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زدييةكـان ئـيـَ زامـى

ت ةقـيـَ دةشـلـَ طـؤمـةكـة

ل٢

ئةو كارمةندانة كؤمسيؤن
رَيطةيان دادطا كة دةداتة

داوة ساختةكاريى بة
بةشارةتى سامان

نةجم فةالح

لة  ــيــان ــنــةطــرتــن رَي ــؤى  ــةه ب  
باآلى كؤمسيؤنى ساختةكاريى،
دةركردنى بإيارى هةَلبذاردنةكان
كؤمسيؤنء كارمةندَيكى ضةند
دةداتء مووضةكةيان ثَينةدانى

دادطا. بة دةياندات
هــةَلــبــذاردنــةكــانــى رؤذى  ــة  ل
تةمموزدا (٢٥)ى لة كوردستان
ـــؤإانء ط ليستةكانى ــةن ــةالي ل
ضاكسازيى ــوزارىء ــط ــةت ــزم خ
ثَيشكةشى ــةك ــاآلي ــك س ــد  ضــةن
كرا هةَلبذاردن باآلى كؤمسيؤنى
كارمةندانى ثابةندنةبوونى بةهؤى
رَينماييةكانى ياساء بة كؤمسيؤن
كارى لة رَيطةنةطرتن  كؤمسيؤنء 
بإياريدا كؤمسيؤنيش ساختةكاريى،
سزا سكاآلكان ئةو كارمةندانة بةثَيى

بدات.

ئةندامى عةبدولكةريم، سةردار
بــاآلى كؤمسيؤنى ئةنجومةنى
بةو ــاذةى ــام ئ هــةَلــبــذاردنــةكــان،
«لةكاتى ــى: وت ــردء ك سكاآليانة
ــبــذاردنــةكــةى ئــةنــجــامــدانــى هــةَل
سةرؤكايةتى كوردستانء ثةرلةمانى
ليستَيكةوة ضةند لةاليةن هةرَيم،
كارمةندانى لــةســةر ســكــاآليــان
كؤمسيؤنى بة ثَيشكةش كؤمسيؤن
كة ــرد، ك هةَلبذاردنةكان ــاآلى  ب
دةنطداندا وَيستطةيةكى ضةند لة
جَيبةجآ كؤمسيؤنيان يــاســاى
خؤشكردووة رَيطةيان نةكردووةء
ــاتء ــروق خ ــى ــردن ــك ــت ــؤ دروس ب

ساختةكاريى».
وتيشى: عةبدولكةريم ســةردار
بإياريداوة كؤمسيؤنيش «بؤية
بة بدات  سزاى كارمةندانةى ئةو 
ثَينةدانى كؤمسيؤنء  لة دةركردنيان 
رةوانةى دواتريش مووضةكةيانء

دادطايان دةكات».

رؤذنامة

لة هةريةك عــةرةب،  توركمانء  اليةنةكانى
برايةتىء ليستى كةركوكء لة ئةمريكا كونسوَلى
ئامادةنةبوون كة تؤمةتبار دةكةن، يةكَيتى ثارتىء
ليستى ئةندامَيكى بدةنآء ئيدارييان ثؤستَيكى هيض
بة شارةكة لة ئةمريكا ثَيشووى كونسوَلي برايةتيش
«ئةوةندةمان دةَلَيت: ءةسفدةكاتء هةَلوَيست» «بآ
توركمان، بؤ عةرةبء مافى خؤمان لة كرد سازش
تانةلَيدان ــارى دووض خؤمان نةتةوةكةى  الى

بووين».
توركمانى بةرةى ليستى ئةندامى مةهدى، عةلى
رؤذنامةى بة كةركوك،  ثارَيزطاى ئةنجومةنى  لة
ئاَلؤزبوونى لة يةكةم «بةرثرسيارى  راطةياند:
ضارةسةر، بة  نةطةيشتن كةركوكء كَيشةكانى 
بووة، ئةمريكا  ثَيشووى كونسوَلى كيطنى هاوارد 
كةمتةرخةمييةكان ديكةى بةشَيكى كةركوك لة

دةكةوَيتة ئةستؤى ثارتىء يةكَيتى».
ليستى سةرؤكى  جبورى، خةليل محةمةد 
ئةنجومةنى لة عةرةبى كؤماريى طردبوونةوةى
راطةياند: رؤذنــامــةى بة كةركوك، ثارَيزطاى
ضارةسةرى كَيشةى بةدواى اليةنةكان «سةرجةم
هةموو كة بةشَيوازَيك طـــةإاون، كةركوكدا

كة اليةنَيكيش تةنيا بن،  رازى  ثَيي اليةنةكان
ضارةسةرو دؤزينةوةى لة رَيطربووة بةردةوام
خؤى، هةَلوَيستةكانى لةسةر كردووة ثَيداطريى
ئةوان هةر برايةتى بووة، كة بة بإواى من ليستى

يةكةمن». بةرثرسيارى
برايةتى ليستى ئةندامى عةسكةرى، ئةحمةد

رؤذنامةى بة كةركوك، ثارَيزطاى ئةنجوومةنى لة
هةَلوَيستء بآ ثياوَيكى كيطن «هاوارد راطةياند:
دَلطران خؤى لة كةس هيض نةيويستووة تةوافوقييةو
توركمانى اليةنى هةندَيك عةرةبىء اليةنى بكات،
نةبوون». رازي بة هيض شتَيك توندإةوبوونء زؤر
داية ل٥ لة وردةكاريى

رؤذنامة

تَيكدانى ــة ب دذ  كةمثةينى
كوردستان، هةرَيمى شوَينةوارةكانى
بارزانى لَيثَيضينةوة لة نَيضيرظان داواى
فةتاح عومةر  حكومةتء سةرؤكى 

حكومةتء سةرؤكى ثَيشووى جَيطرى
هةولَير ثارَيزطارى هــادى ــةوزاد ن
تؤمارنةكردنى بة  سةبارةت  دةكةن
ثَيطةيةكى وةك هةولَير ــارى ش

يونسكؤ. رَيكخراوى لة مَيذوويى
داية ل٣ لة وردةكاريى

ناونيشان: تةنيشت طوندى ئةَلمانى يةك

بةرامبةر طةإةكى تووى مةليك 

بؤ ثةيوةندى لة نؤرماَلةوة: ٥٧٠٠       لة مؤبايلةوة: ٠٥٣٥٧٠٠
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ئايا دةزانيت؟!
    * ئايا دةزانيت كة كؤمثانياى ناليا تا بةروارى ٢٠٠٩/٩/١  

شوقةكانى طوندى ئةَلمانى دوو دةدات بة قيستى ٥ ساَل و بَى 

هيض زيادة خستنةسةرَيك]!

    * ئايا دةزانيت لةدواى ئةو بةروارةوة فرؤشتنى سةرجةم 

يةكةكانى طوندى ئةَلمانى دوو دةبَيتةوة بة كاش]!

   * ئايا زانيوتة زؤرَيك لةو مواسةفاتانةى لة طوندى ئةَلمانى 

دوودا هةن بؤ يةكةمجارة لة سلَيمانيدا بةكاربَين وةك دةبَل 

ديوارى خشت و سيسمؤ، شوشةى تايبةتى دةبَل طالس، سَيتى 

موشتةمةالت بة ماركةى ظَيترا و ضةندةها مواسةفاتى تر]!

   * ئةوةش بزانة لة طوندى ئةَلمانى دوودا ظَيال بة رووبةرى 

(٣٦٠ تا  ١٤١٠مةتر) هةية كة بةرزترين مواسةفاتى جيهانيى 

لة دروستكردنيدا بةكاردةهَينرَيت و مةسبةح و ساونا و شوَينى 

بليارد و باخى طةورةى تَيداية.

سةرؤكى لة ليَثَيضينةوة داواى
ثَيشووىء جَيطرى حكومةتء
دةكرَيت هةولَير ثارَيزطارى

شاآلو فةتاح

سياسةتى بؤ واشنتؤن، ثةيمانطاى
كة دةزانَيت بةثَيويستى نزيك خؤرهةآلتى
لةطةأل وآلتَيكى ديموكراسى مامةَلةى ئةمريكا
لةوة ئؤباماش ئيدارةى بكاتء كوردستاندا
كوردستان كة دةستوورى ئاطاداردةكاتةوة

بةرهةمدةهَينَيت. شاراوة» «ديكتاتؤرييةتى
كاروبارى بؤ  واشنتؤن ثةيمانطاى 
لة كة راثؤرتَيكدا لة  نزيك، خؤرهةآلتى

باس بآلوكراوةتةوة، ثةيمانطاكةدا وَيبسايتى
ثَيشنياز دةكاتء كوردستان بارودؤخى لة
خؤى سياسةتى ئؤباما ئيدارةى كة دةكات

كوردستان. هةرَيمى دةربارةى بطؤإَيت
دروستبوونى لة باس راثؤرتةدا لةم
لة باآلنسكراو ثةرلةمانى سيستمَيكى
هاتووة، تَييدا دةكرَيتء كوردستاندا هةرَيمى
ثَيويستة لةمةودوا ئةمريكا مامةَلةى وآلتَيكى
بةآلم بكات، كوردستان لةطةأل ديموكراسى
سةرؤكايةتيدا دةسةآلتةكانى بةشى لة

ــة رةشــنــووســى ل ــة ــة رةخــن ــةك ــؤرت راث
بةوةى دةطرَيت كوردستان دةستوورى
سةرؤكى بةخشيوةتة زؤرى دةسةآلتَيكى

هةرَيم.
دوو  دةنــووســَيــت، ــة  ــةك ــؤرت راث  
ــوورى ــت دةس ــؤ دةرضـــوونـــى ـــةوأل ب ه
هةوَلةكةى شكستيهَيناوة، كوردستان
ياساييةوة رووى لة تةمموزيش (٢٤)ى
ياسايىء لةكاتى ضونكة طومانلَيكراوة،

نةبووة. ثةرلةماندا كاركردنى ئاسايى

دةكات، لةوة باس راثؤرتةكة دواتــر
لةطةأل بةئاشكرا ـــؤإان ط ليستى كــة 
نةك ثةرلةمانيداية سيستمَيكى بوونى
ثةرلةمانتارةكانى ئةطةر  سةرؤكايةتى،
ئةوا بكةن، ثشتطيرييان نيشتمانيش يةكَيتى
بؤ دروستبكةن فشارَيك دةتوانن بَيطومان
بؤية دةستوورة، ئةو هةمواركردنةوةى
ئيدارةى بؤ ئةوة ثَيشنيازى راثؤرتةكة
لة ثرؤسةى ثشتطيريى كة ئةمريكا دةكات،
بةآلم كوردستاندا، لة بكات سياسيى

ثرؤسةية ئةم ضاودَيريى بةئاطاييةوة
بكات.

لة  ديموكراسى دةَلَيت: راثؤرتةكة  
كوردستاندا شايانىطرنطيثَيدانةء سيستمَيكى
كوردستان لة ديموكراسييةت ثةرلةمانيش،
وآلتَيكى هةر ئاستى لة بةرزتردةكاتةوة
ئةو بةآلم ناوةإاستدا، خؤرهةآلتى ديكةى
بة بةخشراوة سةرؤكايةتييةى دةسةآلتة
لة كوردستاندا دةستوورى لة ســةرؤك

زياترة. شاراوة ديكتاتؤرييةتَيكى

ديكتاتؤرييةتى هةرَيم واشنتؤن: دةستووري ثةيمانطاى

بةرهةمدةهيَنَيت شاراوة

www.asiacell.com
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عةدنان عوسمان

لة هةشتاكاندا، ساآلنى لة دةطَيإنةوة
ضيية راى دةثرسن كورد بةرثرسَيكى
دةَلَيت ئةويش  سارد؟  جةنطى  بةرامبةر 
مةتر بة ساردو طةرم نادةم نيو طوآ من
ئةم دةكةم!  خؤم شةإى كةوتبَيت بةفر 
بةرثرسانى ميدياو هةَلوَيستى نوكتةية
باسةى ئةو دواى بةبيرهَينامةوة حيزبى
سَيبةر. حكومةتى يان كابينة، لةسةر ئَيمة
بة بةزةيى نازانَيت مرؤظ راستيشدا لة
سياسييانة(!) جؤرة ئةم كة بَيتةوة ميللةتدا
عةقَلى بؤ خةم يان دةبــةن، بةإَيوةى
ئةم ثَيكةنينهَينةرةى نةزؤكء سياسيى
مخابن بةطشتى بةآلم بخوات، بةرثرسانة
ئةو زؤرة، رؤشنبيريية هةذاريية ئةو بؤ
بَيئاطايية ئةو بةستةزمانيية، كَلؤَلىء
شَيوازةكانى سياسييةكانء تَيرمة لة

دةوَلةت. دةزطاكانى ئيشكردنى
بةرثةرضدانةوة ئةو مةبةستم لَيرةدا
حيزبىء ميدياى غةريبةى  عةجيبء
ــدارة ــةآلت دةس حيزبى  بةرثرسانى
ئةوان ئَيمة؛ بؤضوونةى بةو بةرامبةر
هيض بة نوسيويانة ساويلكانة زؤر
سَيبةر حكومةتى نين رازى شَيوةيةك
يةك تةنها وآلت دةبَيت دروستبكرَيتء
هةرضةندة من ببات!! بةإَيوةى حكومةت
ئةمانة ســومــعــةتــى  ــة ب طــوآ  زؤر 
ئةمة هيواخوازم هَيشتا بةآلم نــادةم،
هةر زمانَيك، هيض سةر وةرنةطَيإدرَيتة
ميللةتةكة، حورمةتى لةبةر نةبَيت هيض
جاهيالنة ئةم رازين ضؤن بوترَيت نةوةك

ببةن. بةإَيوةتان
ئةطةر ئاسايى خوَينةرَيكى هــةر
بكات، فةرهةنطة سياسييةكان سةيرَيكى
حكومةتى ــةدواى ب ئينتةرنَيت  لة يان
بطةإَيت الــظــل)دا (حكومة سَيبةر
زاراوةيةى ئةم واتاى  ماناو  بةئاسانى
ئةمة لةوةى تَيدةطات دةستدةكةوَيتء
هَيزة ئاساييةكانى كــارة لة يةكَيكة
دروستكردن، بؤ ئؤثؤزسيؤنةكان، 
سَيبةر كابينةى دروستنةكردنى يان
كةس ناكاتء ئيزنوةرطرتن بة ثَيويست
مةسةلةيةكى لةسةر بإيار نيية بؤى
ضونكة خؤى، حيزبةكة  لة جطة  وابدات،
بوونى رةمزيية. حكومةتَيكى  ئةمة
ثشَيوىء هةر نةك سَيبةريش  كابينةى
بة رَيك بةَلكو دروستناكات، ئاَلؤزى
لة سةقامطيريى لة جؤرَيكة ثَيضةوانةوة
دةسةآلتء (بة دةوَلةتدا دامةزراوةكانى

هةستَيكى نيشانةى ئؤثؤزسيؤنةوة)ء
رةخنةى بؤ بوار بةرثرسيارَيتييةو باآلى
سياسى فـــةوزاى ئاَلؤزيىء ــةالء الب

ناهَيَلَيت.
لةسةر كورتى بة هةوَلدةدةين لَيرةدا
قسة هةندَيك سَيبةر حكومةتى سيماكانى
ثَيويستبوونى لةسةر بةتايبةت بكةينء
ــى ئــةمــإؤى كــوردســتــان ــع ــؤ واق ب

بكةين. هةَلوةستةيةك

سيَبةر؛ كابينةى يان حكومةت

حيزبى كة دةوترَيت حكومةتة بةو
ثاش دروســتــيــدةكــات، ئؤثؤزسيؤن
هةَلبذاردنةكاندا لة  ناتوانَيت ئــةوةى
حكومةت كة بهَينَيت  دةنطة رَيذةى  ئةو
هةَلبذاردنةكان، دواى ديارة ثَيكبهَينَيت.
طةورةترين سةرؤكى وآلت سةرؤكى
رادةسثَيرَيت ثةرلةمان نَيو فراكسيؤنى
ئةويش نوآ، حكومةتى ثَيكهَينانى بؤ
فراكسيؤن طةورةترين سةرؤكى واتة
كورسييةكانى رَيـــذةى طــوَيــرةى بة 
تازة كابينةى سةربةخؤيانة ليستةكةى
لةطةَل بة هاوثةيمانَيتى يان ثَيكدةهَينَيت،
لةو يةكَيك ئةطةر ــردا، ت حيزبةكانى
زؤرى رَيذةيةكى خاوةنى  حيزبانةى
ئةو ناو نةإواتة ثةرلةمانيية كورسى
حكومةت بةشدارى هاوثةيمانَيتيةوةء
دةبَيتة حــاَلــةتــةدا لــةو ــةوا ئ نــةكــات، 
ضاودَيريى ئؤثؤزسيؤنء فراكسيؤنى
هةموو ــات، دةك حكومةت  كارةكانى 
رةخنةطرتن بؤ دةقؤزَيتةوة دةرفةتَيكيش
لة تــانــةدان حكومةتةكةء ــةداى ئ لة 
حاَلةتانةى ئةو نين  كةميش  كارةكانى،
كاتَيكى لة دةسةآلتيش ئؤثؤزسيؤنء كة
تةبايى جؤرَيك لة هاوكارىء هةستياردا
نموونة بؤ دروستدةبَيت لةنَيوانياندا كاتى

سَيثتةمبةر. ١١ ثاش ئةمريكاى لة
ئؤثؤزسيؤنى حيزبى ــة ــةوات ك
ـــةدا خــؤى ـــاوةي م ـــةو ســـةرةكـــى ل
خؤى شكستى قةرةبووى ئامادةدةكات
لة سوود بكاتةوةء هةَلبذاردنةكاندا لة
رةخنةطرتن بؤ ببينَيت دةرفةتةكان هةلء
هةَلبذاردنى لة حكومةتء كارةكانى لة
بتوانَيت وابهَينَيت  رَيذةيةكى داهاتوودا 
حاَلةتةشدا لةم  ثَيكبهَينَيت. نوآ  كابينةى
ئؤثؤزسيؤنى دةبَيتة ئةمإؤ دةسةآلتى

ثَيضةوانةشةوة. بة سبةىء
ئةو بةجَيطةياندنى بؤ ئؤثؤزسيؤن
سَيبةر كابينةى  ثَيكهينانى ويستةى، 
كردنى ضاودَيرى بؤ هةم  ثَيكدةهَينَيت،

كابينةىحةقيقىء هةميش بؤئامادةكردنى
دةست. دةسةآلتطرتنة ستافى داهاتووى
راستةقينةو كابينةيةكى كابينةية ئةم
تةنها دةسةآلت نيية،  دةسةآلت  خاوةن
ئةو حكومةتةوةية، ثةرلةمانء بةدةست
دةستوةربداتة دةربكاتء بإيار ناتوانَيت
ئةركى بةَلكو حكومةت، كاروبارةكانى
كردنء تَيبينى ضاودَيرىء تةنها ئةو
كة وآلتدا ديارة لة هةندَيك رةخنةطرتنة،
ئؤثؤزسيؤن رؤَلى لة سنوور بَي رَيزَيكى
نةنوسراودا عورفى لة جؤرَيك دةطيرَيت
وةزيرةكانى بةشداريثَيكردنى بؤ هةية،
كؤبوونةوةو هةندَيك لة سَيبةر كابينةى

هةستياردا. طرنطء سةردانى
سةرةكى خةسَلةتى باسمكرد وةك
كردنة، ضاودَيرى سَيبةرة كابينةى ئةم
بؤ ئةلتةرناتيظة ثرؤذةو ئامادةكردنى
ئؤثؤزسيؤن حكومةت. حيزبى كارةكانى
فيعليية وةزارةتــة لة يةكَيك هةر بؤ 
كةسَيك حكومةت كابينةى طرنطةكانى
ئةو بؤ سَيبةر وةزيرى وةك دادةنَيت،
دةسةآلتَيكى هيض كةسة ئةم وةزارةتة،
نيية، حكومةت ئةندامى  نييةء  تةنفيزى
ستافَيكةوة هؤى بة يان تةنها بة ئةو
ضاودَيريكردنى سةرقاَلى رؤذانـــة
ئةمى كة وةزارةتــةيــة  ئةو  كارةكانى
لةسةر قسة ــراوة، ك دةستنيشان  بؤ 
بإيارةكارنى بةياننامةكانى، كارةكانى،
ئةلتةرناتيظى دةكــاتء ــة وةزارةت ئةو 
بؤ دةدات ثَيشان خــؤى حيزبةكةى
الى بؤ وآلت طشتى راى راكَيشانى
هةروةها حيزبةكةى. سياسةتةكانى
بؤ دةبَيت دانانى ثرؤذةو ياسا سةرقاَلى
تَيبينىء ثةرلةمانداء لة فراكسيؤنةكةى
سةرنجةكانى خؤى لةسةر ئةو ياسايانةى
دةكرَيت لةسةر قسةى ثةرلةماندا لة

بةردةم فراكسيؤنةكةى. دةخاتة

سيَبةر حكومةتى سودةكانى

سوودةكانى دةكــرَيــت كورتى بة 
دوو لة حكومةت لة  جؤرة  ئةم بوونى

كؤبكةينةوة: سةرةكيدا خاَلى
بؤ دةبَيت جديى هاوكارَيكى يةكةم:
ياساو دانانى بؤ ثةرلةمان نَيو فراكسيؤنى
بإيارةكانى ياساء بةرهةَلستكاريى
هةَلسوكةوتةى ئةو  بةمةش  حكومةت،
ـــةتء ـــةوزةوي ف ــة ل ــؤن ــي ــؤزس ــؤث ئ
خاوةنى ــتء دةردةضــَي بَيبةرنامةيى
مةنتقى بةديلى كاركردنء  سيستمى
باش كارئاسانييةكى ئةمةش كة دةبَيت

دةدات. فراكسيؤنة ئةو كارةكانى بة
طرتنة بؤ  خؤئامادةكردنة دووةم: 
دوو لة ئةمةش دةســـةآلت، دةستى
لةاليةك دةبينَيتةوة؛ خؤى مةسةلةدا
داهاتوو ستافى لة بير ئَيستاوة لة هةر
نةخشةى بةرنامةو بة ــةوة ــراوةت ك
بة ثَيويست هةم بةمةش ئامادةكراوةوة،
ناكاتء هةَلبذاردن دواى ثةلةثرؤزَيى
نةخشةى خاوةنى حكومةت هةميش
لةاليةكى دةبَيت. خؤى ئامادةكراوى
بؤ دةبَيت باش دةرفةتَيكى تريشةوة
واتة ئةو وةزيرة، هةَلسةنطاندنى تواناى
بؤ كةسة  ئةو كارامةيى  ماوةيةدا  لةو 
توانايدا لة ئايا كة دةردةكةوَيت حيزب
يان بدات، وةزارةتة ئةو ئيدارةى دةبَيت
بة حيزب لةسةرةتاوة  هةر ثَيويستة 
بةم بطةإَيت.  شياوتردا كةسَيكى دواى 
كادرَيكى ئؤثؤزسيؤن طروثى شَيوةيةش
بةرنامة خاوةن ئةزموونء ئامادةكراوى
بة دَلنيايى لة جؤرَيك دروستدةكاتء
توانايىء ديــارة دةدات.  دةنطدةرانى
سَيبةرانةش وةزيرة ئةو ناوبانطى ناوء
زيادبوون، لة دةبَيت طةورةى رؤَلَيكى
لةكاتى دةنطةكان دةستدانى لة يان
خةَلكى كاتَيك ضونكة هةَلبذاردندا،
دةزانَيت هةَلبذاردنةكان  ثَيش  وآلت
يان ناوخؤ، وةزيرى دةبَيتة كةس فآلنة
تينَيكى طوإو ئةوة يان... تةندروستى،
يان حيزبة ئةو جةماوةرَيتى بة باش

دةدات. طروثة

طرنطة؟ كوردستان بؤ ئةمة بؤضى

جيطيرةكان ديموكراسيية وآلتة ئةطةر
ئةم خاوةنى درَيذة دوورو ساآلنَيكى
ئؤثؤزسيؤنكردنداء كارى لة شَيوازةن
لةسةر بزانن ثَيويستى  بة  تائَيستاش
شارستانيية ديموكراسىء نةريتة ئةم
ئةمإؤى بؤ ثَيمواية ئةوا بن، بةردةوام
دروستكردنى كــوردســتــان واقــعــى 
ئؤثؤزسيؤن هَيزى بؤ سَيبةر كابينةى
تايبةتيش بة طرنطترة ثَيويستترء زؤر

طؤإان. ليستى بؤ
ليستى دةستى لةسةر ئؤثؤزسيؤن
دَلخؤشكةر، بةحةقيقةتَيكى بوو طؤإان
فراكسيؤنى ئَيمة يــةكــةمــجــار ــؤ  ب
ئؤثؤزسيؤنمان فراكسيؤنى حكومىء
ضةترى لةذَير هةردووكيشيان دةبَيت،
لــة ضــوارضــَيــوةى ــةك بــاَلــةخــانــةو ي
بؤ ــةن ــاردةك ك شةرعييةتدا  ياساو
واتة بةرنامةكانيان، بةئةنجامطةياندنى

شارستانىء ملمالنَييةكى  هةموواليةك
ــةآلتء دةس لةثَيناو ــات دةك مةدةنى
داخــوازيــيــةكــانــى بــردنــةثــَيــشــةوةى

اليةنطرانى.
تاقيكردنةوةية ئةم تازةيى حوكمى بة
لةسةر ثَيويستة كــوردســتــانــدا، لــة 
هَيزة سةركردايةتى كة طؤإان ليستى
دةكات كؤمةَلطا نَيو ئؤثؤزسيؤنةكانى
خؤى بــةرنــامــةى ــالنء ث بــــةردةوام
دةسةآلت جديى  ضاودَيرَيكى هةبَيتء 
كاتء ساتى لة خؤى رةخنةكانى بَيتء 
حكومةت كارنامةى لة دياريكراودا

بطرَيت.
ــيــســتــى طــــــؤإان لــيــســتــَيــكــى ل
دةيةوَيت بنياتنةرةو ريفؤرمخوازى
سيستةمء خاوةن بةهَيزء كؤمةَلطايةكى
كة ئَيستادا لة دروستبكات، بنةما
ثَيويستة ناكات دةسةآلتدا بةشداريى لة
ورديي بة كارابَيتء ئؤثؤزسيؤنَيكى
فيعلى دةسةآلتى رةخنةطرى ضاودَيرء
طرنطة ئةركة ئةم بةجَيطةياندنى بؤ بَيت،
نيية، بةس ثةرلةمانى فراكسيؤنى تةنها
ئَيمة كوتلةية، ئةو شانبةشانى ثَيويستة
بؤ دروستبكةينء سَيبةر كابينةيةكى
يان كةسَيك فيعلى، وةزارةتَيكى هةر
حاَلةتةشدا لةم دروستبكةين. ستافَيك
جةماوةرى ثيشانى ئةوة ليستةكةمان
دةدات طــؤإانــخــوازان كــوردســتــانء
بؤ هةية جديي ثالنى بةرنامةو كة 
ئَيستاوة لة هةر دةسةآلتء طرتنةدةستى
نةخشةى دةكَيشَيتء ئةوة بؤ نةخشة
طرتنةبةرى بؤ ئــامــادةدةكــات خــؤى 

كؤمةَلطادا. لة راستةقينة طؤإانكاريى
لة سَيبةر كابينةى  دروستكردنى 
روونيشة ئاماذةيةكى كوردستاندا
ئــؤثــؤزســيــؤنــبــوونء جدييةتى  ــة  ب
ســةوداء ســاتء لة دووركــةوتــنــةوة
بيانوء لةذَير درؤزنانة هاوثةيمانى

جؤراوجؤردا. ناوى
نيشانةكانى لة يةكَيك حاَلةتدا لةم
خــاوةن راستةقينةء ئؤثؤزسيؤنى
بؤ خؤئامادةكردنة ــاوات، ئ ــةونء  خ
دروستكردنى دةسةآلت، طرتنةدةستى 
لَيهاتووة شــارةزاو تواناو بة كاديرى
بةرنامةى دانانى نزيكة، ئايندة ئةو بؤ
بةردةوامة ئةلتةرناتيظى بوونى تؤكمةية،
حكومةت، ثرؤذةكانى سةرجةم بؤ
بةإَيوةبردنى لة فيعليية بةشداريكردنى
لَيثرسراوَيتى، بة هةستكردنة كؤمةَلطادا،
ثةراوَيزبوونء لة  دووركةوتنةوةية 
ثةراوَيزخستن. بة هةوَلى رةتكردنةوةى

بـةر سـيـَ كــابـيـنـةى

عارف ستارة

تَيكدانى بة دذ كةمثةينى
كوردستان هةرَيمى شوَينةوارةكانى
بارزانى لَيثَيضينةوة لة نَيضيرظان داواى
فةتاح عومةر  حكومةتء سةرؤكى 
نةوزاد حكومةتء سةرؤكى جَيطري
دةكةن هةولَير ثارَيزطارى هادى
شارى تؤمارنةكردنى بة سةبارةت

مَيذوويى. ثَيطةيةكى وةك هةولَير
رَيكخراوى بةياننامةيةكى لة
رؤذنامة دةست كؤثيةكى كة يونسكؤ،
بةتَيكداني دذ كةمثةيني كةوتووة،
شوَينةوارةكانلةهةرَيمىكوردستاندا
بةرثرسة ضاوضنؤكي «بةهؤي هاتووة
هةولَير شاري سةرمايةدارةكانةوة،
رَيكخراوى لة مَيذوويي شوَينَيكي بة
داواشيان ئةذمارناكرَيت» يؤنسكؤ
لةطةأل ياسايي  لَيثَيضينةوةي كردووة 
بارزانيء نَيضيرظان  لة  هةريةك
بكرَيت. هادي، نةوزاد فةتاح، عومةر

بةناونيشانى كة بةياننامةكةدا لة
ثَيويستي كة دةسةآلت «ناثاكييةكي 
بةتَيكداني هةَلوَيستة» كةمثةيني دذ بة
زؤربةى كة شوَينةوارةكان،

دةرةوةى دانيشتووى ئةندامةكانى
ضةند بةهاتني ئاماذةى هةرَيمن
كردوءةء كوردستان بؤ ئةندامَيكيان
بةدواي نزيكةوة «لة  نووسيويانة:
تَيكداني لةسةر كؤكردنةوة زانياري
بةتايبةتي كوردستان شوَينةوارةكاني
طةإاونء هةولَيردا شاري لة
مةترسيداري زانياري كؤمةَلَيك
دةستكةوتووة، كوردييان دةسةآلتي
كوردي دةسةآلتي دةريدةخةن كة
ثؤلَيك طيرفاني ثإكردني لةثَيناو
هةنطاوي لة سأل بةرثرسةكان لة
كلتووري سةرمايةي  بة زيانبةخش 

ناكةنةوة». نةتةوة
كؤنفرانسي لة كةمثةينة ئةو
لة كة ثَيكهَينراوة، قةآل ثةرةثَيداني
هةولَير شاري لة (٢٠٠٩/٦/٢) رؤذي
بةبةشدارييزياترلة(٢٠٠)كةسايةتي
بياني عةرةبيء كورديء ئةكاديمي
شوَينةوار بواري شارةزاياني لة
نوَينةراني لةنَيوياندا ئةنجامدراوةء
بة سةر كة يؤنسكؤ، رَيكخراوى
ئامادةبوون. نةتةوةيةكطرتووةكانن
داواي يؤنسكؤ  بةياننامةكة بةثَيى 
كة كردووة، هةرَيم  دةسةآلتى  لة 

قةآلي هةولَير ضواردةوري بة طرنطي
بداتء كؤنةكانيشةوة طةإةكة بة
دواتر رؤذي بةآلم ثارَيزطاري بكرَيت،
لة خانووي (٣٥) هةولَير ثارَيزطاري
ئَيستاش تَيكداوةء تةعجيل طةإةكي
ديكة خانووي دةيان دةيةوَيت
تَيكبدات ئازار) (١١ي حةمامي لةطةأل

ئؤتؤمبَيل. ثاركي بيكاتة بؤئةوةي
تَيكداني بة دذ كةمثةيني
هةرَيمى لة شوَينةوارةكان
كة بةوةشداوة ئاماذةى كوردستان
ئامادةبوواني بة يونسكؤ نوَينةراني
راطةياندووة كؤنفرانسةكةيان
سةرةكييانةي هؤكارة لةو «يةكَيك
قةآلء نةتوانن ئةوةي هؤي دةبَيتة
شارَيكي وةك هةولَير  شاري
بدةن، لةقةَلةم مَيذوويي كلتووريء
تا قةآل ضواردةوري كة لةبةرئةوةية
خانووي نابَيت  (٣٠مةتريي)  جادةي
سيماي ضونكة بَيت، تَيدا بةرزي
ضةندين وَينةي دةشارَيتةوةء قةآل
ضواردةوري لة بةرزيان تةالري
وتةي بةثَيي كة نيشانداوة قةآل
ياساكاني بة دذ يؤنسكؤ نوَينةراني

شوَينةوارة».

بةياننامةكةدا ديكةى بةشَيكى لة
كؤنترين تؤمارنةكردني هاتووة
شارَيكي بة «هةولَير» جيهان شاري
يؤنسكؤء الي كلتووري مَيذووييء
ئةنجامي نةتةوةيةكطرتووةكان،
دةسةآلتي زيانبةخشةكاني هةنطاوة
خةسَلةتة ئامادةن كة كورديية،
مَيذووييةكاني شوَينةوارييء
هةتكي دابماَلنء دَيرين شارَيكي
لة شار دةرهَيناني ئةوان بؤ بكةن،
بؤية نيية، طرنط خةَلكةكةي شارء
وةك يؤنسكؤ كة لةوةي بَيباكن
كلتوورييةكاني طةنجينة لة يةكَيك

نا. يان دايدةنآ جيهان
كؤتايي بةياننامةكةدا كةمثةينى لة
تاوانةي ئةو ثَييانواية ناوبراو
طةلء بة بةرامبةر ناثاكيية دةسةآلت
دةكةن، هاوآلتيان لة  داوا نيشتمانء
ناياساييانةي كارة ئةو بةدواي
بوةستنةوةء دذيان بضنء دةسةآلتدا
كوردستان ثةرلةماني لة داوا هاوكات
سةرؤكي لة لَيثَيضينةوة دةكةن
جَيطرى فةتاحى  عومةر حكومةتء 
حكومةتء نةوزاد ثَيشووي سةرؤكى

بكرَيت. ثارَيزطاري هةولَير هادي

هةولَير نةناساندنى مَيذوويى بة لةسةر
بكرَيت هةرَيم باآلى لة سآ بةرثرسى لَيكؤلَينةوة داوادةكرَيت

بةروارى (رؤذنامة)كةتان (٥٣٢)ى ذمارة لة
(وةزارةتى ناونيشانى  بة بابةتَيك  (٢٠٠٩/٨/١٣)
ئَيستا دةركرد بإيارَيكى هةَلبذاردن ثَيش دارايى

بآلوكراوةتةوة. جَيبةجَييناكات)
سةرجةم ئاطادارى رؤذنامةكةتانء  بؤ
روونكردنةوةية ئةم بةإَيز خوَينةرانى

دةخةينةإوو.
رَينماييةكان بةثَيى دارايى ءةزارةتى ءةك ئَيمة
ثَيش خانووبةرة، ثَيشينةى ثَيدانى بة سةبارةت
بةردةوامين، هةَلبذاردنيش دواى هةَلبذاردنء
ثَيشينةى هاتووة  رَينماييةكةدا لة ءةك  بةآلم
بَيت مةتر (١٠٠) زةويةكيش دةدرَيتة خانووبةرة
هةبَيت، شارةوانى لة بيناى مؤَلةتى مةرجَيك بة
شارةوانييةوة بة ثةيوةندى  مؤَلةتيش  ثَيدانى
ثَيشينةى كة دةكةينةوة دووثاتى هةربؤية هةية،
بةردةوامى بة دارايى ءةزارةتى لة خانووبةرة
نةدات رةزامةندى شارةوانى كة بةآلم دةدرَيت،
(١٠٠) زةوى ثارضة هةندَيك مؤَلةتدانى لةسةر
شَيواندنى بةهؤى طةإةكَيك ضةند لة مةتريى
ءةزارةتى بة ثةيوةنديى ئةمة طةإةكةكة، سيماى
ءةزارةتى ءةك  ئَيمة دةَلَيين بؤية نيية، داراييةوة 
بإيارةكانى جَيبةجَيكردنى لةسةر سوورين دارايى

هةَلبذاردنيش. ثاش هةَلبذاردنء ثَيش خؤمان

راطةياندنى
دارايى وةزارةتى

٢٠٠٩/٨/١٣

لة روونكردنةوةيةك
داراييةوة ءةزارةتى
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عةبدولخالق دلَير

زنجيرةى كارةتوندوتيذييةكان لةدذى
ثارَيزطاى سنوورى ئَيزدى هاوآلتييانى
رؤذنامةنووسَيكى بةردةوامةو  موسأل
«ئَيزدييةكان بةوة دةدات ئاماذة ئَيزديش
سياسةتةكانى دووفاقيى سوتماكى بوونة

هةرَيم». ناوةندء حكومةتى
تةقينةوةيةكى لةمةوبةر دووســاأل
شةنطال قةزاى لة ئَيزدى كوردانى بةهَيز
لة رووخانء جطة كة كرد، خةَلتانى خوَين
خاثوركردنى ضةندان خانووى هاوآلتييان
لَيكةوتةوة، برينداريشى ء كوذراو (٢٠٠٠)
لة سةروبةندى يادكردنةوةى ئةمساَليش
ديكة تةقينةوةيةكى كارةساتةدا، ئةو
موسَلى ثارَيزطاى  خؤرئاواى شةنطالى 
قةزاكة سيماى تَيكدانى لة جطة لةرزاندء
كردة ئَيزدى كوردى ديكةى هاوآلتى (٥٥)

قوربانيى.
سنوورى ناوضةى دوايين شةنطال
لة (١٢٠)كــم  سوريايةء عَيراقء نَيوان
لة خؤرئاواى دوورة، ثارَيزطاى موسَلةوة
لة ســوريــايــةء ــى ــةت ــةوة دةوَل ــةزاك ق
زاخؤوة قةزاى رةبيعةء بة باكووريشةوة
شةنطال دانيشتووانى دةبةسترَيتةوة،
نةتةوةء ضةند بةسةر دابةشبوون
نزيكةى ذمارةكةى كة ئايينَيك، ثَيكهاتةء
ئَيزدينء زؤرينةيان كةسةء هةزار (٥٥٠)
بةسةر دابةشبوون  ديكةش ئةوانى 

توركمان. ئةرمةنىء عةرةبء كوردء

ئَيزدييةكان زامى ساإَيذنةبوونى
ــى ــاري رزط لـــــةدواى ثـــرؤســـةى
بةشَيوةيةكى موسأل ثارَيزطاى عَيراقةوة،
كوردنشينةكانى نــاوضــة طشتيىء
تايبةتى بةشَيوةيةكى ثــارَيــزطــاكــة
ــردةوةى ك ئامانجى جَيطةى بووةتة
ناوضة ضةكدارةكان، طروثة توندوتيذيى
(شةنطالء وةكــو نشينةكانى  ئَيزدى
كةميى تلكَيف)سةرةإاى بةعشيقةء
ثَيويستيية نةبوونى خزمةتطوزاريىء

زؤرترين بةر ذيــان، سةرةتاييةكانى
تــةقــيــنــةوةكــانء ــرى ــاط ئ ثريشكى 
موسأل ثَيكهاتةكانى نَيوان طرذييةكانى
(١٤)ى لة ضوارضَيوةيةشدا لةو كةوتوون،
شَيخ ثيران ئؤردوطاكانى لة (٢٠٠٧) ئابى
شةنطال بةقةزاى سةر عوزَيرى خدرء
بارهةَلطرى ئؤتؤمبَيلى ضوار تةقينةوةى
لة زياتر و كوذراء (٧٠٠) بؤمبإَيذكراو
لَيكةوتةوة، ئةمساَليش بريندارى  (١٣٠٠)
خوَينى بةرزإاطرتنى يادةوةريىء بؤ
هونةرمةندانى كارةساتة، ئةو شةهيدانى
بةإَيوةبردنى ئامادةكاريى لة ئَيزدى
هونةريى ئاهةنطَيكى رَيوإةسمء ضةند
ئةو ساإَيذكردنى ئامانجى  بة بــوون،
جةستةى كة ساإَيذنةبووةى ــة زام
ناوضة شةنطالء  دانيشتووانى شةكةتى 
بةرلةوةى بةآلم تةنيوة، كوردنشينةكانى
ئاهةنطةكان ــى ــردن ــوةب ــةإَي ب كــاتــى 
(٢٠٠٩/٨/١٣) ئَيوارةى دةستثَيبكات،
كة تيرؤريستى  ديكةى هَيرشى دوو 
بوون خؤكوذ دووكةسى  بكةرةكانيان 

شةنطالدا، ناوضةطةرى ضايخانةيةكى لة
(٥٥) بةهؤيةوة تةقاندةوةو خؤيان
برينداربوون، كوذرانء ئَيزدى هاوآلتى
قوَلتر ئَيزدييةكان برينى بـــةوةش

كرايةوة.

كردةوة ثشت هؤكارةكانى

توندوتيذييةكان
ــةرء ــووس ن ــرى شــةنــطــالــى، ــةي خ
بةإَيوةبةرى ثَيشتر كة رؤذنامةنووس
بووة ئَيزدييةكان  كاروبارى طشتيى 
حكومةتى ئــةوقــافــى ــــى وةزارةت لــة 
ــردةوة ك ثشت هؤكارةكانى هــةرَيــم،
ئَيزدييةكان بؤسةر توندوتيذييةكان
«ئَيزدييةكان دةَلَيت:  رووندةكاتةوةء 
رزطاريى لة سةرةتاى رةسةننء كوردى
خؤيان اليةنطريى ثشتيوانىء عَيراقةوة
دةسةآلتةكةى هةرَيمء حكومةتى بؤ
وروذاندنى (دوعا)ء كَيشةى دةربإيوة،

لة زياد ثارتى يةكَيتىء راطةياندنةكانى لة
توندإةوةكانى خؤى، ئيسالميية قةبارةى
ئَيزدييةكانيان كوشتنى  فةتواى  تا هاندا
بةناو ضةكدارةكانى طروثة ــردء دةرك
تةقينةوةيان ضةندين ئيسالميى دةوَلةتى
(٢٠٠٧) لةساَلى ئةوةى  وةك ئةنجامدا، 
ء كوذراو  سةدان  روويداء شةنطال  لة 

لَيكةوتةوة». بريندارى
بةردةواميى لة شةنطالى خةيرى
دذى توندوتيذيى خولقاندنى هؤكارةكانى
ثارتى دةكات، بةوة ئاماذة ئَيزدييةكان،
بةسةر فةرزيكرد عوزَير مير ناوضةى لة
خانووةكانيان لةسةر خؤيدا ئةندامةكانى
هةَلبدةن، ثارتى كوردستانء ئــاآلى
عةرةبةكانى برا ئيستفزازى  ئةمةش
لةبةرامبةريشدا بــوو، ناوضةية ئةو
كــوردة بةرامبةر عةرةبةكانى رقــى
كاردانةوةيةكى زيادكردء ئَيزدييةكان
«شةنطال وتيشى: بــوو. بَيسووديش
دةشتَيكى سنوورييةء  ناوضةيةكى 
ئاسايشى نة بةمةش هةية، فراوانى

ناتوانن عَيراقى حكومةتى هى نة ثارتى،
سوريايةء نزيك ضونكة بيثارَيزن،
سورياوة لة «تيرؤريستةكان» زؤربةى
خةَلكى حاَلةتةشدا ئةم دةكرَين، ئاوديو
بَيزارن كردووةء  توإة زؤر ناوضةكةى 

تَييكةوتووة». ناوضةكة دؤخةى لةو
سنوورى لة ئَيزدييةكان ــوردة ك
دابةشبوون دهؤك موسألء ثارَيزطاى 
شةنطال، لةوانة قةزايةكدا ضةند بةسةر
ئَيزدين، دانيشتووانةكةى زؤرينةى كة
موسأل، قةزاى بةعشيقةى ناحيةى تلكَيف،
باعةدرآ ناحيةى سمَيل، قةزاى شَيخان،

دهؤكةوة. بة لكَيندراوة كة
سنوورى  كةوتوونةتة ناوضانةى  ئةو
جَيناكؤكةكان ناوضة بة موسأل ثارَيزطاى
وةك كَيشةى ضةند بةدةست ناسراون،
نةبوونىئاسايش،كةميىخزمةتطوزاريى،
مافى نةبوونى حيزبايةتى توندء بَيكاريى،

دةناَلَينن. يةك وةك

بةرداشى لةنَيوان شةنطال

هةولَيردا بةغداو
شةنطالى، ــرى ــةي خ بـــإواى ــة  ب
كةوتوونةتة ناوضانة  ئةو دانيشتووانى 
هةرَيمء حكومةتى بةرداشى نَيوان
ئةنجامى لة كة ناوةندييةوة، حكومةتى
زيانى ئةو دوو دةسةآلتةدا طةمةى نَيوان
ناوضةكةء دانيشتووانى بةر كةمةرشكَين
«سياسةتى دةَلَيت: كةوتووةء ئَيزدييةكان
ناوةندء حكومةتى  لةنَيوان دووفاقيى 
ثارتىء يةكَيتى هةرَيمدا ثةيإةودةكرَيت،
تا مةركةزنء حكومةتى بة سةر دةَلَين
بؤ هيضمان جَيبةجَينةكرَيت (١٤٠) مادةى
هيضمان مةركةزيش حكومةتى  ناكرَيت،
اليةنطريى دةَلَين  ضونكة ناكات،  بؤ
نَيوانةشدا هةرَيم دةكةن، لةو دةسةآلتى
ئةو نَيوان سوتماكى  بوونة ئَيزدييةكان 
دووضارى خةَلكةكةى سياسةتةء دوو
خزمةتطوزاريىء كةميى نةهامةتىء
بَيكاريى ستراتيذيىء ثرؤذةى نةبوونى

بوونةتةوة».

دووفاقيى سياسةتى سوتماكى ئَيزدييةكان

حكومةتى ناوةندء هةرَيمن

زديـيـةكــان ئـيـَ زامـى شــةنـطــال،

بةشارةتى سامان
 

لةميانى سةردانكردني بارةطاى ليستىطؤإان لةشارى
دةرئةنجامةكانى ثيرؤزبايى لة نَيضيرظان بارزانى هةولَير،
طؤإانيش ليستى كةمثةينى بةرثرسى كردء طؤإان ليستى
سةرؤكى سةردانى ئَيمةش بةرنامةمانداية «لة دةَلَيت:

بكةين». حكومةت
لة هةرَيم، حكومةتى سةرؤكى بارزانى، نَيضيرظان
هةولَير، شارى لة بارةطاى ليستى طؤإان بؤ سةردانَيكيدا
بةدةستهَينانى بةبؤنةى كرد طؤإان ليستى لة ثيرؤزبايى
ئيدانةى تةمموزء (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى لة دووةم ثلةى
كةناَلى طؤإانء ليستى بارةطاكانى سةر هَيرشكردنة
كردةوةيةكى بة تةمموزداو (٢٦)ى لة كرد  يشى  KNN
ئَيستا لة طَيرةشوَينانةى وةسفكردء وتى: «ماوةيةك بةر
عاداتء لة دوور ناشارستانىء بةشَيوةيةكى كةسانَيك
ليستى بارةطاكانى سةر هةَليانكوتاية كوردي تةقاليدى
طَيرةشَيوَينى بكةن، كارى هةندَيك تةمابوون بة طؤإان، 
حكومةتى ثارتىء لة سياسةتى دووربووة كارة ئةم كة

هةرَيم».
ليستى دووةمى ثلةى بةدةستهَينانى بة سةبارةت
نَيضيرظان تةمموز،  (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى لة طؤإان
دةكةم طؤإان ليستى لة  «ثيرؤزبايى رايطةياند:  بارزانى
هةَلبذاردنى لة دةستكةوتة  ئةم بةدةستهَينانى  بؤ

طشت ثةيوةنديى هيواداريشين كوردستانداء ثةرلةمانى
بَيت باش بةهَيزء ثةيوةندييةكى كوردستان ثَيكهاتةكانى

كوردستان». خزمةتكردنى بؤ
بؤ  بارزانى نَيضيرظان  سةردانةى  بةو  سةبارةت  
بةرثرسى مةالقةرة سةفينى طؤإان، ليستى بارةطاى 
هةولَير، شارى لة طؤإان ليستى هةَلبذاردنةكانى كةمثةينى
داواى حكومةت «سةرؤكى راطةياند:  رؤذنامةى بة
لةاليةن كة كرد، (٧/٢٦) شةوى كارةى لةو لَيبووردنى
بارةطاكانى بة بةرامبةر طَيرةشَيوَينةوة كةسَيكى ضةند
شةرمةزاريى بة  «هةست وتيشى: كرا، طؤإان  ليستى
ئةو بكةم، سةردانتان نةمتوانيوة كات ئةو دةكــةم
حكومةتء ثارتىء كارى زانى لة دوور بة كردةوةيةشى

لة قةَلةمدا». كارَيكى عةفةوى بة
نَيضيرظان كة بةوةكرد، ئاماذةشى مةالقةرة سةفينى
هةَلبذاردندا هةَلمةتى لةكاتى من وتويةتى، بارزانى
دروستدةكةن سزا بدرَين، ئاذاوة داوامكرد ئةو كةسانةى
(٧/٢٦) رووداوةى ئةو ئةطينا  نةكرا،  بةداخةوة  بةآلم
لة بةردةوامين هةر ئَيستاش نةدةبووةوة، ــارة دووب
هةبووة لةو شةوةدا. دةستيان كة سزادانى ئةو كةسانةى
طؤإان ليستى هةَلبذاردنةكانى كةمثةينى بةرثرسى
بةرنامةمانداية لة ئَيمةش بةوةكرد، ئاماذةشى هةولَير لة
حكومةت سةرؤكى سةردانَيكى طــؤإان ليستى  وةك

بكةين.

بارزانى نَيضيرظان
دةكات لة ليستى طؤأان ثيرؤزبايى

ئارام جةمال

(١٠٠هةزار) دةنطداني نزيكةى تائَيستا كَيشةي
كةركوك شارى كوردى ئاوارةى دةنطدةرى
يةكالييكردنةوةى بؤ  ضارةسةرنةكراوةو 
ئةنجومةنى ضاوةإوانى كؤمسيؤن كَيشةكةش

دةكات. نوَينةران
ئؤفيسى رابردووةوة هةفتةى لةكؤتايي
سةربةخؤي باآلي كؤمسيؤني كةركوكي
ثارَيزطاكانى تةواوى وةك عَيراق، هةَلبذاردنةكاني
كارتى دابةشكردنى بة دةستيكردووة عَيراق ديكةي

طةإؤكةوة. تيمى لة رَيطاى دةنطدةران زانياريى
بةرثرسى تاَلةبانى، فةرهاد لةوبارةيةوة
سةربةخؤى كةركوكى كؤمسيؤنى باآلى ئؤفيسى
راطةياند: رؤذنامةى بة عَيراق لة هةَلبذاردنةكان
رابردووةوة هةفتةى ضوارشةممةى رؤذى «لة
هاوكارى بة سةر بة كؤمسيؤن طةإؤكةكانى تيمة
بةدابةشكردنى دةستيانكردووة ثؤليس تيمى
ئةم (٢٢)ى رؤذى و دةنطدةران زانياريى كارتى
كةركوك شارى بنكةكانى تؤماركردن لة مانطةش
لةناوشاردان، (٤٣) بنكةيةو (٢٥)يان ذمارةيان كة

دةكرَينةوة». هاوآلتيياندا بةإووى
ئاوارةى دةنطدةرى (١٠٠هةزار) نزيكةى

مادةى بةثَيى (٢٠٠٧)ةوة لةدواى ساَلى كة  كورد
خؤراكء كؤبؤني عَيراق، دةستوورى (١٤٠)ى
ثارَيزطاي طةإاوةتةوة رةطةزنامةيان، تؤماري
نييةو ناوةكانيان لةتؤماري دةنطدةراندا كةركوك،

دةنطدان. بَيبةشكراون لة
«ئةو رايطةياند: تاَلةبانى فةرهاد لةوبارةيةو
ئةنجومةنى ياسايي ليذنةى لةالى ئَيستا كَيشةية
ضارةسةرنةكراوة، تائَيستا عَيراقةو نوَينةرانى
بةو كؤمسيؤن وةك بكرَيت، ضارةسةر هةركات
ياساييةكانى كارة جَيبةجَيكارين، دةزطايةكى ثَييةى
تةواو بؤ دةنطدان ثرؤسةى  لة  بةشداريكردنيان

دةكةين».
بةرثرسى ئؤفيسىكةركوكىكؤمسيؤن وتيشى:
«ذمارةى دةنطدةرانىسنوورىثارَيزطاى كةركوك
بنكةكانى كردنةوةى لةكاتى كةسةو (٧٦٤١٧٩)
زياد ذمارةية ئةو ضاوةإواندةكرَيت تؤماركردندا
تؤمارنةكراون كةسانَيك ئةوةى بةهؤى بكات،
دةطةإَينةوة، دةرةوة  لةوآلتانى ئةوانةى ياخود
مةرجيشنييةئةوكةسةىكارتىزانياريىدةنطدانى
بةثَيضةوانةوة دةنطبدات، نةتوانَيت نةهاتبَيتةوة بؤ
لةكاتَيكدا هاوآلتييانة، كارئاسانى بؤ تةنيا كارتة ئةو
ناكات ثَيويست نةبَيت تَيدا هةَلةى ناوةكانيان ئةطةر

بكةن». بنكةكانى تؤماركردن سةردانى

(١٠٠)هةزار دةنطدةرى كوردى كَيشةى
يةكاليينةكراوةتةوة كةركوك

فريادإةسن ضاوةإَيي ئَيزدييةكان
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ئيختيار جةمال

لة ئةتنيية ناكؤكيي نيطةرانى ثنتاطؤن
سةرةإاى عَيراق، لة عةرةبدا كوردء نَيوان
لةاليةن سةرةتايى طفتوطؤى  كة ئةوةى
بةآلم ئةنجامدراوة، سةركردةكانيانةوة
لةسةر نةوتء مةترسي توندوتيذيى هةية

خاك.
بآلويكردووةتةوة، رؤيتةرز ئاذانسى
ناكؤكى كة  ئةوةية نيطةرانى ثنتاطؤن 
زةوىء لةسةر عةرةبدا كوردء لةنَيوان
طةورةتر، ئاستَيكى بؤ ثةرةبسَينَيت نةوت
اليــةن ــوان ــَي ن شــةإى  كــة  لةكاتَيكدا
سوننة شيعةء ــة وات مةزهةبييةكان،
نيطةرانى ئَيستا طةورةترين خاوبووةتةوة،

عَيراق لةرزؤكى ئاسايشى دةتوانَيت كة
عةرةبة كوردء نَيوان مةسةلةى تَيكبدات،

نةوتة. خاكء كَيشةى زياتر كة
كة ــات، ــةوةدةك ل ــاس ب ئاذانسةكة 
عَيراق باكوورى ناوضةكانى لة قاعيدة
ئةو بقوزَيتةوةء هةلة ئــةو دةيــةوَيــت
ضاالكي ئةطةرضى بكات، بةهَيز ناكؤكييانة
كةمبووةتةوةء ديكة لةناوضةكانى ئةوان
ئةوةن ئاماذةى ئةمدواييةش هَيرشةكانى
رَيكبخاتةوة. خؤى دةتوانَيت طروثةكة كة

جَيف ثنتاطؤن، رؤذنامةوانى سكرتَيرى
جَيطاى كة بةوةدةكات، ئاماذة مورَيل
ساَلَيك لةدواى  بووة، ئةمريكا خؤشحاَلى 
وةزيرانى سةرؤك لةمدواييةدا سارديى، لة
هةرَيمى سةردانى ماليكى نورى عَيراق
بة ئاإاستةى هةوَلةكان كوردستانى كردء

طفتوطؤء ضارةسةردا دةإؤن.
نيطةرانى مورَيل ئــةوةشــدا لةطةَل
ـــةوةي ل ــــاردةوة ــــةش ــتــاطــؤنــى ن ثــن
هؤى ببنة عةرةب كوردء كةناكؤكييةكانى

لةعَيراقدا. سةقامطيريى لةبارضوونى
عةرةبدا كوردء نَيوان لة كَيشة ضةندين
كةركوكة، مةسةلةى طرنطترينيان هةنء
عَيراق نةوتى ثَينجى لةسةر يةك كة
دابإاوةكانى ناوضة بةرهةمدةهَينَيتء
عةرةبء كــورد،  ثَيكهاتةيةكى كة ديكة

طروثةكانى ديكةيان تَيداية.
رَيذةيةكى بوونى رايطةياند: مورَيل
لةهةندَيك ئةمريكا هَيزةكانى لة دياريكراو
لةو ئةوان عَيراقدا ثَيويستةء لةناوضةكانى
ضارةسةر كَيشةكان تا دةمَيننةوة ناوضانة

دةكرَين.

فةرماندةى كاسلَين، رؤبَيرت ذةنةراأل
ثَييواية، باكوور لة  ئةمريكا  هَيزةكانى
هةية زؤرى مةترسي  بــارودؤخــةكــة 
شةإَيكى ناو بخاتة كورد عــةرةبء كة 
ئةو هَيزةكانى كة بةجؤرَيك ناوخؤييةوة،

يةكتر. بخاتة بةرامبةر اليةنة دوو
توندوتيذييةكانى تةقينةوةء  لةدواى
بةو هــةوَلــةكــان موسأل، ئةمدواييةي
هَيور ناكؤكييةكان كة ئاإاستةيةدان
توندوتيذيى تَيكإا بة  ئةطةرضى  بكرَينةوة،
هَيزةكانى لةدواى كشانةوةى لةوناوضانةدا
بةآلم كةمبووةتةوة، شارةكاندا لة ئةمريكا
«تواناى دةَلَيت: كاسلَين ئةوةشدا لةطةأل
طةورةتر كة قوربانيى ئةلقاعيدة بؤ هَيرشى
ديار نيية زياديكردووةء زؤرتر وةربطرَيت،
دةتوانن عَيراق ئاسايشى هَيزةكانى ئايا كة

نا، يان زاَلببن مةسةلةيةدا ئةو بةسةر
لة عَيراق قاعيدةى كة  ثَييواية،  ئةمريكاش

دةكرَيت». سةركردايةتى موسَلةوة
ئةلزةمانيش رؤذنامةى ئينطليزى بةشى
موسأل عةرةبةكانى بآلويكردووةتةوة، 
بة بةرةيةكدان ثَيكهَينانى هةوَلى لة
هةَلبذاردنى لة بةشداريى مةبةستى
عَيراقداء نوَينةرانى ئةنجومةنى داهاتووى
زياتر كورد كة  ئةوةية مةبةستيشيان 

بخةن. ثةراوَيز
ثؤست واشنتؤن رؤذنامةى هاوكات،
هةوَلةكان كــة لـــةوةكـــردووة، باسي 
ئاشتييانة طونجاوى ضــارةســةرى بؤ 
ــن ــوان دةت طفتوطؤكان ـــةردوامـــنء ب
ئةو ــةوةى ــدن رةوان لة يارمةتيدةربن

لَيدةكرَيت. مةترسييان كة ناكؤكييانةى

كوردء عةرةبة نَيوان كَيشةى ثنتاطؤن نيطةرانى

ئارام جةمال

دةستبةكاربوون ساأل دوو دواى
ئةمريكا طشتيى كونسوَلى ءةك
كــاركــردن ــوكء ــةرك ــة شـــارى ك ل
جياوازةكانى ليستة نةتةوةو لةطةأل
كةركوكدا، ثارَيزطاى ئةنجومةنى
تةواوبوونى وادةى  لة كيطن  هاوارد
اليةنةكانى ســةرجــةم  كارةكانيدا
ءةكيةك كــةركــوكــى ئةنجومةنى
نةيانتوانيوة بــةوةى تؤمةتباركرد،
يةكالييبكةنةوةو شارةكة كَيشةكانى
دؤخةى ئةم بةرثرسيارى ءةكيةكيش
كَيشةكانيان ضارةسةركردنى ئَيستاو

ئةستؤية. لة
توركمانء اليةنةكانى بةرامبةردا لة
برايةتىء ليستى كيطنء ــةرةب ع
كة تؤمةتباردةكةن يةكَيتى ثارتىء
ئيداريى ثؤستَيكى هيض ئامادةنةبوون
بياندةنآء خؤيانبووة، مافى كة
كيطن برايةتيش ليستى ئةندامَيكى
دةَلَيت: ءةسفدةكاتء هةَلوَيست بةبآ
خؤمان مافى لة  سازش «ئةوةندةمان 
الى ــرد تــوركــمــان ك ـــةرةبء بــؤ ع
تانة دووضــارى خؤمان  نةتةوةكةى

بووين». لَيدان
ليستى ئةندامى مةهدى عةلى
ئةنجومةنى لة توركمانى ــةرةى ب
رؤذنامةى بة  كةركوك ثارَيزطاى 
لة يةكةم «بةرثرسيارى  راطةياند: 
كةركوكء كَيشةكانى ئاَلؤزبوونى
ــاوارد ه ضــارةســةر، بة نةطةيشتن
بةوةى بووة، ئةمريكا كونسوَلى كيطنى
نةتةوةكانى تةماشاى ضاو يةك بة
ثَيويست ءةك نةكردووةو كةركوكى
كَيشةكانى ضارةسةركردنى هةوَلى

نةداوة».
ديــكــةى ــكــى وتــيــشــى: «بــةشــَي
ئةستؤى دةكةوَيتة كةمتةرخةمييةكان
دةسةآلتى ضونكة يةكَيتى، ثارتىء
كةركوكدا ئيدارةى بةسةر خؤيان
ئامادةنةبوون هيضكات سةثاندووةو
لة بــدةن توركمان نةتةوةى مافى
فةرمانطةكانى ئيدارييةكانى ثؤستة
كة (٢٣) مادةى كاتَيكيش شارةكةدا،
كَيشةى بؤ  ضارةسةربوو باشترين 
رةزامةندى بة ثةرلةماندا لة كةركوك
ئامادةنةبوون بةآلم دةركرا، كورديش
كَيشةيان بــةردةوام جَيبةجَييبكةنء
دروستدةكرد، مادةكة ليذنةى بؤ
كَيشةى ئاَلؤزتركردنى لةوةى جطة
ــةن ــةالي ل ـــوو ـــةوةب ـــوك، ئ ـــةرك ك
جَيطةى خاَلَيكى خراية كوردةكانةوة
حكومةتى لةنَيوان كَيشة ناكؤكىء

هةرَيم». حكومةتى بةغداو
ءةك ئـــةوةى ئـــةوان ــارةى ــةب ل

بةرثرسيار نازانن بة توركمان خؤيان
ءةك كةركوكدا كَيشةى بةرامبةر لة
مةهدى عةلى دةكات، تؤمةتباريان كيطن
هيضمان توركمان ءةك  «ئَيمة ءتى:
بةرثرسيارى تاوةكو بةدةستنةبووة
بين، كةركوك كَيشةى ئاَلؤزكردنى
مافخوراوبووينء بةثَيضةوانةوة

خؤمانكردووة». مافى داواى
سةرؤكى جبورى، خةليل محةمةد
لة عةرةبى، طردبوونةوةى ليستى
كةركوكيش ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
ئةستؤى ــة  ل كــَيــشــةكــان ــى  ئــؤبــاَل
برايةتى ليستى  الدةباتء ليستةكةى
دةزانَيت، يةكةم بةرثرسيارى بة
راطةياند: رؤذنامةى بة لةوبارةيةوة
دواى ــة ب ــةكــان ــةن الي ــةم  ــةرج «س
طةإاون كةركوكدا كَيشةى ضارةسةرى
اليةنةكان هةموو كة بةشَيوازَيك
كة اليةنَيكيش تةنيا  بن،  رازى ثَيي
دؤزينةوةى لة رَيطربووة بــةردةوام

لةسةر كردووة ثَيداطرى ضارةسةرو
برايةتى ليستى خؤى،  هةَلوَيستةكانى 
ئةوان هةر من بــإواى بة كة  بــووة،

يةكةمن». بةرثرسيارى
اليةنى بةرثرسيارَيتى لةبارةى
كَيشةكانء ئاَلؤزبوونى لة عةرةبى
داواكانيان، لةسةر سووربوونيان
طــردبــوونــةوةى ليستى ســةرؤكــى 
هةميشة «ئَيمة ــت: ــَي دةَل عــةرةبــى
تةوافوقيدا ضــارةســةرى دواى بة 
ئَيمة الى طةإاوينء ئيدارةو دةسةآلت
اليةنةكانى بؤ سازش  تاوةكو  نةبووة
ليستى بةثَيضةوانةوة نةكةين، ديكة
هةبووة طةورةيان  برا رؤَلى برايةتى 
ئةوانى مافى طةورة برا ثَيويستة كة

بدات». ديكة
عةسكةرى، ئةحمةد بةرامبةردا لة
ئةنجومةنى ليستى برايةتى لة ئةندامى
هاوارد لة رةخنة كةركوك، ثارَيزطاى
لة ئةمريكا ثَيشووى كونسوَلى كيطن،

ثةرؤشى ثَييواية، دةطرَيتء كةركوك
ضارةسةردا دواى بة طةإان بؤ يةكةم
ديكة، نةك ئةوانى برايةتي بووة ليستى
راطةياند: رؤذنامةى بة بارةيةوة لةو
هةَلوَيستء بآ ثياوَيكى كيطن «هاوارد
لة كةس هيض نايةوَيت تةوافوقيةو
دةبوو ئةطةرنا بكات، دَلطران خؤى
لةطةأل كةضةندينجار بداية شايةتى ئةو
رَيكةوتننامةمان ديكةدا  ليستةكانى
ئيمزاكردووة، كيطن ئامادةبوونى بة
بيانوويةك بــة ــارةو ــةرج ه ــةآلم  ب

ثاشطةزبوونةتةوة».
هةندَيك عةرةبىء «اليةنى وتيشى:
توندإةوبوونء زؤر توركمانى اليةنى
نموونة بؤ رازينةبوون، شتَيك هيض بة
(٪٥٠) كةركوك لة كــورد  رَيــذةى
(٪٣٢) رَيــذةى بة  بةآلم زياتربووة،
طشتييةوة فةرمانبةرى  لة رازيبووين 
فةرمانطةكان، بةإَيوةبةرى تاوةكو
ــةدذى ل ــابــنء ــن رازي ـــةوان بــةآلم ئ

هةَلبذاردن نايانةوَيت شتَيكن، هةموو
سةرذمَيرى نايانةوَيت بكرَيت،
سةرؤكى دةســتــبــةردارى  بكرَيت،
زؤر ثارَيزطارو جَيطرى ئةنجومةنء
هةموو بة بــوويــنء ديكة  ثؤستى
ــدووة، ــوان ن نةرميمان شــَيــوازَيــك
رَيكةوتننامةكانيان كة ئةوانن بةآلم
لة يةكةميشن بةرثرسيارى تَيكداوةو

كَيشةكاندا». ئاَلؤزكردنى
ءتى: زياتر عةسكةرى ئةحمةد
هةميشة برايةتى ليستى ءةك «ئَيمة
ياساييةكان ءابةستةىدةستوورومادة
ديكة اليــةنــةكــانــى بــةآلم  ــن،  ــووي ب
مادة دةستوورو دذايةتى بــةردةوام
كةركوكيان بة تايبةت ياساييةكانى
ئةو بةهؤى زؤرجاريش ــردووةو ك
اليةنةكانى بؤ  زؤرانــةى تةنازوالتة
هاوآلتييانى لةالى كردووة، ديكةمان
رةخنةو خؤمان دووضارى نةتةوةكةى

بووينةتةوة». لَيدان تانة

كَيشةكان ضارةسةرنةكردنى ئؤباَلى كةركوك نةتةوةكانى
يةكتر ئةستؤى دةخةنة

سكاآلكار هةمووانيش تةمةتبارنء هةمووان كةركوكييةكان،
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عةبدولَآل هاوإآ

كةركوك توركمانةكانى عةرةبء
لة هةَلبذاردن ئةنجامنةدانى داواى
ثارَيزطاى (ئةنجومةنى كةركوكء
نوَينةرانى ئةنجومةنى كةركوكء
بةياننامةدا دوو لة دةكةنء عَيراق)
كؤمسيؤن كارةكانى راطرتنى داواى
بإواى بة هاوكات  دةكةن،  كةركوك  لة
ثَيضةوانةى هةنطاوة ئةو كوردةكان

دادةنرَيت. دةستوورييةكان بنةما
نوَينةراني ئةنجومةني ئةوةى دواى
بؤ نوآ ياسايةكي داناني  لة عَيراق
بةهؤي نوَينةران ئةنجومةنى هةَلبذاردني
هةَلبذاردن ثرسي لةسةر ناكؤكي بووني
بازنةيي شَيوازي كةركوكء ثارَيزطاي لة
ليستةكان جؤري هةَلبذاردنةكانء
ئةنجامدا لة شكستيهَينا، كراوة) (داخراو،
نوآ ياسايةكى دةركردنى لةبرى
ساَلي (١٦)ي ذمارة ياساي بإياردرا،
هةَلبذاردنى هةموواربكةنةوةو (٢٠٠٥)
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى  داهاتووى

ئةنجامبدرَيت. ياساية بةو
ءةرزي كؤبوونةوةي  دوا  لة
نوَينةرانى ئةنجومةنى  رابردوويدا، 
خؤي هاوينةي ثشووي بإياري عَيراق
ئةيلولء (٧)ى رؤذي تا راطةياند، 
ماوةي لة ثشووة ئةو دواي ثَيويستة
رؤذي (٢٠٠٩/١٠/١٥) تا (٤٥) رؤذداء
تا هةموواربكاتةوة، هةَلبذاردن ياساي
(٢٠١٠/١/١٦) ياساية رؤذي ئةو بةثَيي 
نوَينةراني ئةنجومةني نوَيي خولي

هةَلبذَيرَيتةوة. عَيراق

ئةنجومةنى ليستةكانى

ناكؤكن كةركوك ثارَيزطاى
طشتيي هةَلبذاردني  ياساي بةثَيي 
كورسي (١٣) كةركوك ثارَيزطاي عَيراق،
نوَينةراني ئةنجومةني  لة بةردةكةوَيت 
عةرةبةكانيش توركمانء عَيراق،
داوايانكرد ئَيستا ثَيش مانطَيك ضةند
بةمشَيوةية كةركوك  كورسييةكانى 
هةريةكة بؤ كورسي (٤) دابةشبكرَيت،
يةك توركمانء عةرةبء كوردو لة
لة شارة، ئةو مةسيحييةكاني بؤ كورسي
خستووةتةطةإ هةوَلةكانيان ئَيستاشدا
كةركوك ثارَيزطاى بَيبةشبوونى بؤ
رؤذى ضةند لة هةَلبذاردنةو لةو
كؤمسيؤنى لة داوايان رابردووشدا
هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى

رابطرَيتء كةركوك لة كارةكانى كرد،
دةنطدةراندا تؤمارى  بة ثَيداضوونةوة 

بكات.
لة توركمانى بةرةى ليستى
رؤذي كةركوك ثارَيزطاى ئةنجومةنى
بآلوكردةوةو راطةيةندراوَيكى (٨/١٣)
كؤمسيؤنى لة داوا راطةيةندراوةكةدا لة
ئامادةكارييانة ئةو بةثةلة دةكات باآل
كةركوك ثارَيزطاى لة كة رابطرَيت
لة داوا هةروةها دةستيثَيكردووة،
نوَينةرانى ئةنجومةنى ياسايى ليذنةى
ثَيويست هةنطاوى دةكات، عَيراق
بؤ ياسايةك دانانى بؤ بطرَيتةبةر
كةركوك ثارَيزطاى هةَلبذاردنى
ئةنجومةنى ثارَيزطا،  (ئةنجومةنى 

نوَينةران).
ليستى (٨/١٣) هاوكات
ئةنجومةنى لة كؤمارى طردبوونةوةى
راطةيةندراوَيكدا لة كةركوك ثارَيزطاى
طومان دةطرَيتء كؤمسيؤن لة رةخنة
ثارَيزطاى دةنطدةرانى تؤمارى لة
دةستكاريكراوةء كة  دةكات كةركوك
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى ثَييشيواية

نةداوة. مةسةلةية بةو بايةخى
هاتووة راطةيةندراوةكةدا لة

عةرةبى ثَيكهاتةى نوَينةرى كة «ئَيمة
تؤمارى بة ثشتبةستن كةركوكين،
رةتدةكةينةوة، كةركوك دةنطدةرانى
نةكراوةو وردبينى  تؤمارة ئةو  ضونكة
هةروةها هةية،  لَيى طومانمان 
ليذنةى سةرؤكايةتى داوادةكةين
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى ياسايى

الببرَين».
توركمانةكانى عةرةبء هةرضةند
ئةنجامنةدانى داواى كةركوك
بةآلم كةركوك، لة دةكةن  هةَلبذاردن
ثَيويستى بة بةثَيضةوانةوة كوردةكان
هةَلبذاردن لة  كةركوك ضيتر  دةزانن

بَيبةشنةكرَيت.
ئةنجومةنى ئةندامى محةمةد، ئاوات
برايةتى، ليستى  لة كةركوك ثارَيزطاى 
ءةكو «ئَيمة راطةياند: رؤذنامةى بة
ثارَيزطاى ئةنجومةنى برايةتى ليستى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى لةطةأل كةركوك
(٢٠١٠/١/١٦)دا لة كة عَيراقين نوَينةرانى
بَيبةشنةكرَيت كةركوك ئةنجامبدرَيتء
كةركوك نابَيت هةَلبذاردنةء لةو

جيابكرَيتةوة»،
توركمان «عةرةبء وتيشى:
كةركوك لة هةَلبذاردن  نايانةوَيت 

سيفةتى لة  كةركوك بةوةش بكرَيت، 
بةَلطةيةك هيض  دةردةضَيتء عَيراقَيتى 
كةركوك، عَيراقيبوونى بؤ نامَينَيتةوة
تةواو دةيكةن ئةوان ئةوةى بؤية

بنةما دةستوورييةكانة». ثَيضةوانةى

توركمانةكانء عةرةبء

هةَلبذاردن ثةكخستنى
كؤمسيؤن، بةرثرسانى ءتةى بةثَيى
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى ثَيدةضَيت
بؤي كة ءادةيةى لةو عَيراق نوَينةرانى
بة هاوكات دوابكةوَيت،  دياريكراوة 
كةركوك كوردى  نوَينةرَيكى بؤضوونى 
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى لة
بؤ توركمانةكان عةرةبء هةوَلدانى
هيوايةكى نةزؤكة هةَلبذاردن رَيطرتن لة
لة ديموكراسى ثرؤسةى ثةكخستنى بؤ

عَيراقدا.
لة كةركوك نوَينةرى شوانى، خاليد
ليستى لة عَيراق  نوَينةرانى ئةنجومةنى 
«هةَلبذاردن رايطةياند: هاوثةيمانى،
بنةماكانى طرنطترين  لة  يةكَيكة
ضةند بةبآ ئةوةش  ديموكراسى، 

بةإَيوةناضَيت، ياسايى رَيوشوَينَيكى
بؤ دةنطدةرانيش تؤمارى نوَيكردنةوةى
دةنطدةران ناوى كة لةوةى دَلنيابوونة

نا، يان هةية تؤمارةكة لة
ثةرلةمان هةَلبذاردنى سازنةكردنى
بَيبةشكردنى ماناى كةركوك لة
لة نوَينةرايةتيكردنى  لة شارةية ئةو 
لة رَيطرتن بؤ  هةوَلدان ثةرلةماندا، 
نةزؤكة هيوايةكى تةنيا  هةَلبذاردن
ديموكراتى ثرؤسةى ثةكخستنى بؤ
كؤمسيؤنى ثَيويستة بؤية عَيراقدا، لة
بة هةَلبذاردنةكان سةربةخؤى باآلى

بَياليةنى كاربكات».

ئامادةكارييةكان دواكةوتنى

كةركوك لة هةَلبذاردن بؤ
تؤمارى بنكةكانى رابردوو هةفتةى
عَيراق ثارَيزطاكانى لة دةنطدةران
دةنطدان كارتى  هةروةها كرايةوةو 
ئامادةكارييةكان بةآلم دابةشكرا،
تائَيستا دواكةوتووةو  كةركوك  لة
دةنطدةران تؤمارى بنكةكانى
ضارةسةركردنى بؤ  نةكراونةتةوة، 
كؤمسيؤنى (٢٠٠٩/٨/١١) كَيشةكان،
ئةنجومةنى ياسايى ليذنةى باآلء
رَيكةوتن كؤبوونةوةو عَيراق نوَينةرانى
كةركوكء لة هةَلبذاردن ئةنجامدانى بة
ثَيكهاتةكانى سةرجةم بةشداريكردنى بة

شارةكة.
رابردوو هةفتةى كؤتايى هةروةها
هاوبةشدا رؤذنامةوانى كؤنطرةيةكى لة
كؤمسيؤنى كةركوكى لقى بةإَيوةبةرى
«لة رايطةياند: هةَلبذاردنةكان باآلى
ثةرلةمانى داهاتووى هةَلبذاردنةكانى
لة كةس هةزار  (٨٠٠) نزيكةى عَيراقدا 
دةنطدانيان مافى كةركوك  ثارَيزطاى
دةنطداندا بنكةى (٤٣) بةسةر دةبَيتء 
كةركوكيش ثارَيزطارى دابةشدةكرَينء
هةموو كةركوك ئيدارةى بةَلَينيدا
بَيبةشنةبوونى بؤ  دةدات  هةوَلَيك

هةَلبذاردندا». لة كةركوك هاوآلتييانى
بةإَيوةبةرى تاَلةبانى، فةرهاد
باآلى كؤمسيؤنى كةركوكى لقى
راطةياند: رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكان،
طةإؤكمان تيمَيكى ضةند  ئَيستادا «لة
بةسةر زانيارى فؤإمى ثَيكهَيناوةو
ئةم (٢٢)ى دابةشدةكةن، هاوآلتيياندا
دةنطدةرانى تؤمارى بنكةكانى مانطة
لةوةش جطة  دةكةينةوة، كةركوك 
رووى لة كردووةو ئامادةكارييمان
لة كَيشةيةكمان هيض  تةكنيكييةوة

كةركوك نيية».

داواى راطرتنى كارةكانى كؤمسيؤن دةكةن

دةستوورة» ثَيضةوانةى دةيكةن، توركمانةكان عةرةبء «ئةوةى

ئارام جةمال

توركمانء كوتلةى هةردوو
ثارَيزطاى ئةنجوومةنى  عةرةبةكاني 
بنةماى لةسةر داوادةكةن كةركوك
ئةنجومةنى هةَلبذاردنى (٢٣) مادةى
ئةنجامبدرَيتء كةركوك ثارَيزطاى
بارى دةنطدةرانء تؤمارى لة وردبيني

بكرَيت. كةسَيتيدا
ليستى ئةندامى تؤران، حةسةن
لةئةنجومةنى توركمانى بةرةى
رؤذنامةى بة  كةركوك ثارَيزطاى 
مادةى بةثَيى «لةكاتَيكدا راطةياند:
ئةنجومةني هةَلبذاردني ياساي (٢٣)ى
لة بةهةَلبذاردن تايبةت ثارَيزطاكاني
بة ثَيداضوونةوة بوو ثَيوست كةركوك،
تائَيستا كة بكرَيت، دةنطدةراندا تؤمارى
ثَيمانواية ئةوانةى ئَيمة نةكراوة، ضونكة

دةنطدةدةن، خؤراك كؤبؤنى بةثَيى كة
مافى نينء كةركوكى زؤريان بةشَيكى

نيية». لةكةركوك دةنطدانيان
ئَيستا كة رَيوشوَينانةى «ئةو وتيشى:
هةَلبذاردنى ئامادةكارى بؤ كؤمسيؤن
ئةنجومةنى نوَينةرانء ئةنجومةنى
طرتوونيةتةبةر، كةركوك ثارَيزطاى
ئةنجومةنى ثَيويستة  ناياسايينء 
رَيوشوَينانة عَيراق بةثةلة ئةو نوَينةرانى
نوَينةران ئةنجومةنى ئةطةر رابطرَيت،
شةرعييةت ئةوا نةكات، كارة ئةو

دةدات». ناياسايي بةكارى
كوردو لةنوَينةراني ليذنةيةي ئةو
بؤ مةسيحي توركمانء عةرةبء
(٢٣)ثَيكهَينرابوو، مادةي جَيبةجَيكردني
ئةمساأل ئازاري مانطي كؤتايي تا دةبوو
بكةن ئامادة خؤيان كؤتايي راثؤرتي
دةسةآلتء دابةشكردني لةسةر
دةنطدةرانء تؤماري بة ثَيداضوونةوة
بةآلم زيادةإةوييةكان، رةطةزنامةو

ليذنة ئةنداماني ثَيكنةهاتني بةهؤي
كارةكانيان كةسييةكةوة حةوت

شكستيهَينا.
كوتلةى «وةك راشيطةياند: تؤران
ياساييء ليذنةى لة  داوا توركمان
نوَينةرانى ئةنجومةنى سةرؤكايةتى
ثَيداضوونةوة كة  دةكةين  عَيراق
ياسايةكى بكةنء دةنطدةراندا بةتؤمارى
لةكةركوك هةَلبذاردن  بؤ  تايبةت

دةربكةن».
طردبوونةوةى ليستى  هاوكات
ثارَيزطاى ئةنجومةنى  لة  كؤماريي
بةبآ بةهةمانشَيوةء كةركوك
(٢٣)نايانةوَيت مادةى جَيبةجَيكردنى

بدرَيت. ئةنجام كةركوك لة هةَلبذاردن
ئةلعاسى،  موزهةر بورهان شَيخ  
ثارَيزطاي ئةنجومةني عةرةبي ئةندامى
راطةياند: رؤذنامةى  بة  كةركوك،
بةطرتنةبةرى هةَلبذاردن «ئةنجامدانى
لةبةرذةوةنديى ئَيستا رَيوشوَينانةى ئةو

بةرذةوةنديى اليةنةكانى اليةنَيكةو دذى
لة تؤمارى ئَيمة طومانمان ديكةية، ضونكة
ضوونة بةر لة دةبَيت دةنطدةران هةيةو
كةركوك لة هةَلبذاردنةوة ناوثرؤسةى
دةنطدةراندا بةتؤمارى  ثَيداضوونةوة 

بكرَيت».
مادةى بةثَيى  «دةبَيت وتيشى: 
ياساكانى بإطةو جَيبةجَيكردنى (٢٣)ء
كةركوك لة هةَلبذاردن  مادةية  ئةو
بةمجؤرةى ئةطةرنا بدرَيت، ئةنجام
لةاليةن ياسايةو ثَيشَيلكردنى ئَيستا
قبووَلناكرَيتء ئةنجامةكةشى ئَيمةوة

دةبَيت». تةزوير هةَلبذاردنَيكى
كة كاتَيكاتَيكدان  لة  لَيدوانانةش ئةم 
ثارَيزطاكانى لةسةرجةم هةَلبذاردن
ئامارةكاني بة بةثشتبةستن عَيراقدا
سةرضاوةكةي كة بازرطانيية، وةزارةتي
هيض تائَيستا ضونكة خؤراكة، كؤبؤنى
لةبةردةستدا راستةقينة سةرذمَيرييةكي
كورديش ثَيبةسترَيت،  ثشتى تا  نيية

وةك كةركوك لة هةَلبذاردن دةيةوَيت
بةيةك عَيراق  ثارَيزطاكانى تةواوى 
ئَيستاشدا لة بدرَيت، ئةنجام سيستم
ساَلى هةَلبذاردنةكانى  ئةنجامى بةثَيى 
رَيذةى كورد خؤراك، كؤبؤنى (٢٠٠٥)ء
كةركوك دانيشتووانى (٥٠٪)ى لة زياتر
توركمانء اليةنةكانى ثَيكدةهَينَيتء
هةية ئةوةيان مةترسيى عةرةبيش
ثَيوةر بكرَيتة  هةَلبذاردنةكان ئةنجامى 
ضارةنووسى يةكالييكردنةوةى بؤ

كةركوك.
ئةنجومةنى بإيارَيكي بةثَيي
دةبوولةمانطيتشريني نوَينةرانىعَيراق،
طشتيي سةرذمَيريي  ئةمساَلدا يةكةمي 
ئةنجامبدرايةو عَيراقدا لة دانيشتووان
وةزارةتي راطةياندنةكاني بةثَيي
بووني بةهؤي بَيت، عَيراقيش ثالنداناني
ناتوانن لةبةردةمياندا، طرفت ضةندين
سةرذمَيريي طشتيي لةكاتي دياريكراودا

ئةنجامبدةن.

بكرَيت» كةركوك لة هةلَبذاردن (٢٣) مادةي بةثَيي «ثَيويستة

ناكؤك هةميشة طفتوطؤ، مَيزي لةسةر بةردةوام كةركوك ليستةكانى



وةسانى شَيخ ئارام

لةتيف سةركةوت

كورد كَيشةى ضارةسةركردنى 
راطةياندنةكانى زؤرينةى توركيا لة
جيهانيشى بــةشــَيــكــى ــاو  ــي ــورك ت
يةك ــة ــدوان ــَي ل ــردووة، ــك ــاَل ــةرق س
لةسةرؤك هةريةك لةدوايةكةكانى
ــار ــؤم ك ـــى ـــةرؤك وةزيـــــــرانء س
بةهةنطاوةكانى زؤريــان طرنطييةكى
كــورد كَيشةى ــى ضــارةســةركــردن
ضةندين نَيوةندةدا لةم بةخشيوة،
ناو هاتوونةتة ــاواز جــي لــَيــدوانــى 
بابةتة ــة ل ــك يــةكــَي ــةوة، ــةك ــاس ب
رَيطاى نةخشة باسكردنى طرنطةكانيش

ئؤجةالنة.
ــبــةرى رَي ــةالن، ــؤج ئ عــةبــدوَلــآل
زيندانىئيمراَلييةوة لة مةعنةوييثةكةكة
بؤ ئامادةكردووة رَيطاى نةخشةى
ئةطةرضى كورد،  كَيشةى ضارةسةرى 
نة هةنطاوى بةفةرميى توركيا تائَيستا
رَيطايةى نةخشة ئةو ئةوةى بؤ ناوة
ضارةسةرى بؤ دايناوة ئؤجةالن كة
بةآلم بةهةندوةربطرَيت، كورد، كَيشةى
ميدياكانيان بة ئؤجةالن ثارَيزةرانى 
طرنطيى نةخشةكة ــدووة، ــان ــةي راط
ثشت توركيا دةكرَيت هةيةء خؤى
رَيطاية نةخشة ئةو  بةضارةسةرةكانى 

ببةستَيت.
ئؤجةالن ثإؤذةكةى  بة سةبارةت 
نيوز دةيــلــى توركيش  ــةى ــام رؤذن
ئؤجةالن رَيطاى «نةخشة نووسيويةتى،
دروستكردووة جياوازى تَيإوانينَيكى
ئةو طةشةثَيدان، دادو ثارتى الى
لة ــةدا ــي ــةم دواي ل كــؤبــوونــةوانــةى
ئةكةثةدا دةتةثةو بةرثرسانى نَيوان
باش رَيطاخؤشكةرَيكى ئةنجامدراون
نةخشة ئةو وةرطرتنى بةهةند بؤ بوون

رَيطاية.
ئاتةآلى بةشير لةكؤبوونةوةى
لةطةأل توركيا،  نــاوخــؤي وةزيـــرى
بةتايبةت ــةدا  ــةث دةت بةرثرسانى
حيزبةو ئةو رؤَلــي تــوركء ئةحمةد
مةدةنى كؤمةَلطةى رَيكخراوةكانى
بــابــةتــى ــــورد، ــى ك ــرس لــةمــةإ ث
ورديى بة ئؤجةالنيش نةخشةرَيطاى
كؤمةَلطةى ثارتى بةرثرسانى باسكراوة،
«ناكرَيت بةوةدةدةن، ئاماذة ديموكرات
كَيشةى بــؤ كؤتايى ــطــاضــارةى رَي
بةبآ ــةوة ــت ــدؤزرَي ب كــورد ثرسى 
ثةكةكةء ضةكدارانى ثرسى ئــةوةى
ئؤجةالن زيندانيكردنى كَيشةى

ضارةسةربكرَيت».
رؤذنامةنووس توركؤنى مومتةزار
سةبارةت زةمــان،  تــودةى سايتى لة 
واية، بإواى ئؤجةالن ثإؤذةكةى  بة
نةخشةرَيطاى وةرطرتنى طرنط بة كة
دةسثَيشخةرييةكى لة بريتيية ئؤجةالن

توركيا. لة ديموكراسى طةورةى
ـــت ـــَي ـــووس ـــةزار دةن ـــت ـــوم م
كارةكانى ثلة بة  «نةخشةرَيطاكة 
دةبــَيــت ــا ــةرةت س دةســتــثــَيــدةكــات،
كة بــةوةى بين رازى هــةمــوومــان
بَلَيين يــان ـــت، دةوَي ضــارةســةرمــان
نةخشةيةين ئةو ثابةندى هةموومان
لَيرةدا بةآلم رَيطاكة، سةر بإؤينة ئينجا
ئايا ثَيشةوة، دَينة ثرسيار ضةندين
لةاليةن خؤيان وةك  ئامانجانة  ئةو
ثَيويستة لَيرةدا وةردةطيرَين؟ توركياوة
ثإؤذةيةى ئةو بابةتييانة شَيوةيةكى بة
ثياوَيكة ئؤجةالن شيبكرَيتةوة، ئؤجةالن
بووة زينداندا لة كة ماوةدرَيذةى لةو
يةك بيركردنةوة رَيطاى لة توانيويةتى
توندوتيذيىء بينينى لةدوايةكةكانىء
ئةو ساَلةوة ضةندين خوَينإشتنى

روو». بخاتة ثإؤذةية
ثارتى ثةرلةمانتارى  كايا، بورهان 
نةخشة بة سةبارةت طةشةثَيدان دادو

وت: رؤذنامةى بة ئؤجةالن رَيطاى
لةوةداية رَيطاية نةخشة ئةم «طرنطى
ئامادةكراوة، ئؤجةالنةوة لةاليةن كة
دةتــةثــةشــدا ــةالنء ــؤج ــوان ئ ــَي لــة ن
بةو هةية، سياسيى كؤدةنطييةكى
ثةكةكة دةتةثةو لة هةريةكة هؤيةوة
بة ثةيامَيكدا بةرامبةر لة كؤدةكرَينةوة 
ثإؤذةية ئةو طرنطيى هةروةها توركيا،
طفتؤطؤي ثإؤسةى  هاتنةناو بؤ  زياتر
كاربةدةستانى لــةطــةأل ثةكةكةية

توركيا».
زانكؤء مامؤستاى ميرانى، هَيمن
لة باسى توركيا كاروبارى لة شارةزا
ئؤجةالن نةخشة رَيطايةى ئةو طرنطيى

ثإؤذةية «ئةم وتى: و رؤذنامة بؤ كرد
ضونكة هةية، تايبةتى طرنطييةكى
هةية ثإؤذةيةكى ثةكةثةش هاوكات
دةكرَيت كورد، كَيشةى ضارةسةرى بؤ
ضارةسةرَيكى ثإؤذةكة هةردوو بة
بكرَيت». دروست كَيشةكة بؤ طونجاو

ئةوةى دواى توركيا حكومةتى
بةفةرميى نةبوو ئامادة لةسةرةتادا
دةتــةثــةدا ــى ــرســان ــةرث ــةأل ب ــةط ل
ئةوةى هؤكارى بة تةنيا  كؤببَيتةوة
تيرؤريست وةك ثةكةكةى دةتةثة
هــؤيــةشــةوة ــةو ب ــدووة، ــان ــاس ــةن ن
هاوكَيشةية ئــةو ــذ درَي ماوةيةكى
كؤبوونةوةى دواى بــةآلم مايةوة،

ئةو ئةردؤغان توركء  ئةحمةد  نَيوان
شكا. تةليسمة

هَيمن ميرانى بابةتة سةبارةت بةم
بةفةرميى توركيا ئَيستادا «لة دةَلَيت:
دةكات، دةتةثةدا لةطةأل  هةَلسوكةت
دةتةثة كة رازيية ثةكةكة لةهةمانكاتدا
طفتوطؤكاندا، لة بكات نوَينةرايةتى
طفتؤطؤوة، ناو هاتووةتة ثةكةكة واتا
هةية، زؤرى طرنطييةكى ئةمةش
شتى خةياَلى ثإؤذةكة ثَيشبينى دةكةم
لة بن، ثراكتيكى شتةكان نةبَيتء تَيدا
دةرطايةكى ثإؤذةيةشةوة  ئةو  رَيطاى
ثةكةكةو لةنَيوان طفتؤطؤ فةرميى

دةتةثةوة بكاتةوة». لة رَيطاى توركيا

7 2009/8/16 يةكشةممة (533) ذمــارة

ئؤجةالن، رَيطاي نةخشة
دةكاتةوة ئةكةثة ثةكةكةء طفتوطؤى دةرطاى

جةمالئيختيار

سوثاى  سةربازييةكانى فةرماندة  
مةال ئيسالميى، شؤإشى ثاسةوانانى
سياسةتمةدارانى بةناوبانطةكانء
دادطــايــيــكــردنــى داواى نــاســراو 
حسَين مير ئؤثؤزسيؤنء سةركردةكانى
ريفؤرمخوازى كانديدى موسةوى

دةكةن. سةرؤكايةتى، هةَلبذاردنى
ئَين) ئــَيــن ــى (س تــةلــةفــزيــؤنــى
بةرثرسَيكى ــةوة، ــردووةت ــك ــآلوي ب
طــاردى لة سةربازيى ثــايــةبــةرزى
ئيسالميى، شــؤإشــى ثاسةوانانى
ــى ــان ــةك ســةرؤك داوايـــــكـــــردووة،
موسةوى حسَين مير ئؤثؤزسيؤنء
هةَلبذاردنى ريفؤرمخوازى كانديدى
ــى ــاي دادط ــى ئـــَيـــران، ــةت ــاي ســةرؤك
دوو لة كة  ئةوةى  تاوانى بة  بكرَين، 
هةَلبذاردنة دواى لةمةوبةرء مانط
بارودؤخى وآلتة، ئةو طوماناوييةكةى
بؤ مةترسييان ئاَلؤزكردووةء ئَيرانيان

دروستكردووة. نةتةوة سةر
كة ــى ــةوان ج يةحيا  ــــةراأل ذةن
سوثاى سياسيى ئيدارةى بةرثرسى
شؤإشى (ثاسةوانانى) ثاسدارانى
ميرحوسَين داوايكردووة،  ئيسالميية، 
محةمةد كةإوبى،  مةهدى موسةوى، 
ثــَيــشــووتــرء خــاتــةمــى ســةرؤكــى
بةرةى لةناو ديكة ديارةكانى كةسة
دادطاييبكرَين، ئَيراندا ريفؤرمخوازيى
شؤإشَيك هةوَليانداوة لةبةرئةوةى
رؤذئاواوة لةاليةن كة بكةن رَيبةرايةتى
رووخاندنى مةبةستيان ثاَلثشتيكراوةء

رذَيم بووة.
كةسانة ئةو «ئةطةر دةَلَيت: جةوانى

شؤإشة سةرنةكةوتووةن، ئةو لةثشت
بــِروات، دواياندا بة دادطــا ثَيويستة
لَيكؤَلنةوةيان بكاتء دةستطيريان
بَيت ثَيويست ئةطةر بكاتء لةطةَلدا

سزايان بدات».
كــؤمــارى ــى ــداران ــاس ــاى ث ســوث
سةركةوتنى سةرةتاى لة ئيسالميى

دامةزراوةء ئَيران ئيسالميى شؤإشى
كة ئــةوهــَيــزة ســةرةكــى مةبةستى 
رَيبةرى فةرماني  ذَير  لة راستةءخؤ 
بةهَيزكردنء خامنةييداية، عةلى باآل
كؤمارى (ئايينيةكةى) بةها ثاراستنى

ئَيرانة. ئيسالميى
تى (ثرَيس تةلةفزيؤنى ثَيشتر

لةاليةن ئينطليزى زمانى بة كة ظى)
ثةخشدةكرَيت، ئَيرانةوة حكومةتى
ياسادانةرانى كة بآلويكردبووةوة
ئيسالميى شـــوراى ئــةنــجــومــةنــي
(ثةرلةمانىئَيران)، خةريكىئامادةكردنى
ثَيشكةشكردنى بةليذنةى سكاآليةكن بؤ
بؤ ثةرلةمان، نةتةوةيى ئاسايشى
تَيكدانى تاوانى بة موسةوى ئةوةى
بدرَيتة هةَلبذاردنةكان دواى كةشى

دادطا.
تةنيا ئَيران حكومةتى تائَيستا
ضــووةء خؤثَيشاندةراندا بـــةدواى
ئةو بةرثاكردوون، بؤ بةكؤمةَلى دادطاى
كؤمةَلى لةاليةن  توندى بة هةنطاوةش
ئةو لةناو ئيدانةكراوة، نَيودةوَلةتييةوة
كةس دوو دادطاييكراون،  كة كةسانةدا 
باَليؤزخانةكانى لة هةريةك ستافى لة
هاوآلتييةكى بةريتانياء فةرةنساء
ئةوان دادطاييكردنى هةنء فةرةنسى
يةكَيتى تووإةكردنى هؤى بووةتة

ئةوروثا.
زؤر رايطةياندووة، ئَيران حكومةتي
ئيعترافيانكردووة دادطاييكراوةكان لة
بة دةرةوة وآلتانى هاندانى بة كة 
ئةو بةريتانيا ئةمريكاء تايبةتى
لــةبــةرامــبــةردا ــردووةء ــك ــان ــارةي ك
ئةو دةَلَين، خاتةمييش موسةوىء
زيندانيكراوةكان لة زؤر بة دانثَيدانانانة
مافى رَيكخراوةكانى ــراوةء ــي وةرط
بة ــا ــةدادط ــان ل ــةي مــرؤظــيــش رةخــن
ئيدانةيانكردووة. طرتووةء كؤمةَلةكان

ثؤست واشــنــتــؤن رؤذنـــامـــةى
نةك ثَيشتر باآل رَيبةرى دةنووسَيت، 
ئةحمةدى لة داكؤكى ثاَلثشتىء تةنيا
رايطةياندبوو بةَلكو  كردبوو،  نــةذاد
دةبَيت ئؤثؤزسيؤن سةركردةكانى كة

ئَيران نائارامييةكانى بةرثرسيارَيتيى
ئاماذةيةكة ئةمة بطرنء ئةستؤ لة
ثشت لة باآل رَيبةرى  كة  ئــةوةى بؤ

رووداوةكانةوةية.
ســةرؤكــايــةتــي ــى ــذاردن ــب ــةَل ه
مانطى لة  ئَيران ئيسالميى كؤمارى
بةإَيوةضوو ئةمساَلدا حوزةيراني
نةذاد ئةحمةدى حكومةتى دواتــر ء 
دووبارة لةثَيناو كة تؤمةتباركرا بةوة
ساختةيةكى نــةذادا هةَلبذاردنةوةى
هــةزاران لةئاكامدا كــردووةء زؤرى 
شةقامةكانء سةر  رذانة خؤثَيشاندةر 
هاشمى وةك ديــار، كةسايةتي  زؤر
دووةمى كةسى وةكو كة رةفسةنجانى
محةمةد دةناسرَيت، كؤمارى ئيسالميى
ئؤثؤزسيؤن كانديدةكانى خاتةمىء
ثاَلثشتى كةإوبى موسةوىء وةك
تا كرد، خؤثَيشاندةرانيان داواكاريى
دواى لة موسةوى كة ــةى رادةي ئةو
برينداربوونى كةسء  دةيان  كوذرانى
ئةويش رايطةياند، ديكة كةسى سةدان
شةهيد خؤثيشاندةراندا لةطةأل ئامادةية

ببَيت.
ــى ــةك ــي ــَي ــالن ــم ــل م دواى  ـــة  ل
ريفؤرميستةكان ناسةركةوتووى
رَيبةرى اليةن لة كة ــةذاددا ن لةطةأل
لَيدةكرَيت، داكؤكى ثشتيوانىء باآلوة
سةرؤكى هةفتةى رابردوو وةكو نةذاد
ياسايي سوَيندى ئَيران هةَلبذَيردراوى

خوارد.
محةمةد ثَيشووتر، ســةرؤكــى
ريفراندؤم ثَيشنيازيكردووة، خاتةمى
ئَيستاى حكومةتى شةرعيةتى لةسةر
تا بدرَيت، ئةنجام ــةذاد ن ئةحمةدى
يةكاليى مةسةلةكة ئَيران خةَلكى

بكةنةوة.

دةكةن دادطاييكردنى موسةوى ذةنةرالَةكان داواى

بةدواداضــوون
hewal.rozhnama@gmail.com

قةدةغةدةكرَيت؟ موسةوى لة سياسي كارى

ثرؤذة دروشمةوة بؤ ئؤجةالن لة
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بةدواداضــوون

شاآلو فةتاح

كوتلةى دةضَيتةثاأل ماليكى ئايا
هاوثةيمانَيتييةكى يان شيعة، ئيئتيالفى
لة زؤرَيــك ثَيكدةهَينَيت؟ بنكةفراوان
ثرسيارةدا ئةم بةدواي جيهان ميدياكانى
ئةوتؤ وةآلمَيكى تائَيستاش  دةضــنء 
ميدياو هةم هةية  هَيندة نيية،  بوونى
سياسةتء ــوارى ب ثسثؤإانى هــةم
بــوونــى خــؤشــيــان  سياسييةكان 
«بةردى بة بنكةفراوان هاوثةيمانَيتييةكى
دةبيننء عَيراق مَيذووى بؤ بناغة»
بة روويةكةوة لةضةند هاوثةيمانَيتييةكة
«يارمةتيدةر بةوثَييةى دةبينن، «ئيجابى»
يةكطرتنةوةى هَيمنكردنةوةء بؤ دةبَيت

عَيراق». دابةشبووى سايكؤلؤذياى

جؤرناأل ستريت ؤأل رؤذنــامــةى
يةكاليي ـــىء دوودَل راثؤرتَيكدا لة 
عَيراقييةكان كوتلة نــةبــوونــةوةى
بة هاوثةيمانى ثَيكهَينانى لةسةر
نيشتمانى ياخود تائيفى  ئاإاستةى
دةنووسَيت: رؤذنامةكة بآلودةكاتةوة،
دوودَلن عَيراقييةكان سياسةتمةدارة
بؤ هاوثةيمانى ثَيكهَينانى ضؤنَيتي لة
دووةمــى كانوونى هةَلبذاردنةكانى
يةكاليى خؤيان هَيشتاش داهاتوو. ساَلى
دةنط ئايا كة لةوةى نةكردووةتةوة
تؤخكردنةوةى بةهؤى بةدةستبَينن
ثَيشتر وةك  مةزهةبييةوة جياوازى 
هاوثةيمانَيتييةكان ياخود كرديان،
تَيبثةإَينَيت. نةتةوةيى ئيتنىء سنوورى
ضةند راى  ــة ــةك ــؤرت راث ـــر  دوات
ــت، وةردةطــرَي عَيراقى بةرثرسَيكى
راوَيذكارى روبةيعى، مؤفةق لةوانة
دةَلَيت، عَيراق نيشتمانيي ئاسايشى
بؤ لةبةردةستداية هةلَيكمان  «ئَيستا
ئايينى ئيتنىء جياوازيى تَيثةإاندنى

ثَييواية، روبةيعى سياسةتماندا» لة
هةمان هةَلبذاردنةدا لةم ئةطةر كة
تائيفى دابــةشــبــوونــى  سياسةتى 
لةم «دابةشبوون ئةوا ثةيإةوبكرَيت،

واقيع». ئةمرى دةبَيتة وآلتةدا
ثةرلةمانتارى نوجَيفى، ئوسامة
سوننة عَيراقيةى ليستى لةسةر عَيراقى
عَيراق خةَلكى  ثَييواية؛ مــةزهــةب، 
لةبارةى نازاننء بةباش تائيفى جياوازى
كوتلةيةكى ضةند يةكطرتنى  دةنطؤى
دةَلَيت، شيعييةوة سوننىء كوردىء
ثَيشوو هةرَيمييةكةى هةَلبذاردنة
ثشتطيريى خةَلك كة  دةرخست ئةوةى

ناكات. تائيفى جياوازيى لة
ترسى ــة ل ـــاس ب رؤذنـــامـــةكـــة
تائيفى دابةشبوونى ئاستى هةَلكشانى
ناكؤكييةكانةوةو بــةهــؤى دةكـــات
ئاماذةى بة دواييةش ئةم تةقينةوةكانى
بةو هةر دادةنَيتء دابةشبوونة ئةو
هانى شيعةكان لة بإَيك هؤيةشةوة
شيعييةكانء طروثة  يةكطرتنةوةى 

دةدةن. شيعة كوتلةى ثَيكهَينانى
ضةلةبى، ئةحمةد لةمبارةيةوة
«لة وتى عَيراق شيعةى ثةرلةمانتارى
تائيفى دابةشبوونى سياسةتى عَيراقدا
ثرسياريش طةورةترين بةكاردةخوات».
دةعوة ثةيوةندى حيزبى كة ئايا ئةوةية
نا، يان هاوثةيمانيى شيعةوة دةكات بة
دووبارة ئةوا يةكبطرَيت ئةطةر ضونكة
تائيفى دابةشبوونى سيستمى بة كار
عَيراقىء شةقامى دةنطى دةكرَيتء
لةدةستدةداتء جياوازةكان نةتةوة
ثَيك شيعةكان لةطةأل هاوثةيمانى طةر
لةدةستدةدات دةنطانة ئةو ئةوا نةهَينَيت
بةآلم شوَينة، ئــةو هَيناويانةتة  كة
هَيشتا دةَلَين: ماليكى لة نزيك كةسانى
ئةوةى هةَلبذاردنى  لة دوودَلة ماليكى 
ثَيكبهَينَيت شيعةكان لةطةأل هاوثةيمانى
هةمةإةنط هاوثةيمانَيتييةكى ياخود
لةبةرئةوةى ئةمةش ثَيكبهَينَيت،
بإةنجَينَيتء لةخؤى هيض اليةك نايةوَيت

لةدةستبدات. دةنطةكان

لة  ثرَيس فرانس هةواَلى ئاذانسى  
ئةطةرى لةوةدةكات باس راثؤرتَيكدا
جيابوونةوةى ــارةى دةرب هةية زؤر

شيعة. ئيئتيالفى ليستى ماليكىء
(ئــةى.ئــَيــف.ثــى) ــةم راثــؤرتــةدا ل
عَيراق هةَلبذاردنةكانى ـــارةى دةرب
دةكرَيت ــةوة  ئ ــى ضــاوةإوان ــت، ــَي دةَل
شيعةكان هاوثةيمانَيتيى لة ماليكى
بنكةفراوان كوتلةيةكى جياببَيتةوةو
ـــر راثــؤرتــةكــة دوات ــكــات. ــب دروســت
راوَيذكارى موسةوى عةلى بؤضوونى
ثَيكهَينانى لــةبــارةى  ماليكى، ــورى  ن
ليستى لــةطــةأل هاوثةيمانَيتييةوة
دةَلَيت: وةردةطرَيتء  شيعة ئيئتيالفى 
ماليكى جؤرَيك بةهيض باوةإناكةم
بكات، هاوثةيمانى  كوتلةية ئةو لةطةأل 
نيشتمانيى هاوثةيمانَيتييةكى ئةو ضونكة
هةم نيشتمانى ــت، دةوَي راستةقينةى
بةآلم ثَيكهاتةدا، لة هةم بةرنامةو لة
طرةنتييةكى هيض شيعة ئيئتيالفى هَيشتا
ليستى نةكردووة. ماليكى بة ثَيشكةش
طروثَيكى ضةند  لة  كة  شيعة  ئيئتيالفى 
ئاب (٢٤)ى تا رايطةياند:  ثَيكدَيت شيعة 

راناطةيةنن. هاوثةيمانَيتييةكان
هؤكارةكانى لة باس راثؤرتةكة دواتر
شيعة ئيئتيالفى ماليكىء يةكنةطرتنةوةى
دةكاتكة بريتينلة رازى نةبوونيان بةبوونة
هَيزىدووةمءرازىنةبوونلةسةرضؤنَيتي
ئةنجومةنى كورسييةكانى  دابةشكردنى 
شيعة ئيئتيالفى ليستى ضونكة نوَينةران،
بؤخؤى كورسييةكان (٢٥٪)ى دةيةوَيت
لةهةمانكاتدا سةدر. كوتلةى بؤ بَيتء(٢٥٪)
حيزبى ئيئتيالفى شيعة ليستى هاوثةيمانيى
لةقةَلةمدةدات. بوو» «لةخؤبايى بة دةعوة
ليستى لة نزيك سايتَيكى كة بوراسا سايتى
«بةعسييةكانئيش دةَلَيت، ئيئتيالفىشيعةية،
هاوثةيمانيى دةعوةو لَيكجياكردنةوةى بؤ

دةكةن». شيعة ئيئتيالفى ليستى
 

لة ئــيــمــارات ــى ــةواَل ئــاذانــســى ه
ثَيكهَينانى ئيجابياتى لة باس راثؤرتَيكدا
دةكات بنكةفراوان هاوثةيمانَيتييةكى 
وةزيرانى سةرؤك ماليكى نورى لةاليةن
ئَيستا دةنووسَيت: رووةوة لةو عَيراقةوة،
هاوثةيمانَيتييةكى ثَيكهَينانى لة بير ماليكى
هةَلبذاردنةكانى بؤ دةكاتةوة فراوان بنكة
ثَيويستى تةنيا ئةمةش بؤ داهاتوو. ساَلى

بة ثَيويستى بةَلكو نيية، شيعةكان بة
هةية، سوننييةكان  طروثة لة ــك  زؤرَي
سياسةتى لة هارمؤنييةتَيك ئةمةش
ماوةيةكى كة دروستدةكات عَيراقدا
سايكؤلؤذييةوة لـــةرووى درَيـــذة
دةنووسَيت، ئاذانسةكة دواتر دابةشبووة.
عَيراقدا، داطيركردنى دواى زةمةنى لة
بةم هــةر ــوونء ــةب ــن زؤري شيعةكان 
تةقينةوةو ئامانجى بوونةتة هؤيةشةوة
طروثة ئةلقاعيدةو توندوتيذييةكانى
دواتر عَيراق. ناو ديكةى  توندإةوةكانى
ئَيستا كة ئةوةى دةنووسَيت، ئاذانسةكة
كةمكردنةوةى بيكات، ماليكى ثَيويستة
بةشداريي كوردةكانةء سوننةء سكاآلى

دةسةآلتدا. لة ثَيكردنيانة
لةضةند ــاس ب ئاذانسةكة دواتـــر
بوونى ثؤزةتيظى ديــكــةى خاَلَيكى
دةكاتء بنكةفراوان هاوثةيمانَيتييةكى
بؤ ماليكى ئةجَينداكةى  دةنووسَيت، 
سوننةدا كوردو لةطةأل  هاوثةيمانيكردن
كاريطةريى لــة ضونكة  بــاشــة، زؤر 
هةر دةبَيتء  ــارى رزط ئَيران زؤرى
دةبَيتة لةوجؤرةش هاوثةيمانَيتييةكى 
ئامانجى عَيراق، مَيذووى بناغةى بةردى
بة بةآلم سياسيية، هةرضةندة ماليكيش
دةذمَيردرَيت نيشتمانى دةستكةوتَيكى
لةئَيستادا ماليكى ـــةوةى ئ ـــؤى. ب
بيركردنةوةى تةنيا  ثَيويستييةتى 

تر. ذيرانةيةو هيضى

دابةشدةكات بةفعلى عَيراق شيعة، ئيئتيالفى دةعوةو يةكطرتنى

عةبدولَآل نامؤ

نيويؤرك ــامــةي  رؤذن ــاري ســةروت
لة رةخنة ئاب (١٣)ي رؤذي تايمزي 
جياكاريي كة دةطرَيت، ماليكي سياسةتي
دةكاتء عَيراق سوننييةكاني بةرامبةر
ئاشتيء دةتانةوَيت «ئةطةر ــَيــت: دةَل
بكَيشَيتء عَيراقدا بةسةر سةقامطيري باأل
بكةن، قبوَلي دراوسآ سوننييةكاني ءآلتة
سةرؤك ماليكي، نوري ثَيويستة ئةوا
بؤ بدات زياتر  زؤر هةوَلَيكي  ءةزيران، 
عَيراق، سوننييةكاني عةرةبة رازيكردني
عَيراقي لة ئاشتي بة  بتوانن  ئةوانيش تا

نوَيدا بذين».
«بةداخةوة دةنووسَيت: رؤذنامةكة
لة ثَييواية سياسييةوة رووي لة ماليكي
باشةكاني ئامؤذطاريية تا ئةوة قازانجي
لة ئةمريكا باَليؤزي هيأل، كريستؤفةر

فةرماندةي رةي ئؤدَيرنؤ، ذةنةراأل عَيراق،
ماليكي ثشتطوَيبخات، سةربازةكان،
ئاطاداري ئؤباما هةية بةوة ثَيويستي
مةترسيداردةكات». يارييةكي كة بكاتةوة

سةروتارةكةي ديكةي بةشَيكي لة
هَيشتا «سوننييةكان  هاتووة: تايمزدا 
ثشكَيكي ئــةوان كة لــةوةي طومانن بة 
يان ثَيدةدرَيت ءآلتيان ساماني لة يةكسان
ئاسايشي سةرةتاييء خزمةتطوزاريي

بؤ دابيندةكرَيت». ثَيويستييان
ماليكي، دةداتة هؤشداري رؤذنامةكة
ئايا كة بإياربدات بةثةلة  ثَيويستة كة
بةردةوام يان نيشتمانيية سةركردةيةكي
دةبَيت تايفي. ئاطري زيادكردني لة دةبَيت
مةسةالنةي خوارةوة ضارةسةربكات، ئةم
دياريبكات كة نيية ياسايةك هَيشتا
شيعةء يةكساني بةسةر عَيراق بة نةوتي
كةمترين ناوضةكانيان (كة سوننييةكان
ءاديارة دابةشبكات، نةوتيتَيداية)ءكورددا

دواخستنة ئةم بؤ رةزامةنديي ءاشنتؤن
مةترسيدارة. كارَيكي ئةمة دةربإيوة.
بخاتةسةر فشار ثَيوستة ءاشنتؤن
لةمةإ كارةكانيان تا ثةرلةمان ماليكيء
هةية بؤ ياسايةك تةواوبكةن، ئةم ياساية
حيزبي بةعس ثَيشووي ئةوةي ئةنداماني
كة ثَيبدرَيتةوة مووضةكانيان كارةكانيانء
دةستياندا، لة عَيراق داطيركردني دواي
نةخراوةتة هَيشتا ياساية ئــةم بــةآلم
دةكاتة كاريطةريي ئةمة جَيبةجَيكردنةوة،
لةكاتَيكدا لة سونني، كاركةري سةر ضيني
حيزبي لة ئةندامبوون بةعسدا، سةردةمي
كاري ئــةوةي بؤ بوو  مةرجَيك بةعس
طةورةترين ءةكو ماليكي ثَيبدرَيت باشت

فةرمان دةبَيت تائَيستا عَيراقدا لة كةس
حكومةتدا دامةزراوةكاني تةواوي بةسةر
بهَينن مامةَلةية بةم كؤتايي كة بكات،
لةو ـــك زؤرَي ـــات، كــة جــيــاكــاري دةك
ئةنجومةنةكاني ئةندامةي هةزار (١٠٠)
طروثَيكي خؤي كاتي كة سونني سةحوةي
يارمةتي هةوألء  بة بإيارياندا ياخيبوون
ئةو هَيشتا ناوةوة، بَينة ءازبيننء ئةمريكا
بةَلَينيان كة ءةرنةطرتووة كارةيان ثارةء
ئاسايش هَيزةكاني لة كة ثَيدرابوو،
ديكةدا مةدةنييةكاني ئاذانسة ــان ي
ئةنداماني رازيبووني دادةمةزرَينرَين،
شةإَيكي ــةوةي ئ بــووةهــؤي سةحوة 
كؤتايي سةريهةَلدابوو  تازة كة ناوخؤيي 

رةنطة بةَلينانة ئةم جَيبةجَينةكردني ثَيبَيت.
شةإَيكي سةرهةَلداني  هؤي ببَيتةوة 

ديكة.
سوننةكان سياسييةكاني سةركردة
نوَينةرايةتييان كاريطةرييء ــارة ءادي
ثَيوةرة عَيراقيةكانيش، تةنانةت بة نةماوة،
يةكةم بايكؤتي بؤ هؤكارةكةي ئةمةش
لةاليةن دةطةإَيتةوة عَيراق هةَلبذاردني
ثاَلثشتي تاكة ءاشنتؤن  سوننييةكانةوة. 
ثَيويستة بووة، سوننييةكان سةرةكيي
ببَيتةهؤي تا بةكاربهَينَيت كاريطةريية ئةو
سياسي نوَيي نةوةيةكي بةرةوثَيشضووني
لة بكةن ئَيستا طرفتةكاني ضارةسةري كة

شةإ. بةر ثةنا ببةنةوة ئةوةي جياتي

دةكرَيت ئؤباما لة داوا
ماليكي بخاتة سةر فشار

دةبات؟ بةرةوكوآ كَيشةكان ماليكي نورى
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كاتَيك هةبوو، ئةوكات بارودؤخةى لةو
بازرطانييش ئاسانء  قةرزوةرطرتن 
وآلتانة ئةم لةوانةية ثَيشكةوتوبوو،
ئةو بؤ  طةإانةوة كة تَيطةيشتبن لةوة 
ئيختيارو هيض بةآلم قورسة، سةردةمة
بةدةستةوة ديكةشيان هةَلبذاردنَيكى
دةزانن بةباش هةروا سةرئةنجام نييةو
بةثَيى بكةون ئةمريكييةكة نموونة شوَين
سياسييشدا هَيرشى لةطةأل بَيطومان توانا،
بةكاربردنى بؤ كة بؤسةرئةمريكا
ئةم لــةوانــةيــة ثَيويستة، ناوخؤيي
طؤإانَيكى بةبآ ضونكة بن، هةَلة وآلتانةش
سنووردانان وةك طــةورة،  هةيكةليي
طــةورةيــةى ناهاوسةنطيية ــةو ئ بــؤ 
نَيوان دارايي بازرطانىء لةهاوكَيشةى
هةية، يةكطرتووةكاندا وياليةتة ضينء
سةرهةَلبدات، ديكة قةيرانَيكى لةوانةية
حكوميىء سةركردة  ئَيستادا لة  بةآلم
كَيشةية بةم زؤر طرنطيى بازرطانييةكان

نادةن.

داهاتوو بةراييةكانى هةنطاوة كةواتة
ضين؟

وياليةتة تا هةن ثَيويست مةرجى دوو
ثَيشةنطى رؤَلى بتوانَيت يةكطرتووةكان
بةردةواميى بتوانَيت بثارَيزَيتء خؤى
سيستمى رَينوَينى ــةء رؤَل بةو بــدات
ئارامء زياتر ئاإاستةيةكى بةرةو جيهانى

بةرَيت. سةقامطير
تيمةكةى ئؤباماو  سةرؤك ثَيويستة 
لة نيشانبدةن ــان خــؤي جديبوونى
كورتهَينانةى ئةو لةطةأل مامةَلةكردن
ـــةو دؤالرةوةي ترليؤن لــةســةروو كة 
دةيةى لةماوةى يةكطرتووةكان وياليةتة
دةناَلَينَيتء بةدةستييةوة داهــاتــوودا
هةرضةند نةكردووة، ئةمةيان تائَيستاش
ثَيويستة ئةم كارة بةآلم كردووة، باسيان
ئــابــووريــيــةوة، سياسىء رووى  لــة 
ئةو هَيوركردنةوةى بؤ طرنطة ضونكة
رؤذبةإؤذ بازاإةكاندا لة مةترسييانةى
هةآلوسان بة سةبارةت دةبَيـت زياتر
دؤالر، نرخى دابةزينى داهاتووداو لة
بةئاسانى مةترسييةش لةوانةية زؤر ئةم

رووبدات.
ئؤباما ــةى ــدارةك ــي ئ ـــةوةى ئ ــؤ  ب
ثَيويستة بَيـت، ثَيكردن متمانة شايانى
ــي داراي كؤنترؤَلى بؤ رَيوشوَينَيك
بةهيض ئَيستادا لــة  كــة ثَيكبهَينَيت
واتة ئةمةش نيية، بوونى ئةوة شَيوةيةك
كة طشتيى ئامانجَيكى ضةند دياريكردنى
سةبارةت بكات،  ثشتطيريى طؤنطرَيس 
ثَيويست، ئابووريى رَيوشونَيكى  بةضةند
بةجَيدةهَيَلم ئابووريى زانايانى بؤ ئةوة
رَيوشوَينَيك جؤرة  ض بكةن  ديــارى تا 
رَيذةى نموونة هةندَيك بةآلم باشترينة،
بة ـــةراورد ب بة بودجة  كورتهَينانى
نيشاندةدةن، ناوخؤيي  وةبةرهَينانى 
نيشتمانى ــةرزى ق رَيــذةى هــةروةهــا
وةبةرهَينانى بة بــةراورد  بة طشتيي
طشتيدا، لةخةرجيى قةرز لؤكاَليىورَيذةى
داهاتوودا ساآلنى لة رَيذانة ئةم ثَيويستة
تةنانةت نيشانبدةن، باشبوون لة جؤرَيك
حكوميى خةرجيى زيادبوونى لةطةأل
ثاراستنى كؤمةآليةتىء بيمةى لةسةر
بةخَيوكردنى (ثرؤطرامى تةندروستى،
دابينكردنى لةثَيناو ئةمة (ميديكير) ثيريي،
جةنطى دواى لة ئةوانةى ثَيويستيي
ذمارةيان لةدايكبوون كة دووةم  جيهانى
ساَلى لة بودجة كورتهَينانى (٧٥)مليؤنة.
رَيذةى لةكؤى (٪١٣) دةطاتة داهاتوودا
بةرزترين ئةمةش لؤكاَلى، وةبةرهَينانى
دووةمــةوة جيهانى جةنطى لة رَيذةية
دابةزاندنى ئامانجةكة ثَيويستة تائَيستا،
ساآلنة بَيت  بودجة كورتهَينانى رَيذةى 
ساَلى لةسةرةتاى ئةويش (٪١) رَيذةى بة

تا ئةوةى دةطاتة(٤٪). (٢٠١٢)ةوة
بؤئةكتيظكردنىرَيوشوَينَيكى رَيطا تاكة
كؤمةَلَيك رَيطةى لة  تةنيا  شَيوازة لةم
وةك دةبَيت، باجدا لة  طرنط طؤإانكاريى

باجى كة نيشتمانييةكان، فرؤشراوة باجى
وَيستطةكانيشدا لة بةنزين فرؤشتنى
ئةوانة رةضاوى (بةشَيوةيةك دةطرَيتةوة،
بؤ سوككردنى نزمة، داهاتيان  كة  بكرَيت
هةذاران)، شانى لةسةر رؤذانة خةرجيى
ثَيويستة يةكطرتووةكان وياليةتة لةسةر
فةلسةفةى بنةإةتيى بةشَيوةيةكى
كؤمةآليةتى بيمةى بة سةبارةت خؤى
شياوى ئةوةى دياريكردنى بؤ بطؤإَيت
دياريكردنى هةروةها وةرطرتنيةتى،
ئةمة ثيريي) تةندروستييةكانى (سوودة
بةرزكردنةوةى بة ثَيويستى لةوانةية
مافى ثيرةكان تيايدا كة بَيت ئةوتةمةنة
كؤمةآليةتى بيمةى لة سوود هةية ئةوةيان
ــا ــةروةه ه (ســؤشــيــال)وةربــطــرن،
بؤ بةرذةوةندييانة ئةو كةمكردنةوةى
بةرزترن. داهاتى خاوةنى كةسانةى ئةو

بة  هةنطاوَيكن كؤمةَلة ئةمانة  
لة قورسن، هةنطاوى مةزةندة كةمترين
ئاَلؤزن، ثإطرفتء سياسيشةوة رووى
هةنطاوانة ئةم واشنتؤن ئةطةر بةآلم
بازاإةكان ثَيمواية ئةوا نةطرَيتةبةر،
(بةَلطةنامة) خاوةنى ئةوانةى بةتايبةت
لةناوةو ئةمريكين  خةزانةى سةنةداتى 
وياليةتة سةختتر بةشَيوةيةكى دةرةوة،
ئةو ــةن ــاردةك ــاض ن يــةكــطــرتــووةكــان
رَيطةى لة ئةنجامبدات طؤإانكارييانة
رَيذةى لة طةورة زيادكردنى بؤ داواكارى
لة نرخى طةورةش سوودء دابةزاندنَيكى

دؤالردا.
شَيوةى  بةهةمان بــارودؤخــةكــة  
ــدا رووي  (١٩٨٧) لة كة  دةبــَيــت ــةوة ئ
هاإةيانكرد ئةمريكا بازاإةكانى كاتَيك
بودجةو كورتهَينانى زيادبوونى لةطةأل
داإمانةكة دواى ــةرؤذى ل بازرطانى،
هةستا كؤنطرَيس ئؤكتؤبةر، (١٩)ى
لةسةر طــةورة كؤتءبةندى دانانى بة 
كورتهَينانةكة ئةمإؤ ــةآلم ب بودجة،
يةكسانة حكوميى قــةرزى  طةورةترة،
بةراورد بة  ئابوورى، نرخى  (٦٨٪)ى بة

بووة. (٪٥٠) كة ،(١٩٨٧) لةطةأل
لةسةر سياسييةوة رووى ــة ل
بةشَيوةيةكى ثَيويستة ئؤباما ئيدارةى
وتوَيذكردن لة  بةردةوامبَيت بةرفراوانتر 
سةبارةت جيهان وآلتانى تةواوى  لةطةأل
ضونكة جيهان، ئابووريى دواإؤذى بة
روون ــةوة ئ ئابوورييةوة رووى  لة 
كؤبوونةوةكانى لة دَيتةدى ضى نيية
حةوتء ثيشةسازيى وآلتانى  كؤمةَلةى
نَيوان كؤبوونةوةكانى بيستء كؤمةَلةى

ضين. وياليةتةيةكطرتووةكانء
ــة ــةت ــالي وي بــــةآلم بــــؤئــــةوةى
رؤَلـــى بــتــوانــَيــت ــان ــووةك ــرت ــط ــةك ي
ثَيويستة ببينَيت سةركردايةتيكردن
كةوَيت، شوَينى هةبَيت ديكة اليةنَيكى
ثَيويستة ــدات، رووب ئــةوةش بؤئةوةى
بةباشى ئةمريكا حكومةتى لةسةر
رةهةندى ديكة، لــةوانــى طوَيبطرَيت
ئابوورى هةماهةنطى سياسييانةى
لةناوخؤدا كة  لةوةى نيية جياواز  زؤر
بةشداريي ئةوانةى  ضونكة روودةدات، 
بكةن بةوة  هةست ثَييانخؤشة دةكةن 
دةطيرَيتء مةترسييةكانيان لة طوآ كة
ئيدارةكةى لةوانةية لَييان، هةية تَيطةيشتن
كاركردنةكةى تيمى ناضاربَيت ئؤباما
بتوانَيت ئةوةندةى تا بكات فراوانتر
لةخؤى بةتواناكان  كةسة زؤربـــةى 
سةرؤك لةو ئةمانة لةوانةية بطرَيت،
ضانسى كة لَيهاتووانةبن وريــاو كارة
لة هةية تةواوةتييان نوَينةرايةتيكردنَيكى 
وةزيرَيكى ناكرَيت ئيدارةكةدا،  لوتكةى
هةموو ــةم ئ تةنيا بــة طايتنر، وةك 
هةروةك هةَلبطرَيت، بةرثرسيارَيتيية
بةئاطابَيت ئيدارةكة لةسةر ثَيويستة
خووى ســةر  بؤ نةطةإَيتةوة ــةوةى ل
ملهوإانة ئامؤذطاريكردنَيكى وتاردانء
ثَيشووتر ئيدارةكانى لة هةندَيك كة
ديموكراتييةكان ض جا دةكرد، جَيبةجَييان

كؤماريةكان. ياخود بن

وتةىكؤتايي
ثَيويستة هَيشتا دةَلَيين لةكؤتاييدا
داهاتووى ــي داراي سيستمى ديزاينى
هةرضةندة ضونكة بكرَيت، جيهان
كؤمةَلةى كؤبوونةوةى دوو تائَيستا
دوو لةطةأل ئةنجامدراوة، بيست وآلتانى
لةطةأل هةشت، وآلتانى كؤبوونةوةى
كة توَيذينةوة لَيكؤَلينةوةو ضةندين
ثَييهةستاون نَيودةوَلةتييةكان رَيكخراوة
تايبةتدا، طشتيىء كةرتى هــةردوو لة 
مَيزى لةسةر  طرنطةكان بابةتة هَيشتا 
ثةيوةندى نةبوونى لةوانة لَيكؤَلينةوةن،
دامودةزطاء جيهانىء بازاإى لةنَيوان
جياوازةكان، رَيكخراوةنيشتمانيية
هةماهةنطيى لة  الوازييةى ئةو هةورةها
راستيشدا لــة هــةيــة،  نــَيــودةوَلــةتــيــدا
لة لــةوانــةيــة فــشــارةنــةتــةوةيــيــةكــان

بكةن. زياد كاتةكاندا سةختترينى

هَيشتا بابةتانةى لةو كؤمةَلَيك
لةسةرة مشتومإيان

لةرَيكخستنى ــة ــرس ــةرث ب ــآ  ك
طةورةكان جيهانيية  دارايية دامودةزطا 
زؤرَيك لةسةر هةية كاريطةرييان كة
بةإَيوةبردنء لة بةرثرسة كآ لةوآلتان؟
دةتوانَيت ضؤن بونيادنانةوةيان؟ دووبارة
دارايية وردةكــاريــيــة سةرثةرشتيى
كامةية سةرمايةية ئةو بكرَيت؟ ئاَلؤزةكان
هةيانبَيت دامودةزطاكان ثَيويستة كة
زيانانةى ئةو دذى لة طرةنتيةك وةك
لَييان تَيكضوودا جيهانى ئابوورييةكى لة
هةستان بؤ دةتوانرَيت ضؤن دةكةوَيتء
كاروبارى كآ ئامادةبكرَيت؟ كارة بةم
جيهانيى لةدامودةزطاى زؤر ذمارةيةكى

(الواز)رَيكدةخات.
ســنــدوقــى وةك 
نــَيــودةوَلــةتــىدراو
بانكَيكى ــد ــةن (ض
بينينى ــةش)؟  ــك دي

سةركردانة رؤَلَيكى
تيمةكةى لـــةاليـــةن

مامةَلةكردن لة ئؤباماوة
ــكــى ــَي ـــةطـــةأل بــابــةتــطــةل ل
طرةنتيةكى دةبَيـتة لةمشَيوةية،
بةردةوامى مانةوةو بؤ طةورة
تايثى بــة ســةرمــايــةداريــى
درَيذتر، ماوةيةكى بؤ ئةمريكى
ماوةيةك كة ــةوةى ئ دواى
دوورنيية، زؤر كة لةمةوثَيش

طيانةآلداية! لة كة وادانرا

بنةإةت خاَلي
ئةوةية بنةإةتى خــاَلــى
ــت ـــ ــَي ــوان دةت ــة ئــةمــريــكــا ك
هةستانةوةى سةركردايةتى 

لةسةرئاستى بــكــات جيهان
بةرثرسيارى بَيئةوةى سياسيى،
بؤ ئةستؤ، بكةوَيتة ـــةواوى ت
ئةمة لةسةر بةردةوامبوونيش
ضةندين ئةمريكا لةسةر ثَيويستة
سةخت بدات لةناوخؤداو بإيارى

زياتر دبلؤماسيشةوة رووى لة
ثيشتر بــةشــَيــوةيــةك بــكــرَيــتــةوة،
ديــكــةدا ئــيــدارةيــةكــى هيض  ــة  ل و 
لةسةر ثَيويستة نــةبــووبــَيـــــت،
وآلتانى وياليةتةيةكطرتووةكانء
ساَلى ضةندين ماوةى تا كة ديكة،

دةناَلَينن، قــةرزدا زةبــرى لةذَير ديكة 
نــوَيــدا بـــارودؤخـــى ــةأل ــةط ــان ل خــؤي

بطونجَينن.

نَيودةوَلةتىء بازرطانيى مامؤستاى *
بةإَيوةبردنى كؤليذى لة دارايية كاروبارى
جَيطرى هةروةها (بيل)، زانكؤى لة كار
كلينتؤنء ئيدارةى بووة لة بازرطانى وةزيرى

كؤمةَلةى ئةبالكستؤن. بؤ بةإَيوةبةر بووة
رَيشاوي عةبدوَلآل عةرةبييةوة: لة

بةهَيزترينة هَيشتــــــــا ئةمريكا،

دةرةوة؟ ديَتة لةقةيرانةكة سةركـــــــةوتوويي بة وياليةتـةيةكطرتووةكان بـؤضى
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بَيت بةكةمييش  ساردىء بة ئةطةر 
لةوانةية دةستيثَيكردووة،  هةستانةوة 
ثَينةكردبَيت، هةستيشمان هَيشتا
يةكطرتووةكانء وياليةتة لة بةتايبةت
لةوشوَينانة ــا ــةوروث ئ جَيطاى زؤر 
ضةقبةستنى لة شتَيك بازرطانى هَيشتا
دةستبةسةراطرتنى ضاالكيى ثَيوةماوة،
لةزيادبووندايةو عةقارييةكان رةهنة
بةآلم بةرزة، هَيشتا بَيكارييش رَيذةى
رَيكخراوى دراو، نَيودةوَلةتى سندوقى
كة ئابوورى، طةشةثَيدانى هاريكارىء
رابــردوودا ساَلى لة  دةزطاية دوو ئةم
ثَيشبينييةكانياندا لة خؤثارَيزبوون،
ئاراداية، لة «باشبوونَيك رايانطةياند
سندوقةكة بَيت.» بضوكيش ئةطةرضى
بة ســةبــارةت خــؤى ثَيشبينييةكانى
رَيذةى بة ساَلى داهاتوو بؤ طةشةسةندن
نيسانيشدا مانطى لة بةرزكردةوة، (٪٢)
(٢,٥٪)بةرزكردةوة، بؤ ثَيشبينييانةى ئةو
هــاريــكــارىء ــكــخــراوى ــا رَي ــةروةه ه
يةكةمجار بؤ ئابوورى طةشةثَيدانى
سةبارةت بةرزكردةوة خؤى ثَيشبينيى
لةوةتةى دةوَلةمةند  وآلتانى طةشةى بة

دةستيثَيكردووة. قةيرانةكة
داإمــانــى توندةكاني مةترسيية
جــيــهــانــيــش ســيــســتــمــى دارايــــــي
بةردةوامبوونى لةطةأل كةمبوونةتةوة، 
دَلةراوكآ بةآلم فشارةطةرمةكانيش،
كةمبووةتةوة حكومييةكاندا ناوةندة لة
جيهان دووضــاربــوونــى بة ســةبــارةت
سييةكانى لة ئةوةى وةك بةكارةساتَيكى

روويدا. رابردوودا سةدةى
ئاسايي ئةوةىبةشَيوةيةكى لةطةأل
وياليةتة لــة خــَيــراتــر ضــاكــبــوونــةوة
وآلتانى لةضاو روودةدات يةكطرتووةكاندا
ئةمجارة ئةوةشدا لةطةأل بةآلم ديكةدا،
بتوانَيت كة  بَيت طةورة هَيندة نيية  مةرج
وةك بَيت، جيهانيى هةستانةوةى مؤتيظى
وابووة، ثَيشوودا ضةقبةستنةكانى لة ضؤن
بَيت مؤتيظة ئةو دةتوانَيت كة وآلتةش ئةو
تيايدا طةشةسةندن كة ضينة وآلتى تةنيا

نزيكةى(٧٪)ة.
بـــارودؤخـــى راســتــى ئـــةوةيـــة
ناجَيطيرة، هَيشتا ئةمريكا ئابووريى
بانكةكاندا لة لةهةندَيك ئةطةرضى
بانكى وةك  ــردووة، ــك ــادي زي قــازانــج 
مورغان)، بيه (جيه ساكس)ء (غولدمان
وةك ديكةش بانكى كؤمةَلَيك  ــةَالم ب
هةر هَيشتا  تى) ئي امريكا)و(سي (اوف 
ذةهراويي) (ثسوَلةى هَيشتا ماندوون.
زيانةكانى كة هةية دؤالر مةاليين بةنرخى
رَيكخستنةوةى هةروةك هةذمارنةكراوة،
هةَلوةشاوةى هةيكةليةتى نةخشةى
رَيذةى ثَينةكردووة، دةستى هَيشتا وآلت
٪٢٠) ياخود (١١٪)يــة هَيشتا بَيكاريى 
كة هةذماربكةين فةمانبةرانش ئةو ئةطةر
بَيهيوابوون ئةوانةى دةكةنء نيوة دةوامى

دةستبكةوَيت). كارَيكيان لةوةى
دةستبةسةراطرتنى ضاالكييةكانى
زياديكردووةو بةردةوامةء هةر رةهن
لةداكشانداية، بازرطانييش رَيــذةى
بةدةست وياليةتةكان هةموو نزيكةى 
زؤربةى دةناَلَينن، بودجةوة كةمهَينانى
كاليفؤرنياو وةك وياليةتةكانيش
بارودؤخَيكى لة ميشيغان فلؤريداو
بة ديكةش ساَلى بؤضةند  قورسدانء

دةناَلَينن. طرفتةوة كؤمةَلَيك دةست
كردارى ضؤن ئةمريكا كةواتة

دةكات؟ سةركردايةتى هةستانةوة
سياسيى بــارودؤخــى  بة ئةمريكا
ئةمةش ئابوورى! نةك  ــات، دةك ئةمة
ثارادؤكسة، سةرنجإاكَيشةء بابةتَيكى
ستريت ؤأل واشنتؤنء بازنةى ضونكة 
ئةنطلؤساكسؤنى) سةرمايةداريى (قةآلى
بـــووةوة ـــــارى نـــاوزإانـــدن دووض
لــةمــاوةى جيهاندا لــةســةرتــاســةرى
سةرؤكى ـــــردوودا، راب ــطــى (١٨)مــان
راوَيذكارى ساركؤزىء نيكؤال فةرةنسى،
هةيمةنةى كؤتايي ئةنجيالميركل ئةَلمانيا،
سةكسؤنييان ئةنطلؤ  سةرمايةدارى 
بةرثرسة لــة كــؤمــةَلــَيــك ــد.  ــان راطــةي
يةكطرتووةكانيان وياليةتة ضينييةكانيش
لةئةمريكيية هةندَيك  سةرزةنشتكرد، 
ئالترمان، روجةر وةك  ثلةدارةكانيش
ئيدارةى لة خةزانة ــرى وةزي جَيطرى
ثَيشةنطانةى ــى رؤَل كؤتايي كلينتؤن،
راطةياند، داراييدا  لةكةرتى ئةمريكايان 
واشنتؤن كــة ئــةوةيــة راســتــى ــةآلم  ب
جوآليةوة، توندوتؤَلى بة بةخَيراييء
جيهان ئابووريى رزطاركردنى لةثَيناو
لةو بةرثرسيشة (ئةطةرضى لةداإمان.
لةسةرى ثَيويستة هةرجومةرجةى
ئةو لةطةأل ئةمةو بكات، ضارةسةرى

ئؤباما رووبـــةإووى تةحةدييانةش
بوونةتةوة.

سةركردةيةكى ئؤباما بَيطومان
هــةر ــة ل زيـــاد ــشــةء ــَي ــجــإاك ســةرن
هةية، بةخؤى متمانةى سةركردةيةك
ورياترة قسةزانترو ديكةش لةوانى زياد
وةزيرانى سةرؤك سياسييةوة، رووى لة
ــارى دووض ــراون  ب ــؤردن ط بةريتانيا،
لةوآلتةكةيدا، بووةتةوة قورس هَيرشى
هةَلبذاردنةوةشى ــارة  دووب لةوانةية
ــةرؤك س ــت، هــــةروةك ــَي ئــةســتــةم ب
ئةطةرى ئاسو تارؤ يابانيش وةزيرانى
بإيارة كة الوازة دووبارةهةَلبذاردنةوةى
بدرَيت، ئةنجام ئؤغستؤسدا (٣٠)ى لة
بةرهةَلستيى كة ئةَلمانياش راوَيذكارى
خةَلك كة كرد  (تةحفيزية) ثالنة  لةو
بةم نزيكانة ثَييةتى، بةتةواوى ثَيويستيان

دةبَيتةوة. هةَلبذاردنَيك رووبةإووى
ـــةو راراي ــى فــةرةنــســاش ســةرؤك
بةشَيوةيةك هةية تيذى كةسَيتيةكى
لةسةر ــةوةى ــؤئ ب ـــادات ن يــارمــةتــى 
ئةمانة كارابَيت، نَيودةوَلةتى طؤإةثانى
خؤشدةكات، (ضين) بؤ رَيطا هةمووى
بةهَيزةو تيايدا طــةشــةســةنــدن كــة 
بَيشومارن، ثارةى  خاوةنى بانكةكانيشى 
حةزى لةوة جنتاو) (هوو بةآلم سةرؤك
جيهانيش جيهانيى، سةرؤكَيكى ببَيتة نيية

ساَلى ضةند بؤ  ئَيستاداو بارودؤخى  لة
ناكات. ضينى سةرؤكَيكى قبووَلى ديكةش
بة واشــنــتــؤن ــى ــوَي ــى ن ــةآلت دةس
ضةندين بوونى لة خؤى  زؤر رادةيةكى
لة دةبينَيتةوة لَيهاتوودا كةسانى
لةطةأل قةيرانةكةدا، رووبةإووبوونةوةى
دواييانة بةم  رةخنانةى ئةو  هةموو
وةزيـــرى رووبـــــةإووى كؤنطرَيس 
«لةبةر كــردةوة  ثَيشووى خــةزانــةى
زؤر ملهوإييةكى بةسةربةخؤيىء ئةوةى
هةندَيك لةطةأل كردووة»و هةَلسوكةوتى
ثَيشوو سةرؤكى ئــيــدارةى كة هةَلة
رزطارنةكردنى وةك ئةنجاميداوة، (بوش)
لَيرةشدا بــرازةرز)و  (ليمان كؤمثانياى
بانكى سةرؤكى بولسنء  بؤ  ئافةرينةكة
ضونكة برانكى)ية،  (بن فيدراَلى يةدةكى 
هةَلوَيستيان ئازايةتى بةخَيراييء
ــةوةى ــوون ــةإووب رووب لة ـــرت، وةرط
بوونى لةطةأل ئةمة طةورةكانء مةترسيية
لة سةرؤكايةتييةكةى خولى كة سةرؤكَيك
كؤنطرَيسَيكش هةروةها تةواوبووندايةو

دةكردن. دذايةتي كة
طةورةى متمانةيةكى جيهان ئةمإؤ
ئؤباماء ئيدارةكةى كة بــةوةى هةية،
راوَيذكارى غايتنرء تيم خةزانة، وةزيرى
سامرز، لورنس سثى كؤشكى لة ئابوورى
دةطرنةبةر، ذيرانة سياسةتى برنانكى،
طؤإانة بةرامبةر خؤثارَيزةكانيان كردارة
لة وةبةرهَينةرةكان رَيكخراوةكانيان، واى
بهاتبايةو خؤئةطةر  دَلنياببن، زياتر  كرد،
وةك كــران كة طؤإانكارييانةى ئــةو
ياساى وةك ياسايةكى كؤمةَلة دةركردنى
ئةطةر زياتر، لةمةش روكسلي) (ساربينز
روويبداية كاتة ئةو قةيرانةكة  بهاتبايةء
وةزيرى لة ثَيكهاتوو  بوش، تيمةكةى  كة
هيض رادةيةك تا (كة جونسون خةزانة،
نيية) داراييدا لةبوارى ثسثؤإييةكى

فيدراَلى يةدةكى بانكى سةرؤكى هةروةها
سةرزةنشتى (كــة طرينسبان، ــاالن ئ
هاندان لةثاى ئةستؤ دةكةوَيتة تةواوى
سةبارةت توندإةوانة بؤثرةنسيثَيكى
كارةساتةكةى ئاكامدا لة ئازادء بةبازاإى
ئةوا كاربووناية، لةسةر  لَيكةوتةوة)
رؤَلَيكى ئةمريكا دةكرد ضاوةإَيى جيهان

بطَيإَيت. جياواز تةواو سةركردايةتى
ئيدارةكةى هاوكارى ديسان ئةوةى
جيهان كــة  ــة ــةوةي ئ ـــات  دةك ئــؤبــامــا 
بكات سةركردايةتى كةسَيك تامةزرؤية
ناإؤشنييةو هةموو ئةم لةبةرامبةر
هةرجؤرة ثشتطيريكردنى ئــامــادةى
ئةطةر تةنانةت ثَيشضوونَيكيشة، بةرةو
بزاوتى لة تةنيا ثَيشضوونةش بةرةو ئةو

ديكة. بكاتةوةو هيضى خراثييةكان كةم
رووبـــةإووى جيهانى ئابووريى
ئةو بةآلم بةثَيي دةبَيتةوة، طةورة طرفتى
قسةم تيايدا و كردم بةجيهاندا طةشتةى
كرد، كارةكان لةسةرؤك  زؤرَيك  لةطةأل
بةهَيز بيركردنةوةيةكى كة دةركةوت بؤم
التين، ئةمريكاى ئاسياء ئةوروثاء لة هةية
قةيرانةكة طونجاو كةسانى كة بةوةى
ئةو هةموو لةطةأل ضــارةســةردةكــةن.
زيادكردنى ثَيويستى بة داواكارييانةش
لة رَيطرتن بؤ  حكومةت دةستوةردانى 
لة طومانكردن ديكةو قةيرانَيكى روودانى
ئةنطلؤسةكسؤنى، سةرمايةداريى تايثى
بازاإى ئةمريكىء سةركردايةتى لةوانةية
ئةنطلؤسةكسؤنى ستايلى لةسةر كراوة
جيهان كة بَيت  ستايلة ــةو  ئ هةمان
سيستمة ئــةم ضونكة خوازياريةتى،
ثَيشكةوتنى ــردووى راب ساَلى  (٣٠) لة
هةروةها لَيكراوة ثةيِرةوى جيهانيدا،
طةشةسةندووةكانى بازاإة  لة زؤرَيك
مةكسيكء بةرازيلء  هيندو ضينء  وةك
بوون سوودمةند ئةمانة هةموو توركيا،

بةهَيزترينة هَيشتــــــــا ئةمريكا،

دةرةوة؟ ديَتة لةقةيرانةكة سةركـــــــةوتوويي بة وياليةتـةيةكطرتووةكان بـؤضى

بةردةوامبَيت بةرفراوانتر بةشَيوةيةكى ثَيويستة ئؤباما ئيدارةى لةسةر سياسييةوة رووى لة *

جيهانى ئابووريى دواإؤذى بة سةبارةت جيهان وآلتانى تةواوى وتوَيذكردن لةطةأل لة

غارتن* ئاية جيفري

بةشَيوةيةكى ثَيويستة يةكطرتووةكان وياليةتة لةسةر *

كؤمةآليةتى بيمةى بة سةبارةت خؤى فةلسةفةى بنةإةتيى

وةرطرتنيةتى شياوى ئةوةى دياريكردنى بؤ بطؤإَيت
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هةَلبذاردنةکاني لة کة طؤإان ليستي
تواني کوردستاندا ثةرلةماني ئةمجارةي
بةدةستبهَينَيت، بةرضاو سةرکةوتنَيکي
ئةويشديارةبةخوَيندنةوةيةکيسياسيانه
ضونکة زؤرينة، بةدةستهَيناني بة  نةک
دةسةآلتدارةکةي ثارتة دوو لة هةريةک
ثارتةسياسييةکاني هةروةها کوردستانء
طؤإان ليستي ئةنجامةکةي ضاو لة ديكة
سياسييانء مَيذووي  بة ضوونةوة  بة
ئةنجامةکانيان بةراوردکردني هةروةها
ئةو ثَيشووتر هةَلبذاردنةکاني لــة
بةوةي دةردةکــةوَيــت، بؤ راستييةمان 
ئةوةي (يان کوردستاني ليستي ض کة
ض بوو)، کوردستان هاوثةيماني جاران
دوو (کة سياسييةکة ثارتة ضوار ليستي
زؤريان نفوزَيکي خاوةن ئيسالميي ثارتي
ثَيشوويان لةطةأل بکةين  بةروارد  تَيداية)
اليةنَيک ض کة  دةردةکةوَيت، بؤمان  ئةوا
بةهةرحاَل سةرکةوتنة. خاوةني براوةيةء
ئةو بةر بخةمة خؤم لَيرةدا نامةوَيت من
ثَيوةري دةکرَينة کة  قسانةي نووسينء
دةمةوَيت بــةآلم دؤإانـــدن، بــردنــةوةء
داهاتووي بؤ بکةم خوَيندنةوةيةک

طؤإان.

طؤإان: بردنةوةي
لــةخــؤإا ــــؤإان» «ط ليستي ئــايــا 
بة يــان  بةدةستهَينا؟ دةنطانةي ئــةم
ثارتة دوو وةک  ثــارةو، بةخشينةوةي
دةسةآلتدارةکةهةمووهةوَلَيکيانطرتةبةر
حکومةتيشةوة دةزطاکاني بةکارهَيناني بة
(ثَيويست دةنطانة ئةو وةدةستهَيناني بؤ
بإؤم، وةآلمانة ئةو لةسةر زياتر ناکات 
کة هاوآلتيان بةآلم ئاشکراية)،  ضونکة
بةو ــؤإان» «ط ليستي  ــة  داوةت دةنطيان
ثارتة لة کةجياواز دةنطيانداوةتَي، ئومَيدة
بةرذةوةندي بکاتء کار  سياسييةکانيتر
تةنياء بَيتء سةرةکي  ئامانجي  طشتيي
هةندَيک ثةرلةماني ناو بؤضوونة تةنيا
بةدةستهَيناني بؤ نةبَيت ديكة دةموضاوي
لة ستةمةء ئةمة ئيمتيازات. ضونکة  ثلةو
«طؤإان» ليستي کاتَيکدا لة کراوةء خةَلک
دذايةتيکردني بنضينةي لةسةر خؤشي
ئةوة لةبةر سيستمة دروستبووة. ئةم
ثارتة ريتمي هةمان دووبارةکردنةوةي
هؤيةک دةبَيتة کوردستان سياسييةکاني
هةم طــؤإان بضووکبوونةوةي بؤ  هةم
کة کةسايةتيانةي بةو  متمانه  نةماني بؤ
هةَلطرتووة طؤإانکارييان دروشمي ئَيستا
ديكة کؤمةَلَيکي طةر داهاتووش بة هةم
يةکةم کةواتة کرد. طؤإانيان باسي هاتنء
نابَيت کة  ئةوةية بيکات ثَيويستة کة  کار
لةبير دةنطانة ئةو بةدةستهَيناني ضؤنيةتي
ئةو راستةقينةي نوَينةري وةک بکاتء،
ئةو دذي بتوانَيت  کاربکات.  دةنطانةش 
دذي تائَيستا کة بووةستَيتةوة سيستمة
ئةطةر بووة. هاوآلتيان داخوازييةکاني
ئَيستاوة لة دةتوانَيت ئةوا بکات ئةمةش
دةنطيزياترکؤبکاتةوةبؤهةَلبذاردنةکاني

داهاتوو.

رةفتار نةك طوفتار
تائَيستا کارانةي لةو يةکَيک ديارة
کــوردســتــان سياسييةکاني ــة  ــارت ث
دةيکةنةوة بةردةواميش  بة کردوويانةء 
دةکةن دروشمء قسة کة هَيندةي ئةوةية،
تةنيا ئةمةش  ناکةن، جددي کاري هَيندة 
يان «ديکتاتؤريي» سيستمى  کة کارَيکة

دةيکةن. ديموکراسييةکان» «نيوة
بيرکردنةوةو  لةسةر کار دَين  هَيندةي
نايةن دةکةن هاوآلتيان مَيشکي ثإکردني
بکةن، جدديء ثرؤذة نيوهَيندة کاري بة
نةهامةتييةكان لة کوردستان هاوآلتياني
ئةمةش کةوتوون.  تَيي کة بکةن دةرباز 
يان طروثَيک يان کةسَيک  ضونکة بؤ؟
بَيت تَيدا الوازي خاَلَيکي کة  ثارتَيک
بکاتةوةو ثــإي قسة بة ــدةدات ــةوَل ه
بؤ بکات الوةکيتر شتي ئيديعاي کؤمةَلَيک
من ئةطةرضي بَلَيت، هاوآلتيان بة ئةوةي

ئةوة لةبري بةآلم نةکردووة، کارةم ئةم
ئةمةش کة کردووة ديكةم کارانةي ئةم
هَيندة هاوآلتيان دةدات لة هَيندةي زةرةر
ضونکة ثارتةکان نادات، لةو ثارتانة زةرةر
هاوآلتيان بةآلم لةسةرة، قسةيان تةنيا
ئةمة جددين، کاري ثرؤذةو ضاوةإَيي
خؤ سيفاتي ديكةوة لةاليةکي لةاليةک
کلتووري لة بووة بةشَيک دةرخستن
ليستي ئَيمة لةبةرئةوة ثَيويستة کؤمةَلطةي
بَيتخؤي لةإَيطةيکارةکانييةوة «طؤإان»
تةلةفيزؤنء لة بدات، نةک خةَلک نيشاني
ئةوة بانطةشةي راديؤيةکةوة رؤذنامةء
ناو باشتريني  بة کردوويةتيء کة بکات 
دةدةن هاوآلتيانن بإيار ئةوة ببات، بةَلکو
هةر ضاالکي ــارو ک ضؤنيةتي لةسةر 

ثةرلةماني. لَيستَيکي

دوورخستنةوة خؤ
وةهميي دروستكردني دوذمني لة

وةهمي دوذمــنــي دروستکردني 
ناعةقآلنييةکاني سياسةتة لة يةکَيکة
کة هةر ناوةإاست، خؤرهةآلتي ثارتةکاني
دروستدةبن،دةستدةکةنبةخةتابارکردني
کة کةسانةشي ــةو ئ هــةمــوو يــةکء 
بة بکات  ناشيرينييةکانيان لةسةر قسه 
دةدرَين، قةَلةم لة خيانةتکار بةکرَيطيراوء
زؤرجاريش دةيانکةنة بةرثرسلة تَيکداني
زيندانيان راثَيضي نةتةوةييء ئاسايشي
ئيهانةء تَيهةَلدانء رووبةإووي دةکةنء
کةسَيک ياخود دةبنةوة، سووکايةتي
قسة سنط فراوانييةوة دةضَيت بةوثةإي
دةکات اليةنة ئةو خاَلة الوازةکاني لةسةر
دَينء شَيلطيرانة اليةنةيش ئةو بةرثرساني
اليةنةکةو تيذبإي نةشتةري ذَير دةيخةنة
زةمانةو ثيشاني ثةندي دةيکةنة دةرسء
فَيري دةدةنء ديكةى ئةندامةکاني
قسة بَيتء کة هةرکةس دةکةن، ئةوةيان
ئةوا بکات  اليةنة ئةم برينةکاني لةسةر
ئةندامَيکيش طةر دَيتء بةسةر ئةمةي
يان ناضار، ئةوا هةبَيت بوَيريي کةمَيک
يان لَيبدات، ضةثَلة بَيتء  بَيدةنط دةبَيت
اليةنة لةو  سياسةتکردن  لة واز  دةبَيت 
ئةوا ئةطةرنا ببَيت، بَيدةنطيش بهَينَيتء
دةدرَيتةثاألء ناثاکي خيانةتء تؤمةتي
هَيرش اليةنةوة ئةو بآلوکراوةکاني لة
دةکرَيتء ثَي تةشهيري سةريء دةکرَيتة
طةر ئةوةش دةبرَيت. ناو جاسوس بة
نةطرَيت بةدوور لَي  خؤي  طؤإان ليستي
کة دةبَيتةوة طرفتانة ئةو هةمان تووشي
نةک هاتوون. تووشي ديكة اليةنةکاني
تووشي کؤمةَلطةش بةَلکو  خؤي تةنيا

دةکات. طةورة زياني

دذايةتيكردني لة دوورخستنةوة خؤ
ديكة اليةنةكاني

يان طروثَيک هــةر روونـــة وةک 
فةراغَيکي کؤدةبنةوة لة کةس کة کؤمةَلَيک
بؤ ...هتد، يان يان کؤمةآليةتيي سياسيي
لة فةراغة دروستدةبنء ئةو ثإکردنةوةي
تَيثةإبووني بة کارکردنيشيان ئةنجامي
دروست ديكة بؤشايي کؤمةَلَيک کات
«طؤإان» ليستي دةبَيت ئةوة لةبةر دةبَيت
تةنياو نةک سةر، بباتة  بةَلينةکاني  بَيت
بإيارةکاني دذي ثةرلةمان لة تةنيا
بةَلکو بووةستَيتةوة، دةسةآلت طروثي
لة ثشتطيربَيتء جديدا کاري لة دةبَيت
قسةي خؤي هةَلوَيستء کاري ناجديشدا
بةسةريدا خاَلة ئةو نةهَيَلَيت  هةبَيتء
لةسةر بکات کار  بَيت نةوةک تَيبثةإَيت. 
فآلن طروثي ثرؤذةية ئةم مادام کة ئةوةي،
«طؤإان» ليستي کردووة تةرحي سياسيي
هةَلمةتي لة کاتي بووةستَيت، ضونکة دذي
دةکات، ئةو کاتةشدا دذايةتي هةَلبذاردنء
ميللةتَيک ستراتيذيي لةسةر کار بَيت بةَلکو
سياسيي مةکتةبي بإياردانةکاني بکاتء
ئةوةش نةکاتةوة، ــارة  دووب ثارتةکان 
لَيکؤَلينةوة ديراسةو  بووني  لةإيطةي
دةکةنةوة، رةتي کارانةي ئةو لةسةر
ثةسةندي کة کارانةش ئةو بؤ هةروةها

دةکةن.
کةسي جؤرَيکيتر بووني ضةندين بة
هةموو کة  جياجياکان  بوارة لة  شارةزا 
ثةرلةمان ثــرؤذةکــانــي بتوانن کــات 
رةئةکانيان وةرطرتني هةَلبسةنطَيننء
ثَيويستة ليستي طونجاوةو بةهةند کارَيکي
هةم ئةمةش ثَيببةستَيت، ثشتي «طؤإان»
زؤرتري متمانةي طؤإان ليستي وادةکات
کة وادةکات، هةم بةدةستبهَينَيت هاوآلتيان
جؤرة لةم بير ديكةيش ثةرلةمانتارةکاني
سةرضاوةي بة ثشت بکةنةوةو کــارة
ثرؤذةکانيانء بؤ  ببةستن  زانستي
بکةنء لةبارةوة تَيرءتةسةلي طفتوطؤي
لة بةمشَيوةية ثةرلةمانيش هةروةها
کة ئةوةي دةبَيتة دةردةضَيتء ديوةخان
ثارتةکان. تةنيا ثَيويستييةتي، نةک خةَلک

هةستكردن لة دوورخستنةوة خؤ
سياسيية ثارتة ناضاالكيي  بة

ثةرلةمان بةشدارةكاني
کة ثَييوابَيت، طةر  طــؤإان ليستي 
کةوتوونةتة تازة سياسييانة ثارتة ئةم
بة ديكة جارَيکي  ناتوانن  ــةوةو  هــةَل
بؤ ئةوا سياسيي  کايةي بَينةوة بةهَيزي 
مَيذووييةوة، هةَلة  ئةو دةکةونة  خؤيان
کوردستانء سياسييةکاني ثارتة ضونکة
کة نيشتماني يةکَيتي بــةتــايــبــةت
دروستبووني لة يةکةمة زةرةرمةندي
جارَيکي هةوَلدةدات ــؤإان»، «ط ليستي
ببَيتةوة دةرکةوَيتةوةو بةهَيزي بة ديكة
لةبةر جاران. سةرةکييةکةي رکابةرة بة
بؤ تةنيا خؤي «طؤإان» ليستي طةر ئةوة
ضةند لة کة کردووة ئامادة کارانة ئةو
دةکةوَيتة ئةوا نةکراوة ثَيشوودا ساَلي
بطرة باسمانکردء کة ئةو هةَلةيةوة
هةيةتي ئَيستا ثَيطةيةي ئةم کة لةوانةشة
لة کة بةدَلنياييةوة ضونکة لةدةستيبدات،
بةديهَيناني تا طؤإانةوة دروستبووني
ليستي ئةرکي راستةقينة ديموکراسيي
هةم قورسترة، اليةک هةموو لة «طؤإان»
هةم دةکرَيت، ئايدؤلؤذي دذايةتي لةاليةک
جياوازتر ثةرلةمان هؤَلي نَيو لة لةاليةک
زيانلَيکةوةتووةکان ليستة جــاران لة 
رابــردووي کارنامةي بة دةکــةنء کار 
متمانةي کة وادةکةن دةضنةوةو خؤياندا
دَلي «ئةمةش بةدةستبهَيننةوة هاوآلتيان
مونافةسةيةکي بووني  ديموکراسي»ية، 
بةم ثةرلةمان. هؤَلي نَيو لة شةريفانة
ليستي دةبــَيــت ـــارة دووب هــؤکــارةش 
ضاالکانة دةرکةوتووة ضؤن وةک «طؤإان»
درَيذة ئةقآلنيانة ضاالکانةو هــةرواش

بدات. خؤي ثةرلةماني بةکاري
حةسانةي كةمكردنةوةي داواكردني
ئاشكراكردني ثةرلةمانةكانء ئةندام

ثةرلةمان ناو نهَينييةكاني بإيارة
ئةندام کة کارَيکة بؤخؤي ئةمةش
ئةطةر «طــؤإان» ليستي ثةرلةمانةکاني
ضةند تا  کة دةيسةلمينن، ئــةوا بيکةن
بةرامبةر دةکةن بةرثرسيارَيتي بة هةست
ضونکة ثَيياندراوة، کة دةنطانةي ئةو
ثةرلةمانةکاني ئةندام  کة  دةزانين وةک
حةسانةيان مووضةو هَيندة کوردستان
مووضةي حةسانةو  لة زؤرترة کة  هةية
ســةرؤک ثةرلةمانء ئةندام ــةواوي ت
ديموکراتييةکاني وةزيراني وآلتة وةزيرء

جيهان.
ئةطةربَيتءئةمخاَلةشثةيإةوبکرَيت
بةوةي دةهَينن بإوا هاوآلتيانيش ئةوا
بةإاستي «طــؤإان» ثةرلةمانتاراني کة 
نوَينةرايةتي دةتوانن ميللةتنء خةمخؤري
ئةمةوة ثَيضةوانةي بة  نةک بکةن، ئةوان
هَيندةيخةميمووضةوجؤريسةيارةيان
ميللةت لة بير بةخةونيش هَيندة بَيت،
ديكةوة لةاليةکي ئةمة لةاليةک نةکةنةوة.
ثةرلةمانتاراني سادةيي خةَلکء ناو هاتنة
زياتر متمانةي کة دةکات  وا «طــؤإان»
دةدةن ثيشاني کة بةوةي بدةنة هاوآلتيان
نزيکةوة لة طؤإان ثةرلةمانتارةکاني کة
ئةم کةموکورتييةکاني خةمء ئاطاداري

ثَيشنيازةکاني بؤضوونء هةرَيمةنء
کاري وةرطــرنء هةند بة هاوآلتيانيش
ضونکة بکةن،  بؤ ثةرلةمان لة جدديشي 
کة بووة شوَينة  ئةو ثةرلةمان تائَيستا 
ئةوة لةبةر بيطاتَي توانيويةتي کةس کةم
ثةرلةمانتاراني لةاليةن خةَلکةوة ناو هاتنة
سةبارةت ثرسيارکردن ــةوةو طــؤإان
هاوآلتيان سةرةکييةکاني کَيشة بة
مةبةستي «طؤإان» ليستي کة دةريدةخات
نةک سياسيي، سيستمي لة طؤإانکاريية

دةموضاوةکان. طؤإيني

طؤإانء  ليستي
ريفؤرم كؤمةَلطةييكردني بة

هَينانى لةإيطةي ئةمةش ــارة دي
تةندروستةوة ثةروةردةيي سيستمَيکي
بؤ هؤکارة طرنطترين ثــةروةدة دةبَيت،
«طؤإان» ليستي طةر کؤمةَلطة. طؤإيني
ئَيستا سيستمةي ــةم ئ ــؤي  ک بــَيــتء
بؤ کار ثرسيارةوةء ذَير بخاتة هةيه
ثةروةردةيي سيستمَيکي هَينانةکايةي
کاري باشترين  ــةوا ئ بکات ــت دروس
خؤيشي داهاتووي بؤ هاوآلتيانء بؤ
هؤشياري نةبووني ضونکة ــردووة، ک
بإياردانَيکي ضؤنيةتي نةزانيني تةواوء
ئةم هاوآلتياني طرفتي طةورةترين عاقآلنة
قؤناغةکاني لة لةبةرئةوةيهةر هةرَيمةية.
هاوآلتياني ثـــةروةردةوة سةرةتايي
ثةرستنء فَيري هَيندةي هةرَيمه، ئةم
طةورةکان قسةي بةجَيهَيناني ترسء
بيرکردنةوةيةکي فَيري  هَيندة  دةکرَين،
ئةمةش کة ناکرَين، ئاقآلنة لؤذيکيء
ثةيإةوي بةعس کة سيستمةية ئةو هةمان
ساَلي (١٨) لة بةداخيشةوة کــردووةء،
کارَيکي هيض کوردي دةسةآلتي تةمةني
سيستمَيکي هَينانةکايةي لةسةر ئةوتؤي
کة نــةکــردووة، دروســت ثــةروةردةيــي
ئةوة ئةمةش بَيت، باسکردن شايةني
ساَلي (١٨) دةسةآلتداراني کة دةخاتةإوو،
لة هةبووة مةبةستيان هةرَيم رابردووي
بؤ خؤي وةک سيستمة ئةم هَيشتنةوةي
دةنطبووني بَي کورسيء لةدةستنةداني
دةشکرَيت هةموو کة هاوآلتيان، زياتري
بةدينةهَيناني لة بوون بةرثرس ئةوانةي
ديموکراسي بدرَينة دادطا، ضونکة کارة ئةو
ثةروةردةيةکي ــانء ذي سةرةتاي لة 
بؤ نموونةش دةستثَيدةکات، دروستةوة
تةواوي کة ئةوروثاية (رَينيسانس)ي ئةمة
ئةوروثا لة ديموکراسيي ثــرؤســةي
شؤإشة ئةو بؤ دةطةإَيتةوة سةرةتاکةي
ليستي لَيرةدا دةكرَيت ديارة طةورةية،
ئةوة کةوتوون، ئةوة ثَيش کة «طؤإان»
بکةنةکاريسةرةکييانهةمووتاکَيکيئةم
ريفؤرميستء کةسَيکي بکةنة کؤمةَلطةية
رَيطةي تةنيا ئةوة ضونکة ديموکراسيخواز،
کارة نةکةن ئةو ئةطةر طؤإيني کؤمةَلطةية
بةشَيک بة ببَيت «طؤإان» کة نيية دوور
لةطةأل کةسَيکء کؤمةَلة ثرؤذةيةکي لة
ياخود وازهَينان ياخود ثةشيمانبوونةوة
بإوات. ثرؤذةکةش بةرةونةمان نةمانيان
کة بَلَيم: ئةوة  دةبَيت کؤتاييدا  لة
تةنيا کردووة باسم لةسةرةوة ئةوةي
ثرؤسةي لة زؤر بضووکة شتي کؤمةَلَيک
ثَيويستة «طـــؤإان» ليستي ريــفــؤرمء
هةن، ديكةيش کاري دةيةها بيانکاتء،بة
ئةوةش دةبَيت نةکردوون. باسم من کة
نةنووسينَيکء ريفؤرم ثرؤسةي کة بَلَيم:
داهاتووي ساَلي (٤) کاري بة ...نة دووان
بةَلکو نابَيت، ــةواو ت ــؤإان» «ط ليستي
کة درَيذة دوورو بةردةوامء ثرؤسةيةکي
کاري سةردةمَيکدا کاتء هةموو لة دةبَيت
هةست بکةين بؤ بکرَيتء هةَلةشة وا جدي
ناعةدالةتيء تةواوي «طؤإان» ليستي کة
ضارةسةر داهاتوو ئةمإؤو  کَيشةکاني
لةو هاوآلتيانيش دةبَيت بةَلکو دةکات،
نة ئةوة ئةطةرنا بةشداربن، ثرؤسةيةدا
ليستي نة دةبَيت سةرکةوتوو ثرؤسةکة
کة طؤإانکاري ئةوةي «طؤإان»يش دةبَيتة

بطؤإَيت. دةمانةوَيت ئةمإؤ

ضي بکات؟ ثَيويستة ليستي «طؤأان»
رةشيدشوان رةوف حةمة فةرةيدون

نةخشةي لــة ـــؤإان گ
بردنة کوردستان  سياسيي 
ئومَيدة ــةو  ئ ــشــةوةي ــَي پ
خةَلکي هةموو  کة گةورةية 
چاوةإَييدان، لة کوردستان
کةمتةرخةميء بؤ  ئةمةش
حکومةتي ناديدةگرتني
لة کة دةگةإَيتةوة  هةرَيم 
رابـــردوودا ساَلي ــةژدة ه

نةبووة، خزمةتکردن سياسيي کارنامةي خاوةني
حيزبء مةزاجي بؤتةي لةناو ئيداريي حکومةتء کاري
لة تواندووةتةوة، زةبةالحةکان سةرکردة شةخسي
هةية کارگوزار کارمةندو ئَيمةدا کوردستانةکةي
جارَيک پارةي ناگاتة مانگانةي داهاتي مووضةء هةموو
لَيپرسراوَيکي ءةزيرو پةرلةمانتارء کچي ژنء قژبإيني
دةسةآلتء بؤ مةيلء خؤشويستن چؤن ئيدي حيزب،
کؤمةآليةتي ئاساييء ژياني لة دةمَينَيت حکومةت بؤ
خةَلکانَيک مانگانةي  داهاتي مووضةو کوردستاندا 
قاتة بؤسء مارکةي  عةترَيکي پارةي بإة ناگاتة  هةن
بة مانگانة لَيپرسراوةکان کة چؤخة رانکء شاَلَيکي
خؤيان، نزيکةکاني دؤستة کةسوکارء دةيدةنة دياري
مةيلة ئينتيماء ئةو جياوازيية، ئةم لةنَيواني چؤن ئيتر
کة دةسةآلتَيک هةَلبژاردنةوةي دووبارة بؤ دةمَينَيت
لة هةموومان  هَينابَيت بةرهةم ناعةدالةتييةي ئةو 
دةسةآلت پةرلةماني کؤشکي ديتمان  هةَلبژاردنةکاندا
بة تةنيا هةَلبژاردنةدا لةم داإميء نيوةي لة نزيک
کورسي (٥٩) پارتي يةکَيتيء سةرةکي هَيزي هةردوو
کةمپةينَيکي بة ئةويش بةدةستهَينا، پةرلةمانيان
ملَيؤن دةيان هةَلبژاردنء بةخشينةوةي بؤ بةرفراوان
ناخؤشة پَيم من دةنگ کإيني بؤ ئةمريکي دؤالري
هةرةسي ــيء داإم بَلَيم ءآلتةکةم پةرلةماني بة
مَيژووي بة پةرلةمانة ئةو چوون هَينا داإووخاني
بةآلم بنيادنراوة، کوردستانة  ئةم  قوربانييةکاني
پةرلةماني لة  نةيتواني پةرلةمانه ئةو لةبةرئةوةي 
گةل راستةقينةي  نوَينةري قوتاربکاتء خؤي حيزب 
بآ دةستداني لة دةکرَيت ژةهر نؤشيني وةک بکات،
ئةوةي ســةرةإاي خؤشبَيت، پآ متمانةييةکةيمان
نيشتمانيء يةکَيتي هاوپةيمان حيزبي هةردوو کة
حکومةتء ديكة جارَيکي بؤ دةتوانن ديموکرات پارتي
بةآلم خؤيان، دةسةآلتي ژَير  بخةنةوة دةســةآلت
ئؤپؤزسيؤن رةقيبَيکي لةبةردةم حکومةت ئةمجارة
دةسکةالو ئؤپؤزسيؤنة رةقيبة ئةم گيردةخوات،
لة جگة نيية، دةرةکي ئيقليميء مةيلَيکي هيچ ءابةستةي
نةبَيت ناإازي جةماوةري ناو هةَلقوآلوي وابةستةييء
رابةرايةتي عةدالةتر ئاوةدانترء کوردستانَيکي بؤ کة
گرتووة، ئةستؤ لة خةَلکي ناإةزايةتي بزووتنةوةي
بَيت حيزب پةرلةمان ماَلي دوَينآ بهَيلَيت ءةک ناکرَيت
هةَلبژاردنةکاني دةرئةنجامي كاريگةريي بة ئةمإؤ
جؤرَيكي بة سياسيي کاري بَلَيين دةکرَيت (٢٠٠٩/٧/٢٥)
دةستپَيدةکات، ــردوودا راب ساَلي هةژدة لة جياواز
خةَلکي الي سياسةتکردن ئةمجارة  دةکةين تةمةنا 
ئةوةش بگةإَيتةوة بؤ راستبَيژي متمانةو کوردستان
ساَلة هةژدة چؤن ناتوانين، دروشم قسةو بة تةنيا
دةبرَيين، سياسي لة خشتة دروشم، بة درؤي بة ئَيمة
راستةإَيي سةر بچَيتةوة  سياسةت دةبَيت  لَيرةوة
دةخالةتکردني بة ئةمةش خةَلکة بة خزمةتکردن
لة بتوانَيت کة دةبَيت نوَينةرانَيک راستةوخؤي
کؤمةآلني تةمسيلي نوَينةرايةتيء نوآ پةرلةماني
نوَينةري کرَيکارانء راستةوخؤ بکات، تابتوانَيت خةَلک
توَيژةکاني چينء گشت مامؤستايانء کارمةندانء
لةناو ئةمإؤ نوَينةرايةتييه  ئةم بکات، کؤمةَل  ديكةي

گؤإانداية، ليستي پةرلةمانتارةکاني دةستي
مسؤگةرکردني بؤ قورسةکة  ئةرکة  ئالَيرةوة
دةکةوَيتة خةَلک خواستةکاني مةيدانيء کــاري
ئةويش کة گؤإان هةَلبژَيردراوةکاني نوَينةرة دةست
بةسةر راستةقينةية ئؤپؤزسيؤني دةرکةوتني
بؤ لَيپَيچينةوةو کوردستاندا لة هةرَيمي نوآ حکومةتي
ئاستةکاندا، هةموو لة حکومةت چاودَيريکردني
کايةي لة نوَيية قؤناغَيکي هاتني خؤي بؤ ئةمةش
گرنگيء لةبةر هةر کوردستاندا، هةرَيمي سياسيي
سياسيي هاوکَيشةي لة ئاَلوگؤإة ئةم هةستياريي
سويسرا وآلتي  راگةياندنةکاني کوردستان، هةرَيمي
بةراييةکاني دةرئةنجامة هةَلبژاردنةکانء  رؤژي بة
بوومةلةرزة بة  گؤإانيان ليستي  هاتني هةَلبژاردنء 
گؤإان نوَينةراني دةکرَيت  بؤية ناوهَينا،  گةورةکه
خةَلکء دواکارييةکاني ئاستي لة پةرلةمان لةناو
گةورةکةبَيت بوومةلةرزة بيانييةکان چاودَيرة زومي
خةَلکء قةزانجي بة سياسيي نةخشةي ئاَلوگؤإي بؤ

کوردستاندا. لة هةرَيمي ديموکراسي پرسي

faraidun_73@hotmail.com

بوومةلةرزة
گةورةکة



كؤبوونةوةيةكى لةكاتى  هةشتء ١١ى رؤذى
«ئةكةثة»دا حيزبى ثةرلةمانييةكةى طروثة
بةئاشكرا توركيا  وةزيرانى سةرؤك ئةردؤغانى 
نا. كورددا  درَيذخايةنى كَيشةى بةبوونى دانى 
«هةَلةيةكى وتى  كؤبوونةوةكةدا لة  ئةردؤغان
توركيا ثَيطةى بةسةرماندا، دةطوزةرَيت طةورة

ناكؤكى  بةشةِرو ساَلمان  ٢٥ طةر دةبوو كوَيدا لة
طةر دةبــوو لةكوآ توركيا نةضواية، لةدةست 
ئةوةى ثَيش ضارةسةربكراناية، بةئاشتى كَيشةكان
هةزاريش ــةدان س بكوذرانايةو ــةزار ه ــان دةي

بضةشتاية. ئازاريان
طواستنةوةى لة بير بةجدى ئةردؤغان ئيدارةى
ثَيوةرةكانى لةطةأل كة دةكاتةوة دؤخَيك بؤ توركيا
يةكبطرَيتةوة، ئةوروثا يةكَيتى رَيكخراوى ئةندامَيكى
توركيادا ئةتنى لة كَيشةى بة هةوآلنةش كؤتايى ئةم
ضارةسةر توركيا لة كورد كَيشةى دةهَينَيتء
ذيانء لةدةستضوونى  هؤى بووةتة كة دةكــات، 
طفتوطؤدةكات ئةنكةرة هةربؤية سامان. سةروةتء
توركى كؤمةَلطةى جياوازةكانى اليةنة هةموو 
ضارةسةرَيك دؤزينةوةى بؤ ثَيدةكات بةشداريى

كورد. كَيشةى بؤ
توركيا لة سةدةيةكة نزيكةى كورد كَيشةى
كةَلةكةبوونى ئةنجامةكةشى  فةرامؤشكراوة، 
كة كوردةكاندا،  توركء لةنَيوان بَيمتمانةيية رقء 
توركةكان كوردو سةركردة هةردوواليةنى دةبَيت
بةو كؤتاييهَينان بةسةريدا. زاَلبوون بؤ بكةن ئيش
سياسيىء ئابووريىء  ريفؤرمى بة كَيشةيةش 
دانى كوردى شوناسى دةبَيت دةبَيت، كلتووريى
بدرَيتء كوردييةكان ناوضة بة طةشة ثَيدابنرَيتء

دياريبكرَيت. ثةكةكةش ضارةنووسى
وةك ريفؤرمى كؤمةَلَيك ئةردؤغان ئيدارةى
وةك كوردةكانى كردووة، بة مافى زياتر بةخشينى
كوردى، بةزمانى كةناَلَيك ثةخشى كردنةوةى
حيزبى مَيذوويى لةاليةن بةدةستهَينانى ئةنجامَيكى
دانثَيدانانى داواكردنى بةهؤى دةتةثةوة كوردى
ئةكةثة بةرثرسانى توركيا. لة كوردى شوناسى
قسة دةردةكةونء رؤذ كوردى تةلةفزيؤنى لةسةر
رؤذنامةنووسة توركةكان دةكةن، كَيشةى كورد لة
ئةمانة دةكةن.  ثةكةكة شوَينى قةنديلى سةردانى 
ئَيستا بةآلم توركيادا، لة بوو رَيثَينةدراو ثَيشتر 
لةبارةى توركيا حكومةتى  بــاآلى  بةرثرسانى 

قسةدةكةن. كوردةوة كَيشةى
ثَيويستى كــورد كَيشةى ضارةسةركردنى
سايكؤلؤذياى دةبَيت ضونكة هةية، ئاراميى بة
كورد وجــودى ئامادةى توركيا دةستةجةمعى
ثَيداناوة. دانى دةستوور كة نةتةوةيةك وةك بَيت
كورديان كَيشةى توركيا ثَيشووى ئيدارةكانى
خؤرهةآلت هاوآلتى وةك بةسادةييش دةشاردةوةو
دةكردنء بؤ حسابيان  خؤرهةآلت باشوورى يان

كرابوو. ياساغ كورد وشةى
هةمواركردنى لةسةر قسة  ئةنكةرة  لةكاتَيكدا
مافى كوردةكان جَيطير بؤ ئةوةى دةستوور دةكات
ئةندامَيكى ستانداردةكانى  ثَيوةرة بطاتة  بكاتء
ببَيتة ثَيويستة  ثةكةكةش  ئــةوروثــا،  يةكَيتى
خؤرئاوادا بةهاكانى لةطةأل كة  ضةك بآ هَيزَيكى
دروستكردنى مافى ثَيويستة ثةكةكة يةكبطرَيتةوة.
بةآلم هةبَيت، توركيا كوردستانى لة رَيكخراوى
بة طروثة ئةم كة بكةين لةوة ضاوثؤشى نابَيت
ئةوروثاو يةكَيتى لةاليةن تيرؤريست لةقةَلةمدراوة
شةرعيةت، بةدةستهَيناوةوةى بؤ ئةمريكاوة.
لَيبووردنى توركيا طةر فِرَيبدات  ضةك ثَيويستة
ئايدؤلؤذياى ديكة  كَيشةيةكى ــرد.  دةرك طشتى
يةكَيتى ئةندامى ببَيتة  دةيةوَيت توركيا  ثةكةكةية،
تةبةنى خؤرئاوا ديموكراسى  سيستمى  ئةوروثاء
كة ثَيِرةوى بةها (ثةكةكة) بكات، طروثَيكى ستالينى
ثةكةكة بةسةرضووة. ماوة  دةكات،  ماركسييةكان
وةك بكات، خؤرئاواييةكان بةها تةبةنى ثَيويستة
لة ثشتطيريى بة مرؤظ. مافةكانى ئازادو بازاِرى
ثَيدةضَيت ضةك، فِرَيدانى خؤرئاواييةكانء بةها
دوذمن وةك ضيتر خؤرائاواش ئةوروثاو يةكَيتى

نةكةن. ثةكةكة سةيرى
ضارةسةركردنى بؤ دةستوور هةمواركردنى
ناوضةكةء دةبةخشَيتة جَيطيريى  كورد كَيشةى
بةشداريش لة طةشةكردنى ديموكراسى لة توركياو
دراوسآء دةبَيتة كوردستانى عَيراق دةكات. عَيراق
بةغداش ئةوروثاو  يةكَيتى ئابوورى هاوبةشى 
حكومةتى لةطةأل دةبَيت (متسامح)تر لَيبووردة

كوردستان. هةرَيمى

دةستثَيشخةرييةكةى
ئةردؤغان
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وةسانى شَيخ ئارام

دةزطــاى ئامارَيكى بةثَيى
ــاوةى ــةم ل ــارى تــوركــيــا ــام ئ
لة زيــاتــر ــى رابــــردوودا ســاَل
لةنَيوان بارهةَلطر (٥٥)هــةزار
عَيراقدا ــوورى ــاك ب توركياو
ئاطايانى هاتوضؤيانكردووةء
ثَييانواية، ئابووريش سياسيىء
توركيا ــى ــةت دةوَل تائَيستاش
طرذييةكى لــةهــةمــوو دوور 
لةطةأل هةَلسوكةوتى  سياسيى 
هيض ـــردووةء ك بابةتةدا ئــةو 
كة طــرذيــيــانــةى ــةو ئ كاتيش 
كوردستانء هةرَيمى لةنَيوان
نةبوونةتة روويانداوة توركيادا
تاكة داخستنى  لةبةردةم رَيطر 
لةنَيوان سنووريى دةروازةى

وآلتةدا. دوو ئةو
سةرؤكى حسَين، ئةياد شَيخ
لة دهــؤك بازرطانيى ذوورى 
رؤذنامة لَيدوانَيكى ثَيشووتريدا بؤ
كة دووثاتكردووةتةوة، ئةوةى
ئيبراهيم دةروازةى رؤذَيك هيض
ئةطةرضى ــةخــراوة، دان خةليل
سياسييةكانى ثةيوةنديية
لةوثةإى توركيا هةرَيمء نَيوان

طرذيدابووبن.
دةروازةى تاكة توركيا
لة بــاكــوورةوةء لة كة عَيراقة 
كوردستانةوة هةرَيمى رَيطةى
وآلتــانــى دةيــبــةســتــَيــتــةوة بــة
ثةيوةنديية هاوكات، ئةوروثاوة.
هةرَيمء نَيوان بازرطانييةكانى
ــاآلدان، ب ئاستَيكى لة توركيا
شيكارزانانى لة هةندَيك بةآلم
هَيشتا كة رايانواية، ئابووريى
ثَيويستدا لةئاستى ثةثوةندييةكان

نين.
جَيطرى  ئؤغلؤ، ئينسار  طةليث
بازرطانيى ذوورى سةرؤكى
سةندةى رؤذنامةى بؤ دياربةكر
لةوة دةكات باس زةمانى توركى،
رَيطةى باشترين توركيا كة
وشكانيية بازرطانى هاتوضؤى
كوردستاندا، هةرَيمى لةطةأل
دةتوانَيـت توركيا هــةروةهــا
بازرطانى زؤرى سوودَيكى
لةم لــة هــةمــوو رووةكــانــةوة
رووى لة ض وةربطرَيت، هةرَيمة
بَيت تةندروستييةوة ثةروةردةء

بازاإكردنةوة. رووى لة يان

ئَيرانى كَيبإكَيى توركيا

ثَيناكرَيت

سةندةى راثؤرتةكةى لة
كراوة بةوة ئاماذة زةماندا

نةيتوانيوة تائَيستا توركيا كة
كوردستان هةرَيمى لة سوود
بة ــةراورد ب بة  وةربطرَيت،
بةوة ئاماذةش  ئَيرانء  وآلتى 
توركيا حكومةتى دةكـــات،
ئةو نةطةيشتووةتة تائَيستا
كونسوَلخانةى ــةى ــإواي ب
كوردستان هةرَيمى لة خؤى
حكومةتى كاتَيكدا  لة بكاتةوة، 
ـــران كــونــســوَلــخــانــةى ئـــَي
كوردستاندا هــةرَيــمــى ــة  ل
ــةردوو ه لة ــةوةء ــردووةت ك
لة هةولَير سلَيمانىء شارى
كونسوَلخانانةوة ئةو رَيطةى
كاروبارى ثــإؤذةى ضةندين
ــن، ــكــدةخــرَي ــى رَي ــان ــازرط ب
ئَيران ماوةيةدا  لةو هةروةها 
(٦٣)دةروازةو توانيويةتى
رووى بة بازرطانى دةرطاى
بكاتةوة، كوردستاندا هةرَيمى
توركيا حكومةتى كاتَيكدا لة
يةك دةروازةى بازرطانى تةنيا
كوردستاندا هةرَيمى رووى بة
كة لةكاتَيكداية ئةمة هةية،
لةم ئةوة هةية توركيا ئةطةرى
ضونكة طةيشتبَيت، راستيية
ــرى وةزي لــة ســةردانــةكــةى
ئةحمةد توركيا،  دةرةوةى 
بةوة ئــامــاذة ئؤغلؤ، داود 
ثةيوةنديية «توركيا كة كرا
لةطةأل ديبلؤماسييةكانى
عَيراق كوردستانء  هةرَيمى 
ئــةمــةش ـــاالك دةكــــات، ض
ــةوةى ــردن ك رةنــطــة مــانــاى
لة بَيت توركيا كونسوَلخانةى

كوردستان».

خاَليية كوردستان هةرَيمى
توركييةكان بانكة لة

لقى تــائــَيــســتــا، ــا  ــي ــورك ت
لة ــى خــــؤى ــك ــان ب ـــةرمـــى  ف
بةو نةكردووةتةوةء هةرَيمدا
توركةكان بازرطانة هؤيةشةوة
ثَييانواية دةردةبإنء ناإةزايى
بكرَيتةوة، بانكة ئــةو دةبَيت
ثَيشبردنى بـــةرةو زيــاتــر بــؤ 
كارةبازرطانييةكانء ثةيوةنديىء
ــان ــإؤذةك ث ــى ــوون ــوةض ــةإَي ب
توركيا حكومةتى بةئاسانى،
بةغدا ــة ل خــؤى بانكى لقى 
زيرات بانكى كة كردووةتةوة
يةسور بانكانة، لــةو يةكَيكة
بؤ بانكةكة بةإَيوةبةرى ميالنى
دةكات، لةوة باس رؤذنامةكة
طرذيىء هةموو ئةو  وَيإاى كة
هةية، بةغدا لة  توندوتيذييةى 
رَيذةيةكى تونراوة تائَيستا كةضى
سوود توركيا بازرطانانى زؤرى
بةإَيوةبةرى وةربطرن. بانكة لةو
لةوة بــاس ــرات زي بانكى  لقى 
ثةيوةندييةكانى كة دةكـــات،
ئةوةندةن بايي توركيا  هةرَيمء
بكرَيتةوة، بؤ بانكييان لقى كة
لة ــاس ب بـــةردةوام هــةروةهــا
ثةيوةنديية بةرةوثَيشضوونى
هةردوو نَيوان بازرطانييةكانى 
هةروةها عَيراقء توركياء وآلتى
دةكــات كــوردســتــان هةرَيمى 
واآل ـــاى دةرط ــــةردةوام ب كــة 
بازرطانانى ــةردةم ــةب ل ــووة  ب
توركيا ــةضــى ك ــادا، ــي ــورك ت
نةبووة ثَيويست وةك تائَيستا

بةرةوثَيشضوونى لةبةرامبةر
درَيــذةى لة ثةيوةندييةكاندا.
بةضةندين ئاماذة راثؤرتةكةدا
ــى هــةرَيــمــى ــةوت كــَيــَلــطــةى ن
ضةندين كة كراوة، كوردستان
ضــاويــان بيانى كؤمثانياي
طواستنةوةء طرَيبةستى بإيوةتة
بةإَيوةبردنى ثاككردنةوةء
بةو كَيَلطةنةوتييانة، ــةو ئ
لةو يةكَيكة توركيا هؤيةشةوة
دةيةوَيت كة بةهَيزانةى اليةنة
زؤر بازرطانيى ســوودَيــكــى
نةوتييانة كَيَلطة  ثــإؤذةى  لةو
بابةتى هةروةها دةستبخات،
رَيكةوتنى نةوتء  طواستنةوةى 
توركيا فيدراألء نَيوان حكومةتى
هةرَيمى نةوتى طواستنةوةى بؤ
جَيطةى توركيا بؤ كوردستان

زؤرة. طرنطييةكى

ثَيشبإكَيى
وآلتان توركياء

لةهةموو توركيا ــى وآلت
زياترى ضانسى  جيهان  وآلتانى 
ـــإؤذةى ث ـــةوةى ئ ــؤ هــةيــة ب
نةوتييةكانى طواستنةوةىبؤريية
ئةستؤ لة  دةرةوة  بؤ  هةرَيم 
مةبةستةش ئــةو بؤ بطرَيت،
لة هــةروةهــا ــاوة، ن هةنطاوى
نابوكا طواستنةوةى ثــإؤذةى
طاز مةترسَيجا بليؤن  ثانزة كة
زؤرى طرنطييةكى دةطوازَيتةوةء
توركيا، لةاليةكى ديكةوة بؤ هةية
هةزار ثةنجا  نزيكةى توركيا 
ناردووةتة كاركردن بؤ كرَيكارى
ئةمةش كة كوردستان، هةرَيمى
توركياية ديكةى طرنطيثَيدانَيكى 
لةناوضةكةدا، بةبازرطانيكردن
زؤريان لة بةشي ئةو كرَيكارانة
ثإؤذةكانى نةوتييةكانء كَيَلطة
بيناسازيدا ئاوةدانكردنةوةو

دةكةن. كار
يةكَيكة جــةمــيــل، ــردا  ــي ف
كة توركيا  بازرطانانةى لةو 
بيناسازيى ــارى ك هــةرَيــم لة 
كة داوة، بةوة ئاماذةى  دةكات،
كارةبازرطانييةكانى كؤمثانياو
ثَيشبإكآ ثَيشةوةى  لة  توركيا
هةرَيمى لة بازرطانييةكانن
ديكةوة لةاليةكى كوردستاندا،
سةرؤكى ئاكسؤى، ئةرجومةنت
توركياو بازرطانيى ليذنةى
توركيا باَليؤزخانةى لة عَيراق
كة بةوةدةكات، ئاماذة عَيراق لة
بةثةيوةنديى ثَيويستى توركيا
هةية بازرطانى توندوتؤَلى
كوردستان، هةرَيمى لةطةأل
بازرطانييةكان ئامانجة بؤئةوةى

بضن. بةرةوثَيش

دةينووسَيت ئامَيدى بؤتان

بةهَيزى ئامانجَيكى نةبووةتة تائَيستاشهةرَيم
توركيا بؤ ئابووريى

ئابووري

ئَيران كوردستان- هةرَيمي سنوريي دةروازةي
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اعالن
االقتراع بشكاوى واخلاصة ادناه في تسلسالتها املدرجة الشكاوى قراراته برد املفوضني مجلس اصدر

: اآلتية لالسباب وذلك والعام اخلاص

. الشكلية الشروط استيفاء ١-عدم

. االدلة كفاية ٢-عدم

. انتخابية مخالفة اليشكل ٣-الفعل

اليوم التالي للنشر من تبدأ ايام ثالثة خالل لالنتخابات الهيئة القضائية امام لالستئناف قابالً ً قرارا

املفوضني  مجلس .
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چارةسةري کَيشةيةک «ئةگةر
بةَلکو نيية، کَيشة کةواتة نةبوو،
بگةإَيين ناکات  پَيويست حةقيقةتة، 
بةَلکو حةقيقةت، بؤ چارةسةردا بةدوي

دةبَيت لةگةَليدا بژين».
پَيرَيز شيمون

رابـــردووي ــي ســاَل ـــةژدة ئــاشــي ه
ليستي بةرژةوةنديي بة کوردي حوکمي
دةرکةوتني دواي شــکــايــةوه، گـــؤإان 
پةرلةماني هةَلبژاردني ئةنجامةکاني
ساختةء هةموو سةرباري ئةو کوردستان،
بؤ باسءبةَلگة پَيويستبة پَيشلکارييانةيکة
سةرکةوتنة گةورةيةي ئةو هَينانةوة ناکات،
دةستيهَينا، دةسةآلتي بة ليستي (گؤإان) کة
گرنگي پرسيارَيکي شؤکكردءو دووچاري
کرد، بةرپا (گؤإان)  چةمکي ماهييةتء  لة
بنکةيةکي خاوةني بووة (گؤإان) وشةي
گةنجانء زؤري بةشي فراوانء جةماوةريي
پيشةوةرانء ئةکاديميء تةکنؤکراتء
تَيکؤشةراني جةنگةکانء قوربانيى
کؤمةَلي ديکةي توَيژي  چةندين  دوَينآء
کؤکردةوة، لة کاتَيکدا کوردةواري لة خؤي
کةم مانگَيکي چةند لة بةر توَيژانة ئةو کة
هيچ نةبوون لة سياسي ئامادةي بةشداريي
مانگَيک چةند لة بةر تةنانةت روويةکةوةو
ئامادةي ــگــدةران دةن ســةدي  دةر ســةد 
بنکةکاني لة خؤيان  ناوي راستکردنةوةي 
پارَيزگاکان بؤ کوردستان دةنگداني

تؤقاندنيشةوة. هةإةشةء بة نةبوون،
وشةي نةوشيروان کاک لةوةي بةر
هةَلبژاردني لة بةشداريي بة بَلَيت خؤي
جياوازء ليستَيکي بة کوردستان پةرلةماني
بة بةرامبةرةکان (گــؤإان)ةوة، ناوي بة 
سةرنجي تَيبينيء بؤماوةيي، شارةزاييةکي
دروشمي ناوةإؤکي لةسةر هةبوو خؤيان
کردة خؤيان جَيدا  هةندَيک لة  (گــؤإان)ء
کردء چاکسازييان بانگةشةي هاودةردء
نــاإةوايــان هَيرشي جَيگةشدا زؤر لة 
هيواي بة بةرنامةکةي خؤيء سةر کردة
بتوانن تا (گــؤإان)، کةساندني ديسانةوة
بةرگريي سةنگةري بخةنة نةوشيروان کاک
سياسةتَيکي ــةوةش ئ کة  هَيرش پَيش
(وتاري گةمةکاني  لة خؤپارَيزة کالسيکي 

بووة. کؤن هةَلبژاردن)ةکاندا

هةَلمةتةکاني ياسايي وادةي لة بةر
دةسةآلت بة سةر  کةناَلةکاني هةَلبژاردن 
لةسةر پرسيار  زنجيرةيةک کةوتنة 
چةند هَينانةوةي ــؤإان)ء (گ ناوةإؤکي
دةسةآلت باوةإي دةگمةن لة نموونةيةکي
سيستمي چاکكردني چاکسازييء بة
بة خؤيان گةندةَليي، بنةبإکردني حوکمء
بگةيةنن خةَلک لة تا  کرد  ناوزةد واقيعي
بة نوَيي وتــاري بةرنامةء دةســةآلت کة 
بوو دةسةآلت وتارء بةآلم پَيويست راستة،
پلةي بة خؤي،  هةَلبژاردنةکاني بةرنامةي 
راستگؤييء (لةدةستداني سةر لة يةک
بةرنامة بةَلَينء بة جةماوةرة ــاوةإي ب

بکاتةوة. چإ سياسييةکانيان)دا
سيماکاني قؤناغي بة بؤئةوةي هةست
ئاسؤي بةرنامةء شَيوةي بکةينء داهاتوو
ئةم رکابةرةکاني ملمالنَيي ئاستي سياسي
پَيويستة بکةين، وَينا و(گؤإان) هةَلبژاردنة
ئةو بوةستين، ــؤإان) (گ وشــةي لةسةر
دي الکةي اليةکء خةونى بووةتة وشةيةي

هةَلدَيت. لَيي
راستيية لةو ناتوانَيت کةس لَيرةوة
باسء بووةتة (گؤإان) کة گَيليبدات لة خؤي
بنکةء بة  خةَلک هةموو هيواي خواستء 
دةسةآلتيشةوة، ليستةکاني جةماوةري
قةيرانةي هةموو ئةو شَيوازي چونکة
دةژياندو تَيدا کوردي کؤمةَلگةي دةسةآلت
(٢٠٠٣)ء دواي عَيراقي لة کــورد بــاري
دةوَلةتاني لةگةأل کورد پةيوةندييةکاني
دةسةآلت هةَلوَيستةکاني دنياء ناوچةکةء
نةتةوييء نيشتمانيء پرسة لةسةر
کَيشةي کةمينةکانء سةدان لةگةأل  رةفتار 
کاتَيك کة کلتووريدا ئابووريء سياسيء
يةکدي لة کَيشانة ئةم  نةتوانَيت  دةسةآلت
ئةوةية: گشتيي راي پرسياري جيابکاتةوة،
جيايان خــؤي  لة دةتوانَيت  چــؤن ئــةي 
خاوةنيان؟!، بة  نةکات خؤي  بکاتةوةء
کة بهَينَيت خةَلک بة باوةإ بيةوَيت ئَيستا
چاکسازيي پرؤسةي لة  بةشَيکة ئةميش
قةيرانةکان (گــــؤإان)هء پــرؤســةي کة 
لةسةر گفتوگؤ نةبووة. تَيدا ئةمي خةتاي
بةرزء ورةيةکي بة پَيويستي بابةتة ئةم
ديدي هةية. کؤمةأل بة  بةرپرسيارَيتييةکي 
(کاردانةوة)، نةک بَيت (کار) دةبَيت رةخنةيي
نادروست خوَيندنةوةيةکي هةر چونکة

قةيرانةکان دةداتآء پَيچةوانةمان ئةنجامي
(گؤإان) پرسي تايبةت بة دةکات. گةورةتر
بةسةردا ــي الوةک بابةتي جار زؤر کة
بَي يان بةدحاَليبوون هؤي بة دةهَينرَيت
پرؤسةي ناوزإاندني  هةوَلي  يان ئومَيدي 
رَيي لة بةربةست  دةبَيتة (گؤإان)، ئةمةش
لَيَلکردني يان (گؤإان)، چةمکي لة تَيگةيشتن

بيرؤکةکة.
لة يةکَيك کة هةر  ــؤإان)  (گ ليستي 
کاتَيکي دةکات،  باس گشتييةکان پرةنسيپة 
وةآلمي تا  دةهَيَلَيتةوة جةماوةر بؤ  زؤر
(گؤإان) دةستبکةوَيت. باوةإپَيکراويان
گرنگي پرسياري سةدان وةآلمدانةوةي
تايبةت بة گشتييء راي  ئةندَيشةي ناو
چةندين کة رةنجدةرةکانة ناوةندء چينة
کة داهَينانة ئةمةش  بوون، کةَلةکة  ساَلة
چةندين بة  بتوانَيت کةسَيک يان ليستَيک 
داواکاريي پَيش بيرکردنةوة يان لة هةنگاو
چةند بةآلم اليةني بةرامبةر بَيت، خةَلکةوة
سةوداي بگرة  بةَلَينء بةرنامةء وردي  بة
کة جَييةک گةيشتووةتة  بکاتء  دةنــگ
بةرةو ئةمةش  هةر پَيناکرَيت، ــاوةإي  ب
بة شانازي  يان کة بردووة رَيگايةي ئةو 
بيست لة زياتر زَيإيني  پَيشووي  رؤژاني
قسةي تؤمةتء  يان  بکات، خؤيةوة  ساَلي 
بةو دواييشدا لة بةرامبةر، بگرَيتة نابةجآ
رؤژي ساتةکاني دوا لةگةل  مامةَلة جؤرة

بکات. ئةنجامةکانيدا هةَلبژاردنء
دياردةيةکي (گؤإان) بيرؤکةي چيدي
وشةيةکي نابَيتة يان نييه، سإبوو نهَيني
لة دةسةآلت بة گةيشتن بؤ کَيبإکآ بةرةکاني
گةمةيةک يان ليبراَلةکان، کؤنةپارَيزء نَيوان
هةَلمةتةکاني لة تةنيا سياسةتبازان بَيت،
بفرؤشنةوة. يةکدي بة هــةَلــبــژاردنــدا
هينگتؤن سامؤئَيل کة جيهانگيريي تيؤري
بة فؤکؤياما فرانسيس دواتــر دةيبينيء
يان کؤمةآليةتي) (سةرمايةداريي بيرؤکةي
دةيان کؤتاييهَينا، کؤمةآليةتي) (گؤإينةوةي
سةرمايةداريي بيرؤکةي وةک بيردؤز
ئةو بةتايبةت لَيياندةإواني، هاوچةرخ
گةردونييةکان کؤمپانيا کــة دةمـــةي
بةردةم لة نةتةوةيي دةوَلةتي هةَلکشانء
ئةوةش کشايةوة، بازاإ)دا (ئايدؤلؤژياي
هاوچةرخةي تةکنةلؤذيا ئةو پاَلپشتي بة
ئابووري جةنگي  سةدان  بةرةو  دنياي  کة

قةيراني عَيراقء جةنگي  ناوياندا  لة برد،
لة هةإةشة جيهانيء ئَيستاي ئابووريي
کؤمةآليةتيي ئابووريء ئاراميء ئاشتيء

جيهان.
يان کؤمةآليةتي) (سةرمايةي  تيؤري
بةرةو کة ئابوورييةکان تيؤريية بيرؤکةي
(گةردوون)يمان دةباتء بيرؤکةي سيستمي
گةورةبوونيدياردةيهاوپةيمانَيتيئَيستاي
دةسةآلتي کة حکومةت پاوانکارةکانء هَيزة
دةکــات، نوَينةرايةتي ــوردي ک ئَيستاي
ليستي خةَلک ئةگةر دةبَيت تةروادة ئةسپي
بؤ راستةقينة ئةلتةرناتيڤي نةکاتة (گؤإان)
لةکاتَيکدا خؤي، قةيرانةکاني چارةسةري
دروشمةکان لَيواري لةسةر خةَلک تائَيستا
خؤياني سةرشاني ئةرکي بة وةستاوةء
چةند بارةي بةو دةنگدانة يان کة نازانن،
واتة بَيدةنگبوون  يان دةژين تَييدا ساَلة 
يان ئَيستايان، باري بة  دةنگدانة ديسانةوة
بة دةنگدانء بة (گــؤإان) بؤ خةباتکردنة

ئايندةدا. هةَلبژاردنةکاني لة ديهَينانيةتي
بوونةتة کؤمةآليةتييةکان گؤإانة ئةمإؤ
جيهان، هةموو ديارةکاني سيما لة يةکَيک
کؤمةآليةتييةکاني گؤإانکاريية لة هةر
يةکگرتووةکاني وآلتة  تا التين ئةمريکاي
خــؤرئــاواي لة پَيشتر ــارة دي ئةمريکا،
ديکة جَيگاکاني التينيء  ئةمريکاي ئاسياء
ئةو جديي ديموکراسييانةي راپةإيني بة

گؤإي. خؤيان وآلتانة
کة لةيادبَيت ئــةوةشــمــان دةبــَيــت 
سةرفکردني ناإووني لة بةردةوامبوون
دةيان مانگانةي الداني  دؤالرء مليارةها
چةند تايبةتي  بودجةي بؤ دؤالر مليؤن
لةاليةن ــازاإ ب پاوانکردني حيزبَيک،
بةرپرسانييةوة، حيزبء کؤمپانياکاني
کة نهَيني دارايي راپؤرتي چةندين لةگةأل
هةمانکاتدا لة گشتيي، راي نةگةيشتووةتة
قةيراني دروستکردني جةنگء جاإداني
چةند سةرةإؤييانةي يةکي دوا لة يةک
هةرَيمي تَيوةگالني ئةگةري کةسَيکء 
عَيراق ناوخؤيي شةإي بة کوردستان
داني راستييةکانء شاردنةوةي لةپَيناو
مافة زياتري پَيشَيلکردني بؤ بيانوو
ئةمانة هةموو  مرؤييةکان. مــةدةنــيء 
ئةگةري تةنيا ــةآلتء دةس ــة دةدات هَيز
کاَلکردنةوةى لة ــآ  دةدات سةرکةوتني

ماناکاني (گؤإان).
ــؤإان) (گ ليستي ــةي دةم ئــةو بؤية 
بة روونيء بة خؤي سياسيي بةرنامةي
سياسي سيستمي قةيرانةکاني دياريکراوي
ترسناکي بة دان دةسنيشاندةکاتء کوردي
دةســةآلتــي کــة دةنــَيــت ــةو رَيــگــةيــةدا ئ
النيکةم گرتوويةتي، ساَلة چةند کوردي
هَيَلةگشتييةکاني ئايدؤلؤژييةوة روي لة
قةيرانانه ئــةو ــةوةي  ــوون ــةإووب رووب
بةشَيک بة خؤزانيني  پَيشکةشدةکاتء
دنياي کة کؤمةآليةتييةي ــاردة دي لةو
ئةنجام (گــؤإان)، بةرةو لة گرتووةتةوة
دواتر (گؤإان)و ماناي شيکردنةوةي دةبَيتة
جَيبةجَيکردني ئةوسا بةديهَينانء بؤ کار

ريفؤرمييةکان. بةرنامة
بدةين ئاماژة کؤتايي لة بةر گرنگة
ليستي لة فراوانةي بةر  پَيشوازيية بةو
جياکاني چينة توَيژء لةاليةن کراوة گؤإان
ئةو کوردستانء ناوچةکاني سةرجةم
بةزاندني لة بةدةستيهَينا زؤرةي دةنگة
ناو لة دروستکراوةکان باوء سنوورة
سةرةتاي وةک کوردستان، هةرَيمي
لةوةي (گؤإان)، بزووتنةوةي دةرکةوتني
کؤمةَلَيک يان دةستة  پــإؤژةي  ئةمة کة 
خةَلک جةماوةرة. پــإؤژةي بةَلکو نيية،
جؤرةي چيدي بةم کة گةيشتووةتة ئةوةي
لةنَيوان ملمالنآ بژي،  ناتوانَيت  ئَيستا
ئايندةيةکي بة هيوا نالةبارء ئَيستاي دؤخي
هَيزي لــةنــَيــوان ملمالنآ ــوودة. ــاس ئ
مادديء دةسةآلتة هةموو بة دةسةآلتدار
قانوونيء سةربازيي بة پشتيواني هةندَيک
کة هَيزَيک بةرامبةر لة دةوَلةتيشةوه،
جةماوةري خةَلکء بة پشتي تةنيا تةنياء
دةکرَيت بؤية  بةستووة، کوردستان 
بزووتنةوةيةک بة  زؤرتر (گؤإان)  ليستي
بَيت کاتي هةوَلَيکي ئةوةي  تا بناسرَيتةوة

هةَلمةتي هةَلبژاردن. بؤ
پانتاييةکي دةنگء يةکةم هةنگاوي
بوو، کوردستان پةرلةماني ناو سةنگيني
بَي خةَلک چيدي پَيويستة دووةم هةنگاوي
خؤيان زياترةوة تيني گوإء بة دوودَليء
داهاتوو، هةَلبژاردنةکاني بؤ بدةن ساز
چيدي، پَيويستة (گؤإان)يش رکابةرةکاني
نةک بکةن سةير حةقيقةت وةک (گؤإان)

کَيشة.

واقيع گؤأان... بوو بة
دانا نوري

ثَيودانطى لؤذيكء عةقألو بة ئةطةر
(١٨)ساَلى دؤخى سياسييةكان  زانستة 
كوردستان هةرَيمى سياسيي ذيانى
بؤ شرؤظةكاريى هةَلبسةنطَينرَيتء
تَيثةإاندنى ســةرةإاى دةبينين  بكرَيت
قؤناغةكان بَلَيى تا بةآلم قؤناغَيكى، ضةند
بةخؤوة سياسي  ئاَلؤزى زؤرء دذواريى 

بينيوة.
دؤخةش ئةو بةرثرسيارَيتى هةَلبةتة
خــودى لةئةستؤى ــةكــةم ي بــةثــلــةى 

بووة. يةكَيتىءثارتيدا
لةوة نكووَلى ناتوانين كةسمان
(١٩٩٢)ى ساَلى هةَلبذاردنى كة بكةين
سةرةتايةكى دةستثَيكى كوردستان
كوردستان خةَلكى طرنطى ضارةنوسسازو
هةية تاَليش  راستييةكى بــةآلم ــووة، ب
نةبوونى ئةويش بيَلَيين  بزانينء  دةبَيت
دامــةزراوةى بةإَيوةبردنء عةقَلييةتى
خَيألء ثــاوانــخــوازى فــةرمــانــإةوايــيء
جوان وَينايةكى نةتوانراوة حيزبيى،
بؤخؤمانء ــورد ك سياسيى لةذيانى

نيشانبدةين. دؤستةكانمان 
ضاودَيرانى لة زؤرَيــك  بــةبــإواى

نةبوونى ــران ــي ــب ــاك روون ســيــاســىء 
يةكَيك بةهَيز ــاراو ك ئؤثؤزسيؤنَيكى
سياسىء ذيانى  ــى ــان الوازةك لةخاَلة
حوكمإانى سيستمى الوازى فاكتَيكى 
ئةمةش هةر بووة، كوردستان  هةرَيمى
جوغزَيكى بؤ  سياسةتكردن وايكردووة 
مانا كورتبكرَيتةوةء حيزبى بضووكى
ونبكرَيتء سياسةت راستةقينةكةى
طةندةَليىء ديـــاردةى بــةشــَيــوةيــةك
بةهةدةردانى دارايىء سياسىء ناإؤشنيى
ثَيشلكاريى نةتةوةيىء سامانى سةروةتء
ناشيرين اليةنَيكى مرؤظ مافةكانى ياساو
كورديدا، سياسيى لةستراكتورى  بَيت
سةرجةم نَيو رؤبضَيتة دةسةآلت بَيبةهايى
هةريةكَيكمانةوة، ذيانى ئاستةكانى كايةء
بــةســاأل تــووإةيــىء بــةجــؤرَيــك ســاأل
دووحيزبى لةبةرامبةر خةَلكى بَيزاريى

تةشةنةبكات. دةستةآلتداردا
هــةَلــبــذاردنــى طــرنــطــىء بــايــةخــى
هيضى كوردستان ئةمساَلى (٧/٢٥)ى
(١٩٩٢)كةمتر ساَلى هةَلبذاردنى لة واى
سندوقةكانى لةرَيطةى ضونكة نةبوو،
ثةنطخواردووى تةقينةوةى دةنطدانةوة

(١٨)ساَلى ناإةزايةتييةكانى ــازارء ئ
بوو كــوردســتــان ضــيــنءتــوَيــذةكــانــى
ــؤرى ج ــةر نــاشــيــاوتــريــن ــب ــةرام ــةب ل
كة بةشَيوةيةك كورديي، فةرمانإةوايى
(٢)مانطة تةمةنى تةنيا كة بينيمان ليستَيك

كرد. لةق دةسةآلتى ضؤن ثايةى
ئةمجارةى هةَلبذاردنى دةرئةنجامى
ئَيمةى ضيدى ثَيدةَلَيت، ئةوةمان كوردستان
واقيعة ئةو بؤ (OK) كوردستان خةَلكى
لةاليةكى ناكةين، هةرَيم ضةقبةستووةى
هةردوو حيزبى بؤ ديكةوة ئاماذةيةكيشة
سةردةمى كة هةموواليةك  دةسةآلتدارء
بؤية بةسةرضووة، نوَيكردنةوة بةيعةت
بةئيرادةوة شكاندء بَيدةنطييان هاوآلتيان
طةندةَليىء ثاوانخوازىء  بؤ  نا وتيان
طؤإان، بؤ بةَلَي ميللةت، داهاتى دزينى
شةفافييةتء ديموكراسييةتء بؤ بةَلَي
ثاراستنى كؤمةآليةتىء دادوةريـــى 

. ئازادييةكانمان
ماوةى بؤ ئوثؤزسيؤن رؤلى ئةركء

ضيية؟ داهاتوو ضوارساَلى
وةزيفةى سياسى دةسةآلتى ضؤن
بَيطومان هــةيــة، خــؤى ــكــراوى ــاري دي

طرنطى مةهامى ئةركء ئؤثؤزسيؤنيش
بةرنامةى ئةجَينداو دةبَيت شانةء لةسةر
خاوةن هةبَيتء  هةمةاليةنةى سياسيى
ببَيتة روونبَيتء  طوتارَيكى  سياسةتء 
دةنطة راستةقينةى نوَينةرايةتى هَيزطةلَيك
بكاتء بةشخوراو خةَلكى ناإازييةكانى
بةهَيز رايةَلَيكى ثةيوةنديء  بــةردةوام
ئؤثؤزسيؤندا هَيزى جةماوةرو لةنَيوان
لة داخوازييةكانيان طةياندنى  بؤ هةبَيت،
هةميشة حكومةتء ثةرلةمانء هؤَلى نَيو
نيشتمانىء ثرسة لةسةر  ثَيداطيرى
لةسةر ســازش بكات،  نةتةوةييةكانى 
ميللةت رةواى داوايةكى بابةتء هيض
بكاتة ثةرلةمان  هؤَلى نةكات، بةضةشنَيك
طةرمء طفتؤطؤى مشتومإو مةيدانى
بةرذةوةنديية داكؤيكارى نَيوةندى
دةسةآلت بةجؤرَيك كوردستان. باآلكانى
طةل هةموو لةبرى نةبَيت ئةوةى دةرفةتى
هةست بدات،  ضارةنووسمان لة بإيار 
جةماوةرى ديكةى اليةنى هَيزء بكات
بةدةسةآلت ماوة خةَلكنء نوَينةرى هةن
بخاتة بةئارةزووى خؤى ئيرادةمان نادات
بإيارو سةثاندنى خؤيةوة، رةحمةتى ذَير

ناكرَيت، قبوأل  ثآ دةسةآلتيان ئةجَينداى
بةزاندنى بؤ سنوورَيك النيكةم ياخود

دابنَيت. دةسةآلتةكانيان
ليستانةية ئــةو ســةرةكــى  ئةركى 
وةك ناكةنء حكومةت بةشدارى كة
سازشكاريى بآ دةمَيننةوة، ئؤثؤزسيؤن
نةتةوةييةكان نيشتمانىء ئةركة لة
حكومةتَيكى كارابن لةثَيناو ئؤثؤزسيؤنَيكى
طةإانةوةى ديموكراسيداء خزمةتطوزارو
هاوآلتيبوونء نيشتمانء بؤ ئينتيما
بةرثرسيارَيتى يــاســاو  ــى ــةروةري س
هةرثَيشلكارييةك لةبةرامبةر دةسةآلت
بةبآ هةستبكةين هةموومان بةجؤرَيك

مافين. خاوةن لةم وآلتةدا جياوازى
رؤألء دةخــوازيــن وتــةمــدا دوا  لة 
ساَلى ضــوار لة ئؤثؤزسيؤن نةخشى
جَيطةى ببَيتة دياربَيتء ــوودا ــات داه
كوردستانء خةَلكى متمانةى ئةوثةإى
سياسيماندا لةذيانى نوآ قؤناغَيكى
هةموومان دَلخوازى كة  بَينَيتةكايةوة،

بَيت.

serwanserwano@yaoo.com

سياسيماندا ذيانى لة قؤناغَيكى نوآ ئؤثؤزسيؤن....
ذاذلَةيى سيروان
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
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
٠٧٧٠١٥٢٦٥٨٣٠٧٧٠١٥٧٦٩٠٦٠٧٧٠٢٢٣٣٣٠٤ ٠٧٥٠١٥٢٢٥٢٨

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

ئــــاطـادارى info.rozhnama@gmail.com

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٧ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

رزطاري. ناحيةي لة م٣) ٣٠٠) ئاو تانكي دروستكردني ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو
وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر.
٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بَيت، ثؤلَينكردنيان (١ تا ٩) ثلةى دةكةن بةشدارى بةَلَيندةرانةىكة ئةوكؤمثانياو ١- ثَيويستة

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

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

ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
وةردةطيرَيت دينار مليؤن ضوار بإى (٤٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةىكرَيى دينار كة هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٨٩ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

سادق. سيد لة كةوَلؤسي بنةإةتي نؤذةنكردنةوةي قوتابخانةي ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو
وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر.
٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بَيت، ثؤلَينكردنيان (١ تا ٩) ثلةى دةكةن بةشدارى بةَلَيندةرانةىكة ئةوكؤمثانياو ١- ثَيويستة

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

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

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

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةىكرَيى دينار كة هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٩٠ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

 ١ زؤني كارةبا دامةزراندني تؤإي + زةإايةن بازاإي بؤ موحاجرة دروستكردني ديوارو ثرؤذة:
شارةزوور.

*ثارَيزطاىسلَيمانىئاطادارىسةرجةمبةَلَيندةروكؤمثانياكاندةكاتكةتةندةرىثرؤذةىناوبراو
حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ هةية بؤ

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى
(٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٧ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى سةر لةبةيانى تا
بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٩/١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيريخؤجَييةتي
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٩/١ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

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

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

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

ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
كة  ٣٠ رؤذ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن نؤ (٩٠٠٠٠٠٠) بإى بة (خطاب ضمان) يان (مصدق) كراو

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

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

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

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٨٧ – ٣ ئاشكرا بانطةوازي

لة دةربةنديخان. مةدةنيةكان ضاالكية بيناي كردني دروست ثرؤذة:
*ثارَيزطاىسلَيمانىئاطادارىسةرجةمبةَلَيندةروكؤمثانياكاندةكاتكةتةندةرىثرؤذةىناوبراو
حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ هةية بؤ

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى
(٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى سةر لةبةيانى تا
بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيريخؤجَييةتي
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بَيت، كردنيان (١ تا ٤) ثؤلَين ثلةى دةكةن بةشدارى كة بةَلَيندةرانةى كؤمثانياو ئةو ١- ثَيويستة

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

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

ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
بؤ٣٠ رؤذ  وةردةطيرَيت دينار مليؤن ثةنجا بإى (٥٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و نوآ بؤساَلى بدرَيت ثآ دةرامةتيان
بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو (٤٥٠٠٠٠) بةرامبةر  تةندةر  وةرطرتنى   -٧
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٤٦ – ١ ئاشكرا بانطةوازي

سلَيماني. لة هوانة مةخزةنةكاني بؤ ذوور سآ دروستكردني نؤذةنكردنةوةو ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو
وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى

تةندةر.
٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي
١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

بؤ كارطَيري خؤجَييةتي نيوةإؤ
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

كردن: بةشدارى مةرجةكانى
بَيت، ثؤلَينكردنيان (١ تا ٩) ثلةى دةكةن بةشدارى بةَلَيندةرانةىكة ئةوكؤمثانياو ١- ثَيويستة

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

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

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

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

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

ثَيبَيت. ثَيناسةيان و بدرَيت بؤساَلى نوآ ثآ دةرامةتيان باجى
ناطةإَيتةوة بؤخاوةنةكةىكرَيى دينار كة هةزار ثانزة ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (١٥٠٠٠)

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R١٢ – ٥ ئاشكرا بانطةوازي

ناحيةي لة + هةنجيرة) سؤفيان + بةردةشان + (طةرمكان طوندةكاني بؤ قوأل بيري ثرؤذة: لَيداني
(دووبارة). بنطرد

*ثارَيزطاىسلَيمانىئاطادارىسةرجةمبةَلَيندةروكؤمثانياكاندةكاتكةتةندةرىثرؤذةىناوبراو
حاجى جةمالى تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ هةية بؤ

تةندةر. وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى
(٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *

نيوةإؤ. ١٢ى سةر لةبةيانى تا
بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *

كارطَيريخؤجَييةتي
نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣٠ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *

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

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

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

ثةسةند ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤
٣٠ رؤذ  بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن شةش بإى (٦٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو

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

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

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

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة
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ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٨٦ – ٢ ئاشكرا بانطةوازي

ضةمضةماأل. مةدةنيةكان لة ضاالكية بيناي كردني دروست ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو

وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى
تةندةر.

(٩)ي كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
نيوةإؤ. ١٢ى سةر لةبةيانى تا

بؤ نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ¬٩ى كاتذمَير ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
كارطَيريخؤجَييةتي

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢
بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن

دادةخرَيت. تةندةر سندوقى وةرناطيرَيتء كراو ديارى كاتى دواى تةندةرَيك هيض -٣
ثةسةند  ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات ٤ -بإى

 ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت دينار مليؤن ثةنجا بإى (٥٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ

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

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

بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٤٥٠٠٠٠)
بؤ تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو سةر دةكةوَيتة ئاطادارية ئةم بآلوكردنةوةى كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

ناوخؤ وةزارةتي
ثارَيزطايسلَيماني

بةدواداضوون و بةإَيوةبةرَيتي ثالن خؤجَييةتي / كارطيري
R٦٨٥ – ٤ ئاشكرا بانطةوازي

سيدسادق. لة مةدةنيةكان ضاالكية بيناي كردني دروست ثرؤذة:
ثرؤذةى تةندةرى كة دةكات سةرجةم بةَلَيندةرو كؤمثانياكان ئاطادارى سلَيمانى ثارَيزطاى *
تةالرى لة خؤجَييةتى) (كارطَيإىء فةرمانطةكةمان سةردانى كردن جَيبةجآ بؤ هةية ناوبراو

وةرطرتنى بةمةبةستى بكات سالم سةرةكي شةقامي لةسةر (١) نهؤمى عةلى حاجى جةمالى
تةندةر.

٢٠٠٩/٨/١٦ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٨/٢٠ كاتذمَير  رؤذى لة تةندةر وةرطرتنى *
نيوةإؤ. ١٢ى تا لةبةيانى سةر (٩)ي

نيوةإؤ ١٠ى تا سةرلةبةيانى ٢٠٠٩/٨/٣١ كاتذمَير ٩ى رؤذى تةندةر طةإانةوةى دوارؤذى *
بؤكارطَيريخؤجَييةتي

نيوةإؤ. ثَيش كاتذمَير١١ى ٢٠٠٩/٨/٣١ رؤذى تةندةر ئاشكراكردنى كردنةوةو رؤذى *
كردن: بةشدارى مةرجةكانى

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

ثَيبَيت تؤماركردنى ثشتطيرى ثَيويستة هةرَيمن دةرةوةى كةلة كؤمثانيايةى بةَلَيندةرو ئةو -٢
بازرطانيةوة). طشتي (بةرَيوةبةري لةاليةن

دادةخرَيت. تةندةر وةرناطيرَيتء سندوقى كراو كاتى ديارى دواى تةندةرَيك هيض -٣
ضةكَيكى بة كراو دياري ثارةى بةبإى دةبَيت، رَينماييةكان ياساو بةثَيى تةئمينات بإى -٤

دينار مليؤن ثةنجا بإى (٥٠٠٠٠٠٠٠) (خطاب ضمان) بة يان (مصدق) كراو ثةسةند
ئامادةبَيت. تةندةر طةإانةوةى لةكاتى دةبَيت كة رؤذ ٣٠ بؤ وةردةطيرَيت

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

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

بؤ ناطةإَيتةوة كة دينار هةزار ثةنجا ضوارسةدو ٧- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٤٥٠٠٠٠)
تةندةرةكةى كة كةسةى ئةو دةكةوَيتة سةر ئاطادارية بآلوكردنةوةى ئةم كرَيى خاوةنةكةى

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

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

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

نووسينيش بة ذمارة لة جطة دةرخستةكة يةكةي نرخي كؤمثانياكان بةَلَيندةرو ثَيويستة -١٢
تةندةرةكةي ناكرَيتةوة. ثَيضةوانةوة وة بة بنووسَيت

امين احمد عمر
وةكالةت ثارَيزطاري سلَيماني بة

/عيراق كوردستان هةرَيمى
 ٢٠٠٩/ /ب ٤٩٢/ ذمارة ئةنجومةنى دادوةرى                                                                                                                                                     

٢٠٠٩/٨/١١/ بةروار بةراى هةلةبجة                                                                                                                                                 دادطاى
ئاطانامة

احمد حمة شوكت / ناديار شوين داوالَيكراوى
صالح حمة الو : شةماَل داواكار

نيشتةجَى شوينى جا لةبةر ئةوةى لَيدةكات شةش هةزار دينارت نةوةدو سةدو سَي (٣٩٦٠٠٠) بِرى تؤماركردوةو داواى دادطاية لةم سةرةوة بةو ذمارةى داوايةكى
بةروارى لة بةئامادةبونت بكاتةوة رؤذانةوةئاطادارت ناوخؤى دورَوذنامةى لةرَيطةى دا دادطابريارى هةَلةبجة موختارى ئةشعارى بةطوَيرةى ناديارة بونت

ياسا. بةطويرةى و نائامادةيى بة دةبينيت داواكة دادطا ئةوا ئامادةنةبيت ثَيضةوانةوة بة بريكارَيكةوة لةِرَيى يان بةخوت لةدادطاكةمان ٢٠٠٩/٩/٢٨

دادوةر
قادر محمد نورى

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

٥ سلَيماني/ بةرايي دادطاي
العراق كردستان اقليم

القضاء مجلس
٥ السليمانية/ بداءة محكمة
٩٥٥/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/١١ بةروار/

ئاطاداري
جليل يوسفي محمدرضا ناديار شوَين لةسةركراوي داوا بؤ/

بازرطاني بؤ كؤمثانياي ئاراسان رَيثَيدراوي عزيز بةإَيوةبةري حسن على داواكار
دادطاية  ٩٥٥/ب/٢٠٠٩ لةم ذمارة بة دةعوايةكي كارةكةي سةرةإاي سنوردار طشتي
ذمارة كةفالة بةَلطةنامةي كردنةوةي ثوضةأل  داواي لةسةرتان، تؤماركردووة
مةبةستي بة ،١ سلَيماني/  دادنووسي لة ثةسةندكراو  ٢٠٠٦/١١/٥ لة (١١٠٠٨٦)
بادةمردة، (٢٠) كةرتي ١١٤/٤١ موَلكي لةسةر  نةكردن مامةَلة نيشانةي البردني 
ئةنجام هةردووالتان لةنَيوان روزطاز تةباخى هاوردني رَيكةوتنامةي ئةوةي لةبةر

نةطرت. سةري نةدراوةو
ئاطاداركردنةوةدا ثسولةي لة وةك ناديارة، نيشتةجَيبونتان شوَيني ئةوةي لةبةر
مختارى طةرةك لةاليةن كراوة، ئيمزا وة قةزايي ثَيإاطةينةري لةاليةن كة هاتووة
رؤذنامةي دوو بةهؤي بإياريدا بة ئاطاداركردنةوةتان دادطا بؤية كراوة، مؤر ئيمزاو
دادطاكةمان لة (٩/٣٠) كاتذمَير ٢٠٠٩/٩/١٥ رؤذي كة ناوخؤوة، رؤذانةي
نائامادةيي دادطا دادبيني ياسايتان، بة ثَيضةوانةوة يا بريكاري خؤتان ئامادةبيت،

ئةنجام دةدات.
دادوةر

امين اسماعيل عبداهللا

دادوةري ئةنجومةني
١٠٥٩/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/١١ بةروار/

ئاطاداري
سعيد الدين سيف جميل ـ ١ داواكاران/

= = = لةذطين ـ ٢
= = = ناديه ـ ٣

= = = يشرى ـ ٤
سعيد الدين سيف طوَلزار كراو/ داوالةسةر بؤ

بإيارَيكي   ٢٠٠٩/٧/٢٢ بةرواري لة سلَيماني/ بةرايي دادطاي
فرؤشتني بة شيوع) (ازاله هاوبةشةكان نةهَيشتني بة دةركردووة
شوَيني ئَيستا ئةوةي لةبةر وة نةبوو بةشكردن شياوي ئةوةي لةبةر
رؤذنامةي دوو بةهؤي ئةكةينةوة ئاطادارت ناديارة دانيشتنتان
لةم بطريت ثَيداضوونةوة و ناإةزايي ياسايي ماوةي لة كة ناوخؤ

وةردةطرَيت. كؤتايي ثلةي بإيارة ئةم ثَيضةوانةوة بة بإيارة

يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

٤/ سلَيماني بةرايي دادطاي
١٩٧١/ب/٢٠٠٩ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/١٢ بةروار/

ئاطاداري
عبداهللا مصطفى صالح داواكار/

معروف صالح دَلشاد لةسةركراو/ داوا بؤ
تويوتا جؤري  ديالى  /٤٨٢٦ ذمارة ئوتومبَيلي كة  بةوةي دادطا لةم  تؤماركردووة ١٩٧١/ب/٢٠٠٩ي ذمارة داواي داواكار

لةوكاتةداو  كة امريكي هةزار دؤالري دوانزة بإي ١٢٠٠٠ بة لة داواكار كإيووة سثيت ٢٠٠١ رةنطي موديلي تاك اب ثيك
كؤي نرخي  بوو و عَيراقي ديناري امريكي ١١٨٠٠٠ سةدو هةذدة هةزار دؤالري سةد ٢٠٠٩/٣/٩ بةهاي ١٠٠ بةرواري لة
ئوتومبيلةكةت عَيراقي وة ديناري هةزار شةست و سةدو مليؤن ضواردة (١٤١٦٠٠٠٠) لة بووة بريتي بؤكراو ئاماذة ئوتومبَيلي
بؤ داواكردن وَيراي بةآلم خؤتةوة، ناوي بة بكةيت ئوتومبيلةكة ئامادةيت كة داوة ثآ بةَلَينت وةرطرتووةو داواكار لة 
بة بدرَيت بإيار و دادبيني بؤ بكريضيت بانطهَيشت دادطا لة داواكارة بؤية نةداوةتآ ثارةكت بإة هيض بةوكارةو هةَلنةساوين
طرتني لةئةستؤ لةطةأل داواكار بؤ كراو ثآ ئاماذة ئوتومبيلي طةإاندنةوةي فرؤشتنةكةو و كإين طرَيبةستي هةَلوةشاندنةوةي
لة إَيطةي ئاطاداركردنةوةت بة دا ناديارة دادطا بإياري ئئَيستادا نيشتةجآ بوونت لةكاتي شوَيني ئةوةي لةبةر مةسرةفي داوا

بنَيرة  بريكار ٢٠٠٩/٩/١٦ كاتذمَير ٩ وةيان بةرواري لة دادطاكةمان لة ئامادةبوونت بؤ جياوازةوة ناوخؤيي رؤذنامةي دوو
ياسا. طوَيرةي بة دةكرَييت دادبيني نائامادةيي بة ثَيضةوانةوة بة

دادوةر
ساالر رئوف محمود

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

هةولَير ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةولَير شارستاني باري دادطاي

العراق كوردستان/ إقليم
القضاء مجلس
رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل
محكمة احوال مدنية اربيل
٢٠٠٩/٥١٢ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/١٢ رَيكةوت/

ئاطاداري ب/
سةرباري هةولَير شارستاني بةإَيوةبةري داوالَيكراو دذي (٢٠٠٩/٥١٢) عثمان) داواي ذمارة داواكار (رشاد احمد
بإياردرا بؤية (سؤزان)، بؤ بطؤإَيت (شادان) لة (كضةكةي) ناوي دةكات داوا كردووة، تؤماري فةرمانبةإَيتي
سةرداني رؤذ (١٠) ماوةي لة با ناإازيية هةركةسآ جا بآلوبكرَيتةوة، رؤذانة رؤذنامةيةكي داواكاريةكةي لة

دةدرَيت. ئةنجام ثَيويست وةك دادبيني ثَيضةوانةوة بة بكات، دادطا
دادوةر

صالحى ابراهيم خليل

عَيراق كوردستان/ هةرَيمي
دادوةري ئةنجومةني

هةولَير ناوضةي تَيهةَلضوونةوةي دادطاي سةرؤكايةتي
هةولَير شارستاني باري دادطاي

العراق كوردستان/ إقليم
القضاء مجلس
رئاسة محكمة استئناف منطقة اربيل
محكمة احوال مدنية اربيل
٢٠٠٩/٥١١ ذمارة/
٢٠٠٩/٨/١٢ رَيكةوت/

ئاطاداري ب/

سةرباري هةولَير شارستاني بةإَيوةبةري داوالَيكراو دذي عثمان) داواي ذمارة (٢٠٠٩/٥١١) احمد (رشاد داواكار
بإياردرا بؤية (ثةيام)، بؤ بطؤإَيت (ثةيمان) لة (كضةكةي) ناوي دةكات داوا كردووة، تؤماري فةرمانبةإَيتي
سةرداني رؤذ (١٠) ماوةي لة با ناإازيية هةركةسآ جا بآلوبكرَيتةوة، رؤذانة رؤذنامةيةكي داواكاريةكةي لة

دةدرَيت. ئةنجام ثَيويست وةك دادبيني ثَيضةوانةوة بة بكات، دادطا

دادوةر
خليلابراهيمصالحى
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يةكيَتىضؤن
دةكات؟! بةخؤداضوونةوة

عةبدوإلةحمان فرمان

كؤبوونةوةيةكيدا لة كوردستان نيشتمانى يةكَيتى طشتيى سكرتَيرى لة (٢٠٠٨/١٢/١٧)دا دروست لةمةوبةرو (٨) مانط نزيكةى
(كوردستانى رؤذنامةى لة راطةياندو يةكَيتى نوَيكردنةوةى بؤ ضاكسازيى ثرؤذةيةكى ثَيشمةرطة، هَيزةكانى لة ذمارةيةك لةطةأل
بؤئةوةى حكومةت كاروبارةكانى لة حيزب جياكردنةوةى بؤ بخةمةإوو ثرؤذةيةك نيازم «بة وتى: تاَلةباني (٤٧٤٩) ذمارة نوآ)

دوانةكةوَيت». بطونجَيتء سةردةمةدا ئةم طيانى لةطةأل رووةكانةوة هةموو لة ئةزموونةكةمان حكومةتء
مانط (٨) تَيثةإينى نزيكةى دواى بةآلم تاَلةبانييان بآلوكردةوة، ثرؤذةكةى بة بايةخةوة زؤر يةكَيتى ميدياكانى دواتر هةروابوو
بَيئةوةى دَيتةثَيشضاو، هةَلبزإكاوتر سيماشى نةخؤشترو اليةك هةموو بة شاهيدى يةكَيتى ثرؤذةيةدا، ئةو راطةياندنى بةسةر

يةكَيتى هةبووبَيت. سةنطى ثَيكهاتةو ئةداو لةسةر كاريطةريى هيض ثرؤذةية راطةياندنى ئةو
فيعلى يةكَيتى بووة يان بة كاديرانى جةماوةرو ناإةزايى نيطةرانىء كثكردنةوةى بؤ تةنيا تاَلةبانى ثرؤذةيةى دَلنيا نيم ئايا ئةو من
نةكراوةو حكومةت لة حيزب جياكردنةوةى كرابَيت، هةمووشتَيك رابردوودا لةماوةى دَلنيام بةآلم جَيبةجَيكردنى، بؤ هةوَلدراوة

كردووة. قايم خؤى دنيابينييةكةيدا يةكَيتىء جةستةى ثنتةكانى لة زياتر ظايرؤسة ئةو
سةوز، هةرَيمى طؤإان لة ليستى سةركةوتنى خؤيدا»و «قةآلكةى لةنَيو يةكَيتى دؤإانى تةمووزو (٢٥)ى هةَلبذاردنةكانى ئةنجامى
زياتر هةمووكات لة ثاكسازيى ضاكسازىء طوتارى بةخؤداضوونةوةو هةنوكة كردووةو شؤك تووشى يةكَيتى سةركردايةتى

بضَيتةوة؟ بةخؤيدا راست دةيةوَيت بة يةكَيتى ئايا ئةوةية، ثرسيار هةية، سةركردايةتييةدا رةواجى ئةو لةنَيو
بةخؤدا كام بةآلم دةضَيتةوة، بةخؤيدا حيزبة ئةو كة لَيدةكةنةوة، جةختى يةكَيتيش باآلكانى بةرثرسة ئةوةيةو سادةكة وةآلمة

ضوونةوة؟
حكومةت لة حيزب جياكردنةوةى  ثرؤذةى رَيطةى لة لةمةوبةر  مانط (٨) يةكَيتى طشتيى سكرتَيرى بةخؤداضوونةوةيةى ئةو
لةسةر كارى خوارةوةدا ئاستةكانى  لة ثرؤذةية ئةو ثَيضةوانةى ثلة سةدوهةشتا بة بةَلكو نةكراوة، جَيبةجآ  نةك رايطةياند
نةهاتووةتةوة شؤكى دؤإانةكةيدا ذَير لة يةكَيتى ئَيستا كة يةكَيتى، كرد لة تووإةتر دةظةرةى جةماوةرى ئةم ئةوةش هةر كراوة،
بة بةخؤداضوونةوة كار فيعليى بة لةبرى بارةكاندا هةموو لة كة دةذى، ثةرضةكردارئامَيزدا طوتارَيكى لة سةرخؤى، بةردةوام

طوتارى تؤَلةسةندنةوة دةكات.
ناوخؤو هَيزةكانى كارمةندانةى ئةو نابإينى تةسفييةى ئابوورىء ضؤن بؤداإَيذراوةية كة ثالن ثرؤسة ئةو ئاطادارى هةموو اليةك
لة حيزب جياكردنةوةى ئةمةية خؤداضوونةوة؟ بة ئةمةية ئايا نةداوة، كوردستانى ليستى بة دةنطيان كة دةكرَيت، ثَيشمةرطة
حكومين؟ يان حيزبين دةزطاى ثَيشمةرطة ئاسايشء ثؤليسء هَيزةكانى ضما تاَلةبانى؟ ثرؤذةكةى لة مانط (٨) حكومةت دواى

جياواز!. بيروإا كةسانى لة بكةيتةوة خاَليى تاوةكو حيزب؟ يان ميللةتن موَلكى
خؤداضوونةوة بَيبنةما بة برينداركةرء قسةى تؤمةتء بة طؤإان ليستى هاوثشتيوانانى سةركردةء ناشرينكردنى هةوَلدان بؤ هاوكات

كردووة. بةرجةستةى هةرَيمة ئةم هاوآلتى هةزار سةدان ئيرادةى ويستء كة رةوتَيك لة تؤَلةكردنةوةية بةَلكو نيية،
هةزاران بة خؤداضوونةوة نيية ئةوة نابَيت، ناوخؤ شةإى نةفةسةكانى لة لَيوانلَيو ساختةو دةركردنى طؤظارى بةخؤداضوونةوة بة
كة بطةإَييت ئةوانةدا شوَين بة خؤداضوونةوةيةكة بة ض ئةوة بكةيت، بَينان براكانيانةوة باوكء دةركردنى رَيطةى لة خَيزان منداألء

ثَينةداوم؟. بؤ دةنطيان بثرسيت ئةوةى لَيبكةيتةوة، لةبرى ثَينةداويتء تؤَلةيان دةنطيان
لةبةر بدةى بةرذةوةنديخواز نووسةرى ذمارةيةك  بة رآ دابثؤشى، خؤت شكستى  بؤئةوةى خؤداضوونةوةيةكة بة ض
بة دةيةوَيت يةكَيتى ئةطةر نووسين نةبَيت، ئةتةكَيتى بنووسَيتء كارو شتَيك ئيعالمةكةى هةموو بةرثرسى الى خؤشيرينكردن
سةرةوةى ثَيشكةشى ئاوةذوو بة راستييةك هةموو دابنَيت كة ئةو بةرثرسانةى بؤ سنوورَيك دةبَيت بضَيتةوة، بةخؤيدا راستى
بة خؤى  بَيئةوةى ئةنجامبدات، سوريالى كارَيكى هةموو ماديى  دةستكةوتَيكى  بةرذةوةندىء لةبةر ئامادةية دةكاتء خؤى 

بزانَيت. بةرثرسيار
سارد ئاسنى طؤإانةوة، جةماوةريى بزووتنةوةى ناشرينكردنى  هةوَلى بة بكات  سةرقاأل خؤى ديكة ضةندى  يةكَيتى ميدياى
ئةوةية يةكَيتى بةخؤداضوونةوةى سةرةتايى هةنطاوى بإواى من هةربؤية بة شكستةكانى، لةسةر دةبَيت بةردةوام دةكوتَيتء
بكات، هةرَيمدا سياسى طؤإاوى نةخشةى لةطةأل مامةَلة واقيعيانة تَييكةوتووةو كة رزطاربكات  هيسترياية لةو  ئيعالمةكةى
يةكَيتيدا هةمووشتَيك دةستى دةظةرةكةى ذَير لة النيكةم حكومةت حيزبء سنوورةكانى نانبإينء تؤخكردنةوةى كة ئاشكراشة

نيية. بةخؤداضوونةوة بَيت،


