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 !ّّ.!! جالل تاًًًٌََُلةباين هاوآليت يةكي بئ تاوان دةكوذنسكرتاريةيت ثاريَزةرةكاين
 سلصمان ابوبكرامحد

  
 لةذياين نائةمن ونائارامي   بؤرزطاربون  لةدرئذةي كارواين كؤرةوي خةلكي كوردستان 2002-6-27 شةممةي رابردو دوانيوةرؤي ثئينج رؤذي 

كةس لةخةلكي سلصماين  14 لةم وآلتةوبةدةست هيصناين ذيانصكي باشترودةولةتةبوين قانون و بص ئاسؤيي وسةرطةرداين سياسي ون 
 دةهصلن ورصطاي ئاوارةيي    بةجص، بةسواري سيارةيةكي دةبل قةمةرةي تيؤتاكةدواوةي سيارةكةبةضادرداثؤشرابو، وآلت  شارودةوروبةري 

500(ميقداريردستان ويةكةم بازطةي ضةكدارةكاين يةكصيت نيشتيماين ك)مراز (لةرصطايودةربةدةري دةطرنةبةرو بةرةوهةندةران دةكةونةرص، 
 دوبارة مةفرةزةيةكي سكرتاريةيت جالل تالةباين يةكةمةوةمترلةوالي بازطةي 200دينارسةرانةيان لص دةستصنن وبةرص يان دةكةن،  )

 ولةدةستيان دةرضن،    رابكةن ثارةيان بدةنص ودةيانةوصت  سةرانةيان لص دةكةنةوة، كاتصك ئةوان ئامادةنابنداوايكةبرييت بون لةثصنج كةس 
 هةظال مام جالل بةفةرماندةيي ئةفسةرصكي سكرتاريةت بةسيارةيةكةوةدوايان    سكرتاريةيتضةكددارةكاين 

خةلكي )ئامانج عومسان رةشيد( بةناوي دةكوذندةكةون ودةكةونةتةقةكردن لصان ولةئةجنامدا،   كةسصك 
بةخةسيت برينداردةكةن )شصركؤ (بةناويرةزورو كةسصكي تريش طوندي كاين ثانكةي شا
،   كاتصك ضةكدارةكاين يةكصيت نيشتيماين كراوةقاث خوصين تص  8كةلةنةخؤشخانةكةوتوةوتاصستا

رادةكةن )قةآلضوالن( كوشتوة، ئةوةندةبةسةرلص شصواوي بةرةو خةلكيانكوردستان دةطةنةسةريان و كةدةبينن 
 ئةم تاوانةخؤيان دةريازكةن ولةملي حةلكي تري ثصضن،     ةيتمسؤلي بؤئةوةي لةذصرباري 

 ودوكةس لةضةكدارةكاين سكرتاريةيت هةظال مام جالل برينداردةبن وةردةطةرصتلةرصطاسيارةكةيان 
 كوردستان سةربةيةكصيت نيشتيماين )  نةخؤشخانةي شؤرش( تايبةت،   بةناويكةصستالةنةخؤشخانةيةكي

 ئيعترافيان   سكرتاريةتشايةين باسة،   ضةكدارةبريندارةكاين .ي دكتؤردانلةشاري سلصماين لةذصرضاوةدصر
تائصستادؤسي ئةم كصشةيةلةبنكةي  . و وتويانةئةوتةقةي لص كردون)يةدؤيل جافةيت  (لةسةركةسصك لةضةكدارةكاين خؤيان كردوةكةخةلكي

 لةطةل ئامؤزايةكي  حتقيقي ثؤليسي سةرضنارلةكايت  زؤرسةرةتايي لةسةركراوةو مسؤيل حتقيقي بنكةبةدواداضوينثؤليسي سرضنارهةندص 
 كةم نةوة،   تاصستاش هؤيةكاين راطةياندين يةكصيت  سكرتاريةتكوذراوةكةداويستويةيت بةهةرةشةوزؤر ذمارة وناوي ضةكدارةكاين    

يةكصيت نيشتيماين  .طةياندوة  رانةئةوتاوانةيان  ودةسةآلتداري ئةوناوضةية،   سةرةتايي ترين هةوايل بةرثرسنيشتيماين كوردستان وةك 
 بةدياردةي كؤض كردن بةرةوهةندةران،     ثصشطرتن بؤهاوئاهةنطي لةطةل فشاري وآلتاين اوروثالةدذي ثةنابةراين كوردوبةمةبةسيت كوردستان

ت لةدذي  تيمساحانةبؤحايل ثةنابةراين كورد هةميشةبةكردةوة لةدةرةوةي وآل فرمصسكيسةرةراي هاتوهاواري رياكارانةوهةلرشتين   
 كردوةبؤدارشتين ثيالين ديثؤركردنةوةوبةتال اوروثاي  يةكاين ثةنابةراين كورد وةستاوةتةوةوهاوكاري وهاوئاهةنطي وآلتاين  بةرذةوةندي

 سياسةيت  كوردستاين عصراق كةلةئةجنامي . كردنةوةي كةيسي ثةنابةراين كورد،   ولةكوردستانيش رصطةبةخةلك دةطرصت وآلت بةجص هبصلن
 ونةبوين قانون ودةولةت وبةرقةراربوين دةسةآليت  عصراقرستانةي امريكاوهةلواسيين ئةوزاعي سياسي ئةم جوطرافياية بةئايندةي  كؤنةثة

 ئةوةي   لةئةجنامي ئةمنيةت وسةرةتاي ترين مايف ئينساين بؤخةلكي ئةم وآلتةنةهصشتؤتةوة،   ئةحساسيميليشيايي ضةكدار،   كةم ترين 
 لةم جةهةنةمةرصطاي ئاوارةي ودةربةدةري دةطرنةبةر،    وبؤرزطاربون ئاسؤيةكي رون وطةش لةبةردةم خؤيدانابينصتةوة كةخةلكي ئةم وآلتةهيض 

 وئامن تربؤخؤيان   ئارام دةيةوصت ئةومافةش لةخةلكي كوردستان زةوت كات كةدةيانةوصت رصطاي ذيانصكي  كوردستانيةكصيت نيشتيماين 
 نيشتيماين كوردستان  يةكصيت لةقةلةم بدرصت،   بةضاولصكةري كوردستانؤمةل ومليؤين خةلكي هةلبذصرن،   ئاخر خؤناكرصت كؤضي بةك

 وئةومافةسةرةتايةبؤخةلكي كوردستان بةرةمسي يةت بناسصت   طةرصتكةناتوانصت ئةمنيةت وئارامي بؤئةوخةلكةدابني بكات،   بالص  
 . تربؤخؤيان هةلبذصرن دةرباز كةن وشوصنصكي ئةمن وئارام لةودؤزةخةخؤيانكةدةيانةوصت 
   سةرضاوةكان
 . سةرضنارةوةبةثؤليسي ئةم كصشةيةلةبنكةي ثؤليسي سةرضنارةوبؤزانياري زياترئةتوانن ثةيوةندي بكةن  دؤسي: يةكةم/سلصماين
 .كةسةكةلةسيارةكةداتةقةيان لص كراوة14بوةلةو لةكةسصكةوةبةدةستم طةيشتوةكةخؤي يةكصك هةوالةبةتلفؤن ئةم :دوهةم
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