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كؤمثانياي بةِرَيز بانطَيشتي هةموو ئةو كةسانة دةكات كةستافي كاركردنيان هةية لةبواري داناني ئاوو 
ئاوةِرؤو كارةباو كاشي و لةبغ و طةضكاري دةتوانن سةرداني كؤمثانيا بكةن بةمةبةستي وةرطرتني 

تةندةر بؤ خانووةكاني (طرين سيتي، بِروا سيتي، ضةرموو سيتي) 
دووا بةروار بؤ وةرطرتني تةندةر (٢٠٠٩/٦/٢٠) ية.

ناونيشاني وةرطرتني تةندةر :
ئؤفيسي سةرةكي كؤمثانياي بةِرَيز/ سلَيماني.
كةمثي ثرؤذةي ضةرموو ستي/ ضةمضةماَل.

كةمثي ثرؤذةي طؤران ستي/ هةَلةبجة.

لـكـاريى بـكـات شيـَ ئــــةو لـيـستةى ثيـَ
 سـةرؤكـةكـةى زينـدانـيى دةكـرَيت

سامان بةشارةتى 

باآلى  كؤمسيؤنى  ياساى  بةثَيى 
سةرؤكى  دةبَيت  هةَلبذاردنةكان 
ليستى كوردستانى  بؤ ماوةى شةش 
مانط زيندانيى بكرَيت، لةبةرامبةر ئةو 
ثَيش  ليستةكةيان  ثَيشَيلكارييانةى 
وادةى  ياسايى بانطةشةى هةَلبذاردن 

ئةنجاميداوة. 
ثَيش  ــى  ــان ــت ــوردس ك ليستى 
هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  ــةوةى  ئ
ناوضة   لةهةندَيك  دةستثَيبكات، 
لةاليةن اليةنطرانء هةَلسوإاوانييةوة 
بانطةشةكردن  بةمةبةستى  الفيتةيان 
ــدة بؤ  ــاطــةن ــإوث ــوةء ث ــي ــواس ــةَل ه

ليستةكةيان دةكةن. 
ــدةرى ســةرؤكــى  ــةي ـــةرةج ح ف

سةربةخؤى  بــاآلى  كؤمسيؤنى 
بةإؤذنامةى  عَيراق  هةَلبذاردنةكاني 
سياسى  قةوارةيةكى  «هةر  راطةياند: 
ئةطةر ثَيش ثإوثاطةندةى هةَلبذاردن، 
خؤى  ليستةكةى  بؤ  ثإوثاطةندة 
سةرؤكى  دةكرَيتء   غةرامة  بكات، 
مانط  شةش  ماوةى  بؤ  ليستةكةش 

زيندانيى دةكرَيت».
فةرةج حةيدةرى ئاماذةى بةوةكرد، 
سياسى  قةوارةيةكى  هــةر  ئةطةر 
هةرليستَيك  بيسةلمَينَيت  بةبةَلطةوة 
كة  هةَلبذاردن  ثإوثاطةندةى  ثَيش 
دياريدةكرَيت،  كؤمسيؤنةوة  لةاليةن 
كردبَيت،  ليستةكةى  بؤ  ثإوثاطةندةى 
ئةو قةوارة  كؤمسيؤن سزاى دةدات، 
سياسييةش دةتوانَيت لةدادطا شكاتى 

لَيبكاتء وَينةكان بداتة دادطا. 

ل٣

ثةرلةمانى

شارا عةبدوإلةحمان ماوة بةسةرضوو

خةليفة  عـــةبـــدوإلةحـــمـــان 
ثةيوةنديية  طشتيى  بةإَيوةبةرى 
كؤمسيؤنى  جةماوةرييةكانى 
هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى  باآلى 

تائَيستا  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
بؤ  بانطةشة  دةستثَيكردنى  كاتى 
كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
وردبينى  كة  هةركاتَيك  نييةو  ديار 
ليستةكانى  ثــاَلــَيــوراوانــى  ــاوى  ن
تةواوبوو  لةهةَلبذاردندا  بةشدار 

ئةوكاتة رادةطةيةنرَيت، كة ض كاتَيك 
دةستثَيدةكات. بانطةشة 

ــــةوةو  ــــك ــــةكــــى دي ــــةالي ل
كؤمسيؤنى  لةبةياننامةيةكياندا، 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  باآلى 
(١)ى  ــةإؤذى  ل رايانطةياندووة: 

ثالنَيكى  داهـــاتـــوو  ــةمــمــوزى  ت
قؤناغى  بؤ  فــراوان  راطةياندنى 
هةَلبذاردنةكانى  بــؤ  ــدان  ــط دةن
هةرَيمى  ســةرؤكــى  ثــةرلــةمــانء 
كوردستان دةستثَيدةكات، كة بإيارة 

(٢٥)ى هةمان مانط بةإَيوةبضَيت.

كاتى دةستثَيكردنى بانطةشةى هةلَبذاردن ديار نيية

بةثَيى ياساى كؤمسيؤن؛ 

كوردؤ قاسم:

داواكاريى 

ئَيمة بؤ 

ريفؤرم 

تةنيا بؤ ناوخؤى 

يةكَيتى نيية

ل٦ء ٧

ئاطاداريةك لةكؤمثانياي بةِرَيزةوة بؤ سةرجةم شارةزاياني بواري بيناسازي
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جةمال هيوا

ــةكــى ــارةي ذم ــى ــؤضــوون بــةثــَيــى ب
زؤر بةشَيكى لةثةرلةمانتارانء زؤر
كوردستان ثةرلةمانى لــةضــاودَيــران،
ثةرلةمانَيكى خؤيدا ياسايى لةماوةى
لةذَير راســتــةوخــؤ ـــووةء ب شــةرمــن 
مةكتةبى بإيارةكانى كاريطةريىء
ثةسةند ثرؤذةكانى حيزبةكاندا سياسى
سَييةكى جطةلةوةى ــةوة ئ ـــردووة، ك
بةدواداضوونء بةجَيهَيناوةء كارةكانى

نةكردووة. لَيثرسينةوةى
ذمــارةيــةك ــةت بــةوتــةى ــان ــةن ت
لةسةر كؤبوونةوة ثَيش لةثةرلةمانتاران
طفتوطؤء خستنةبةر ثرؤذةياساء هةندَيك
فراكسيؤنةكان لةسةريان، دةنــطــدان
حيزبةكانةوة سياسى مةكتةبى لةاليةن
ئاراستةكراون، ثَيكراوةء كؤبوونةوةيان
بإطةكانى ـــادةء م لــةســةر  ــؤن  ض كــة 
ضى لةسةر دةنطبدةنء ثرؤذةياساكان

بإوَينن. مادةيةك ض ثَيدابطرنء
نوكتةيةك وةك  ئةوةى كارطةيشتة 
باسيدةكرَيت ثةرلةمانتاراندا لةنَيو
لةكؤبوونةوةكان كة ثةرلةمانتار هةندَيك
ضوونةتة بةكارَيك يان دواكــةوتــوون
هاتوونةتةوة ثةرلةمانء هؤَلى دةرةوةى
بينيويةتى ثةرلةمانةوة لةدةرطاى هةر
دةستيان فراكسيؤنةكةى ئةندامانى
هيض بَيئاطاداريى ئةويش بةرزكرتووتةوة
يان بةرزكردووةتةوة، دةستي شتَيك

بةثَيضةوانةوة.
لة دةستوةردان سلبييةكانى هؤكارة
لةطةأل ثةرلةمانء مامةَلةكردن كاروبارى
سياسى، كؤيلةيةكى وةك ثةرلةمانتارةكان
ساَلى ضوار  ماوةى لة ثةرلةمان وايكرد 
ناجؤر، ياساى بإيارء دةيان رابردوودا
الوازيش ياساى ضةندين بكةنء ثةسةند

ئةو دةرةوةى بنَيرنة جَيبةجَيكردن بؤ
ثةرلةمانة. ناوى هؤَلةى

ياسايى ماوةى
ساَلي (١)ى ــارة ذم ياساى بةثَيى
نيشتماني ئةنجومةني هةَلبذاردني ١٩٩٢ي
هةمواركردني سآ كوردستان–عَيراقء
ياساكة، ثَيش هةَلبذاردني خولي دووةمي
ياساكاني بةثَيي  كوردستان، ثةرلةماني 
(٥)ي ذمارة  ١٩٩٤ء  ساَلي (٤)ى ذمارة
ساَلي (٤٧)ي ذمــارة  ١٩٩٨ء  ساَلي
(٤٦)ي مادةي  بة بةثشتبةستن ٢٠٠٤ء 
مادةى ثةرلةمانء هةَلبذاردني ياساي
ياساي «بةثَيي هــةمــواركــراو (٥١)ي 
ياسا. هةمان ١٩٩٤»ي ساَلي (٤)ى ذمارة
ساَلي (١)ى هةمواركراوي (٥١)ي مادةى
نيشتماني ئةنجومةني هةَلبذاردني ١٩٩٢ي
بةوة ئاماذة كة عَيراق، كوردستان–
ساَلةء ضوار ئةنجومةن  (ماوةي  دةدات
دةستثَيدةكاتء دانيشتنيةوة لةيةكةم
كؤتايي ضوارةمي لةساَلي دانيشتني بةدوا
ياسا هةمان (٤٦)ي مادةى بةآلم دَيت)، 
بةثَيي ضوارةمي هةمواركردني «ثَيش

كة   ٢٠٠٩ ساَلي (٢)ي ــارة ذم ياساي
هةَلبذاردني داهاتووي خولي بةسةر
دةبَيت»، جَيبةجآ  كوردستاندا ثةرلةماني 
دانيشتني بةوردي كاتي يةكةم بةإوونيء
دياريدةكات ثةرلةمان  خولَيكي  هــةر
يةكةمي دانيشتني (ئةنجومةن بةمشَيوةية:
ثاش دةيةمي رؤذي دةى لةسةعات خؤي
هةَلبذاردن دةرةنجامةكاني راطةياندني

دةبةستَيت).
خولي هــةَلــبــذاردنــي لــةبــةرئــةوةى
لة كــوردســتــان ثةرلةماني ـــي  دووةم
هةفتة دوو ثاش ئةنجامدراء (٢٠٠٥/١/٣٠)
دةبوو ئةوا راطةيةندرا، دةرةنجامةكاني
(٢٠٠٥/٢/٢٥) لة ثةرلةمان دانيشتني يةكةم
ثَيش دانيشتنيشي دوا بدرَيتء ئةنجام

ثَيودانطةش بةم ئةنجامبدات. (٢٠٠٩/٢/٢٥)
كوردستان لةم ثةرلةماني خولي دووةمي
لةوة ثَيهاتووةء كؤتايي دوايي بةروارةى

ياسايي نةماوة. بةدواوة شةرعييةتي
ياساييةوة ـــةإووي  ل ــةوة ئ لــةبــةر 
ــاوةي م هــةمــوو درَيــذكــردنــةوةيــةكــي
نوَينةرةوة خودي لةاليةن نوَينةرايةتي
ــت. ــرَي دادةن ناشةرعيي بةناياساييء
كة نيية بةوة هةر ديموكراسيش  طرنطيي
بدرَيت، ئةنجام هةَلبذاردن بةناوة ناوة
بنء دةوريي هةَلبذاردنةكان دةبَيت بةَلكو

ئةنجامداني». بةكاتي ثابةندبن هةمووان

درَيذكردنةوة
سلبييةكانى خــاَلــة هــةمــوو دواى 
خاَلى هةندَيك ثارلةمان كارةكانى
ضاودَيران بةإاى  كة هةية ئيجابيشيان 
ــارة ذم ــةو ئ لةئاست كــةمــنء  (زؤر 
ئيمتيازة بودجةء ئةو ثةرلةمانتارةء
بإيارَيكيان ثارلةمانتارةكان زؤرةدانين)
كاركردنيانء ماوةى درَيذكردنةوةى بؤ
بةطوَيإايةَلى «درَيــذةدان دةَلَين: وةك
دةركردء حيزبةكانيان» سياسى مةكتةبى
(١١)ى ذمارة بةبإيارى دةنط بةزؤرينةى
ساَلى ٦ى ذمارة  بإيارى  ٢٠٠٩ ساَلى

دةركرد. ٢٠٠٩يان
رؤذى  كة  ٦ ذمــارة  بإيارى دةقــى  

دةرضووة ٢٠٠٩ مايسى (١٧)ى
ثةرلةمانى  دووةمــى خولى يةكةم:   
 ٢٠٠٩/٦/٤ لةإؤذى كة عَيراق كوردستان-
ثةرلةمان دةبَيتء بةردةوام ثَيدَيت كؤتايى
ثةرلةمانَيكى هةَلبذاردنى تاكو دةمَينَيتةوة

يةكةمى. كؤبوونةوةى طرَيدانى نوَىء
ياسايى، يان  دةقَيكى دووةم: كار بةهيض
حوكمةكانى ثَيضةوانةى ناكرَيت بإيارَيك

بَيت. بإيارة ئةم
وةزيرانء  ئةنجومةنى لةسةر سَييةم: 
ثَيويستة ثــةيــوةنــديــدارةكــان اليــةنــة 

ئةم بإيارة جَيبةجَيبكةن. حوكمةكانى
ــارة لـــةإؤذى ــإي ــةم ب ئ ـــوارةم: ض
جَيبةجَيدةكرَيتء دةرضــوونــيــيــةوة
(وةقــايــعــى ــةى رةســمــيــى ــام ــةإؤذن ل

بآلودةكرَيتةوة. كوردستان)دا

داهاتوو كارةكانى
كوردستان ثةرلةمانى ســةرؤكــى
ــى ــول دواخ ـــةوةى ـــردن ـــارى ك ـــةوت ل
كوردستان ثةرلةمانى دانيشتنةكانى
ضةند ئــــازار مــانــطــى  ــاى  ــةرةت ــةس ل
ثَيويستة كة باسكرد، ثرؤذةياسايةكى
وهك: پرؤژه ياساى لةسةر بكرَيت كاريان
هونهرى. هزرىء خاوهندارَيتى پاراستنى
موستههليك. پاراستنى پرؤژهياساى
(ئيحتيكار). قؤرغكردن پرؤژهياساى
ئؤَلؤمپي ــيــژنــه ى ل پــرؤژه يــاســاى

كوردستان.
ديكةى  لةبهشَيكى باسى ههروهها  
خوَيندنهوهيان كه كرد، پرؤژهياساكان
بؤ كراون حكومهت ئاراستهى بؤكراوه
ئهو بهتايبهتى راوبؤچوونيان، وهرگرتنى
بهدابينكردنى پَيويستيان كه پرؤژانهى
بودجهى پرؤژهياساى وهك: هه يه پاره
زؤر ژمارهيهكى لهاليهن كه حيزبهكان
سهرؤكايهتى ئاراستهى لهئهندامان
حكومهت ئاراسته ى كرابوو،  پهرلهمان
بهرةنگاربوونهوهى پرؤژهياساى كراوه؛
سهرمايهى دياريكردنى گــه نــدهَلــىو
پرؤژهيهكى «كه هه رَيم، بهرپرسانى
ئاماده كراوه، ئهندامان لهاليهن گرنگهو
وهك بــكــرَيــتو بــؤ كــارى پَيويسته  
ياساكانى لهگهأل دهربچَيتو ياسايهك 
ياساى دادوهرى دهسهآلتى ديكةى وهك
ههبَيت رؤَلى دارايى چاودَيرى ديوانى
وه ك گهندهَلى، دياردهى نه هَيشتنى بؤ
چاكسازيىء پالنى بؤ گرنگ ههنگاوَيكى
پرؤژهياساى ياسا». حوكمى  چهسپاندنى

ژنانو لهدژى توندوتيژيى  قهدهغهكردنى 
رَيكخستنى پرؤژهياساى  ئافرهتان. 
بهدهستهَينانى پرؤژهياساى خؤپيشاندان.
خؤپاراستنى پرؤژهياساى زانــيــارى،
پرؤژهى زؤر پرؤژانه جگهله م تيشك.
رَيكخراوهكانى لهاليهن جــؤراوجــؤر
بهپه رلهمان پَيشكهش مهده نى كؤمهَلى
ئةنجومةنى رووى بــةرةو كـــراونء

كراونةتةوة. وةزيران

قورسةكة كارة
ثةرلةمانتاران كة ثــرؤذانــةى ئةو 
ثَيويستة دةزانــنء قورسى بةثرؤذةى
كاريان ثةرلةماندا زيادكراوةى كاتة لةم
ثةلةثإوزَيى ضونكة نةكرَيت، لةسةر
ثرؤذةياساى ئةوانيش دياردةبَيت، ثَيوة
ــووســى رةشــن ـــمء بـــودجـــةى هـــةرَي

كوردستانة. هةرَيمى دةستوورى
هةرَيم بودجةى لةسةر جياواز راى
كة ــة، ــةوةي ئ زاَلــة  رايــةى ــةو ئ هةية، 
دواكــةوتــووةء زؤر هةرَيم بودجةى
ئةوةى مةبةستى دواخستنيشى ثَيدةضَيت
بةشَيوةيةكى سةرثَيييانة بَيت كة لةدواوة

بكرَيت. ثةسةند كةمدا لةماوةيةكى
ثَينووسى دةمــَيــنــَيــتــةوة ـــةوةى  ئ
ثَينجشةممة كةبإيارة دةستوورىهةرَيمة،
كؤبوونةوةى لةسةر ليذنةى دةستوورى
ثةرلةمان داهاتووش هةفتةى بكاتء
بكات بةمةبةستى كؤبوونةوةى لةبارةوة

ثةسةندكردنى.
ثةسةندكردنى قورسةكة، بإيارة

هةرَيمة. دةستوورى
كوردستان  ٢٠٠٨/١١/٢٦ ثةرلةماني لة
(ياساي ٢٠٠٨ي ساَلي ١٦ي ذمارة ياساي
هةرَيمي دةســتــووري ثةسةندكردني
مادة (١١) لة كة كرد) ثةسةند كوردستاني
ميكانزمةكاني دياريكردني بؤ ثَيكهاتووة،
بؤ هةميشةيي دةستوورَيكي داناني
ياساية ئةو  بةثَيي كوردستان، هةرَيمي 
ليذنةى كارةكاني تةوابووني دواي
سةرؤكايةتي دةستوور، ثَيداضوونةوةي
كارةوةو بةرنامةي  دةيخاتة ثةرلةمان 
لةساَلَيكيشة زياتر بةآلم دةكرَيت، ثةسةند
تةواوكردووةو كارةكانيان ليذنةية ئةو

ثةسةند نةكراوة. تائَيستا ثرؤذةكة
ثــةســةنــدكــردنــي ــاي ــاس بــةثــَيــى ي
دواى كوردستان، هةرَيمي دةستووري
بةدةنطي ــوور دةســت ثةسةندكردنى
ثةرلةمان ئةنداماني  سَيي لةسةر  دوو
كوردستان نةتةوةكاني زماني بةهةموو
راثرسي دةخرَيتة ثاشان بآلودةكرَيتةوةء
باآل كؤمسيؤني سةرتاسةرييةوةء
ثرؤسةي بةسةرثةرشتي هةَلدةستَيت
هةرَيمي ــووري ــت دةس بــؤ ــرســي  راث

كوردستان.
كةماوة كةمةى مــاوة لةم «ئةطةر
دةستوور ثةرلةماندا لةبةردةستى
هةَلثإوكاندنَيكى شَيوة ئةوا ثةسةندبكرَيت،

دةبَيت». ديار ثَيوة
طرفتى ضةندين هةرَيم دةستوورى
ديباجةيةكى دةستوورةكة لةوانةش هةية،
ديكةى نةتةوةكانى  مافى  هةيةء درَيذى 
بةباشى رووننةكراوةتةوةء كورد جطةلة
سةر نةطةإاونةتةوة ناوضةجَيناكؤكةكان

هةرَيم.

3 2009/6/10 ضوارشةممة (487) بةدواداضوونذمــارة هةواألء
hewal.rozhnama@gmail.com

بةسةرضوو ماوة ثةرلةمانى

ستارة عارف

حكومةتى بةرثرسانى ئةطةرضى
ضاودَيرانء بةآلم لَيدةكةن، نكؤَلى هةرَيم
مــرؤظء مافي ــوارى ب ضاالكوانانى
لةئةندامانى بةشَيك رَيكخراوةكانء
كوردستان ثةرلةمانى ياسايي ليذنةى
تائَيستا كة دةكةنةوة، ئةوة لةسةر جةخت
سياسي زينداني كوردستاندا لةهةرَيمى
جياوازء بــيــروإاى لةسةر كة هةية 

ديكة دةستطيركراون. بةتؤمةتى
ليذنةي ئةندامي محةمةد، تاظطة
كوردستان لةثةرلةماني  مرؤظ  مافي

ئاماذة رؤذنــامــة، بؤ لةلَيدوانَيكيدا
لةهةرَيمي سياسي زينداني بةبووني
دةكاتةوة دووثاتى دةكاتء كوردستان
بيروإاى لةسةر كةسانَيك هةن هَيشتا كة
هةرَيمدانء لةزيندانةكانى جياواز
ئةوةي كؤمةأل لةسةر وتيشي: «هةبووة
تؤمةتباركراوة بووة يةكطرتوو يان
بؤ بةَلطة تاظطة زيندانيكراوة»، بةتيرؤرء
ئةوة بؤ ئاماذة دةهَينَيتةوةو قسةكانى
خَيزان (٧٩) رابردوو ساَلى كة دةكات
داواي ثةرلةمانء بةردةم   هاتوونةتة
دةكرد، زيندانييةكانيان ئازادكردني
مافي ياساييء  ناوخؤء ليذنةي ثاشان 
زينداني سةرداني ثةرلةمان مرؤظي

لةئةنجامدا كردو ثارَيزطاكةيان هةرسَي
«تائَيستاش بةآلم هةندَيكيان حوكمدران،
لةزيندانةكاني بةندكراوانة لةو هةندَيك

ماون». هةرَيمدا
مافي ــري وةزي محةمةد،  ــوان د.ش
لةوبارةيةوة كوردستان هةرَيمي مرؤظي
زيندانييةك «هيض راطةياند: بةإؤذنامةي
لةزينداني جياواز بيروإاي لةسةر
«يةك وتيشي: نةماون» كوردستاندا
ناويان دةناسينء زيندانيانة ئةو بةيةك
كةس ئَيستا سةردانمانكردوون، المانةء
لةزينداندا سياسي بيروإاي لةسةر نيية
ثةيوةندي هةية كــة  ـــةوةي  ئ بــَيــت، 
نةمانوتووة ئَيمة هةية، بةتيرؤرةوة

بةَلكو ئيسالمين،  طيراون كة ئةوانةي
بؤية هةية بةتيرؤرةوة  ثةيوةنديان 
بةَلطةي كةسَيكيش ئةطةر بةندكراون،
با هةية بةمشَيوةية زينداني يةك لةسةر

ثَيمانبَلَيت».
ــردوودا راب ساَلى  ضةند  لةماوةى
دةزطاكانى لةإَيطاى هةرَيم حكومةتى
ــرؤرةوةء ــي دذةت ــاى دةزط ئاسايشء
كةسى ضةندين تــيــرؤر بةتؤمةتى
ئيسالميةكان ثــارتــة  لةئةندامانى
اليةنانةش ئــةو دةستطيركردووةو
مرؤظء مافةكانى بةثَيشَيلكردنى ئةوة

لةقةَلةمدةدةن. سياسي كارى ئازاديي
كارطَيإي مةجيد، عةبدولستار

ئيسالمي كؤمةَلي  سياسي مةكتةبي 
وةك راطةياند: بةإؤذنامةي كوردستان
زؤرمان خةَلكَيكي  ئيسالمي كؤمةَلي
ئةطةرضى طيراوة، ئيسالميبوون لةسةر
ئَيستاش بةآلم ئازادكراون، هةندَيكيان
دةَلَين كة  ماوة لةزيندانةكاندا خةَلكمان 
سؤراغَيكيان هيض طيراونء تيرؤر لةسةر
تؤمةتانة ئــةو «ئَيمة وتيشي: نيية،
كةسَيك ئةطةر دةزانينء بةناإاست
دادطا دةستطيركرابَيت، تومةتَيك بةهةر
ياسا بةثَيي بكرَيتء بادادطايي هةية
ئةوةي مافي بكرَيتء لةطةَلدا مامةَلةي
ثارَيزةر بكاتء لةخؤي بةرطري هةبَيت

بطرَيت». خؤي بؤ

هةية؟ زينداني سياسي كوردستان  www.neلة
tew

e.c
om
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بةشارةتى سامان

لةبنكةكانى فةرمانبةران  كةميى  بةهؤى
زؤربةى دةنطدةران ناوى تؤماركردنى
دَلنيا خؤيان لةناوةكانى ناتوانن هاوآلتييان

دةنطدةدةن. بنكةيةك لةضى ببنةوة
هةولَيرى نووسينطةى بةرثرسى
ئاماذة هةَلبذاردنةكانيش باآلى كؤمسيؤنى
نةبوون كؤمسيؤن لةوباوةإةدا دةكات، بةوة
سةردانى هاوآلتييان  زؤرة بةوشَيوة
بؤية بكةن، دةنطدةران تؤمارى بنكةكانى
كؤمسياران ئةنجومةنى UNو لة داوايــان
ديكة رؤذي سَى دوو بؤ ماوةكة كردووة

بكةنةوة. درَيذ
بؤ  هاوآلتييان سةردانى زؤريى بةهؤى
بنكةكانىدةنطدان،بؤدَلنيابوونلةناوةكانيان،
ماوةى هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤنى
هةرَيميش زيادكردو حكومةتي رؤذى دوو
فةرمانبةران بؤئةوةى ثشوو، كردة دوَينَيى
بكةن، دةنطدان  بنكةكانى  سةردانى  بتوانن 
تؤماركردن، بنكةكانى لةزؤربةى بةآلم
ــك زؤرَي فةرمانبةرةوة كةميى بةهؤى
لةناوى دَلنياببن نةيانتوانى لةهاوآلتييان

بنكانة. لةو خؤيان
لةو يةكَيكة  حةمة عةبدوَلآل زرار
بنكةى هاوآلتييانةى لةبةرةبةيانةوة ضووتة

خؤى لةناوةكةى بؤئةوةى باداوة ٢٠٣ى
«ئةوة دةَلَيت:  بةآلم وةك خؤى ببَيت، دَلنيا
تاوةكو سةرةم طرتووة سةعاتة (٦) ماوةى
دةبَيت ضؤن بةرنةكةوتووة، سةرةم ئَيستا

فةرمانبةر   ١٠ بة هاوآلتيية  هةموو ئةو
بةإَيوةبضَيت»

ئــامــاذة ــى، ــاوآلت ه ذيـــان مــحــةمــةد،
بةوةدةكات لةبةرةبةيانةوةهاتووة تاسةعات
بةرنةكةوتووة. سةرةى نيوةإؤ دواى سَيى

فةرمانبةرَيكى وةك زوهَير كةمال رَيناس
بَيزاريى باداوة ٢٠٣ى لةبنكةى كؤمسيؤن
هاوآلتييانةوة، زؤريى بةهؤى نيشاندا، خؤى

كةميى ئَيمة كَيشةى «طةورةترين وتى:
بةتايبةتى بنكةكاندا، لةناو فةرمانبةرانة
(٦٧) نزيكةى قةرةباَلغة، زؤر ئَيمة بنكةكةى
دةنطدانيان مافى كة هةية كةسمان هةزار

بةبةإَيوبةرو  فةرمانبةرين  ١٠ هةيةء
جَيطرةكةشيةوة».

فةرمانبةران بةكةميى ــارةت ــةب س
دةنطدةران ناوى  تؤماركردنى لةبنكةكانى 
نووسينطةى بةرثرسى محةمةد، هةندرَين
سةربةخؤى باآلى كؤمسيؤنى هةولَيرى 
راطةياند: بةإؤذنامةى هةَلبذاردنةكان
زؤرة بةمشَيوة باوةإةدانةبووين لةو
تؤماركردنى بنكةكانى سةردانى هاوآلتييان
رؤذمان دوو بؤية بكةن، دةنطدةران ناوى
درَيذكردةوة،بؤئةوةى هاوآلتييانفريابكةون
ــةوة، ــدؤزن ب لةبنكةكاندا خؤيان ــاوى  ن
لةضى بزانَيت دةنطداندا لةإؤذى بؤئةوةى
ئةمإؤ دةيبينين وةك دةنطدةدات، بنكةيةكدا
ئَيمةش هةية، لةبنكةكاندا زؤر قةرةباَلغييةكى
ئةو بةسةر دابةشكردووة فةرمانبةرةكانمان
هةر بَيسوودة، بةآلم قةرةباَلغن، كة بنكانةى
خةَلكة هةموو ئــةو فرياى لةوةناضَيت

بكةوين.
هةولَيرى نووسينطةى بةرثرسى
ئاماذة هةَلبذاردنةكان باآلى كؤمسيؤنى
نةزانن ئَيستا هاوآلتييان ئةطةر دةكات، بةوة
لةإؤذى بنكةيةكداية لةضى ناوةكانيان
دةبن بَيبةش بيدؤزنةوةء زةحمةتة دةنطداندا
لةهةوَلىئةوةداينءداوايان «بؤية لةدةنطدان،
كة ئةنجومةنى كؤمسياران كردووة، UNو لة
دوو بؤ ماوةى دةنطدةران تؤماركردنى ناوى
بةهؤى بكرَيتةوة، درَيذ ديكة رؤذي سَى

هاوآلتييانةوة». سةردانى زؤرى

وةسانى شَيخ ئارام
حةميد ئاوارة

رَيكخراوى تؤإى لةمةوبةر رؤذَيك ضةند
بؤ ئامادةكردووة ثرؤذةياسايةكى (ماف)
كؤمةَلطاى ناحكوميةكانى رَيكخراوة هةموو
بؤحكومةت، بةرزيكردووةتةوة مةدةنىء
لةإَيكخراوةكان بةشَيك ئَيستا ــةآلم ب
ثرؤذةياساية ئةو لةمةإ خؤيان بَيئاطايى
هةية سةرنجيان تَيبينىء نيشاندةدةنء
لةكاتَيكداية ئةوة بةثرؤذةياساكة، سةبارةت
رَيكخراوة ثــرؤذةيــاســاى رةشنووسى
تائَيستا مةدةنى كؤمةَلطاى ناحكوميةكانى
طشتى ثرؤذةيةكى نييةء لةسةر كؤدةنطى
ئامادة رَيكخراوةكان هةموو بةئامادةبوونى

نةكراوة.
رَيكخراوى  سكرتَيرى مــةالزادة هَيمن  
رؤذنامةى بة نةتةوةييةكان،  ثرسة  بؤ (را)
تؤإى لةئَيستا بةر «ماوةيةك  راطةياند:
كة ئامادةكردووة،  ثرؤذةيةياسايةكى ماف 
مةدةنى، كؤمةَلطاى بةإَيكخراوةكانى تايبةتة

دةبينَيتةوةء بإطةدا لةبيستءحةوت خؤى
بةآلم ذمارةيةكى زؤرى بةحكومةت، دراوة
ئاطادارى مةدةنى كؤمةَلطاى رَيكخراوةكانى
زؤرينةى نين، ثرؤذةية ئةو ئامادةكردنى
لةكاتى فةرامؤشكردووة رَيكخراوةكانيان

ثرؤذةياساكةدا». ئامادةكردنى
رَيكخراوى (٧١) لةهةولَير تةنيا
سةبارةت خؤيان بَيئاطايى مةدةنى كؤمةَلطاى
لةسلَيمانىء نيشانداوة، ثرؤذةياساية بةم
سةدان ديكة، شارؤضةكةكانى شارو دهؤكء
هَيمن بَيئاطان لةثرؤذةياساكة، تر رَيكخراوى
تَيبينيمان ئَيمة لَيرةداية ترسةكة وتيشى:
ئةو بإطةكانى  زؤريــنــةى لةسةر هةية 
هةية مةترسيشمان هةروةها ثرؤذةياساية،
ليستةكانى ثةرلةمانء  بدرَيتة ثرؤذةكة  كة
كابينةية ئةو دةسكةوتَيكى وةك ثةرلةمانيش
ئةم رةواندنةوةى بؤ بكةن، ثةسةند ثرؤذةكة
لةهةموو ثَيكهَيناوة ليذنةيةكمان ئَيمة ترسانة
ئامادةكردووة، تَيبينيةكانمان رَيكخراوةكان
دةكةينء ئامادة رةشنووسَيكيش هةروةها

حكومةت. بؤ دةكةينةوة بةرزى

رَيكخراوةناحكومييةكان

نين ثرؤذةياساكةيان ئاطادارى

زؤرة شَيوة بةو هاوآلتييان نةبووين باوةأةدا لةو كؤمسيؤن:

بكةن دةنطدان ناوةندةكانى سةردانى

لَيرةدا دةركرابَيت بروانامة لةسةر بآ دةكاتةوة رةتى فةريق رائيد
بروانامةكةى بآلءدةكاتةوة روونكردنةوة

رائيد دةربــارةي بابةتةي بةو سةبارةت
ذمارة رؤذنامةكةتان الثةإةيةكي لة (فةريق)

بآلوكراوةتةوة (٤٨٥ لة ٢٠٠٩/٦/٨)
وةزارةتـــي لــة مانطَيكة ضــةنــد ـــاوةي  م
كراوة ئةفسةرانة ئةو ناوي داواي ناوخؤوة
مةبةستي بة نيية ناوةنديان بإوانامةي كة
ثؤليس، بةإَيوةبةرَيتييةكاني لة طواستنةوةيان
طشتي بةإَيوةبةرَيتي بؤ رةطةزنامةوة هاتوضؤ،
لة ثَيشتر بإيارةكة فرياكةوتن و بةرطري
رابردووش رؤذاني لة جَيبةجَيكرابوو هةولَير

جَيبةجَيكرا. سلَيماني لة
هةبوو ئةفسةرمان شةش (٦) لة هاتوضؤ ئَيمة
كة غةريب) عةلي (فةريق رائيد ناوياندا لة
دةيطرتنةوة نةقيب بوو ئةو بإيارة ثلةي ئةوكاتة
هاتوضؤ طشتي بةإَيوةبةرَيتي نووسراوي بة
ناوةكانيان (٢٠٠٩/٤/١ لة   ١١٥٠) ــارة ذم
بةإَيوةبةرَيتي ناوخؤ/ ــي وةزارةت رةوانــةي

كراوة. سةربازي ديوان/ طشتي
 ٧٦٠٤) ذمارة ناوخؤ/ وةزارةتي فةرماني بة
بةإَيوةبةرَيتي فةرماني  بة كة (٢٠٠٩/٥/٣١ لة
(٢٠٠٩/٦/٢ لة   ٥٤٩٤) ذمارة هاتوضؤ/ طشتي
طواستنةوةيان فةرماني طةشتووة، بةدةستمان
فرياكةوتن بةرطريء طشتي بةإَيوةبةرَيتي بؤ

دةرضووة.

عةميدي هاتوضؤي ياسايي
ئةحمةد عومةر فةرةيدون

سلَيماني ثارَيزطاي هاتوضؤي بةإَيوةبةري

عةبدوإلةحمان شارا

ـــوودا ـــات داه رؤذى ــد  ــةن ــةض ل
دةستوورى داإشتنةوةى ليذنةى
لةثةرلةمانى كوردستان هةرَيمى
كؤبوونةوة دوايةمين كوردستان
ثةرلةماندا سةرؤكايةتى لــةطــةأل
لةهةفتةى ثَيدةضَيت ئةنجامدةداتء
طشتى لةدانيشتنى داهـــاتـــووداو
ثةسةند هةرَيم دةستوورى ثةرلةماندا

بكرَيت.
كةرخىئاَلتىبةرماخئةندامىليذنةى
هةرَيم دةســتــوورى داإشــتــنــةوةى
بةإؤذنامةى كوردستان  لةثةرلةمانى 
بإياردةرى جَيطرء سةرؤكء راطةياند:

لةطةأل دةستوور  ليذنةى داإشتنةوةى
دانيشتنَيكى ثةرلةماندا سةرؤكايةتى
هةرَيم دةستوورى لةسةر تايبةتيان
ضةند لةم هةر بإيارة ئةنجامداوةو
بةطشتى ليذنةكة داهاتوودا  رؤذةى
بؤ ثةرلةماندا سةرؤكايةتى لةطةأل
لةهةفتةى كؤببَيتةوةو مةبةست هةمان
ثةرلةماندا لةدانيشتنَيكى داهاتوودا

بكرَيت. ثةسةند هةرَيم دةستوورى
داإشتنةوةى ليذنةى ئةندامةى ئةو
دةستوورئاماذةشىبةوةكرد،كةروون
دةستوور ثةسةندكردنى دواى ئايا نيية
هةَلبذاردنى لــةطــةأل بــةمــزووانــةو
بخرَيتة هةرَيم دةستوورى ثةرلةماندا

سةرتاسةرييةوة. ريفراندؤمى

كاتى بةبةكارهَينانى سةبارةت
مةسةلةيةكى بؤ ثةرلةمان زيادكراوى
وةك ثةسةندكردنى دةستوور، طرنطى
بؤ ــةوةى ئ بــةرمــاخ ئاَلتى كةرخى 
لةسةرةتادا كة روونكردةوة، رؤذنامة
درَيذكرايةوة ئةوة بؤ ثةرلةمان وادةى
تاكو نةبَيت دروست بؤشاييةك كة
«دةستوورى بةآلم هةَلبذاردن، كاتى
ــؤى ــةوت ئ ــى ــك ــارَي ــش ك ــي ــم ــةرَي ه
ناكؤكةكان خاَلة زؤربــةى نةماوةو
كةماوة ئةوانةشى ضارةسةركراونء
يةكاليى ثةرلةماندا لةدانيشتنى
ثَيدةضَيت لةبةرئةوة دةكــرَيــنــةوة،
بودجةى ثةسةندكردنى ــةدواى دواب
بكرَيت». ثةسةند دةستووريش هةرَيم

دةستووريش هةرَيم، بودجةى دواى
دةكرَيت ثةسةند

رؤذنامة

مافى كةسانةى ــةو ئ (٦٥٪)ي زيــاتــر
دةنطدانيانهةيةلةهةرَيميكوردستانبةشداري
كوردستان هةرَيمي داهاتووي هةَلبذاردني

ناكةن. بةشداري (٣٣٪)يش دةكةنء
باآلي كؤمسيؤني راثرسييةكي بةثَيي
كة عَيراق، لة هةَلبذاردنةكان سةربةخؤي
ئةنجاميداوة خؤي رةسميي ماَلثةري لةسةر
بةشداري هةرَيم دةنطدةراني (٦٥,٨٪)ي
كوردستانء داهاتووي ثةرلةماني هةَلبذاردني
ــةنء دةك كوردستان هةرَيمي ســةرؤكــي

ناكةنء بةشداري دةنطدةران (٣٣,٣٣٪)ي
يةكاليي خؤيان تائَيستا بةشدارانيش (١,٥٩٪)ي
بةشداري كة نةداوة بإياريان نةكردووتةوةو

نا. يان دةكةن،
بةو تايبةتة كؤمسيؤن راثرسييةكةي
هةية بةشداريكردنيان مافي كة دةنطدةرانةي
كوردستاندا هةرَيمي داهاتووي لةهةَلبذاردني
ئةنجامبدرَيتء (٢٠٠٩/٧/٢٥) لة بإيارة كة
بؤ دةكةن كَيبإكَي  هاوثةيماني قةوارةو  (٢٤)
كوردستانء هةرَيمي ثةرلةماني هةَلبذاردني
هةرَيم سةرؤكي ثؤستي بؤ كانديديش (٥)

دةكةن. كَيبإكَي

دةنطدةران (٦٥٪)ي زياتر
داهاتووي هةلَبذاردني بةشداري

دةكةن هةرَيم
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نامؤ عةبدولَآل

خؤش  هةواَلَيكي  مانطة  ئةم  سةرةتاي 
رةزامةنديي  بة  فةرميء  بة  كورد  بيسترا: 
دةنَيرَيتة  ــةوت  ن ــدي،  ــاوةن ن حكومةتي 
سةرؤكة  ــةردوو  ه دةرةوة.  بازاإةكاني 
مَيذوويي  بة  رووداوةيــان  ئةم  كوردةكة 
بةوردي  ئةطةر  لةإاستيدا  بةآلم  لةقةَلةمدا، 
بكةين،   ٦/١ رووداوةي  ئةو  سةيرَيكي 
نةك  نةوتة،  دةرةوةي  ناردنة  ئةم  دةبينين 
هةر مَيذووييء طرنط نيية، بةَلكو سازشَيكي 
كوردة  سةركردايةتيي  هةرَيمء  حكومةتي 

بةرامبةر بةغدا.

رؤذي ٦/١ ضي روويدا؟

٢٠٠٩/٦/١ حكومةتي هةرَيمي كوردستان 
بؤ يةكةمجار نةوتي هةرَيمي كوردستاني لة 
ناردة  توركييةوة  جيهاني  بةندةري  رَيطاي 
بإي  كة  نةوتة  ئةم  دةرةوة،  بازاإةكاني 
لة  بةرميلة  هةزار)   ١٠٠) دةرةوةي  ناردنة 
رؤذَيكدا، لة هةردوو ضاَلة نةوتي (تةقتةقء 
تاوكى) دةردةهَينرَيت، (٤٠ هةزار) بةرميل لة 

يةكةميانء (٦٠ هةزار) لة دووةميان.
زؤري  ماوةيةكي  دواي  رووداوة  ئةم 
هةرَيمي  حكومةتي  ــوان  ــَي ن ملمالنَيي 
حكومةتي  نةوتي  ــري  وةزي كوردستانء 
ناوةندي هات لةسةر ئةو طرَيبةستانةي كة 
هةرَيم تاكاليةنة لةطةأل كؤمثانيا بيانييةكاندا 
شةهرستانى،  حسَين  ــردوون،  ك ئيمزاي 

وةزيرى نةوتى عَيراق، دةيوت طرَيبةستةكان 
زياترة،  طرَيبةست  بيست  لة  ذمارةيان  كة 
ناياسايين، بةآلم سةرؤكي حكومةتي هةرَيم 
دةيوت ئَيمة «هيض بةهايةك» بؤ شةهرستانيء 
قسةكاني دانانَيينء طرَيبةستةكانمان هاوتاية 

لةطةأل دةستووري عَيراق.
هةرَيمي  حكومةتي  تَيإوانيني  لــة 
رؤذَيكي   ٦/١ رووداوةكةي  كوردستانةوة، 
دةَلَين  بؤ؟  بثرسين  كة  بــوو،  مَيذوويي 
دةنَيرَيتة  نةوت  كورد  يةكةمجار  بؤ  ضونكة 
دةرةوة، ئةم رووداوة رةنطة مَيذوويي بَيت 
كة  روخسارييةي  رؤَلة  ئةو  ثيشانداني  لة 
حكومةتي هةرَيم لة سياسةتي نَيودةوَلةتيدا 
هةرَيم  حكومةتي  بيطَيإَيت.  دةيــةوَيــت 
دةيةوَيت  نيية،  دةوَلةت  ئةوةي  سةرةإاي 
رياليزم  بةهةذمووني  تيؤري  تةحةداي 
نَيودةوَلةتيدا  سيستمي  لة  بَلَيت  بكاتء 
ئةوانةي كة رؤأل دةطَيإن، تةنيا دةوَلةت نين، 
هةيةء  بووني  منيش  وةكو  ئةكتةري  بةَلكو 

دةبَيت ضاوتان لَيي بَيت.
ئةم  بزانين  ئةوةي  سةر  دَيتة  كة  بةآلم 
رووداوة  ئةم  دةبينين  كــراوة،  ضؤن  كارة 
سازشَيكي  لة  جطة  نيية  هيض  مَيذوويية 
طةورةي حكومةتي هةرَيم بةرامبةر بة بةغدا، 
سةروبةندي  لة  كوردةكان  سةركردة  كة 
وةك  سازشةيان  ئةم  هةَلبذاردنةكاندا، 
دةستكةوت بة خةَلكي كوردستان فرؤشت. 

ئةوةي حكومةتي هةرَيم كردي، كتومت 
درَيذة  ماوةيةكي  شةهرستاني  كة  ئةوةية 
دةبَيت  كوردستان  نةوتي  دةكــات،  داواي 
حكومةتي  عَيراقء  بودجةي  بؤ  بطةإَيتةوة 

ساماني  سةروةتء  بة  تةحةكوم  ناوةندي 
كوردستانةوة بكات.  

ئةو رووداوةي ٦/١، لةاليةكي ديكةوة بآ 
ثالنيي حكومةتي هةرَيمي نيشاندا كة نةدةبوو 
ثةلة لةم ضاَلة نةوتانة بكاتء هةَليانبداتةوة. 
ئةطةر  نةوتانة،  ضاَلة  ئةم  هةَلدانةوةي 
سةرةتاكةي دروست بووبَيت كة حكومةتي 
هةرَيم بؤخؤي ئةم نةوتةي دةفرؤشت، ئةوة 
كؤتاييةكةي بة هةَلة كةوتةوةو دةردةكةوَيت 
نةوتدا،  دةرهَيناني  لة  كرد  ثةلةي  هةرَيم 
نةيتواني نةوتي يةدةطي خؤي هةَلطرَيت بؤ 

كاتَيك كة تواناي هةية بؤخؤي بيفرؤشَيت. 
بؤ  بةغدا  لة  عةرةب  سياسةتمةدارَيكي 
خؤي  سةرساميي  كورد  سياسةتمةدارَيكي 
ثةلةدةكات  كورد  بؤ  لةوةي  دةربإيبوو، 
لةدةرهَيناني نةوتء طرفتةكاني زياتر دةكات 
لة  طرفت  بآ  با  ناوةندي،  حكومةتي  لةطةأل 
نةوتي باشوورو ناوةإاستي عَيراق بخواتء 

نةوتي خؤشي هةَلطرَيت.

سةركردايةتيي كورديء وتارَيكي 
ئةثؤلؤجيست

 -٤٠) بة  كوردستان  يةدةطي  نةوتي 
دةخةمَلَينرَيت،  نةوت  بةرميل  مليار   (٤٥
نةوت  بةرميل  هةزار)   ١٠٠) رؤذانة  ئَيستا 
داهاتوو  ساَلي  دةبَيت،  سةرف  يةدةطة  لةو 
هةزار)   ٢٥٠) بؤ  دةكات  زياد  ذمارةية  ئةم 
بةرميل، لةماوةي دوو تا سآ ساَلي ديكةدا 
نةوتي  بةرميل  مليؤن  يةك  رؤذَيك  هةموو 

كوردستان بؤ طةلي عَيراق سةرفدةبَيت. 

كة  دةمَيننةوة  ديكة  ثرسيارَيكي  ضةند 
جديي  رؤذنامةنووسَيكي  هةر  دةكرَيت 

بيكات:
لةطةأل  هةرَيم  حكومةتي  ئةطةر  يةكةم: 
حكومةتي عَيراق رَيككةوتووة، بؤ ماليكي لة 

رووداوَيكي وا طةورةدا ئامادةنابَيت؟
دووةم: ئةي بؤضي شةهرستاني هَيشتا 

طرَيبةستةكان بة ناياسايي لةقةَلةمدةدات؟ 
ماليكيء  ئامادةنةبووني  لةإاستيدا 
رةتكردنةوةي  لة  شةهرستاني  بةردةواميي 
دروستدةكةن  ال  طومانمان  طرَيبةستةكان، 
هةبَيت،  بووني  رَيككةوتنَيك  جؤرة  هيض  كة 
ئةوةية  ــارة  دي بــةإوونــي  ئَيستا  ــةوةي  ئ
جارَيكي  يةكاليةنة  هةرَيم  حكومةتي  كة 
لةو  بةغداو  فريادإةسي  دةبَيتة  ديكة 
كة  دةكــات،  رزطاريان  ئابووريية  قةيرانة 
ئةميش  جيهان  وآلتاني  ــةي  زؤرب وةكــو 
رَيككةوتنَيك  ئةطةر  هةَلبةتة  تَييكةوتةوة، 
تةواوي  ثَيويستة  هةرَيم  حكومةتي  هةية، 
طةلي  بؤ  رَيككةوتنةكة  ناوةرؤكي  ضؤنَيتيء 
طةلي  ضةند  تا  روونبكاتةوة،  كوردستان 
نا،  لَيرةدا قازانج دةكات؟ ئةطةر  كوردستان 
بةردةوام  هةرَيم  حكومةتي  دةبَيت  بؤضي 
بةرامبةر  فراوانبَيت  دةروون  دألء  هَيندة 

بةغدا؟ ئايا سةخاوةتي سياسةتة؟
خاَلَيكي ديكةش هةية كة تائَيستا ديارنيية 
راستة يان نا، بةآلم توَيذةرَيكي بياني ثَييوتم 
نةوتي  ئةوةي  سةرةإاي  هةرَيم  حكومةتي 
دةسةآلتي  ذَير  خستووةتة  كوردستاني 
بيانييةكانيش  كؤمثانيا  ــارةي  ث بةغدا، 
خةَلكي  بةشةداهاتي  كة  ـــة،  (١٧٪)ةك لة 

كوردستانة، دةيدات. دواى ئةوةى راثؤرتَيكم 
لة رؤذنامة بآلوكردةوة لةوبارةيةوة، ئاشتي 
هةورامي، وةزيري سامانة سروشتييةكانى 
حكومةتى هةرَيم، لة رؤذي دواتردا لة الثةإة 
(ضوارشةممة  خةبات  رؤذنــامــةي  (١)ي 
ديموكراتي  ثارتي  زمانحاَلي  مايس)،  ٢٧ي 
دايةوة،  راثؤرتةكةمي  وةآلمي  كوردستان، 
بةآلم لةإاستيدا ئةوةي ئةو وةآلمى دايةوة 
كؤمةَلَيك  بةَلكو  نةبوو،  وةآلم  نةك  هةر 
تؤمةتباركردن بوو، ئةو نةهات ميكانيزمةكة 
ثارةكة  ضؤني  ضــؤن  كة  روونبكاتةوة 
ريثؤرتةرو  بةَلكو  دةيــدات،  كآ  دةدرَيــتء 
ميللةتي  «دذي  بة  رؤذنامةي  رؤذنامةي 

كورد» داية قةَلةم.  
وتارةكاني  لة  طوَيي  ئةوةي  بةإاستي 
بارزانيء  تاَلةبانيء  بةإَيزان  لة  هةريةكة 
(٦/١)دا،  رؤذي  لة  بووبَيت  نَيضيرظان 
ئةويش  دةردةكةوَيت،  بؤ  شتي  يةك  خَيرا 
دةوترَيت  ثَيي  ئينطليزي  بة  كة  وتارَيكة 
ثؤزشهَينةرةوة،  واتــا  (ئةثؤلؤجيست)، 
بةتايبةتي  ســةرؤك  هةرسآ  وتارةكاني 
بارزاني،  نَيضيرظان  بارزانيء  مةسعود 
وةكو دوو سةركردةي هةرَيمي كوردستان 
دةيانوت،  عوزرخواهَينانةوة.  لة  ثإبوو 
ئَيمة بةم كارة بة ثراكتيك دةيسةلمَينين كة 
نامانةوَيت لة عَيراق جياببينةوة، ثابةندين بة 
دةستووري عَيراقء ئا لةم شتانة. سةرؤكي 
كة  ئيسثاتمانكرد  «ئةمرؤ  وتــي:  هةرَيم 
كردةوة  بة  عَيراقين،  دةستووري  ثاثةندي 
بؤ  عَيراق  غازي  نةوتء  كة  ئيسثاتمانكرد 

هةموو عَيراقة.»

نةوت، كوردء بةغدا!

رووداوةكةي (٦/١) دةستكةوت بوو، يان ...؟

ئيختيار  جةمال 

وادةي  نــزيــكــبــوونــةوةي  لــةطــةأل 
ئَيراندا  سةرؤكايةتييةكةي  هةَلبذاردنة 
يةكتر  دذي  بانطةشةكان  زمــانــي 
ضاودَيران  بــةإاي  دةبنةوةو  توندتر 
ئةحمةدي  موسةويء  نَيوان  كَيبةركَيي 
بانطةشةكاني  ــةتء  ــم ــةَل ه نـــةذاد 

طةرمتركردووة.
مانطةدا  ــةم  ئ (١٢)ى  لــــةإؤذى 
وآلتةكةيان  سةرؤكى  ئَيران  هاوآلتيانى 
كة  ثَييانواية،  هةَلدةبذَيرن.ضاودَيران 
ئةحمةدى نةذاد ئابوورى ئَيرانى بةرةو 
سياسىء  ئازاديية  ــردووةو  ب خراثى 
كردووة،  سنووردار  كؤمةآليةتييةكانى 
سةربازىء  بةدةوَلةتَيكى  كرد  دةوَلةتى 
ئَيران  بؤ  دةوَلةتيشى  زؤر  دوذمنايةتى 

مسؤطةر كرد. 
ــةو  ــن ـــةو رةخ ــوو ئ ــةم ــةأل ه ــةط ل
هةَلمةتةكانى  زمانى  كةموكوإيانةدا، 
هةَلبذاردن بةرةو توندى زياتر دةضَيتء 

ئةطةرضى روويةكى ئةم زمانة توندوتيذ 
ديكةيدا  ــةى  ــةإووةك ل ــةآلم  ب بوونة، 
كةموكوإى  ئاشكراكردنى  هةَلدانةوةو 

زياترو راستيةكانة. 
تايمز  ــؤرك  ــؤي ــي ن ـــةى  ـــام رؤذن
دةنووسَيت: بةشَيكى ئةو طةرموطوإيية 
كةمثةينى  كــة  طإوتينةية  ــةو  ئ هــى 
داويةتى  مــوســةوى)  حوسَين  (مير 
ــةدا  ــي ــةم دواي ــبــذاردنــةكــةو ل بــةهــةَل
لةخةَلك  زؤر  ذمارةيةكى  توانيويةتى 
بيانهَينَيتة  رابكَيشيتء  خؤيدا  بةالى 
ــةكــةوة، راثــرســيــةكــان  ــاو مــةســةل ن
دةنط  دةنطدةران   (٪٢٤) واثيشاندةدةن 
رَيذةية  ئــةو  لةكاتَيكدا  دةدةن،  بــةو 
نةذاد  ئةحمةدى  ئَيستا،  سةرؤكى  بؤ 
(٣٩٪)ء  ئةو دوو رَيذةية بةبةردةوامى 

روويان لةزيادء كةميية. 
ثَييانواية،  ئَيرانيةكان  زؤربـــةى 
هةَلمةتةكانى  زمانى  توندبوونى  كة 
ئةحمةدى  لةئةستؤي  هةَلبذاردنةكان 
ئاطراوييةكانى  بةهَيرشة  كة  ــةذادة،  ن
اليةنطرانيان  خؤيانء  ئةوانيتر  بؤسةر 

هاندةدات وةآلم بدةنةوة.
ــرى  ــاودَي ـــةالم، ض ســـادق زيــبــا ك
تاران  زانكؤى  مامؤستاى  سياسىء 
ئَيراندا  لةمَيذووى  كةمثةينة  ئةم  دةَلَيت: 
تازةيةو ثَيشتر شتى لةوجؤرة نةبووةء 
هةمووان  خةريكة  ــةذاد  ن ئةحمةدى 
تةنانةت  بةطةندةَلى،  دةكات  تؤمةتبار 
ضاكسازينء  اليةنطرى  كة  ئةوانةش 

لةخةمى ئةم وآلتةدان.
ثَييانواية،  ــران  ــاودَي ض ـــةي  زؤرب
تةلةفيزيؤنييةكةى  رووبةإووبوونةوة 
ساتَيكى  نــةذاد  ئةحمةدى  موسةوىء 
نةذاد  ئةحمةدى  بووة،  كةرةوة  يةكاليى 
هَيرشيكردة  نةثاراستء  لةكةس  دةستى 
بةكؤنةثارَيزو  ــةك،  الي هةموو  ســةر 
بةطةندةأل  هةمووانى  ريفؤرميستةوةو 
ــةمــداو اليــةنــطــرانــى طـــؤإانء  ــةَل ــةق ل
بةخةمخؤرى  خؤيان  كة  ضاكسازيى 

وآلت دةزانن تووإة كردووة. 
ضاينا نيوز باس لةوةدةكات، كة لةالى 
خؤيةوة موسةوى ئةحمةدى نةذادى بةوة 
تةمةتبار كردووة، كة راستيةكان لةخةَلك 

كةبارى  ئــةوةدا  لةطةأل  دةشارَيتةوةو 
بةخةَلك  نــةذاد  خراثة،  زؤر  ئابوورى 
كَيشةيةكيان  هيض  ــةوان  ئ كة  دةَلــَيــت: 
دوورة  ئةوة  ثَييواية،  موسةوى  نييةو 
دةسةآلتدارانى  لةإاستيدا  لةإاستيةوةو 
ئَيستا بةرثرسن لةزؤربةى ئةو كَيشانةى 
ئةو  ثَيويستة  دروستكراوةو  خةَلك  بؤ 
بكرَيتء  تَيدا  ضاكسازيى  ئَيستا  دؤخةى 
هاوآلتييان  لةبةرذةوةندييةكانى  رَيز 

بطيرَيت. 
فارس نيوز نووسيويةتى: كة تةواوى 
ئَيران  سةرؤكايةتى  كانديدةكانى 
سامانى  ماألء  ثيشانداوة  ئامادةييان 
ئاشكرا  دادوةرى  دةسةآلتى  بؤ  خؤيان 
ئةحمةدى  جطةلة  كة  لةكاتَيكدا  بكةن، 
نةذاد كة ئَيستا سةرؤكة، كةسيان تائَيستا 
ئةوة  ــةطــرتــووةو  وةرن ثؤستةكةيان 
شةفافيةت  ثرؤسةى  يارمةتى  دةتوانَيت 
كة  بةرزة،  كلتوورَيكى  دةربإى  بداتء 
سياسى  ثرؤسةى  تةندروستى  يارمةتى 

وآلت دةدات. 
كؤمارى  ــةرؤك  س خؤيةوة  لــةالى 

ثَيشووترى ئَيرانء سةرؤكى ئةنجومةنى 
كؤمارى  بةرذةوةندييةكانى  ثاراستنى 
هاشمى  ئــةكــبــةر  عــةلــى  ئيسالمى، 
لةكانديدةكان  داواى  رةفسةنجانى، 
بؤ  لةهَيرشكردن  دةســت  كة  ــردووة  ك
سةر يةكتر هةَلبطرن، لةبةرئةوةى بةإاى 
دوايية  ئةم  توندةكانى  طؤإينةوة  ئةو، 

كاردةكاتة سةر هةَلبذاردنةكان.
ئينتةرناشناأل،  ثرَيس  يوناتَيد  سايتى 
نةذاد  ئةحمةدى  بآلويكردووةتةوة، 
ديكة  جارَيكي  ئةوةداية  لةهةوَلى  كة 
هةَلبذَيردرَيتةوة، ئةو تابؤيةى شكاندوةو 
بةطةندةَلى  خاتةميشى  رةفسةنجانىء 

تؤمةتبار كردووة. 
لةوةي  بوو  نيطةران  رةفسةنجانى 
تَيكةآلوى  درؤكردنَيك»  جؤرة  «هةموو 
نابةجَي  تاكتيكى  بووةو  هةَلبذاردنة  ئةم 
بةكاردَيتء ئةوانةى كة وادةكةن لةوانةية 
بةطشتى لَيخؤشبوون بيانطرَيتةوة، بةآلم 
ثرةنسيثة  بنةماو  سةر  دَينة  كة  كاتَيك 
بوون  لَيخؤش  شؤإش  سةرةكيةكانى 

نايانطرَيتةوة. 

ئةحمةدى نةذاد هَيرشدةكاتة سةر مَيزةر بةسةرةكان 

زمانى كانديدةكان توندتر دةبَيتء هةلَبذاردني ئَيران طةرمتر

بةدواداضــــوون

ئةوةي حكومةتي هةرَيم كردي، 
كتومت ئةوةية كة شةهرستاني 
ماوةيةكي درَيذة داواي 
دةكات، نةوتي كوردستان 
دةبَيت بطةإَيتةوة بؤ بودجةي 
عَيراقء حكومةتي ناوةندي 
تةحةكوم بة سةروةتء ساماني 
كوردستانةوة بكات

نةوتي يةدةطي كوردستان بة (٤٠- ٤٥) 
مليار بةرميل نةوت دةخةمَلَينرَيت، ئَيستا 

رؤذانة (١٠٠ هةزار) بةرميل نةوت لةو 
يةدةطة سةرف دةبَيت، ساَلي داهاتوو 

ئةم ذمارةية زياد دةكات بؤ (٢٥٠ هةزار) 
بةرميل، لةماوةي دوو تا سآ ساَلي ديكةدا 
هةموو رؤذَيك يةك مليؤن بةرميل نةوتي 

كوردستان بؤ طةلي عَيراق سةرفدةبَيت

حكومةتي هةرَيم سةرةإاي 

ئةوةي نةوتي كوردستاني 

خستووةتة ذَير دةسةآلتي 
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دلَير عةبدولخالق

ــةى كـــة لة  ــةي ــذن ــي ــج ل ــن ــَي ئـــةو ث
مــانــطــى تــشــريــنــى دووةمـــــى ســاَلــي 
كَيشة  ضارةسةركردنى  بؤ  رابـــردوودا 
حكومةتى  نَيوان  هةَلثةسَيردراوةكانى 
دواى  ثَيكهَينرابوون،  هةرَيم  مةركةزء 
بةسةر  مــانــط  حـــةوت  تــَيــثــةإبــوونــى 
لة  طةيشتوون  بنبةست  بة  كارةكانياندا، 
تائَيستاش  كَيشةكاندا،  ضارةسةركردنى 
هؤكارى  كورد  سياسيى  سةركردايةتيى 
شةقامى  لة  ليذنةكانى  كــارى  شكستى 
بةبإواى  كة  ــةوة،  ــاردووةت ش ــوردى  ك
عَيراق،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  ئةندامَيكى 
كةمتةرخةمبوونء  باآلكان  «سةركردة 
ــاى  ســةرةت ــؤن  ض وةك  ثَيويستبوو 
كارةكانيان  ليذنةكانيانء  دروستبوونى 
بآلوكرايةوة،  راطةياندنةكانةوة  رَيطاى  لة 
ليذنةكانيشيان  شكستى  هؤكارى  دةبوو 

لةإَيى راطةياندنةوة بة خةَلك بوتراية».
ساَلى  ــى  دووةم تشرينى  مانطى  لة 
لة  بوون  بريتى  كة  ليذنة  ثَينج  رابردوودا، 
سياسةتى  ئاسايش،  (بةرطرىء  ليذنةكانى 
غاز،  نةوتء  ياساى  حوكمإانى،  دةرةوة، 
ئةو  ضارةسةركردنى  بؤ   (١٤٠ مــادةى 
مةركةزء  حكومةتى  لةنَيوان  كَيشانةى 
ليذنةكانيش  ثَيكهَينران،  هــةن،  هةرَيم 
راستةوخؤ لةاليةن جةالل تاَلةبانى سةرؤك 
تارق  عةبدولمةهدىء  ــادل  ع كــؤمــارء 
كؤمار،  سةرؤك  جَيطرةكةى  دوو  هاشمى 
نورى ماليكى سةرؤك وةزيرانء مةسعود 
كوردستانةوة  هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى 
سةرثةرشتى دةكران، بإياروابوو ليذنةكان 
٢٠٠٨/١١/١٥دا  لة  واتة  رؤذ،   (١٥) دواى 
بيطةيةننة  تةواوبكةنء  راثؤرتةكانيان 
بؤئةوةى  سةركردةكة،  ثَينج  دةستى 
كؤببنةوةء  سةركردةكان  ــةدا  وادةي لةو 
بــةآلم  بــكــةن،  كَيشةكان  طةنطةشةى 
كَيشةكان،  زياترى  قوَلبوونةوةى  بةهؤى 
سةركردةكان بؤ ئةو مةبةستة دانةنيشتن، 
كاتيشدا  لةطةألتَيثةإبوونى  ــةروةك  ه
شةقامى  بؤ  ليذنةكانيان  كارى  شكستى 

عَيراقىء كوردى روونتر دةبووةوة.
دابـــإاوةكـــان،  نــاوضــة  كَيشةكانى 
جَيبةجَيكردنى مادةى (١٤٠)ى دةستوورى 
ثَيشمةرطة،  هَيزى  ضارةنووسى  عَيراقى، 
سيستمى فيدراَلى لة عَيراق، طرَيبةستةكانى 

غازدا  نةوتء  لةبوارى  هةرَيم  حكومةتى 
طرنطترين  لة  بيانييةكان،  كؤمثانيا  لةطةأل 
ئةو كَيشانة بوون ئةو ليذنانةيان لةثَيناودا 
بنةإةتىء  كَيشة  لة  كَيشانة  ئةو  ثَيكهَينرا، 
لةطةأل  بوون  كورد  ضارةنووسسازةكانى 
يةكلةدواييةكةكانى  حكومةتة  ــمء  رذَي
نةطةيشتنى  ئاكام  بة  هةروةك  عَيراقيدا، 
شياو  ميكانيزَيكى  دانانى  بؤ  ليذنةكان 
كَيشةكان،  ضارةسةكردنى  ئاراستةى  بة 
ئةطةرء  ضونكة  نين،  ئيجابى  ئاماذةكانى 
مانةوةى  كة  ئاراستةيةن  بةو  ثَيشهاتةكان 
لةسةر  خراثى  كاريطةريى  كَيشانة  ئةو 
ئايندةى  لة  دةبَيت  كورد  ضارةنووسى 

عَيراقدا. 
ــراو،  ــةرك ــةس ــى هــةَلــوةســتــة ل ــاَل خ
لةاليةن  زانيارييةكانة  ــةوةى  ــاردن ش
لة  كـــورد  سياسيى  ســةركــردايــةتــيــى 
مةسةلة  ــــةى  زؤرب ــةر  ــةس ل ــداء  ــةغ ب
ضارةنووسسازةكانى ثةيوةنديدار بة كورد 
لةطةأل حكومةتى ناوةنديدا، ئةمةش يةكَيكة 
ضاودَيرانى  لة  بةشَيك  رةخنانةى  لةو 
سةركردايةتيى  ئــاراســتــةى  سياسى 
ثَييانواية  دةكـــةن،  كــوردى  سياسيى 

ضارةسةركردنى  لة  كةمتةرخةمبوون 
شةقامى  ئاطادارنةكردنةوةى  كَيشةكانء 
لة  سياسةتكردنيان  لةضؤنَيتى  كــوردى 
ماوةيةك  ئةوةى  لةطةأل  هاوكات  بةغدا، 
ئةو  كــارى  شكستى  بةسةر  تَيثةإيوة 
بةرثرسَيكى  هيض  تائَيستا  بةآلم  ليذنانةدا، 
ليذنانةى  ئةو  شكستى  هؤكارى  كوردى 
لةناو  زانيارييةكان  رانــةطــةيــانــدووةء 

ذوورى بةرثرسة باآلكاندا قةتيسكراون.
ثةرلةمانتارى  عوسمان،  مةحمود 
سةربةخؤى كورد لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
سةرثةرشتى  سةركردانةى  ئةو  عَيراق، 
كارى ليذنةكانيان كردووة بة «كةمتةرخةم» 

ثَييواية هؤكارى شكستى كارى  دةزانَيتء 
كة:  دةطةإَينَيتةوة  ئةوة  بؤ  ليذنةكانيش 
مةسعودء  كاك  جةاللء  مام  لة  «هةريةك 
سةرؤك  جَيطرةكةى  دوو  ماليكىء  نورى 
بضن  راســثــردووة  ليذنةكانيان  كؤمار، 
رؤذ   (١٥) دواى  بكةنء  كارةكانيان 
تا  بةآلم  بةرزبكةنةوة،  بؤ  راثؤرتةكانيان 
تَيثةإيوة، كة  ئةم كاتةش كة حةوت مانط 
ئةو سةركردانة كؤنةبوونةوة، كة ئةوانيش 
ئيشيان  ليذنةكانيش  كةواتة  كؤنةبنةوة، 

نةكردووة».  
كوردة،  ثةرلةمانتارة  ئةو  بةبإواى 
شاردنةوةى زانيارييةكان لةسةر شكستى 
لة  ديكةية  يةكَيكى  ليذنةكان،  ــارى  ك
سةركردايةتيية،  ئةو  كةمتةرخةمييةكانى 
ئةو  ثَيشتر  ضؤن  وةك  بةوةكرد  ئاماذةى 
سةركردانة ثَيكهَينانى ليذنةكانء سروشتى 
راطةياندنةكانةوة  لةإَيى  ئيشكردنيان 
ثَيويست  بةرامبةريشدا  لة  بآلوكردةوة، 
شكستى  هؤكارى  خؤشيان  هــةر  بــوو 
راطةياندنةكانيانةوة  رَيطاى  لة  ليذنةكان 

بآلوبكةنةوةء خةَلكي لَي ئاطاداربكةنةوة.
ــى ئــةو  ــوون ــؤض ــةى ب ــةوان ــض ــَي ــةث ب

ئةندامى  ــاوةر،  ي جةبار  ثةرلةمانتارة، 
نورى  كة  ئاسايش،  بةرطرىء  ليذنةى 
سةرثةرشتى  ــر  وةزي ــةرؤك  س ماليكى 
دةكات، ثَييواية مام جةاللء كاك مةسعود 
باسيان  رؤذنامةوانيدا  ديدارى  لة ضةندين 
ــردووةء  ك ليذنةية  ئــةو  كَيشةكانى  لة 
رؤذنامةنووسانةوة  رَيطاى  لة  زانياريان 
بة خةَلك طةياندووة، باسيان لةوةكردووة 
كَيشانة  ئةو  زؤربــةى  ضارةسةركردنى 
وتى:  مةركةزيداية،  حكومةتى  لةدةستى 
نةبوون  جديى  مــةركــةزى  «حكومةتى 
ليذنةكانء  كــارى  بةرةوثَيشبردنى  لة 
ئَيمة  ضونكة  كَيشةكاندا،  ضارةسةركردنى 

ئةو  كــارى  كاراكردنى  لةطةأل  هةميشة 
ليذنانةدا بووين، بؤ ئةو مةبةستةش لةطةأل 
هَيزةكانى  عَيراقء  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
فرةإةطةز كؤبووينةوةء داوامان لَيكردوون 
مةركةز  حكومةتى  ســةر  بخانة  فشار 
كؤبوونةوةكانى  دةستثَيكردنةوةى  بؤ 
هؤكارى  بةوةشكرد،  ئاماذةى  ليذنةكان». 
نةضوونى  سةركردةكانء  كؤنةبوونةوةى 
دةطةإَيتةوة  بةغدا،  بؤ  هةرَيم  سةرؤكى 
كؤبوونةوة  هةلى  نةإةخساندنى  بؤ 
كةواتة  مةركةزييةوة،  حكومةتى  لةاليةن 

كةمتةرخةمييةكان لة هةرَيم نيية.
هةرَيم  بةرثرسةى  ئةو  ئةوةى  لةطةأل 
بؤ  ليذنانة  ئةو  كارى  شكستى  هؤكارى 
بةرثرسانى حكومةتى مةركةزيىء بةتايبةت 
نةبوونى  جديى  لة  دةطةإَينَيتةوة  ماليكى 
بةرامبةريشدا  لة  كَيشةكاندا،  ضارةسةري 
دؤخَيك  ثَييواية  هةية  ديكة  بؤضوونَيكى 
حيزبىء  طؤشةنيطاى  لة  كة  دروستبووة، 
كاريطةريى شةخسييةوة دةإوانرَيتة كَيشة 
بةغدا،  لة  كــورد  ضارةنووسسازةكانى 
طوتارَيكى  كوردستانيشدا  لة  هــةروةك 
دةسةآلتى  بةرامبةر  يةكطرتوو  سياسيى 

مةركةز نةبووة.   
زانستة  مامؤستاى  رةئـــووف،  ــا  زان
سلَيمانى،  زانــكــؤى  لــة  سياسييةكان 
لة  ــةآلت  دةس سروشتةى  ئــةو  ــَيــت:  دةَل
لة  هةرَيمى كوردستاندا هةيةتى، كة خؤى 
زانيارييدا  ثَينةدانى  شةفافيةتء  نةبوونى 
بةرامبةر  هاوكَيشةش  هةمان  دةبينَيتةوة، 
هةرَيمء  نَيوان  هةَلثةسَيردراوةكانى  كَيشة 
لة  جؤرَيك  هاوكات  هةية،  بوونى  بةغدا 
بةرامبةر  هةرَيم  سياسةتى  لة  دواليزمى 
ثةيإةودةكرَيت،  مــةركــةز  دةســةآلتــى 
خةَلك  ــةآلت  دةس لةكاتَيكدا  نموونة  بؤ 
مةركةزيى،  حكومةتى  لةدذى  هاندادةت 

دةكات؟  لةطةَلدا  طفتوطؤى  خؤى  كةضى 
جارى وا هةية نورى ماليكى وةك سةدام 
دةشوبهَينرَيت،  ديكتاتؤرَيك  حسَينء 
متمانةى  ــةوة  ــك دي لــةاليــةكــى  كــةضــى 
بةوهؤيةشةوة شةقامى  ثَيدةبةخشرَيتةوة، 
ئاطادارى  لَيشَيواوةء  ســةرى  ــوردى  ك
لةطةأل  كــورد  ثةيوةندييةكانى  ضؤنَيتى 

حكومةتى مةركةز نين. 
كة  هةية  ديكة  «طريمانةيةكى  وتيشى: 
دةسةآلتى كوردى بةهؤى هةَلبذاردنةكانى 
ئةو  نةيوستبَيت  كوردستانةوة،  ثةرلةمانى 
زانياريانة بة خةَلك بدات ياخود بيدركَينَيت، 
زيانى  هةَلبذاردنةكاندا  لة  دةزانَيت  ضونكة 
لةسةريان  الواز  خاَلَيكى  وةك  لَيدةداتء 
ئيدارةى  نةيتوانيوة  كة  دةكرَيت،  حساب 
مةركةزدا  حكومةتى  لةطةأل  كَيشةكانى 

بكات».
رؤذنامةوانيدا،  لَيدوانَيكى  لة  ثَيشتر 
عَيراق  وةزيرانى  سةرؤك  ماليكى  نورى 
كَيشةكانى  ضارةسةرى  بؤ  رايطةياندبوو، 
لةطةأل  طفتوطؤ  بةغدا،  هةرَيمء  نَيوان 
كوردستان  هةرَيمى  ئايندةى  حكومةتى 
دواى  حكومةتةى  ــةو  ئ ــة  وات دةكـــات، 
لة  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 

٧/٢٥دا ثَيكدَيت.
ئاطايانى سياسىء  زؤربةى  هاوكاتيش 
كة  دةزانن  ئةوة  راطةياندن  ئامرازةكانى 
ثةيوةندييةكانى مةسعود بارزانى سةرؤكى 
ديموكراتي  ثارتى  سةرؤكى  كة  هةرَيم 
ماليكى  ــورى  ن لةطةأل  كوردستانيشة، 

سةرؤك وةزير لة دؤخَيكى خراثداية.
ئاماذة  لةوبارةيةوة  ــووف  رةئ زانــا 
هةيةء  بوونى  حاَلةتة  ئةو  بةوةدةكات 
ــت لة  ــَي ــطــةريــى خــراثــيــشــى دةب كــاري
لة  كــورد  كَيشةكانى  بضوكوكردنةوةى 
ماليكيش  لَيدوانةكةى  عَيراقدا،  دةوَلةتى 
كَيشة  بوونى  بة  ئاماذةية  لةاليةكةوة 
لةاليةكى  حكومةتةكةيدا،  هةرَيمء  لةنَيوان 
ديكةى  خوَيندنةوةيةكى  ديكةشةوة 
كورديدا  ريزى  لة  ئةوةية  ئةويش  هةية، 
هةندَيكيان  ضونكة  نين،  يةك  بؤضوونةكان 
دةبةنء  شةخسيدا  ئاقارى  بة  طفتوطؤكان 
نيشتمانيى.  ئاراستةى  بة  ديكة  هةندَيكى 
ئةو  ــى  ضــارةســةركــردن ــؤ  «ب وتيشى: 
مةرجةعيةتَيكى  بة  ثَيويستمان  كَيشانة 
خزمةت  كة  هةية  تةندروست  سياسيى 
بكاتء  نيشمانييةكان  بةرذةوةنديية  بة 

كاريطةرييةكانى ديكة فةرامؤش بكات».
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بةدواداضــــوون

هؤكارى شكستى ثَينج ليذنةكة ضى بوو؟

«سةركردايةتيى كورد كةمتةرخةمبووة لة طةياندنى زانيارييةكان»

«رةنطة دةسةآلتى كوردى بةهؤى هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى كوردستانةوة، 
نةيويستبَيت ئةو زانياريانة بة خةَلك بدات ياخود بيدركَينَيت، ضونكة دةزانَيت

لة هةَلبذاردنةكاندا زيانى لَيدةداتء وةك خاَلَيكى الواز لةسةريان حساب 
دةكرَيت، كة نةيتوانيوة ئيدارةى كَيشةكانى لةطةأل حكومةتى مةركةزدا بكات»
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كوردؤ قاسم، ئةندامى سةركردايةتى يةكَيتى:

داواكاريى ئَيمة بؤ ضاكسازيىء ريفـــــــؤرم تةنيا بؤ ناوخؤى يةكيَتى نـيية
بة  ســةبــارةت  بكةيت.  خــؤت  ئيشى 
راستة،  ميدياكان  لة  قسةنةكردنيش 
ناو  كَيشةكانى  ءيستمان  ئَيمة  بةآلم 
حيزبةكة ضارةسةربكةين، ضونكة ئةوة 
نةمانويستووة  خؤمانة،  حيزبةكةى 

بضينة دةرةوة.
ئَيو  نةتانويستووة،  بؤضى  رؤذنامة: 
يةك  حكومةت  حيزبء  دةَلَين  خؤتان 

شتة؟
* عةيبى يةكَيتى عةيبى هةموومانة، 
مةدةنيانة  بةشَيوازَيكى  ءيستمان 
كَيشةكان ضارةسةربكةين، نةك لةسةر 
بةآلم  برادةر،  فآلنة  شكاندنى  بنةماى 
نةداو  بواريان  بـــرادةران  بةإاستى 
تةسكبووةوة،  ئيشكردنيشمان  ئازاديى 
ثةيوةنديية  مةكتةبي  بةرثرسى  من 
كوردستانييةكان بووم، كة ثةيوةندى بة 
ضةند حيزبَيكى سةرةكى ءةك ثارتىء 
بة  ثةيوةندي  هيض  هةبوو،  يةكطرتوو 
راستةوخؤى  ثةيوةندى  نةبوو،  منةوة 

بةسةرةوة هةبوو. 
رةمزيى  شتةكان  واتــا  رؤذنــامــة: 

بوون؟
* بةَلَى.

لةكار  دةستان  ثَيشتر  بؤ  رؤنامة: 
نةكَيشايةوة، خؤ ماوةيةكى زؤرى خاياند 

كة ئَيوة لةو ثؤستةدا بوون؟
* ئَيمة نةمانويستووةو ناشمانةوَيت 
ئَيمة  ضونكة  بكَيشينةوة،  لةكار  دةست 
حيزبةكة  ناو  كَيشةكانى  ءيستمان 

ضارةسةربكةين.
باستان  ــةســةرةتــادا  ل ــة:  ــام رؤذن
يةكَيتى  ناو  كَيشةكانى  كة  لةوةكرد 
يةك  لةالى  دةسةآلتةكان  كة  ئــةوةي 
دةسةآلتةكانى  ئايا  كؤبووةتةوة،  كةس 
كةس  ــةك  ي الى  ريفؤرميش  بــاَلــى 
ئــةويــش كاك  كــة  كــؤنــةبــووةتــةوة 

نةوشيروانة؟
مستةفا  نةوشيروان  كاك  نةخَير،   *
نيية،  ريفؤرمةوة  باَلى  بة  ثةيوةندى 

ثةيوةندى بة ليستى طؤإانةوة هةية.
ئاراستة  ريفؤرم  ئةو  ئايا  رؤذنامة: 

ناكات؟
جؤرةها  طــؤإان  ليستى  نةخَير،   *
كةسى تَيداية، ريفؤرمى تَيداية، ثاسؤك، 
بةآلم  تَيداية،  ثارتى  ئيسالمى،  شيوعى، 
ريفؤرم  يةكَيتيية،  هةمووى  ريفؤرم 
سةركردةكانى  لة  هةندَيك  رَيكخستنء 
ءشة  كؤمثانياى  ــؤإانء  ط يةكَيتيية، 
زياتر  اليةنةكانةو  خةَلكء  هةموو  هي 

جةماوةريية. ليستَيكى 
رؤذنــامــة: بــاس لــةوةدةكــرَيــت كة 
ريفؤرم تةنيا يةكَيتى ناطرَيتةوة، بةَلكو 
ئةو  خةَلكي ديكةش دةطرَيتةوة، بؤضى 
تةنيا  ريفؤرم  دةوترَيت  ثَيي  كة  باَلةى 

دةطرَيتةوة،  يةكَيتي  رَيكخستنةكانى 
كؤمةَلطا  ريفؤرمى  لة  باس  لةكاتَيكدا 

دةكرَيت؟
ديكةشدا  حيزبةكانى  لــةنــاو   *
دةوترَيت  وةك  يان  ريفؤرم  داواكارى 
شَيوةى  ــةآلم  ب هةية،  ريفؤرمخواز 
رةنطبَيت  لةوان،  جياوازة  ئَيمة  خةباتى 
ئَيمة كةمَيك بوَيرتربين لةوان، ثةيوةندى 
كة  خةَلكَيكدابين  لةناو  هةية  بةوةشةوة 
تةسةور  بكات،  شتانة  ئةو  ئيستيعابى 

دةكةم لَيرة كةمَيك ئازاديى زياتربَيت.
رؤذنامة: مةسةلةى نابإينى كاديرانى 
يةكَيتى لةاليةن حيزبةكةيانةوة تا ضةند 
دروستة، ئايا لة مَيذووى يةكَيتيدا شتى 

لةوجؤرة  هةبووة؟
* يةكةمينجارة يةكَيتى شتى ءابكات، 
هةبووة  برادةر  ءانةبوو،  شتي  جاران 
عاجزبووةو دانيشتووة، بةآلم مووضةى 

خؤىء ثاسةوانةكانى دراوة.
رؤذنامة: بؤضى لةم كاتةدا بةتايبةت 

ئةمة دةكرَيت؟
ئَيمةو  ــةر  ــةس ل ــارة  ــش ف ــؤ  ب  *
هيض  ئَيمةوة  بةالى  بةآلم  قاعيدةكةمان، 

نيية. 
رؤذنامة: بؤضى هيض نيية؟

بإيارمانداوة  خؤمان  ئَيمة  ضونكة   *
كة دةبَيت ريفؤرم بكرَيت لةناو يةكَيتيي 

كوردستاندا. نيشتمانيى 
نانبإينء  ثَيتانواية  ــة:  ــام رؤذن
لةسةر  هةبَيت  كاريطةريى  ئيغراكردن 

خةَلكى ديكة؟
دةكـــةن؟  ئيغرا  ــةس  ك ضــةنــد   *
فيكرى  ئَيستا  خةَلك  خــؤم  بــةإاى 
دةكــات  طؤإانكاريى  بة  حــةز  هةية، 
ئَيستا  ريفؤرمة  ئةم  كؤمةَلطايةدا،  لةم 
ئةوا  جيانابَيتةوة،  جةماوةرةو  لةطةأل 
كادير  خؤ  ئيغراكرد،  كاديريان  ثةنجا 
بإياردةدات،  جةماوةر  بإيارنادات، 
نيشتمانيدا  يةكَيتى  لةناو  ريفؤرم  باَلى 
ضونكة  ميللةت،  لة  بضووكة  بةشَيكى 
ميللةت طةورةترة، بؤية بةإاى من هيض 

نيية. كاريطةرييةكى 
ئةو  ـــةوةدان  ئ لةطةأل  ــة:  ــام رؤذن
ئةندامء بةرثرسء كاديرانةى كة لةطةأل 

ريفؤرمدان، دةست لةكار بكَيشنةوة؟
دةست  دةكرَينء  ناضاركراونء   *
دةردةكرَين،  بةَلكو  ناكَيشنةوة،  لةكار 
ساغبكةرةوة،  خؤت  دةوترَيت  ثَييان 
هةية،  هةَلوَيستيان  كاديرن  ئةوانةش 
بؤ  هةيةو  بيروباوةإيان  بؤضوونء 

ثارة تةنازول ناكةن.
ثرؤطرامى  ثةيإةوو  لة  رؤذنامة: 
كة  هةية  لةوجؤرة  شتَيكى  يةكَيتيدا 
بَيت،  يةكَيتى  ئةندامى  هةركةسَيك 
كة  ليستةى  بةو  بدات  دةنط  دةبَيت 

يةكَيتى دايدةنَيت بؤ هةَلبذاردن؟
ناوخؤو  ثــةيــإةوى  لةإاستيدا   *
نةماوة،  شةرعيةتى  يةكَيتى  بةرنامةى 
ضونكة لة ٢٠٠١دا كة كؤنطرة كراوة، بؤ 
دوو ساأل بووة، بؤية ئَيستا ناشةرعين، 
ــراوة،  دان ساأل  دوو  بؤ  لةبةرئةوةى 
لة  ئَيمة  بةَلكو  ناوخؤ،  ثةيإةوى  نةك 
بؤ  ئةوة  حيزبةين،  ئةم  سةركردايةتى 
شةش ساألء نيو دةضَيت بة ناشةرعيى 
نة  دةكةين،  حيزبة  ئةم  سةركرايةتيى 
ئَيمةو  نة  ناوخؤ،  ثةيإةوى  نة  بةرنامة، 

نة ئةوانيش شةرعيي نين. 
رؤذنامة: ءا دادةنَيين ئَيوة سكرتَيرى 
كؤمةَلَيك  نيشتمانين،  يةكَيتى  طشتيى 
دةيانةوَيت  كاديرةكانت  برادةرانء  لة 
لـــةدةرةوةى  ليستَيك  بة  دةنطبدةن 

يةكَيتى، ئةمة قبوأل دةكةيت؟
بةَلَى،  نةبين  شةرعيى  ئةطةر   *
خؤم  مــن  ــاوة،  ــةم ن شةرعيةتمان 
بةرامبةرةكةشم  نةماوةو  شةرعيةتم 

شةرعيةتي نةماوة. 
ضونكة  ضؤنة،  شةرعيةت  رؤذنامة: 

ئةوة ضةمكَيكى مةتاتيية؟
كؤنطرةداية،  لةناو  شةرعيةت   *
جارَيك  ساأل  دوو  بإياريداوة  كؤنطرة 
كؤنطرة بكرَيت، ئَيمة ١٩٩٢ كؤنطرةمان 
لةوانة  يةكَيك  من   ،٢٠٠١ تا  بةست 
بووم،  سةركردايةتى   ٢٠٠١ تا  بووم 
ناشةرعى  بة  من  ساأل  حــةوت  يانى 
سةركردايةتيم دةكرد، ضونكة شةرعيةت 

تةنيا لةكؤنطرة ءةردةطيرَيت.
هةر  لة  جياواز  يةكَيتى  رؤذنامة: 
لةسةرةتاوة  هــةر  ديكة،  حيزبَيكى 
راى جياواز  باألء  بنةماى ضةند  لةسةر 
دروستبووة، ئةطةر جياوازيى بيروإا بؤ 
بؤ  ئةوا  بَيت،  ئاساييتر  ديكة  حيزبَيكى 
يةكَيتي دةبَيت زؤر ئاسايتربَيت، بؤضى 
سةغَلةت  بةوجؤرة  لةئَيستادا  يةكَيتى 

بووة؟
بكة،  خؤيان  لة  ثرسيارة  ئــةو   *
خةت  سآ  يةكَيتى  لةسةرةتادا  خؤى 
هةريةكةو  دةذياينء  بةيةكةوة  بووة، 
ــرةى خـــؤى دةبـــةســـتء لة  ــط ــؤن ك
هةبوو  سياسييةك  مةكتةب  هةمانكاتدا 
دةكرد،  باَلةى  سآ  ئةو  سةرثةرشتيى 

ئَيستا ئةوانة بؤ قبوَلى ناكةن، نازانم!
ئةمةى  هةستدةكةن  ــة:  ــام رؤذن
كاتةكة  كردووةتةوةو  توندى  دوايى 

هةستيارة؟
باَلةى ريفؤرم  ئةم  بةثَيضةوانةوة،   *
داواى  نةيانكرد،  داواكرد  شتمان  زؤر 
رةتــيــانــكــردةوة،  ــرد،  ك ريفؤرممان 
ــك،  ــَي رةوت ــة  ب ببين  داوامــانــكــرد 
حيزبَيكى  بضن  ءتيان  رةتيانكردةوة، 
لة  جياببنةوة  دروستبكةنء  ديكة 

يةكَيتى.
باَلى  لةناو  ئَيستا  ئةوةى  رؤذنامة: 
ئةوة  بةَلَيني  دةتوانن  ريفؤرمداية، 
رَيبةرايةتيى  كة  خةَلك  بة  ــدةن  ب
ئابووريى  سياسيى  بزووتنةوةيةكى 

فيكرى بكةن؟
* لةناو يةكَيتى بةَلَى.

رؤذنامة: ئةوان تواناى ئةوةيان هةية 
كة بتوانن رَيبةرايةتيى بزووتنةوةيةكى 
لةحزةيةش  ئةم  تا  كة  بكةن،  لةوجؤرة 

خةَلك طومانى هةية؟
هيض  خةَلك  دةكةمةوة  دَلنياتان   *
طومانَيكى نةبَيت، دةتوانين ثَيشةوايةتيى 

بزووتنةوةيةكى طةورةو بةهَيز بكةين.
ــت بــرادةرانــى  ــرَي ــامــة: دةوت رؤذن
سثين،  كــودةتــاى  خةريكى  ريــفــؤرم 
رَيطاى  لة  كة  بةوجؤرةية  نةخشةكةشى 
دةنطَيكى  طؤإان  ليستى  هةَلبذاردنةوة 
ريفؤرميش  باَلى  بةدةستدةهَينَيتء  زؤر 
دةدات،  ليستة  ئةو  رؤحى  خؤراكى  كة 
دةنطانةوة سةركردايةتى  ئةو  رَيطاى  لة 
كة  نــاضــاردةكــةن  يةكَيتى  ئَيستاي 

خواحافيزيي لة حيزب بكةن؟
* ئَيمة ناضاريان ناكةين خواحافيزيى 
خؤمانةو  هى  يةكَيتى  ضونكة  بكةن، 
ئَيمة  دروســتــمــانــكــردووة،  خــؤمــان 

ناو  كَيشةكانى  طفتوطؤ  بة  دةمانةوَيت 
يةكَيتى نيشتمانيى ضارةسةربكةين، ئةو 
طفتوطؤيةش بؤ كةوتة دواى هةَلبذاردن، 

ئةوة خؤيان ءايانويست.
هةَلبذاردن  دواى  واتــا  رؤذنــامــة: 

طفتوطؤ دةكرَيت؟
هةَلبذاردن،  دواى  دةكةوَيتة  ئةوة   *
برادةرى  ضوار  بدةم،  حوكم  نامةوَيت 
بة ئاشكرا داوايانكرد  مةكتةبي سياسى 
لةناو  بكرَيت  ضاكسازيى  ثرؤسةى  كة 
جةاللء  مام  بةإَيز  لةطةأل  يةكَيتيدا، 
دواجار  كؤبوونةوة،  سياسيدا  مةكتةب 
بة  كة  دةركــرد  بإيارَيكى  جةالل  مام 
حيزب  دةستَيوةردانى  جؤرَيك  هةموو 
مةَلبةندَيك  قةدةغةية، هيض  لة حكومةت 
بإيارى  مةَلبةندةكان  نةكرد،  جَيبةجَيى 
جَيبةجَينةكرد،  طشتيان  سكرتَيرى 
دةبَيت  دادةنَيت،  قايمقام  خؤى  مةَلبةند 

ضةند دَلت خؤش بَيت بةو قايمقامة؟ 
خؤتدا   سياسيى  ذيانى  لة  رؤذنامة: 

داناوة؟ قايمقامَيكت 
مةَلبةندى  بةرثرسى  كة  نةخَير،   *
لة  تةدةخولم  هةرطيز  بووم  كةركوك 

ئيشى حكومةتدا نةكردووة.
هيض  ئَيوة  ــى  ــرادةران ب ــامــة:  رؤذن
طةندةَليدا،  لة  هةية  تَيوةطالنَيكيان 
لةإوويان  ميدياكاندا  لة  سبةينآ  تا 

بدرَيتةوة؟
* نازانم، ئةوان طةندةَلييان هةية يان 
نا، باوةإناكةم كةسى طةندةَليان تَيدابَيت، 
تَيدابَيت،  طةندةَلى  حيزب  ئةطةر  خؤ 
ثَيى  بةآلم  دةكات،  خةَلك  زؤر  شمولى 
تؤَلة  نةهاتووين  ئَيمة  بوةستة،  دةَلَييت 
شتى  هةركةسَيك  ئةطةر  بسةنينةوة، 
دادطاو  ئةوة  هةبَيت،  برادةرَيك  لةسةر 

ياسا هةية.
لةم  ءا  شتَيكى  ثَيتانواية  رؤذنامة: 
ماوةيةدا رووبدات؟ بؤ نموونة ئةوكاتةى 
ثةيوةنديية  مةكتةبى  بةرثرسى  كة 
فايلت  كؤمةَلَيك  بوويت،  نيشتمانييةكان 

بؤ هةَلبدةنةوة؟
* مةكتةبةكة نةسريةى نةبوو.

لةسةر  طــرةو  دةتوانيت  رؤذنامة: 
ئةواني ديكة بكةن كة جياوازن؟

* ئةطةر جياوازنين بؤ داواى ريفؤرم 

طةورةيان  شتى  ئةمان  ئةطةر  دةكةن؟ 
لةسةرة بؤ دةبن بة ريفؤرم.

هةندَيك  كة  هةية  رايةك  رؤذنامة: 
دةيانةوَيت  ريفؤرم  باَلى  لةهةَلسوإاوانى 
شةإى خؤيان لة هةَلبذاردنةكاندا بكةن، 
كة  بسةلمَينن  ديكةى  ئةوانى  بؤ  تا 

قورسايى ئةمان زياترة؟
* باَلى ريفؤرم ليستى نيية، ئةو باَلة 
بؤية  دةكات،  طؤإان  ليستى  ثشتطيريى 
ليستى  بةَلكو  نيية،  ريفؤرم  باَلى  تةنيا 

طؤإان ليستى جةماوةرة.
هةَلبذاردن  دواى  ثَيتواية  رؤذنامة: 

كؤنطرة دةبةسترَيت؟
يةكَيتى  مَيذووى  لة  دَلنيانيم،   *
هةرطيز  كراوة،  كؤبوونةوة  نيشتمانيدا 
دةنط تؤمارنةكراوة كة تؤ ضيت ءتووةو 
لة كؤبوونةوةى  من ضيم ءتووة، بةآلم 
سةركردايةتيدا بة كامَيراى ظيديؤ طيراوة 
ضى  ديكة  ئةوي  ءتووةء  ضى  فآلن  كة 
سةركردايةتىء  ئةندامى   (٢٤) ءتووة، 

مةكتةبى سياسى تَيدابووة.
نةبوونى  بؤ  ئةوة  ثَيتواية  رؤذنامة: 

متمانة دةطةإَيتةوة؟
* ديارة متمانة بةيةك ناكةن. 

طؤإان   ليستى  ثَيتواية  رؤذنــامــة: 
ناإازييةكان  ئايا  ناإازييةكانة،  ليستى 

دةنطدةدةن  بةو ليستة؟
خؤم  ميللةتى  بــة  ـــاوةإ  ب مــن   *
لةسةر  هةية  بةَلطةش  ضةندين  دةكةم، 
هةَلبذاردنيان  بؤ  ئةمانة  شتة،  ئةو 
بكراية،  ٥/١٩دا  لة  دةبواية  دواخست، 
دةكات  كانديد  خؤى  مةسعود  كاك  بؤ 
دةَلَين  ضونكة  سةرؤكايةتيى،  بؤ 
با  هَينا،  كةممان  ثةرلةمان  لة  ئةطةر 
بةدةستةوةبَيت.  سةرؤكايةتييةكةمان 
البردنى  هةية،  نانبإينة  فشارو  ئةو  بؤ 
ناوخؤو  ءةزارةتةكانى  لة  بةرثرس 
طشتييةكان،  بةإَيوةبةرة  ثَيشمةرطةو 
ديارة ترسيان هةية، ترسةكة لة كآ، لة 
من نا، لة ميللةت، ميللةت دةنط دةدات، 
خؤيان  بةضاوى  دةبينن  خؤيان  ضونكة 
كردةوةو  لة  ناإازيية  ضةند  ميللةت  كة 
حكومةت  كــردةوةى  حكومةت،  ئيشى 
حيزبةكةية،  ــةردوو  ه هى  كَيية،  هى 

يةكَيتىء ثارتى.

ئَيستا رَيطاكان قيردةكرَين، 

بؤ ثَيش شةش مانط ئةوة 

نةبووة، بؤ ثَيش ساَلَيك 

نةبووة، ديارة ئةمة قسةكانى 

ئَيمة دةسةلمَينَيت كة 

ئةطةر حيزب تازةبكةينةوة، 

دةتوانين حكومةتيش تازة 

بكةينةوة

ضـــــاوثَيكةوتن

هةموو دةرطاو 

ثةنجةرةكانيان لَيداخستينء 

قوفَليان كردينء 

طةمارؤيانداين، تا دؤخةكة ءاى 

لَيهات باَلَيك دروستبوو بةناوى 

باَلى ريفؤرم
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سازدانى: فازأل نةجيب
محةمةد شَيخ فاتيح

لة  يةكَيك  ءةك  ئَيوة  رؤذنــامــة:  
دةإواننة  ضؤن  يةكَيتى  سةركردةكانى 
يةكَيتيى  ئَيستا   كة  ــةى  دؤخ ئــةو 
لة  تَيكةوتووة،  كوردستاني  نيشتمانيى 
ءازهَينانى  خؤيانء  هةظاآلن  دةركردنى 

هةندَيك لة كاديرانى يةكَيتى؟
دةبينم،  ئاسايي  زؤر  بةحاَلةتَيكى   *
جياواز  شَيوازى  فيكرو  دوو  ضونكة 
ئَيمةو ئةواندا، ئةم دؤخة  لةنَيوان  هةية 
هةية،  ساَلَيكة  ضةند  نيية،  ئَيستا  هى 
كاك  ئةوكاتةى  بووين  كؤمةَلَيك  ئَيمة 
طشتى  سكرتَيرى  جَيطرى  نةوشيروان، 
بوو، ءيستمان ضاكسازيى بكةين لةناو 
حيزبء حكومةتداو بيكةينة دامةزراوة، 
دةمانويست يةكَيتى تازةبكةينةوة، هةر 
ئاشتيانة  هةوَلماندا  زؤر  سةرةتاوة  لة 
لةطةأل ئةو برادةرانةى ديكةدا لةطةأل مام 
سياسى،  مةكتةب  برادةرانى  جةاللء 
يةكَيتيدا،  لةناو  مــاون  كة  ئةوانةى 
ءيستمان حيزبةكة ضاكبكةينةوة، بةآلم 
ئَيستا ئةو دةسةآلتة كةوتووةتة دةست 
كةسَيك، لةطةأل ئةوةشدا كؤمةَلة كةسَيك 
بةرذةوةندييان  كة  هةن  لــةدةورى 
خؤى  كة  برادةرةى  بةو  ثةيوةنديدارة 
نيشتمانيى  يةكَيتيى  طشتى  سكرتَيرى 

هةرطيز  كؤمةَلة  ئــةو  كوردستانة، 
لةناو  نةيانويستووة ضاكسازيى هةبَيت 
بة  كوردستاندا،  نيشتمانيى  يةكَيتيي 

هيض جؤرَيك. 
رؤذنامة: لةبةر ضى؟

بةرذةوةنديى  بة  لةبةرئةوةى دذ   *
ئةوانة.

ــة: بــةرذةوةنــديــى ئــةوان  ــام رؤذن
ضيية؟

* دةسةآلتء ثارةية.
رؤذنامة: لة بةرامبةردا ئَيوة ضيتان 
خؤتان  قسةي  بة  كة  بؤئةوةي  كردووة 

ءيستووتانة ضاكسازيي بكةن؟
رؤذ  ئيتر  نةيانهَيشت،  ــارة  دي  *
لةدواى رؤذ تونديان دةكرد، ئَيمة زؤر 
دةمانويست  لةطةَليانداو  نةرمبووين 
ضاكسازييانة  ئةو  نةرمى  بة  ئاشتيانة 
كوردستاندا  نيشتمانيى  يةكَيتيى  لةناو 
ـــاو  ــوو دةرط ــةم ـــةآلم ه ــكــةيــن، ب ب
قوفَليان  لَيداخستينء  ثةنجةرةكانيان 
دؤخةكة  تا  طةمارؤيانداين،  كردينء 
بةناوى  دروستبوو  باَلَيك  لَيهات  ءاى 

باَلى ريفؤرم.
ــةوة دةرطــاو  ــةرئ ــةب ــة: ل ــام رؤذن
ئــةوان  كة  داخست  ثةنجةرةكانيان 
بإوايان ءابوو كة ئَيوةش بةرذةوةنديى 

خؤتان هةية لةو مةسةلةيةدا؟
ئَيمة  كة  ئةوةبوو  لةبةر  نةخَير   *

بإيارى جيابوونةوة بدةين.

نةتانةويست  ــوة  ــَي ئ رؤذنــامــة: 
جياببنةوة؟

* نةخَير نةمانةويستء فيعلةن ضةند 
جارَيك هةم بةإَيز مام جةالل لة هؤَلى 
با  ءتى  قةآلضواالن  لة  شةهاب  خاَلة 
دروستبكةنء  حيزب  جياببنةوةء  بضن 
كةس  ضةندين  دةدةينآ،  ثارةشيان 
سياسى  مةكتةبى  برادةرانى  لةوانةى 
كة  كردةوة  جةختيان  ديكة  باَلةكةى  لة 
دةدةن،  يارمةتيشمان  دةرةوةء  بضينة 
ئَيمة بةإاستى نة ئينشيقاقمان كردووة نة 
ءيستوومانة  هةميشة  ئَيمة  دةشيكةين، 
بةداخةوة  بةآلم  بجوَلَيين،  ئاشتيانة  بة 
هةم  لَيهات  ءاي  تا  كرد،  تونديان  زؤر 
بإى،  ثاسةوانيان  كاديرو  مووضةى 
هةية،  خؤساغكردنةوة  ئَيستاش 
ئةمانة  هةية،  كردنةوة  خؤيةكاليى 
حيزبةدا  ئةو  لةناو  ئَيستا  هةمووى 
داواكاريى  هؤكارةكةشى  روودةدات، 
بووة، داواكاريى فيعلى بؤ ثرؤسةيةكى 
يةكَيتيى  لةناو  ضاكسازيى  بؤ  طةورة 
نيشتمانيى كوردستاندا، كة نة دةركردنى 
نة  تَيدابوو،  البردنيشى  نة  تَيدابووة، 
تةنيا  تَيدابوو،  خؤساغكردنةوةشى 
ئةم  بــوو.  حيزبةكة  تازةكردنةوةى 
ثَيكردووة،  دةستي  ئَيستا  كة  ثرؤسةية 
دَلنياتان  سةر،  دةخةنة  فشارمان  كة 
هيض  بكةن  زؤرتريش  لةوة  دةكةمةوة 
بإيارةكانمان  لةسةر  كاريطةرييةك 

ناكات. 
مووضةتان  بإينى  باسى  رؤذنامة: 
كرد، ئايا جطة لة ثاسةوانةكان مووضةى 

ئَيوةيان بإيوة؟
* نةخَير. 

رؤذنامة: بؤضى؟ 
* نازانم، دةبواية مووضةى منيشيان 

ببإياية، بةآلم نةيانبإيوة. 
ديكة  باَلةكةى  لة  طلةيى  رؤذنامة: 
دةموضاوى  طةنجء  ئةوان  كة  لةوةداية 
نوآ ناهَيننة  ناوةوة، بةآلم ئةوانةى باَلى 

ريفؤرميش هةر دةموضاوة كؤنةكانن؟
ثلينيؤم  نة  كؤنطرة  نة  هَيشتا   *
بهَينرَيتة  نــوآ  كةسى  تا  نةطيراوة 
بإياردةدات  كؤنطرة  ضونكة  ثَيشةوة، 
بطرَيتة  سةركردايةتى  نوآ  نةوةى  كة 
دةست، ئةوة بة بإيارَيكى سةركردايةتى 

نابَيت.
ئَيستا  كة  كةسانةى  ئةو  رؤذنامة: 
لة يةكَيتى، بإياريانداوة  دوورةثةرَيزن 

بةشداريى كؤنطرة بكةن؟
* هَيشتا بإيارمان نةداوة.

ــةوان  ــةى ئــةطــةر ئ رؤذنــامــة: ئ
بإيارياندا ئَيوة دةربكةن؟

ئَيمة  دةركردنى  بإيارى  ناتوانن   *
هةموومان  خوَينى  بة  يةكَيتى  بدةن، 

دروستبووة.
ئةطةر  ئةوةية  مةبةستت  رؤذنامة: 
ئةو  ديموكراسييةوة  لــةإووى  ئةوان 

ديكةيان  رَيطايةكى  نةناء  هةنطاوةيان 
هةمان  ئــامــادةن  ئَيوةش  طرتةبةر، 

ثةرضةكردارتان هةبَيت؟
نادةين،  بإيارَيك  هيض  ئَيستا   *
هةَلبذاردنمان  زووةو  هَيشتا  ضونكة 
بإياريان  ئَيستا  ئةوان  لةبةردةمداية، 
نةداوة نة بؤ كؤنطرة نة بؤ ثلينيؤميش، 
هةَلبذاردن  ثَيش  بإياربوو  ثَيشتر  كة 
بكرَيت، بةآلم دواخرا، ضونكة كَيشةيان 
بؤ دروستدةكات، ضونكة خةَلكَيكى زؤر 
خؤى حازركردووة بؤ سةركردايةتىء 
مةكتةب سياسى، ئةوان ثَيويستيان بةو 

كَيشانة نيية لةئَيستادا.
تةنيا  ئَيوة  سةرنجةكانى  رؤذنامة: 
ناو  ــى  ــارودؤخ ب بــة  ــووة  ب تايبةت 
يةكَيتييةوة يان دؤخى يةكَيتيية لةسةر 

ئاستى حوكمدارَيتى لة كوردستاندا؟
* ئةو شتة تةنيا ثةيوةندى بة حيزبةوة 
تازةدةكةيتةوة،  كة حيزب  نيية، ضونكة 
تازةبكةيتةوة،  حكومةتيش  دةبَيت 
حكومةت كةموكورتييةكى زؤرى هةية، 
دةبَيت  حكومةتدا،  لةناو  هةية  طةندةَلي 
باشتربكرَيت،  خزمةتطوزارييةكان 
ثَيش  بؤ  قيردةكرَين،  رَيطاكان  ئَيستا 
ثَيش  بؤ  نةبووة،  ئةوة  مانط  شةش 
قسةكانى  ئةمة  ديارة  نةبووة،  ساَلَيك 
حيزب  ئةطةر  كة  دةسةلمَينَيت  ئَيمة 
حكومةتيش  دةتوانين  تازةبكةينةوة، 
حيزب  دةستَيوةردانى  بكةينةوة.  تازة 
بووة  يةكَيك  حكومةتدا،  كاروبارى  لة 
يةكَيتى  رووخــانــى  هؤكارةكانى  لة 
سؤظيةت، حيزب رَيبةرايةتيى حكومةت 
هةم  ثارتى  هةم  ءآلتــةدا،  لةم  دةكات 
دةكةن  تةحةكوم  حيزبةكانيان  يةكَيتى 

نةك حكومةت.
كة  طفتوطؤيانةى  ئةو  رؤذنــامــة: 
ثَيشتر كارَيكتان كردووة  ئَيوة  هةبووة، 
كة دةركةوتبَيت فيعلةن كؤمةَلَيك كةس 
كردووةتةوة  بيريان  جياواز  هةبوون 
لة  شتةكان  هةر  يان  ديكة،  لةوانى 
ميدياكاندا  لة  بؤضى  بوون،  ناوخؤدا 

راتان نةطةياندووة؟ 
هى  هةبووة،  هةر  ئةو سةرنجانة   *
ئَيستا نين، بة ناو نةوتراوة كآ طةندةَلة 
دةَلَيين  ناوترَيت،  ئَيستاش  نا،  يان 
طةندةَلى هةية، طةندةَلى شمولى هةموو 

دةكات.
رؤذنامة: بؤ دياريناكرَيت؟

* ئةوكات دياريدةكرَيت كة دةوَلةت 
دةتوانَيت  ئةوكات  دامةزراوة،  بة  بوو 
ئةطةر  دياريبكات،  شتةكان  هةموو 
جيابكةيتةوة،  لةيةك  دةسةآلتةكة  سآ 
كارى  دادطــا  ثةرلةمانء  حكومةتء 
دةتوانيت  ــات  ــةوك ئ كـــرد،  خــؤيــان 
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بؤ ئةو فشارو نانبإينة هةية، البردنى بةرثرس لة 

ءةزارةتةكانى ناوخؤو ثَيشمةرطةو بةإَيوةبةرة طشتييةكان، 

ديارة ترسيان هةية، ترسةكة لة كآ، لة من نا، لة ميللةت، 

ميللةت دةنط دةدات، ضونكة خؤيان دةبينن بةضاوى خؤيان كة 

ميللةت ضةند ناإازيية لة كردةوةو ئيشى حكومةت، كردةوةى 

حكومةت هى كَيية، هى هةردوو حيزبةكةية، يةكَيتىء ثارتى

كوردؤ قاسم، ئةندامى سةركردايةتى يةكَيتى:

داواكاريى ئَيمة بؤ ضاكسازيىء ريفـــــــؤرم تةنيا بؤ ناوخؤى يةكيَتى نـيية

ضـــــاوثَيكةوتن

كوردؤ قاسم، ئةندامي سةركردايةتي يةكَيتيي 
نيشتمانيي كوردستان، ثَييواية ثةيإةوى ناوخؤى 
ثةيإةو  ضونكة  نةماوة،  شةرعيةتى  يةكَيتى 
بةسةردا  ساَلى  هةشت  ئَيستا  بوو،  ساأل  دوو  بؤ 
مَيذووى  لة  بةوةشدةكات  ئاماذة  رؤيشتووةء 
يةكَيتى نيشتمانيدا كة كؤبوونةوة كراوة، هةرطيز 
دةنط تؤمارنةكراوة كة تؤ ضيت ءتووةو من ضيم 
ءتووة، بةآلم لة كؤبوونةوةى سةركردايةتيدا بة 
كامَيراى ظيديؤ طيراوة كة فآلن ضى ءتووةء ئةوي 
ديكة ضى ءتووة، (٢٤) ئةندامى سةركردايةتىء 

مةكتةبى سياسى تَيدابووة.
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ياسين قادر سةعيد

كوردستانة!»،  ــي  دَل «كــةركــوك 
«كةركوك قودسي كوردستانة!»، ئةو دوو 
دروشمانةي ماوةيةكي زؤرة نايانبيستين، 
بةإاستي  ئةطةر  بةسةرهات؟  ضيان 
كةركوك دألء قودسي كوردستان بَيت، 
بةبآ طةإاندنةوةي كةركوك بؤ  كةواتة 
سةر هةرَيمي كوردستان، كورد نة دَلي 

دةبَيت نة قودس.
سياسيي  سةركردايةتيي  كاتَيك 
ثراكماتيكي  ءةرطَيإانَيكي  ءيستي  كورد 
سياسيي ئةو دوو دروشمة بكات، تةنيا 
ئةوةندةي ثَيكرا مادةي (١٤٠) بخزَينَيتة 

دةستووري نوَيي عَيراقييةوة.
بؤ  هةوَلةكانيان  ــةمــإؤش  ئ تــا 
مادةية،  ئةو  ناوةرؤكي  جَيبةجَيكردني 
تَيضووة،  زؤري  ئَيجطار  كاتَيكي  ثارةو 
طؤإانكارييةكان  رووداوو  باسي  بةآلم 
هوتافةكانى  ئاراستةي  بةثَيضةوانةي 
دةتوانين  بةإادةيةك  بووة،  ئةوانةوة 
طرَيكوَيرةي  ضارةسةركردني  بَلَيين 
جَيبةجَيكردني  رَيطاي  لة  كةركوك 
ضيتر  بنبةستبووة،  (١٤٠)ةوة  مادةي 
قوربانيي  ناكات  ثَيويست  لةوثَيناوةدا 
ئيش  باشترءاية  بةَلكو  بدرَيت،  زياتر 

لةسةر ئةلتةرناتيظةكاني ديكة بكرَيت.
بةإاي زؤرَيك لة ضاودَيران، هؤكاري 
جَيبةجَيكردني  شكستهَيناني  سةرةكيي 
مادةي (١٤٠)، بة طشتيء بة ثوختي لةم 

خاآلنةدا كؤدةبَيتةوة:
كورد  بةرثرساني  ١- خةمسارديي 

لة بةغداو كةركوك.
ئاستء  هةموو  بة  طةندةَليي   -٢

فؤرمةكانييةوة.
الوازيـــي  ــيء  ــوون ــةزم ئ ــآ  ب  -٣
ـــةدواداضـــوونء  ب ميكانيزمةكاني 

لَيثرسينةوة.
نموونةيةكي  نمايشكردني   -٤
تؤتاليتاريء  ثؤليسيء  دةسةآلتداريي 
ثَيشَيلكردني مافي مرؤظء ثَيشَيلكردني 
نةتةوةو  لةبةرضاوي  ياسا  سةروةريي 

كةمايةتييةكاني ديكةي كةركوك.
ناسيؤناليزمي  ــةوةي  ــاردان ك  -٥
ماليكي)،  سياسةتي  (بةتايبةتي  عةرةبي 
رَيطاي  لة  عَيراق  يةكثارضةيي  راطرتني 
ناوةندي  حكومةتَيكي  دامةزراندني 
 (١٢) فيرقةي  ءايكرد  كة  بةهَيزةوة، 
كةركوك  ثاراستني  طرتنةدةستي  بؤ 

لةجياتي ثَيشمةرطة دابنَيت.
لة  هةندَيك  توندوتيذي  لَيدواني   -٦

سةركردة كوردةكان.
ئةمريكييةكان  ساردبوونةوةي   -٧
لة  ناوبذيوانيش  رؤَلي  بينيني  لة  هةتا 

جَيبةجَيكردني مادة دةستوورييةكةدا.
نــاوخــؤيــيء  ــة  ــؤرت راث ــةو  ئ  -٨

ئاماذةيان  هةميشة  نَيودةوَلةتيانةي 
لة  مرؤظ  مافةكاني  ثَيشَيلكردني  بة 
دوايةمينيان  كة  داوة،  كوردستاندا 
لَيبووردني  رَيكخراوي  راثؤرتةكةي 

نَيودةوَلةتيية.
لة  توركيا  دةســتــَيــوةردانــي   -٩

هاوكَيشةي كةركوكدا.
سةرةوة  فاكتةرانةي  ئةو  هةموو 
كة  سةرئةنجامةي  ئةو  دةمانطةيةننة 
تةنيا  نةك   (١٤٠) مادةي  جَيبةجَيكردني 
كةركوك  دؤزي  بةَلكو  بووة،  بنبةست 
كةركوكي  دؤزي  لةطةأل  ــةراورد  ب بة 
سةردةمي شاخ، ثاشةكشَييةكي طةورةي 
ئةو  بة اليةني كةمةوة  كردووة، ضونكة 
قودسي  كةركوك  بةإاستي  سةردةمة 

كوردستان بوو!
ئةطةري  شكستهَيناني  ئةطةري  لة 
كورد  (١٤٠)دا،  مادةي  جَيبةجَينةكردني 
ــدا  ــةردةم ئــةطــةري دووةم ــةب خــؤي ل
ديمستؤراي  هةوَلةكاني  دةبينَيتةوة، 
طشتيي  سكرتَيري  تايبةتي  نوَينةري 
دؤزينةوةي  بؤ  نةتةوةيةكطرتووةكان 
خةَلك،  كَيشةي  بؤ  ضارةسةرَيك  نةك 

بةَلكو ئةلتةرناتيظَيك بؤ مادةي (١٤٠).
ــي  ــت ــروش ـــة س ــــةوةي ل ــــؤئ ب
كة  تَيبطةين  ضــارةســةرانــة  ئـــةو 
رَيكخراوة  نةتةوةيةكطرتووةكانء 
كةركوك  كَيشةى  لةمةإ  ناوضةييةكان 
ئاساكان ثَيشكةشي دةكةن، باشترواية لة 
ثاشخاني يةكَيك لة هةرة كاريطةرترينيان 

بإوانين.
ئةهلي  ملمالنآ  زؤربةي  ئاشكراية 
(ناوخؤيي)و نَيودةوَلةتييةكان بة يةكَيك 
لةم دوو شَيوةيةي خوارةوة ضارةسةر 

دةكرَين:
يةكاليةنانة  ضؤكثَيداداني   -١
نموونة  بؤ   ،(unilateral conquest)
لة  خؤرهةآلت  تةيموري  ضؤكثَيداداني 

ساَلي ١٩٧٦دا لةاليةن ئةندةنوسياوة.
راســتــةوخــؤي  دانــوســتــانــي   -٢
 bilateral) ملمالنَيكة  نَيو  اليةني  دوو 

.(negotiation
نةتةوةيةكطرتووةكانء  ــةآلم  ب
يةكَيتي  ءةك  ناوضةييةكاني  رَيكخراوة 
عةرةبيء  كؤمكاري   ،(OAU) ئةفريقا 
 ،(OAS) ئةمريكا  دةوَلةتاني  رَيكخراوي 
رَيوشوَينء  ئةوةي  بؤ  دروستكراون 
ضــارةســةركــردنــي  ميكانيزمةكاني 
بكةن،  بةرجةستة  ملمالنَييانة  ئةوجؤرة 
ئاشتي  سةر  بؤ  هةإةشةيةك  ءةك  كة 
١٩٤٥-ةءة  لةساَلي  ــــةون.  دةردةك
ملمالنآ  هةموو  ضارةكَيكي  نزيكةي 
رادةستي  ناوخؤييةكان  نَيودةوَلةتيء 
كؤي  ــراون،  ك نةتةوةيةكطرتووةكان 
رادةستكراون،  كةيسانةي  ئةو  ذمارةي 
ئةوةشدا  لةطةأل  سةرنجة،  شاياني 

لةنَيوان ١٩٤٥و ١٩٩٠دا ئةو رَيكخراوانة 
كة  بةإَيوةبردووة،  كةيسيان   (٢٩١)
تَيياندا (٦٨) (لة سةدا ٢٣)ي ئةو كةيسانة 
لةذَير ناونيشاني (ئةوثةإي توندوتيذ)دا 
بة  ثةيوةستن  (كة   (high-intensity)
ضةكدارييةوة)  هَيزي  بةرزي  ئاستَيكي 
ثؤلَين كراون. لةساَلي ١٩٩٠-وة كةيسي 
ءةك  زيادكراوة،  بؤ  ديكةشي  طرنطي 
ئؤثةراسيؤنةكاني  كــةنــداو،  جةنطي 

ثؤطؤسالظياي ثَيشوو...
لةساَلي  نةتةوةيةكطرتووةكان 
ئاشتيثارَيزي  ئــةركــي  ١٩٤٥-ةوة 
لةذَير  ئةركانةش  ئةو  جَيبةجَيدةكات، 
ــاوي ســةيــردا كــؤكــراونــةتــةوة، بؤ  ن
 UN (ئةركي   (UNIKOM) نموونة 
عَيراق-كوةيت)،  ضاودَيريكردني  بؤ 
(ثاترؤَلةكاني   ٢ ١و   (UNPROFOR)
ثاككردنةوةي  ضاودَيريكردنء  بؤ   UN
لة  مرؤيي  هاريكاريي  كرواتياو  لة  مين 

بؤسنيا)...
 (UN) يةكةمين ئةركي ئاشتيثارَيزي
لةساَلي  ناوةإاستدا،  خؤرهةآلتي  لة 
١٩٥٦دا بوو كاتَيك ئةركي ضاودَيريكردني 
ئينطلتةرا،  ئيسرائيل،  نَيوان  ئاطربةستي 

فةرةنساو ميسري طرتة ئةستؤ.
ئةوكاتة ئةم ئةركة بة ئاشتيثارَيزي 
ناوَيكي  ئةوة  ثَيناضَيت  بةآلم  ناوبرا، 
لةإاستيدا  ضونكة  بووبَيت،  طونجاو 
بةَلكو  بثارَيزرَيت،  تا  نةبوو  ئاشتييةك 
جَيبةجَيكردني  تةنيا   (UN) ئةركي 
نَيوان  ئاطربةستي  رَيككةوتننامةكاني 
اليةنةكان بوو، ءاش ضاوةإواندةكرا ئةم 
رَيككةوتني  دوا  سةرئةنجام  ضاالكيانة 
ئاشتي بةرهةم بهَينَيت، بةآلم بةدةطمةن 
هاتوونةتةدي.  ثَيشبينيانة  ئةوجؤرة 
ــةآلم  ب ــراون،  ــن ــَي ــت ءةس جةنطةكان 
ضارةسةرَيكي فةرمي لةنَيوان اليةنةكاندا 

دروست نةكراوة.
ـــةءردي  ــةر ب ــةط ــدا ئ ــي ــةإاســت ل
لة  بكةين   (UN) ئةجَينداي  سةيري 
كردنةوةى  يةكاليى  هةَلسوكةوتكردنء 
ثَييسثَيردراوة،  قةيرانانةى  كَيشةو  ئةو 
لة  كة  كةيسانةي  لةو  ثإبووة  دةبينين 
هةض ساتء ءةختَيكدا بَيت ئاطري جةنط 
لةساَلي  نموونة  بؤ  هةَلدةطيرسَيننةوة، 
تائَيستا طروثَيكي ضاودَيري  ١٩٤٨-ةوة 
سةر بة (UN) لة كشمير دانراوة، لةساَلي 
سةربازيي  هَيزَيكي  تائَيستا  ١٩٦٤-ةوة 
ساَلي  لة  دانـــراوة،  قوبرس  لة   (UN)
ثاراستني  هَيزةكاني  تائَيستا  ١٩٦٧ةوة 
بةرزاييةكاني  لة   (UN) ئاطربةستي 
ساَلي  لة  هــةروةهــا  ـــراوة،  دان جــؤالن 
ئةو  دانـــراون،  لوبنان  لة  ١٩٨٢-ةوة 
ثاترؤَلي ئاطربةستةي (UN) كة لةساَلي 
ثَيهَيناني  كؤتايي  بةمةبةستي  ١٩٩١دا 
جةنطي سيبرياو كرواتيا نَيردرا، تائَيستا 

دةيان ساَلي  بؤ  ثَيدةضَيت  لةوَييةو  هةر 
ديكةش لةوآ بمَيننةوة. هةموو ئةمانةو 
ضةنداني ديكةش توانيويانة جةنطةكانء 
شةإةكان بوةستَينن، بةآلم نةيانتوانيوة 

ئاشتي بهَينن.
شكستي  ــي  ــةرةك س ــاري  ــؤك ه
هةوَلةكاني ديمستؤرا لة ضارةسةركردني 
بؤ  دةطةإَيتةوة  كةركوكدا،  كَيشةي 
لةمةإ   (UN) ئةركةكاني  سروشتي 
ئةمجؤرة ملمالنَييةدا، ضونكة ئةم كَيشةو 
نين،  دةوَلةتاندا  لةنَيوان  ملمالنَييانة 
يةك  ناو  نةتةوةكانى  ملمالنَيي  بةَلكو 
دةوَلةتن، ريشةي ملمالنَيكان مَيذووينء 
رؤيشتني  هاتنء  و  مَيذوو  درَيذايي  بة 
عَيراق،  يةكلةدواييةكةكاني  حكومةتة 
ئايينيء  رةطـــةزيء  ثاكتاوي  ــؤوي  ت

نةتةوايةتي لةو خاكةدا ضَينراوة.
ببينَيت  طرنط  رؤَلي   (UN) دةشَيت 
كةركوكء  خةَلكي  يارمةتيداني  لة 
ئاشتيء  بتوانَيت  مةحاَلة  بةآلم  عَيراقدا، 
لةنَيوان  هةميشةيي  ثَيكةوةذياني 
نةتةوةو ئايينة جياوازةكاني ئةو شارةدا 

بةرثابكات.
ســةرةوة،  هؤيانةي  ئــةو  لةبةر 
ئةو  لــةدواي  كورد  دةكات  ءاثَيويست 
بةديهَيناني  لةثَيناو  قوربانيانةي  هةموو 
داويةتي،  كةركوكدا  دروشمةكاني 
بؤ  كةركوك  دؤزي  ديكةش  جارَيكي 
هةَلنةثةستَيرَيت،  ديكة  ساَلي  دةيــان 
لةبةرئةوة مةترسيي ئةطةري دووةم لة 

مةترسيي ئةطةري يةكةم كةمترنيية.
بنبةست   (١٤٠) مــادةي  كاتَيكيش 
ئةلتةرناتيظةكاني  بة  كــورد  دةبَيتء 
رازي  ــان  ــووةك ــرت ــط ــةك ــةوةي ــةت ن
تةنيا  سَييةم  ئةطةري  ئةوسا  نابَيت، 
عةرةبيء  ناسيؤناليزمي  بؤ  ضؤكدادانة 
(كةركوك  دروشمي  دةستبةرداربووني 
بةآلم  كوردستانة!!)،  قودسي  دألء 
لــةالي  ــان  ــةرةي ــةط ئ ــةم  ئ ثَيناضَيت 

دةسةآلتداراني كورد هَيندة طران بَيت!!
طةشةكردني  ــدا  ــةوةش ئ لــةطــةأل 
هَينانةكايةي  كوردو  سياسيي  عةقَلي 
جياوازو  سياسيي  ميكانيزمي  ضةندين 
هةَلبذاردنةكانداو  لة  رةنطاوإةنط 
جةماوةر  زيــاتــري  هاوبةشيكردني 
دروستكردنةوةي  دروستكردنء  لة 
تروسكايية  ئةو  دةشَيت  سياسةتةكاندا، 
تؤنَيلةكةدا  كــؤتــايــي  ــة  ل ــة  ك بــَيــت 

بةديدةكرَيت.

Yassinace2000@yahoo.co.uk
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ليستى حيزبةكانء كةركوك لةنَيوان مةترسيي سآ ئةطةردا

فةرزكردنى 

كانديدةكان 
د.شؤإش حةسةن عومةر

ـــــةوألء  هــــةمــــوو ه
داواكاريى ضينء توَيذةكانى 
رَيكخراوةكانى  خــةَلــكء 
ــى لة  ــةدةن كــؤمــةَلــطــاى م
هــةرَيــمــى كــوردســتــانــدا، 
ــى  ــدن ــان ــاو ســةث ــن ــَي ــةث ل

كة  هةَلبذاردنةى  لةو  كــراوة  ليستى 
لةبةرئةوةى  بةهةدةرضوو،  بةإَيوةية، 
لةسةر  ــان  ــت ــوردس ك ثــةرلــةمــانــى 
دةســةآلتــدارو  حيزبى  دوو  ءيستى 
تةكنيكى،  بيانووى  بة  رواَلةتيشدا  لة 
ليستى  فــةرزكــرد،  ــراوى  داخ ليستى 
ئاقارةدا  بةو  هةَلبذاردنةكة  داخراويش 
نَيوان  شةخسيى  كَيبإكَيى  كة  دةبات 
نةهَيَلَيت،  جياوازةكان  ليستة  كانديدى 
كةسايةتيى  كَيبإكَييةدا  لةوجؤرة  كة 
دةبَيت  كاريطةريان  رؤَلى  كانديدةكان 
بةآلم  هةَلبذاردنةكة،  ئةنجامى  لةسةر 
لةثشت  كانديدةكان  كةسايةتيى  ئَيستا 
ثةردةى ليستى حيزبةكانةوةنء خةَلك 
بةرلةوةى  دةدةن  ليستةكان  بؤ  دةنط 
هةَلسةنطَينن،  كانديدةكان  كةسايةتيى 
ليستى  حاَلةتى  لة  بةثَيضةوانةش 
حيزب  بإيارى  سةنتةرى  كـــراوةدا 
كانديدةكان  كةسايةتيى  ناتوانَيت 
لةبةرضاو نةطرَيتء حساب بؤ بيروإاو 
خؤى  قاعيدةكةى  خةَلكء  بؤضوونى 
كانديدةكانيدا،  دياريكردنى  لة  نةكات  
دةسةآلتة  ئةو  داخراو  ليستى  كةضى 
بة حيزب دةبةخشَيت كة بة ئارةزوو ء 
ءيستى سةنتةرى بإيار، تَييدا كانديدى 
بَيطوَيدانة  بكةن  ثؤلَين  ليستةكةيان 
قاعيدة  ــاردةى  ــث راس خــةَلــكء  راى 
كانديدةكان  بةكورتى  حيزبييةكةشيان، 
فةرز  حيزبةوة  سةنتةرى  لةاليةن 
قاعيدةى  جةماوةرو  بةسةر  دةكرَين 
حيزبدا، بةم ثَييةش ئةمانة ئيختيارَيكيان 
ليستةكة ءةك  يا دةبَيت  نامَينَيتةوة،  بؤ 
يان  ثَيبدةن،  دةنطى  بكةنء  قبوأل  خؤى 
دابةشكردنى  ثاشان  بكةنةوة،  رةفزى 
ناوى  ريزبةندى  بةثَيى  كورسييةكان 
ليستةكة  دةنطانةى  ئةو  كانديدةكانء 
دةدرَيــت،  ئةنجام  هَيناوة،  بةدةستى 
لة  كانديدةى  ئةو  بَيطومان  لَيرةشدا 
هاتووة،  ناوى  ليستةكةدا  سةرةتاى 
ليستى  بةشَيوةى  هةَلبذاردنةكة  ئةطةر 
ثةرلةمان  هؤَلى  هةرطيز  بَيت  كراوة 
ئةو  ئةمةية  نابينَيت،  خؤى  ضاوى  بة 
لَيدةدةن،  ثَيوة  الفى  كة  ديموكراسيةى 
كة لةسايةيدا كةسَيك لة هؤَلى ثةرلةمان 
خؤى دةبينَيتةوة ءةك نوَينةرى ميللةت، 
خةَلكى  هةموو  ءةكــو  خؤشى  بــةآلم 
بةشَيوةى  هةَلبذاردن  ئةطةر  دَلنياية 
دةستى  نــةبــَيــتء  ـــراو  داخ ليستى 
لةثشت  حيزبةكةى  سةركردايةتيى 
ثَيويست  دةنطى  ٢٪ى  ئــةوا  نةبَيت، 
ثةرلةماندا  لة  كة  كورسييةى  ئةو  بؤ 
ناهَينَيت،  بةدةست  ــات،  دةك داطيرى 
دةبَيت  مةسةلةيةكةو  ئةمة  بةإاستى 
ئةطةر  ءةربطيرَيت،  لةسةر  هةَلوَيستى 
تَيدا  ئــةوةى  ئامادةيى  جةماوةريش 
نةبَيت، ئةوا ئةركى سةرشانى قاعيدةى 
راستةقينةى  رؤَلى  ثَيويستة  كة  حيزبة 
خؤى بزانَيت، بةوثَييةى ئةو ثةيوةندى 
هةيةو  جةماوةرةوة  بة  راستةوخؤى 
دةبَيتةوة،  ثرسةكانى  رووبــةإووى 
قاوغَيكى  ئةوا  نةكات،  ئةوةش  ئةطةر 
بيروباوةإو  هةموو  لة  دةبَيت  بةتاأل 
ئامانجَيك لة ئيشى رؤذانةيداو دةضَيتة 

ثةراوَيزى حيزبةوة.
خؤمانة  حةقى  كؤتاييدا  لة  بؤية 
حاَلى  ئةمة  ئةطةر  بَلَيين  بثرسينء 
دةزطــاكــانــى  ــاو  ن ديموكراسيةتى 
لة  ضــى  ضــاوةإوانــى  بــَيــت،  حيزب 
بكةين؟  كؤمةَلطا  ديموكراسيبوونى 
خةَلك  ثةرلةمانةى  ئــةو  هــةروةهــا 
لَيوةربطرَيت،  كورسى  بةمشَيوةية 
بكرَيت!  دابين  بؤ  تَيدا  ثؤستى  ببوورن 
ــاوةإوان  ض لَى  ئةدايةكى  ض  دةبَيت 

بكرَيت؟

وآلتانى  لة  دواييدا  ساآلنةى  لةم 
خؤرئاوادا بةتايبةتى لة ئةمريكا، لةكاتى 
دروشــم  ضةندين  هةَلبذاردنةكاندا 
بؤ  بةرزكرانةوة  ضاكسازيةوة  بةناوى 
طؤإينى سيستمى سياسىء حوكمإانيى 
زؤر  ملمالنَييةكى  دواى  ــدا،  وآلت لة 
وياليةتةكان،  زؤربةى  لة  دةرئةنجام 
ــان ســةركــةوتــنــيــان  ــةك ــرات ــوك ــم دي
حيزبى  طةورةترين  بةسةر  بةدةستهَينا 
كؤمارييةكان  حيزبى  كة  وآلتةدا  ئةو 
دروشمى  ئةمةش  دةرئةنجامى  بوو، 
طةورةيةى  ملمالنَيية  ئةم  ضاكسازي 
وآلتانى  لة  دواييانةش  بةم  خوَلقاند، 
بانطةشةى  لــةكــاتــى  خــؤرهــةآلت 
بينراو  دروشمانة  ئةم  هةَلبذاردندا، 
اليةنطرى  لةاليةن  جياجيا  بةشَيوةى 
لَيدةكرَيت،  قسةوباسى  حيزبةكانةوة 
ضاكسازية  ئةو  بؤئةوةى  هةوَلدان  لة 
بةردةوامة،  تائَيستاش  كة  بضةسثَينن 
وةك لة هةَلبذاردنةكانى ئَيرانء لوبناندا 

بَيبةش  كوردستانيش  بةدياردةكةون، 
وةك سةرةتايةكى  ملمالنَييةدا،  لةم  نية 
لَيوةدةكرَيتء  باسى  نوآ  شؤإشى 
خةَلكى بةئومَيدى ئةوةن كة سةرتاثاى 
ريشةيي  ضاكسازيى  بة  كَيشةكان 

ضارةسةر بكرَين. 
ئةوةى لَيرةدا جَيى سةرنجة، ئةوةية 
ئايا ضاكسازي ضؤنء بة كآ دةكرَيت؟ 

ئةم  ثَيناسةيةكى  بَيين  ئةطةر   
لــةوةوة  دةبينين  بكةين،  وشــةيــة 
سيستمء  هةر  كة  دةطرَيت  سةرضاوة 
زؤر  ساآلنَيكى  ــا  ت بــةرنــامــةيــةك 
بةرنامةية  ئةو  ثَيويستة  ثةيإةوبكرَيت، 
تازة  بةشَيوةيةكى  بطؤإَيتء  لةناخةوة 
خاَلة  بنرَيتةوةو  بنيات  سةرلةنوآ 
بةشَيوةيةكى  دووبارة  سةرةكييةكانى 
نوآ دروستبكرَيتةوة، جياواز لةوةى كة 
طرنطة  ئةوةى  بةآلم  بنياتنراوة،  ثَيشتر 
قورس  ئةركَيكى  ئةوةية  باسةدا،  لةم 
هةموومان،  سةرشانى  كةوتووةتة 

هةموو  دةبَيت  كة  ئةوةية  ئةويش 
بارودؤخةء  لةم  بةئاطابَيت  تاكَيك 
ضةكةرةى  لةناخيدا  ضاكسازي  ئةركى 
بةسةر  زاَلبَيت  بتوانَيت  تا  كردبَيت، 
رؤذانة  كة  بةربةستانةى  ئةو  هةموو 
بؤى  ضاكسازيةوة  نةيارانى  لةاليةن 
كَيشةو  لةو  بَيت  بَيباك  دروستدةبَيت، 
بة  دروستدةبَيت،  بؤى  كة  طرفتانةى 
طةشبينييةوة بإوانَيتة شتةكان، ئةوكاتة 
دةوَيتء  ضاكسازيم  بَلَيت  دةتوانَيت 

ثَيويستة ذيانم بطؤإم.
ئةم  ئةركى  كة  ئةوانةشى  بؤ   
تةنيا  لةسةرشانة،  ضاكسازيةيان 
ئةوانةى  هةموو  بةَلكو  نيية،  اليةنةكان 
كارَيكدا  لــة   لَيثرسراوييةكيان  كة 
مامؤستاو  (مةالو  وةك  لةئةستؤداية، 
ثزيشكء  ــارو  ــدازي ــةن ئ ثــارَيــزةرو 
هتد)،  ــارو...  ــك خــاوةن ــوةبــةرو  بــةإَي
طرنطة  قؤناغة  ئةم  بؤ  خؤيان  دةبَيت 
لةشوَينى  هةريةكةيان  ئامادةكردبَيت، 

بةرثرسيارَيتى  بة  هةست  خؤيةوة 
ئيشوكارَيكيان  رؤذانَيك  ئةطةر  بكات، 
شةخسى  بــةرذةوةنــديــى  ــةر  ــةب ل
بةئةنجام  اليةنَيك  ياخود  خؤيان 
ئَيستاوة  لة  دةبَيت  ئةوا  طةياندووة، 
ميللةتةكةيان  بةرثرسيارَيتى  هةستى 
الدروستبَيتء طؤإانكاريى لة سةرتاثاى 
بةدَلسؤزييةوة  بكةنء  كارةكانياندا 
خةَلكى  بةرذةوةندييةكانى  بؤ  كار 
ثرؤسةيةكى  طؤإان  بكةن،لةبةرئةوةى 
اليةنَيك  ئةطةر  دةستةجةمعييةو 
ثشتيوانيى لةم ثرؤسةية بكاتء ئةمان 
نةبَيت،  هةَلوَيستَيكيان  هيض  بَيدةنطبنء 
بووةتة  كة  طرنطةى  دةرفةتة  ئةم  ئةوا 
جيهاندا  هةموو  لة  كة  فريادإةسَيك 
باسى لَيوةدةكرَيت، لةدةستى دةدةين.   
اليةكمان  هةموو  ئومَيدةى  بةو 
بةشداريى لةم شؤإشة نوَييةدا بكةينء 
كَيشةكان  لة  ئاوإ  خةمخؤرييةوة  بة 

بدةينةوة.

ضاكسازيى ضؤنء بة كآ دةكرَيت
دانا فوئاد
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ماكياظيللى لة كتَيبى ميردا 
هةَلطرى  دةبَيت  «مير  دةَلَيت: 
بَيت،  رَيوى  شَيرو  كارةكتةرى 
شَير ناتوانَيت خؤى لة تةَلةكان 
ناتوانَيت  رَيويش  بثارَيزَيتء 
طورطةكاندا  بةرامبةر  لة 
دةبَيت  بــثــارَيــزَيــت،  ــؤى  خ
لة  خؤت  بؤئةوةى  بيت  رَيوى 
دةبَيـت  بثارَيزيت،  تةَلةكان 
بةسةر  بؤئةوةى  بيت  شَير 
ئةوانةى  زاَلبيت،  طورطةكاندا 
شَيربن،  تةنيا  دةيانةوَيت  كة 
هةَلة دةكةن، نابَيت مير ءةفاى 
كة  هةبَيت  بةَلَينانة  ئةو  بؤ 

دذى ءيستى ئةو دَينةوة»*.

بةإَيزان خاوةن شكؤيان
ئةو  دةمـــةوَيـــت  ــا  ــةرةت س
ئةمة  كــة  ثَيبَلَيم  راستيةتان 
مردنمةوة  لةدواى  يةكةمجارمة 
بة دةستء خةتى خؤم  نامةيةك 
دةَلَيم  دةنــووســم،  ميرَيك  بؤ 
نازانم  راستييةكةى  ضونكة  مير 
من،  مردنى  دواى  ساأل   (٥٠٠)
ناوةكان  ضؤننء  سيستمةكان 
كة  دَلنيام  بةآلم  طؤإاون،  ضؤن 
ثَيويستييةكانى مير هةمان شتنء 
نةهاتووة.  بةسةردا  طؤإانيان 
ءةك  جةنابتان  كة  ــم  دةزان من 
دةيةوَيت  كة  ديكة  ميرَيكى  هةر 
ذَيرى  كورسييةكةى  قاضةكانى 
ثاش  مــردنء  هةتا  توندبكات، 
مردنيش لة دةسةآلتدا بمَينَيتةوة، 
ــتــريــنء  ـــت كــورت ـــةوَي ـــان دةت
مانةوة  رَيطاكانى  كاريطةرترين 
سوثاس  بزانن،  دةسةآلتدا  لة 
من  كة  سروشت  ذيــريــىء  بؤ 
دةتوانم  هةيةء  مةهارةتةم  ئةم 

ثَيببةخشم.  ئةوةتان 
ــةوةى  ــؤئ ــا مــيــر ب ــةرةت س
دةســةآلتــى  ــت  ــَي دةب ميربَيت، 
هةموو  بةسةر  هةبَيت  تةواوى 
تةنانةت  ــدا،  ــان ذي اليةنةكانى 
باشترة  ءا  بشتوانَيت  ئةطةر 
رةعيةتء  خةوى  بضَيتة  جارجار 
بكات،  خؤفيان  ترسء  تووشى 
رةهاى  دةسةآلتى  ثَيويستة  ءاتة 
سةروةريي  خاوةنى  هةبَيتء 
بَيت لةو ناوضانةدا كة هى ئةون، 
راطةياندووم  ثَيتان  ءةك  بةآلم 
دةوَلةتى  خاوةنى  هَيشتا  ئَيوة 
ضوار  نينء  خؤتان  سةربةخؤى 
تَيبإيون،  طةورة ضاوى  دةوَلةتى 
لة  نين  خؤشةويست  ــش  زؤري
ثَيشنيازى  هةربؤية  ناوضةكةدا، 
ئامانجة  بــة  طةيشتن  بــؤ  مــن 
زؤر جةخت  كة  ئةوةية  مةزنةكة 
نةكةنةوةء  خاَلة  ئــةم  لةسةر 
ءاتــة  بيربكةنةوة،  ــر  طــةورةت
ئةوجؤرة  نةتةوايةتىء  نةتةوةء 
كة  باشة  ئةوكاتة  تا  ئةفسانانة 
دةسةآلتتان  طيرفانء  خزمةتى 
بةربةست  بوونة  ئةطةر  دةكات، 
بآ  خةونةكانتاندا،  لــةبــةردةم 
لَيبةربدةن،  دةستى  دوودَلـــى 
ثابةندبَيت  ناضارنيية  مير  ءاتة 
هَيزى  مادةم  بةَلَينةكانييةوة  بة 
ثابةندنةبَيت،  كة  هةبَيت  ئةوةى 
بةهؤى  كــة  دةزانـــم  ـــةوةش  ئ
ــىء  ــةت ــكــهــاتــةى كــؤمــةآلي ثــَي
هَيشتا  ــةوة  ــان ــت ــةري ــاي ــةش ع
لةوةى  دةكةن  شةرم  هةندَيكتان 
ئامانجء  لة  ثشت  ئاشكرا  بة 
نهَينييةكة  بكةنء  بةَلَينةكانتان 
ئةوانةتان  هةربؤية  ئاشكرابكةن، 
كة ئةم دةردى شةرمةيان هةية، 
بةَلَينةكان  دةم  بة  ءاباشترة 

كردةوةش  بة  دووبارةبكةنةوةء 
ثَيضةوانةكةى ئةنجامبدةن، نةتةوة 
طةيشتن  بؤ  ثةيذةيةك  بكةنة 
طةيشتن  لةطةأل  ــةآلت،  دةس بة 
ثةيذةية  ئةو  دةسةآلتيشدا  بة 
ديكة  جارَيكى  بؤئةوةى  فإَيبدةن 

نةيةنةوة خوارةوة. 
ــةى بـــؤم بــاســكــردن  ــةم ئ
كارةكتةرى شَيرة، شَير ثَيويست 
بةَلكو  بــَيــت،  ـــرةك  زي نــاكــات 
دوذمنةكانى  بةهَيزبَيتء  دةبَيت 
لةناوبباتء دذى  بووة  هةرضؤن 
طورطةكان بوةستَيتةوة، لةماوةى 
رابردوودا ئةم كارةكتةرةتان باش 
بَلَيم  دةشتوانم  جَيبةجَيكردءءة، 
ضونكة  تَييدا،  سةركةوتووبوون 
سوإدةمَينَيت  سةرم  خؤم  من 
 (١٨) ماوةى  توانيوتانة  ضؤن  كة 
بوونى  بةبآ  شَيوازةء  بةو  ساأل 
بؤ  ئةمة  بكةن،  حوكم  ناإةزايى، 
لةسةر  بةَلطةية  طرنطةء  خؤى 
بؤ  ئَيوة  شياويى  لَيهاتوويىء 
ئةو كارة، بةآلم هةموو زةمةنَيك 
خؤى  تايبةتى  تةكنيكى  تاكتيكء 
هةية، ميرى  سةركةوتووش ئةو 
هةردوو  دةتوانَيت  كة  ميرةية 
ــرو رَيــوى  ــَي ــةرى ش ــت ــارةك ك

بكات.  بةرجةستة  خــؤيــدا  لــة 
كاتى  ئَيستا  بزانم  ئــةوةنــدةى 
هةَلبذاردنة (بةداخةوة كة دةبينم 
دةردة  ئةو  موبتةالى  ئَيوةش 
نةطبةتيية  ئةم  ئَيمة  كاتى  بوون، 
ــة بــةهــؤى  ــؤي نـــةبـــوو)، هــةرب
هَيزةكانةوة،  تةرازووى  طؤإانى 
شَير  كارةكتةرى  هَيزء  كةمتر 
كات  بةَلكو  هةية،  كاريطةريى 
رَيوييةكة  رؤَلى  كة  ئةوةية  كاتى 
لةسةر  ــةوة  ئ ئيتر  جا  ببينن، 
ضاوةإانييةكانى  داواكــاريــىء 
نموونة  بؤ  ــووة،  كــةوت خةَلك 
زؤر  شتى  داواى  كةس  هةندَيك 
ئةم  لةماوةى  ناتوانن  دةكــةنء 
جَيبةجآ  بؤيان  مانطةدا  دوو 
بكةن، ئةوة باشترين رَيطا ئةوةية 
بضووكى  ســادةء  بةشَيكى  كة 
بهَيننةدى،  بؤ  داواكارييةكانيان 
لةشَيوةى  ديكةشيان  بةشةكةى 
نموونة  بؤ  بخةنةإوو،  بؤ  بةَلَيندا 
هةرضةندة  ــا،  ــارةب ك كَيشةى 
نيية،  طةورة  ئةوةندة  كَيشةيةكى 
سةر  جةنابيشتان  ءاديارة  بةآلم 
دةرناكةنء  ئةديسؤن  كارى  لة 
تَيبطةن،  لَيى  تا  دةوَيــت  زؤرى 

بةآلم خةَلكى كارةبايان دةوَيتء 
دةنطى  بة  ثَيويستتان  ئَيوةش 
كةمة،  زؤر  كاتةكةش  خةَلكةء 
ــة كة  ــةوةي ئ ضــارةســةرةكــة 
هةَلبذاردن،  لة  بةر  ماوةيةك 
ثةيوةستة  ماوةية  ئةو  ئيتر  جا 
ــى  ــرةوةري ــي ـــرةء ب ـــي بــة زاك
خةَلكةكةتانةوة، بؤ نموونة ئةطةر 
بةهَيزبَيـت،  بيرةوةريى  خةَلكةكة 
قورس  زؤر  ئةركةكةتان  ئةوا 
ئةطةر  دةبَيت  ضونكة  دةبَيت، 
ئةوة  نةتانكردبَيت،  تائَيستاش 
دابين  باش  كارةباى  لةمإؤوة 
خةَلكةكةتان  ئةطةر  بةآلم  بكةن، 
زؤر  ئةوة  الوازة،  بيرةوةرييان 
بةر  هةفتةيةك  مةخؤنء  خةم 
تةنانةت  ياخود  هةَلبذاردن  لة 
كارةباى  هــةَلــبــذاردن  ــةوى  ش
بابةتةكةيان  بدةنآ،  باشيان 
من  كة  بةتايبةت  لةبيردةضَيتةوة، 
كورد  خةَلكى  كة  ــم  دةزان ئةوة 
بةزةييان  دَلثاكنء  كةسانَيكى 
جا  دَيتةوة،  جةلالدةكةشياندا  بة 
بة  بكةن  كارةباكة  نموونةى  ئيتر 
ثَيوةرء بابةتةكانى ديكةش ئاوها 

ضارةسةربكةن. 
كة  هةية  طرنط  ثرسيارَيكى 

لةمانة سوودى  يةك  هيض  ئةطةر 
ثرسيارة  ئةم  بكةين؟  نةبوو ضى 
لة جَيى خؤيدايةتى، ضونكة ميرى 
بَيتء  ءردبين  دةبَيت  زيــرةك 
ءةربطرَيت،  ئةطةرةكان  هةموو 
دةوران  دونيا  كة  بةتايبةت 
دَلنيابن  نابَيت  هةرطيز  دةورانةو 
لة خةَلكى، هةرطيز متمانة مةكةن 
بةوانةى كة بةهؤى مؤنيكايةكةوة 
ضونكة  اليةنطرتان،  بوونةتة 
سبةينآ بؤ جؤرَيكى ديكة ثشتتان 
بةردةدات، ئةطةر ئَيوة ءا دةزانن 
دةمانضة خةَلكى فريودةدات، ئةوة 
بزانن جؤرى ضةكى باشتر هةية 
كة خةَلكى ديكة ثَييان بدةن، لَيتان 
ناشارمةوة شتَيكى ثَيكةنيناويشم 
بيستووة، جا نازانم ضةندة راستة، 
شارةكاندا  لة  يةكَيك  لة  دةَلَين 
دابةشكردووة،  ذنانتان  ماكسي 
جا ئةطةر ئةوة راست بَيت، ئةوة 
جَيطاى  داهَينةريتانةء  نيشانةى 
دووبــارة  بةآلم  لَيكؤَلينةوةية، 
ضى  كــة  ئــةوةيــة  ثرسيارةكة 
مؤنيكاء  دةمانضةو  ئةطةر  بكةن 
قسةى  ــســىء  ــاك م ــتء  ــؤس ث
خؤشيش سوودى نةبوو؟ءةآلمى 

نيية،  ئاسان  ئةم ثرسيارة هةروا 
ديكة  ضارةسةرةكةى  ضونكة 
نين  حاَلَيكدا  لة  ئَيوةش  هَيزةء 
طةورةترين  بةكارهَينن،  هَيز  كة 
نزيكتاندايةء  لة  ناوضةكة  هَيزى 
ســؤزى  زؤر  ئــةمــجــارةش 
لَيرةدا  من  نيية.  ئَيوةدا  بةالى 
ئيتر  جــا  هــةيــة،  ثَيشنيازَيكم 
كةوتووة  خؤتان  لةسةر  ئةمة 
دةزانـــن،  بةباشى  ضــةنــدة  كــة 
حاَلةتةدا  لــةم  رَيطا  باشترين 
لةجياتى  هةوَلبدةن  كة  ئةوةية 
ئَيوة  بةرطريكاربن،  ئـــةوةى 
ئةوةى  لةجَيى  ءاتة  هَيرشبةربن، 
ئَيوة ناضارى بةرطرى بن لةوةى 
نةتانكردووة،  كردووتانةء  كة 
ئَيوة هَيرشبةرن، بةآلم هَيرشةكة 
ئةنجامبدرَيتء  ءردى  بة  دةبَيت 
ثَيضةوانةى  ئةنجامى  كة  ءانةبَيت 
دةزانن  ئَيوة  نموونة  بؤ  هةبَيت، 
كة خةَلكى هةرَيمةكةتان حةزيان 
خَيروبَيرةش  ئةو  ئاسايشةو  لة 
ناطؤإنةوة،  ديكة  هيض شتَيكى  بة 
ئةوةية  ئَيوة  ئةركى  كةوابَيـت 
كة  بطةيةنن  خةَلك  لة  ئةوة  كة 
بؤ  مةترسيى  ءةك  دذةكانتان 
جا  بناسَينن،  ئاسايشة  ئةو  سةر 

هةيةء  خؤى  رَيطاى  ئةوة  ئيتر 
شارةزاتر  ئَيوة  لة  كةسَيكيش 

شكنابةم لةو بوارةدا.
ــواى  ــي ــدا ه ــي ــاي ــؤت لـــة ك  
ــوازمء  دةخ بؤ  سةركةوتنتان 
لةدةست  ضانسة  ئةم  هيوادارم 
ئةم  رؤشنايى  لةذَير  ــةدةنء  ن
هاوكاريى  بة  رَينماييانةداء 
قةَلةمبةدةستء  لةشكرة  ئةو 
ضةكبةدةستانةى  راثؤرتنووسء 
هةَلبذاردنةكان  لةطةَلتانداية،  كة 
خوا  ئةوةش  دواى  بؤ  ببةنةوةء 

كةريمة.

لة  ــك  يــةكــَي تَيبينى: 
دأل  ــدةى  جــةَل هؤكارةكانى 
ضــاوةإوان  ناخؤشء  هةواَلى 
بؤى  زؤر  هةربؤية  نةكراوة، 
خةفةتى  ئةوةندةش  دامةضنء 
بؤ مةخؤن، بةتايبةت كة ئَيوة 
ئيقامةى ضةند ءآلتتان هةيةو 
لة  ثارةتان  عيال  عَيلء  بةشى 
بؤ  هةر  ــاوة.  دان بانكةكاندا 
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هةرطيز متمانة مةكةن بةوانةى كة 

بةهؤى مؤنيكايةكةوة بوونةتة اليةنطرتان، 

ضونكة سبةينآ بؤ جؤرَيكى ديكة ثشتتان 

بةردةدات، ئةطةر ئَيوة ءا دةزانن دةمانضة 

خةَلكى فريودةدات، ئةوة بزانن جؤرى ضةكى 

باشتر هةية كة خةَلكى ديكة ثَييان بدةن
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بؤ دةسةآلتدارانى كوردستان
دانا نةوزةر

له نوان 

ھه بژاردنه کانی 

دانيمارک و کوردستاندا

دلر محمد عه لی

یــادی  مه راسیمی  لــه  
١٦٠ ساه ی په سه ندکردنی 
ـــی  ـــه ڕه ت ـــن یـــــاســـــای ب
دانيمارکدا  ــوور)  ــت (ده س
شاره ی  له و    ٢٠٠٩/٦/٥
بووم،  ئاماده   ده ژیــم  لی 
کاتانه شدا  لــه م  ھــه ر  که  
پوپاگه نده ی  ھه مه تی 
نونه رانی  ھه بژاردنه کانی 
یــه کــیــه تــی ئـــه وروپـــا لــه  
گــه رمــتــریــن ســاتــیــدابــوو،  
ھه ر حیزبک ھه وڵ ده دات زۆرترین ده نگ بۆ خۆی 
دانيمارکی  نونه رایه تیکردنی  بۆ  بھنت  به ده ست 

بچوک له  ئه وروپای گه وره دا.
بۆ چه ند چرکه یه ک ھۆشم به ره و به راوردکردنی 
تگه یشتنی  و  به ڕوه بردن  عه قیه تی  و  ھه بژاردن 
گرنگی ھه بژاردنی ئره  و کوردستان رۆیشت، که  
ئه وش  ھه بژاردنی  پوپاگه نده ی  ھه مه تی  ئستا 
ــه راوردی  ب نامه وت  من  لره دا  گه رمبوندایه .  له  
بکه م،  ھه بژاردن  له   تگه یشتن  و  دیموکراسیه ت 
له به رئه وه ی ھنده  زۆرن که  ده توانین بین به قه ده ر 
لردا ده مه وت  جیاوازی نوان ره ش و سپیه ، من 
له   من  بۆچوونی  به   که   بخه مه ڕوو،  خاڵ   ٢ ته نيا 
کۆمه ک  وه مــی  جیاوازیيه    ٢ ئه و  تگه یشتنی 

خای دیکه  ده رده که وت.
یه که م: ئه وه یه  که  له  دانيمارک و ھه موو وته  
ده نرن  نامه   وته کان  حکومه تی  دیموکراسیه کاندا 
جیھاندا  جیه کی  ھه ر  له   ھاوتیيانیان  ھه موو  بۆ 
واته   ئاماده ن (دیبات)  ته نانه ت  و  بۆ ده نگدان  بن 
گفتوگۆ و چاوپکه وتنیش بکه ن له گه ڵ ھاوتیيانیان 
له  ھه نده ران بۆ ھاندانیان بۆ ده نگدان و ھه بژاردنی 
به م  وته که یان،  به ڕوه بردنی  بۆ  نونه رانیان 
ده نگدانه   که   کوردستانه وه   ھه بژاردنی  به نیسبه ت 
بۆ په رله مانی ئه و ھه رمه  نیمچه  سه ربه خۆیه ، رگا 
نادرت به  کوردی ھه نده ران ده نگ بده ن، به مه رجک 
له  بوارو ده رفه تانی دیکه دا به  به شکی کاریگه ریان 
کورد  گه لی  ئامانجه کانی  به   گه یشتن  بۆ  ناوده به ن 
و ته نانه ت داوای یارمه تی و ھاوکاریشيان ده کرت، 
ئه مه  بجگه  له وه ی که  رژه یه کی به رچاو له  کوردی 
قوربانی  و  ساه   چه ند  خه باتی  خاوه نی  ھه نده ران 
ژیان و ماڵ ورانی و ده ربه ده رین له پناو گه یشتن 
به م ڕۆژه ی کوردی باشووری تدا ده ژی، به م بۆ 
پاه په ستۆ  و  داوا  عراق  په رله مانی  ھه بژاردنی 
و  بدات  ده نگ  بۆ  کوردک  ھه موو  سه ر  ده خه نه  
(به عراقیبون)  به   دژ  یان  نه دات  ده نگ  ئه وه شی 
بت، به  بھه وست و نانیشتمانپه روه ر و ته نانه ت 
به  خائینیشی ناوزه نگ ده به ن، باشه  ئه گه ر عراقین 
ئه م ھه موو بگره  و به رده یه له پناو چیدایه !؟ خۆ 
کاره کان  عراقیدا  ده ستوری  چوارچوه ی  له   ھه ر 
عه ره بی  ئومه ی  به   سه ر  عراقیه کی  وه ک  و  بکه ن 
ئه و  لــه بــه رئــه وه ی  باشتره ،  بکه ن  ھه سوکه وت 
نابه خشت،  تایبه تمه ندییه  نیوه  چه  ھیچ مانایه ک 
ئایا  بیرده که نه وه ،  کوردستانی  وه ک  ئه گه ر  خۆ 
كوردکی  ھه زار  سه د  چه ند  ده نگی  ده بت  چۆن 
به ش   ب و  بکرت  خه فه   کوردستان  ده ره وه ی 
به ڕوه بردنی  چۆنیه تی  له سه ر  بیاردان  له   بکرت 

کوردستاندا؟.
تگه یشتن  و  ھه وستوه رگرتن  له سه ر  دووه م: 
له  گرنگی ده نگدانه ، ھه به ته  له  وتانی ئه وروپیدا 
به رنامه ی  له   حیزبک  یــان  حکومه تک  ئه گه ر 
خۆی  ھه وسته کانی  به   دژ  یــان  ــدات  الب خــۆی 
ده نگی  دواییدا  ھه بژاردنی  له   خه ک  بجوته وه ، 
به   سه باره ت  ده سنته وه ،   ل باوه ڕی  و   نادات
رابردوودا  سای   ٤ له ماوه ی  ئه وه ی  کوردستانیش 
ھه ستی پده کرا و ده بیسرا له  ھه موو کۆڕ و کۆمه ڵ 
حکومه تی  له   بوو  گازنده   و  گله یی  بۆنه یه کدا،  و 
ھه رمی کوردستان و گه نده ی ھه مه الیه نه ی سیاسی 
 و ئیداری و دارایی و ....ھتد، ئینجا په رله مانی ب
پرسیار  دیکه ،  شتی  زۆر  و  توانا   ب و  ھه وست 
گله یی  ئه و  کوردستان  ده نگده ری  ئایا  له وه دایه  
حیزبه   و  پراکتیکی  بواری  ده خه نه   گازنده یان  و 
به   دژ  چیتر  گۆشه ی  ئه و  ده خه نه   کوردستانیه کان 
به رژه وه ندییه کانیان نه جونه وه ؟؟. جا به  بۆچونی 
من ئه وه ی گله یی و گازنده ی ھه بووه  له  الیه نک و 
بوات  نه بت  ئاماده   یان  پبداته وه  دوباره  ده نگی 

ده نگ بدات ، مافی گله ییکردنی نامنت.
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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   ٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩  ئيبراهيم
بةشارةتى ٠٧٥٠٤٩٨٩٨٥٣            سامان

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

riklam. rozhnama@gmail.comئــاطــاداري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون ثالنء بةإَيوةبةرَيتي خؤجييةتي/ كارطَيري
R٢ ـ ٦٤٢ ئاشكرا بانطةوازي

سةوزكردنء طىء جةزرة وه سه (ئينارةو شؤإش ـ ضةمضةماأل نَيوان دووسايدى رَيطاى جوانكردنى ثرؤذةى بؤ ديزاينكردن ثرؤذة:
دووبارة. شؤستة) بيرو لَيدانى

جَيبةجآ هةية بؤ ناوبراو ثرؤذةي تةندةري كة دةكات ئةندازياريةكان نوسينطة كؤمثانياو سةرجةم ئاطاداري ثارَيزطاي سلَيماني *
سالم  سةرةكي شةقامي ٥ لةسةر نهؤمي عةلي حاجي جةمالي تةالري لة خؤجَييةتي) (كارطَيريء فةرمانطةكةمان سةرداني كردن

وةرطرتني تةندةر. بة مةبةستي بكات
(١٢)ي تا بةياني لة سةر رؤذي (٢٠٠٩/٦/١٠) دةست ثآ دةكات تا رؤذي (٢٠٠٩/٦/١٥) كاتذمَير (٩)ي لة تةندةر * وةرطرتني

نيوةإؤ.
خؤجَييةتي. كارطَيري بؤ نيوةرؤ (١٠)ي تا بةياني لة سةر رؤذي (٢٠٠٩/٦/٢٤) كاتذمَير (٩)ي تةندةر طةرانةوةي * دوارؤذي

ثَيش نيوةإؤ. تةندةر رؤذي (٢٠٠٩/٦/٢٤) كاتذمَير (١١)ي ئاشكراكردني * رؤذي كردنةوةو
كردن: بةشداري مةرجةكاني

وةزارةتي  ثَيناسةي + كوردستان ئةندازياراني يةكَيتي (مؤَلةتي دةكةن بةشداري كة كؤمثانيانةي نوسينطةو ئةو ثَيويستة ـ  ١
ثَيبَيت. هةولَير)يان ثالنداناني

دادةخرَيت. تةندةر سندوقي كراو وةرناطيرَيتء دياري كاتي دواي تةندةرَيك هيض ـ ٢
(خطاب ضمان) يان (مصدق) كراو ثةسةند ضةكَيكي بة كراو دياري بة بري ثارةي دةبَيت، رَينماييةكان و ياسا بةثَيي تأمينات بإي ـ ٣
بَيت. ئامادة تةندةر طةرانةوةي لةكاتي دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار هةزار سةد ثَينج مليؤنء دوو (٢٥٠٠٠٠٠) بري بة

ئةو  بؤ بكةن دياري نوَينةرَيك يان بن تةندةر كردنةوةي ثرؤسةي ئامادةي بةشداربووةكان كؤمثانيا بةَلَيندةرو ثَيويستة ـ  ٤
ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان ثَيضةوانةوة بة مةبةستة

ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةي كرَيي خاوةنةكةي بؤ ناطةرَيتةوة كة دينار هةزار  ثانزة (١٥٠٠٠) بةرامبةر تةندةر وةرطرتني ـ ٥
دةردةضَيت. بؤ تةندةرةكةي كة كةسةي ئةو ئةستؤي دةكةوَيتة

بة  ثابةندبوون ثرؤذةكةو تةواوبووني تا هةبَيت ثرؤذةكةدا ديزايني لة كة كةمووكوإييةك هةموو بووني لة بةرثرسة نوسينطة ٦ ـ
تةندةرةكةوة. بة هاوثَيض مةرجةكاني

ثرؤذةكة. بؤ زانياري سةبارةت بة دانان) ثالن ـ خؤجَييةتي و (كارطَيري بكات ثةيوةنديدار اليةني سةرداني نوسينطة ثَيويستة ـ ٧
مةرجةكاندا. نةبووني لةكاتي نابآ بةشداربووني مافي بةشداربوو ـ ٨

دانا احمد مجيد
سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦٧ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

ئاوةإؤي + طؤإستاني راوطان بؤ دروستكردني سياج ثرؤذة:
ثَينجوَين. لة سةرسوراو طوندي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
دةكات  ثآ ٢٠٠٩/٦/١٠ دةست رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٥ رؤذى تا

نيوةإؤ.
كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى
 ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى
بةبإىثارةى ٤-بإىتةئميناتبةثَيىياساورَينماييةكاندةبَيت،
(خطاب يان (مصدق)  كراو ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري 
بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن شةش بإى (٦٠٠٠٠٠٠) ضمان) بة

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

مةبةستة بةثَيضةوانةوة تةندةرةكانيان ناكرَيتةوة. ئةو
دةكــةن بــةشــدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئــةو   -٦
ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت
كة دينار هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
ئاطادارية بآلوكردنةوةى ئةم كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

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

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

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي  دةبَيت كؤمثانيا  نوَينةري -١٠

بَيت. ثآ
نةبووني كاتي لة نابآ  بةشداربووني مافي  بةلَيندةر -١١

مةرجةكاندا.
دانا احمد مجيد

سلَيماني ثارَيزطاري

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقارى العامة

١ السليمانية/ التسجيل العقارى فى دائرة
في السليمانية امللكية تثبيت جلنة

العقاري تسجيل (٢٨) رقم منوزج
أعالن

مجددا) عقار تسجيل (طلب
٢٠٠٩/٤/١٩ لتسجيل بتأريخ الدائرة هذه الى الطلب املقدم على بناء
كرمي (نسرين بأسم (أبالخ) محلة (٢٠٩) التسلسل العقار متام
القانونية، للمدة املالك بصفة  له  حائزا بأعتباره مجددا محمد)
قانون أحكام وفق للتسجيل متهيدا املذكورة امللكية تثبيت ولغرض
هذا إعالن ١٩٧١ قررنا لسنة (٤٣) رقم العقاري التسجيل قانون
هذا على حقوق معينة عالقة أو بوجود يدعي من كل فعلى الطلب،
يوما ثالثني مدة خالل الدائرة بيانات الى هذه من لديه ما تقدمي العقار
موقع في احلضور كذلك و األعالن هذا لنشر التالى اليوم من إعتبارا
هذا مدة ألنهاء التالي اليوم صباحا من العاشرة الساعة في العقار
في الذي سيجرى في الكشف موقعيا ذلك ألثبات حقوقه و األعالن

لهذا الغرض. املذكور اليوم
امني فاضل جوان

١ السليمانية/ العقاري تسجيل دائرة مديرة

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٥٣٧ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

بة بةستنةوةي خواردنةوةو ئاوي تانكي دروستكردني ثرؤذة:
(دووبارة). كفرى لة محمد ئيمام طةإةكةكاني بؤ سةرةكي تؤإي
كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
كردن جَيبةجآ  بؤ هةية  ناوبراو ثرؤذةى تةندةرى  كة دةكات 
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى
سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات
دةكات  ثآ دةست  ٢٠٠٩/٦/١٠ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٥ رؤذى تا

نيوةإؤ.
كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى
 ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت. تةندةر
ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
(خطاب يان (مصدق)  كراو ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري 
 ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ثَينج بإى (٥٠٠٠٠٠٠) ضمان) بة

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

ناكرَيتةوة. تةندةرةكانيان بةثَيضةوانةوة مةبةستة
دةكــةن بــةشــدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئــةو   -٦
ثآ دةرامةتيان باجى ئةستؤثاكى ثَيويستة لةبانطهَيشتةكةدا

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت
كة دينار هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى  كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

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

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

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
ثآ نوَينةرايةتي فةرمي نوسراوي دةبَيت كؤمثانيا نوَينةري -١٠

بَيت.
نةبووني كاتي لة نابآ  بةشداربووني مافي  بةلَيندةر -١١

مةرجةكاندا.
دانا احمد مجيد

سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦١٥ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

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

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
دةكات  ثآ ٢٠٠٩/٦/١٠ دةست رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٥ رؤذى تا

نيوةإؤ.
كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى
 ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى
بةبإىثارةى ٤-بإىتةئميناتبةثَيىياساورَينماييةكاندةبَيت،
(خطاب يان (مصدق)  كراو ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري 
بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن دة بإى (١٠٠٠٠٠٠٠) ضمان) بة

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت
كة دينار هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)
ئاطادارية بآلوكردنةوةى ئةم كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

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

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

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
نوَينةرايةتي نوسراوي فةرمي كؤمثانيا دةبَيت نوَينةري -١٠

بَيت. ثآ
نةبووني كاتي لة نابآ  بةشداربووني مافي  بةلَيندةر -١١

مةرجةكاندا.
دانا احمد مجيد

سلَيماني ثارَيزطاري

ناوخؤ وةزارةتي
سلَيماني ثارَيزطاي

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٦٨ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي

ئةَلآلي. ـ بازيان نَيوان رَيطاي قيرتاوكردني ثرؤذة:
كؤمثانياكان بةَلَيندةرو سةرجةم ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
جَيبةجآ كردن هةية بؤ ناوبراو تةندةرى ثرؤذةى دةكات كة
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى
سةرةكي شةقامي لةسةر (٥) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم
دةكات  ثآ ٢٠٠٩/٦/١٠ دةست رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٦/١٥ رؤذى تا

نيوةإؤ.
كاتذمَير   ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

خؤجَييةتي كارطَيري بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى
 ٢٠٠٩/٦/٢٤ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

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

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

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى
بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان  ياساو  بةثَيى تةئمينات  بإى -٤
يان (مصدق) كراو  ثةسةند  ضةكَيكى بة كراو  دياري  ثارةى
دينار مليؤن نؤزدة (١٩٠٠٠٠٠٠) بإى  بة ضمان)  (خطاب 

طةإانةوةى تةندةر  لةكاتى كة دةبَيت ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت
ئامادةبَيت.

ئامادةى بةشداربووةكان كؤمثانيا  بةَلَيندةرو  ثَيويستة -٥
بؤ بكةن ديارى نوَينةرَيك يان تةندةربن كردنةوةى ثرؤسةى

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت
كة دينار هةزار سي ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٣٠٠٠٠)
ئاطادارية بآلوكردنةوةى ئةم كرَيى خاوةنةكةى بؤ ناطةإَيتةوة

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

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

مةرجةكاندا تةندةر ناكرَيتةوة.
نوَينةرايةتي نوسراوي فةرمي كؤمثانيا دةبَيت نوَينةري -١٠

بَيت. ثآ
نةبووني كاتي لة نابآ  بةشداربووني مافي  بةلَيندةر -١١

مةرجةكاندا.
دانا احمد مجيد

سلَيماني ثارَيزطاري

عَيراق كوردستاني هةرَيمي
٩٣/ب/٢٠٠٩ ذمارة: دادوةري ئةنجومةني
٢٠٠٩/٦/٨ بةروار: شارةزوور بةرايي دادطاي

ئاطاداركردنةوة بابةت/
اسماعيل اورحمان طيب داواكار/

حسام الدين منظر عثمان محمد داوالَيكراو/
ئَيستا  كة الدين) حسام عثمان  منظر  (محمد داوالَيكراو بؤ
(طيب داواكار كة دةكات ئاطادارت دادطا ناديارة، ناوونيشانت
دادطاية لةم اورحمان اسماعيل) داواي ذمارة (٩٣/ب/٢٠٠٩)ي
خانووي تاثؤكردني داواي تيايدا كردووةو تؤمار لةسةرت
لَيدةكات  رةش)ت زراين/كاني (٢٩/٢/مقاطعة/٤  ذمارة
رؤذي وة ــارةزوورةوة. ش قةزاي ناوةندي دةكةوَيتة كة 
بؤية تيايدا، كردن  دادبيني بؤ كراوة  دياري (٢٠٠٩/٧/٥)
كة دةكات  ئاطادارت رؤذنامةيةوة ئةم بةهؤي دادطاية ئةم 
دادطاية لةم ئامادة بَيت بريكارَيكت خؤت يان بةروارةدا لةو
(غيابى) بةثَيي بة هةَلدةسَيت خؤي دادبيني بة ئةطةرنا دادطا

ياسا.
دادوةر

على سؤراني كاروان ووريا

سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةرَيتي
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي

٢ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
١٢٨٤/ب/٢٠٠٩ ذمارة:

٢٠٠٩/٦/٣ بةروار:
ئاطاداري

سور حمه خان حمه دانا داواكار/
عبداهللا جمال سعيد لةسةر كراو/ داوا

بةناوي داواكــار  عبداهللا)  سعيد (جمال لةسةركراو داوا  بؤ
لةسةر داوايةكي دادطاية لةم سور) حمه خان حمه (دانا
البردني بة تايبةت (١٢٨٤/ب/٢٠٠٩) ذمارة بة تؤماركردووي

م٦ قرتوغان  شيوع) لةسةر موَلكي ذمارة ٩٥/٤٤ (ازاله كؤبةش
دادطاية ئةم بؤية ناديارة بونت نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةر
نَيوخؤي رؤذنامةي دوو لة ئاطاداركردنةوةت بة دا بإياري
بؤ كردن دادطايي بؤ ئامادةبونت مةبةستي بة (رسمي) فةرمي
غيابي بة دادطا نةبيت ئامادة ثَيضةوانةوة بة (٢٠٠٩/٧/٦) رؤذي

دةبينآ. داواكة
دادوةر

شاهني عدو سلطان شكر

سةرؤكايةتي ئةنجومةني دادوةرَيتي
سلَيماني ناوضةي تَيهةَلضونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي

٢ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
١٢٨٣/ب/٢٠٠٩ ذمارة:

٢٠٠٩/٦/٣ بةروار:
ئاطاداري

سور حمه خان حمه دانا داواكار/
عبداهللا جمال سعيد لةسةر كراو/ داوا

بةناوي داواكــار  عبداهللا)  سعيد (جمال لةسةركراو داوا  بؤ
لةسةر داوايةكي دادطاية لةم سور) حمه خان حمه (دانا
البردني بة تايبةت (١٢٨٣/ب/٢٠٠٩) ذمارة بة تؤماركردووي

م٦ قرتوغان  شيوع) لةسةر موَلكي ذمارة ٥١/٤٤ (ازاله كؤبةش
دادطاية ئةم بؤية ناديارة بونت نيشتةجآ شوَيني ئةوةي لةبةر
نَيوخؤي رؤذنامةي دوو لة ئاطاداركردنةوةت بة دا بإياري

كردن  دادطايي بؤ ئامادةبونت مةبةستي بة (رسمي)  فةرمي
بة دادطا نةبيت ئامادة ثَيضةوانةوة بة (٢٠٠٩/٧/٦) رؤذي بؤ

دةبينآ. داواكة غيابي
دادوةر

شاهني عدو سلطان شكر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

ذمارة: ١٤٧٢/ش/٢٠٠٩  
   ٣ سلَيماني/ كةسيةتي باري دادطاي

رؤذ: ٢٠٠٩/٦/٨  
(ئاطانامة)
ـ داواكار:

رشيد نوزاد ـ الظة داوالَيكراو:
/١٤٧٢) ذمارة بة  داوايةكي رشيد)  كريم  (ســؤران داواكــار
داوايةدا وة لةم سةرت، لة كردووة دادطاية تؤمار لةم ش/٢٠٠٩)
لة نَيوانتان دةرةكي تةآلقي ثةسةندكردني داواي كة هاتووة

.٢٠٠٩/٥/٢٣ بةرواري
دا بإياري دادطا بوونت،  نيشتةجآ  نادياري شوَيني  لةبةر وة
رؤذانةوة ناوخؤي رؤذنامةي دوو بةهؤي بكاتةوة ئاطادارتان
دادبيني رؤذي لة دادطاية ئةم  لةبةردةم  ئامادةبونتان بؤ
(٩/٣٠)ي سةعات   (٢٠٠٩/٧/١٣) ــةرواري ب دةكةوَيتة كة
بريكارآ خؤتان يان نةبن ئامادة ثَيضةوانةوة سةرلةبةياني، بة

ياسا. ئةبينآ بةثَيي داواكة ئةوا دادطا نةنَيرن
رشيد نوزاد الظة داوالَيكراو/

دادوةر
جاسم جزا جافر

/٥١/ش/٢٠٠٩ ذمارة لة كةسَيتى بارى دادطاى
٢٠٠٩/٦/٧/ هةَلةبجة

ئاطانامة
فرج رؤوف أحمد ناديار/ شوَين داوالَيكراوي

و ثَيكهات (٣-٦-٢٠٠٩) لة رؤذي هةَلةبجة لة كةسَيتى دادطاى بارى
بة دةركرد (٥١/ش/٢٠٠٩) ذمارة لة داواي خؤي برياري

كة داواكارة عارف) منصور (هةياتة نَيوان سةلماندني هاوسةريةتي
لة (٢٠٠٣/٢/٦) بةرواري لة داوالَيكراوة كة فرج) رؤوف و(أحمد

ئاَلتوني  ١١ مسقاَل ثَيشةكي مارةي بِري لةسةر  دادطا دةرةوةي
و   ١٨ عةيارة  ئاَلتوني  مسقاَل   ١٩ ثاشةكي  مارةي  ١٨ عةيارة
هاوسةرةكةت و تؤ نَيوان لة جيابونةوة بة بِرياريدا هةرةوةها
ئةم دةرضوني لةبةرواري زيان بةهؤي عارف) منصور (هةياتة

(٢٠٠٩/٦/٣) لة واتة بِريارة
دا دادطاكةمان بريارى ناديارة نيشتةجَيبونت لةبةرئةوةى كةشوَينى
بةبَالو كردنةوةى ئةويش بةناوةرؤكى داواكة كردنةوةت بةئاطادار
جائةطةر رؤذانةوة ناوخؤى دوورؤذنامةى ئاطاداريةلةرَيطةى ئةم
ثلةي ئةوا بريارةكة ياخود تةميز نةكاتةوة تانة ياستي دا ماوةي لة

ياسا. طوَيرةي بة وةردةطرَيت كؤتايي
دادوةر

حسن أحمد نجات
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لةناوبردني بنةأةتيء گؤأاني
گؤأاني گةندةلَيمان دةوَيت نةك

سياسييةكان! هاوكَيشه

الدَيكاني كاولكردني ثرؤسَيسي
گؤإانَيكي ئةنفالةكان، كوردستانء
پَيكهاتةي ــةر ــةس ب ــي ــةإةت ــن ب
هَيناء كوردستاندا كؤمةآليةتيي
ئاهي كورد لةگةَلدابَيت،  تائَيستاشي 

دةچَيژَيت. مةينةتةكاني
رَيــگــاي ــة ل ــي ســـةدام ــم رژَي
ثرؤسةية، ئةو بةئةنجامگةياندني
بزاڤي لة كوشندةي گورزَيكي
چةكدارييداوتوانيبةهؤيةوةيةكَيك
لةهةرةكؤَلةكةكانيسةقامگيربووني
الدَيكاني كوردستانء كة نةتةوايةتي
دةربهَينَيت. بوو، سةركةشةكاني چيا
فراوان ءةها ثرؤسَيسَيكي ديــارة
لة كوردي مليؤن  يةك نزيكةي  كة
بة كرد بةرهةمهَينةرةوة هَيزَيكي
نةك بــةدوايــةوة نابةرهةمهَينةر،
لَيكةوتبَيتةوة ءةهــاي ثرؤسَيسي
لة زؤر بةشَيكي توانيبَيتي رژَيم كة
خؤيء مةرامي بؤ راگوَيزاوةكان
نيشتمانيء بزاڤي  لةناوبردني 
پَيداويستييةكاني پإكردنةوةي
پَيكهاتةي بةَلكو بةكاربهَينَيت، شةإ
بةتةواوةتي كوردي  كؤمةآليةتيي 
لةاليةكةوة هةَلوةشاندةوة، لَيك
چؤَلكردو كوردستاني  الدَيكاني 
كرد بَيبةري كوردستاني بةمةشةوة
گرنگةكاني، هةرة كؤَلةكة لة يةكَيك لة
لةاليةكي ئابووريية،  ئةويش  كة
كؤمةآليةتيي پَيكهاتةي ديكةوة
ئاَلووَيري بةتةواوةتي شارةكانيشي
كورديية شارة كة هَينا، بةسةردا
الدَيكاني حسابي لةسةر گةورةكان
زؤري قةرةباَلغييةكي كوردستان،
لة زؤري گرانبةهاييةكي  تَيكةوتء 
ناويان. خستة روويةكةوة هةموو
هةرة هؤكارة لة يةكَيك كةواتة
گةندةَلي گةراداناني سةرةكييةكاني
بؤ دةگةإَيتةوة كوردستاندا، لة
كوردستانء الدَيكاني چؤَلكردني 
بةرهةمهَينةرةوة هَيزَيكي لة كردنيان

نابةرهةمهَينةر. بؤ
ســاَلــي ــاري ــةه ــي ب ــن ــةإي راپ
كؤرپةلةي يةكةم پَيكهَيناني ١٩٩١ء
ــوردي، ك حكومةتي  پــةرلــةمــانء 
بَلَييتلةباري هَينابووة زةمينةيةكي تا
نالةبارة تةوژمة ئةو كة پَيشةوة
بكاتةوة، پَيچةوانة خؤي رَيإةوةكةي
بنياتنانةوة ئــاوةدانــيء دووبــارة
بة شارستانيانةو بةشَيوةيةكي
خؤي فراوانتريشةوة تةوژمَيكي
ئةوكات كوردستان، بگةيةنَيتة
جيهانء ئابووريي گةمارؤي چونكة
لةبةر لةسةر كوردستان بوو، رژَيم
ناچار خةَلك كارتَيكردنةكاني،
بژَيويي پةيداكردني  بؤ  دةبــوو
الدَيكاني لة روو دووبــارة ژيانيان
ثرؤسَيسةكةش بكةنء كوردستان
خؤي ــاري ك سةركةوتووانة بة 
بازرگانيي جوَلةيةكي ئةوكات دةكرد،
دةتوانم هةبوو، كوردستان لة فراوان
كة نَيوةندَيك ببووة كوردستان بَلَيم
نَيوان بازرگانييةكاني جموجؤَلة تَييدا
قاچاخ بة توركيا ئَيرانء عَيراقء
ئاَلووَيري فةرمي،  بة يان  بووبَيت
لة دةكراء تَيدا فراواني تاإادةيةك
كاري ئابووري هةستاني رَيگايةوة

دةكرد. خؤي سةركةوتووانةي
ســـةرةتـــاوة ــة ــي ل ــةرچ ــةگ ئ
نشونما بوو خةريك ثرؤسَيسةكة
هَيزة ناوخؤي شةإي بةآلم بكات، 
كةرتكردني كوردييةكانء چةكدارة
بگرة دوو بؤ هةرَيم دةســةآلتــي
بنةإةتةوة لة  نةك كانتؤن،  سآ
هةَلوةشاندةوة، ثرؤسَيسةكةي

لة سةردةمةكاني ئةوةي كورد بةَلكو
هَينابوو، سةرلةنوآ پَيشووشدا پَيكي
حكومةتي بةكورتييةكةي داإمايةوة.
داإشــتــنــي ــؤ ب ــات ــةه ــم ن ــةرَي ه
بــؤئــةوةي ــار، ــةب ل نةخشةيةكي
شوَيني جوتيارةكان بگةإَينَيتةوة بؤ
بؤ بيانگَيإَيتةوة دووبارة خؤيانء
هةوَلي بةَلكو بةرهةمهَينان، بواري
بةدةستهَينا سةركةوتنيشي ئةوةيداو
كةرةستةكاني بــة بيانكةن كــة 
شةإي ثرؤسَيسي بةإَيوةچووني
دارودةستة قةبةكردني ناوخؤء
ءاتة دةسةآلتةكانيان، حيزبيء
سةدام حكومةتي ءةك ئةوانيش
پإكردنةوةي بؤ جوتيارةكانيان ئاسا
بةكارهَينا. خؤيان پَيداويستييةكاني
بةسةر كة ساَلةي (٥ -٤) ماوةي ئةو
كة تَيپةإيوة، سةدامدا رووخاني
مليار (٤٠) نزيكةي رَيگايةوة لة
گةياندة خؤي ئةمريكي دؤالري
حكومةتي ئــةگــةر ــان، كــوردســت
بؤ فراواني نةخشةيةكي هةرَيم
ســةرلــةنــوآ ئــاوةدانــكــردنــةوةي
لة ئةوا بةكارهَيناباية،  كوردستان 
يةك نزيكةي دةتوانرا رَيگايةوة
نابةرهةمهَينةرانةي هَيزة لةو مليؤن
كوردستانء الدَيكاني بگوَيزابايةوة
كشتوكاَليء پرؤژةگةلي سةدان بة
ئاژةَلداريي پيشةسازيكردنء بة
لة كة گرانيةي ئةو دةخست، تَيدا
لة شارة رووي روويةكةوة هةموو 
نةيدةهَيشتء كردووة، كوردييةكان
دروستدةكرد زةمينةيةشي ئةو
ساماني داهاتء  بة  پشت كورد  كة
ببةستَيت، خــؤي نيشتمانيي
٩٠٪ى نـــاوةوةي هَينانة بة نةك 
بَيت. ــةدةرةوة ل پَيداويستييةكاني
سةردةمي لة دةسةآلتدار پارتي دوو
بؤيانكرا هةتا ناوخؤياندا شةإي
بؤ رووتــكــراوةكــانــيــان جوتيارة 
سةربازييء ماشَيني  پإكردنةوةي 
دةسةآلتي قةَلةمإةوي قةبةكردني
خؤيانبةكارهَينا،ئَيستاشدةيانةوَيت
بؤيانء پارة بةخشينةوةي رَيگاي لة
پَيداويستييةكاني پإكردنةوةي
هاتنة خؤيان، رةهــاي دةسةآلتي 
بؤ سياسي هةمةإةنگي پَيشةوةي
بكةن، بَيناوةرؤك پةرلةمان، ناو
سايكؤلؤذييةكة بابةتيء بارة كةواتة
تَيشيدا لةبارةء بَلَيي هةتا بؤيان
بةدةستهَيناوة. سةركةوتنيان
كةمةوة بةالي  ساآلنة بَلَيم دةتوانم
لةء ئةمريكي دؤالري مليار دوو 
كوردستان نةوتييةي  پارة  بةشة
خــةرج دةكــرَيــت، لة لــةو بـــوارةدا
بة ديكة ئةوةندةي دة رَيگايةوة
كؤمةآليةتييةكاني پَيكهاتة  خراپةوة
بةسةردا گــؤإانــي ــــوردةواري ك
خراپةكاني لَيكةوتة كةنالة هاتووة.
فراوانةء ئةوةندة ثرؤسةية ئةو
ديكة بابةتي ــان دةي بة پَيويستي
ئةوةمان تةنيا هــةر  بؤية  هةية،
دياردةي بَلَيين كة دةمَينَيتةوة بؤ
بَيكارييء گرانيىء هــةآلوســانء
كارةباو سووتةمةنيء گيروگرفتي
كؤمةآليةتييةكانء نالةبارة دياردة
ديكة، زؤرانَيكي  گةنجانء كَيشةي 
موتوربةكراوي هةرةزؤريان بةشي

دياردة نالةبارةن. ئةو
بةكارهَيناني خــراپ راســتــة
بةحيزبايةتيكردني دةســـةآلت،
ــا دةزگ حــكــومــةتء ــةمــانء ــةرل پ
بودجة، تاريكاندني ياساوَلةكان،

املنظمة....  احلكومية املافيا عصابة
هؤكارگةلَيكي زؤرنبؤ تةشةنةكردني

گةندةَلي، گةراداناني گةندةَلي، بةآلم
دةگةإَيتةوة سةرةكييةكةي هؤكارة
بؤرووتكردنةوةيبةشيهةرةزؤري
ثرؤسَيسي جوتياري كورد لة چيني

بةرهةمهَيناندا.
كؤمةآلني هـــةرةزؤري بةشي
ناحيزبدا حيزبء ديوي بة كوردستان
قسة لةسةر هةمةإةنگي سياسي بؤ
لةناوياندا دةكةن، داهاتوو پةرلةماني
كردووةتة خؤي گؤإان مانشَيتي
راگةياندني هــةرهزؤري بةشي ناو
لَيدوان لةسةر رَيگايةوة كورديء لة
سيستمَيكي نوَيي گؤإانء پَيكهَيناني
زوباني ءَيردي بووةتة كؤمةآليةتي،
ليستي كورديء خَيزانَيكي هةموو
شَيري لةو نَيوةندةدا بةشي گؤإانيش

بةركةوتووة.
نوَيي هةمةإةنگي ئايا بــةآلم
داهاتوو پةرلةماني لةناو سياسي
دةتوانَيت گؤإان، ليستي بةتايبةتي
پَيشتر بةستةَلةكبووةي بةفرة ئةو
زةمينةيةكي بةدوايدا بتوَينَيتةوةو
كؤمةَلگاي كة برةخسَينَيت ءةها
يان نوآ سيستمَيكي بةرةو كورديش
بةهؤيةوة بكات، پَيگوازة كراوةتر
يان گةندةَليدا بةسةر زاَلبَيت بتوانَيت

زؤر؟ بةإادةيةكي كةمكردنةوةي
بةآلمگرنگئةوةية ئةجَيندازؤرن،
بةدةست دةرئةنجام لَيكةوتةكان
شةفاف بودجة دةَلَيين ئَيمة بهَينن،
كةخورديدةكةيتةوةيةكمليار نييه،
يةكَيتيء بودجةي ساآلنةي دؤالري
يان گؤإان ليستي دةگةيةنَيت، پارتي
چوار گؤإاني  چاكسازييء ليستي 
ئةوةيان چاوةإواني كة حيزبةكة
كورسييةكاني هاوسةنگي لَيدةكرَيت
حيزبةكة دوو  بةرامبةر پةرلةمان 
دةتوانن ئةوان ئايا  بهَينن،  بةدةست
گؤإاني بة بكةن دروشمةكانيان

بنةإةتي؟
ديكةش پــرســيــاري ئــةمــانــةو
دةچنة هةمووانيان هةر زؤرنء
لةبنء گةندةَلي لةناوچووني خانةي
قسةكردن بةدواشيةوة  بؤتكةوة، 
كؤمةَلگاي بؤ پَيگوازة لةسةر
نوَيي سيستمَيكي مــةدةنــيء
ئاساييةكةي رَيچكة  كؤمةآليةتي، 

ءةردةگرَيت. خؤي
چوار گــؤإانء  ليستي ئةگةر
كة مــرؤيــانــةي ــةو ئ حيزبةكةو 
دوو لــةنــاو بةهَيزيان ــرادةي ــي ئ
هةر هةية، ديكةشدا پارتةكةي
لة بةپَيكةوةييء هــةمــووانــيــان
خةَلكدا كؤمةآلني بةرژةوةنديي
چوار ئةو بؤ كةمَيك بةالي نةتوانن
مليؤنَيك چارةكة داهاتوو ساَلةي
الدَيكاني بؤ موقةنةعة بةتاَلةي لة
بةرهةمهَينان، بواري كوردستانء
قسةكردن بةدوايةوة بگوازنةوة،
هةمووانيان هي  بة  گؤإان  لةسةر
لَيدةكةوَيتةوةو دروشمي تةنيا
بة خةَلك لةاليةك زياتر، بةدواشيةوة
دةكاتء ناإةحةت نابةجآ دروشمي
ئةو دروســتــدةبــَيــت، بَيبإوايش
دةگةيةننة خؤيان بيركردنةوانةش
دوو دةسةآلتي كة جةماوةر ناو 
بةسةريان لَيكةوتةكاني حيزبةكةو
بكرَيتء ئةزةلء دةبَيت قبوأل بووةتة

هةَلناگرَيت. گؤإانيش
گؤإاني ــةآلم ب نيم، رةشبين
بنةإةتيشپَيويستيبةكةرةستةكاني
ئةو سياسيي ئــيــرادةي گــؤإانء
كردووةتة گؤإانيان  كة هَيزانةية 
گؤإانء ئةگةر خؤيان،  درؤشمي
لةپَيناو تةنيا  سياسي  هةمةإةنگي 

سياسييةكان هاوكَيشة كة ئةوةدابَيت
حيزب چةند بؤ حيزبي باآلوة دوو لة
لة گؤإان بةدوايةوة بگؤإدرَيتةوة،
ناگةيةنَيت، مانايةك  هيچ  بنةإةتدا
سيستمَيكي پَيگوازةي بؤ ئةگةر بةآلم
دةبَيت ئةوا بَيت، كؤمةآليةتي نوَيى
ئةمإؤ ئَيمة كة بكةين قبوأل ئةوة
كةسانَيكةوة لةسةر  دةكةين  گؤإان
سبةيش با باشتر،  بؤ باشةوة  لة
كة بكةين قبوأل خؤماندا بةسةر ئةوة
گؤإانيش هةتا  داهاتوو كةرةستةي 
باشةوة لة لةپَيناو بكةن ئَيمةدا بةسةر
گؤإان كةرةستةكاني باشتر. بؤ
رؤژگارَيكي لة هةمووانيان  هةر
نةختينة پارةي لة ئةمإؤمان ءةك
تةكنيكي بة  كار، دةستي تا  بگرين
كةسايةتيية فراواني بة نوآء هةرة
كةرةستة پرؤفيشناَلةكانيان،
لة بتةوَيت هةرچي كاآل، خاوةكان،
ئةگةر لةبةردةستداية، كوردستان
گؤإانء بؤ  هةبَيت خَير ئيرادةي 
نموونةيةك تةنيا من ناكرَيت، پَيگوازة

دةهَينمةوة. بَيخمة بةنداوى بة
كـــوردي ــةر حــكــومــةتــي ــةگ ئ
(وةك ــداوة ــةن ب ــةو ئ لَيبگةإَيت
بإيارى كَيشراوةو بؤ نةخشةى
حكومةتي تةواوبكرَيت، لَيدراوة)
خؤي، بــو دجــةي لةسةر عــَيــراق
سةر بَيينة با بةآلم دةكات،  تةواوي
تةواوبووني چاكةكاني  هةرة  اليةنة

بةنداوة: ئةو
ژَيــرزةمــيــنــي ـــاوي  ئ ٧٠٪ي 
دةكرَيت، زياد  پَييةوة كوردستاني 
باشبووني بةسةر  باش گؤإانَيكي 
كةشوهةواي كوردستانء پاراستني
دةكةوَيتةوة، لَيي بةهؤيةوة ژينگةى
دَيمييةكان كشتوكاَليية زةويوزارة
بةراو لَي نيوةيان كةمةوةو بةالي
نوَيمان كارةبايةكي  دةكرَيت، ءزةي
بةشي هةر نةك كة  پَيدةبةخشرَيت 
تاهةتاية دةكاتء كوردستان هةموو
رزگــارمــان بَيكارةبابوونة ــةو  ل
دةرو بةشي هةندةك بةَلكو دةكات،
بياندةينآ دةكات بة پارة جيرانانيش
ساماني بةرچاوي  داهاتَيكي يان.... 
كة دةبَيت مسؤگةر  بؤ  ماسيمان
مليار يةك لة خؤي بَلَيم دةتوانم
ناوچةكة دةدات، ساآلنة دؤالر
گةشتوگوزارييء ناوچةيةكي دةبَيتة
گةشتكةر مليؤنةها بــة ســاآلنــة
هةزار دةيــان بة  لَيدةكات،  رووي
هةَلدةمژَيتء كوردي كاري دةستي
سةدان بة كةمةوة بةالي ساآلنةش
دةستكةوتمان دؤالر مليؤن  هةزار
هةلومةرج دةستدةكةوَيت.... لَيي
گرتنةبةري لة رَيگاي لةبارة ئةوةندة
كة بةرهةمهَينان، نوَيي سيستمَيكي
يةك كةمةوة پَييةوة بةالي دةتوانين
بگوازينةوة كوردي مرؤي مليؤن
بةهؤيةوة كوردستان، الدَيكاني بؤ
فراون دةرةخسَيت زةمينةيةكي زؤر
قةرةباَلغي مةينةتي لة شارةكان
زؤرةوة گرانييةكي بَيسنوورو
بؤ پَيگوازة بةَلكو دةبَيت، رزگاريان
سيستمَيكي نوآءبةدوايةوة دةتوانين
بهاوَيژين، ديكة مةزنانةي  هةنگاوي
بــچــووكء پيشةسازيي ــة ل كــة 
دروستكردني بؤ  مامناوةنديي 
بةمةبةستي گةورةش پيشةسازيي
بهاوَيژين، هةنگاو دةرةوة ناردنة
ئةوة هةوَلي هةمووانمان هةر بؤية
گؤإاني نةك بنةإةتي گؤإاني بدةين

سياسييةكان. هاوكَيشة

mahdikawani@yahoo.co.uk

كاواني مةهدي

سيستمي لة طؤإان

ئَيستادا سياسيي
ئاواتعةبدوإلةحمان

بووةتة كوردستاندا ئةمإؤي سياسيي سيستمي لة طؤإان
طرنطترينبابةتةكانيثةيوةستبةذيانيكؤمةَلطاوثَيويستييةكي
بةكارهَيناني باشتر لةثَيناو ئةمإؤ، ويستراوي خــوازراوو
بةرةوثَيشضووني داراييةكانء مرؤييء سروشتيء سامانة
دامةزراوةيي تةكنةلؤذيء كارطَيإيء سياسيء ثةيوةندي
زيادبووني روودةدةن، كة دةوروبةر سياسيي سيستمي لة
ثَيشخستني دةبَيتة كة زانستييةكان سياسيء بنةما ثَيويستيء
سيستمي بةرامبةردا لة مرؤظ، طوزةراني باشتركردني ذيانء
بة دروستبوونييةوة ناسينء لةماوةي كوردستان سياسيي
ثَيشضوونةكان شوَينكةوتووي نةك ئيدارييةكةي سياسيء مانا
بةرامبةر ضةقبةستووييداية سإبوونء دؤخي لة بةَلكو نةبووة،

خزمةتطوزارييةكاني. ئيدارييء سياسيء قةيرانة
كورد تاكي هؤشي عةقألء  ئازارةي ئةو ئةنجامي لة بؤية 
بؤ كورد تاكي هؤشياريي بيركردنةوةو ئاستي ضةشتي،
خؤإسكةي هةَلقوآلوو طؤإانة ئةو ثَيويستيي بة درككردن 
سةريهةَلداء لَيدةدات،  ناإازيبوون زةنطي كة  خود، ناخي
لَيدةكرَيتء ثَيشوازيي سياسي رؤشنبيري نوخبةيةكي لةاليةن
هةوَلةكاني هةموو وةكو بةآلم دةدرَيت، ئاراستةكردني هةوَلي
ضةندين هةوَلدةدرَيت ئةميش سيستم، ضاكسازيي ديكةي
ئةو لةاليةن بكرَيت دروست لةبةردةمدا لةمثةري رَيطرو
سياسي ضاككردني سيستمي طؤإانء لة ماناي كة كةسانةي
بةرذةوةنديي لة دَلنياين ضونكة تَيدةطةن، قوَلةكاني مانا بة

نية. ئةواندا
طؤإاني لة تةنيا ناكرَيت سياسي سيستمي ميتؤدي طؤإيني
بكرَيتةوة، كورت سياسييةكاندا كارةكتةرة سياسيء دةسةآلتي
كؤمةَلطاو بةدامةزراوةييكردني لة ريشةيي طؤإاني بةَلكو
كارطَيإيء مؤدَيرنء سياسيي بنةماي ثرةنسيثء داناني
ء ثَيشكةوتوو وآلتاني هاوشَيوةي بةإَيوةبردني سةرضاوةكان،
كة ببَيتة ثارَيزةري كورد، تاكي خؤشطوزةران لةئاست ويستي
طوتاري دياريكردني كؤمةَلطاو سةقامطيريي ئةزموونء
دةكرَيت، ئةرك بة سياسي، سيستمي ستراتيذي سياسيء
لةو سياسي نوَينةرايةتيكردني كؤمةَلطاو لَيثرسراوَيتي ئةوكات
بنةماي لةسةر نابَيت ئاسان هةروا كارَيكي نوَييةدا، سيستمة
بةَلكو ببةخشرَيت، طوَيرايةَلي مةحسوبيةتء مةنسوبيةتء
خؤئامادةكردني بة ثَيويستيان سيستمة ئةو ميتؤدي كاديراني
بةشَيوةيةكي تايبةتمةندييةكاني دياريكردني دةبَيتء ثَيشوةخت
هةر وةآلمدانةوةي بؤ  دادةإَيــذرَيــت، زانستي ئةكاديميء

دةبَيت. كؤمةآليةتي نوخبةيةكي
لة هةندَيك لةاليةن ــؤإان ط ضةمكي ثَيشوازيكردني
ئَيستا، سياسيي سيستمي سةركردايةتيي ئامادةبوواني
لة تةنيا دةكةنةوة كورت ماناكاني دةبَيتء ئةستةم كارَيكي
ئةركَيكي تةنيا كة خزمةتطوزاريدا، ثرؤذةي ثَيشكةشكردني
كة ديكةي ئةركانةي لةو دةبَيت نوآ سياسيي سيستمي
كارةكتةرة تةواوي دةستَيوةرداني راستةوخؤي لةئةستؤيداية،
خزمةتطوزارييء ثرؤذةكاني ناو بؤ دةسةآلت سياسييةكاني
كة بؤضوونةية، ئةو نموونةي طشتي بةإاي يان فرؤشتنةوة
ذيانء خزمةتطوزارييء ثرؤذةي دامةزراوةيدا وآلتي لة
ثرؤذةي رؤتينء بووةتة مرؤظةكان بؤ باش طوزةراني
هةر ثسثؤإاني لةاليةن تةسديقكراوة بؤ  ثَيشوةختي
سياسياندا سيستمي لة ضونكة بةإَيدةكرَيت، دامةزراوةيةكء
بنةماكاني سيستميخزمةتطوزارييرةنطيداوةتةوةو ضةسثيوة،
بةرزكردنةوةي هةَلبذاردنء بانطةشةي لةكاتي دةبينين بؤية
نابَيتة نــةك هةَلبذاردنةكاندا، لة  (change) دروشمي
ماديء بةرةوثَيشضوونة بةَلكو ئةزموونةكةيان، بؤ مةترسيي
تةواوي ثراكتيزةكردني لةكاتي ثَيدةكةن هةست مةعنةوييةكاني
ئةزموون ثاراستني  بنةماكاني  ضونكة سياسيدا،  دةسةآلتي 
ثسثؤإةوة خاوةن  كةساني لةاليةن سياسياندا سيستمي لة
سياسيي سيستمي لة طؤإان بؤية دةضةسثَيت. دياريدةكرَيتء
ئاستةنط قةيرانء تَيكدانء هَيندة كوردستاندا، هةرَيمي ئَيستاي
بؤ قةيرانة ئاستةنطء ئةوةندي حكومإاني، ئةزمووني بؤ نيية
ثَيوةرو ئةو كة ناتوانَيت لةطةأل دةسةآلتي سياسي، كارةكتةري
دياري خؤي بؤ جَيطايةك سياسيانةدا زانستيء بنةما مةرجء
سياسي ثسثؤإاني لةاليةن كة سياسييةى  ناوةندة لةو بكات
ثَيش ئَيستا كة دابإَيذرَيت، سةردةم ثَيشكةوتووي ثَيوةري بة
دةبةخشرَيتء مةوقيعةكان خةَلك، متمانةي بةدةستهَيناني
سيستمي ريشةيي طؤإاني كةواتة دةكرَيت. لةسةر رَيككةوتني
هةستي كوردي كؤمةَلطاي  تاكةكاني لةاليةن دةبَيت سياسي 
كارطَيإييء دامــةزراوة ئةداي ثراكتيزةكردني لة  ثَيبكرَيت،
رَينماييء دةركردني بؤ  شؤإبَيتةوة حكوميي  فةرمانطةكاني
لة تةنانةت ثسثؤإيي، بواري زانستيء هةَلسةنطاندني مةرجء
سةرةتاي طشتييةكانء بةإَيوةبةرة بريكارو وةزيرو داناني
مةبةستم نوآ، كاديري بؤ كار هةلي دابينكردني لة دةستثَيكردن
حيزبيبوون ئةساسي لةسةر ئيدارييةكان ثَيطة تةواوي ناكرَيت
تةزكيةو لةدةست ثإبكرَيتةوة، دةسةآلتدار حيزبي ئةنداماني بة
دةبم، لةطةَلت بكة، بؤم دةمةوَيت ئةوةي حيزبيء ئينتيماي
سياسيي سيستمي ثرةنسيثي ء رَينماييةكان بكرَيت. رزطار
سياسيء دةسةآلتي كارةكتةري  رةهاي دةسةآلتي  جَيطاي
قةيرانةكاني بؤية بطرَيتةوة، ياساييكردن بة ناياسايي كاري
بؤ ئاستةنط قةيرانء تَيكدانء بة خؤيان رةهاي دةسةآلتي

دةكةن. بانطةشة كؤمةَلطا ريزةكاني تَيكداني ئةزموونء
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كشتوكاأل كةرتى بوذاندنةوةى
بةنداوةكان،  بة طرنطيدان  بةبآ

بةرجةستة نابَيت

ئةمريكا خاوى نةوتى بةرميل يةك بةهاى
(٥٩)دؤالرةوة لة جيهاندا بازاإةكانى لة
ئةمريكى، (٦١)دؤالرى بؤ بةرزبووةوة

خواست بوونى دةطةإَيتةوة بؤ زياد ئةوةش
نةوت لةسةر

%0.33

بةرامبةر دؤالرى ئةمريكى لة بةهاى
(١١٨,٥٠٠)هةزار لة عَيراقي دينارى

بؤ بةرزبووةوة دينارةوة
دةطةإَيتةوة ئةوةش (١١٨,٥٥٠)دينار،
لة ناوةندى بانكى سياسةتةكانى بؤ

دؤالردا. بازاإى خستنة

% 0.001

تاكةكةس داهاتى ئايا
دةبَيت؟ هةلَبذاردنةكان لةسةر كاريطةريي

 ل٣

عةيارة  مسقاأل ئاَلتونى يةك نرخى
لة كوردستاندا بازاإةكانى لة (٢١)

بؤ بةرزبووةوة دينارةوة (١٥٥)هةزار
دةطةإَيتةوة ئةوةش دينار، (١٥٩)هةزار

ئاَلتوندا لة بةهاى ناجَيطيرى بؤ

% 0.025 

وةزارةتيكشتوكاَل: لة بازاإطةريي ثَيشينةء بةإيَوةبةري

كشتوكاَلى بانكى

تَيضووى  ٦٠٪ى

ثرؤذةكانى جوتياران

دابيندةكات
٥ ل

هةَلبذاردنــى  داهاتــوو تةمــوزى  ٢٥
هةرَيم سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى
ئةنجامدةدرَيتءثسثؤإانىئابوريشثَييانواية
كاريطةرييةكى هيــض تاكةكةس كــة داهاتى
هاوآلتييــان لــة لةســةر بةشــداريكردنى

نابَيت. هةَلبذاردنةكاندا
ئابوورىء بوارى ثسثؤإى رةئووف، د.محةمةد
وتى: «داهاتى زانكؤى ســلَيمانى، مامؤستاى
وآلتَيكدا هيــض لة هاوآلتييــان تاكةكةســى
هةَلبذاردنةكان كاريطةرييةكىئةوتؤىلةسةر
بودجةى خــؤى ضونكة حكومــةت نييــة،
لةسةرشــانى ئةركة ئةو دةكاتء بؤ دابيــن

نةك هاوآلتييان». حكومةتة
وآلتى نموونــةى ئابووريية ئــةو ثســثؤإة
هةذارن، وآلتَيكى هَينايةوة كة هيندســتانى
كاراى بةشــداريى زؤرينةيــان بــةآلم

دةكةن. هةَلبذاردنةكان
ثيشةى  كة ساأل)، ٣٤) ئةســرين عةلى هاوكات
بة ثةيوةندى «دةنطدان وتي: مامؤســتايية،
بارى طوزةرانــةوة هةية، بيــروإاء ميزاجء
ئابوورى خراث بــارى خةَلك ئةطةر ضونكة
ثرؤســةى طؤإانكاريى لة بير بوو، باشــتر

دةكاتةوة». سياسى
هةَلبذاردنى كة خواســت هيواشى ئةســرين
طوزةرانى باشــكردنى هؤى ببَيتة داهاتــوو
هةذارء ئةوانةى «بةتايبةتــى هاوآلتييــان،

كةمدةرامةتن».

سلَيماني  عةلوةي

كاسبكارانيش دةطوازريَتةوةء
ناأازين

رَيذةى تايبةت كةرتى
ئاذةأل سامانى

دةكاتةوة بةرز ل٧ل٤
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دؤالر مليار ٥,٥ بِري بة بةريتاني توركيء كؤمثانياي دوو
هةرَيمدا لة نةوت دةرهَيناني بؤ دةكةن ئيمزا طرَيبةستَيك

رؤذنامة

ئاماذة شارستانى ئةندازيارَيكى
هةرَيم حكومةتى كة بةوةدةكات
كة بةنداوةكان بة نةداوة طرنطيى
لة ستراتيذيان هةية رؤَلَيكى طرنطء
ئةوة كشتةكاأل، كةرتى ثةرةثَيدانى
سةرضاوةى ضةندين كاتَيكداية لة
هةرَيمى لة طونجاو شوَينى ئاوىء
دروستكردنى بؤ هةية كوردستان

بةنداو.
ئةندازيارَيكى خةفاف، وريــا
ساَلى حةفتاكاندا كة لة شارستانى
بووة، دوكان بةنداوى بةإَيوةبةرى
مامؤستايانى لةاليةن «تائَيستا وتى:
ــةوة ــاران ــدك ــن ــوَي ـــؤء خ ـــك زان
لةسةر ورد توَيذينةوةيةكى
هةرَيمى ئاوييةكانى سةرضاوة
لَى ضةندى كة نةكراوة، كوردستان

بةفيإؤدةضَيت».
هةرَيمى وةك  هــةرضــةنــدة 
سةرضاوة وةزارةتى كوردستان،
بإواى بة بةآلم هةية، ئاوييةكانى
ثَيويست وةك هَيشتا ضاودَيران
ئاوييةكانء سةرضاوة بة طرنطيى

نةدراوة. بةنداوةكان
ئــامــاذةى وريــــا خــةفــاف
توَيذينةوانةى ئةو كة بةوةشكرد
بزانرَيت ئةوةية بؤ دةكرَيت كة
بةنداوة ئــةو دروستكردنى بة 
لةكيس كشتوكاَلمان رووبةرَيكي
يان ــرة ــات زي ــتء زيــانــى ــَي دةض
ئةمانة دةبَيت زياترة، قازانجةكةي

بكرَيت. بؤ حسابى هةمووي
لة ساَلَيك «هةموو وتيشي:
قوآليي بة بةنداويدوكانثَينجمةتر
كةمدةكات، لةبةر بةهةَلمبووني ئاو
زؤرة، رَيذةيةكى ئةمةش ئاوةكة،
ئاوَيكي لَيكبدرَيتةوة بةقةبارة ئةطةر

دةضَيت». لةدةست زؤر
كَيشةية ئةو ضارةسةرى بؤ
وآلتانى يابانء  «لة وتى: ناوبراو 
ئازيزة، لةوآ ئاو لةبةرئةوةي ديكة
وةك دادةنَين، فوم) (كةف- ضينَيك
دةيخةنة واية، سابون كةفي سثراء
نةبَيت ئاوةكة بؤئةوةي ئاوةكة سةر
ئةو لَيبدات، هةواشي ئةطةر بةهةَلم،

دةمَينَيتةوة». خؤي وةك ئاوة
رَيككةوتنَيكى ثَيى بة هةرضةندة
ســةرضــاوة ــــى ــوان وةزارةت ــَي ن

حكومةتى هــةرَيــمء ئاويةكانى
ــداوى  ــةن ب  ١٩ ــارة ــإي ب ــا ــؤري ك
شوَينة لة مامناوةندى بضوكء
دروســت هــةرَيــم جياوازةكانى
وريا بؤضونى بة بةآلم بكرَيت،
بةنداو لةوةدانيية هونةر خةفاف
هونةر بةَلكو ناكرَيت، يان دةكرَيت
لةوبارةيةوة ديراسةكردنيداية، لة
ئةمريكاء ــاء روســي ــة «ل وتــى: 
كارةبا بؤ تةنيا بةنداوَيك ئؤكرانيا
دروستكراوة،ضونكةديراسةكراوةء
بة ثَيويستيان  ناوضةيةدا لــةو 
بؤ زةوييةكةي يان  نيية  كشتوكاأل
شوَينةكة بةثَيى نابَيـت، كشتوكاأل

دروستكردووة». بةنداويان
وتى: ئاو بةفيإؤدانى دةربارةى
مائية) (موازنة ئاويي  «هاوسةنطي
تا ئةلفةوة  لة دةبَيت طرنطة، زؤر 
ضةند باران بكرَيت، ديراسة ياي
ناو دةضَيتة ضةندي بإي دةبارَيتء
عةقَلي بةداخةوة بةآلم زةوييةوة،

كةمة». بةإَيوةبردن
لةوبارةيةوة لةبةرامبةردا 
بةإَيوةبةرى ئةحمةد، ئةكرةم
لة كوردستان، بةنداوةكانى طشتيى

«ئاوي وتى: رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكيدا
تا كوردستان بةنداوةكانى هةموو
بةرزبوونةوةداية، لة ئايار مانطى
بةهةَلمبوونةوة بةهؤى ــةآلم ب
دوو تا كةمدةبَيتةوة لَى رَيذةيةكى
دةبَيت لَى  ئاوى قوآليى بة مةتر
ثَينج ناطاتة هةرطيز بةآلم بةهةَلم،

مةتر».
بةإَيوةبةرىطشتيىبةنداوةكانى
ثَيمان «ئَيمة وتيشى: كوردستان
خؤشة هةموو ثسثؤإانى بوارى ئاو
بَيت توَيذينةوة بة بكةن هاوكاريمان
كة سوودى زانيارييةك بة هةر يان
ضونكة كوردستان، ئاوى بؤ هةية
وآلتانةوة هةموو لةاليةن ئَيستا
ئاو». بة تايبةت دةدرَيت طرنطييةكى

لة ئابوورى ثسثؤإانى هاوكات
دةكةن ثَيشنياز كوردستان هةرَيمى
كوردستاندا لة زياتر بةنداوى كة
كوردستان ئاوى تا بكرَيت دروست

بةفيإؤنةضَيت.
مامؤستا مةعروف،  د.نةرمين 
ئابووريى كارطَيإىء كؤلَيذى لة
«ئةطةر وتــى: سلَيمانى، زانكؤى
دوكــان بــةنــداوى ــوار خ سةيرى 

زؤر بةشَيكى دةبينين بكةين،
ئاوةكةىلَى بةفيإؤدةضَيت، لةكاتَيكدا
بةنداوى دةتوانَيت هةرَيم حكومةتى
ناوضانةي لةو دروستبكات ديكة
بةردراوةي ئاوي رَيي سةر دةكةونة

بةنداوةكة».
 ئاماذةى بةوةشكردكة حكومةتى 
هيض ناتوانَيت كوردستان هةرَيمى
كوردستاندا هةرَيمى لة بةنداوَيك
ناوةندى حكومةتى تا دروستبكات
بةآلم نــةدات، لةسةر رةزامةنديى
سةرضاوة ــرى وةزي لةبةرئةوةى 
ئةو بوونى كـــوردة، ئاوييةكان

ئاسانترة. رةزامةنديية
وتيشى: ئابووريية ثسثؤإة ئةو
ئاوييةكانى سةرضاوة ــرى «وةزي
بةهانةيةك هيض ئةوة كوردةء عَيراق
هةرَيمى حكومةتى  بــة  ـــادات ن
دروست نوآ بةنداوى كة كوردستان
ثالنى ثَينج حكومةت ضونكة نةكات،
كشتوكاأل، كةرتى بؤ داناوة ساَلةى
بةنداوةكانء بة نةدات طرنطى ئةطةر
نةكات، دروســت زياتر بةنداوى
خؤى وةك ثالنةكةى ناتوانَيت

بكات». جَيبةجآ

كشتوكاأل كةرتى بوذاندنةوةى
نابَيت  بة بةنداوةكان، بةرجةستة طرنطيدان  بةبآ
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بورهان نةوزاد

بارهةَلطرةكانى ئؤتؤمبيلة شؤفَيرانى
ئؤمةران رؤذى حاجى خاَلى سنوورى
بة دةستيان ــردوو راب يةكشةممةى
مانطرتنةكةشيان هؤكارى كرد، مانطرتن
ثرؤتؤكؤَلى جَيبةجَيكردنى بؤ طةإاندةوة
كؤمارى هةرَيمء  نَيوان هاوبةشى 
مامةَلةى «خراثيى ئَيرانء ئيسالميى
لةطةأل تةمةرضيان طومرطى كارمةندانى

شؤفَيراندا».
نــوَيــنــةرى مــحــةمــةد ئــةحــمــةد،
حاجى سنوورى خاَلى شؤفَيرانى
راطةياند: رؤذنــامــةى بة ئــؤمــةران،
لة بارهةَلطر شؤفَيرانى سةرجةم وةكو
مانطرتن بة دةستمان ئؤمةران حاجى
خراثيى «بةهؤى  ئةويش ــردووة،  ك
طومرطى كارمةندةكانى مامةَلةى
شؤفَيرانى بة بةرامبةر تةمةرضيان
ثرؤتؤكؤَلى جَيبةجَيكردنى هةرَيم»ء
كؤمارى هةرَيمء  نَيوان هاوبةشى 
شؤفَيرانى بة كة رَيطا ئَيران، ئيسالميى
هةرَيمى هاوردةى كاآل دةدات ئَيرانى 
بــةرامــبــةردا لــة بكةن كــوردســتــان 
لة ــن، دةب بَيكار هةرَيم شؤفَيرانى
كةلوثةلَيك هيض كوردستانيش هةرَيمى

بؤية بكرَيت، ئَيران  هةناردةى  نيية
هيض بــة ــةوةء ــن ــي ـــةدذى دةوةســت ل
ئامادةنين هةرَيم شؤفَيرانى شَيوةيةك

جَيبةجَيبكرَيت. ثرؤتؤكؤَلة ئةم
مانيانطرتووة شؤفَيرانةى ئــةو
وةكو شؤفَيرة، (٧٠٠) ــان ــارةي ذم
بضنةوة ئامادةنين بؤكرد ئاماذةيان
جَيبةجَيكردنى هةتا سةركارةكانيان

ئَيران نَيوان هةرَيمء ثرؤتؤكؤَلةى  ئةو
ثَينةهَينرَيت. كؤتايى

تةحسين دةرسيم خؤشيةوة الى
حاجى كؤمةَلطاى  بةرثرسى تةها، 
ليذنةيةك ــد: ــان ــةي راط ئــؤمــةران،
لةبةر هةردووالدا لةنَيوان ثَيكهَينراوة
بِريارة هةرَيم، شؤفَيرانى بةرذةوةنديى

ضارةسةرَيك بدؤزينةوة.
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دةبةن بؤخؤيان كوردستان هةرَيمى بودجةى ١١٪ى يةكَيتى ثارتىء ساآلنة

شؤفَيرانى بارهةلَطر
حاجى ئؤمةران ماندةطرن لة

نةوزاد بورهان

وةزارةتـــى ــةوةى ئ دواى 
هةرَيمى حكومةتى كشتوكاَلى
ستراتيذيى ثالنى كوردستان
خستة وةزارةتةكةى ساَلةى (٥)
طرنطيدان بؤ جَيبةجَيكردنةوة
لةو يةكَيك كشتوكاأل، كةرتى بة
بانكى كردنةوةى بةرنامانةي
قةرز ثَيدانى بؤ بوو كشتوكاَليى
بةآلم هةرَيم، جوتيارانى بة
باَلةكايةتى دةظةرى جوتيارانى
ضةندايةتى ضؤنَيتىء لة رةخنة

دةطرن. قةرزة جؤرة ئةو
رةشــيــد ـــةوة ـــارةي ـــةوب ل
دةظةرى جوتيارَيكى حسَين،
رؤذنامةى بة باَلةكايةتى، 
بانكى كردنةوةى راطةياند:
باشة هةنطاوَيكى كشتوكاَليى
وةزارةتى بةآلم جوتياران، بؤ
قةرةبووى ئامادةنيية كشتوكاأل
لةكاتى بكاتةوة جوتياران

ثرؤذةيةى لةو زةرةركردنيان
دةدةن. ئةنجامى

بةوةشكرد ئاذةى ناوبراو
نموونة ــة ب ــران  ــَي ئ ــةر  ــةط ئ
جوتيارَيك هةر وةربطرين،
حكومةت ثَيطةيشت، زةرةرى
ــةوة، دةدات زيانةكةى نيوةى
سوودةكةشى ــةوةش ل جطة

وةرناطرَيت.
وتيشى: جــوتــيــارة ــةو  ئ
هيض بانكة ئةو «كــردنــةوةى
بة كةرتى كشتوكاَليى خزمةتَيك
تةنيا بــةَلــكــو نــاطــةيــةنــَيــت،
جوتيارانء بة بازرطانيكردنة 
ئةو رَيــطــاى لة هاوآلتييان
ــوودى س ضونكة  بــانــكــةوة، 
سةر دةضَيتة ٪٢ قــةرزةكــة
ديكةشةوة لةاليةكى ثارةكة،
نةيتوانى جوتيارةكة ئةطةر
بداتةوة، قةرزةكة خؤيدا لةكاتى
٪١٢ ــذةى رَي بة ساآلنة ئةوا
قةرزةكة، دةخرَيتة سةر سوود
ئةو ئامادةنين  جوتياران بؤية 

وةربطرن». قةرزة شَيوازة

سةرؤكايةتيى ئاماذةية جَيى
ئةنجومةنىوةزيرانىحكومةتى
لةسةر كوردستان هةرَيمى
كشتوكاأل، ــى وةزارةت داواى
دؤالرى مليؤن (١٠٠) بــإى
بةمةبةستى دابــيــنــكــردووة
بؤ جوتياران، بة قــةرزدان
ثــةرةثــَيــدانــى ئــةنــجــامــدانء
دانةوَيَلة، بةرهةمى ثرؤذةكانى
باخداريى، ثالستيك، خانووى
ــى، ــةوان ــط ــةن ــة، ه ــط ــام ــةم ن
ئاذةَلى، بةرهةمى ثةرةثَيدانى
نوَيكردنةوةى ماسىء بوارى
هتد، ثــةلــةوةر... ثرؤذةكانى 
جوتيارَيك هةر دةكرَيت، خةرج
تَيضوونى ــؤ  ب ــت ــَي ــوان دةت
دؤالر هةزار (٥٠) تا ثرؤذةكانى
بَيت، سوودمةند بانكة لــةو
وةرطرتنى لةبرى هةروةها
طةرةنتييةكى دةبَيت قةرزةكة،
خانووبةرة ياخود زةوى وةك
بةشَيوةى ساآلنةش ــدات، ب
بؤ بطةإَينَيتةوة ثارةكة قيست

بانك.

دةطرن كشتوكالَيى بانكى قةرزى ضؤنيَتى لة رةخنة جوتياران

 هاوإيَز عةلى

سةر دةخاتة طومرك هةرَيم حكومةتى
دةرةوةى لة كشتوكاَليانةى بةروبومة ئةو
مةبةستى بة هاوةردة دةكرَين ئةويش هةرَيمةوة
ناوخؤييةكان، كشتوكاَلية بةرهةمة بة طرنطيدان
عةلوةى لة كشتوكاَليى  ضاودَيرى لَيثرسراوي 
بإيارة ئةو كة دةكات بةوة ئاماذة سلَيمانى،
بةروبومة زيادكردنى لةسةر هةبووة كاريطةرى

ناوخؤييةكان.
ــرى ضــاودَي لَيثرسراوي عــةلــى، كــةريــم 
رؤذنامةى بة سلَيمانى عةلوةى لة كشتوكاَليى

راطةياند:
شتانة ئةو  سةر دةخرَيتة طومرط ئَيستا 
عةلوةوةء بَيتة خؤماَليى  بةرهةمى  بؤئةوةى
ئابووريى قازانجى بة ئةمةش بفرؤشرَيت،
لةوكاتةوة كوردستان دادةنرَيت، ضونكة هةرَيمى

كةمتربووةتةوة. هاوردة
بةرهةمى خةيارو تةن بةدةيان «ئَيستا وتيشى:
دةفرؤشرَيت، عةلوةوةء دَيتة خؤماَلى ميوةى
كاربكةن زياتر جوتياران كة هــيــواداريــن
خؤماَليمان بةرهةمى ئةوةندة كة بؤئةوةى
دراوسآ وآلتانى بةرهةمى بة هةبَيت ثَيويستمان

بكةين». هاوردةى كة نةمَينَيت

حكومةت طومرك

بةرهةمى لةسةر

دادةنَيت دةرةكى
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عَيراق: نةوتى وةزيرى
نادةستووريية ئيمزاكردنى طرَيبةستةكان بةآلم كارَيكى ئاسايية،  كوردستان هةرَيمى رةوانةكردنى نةوتى

محةمةد هيَمن
وةسانى شَيخ ئارام

ثَيشينةو بةإَيوةبةرى ئيسماعيل، نورى
كشتوكاأل، ـــى وةزارةت لة بــةبــازاإكــردن
سلفةي لةو باس ضاوثَيكةوتنَيكيدا لة
دابينكراوة كة دةكات دينارة مليؤن سةد
لَييان قيست بة  ــر دوات جوتيارانء بؤ 
بةوةدةكات ئاماذة هةروةها وةردةطيرَيتةوة،
ضاالك بةآلم هةبووة، كشتوكاَليى بانكى كة

نةبووة.
ثَينج ثالنى  هةنطاوةكانى لة يةكَيك
كشتوكاأل، كةرتى بةرةوثَيشبردنى ساَلةى
كشتوكاَليى بانكى بةطةإخستنةوة لة بريتيية
ثةرة هانبدرَين جوتياران زياتر بؤئةوةى
لةو بوذانةوة بدةنء كشتوكاَليى  كةرتى بة

دروستبَيت. كةرتةدا

ثَيشينةو بةإَيوةبةرى ئيسماعيل، نورى
كشتوكاأل، وةزارةتـــى لة بــةبــازاإكــردن
وةك «ئَيمة وتى: رؤذنامة بؤ لةلَيدوانَيكدا
بانكى داوامانكرد كشتوكاأل  وةزارةتــى
داواكة دواتر بةكاربخرَيتةوة، كشتوكاَليى
كرا، وةزيـــران ئةنجومةنى ثَيشكةشى 
تةرخانكرا دؤالر مليؤن (١٠٠) بإى دواتر 
ضوار هةر كة بانكة، ئةو بةطةإخستنى بؤ
بؤ كة بطرَيتةوة، طشتييةكان بةإَيوةبةرَيتيية
تةرخانكراوة دؤالر مليؤن (٢٥) هةريةكةيان

.«٢٠٠٩ ساَلى بؤ
هةموو كة (١٥) ذمارة رَينمايى بةثَيى

ئةو خةرجكردنى ضؤنَيتى رَيوشوَينى
بانكي ــةرزةي ق ئةو دياريكراوة، بانكة
نزيكةى جوتياران دةيداتة كشتوكاَلي
وةك دةبن، سوودمةند تَييدا اليةن (١٢)
دانةوَيَلة، بةرهةمةكانى دانةوَيَلة، باخداريى،
هةروةها ماسى، بةخَيوكردنى ثــرؤذةى
هةموو بة كشتوكاَليى كةلوثةلى كإينى
بيرى لَيدانى دةإاسة، ئؤتؤمبيلء جؤرةكانى
مةإو هَينانى بؤ ئاذةأل سامانى ئيرتيوازيى،
دروستكردنى وآلت، مانطا لةدةرةوةى بزنء
ضاندنى ئاذةآلن، هةروةها بة تايبةت هؤَلى
كةمترنةبَيت لة دةشتايى، لة دة دؤنم كة باخ
دؤنم (٥) لة شاخاوييةكانيش ناوضة لة

كةمترنةبَيت.
كة داوايانكردووة جوتياران لة بةشَيك
كشتوكاَليى، بانكى يارمةتيدانى  ثرؤذةى

ئةوة كة بطرَيتةوة، قارضكيش بةرهةمهَينانى
لةوبارةيةوة كوردستاندا، لة تازةية شتَيكى
جوتيار «ضةندين وتى: ئيسماعيل نورى
دةكةن، ثرؤذةية ئةو جَيبةجَيكردنى  داواى
جوتياران داوايةي ئةو بؤ كارمان ئَيمةش
ذمارة رَينمايى كة هةوَلمانداوة كردووة،
بؤ تةوةرةشى ئةو هةمواربكرَيت، (١٥)

لةطةأل مةبةستةش ئةو بؤ زيادبكرَيت،
دواتر دانيشتووين، ــى داراي وةزارةتـــى 
ثةيوةنديدارةكانى اليةنة بةشداريى بة
دارايى ــى وةزارةت كشتوكاألو  ــى  وةزارةت
زيادبكرَيتء تةوةرةش ئةو كة بإياردرا

هةمواربكرَيت». رَينماييةكة
ئةو خةرجكردنى ضؤنَيتى بة سةبارةت
دةدرَيتة بانكةوة رَيطاى ئةو لة ثارةيةى بإة
وةزارةتى بةإَيوةبةرةى  ئةو جوتياران، 
نابَيت كة بةوةشكرد ئاماذةى كشتوكاأل
زياتربَيت، مليؤن (٦٠) لة ثرؤذةكان تَيضووى
رَينمايى دوايين «بةثَيى وتــى: ناوبراو
تَيضوويان ثرؤذةكان  دةبَيت هةمواركراو 
ئَيستا ثرؤذةى نةبَيت، مليؤن زياتر (٦٠) لة
بــوارى كةوتووةتة كشتوكاَليى بانكى
بإيارى لةسةر هةروةها جَيبةجَيكردنةوة،

مليؤن (٢٠٠) بإياردراوة ئَيستادا لة وةزير
هةولَيرء بانكةكانى لة هةريةك بؤ دينار
يةكةم، قؤناغى وةك بكرَيت،  دابين دهؤك
كشتوكاَليى بانكى ثَيشتر سلَيمانيش لة
لة ماوة ثارةيان ئةوان ئَيستا لةكاردابووة،

بانكةكةيان».
ثــَيــدانء ــى ــاري وردةك ــارةت بــة ســةب

كشتوكاَليى بانكى  قةرزى  وةرطرتنةوةى 
ئةوةى ئيسماعيل نــورى جوتياران، لة 
بةإَيوةبةرَيتيية ليذنةى كة روونكردةوة
خةمآلندنء بة  هةَلدةستَيت طشتييةكان 
كة ثــرؤذةكــة دياريكردنى بؤ ثشكنين
وتى: ناوبراو  هةروةها تَيدةضَيت، ضةندى 
جوتياران بؤ ثرؤذةكة تَيضووى «٦٠٪ى
ليذنةيةك لةاليةن دواتر دةكرَيت، خةرج
بؤ ثسثؤإ خةَلكانى لة ثَيكهاتووة كة
بؤئةوةى ــان، ــرؤذةك ث ــى  ــةدواداضــوون ب
بة ثارةكة يةكةمى قؤناغى كة بزانرَيت
جوتيارةكةوة لةاليةن سةركةوتوويى 
ثَيدانى قؤناغى ئينجا نا، يان خةرجكراوة
خةرج جوتيارةكة بؤ ثارةكة ــى دووةم

بكرَيت».
لة ثارةكة وةرطــرتــنــةوةى شــَيــوازى

دةطؤإَيت، ثرؤذةيةك بؤ ثرؤذةيةكةوة
بــةش دوو ــة ب ــت ــَي ب وةرزى ــةر  ــةط ئ
خستنة زيادة هيض بةبآ وةردةطيرَيتةوة
لةسةر باجى كارةكانى تةنيا سةرَيك،
دةإاسة تراكتؤرء قيستى  بةآلم  جوتيارانة،

وةردةطيرَيتةوة. قيست ثَينج بة
بانكى رَينماييةكانى لــة ــا ــةروةه ه
كة بةوةى بةوةكراوة ئاماذة كشتوكاَليدا
بةو قةرز ثَيدانى بة بدرَيت طرنطيى زياتر
ثالستيكىء خانووى ثرؤذةى جوتيارانةى
دابين ثــرؤذةيــة ئــةو ثَيداويستييةكانى

دةكةن.
بة ســـةبـــارةت ئيسماعيل ـــورى  ن
«بةثَيى وتى:  ثرؤذةكان طرنطيى ثلةبةندى 
دةبَيت كشتوكاأل، وةزيرى رَينماييةكانى
ثالستيكى، خانووى بدرَيت بة طرنطيى زياتر
لةثَيشةوةى بابةتة ئةو بؤ قةرز ثَيدانى

ديكةية». بابةتةكانى
بانكى كة لةوةشكرد باسى ناوبراو
ضاالك بةآلم هةبووة،  هةر كشتوكاَليى 
هةر سلَيمانى لة ئةطةرضى نــةبــووة،
بةآلم ئَيستا هةبووة، ثرؤذةشيان هةبووةء
كوردستاندا هةموو  لة طشتى بةشَيوةيةكى 
ئَيستا بـــووة، دةستبةكار بانكة ــةو  ئ
طةرميان لة بانكَيكيش كة ثَيشنيازكراوة
ضونكة هةية، «ئةزموونيشمان بكرَيتةوة،
هةبووة، ئةزموونَيكى لة سلَيمانى بانكة ئةو

سةركةوتووبووة».

ثرؤفايل

١٩٥٣دا ساَلى لة حسَين ئيسماعيل نورى
ئامادةيى دةرضووى لةدايكبووة، هةولَير لة
واالرشاد (تعاون ثةيمانطاى بازرطانييةء
٢٠٠٦ةوة لة تــةواوكــردووة. ـــى)ى  زراع
لة ــةرى ــازاإط ب ثَيشينةو بــةإَيــوةبــةرى

وةزارةتى كشتوكاأل.

جوتياران دابيندةكات تَيضووى ثرؤذةكانى ٦٠٪ى كشتوكاَلى بانكى

كشتوكاأل وةزارةتى لة بازاإطةريي ثَيشينةو بةإَيوةبةرى

دةبن، سوودمةند تيَيدا اليةن (١٢) نزيكةى جوتياران دةيداتة كشتوكالَي بانكي قةرزةي  ئةو
كإينى هةروةها ماسى، بةخيَوكردنى ثرؤذةى دانةويَلَة، بةرهةمةكانى دانةويَلَة، باخداريى، وةك

سامانى بيرى ئيرتيوازيى، لَيدانى دةإاسة، ئؤتؤمبيلء جؤرةكانى هةموو كشتوكالَيى بة كةلوثةلى
ضاندنى هةروةها ئاذةآلن، بة هؤلَى تايبةت دروستكردنى وآلت، لةدةرةوةى مانطا مةإو بزنء هيَنانى بؤ ئاذةأل

كةمترنةبَيت دؤنم (٥) لة شاخاوييةكانيش ناوضة لة دةشتايى، لة كةمترنةبَيت دؤنم دة لة كة باخ
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عةلى هاوإيَز

دةطوازَيتةوة عةلوة سلَيمانى شارةوانيى
بةرامبةر لة بةآلم سلَيمانى، دةرةوةى بؤ
دوكاندارَيك هةر بؤ طواستنةوةيةدا ئةو
دؤالر دةفتةر دوو  دؤالر (٢٠٠٠٠) بإى
دياريكردنى وةردةطيرَيت، كاسبكاران لة
بة كاسبكارانةوة  لةاليةن ثارةيةي  بإة ئةو

نرخَيكي زؤر دةزانن.
كةرتى لةاليةن  سلَيمانى نوَيي عةلوةى
كاسبكارانيش دةكرَيت، دروست تايبةتةوة
بن شــارةوانــى كرَيضى كة ــةن دةك داوا 
شارةوانى سةرؤكى  تايبةت، كةرتى  نةك
كة بةوةدةكات ئاماذة رةتدةكاتةوةء ئةوة
بة بدةن ديكة ثرؤذةى زؤر بإياريانداوة

تايبةت. كةرتى
سةرؤكى ســاَلــح، عــومــةر شــةوكــةت 
سلَيمانى، عةلوةى بةقاَلةكانى سةنديكاى
شارةوانييةوة «لةاليةن وت: رؤذنامةى بة
دروستبكةن بؤ نوَيمان عةلوةيةكى بإيارة
نييةء قازانجمان لة شتيان كؤمةَلَيك كة

لَيدةكةين». زيانى
كة عةلوةيةى ئةو بةوةشكرد  ئاماذةي
شةقامةوةء لة دوورة  زؤر دياريانكردووة 
نزيكتربواية، دةبوو نابَيت، عةلوة شوَينى بؤ
ئةو ئايا بثرسَيتةوة لَيي نيية كةسَيك

دةدةنةوة. ضؤن دوكانانةمان
باسي بةقاَلةكان سةنديكاي سةرؤكى
ثَيدانةوةي بةرامبةر لة  بإيارة كة لةوةكرد
دةفتةر دوو بإي كةسَيك هةر دوكانةكانيان
لَيوةربطرَيت. دؤالر)ي (٢٠٠٠٠هةزار دؤالر

كة ئَيمة زؤرةء ثارةية بِرة «ئةو وتيشي:
دوكانةكانماندا، ناو لة بين كرَيضي هةر

ئةو ثارةية بدةين.». بؤضي
ئةوةشي بةقاَلةكان سةنديكاى سةرؤكى
هاوكارييةكى هيض حكومةت كة خستةإوو
بؤ هيضيان تائَيستا «حكومةت وتى: نةكردون،
بةرثرسمان ضةندين سةردانى كة نةكردوين
وادةكرَيت، ثرؤذةى كة باشترواية كردووة،
نةكةن». خؤيان بةرذةوةنديى ةضاوى تةنيا

سلَيمانى ــوةى ــةل ع كــاســبــكــارانــى

طونجاو كارَيكى بة عةلوةكة  طواستنةوةى
ــاوى رةض كة لةكاتَيكدا ــةآلم ب ـــن، دةزان
هاوآلتييانى كاسبكارانء بةرذةوةندييةكانى

بكرَيت. تَيدا
لة يةكَيك خاوةنى عومةر، محةمةد
«طواستنةوةى وتى:  عةلوة، لة  دوكانةكان
كة بةآلم شارةوانى طونجاوة، شتَيكى عةلوة
كؤمثانياكان، لةطةأل كردووة طرَيبةستةى ئةو

بة كردويانة  كؤمثانياكان  كة  ئيشةى ئةم 
ئةو ئَيمة دةشكَيتةوة، هاوآلتييان زيانى
هاوآلتييان، سةر دةخةينةوة خةرجيية
لَيك خؤى قازانجى  بةس ئةهلى كؤمثانياى 

ديكة». هيضى دةداتةوةء
عةلوةكة كاتَيك ثَييواية عومةر محةمةد
مةرجَيكى هيض شارةوانى دةطوازرَيتةوة،
هاوآلتييان لة زؤر رَيذةيةكى تا دانةناوة بؤ
زةرةمةند دةذين، دوكان يةك لةسةر كة
خاَلَيكى هيض شارةوانى «تائَيستا نةبن،

دةبَيت كة نةنووسيوة كؤمثانياكان بؤ
ذمارةيةكى ضونكة  بكةن، ئيش بةمشَيوةية 
دةذين، دوكانَيك لةسةر كاسبكار لة زؤر
زةإبى كردومانة خةرجييةى كة هةموو ئةو
دةبَيتء هةَلوَيستمان ئَيمة دةكرَيت، سفر

ماندةطرين».
لة ديكةية يةكَيكى محةمةد، محَيدين
عةلوة «كــة ــى: وت دوكــانــةكــانء ــاوةن  خ

وةرطرتنى نةوتووة، كةسيان بة دةطوازنةوة
كرَيضيت، تؤ ضونكة هةَلةية، دةفتةرة دوو ئةو
هةذارةكان نابَيت، خؤمان موَلكةكةي بةقةد

بدةن». ئةو ثارة زؤرة ناتوانن
ئةو زانى ثَيويستى بة كاسبكارة ئةو
وةك بواية، شارةواني  بة سةر  ثرؤذةية
نةك بويناية  شارةواني كرَيضى «ئَيمة وتى: 
خَيزان (٧٢٠) كة نزيكةى كةرتى تايبةت، هي

نانبإاو دةكةن».
داواى كاسبكاران لة ديكة يةكَيكى

بؤ ئَيستايان عةلوةى  كة  ــات دةك ــةوة ئ
كاوة بيانطوازنةوة، نةك نؤذةنبكرَيتةوة
سوود شَيوةيةك  هيض  «بة  وتــى: فــةرةج
سوودمةند دوكان كؤمةَلَيك تةنيا نابينين،
ثةنجا لة ذمارةيان كة بــوارةدا لةم  دةبن
دةكةين ئةوة تَيثةإناكات، ئَيمة داواى دوكان
ئةو نيوةى بكةن، ضاك بؤ شوَينةكةمان كة
باشترين بكةن خةرج لَيرةدا سةرمايةية
ئةوآ، ناضمة دةردةضَيت، وةك خؤم عةلوة
دوو داواى دووكانَيك  هةر بؤ لةبةرئةوةى 
ئةو ئامادةنين ئَيمةش دةكةن، دؤالر دةفتةر

بدةين». ثارةية بإة
عةلوةدا، داواكانى كاسبكارانى بةرامبةر لة
جةخت سلَيمانى شارةوانيى سةرؤكى
دةطوازرَيتةوةء عةلوة  كة  لةوةدةكاتةوة
بة بدةن ديكة ثرؤذةى زؤر بإياريانداوة

تايبةت. كةرتى
شارةوانيى سةرؤكى مةحوى، عومةر
وتى: رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكيدا لة سلَيمانى،
ئَيستا عةلوةى طــةورةبــووةء «سلَيمانى
كة عةلوةيةى ئةو  تَيدانيية، تايبةتمةنديى 
تايبةتمةندييةكانى هةموو دروستدةكرَيت،
ثرؤذةى زؤر كة بإيارمانداوة  ئَيمة  تَيداية،

تايبةت». كةرتى بة بدةين ديكة
ئةوةى سلَيمانى  شارةوانيى سةرؤكى 
عةلوةى ئةوانةى لة هةموو روونكردةوة كة
هةروةها شارةوانين، كرَيضى  سلَيمانيدان،
بؤخؤى، «نابَيت كةس قؤرغى هيض بكات وتى:
ياسا شارةوانى شارةوانين، كرَيضى ئةوانة
ئةو ساَلَيك هةموو دةبَيت دةكات، جَيبةجآ

زيادكردنةوة». بخرَيتة دوكانانة

42009/6/3 ضوارشةممة (482) ذمــارة
aburi.rozhnama@gmail.com

ئةو  كة شارةوانى بةآلم طونجاوة، شتَيكى عةلوة طواستنةوةى
كؤمثانياكان كة ئيشةى ئةم كؤمثانياكان، لةطةأل كردووة طريَبةستةى

دةخةينةوة خةرجيية ئةو زيانى هاوآلتييان دةشكيَتةوة، ئيَمة بة كردويانة
هاوآلتييان سةر

كاسبكاران لة دؤالر بيست هةزار بأي دوكانَيك هةر بؤ
وةردةطيرَيت

نةوت: بوارى شارةزايةكى
ضووة كوآ بؤ ثارةكةى نازانَيت كةس فرؤشراوةء ئَيران توركياء بة قاضاخ بة هةرَيم نةوتى

سلَيمانيدا عةلوةى طواستنةوةى بةرامبةر لة
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وةسانى شَيخ ئارام
هيَمنمحةمةد

كةرتةكانى وةك ئاذةَلداريى كةرتى
ثيشةسازيى كشتوكاألء ديــكــةى
ئةوتؤى بايةخى كوردستاندا لة
سامانة ثَينةدراوة، ئةمةش زيانى بةو

طةياندووة. ئابووريية

ئاستةنطةكان

هةمانشَيوةى بة ئاذةَلداريى كةرتى
ساَلى ضةند لة كشتوكاأل كةرتى 
ضــووة، لــةدواى ــةرةو ب ـــردوودا راب
كةمبوونةى بةهؤى عَيراق ئازاديى
كةرتى لة كاريان كة جوتيارانةى ئةو
دةستى ذمارةيةك دةكرد، كشتوكاَلدا
ئاذةَلداريى كةرتى لة روويــان كار

ثَيداوة. طرنطيان كردووةء
ئابووريناسَيك وةك نورى شةماأل
كةرتى كة كرد كَيشةية لةو باسى
ــووة، ــات ه ــووشــى ت ــى ــداري ــاذةَل ئ
وتى: رؤذنــامــة بؤ لَيدوانَيكدا لة 
رابردوودا قؤناغةكانى «لةسةرجةم
بة طرنطينةدان ثشتطوَيخستنء بةهؤى
كةرتىئاذةَلداريىلةاليةنحكومةتةوة،
ثالنء بةرنامةيةكى بة كةرتة ئةو كة
رَيكنةخراوةء زانستيى رَيكوثَيكء
ضووة»، ثووكانةوة بةرةو كةرتة ئةو
لة كةرتة ئةم ناوخؤييةكانى بةرهةمة
دابةزيوة، كةمتر ٪٣٠ بؤ ئاماردا  دوا 
هةرَيمةكةدا لة  بيانى بةرهةمى  واتة
ئةطةر لةكاتَيكدا ئةمة دةبَيت، ٪٧٠
كةرتى ــة ل ســـوود ــى ــةواوةت ــةت ب
كة وةربطيرَيت كوردستان كشتوكاَلى
زةوى دؤنم مليؤن (٨) نزيكةى خاوةنى
دابينكردنى تواناى ئةوة كشتوكاَليية،
كةسى مليؤن (٤٠) لة ثتر بةرهةمى

دةبَيت».
بةرهةمى دةرةوةى ضوونة لة باس
لة يةكَيك وةك دةكرَيت، ناوخؤ ئاذةَلى
هؤكارةكان ئةذماردةكرَيت، دةربارةى
سامانى كةمبوونةوةى هؤكارةكانى
ئاذةأللةهةرَيمىكوردستاندا،رةمةزان
ئاذةأل سامانى بةإَيوةبةرى محةمةد،
رؤذنامة بؤ كشتوكاأل،  وةزارةتى لة
تاكة ئاذةأل دةرةوةى «ناردنة وتى: 
ئةو زؤرينةى ضونكة نيية، هؤكار
دةرةوة، دةنرَيردَينة كة ئاذةآلنةى
ناوضةكانى لة كة  ئــاذةآلنــةن  ئــةو 
كوردستان، دةهَينرَينة باشوورةوة
كاريطةريى هؤكارَيك ضةند هةروةها
كةمبوونةوةى لةسةر طــةورةيــان
هةبووة، ئاذةَلداريى بةرهةمى رَيذةى
ضؤَلبوونى وشــكــةســاَلــىء وةك 

ئاذةأل». ئاليكى طرانيى طوندةكانء
لةو يةكَيكة ـــاذةأل، ئ طؤشتى
دةيخؤن، هاوآلتييان كة ثَيويستيانةى
ئاذةَلى سةدان رؤذانــة بةوهؤيةوة
ــن، ســةردةبــإَي ـــةورةء بــضــووك ط
بةوةكرد ئاماذةى محةمةد رةمةزان
واتا زؤرة، سةربإين ــذةى رَي كة 
رَيذةى لة زياترة سةربإين رَيذةى
ئةو زياتر ئَيستادا لة بةرهةمهاتوو،
دةكةن ئاذةَلداريى كارى هاوآلتييانة
كةدةستيانناضَيتةكاركردنىجياوازء

راهاتوون. ثَيى
نورى، شةماأل ئةوةدا بةرامبةر لة
دةرةوةى ناردنة ثَييواية ئابووريناس،
دةبَيت طــةورةى كاريطةريى  ئاذةأل
ئاذةأل، سامانى كةمبوونةوةى لةسةر
الوازيى طةشةى «وَيإاى وتى: شةماأل
بةرهةمةكانى، ئاذةَلداريىء كةرتى
مةإوماآلت هةزارةها بة ساآلنة كةضى
سنوورةكانى ئةوديوى قاضاخ بة
رابردوو ساَلى لة دةكرَيت، هةرَيم

ثتر كوردستانةوة سنوورةكانى لة
بة مةإوماآلت هةزارسةر (٤٠٠) لة

كراوة». ئَيران رةوانةى قاضاخ

كوردستاندا ئاذةأل لة رَيذةى

رَيذةو كوردستاندا لة تائَيستا
بؤ نيية دياريكراو رووثَيويةكى وتي:
لة ئاذةأل سامانى رَيذةى دياريكردنى
ضةند لة جطة كوردستاندا، هةرَيمى
ورد تايبةتء بةشَيوةى كة ئامارَيك
زانياريانةى ئةو بةثَيى ئامادةنةكراوة،
كشتوكاَلةوة وةزارةتــى لة رؤذنامة
رَيذةكة رَيذةى بةدةستى طةيشتووة،
هةرَيمدا سةرتاسةرى  لة  ــاذةأل ئ
شَيوةية بةم ثار ساَلى دةخةمَلَينرَيت:
كوردستاندا هةموو لة خةمَلَينراوة
مةإو نيو مليؤنء ضوار (٤,٥٠٠,٠٠٠)
سَيسةدو (٣٨٤) لةطةأل هةبَيـت، بزن
بةآلم رةشةوآلخ، هةزار ضوار هةشتاو

دةكرَيت  ثَيشبينى وا  ٢٠٠٩ ساَلى بؤ
بةهؤى ضةندين رَيذةكة كةمبووبَيتةوة
ديارترينيشيان جؤراوجؤر، هؤكارى
ئَيستا ــى، وشــكــةســاَل ــارى  ــؤك ه
دووسةد مليؤنء سآ (٣,٢٠٠,٠٠٠)
(٢٥٠,٠٠٠) ــزنء ب ــةإو م هـــةزار 
رةشةوآلخ هةزار ثةنجا دووســةدء
بةم سةبارةت هةية. كوردستاندا لة
ئاذةأل ساماني بةإَيوةبةري ئامارانة
«لة وتــى: كشتوكاأل  ـــي وةزارةت لة 
شَيوةيةك ضةند بة  ئَيمة  كوردستان
ئاذةَلةكانى طشتيى ــوي ــَي رووث
لةو يةكَيك دةكةين، ديارى كوردستان
كوتانى رووثَيوى لة بريتيية رَيطايانة
فةرمانطةي ساآلنة كة ـــاذةآلن، ئ
دةدةن، ئةنجامى ئاذةأل تةندروستي
ئامارانةش ــةو ب ثشت ــا هــةروةه
دابةشكردنى لةكاتى  كة  دةبةستين

دةخةين». وةدةستى بؤ ئاذةآلن ئاليك
ــاذةأل، ئ سامانى بــةإَيــوةبــةرى
كؤتايى ساَلى لة كة ئةوةكرد هَيماى بؤ
دةستةى مةركةزى بة هاوكاريى ثاردا
بؤ ئةنجامداوة رووثَيوَيكيان ئامار،
بةآلم ــاذةأل، ئ ــذةى رَي دياريكردنى
تةواونةبووة، ئةنجامةكانى تائَيستا
رَيذةى بة سةبارةت ئامار دوا وتي:
بةمجؤرةية: بَيت، ئَيمة الى كة ئاذةأل
هةزار (١٢٢٧) هةولَير لة  ثار  ساَلى
رةشةوآلخ، هةزار (٩٨) بزنء مةإو
رَيذةكة دةكةين كة ئَيمة ثَيشبينى بةآلم
مةإو هةزار (٧٩٨) بة كةمبووبَيتةوة

رةشةوآلخ». هةزار (٦٤) بزنء

ضارةسةردا بةدواى طةإان

جوتيارَيكى عةبدوَلآل، ئةسوةد
خاوةنى خؤشناوةتييةء ناوضةى
بووة، بةآلم سةر مةإ (٤٠٠) لة زياتر
ئاذةَلةكانى هؤكارَيك ضةند بةهؤى
كارى هةولَير لة ئَيستا  فرؤشتووة،
دةَلَيت: ئةسوةد دةكات، دوكانداريى
ئَيمةئةوئاذةآلنةمانبؤبةخَيونةدةكرا،
هةموو وشكةساَلييةوة بةهؤى
كةمبوونةوة بــةرةو بةرهةمةكان
حكومةتيش بةداخةوة رؤيشتبوون،
بؤية هــات،  بةهانامانةوة ــط درةن
بذيم، بةوشَيوة نةمدةتوانى وازمهَينا
سوودى بةرهةمء كارة  ئةو ئةطةر
بةردةوامبن ناتوانن جوتياران نةبَيت،

ئاذةأل. بةخَيوكردنى لة
بةرةنطاربوونةوةى ثالنى لة
حكومةت ــردوودا، راب وشكةساَليى
مليؤن (٥٦) نزيكةى كة رايطةياند
بؤ تــةرخــانــكــردووة دؤالرى 
وشكةساَلى، بةرةنطاربوونةوةى
زياتر خةَلك كة  وايكرد  ئةمةش

بطرَيت، ئاذةَلدارييةوة بة دةست
رؤذ رَيذةكة ئةوةشدا  لةطةأل  بةآلم
دةضَيت، كةمبوونةوة بةرةو بةإؤذ
حكومةت هةستى ئةو مةبةستةش بؤ
ثةناى بؤية ــردووة،  ك قةيرانة بةو
بؤئةوةى تايبةت كةرتى بردووةتةبةر
ببوذَيتةوة. ديكة جارَيكى كةرتة ئةو

لة ئاذةأل ساماني بةإَيوةبةري
«ئَيمة وتــى: كشتوكاأل وةزارةتـــي 
ئةوة هةوَلى اليةنَيكةوة ضةند لة
ديكة جارَيكى كةرتة ئةو ــن دةدةي
بةرةوثَيشةوة سةرخؤىء بكةوَيتةوة
هةَلمةتَيكى رابــردوو  ساَلى بضَيت،
نزيكةى كرد، جؤمان دابةشكردنى
دابةشكرد، جؤمان تةن هةزار (١٢٥)
هاندانَيك هاوكارييةكء وةك ئةمة
كاريطةرييةكانى كةمكردنةوةى بؤ

وشكةساَلى».
(٤٠٠٠) بةخَيوكردنى ثرؤذةى
كةرتى ثرؤذةيةكى وةك مانطا هةزار
ثرؤذةية ئةو بةإَيوةدةضَيت، تايبةت
وةبةرهَينانةوة دةستةى لةاليةن
كؤمثانياى لةاليةن ثَيدراوة،  مؤَلةتى
بة ئةنجامدةدرَيت، ميسرييةوة نورى
زؤزكى كؤمثانياي لةطةأل هاوبةشيى
سامانى بةإَيوةبةرى خؤماَليى،
لة كشتوكاأل، ــى وةزارةت لة ئــاذةأل
«ئةم وتيشى: قسةكانيدا كؤتايى
بةشَيوةيةكى بإياربوو ثرؤذةية
دهؤكء سلَيمانىء  هةولَيرء فراوان 
لة ئةوةى بةهؤى بطرَيتةوة، طةرميان
دابينكراوة، بؤ زةويان زووتر هةولَير
كةوتووةتةكار، ــر زووت ثرؤذةكة
طةرميان سةرقاَلى لة سلَيمانىء ئَيستا
ثرؤذةكة، بؤ ــن زةوي دابينكردنى
كاريطةريى ثرؤذانة ئةم بَيطومان
سامانى زيادكردنى بؤ دةبَيت باشى

كوردستاندا». لة ئاذةأل
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دةسووتَيت سةيدسادق شارؤضكةى لةنزيك كشتوكاَليى زةوى دؤنم (٣٠٠) ئاطرَيكةوة بةهؤى

ئاذةأل سامانى رَيذةى بةرزكردنةوةى بؤ
دةبردرَيت تايبةت كةرتى بؤ ثةنا

كةمبوونةوة دةضَيـت رَيذةكة بةرةو
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نةتةوةيةكطرتووةكان:
دةناَلَينن ثَيويستةوة خؤراكى نةبوونى بةدةست عَيراق هاوآلتييانى لةسةر شةشى يةك

ئيختيار جةمال

ئامارَيكي لَيكوَلينةوةء بةثَيى
قةيرانى كاريطةرييةكانى ــازة، ت
ئاستى جيهانيدا بووةتة ئابوورى لة
طةندةَلى، لة ترس ثةرةسةندني هؤى
كؤمثانياكانى لةناو بةتايبةتى

تايبةتدا. كةرتى
لة ـــى) س بــى ـــى ســايــتــى (ب
مانطة ئةم  (٣)ى كة راثؤرتَيكدا
دةنووسَيت بــآلويــكــردووةتــةوة،
شةفافيةت نَيودةوَلةتى  رَيكخراوى 
ئةوةى تازةدا لَيكؤَلينةوةيةكى لة
لة (٧٣٠٠٠)  ٪٥٣ كة خستووةتةإوو
لة كة وةآلمدةرةوة، بةشداربووى
لةو بةشداريان جيهان وآلتى (٦٩)
كة ثَييانواية ــردووة، ك مةسحةدا
لةكاتَيكدا طةندةَلة، تايبةت كةرتى
٪٤٥ ٢٠٠٤دا، ساَلى لة رَيذةية ئةو

بوو.
شةفافيةتى ــةى  ــةك ــؤرت راث
باس ــا ــةروةه ه ــى ــةت ــودةوَل ــَي ن
ثَييانواية خةَلك زؤر كة لةوةدةكات
كةرتى دةزطاكانى كؤمثانياكانء كة
بؤئةوةى دةدةن شيرينى  تايبةت،
طشتىء سياسةتى سةر كاربكةنة
سياسةتانة ئــةو كةسانةى ئــةو

دياريدةكةن.
لة كة ئةوانةى وةآلمدةرةوةكانء
ثَيكراوة، بةشداريان لَيكوَلينةوةكةدا
لة سياسييةكان ثارتة كة وتوويانة

يةكةكانن. طةندةَلترين
بةرثرسى البــَيــأل،  هوطوَيئت
نَيودةوَلةتى شةفافيةتى رَيكخراوى

ضاودَيرىكردني دةزطايةكى كة
ثايتةختى بةرلينى لة طةندةَليية
ئةو بةدةستهاتنى كة دةَلَيت ئةَلمانيا،
هؤشياربوونةوةى ئاكامى ئاكامة
قةيرانى ثاشماوةى بةهؤى خةَلكة
الوازبوونى جيهانى، ئابووريى
نةبوونى (ياسايى)ء رَيوشوَينةكان

بةرثرسيارَيتى. وةآلمدانةوةء
تيشك هةروةها لَيكوَلينةوةكة
دانــى كــة ئـــةوةى دةخــاتــة ســةر
بة تايبةت كةرتى لةاليةن بةرتيل
لة جديية طرفتَيكى سياسةتمةداران،
هةروةها ئةرمةنستانء جؤرجياو
لة سةرةكيشة مةسةلةيةكى

ئةمريكاء كةنةدا.
ئامادةيىء بةشداربووان نيوةى
كة دةربـــإيـــوة ــان حـــةزى خــؤي
كإينى لةثَيناوى بدةن ثاداشتَيك
ئالودة كة كؤمثانيانةى لةو شت

نةبوون.
دةدات درَيـــذة البَيأل خانمى
ــةتء ــم زةح ــى ــذاردن ــب ــةَل ــة ه ك
كة ــة ــةوةي ئ ئَيستادا لــة  طرنط 
زؤر بةشَيوازَيكى كؤمثانياكان
داراييةكانء ثةيوةنديية شةفافتر
حكومةت لةطةأل تَيكةآلوييةكانيان
راثؤرتةكانياندا لة ئاشكرابكةنء

بيخةنةإوو.
دةَلَين ٪١٠ بةشداربوواندا لةناو
ئــةوان رابـــردوودا ساَلى  لة  كة 
طيرفان ثارةيةكى كة ناضاربوون
كة ثؤليس، بة بدةن بةرتيل وةكو
بةرتيل جؤرى ياساغترين وةكو
ئةوانةى زؤربةى دةكرَيت،  ئةذمار
بنةماَلة بدةن، بةرتيل ناضاربوون كة

بوون. كةمدةرامةتةكان

قسةكاني بــة درَيـــذة  ــأل ــَي الب
ثَيضةوانةبوونةوةى دةَلَي: دةداتء
بنةماَلة ـــوورى، ـــاب ئ ــةى  ــةش ط
بة كــة ــان ثــاَلــدةنــرَيــن ــةذارةك ه
بؤ كةمةكانيان سةرضاوة ناضاريى
ئايا بكةن، تةرخان ثَيدان بةرتيل
كة بدةن بةرتيل دايكان باوكانء
دكتؤر بتوانن نةخؤشةكانيان منداَلة
دةكإن خواردن  ئةوان ئايا ببينن؟ 

بنةماَلةكانيان؟ بؤ
ليبيريا، كــامــيــرؤن، وآلتــانــى
ئالودةترينى لة ئوطاندا، سيراليونء
ساَلى لة كة ــوون ب وآلتانة  ئــةو
٥٠٪ى ــة ل ــر ــات زي رابـــــردوودا 
بةرتيل ناضاربوون هاوآلتييانيان

بدةن.
شيكاطؤ رؤذنــامــةى هاوكات
«طةندةَلى نووسيويةتى تريبيون
ثَيويستدا لةئاستى  بــةردةوامــةء 

كةمكردنةوةى». بؤ نةكراوة ئيش
ــرطــيــش ــَي ــومــب ــل ــى ب ــت ــاي س
«حاَلةتةكة كة بآلويكردووةتةوة
ئــابــووريــى ــى ــران ــةي ــــةدواى ق ل
خؤى زياتر وردة وردة جيهان،

دةردةخات».
خوَيندنةوةى ضوارضَيوةى لة
شةفافيةتى راثــؤرتــى بؤ خــؤى 
ئيسرائيلى رؤذنامةى نَيودةوَلةتى،
لةوةدةكات باس ثؤست) (جروزاَليم
وآلتانى زؤربةى لة  كة ئيسرائيل

ناوةإاست خؤرهةآلتى ديكةى
ئةو هاوآلتييانى ٨٢٪ى باشترة،
تايبةت كةرتى كة ثَييانواية  وآلتة
لةناو عَيراقيش ناوى طةندةَلةء زؤر
هاتووة، طةندةَلةكاندا زؤر وآلتة
بؤ ناضارن هاوآلتييان تَييدا  كة 
بةرتيل ئيشةكانيان جَيبةجَيكردنى
شَيوازى ضةندين هةروةها بدةن،

طةندةَلى. ديكةى
ثى (ئَين سايتى رابردوو مانطى
كة طةندةَلى بآلويكردةوة نيوز) ئاإ
نزمترين لة  عَيراقى سةرتاثاى 
ئاست بــةرزتــريــن تــا ئــاســتــةوة 
لةسةر عَيراق لة ئيشةكان داطرتووة،

بةإَيوةدةضن. طةندةَلى شَيوازى

ثةرةدةستيَنَي جيهاندا لة طةندةَلى، لة ترس

رؤذنامة

كؤنفرانسي بـــارةطـــاي  ــة  ل
بؤ ــان ــووةك ــرت ــط ــةك ــةوةي ــةت ن
ناسراو بازرطانيي طةشةثَيدانء
رؤذي جنَيظ لــة  يونكتاد، بــة 
وةفدَيكي ،(٢٠٠٩/٦/٨) دووشةممة
كة كوردستان هةرَيمي حكومةتي
وةزارةتي نوَينةراني لة ثَيكهاتووة
دةزطاي باآلو خوَيندني بازرطانيء
لة بةشداريانكرد وةبةرهَينان،
راهَينةران ئامادةكردني خولَيكي
بة ياساكاني مونافةسةء سةبارةت
(٥) كة بإيارة ثاراستني بةكاربةر،

بخايةنَيت. رؤذ
كة خولةكةدا رؤذي يةكةم لة
راوَيذكاري ضيتيكولى د.كؤثساك
يونكتاد، رَيكخراوي سةرؤكي
سةرؤكي طةيالني ئةحالم خاتوو 

جنَيظ لة عَيراق نوَينةرايةتيي
هــةردووال تَيداكرد، بةشداريان
ئةوجؤرة طرنطيي بة ئاماذةيان

تواناي بنياتناني لةثَيناو كرد خوالنة
لةثَيناو مرؤييةكان، سةرضاوة
كوردستان هةرَيمي ثةرةثَيداني

. طشتي بةتايبةتيء عَيراق بة
هةرَيم بازرطانيي ــي وةزارةت
ــراوي ــخ ــك رَي ــي بــة هــاوكــاري

ثرؤذةياساي هــةردوو يونكتاد،
بازاإو قؤرخكردني قةدةغةكردني
ثَيشكةش بةكاربةري  ثاراستني 
تا كردووة، هةرَيم ثةرلةماني بة
ياسايي ريشةييء بةشَيوةيةكي
دياردةيةكي هةر  بؤ  سنوورَيك
نةبووني بـــازاإء قؤرغكردني
شتومةكء كوالَيتي  لة دَلنيايي 
بازاإي ناو خزمةتطوزارييةكاني
وابإيارة هةروةها دابنرَيت، هةرَيم
ثرؤذةيةدا ئةو دووةمي قؤناغي لة
جنَيظ لة كة راهَينةرانةي ئةو
خولَيك ضةند دةكــرَيــن، ئامادة
كة بكةنةوة فةرمانبةرانة ئةو بؤ
قةدةغةكردني دةزطاي لة بإيارة
ثاراستني بــازاإو  قؤرغكردني
ئةوةي بؤ كاربكةن، بةكاربةردا
ئةركانةي ئةو  بؤ بكةن ئامادةيان 
ئةستؤي دةيخاتة ياسا هةردوو كة

دةزطاكةيان.

بؤ ئامادةكردني راهيَنةران خولَيك

قؤرغكردني بازاأدا  قةدةغةكردني بةكاربةرو  لةبواري ثاراستني
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وةسانى شَيخ ئارام
ئيبراهيم ئارا

ثَيدانى كَيشةى كوردستان وةبةرهَينةرانى
وةبةرهَينان دةستةى  سةرؤكى  هةية،  زةويان
ئاماذة كَيشةية، ئةو ثشتإاستكردنةوةى لةطةأل
نةبوونء بؤ هؤكارةكةى كة بــةوةدةكــات
شارو ماستةرثالنى دروستكردني بؤ كاركردن

دةطةإَيتةوة. شارؤضكةكان
نَيودةوَلةتييةكان رَيكخراوة ئةوةى دواى
هاوكاريكردنى بؤ دةربإى خؤيان ئامادةيى
وةبةرهَيناندا، بــواري لة  هةرَيم حكومةتى
تيمى ــردوودا راب لةماوةى مةبةستة ئةو بؤ 
ئاوةدانكردنةوةىهةرَيمى،كةتيمَيكىئةمريكيية،
ثالنداناني وةزارةتــى  بة  ثَيشكةش ثالنَيكيان
بةرةوثَيشبردنى بؤ ثالنةكة كرد، هةرَيمي
البردنى كشتوكاألء وةبةرهَينانء كةرتى

بووة. ثرؤسةكة بةردةم ئاستةنطةكانى
ذوورى هؤَلى لة ــردوودا راب هةفتةى لة 
وةك كؤنفرانسَيك هــةولــَيــر، بــازرطــانــى
كةرتى ثةرةثَيدانى بةرنامةى درَيذةثَيدةرى

سازكرا. كشتوكاأل وةبةرهَينانء
راطةياندنى بةرثرسى تةها، عةبدلواحيد
بةشداربووى هةولَيرو بازرطانى ذوورى
كؤتايى «لة وت: رؤذنامةى  بة  كؤنفرانسةكة،
ئاوةدانكردنةوةى رَيكخراوى رابردوودا ساَلى
ئابوورى هةَلسةنطاندنَيكى ئةمريكى هةرَيمى
لة كرد، يةكَيك ثالندانان وةزارةتى بة ثَيشكةش
بكرَيت ئامادةكاريى كة ئةوةبووة هةوَلةكانيان
بة تايبةت كةرتى طشتىء كةرتى بؤئةوةى

كاربكةن». هاوبةشيى
هةرَيم ثالنداناني وةزيرى كؤنفرانسةكةدا لة
كةرتى بة طرنطيى دةبَيت كة لةوةكرد باسى

هؤى دةبَيتة كةرتة ضونكة ئةو بدرَيت، كشتوكاأل
هةرَيمى لة  ئابوورى ثةرةثَيدانى سةرضاوةى 
هةرَيميش ئاوةدانكردنةوةى تيمى كوردستاندا،

ثَيشكةشكرد. لةوبارةيةوة راثؤرتَيكيان
لةسةر طفتوطؤ كؤبوونةوةء لةوماوةيةدا
بريتي يةكةم ئابوورى كرا، رؤذى كةرتى دوو
دووةم رؤذى  بازرطانى، كشتوكاألء لة بوو
كؤتاييدا رؤذى  لة بيناسازيي، ثيشةسازىء 

خزمةتطوزارييةكان كرا. باسى وةبةرهَينانء
رَيكخراوة نوَينةرى كؤنفرانسةكةدا لة
راوَيذكارى زانكؤو وةزارةتةكانء ثيشةيىء
ئةمريكى ئاوةدانكردنةوةى تيمى رَيكخراوى

ئامادةبوون. نونيز)، (ماتون
ذوورى سةرؤكى خةيات، جةليل دارا
بؤ لَيدوانَيكدا ثيشةسازيى هةولَير، لة بازرطانىء
هةَلبذَيردرانء سَيكتةرانةى «ئةو وتى: رؤذنامة
بؤ بكرَيت ضى كة كرا لةبارةوة طفتوطؤيان
كؤتايى لة كةرتانة، ئةو بةرةوثَيشبردنى
دةرئةنجامةكان لة ثوختةيةك رؤذَيكدا هةر
سةرؤكايةتيى بة دةدرَيت دواتر ئامادةكراء

هةرَيم». حكومةتى
كؤنفرانسةكة كة بةوةكرد ئاماذةشى دارا
ئاوةدانكردنةوةى تيمى كارةكانى درَيذكراوةى
سةرثةرشتى ئةمريكييةكان كة هةرَيمة،

دةكةن.
تةواوكةرَيك بة طشتى وةك كؤنفرانسة ئةم
رابردوودا لةماوةى كة راثؤرتةى ئةو بؤ واية
تيمىئةمريكىثَيشكةش بةحكومةتءوةزارةتى
لةسةر جةختكرايةوة لَيرةدا كرد، ثالندانانيان
سَيكتةرانة ئةو بؤئةوةى  بكرَيت  ضى ئةوةى

ثَيشبخرَين.
سةرؤكى وةبةرهَينان، طرفتةكانى دةربارةى
«ثَيشبينى وتيشى: هةولَير بازرطانى ذوورى
ثَيداضوونةوةى داواى وةبةرهَينةران كة دةكةم

بكةن، وةبةرهَينان ياساى بإطةكانى لة هةندَيك
وةبةرهَينةرانةوة لةاليةن  كؤنفرانسةكةشدا لة

ثَيكرا». ئاماذةى
ياسايةك هةبوونى ثَيويستى بة سةبارةت
تايبةتء كةرتى ثةيوةندى نَيوان رَيكخستنى بؤ
ثَيويستى «ئةوة وتى: جةليل دارا طشتى، كةرتى
ئابووريى هةرَيم سيستمى ضونكة ياسا نيية، بة
دةإوات، بةإَيوة ئازاد بازاإي سيستمى لةسةر
بؤئةوةى تايبةت كةرتى ــة دةدات رؤأل واتــا
كارةكان ئيشء  كة هةبَيت ضاالكى رؤَلَيكى
هةرَيم حكومةتى هةروةها  ببات،  بةرةوثَيش
بة تايبةت كةرتى كة ئةوةية لةسةر ويستى
وةبةرهَينان سَيكتةرةكانى زؤرينةى ئيشوكارى
طةشةكردن سَيكتةرانةدا لةو بؤئةوةى هةستَيت،

رووبدات».
بةإَيوةبةرى مستةفا، حةيدةر هةروةها
دةستةى لة لَيكؤَلينةوة زانياريىء طشتيى
وتى: رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكدا لة وةبةرهَينان،
ثَيشنيازو هةر كراوة وةبةرهَينةران لة داوا
دةستةى بة سةبارةت هةية سةرنجَيكيان
ياساكةىء اليةنى طشتى بة وةبةرهَينان
بؤئةوةى بيخةنةإوو با يدكةى، اليةنةكانى
لةسةر ئيشى بكرَيتء حكومةت بة ثَيشكةش

بكرَيت.
ثَيدانى كَيشةى كوردستان وةبةرهَينةرانى
كة طرفتانةى لةو  يةكَيكة ئةمة هةية،  زةويان

بكةن. ضارةسةرى دةيانةوَيت وةبةرهَينةران
وةبةرهَينةرانى لة «بةشَيك وتيشى: حةيدةر
هةبوو، زةويان نةبوونى كَيشةى تايبةت كةرتى
كارى زةوى ثَيدانى كة لةوةكرا باس ئةمةش بؤ

وةبةرهَينان». دةستةى نةك شارةوانيية،
لةسةر جةخت كؤنفرانسةكاندا كؤتايى لة
كارةكاندا، لة كرايةوة شةفافيةت هةبوونى
تايبةت ضؤن كةرتى باس لةوةكرا لةوةش جطة

وةبةرهَيناندا. لةبوارى بةشداربَيت زياتر
لَيكؤَلينةوة زانياريىء طشتيى بةإَيوةبةرى
روونكردةوة ئةوةى وةبةرهَينان دةستةى لة
بدرَيتء تواناكان بة  ثةرة كة  «بإياردراوة كة
ديارى وةبةرهَينان ثرؤذةيةكى  هةرجارةى

بكرَيت». بؤ بانطةشةى بكرَيتء
دةستةى سةرؤكى مــوحــةإةم،  هَيرش
وت: رؤذنامةى بة لَيدوانَيكيدا لة وةبةرهَينان،
ئَيمة بةآلم هةية، زةوى كَيشةى «دةزانين
بؤ ثةيوةنديدار اليةنى  بة دةكةين ثةيوةندى
ضونكة زؤرجار بةوةبةرهَينةران، ثَيدانى زةوى
دةكات، داواى وةبةرهَين كة زةوييةى ئةو
نيية، ثيشةسازيى كشتوكاَلييةء زةوييةكى
لة ثَيدةدةين ديكةى زةوييةكى واهةية جارى

ديكة». ناوضةيةكى
ئةوةى وةبةرهَينان  دةستةى سةرؤكى 
شارو لة ماستةرثالن نةبووني كة روونكردةوة
ئةو دروستبوونى بؤ هؤكارَيكن شارؤضكةكان
شارء ماستةرثالنةكان لة «تا وتيشى: كَيشةية،
ئةو ناتوانين تةواونةبَيت، ناحيةكاندا قةزاء
تةواوبوو، كة بةآلم ضارةسةربكةين، كَيشةية
لة وةبةرهَينةران بة بدةين زةوى دةتوانين

ياسادا». ضوارضَيوةى
دةستةى سةرؤكى كة ئامارةى ئةو بةثَيى
ساَلدا سآ ئاماذةى ثَيكرد، «لةماوةى وةبةرهَينان
وةبةرهَينةران، بة دراوة  زةوى ثارضة (١٦٢)
بؤ دؤنم بيست لةنَيوان زةوييةكانيش رووبةرى

زةويداية». دؤنم هةزار دوو
لةسةر  وةبةرهَينةرانى تَيبيني ناوبراو  
ــرتء وةط بةهةند وةبــةرهــَيــنــةران ياساى 
لة وةبةرهَينةران كارى  «هةوَلدةدةين  وتى:
ثشتيوانى ببةينء بةرةوثَيش كوردستاندا
با هةية دةكةم، هةر كَيشةيةكيان وةبةرهَينةران
بكةين». تا طفتوطؤى لةبارةوة سةردانمان بكةن
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دةدرَيت طشتى تايبةتء كةرتى نزيككردنةوةى لَيك هةوَلى

هةية زةوييان كَيشةى ثَيدانى وةبةرهيَنةران

سةرثةرشتيار
ئيبراهيم ئارا

٩٠٣٢ ١٥٠ ٠٧٧٠ 
فاتح شَيخ محةمةد

٦٠٠٦ ١٤١ ٠٧٧٠ 

داواي  ● وةبةرهَينةران

ياساي بة ثَيداضوونةوة

دةكةن هةرَيمدا وةبةرهَيناني

زةوي نةكردني ● تةرخان
وةبةرهَينةران لة هةندَيك بؤ

اليةن حكومةتةوة، يةكَيكة لة

طةشةكردني ئاستةنطةكاني لة

كوردستان وةبةرهَينان لة

www.ne
tew

e.c
om




