبةست لة خةَلكى دةكاتء 
هَيزى  نمايشى  ثَيشبإكَييةكدا  لــة 
ءادةيةكى  تا  دةيةوَيت  دةكــاتء  خؤى 
هةر  رابكَيشَيت،  سةرنجيان  دياريكراو 
ثاش تةواوبوونى ماوةى ثَيشبإكَيكةش، 
شتةكان ءةك خؤيان لَيدَيتةوةو سيحرى 

ساحيران بةتاأل دةبَيتةوة.
لَيرةوة ثرسيارَيكى ديكة كة ثرسيارى 
ثرؤذة  يةخةى  دى  جارَيكى  (كوالَيتيية) 
حكومةت  ماوةيةى  ئةم  بةثةلةكانى 
ئةو  ئايا  دةطرَيتةوة،  (ئيدارةى سلَيمانى) 
تةواون؟  كوالَيتييةوة  لةإووى  ثرؤذانة 
هيض طرةنتييةك نيية ئةو شةقامانةى بؤ 
بانطةشةى هةَلبذاردن لة شةوو رؤذَيكدا 
قيرتاو دةكرَين، لةذَير ثشكنينى تاقيطةدا 
دةربضنء بؤ ضةند ساَلى دواتر خؤبطرن! 
بةَلكو لةطةأل بةتاَلبوونةوةى سيحرةكةدا، 

ئةوانيش هةَلدةوةشَينةوة. 
كوالَيتى  ثرسيارى  ــى  ــدن وروذان
هةَلبذاردن،  بةثةلةكانى  ثرؤذة  لةسةر 
كارو  ثَيشينةى  ئةطةر  نيية،  ستةمكارانة 
حكومةت  ثَيشى  لةمةو  ضاالكييةكانى 
خؤمان  بةبير  كوالَيتييةوة  ــةإووى  ل
بهَينينةوة، ئيدى لةم رووةشةوة جارَيكى 
دى كارةكانى حكومةتةكةى ئَيمة لة كارى 
ساحير دةضَيت، ضونكة ئيشى ساحير بآ 

كوالَيتييةء ءةهمة.
reshawyaxt@yahoo.com

لة  سياسيي  طــؤإانــي  مةتةَلي 
هةر  لة  زياتر  ئةمإؤدا  لة  كوردستان 
مشتومإو  طرنطيء  ديكة،  بابةتَيكي 
ــةي  ــة. وش ــةي ــةر ه ــةس ــــرةوي ل ط
مةدلولي  ضةندين  هةَلطري  طؤإانكارى 
هةر  طروثةو  هةر  جياوازة،  سياسي 
بة  خــؤي  كة  شَيوةيةي  بــةو  هَيزة 
طؤإانكارى  باسي  دةزانَيت  دروستي 
ضةشنَيك  بة  بارودؤخة  ئةم  دةكات، 
نارؤشنييةك،  دةكرَيت،  لةسةر  قسةي 
سياسي،  فيكري  قوَلي  ديدَيكي  ضاكتر، 
ناوةإؤكي  مؤدَيلء  لةسةر  قسة  كة 
تا  بكات  سياسيية  طؤإانكاريية  ئةو 
رادةيةك رؤشن نيية، ءاتة لةئَيستادا بة 
هةموو ئةوانةشةوة كة بةرهةمهَينةري 
يان  سياسين،  ئيفليجي  دؤخَيكي 
ئةوانةي هوشيارييء ديدي سياسييان 
نيية،  ليبراآلنة  ديدَيكي  طؤإانكارى  بؤ 
طؤإانكارى  لةسةر  قسة  هةموو  ئَيستا 

دةكةن.
بووةتة  ءآلت  ضاككردني  ويستي 
جةماوةريي،  نيشتماني  ءيستَيكي 
سروشتي هَيزي سياسيش ءاية، لةكوآ 
هةية،  جةماوةري  ئيرادةي  زانيتي 
دةيةوَيت بةدواي ئةو دةنطةدا بإواتء 
شرؤظةكردني  بؤ  بكات،  خاوةندارَيتي 
دةبَيت  كوردستان    سياسي  رةوشي 
هةَلوَيستة  جديي  ثرسيارَيكي  لةسةر 
بكةين، هةرَيمي كوردستانء ئةو كَيشة 
ناوخؤييانةي رووبةإووي بوونةتةوة، 
رةوشي  خراثي  بة  ثةيوةستن  ئاخؤ 
ئيدارين)؟  (كَيشةيةكي  بةإَيوبردنةوة 
قةيراني  لةبةردةم  جةوهةردا  لة  يان 
بؤ  سياسيداين؟  حوكمإاني  مؤديَلَيكي 
ءةآلمي ئةو ثرسيارة دةبَيت لةسةرةتادا 
سياسي  مؤدَيلي  شَيوةي  سةيري 

لة  سياسي  دةسةآلتي  بكةين،  ئَيستا 
كوردستان دةسةآلتَيكي بانطةشةكةرة، 
نةك هَيزي خاوةن ئيرادة، بةو مانايةي 
دةكات،  طةورة  دروشمي  بانطةشةي 
شــاراوةي  هَيزي  هةناويدا  لة  بةآلم 
ثاوانخوازيي نةرجسي دةسةآلتخوازء 
دةكات،  ئاراستةي  بةرذةوةنديخواز 
ئةم  ناتوانين  زانستييةوة  ــةإووي  ل
مؤدَيلة سياسييةي ئَيستا ثؤلَينبةندييةكي 
مؤدَيلَيكي  نة  بكةين،  بؤ  ئةكاديمي 
نة  ئيسالميية،  مؤدَيلَيكي  نة  ليبراَلة، 
مؤدَيلَيكة  بةَلكو  ديموكراتة!  سؤشيال 
جطة لة ئاستة عةمةليةكةي كة كَيشةي 
بةآلم  هةية،  ئةداي  خراثي  طــةورةي 
لة  فيكريشةوة  طــوتــاري  لـــةإووي 
بةو  سياسيداية،  طةورةي  قةيرانَيكي 
دةسةآلت  فيكري  كؤنسَيثتي  مانايةي 
كةسيء  ئازاديية  ذيانء  بؤ  بةطشتيي 

طشتييةكانى ضين؟ ناديارة.
ثارَيزةري  هَيزةكة  شوَينَيكدا  لة 
هةندَيك  لة  ديكةدا  ديوَيكي  بة  ئايينةء 
دؤخـــدا ثــاســةوانــيــةتــي، هــةروةهــا 
لةهةندَيك كاتي دي باسي مةدةنيةتء 
ئازاديي تاك دةكات، لة كاتَيكي ديكةدا 
ناسيؤناليزمي  بةرطَيكي  هَيزَيكة 
هيضيان  لةإاستيدا  بةآلم  دةثؤشَيت، 
سياسةتي  بة  مؤدَيلة  بةَلكو  نيية، 
ئةو  ــات،  ــاردةك ك رؤذ  رازيــكــردنــي 
سياسةتةي ئةم هةرَيمةي تةواو زامدار 
طةورةي  قةيراني  ثاشانيش  كردووةء 
بةرهةمهَيناوة،  خؤشي  خــودي  بؤ 
كوردستان  لة  بةَلَي  تَيطةدةين  لَيرةوة 
كَيشةي سةرةكي (قةيرانَيكي سياسيية)، 
ئةطةرء  ضةند  سياسيدا  قةيراني  لة 
خؤإسكء  بةشَيوةيةكي  طريمانةيةك 
ثةرضةكردارانة دروستدةبن، ئةطةرَيك 

توإةييةكي  كة  جةماوةريية  توإةي 
ــةرةدا  ــةط ــةم ئ ثــةرضــةكــرداريــيــة، ل
طرنطة  بةاليةوة  ئةوةندةي  جةماوةر 
ئةوةندة دؤخي  بارودؤخةكة بطؤإَيت، 
بةالوة  دةطوزةرَيت  ضي  ئةوةي  دواي 
ئةو  ثرسياري  دروســت  نيية،  طرنط 
ئةي  نةك  ئَيستاية،  طؤإيني  لةسةر 
هةستة  ئةم  دةبن؟  ضي  ئةمانة  دواي 
فراوانة جةماوةريية بؤ خؤي بزوَينةرء 
طــؤإانــكــاري  طرنطي  فاكتةرَيكي 
مانةوة  ءةستانء  بــةآلم  سياسيية، 
نوخبةيةكي  بووني  بةبآ  ئةطةرةدا  لةم 
كة  جديي،  بةرنامةإَيذي  سياسي 
بتوانَيت ئةو مؤدَيلة لة ثةرضةكردارَيكي 
جةماوةرييةوة بؤ ئيرادةيةكي سياسي 
دوور  ئةوا  بطوازَيتةوة،   بةرنامةإَيذ 
رةواندنةوةي  لة  ئةطةرةيان  ئةم  نيية 
ئةطةري  نةكات،  تَيثةإ  توإةييةك 
سياسيية  بةرنامةيةكي  بووني  دووةم، 
نةخشةي  دةستكاري  دةيــةوَيــت  كة 
سياسي هةرَيم بكات، ءاتة لة بنةإةتدا 
ءةك  ــات،  دةك دؤخةكة  سةيري  ئةو 
ئةوةي هةموو خراثييةكاني كارطَيإيء 
سياسينء  كَيشةي  ئيداريىء  داراييء 
حوكمكردنء  بةشَيوةي  ثةيوةندييان 
ئةو ئةخالقة سياسييةي لة رؤحي ئةو 
ئةطةرةيان  ئةم  ءاتة  هةية،  هَيزانةداية، 
نيية،  ثةرضةكرداري  بةتةنيا  ئةطةرَيكي 
مؤدَيل  دوو  ءاتة  ئةَلتةرناتيظة،  بةَلكو 
شَيوةيةكي  دةبَيت،  رؤشن  بةطشتي 
ئةَلتةرناتيظي،  ثةرضةكرداريء شَيوةي 
لة طؤإانكاري  ئةو دوو جؤرة  لةنَيوان 
سياسيي، جياوازي طةورةو جةوهةريي 
هةن، يةكةميان لةثَيش رووداوةكانةوة 
ماندوويةتي  توإةييء  بةَلكو  نيية، 
دةيبات بؤ طؤإانكارى، بةآلم لةشَيوةي 

دووةمدا، نا، ئةو لةثَيش جةماوةرةوةية، 
ئةو هَيزَيكة دةيةوَيت دةستكاري ذيان 
دةيةوَيت  زيــادةإؤيــي  بةبآ  بكات، 
شةإي مَيذوو بكات، بةو مانايةي ئةو 
جةماوةرييةوةء  هوشياري  لةثَيش 
دروستيان  ناإةزاييةكان  بةتةنيا 
بؤ  ئــةوةي  بَيطومان  كة  نةكردووة، 
هوشيارَيكي  ئةو  بةَلكو  طرنطة،  خؤي 
بة  رايضَلةكاندووة،  فةلسةفي  قوَلي 
هةية  ديكةي  ءَينةيةكي  ئــةو  ءَينة 
بؤ  هةية  ديكةي  مانايةكي  ذيان،  بؤ 
ثَيناسةيةكي  خاوةن  دادثةروةريي، 

تازةية بؤ ذيانء  ئازاديي.
ــة رةوشــي  ــت ل ــَي لــَيــرةوة دةب
خةوني  ئاخؤ  تَيبطةين،  كوردستان 
هةَلطري  سياسيي  ــارى  ــك ــؤإان ط
يان  ثةرضةكرداريية؟  هةستَيكي 
فيكرة  خاوةن  ئةَلتةرناتيظي  هَيزَيكي 
كة لةثشتييةوة ئيرادةي جةماوةريشي 
هةية؟ بؤ ءةآلمي ئةو ثرسيارة دةبَيت 
سةيري  نزيكدا  داهاتوويةكي  لة 
طوتارةكان بكةين، تا لةوَيوة ئةو رؤحة 
ثرؤسةيةكي  هةموو  لة  سةرةكييةي 
لةثَيشةوةي  سياسيدا  طؤإانكارى 
هةيةو  ئامادةيي  شتةكان  هةموو 
بةرنامةي  ئةويش  ونــة،  لةئَيستادا 
طــؤإانــكــاري  فيكري  فةلسةفيء 
خةونَيك  لةئَيستادا  بةآلم  سياسيية، 
ئيرادةيةكي  لةثشتييةوة  كة  هةية 
زةمةنيء  فاكتةرة  هةيةء  جةماوةري 
سةرخستني  بؤ  ثاَلنةرين  بابةتييةكان 
ئةم  بةآلم  سياسي،  طؤإاني  ثرسي 
هوشياري  بة  ثَيويستى  دةرفــةتــة 
ئيرادةو  ئةو  هةموو  تا  تازةية،  فكري 
دةرفةتانة بكاتة نةخشةإَيطاي طؤإاني 

بنةإةتي لة كوردستان.

طؤأانكاري سياسيي، لةنَيوانء خةونء بةرنامةدا
هاوإآ تؤفيق

ئومَيد عوسمان

كةنداو  ءآلتانى  سةيرَيكى  ئةطةر 
فؤرمةوة  ــةإووى  ل دةبينين  بكةين، 
مؤدَيرنةى  شةقَلةكانى  سيماء  تةواوى 
بؤ  ئــةوةش  فةزَلى  كة  لةخؤطرتووة، 
ثَيترؤأل  زةوةنــدةى  زؤرو  داهاتة  ئةو 
هةية،  ناوضةكةدا  لة  كة  دةطةإَيتةوة 
سياسيدا  كلتووريىء  لةئاستى  بةآلم 
خةسَلةتء  بضووكترين  ءآلتانة  ئةو 
سيماى مؤدَيرنةيان تَيدا نيية، تائَيستاش 
عةشايرىء  ــةزعــةى  ن بــاآلدةســتــى 
مرؤظ  مافةكانى  ثَيوةديارةو  ئايينى 
هةرضةندة  دةكرَيت،  ثَيشَيل  بةزةقى 
ثَيشكةوتووة.  ئابوورييةوة  لةإووى 
ئابوورى  بــارى  ثَيشكةوتنى  ــارة  دي
كلتوورىء  رووة  ثَيشكةوتنى  بةبآ 
ئةو  بوترَيت  ناتوانرَيت  سياسييةكان، 
طةيشتووةتة  ــة  ءآلت ئــةم  يــان  ــة  ءآلت
ئاستَيكى تةواو ثَيطةيشتوو، هةرضةندة 
مؤدَيرنة رووة ئابوورييةكةى دةكةوَيتة 
ثَيش رووة كلتوورىء سياسييةكةيةوة، 
رووةى  ئــةو  ثشتطوَيخستنى  بــةآلم 
سيستمى  ــات  ءادةك مؤدَيرنة  ديكةى 
سياسى ناكامأل بَيت، هةروةك ئةوةى لة 
سةردةمى نازيء بةعسييةكاندا هةبوو، 
لةإووى  كة  ثَيشكةوتنةى  ئةو  بؤية 
كةنداودا  لة  تةكنةلؤذيادا  ئابوورىء 
ءآلتانة  ئةو  نيية  ئــةوة  ماناى  هةية، 
سياسييةكانى  عةقَلة  ثَيطةيشتوونء 
ئةو  بطرة  كراوةن،  ديموكراسيخوازء 
وآلتانى  لة  سياسييةى  دواكةوتنة 
هؤى  بووةتة  بةردةوام  هةية،  كةنداودا 
ئةوةى ئةو ءآلتانة رووبةإووى رةخنةو 
نَيودةوَلةتييةكان  رَيكخراوة  طازندةى 
ثَيشَيلكاريىء  بةرامبةر  لة  ببنةوة 

ثشتطوَيخستنةكانى مافى مرؤظدا.
لةنَيوان  بــةراوردَيــك  ئةطةر  خؤ 

كوردستاندا  هةرَيمى  كةنداوو  ءآلتانى 
لةيةكةوة  زؤر  دةبينين  ئةوا  بكةين، 
هةرَيميش  نــمــوونــة  ــؤ  ب نــزيــكــن، 
فــؤرمء  طةشةكردنى  بةئاراستةى 
رووة  بةآلم  دةإوات،  ئابوورييةكةيدا 
سياسىء كلتوورييةكةى تةواو داماوةو 
كؤثييةكى ءآلتانى كةنداوة، ئَيرةش ءةك 
ءآلتانى كةنداو بنةماَلةكان باآلدةستنء 
نةزعةء ثَيوةرة عةشايرىء ئايينييةكان 
حوكم دةدةن. لة هةرَيميشدا بةشَيوةى 
ءآلتانى كةنداو زؤرَيك لة سةرمايةدارو 
بنةماَلةكانن  بة  سةر  يان  بازرطانةكان 
سياسييةكانن،  ــدراوى  ــرَي ط ياخود 
نَيوان  هاوشَيوةيي  ديكةى  روويةكى 

هاوبةشةكانى  سيفةتة  لة  ئةوآ  ئَيرةو 
سياسييةكاندا  لــة  بةشَيك  ــوان  ــَي ن
سةرةكيان  خةمى  كة  خؤدةبينَيتةوة، 
بةدةستهَينانى  فــؤرمء  بة  طرنطيدانة 
هةوَلدان  مةعريفةو  لةبرى  سةرماية 
بؤية  بيركردنةوةكانيان،  طؤإينى  بؤ 
هزرو  لة  ريشةيى  طؤإانى  ثَيويستة 
عةقَليةتء كلتوورو سياسةتى هةرَيمدا 
بكرَيت، ئةطينا ثَيشكةوتنى تةالرسازيىء 
فؤرمةكان ماناى ئةوة نيية ئةم هةرَيمة 
ديموكراسييةو رَيز لة مافةكانى مرؤظ 

بةرقةرارن،  ئازادييةكان  دةطرَيتء 
بةردةوام  كوردى  دةسةآلتى  هةربؤية 
ــةء طــازنــدةى  ــن رووبـــــةإووى رةخ
بيانىء  ناوخؤيىء  رؤذنامةنووسانى 

رَيكخراوة نَيودةوَلةتييةكان دةبَيتةوة.
زياتر  ــؤإان  ط مةفهومى  ــارة  دي
برةوى  ماركسييةكان  دةستى  لةسةر 
ثَيدرا، كاتَيك كة تةئكيديان لةوةكردةوة 
نةك  طــؤإانــة  بة  ثَيويستى  جيهان 

شرؤظةكردنى.
طؤإانكاريى  لةثَيناو  ذاثؤنييةكان 
ــان بــردةبــةر  ــاي ــةن ــدا ث ــي ــةي ــش ري
(كايزن- ضةمكى  ثراكتيزةكردنى 
لَيكدراوى  ءشةيةكى  كة   ،(KAIZEN

ذاثؤنيية.
ــةرةو  ب  =  ZEN ـــؤإان،  =ط  KAI
ضةمكة  ئةم  ثراكتيزةكردنى  باشتر، 
ئةوةبوو  بؤ  كاركردندا  شوَينةكانى  لة 
ماَلوَيرانيية  نةهامةتىء  لةو  ذاثــؤن 
رزطاربكةن كة لةدواى جةنطى دووةمى 

جيهانيدا رووبةإووى ببووةوة.
ــوو لة  ــزن) بــؤ رَيــطــرتــن ب ــاي (ك
 ،(MODA) بةفيإؤدانى جؤرةكانى مؤدا
لةكاتى  كة  بَيسوودةكان  كــارة  ءاتــة 

كاركردندا روودةدةن.

ذاثؤنييةكان  هةوَلةى  ئةوجؤرة 
رؤتينء  لة  بوو  خؤإزطاركردن  بؤ 
دروستكردنى  بؤ  جديى  كاركردنى 
هةرئةوةش  كة  نةوةكانيان،  ئايندةى 
ئاستةى  ئةو  طةياندة  ءآلتةكةيانى  بوو 
كة ئَيستا  لةإووى ئابوورىء سياسىء 
لة  بةآلم  ثَييطةيشتووة،  كلتوورييةوة 
لة  باس  ساَلة  ضةندان  كوردستاندا 
طؤإانكاريىء ريفؤرم دةكرَيت، بَيئةوةى 
توانرابَيت طؤإانكارييةكى ئةوتؤ كرابَيت 
ثَيويستة  بؤية  بَيت،  سةرنج  مايةى  كة 
لة  رَيطرتن  لة  بكرَيت  دةستوبرد 
بةفيإؤدانى كاتى زياتر هةروةك ئةوةى 
بؤئةوةى  كردوويانة،  ذاثؤنييةكان 

بكرَيـتء  ريشةيى  طؤإانكارييةكى 
طؤإانكاريى  ريفؤرمء  لةمةإ  تيورةكان 
ئةطينا  بكرَيت،  ثراكتيزة  طؤإةثاندا  لة 
طؤإانكاريى،  لةسةر  قسةكردن  بةتةنيا 
طةشةكردنمان  نابَيتء  مانايةكى  هيض 
ئةوةش  كة  دةبَيت،  فؤرمدا  لة  تةنيا 
طةشةكردنَيكى ناكامَلةء تةنيا كؤثييةكى 
ئةوانةى  تةنانةت  كةنداوة،  ءآلتانى 
فؤرميش  طةشةثَيكردنى  نةخشةى 
نةك  بيانين  كةسانى  دادةإَيــــذن 

عةرةبةكانى كةنداو.

طؤأانى ريشةيى لة هزرداية نةك لة فؤرمدا

ثَيويستة طؤإانى ريشةيى لة هزرو عةقَليةتء كلتوورو سياسةتى 

هةرَيمدا بكرَيت، ئةطينا ثَيشكةوتنى تةالرسازيىء فؤرمةكان 

ماناى ئةوة نيية ئةم هةرَيمة ديموكراسييةو رَيز لة مافةكانى مرؤظ 

www.neدةطرَيتء ئازادييةكان بةرقةرارن
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ئيمپراتؤريية تَيک  (بــــةردةوام 
دادةچَيتء شارستانييةتي نوآ لةجَيي باآل 

دةکات).

قانوونةيان  ئةم  مَيژوو  وانةکاني 
کريستؤڤةر  دةمةي  ئةو  فَيرکردووين، 
يةکةمجار  بؤ  ١٤٩٢دا  لةساَلي  کؤلؤمپس 
دواتر  (کة  نوآ  زةمينَيکي  کةناري  لة 
دةبينَيتةوة،  خؤي  ناوبرا )،  ئةمريکا  بة 
مةماليکي  دوا  تياچووني  ساَلي  هةمان 
ئيمپراتؤريةتي ئيسالمي بوو لة ئةندةلوس، 
کؤتابووني  رَيکةوت  ءا  بوو،  غةرناتة  کة 
ئةندةلوس،  لة  ئيسالمي  شارستاني 
نوآء  جيهانَيکي  مَيوژوي  سةرةتاي 
ئةمريکاي  کة  بَيت،  نوآ  شارستانييةتَيکي 

تةمةن  (٥١٧) ساَلة.
ئةگةرچي ناوي ئةمريکا دوو کيشوةر 
ــةت  دةوَل  (٣٠) لة  زياتر  دةگــرَيــتــةوةء 
رَيکخراوَيکي  ــاوةن  خ لةخؤدةگرَيت، 
ءآلتة  (رَيکخراوي  بةناوي  ناوچةيية 
ناسراوة،   (OAS) بة  کة  ئةمريکييةکان)، 
ــــردوودا  ــي راب ــَي لــة دووســـةد ســاَل ل
رووةکاني  هةموو  لة  يةکَيکيان  تةنيا 
شارستانيء ئابووريء سةربازييء.. تاد، 
دةوَلةتي  مةزنترين  بووة  کردء  گةشةي 
دنيا، کة ئةويش ءياليةتة يةکگرتووةکاني 
ناوي  خاوةني  بووة  بةتةنيا  ئةمريکايةء 

ئةمريکا.
لة رووبةري  ئةمريکا زؤر  رووبةري 
باکوورء  ئةمريکاي  کيشوةري  هةردوو 
دانيشتوواني  ژمارةي  کةمترة،  باشوور 
کيشوةرة،  دوو  ئةو  پَينجيةکي  ناگاتة 
يان  ئاآل  يان  ســةرؤک  دةَلَين  کة  بةآلم 
بؤ  سةرنجمان  يةکإا  ئةمريکا،  سوپاي 
ءياليةتة  سوپاي  يان  ئاآل  يان  سةرؤک 
بؤ  نةک  دةچَيت،  ئةمريکا  يةکگرتووةکاني 
بةرازيل  ئاآلي  يان  ئةرجةنتين  سةرؤکي 

يان سوپاي کوبا!.
ئةمريكا  يان  يةکگرتووةکان  وياليةتة 
باش  هةندَيکي  هةية،  رووي  چةندين 
پَيشکةوتنة  ديموکراسيء  ئازادييء  ءةک 
گةردوونييةکان،  تةکنةلؤذيء  زانستيء 
هةندَيک خراپ ءةک ئةوةي کؤمةَلگايةکي 
تةنانةت  ئيباحيء  ئيستهالکيء  مادييء 
بةکارهَينةرَيکي نامةشروعي، هَيزي زياتر 

لة پَيويستء داگيرکارة لة زؤر جَيي دنيا.
لةوانةية باراک ئؤباما لة ديدي زؤربةي 
رووة  بةرجةستةکردني  هيواء  جيهانةوة 
دادپــةروةريــيء  ئةمريکاي  جوانةکاني 

پةناي  جوامَيرييء  يةکسانخوازيء 
بَيت،  مــرؤڤ  مافةکاني  ديموکراسيء 
هةلَيکي  بةإاستي  هةَلبژاردنيشي  لةوانةية 
هيواية،  ئةم  بةديهَيناني  بة  بدات  گةورة 
چونکة ئةو خؤي بةرهةمي رووة جوانء 
گةنج  ئؤباماي  ئةمريکاية.  رووناکةکاني 
شياو)  کةساني  بة  (هةلدان  لة  سوودي 
باسکة  لة  سةرکةوتوو  ياريزانَيکي  ءةک 
خوَيندکارَيکي  ءةک  دواتريش  ءةرگرت، 
مةزني  ــةرة  ه زانکؤي  دوو  لة  ــگ  زرن
هارڤارد)  ءةرگيرا.  (کؤلؤمبياء  ئةمريکا 
(خةبات  سوودمةندي  گةورةترين  باراک 
قةشةي  شؤإشةکةي  يةکساني)ى  بؤ 
کينگ)ة،  لؤسةر  (مــارتــن  رةشپَيست 
سةدةي  شةستةکاني  لةسةرةتاي  کاتَيک 
خؤپاآلوتنء  مافي  تا  بةرپايکرد،  بيستةم 
خؤکانديدکردن بؤ  رةشپَيستةکاني ئةمريکا 
دةستةبةر بکات، بةمةش مافي (خةون)ي 

هيواء  بة  بگات  تا  ئؤباما مسؤگةرکرد  بؤ 
خةونةکاني.

 I HAVE-هةية خةونم  (من  رستةي 
کينگ،  لؤسةر  مارتن  ي   ((A DREAM
هاوارَيک بوو  لة گةورةترين گؤإةپانةکاني 
بةر  کــراء  ١٩٦٦دا  لةساَلي  ءاشنتؤن، 
کةوتء  ئةمريکا  رةشپَيستةکاني  گوَيي 
دةيانوتةوة،  بةدواياندا  منداَلةکانيشيان 
شةش  ئؤباماي  حسَين  باراک  لةنَيوياندا 

ساآلن بوو.
لة  ئؤباما  سةرکةوتني  لةإاستيدا 
ژياني سياسيدا، سةرکةوتنَيکي زؤر خَيراء 
ژياني  بة  ئةگةر  تةنانةت  بوو،  بَيهاوتا 
پَيستةکانيش  سپي  ئةمريکيية  سياسيي 
ئــةوان  لةکاتَيکدا  بکةين،  ـــةراوردي  ب
چةند  تا   ١٧٧٦ لة  لةسةربةخؤييانةوة 
بةتةواوي دةستيان  ئَيستا،  لة  بةر  ساَلَيک 
گرتبوو.  ءآلتةدا  ئةو  دةسةآلتي  بةسةر 

لةئَيستا،  بةر  ساأل   (٩) تا  ءاتة   ٢٠٠٠ تا 
ءياليةتي  لـــةدةرةوةي  نةبوو  کةسَيک 

ئيلينواي، ناوي ئؤباماي بيستبَيت.
ئةندامَيتي  بــؤ  خــؤي  گةنجة  ــةم  ئ
ماوةکةي  پــاآلوت،  ناوخؤي  پةرلةماني 
داوايان  هةواداراني  کاتَيک  تةواونةبوو 
لَيکرد خؤي بؤ ئةنجومةني پيراني ئةمريکا 
لة  تواني  بةمةش  سةرکةوتء  بپاَلَيوَيت، 
ئةو  ئةندامي  بچووکترين  ببَيتة  ٢٠٠٤دا 

ئةنجومةنة.
لةو  ئةنداَمتي  خولي  ئةمجاريش 
دي  جارَيکي  تا  تةواونةکرد،  ئةنجومةنة 
بؤ  کانديدکردن  بؤ  خؤي  کة  داواکرا  لَيي 
لة  تاقيبکاتةوة،  ئةمريکا  سةرؤکايةتيي 
کَيبإکَييةکي  سةرةتاييةکاندا  هةَلبژاردنة 
کلينتؤندا  هيالري  ئةوء  لةنَيوان  سةخت 
ئةنجومةني  ئةندامي  هيالري  ــدا،  رووي
سةرؤکي  کلينتؤني  هاوسةري  پيرانء 

جةماوةرَيکي  تائَيستاش  کة  پَيشووة، 
کؤشکي  ساَلة   (٨) ئةگةرچي  هةية  زؤري 

سپي جَيهَيشتووة.
هيالري  لةسةر  گرةوةکان  هةموو 
بوو، چونکة زؤربةي جةماوةرء بنکةکاني 
قــةرزاري  بة  خؤيان  ديموکراتي  پارتي 
ئةوةي  سةرباري  دةزانن،  هاوسةرة کةي 
لة  سةرکةوتن  بؤ  تةنيا  ئةو  پالني  کة 
کانديدبوون بؤ سةرؤک کؤمارء (٤) چوار 
ساأل سةرؤکايةتي نةبوو، بةَلکو بةرنامةي 
هةشت  بؤ  سةرؤک  بة  بوون  بؤ  هةبوو 
الوازي  رةشپَيستَيکي  بةآلم  ئايندة،  ساَلي 
ءياليةتي  لة  سةير  مَيژوويةکي  خاوةن 
هاواي، سةرباري گومان لة ئيسالمبووني، 
لة  کةسَيک  بة  کردو  مَيرد  دايکَيکي  لة 
گةإيدة  ئاسيا،  خؤرهةآلتي  ئةوسةري 
کينياي  لة  خؤي  ريشةي  باوانء  بةدوي 
گرةوةکة  ئةفريقا،  خؤرهةآلتي  ئةوسةري 

دةباتةوة.
ئةمريکييةکان  ــةي  زؤرب هيالريء 
سةرسام بوون کاتَيک ئةم ناوة نوَيية تواني 
دةستي بگاتة چةقي ءيژدانء بيرکردنةوةي 
بؤچوونةکاني  تيؤريء  ئةمريکييةکان، 
ئةمريكايي،  گةلي  بةردةم  بإَيژَيتة  خؤي 
ناچاوةإوانکراو  بةشَيوةيةکي  تواناکاني 
دةتةقاندةوة ، دةست بگرَيت بةسةر سؤزي 
سآ چواريةکي گةلي ئةمريكا، تةنانةت بيل 
کلنتؤني هاوسةري هيالري لة ناوةإاستي 
نا  بةوةدا  داني  هةَلبژاردنةکاندا،  هةَلمةتي 
ئاسايي  رکابةرَيکي  لةگةأل  (هيالري  کة 
لةگةأل  هيالري  بةَلکو  نيية،  کَيبإکَيدا  لة 
 New)نوآ کؤمةآليةتي  بزووتنةوةيةکي 
دةکات،  کَيبإکآ   (Social Movement
گةنجاني   شؤإشي  لــةدواي  ئةمريكا  کة 
بزووتنةوانةي  ئةو  ءَينةي  شةستةکانةوة 
رووبةإووبوونةوةي  ءةک  يان  نةديوة، 

رةگةزپةرستي لة باشوري ئةفريقا).
لةسةرشاني  ئوباما  ــاراک  ب بــةَلــَي 
گةنجانةي  کؤمةآليةتيي  بزووتنةوةيةکي 
بوو  رابوونة  ئةو  ئةوةش  هاتةبوون،  نوآ 
کة نة هيالري نة هاوسةرةکةي نةيانتواني 

تا کؤتا لةإووي بوةستن.
دواتر جةنگ بؤ سةرؤکايةتيي کؤمار 
لةسةر  ــرةوي  گ ــةس  زؤرک هةَلگيرسا، 
ئةمريکا  لة  رةگةزپةرستي  کة  ئةوةکرد 
سإکردووة،  خؤي  زيــنــدووةء  تائَيستا 
بةئاگادَيت،   ٢٠٠٨/١١/٤ سةرلةبةياني 
خؤي بة دةنگدان بؤ کانديدي کؤمارييةکان 
ئاشکرا دةکات، کة سپي پَيستة، يةکَيکة لة 
قارةماناني جةنگي ڤَيتنام کة ئةويش جؤن 

ماکينة.
گةلي  ئاشکراکرانء  ئةنجامةکان 
چاوةإَيي  جيهان  زؤربــةي  ئةمريکاء 
ئةو  بــوون،  نوآ  مانگَيکي  لةدايکبووني 

(رةش)  هةرچةند  يةکةمجار  بؤ  مانگةش 
لَيکرا،  گةرمي  پَيشوازييةکي  بةآلم  بوو، 
هةَلبژاردني ئؤباما شؤإشَيکي کؤمةآليةتيي 

ناوخؤي ئةمريکي بوو بؤ گؤإان.
ئةميريکييةکان  هةر  کة  لةبيرنةکةين 
بوون لة ١٧٧٦دا خؤيان لة دةستبةسةريي 
لة  ١٧٨٧دا  لة  ئةوةش  دواي  رزگارکرد، 
دونيادا،  نووسراوي  دةستووري  يةکةم 
دياريکرا،  مةدةنييةکان  مافة  ئازادييء 
لة  فةرةنسييةکان  شؤإشَيك  دواتــر 
١٧٨٩دا بة کؤمةَلَيک گؤإانکاريي گةورةوة 
دنياي  هةموو  بةدواياندا  سةرکةوتء 
ئةمريكا  ئَيستاي  شؤإشةي  ئةم  گرتةوة، 
ئةژمار  جيهانيي  شؤإشَيکي  ءةک   دةبَيت 
بکرَيت، شؤإشي يةکةم لة ئةمريكاء لةسةر 
دةستي ديموکراتةکانء ئؤباما سةريگرت، 
ئَيستا ئَيمةء جيهان چاو لةإَيي بةرپابووني 

شؤإشةکاني دواي ئةوين.
شؤإشةکانيان  مــَيــژووي  ئــةوانــي 
خوَيندووةتةوة، دةزانن کة هةموو شؤإشَيک 
بة چةندين دروشمي سةرنجإاکَيشةوة خؤ 
دةداتء  هةندَيک  دةرگاي  لة  نيشاندةدات، 
ماَلي ئةواني ديکة ءَيراندةکات، ءةک چؤن 
نائومَيد  هةندَيک  دنيادا،  شؤإشةکاني  لة 
ئؤباماييةکانيش  داهاتووة  بوون، شؤإشة 
لة  بةتايبةت  دةکات،  نائومَيد  هةندَيکي دي 
جيهاني دواکةوتوء ء ءآلتاني هاوشَيوةي 
ئَيمة  ئةو گةالنةي ءةک  بةتايبةت  خؤمان، 
بةهةشتة  رَيــي  ديکة  خةَلکي  چاوةإَين 

ءنبووةکانيان بؤ ببينَيتةوة.
ئؤباما نة کةرکوک بؤ کوردء نة قودس 
 ، دةگةإَينَيتةوه  کشمير  نة  عــةرةبء  بؤ 
هةرکةس بؤ بةهةشت دةگةإَيت، پَيويستة 
بکات،  بؤ  خةباتي  تَيبکؤشَيتء  بــؤي 
سةرکةوت،  تَيکؤشاء  بؤي  ئؤباما  چؤن 
ئَيستا  ءةک  دةرگا  هةرگيز  کورديش  بؤ 
دنياي  هاوإَيي  گؤإانء  بؤ  نةبووة  ئاوةآل 

پَيشکةوتوو.

پةراوَيز:
 Organization Of American -١

States
ئةنجومةني  ئةندامَيتي  مــاوةي   -٢  
لة  دةبوو  ءاتة  ساَلة،   (٦) ئةمريکا  پيراني 

٢٠٠٤ تا ٢٠١٠ ئةندام بَيت.
ئةو  ئةمريکا  گةنجاني  شؤإشي   -٣
بة جونسوني سةرؤکي  هةَلمةتةية کة دژ 
بةرپابوء،  ســاأل  چل  لة  بــةر  ئةمريکا 

ناوبراوي تَيدا لة دةسةآلت خست.
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ئؤباما...
شؤأشَيکي نوَيي جيهانيي

دانا نوري

هةذير كةمال

هةواَلَيكي  مانطة  ئةم  (٢٣)ى  رؤذي 
ميدياكانةوة  لة  سةرسوإهَينةرمان 
بيست، ئةويش هةواَلي مردني سةرؤكي 
ــاشــوور بــوو،  ــاي ب ثــَيــشــووي كــؤري
طرنطترو  هةواَلةكةي  كة  ئةوةي  بةآلم 
خؤكوشتني  كة  كرد،  سةرسوإهَينةر 
بوو بة خؤفإَيداني لة شاخَيكي بةرزةوة! 
تَيوةطالني  ئةم خؤكوشتنة دةرئةنجامي 
لةاليةن  بةرتيل  ءةرطرتني  لة  بــوو 
لةكاتي  سةرمايةدارَيكةوة  ــةورة  ط
ءايكرد  ــةوةش  ئ كة  سةرؤكايةتيدا، 
بةآلم  بكرَيتةوة،  دادطا  ــةإووي  رووب
ثَيش  نامةيةي  لةو  ءةك  سةرؤكة  ئةم 
خؤكوشتنةكةيدا نووسيويةتي، ئاماذةي 
كارة  ئةم  بؤ  ثاَلنةري  بــةوةكــردووة 
خةجاَلةتبوونييةتي  شةرمةزاربوونء 
سةرؤكَيك  ئةو  طةلةكةي!  بة  بةرامبةر 
مافةكاني  ــزةري  ــارَي ث بة  خــؤي  بــوو 
راستةقينةي  خزمةتكارَيكي  مرؤظء 
ئةمة  ئَيستاكة  بةآلم  دةزاني،  طةلةكةي 
كةسَيكي  دةبَيتة  دةبَيتةوةو  ثَيضةوانة 
مةزنيء  بةآلم  بةرتيلخؤر،  طةندةألء 

لةوةداية  سةركردةية  ئةم  طةورةيي 
طةندةأل  كةسَيكي  ءةك  ئامادةنيية  كة 
خؤي  هــةر  بؤية  بــذي،  (خيانةتكار) 
ئةو  ــزاي  س كــة  دةدات  رةوايــةتــيــي 
خؤيةوة  خــودي  لةاليةن  رةفــتــارةي 

ءةربطرَيت.
كة  ئةوةي  كوردستاندا  هةرَيمي  لة 
لةسةرة،  طةرموطوإي  قسةوباسَيكي 
سةركردةو  لةاليةن  طةندةَليية  ثرسي 
ــةوة كــة ثــإاوثــإي  ــان ــإةواك ــان ــةرم ف
ئةم  ئةزموونة، حوكمداري  ئةم  تةمةني 
قةيرانء  ضةندين  ثرسة  ئةم  هةرَيمةن! 
تةنطذةي بةدواي خؤيدا هَيناوة كة ئةم 
داهاتوويةكي  رووبــةرووي  هةرَيمةي 
ناإؤشنء ناديار كردووةتةوة، كة ئةمانة 
فةرمانإةواكاني  لةئةستؤي  هةمووى 
ئةم  فةرمانإةواكاني  هةرَيمةدان،  ئةم 
هةرَيمةش ثَيكهاتوون لة دوو زلثارتةكة، 
بة  خؤيان  كة  زلثارتةي  دوو  ــةو  ئ
ئةم  دةسةآلتي  شةرعيي  ءاريسَيكي 
ثارَيزةرو  بة  خؤيان  دةزانن،  هةرَيمة 
ئةزموونة  ئةم  كؤي  بةديهَينةرَيكي 
ناوزةد دةكةنء طشت طةندةَليء خراث 
ضةند  بة  ــةآلت  دةس بةكارهَينانَيكي 
دةكةن،  ثةردةثؤش  سواو  بةهانةيةكي 

شةرعيةتي  شــاخء  خةباتي  ئةويش 
هةَلبذاردنء ئاسايشي نةتةوةيي (ئةمني 
قةومي)ء ضةنداني ديكة، كة بؤخؤي ئةم 
كاَلبوونةوةو  بةرةو  دةمَيكة  بةهانانة 
خةباتي  ضونكة  ضــوون،  ديماطؤطَيت 
دةسةآلتي  كة  رزطاريي  خةباتي  شاخء 
هةتاهةتايي  سةروةرييةكي  بة  كوردي 
بؤخؤي  يةكةم  بــؤخــؤي،  ــت  ــَي دةزان
تازةترينيان  كة  كــوردي  شؤإشي 
بةدواداهات،   ١٩٩١ بةهاري  راثةإيني 
طيانفيدايي  ئيرادةو  ئةطةر  راثةإينة  ئةم 
كوردستان  خةَلكي  كؤمةآلني  طشت 
كة  ضونكة  بةدينةدةهات،  نةبواية، 
ــؤإش  ــي ش ــان ــردةك ــةرك كــاتــَيــك س
ئــازادكــرابــوون  شــارةكــان،  هاتنةوة 
طؤإيني  ثاشان  جــةمــاوةرو  لةاليةن 
لَيداني  نَيودةوَلةتييةكانء  هاوكَيشة 
عَيراق  ئــةوكــاتــةي  ــةي  ــةك دةســةآلت
كــؤإةوة  هاوثةيمانانةوةء  لةاليةن 
كوردستان  خةَلكي  بَيشومارةكةي 
بةدينةدةهاتء  ئةزموونة  ئةم  نةبواية، 
لة  كة  ئةوانةي  دووةم  نةدةثارَيزرا، 
لةدايكبوون،  راثةإيندا  ساتةوةختي 
ئَيستاكة مافي دةنطدانيان هةية، ئةوانةي 
كة لةساآلني ثَيش راثةإيندا لةدايكبوون، 

تةنيا شةإي ناوخؤي دواي راثةإينيان 
كة  ضيية  طوناهيان  ئيتر  لةبيردَيت، 

نةتوانن بةشداربن لة دةسةآلتدا!
بؤخؤي  هةَلبذاردنيش  شةرعيةتي 
ثرةنسيثةكاني  لة  بةتاَلة  شةرعيةتَيكي 
ضونكة  سةردةميانة،  هةَلبذاردني 
ســاَلــةدا،   (١٨) تةمةن  هةرَيمة  لــةم 
يةكةميان  كة  كراوة  هةَلبذاردن  دوو 
بوو!  ناوخؤ  شةإي  دةرئةنجامةكةي 
هةَلبذاردني  دووةميش  هةَلبذاردني 
لة  زياتر  ئةمةش  كة  بوو،   ٢٠٠٥ ساَلي 
ضونكة  دةضــوو،  (استفتاء)  راثرسي 
ركابةريء كَيبإكَيي بةهَيزي تَيدا نةبوو، 
ئةم  كة  نةتةوةيش  ئاسايشي  ثرسي 
لةسةر  ترس  بةرامبةر  لة  زلثارتة  دوو 
خؤيان  تةسكةكاني  بةرذةوةنديية 
هاتنةطؤإَيي  نموونة  بؤ  دةيوروذَينن، 
بةهَيزو  قةوارةيةكي  ليستء  ضةند 
لة  توانايانداية  لة  كة  سةربةخؤية 
بوةستن،  زلثارتةدا  دوو  بةم  بةرامبةر 
ثارسةنطي هَيز بطؤإنء ئةم طؤمة مةنطة 
بشَلةقَينن، يةكسةر دوو ثارتةكة ثرسي 
دةهَيننةوة  دةرةكي  ترسي  ئاسايشء 
دوو  هةية  ءاش  جاري  بةَلكو  نــاوان، 
ليستة  قةوارةء  رةوتء  ئةو  زلثارتةكة 

نوَييانة تؤمةتبار دةكةن بة طَيرةشَيوَينو 
دةستي دةرةكي!

كة  دةبيستين  دةبينينء  رؤذانـــة 
ثــةردة  جيهانييةكان  لؤكاَليء  ميديا 
دةسةآلت  ديكةي  طةندةَلييةكي  لةسةر 
هةَلدةدةنةوة، بةآلم بةبآ ئةوةي ئةم دوو 
زلثارتة ياخود بةرثرسَيك لةم دوو زلثارتة 
رؤذَيك لة رؤذان دان بة راستيي طةندةَليي 
لةاليةن  دةســةآلت  بةكارهَيناني  خراث 
بةرثرسء  هةر  بنَين،  خؤيانةوة  خودي 
دةسةآلتدارَيكي ئةم دوو زلثارتة خؤي بة 

(طانديء ماندَيالء طيظارا) دةزانَيت!
هيضكامَيكيان ئامادةنين رووبةإووي 
ببنةوة،  دادطاييكردن  لَيثرسينةوةء 
سةركردايةتيي  نموونةش  بةهَيزترين 
دةستثاكي  دةزطاي  ئامادةنيية  كوردي 
(نةزاهة)ي عَيراق بَيتة هةرَيمي كوردستان 
بكات،  طةندةَلكاران  لة  لَيثَيضينةوة 
ئَيمة  سةركردانةي  ئةم  من  بةبإواي 
دادطاي  طةورةترين  رووبةإووي  ئةطةر 
تؤمةتء  طشت  بكرَينةوة،  نَيودةوَلةتي 
طةندةَلييةكانيشيان بةسةردا ساغبكرَيتةوة، 
بةَلكو  شاخَيكةوة،  لة  ئامادةنين  نةك 
كورسييةكانيشيان  لةسةر  ئامادةنين 

خؤيان بخةنة خوارةوة!

(رؤه موو هيون)ء دةسةآلتدارةكاني كوردستان

ئؤباما نة كةركوك بؤ كوردء نة قودس بؤ عةرةبء نة 

كشمير دةطةإَينَيتةوه، هةركةس بؤ بةهةشت دةطةإَيت، 

ثَيويستة بؤي تَيبكؤشَيتء خةباتي بؤ بكات

www.ne
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
 ednan.rozhnama@yahoo.com           -            adnan@rozhnama.com نووسين بةإَيوةبةرى

عومةر شَيخ ئاودَير
awder.sh.omer@gmail.com

هةولَير: ئؤفيسى
هةولَير ذينطةى تةنيشت بةإَيوةبةرايةتى حةمرين، ضوارإيانى نزيك ٩٤ شةقامي زانكؤ

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

info. rozhnama@gmail.com
riklam. rozhnama@gmail.com

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

نووســةران دةستــةي
عةبدوإلةحمان فرمان نةجيب                هيوا جةمال                                             فازأل رةشيد   هةولَيرسيروان ئؤفيسي ب.

عةلى ئيبراهيم
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨
fazil988@yahoo.comhiwa.jamal@yahoo.com serwan_rm@yahoo.comfrman802001@yahoo.com

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦١ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

كةالر. لة كةالر ناوخؤي بؤ بةشي ثآ ياريطاي تؤثي دروستكردني ثرؤذة:
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن حةوت بإى (٧٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةى هةزار ديناركة ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

riklam. rozhnama@gmail.comئــاطــاداري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٥٩ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
ثَينج و سي بإى (٣٥٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن

بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة
ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان

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

بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦٢ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

راثةإين. لة (A) سندوقي زؤني ئاوةإؤي ثرؤذة: تةواوكردني
تةندةرى دةكات كة بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سةرجةم ثارَيزطاى سلَيمانى *
(كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو ثرؤذةى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى)

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن دوانزة بإى (١٢٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةى هةزار ديناركة ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦٣ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن حةوت بإى (٧٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةى هةزار ديناركة ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٢٦ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

شةهيد بةكرة باخضةي + كوردستان (شةقامي فراوانكردني ثرؤذة: نؤذةنكردنةوةو
(دووبارة). عةربةت) لة ريشة

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
ضواردة (١٤٠٠٠٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن

بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة
ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان

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

بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٤٢ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

لة ئاوارة) (سيد على + هةردوو يةكتربإي ترافيك بؤ كاري ثرؤذةي ئيش و ثرؤذة:
(دووبارة). رانية

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن سآ بإى (٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةى هةزار ديناركة ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري
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ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦٠ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن سيانزة بإى (١٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةى هةزار ديناركة ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦٥ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

لة ناحية بيناي بؤ ثاسةوان ذووري و سياج ديواري دروستكردني ثرؤذة:
ثيرةمةطرون.

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بةبإىثارةىدياريكراوبةضةكَيكى ٤-بإىتةئميناتبةثَيىياساورَينماييةكاندةبَيت،
ثَينج هةزار يةك مليؤنء بإى (١٥٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار  هةزار هةشت (٨٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٧ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

بيناي بؤ  سياج دروستكردني + طؤران كاني قوتابخانةي (فراوانكردني ثرؤذة: 
لة سلَيماني. جؤري) فةرمانطةي كؤنترؤَلي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/٣ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٨ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٧ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٧ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن سآ بإى (٣٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار
بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةى هةزار ديناركة ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

العراقية اجلمهورية
كوردستان اقليم حكومة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

السليمانيه التسجيل العقاري في دائرة
تسجيل عقاري (٣٠) رقم منوذج

اعالن
مجددا تثبيت عائدية عقار قرار

طالب الى ضوارباخ  ٤٢٢ محلة تسلسل من سهما العقار متام عائدية  ثبوت  على  بناء
من ٢٠٠٩/٥/٢٥ الصادر املؤرخ العائدية تثبيت قرار مبوجب عبداهللا محمد على التسجيل
لدى اقامة الدعوى املذكور القرار على اعتراض لديه من على و القرار هذا عليه نعلن هذه الدائرة
عند انتهاء و االعالن هذا لنشر التالى اليوم اعتبارا من يوما ثالثني مدة خالل اتصة احملكمة
الدائرة هذه ستباشر املذكورة املدة خالل لديها دعوى باقامة احملكمه من اشعار ورود و عدم املدة

تثبيت العائدية. لقرار بالتسجيل وفقا
مدير

االولى السليمانيه/ التسجيل العقاري في دائرة

سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةرَيتي
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي

٢ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
ذمارة:
٢٠٠٩/٥/٢٧ بةروار:

ئاطاداري
داواكار/

محمود رَيبين رفيق لةسةر كراو/ داوا
دادطاية لةم سليم صالح) (ابراهيم داواكار محمود) رفيق كراو (رَيبين لةسةر داوا بؤ
(نرخي بة مستعجل/٢٠٠٩) (٨٠/كشف ذمارة بة كردويت تؤمار لةسةر داوايةكي
نيشتةجَي شوَيني ئةوةي لةبةر سرشقام (٩) ذمارة موَلكي بة تايبةت زيانثَيطةيشتوو)
رؤذنامةي لة دوو ئاطاداركردنةوةت بة دا بإياري دادطاية ئةم بؤية ناديارة  بوونت
رؤذي بؤ كردن دادطايي  بؤ ئامادةبونت مةبةستي بة (رسمي) فةرمي  نَيوخؤي

دةبينآ. داواكة غيابي ئامادة نةبيت دادطا بة ثَيضةوانةوة بة (٢٠٠٩/٦/٢٥)
دادوةر

شاهين عدو سلطان شكر

Ballen Sherwan شيروان حسَين كؤمثانياي بةَلَين
H. COMPANY FOR ثالستيكي   ثةلي كةلء بؤ دروست كردني
Disposable بةردةستي يةك جار  

٢٠٠٩/٥/٢٦ رؤذ: ثرؤذةي تاكةكةس 
ئاطاداري

دروستكردتي بؤ حسَين) شيروان (بةَلَين كؤمثانياي بإياري كؤنووسي بة ئاماذة
لة كة ثاكتاوكردني كؤمثانياكة بة تايبةت تاكةكةس. ثرؤذةي / ثالستيكي  كةلوثةلي

كؤمثانيا  هةَلوةشاندنةوةي بإياري بة ثاَلثشت وة لَيدراوة، ٢٠٠٩/٥/٤ بإياري بةرواري
تؤماركردني  بةإَيوةبةرايةتي  لةاليةن  كة ٢٠٠٩/٥/١٨ رؤذي لة (١٩٥٣) ذمارة بة

دةرضووة. سلَيماني كؤمثانياكان/
دةكةين ئةهليةكان حكوميء دامودةزطا كؤمثانياء هاوآلتيانء سةرجةم ئاطاداري
بؤ حسَين) شيروان  (بةَلَين كؤمثانياي لةالي  قةرزي مافء اليةنَيك هةركةسء كة
رؤذدا دة (١٠) ماوةي هةية لة تاكةكةس ثرؤذةي ثالستيكي/ كةلوثةلي دروستكردني
ذمارة بة بة ثاكتاوكاري كؤمثانياوة بكات ئةم ئاطاداريية ثةيوةندي بآلوبوونةوةي ثاش
كؤمثانياكان تؤماركردني بةإَيوةبةرايةتي سةرداني يان وة ،(٠٧٧٠١٥٦٣٨٩٣) مؤبايلي

نامَينَيت. هيض مافَيكيان ماوةية ئةو دواي بة ثَيضةوانةوة سلَيماني. لة بكات
كؤمثانيا ثاكتاوكاري
دلَير فرج حمه صاَلح

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٢٦ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

شةهيد بةكرة باخضةي + كوردستان (شةقامي فراوانكردني ثرؤذة: نؤذةنكردنةوةو
(دووبارة). عةربةت) لة ريشة

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
٢٠٠٩/٦/١ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٦/٤ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
ضواردة (١٤٠٠٠٠٠٠) بإى  بة (خطاب ضمان)  يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن

بةشداربووةكانئامادةىثرؤسةىكردنةوةىتةندةربن بةَلَيندةروكؤمثانيا ٥-ثَيويستة
ناكرَيتةوة. بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان مةبةستة ئةو بكةن بؤ ديارى نوَينةرَيك يان

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

بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

سلَيماني ثارَيزطاي
بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٦٥٩ – ١ ئاشكرا بانطةوازي
سلَيماني. لة وةرزشةوانان ماَلي بيناي دروستكردني ثرؤذة:

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
 ٢٠٠٩/٦/٤ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٦/١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن ثَيبَيت
دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
بة كراو دياري ثارةى  بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
و (٣٥٠٠٠٠٠٠) سي  بإى بة (خطاب ضمان) يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ خاوةنةكةى ناطةإَيتةوة كة هةزار دينار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

سلَيماني ثارَيزطاي
بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري

R٦٦٢ – ١ ئاشكرا بانطةوازي
راثةإين. لة (A) سندوقي زؤني ئاوةإؤي ثرؤذة: تةواوكردني

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
 ٢٠٠٩/٦/٤ رؤذى  تا  دةكات  ثآ  دةست   ٢٠٠٩/٦/١ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير
تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى
ثَيش كاتذمَير١١ى رؤذى٢٠٠٩/٦/١٤ تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ.
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت. هةولَير)يان
٢-ئةوبةَلَيندةروكؤمثانيايةىكةلةدةرةوةىهةرَيمنثَيويستةثشتطيرىتؤماركردنى

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

دادةخرَيت.
بة كراو ثارةى دياري بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
مليؤن دوانزة بإى (١٢٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكى

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بؤساَلى نوآ بدرَيت دةرامةتيان ثآ باجى ئةستؤثاكى
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثانزة (١٥٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
كة كةسةى ئةو  سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

ناكرَيتةوة. تةندةر مةرجةكاندا نةبووني كاتي
بَيت. ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠
نةبووني مةرجةكاندا. كاتي لة نابآ بةشداربووني بةلَيندةر مافي -١١

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

riklam. rozhnama@gmail.com

www.ne
tew

e.c
om



زةرطةتة  ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٩ - ٠٧٤٨٠٤١٢٣٦٨ - ٣١٩٠٥١٩ ضاثخانةى ضاث:

122009/5/29 يةكشةممة (479) ذمــارة info. rozhnama@gmail.comدواالثــــةِرة

Orange/
Umniah

www.ne
tew

e.c
om



نيية تَيدا كةلوثةلى هةرير ثيشةيى مةشقء بنكةى

2009/5/31 (479)   يةكشةممة xalk.rozhnama@gmail.comذمــارة

الثةإة ٨

زياتر لة  تةندروستى بايي  بة «ناياسايى» وةزارةتى
دةكأَيت  سيمنس كؤمثانياى لة ئامَير دؤالر مليؤن ٩

٢ ل

٢ ل

ل٧

سؤران ثةيمانطاكانى زانكؤو ساَلة ٦

نيية ناوخؤييان بةشة

خزمةتطوزارييةوة نةبووني بةهؤي

دةبَيت ضؤَل طوندَيك

تةندروستي:  وةزيري

رؤذانة سةدةها لة كوردستان بؤضى

قسة كةس دةكرَيت ناياسايى طرَيبةستى

ناكات؟

تينويَتيدا لة ساأل ٢٥

٥ ل

كارةباى هةرَيم
ضارةسةردا قةيرانء لةنَيوان

٤ ٣ل ل

www.ne
tew

e.c
om



3 2009/5/31 يةكشةممة (479) ذمــارة
xalk.rozhnama@gmail.com

وةسانى شَيخ ئارام

هةولَير

حكومةتى ـــارةباى ك وةزيـــرى
كؤنطرةيةكى لة كوردستان هةرَيمى
طرفتةكانى رؤذنامةوانيدا ئاماذةى بة
كوردستان، هةرَيمى  لة كرد  كارةبا
جةختىلةوةشكردةوةكةهةوَليانداوة

طرفتةكان. ضارةسةركردنى بؤ

كارةبا هاوينء طرفتى وةرزى
ــرى وةزي سيوةيلى، هؤشيار
هةرَيمى حكومةتى كـــارةبـــاى
كؤنطرةيةكى ــة ل ــان، ــت ــوردس ك
بؤ رايطةياند: رؤذنامةنووسيدا 
ئةوةى لةتواناماندابَيت هاوين وةرزى
بؤ دةيكةين كارةبا، دابينكردنى بؤ
كارةباى سةعات بؤ ١٦)  ١٤) ثَيدانى
بؤ رؤذَيكدا شــةوو  لة نيشتمانيى
سلَيمانى. هةولَيرء ثارَيزطاى هةردوو
ساَلَيكة ضةند كة لةكاتَيكداية  ئةوة
لة كاتةكانيان زؤربــةى هاوآلتييان
بَيكارةباييدابةسةردةبةنءدواىضةند
دةتوانرَيت وةبةرهَينان ثرؤذةيةكى

بكرَيت. دابين بؤ كارةبايان
لةوةكرد باسى كارةبا  وةزيــرى
دوكانء وَيستطةى تةنيا ثَيشتر كة
بؤ دابينكردنى دةربةنديخان هةبوون
طرفتى كَيشةو لةبةر  بةآلم  كارةبا،
دةربةنديخان دوكانء وشكةساَلي،
نةبووة، ثَيويست وةك كارةباكةى بإة
(١٨٦) تةنيا  ٢٠٠٦دا  ساَلى «لة وتى:
٢٠٠٧دا لة هةبوو، كارةبامان مَيطاوات
مَيطاوات، (١٣٦) بؤ كةمبووةوة
٢٠٠٨يشتةنيا(٦٢)مَيطاواتكارةبالةم
لةبةر بةرهةمهاتووة، وَيستطةية دوو
بةرهةمهَينانيش سةرضاوةى نةبوونى
ئةو بؤ وَيستطة، دانانى بة دةستمانكرد
لةطةأل كراوة هةماهةنطى مةبةستةش

تايبةتدا». كةرتى

طرنطة كة لةوةشكردةوة جةختى
ببةستنء ناوخؤيى وزةى بة ثشت
وَيستطةكانء دانانى لة بةردةوامبن
يةك بة ثشت ناتوانين تةنيا «ئَيمة
غازى نموونة بؤ ببةستين، سةرضاوة
لةوة جطة ثَيويستة واتة سروشتى،
باو وزة رةشء نةوتى ئاوء سوود لة
بؤئةوةىئةطةرطرفتيشلة وةربطرين،
دروستبوو، سةرضاوةكاندا لة يةكَيك

هةبَيت». ديكةى بةديلى

دوكانء ئاوابووني

دةربةنديخان
ئــامــاذةى سيوةيلى هؤشيار
ــادارى ــاط ئ ــت ــَي دةب ــرد كــة ــةوةك ب
نةبنة كارةبا  وَيستطةكانى ئةوةبن 
بةوثَييةى ذينطة، ثيسبوونى هؤكارى
بةشَيكى ئيشكردنيان سةرضاوةكانى
بةشَيكي هةرَيمء حكومةتى لةاليةن
تايبةتةوة كةرتى لةاليةن ديكةشى
بَليين «دةتوانين دةكرَيتء دابين
زؤرى سوودَيكى كارةبا وةزارةتى
بؤ وةرطــرتــووة تايبةت كةرتى لة 
بةشَيكى كــارةبــا، بةرهةمهَينانى
هاوكاريى لــة بريتيية  ديكةشى
بةتايبةت نــَيــودةوَلــةتــى، قــةرزى 
ئةمريكا، كؤرياء يابانء حكومةتى
سةرضاوةيةكىديكةفرؤشتىوزةيةء
بة ثشت زياتر داهاتوودا لة دةبَيت
ببةستين داهاتة ئةو تايبةتء كةرتى
كؤدةكرَيتةوة كارةبا وةزارةتى لة كة

وزةدا». فرؤشتنى لة
كةمبوونةوةى بؤ هَيماى هةروةك
وَيستطةى دوكانء بةرهةمى هةردوو
ئةوةش ثَيشبينى كرد، دةربةنديخان
توانايانداية لة ئةمساأل بؤ كة دةكات
كارةبا مَيطاوات (٦٠) لة كةمتر
كارةباى «بإى وتى:  بةرهةمبهَينن، 
بإى تةنيا ئَيستا كةمة، زؤر هاتوو

دةطات». كارةبا مَيطاوات (١٠٠)
مَيطاواتى (٧٥٠) وَيستطةى

(يــةكــى) بــةشــى كــة ضةمضةماأل 
بةرهةم مَيطا  (١٢٥) كار، كةوتووةتة
مَيطاواتى (٤٠٠) دةهَينَيت، وَيستطةى
دةستى كارةكانى دهؤك كارةباى
كؤمثانياكة خاوةنى ثَينةكردووةء

تووشى طرفتى ماديى بووة.
بَيخاأل يةكَيكي كارةباى وَيستطةى
دابينكردنى وَيستطةكانى لة ديكةية
حكومةتى هاوكاريى بة كة كارةبا
دؤالر مليؤن (٧) بةبإى كؤريا
بإى «هةرضةندة دةكرَيت، جَيبةجَي
لةبةرئةوةى بةآلم كةمة، كارةباكة
ثرؤذةيةكى ــات، ــاردةك ك ــاو ئ بة 
دوكانء وَيستطةى هةردوو طرنطة،
بانكى قــةرزى بة  دةربةنديخان
مليؤن (٤٠) بةبإى نَيودةوَلةتى
وتيشى: دةكرَينةوة»، نؤذةن دينار
هايدرؤثاوةرمان ديكةى «ثرؤذةيةكى
(٣٠) تواناكةى كة دَيرةلوكة لة هةية
حكومةتى قةرزى لةسةر مَيطاواتةء
جَيبةجآ هةرَيم  حكومةتى بؤ  يابان
سةرقاَلى ئَيستا لةوةش جطة دةكرَيت،
مَيطاواتين (٣٠٠) وَيستطةيةكى دانانى

خةبات». لة

طرفتةسةرةكييةكانى

كارةبا كةرتى
لة كارةبا بؤ داخوازيى بةرزترين
بووة، مَيطاوات (٤٩٥) ١٩٩١دا، ساَلى
داخوازيى بةرزترين بةرامبةردا لة
طةيشتووةتة ٢٠٠٨دا ساَلى لة
ــذةى رَي بــة ــطــاواتء  مــَي  (١٨٥٠)
بةرثرسانى زياديكردووة، ٪٢٧٠
ئةوةش هؤكارى كارةبا وةزارةتــى
طوزةرانى بةرزبوونةوةى ئاستى بؤ
ثــةرةثــَيــدانء خــةَلــكء ثــرؤســةى
طازؤيل غازو نةوتء نرخى طرانيى
ديكةى بةشَيكى دةطــةإَيــنــنــةوة،
وَيستطةى كةميى  كارةبا طرفتةكانى 
وَيستطةى (١١) كة بةرهةمهَينانة
لة مَيطاوات (٢٠٤) تواناى بة طازؤيل
هةية، بةآلم هةرَيم هةرسآ ثارَيزطاي

كةم طازؤيل طرانيى كةميىء لةبةر
بةكارهَينراون.

خةَلك داخوازيى  زؤريى لةطةأل 
رابردوودا لةماوةى كارةبا، لةسةر
سلَيمانى هةولَيرو كارةباى بةشة
كةمكراوةتةوة عَيراق كارةباى لة
٢٠٠٧دا ساَلى لة كة بةشَيوةيةك
(١٩٣) مــَيــطــاوات،   (٣٤٧) لةبرى
٢٠٠٨دا ساَلى لة هاتووة، مَيطاوات
(١٦٥) مــَيــطــاوات،   (٣٨٨) لةبرى
مانطى ضوار لة هاتووةو مَيطاوات
كةم بإَيكى ٢٠٠٩شدا يةكةمى ساَلى

طةيشتووة. كارةبا
طواستنةوةى كَيشةى هةروةك
تواناى كة ديكةية طرفتَيكى كارةبا
وَيستطة طواستنةوةو هَيَلةكانى
ســنــوورداربــوون، ناوةندييةكان
وَيستطة هَيَلةكانء لةسةر فشار
طةورةبوون كَيشةيةكى ناوةندييةكان
طرفتة، ئـــةم ـــةرى ـــارةس ض ــؤ  ب
هَيألء تواناى ذمارةو ثَيويستبووة

زيادبكرَيتء ناوةندييةكان وَيستطة
بةكارهَينانى بــإى  كؤنترؤَلى
ئةوةش سةربارى  بكرَيت.  كارةبا 
طرفتَيكى كــارةبــا دابةشكردنى
محةويلةكان باريان ديكةيةو فيدةرو
بةشَيوةى تؤإةكان لةسةرةء زؤر
ضاكسازيان كارى ساآلنة دةورىء
كؤنيى لــة جطة ــراوة، ــةك ن تــَيــدا 

كارةبا. ثَيوةرةكانى
جــةخــت ـــا ـــارةب ـــــرى ك وةزي
ــا ــارةب ــة «ك ك ـــةوة ـــات ـــةوةدةك ل
طــةرمــكــردنــةوة ــرازي ــام ئ وةك 
ثاراستنى هانى بةكارنةهَينرَيت،
هةَلمةتى رَيطاى لة بدرَيت وزة
هؤشياركردنةوةوكةمكردنةوةىئةو
بةكاردةهَينن، زؤر كارةبا ئامَيرانةى
ثَيويست وةك هاوآلتييان هةروةها 
زؤربوو، سةرثَيضيى نةدةداء ثارةيان
دابةشكردن فيدةرةكانى زؤربــةى
ذَيرزةوىء نةخراونةتة هةوايينء
ثةرةثَيدانء روونى ثالنَيكى بةرنامةو

نةبوو». ئاوةدانكردنةوة

هةوَلةكان بؤ ضارةسةرى

كَيشةكة
بة هَيما ــا  ــارةب ك بــةرثــرســانــى
ضارةسةرى بؤ دةكةن  هةوَلةكانيان 
كة ـــا كـــارةب ــى ــران ــةي طــرفــتء ق
كوردستانى هاوآلتييانى ساآلنَيكة 
زؤرَيك هةرضةندة طيرؤدةكردووة،
تايبةتةوة كةرتى كارى بةهؤى لةوانة
بةرهةميان كـــارء  كــةوتــوونــةتــة
كارةباى وَيستطةى ــردووة، ــادك زي
(٥٠٠) تواناى بة (ثيرداود) هةولَير
كارةباى سلَيمانى مَيطاوات، وَيستطةى
(ضةمضةماأل) بةتواناى(٧٥٠)مَيطاواتء
تواناى بة دهؤك كارةباى وَيستطةى
كارةباى وَيستطةى مَيطاوات، (٤٠٠)
(٥١) تواناى بة  سلَيمانى  لة  تاسَلوجة 
لة بَيخاأل وَيستطةى كارةباى مَيطاوات،
ضةند مَيطاواتء (١,٢) تواناى بة هةولَير
مايكرؤهايدرؤ بضووكى وَيستطةيةكى

هةوآلنةن. لةو بةشَيكن ثاوةر
لةوةشدةكات باس كارةبا وةزيرى
بؤ هةوَلدراوة ديكةوة لةاليةكى كة 
دوكانء وَيستطةكانى نؤذةنكردنةوةى
وَيستطةيةكى دانانى  دةربةنديخانء 
مَيطاوات (٣٠) تواناى هايدرؤثاوةر بة
وَيستطةيةكى دانانى يابانى، قةرزى لة
لةاليةن ــةرارى ح مَيطاواتى  (٣٠٠)
وَيستطةيةكى دانانى كؤرياء حكومةتى
لةم ،(BOT) بةشَيوةى هايدرؤثاوةر
ديزاينى جةدواو ديراسةى نزيكانةدا
ديراسةى تةواودةبَيت، وَيستطةكة
هايدرؤثاوةرى وَيستطةى بؤ جةدوا
باَلندةء طةلى ــوانء ــاَل خ ــطــةء دةَل
(باوةنور) هايدرؤثاوةرى وَيستطةى
ديراسةى نَيودةوَلةتى، بانكى لةاليةن
وَيستطةى شوَينى (١٥) بؤ جــةدوا
ئةنجامدانى لة وزةى باء بةرهةمهَينان
يابانى (JBIC)ى لةاليةن ديراسةيةك
هايدرؤثاوةر ثرؤذةكانى دةربــارةى
بةآلم دةكرَين، كوردستان هةرَيمى لة
هةوأل تةنيا وَيستطانة ئةو تائَيستا

كار. نةكةوتوونةتة زؤربةيان بوونء

ضارةسةردا قةيرانء لةنَيوان هةرَيم كارةباى

تايبةت كةرتي بةرهةمي ضةمضةماأل، مَيطاواتي ٧٥٠ داروَيستطةي بة كارةبا راكَيشاني سلَيماني، طةإةكَيكي
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تةقتةقى ئارى

ـــرؤذةى ث ــى ــوون ــةب ــؤى ن ــةه ب
ـــةى زؤرب ــةوة، ــي ــوزاري ــط ــةت ــزم خ
ئؤمةرطومبةتى طوندى دانيشتوانى
لةسنوري سَيطردكان ناحيةى بة سةر
شارؤضكةكان بةرةو شارو كؤية قةزاي
طوندةكةشيان بةرةو كؤضيان كردووةو

دةضَيت. ضؤَلبوون
طوندى دانيشتووى ــادر، ق كةريم
كرد بــةوة ئاماذةى ئؤمةرطومبةت،
خَيزان (١٢٠) راثةإينةوة لــةدواى كة
ئَيستا بةآلم طوندةكةيان، طةإاوةتةوة
خزمةتطوزارييةوة، نةبوونى بةهؤى
شارةكان بــةرةو  ــارة  دووب زؤربةيان
طوندةى «ئةو وتيشى: كردووة، كؤضيان
شؤإش النكةى  هةشتاكان لة ئَيمة
داوة، ــان زؤرم قوربانييةكى ــووةء ب
لةسايةى وتمان طةإانةوةمان دواى
دةكرَيينء خزمةت هةرَيمةوة حكومةتى
دةكرَيتةوة، ـــاوةدان ئ طوندةكةمان
ئاوى ئَيمة  تائَيستا بةداخةوة بــةآلم 
نةكراوة، دابين بؤ  خــواردنــةوةمــان

فرؤشتووة مةإوماآلتةكانمان زؤربةى
ئةوةشى ئاليك»، ئاوء نةبوونى لةبةر
طوندة خَيزانانةى لةو كة ئةو خستةإوو
ناوةندييان خوَيندكارى  دةيان  بوون،
ناحيةى بــؤ  بضن دةبـــوو ــووةء هــةب
عاموديان ساَلة «ضوار وتيشى: تةقتةق.
كارةباى تائَيستا بــةآلم ضةقاندووة،
لةوةى جطة نةهَيناوين، بؤ نيشتمانييان
ئةو خةَلكى بؤ خانووى يةك حكومةت
ئَيستاش نةكردووةء دروست طوندة
تَيدا خَيزانى (٣٠) نزيكةى طوندةكةمان
كَيشةكانمان ضارةسةرى ئةطةر ماوة،
ضؤأل طوندةكة ئَيمةش ناضارين نةكةن،

بكةين».
ضةند ئــؤمــةرطــومــبــةت  ــدى  ــون ط
ناحيةى خؤرهةآلتى لة كيلؤمةترَيك
طةورةترين دوورةء سَيطردكانةوة
لة ضةند بةآلم ناحيةكةية، بة سةر طوندى
دانيشتووانةكةى وةك رابردووداو ساَلى
بَيخزمةتييةوة بةهؤى دةكــةن، باسى
كردووة كؤضيان خَيزانيان (٧٠) لة زياتر

شارةكان. بؤ
ناحيةى بةإَيوبةرى ئةحمةد، عومةر
ضوار كة ئةوةى خستةإوو سَيطردكان،

نكؤَلى ناحيةء بووةتة سَيطردكان ساَلة
ثَيويست نةيانتوانيوة كة وةك نةكرد لةوة
وتى: طوندةكان، بطةيةننة خزمةتطوزارى
لةماوةى ئؤمةرطومبةت طوندى «لة
ضةند ثرؤذةيةكى ساَلى رابردوو، ضةند
بؤ خوَيندن تةندروستىء ــوارى ب لة 
هةوَلى جارَيكيش ضةند  ئةنجامدراوة،
بؤ ئيتريوازييان بيرى دراوة ــةوة ئ
طوندةكة هةَلكةوتى بــةآلم لَيبدرَيت،
بة ئَيستا نيية، ذَيرزةويدا لة ئاو واية
لة تا دةكةين  دابين  بؤ ئاويان  تانكةر 
رادةكَيشين، بؤ ئاويان ديكةوة شوَينَيكى
ناوةندى تائَيستا  كارةباشدا بوارى  لة
نيية، نيشتمانى كارةباى ناحيةكةش
كردووةء ئامادة شتَيكمان هةموو ئَيمة

بؤمان   ٢٠٠٩ ساَلى بودجةى  لة بإيارة 
رابكَيشرَيت».

بةوةشكرد، ئاماذةى ئةحمةد عومةر
بؤ بودجةيان ٢٠٠٨وة ساَلى لة كة
ثرؤذةيةكيان ضةند ســةرفــكــراوةء
ئةنجامداوة ثآ ناحيةكة ناوةندى لة
بيناو رَيطاوبانء ــاوةإؤو ئ بــوارى  لة 
ناحيةى ثَيوة سيماى تا وةرزشى بووة،

دياربَيت».

بالَةكى ئةحمةد

ناوخؤييةك بةشة هيض بيناى تائَيستا
ئةوة نةكراوةتةوة، سؤراندا قــةزاى لة 
ثةيمانطا زانكؤو ساَلة (٦) كة لةكاتَيكداية
خوَيندكارةكانى كراونةتةوة، قةزاكةدا لة
خانوو خؤيان ناضارن سنوورةكةش دةرةوةى
دابين ثَيداويستيةكانيان بطرنء بةكرآ

بكةن.

كؤلَيذى عَيراقةوة، ئازادكردنى لــةدواى
بؤ خوَيندنى ياساء كؤلَيذى ثةروةردةء دواتر
زمان بنياتء كؤلَيذى هــةردوو ئةمساَليش

ثةيمانطاي سةالحةدينن، زانكؤي بة  سةر كة
بةآلم كراونةتةوة، سؤران قةزاى لة تةكنيكي
قةزاكة لة ناوخؤييةك بةشة هيض تائَيستا
لة رةخنةطرتن ســةربــارى نــةكــراوةتــةوةء
خوَيندكارانى ناوخؤيى،  بةشة بيناى  نةبوونى
سةرباري كة دةكةن بةوة ئاماذة سنوورةكةش

كةمكراوةتةوة. مانطانةيان دةرماَلةى ئةوةي
لة زانكؤية خوَيندكارَيكى حةمةد، ئةبوبةكر
سةرجةمى كة لةوةكرد باسى سؤران، قةزاى
(٤٠٠) لة زياتر كؤلَيذةكان خوَيندكارانى
هةية، ناوخؤييان بةشى كَيشةى كة خوَيندكارن
كَيشةيان كة  يةكةم  قؤناغى لة  «جطة  وتى:
ئَيمة دابينكراوة، بؤ ناوخؤييان بةشة كةمةو
كارةباو كرَيى دةماندرَيتآ كةمةي دةرماَلة بةو
جطة دةكإين، نةوت ئاوء ــنء دةدةي خانوو

كة ئَيستاش نةبووةو زؤثامان زستانان لةوةى
نيية». ساردكةرةوةمان طةرماية وةرزي

كة زانــكــؤكــةش كضى خوَيندكارَيكى
«سةربارى وتى: بآلوبكرَيتةوة، ناوى نةيويست
كضان ئَيمةى هةمانة، كة كةموكوإيانة ئةو
دةترسين، تائَيستاش شةوان ثاسةوانمان نييةء
سةردانى كةس نييةء بةإَيوبةرَيتييةكمان هيض

ثَيويستة». بَلَيت ضيتان نةكردووين
بةإَيوبةرَيتى بةإَيوةبةرى  ئةنوةر،  رةوةند
بةوةكرد ئاماذةى سؤران، ناوخؤييةكانى بةشة
سةرؤكايةتى بإيارى بة ٢٠٠٨/١١/٥دا لة كة
بةشة بةإَيوبةرَيتى سةآلحةدين، زانكؤى
«ئَيمةش كراوةتةوة، سؤران لة ناوخؤييةكان
دةكةينء يةكةم قؤناغى سةرثةرشتيارى تةنيا
(٢و٣و٤)، قؤناغةكانى كؤلَيذء ضــوار هةر 

ناكةينء دابين بؤ ثَيداويستييان هيض ئَيمة
هيض ئةوان نييةء ئَيمةوة بة ثةيوةنديشيان

نيية». سةرثةرشتييان
بةشة ــتــى ــوبــةرَي بــةإَي ــةرى ــوةب ــةإَي ب
لــةوةكــرد، باسي ســؤران  ناوخؤييةكانى
بإى ناوخؤييةكان بةشة خوَيندكارى كة
هةموو ـــرنء وةردةط دينار ــةزار ه  (١٠٠)
قؤناغى «بةآلم لةسةر خؤيانة، ثَيداويستيةكيان
طرتوون بؤ خانوومان كضةكان كوإو بؤ يةكةم
(٥٠) ثَيداويستيةكانيشةوة، هةموو بة بةجيا،
ئَيمة دةدرَيتآ، دةرماَلةشيان دينار هــةزار
ديكةش خوَيندكارةكانى كة كرد داواشمان
بةآلم سةرؤكايةتى زانكؤى ئَيمة، سةر بخرَينة
ئةم وتيان ضونكة نةبوو، باش ثَيى سةآلحةدين

نوَيية». بةإَيوبةرَيتييةمان

22009/5/31 يةكشةممة (479) ذمــارة
xalk.rozhnama@gmail.com

نيية  ناوخؤييان بةشة ثةيمانطاكانى سؤران زانكؤو ٦ سالَة

خزمةتطوزارييةوة نةبوونى بةهؤى
دةبَيت ضؤأل طوندَيك

سابير ئارى

لةسةر هــاوآلتــيــيــةك
لة خؤىء بودجةى ئةركء
ثردَيك حكومةت، جياتى
هــةردوو بةستنةوةى بؤ 
كؤيةو دةشتى  سنوورى 
دروستدةكات، ضةمضةماأل
ئاسانكردنى بةمةبةستى
ئؤتؤمبيلء هاتوضؤكردنى
سنوورانة، ئةو هاوآلتييانى
ئةو هاوآلتييانى ضونكة
ضةند هاتوضؤ بؤ سنوورانة
دةإؤشتنء زياد سةعاتَيك

دةبوون». طرفت تووشى
هاوآلتييةكة ثــردةى ئةو
خــؤى ــةر بـــودجـــةى ــةس ل
زَيى لةسةر دروستيكردووة
هــةردوو لةنَيوان بضووك
طؤثتةثة، كانيبىء طوندى
مةترةو (٣٠) درَيذييةكةى
(١١٠) بإى  مةترةء  (٧) ثانى
تَيضووة، دؤالرى هـــةزار
تةنى سةد هةَلطرتنى تواناى
طوندى (١٠٠) لة زياتر هةيةء

ضةمضةماأل كؤيةو سنوورى
دةبةستَيتةوة. بةيةكةوة

ئةو كــة  شــوكــر، مشير 
هــاوآلتــيــيــة بــةَلــَيــنــدةرةيــة
خؤى ئةركى لةسةر ثردةكةى
ئاماذةى دروســتــكــردووة،
كارَيكى وةك كة بةوةكرد
كارةيان ئــةو خَيرخوازيى 
«هةستمان وتى: ــردووةو ك
هاوآلتييانى كة بــةوةكــرد
ئاستةنطَيكى سنوورة ئةو
بؤ لةبةردةميانداية  زؤر 
ــوورى ــن س ثـــةإيـــنـــةوةى
ــى ــت ضــةمــضــةمــاألء دةش
ضةندين ثَيويستبوو كؤية،
ياخود ببإن زياد كيلؤمةترى
بثةإنةوة ضوث كةَلةكء بة
ئةو بؤية بضووك، زَيــى لة 
ئَيستا دروستكردء  ثردةمان 
بةو ئؤتؤمبيل دةيان رؤذانة
ــةنء دةك هاتوضؤ ـــردةدا ث

نزيكبووةتةوة». بؤ رَيطايان
 ٤٢) عــوســمــان ئــةحــمــةد
سنووري دانيشتووى ساأل)،
ئةو طرنطيى لة باسى كؤية،
هاوآلتيية ئةو كة كرد ثــردة
«ئةوكارة دروستيكردووة،وتى:
بةَلَيندةرة ئةو كة طةورةية زؤر
ــةوةى ــةرئ ــةب ل ــى، ــةت ــردوي ك
كوردستان هةرَيمى حكومةتى
تةواوبكات»، ثردَيك نةيتوانى
«ثَيشتر كة خستةإوو ئةوةشى
سنوورى هاوآلتييانى دةبوو
ببإنء درَيذ رَيطايةكى كؤية
بؤ بضن تاسَلوجةدا دوكانء بة
ضةمضةماألء تةكيةو ناوضةكانى
بةآلم سنوورة،  ئةو ديكةى 
نيو لة كةمتر بة دةتوانن ئَيستا

بإؤن». لَيرةوة سةعات

ئةركى لةسةر هاوآلتييةك

زَيى لةسةر ثردَيك خؤى

دروستدةكات بضووك

كارةى «ئةو

نةيتوانى حكومةت

هاوآلتييةك بيكات،

كردى»

دابيندةكةن خانوو ئاوو كارةباوو خؤيان خوَيندكاران

طوندنشينَيك:

حكومةتى  لةسايةى  وتمان

خزمةت هةرَيمةوة

طوندةكةمان دةكرَيينء

بةآلم دةكرَيتةوة، ئاوةدان

ئَيمة تائَيستا  بةداخةوة 

بؤ خواردنةوةمان  ئاوى 

نةكراوة دابين
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بةشارةتى سامان

وةزارةتى تةندروستى حكومةتى
(٩) بة بةهاى هةرَيمى كوردستان
ئامَيرى هةزار دؤالر، (٤٠٠) مليؤنء
سيمنسى كؤمثانياى لة ثزيشكي
سةرضاوةيةكيش دةكإَيت، ئةَلمانى
ئةو دارايي ضاودَيري ديواني لة
«ناياسايى» بة وةزارةت مامةَلةيةى

لةقةَلةمدةدات.

ديواني لة باآل  سةرضاوةيةكي 
ناوي نةيويست دارايى كة ضاودَيريى
راطةياند: رؤذنامةى بة بكرَيت ئاشكرا
ناياسايى بة  تةندروستى «وةزارةتي 
هةزار (٤٠٠) مليؤنء   (٩) بةبإى
كؤمثانياى سيمنس لة دؤالر، ئامَيرى
طرَيبةستةش ئةو كإيوة»ء ئةَلمانيا لة

لةقةَلةمدةدات. ناياسايى بة
ضاودَيري سةرضاوةيةي ئةو
ياساى بةثَيى  رونيكردةوة دارايــي 
هةرَيم، حكومةتى  دارايى وةزارةتى 
هةرئامَيرَيكبؤفةرمانطةودةزطاكانى
بخرَيتة دةبَيت بكإدرَيت، حكومةت
كؤمثانيايةك ضةند مــوزايــةدةوةو
بكةن، موزايةدةيةدا لةو بةشداريى
نرخةكةى كاميان بزانن بؤئةوةى
ــةش ــوةي ــةوشــَي ب هـــةرزانـــتـــرةء
بكةن، ــةودا ئ لةطةأل طرَيبةستةكة
سةرضاوةيةي ئةو وتةى بةثَيى بةآلم
دارايى، ضاودَيريى ديوانى لة رؤذنامة
وآلتى لة تةندروستى بةتةنيا وةزيرى
لةطةأل طرَيبةستةي ئةو ئةَلمانياء
بؤ مؤركردووة سيمنس كؤمثانياى
تةندروستى، ئامَيرَيكى ضةند هَينانى
(٩) دةطاتة ئامَيرانة ئةو نرخى كة

«كة دةبوو  دؤالر، هةزار ٤٠٠ مليؤنء
ليذنةيةك رَيطاى لة  طرَيبةستة ئةم
بكراية، تةندروستييةوة وةزارةتى لة
ئةم تةندروستى وةزيرى تةنيا نةك

مؤربكات». طرَيبةستة
ــرى وةزي عوسمان، ـــان د.زري
هةرَيمى حكومةتى تةندروستى
كإينى هؤكارى لةبارةى كوردستان،
شَيوازة، بةو تةندروستيةكان ئامَيرة
من وةكو «تا راطةياند: رؤذنامةى بة
وةزيربم،لةقاضاغضيةكانىكوردستان
ناكإم»، هةروةك ئامَيرى تةندروستى
طرَيبةستةدةكاتء ئةو بؤ ئاماذة
راستةوخؤ طرَيبةستة «ئةو دةَلَيت:
ئةَلمانى سيمنسى كؤمثانياى  لةطةَل
هيض لةطةَل نيية نيازيشمان  كراوة،
طرَيبةست ديكةدا كؤمثانيايةكى
كةلوثةلةكانيان بةرئةوةى لة بكةين،
زياترة». زؤر نرخةكانيشيان خراثنء
د.زريانهؤكارى طرَيبةستةكةشى
طــةإانــدةوة ــةوة ئ بؤ بةوشَيوةية
بضنة راستةوخؤ ثَييانباشة كة
كؤمثانيايةكةء سةرةكى سةرضاوةى
عوسمان ــان ــإن.د.زري ــك ب ئامَير 
قاضاغضيةكان ناهَيَلين «ئَيمة دةَلَيت:
بكةنء موزايةدةدا لةو بةشداريى

سَي ــةطــةَل ل ثَيمباشبووة  ــؤم  خ
تةندروستى وةزارةتى لة ئةنداميتر
كؤمثانياى لةطةَل ئةَلمانياء برؤمة
طرَيبةستة ئةو ئةَلمانى سيمنسى
طرَيبةستةش ئةو دواتر مؤربكةم،
وةزيــرانــةوة ئةنجومةنى لةاليةن
هيض نيشانداوةء سةر لة رةزامةندى
وةزيري نيية». ياسايى كَيشةيةكى
بةو ئامَيرانة ئةو كإيني تةندروستي

قاضاغضييةكان كة دةبات ئاقارةدا
بكةنء طرَيبةستةكة لةسةر قسة
دارايي ضاودَيري قسةكاني لة خؤي
لة «هةندَيك ــت: ــَي دةَل الدةداتء
ثَييان كوردستان قاضاغضيةكانى
ئةو خؤيانةوة لةاليةن ناخؤشة
كَيشةيةك هةموو  نةهاتووة ئامَيرانة 
كة دروستدةكةن طرَيبةستة ئةو بؤ
كردوويةتى». تةندروستى وةزارةتى

ضاودَيري نايةوَيت وةآلمي هةروةك
سةرضاوةيةكي كة بداتةوة دارايي
باس ـــي داراي ــري ــاودَي ديــوانــي ض
طرَيبةستةكة بووني ناياسايي لة
لةوةدةكات باس زريان د. دةكاتء
ديكةش طرَيبةستَيكي بةنيازن كة
بكةن، سيمنس  كؤمثانياي لةطةَل 
بةنيازة تةندروستى ـــى «وةزارةت
ئةو لةطةَل بكات ديكةش طرَيبةستى

كورسى هَينانى بؤ كؤمثانياية
سةرسوإمانى ــةروةك ه ددان».
«بؤضى كة ــِرى  دةرب لةوة خؤشى
سةدةها بة رؤذانــة كوردستان لة 
كةس دةكرَيت ناياسيى طرَيبةستى
ـــى وةزارةت كةضى نــاكــات، قسة 
كردووة طرَيبةستَيكى تةندروستى
لة سيمنس، كؤمثانياى لــةطــةَل

هةآل». كردووةتة سةريان
تةندروستي  وةزيري وتةي بة  
«نرخيئامَيرةكانيكؤمثانيايسيمنس
ديكة كؤمثانياكاني لةبةرهةمي ٪٣٠
سةرضاوةكةي بةآلم  هةرزانترة»،
ضاودَيريداراييرايطةياندكة«نرخى
طرانترة ٪٣٠ سيمنس ئامَيرةكانى
ئامَيرى كة ديكة كؤمثانياكانى لة
بؤ نموونةش دةهَينن»، ثزيشكى
دةَلَيت: دةهَينَيتةوةو خؤى قسةكةى
ئامَيرَيكى ضةند سلَيمانى «ثارَيزطاى
ضةند بؤ موزايةدةوة خستة ثزيشكى
ثزيشكى ئامَيرى كة كؤمثانيايةك
دةركةوت موزايةدةدا  لةو دةهَينن، 
كؤمثانياى ئامَيرةكانى نرخى
ئامَيرى هةمان نرخى لة ٪٣٠ سيمنس
ئيتر طرانترن، ديكة كؤمثانياكانى
طرَيبةست بؤ وةزير جةنابى نازانم

دةكات». كؤمثانياية ئةم لةطةأل
بإة «ئةو سةرضاوةكة وتةي بة
ئةو لةطةأل ناطونجَيت زؤرةء ثارةية

وةزارةتى  ٢٠٠٩ كة ساَلى بودجةيةى
(undp)ى رَيكخراوى لةطةأل دارايى
جَيطرى ئامادةبوونى بة مؤريكرد،
سةرؤكىحكومةتءوةزيرىدارايىء
بانكى بــةإَيــوةبــةرى ثالندانانء
ئةمريكاء قونسوَلى نَيودةوَلةتىء
بةشى «لةاليةن وتيشى: ئةَلمانيا».
ئةنجومةنى سةرؤكايةتيى ياسايى
سةر لة رةزامةنديى وةزيرانيشةوة
رؤذى لة ــراوة، ك طرَيبةستة ئةو
تةندروستى وةزارةتى ٢٠٠٩/٥/٥دا
لةطةأل مؤركرد طرَيبةستةى ئةم
هَينانى بؤ سيمنس كؤمثانيايى

تةندروستى». ئامَيرى

زياتر لة تةندروستى بايی بة «ناياسايى» وةزارةتى
دةكأَيت سيمنس كؤمثانياى لة ئامَير مليؤن دؤالر ٩

تةندروستي:  وةزيري

كوردستان لة بؤضى
طرَيبةستى سةدةها رؤذانة

كةس دةكرَيت ناياسايى
ناكات؟ قسة
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شوانى محةمةد ئاكؤ

دانيشتووانى ساَلة (٢٥) لة زياتر
بةدةست ضةمضةماأل ــوورى  ســن
دةناَلَيننء كةمئاوييةوة طرفتى
كَيشةيةيان ئةو نةتوانراوة تائَيستاش
لَيثرسراوي بكرَيت، ضــارةســةر
لة نكؤَلى ضةمضةماَليش ئــاوى
دةَلَيت: ناكاتء طرفتةكة بوونى
رَيطاى لة دةتوانين «لةئَيستادا
(١٠) ــة رؤذان ئيرتيوازييةوة بيرى
دانيشتووانى بؤ ئاو هةزارمةترسَيجا
دابين شؤإش ناحيةى ضةمضةماألو
ثَيويستي لةكاتَيكداية ئةوة بكةين»،
ئاوى بؤ تةنيا هاوآلتييان رؤذانةى 
مةترسَيجاية، هةزار (٤٥) خواردنةوة
ناحيةو (٨) ئةو لةكؤى جطة ئةمة
طرفتى سنوورةكة، طوندةى (٤٣٤)
ضؤَلبوونى هةإةشةى كةمئاويى

لَيدةكات.
هاوآلتييةكى مةحمود، كاميل
باسى سةنطاوة، ناحيةى دانيشتووى
طرفتى ساَلة ضةندين كة لةوةكرد،
بَيزارى ئــةوةش هةيةو كةمئاويان
كاميل جةخت لةوةدةكاتةوة كردوون،
سنوورةكةيان طوندةكانى زؤربةى كة
ضؤَلبوون، ئاوةوة نةبوونى بةهؤى
سنوورةكة خةَلكى «بَيزاريى  وتيشى:
زؤربةى كة ئاستَيك  طةيشتووةتة 
رؤشتوونء ناحيةكةشمان  ماَلةكانى 
ئــاو ضــونــكــة ــردووة، ــك ــان ــي ــؤَل ض
نةبوو ئاويش كة ذيانة،  سةرضاوةى
حكومةت ئةطةر بؤية نابَيت، ذيانيش
نةكات، ضارةسةر بؤ  طرفتةمان ئةو
بةرةو طشتى بة ناوضةية ئةم ئةوا

ضؤَلبوون دةضَيت».
ساَلى كة  خستةإوو، ئةوةشى 
وشكةساَليى بودجةى لةسةر رابردوو
دابينكراوة، بؤ ئاويان تانكةر بة
نةماوة، «ئةوةشمان لةئَيستادا بةآلم
دةكةين حكومةت لــة داوا  بؤية
نا، ئةطةر بكات، بؤ  ضارةسةرَيكمان
وَيرانةو بةرةو ناحيةكانيش طوندو

دةضن». ضؤَلبوون
كةمئاويى ــوونء ــةب ن طرفتى

كة لةكاتَيكداية ضةمضةماأل  سنوورى
بيرى ضةمضةماأل ئاوى سةرضاوةى
ثَيداويستى ناتوانرَيت ئيرتيوازييةء
بــكــات، ــن ــي داب ــة ــاوضــةك ـــاوى ن ئ
لَيثرسراوى وتــةى بةثَيى ئــةوةش
طرفتى ضةمضةماأل ئاوى  ثالندانانى
ثةيوةنديدارةكان اليةنة بؤ زؤري
بةثَيى ئـــةوةش ــردووة، ــك ــت دروس
ئاوى ثالندانانى لَيثرسراوى  وتةى 

ضةمضةماأل.
لَيثرسراوى حةمةشةريف، ئيرةج
ئــاوى فةرمانطةى لــة ثــالنــدانــان 
راطةياند: رؤذنامةى  بة ضةمضةماأل، 
ناحيةو (٨) كة ضةمضةماأل قــةزاى
«لةئَيستادا لةسةرة، طوندى (٤٣٤)
ناوضةية ــةم ئ سةرةكيى طرفتى
لةبةر خواردنةوةية، ئاوى نةبوونى
لةو زؤر بةشَيكى هؤكارةشة ئةو
هةروةك كردووة.  ضؤَليان  طوندانة 
ئةطةر كة  نةكرد ــةوةش ل نكؤَلى
ضارةسةر ناوضةكة ئــاوى طرفتى
ضؤَلتريش نــاوضــةكــة ــت، ــةكــرَي ن
كة بةوةشكرد ئاماذةي دةبَيت».
ناحيةكانيش دانيشتووانى ئَيستا

وتيشى: بوون، طرفت هةمان تووشى
ناحيةكاني دانيشتوواني «لةبةرئةوةى
نيية، خواردنةوةيان ئاوى سنوورةكة
بطوزةرَيننء ئاو  بةبآ ذيان  ناتوانن

روودةكةنة شارةكان».
لة ئاو نةبوونى كةميىء طرفتى
بةشَيك كة لةكاتَيكداية  ناوضةكةدا، 
ئاوى ئيرتيوازييانةى بيرة ــةو ل
لَيوة هاوآلتييانيان خــواردنــةوةى
وشكةساَلييء بةهؤى دابيندةكرَيت،
بــارانــبــاريــنــةوة رَيــــذةى كةميى 
بةوهؤيةشةوة وشكيانكردووة،
خواردنةوة ئــاوى سةرضاوةكانى

بةرةو كةمبوونةوة دةضن.
لَيثرسراوىثالندانانلة فةرمانطةى
روونكردةوة، ئةوةى ضةمضةماأل ئاوى
كانى بانيمةقانء لةناوضةكانى كة
نزيكةى شؤإش،  ناحيةى شةيتانء 
بةآلم هةية، ئيرتيوازييان بيرى (٤٥)
وشكبوونء ئَيستا بيرانة لةو (٥)
تؤإى نةطةيشتنى بةهؤى (٧)يشيان
ئةمانةش كــارنــاكــةن،  ــاوة ــارةب ك
كة ــةوةى ئ بؤ سةرةكين  هؤكارى
ضةمضةماأل ئــاوى دةدات نيشانى

دةإوات. كةمبوونةوة بةرةو تادَيت
تةماشاى ئاسانى بة ناكرَيت ثَيشيواية
كة بةوثَييةى  بكرَيت، طرفتانة ئةو 
ضةمضةماألء قةزاى سنوورى لة تةنيا
(١٥٠) نزيكةى شؤإشدا ناحيةى
ئاويان سةرضاوةى هاوآلتى هةزار

دابيندةكرَيت. بؤ بيرانةوة لةو
سةرضاوةى كةميى طرفتى لة جطة
طةإةكَيكى ضةند دةظةرةكةدا، لة ئاو
تؤإى تائَيستا  ضةمضةماأل تــازةى
ئةمةش رانةكَيشراوة،  بؤ ئاويان 
هاوآلتييانى ــكــةى دي طرفتَيكى
بة ثَيويستيان ســنــوورةكــةيــةو
هةية، خواردنةوة ئاوى دابينكردنى
،٥١ ،٤٨ ،٤٦ ،٦) طةإةكةكانى هةروةك
ئةنفالةكان، نوَيى طةإةكى ٩٥)ء ،٦٩
ئاوى تائَيستا كة طةإةكانةن لةو

نةكراوة. دابين بؤ خواردنةوةيان
دانيشتووى عــةلــى، ــان ــةرم ف
ئاماذة ضةمضةماأل، (٦٩)ى طةإةكى
لةو ــة ســاَل ســآ كــة بـــةوةدةكـــات
تائَيستا بةآلم نيشتةجَيية، طةإةكةدا 
ئةو رانةكَيشراوة،  بؤ ئاويان تؤإى 
ضاوةإوانيى، ساأل سآ «دواى وتى:

نةطةيشتووةتة ئاو  تؤإى  تائَيستا
سةردانى ضةندينجار طةإةكةكةمان،
بةآلم كردووة، بةرثرسيشمان اليةنى
بةإَيماندةكةنء بةَلَينَيك بة هةرجارةو

بؤ ناكةن». دواتريش هيضمان
ئَيستا كة لةوةكرد، باسى فةرمان
زؤر طةإةكةكةيان دانيشتووانى
ئاوى بة زؤريان  ثَيويستى بَيزارنء 
هةفتةيةكدا لة ضونكة هةية، خواردنةوة
ئاوى جارَيك ضةند  خؤيان  دةبَيت
«زؤرجار وتيشى: بكإن،  خواردنةوة
لةو هةندَيك ــةآلم ب دةكــإيــن، ئــاو 
مةرجى دةفرؤشن ئاويش تانكةرانةى
لة داوا بؤية تَيدانيية، تةندروستى
بؤ طرفتةمان ئةو دةكةين حكومةت

ضارةسةربكات».
سنوورةكة هاوآلتييانى رةخنةى
ــةرى ــوةب ــةإَي ب كــة لةكاتَيكداية
ضةمضةماَليش ــاوى ئ فةرمانطةى
دةكاتء داواكارييةكانيان ثشتطيرييان
ئاو «لةبةرئةوةى دةزانَيت، رةوا بة
مافى سروشتيى ذيانةو سةرضاوةى 

هاوآلتييةكة». هةموو
لَيثرسراوى فةقآ، حةسةن ئومَيد
بة ضةمضةماأل، ئــاوى فةرمانطةى
ئةوةى لةطةأل راطةياند: رؤذنامةى
،٦٩ ،٥١ ،٤٨ ،٤٦ ،٦) طةإةكةكانى
ئةنفالةكان، نوَيى طةإةكى ٩٥)و
نةإؤشتووة، بؤ ــاوى ئ تائَيستا
هةفتةيةكدا لة ديكةش طةإةكةكانى
بؤ ــان ــاوي ئ ــات  ســةع  (٢) تةنيا
كةميي ئةو هؤكارى بةردةدرَيتةوة،
ئاوى كةميى سةرضاوةى  ئاوةش بؤ
ثَيشيواية دةطةإَيتةوة. ضةمضةماأل
طرفتة، ــةو ئ بــؤ ضــارةســةر تاكة 
ئاوى دووةمـــى هَيَلى راكَيشانى
ضةمضةماأل، بؤ تاسَلوجةوة لة دوكانة
بؤ طؤثتةثةية ئــاوى راكَيشانى يا 
لةاليةن ديزاينةكةى كة ضةمضةماأل،
ئةنجامدراوة، دهــؤكــةوة زانكؤى
لةاليةن تائَيستا ئةوةش «هةرضةندة
ــوارى ب نــةخــراوةتــة حكومةتةوة
دوو ئةو بــةآلم جَيبةجَيكردنةوة،
بةرنامةيةكى هيض نةبَيت، ثرؤذةية
كةمئاويى طرفتى ناتوانَيت ديكة

ضارةسةربكات». سنوورةكة
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تينويَتيدا لة سـاَل ٢٥

ضةمضةماأل

 لةإؤذَيكدا 

(٤٥) بة ثَيويستى

مةترسَيجا هةزار

بةآلم هةية، ئاو

هةزار (١٠)

بؤ ئاوى مةترسَيجا

دابينكراوة

ضؤَلكراون بةوهؤيةوة ناحية طوندو ضةندين

شاري ضةمضةماأل ديمةنَيك لة
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بالَةك فارس ئةحمةد

كةلوثةلء ئةندازيارىء ستافى تائَيستا
ثيشةى مةشقء بنكةى بؤ ثَيداويستى
ئةوة نةكراوة، دابين هةرير راهَيناني
مانطة دوو لة زياتر كة لةكاتَيكداية

تةواوبووة. بيناكةى
شةقالوةية، سةر بة قةزاى هةرير ناحيةى
شةهيدانء ــى وةزارةت راسثاردةى لةسةر
كؤرياي حكومةتى ئةنفالكراوةكان، كاروبارى
مليؤن (١) بةبإى بنكةيةى ئةو بيناى باشوور
هةزار (١٥) رووبةرى لةسةر دروستكرد دؤالر

بؤ سنوورةكة طةنجانى راهَينانى مةتر(بؤ
نهؤم دوو لة كة ثيشةوةرى)، دةستء ئيشى
سآ ذوورى كارطَيإىء هؤألء (٦) ثَيكهاتووةو
(٤٠٠) موةليدةى دوو وةرزشيء طؤإةثانى
ئةندازيارييء ستافي بةآلم تَيداية، كةيظى
نةكراوةو دابين بؤ ديكةى ثَيداويستييةكانى

لَيوةرنةطيراوة. سوودى تائَيستا
ناحيةى بةإَيوةبةرى حةسةن، رزطــار
سةرةتاى لة كة بةوةكرد  ئاماذةى  هةرير،
وةزارةتى راسثاردةى لةسةر ئازارةوة مانطى
بنكةيةى ئةم  كؤريا حكومةتى شةهيدان، 
دؤالر، مليؤن (١) طوذمةى دروستكردووة بة
بيناكةى كارى مانطة  دوو لة «زياتر  وتيشي:

تائَيستا داخة جَيطاى ئةوةى بةآلم تةواوبووة،
بؤ ئةندازياريى  دةستةيةكى نة بنكةية ئةم 
بؤ ثَيداويستيشى كةلوثةلء نة دابينكراوة
باسى نةبووة»، دةستبةكار تائَيستا دابينكراوةء
ئةمريكاش سوثاى هةرضةندة كة لةوةشكرد
ثَيداون، بنكةكةيان كةلوثةلى كإينى بةَلَينى
وتيشى: نةكردووة، دابينيان تائَيستا بةآلم
وةزارةتى دةبَيت نةكةن، دابينى ئةوان «ئةطةر
دابينى ئةنفالكراوةكان كاروبارى شةهيدانء

بكات».
كة لةوةدةطرن رةخنة سنوورةكة طةنجانى
بةآلمثَيداويستييةكانى بيناىبنكةكةتةواوبووة،
زوو ثَيويستى لة جةخت نةكراوةو دابين

دةكةن، بنكةكة كةلوثةلةكانى دابينكردنى
رزطاردةكات. بَيكاريى لة زؤرَيكيان بةوثَييةى

دانيشتووى طةنجَيكى ئةحمةد، نةبةز
دواى كة لة وةطرت هةريرة، رةخنةى ناحيةى
حكومةتى تائَيستا بنكةكة بيناى تةواوبوونى
دابين بؤ  ثَيداويستييةكانى كةلوثةلء هةرَيم 
زؤر ثارةيةكى «بةداخةوة وتيشى: نةكردووة،
هةندَيك بةآلم دروستدةكرَيت، بينايةك بؤ
سوودى خةَلك تا ناكرَيت دابين بؤ كةلوثةلى
كارى كةوتنة بة ئةو بةبإواى لَيوةربطرَيت»،
شارؤضكةكة طةنجةكانى زؤربةى بنكةية، ئةو
ضى ئَيستا «بةآلم دةبَيت، رزطاريان لة بَيكاريى

بكةين». باَلةخانة ضؤَلة لةو
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تَيدانيية ثَيداويستى كةلوثةلء هةرير ثيشةيى مةشقء بنكةى
دروستكردووة بيناكةى باشوور كؤرياي حكومةتى

سابير ئارى

ــةزاى ق لةطةإةكةكانى بةشَيك
كةميى بةكةموكوإيىء ئاماذة كؤية
ــةنء دةك خزمةتطوزاريى ـــرؤذةى ث
ثرؤذةى لةبرى كة دةخةنةإوو ئةوة
ثــرؤذةى هةندَيكجار خزمةتطوزارى
سةرؤكى ئةنجامدةدرَيت، جوانكارى
«بةهؤى ــَيــت: دةَل كؤيةش شــارةوانــى
ئــيــدارةى ـــةردوو ه يةكطرتنةوةى
بَيبةشبووةو لةبودجة كؤية حكومةتةوة،
كَيشانة هةموو ئةو وايكردووة ئةوةش

بمَيننةوة». كةَلةكةبنء بةسةريةكدا
هاوآلتييةكى (٣١ســاأل)، عومةر ئامانج
قةزاى (كةكؤن)ى طةإةكى دانيشتووى

طةإةكةكةيان لةبَيخزمةتى باس كؤيةية
هاتوضؤيان زستاندا لةوةرزى كة دةكات،
بــارانــبــاريــنء ــت بــةهــؤى ــَي ســةخــت دةب
«ئةو وتيشى: قـــوإاوةوة، دروستبوونى
دروستبووة، ساَلة ضةندين ئَيمة طةإةكةى
ضةند نةيتوانيوة  حكومةت تائَيستا بةآلم 
خةَلكةكةى بكاتء كؤنكرَيت كؤآلنَيكى
لةكاتَيكدا بكات، رزطار تؤز خؤألء لةقوإو
ساَلة دروستبووة ثَينج هةية نزيكةى طةإةك
قيرو كــؤآلنــةكــانــى ــامء شــةق ـــةى  زؤرب

كؤنكرَيتة».
سةربارى كة بةوةكرد، ئاماذةى ئامانج
تائَيستا ئاوةإؤ، نةبوونى كةموكوإيانةء ئةو
مزطةوتء ئامادةيىء ناوةندىء خوَيندنطاى
تةندروستى بنكةى ساوايانء باخضةى
لةكَيشةكانمان «هيضكام وتى: تَيدانييةء

نةكراوة». ضارةسةر
ثَيكهاتووة، طةإةك (٢٥) لة كؤية قةزاى
تَييدا هاوآلتي  ــةزار ه  (٥٠) نزيكةى كة
دوو كةكؤن ئازادىء طةإةكى  نيشتةجَييةء
زؤربةى قةزايةن ئةو طــةورةى طةإةكى
ثاشماوةى كةسوكارى دانيشتووانةكةى

شةهيدانن. ئةنفالء
دانيشتووى (٣٨ســاأل)، خدر عةبدوَلآل

 ١٩٨٨ لةساَلى كة كؤيةية، ئازادى طةإةكى
لةحكومةتى ئةوةى  رةخنةى دروستبووة، 
نةيتوانيوة تائَيستا كــة ــرت ط ــم هــةرَي
بكات، طةإةكةكةيان كَيشةى ضارةسةرى
ذيانمان ئَيمة زستاندا ــةوةرزى «ل وتى:
كة لةكاتَيكداية ئــةوة لةوطةإةكة، نيية
هةمووى ئَيمة طةإةكةكةى دانيشتووانى
دةبوو هةذارنء  ئةنفالء شةهيدء خةَلكى 

بؤ خزمةتطوزارييان شوَينَيك هةموو ثَيش
شةهيدو خةَلكى ئاوا كةضى ئةنجامبدراية،
ئاوإيان فةرامؤشكراوةء بةوشَيوةية ئةنفال
خزمةتطوزارييةكان لةزؤربةى لَينادرَيتةوةء

بَيبةشن».
ســةرؤكــى ــــزى، ــــةوَي ـــــاراس ح ئ
بةناإةزايى سةبارةت كؤية، شارةوانى
كةمى كؤيةء طةإةكةكانى  دانيشتووانى 
مافى «هاوآلتيان وتى: خزمةتطوزارييةكان،
طلةيى بكةنء داواى خزمةتطوزارى خؤيانة
كؤية شارةوانى  بَلَيين  ناشكرَيت  بكةن، 
ئَيمة كؤية، طةإةكةكانى بؤ نةكردووة هيضى
نةكةينء اليةك فةرامؤش هيض هةوَلمانداوة
دابةشمان طرتووة وةرمان بودجةيةى ئةو
جؤراوجؤرةكاندا، ثرؤذة بةسةر كردووة
قيرتاءء ئاوةإؤ، كؤنكرَيت، طةإةكَيك لةضةند
ثَيويستبوو بــةآلم كــردووة، باخضةمان
رَيك كؤيةش ناو شةقامةكانى هةندَيك
خةَلكَيكى بكةين بؤ جوانكارييان بخةينء
هيض وادةزانن دةكةن لةوشارة روو زؤر
ثارةيان ئةوثرؤذانةى  هةموو نةكراوة، 
ئاماذةى ثَيويستبوون». بؤتةرخانكراوة
داناوة لةبودجةى بةرنامةيان بةوةشكرد، كة
خزمةتطوزارى تةرخان بؤ ئةمساأل زؤربةى

قير. كؤنكرَيتء بةتايبةتى بكةن،
حــةوَيــزى، ئــاراس ــةوةشــدا ئ لةطةأل 
ثرؤذةى نةطةيشتنى سةرةكى هؤكارى
طةإةكةكانى بؤسةرجةم  خزمةتطوزارى 
(٥) لةماوةى كة طةإاندةوة  بؤئةوة  كؤيةي
لةكؤية نوآ طةإةكى (١٠) لة زياتر ساَلدا
كة لةوكاتةوة ثَييواية زيــاديــكــردووةو
تةرخانكرا كوردستان بؤ باشيش بودجةى
كَيشةيان كؤية كؤنةكانى طةإةكة هَيشتا
نوَيكانيش نةبووبوو، كة طةإةكة ضارةسةر
نةيانتوانيوة لةبةرئةوة دروســتــكــران،
بةو بكةن طةإةكانة  ئةوهةموو  كؤنترؤَلى 
وتيشى: تةرخانكراوة، بؤيان بودجةيةى
هةردوو يةكطرتنةوةى بةهؤى «دووساَليش
لةبودجة كؤية حكومةتةوة، ئــيــدارةى
هةموو ئةو وايكردووة ئةوةش بَيبةشبووةو
بمَيننةوة». كةَلةكةبنء بةسةريةكدا كَيشةية

دةكةن خزمةتطوزاريى داواى كؤية قةزاى طةأةكةكانى
كةَلةكةبوون» بةسةريةكدا بَيبةشبووةو كَيشةكان كؤية لةبودجة ئيدارةوة يةكطرتنةوةى «بةهؤى

كؤية شاري لة ديمةنَيك
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ياسا ــدا كــوردةواري وآلتــي لة بــةإَيــزان:
كوآ ثةنا بؤ نازانَيت هةذاريش نةماوة، خةَلكى
لة ئةمإؤ باسبكات، دَلي الي كآ خةمي بةرَيتء
كوآ لة باوة،  خزمخزمَينة هةرَيمدا حكومةتي 
خةَلكي هةبوو، بةدةسةآلت  ثياوَيكي طةورة

دةكرَين. خزمةت خزمةكاني ناوضةكةيء
دياردةيةوة ئةو بةهؤي راوَيذكار ئةوةتا
سلَيماني لة خانةنشينكراوةء بريكار ثلةي بة
زؤر هةشة دةكةن، بؤ خانةنشينةكةي مامةَلةي
ثلةي بة طشتييةوةية، بةإَيوةبةري خوار لة
كراوة. بؤ خانةنشينةكةي طشتيي بةإَيوةبةري
باشةو هةبَيت  هةر خزم  بةزيادبَيت  خوا  لة
هةر با هةذاريش بكةوَيتء فرياي دَيت رؤذَيك

هةذاربَيت.
ساَلة خزمةتي (٣٩) فةرمانبةر مني بةإَيزان:

(٣٥) ــةم، دةك كوردستان شوَينةوارةكاني
طؤظارو لة  (١٩٧٧)ةوة لةساَلي واتة ساَليشة
شــارةزا ثسثؤإَيكي وةكــو رؤذنامةكاندا
لةسةريان لَيكؤَلينةوة باسء نووسين، بة
خزمةتةمدا لةو توانيومة كة بآلودةكةمةوة،

دياربَيت. ثةنجةم شوَين
لةدايكبووي من ئاطاداريتان بؤ بةإَيزان:
وةزيفةدا لة ناونيشانةكةم (١٩٤٢)م، ساَلي
٢٠٠٧/٧/١-ةوة لة دةبــوايــة ــة، ــارةزا)ي (ش
سةروو بَيئةوةي بةآلم بكراماية، خانةنشين
لة بكات،  ئاطادارم وةزارةتــةكــةم يان  خؤم 
ئةوسا ،٢٠٠٩/٤/٣٠ تا مامةوة وةزيفةكةمدا

خانةنشينكرام.
تا ٢٠٠٧/٧/١-ةوة لة ئَيستا بــةإَيــزان:
مانطةم  ضةند  ئةو مووضةي   ٢٠٠٩/٤/٣٠

بإي كؤي مانطةو  (٢٢) كة لَيوةردةطرنةوة
رَيذةي بة دينارة (٣٤,٩٨٩,٠٠٠) ثارةكةي
مووضةي لة كؤي دينارة (١٤٧,٠٠٠) كة   ،١/٥
كة دةبإدرَيت، لَيم مانطانة خانةنشينةكةمء
لة مووضةكةم ئةوةي دينارة، واتة (٧٣٦,٠٠٠)
بة دينارة، (٥٨٩,٠٠٠) مانطانة دةمَينَيتةوة
خَيزانَيك ذياني مووضةية بةشي ئةو ويذدانتان
تاوانم من لةمةدا ئاخر  مانطَيك،  بؤ دةكات

ضيية؟
من خزمةتةي هةموو ــةو ئ ــزان: ــةإَي ب
نةتةوةكةم خاكء  بؤ نووسين بة  كردوومة
طةلةكةم، دَيريني مَيذووي شوَينةوارو لةسةر
بدرَيتةوة، ثاداشتم ئاوا دةبَيت خاك ثيرؤزيي تو
ماوةيةم ماندووبوونةم ئةو بؤ ئةو دةبوو يان
بكةن، ئةذمار بؤم خزمةت بة درَيذبكةنةوةو بؤ

بكرَيت؟ لةطةَلدا بةوجؤرةم رةواية ئايا
منيش خزمخزمَينةية،  رؤذي ئةطةر تكاية 
شانم لةسةر طرانة بارة ئةو مةخةنء ثةراوَيز
بؤم كة مووضةيةي  بةو بؤئةوةي البــةرن، 

بذيم. بإاوةتةوة
ئةطةر هةية وا  ياسايي دةقَيكي  كــوا
ئةو نةكرا، خانةنشين خؤيدا لةكاتي فةرمانبةر
بةو ذيان لةكاتَيكدا بسةنرَيتةوة، لَي مووضانةي
لةطةأل كارَيكي ناإةواية دةإوات، ئةمة طرانيية

دةكرَيت. هةذاراندا

رَيزدا... لةطةأل

مةعروف نوري كةمال
كوردستان رؤذنامةنووساني ئةندامي
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مةسعود كاك جةاللء مام بةأَيزان بؤ كراوة نامةيةكي

مانط هةشت دواي
وتيان بةدواداضوون

نابَيت!!

رؤذنامةى بؤ روونكردنةوةيةك
كة راثؤرتةهةواَلةى بةو سةبارةت
لة   ٥/٢٤ رؤذى لة رؤذنامةكةتاندا لة
بآلوتانكردووةتةوة، خةَلكدا الثةإةى
رانية (مزطةوتةكانى  ناونيشانى لةذَير 
ئةم دةزانين ثَيويستى  بة بَينازن)،  بؤ
ئةوةى لةثَيناوى بدةين روونكردنةوةية
ئةو ديارة نةشَيوَينرَين، راستييةكان كة
راثؤرتةهةواَلةى ئةم كة ــرادةرةى ب
ئامادةكردووة،هةرلةشَيوازىنووسينة
ديارة راستييةكةيةوة لة دوور بَيبنةماو
ئةركَيكى ئةنجامدانى مةبةستى كة
نةبَيت ئةوة تةنيا نةبووة، راطةياندن
وةربطرَيت، بابةتة بةم ثارة بإَيك
تا مانشَيتةكةيةوة لة هةر ضونكة
روون بةَلطةيةكى هيض كؤتايى
كةموكوإييةكان كة نةكردووةتةوة
راســت، بةشَيوةيةكى ثيشانبدات
لةخؤيةوة هةر كة لةوةى جطة ئةمة
رانيةو لةنَيوان ثَيكةَلى تَيكةألو
من كـــردووة، سلَيمانيدا هةولَيرو
كةسة ئةو ناوى بؤ برادةر دةثرسم
لَيوةرطرتووة لَيدوانت كة نانووسى
هةفتةيةكدا لة ثَييوتبَيت ئةوقاف كة
دةوام رؤذ دوو يا رؤذَيــك تةنيا
شَيوازى كة ئةوةية ماناى ئةوة بكات؟
راطةياندنةكةت كــارة ئةنجامدانى
مزطةوتةكانى هةموو لة ضونكة هةَلةية،

بؤ هةَلواسراوة ئاطاداريى ناوضةكةدا
دةوام مزطةوتةكان لة كةسانةى ئةو
لة ــراوة داواك هةمانكاتدا لة دةكــةن،
كةموكوإييةكيان هــةر كة خةَلك
كةسانةو ئةم دةوامكردنى لة بينى
لة مزطةوتةكان،  نةكردنةوةى ثاك 
كة تةلةفؤنانةى ذمــارة ئةو رَيطاى
لةاليةن كة نووسراون تابلؤكاندا لة
هةَلواسراون ئةوقافةوة بةإَيوةبةرَيتى
ئاطادارمان مزطةوتةكاندا، سةرجةم لة
ــةدواداضــوون ب بــؤئــةوةى بكةنةوة 
لةاليةن بةردةوام هةمانكاتدا لة بكةين،
مزطةوتةكانةوة سةرثةرشتيارى
دةكرَيت، مزطةوتةكان  ضاودَيريى 
نةكرد جياوازيت ضــؤن لةمة  جطة
ثارَيزطاكانء مزطةوتى لةنَيوان
هةر ـــرادةر ب ضونكة ــدا، ــةك ــةزاي ق
(٢٠) لة مزطةوتَيكى ثارَيزطايةك زياتر
لة بةآلم  تَيدادةكةن، خزمةتى كةس
مزطةوتَيك هةر بؤ ئَيمةدا ناوضةكةى
كةوابَيت تَيثةإناكات، كةس (٤) لة
كاتَيك كردووة طةورةت زؤر هةَلةيةكى
لةكاتَيكدا باسدةكةيت، بةراورديية ئةم
كةسَيك هيض ٢٠٠٦-ةوة لةساَلى
دامــةزرانــدن ضونكة ــةزراوة، ــةم دان
(١٠٠) لة زياتر ــةآلم ب ــراوة، ــي راط
دروستكراوةو ناوضةكةدا لة مزطةوت

خانةنشينكراوة، كةس (٢٥٠) لة زياتر
ضؤن بؤشايية ئةم ناثرسى بؤ ئةى
كة لةمةودوا داواكارم بؤية ثإبكةينةوة،
طرفتَيك بؤ هةر كَيشةو بةدواداضوونت
رؤذنامةوانييةوة ئيتيكى بة كــرد،
ئةخالقى لة  بدةيتء ئةنجام كارةكةت 
ضونكة النةدةيت، رؤذنامةوانيى كارى
هةموو لة بةدةر هةركارَيك ئةنجامدانى

ئةخالق.. لة بريتيية شتَيك
  

راطةياندنى  بةشى ليَثرسراوى  
ئةوقافى راثةإين

ئةحمةد رةمةزان هةذار

بةشى لَيثرسراوى بةرضاوإوونى بؤ
بابةتةى ئةو راثةإين، ئةوقافى راطةياندنى
ثاشكؤى رابردووى ذمارةى (٦)ى الثةإة لة
بــآلوكــراوةتــةوة، ــامــةدا (خــةَلــك)ى رؤذن
ثةيامنَيرى نييةو رؤذنامةنووسى بابةتَيكى
سكاآلى بةَلكو نةكردووة، ئامادةى رؤذنامة
طةياندنى بؤ دةظةرةكةيةو هاوآلتييةكى
بةمةبةستى طرفتةكان كــةمــوكــوإيء
لَيثرسراوانةوة، لةاليةن ضارةسةركردنى
بة بةرامبةردا لة هَيناوةء رؤذنامة بؤ ثةناى

نةكراوة. ثارةيةك ثاداشت بإة هيض

(خةَلك) ثاشكؤى

بةأَيز/ جَيطرى سةرؤكى
هةرَيم حكومةتى

رةشيد حسَين (عاليه نــاوم من 
ثارَيزطاي دانيشتووي ئةمين)ة،
دةربةنديخانمء قــةزاي سلَيماني-
لة ئَيستا مــنــداَلــم، ــةش  ش دايــكــي 
سلَيماني ضاكسازيي بةنديخانةي
كة بةندم، مَيردمنداآلن  ذنانء بةشي
العام) (حق بة ساأل يةك (١) ماوةي بؤ
بؤ ضارةسةرى حوكمدرام، هةرضةندة
بةندكراوم، لةسةرى كَيشةيةى ئةو
بةرامبةرةكةمدا ئَيمةو  لةنَيوان

كَيشةيةكمان هيض رَيككةوتووينء
نةماوةو نيمانة.

سةرؤكي جَيطري لة داواكـــارم
لَيبووردنَيكي بة بةإَيز، حكومةتي
ــاوةي م كــة ئــازادبــكــرَيــم تايبةت 
بؤ ماوة مانطى (٥) تةنيا بةندييةكةم
خاوةني ئَيمة ساَلةكة، تةواوكردني
(دةلؤ) عةشرةتي لة دةنطين (٢٧٤٤)
كةالرو خانةقينء ناوضةكاني كة
دةطرَيتةوة، سلَيماني  دةربةنديخانء 

رؤذدا (١٥) لةماوةي بَيتء ئةطةر
دةسووتَينم دةنطانة ئةم ئازادنةكرَيم،

دةضن. ديكة اليةنَيكي بؤ يان
بةإَيزتانة. فةرمان الي دوا

سوثاسمدا رَيزو لةطةأل

لةجياتي داواكار
حةسةن حسَين رةشيد ئةمين

براي/ عاليه حسَين رةشيد ئةمين

بة هاتووة ٢٠٠٨دا ساَلي نوَيى مووضةي سيستمي لة
ئةنجومةني كة ٢٠٠٨/٦/٢٤دا لة (٩-١١-١٧-١٤) نووسراوي
ديراساتء ذمَيريارييء ــيء داراي ــي وةزارةت ــرانء وةزي
بةإَيز بة وةكالةت وةزارةت بريكاري بة واذووي لَيكؤَلينةوة
دةكرَيت ئةذمار سةرةإايي كاري كة حةسةن)، تاهير (رةشيد
بة ئةوانةي فةرمانبةرانء بؤ ٢٠٠٨/٧/١دا ــةرواري ب لة 
٢٠٠٨/٩/١٨دا لة بةرزكردةوة ياداشتم دامةزراون. طرَيبةست
طفتوطؤم تةندروستيدا كارمةنداني سةنديكاي لةطةأل ثَيشتر كة
ضينء ئةو راستةقينةي نوَينةري ضونكة ئةوان بةآلم كردبوو،

بوو!! بنبةست طفتوطؤكانمان نين، توَيذة
مانط   ٨ ثاش تةندروستي فةرمانطةي بةهةمانشَيوة
يةكةي سةرؤكي بةر ثةنابردنة دواخستنء دةستيء دةستي
هاتوضؤء نَيوانةدا  لةم (ثارَيزطاية) كة سلَيماني كارطَيإي 
فةرميم وةآلمَيكي نةبوو ئامادة كةسي زؤر، هيالكييةكي
يان بَيت هةَلة رايةكي  خؤي بؤضووني  بة هةريةك  بداتةوة،
ئاشكرا فةرمي نووسراوي لةكاتَيكدا ــإي، دةردةب راست
كة دةدات  ئاماذة حةوتدا، بةشي لة (٨)دا  بإطةي لة هةيةء
تايبةتء خشتةيةكي بةثَيي بكرَيت ئةذمار سةرةإايي «كاري
لةكاتَيكدا رَينمايية»!!،  بةم دذ رَينماييةك بةهيض ناكرَيت  كار
سةعات (٥٠) سةعات، ضةندين مانطانة كة سةلماندوومة
جَيطاي ثشتطيري بةثَيي هةروةها هةية، ــادةم زي كارى
بازيانة)، ئَيشكطري تةندروستي (مةَلبةندي كة خؤم كارةكةي
دان نيية ئامادة  ثةيوةنديدار حكوميي اليةنَيكي هيض بةآلم
نووسراوَيكي ئامادةنين ناشكرَيت ئةطةر بنَيت، مافةمدا بةو
ئةو لةميانةي ناكرَيت، سيستمة بةو كار كة بخةنةإوو فةرمي
توإةبوونم هةإةشةو ضةندينجار بةدواداضوونةم هاتوضؤو
كاري هةندَيك سةرةإايية بؤ كاري ئةم سيستمي جا لَيكراوة،

نا!! هةندَيكي ديكة ثَيكراوةو بؤ
زيادةكانم سةعاتة ئةذماركردني سةرفكردنء داواي من
ئةم دةوَلةت، فةرمانبةرَيكي وةك بوو خؤم مافي كة كرد
من وةك كةسي ســةدان نييةء خؤم بؤ تةنيا  هةوَلةشم
هةمان دةكرَيتء لةطةأل  ئاستةنطيانةي ناهةقيء كة هةية
خؤمان وآلتي بَلَيي شارةكاني تؤ بةآلم دةيانطرَيتةوة، بإيار
فةرمييةكاني كارة هةبَيت لة هةوايةكي جياوازي ئاوء هةريةك
مةنةكة بة حةوتي يان (فةنتةَلؤسة)، بةإاستي يان دةوَلةتدا

ربةيةكة!! شةشي

قادر مةحمود ئازاد
تةندروستي كارمةندي
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جةمال سةنطةر ٠٧٧٠١٥٨٦٠٢٢سةرثةرشتيار:   ثةيوةندى: بؤ

٧٨٨ مليؤنء ٤١٣ هةزار  ٢مليارء بةبإى كة إؤشنبيريى، وةزارةتى ثرؤذةكانى لة يةكَيكة سلَيمانى، شارى لة هاوضةرخ هونةرى مؤزةخانةى بيناى
سآ تَيثةإبوونى دواى تائَيستاء بةآلم تَييدا، كاركردن دةستكراوة بة لة ٢٠٠٥/٦/٢-ةوة ٣٦٠ رؤذةء ثرؤذةكة ماوةى هةرضةندة دروستدةكرَيت، دينار

تةواونةكراوة. بةو شَيوةيةيةء وادةكةيدا بةسةر ساأل

تةقتةق طشتيى نةخؤشخانةى نوَيكةى بينا
نةكراوة دابين  بؤ ثَيداويستييةكانى تائَيستا 

بيناى تــةواوبــوونــى، لة ســاأل دوو دواى 
ثَيداويستييةكانى تائَيستا تةقتةق، نةخؤشخانةى
ئةو بينايةى لةكاتَيكداية ئةوة دابين نةكراوة، بؤ
بضووكةء زؤر تَيداية، طشتيى نةخؤشخانةى

تَيداية. كةموكوإيى ضةندين
طشتيى ــوةبــةرى بــةإَي رؤســتــةم، ـــارام  د.ئ
راطةياند: رؤذنامةى بة كؤية، تةندروستى
بؤ كةلوثةل وةك ثَيداويستييةكانى لة بةشَيك
ثزيشكيى ئامَيرى تائَيستا بةآلم دابينكراوة،
دروستكراوة ليذنةيةك  ئَيستاش نةكإاوة،  بؤ
ئامَيرةكان هةركاتَيك ئامَيرانة، ئةو كإينى بؤ
دابينكرا، بؤ ثَيويستى فةرمانبةرى كإدرانء

دةكرَيتةوة. نةخؤشخانةكة ئةوكاتة
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