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رؤذنامة

يةكَيتيى  سةركردايةتى  كؤميتةى 
نيشتمانيى كوردستان- باَلى ريفؤرم، 
ذمارة  راطةيةنراوى  دةركردنى  بة 
لةو  هــةر  راطــةيــانــدء  خــؤى   ،(١)
راطةيةنراوةدا  دووثاتى دةكةنةوة كة 
كؤميتةى  دانةبِإاوى  بةشَيكى  ئةوان 
سةركردايةتى يةكَيتينء بةبآ ئةوان 
«هيض بإيارَيكى يةكَيتى شةرعيى نيية، 
فراوان  كؤنطرةيةكى  ئةوكاتةى  تا 
بةشَيوةيةكى  ئاساييدا  لةبارَيكى 
شةفافء ديموكراتانة، لةسةر بنةماء 

ميكانيزمى دروست، بةِرَيوةدةضَيتء 
نوآ  سةركردايةتى  كؤميتةيةكى 

هةَلدةبذَيردرَيت».
راطــةيــةنــراوةكــةدا  لةبةشَيكى 
ناو  باآلدةستى  طروثى  هــاتــووة: 
بِريار  نيية  شةرعيةتةى  ئةو  يةكَيتى 
لة ضارةنووسى ئةندامانء ثَيكهاتةى 
ــدات،  ب ى.ن.ك  ــةتــى  ســةركــرداي
يةكى  سَى  ئَيمة  جطةلةوةى  ضونكة 
كؤميتةى سةركردايةتى ثَيكدةهَينين، 
طروثى  دةضَيت  ساَليش  هةشت  بؤ 
ـــردووة  ــى ك ــري ــط بــاآلدةســت ِرَي
ثــةيــِرةوى  كؤنطرةء  لةبةستنى 

تةنانةت  ثَيشَيلكردووة،  ناوخؤى 
دةضَيت  مانطَيك  لةضةند  زياتر  بؤ 
نةيانويستووة كؤبوونةوةيةك لةسةر 
ئاستى كؤميتةى سةركردايةتيش بؤ 
تاووتوَيكردنى كَيشة كةَلةكةبووةكان 
طرَيبدرَيت. ئةَلبةتة تةنيا ئةو طروثةش 
ئاَلؤزبوونى  قووَلبوونةوةء  ئؤباَلى 
كة  ئةستؤدةطرَيت  لة  كَيشانة  ئةو 

طةيشتوونةتة ئةم ئاستة ثِر قةيرانة.
دووثاتيشى دةكةنةوة كة خؤيان 
يةكَيتى  لة  دانــةبــإاو  بةشَيكى  بة 
دةزاننء لةو رووةوة لة بةياننامةكةدا 
هاتووة: لةكاتيكدا طروثى باآلدةستى 

ــت  دةيــةوَي زؤر  بــة  يةكَيتى  ــاو  ن
يةكَيتى  لة  خؤمان  جيابوونةوةى 
ئامادةنين  ئَيمة  بةآلم  رابطةيةنين، 
بدةينء خؤمانء  لةو جؤرة  بِريارى 
ئةندامء  ثَيشمةرطةء  ئةو  هةموو 
لة  رؤذانة  كة  تَيكؤشةرانةى  كاديرء 
ئؤرطانء رَيكخستنةكان دةردةكرَينء 
دةرهةق  ناديموكراتانةيان  رةفتارى 
لة  دانةبِراو  بةشَيكى  بة  دةكرَيت، 
ئَيستاء  يةكَيتىء  سةروةرييةكانى 

ئايندةى دةزانين.

دةقى راطةيةنراوةكة لة ل٣داية

« ئَيمة سَى يةكى كؤميتةى سةركردايةتى ثَيكدةهَينينء بةبآ ئَيمة هيض بِريارَيكى 

يةكَيتى شةرعيى نيية، تا كؤميتةيةكى سةركردايةتى نوآ هةَلدةبذَيردرَيت»

بودجةى ثرؤذةكان ثارةى ميللةت 

خؤيةتى ثَيويست بة باسكردن ناكات

ديموكراتيةتَيكى

ديكتاتؤر

ظينؤس فايةق

كؤميتةى سةركردايةتى (ى.ن.ك - باَلى ريفؤرم) 
خؤى راطةياند

ــت  دةيــةوَي زؤر  بــة  يةكَيتى  ــاو  ن
يةكَيتى  لة  خؤمان  جيابوونةوةى 
ئامادةنين  ئَيمة  بةآلم  رابطةيةنين، 
بدةينء خؤمانء  لةو جؤرة  بِريارى 
ئةندامء  ثَيشمةرطةء  ئةو  هةموو 
بدةينء خؤمانء  لةو جؤرة  بِريارى 
ئةندامء  ثَيشمةرطةء  ئةو  هةموو 
بدةينء خؤمانء  لةو جؤرة  بِريارى 

لة  رؤذانة  كة  تَيكؤشةرانةى  كاديرء 
ئؤرطانء رَيكخستنةكان دةردةكرَينء 
دةرهةق  ناديموكراتانةيان  رةفتارى 
لة  دانةبِراو  بةشَيكى  بة  دةكرَيت، 
ئَيستاء  يةكَيتىء  سةروةرييةكانى 
لة  دانةبِراو  بةشَيكى  بة  دةكرَيت، 
ئَيستاء  يةكَيتىء  سةروةرييةكانى 
لة  دانةبِراو  بةشَيكى  بة  دةكرَيت، 

داية

www.asiacell.com

هةستيار قادر

سةربةخؤى  باآلى  كؤمسيؤنى 
دةنطدان  ناوةندى   (٥) هةَلبذاردنةكان 
هةَلبذاردنى  بؤ  دةكاتةوة  لةبةغدا 
لة  ــاد  زي كــوردســتــان،  ثةرلةمانى 
خؤيان  نــاوى  رَيكخراويش   (٤٠٠)
هــةَلــبــذاردن  ضاودَيريكردنى  بــؤ 

تؤماركردووة.
دةستةى  سةرؤكى  قــادر،  عةلى 
لةهةرَيمى  هةَلبذاردنةكان  بــاآلى 
راطةياند:  بةإؤذنامةى  كوردستان، 
(٥) ناوةندى دةنطدانيان لةناوضةكانى 
سةوزى  ناوضةى  رةسافةو  كةرخء 
ــةوة،  ــردووةت ك ثايتةخت  بــةغــداى 
ــى  ــردن ــارك ــؤم ــى ت ــت ــةس ــةب ــةم ب
ــان كة  ــوردةك ــدةرة ك ــط ــاوى دةن ن
لةوةزارةتةكانى بةغدان يان سةربازو 

ناوةندانةش  لــةو  هــةر  ئةفسةرن، 
ثةرلةمانى  لةهةَلبذاردنى  دةتوانن 

كوردستاندا دةنطبدةن.
هةندرَين  ــةوة،  ــك دي لةاليةكى 
ئؤفيسى  بــةإَيــوةبــةرى  محةمةد، 
ــاآلى  ب كؤمسيؤنى  ــرى  ــَي ــةول ه
بؤ  هةَلبذاردنةكان،  سةربةخؤى 
 (٤٣٧) كة  ئاشكراكرد،  رؤذنامةى 
رَيكخراوو (٥٦) كةناَلى راطةياندن ناوى 
تؤماركردووة  لةكؤمسيؤن  خؤيان 
ضاودَيريكردنى  روماألء  بةمةبةستى 
هةَلبذاردنةكانى ثةرلةمانى كوردستان، 
وتيشى: «ئةو رَيكخراوانةى كة ناويان 
تؤماركردووة،  ضاودَيريكردن  بؤ 
لةوانة  تَيكةَلن،  يــان  كوردستانى 
عةينء  (شةمسء  رَيكخراوةكانى 
ثةرلةمانتارانى  يةكَيتى  تةمموزء 

كوردستان).

(٤٠٠) رَيكخراو ضاودَيريي 
هةلَبذاردن دةكةن

خزمةتطوزاريى بةشَيكة لةشكستةكانى ئيدارةى كوردستان نةك هةمووى

ئةنجامدانى ئةو ثرؤذانة لةكاتى 

هةَلبذاردندا بةرتيلدانة بة ميللةت

ثَيويستة ميللةت كليلى ئةو دةرطا 

داخراوانة بدؤزنةوة كة طؤإان دةكةن

د. فايةق طوَلثى: د. ساالر باسيرة: نيعمةت عةبدوَلآل:
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دةسـتـلـةكـاركـَيـشـانـةوة
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ضاودَيرى (ديوانى ياساكانى هةروةك
يةكةى دروستكردنى ،٢٠٠٧ ساَلى دارايى 
ساَلى هاوآلتييان بــؤ نيشتةجَيبوون
خانةنشينى ئيمتيازاتء ياساى ،٢٠٠٨
ياساى ،٢٠٠٧ ساَلى كةمئةندام ثَيشمةرطةو
ياساى جطةرةكَيشان، قةدةغةكردنى
ئامَيرةكانى بةكارهَينانى خراث قةدةغةكردنى
دةزطاى هةردوو يةكطرتنةوةى ثةيوةندى،
لةماوةى ،(٢٠٠٦ ساَلى مين هةَلطرتنةوةى
دةركـــراوة، ثةرلةماندا دووةمــى خولى 
هةرَيمةوة حكومةتى لةاليةن تائَيستا بةآلم

بوارى جَيبةجَيكردنةوة. نةخراونةتة
ثةرلةمانى ئةندامى محةمةد، كوَيستان
راطةياند: ــةى ــام رؤذن بــة كــوردســتــان،
لةاليةن ياسايانة ئةو جَيبةجَينةكردنى
كة ئــةوةى بؤ دةطةإَيتةوة حكومةتةوة،
سةرشانى ئةركى بة نةيتوانيوة  حكومةت
ثَيويست وةك ناتوانَيت  هةستَيتء  خؤى
بداتةوةء خةَلك داخوازييةكى ــى وةآلم
ئةوة ئةمةش جَيبةجَيبكات، ياساكان
خراثى ئةدايةكى حكومةت كة دةطةيةنَيت

هةية.

حيزب دةستَيوةردانى
دادوةريى كاروبارى لة

دادوةرانء هاوآلتييانء بةبإواى
دةستَيوةردانَيكى حيزبةكان ضاودَيران،

ــاو دادط ــارى ــاروب ك بــةســةر ئاشكرا 
بةثَيى هــةروةك دةكــةن، دادوةرانـــةوة 
راثرسيى ســةنــتــةرى راثرسييةكى
رابـــردوودا لــةمــاوةى كة كوردستان
٤٦٪ى دادوةرانء ٢٧٪ى ئةنجامدراوة،
دادطاكان فةرمانبةرانى ٤٢٪ى ثارَيزةرانء
سةربةخؤنينء دادطــاكــان ثَييانواية
كاروبارةكانياندا لة حيزب دةستَيوةردانى
وةزيرى داديش بوونى دةستَيوةران هةية،

دةكاتةوة. ثشتإاست
ثَيشتريدا لَيدوانَيكى لة جةميل فاروق
تائَيستا راطةياندبوو: رؤذنــامــةى بة 
لة ــى دادوةري سةربةخؤيى دةسةآلتى
ئاستى نةطةيشتووةتة كوردستاندا
لــةاليــةن ــوةردان ــَي ــت دةس ثَيويست، 
بؤ حيزبةكانةوة ــاآلى  ب بةرثرسانى
لةاليةكةوة هةية، دادطاكان كاروبارى
راطةياندندا كةناَلةكانى لة لَيثرسراوةكان
ــةن، دةك ــةزا ق سةربةخؤيى  لة ــاس  ب
دةستدةخةنة ديــكــةشــةوة لةاليةكى
لــةوةى جطة ئةمة كــاروبــارةكــانــةوة،
كةسانى دادوةرو دانانى لة بةرثرسان
هةية. دةستيان دادوةريدا دةسةآلتى ناو

(٣٣) مادةى بةثَيى ديكةوةو لةاليةكى
٢٠٠٧ى ساَلى (٢٣)ى ذمارة ياساى لة
ئةنجومةنى كوردستان، ثةرلةمانى
ثَيكهات، كوردستان هةرَيمى لة دادوةريى
ملمالنَيى مانط هةشت نزيكةى دواى بةآلم
سةرؤكَيك دانانى لةسةر ثارتى يةكَيتىء
سةرؤك مايةوة، بآ ئةو ئةنجومةنة بؤى،
لة ،٢٠٠٨ دووةمــى تشرينى مانطى تا 
ئةو مانطة شةش نزيكةى ئَيستاشدا
بة دةستى تــةواوةو  ستافى ئةنجومةنة

كردووة. كارةكانى
دةستةى ئةندامى  مستةفا،  د.لةتيف 
رايطةياند، دادوةران يةكَيتى ــاآلى ب
لة حيزب دةســةآلتــى جياكردنةوةى 
دةسةآلتى لة  ـــى، دادوةري دةســةآلتــى
جياكردنةوةى دادوةريدايةء ئةنجومةنى
بة تةنيا دادوةريى، دةسةآلتى لة حيزب

ئةطةر دةكرَيت، دادوةريــى ئةنجومةنى
ئةنجومةنة ئــةو ـــى دادوةري بودجةى
ياسادانانء دةسةآلتى بة منةتيان دايبنَين،
لةكاتى نامَينَيتء جَيبةجَيكردن
هةَلوَيستيان دةتوانن دةستَيوةرداندا
دامــةزرانــدنــى مةسةلةى  لة هةبَيت،
واستة بــة ــوآ ط ــن ــوان دةت دادوةردا 
بإيار دةتوانن  لةوةى جطة ئةمة نةدةن، 
بآ بطرَيتةوة كةسَيك هةموو كة دةربكةن

جياوازيى».

حيزب دةستَيوةردانى
حكومةت كاروبارى لة

لَيكؤَلينةوة هيض بآ ئاشكراو بة ئةوةى
دةستَيوةردانى دةبينرَيت، راثرسييةك يان
(لة نموونة بؤ حكومةت، كاروبارى لة حيزبة
يان وةرطرتنى هيض هةَلبذاردنَيك بآ ٤/٦دا
فةتاح)ى (عومةر يةكَيتى خةَلك، راى
حيزبةكةى سياسيى مةكتةبى ئةندامى
لة بوو، حكومةت سةرؤكى جَيطرى كة
كة ئةحمةد)ى دانا (عيماد الداو ثؤستةكةى
سياسيى مةكتةبى ئةندامى بةهةمانشَيوة
حيزبةكان كة لةوةى جطة ئةمة يةكَيتيية،
خوَيندنطاو بةإَيوةبةرى الدانى دانانء لة
لة هةية، رؤَليان فةرمانطةكاندا زانكؤء
مامؤستايةكى ضةند رابردوودا رؤذى ضةند
تةنيا ــردووة،  دةرك ثةيمانطايان زانكؤء
ليستَيكى بؤ ئينتيمايان كة ئةوةى لةسةر

هةية. ليستى كوردستانى لة جياواز
ثَييواية باسيرة ساالر لةوبارةيةشةوة
حيزب حيزبة، موَلكى دةوَلةت ئَيستا كة
لة بَيت ثَيباش ضى  حيزب  باآلدةستة،
كوتلةكةى ئةندامةكانى بة ئةوة ثةرلةماندا
هاوكات ياسا، دةكرَيتة  دةكاتء  ثةسةند
دةكــات، جَيبةجَيى حكومةتيشدا لــة 
لة ضى بكةن باسى «مةكتةبى سياسييةكان
حكومةتء بةسةر ئةوة هةر كؤبوونةوةدا،

دةضةسثَيت». ثةرلةماندا
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هةمووى نةك كوردستان ئـيـــــدارةى شكستـةكـانـى لـة بةشَيكة خـزمةتطوزاريى

جةميل: فاروق

كاروبارى حيزبةكانةوة بؤ باآلكانى بةرثرسة لةاليةن دةستَيوةردان

كةناَلةكانى لة لَيثرسراوةكان هةية، لةاليةكةوة دادطاكان

لةاليةكى قةزا دةكةن، سةربةخؤيى باس لة راطةياندندا

كاروبارةكانةوة دةستدةخةنة ديكةشةوة

طوَلثى: فايةق

طؤإان كة بدؤزنةوة داخراوانة دةرطا ئةو كليلى ميللةت ثَيويستة

نيية، بةرذةوةنديدا لة طؤإانكاريى دةسةآلت ضونكة  دةكةن،

بةرذةوةنديداية لة طؤإانكاريى ميللةت بةآلم

كوردستان: سةرؤكى يةكَيتى ثةرلةمانتارانى عةبدوَلآل، نيعمةت

هاوكات ئةو  باسبكرَيت، ناكات ثَيويست خؤيـــــــــــــةتىء ميللةت بودجةى ئةنجامدةدرَيت، ثآ ثرؤذةى كة  ئةو بودجةيةى

يةكَيتى ثارتىء حكومةتى هةر خؤ حكومةت تَيدايـــــــــــــة، ثةرلةمانى هةموو ليستةكانى حيزبةكانء هةموو بةشى بودجةية

خؤيان بؤ ثإوثاطةندة بيكةنة تا نيية

(١)ى ذمارة راطةياندنى

يةكَيتيى سةركردايةتى كؤميتةى

ريفؤرم باَلى كوردستان/ نيشتمانيى

سةركردايةتى ناو باآلدةستى طروثى  ئــةوةى ثاش
ديموكراتىء عورفى لة دوور كوردستان، نيشتمانى يةكَيتى
ئامادةبوونء بةبآ خؤى بةخشيية مافى حزبى، ثةيإةوى
هةستياردا، ناسكء دؤخَيكى لة  ئَيمة، ئاطاداركردنةوةى
هاوكات بدات...، طرآ سةركردايةتى كؤميتةى كؤبوونةوةى
سةبارةت طروث هةمان ناديموكراتييانةى رةفتارى لةطةأل
ئةندام ء ئةو ئيبتزازكردنى ء هةإةشةكردن ء بة دةركردن
كؤتاييهَينان ضاكسازيىء ثشتيوانى تَيكؤشةرانةى كاديرء
يةكَيتيدا... لةناو دةكةن دةسةآلت ثاوانكاريى تاكإةوىء بة
دايةلؤطى دةرطايةكى  هةموو هةستمانكرد ئةوةى  ثاش
ئةم داخراوة. بةإووماندا حيزبدا لةناوخؤى إَيكخراوةيى
إاى جةماوةرى يةكَيتىء إَيكخستنء بؤ بنكةى إاطةياندنة

بآلودةكةينةوة: عَيراق كوردستانء طشتى
نيية شةرعيةتةى ئةو يةكَيتى ناو باآلدةستى ١-طروثى
سةركردايةتى ثَيكهاتةى ئةندامانء لةضارةنووسى بإيار
كؤميتةى يةكى ئَيمة سَى لةوةى ضونكة جطة بدات، ى.ن.ك
دةضَيت ساَليش هةشت بؤ ثَيكدةهَينين، سةركردايةتى
كؤنطرةء بةستنى لة كردووة إَيطريى باآلدةست طروثى
ضةند لة بؤ زياتر تةنانةت ناوخؤى ثَيشَيلكردووة، ثةيإةوى
لةسةر كؤبوونةوةيةك نةيانويستووة دةضَيت مانطَيك
كَيشة تاووتوَيكردنى بؤ سةركردايةتييش كؤميتةى ئاستى
طروثةش ئةو تةنيا ئةَلبةتة بدرَيت.  طرآ كةَلةكةبووةكان
ئةستؤ لة كَيشانة ئةو ئاَلؤزبوونى  قووَلبوونةوةء  ئؤباَلى

قةيرانة. ثإ ئاستة ئةم طةيشتوونةتة كة دةطرَيت
بةإؤذ رؤذ يةكَيتيدا لةناو سياسى بإياردانى ٢-بازنةى
سكرتَيرى بةإَيز  لة جطة بةجؤرَيك دةبَيتةوة، بةرتةسكتر 
ديارييان خؤى شةخسى كة كةسَيك ضةند طشتيىء
بةرزةكانيشدا ئاستة لة تةنانةت ئةندامَيك، هيض دةكات،
ئةم نيية. بإيار وةرطرتنى وردةكارييةكانى ئاطادارى
هيض بردووة،  زياتر تاكإةويى بةرةو حيزبةى ئةو دؤخة 
بةكؤمةَل سةركردايةتى هاوبةشء بإيارى بؤ دةرفةتَيكى

نةهَيشتووةتةوة.
ثاوانكار تؤتاليتارء تةواو حيزبَيكى بةرةو ٣-يةكَيتى
لةسةر بةَلكو  سياسى، ئاستى لةسةر نةك دةنَيت، هةنطاو 
بةشةى ئةو ئابوورى بودجةء ئَيستا ئابورييش. ئاستى
بةشَيكة يةكَيتيداية، دةسةآلتى لةذَير كة هةرَيمى كوردستان
باآلدةست طروثى تةنيا يةكَيتىء ئابوورى بةرذةوةنديىء لة
طروثى ئابووريةية. بودجةء ئةو وردةكارييةكانى ئاطادارى
وآلتء خةَلكء دارايى  خؤى دةبةخشَيتة  ماف  باآلدةست
ويذدانء كإينى وةك ضةكى ئابووري حيزب بةرذةوةنديى
هةَلوَيستى كثكردنى دةنطء بؤ نانبإين بةكاربَينَيت ء ئيبتزاز
هةموو يةكاليى كردنةوةى إةخنةطرةكانء ئةندامة ناإازيى

خؤيدا. بةرذةوةنديى لة جياوازييةكان
سياسةتى يةكَيتى ــاو  ن بــاآلدةســتــى ــى  ــروث ٤-ط
بةكاردَينَيتء حيزبدا  ئةندامانى  لةطةأل  «خؤساغكردنةوة»
كاديرء نةهَيشتووةتةوة، جياواز إاى بؤ بوارَيكى هيض
بؤ رةها وةالئى يان كة ناضاردةكات ئةندامان ثَيشمةرطةء
يةكَيتى بكةنةوةء ساغ خؤيان يان بسةلمَينن، طروثة ئةو
هةإةشةى بةر دةبةنة  ثةنا  مةرامة ئةو  بؤ بةجَيبَيَلن. 
ئةَلبةتة كة ثؤست، سةندنةوةى  مووضةبإينء  نانبإينء
لة ناشارستانييةء ناديموكراتء زؤر رةفتارَيكى ئةمة
نموونةى مؤدَيرندا حزبيى ذيانى شارستانىء دنياى

بةديناكةين.
يةكَيتىء جةماوةرى بؤ روونكردنةوةية ئةم ٥-لةكاتَيكدا
ئَيمة كة دةكةينةوة دووثاتى بآلودةكةينةوة، طشتى  راى
بةبآ يةكَيتينء سةركردايةتى كؤميتةى دانةبإاوى بةشَيكى
كاتةى ئةو تا نيية، شةرعيى  يةكَيتى بإيارَيكى  هيض ئَيمة
بةشَيوةيةكى ئاساييدا بارَيكى لة فراوان كؤنطرةيةكى
ميكانيزمى بنةماء لةسةر ديموكراتييانة، شةفافء
نوآ سةركردايةتى كؤميتةيةكى بةإَيوةدةضَيتء دروست،

هةَلدةبذَيردرَيت.
بةزؤر يةكَيتى ناو باآلدةستى طروثى ٦-لةكاتيكدا
رابطةيةنين، يةكَيتى لة  خؤمان جيابوونةوةى  دةيةوَيت
خؤمانء بدةينء جؤرة لةو بإيارى نين ئامادة ئَيمة بةآلم
كة تَيكؤشةرانةى كاديرء ئةندامء ثَيشمةرطةء ئةو هةموو
رةفتارى دةردةكرَينء رَيكخستنةكان ئؤرطانء لة رؤذانة
دانةبإاو بةشَيكى بة دةكرَيت، دةرهةق ناديموكراتييانةيان

دةزانين. ئَيستاء ئايندةى سةروةرييةكانى يةكَيتىء لة
ثارتء داراييةكان، حكوميىء  دامودةزطا  لة ٧-داوا
ئاستى لةسةر دؤستةكانمان فيدراسيؤنء رَيكخراوء
كة نةكةن ثةسةند واقعة ئةو دةكةين جيهان ناوخؤء
بةشَيوةيةكى دةيةوَيتء يةكَيتى ناو باآلدةستى طروثى
دةبَيتة ضونكة بيسةثَينَيت، بةزؤر ناشةفاف تاكإةوانةء
زةرةر بة تةنيا ديموكراسىء دذى ترسناك سةرةتايةكى
ئةزموونى كؤى بةَلكو ناشكَيتةوة، يةكَيتيدا بةسةر
كوردستانء ئاستى لةسةر ديموكراتى ياسايىء سياسىء

مةترسى. بةر دةخاتة عيراق
مايةى ببَيتة راطةياندنة ئةم دةكةين ئومَيد كؤتاييدا لة
طروثى طشتىء سكرتَيرى بةإَيز بؤ ئاطاداربوونةوة
بَيباكانة ضيتر بةخؤياندا بضنةوة يةكَيتى، تا ناو باآلدةستى
ناو يةكَيتى. كةَلةكةبووةكانى مةترسيدارء نةإواننة كَيشة
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عةبدوإلةحمان شارا

ئةنجامدانى سةروبةندى لة
هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستاندا
هةوَلى لة حيزبى ميدياى حيزبء
كةمتةرخةمييةكانى ئـــةوةدان
مةسةلةى لة تةنيا هةرَيم حكومةتى
ثيشانبدةنء خزمةتطوزارييدا
كةمتةرخةمييةكانى شكستء
بكرَين. فةرامؤش ديكة بوارةكانى
خةَلكى ثرؤذانة بةو بةوهيوايةى
وايان ئاشتبكةنةوةو لةخؤيان
دةكةن، بؤ كاريان  كة تَيبطةيةنن 
كوردستاندا لة لةكاتَيكدا ئةمة
هةنووكةيىء كَيشةى ضةندين
ساأل، (١٨) دواى كة هةية سياسى

ماوةتةوة. ضارةسةر بآ
هةنووكةيية كَيشة لة يةكَيك
حيزبء تَيكةآلويى سياسييةكان،
بةسةر حيزبة باآلدةستى حكومةتء
(ياسادانان، دةسةآلتى هةرسآ
جَيبةجَيكردن)، ــــىء دادوةري
ـــةوبـــارةيـــةشـــةوة كــةســانــى ل
ضاودَيرانى ياسايىء سياسةتمةدارو
هةية. جياوازيان بيروإاى سياسى،

خزمةتطوزاريي تةنيا

سكرتَيرى عةزيز، قادر بةبإواى
كوردستان، زةحمةتكَيشانى حيزبى
كوردستان، هةرَيمى سةرةكيى كَيشةى
ياساء لةدةرةوةى حيزبة حوكمإانى

حكومييةكان. دامةزراوة
حيزب «بإيارى دةَلَيت: عةزيز قادر
حكومةتء ثةرلةمانء  لةسةرووى 
خزمةتطوزاريىء مةسةلةى ياساوةية،
بةشَيكى ثرؤذةكان تةواونةكردنى
لةمإؤدا كة  كَيشانةى لةو كةمن  زؤر
ـــت، دةدرَي ــان ــى ضــارةســةري هــةوَل
رَيطاى لة حيزبةكان حوكمإانيى
سآ نيية، ــاســاوة ي دامـــــةزراوةو
نينء سةربةخؤ هةرَيم دةسةآلتةكةى

دةكات». سةرثةرشتييان حيزب
نزيكبوونةوةى سةروبةندى لة
كوردستاندا، ثةرلةمانى هةَلبذاردنى

رؤذانــة حيزبييةكاندا ميديا لــة 
ضةندين ئــةنــجــامــدانــى ــة  ل بـــاس 
دةكرَيتء خزمةتطوزاريى ثرؤذةى
ــت، ــرَي دةك ــوة ــَي ث ــدةى ــةن ــاط ــإوث ث
ساَلى ضةندين لــة  بــةشــَيــوةيــةك
مانطةى دوو ئةم بةشَيوةى رابردوودا
ثرؤذة جَيبةجَيكردنى بةَلَينى رابردوو

نةدراوة. خةَلكى بة
باسيرة، د.ساالر لةوبارةيةشةوة
سياسى، ضاودَيرى زانكؤو مامؤستاى
لةم ــرؤذة ث «ئةنجامدانى ثَييواية
هةَلبذاردن، وادةى لةنزيك كاتةداو

هاوآلتييان». بة بةرتيلدانة
راستة وت: رؤذنامةى بة د.باسيرة
ثَييةتى ثَيويستى  ميللةت كة  ئةوةى
بةآلم خزمةتطوزاريية، ئازاديىء نانء
لةم ثرؤذةية هةموو ئةو «ئةنجامدانى
هةر حكومةت كة بةشَيوةيةك كاتةداو
دةيطوازَيتةوة دروستبكات ديوارَيك
بة بةرتيلدانة من بةبإواى  ميديا، بؤ
دةسةآلت ئةطةر ضونكة هاوآلتييان،
بؤضى هةية، ئةى هةموو ثارةيةى ئةو
ئةمة ــردوودا راب ساَلةى ضةند لةم
وادةكات كارانة  ئةم دواتر نةكراوة، 
فإوفَيآلوى بة دةسةآلت خةَلكى  كة

تَيبطات».
سةرؤكى ــآل، عــةبــدوَل نيعمةت
كوردستان، ثةرلةمانتارانى يةكَيتى
وتــى: ــة ــام رؤذن بــؤ ــةوة ــارةي ــةوب ل
ثآ ثــرؤذةى كة بودجةيةى ــةو «ئ
ميللةت بودجةى ئةنجامدةدرَيت، 
باسبكرَيت، ناكات ثَيويست خؤيةتىء
هةموو بةشى  بودجةية ئةو هاوكات 
ليستةكانى هــةمــوو حيزبةكانء
هةر حكومةت خؤ تَيداية، ثةرلةمانى
تا نيية يةكَيتى ثارتىء حكومةتى
بةبإواى خؤيان، بؤ ثإوثاطةندة بيكةنة
خةريككردنةء خةَلك خؤو ئةوة من
خؤشىء دةسةآلت ناكات  ثَيويست
بةَلكو بكات،  سةرقاأل بةوة  خةَلكيش
نيشانى تؤكمة بةرنامةى ثَيويستة

ثرؤذة». نةك بدرَيت خةَلك

دةوَيت؟ ضى ميللةت

كة ـــات دةردةخ واى دةســـةآلت
هةيبَيت، ثَيويستييةك كة تةنيا  ميللةت
شارةكةى، طةإةكةكةىء بؤ ثرؤذةية
لةبةردةم كوردستان لةكاتَيكدا ئةمة
ضارةنووسسازداية مةسةلةى ضةندين
بةهؤى بةآلم نةكراوةتةوة، يةكاليى كة
لَيى ئاسايى  خةَلكى رةنطة ئــةوةى 
بَيدةنطيى دةسةآلتيش بَيت، بَيدةنط
ضاوبةستى ثرؤذة بة تةنيا لَيكردووةو

دةكات. خةَلك لة
سياسةتمةدارو فايةقطوَلثى، دكتؤر

لة بةشداريى كة هيوا ليستى وتةبَيذى
كوردستاندا ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
هةنووكةيى كَيشةى ضةندين دةكات،
ثَيويستيان كة دةبينَيت كوردستاندا لة
«كَيشةى وتى: هةروةك ضارةسةرة، بة

سنوورى دياريكردنى لة هةرَيم
طةإانةوةى كوردستانء هةرَيمى
دةبينَيتةوة، خؤى دابإاوةكاندا ناوضة
حوكمإانيى لة ساأل (١٨) دواى كة
يةكاليى نةيتوانى كوردى دةسةآلتى
كة ـــةوةى ل جطة ئةمة بــكــاتــةوة،
دةستوورة، بآ كوردستان هةرَيمى
هــةردوو لةاليةن وآلت ئابووريى
كؤنترؤَلكراوةو باآلدةستةوة حيزبى
بةسةر كؤدةكرَيتةوةو نهَينى بة
دابةشدةكرَيت، خؤياندا ئةندامةكانى
بؤ دةمَينَيتةوة، ئابووريية لةو ئةوةى
نةبَيتة كورد تاكى كة بةكاردَيت ئةوة
مشةخؤربَيت، بةَلكو بةرهةمهَين، تاكى

لة كة طـــةورةن  زوَلمَيكى  ئةمانة 
بةَلَينى بة هاوكات دةكرَيتء ميللةت
جَيطاكةيان خزمةتطوزاريى، ثرؤذةى

ثإدةكرَيتةوة».
بةبإواى كة  ــةوةى ل جطة ئةمة
ياساء ــى ــةت ،دةوَل باسيرة ــاالر س
بؤ ئابوورى ذَيرخانى  بوذاندنةوةى 
ئةنجامدانى لةثَيش دةبَيت ميللةت،
بَيت، خزمةتطوزارييةوة  ــرؤذةى  ث
ــت، دةوَي ياساى دةوَلــةتــى «خةَلك 
كؤمةآليةتى يةكسانيى دةستوورء
دةزطاكةي سآ جياكردنةوةى دةوَيت،
بةهَيزمان ثةرلةماني دةوَيت، لةيةكتر
لة حكومةتمان جياكردنةوةى دةوَيت،
ئازادمان دادوةري دةوَيت، ثةرلةمان
ياساى سةروةريى خةَلك ــت، دةوَي
ــت، دةوَي رؤتينى نةمانى دةوَيـــت،
خةَلك دةوَيت، طةندةَلى كةمبوونةوةى
خواردنء ثارة  هةموو ئةم دةيةوَيت 
بؤ هةية سنوورَيكى ناعةدالةتييةى كة

دابنرَيت».

 ثةرلةمانء 
ياساكان جيَبةجيَنةكردنى

زؤربـــةى ــة ك ـــةوةى ــةهــؤى ئ ب
كوتلةى بة سةر ثةرلةمان ئةندامانى
دةنط ثةرلةماننء  زةردى سةوزء 
دةدةن ياسايانة ــةو ئ هةموو  بؤ 
بةثَيى بيةوَيت، حيزبةكانيان كة
بؤ ثؤينت رَيكخراوى راثرسييةكى
لة كة ستراتيذييةكان، لَيكؤَلينةوة
هةرسآ لة ــردوودا راب مانطى ضةند
كوردستاندا هةرَيمى  ثارَيزطاكةى 
بةشداربووان ٣٦٪ى ئةنجامدرا،
ثةرلةمانى ئةندامانى  ثَييانواية 

ثارتة هةردوو فةرمانبةرى كوردستان
كوردستانن، باآلدةستةكةى سياسيية
كارى لةئاستى بةشداربووانيش ٥٩٪ى
لةوةى جطة ئةمة ناإازين، ثةرلةمان
كة ثَييانواية بــةشــداربــووان  ٤٩٪ى 
شايستةى ثةرلةمان ئةندامانى زؤربةى

نين. ئةندامَيتيية ئةو
ئةندامى بانيمارانى، عوسمان
دةَلَيت: ثةرلةمان ثةرلةمانى كوردستان،
تةوجيهات حيزبةو هةردوو طوَيرايةَلى
بة نةبووة ــتء ــرَي وةردةط لــةوانــةوة
كوردستان، خةَلكى  مةرجةعيةتى 
ديكةى مةرجةعيةتى  لةثشتييةوة  بةَلكو 
طةلةكةمان داهاتووى بؤ ئةمةش هةية،
دواوةمـــان ـــةرةو ب ــدارةو مــةتــرســي

دةطةإَينَيتةوة».
ياساكانى كارثَينةكردنى هاوكات
يةكَيكى حكومةتةوة،  لةاليةن ثةرلةمان
لةاليةن كة رةخنانةى  لــةو  ديكةية
ــةآلت دةس حكومةتء لة خةَلكةوة

دةطيرَيت.

هةمووى نةك كوردستان ئـيـــــدارةى شكستـةكـانـى لـة بةشَيكة خـزمةتطوزاريى

عةزيز: قادر

بةشَيكى ثرؤذةكان تةواونةكردنى خزمةتطوزاريىء مةسةلةى

ضارةسةريان هةوَلى لةمإؤدا كة كَيشانةى لةو كةمن زؤر

دةدرَيت

باسيرة: ساالر د.

بةشَيوةيةك كاتةداو لةم ثرؤذةية هةموو ئةو ئةنجامدانى

ميديا، بؤ دةيطوازَيتةوة دروستبكات ديوارَيك هةر كةحكومةت

ئةطةر دةسةآلت ضونكة هاوآلتييان، بة بةرتيلدانة من بةبإواى

ساَلةى ضةند لةم بؤضى ئةى هةية، ثارةيةى هةموو ئةو

خةَلكى كة وادةكات كارانة دواتر ئةم نةكراوة، ئةمة رابردوودا

فإوفَيآلوى تَيبطات بة دةسةآلت

محةمةد: كوَيستان

هةستَيتء خؤى سةرشانى ئةركى بة نةيتوانيوة حكومةت

خةَلك بداتةوةء داخوازييةكانى وةآلمى ثَيويست وةك ناتوانَيت

كة حكومةت ئةوة دةطةيةنَيت ياساكان جَيبةجَيبكات، ئةمةش

هةية خراثى ئةدايةكى

كوردستان: سةرؤكى يةكَيتى ثةرلةمانتارانى عةبدوَلآل، نيعمةت

هاوكات ئةو  باسبكرَيت، ناكات ثَيويست خؤيـــــــــــــةتىء ميللةت بودجةى ئةنجامدةدرَيت، ثآ ثرؤذةى كة  ئةو بودجةيةى

يةكَيتى ثارتىء حكومةتى هةر خؤ حكومةت تَيدايـــــــــــــة، ثةرلةمانى هةموو ليستةكانى حيزبةكانء هةموو بةشى بودجةية

خؤيان بؤ ثإوثاطةندة بيكةنة تا نيية
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بـةدواداضــــوون

فةالح نةجم
ثشتيوان سةعدولَآل

ــراوء  ــرس ــث ــَي ـــى ل ـــن دوَي
ئةندامء  ضةند  جَيطرةكةىء 
ــةبــى  كـــاديـــرَيـــكـــى مــةكــت
دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى 
لةكاركَيشايةوة،  دةستيان 
لَيثرسراوى  جَيطرى  هاوكات 
لةبةر  دةَلَيت:  مةكتةب  هةمان 
بيروإاى  دةرةوة  هاتينة  ئةوة 
لَييان  ــةو  هــةي ــان  ــاوازم ــي ج
وازمان  ئَيمة  قبوَلنةكردووينء 
بةَلكو  نةهَيناوة،  لةيةكَيتى 

وازمان لةثلةءثاية هَيناوة.
ئاطاداركردنةوةيان  دواى 
بؤ خؤيةكالييكردنةوة لةماوةى 
رابــــردوودا  هةفتةى  ضةند 
نَيو  كاديرى  بةرثرسء  دةيان 
دةستيان  يةكَيتى  ئؤرطانةكانى 
ضوونةوة  لةكاركَيشايةوةو 
 (٥/٢٦) دوَينَى  هاوكات  ماَلةوة، 
هةريةك لة (شةماأل عةبدولوةفا) 
ئــةنــدامــى ســةركــردايــةتــىء 
ثةيوةندييةكانى  لَيثرسراوى 
(سةركؤ  يةكَيتىء  دةرةوةى 

عوسمان)ى جَيطرىء (نةسرين 
بةرثرسى  ئــةنــدامء  جةمال) 
ئيدارةى مةكتةب، (دَلخواز قادر) 
ئةندامى مةكتةبء (بةهرة شَيخ 
مةكتةبةكة  كاديرى  محةمةد) 
لةكاركَيشايةوةء  دةستيان 
هةردوَينآ سةعدى ئةحمةد ثيرة، 
لَيثرسراوى  بووة  بةإةسميى 
ثةيوةندييةكانى  مةكتةبى 

دةرةوةى يةكَيتى. 
ــا،  ــوةف ــدول ــاأل عــب ــةم  ش
ثةيوةندييةكانى  لَيثرسراوى 
بةإؤذنامةى  يةكَيتى  دةرةوةى 
ئةندامانى  وةكو  ئَيمة  راطةياند: 
سةربةباَلى  سةركردايةتى 
ريفؤرم لةكؤبوونةوةكةى ثَيرَيدا 
بانط نةكراين، بؤية هةَلوَيستمان 
وةرطرتء ئةمإؤش زؤر بةإَيزء 

حورمةتةوة دةريانكردين.
سةركؤ  هةرلةوبارةيةوة 
لَيثرسراوى  جَيطرى  عوسمان، 
ثةيوةندييةكانى  مةكتةبى 
ئةمإؤ  وتى:  يةكَيتى  دةرةوةى 
خؤساغكردنةوة  مةبدةئى 
هةموو  كة  ثَيشةوة،  هاتووةتة 
كةس دةبَيت خؤى يةكالييكاتةوة، 
دةرةوة  هاتينة  لةبةرئةوة  ئَيمة 
هةيةو  جياوازمان  بيروإاى 

ئَيمة  قبوَلنةكردووينء  لَييان 
نةهَيناوة،  لةيةكَيتى  ــان  وازم
بةَلكو وازمان لةثلةءثاية هَيناوة، 
ماوةى  بإيارةكانى  ئةو  ضونكة 
سياسىء  مةكتةبى  رابردووى 
تةندروست  سةركردايةتى 
دةمَيكة  هــةروةهــا  نــةبــوون، 
يةكَيتيدا  لةناو  ناوخؤ  ثةيإةوى 
لةبةرزترين  ثَيناكرَيت،  كارى 
تا  ــةوة  ــي ــي ــت ــَي ــةك ي ــاســتــى  ئ
نزمترينيان، ثةيإةوى ناوخؤيان 

ثَيشَيلكردووة».
لةالى خؤيشييةوة سةعدى 
دوَيــنــى  كــة  ثــيــرة،  ئةحمةد 
مةكتةبى  لَيثرسراوى  وةكــو 
دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى 
باس  دةستبةكاربوو  يةكَيتى 
يةكَيتى  ــة  ك ـــات،  ـــةوةدةك ل
كةسانة  ئــةو  خؤيةتى  مافى 

دووربخاتةوة.
ــةد  ــم ــةح ئ ســـةعـــدى   
مةكتةبى  ــدامــى  ــةن ئ ــرة،  ــي ث
تازةى  لَيثرسراوى  سياسىء 
دةرةوةى  ثةيوةندييةكانى 
راطةياند:  بةإؤذنامةى  يةكَيتى 
ــرانء  ــادي ــةك ـــةك ل ـــارةي ذم
سياسىء  مةكتةبى  ئةندامانى 
يةكَيتى  ــى  ــةت ــرداي ــةرك س

ليستَيك  بؤ  كار  بإياريانداوة 
يةكَيتى،  لــــةدةرةوةى  بكةن 
نــاوخــؤو  ــإةوى  ــةي ث بةثَيى 
سياسىء  مةكتةبى  بإيارى 
لةناو  ناتوانن  سةركردايةتى 
ليستَيك  بؤ  كار  يةكَيتيدابنء 
يةكَيتى،  لــــةدةرةوةى  بكةن 
كة  خؤيةتى  مافى  يةكَيتى 
بؤية  ــةوة،  ــخــات ب ــــان  دووري
حكومييان  مووضةى  ئةوانةى 
هةية دةستكارى ناكرَيت، بةآلم 
حيزبيان  مووضةى  ئةوانةى 
هةية، مووضةكةيان دةبإدرَيت.

لةشارى   (٥/٢٥) رؤذى 
ــةى  ــت ــي ــؤم ــى ك ــان ــم ــَي ــل س
بةبَي  يةكَيتى  سةركردايةتى 
باَلى  ســةركــردةكــةى  شــةش 
بةوتةى  كؤبووةوةء  ريفؤرم 
سياسى  مةكتةبى  ئةندامةكةى 
كؤنطرة  تــاكــاتــى  يــةكــَيــتــى، 

ضاالكييةكانيان «سإدةكرَيت». 
 سةعدى ئةحمةد ثيرة وتى: 
«ئةو ئةندامانةى سةركردايةتى 
لةكؤنطرةدا  وازيانهَيناوة  كة 
هةَلبذَيردراون، تاكاتى كؤنطرةى 
داهاتووى يةكَيتى ضاالكيةكانيان 
تائةوكاتة  ــتء  ــرَي ــإدةك س

ناتوانرَيت دةربكرَين».

دةستلةكاركَيشانةوة مةكتةبةكانيشى طرتةوة

فةالح نةجم

سةرؤكى زانكؤى كؤية هؤكارى البردنى 
مرؤظايةتييةكانى  زانستة  كؤلَيذى  راطــرى 
كانديدى  بؤئةوةى  دةطةإَينَيتةوة،  زانكؤكةى 
كارى  دوو  كاتدا  يةك  لة  ناكرَيت  ثةرلةمانةو 
هةبَيت، ئةوة لةكاتَيكداية ضةند مامؤستايةكى 
كوردستانيدا  ليستى  لة  سلَيمانيش  زانكؤى 
دةكةن،  دةوام  تائَيستا  ثةرلةماننء  كانديدى 
هاوكات بةثَيى ياساى هةمواركراوى ثَينجةمى 
نابَيت  كوردستان،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
هيض فةرمانبةرَيكى حكوميى لةسةر كارةكةى 

الببرَيت، ئةطةر خؤى كانديد بكات.
مامؤستاو  دةركردنى  هةوَلى  دوايين  لة 
يةكَيتى  سياسى  مةكتةبى  زانكؤكاندا،  راطرى 
رةسوأل،  د.جةعفةر  دةركردنى  بة  بإياريدا 

لة  مرؤظايةتييةكان  زانستة  كؤلَيذى  راطرى 
رانية سةر بة زانكؤى كؤية، دةركردنى ئاراس 
ئةحمةد مامؤستاى ثةيمانطاى طةشتوطوزارى 
ليستى  لة  ــاوى  ن يةكةم  كةسى  ـــان،   دوك
ليستةكة  لة  طؤإاندايةء دووةميش ثشتطيرى 
كردووة، ئةوة لةكاتَيكداية ليستى كوردستانى 
تَيدايةو  زانكؤى  مامؤستاى  ذمــارةيــةك 
كَيشةيةكيان  هيض  دةكةنء  دةوام  تائَيستاش 

نيية.
كؤلَيذى  ــرى  راط رةســوأل،  د.جةعفةر 
بة  كؤية،  زانكؤى  مرؤظايةتييةكانى  زانستة 
من  دذى  بإيارةى  ئةو  راطةياند:  رؤذنامةى 
دراوة، بِريارَيكى مةدةنىء حكومى نيية، بةَلكو 
كؤيةدا  زانكؤى  بةسةر  سياسى  مةكتةبى 

سةثاندوويةتى.
زانكؤى  ســةرؤكــى  مةعسوم،  ــدر  د.خ
كؤية، ثاساوى دةركردنى د.جةعفةر بؤ ئةوة 

طؤإانة  ليستى  ثاَلَيوراوى  كة  دةطةإَينَيتةوة، 
بؤ ثةرلةمانى كوردستان، بةو ثَييةش بووةتة 
ثاَلَيوراوي ليستَيك، دةبَيت هةر راطر سةرؤك 
هةر  ثاَلَيوراوى  ببَيتة  مامؤستايةك  بةشء 
ليستَيك دةست لةكاربكَيشَيتةوة، ئةمة لةكاتَيكدا 
ئَيستا  كؤلَيذةكان  راطرى  مامؤستاو  ضةندين 
لة زانكؤى سلَيمانىء هةولَير دةوام دةكةنء 
سةر بة ليستى (كوردستانى) ثارتىء يةكَيتين، 
كارةكانى  لةسةر  تائَيستا  دةوامنء  سةرقاَلى 

خؤيان ماونةتةوة.
هةمواركراوى  ياساى  بةثَيى  هاوكات 
كوردستان،  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى  ثَينجةمى 
كة خؤى  فةرمانبةرَيكى حكوميى  هيض  نابَيت 
كانديد  ثةرلةمانى كوردستان  هةَلبذاردنى  بؤ 
كارةكةى  لةسةر  شَيوةيةك  بةهيض  دةكات، 

الببرَيت.
زانا رؤستايى، ئةندامى ليذنةى ياسايى لة 

دةركردنى  رايطةياند:  كوردستان،  ثةرلةمانى 
نييةء  ياساى  بنةمايةكى  هيض  د.جةعفةر 
كة  ياسايةية  ئةو  ثَيضةوانةى  بةتةواوةتى 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  رابردوو  هةفتةى 
هةمواركرا، وتيشى: «راطرى كؤلَيذى زانستة 
دادطا  لة  هةية  ئةوةى  مافى  مرؤظايةتييةكان 
داواى ياسايى لةسةر ئةو كةسانة تؤماربكات 

كة لةسةر كارةكةى اليانداوة».
ئَيستا  ثَييوابوو،  ثةلةرمان  ئةندامةى  ئةو 
ثارتىء يةكَيتى سةرجةم ثؤستة حكومييةكان 
وةك ثؤستَيكى حيزبى سةيردةكةن، بؤية ئةو 
مافةيان داوة بة خؤيان كة بةهؤى هةَلوَيستى 

جيا لة ئةوانةوة ئةو فةرمانبةرانة دةربكةن.
هةرَيمى  سةرؤكى  بارزانى،  مةسعود 
رؤذى  دياريكردنى  وتارى  لة  كوردستان، 
وةآلمــدانــةوةى  لةكاتى  هةَلبذاردنةكان،  
بةردةوام  ثةرلةماندا،  ئةندامانى  ثرسيارى 

رَيطا  كة  دةكــردةوة،  ئةوة  لةسةر  جةختى 
بةهيض كةسَيك نادرَيت هةإةشة لة فةرمانبةرة 
حكومييةكان بكات، يان بيانترسَينَيت بؤئةوةى 
يان  ــدات،  ب دياريكراو  اليةنَيكى  بة  دةنــط 
ثشتطيرى لة اليةنَيكى دياريكراو بكات، هةروةها 
نَيضيرظان بارزانى، سةرؤكى حكومةتى هةرَيم، 
لة كؤنفرانسَيكى رؤذنامةوانييدا هةمان وتةى 

سةرؤكى هةرَيمى دووثاتكردةوة. 
بؤ بةدواداضونى زياتر، رؤذنامة ثةيوةندى 
باآلى  خوَيندنى  وةزيرى  هادى،  ئيدريس  بة 
ناوبراو  بةآلم  كرد،  هةرَيمةوة  حكومةتى 
لةوبارةيةوة ئامادة نةبوو هيض لَيدوانَيك بدات. 
لة سةروبةندى  لةو ضوارضَيوةيةداو  هةر 
بةهؤى  هةَلبذاردنةكاندا  نزيكبوونةوةى 
ضةند  طــؤإانــةوة،  ليستى  بة  ثةيوةندييان 
مامؤستايةكى زانكؤو ثةيمانطاكانى كوردستان 

لةسةر كارةكانيان دةركراون.

دةركردنى فةرمانبةرة حكومييةكان لةسةر كانديدبوونيان ثَيضةوانةى ياساية

ستارةعارف
سيروان عةول

 
ناوضةى  ــدارى  دوكــان فيتةرء  ــةدان  س
بؤ  خؤثيشاندانيان  سلَيمانى  ثيشةسازيى 
سةرةكى  رَيطاي  دةروازةى  كــردنــةوةى 

ناوضةكةيان سازدا.
لةدوكاندارء  بؤ ٥٠٠) كةس  دوَينَي (٤٠٠ 
سلَيمانى  ثيشةسازيي  ناوضةي  فيتةرةكاني 
ضوارإَيياني  سازكردء  خؤثيشاندانَيكيان 
بةهيض  رَيــطــايــان  ــرتء  ط سةرضناريان 
ئؤتؤمبَيلَيك نةدا تَيثةإَيتء داوايان لةحكومةت 
ثَيشانطاي  ــةردةم  ب سةرةكي  رَيطاي  كرد 
ئةوان  بةوتةي  كة  بكاتةوة،  بؤ  سةرداريان 
بذَيويي زياتر لة (١٥) هةزار خَيزاني لةسةرة. 
دوكاندار  حسَين)ى  (محةمةد  هاوآلتي 
ناوضةى  «رَيطاي  راطةياند:  بةإؤذنامةي 
ثيشةسازيي ضوار مانطة طيراوةء كاري تَيدا 
ناكةن، طةر ئةو رَيطاية بكةنةوة كَيشةكةمان 
ضارةسةر دةبَيت، كة بذَيويي (١٠-١٥) هةزار 
بَينء  ناتوانن  رَيطايةيةء  ئةم  لةسةر  خَيزان 
طيراني  بةهؤي  ئَيمةش  بكةنء  سةردانمان 
كرَيي  وةستاوةء  كارمان  رَيطايةوة  ئةو 
دةقات  لةسةرمان  باجيان  دةدةينء  دوكان 

زيادكردووةء سَي مانطة كارمان نيية»
يةكَيكة  كــة  حسَين)يش،  ــــةوزاد  (ن  
خؤثيشاندانة  ئةو  بةشداربووةكانى  لةفيتةرة 

ئاشكرايكرد، كة كارةباء باجء ثَيويستيةكانيان 
لةحكومةت  داواشــى  طرانكردوون،  لةسةر 
وتيشى:  بكةنةوة،  بؤ  رَيطايةيان  ئةو  كة  كرد 
«كؤمثانيايةكي ئَيراني هةستاوة بةضاككردني 
بؤ  نووسراو  دةَلَين  سةرضنار  ضوارإَيياني 
بؤبكةنةوة،  رَيطاكةمان  كة  كراوة  ثارَيزطار 
بةآلم خاوةني كؤمثانياكة وتويةتي ثياو نيية 
وةآلممان  تائَيستا  بكاتةوة،  ثَي  رَيطايةم  ئةم 
شتَيكمان  ضــاوةإوانــيــن  نــةدراوةتــةوةء 

بؤبكةن». 

 لةبةرامبةريشدا عومةر مةحوى سةرؤكى 
رايطةياند:  سلَيمانى  شارةوانى  ئةنجومةنى 
دوو  دةروازة  يةك  لةبرى  «هةوَلدةدةين 
سلَيمانى  ثيشةسازيى  ناوضةى  بؤ  دةروازة 
ئةو  ضارةسةركردنى  بؤ  بكةين  دروســت 
كَيشةية، بؤ دووبارةنةبوونةوةى ئةم كَيشةية 
شــةوةوة  بخةينة  كارةكان  هةوَلدةدةين 
بؤ  بكةين  هاوآلتييان  رَيطاى  بةإؤذيش 

هاتوضؤكردن»

ثيشةوةرانى ناوضةى ثيشةسازيى سلَيمانى 
خؤثيشاندان دةكةن 

ثشتيوان سةعدولَآل

حكومةتى  تائَيستا  كة  بةوثَييةى 
عَيراق بودجةى هةَلبذاردنى كوردستانى 
هةرَيم  حكومةتى  نــةكــردووة،  دابين 
بكات  بةغدا  رةوانةى  وةفدَيك  بإياريدا 
كَيشةية،  ئــةو  ضارةسةركردنى  بؤ 
بؤ  (ثَيشينة)  بإياريدا  لةهةمانكاتيشدا 

دابينبكات. ئامادةكارييةكانى ثرؤسةكة 
٥/٢٤ ئةنجومةنى وةزيرانى هةرَيمى 
ئاسايى  كؤبوونةوةيةكى  كوردستان 
سايتى  هةواَلَيكى  بةثَيى  ئةنجامدا، 
كؤبوونةوةكةدا  لة  هةرَيم،  حكومةتى 
خؤى  نيطةرانى  وةزيــران  ئةنجومةنى 
حكومةتى  هةَلوَيستى  بةرامبةر  لة 
بودجةى  تائَيستا  كة  دةربإيوة  عَيراق 
كوردستانى  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
بــودجــةى  لةكاتَيكدا  نـــةنـــاردووة، 
ئةستؤى  ــة  ــت ــةوَي دةك ــذاردن  ــب ــةَل ه
دواكةوتنَيكى  هةر  عَيراقىء  حكومةتى 
بودجة، ئةنجامى نَيطةتيظ دةخاتة سةر 
هةَلبذاردنةكان، لةوةش تةنيا حكومةتى 

عَيراق بةرثرسيارة. 
سكرتَيرى  ــى،  ــةرةداغ ق محةمةد 
هةرَيمى  وةزيرانى  ئةنجومةنى  ياسايى 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  كوردستان، 
بودجةى  عَيراق  دةستوورى  بةثَيى 

كوردستان  هةرَيمى  هةَلبذاردنةكانى 
فيدراَلة،  عَيراقى  حكومةتى  ئةستؤى  لة 
ثَيشتر  عَيراقى  حكومةتى  هةرضةند 
دابوو،  بودجةكةى  سةرفكردنى  بةَلَيني 
ــةى  ١٧٪-ةك دةَلَين  لةئَيستادا  بــةآلم 
هةرَيم بودجةى هةَلبذاردن دابيندةكات، 

كة ئةوةش ثَيضةوانةى دةستوورة.
ضةند مانطَيك ثَيش ئَيستا كؤمسيؤنى 
هةَلبذاردنةكانى  سةربةخؤى  باآلى 
كرد  عَيراق  حكومةتى  لة  داواى  عَيراق، 
بؤ  دابينبكات  دؤالر  مليؤن   (٣٧) بإى 
كة  كوردستان  ثةرلةمانى  هةَلبذاردنى 
هةرضةند  بةإَيوةبضَيت،   ٧/٢٥ وابإيارة 
ـــران،  وةزي ســةرؤك  ماليكى  ــورى  ن
دابينكردنى  بةَليني  زارةكى  بة  ثَيشتر 
ئةو  تائَيستا  بةآلم  دا،  بودجةيةى  ئةو 
بةو  نةكراوةتةوة،  يةكاليي  مةسةلةية 
بةنيازة  هةرَيم  حكومةتى  هؤيةوة 

وةفدَيك بنَيرَيتة بةغدا.
وةزيرانى  ئةنجومةنى  سكرتَيرى 
ضارةسةركردنى  «بؤ  وتيشى:  هةرَيم 
لةم  هــةَلــبــذاردن،  بودجةى  كَيشةى 
هةرَيم  حكومةتى  ــدى  وةف مــاوةيــةدا 
ــةآلم  ــــات، ب ــدا دةك ــةغ ســةردانــى ب
دوانةكةوَيت،  هةَلبذاردن  بؤئةوةى 
هةرَيم  حكومةتى  كؤبوونةوةكةدا  لة 

بإياريدا سلفة بة كؤمسيؤن بدات».

هةرَيم دواكةوتنى هةلَبذاردن 

دةخاتة ئةستؤى بةغدا
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دلَير عةبدولخالق

هةرَيمى  حكومةتى  سةرؤكى  بارزانى  نَيضيرظان 
كوردى  ميدياى  كةناَلةكانى  زؤرينةى  كوردستان، 
تؤمةتباردةكاتء  موخابةرات  ثالنى  «بةجَيبةجَيكارى 
جؤرَيكة  رايدةكاتء  كارةكانى  نابةرثرسانة  ثَييواية 
لة  بةشَيك  لةبةرامبةريشدا  بةرةآليى»،  لةفةوزاء 
رؤذنامةنووسانى كوردستان رةخنةى توند ئاراستةى 
سةرؤكى حكومةتى هةرَيم دةكةنء ثَييانواية ئةوةى 
هةرَيمةوةء  هَيناوةتة  دراوسَيى  وآلتانى  جةيشى 
مةترسى دروستكردووة، ئةوة «دةسةآلتى سياسيية» 

نةك «رؤذنامةكان».
ضاوثَيكةوتنَيك لةطةأل رؤذنامةى شةرقولئةوسةت، 
زؤرينةى  دةكات،  بةوة  ئاماذة  بارزانى  نَيضيرظان 
طةندةَلييةوة  لةبارةى  كوردى  ميدياى  كةناَلةكانى 
جةنطَيكى  لةضوارضَيوةى  دةخولقَينن  وَينةيةك 
دراوســـَى  وآلتــانــى  بةثاَلثشتى  موخةباراتيية 
راطةياندنةكانمانةوة  لةإَيطةى  حكومةتء  لةدذى 
زؤربةى  ئةوةى  بةهؤى  ثَيشيواية  جَيبةجَيدةكرَيت. 
رؤذنامةنووسان ثيشةيى نين لةإايكردنى كارةكانيان، 

دؤخةكة جؤرَيكة لةنابةرثرسيارَيتىء فةوزا.
ئةهلى  ميدياى  رؤذنامةنووسانى  لةبةرامبةردا 
سةرؤكى  لَيدوانةكانى  ئاراستةى  توند  رةخنةى 
لَيدوانانة  ئةوجؤرة  ثَييانواية  دةكــةنء  حكومةت 
جطةلةوةى زيان بةكايةكانى كؤمةَلطا دةطةيةنَيت، بؤ 

كةسايةتى سةرؤكى حكومةتيش لةكةيةكى طةورةية، 
ئةطةريش  كردووة،  قسانةى  ئةو  بةَلطة  بَى  ضونكة 
ثَيويستة  هةية  ميديا  حاَلةتانةى  ئةو  لةسةر  بةَلطةى 

ئاشكراى بكات. 
لظين  طؤظارى  سةرنووسةرى  ميرة،  ئةحمةد 
نَيضيرظان  لَيدوانانةى  ئةو  راطةياند:  بةإؤذنامةى 
بارزانى ثَيش ئةوةى بؤ سومعةى ميدياء كةلتوورء 
رؤشنبيريى كؤمةَلطاى كوردى زيانمةند بَيت، بؤ بةهاو 
كةسايةتى خؤى وةك سةرؤكى حكومةت لةكةيةكى 
طةورةية، ضونكة ناكرَيت يةكَيك لةثؤستى سةرؤكى 
حكومةتدابَيت بَى بةَلطة قسةبكاتء تؤمةتى ئيشكردنى 
«ضةندينجار  وتيشى:  بدات.  لةميديا  موخةبةراتى 
وتوومانة يةكَيتىء ثارتىء حكومةتى هةرَيم دةزطاى 
سيخوإى طةورةيان لةبندةستة، بؤية ئةطةر بةَلطة، يان 
دؤكيؤمَينتَيكيان لةسةر ئةو حاَلةتةى ميدياى كوردى 

هةية، حةقة ئاشكراى بكةن».
طؤظارى  سةرنووسةرى  بؤضوونى  لةطةأل  هاوإا 
رؤذنامةى  سةرنووسةرى  رةئــوف  كةمال  لظين، 
هاوآلتى دةَلَيت: «حكومةت ئيشى ضيية، ئةطةر دةزانَيت 
لةناو ميديادا خةَلكى نابةرثرسء سيخوإ هةية، بؤضى 
نايةت دةستبخاتة سةر ئةو خةَلكانةء بيانداتة دادطا، 
دةكةن  لةإؤذنامةنووسان  داوا  ئةوان  ئةطةرنا  خؤ 
سةرؤكى  ناكرَيت  كةواتة  قسةبكةن،  بةبةَلطةوة 
حكومةت ئةو مافة بةخؤى بدات، بَى بةَلطة قسةبكات». 
حكومةتةكانء  تائَيستا  ئةوةى  بةوةشكرد،  ئاماذةى 

كوردستان،  هَيناوةتة  دراوسَيى  وآلتانى  جةيشى 
سياسىء  دةسةآلتى  بةَلكو  نين،  رؤذنامةكان  ئةوة 

حيزبةكان بوون.
بةوة  ئاماذة  لةإؤذنامةنووسان  ديكة  بةشَيكى 
لةبةردةم  حكومةت  سةرؤكى  ضةندينجار  دةكةن 
كةناَلةكانى راطةياندندا، دانى بةوةداناوة لةكوردستان 
لةوضوارضَيوةدا  ئَيستا  بةآلم  هةية،  ئيداريى  طةندةَلى 
ئةو راطةياندنة بة «شةإَيكى موخابةراتى» لةباسكردنى 

طةندةَلى تؤمةتبار دةكات.
ئاوَينة  كؤمثانياى  بةإَيوةبةرى  هةردى  ئاسؤس 
لةإؤذنامةء  رؤذانــة  روونكردةوة  رؤذنامةى  بؤ 
«بةحيزبييةكانيشةوة»  راطةياندندا  كةناَلةكاني 
ثَيشَيلكارييانة  طةندةَليء  ئةو  لةسةر  بةَلطة  ضةندين 
بآلودةكرَينةوة، كة لةم هةرَيمةدا هةنء كةس ناتوانَيت 
هيض شتَيكيش  لَيبكات.  نكؤَلييان  نة  بيانشارَيتةوة،  نة 
طةندةَلى  كة  كةواتة  ناكرَيت،  دروست  «نةبوو»  لة 
سةرشاني  ئةركي  هةية،  لةكوردستاندا  بةوشَيوةية 
كةناَلةكاني راطةياندنة بةدويدا بضنء ئاشكراي بكةن. 
وتيشى: «ئةطةريش فةوزا لةبةدواداضووني طةندةَليدا 
ئةستؤي  دةكةوَيتة  بةرثرسيارَيتييةكةي  هةبَيت، 
حكومةت كة شةفافييةتي ماليء ئيداريي تَيدانيية، نةك 
حكومةت  سةرؤكي  ئةطةر  ديسان  رؤذنامةنووسان. 
تؤمةتانةي  ئةو  لةسةر  بةَلطةي  بةإاستييةتيء 
«ئةو  بثرسينةوة، كة ضؤن  لَيي  دةبَيت  ثَيمواية  هةية، 
نايانداتة دادطا!؟ ضونكة ئةوةي  ناطرَيتء  تاوانبارانة» 
كاري موخابةراتي بؤ دةوَلةتاني دراوسَي بكات «ئةو 

بةكوردييةكةي  دةضةوسَيننةوة»،  كورد  دةوَلةتانةي 
ماناي جاسووسة. بَيدةنطبوونيش لةسةر جاسووسي، 

النيكةم ماناي ضاوثؤشيكردن لةخيانةت دةطةيةنَيت».
طؤظارى  سةرنووسةرى  ميرة  ئةحمةد  بةبإواى 
لظين، ثَيويستة خةَلكى كوردستانء راي طشتى داواى 
هةروةك  بكةن،  حكومةت  لةسةرؤكى  لَيَثيضينةوة 
رؤذنامةنووسانيش  سةنديكاى  رؤذنامةنووسانء 
بةَلطة  بةبَى  بةوهؤيةى  تؤماربكةن،  ياسايى  داواى 

تؤمةتى لةميدياى كوردى داوة.
مامؤستايةكى رؤذنامةطةريش لةزانكؤى سلَيمانى 
بةشَيك  تَيوةطالنى  ئةطةرى  بــةوةدةكــات،  ئاماذة 
موخابةراتىء  بةكارى  كــوردى،  لةإؤذنامةطةرى 
بةلَيكؤَلَينةوةء  ثَيويستى  هةواَلطرييةكان  دةزطــا 
بةداواداضوون هةيةء ئةطةر ئةو بةَلطانة سةلمَيندران، 

ثَيويستة حكومةت ئيجرائاتى خؤى بكات.
رؤذنامةطةرى  مامؤستاى  ئةبوبةكر  هةظاأل 
بةشَيك  تاوانباركردنى  ثَييواية  سلَيمانى،  لةزانكؤى 
لةإؤذنامةطةرى كوردى بةوةى تَيوةطالبَيت بةكارى 
بةدواداضوون  بةلَيكؤَلينةوةء  ثَيويستى  موخابةراتى 
رَيطةبدات  حكومةت  ناكرَيت  هـــةروةك  هةية، 
دةربضَيت،  لةدةرةوة  خةَلك  بةدةستى  رؤذنامةيةك 
ثَيويستة  دةسةلمَيندرَين،  بةبةَلطة  ئةمانة  ئةطةر  واتة 
تؤماربكرَيتء  لةسةر  داوايــان  لَيبكرَيتء  شكاتيان 
تؤمةتباركردنء  بؤ  تةنيا  ئةطةر  بةآلم  دادطا،  بدرَينة 
ناشيرينكردنى ميديا بَيت ئةويش ثَيويستى بةسةلماندن 

لةكوردستان  ئةوانةى  «بإواناكةم  وتيشى:  هةية. 
حكومةتء  لةسةرؤكى  كةمتر  دةردةكــةن  رؤذنامة 
كةواتة  بووَيت،  خؤش  كوردستانيان  ديكة،  خةَلكانى 
نايانةوَيت هةرَيم ببَيتة جَى تةراتَينى هَيزى داطيركةر، 
بةئاشكرا  ثَيشتر  سياسييةكان  هَيزة  لةكاتَيكدا  ئةمة 

دةستى ئةو دوذمنانةيان بؤ كوردستان راكَيشاوة».
كةوتووةتة  كــوردى  ميدياى  ئــةوةى  لةبارةى 
ئاسؤس  فــةوزا،  نابةرثرسانةء  لةدؤخى  جؤرَيك 
ثَيضةوانةكةى  رؤذنامةنووس  نووسةرء  هةردى 
لةإَيطةي  بةوآلت،  «خزمةتكردن  دةَلَيت:  دةبينَيتء 
كةموكوإييةكانةوة  شاردنةوةي  تؤمةتباركردنء 
ناكرَيت، بةَلكو دةبَيت جورئةت بكةين ناشرينييةكاني 
لَيرةوة  بكةين،  لةسةر  طفتوطؤيان  ببينينء  خؤمان 
كارَيكي  دةيــكــات،  ــوردي  ك راطةياندني  ــةوةي  ئ
سيستمَيكي  بنياتناني  لةثَيناوي  بةرثرسيارانةية 
هةرَيمة  ئةم  هاوآلتي  كة  كراوةداية،  ديموكراسيء 
وتيشى:  رَيزة».  ئازادييء  مافء  خاوةني  لةسايةيدا 
هةَلة  كةموكوإييء  لةوَي  لَيرةء  دةشَيت  «بَيطومان 
بةهيض  ئةمة  بةآلم  هةبَيت،  رؤذنامةوانيشدا  لةكاري 
جؤرَيك نابَيتة بيانووي ئةوةي زؤرينةي راطةياندني 
كوردي بةنابةرثرسيار تؤمةتبار بكرَيت، ضونكة وةكو 
تةنيا ئةو كةسانة هةَلةناكةن، كة هيض كارَيك  دةَلَين: 

ناكةن».
ليستة  ثةيدابوونى  لةسةروبةندى  ثَيشتريشء 
جياوازةكان بؤ هةَلبذاردنى خولى سَييةمى ثةرلةمانى 
كوردستان رؤذنامةطةرى كوردى دياردةيةكى نوَيى 
بةخؤوة بينى، كة خؤى لةشةإى راطةياندنى حيزبىء 
كةناَلة ئةهلييةكانةوة بينيوة. ئةم حاَلةتةش دواى ئةو 
حيزبييةوة  لةإاطةياندنى  كة  هات،  رَيكخراوة  هةوَلة 
بةبإواى  كة  ئاراستةدةكرا،  ئةهلييةكان  كةناَلة  دذى 
سةرؤكى  لَيدوانةى  ئةو  هاوآلتى  سةرنووسةرى 
حكومةت  دةستى  كة  سةلماند،  ئــةوةى  حكومةت 
لةثشت ئةو شةإةوةبووة كة لةإاطةياندنى حيزبيةوة 

بةرامبةر ميدياى ئةهلى دةكرا.
نَيضيرظان  لَيدوانانةى  ئةو  ثَييواية،  رةئوف  كةمال 
كردوويةتى،  كــوردى  ميدياى  بةرامبةر  بارزانى 
ئةمة  هــةروةك  لةواقيع،  خؤدزينةوةية  راكــردنء 
ئةو  حيزبييشةوة  لةميدياكانى  نيية،  يةكةمجار 
سةرؤكى  لَيدوانةى  ئةو  بةآلم  دةكرَيت،  هَيرشانة 
حكومةت  خؤيانء  دةستى  دةريخست  حكومةت 
لةثشت ميدياى حيزبيةوةيةءة بؤ شةِركردن لةطةأل 
بؤ  هةوآلنة  «ئــةو  وتــى:  سةربةخؤكانء  كةناَلة 

تيرؤركردنى ميدياى ئازادة».
ثةيامةى  ئةو  دةكرَيت  ئايا  ئــةوةى،  لةبارةى 
راطةياندنى  ئاراستةى  بةشَيكى  بارزانى  نَيضيرظان 
حيزبيش كرابَيت، ئةحمةد ميرة دةَلَيت: «ئةو ثةيامة 
بةشَيوةيةكى  كة  ئةهلييانةية  كةناَلة  ئةو  بؤ  تةنيا 
حيزبى  راطةياندنى  دةكــةنء  ئيش  سةربةخؤ 
خؤى  حيزبى  راطةياندنى  ضونكة  ناطرَيتةوة، 
حكومةتةكةى  بارزانىء  نَيضيرظان  لةثشت  ضةكَيكة 

وةستاوةء بةرطرى لةناشيرنييةكانى دةكات».
لةناو  ــووســان  ــةن ــام رؤذن ناثيشةيبوونى 
رةخنانةى  لةو  يةكَيكة  كوردييدا،  رؤذنامةطةرى 
راطةياندنكارةكانى  ئاراستةى  بةربآلو  بةشَيوةى 
ئةهلييةكان  بةتايبةت  راطةياندن  ئامرازةكانى  ناو 
بؤضوونةدا  ئةو  لةضوارضَيوةى  هةروةك  دةكرَيت، 
ـــار واى  ــة زؤرج ــاردةي ــةم دي ـــت ئ دةردةكـــةوَي
زانستيانة»  «بابةتيانةء  كردووة  لةإؤذنامةنووسان 

رووماَلى مادةكانى بةردةستيان نةكةن. 
ثيشةيبوونى  ثَييواية،  ئةبوبةكر  هــةظــاأل 
الوازدايــة،  زؤر  لةئاستَيكى  رؤذنامةنووسان 
بةئيتيكى  بةياساكان،  ئاشنانين  زؤريان  بةشَيكى 
رووماَلى  ــار  زؤرج لةبةرئةوة  رؤذنامةطةرى، 
بةَلطةء  نييةء  زانستى  بةشَيوةيةكى  بابةتةكان 

دؤكيؤمَينتى لةثشتةوة نيية، بةآلم ئةوةش دةَلَيت:
 «تائَيستا ثةرلةمانء حكومةتى هةرَيم ياسايةكيان 
نيية بؤ طةيشتن بةزانيارى، زؤربةى بابةتة طرنطء 
بةئاسانى  لةسةريان  زانيارى  هةَلثةسَيردراوةكان 
وةك  هةوَلةى  ئةو  حكومةتيش  ناكةوَيت،  دةست 
رؤذنامةنووسان  بؤئةوةى  دانــاوة  سانسؤرَيك 
تانانةت  نةكةوَيت،  دةست  زانيارييان  بةئاسانى 
ئةوانةى ثيشةيشن». ئاماذةى بةوةشكرد، رؤذنامة 
داتايانة  زانيارىء  ئةو  ناتوانن  حيزبيةكانيش 
زانيارييانة  ئةو  ئامادةنين  ئةوان  كةواتة  وةربطرن، 
بدةنة كةناَلةكانى خؤشيان، ض جاى بيطةيةننة كةناَلة 

ئةهلييةكان. 
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ميدياى كوردى لةنَيوان تاوانباركردنى بةكارى سيخوأيىء 
راستييةكاندا طةياندنى 

بـةدواداضــــوون

نَيضيرظان بارزانى: جةنطَيكى موخابةراتيي لةدذى ئَيمة لةطؤإَييةو راطةياندنةكانمان جَيبةجَيى دةكةن

« دةسةآلتى سياسىء حيزبةكان جةيشى وآلتانى دراوسَيى هَيناوةتة هةرَيمةوة، نةك رؤذنامةكان»

كةمال رةئوف

ئةحمةد ميرة

هةظاأل ئةبوبةكر

 ئاسؤس هةردى

نَيضيرظان بارزانى
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هةستيار قادر

بةشدارى  بة  كةركوك  عةرةبةكانى 
(٦٠) حيزبء اليةنء كةسايةتى عةرةبى 
ناوضةكة، ليستَيكى نوآ بة ناوى (٢٣)ى 
ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  بؤ  تةمموزةوة 
ثارَيزطاى كةركوك ثَيكدةهَينن، ئةندامَيكى 
ثَيكهَينانى  كةركوكيش   برايةتى  ليستى 
ــةوةى  ــردن ــارةك دووب بــة  ليستة  ــةو  ئ
لة  موسأل  حةدباى  ليستى  ئةزموونى 

كةركوك لةقةَلةمدةدات.
(٦٠) حيزبء  رابردوو  هةينى  رؤذى 
لة  كةركوك  عةرةبى  كةسايةتى  اليةنء 
طوندى (ئيمان ئيسماعيلى) سةر بة قةزاى 

كؤبوونةوةيةكيان  كةركوك،  حةويجةى 
ليستَيكيان  ثَيكهَينانى  دواتر  ئةنجامداو 
(٢٢)ى  ليستى  ــاوى  ــةن ب ــد  ــان راطــةي
ريكةوتنى  بؤ  ئاماذةيةك  ءةك  تةمموز، 
ضةند  ٢٠٠٨ى  ساَلى  تةمموزى  (٢٢)ى 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  اليةنَيكى 
ياساى  ثةسةندكردنى  بةمةبةستى 
ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى 
لَيى  ئامانج  كة  كورد،  رةزامةندى  بةبآ 
لةو  عةرةبييةكانة  اليةنة  كؤكردنةوةى 
بةشدارى  هَيزةوة  بة  بتوانن  تا  ليستةدا 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  هةَلبذاردنى  لة 
بإيارة  كة  بكةن،  كةركوكدا  داهاتووى 
ليذنة  كارةكانى  كؤتاييهاتنى  لــةدواى 
ثةرلةمانييةكةى مادةى (٢٣)  ياسايةكى 

ياساية  ئةو  بةثَيى  دابنرَيتء  بؤ  تايبةتى 
هةَلبذاردن لة كةركوكدا ئةنجامبدرَيت.

محةمةد تةميمى، ئةندامى ئةنجومةنى 
بةرةى  ليستى  لةسةر  عَيراق  نوَينةرانى 
لة  يةكَيكة  نيشتمانى عَيراقى كة  ديالؤطى 
رؤذنامةى  بة  ليستة،  ئةو  ثَيكهَينةرانى 
ليستى  ثَيكهَينانى  لة  ئامانج  راطةياند: 
اليةنة  كؤكردنةوةى  تةمموز،  (٢٢)ى 
هاوآلتييانى  دةنطى  عةرةبييةكانء 
نةبنء  ثةرتةوازة  تا  كةركوكة،  عةرةبى 
داهــاتــووى  هــةَلــبــذاردنــى  لــة  بتوانن 
رؤَلى  كةركوكدا  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 

خؤيان هةبَيتء ثةراوَيز نةخرَين.
عةرةبيية  ليستة  ئــةم  ثَيكهَينانى 
دووبــارةبــوونــةوةى  مةترسييةكانى 

موسَلى  حةدباى  ليستى  ئةزموونى 
هةَلبذاردنى  لةدواى  كة  ئاراوة  هَيناوةتة 
ليستى  موسأل،  ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
ثؤستة  محةلىء  حكومةتى  لة  كوردى 
ئاَلؤزييةكى  بَيبةشكردووةء  ئيدارييةكان 

سياسيى لةو ثارَيزطاية دروستكرد.
لةسةر  جةختى  تةميمى  محةمةد 
ليستةوة  ئةو  رَيطاى  لة  كردةوة،  ئةوة 
ليستى  هاوشَيوةى  هَيزَيكى  دةيانةوَيت 
بنيادبنَين،  كةركوك  لة  موسأل  حةدباى 
كة تَييدا مامةَلةكردن لةسةر بنةماى سآ 
كةركوكدا،   لة  بَيت  سةرةكييةكة  نةتةوة 

نةك تةنيا يةك نةتةوة.
ليستى  ئةندامى  عةسكةرى،  ئةحمةد 
ثارَيزطاى  ئةنجومةنى  لة  برايةتى 

ليستى  ثَيكهَينانى  ثَييواية،  كةركوك، 
دووبــارةكــردنــةوةى  تةمموز  (٢٢)ى 
لة  موسَلة  حةدباى  ليستى  ئةزموونى 
ليستةكة  ــاوى  «ن ءتيشى:  كةركوكدا، 
تةمموزى  (٢٢)ى  كودةتاى  بؤ  ئاماذةية 
بؤ  ناونانةش  ئةو  عَيراق،  ثةرلةمانى 
بةآلم  كــورد»،  بؤ  ئيفتيزازيية  خــؤى 
ـــةوةى بـــةدوورزانـــى  عــةســكــةرى ئ
هةمان  بتوانن  كردارييةوة  ــةإووى  ل
هةنطاوى ليستى حةدباى موسأل بنَين لة 
كؤنترؤَلكردنى يةكة ئيدارييةكانى شارى 
ناوبراو،  ثَييةى بة وتةى  كةركوكدا، بةو 
ليستى  زؤرينةنء  كةركوكدا  لة  «كورد 
(٢٢)ى تةمموزيش ناتوانَيت لةطةأل ليستى 

توركمانةكاندا هاوثةيمانَيتى بكات».

بةهادين يوسف

ئةنجومةني نوَينةراني عَيراق، دؤسيةي 
(١١) ثةرلةمانتار ئاراستةي دادطاي باآلي 
بؤ هةَلطرتني ثشتةوانةي  فيدراَلي دةكات 
تؤمةتي  بة  لةسةريان  (حةسانة)  ياسايي 
زؤربةي  تيرؤريستي»،  كاري  «طةندةَليء 
ئةندامةكانيش سةر بة بةرةي تةوافوقن. 

ثةرلةمانيي  لَيكؤَلينةوةي  ليذنةي 
لة  وردبيني  بة  راسثَيردراو  عَيراقء  لة 
داواي  لةسةر  ياساييةكان،  رَيوشوَينة 
ثةرلةمانتاران  حةسانةي  هةَلطرتني 
هةموو  لة  نوَينةر   (١٠٥) ئاشكرايكرد: 
ليستةكان ئيمزايان كردووة بؤ هةَلطرتني 
ثةرلةمانتار،   (١١) لةسةر  حةسانة 
داواكةش ئاراستةي دادطاي باآلى فيدراَلي 
لةسةردانى،  بإيار  لَيكؤَلينةوةو  بؤ  كراوة 
لةسةر مةسةلةي  تؤمةتةكانيش  زؤربةي 

تيرؤرو طةندةَليء ناوزإاندنة.
ليستي  ــدامــي  ــةن ئ بــاوانــي،  ــة  ــاَل ث
ئةنجومةني  لة  كوردستان  هاوثةيماني 
نوَينةراني عَيراق، بة رؤذنامةي راطةياند: 
بةرةي  لةسةر  ئةندامانة  ئةو  زؤربــةي 
تةوافوقن، داواى البردنى حةسانة لةسةر 
دانثَيدانانةكاني  دواي  ثةرلةمانتارانة  ئةو 
ئةبو عومةري بةغدادي ئةميري دةوَلةتي 

لةسةر  كــة  دَيـــت،  ــراق  عــَي ئيسالميي 
هةندَيكيان كردوويةتي.

هةية  بةَلطةنامةيةك  «ضةند  وتيشي: 
قاعيدة  لةطةأل  دةستيان  كة  لةسةريان 
كوشتووة،  خةَلكيان  يان  تَيكةَلكردووة 
سةرؤكايةتيي  بةَلطةنامةكان  تؤمةتء 
ئةنجومةنى نوَينةران دةيداتة ئةنجومةني 
بدرَيتء  لةسةر  دةنطي  تا  نوَينةران 

دادطا  تا  هةَلبطيرَيت،  لةسةر  حةسانةيان 
بتوانَيت لَيثرسينةوةيان لةطةَلدا بكات يان 

دةستطيريان بكات». 
ليذنةي  ئةندامي  ئــةســةدي،  ئيمان 
حةياتي  رؤذنامةي  بة  لَيكؤَلينةوةكان، 
لة  داواي  ليذنةكةيان  راطــةيــانــدووة، 
نوَينةران  ئةنجومةني  سةرؤكايةتيي 
حةسانة  هةَلطرتني  مةسةلةي  كــردووة 

بخرَيتة  ثةرلةمانتارانة  ئــةو  لةسةر 
هةية  سةرةكيش  خواستَيكي  دةنطدانةوة، 
بةو  كؤتاييهَينان  بؤ  ثةرلةماندا  لةناو 
كَيشةية، بؤئةوةي ياسا بة رؤَلي خؤي لة 

لَيكؤَلينةوة لةسةر ئةو كةسانة هةستَيت.
ئاماذةي بةوةشكرد «داواي هةَلطرتني 
شكاندني  سوكايةتيء  بــؤ  حةسانة 
ياسا  ئةطةر  دواتر  نيية،  ئةندامانة  ئةو 
بؤ  متمانةيان  ئةوة  سةلماند،  بَيتاوانياني 

دةطَيإدرَيتةوة».
تائَيستا ناويان لة  ئةو ئةندامانةش كة 
ليستةكةدا هةية (عةدنان دلَيمي سةرؤكي 
تؤمةتي  بة  كوإَيكي  كة  تةوافوق  بةرةي 
تيرؤر دةستطيركرا لة ماَلةكةيدا، د.سةليم 
ضةند  ــوقء  ــةواف ت وتةبَيذي  جبوري 
سامي  بةرةية،  ئةو  ديكةي  ئةندامَيكي 
ئيئتيالف  ليستي  ئةندامي  عةسكةري 
لةسةر سكاآليةكي هؤشيار زَيباري، موفيد 
شيوعي  حيزبي  ثةرلةمانتاري  جةزائيري 
رؤشنبيريي  وةزيري  ثَيشتر  كة  عَيراق 
بووةء تؤمةتي طةندةَلى لةسةرة، ئوسامة 
هاوثةيماني  ليستي  داواي  لةسةر  نجَيفي 

كوردستان). 
دةستووري  لة   (٦٣) مــادةي  بةثَيي 
ثةرلةمانتار  لةسةر  حةسانة  عَيراق، 
بة  تاوانباركرابَيت  مةطةر  هةَلناطيرَيت 
طالبَيت،  تاوانَيكةوة  لة  يان  تؤمةتَيك، 

ئةنداماني  ــاوة  دادط لةاليةن  هةروةها 
تا  نوَينةران دةستطيرناكرَين،  ئةنجومةني 
النةبردني حةسانة لةسةريان بة زؤرينةي 
دواي  نةبَيت،  ئةنداماني  دةنطي  رةهاي 
ئةنجومةني  سةرؤكايةتيي  رةزامةنديي 

نوَينةران.
بةوتةي ئةندامةكةي ليستي هاوثةيماني، 
ئةو ثةرلةمانتارانة هةندَيكيان ثةيوةندييان 
ئؤثؤزسيؤنةكاني  ضةكدارة  طروثة  بة 
 (١٠) لة  «زياتر  وتيشي:  هةية،  عَيراقةوة 
دةستطيركراون،  لة موسأل  قاعيدة  كةسي 
نوجَيفيء  ئوسامة  لةسةر  ئيعترافيان 
هةَلبذاردن  ثَيش  بةآلم  كردووة،  براكةي 
لَيكؤَلينةوة  سياسي،  بارودؤخي  لةبةر 
نةكراوةء ئَيستا كار بؤ ئةوة دةكرَيت ئةو 

مةسةلةية بوروذَينرَيتةوة».
خولةدا  ئــةم  كاركردني  لــةمــاوةي 
حةسانةي  عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةنى 
هةَلطرتووة،  ثةرلةمانتار  ضوار  لةسةر 
لةساَلي  جبوري  (مةشعان  ئةوانيش 
 ،٢٠٠٧ ساَلى  جةنابي  ناسر  ٢٠٠٦دا، 
ئاراستةكردني  لةسةر  دايني  محةمةد 
هةروةها  دادطــاوة،  لةاليةن  تؤمةتَيك 
ميسال ئالوسي لةسةر بةشداريكردني لة 
كؤنطرةيةك لة ئيسرائيل، كة دواتر دادطاي 
طةإاندةوة  عَيراق حةسانةي  دةستووري 

بؤ ئالوسي).

حةسانة لةسةر ١١ ثةرلةمانتار هةلَدةطيرَيت

عةرةبةكان ليستى (٢٢)ى تةمموز ثَيكدةهَينن

ئةزموونى حةدبا لة كةركوك دووبارة دةبيَتةوة

فؤتؤ: ئاكؤ محةمةد شوانى    ديمةنَيك لة شارى كةركوك 

سامةإايى جوَلةى خستةوة ثةرلةمان
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محةمةد سالَح حةمةالو

بآلويكردةوة،  توركي  رؤذنامةيةكي 
هَيزةكاني،  كشانةوةي  دواي  ئةمريكا 
سةربازييةكاني  ثَيداويستيية  ضةكء 
ثَيشمةرطة  هَيزي  عَيراقء  سوثاي  بؤ 
فةرماندةيي  وتةبَيذي  جَيدةهَيَلَيت.  
هةرَيميش  ثاراستني  هَيزةكاني  طشتي 
لة  دوورة  «هةواَلةكة  رايدةطةيةنَيت، 
راستييةوةو تةنيا بؤ ترساندني سوثاو 

دةسةآلتداراني توركياية».
رؤذنامةي  هةواَلَيكي  بةطوَيري 
لةدواي  وابإيارة  توركيا،  (راديكاَلي) 
كشانةوةي هَيزةكاني ئةمريكا لة عَيراق، 
سةربازييةكاني  ثَيداويستيية  ضةكء 
هَيزي  بةجَيبهَيَلَيتء  عَيراق  سوثاي  بؤ 
ثشكي  كوردستانيش  ثَيشمةرطةي 

خؤي بةردةكةوَيت. 
وتةبَيذي  ئةندامء  ــاوةر،  ي جةبار 
فةرماندةيي طشتي هَيزةكاني ثاراستني 
راطةياند:  ــةي  ــام رؤذن بــة  ــم،  ــةرَي ه
«هةواَلةكةي رؤذنامةي راديكاأل دوورة 
رَيككةوتنَيك  هيض  راستييةوةو  لة 
جةنطي  تفاقي  ضةكء  جَيهَيشتني  بؤ 
لةنَيوان ئةمريكاو عَيراقدا بووني نيية». 
بةثَيى رَيككةوتنَيكي نَيوان ئةمريكاو 
كشانةوةي  رَيككةوتني  بة  كة  عَيراق 

ناسراوةء  عَيراق  لة  ئةمريكا  هَيزةكاني 
مادةدا   (٣٠) لة  خؤي  رَيككةوتنةكةش 
«لة  وتــى:  ــاوةر  ي بــةآلم  دةبينَيتةوة، 
باسي  مادانةدا  لةو  مادةيةك  هيض  
ــةوةي  ــةإان ط دواي  ــراوة  ــةك ن ــةوة  ئ
كةرةستة  ضةكء  ئةمريكا،  هَيزةكاني 
عَيراقء  سوثاي  بؤ  سةربازييةكان 
كاتَيك  جَيبهَيَلرَيت،  ثَيشمةرطة  هَيزي 
لةسةرةتادا  عَيراقةوة  هاتة  ئةمريكا 
تانكء  سةدان  سةربازو  هةزار   (٣٠٠)
ئامَيري  هـــةزاران  ـــةورةو  ط تؤثي 
هَيليكؤثتةري  ســةدان  طواستنةوةء 
جةنطيء جبةخانةيةكي طةورةي لةطةأل 

خؤيدا هَينا». 
طشتي  فــةرمــانــدةيــي  وتــةبــَيــذي 
ثَييوابوو،  هةرَيم  ثاراستني  هَيزةكاني 
جبةخانة  ضــةكء  ئــةو  «جَيهَيشتني 
عَيراقء  سوثاي   بؤ  ئةمريكا  طةورةي 

هَيزي ثَيشمةرطة، شتَيكي مةحاَلة»،
هاتووة،  رَيككةوتننامةكةدا  لة  وةك 
كشانةوةي هَيزةكانى ئةمريكا قؤناغ بة 
لة  كشانةوةكة  سةرةتا  دةبَيت،  قؤناغ 
دواتريش  دةستثَيدةكاتء  شارةكانةوة 
سةربازطةو لةدواي ساَلي ٢٠١٠شةوة 
بة  دةكــات  دةست  قؤناغ  بة  ئةمريكا 

كشانةوةي تةواوى هَيزةكاني. 
كشانةوةية  ئةو  زانيارييةكان  بةثَيى 
بةشَيوةي قؤناغ بؤ ئةوةية كة ئةمريكا 

ثَيداويستيية  قؤناغ ضةكء  بة  دةيةوَيت 
لةاليةكي  بكشَينَيتةوة،  سةربازييةكاني 
ئةوة  بؤ  ئةمريكا  ئَيستا  ديكةشةوة 
لة  طةإانةوةكةي  ئايا  كة  دةطةإَيت 
رَيطاي توركياوة بَيت يان لة رَيطايةكي 

ديكةوة. 
طشتي  فــةرمــانــدةيــي  وتــةبــَيــذي 
جةختي  هةرَيم  ثاراستني  هَيزةكاني 
«دواي  ئـــةوةشـــكـــردةوة،  ــةر  ــةس ل
ئةمريكا،  هَيزةكاني   كــشــانــةوةي 
هــةمــوو ضــــةكء جــبــةخــانــةكــةي 
خؤي  ــةدواي  ل ــات،  دةب خؤي  لةطةأل 
بؤئةوةي  جَيناهَيَلَيت  شتَيك  هيض 
دابةشبكرَيت بةسةر هَيزةكاني عَيراقء 

ثَيشمةرطةدا» 
ــةكــةي  ــرةي هــةواَل ــوَي ــةط ــةر ب ه
هَيزي  بإيارة  (راديكاأل)،  رؤذنامةي 
ثَيشمةرطة كة بة (١٣٠) هةزار ضةكدار 
شَيوازَيكي  بة  دةكــات،  مــةزةنــدةى 
لة  بــؤئــةوةي  رَيكبخرَين،  مــؤدَيــرن 
 (١٠) ثاراستني  ئةركي  ــوودا  ــات داه
ثآ  ئةمريكييان  سةربازيي   بنكةي 
بسثَيردرَيت كة لة هةرَيمي كوردستاندا 

دروستدةكرَين.
ئايا  ــة  ك ــــةوةش  ئ دةربــــــارةي 
هةواآلنة  جؤرة  ئةو  بآلوكردنةوةي 
لةئَيستادا ض لَيكدانةوةيةك هةَلدةطرَيت؟ 
«بآلوكردنةوةي  لةوةكرد  باسي  ياوةر 

ئةو هةواآلنة بؤ ئةوةية ترسَيك بخةنة 
توركياوة،  دةسةآلتداراني  سوثاو  ناو 
لة  ئةمريكا  ئةطةر  كة  مانايةي  بةو 
ضةكانة  ئةو  ئــةوا  كشايةوة،  عَيراق 
ثَيشمةرطةو  هَيزي  دةست  دةكةونة 
ناوضةكة  ئاسايشي  سةر  بؤ  مةترسي 
دروستدةبَيت، بةآلم ئةوة لةطةأل مةنتقي 
ئةو  ضونكة  ناطونجَيت،  سةربازيدا 
ئةمريكييةكانةوةية  بةدةست  ضةكانةي 
تائَيستاش  ثَيشكةوتوون،  ناتؤو  ضةكي 

سوثاي  ــةدةســت  ب ضــةكــانــةي  ــةو  ئ
ضةكي  ثَيشمةرطةوةية  هَيزي  عَيراقء 
كة  لــةوةي  جطة  ئــةوة  خؤرهةآلتين، 
هَيزي  عــَيــراقء  سوثاي  تائَيستاش 
لةسةر  كــوردســتــان  ثَيشمةرطةي 
ثآ  راهَينانيان  ناتؤ  بةكارهَيناني ضةكي 
بةكارهَينانيدا  لة  نةكراوةو شارةزاييان 
نيية، هةربؤية ئةو كةسةي ئةو هةواَلةي 
بآلوكردووةتةوة، هيض شارةزاييةكي لة 

بواري سةربازيدا نيية».

جةبار ياوةر: هةواَلةكة بؤ ترساندني توركياية

«ئةمريكا ضةكةكاني بؤ هَيزي ثَيشمةرطة جَيدةهيَلََيت»

بـةدواداضــــوون

جةمال ئيختيار

سةرؤكى ئَيران ثَيشنيازدةكات 
ــة نــةتــةوةيــةكــطــرتــووةكــان  ل
رووبــةإووبــوونــةوة  ديالؤطى 
سةرؤكى  ئؤباما  باراك  لةطةأل 
لة  ئةطةر  ئةنجامبدات،  ئةمريكا 
هةَلبذاردنةكانى مانطى داهاتوودا 
بؤ ثؤستةكةى هةَلبذَيردرَيتةوة. 
(ئةسؤشيةتد  ــســى  ــاذان ئ
ثرَيس) لة زارى ئةحمةدى نةذاد 
بانطةشانةى  ئةو  بآلويكردةوة، 
هةَلوَيستةكانى  هاوسةنطى  بؤ 
كة  دؤستةكانييةتى  ئةمريكاء 
ئَيران  ســةر  دةخــةنــة  طوشار 
ئةتؤمى،  مــةســةلــةى  ــةمــةإ  ل
واز  كاتَيك  هيض  ئَيران  وتيشى 
ثيتاندنى  بؤ  خؤى  بةرنامةى  لة 

ناهَينَيت.  يؤرانيؤم 
لةدواى  داوايكردووة  ئؤباما 
سةرؤكايةتى  هةَلبذاردنةكانى 
بدرَيت  جديى  هةوَلَيكى  ئَيران، 
نزيكةى  بة  كؤتاييهَينان  بؤ 
لةنَيوان  ــى  ــاردي س ــاأل  س  ٣٠
سةرؤكى  ـــةدا.  وآلت دوو  ئــةو 
ئةمريكا  كة  وتبووى  ئةمريكا 
تا  خؤئامادةكردنة  سةرطةرمى 
سزاى نَيودةوَلةتى زياتر بةسةر 
ئَيران  ئةطةر  بسةثَينَيت،  ئَيراندا 
كؤمةَلى  داواكارييةكانى  بة  مل 
تا  ئؤباما  نــةدات،  نَيودةوَلةتى 
بة  كؤتايى ئةمساأل موَلةتى داوة 
ئَيران كة ثيشانى بدات ئايا لةطةأل 
ئةمريكا دانوستان دةكات يان نا، 
موشةكَيكى  دواييةدا  لةم  ئَيران 
كة  تاقيكردةوة  دوورمـــةوداى 
هةزار  دوو  رؤشتنى  ــةوداى  م
ئةوروثاى  دةطاتة  كيلؤمةترةء 
خـــؤرهـــةآلت، ئــيــســرائــيــلء 
بنكةكانى ئةمريكا لة خؤرهةآلتى 

ناوةإاست.  
ئةحمةدى  ثَيشنيازةكةى 

رووبةإووبوونةوةء  بؤ  نةذاد 
ــةأل ئــؤبــامــا لة  ــةط ــؤط ل ــال دي
بة  زياتر  نةتةوةيةكطرتووةكان، 
هةَلبذاردن  هةَلمةتى  ريكالمى 
وةك  دةكرَيت  بــةآلم  دةضَيت، 
بةربةستى  شكاندنى  ثشتيوانى 
دوو  ــةو  ئ ــوان  ــَي ــةن ل طفتوطؤ 
وآلتةشدا سةيربكرَين.           نةذاد 
وتويةتى ئةطةر هةَلبذَيردرَيتةوة، 
لةسةر  طفتوطؤ  بؤ  ئامادةية 
ــة جــيــهــانــيــيــةكــانء  ــةل ــةس م
ــش بــكــةن،  ــاســاي ــىء ئ ــاشــت ئ
بةإَيوةضوونى  لةكاتى  ئةمةش 
طشتى  ــؤإى  ك كــؤبــوونــةوةى 
مانطى  لة  نةتةوةيةكطرتووةكان 

ئةيلولى داهاتوو. 
كردةوةيةكى  هيض  واشنتؤن 
كتوثإى دذى بةرامبةر قسةكانى 

ئةحمةدى نةذاد ثيشان نةداوة. 
ئةتؤمى  مةسةلةى  دةربارةى 
وتويةتى،  نةذاد  ئةحمةدى  ئَيران 
بةرنامةى ئةتؤمى ئَيران شةفافةء 
ضوارضَيوةى  لة  تةنيا  وآلتة  ئةو 
وزةى  نَيونةتةوةيى  ئاذانسى 
نةتةوةيةكطرتووةكاندا  ئةتؤمى 

مةسةلةكة باسدةكات. 
لة  رةخــنــةى  ثَيشتر  ــةذاد  ن
ــى ثــَيــشــووى ئــَيــران  ــةرؤك س
بة  كة  طرتبوو،  خاتةمى  محةمةد 
ثرؤسةى  راطرتنى  قبوَلكردنى 
هؤى  بووةتة  يؤرانيؤم  ثيتاندنى 
لةكاتَيكدا  ئَيران،  شةرمةزارى 
مافَيكى  بة  ئــةوة  خــؤى  ــةذاد  ن

رةواى وآلتةكةى دةزانَيت. 
ــؤن  ــت ـــةى (واشــن ـــام رؤذن
ــى:  ــةت ــوي ــي ــووس ـــؤســـت) ن ث
ثؤستى  كانديدةكانى  هةموو 
بانطةشةى  ئَيران  سةرؤكايةتى 
ئةوة دةكةن سةرةإاى سزاكانى 
درَيذة  نةتةوةيةكطرتووةكان، 
ئاشتيخوازانةى  بةرنامةى  بة 
ثيتاندنى  وآلتــةو  ئةو  ئةتؤمى 
رؤذنامةكة  دةدةن،  يؤرانيؤم 

ــوو  ــةم نــووســيــويــةتــى:  ه
لة  ــةشــن  ــان هــاوب ــدةك ــدي ــان ك
ئيسرائيل،  بــؤ  دوذمــنــايــةتــى 
كة  دةَلَين  ركابةرةكان  بــةآلم 
دوورةثةرَيزى  لة  دةبَيت  ئَيران 
ــة كــؤمــةَلــى نــَيــودةوَلــةتــيــدا  ل
هةَلوَيستى  تؤنى  رزطاربكرَيتء 
بكرَيت،  نةرمتر  دةبَيت  ئَيران 
ئــَيــرانء  ـــى  دةرةك سياسةتى 
طرنطةكانى  مةسةلة  ــةى  زؤرب
رَيبةرى  لةاليةن  زياتر  ئَيران 
ئةو وآلتةوة، عةلى  ئايينى  باآلى 
لةم  كة  دياريدةكرَيت،  خامنةيى 
بؤ  خؤى  لةسةردانى  دواييةدا 
لة  داواى  كوردستان  ثارَيزطاى 
كة  كردبوو  ئَيرانى  هاوآلتييانى 
كة  كةسانةى  بةو  نةدةن  دةنط 

اليةنطريى خؤرئاوا دةكةن. 
كة  دةنووسَيت،  رؤذنامةكة 
قسانةى  بةو  نــةذاد  ئةحمةدى 
اليةنطرى  كة  رايــطــةيــانــدووة 

خؤرئاوا نيية. 
نَيوان  ديبلؤماتى  ثةيوةندى 
ئيرانء ئةمريكا هةر لةسةرةتاى 
ئَيرانةوة  ئيسالمى  شؤإشى 
ئةمريكا هةَلوَيستةكانء  ثضإاوة، 
ــى ئــَيــران  ــاس ــي ــةى س ــط ــَي ث
لةناوضةكةدا بة طونجاو نازانَيتء 
لةقةَلةمدةدات  هؤكارَيكيان  بة 
ناسةقامطيريى  ثشَيويىء  بؤ 
ناوضةكةء جيهان، جطة لة هةوَلة 
لةاليةن  كة  ئَيران  ئةتؤمييةكانى 
خؤرئاواوة بة هةوَلى ضاكسازيى 
ئَيران  لةقةَلةمدراون،  ئةتؤمى 
يارمةتى  كة  بةوةى  تؤمةتبارة 
ناوضةكة  توندإةوةكانى  طروثة 

دةدات لةثَيناو ناسةقامطيريدا. 
هةوَليداوة  بةردةوام  ئةمريكا 
خؤى  لةطةأل  ديكة  وآلتانى  كة 
هاوإابكاتء  ئــَيــران  دذى  لة 
ئَيران  سةر  بؤ  زياتر  طوشارى 
بة  ناضاركردنى  بؤ  دروستبكات، 
وازهَينان لة بةرنامةى ئةتؤمى.  

نةذاد نةتةوةيةكطرتووةكان بؤ 
رووبةأووبوونةوةى ئؤباما دياريدةكات
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كةمئةندامةكانى 
ثةرلةمان

دانا نةوزةر عةلى

ــة هــةر لة  ــن ل م
سؤزَيكى  منداَليمةوة 
هةبووة  تايبةتيم 
ئةو  كةمئةندام،  بؤ 
لةإووى  كة  كةسةى 
جــةســتــةيــيــةوة 
يا  نيية  ئةندامَيكى 
ئةم  داوة،  لةدةستى 

بةرمةبناى  بةزةيى،  لة  زياد  سؤزةش 
كة  راستييةدا  بةو  بووة  داننان  رَيزو 
ــةإووى  ــةوةى ل ــةوان ســـةرةإاى ئ ئ
هةية،  كةمتريان  ضانسَيكى  فيزيكييةوة 
بةآلم توانيويانة بةردةوام بن لة ذيانء 
بةو  لة جوانيةكانىءةربطرن، هةر  ضَيذ 
ببنة  بةردةوامبوونةيان،  ئارامطرتنء 
سيمبولءءانة بؤ ئةوانى ديكة، هةربؤية 
لة  لَيبووردن  داواى  بة  نووسينةكةم 
ثَييان  دةكةمء  هاوإَييانة  ئةو  هةموو 
زمانن  طةمةكانى  ئةوة  ئيدى  كة  دةَلَيم، 
بةكاربهَينينء  ناضارينءشةكان  كة 
ثآ  مانايان  جياوازةكاندا  سياقة  لة 
كةمئةندامى  ئــةى  بــةآلم  ببةخشين، 
ثةرلةمان  كةمئةندامى  كَيية؟  ثةرلةمان 
ذيانى  ضانسَيكى  هةموو  كة  كةسَيكة 
رَيزء  ئوتومبَيلء  ء  خانوو  ثارةو  لة 
حةسانةى هةية، بة دةنطء ثشتطيرىء 
شةونخونىء هةَلمةتى ئيعالمى جةماوةر 
فةرمانبةرانى  لةنَيو  هةَلبذَيردراوة، 
هةية  دةوامــى  كةمترين  حكومةتدا 
حكومةت  لة  بةَلكو  ئــةوة،  هةر  نةك 
لَيثرسينةوةء  مافى  طــةورةتــرةء 
ئةندامانى  البردنى  سةرزةنشتكردنء 
حكومةتى هةية، بةآلم سةرةإاى هةموو 
يان  بَيدةنطة  يان  طةورانة،  ضانسة  ئةم 
دوو  ساَلى  هةية،  نةشازى  دةنطَيكى 
جار دةنط دةكات، يةكةمجار ئةوكاتةى 
دووةم  دةخواتء  ياسايى  سوَيندى  كة 
دوا  مووضةكةى  كة  ئةوكاتةى  جار 
ــــت.                ئةوكاتةى  دةكــــةوَي
ميللةت  كَيشةى  لة  باس  ثةرلةماندا  لة 
لةدواى  يةك  دةكرَيت خةو دةيباتةوةء 
سةر  دَيتة  كة  دةدات،  باوَيشك  يةك 
دوانزة  دةقــةى  سةرؤكيش،  مةدحى 
بؤئةوةى  بةرزدةكاتةوة  دةستى  جار 
ئةو  ثةرلةمان  كةمئةندامى  قسةبكات.  
داوةتــآ  دةنطى  ميللةت  كة  كةسةية 
كاربكات،  (ئةندامَيك)  ءةك  بؤئةوةى 
(كةمئةندامَيك)  ءةك  ــةو  ئ بــةآلم 
راستييةكاندا  وتنى  لةئاست  كاردةكات، 
دةمى طؤ ناكاتء ئةوةى مَيشكى بةاليدا 
داواكارييةكانى  ناضَيت ثرسيارة، طوَيى 
لةئاست  ضــاوى  نابيستَيتء  خةَلك 

نابيناية.  كةموكوإييةكاندا 
كةسَيكة  ثةرلةمان  كةمئةندامى 
باآلكانى  بةرذةوةنديية  (لةبةر  كة 
لةبةر  ــاكــات،  ن ــة  ورت طــةلــةكــةمــان) 
ناطرَيتء  بارودؤخةكة) رةخنة  (ناسكى 
دةرةكييةوة)  مةترسى  بوونى  (بةهؤى 

ناكات. لَيثرسينةوة 
كةسَيكة  ثةرلةمان  كةمئةندامى 
مووضةو  يةكةم  ءةرطرتنى  لةطةأل  كة 
لة  دؤستانة،  سةيرانى  يةكةم  سازدانى 
ثرسيار دةضَيتةوةء لةبيرى دةضَيت كة 
رؤذانَيك كوإء كضى طةنجى نيشتمانى 
ئةوان  بؤئةوةى  كرد  ماندوو  خؤيان 
لَيرةدا  بةدةستبهَينن.  ثؤستة  ئــةو 
ئومَيدَيكمان  كة  لةوانةية  دةمم  رووى 
حةيفى  بة  زؤر  هةربؤية  هةبوو،  ثَييان 
بةهرةكانى  خاوةن  طةنجة  كة  دةزانم 
ثةنجة  بةبآ  لة  كة  ئةوانةى  نيشتمان، 
بةبآ  دةنةخشَيننء  سيحراوى  نيطارى 
سروشتى  جوانييةكانى  ثةسنى  بينايى، 
طوآ،  ثةردةى  بةبآ  دةكةنء  نيشتمان 
مؤسيقا دةضإن، حةيفة كة بة كةمئةندام 
نين،  كةمئةندام  نةك  ئةوانة  ناوببرَين، 
بةَلكو زؤريشيان لةو ئةندام ثةرلةمانانة 
كردء  بَيئومَيد  هةموومانيان  كة  زياترة 
هةر  بؤ  خــراث  نموونةيةكى  بوونة 
دةكردةوة  لة طؤإين  بيرى  كة  كةسَيك 

لةنَيو ثةرلةمانةوة. 

(٢-٢)

ناوةكييةكاني مةترسيية 
سةر هةرَيمي كوردستان:

ــــاوةوةي  مــةتــرســيــيــةكــانــي ن
دةسةآلتء ئيدارةي سياسي هةرَيمي 
لةمةترسيية  هيضي  كــوردســتــان 
ئةطةر  كةمترنيية،  دةرةكييةكان 
لةم  زؤر  ذمارةيةكي  نةبَيت.  زياتر 
لةسةر  كاريطةرييان  مةترسييانة 
كورديء  دةسةآلتي  كرمؤككردني 
نيشتمانيدا  ئينتيماي  الوازكــردنــي 
خةَلكي  لةسةر  كاريطةرييان  هةية. 
كوردستانء يةكإيزيي هَيزة سياسيية 
مةترسيية  لةبةرامبةر  جياوازةكان 
بةجؤرَيك  هةيةء  دةرةكييةكاندا 
لةتواناي  دةكاتء  بَيهَيز  تواناية  ئةم 
دةركييةكان  مةترسيية  كة  دةخات، 
ضةند هَيندة بكاتةوة. بةم ثَييةش ئةطةر 
يةكاليةنةبن،  دةرةكييةكان  مةترسيية 
ضةند  ناوةكييةكان  مةترسيية  ئةوا 
كاريطةرييان  فاقنء  ضةند  ئةوةندةو 
لةسةر ئاراستةو دوورييةكي زياترة. 
طةندةَلي يةكَيكي هةرة سةرةكيية 
هةرَيمي  نَيوخؤييةكاني  طرفتة  لةنَيو 
طةندةَليةش  ئةم  بنةماي  كوردستاندا، 
بؤ ضةند هؤكارَيك دةطةإَيتةوة: لةوانة 
كوردي  سياسي  هزري  سستبووني 
رابردوودا  ساَلي    (١٨) لةماوةي  كة 
بكاتةوةء  ــوَي  ن خــؤي  نةيتوانيوة 
بَيتواناكردووة،  خةَلكي  ــةردةوام  ب
ــةوة، ئــةمــةش  ــةوان ــض ــَي ــةث نـــةك ب
ميكانيزمي   جَيطرتنةوةي  لةإَيطاي 
ركابةريكردني  رةوا  بةإكابةريكردني 
لةسيستمي  كة  نــاإةوا،  ناشةرعيء 
سياسةتمةداردا  ثةروةردةكردني 
بةإووني  رةنطيداوةتةوة. بةم ثَييةش 
ثؤستء  بةرةو  ئةو خةَلكانة  هةميشة 
ثةيكةري  هةستيارةكاني  جَيطة 
تواناييان  كة  هةَلكشاون  دةســةآلت 
خــةلــةلء  بــةهــؤي  دواجـــار  نيية. 
ميكانيزمي  كةموكورتييةكانيانةوة 
ــرانء  ــةي ق دووضــــاري  سياسيان 
ديكةوة  لةاليةكي  كــردووة.  شكست 
طةندةَلي  طةندةَلي،  ديكةي  طرفتَيكي 
بةطةإخستني  ناكارايي  دارايـــيء 
بؤ  ــراوة  ــك ــان ــةرخ ت ــةي  ــاي ــةرم س
ئةمجؤرة  ثَيدةضَيت  كة  كوردستان، 
ضونكة  مةبةستداربَيت،  لةطةندةَلي 
ــةرضــاونء  هــةمــوو ديــاردةكــان ب
دةخرَينة  طوناهةكانيش  ــةي  زؤرب
طرَيبةستةكانيان،  كؤمثانياكانء  ثاأل 
توركيء  كؤمثانياي  زؤربةيان  كة 
ضةند  لةطةأل  بةهاوبةشي  ئَيرانينء 
ناوخؤييدا  دياريكراوي  كؤمثانيايةكي 

ئةنجامدةدةن.  كارةكانيان 
ضةند دياردةيةكي ديكةي طةندةَلي 
ترسناك بةرؤكي خةَلكي كوردستاني 
ضارةسةر  بةئاستةم  زؤر  طرتووةء 
بؤ  سةرةكيش  هؤكاري  دةكــرَيــت، 
دةطةإَيتةوةء  سياسي  دةسةآلتي 
ثاترؤنةيجء  ئَيكستؤرشنء  ئةوانةش 
نيثؤتيزمء  ئيمبةزَلمَينتء  طرافتء 
زؤر  لَيبووردنَيكي  (داواي  كرؤنيزمن. 
لةخوَينةري كوردستان دةكةم كة ئةم 
دةست  كوردي  بةزماني  ــةم  زاراوان
يةكَيكة  ئَيكستؤرشن  نةكةوتوون). 
دةسةآلتدار  كةخةَلكي  لةدياردةكان 
هيض  دةكــاتء  سةرثَيضي  تــاوانء 
بتوانَيت  نيية  دامةزراوةيةك  هَيزء 
لــَيــي بــثــرســَيــتــةوة، لــةمــجــؤرةش 
زؤرة،  كــوردســتــانــدا  لةهةرَيمي 
بةبةرضاوةوة  كة  نموونة  باشترين 
هاتوضؤمان  ثؤليسي  ضةندين  بَيت 
خةَلكي  ثاسةوانء  بةدةست  بينيء 
كةسَيكيش  لَيدانيان خواردء  بةرثرس 
بةرامبةر  لَيثرسينةوةيان  نةبوو 
تيرؤركران..تاد،  ذنانةي  ئةو  بكات، 
لةطرفتي  ديكةية  جؤرَيكي  ثاترؤنةيج: 

بةهةرَيمي  بةئاشكرا  زؤر  طةندةَليء 
ـــارة، لــةإووي  كــوردســتــانــةوة دي
طرنطي  دةسةآلت  كاتَيك  زانستييةوة 
لةإَيكخراوةكانء  هةندَيك  ــة  دةدات
يان  خاترَيك  لةبةر  كةس  هةندَيك 
ئةو  دةَلَيين  ئةوا  ناعاديل  هؤكارَيكي 
بووة،  ثاترؤنةيج  تووشي  دةسةآلتة 
ئةو   زؤرة،  ئةمةشمان  لةنموونةي 
دةسةآلتي  موَلكي  كة  رَيكخراوانةي 
بؤ  ــان  ــارةي ث بةلَيشاو  ــنء  ــوردي ك
هةية  هةندَيكيان  تةنانةت  هــةَإلذاوة 
بودجةكانيان لةبودجةي وةزارةتةكان 
هونةرمةندء  هةروةها  طةورةترة، 
كة  هةية،  دةسةآلت  تايبةتي  قةَلةمي 
ئؤتؤمبَيلء  تايبةتء  زةوي  ثــارةو 
طرفت،  تةرخانكراوة،  بؤ  ..تــاديــان 
كة  طةندةَليية  ديــكــةي  طرفتَيكي 
سياسي  لةدةسةآلتي  سوود  تيايدا 
موَلك  ثاوانكردني  بؤ  وةردةطيرَيت 
يان بةرذةوةندييةكي ثاشةإؤذي، بؤ 
سةرؤكي  بؤ  هةرديارييةك  نموونة 
واليةتةيةكطرتووةكاني ئةمريكا بضَيت 
بَيت،  زياتر  دؤالر   (٢٠٠) لة  نابَيت 
حوكمإاني  لةماوةي  نيية  بؤي  يان 
بةناوي  بكات  موَلكَيك  هيض  خؤيدا 
نزيكةكانيةوة..تاد،  كةسة  خــؤيء 
طةندةَلي  لةطرفتةكاني  ديكة  يةكَيكي 
دةسةآلتي  كاتَيك  ئيمبةزَلمَينتة، 
زؤري  ثوولَيكي  ثـــارةو  سياسي 
ــإؤذةي  ث دةيانخاتة  لةبندةستةو 
كاتَيكيش  تايبةتةوةء  وةبةرهَيناني 
ئةو  بإي  بيطةإَينَيتةوة  ثَيويستبوو 
لةبنةإةتي  كردوويةتي  كة  قازانجةي 
بؤ  ــردووة،  ك زياتري  زؤر  ثارةكة 
كــورد  مــرؤظــي  مةبةستةش  ــةم  ئ
طومرك  مةسةلةي  لةسةر  دةتوانَيت 
لَيثَيضينةوة  تائَيستا  (١٩٩١)ةوة  لة 
بةشة  داواي  خؤيةتي  مافي  بكاتء 
سامانةكةي  وةبــةرهــاتــووةكــانــي 
بةواتاي  نيثؤتيزميش  دواجار  بكات. 
لةثؤستء  خــةَلــك  ــي  ــدن ــةزران دام
بنةماي  لةسةر  جياجياكاندا  كــارة 
طةر  خوَين..  ثةيوةندي  خزمايةتيء 
تَيبيني بكات هَيزي سياسي  هةركةس 
لةماوةي   لةكوردستاندا  باآلدةست 
لةثؤستة  زؤر  ذمارةيةكي  رابردوودا 
بنةماي  لةسةر  طرنطةكاني  هةستيارء 
دابةشكردووةء  خزمايةتي  خوَينء 
خراثي  كاريطةرييةكي  ئــةمــةش 
كوردستان  خةَلكي  متمانةي  لةسةر 
ــكــردووةء  بــؤ دةســـةآلت درووســت
بَيتوانا  زؤربةي ثؤستةكاني بةخةَلكي 
ديكةي  جؤرَيكي  ثــإكــردووةتــةوة. 
ئةويش  كة  كرؤنيزمة،  طةندةَلي 
بةخشينةوةي  لةدامةزراندنء  بريتيية 
ئينتيماي  بنةماي  لةسةر  ثؤست 
ئةنداماني  طــوَيــإايــةَلــي  حيزبيء 
لةتةكةتوولء  خــؤي  كة  حيزبي، 
بةدةوروخولهاتندا بؤ كةسي بةرثرس 
ئاليةتة  ئةم  ديكة  دةبينَيتةوة. جارَيكي 
حيزبء  طةندةَلكردني  لةسياسةتي 
سياسيةكانيدا  دامةزراوة  حكومةتء 
لةهَينانة  زؤري  كاريطةرييةكي 
سةركاري خةَلكي كةمتوانا بؤ ثؤستة 

سياسيء هةستيارةكان هةية.
ناوخؤيي  ديكةي  مةترسييةكي 
حةكيمانةو  سياسي  بإياري  نةبووني 
نةخشةإَيي  ستراتيذء  نةبووني 
ثالنة  ثــيــادةكــردنــي  بــؤ  طونجاوة 
تَيدانيية  طوماني  ستراتيذييةكان. 
ستراتيذَيكي   كوردي  دةسةآلتي  كة 
روونء داإَيذراوي نيية، ئةطةر هةشي 
كةسية  تاكة  ستراتيذي  ئــةوا  بَيت 
بؤكَيشراو  نةخشة  ستراتيذَيكي  يان 
بةم  عةوامة.  ستراتيذي  واتة  نيية، 
كاريطةرييةكي  مةترسيية  ئةم  ثَيية 
حوكمي  بةإَيكردني  لةسةر  طةورةي 
عَيراقيش  كــوردســتــانء  هةرَيمي 
كة  نةخشةإَييةك  نةبووني  دانــاوة. 

لةساأل  دياريكراو  ذمارةيةكي  لةثاش 
خوازراومان  ثَيشوةختي  ئةنجامَيكي 
لةسةر  نةهَينَيت دةاللةتة  بةدةست  بؤ 
هةر  تــةواو،  ستراتيذَيكي  نةبووني 
بضينة  بةئاساني  ناتوانين  بؤيةش 
هَيزة  لــةطــةأل  هاوثةيمانَيتييةوة 
باشترين  جيهانييةكاندا.  باآلدةستة 
لةجيهاندا  ئــةمــإؤ  ئَيمة  نموونة 
بةديدةكةين،  جةمسةر  ضةندين 
جةمسةري  ئةوروثايي،  جةمسةري 
عةرةبي،  جةمسةري  ئةمريكايي، 
جةمسةرة  ئيسرائيلي،  جةمسةري 
خؤرهةآلتييةكاني وةك ضينء ئَيرانء 
لةناوضةكةدا  هةيةء  روسيامان 
توركياش وةك جةمسةرَيكي ناوضةيي 
كاريطةريي هةية. لَيرةدا ثرسيار دةكةم 
رابردوودا،  لةماوةي ضةندساَلي   ئايا 
لةماوةي (١٨) ساَلي حوكمء لةماوةي 
خؤيدا  شةرعي  دةسةآلتي  ساَلي   (٤)
كوردستان  باآلدةستةكاني  هَيزة 
ــةم جــةمــســةرانــةدا  ــام ل ــةطــةأل ك ل
هاوثةيمانَيتييةكي  بضَيتة  تواني 
بةشَيكي  كة  درَيذخايةنةوة  ستراتيذء 
ثاش  دابينبكات؟  بؤ  لةثاشةإؤذي 
كؤمةكي  دةساأل  لة  زياتر  تَيثةإيني 
تاكة  كوردستان  هةرَيمي  بؤ  ئةمريكا 
طلةييكردنة  ئَيمة  دةستكةوتي سياسي 
كةس  كة  ئةمريكا،  لةبةَلَينةكاني 

نازانَيت كامانةبوون ئةو بةَلَينانة. 
هةموو  زانست  لؤجيكء  بةثَيي 
بؤ  دةتوانَيت  كةسَيك  تاقمء  دةستةو 
ماوةيةكي دياريكراو، تةنيا دياريكراو 
بكات،  حوكمإاني  بةكةفائةتةوة 
ثَيويستي  ماوةية  ئةم  ثاش  ضونكة 
مةعريفيء  تــازةكــردنــةوةي  بةخؤ 
فيكريء سياسي هةية. كاتَيك هَيزَيكي 
سياسي خةريكي حوكمإانية ناتوانَيت 
خؤي نوَي بكاتةوةء خؤي بؤ قؤناغء 
بؤية  كؤبكاتةوة،  نوَي  مَيذوويةكي 
خؤي  هةبَيت  شاراوة  هَيزَيكي  دةبَيت 
ئامادةكات بؤ داهاتوو، ئةمةش يةكَيكي 
ثةيثَينةبراوةكاني  لةحيكمةتة  ديكةية 
ملمالنَيي  نهَينييةكاني  ديموكراتيء 
ئاشتيانةي ئازاد. لةماوةي  رابردوودا 
خؤ  دةرفةتي  باآلدةستةكان  هَيزة 
ضونكة  نــةبــووة،  نوَيكردنةوةيان 
هةمان  بوونء  لةحوكمدا  بــةردةوام 
ئَيستايان  ثَيش  ساَلي   (١٨) ئةقَلييةتي 
ضةند  لةئيزافةي  جطة  ئةمة  هةية، 
بةهؤي  بةداخةوة  كة  ئةزموونَيك، 
ئةزموونة  ئةو  طةندةَلييةوة  طرفتي 
بإياري  بؤية  باشتربوو.  نةبووني 
ناتوانَيت  الوازةء  بإيارَيكي  سياسي 
ناوخؤييةكان  بةمةترسيية  ــةر  ب
مةترسيية  لةبةرامبةر  بطرَيتء 
ثشتيوانييةكي  هيض  دةرةكييةكانيشدا 

ناوخؤيي بؤ كؤناكرَيتةوة.
لةمةترسييةكان  ديكة  يةكَيكي 
ثَيكهاتةي  ئينتيماء  ــي  ــوون الوازب
سياسي حيزبة باآلدةستةكانة، خةَلكي 
بةكاري  باوةإي  ئةمإؤ  كوردستان 
حيزبة  بةوشَيوازةي  نةماوة  حيزبي 
ــةن.  دةك ثــةيــإةوي  باآلدةستةكان 
حيزبانة  ئةم  ياساييش  بةشَيوةيةكي 
كؤنطرةكانيان،  بةبةستني  هةَلناستن 
حيزبي  لةذياني  كؤنطرة  ضونكة 
لةوجورعانةي  يةكَيكة  سياسيدا 
دةهَينَيتةوةء  حيزبدا  بةبةري  كةذيان 
كايةكاني  ــة  ــات دةخ نـــوَي  ئــةقــَلــي 
حيزبة  نوَينةبوونةوةي  كاركردنةوة. 
كؤنطرةو  شكَلييةتي  سياسييةكانء 
فراوانةكانيان  كؤبوونةوة  ثلنيؤمء 
لةطرفتة  ديكةية  يةكَيكي  لةخؤيدا 
كوردستان  هةرَيمي  ناوخؤييةكاني 
ثةكخستووة  سياسي  كةرةستةي  كة 
بةخشيني  لـــةنـــوَيـــبـــوونـــةوةء 
سياسي  نوَيي  بةذيانَيكي  طوإءتين 

لةكوردستاندا.
لةمةترسيية  ديــكــة  يةكَيكي 

ــةزراوة  دام داإماني  ناوةكييةكان، 
ــدةكــانــي  ــاوةن مــةعــريــفــيــةكــانء ن
ضارةسةري  دؤزينةوةي  ديراساتء 
كوردستانء  زانكؤكاني  زانستيية. 
ــن  ــري ــةطــةورةت ــنــدنــي بـــاآل ل خــوَي
دةتوانين  دةذيء  خؤيدا  قةيراني 
تاريكةكاني  بةقؤناغة  بيشوبهَينين 
ئةو  هةموو  مرؤظايةتي.  مَيذووي 
توَيذينةوةء باسانةي لةم زانكؤيانةوة 
ناكؤكن  نازانستيء  ثَيشكةشدةكرَين 
لةطةأل ثَيويستي سةردةمداء بةتةواوي 
بةجؤرَيك  كراونةتةوة  بةحيزبي 
بؤ  نابينرَيتةوة  تروسكاييةك  هيض 
بؤ  زانستي  رَيطاضارةي  دؤزينةوةي  
ض  كوردستان  كَيشةكاني  ضارةسةري 
لةسةر ئاستي سياسي، يان كارطَيإي 
ناوةندانة  ئةم  تاد.  تةكنيكي...  يان 
كةسي  كاديرء  بةرهةمهَيناني  لةبري 
لةقاَلبدراو  بَيتواناء  كةسي  ثسثؤإ 
لةوةي  جطة  ئةمة  بةرهةمدةهَينن، 
ناوةندانةدا  لةم  ضارةسةرَيك  هيض 

نادؤزرَيتةوة. 
ناوةكي  ديكةى  مةترسييةكي 
سيستمي   هةرةسهَيناني  ــانء  داإم
ئاستي  نةلةسةر  كة  رؤشنبيريية، 
مةعريفي  ئاستي  نةلةسةر  هونةريء 
باش  كــوردســتــان  بةرهةمةكاني 
وةرطَيإاني  ـــةردةوام  ب نــةكــراونء 
بةرهةمي  ــةردةوام  ب هةَلة،  خــراثء 
لةبازاإةكاندا  ناشايستة  بَيثَيزء 
ديكةية  يةكَيكي  ئةمةش  دةبينرَينةوة.. 
هؤشمةندييء  كة  لةمةترسييةكان 
ــانء  داإم ــةرةو  ب كؤمةَلطا  هــزري 
مةترسي  ــات.  دةب قووَلتر  قةيراني 
زؤرنء قوَلبوونةوة تَيياندا بَيئومَيدمان 
ئةم  لةدووتوَيي  ناكرَيت  كة  دةكات، 
سةر  بخةمة  تيشك  نووسينةمدا 
وةك  مةترسييةكاني  يةكبةيةكي 
ثةروةردةء تةندروستيء سةربازييء 

دامةزراندنء...تاد. هةَلئاوساني 

حةقي ئؤثؤزسيؤنء
دةسةآلت بةسةر يةكترةوة:

 ئالَيرةوة ثرسيار دةكةينةوة، ئايا 
يان  بةردةوامة  دةرةكــي  مةترسيي 
دةرةكي  مةترسيي  ئايا  بووة؟  تةواو 
ناوةكي؟  مةترسيي  يان  ترسناكترة 
طوماني تَيدانيية كة مةترسيي دةرةكي 
هةرطيز  بةردةوامةو  مةترسييةكي 
خؤي  سياسي  هَيزَيكي  هيض  ناكرَيت 
دةرةكييةكان  مةترسيدارة  لةثرسة 
سةرضاوةي  ئةوةي  بةآلم  بدزَيتةوة، 
مةترسيية  ــاكــي  تــرســن غــةمــة، 
هؤكاري  ضونكة  ناوةكييةكانة، 
بةثلةي  دةرةكييةكان  مةترسيية 
كة  ناوةكييةكانن،  مةترسيية  ناياب، 
ضةندجارةبووني  سةر  كاردةكاتة 
هَيزي مةترسيية دةرةكييةكان لةسةر 
هةرَيمي كوردستانء ئةزموونةكةي. 

ئةوةمان  ــردوودا  راب لةماوةي  
ناوةكييةكان  مةترسيية  كة  ثيشاندا، 
كاريطةرييةكي بةهَيزيان هةية لةسةر 
سياسي  جةستةي  الوازكـــردنـــي 
ئةمةشة  هةر  كوردستانء  هةرَيمي 
بةرطةنةطرتن  بؤ  هؤكار  دةبَيتة 
دةرةكييةكاندا.  مةترسيية  لةبةردةم 
بؤية ئةطةر بةجؤرَيك لةإاستطؤييةوة 
بكةين  رايـــة  ئـــةودوو  ــةي  ــرؤظ ش
دةَلَيين:  ئةوا  بةمةترسيي  سةبارةت 
ناوةكييةكان  لةمةترسيية  خؤدزينةوة 
مةترسيية  بـــةطـــةورةكـــردنـــي 
ئؤثؤزسيؤنيش  نابَيتء  دةرةكييةكان 
دةرةكييةكاني  مةترسيية  ــةواوي  ت
وتةكان  بةَلكو  نةكردووة،  فةرامؤش 
سةقامطير دةكةينء دةَلَيين مةترسيي 
هَيندة  كوشندةيةء  هَيندة  ناوةكي 
بةكاربةرة بؤ وزةو تواناكاني خةَلكي 
دةرةكييةكاني  مةترسيية  كوردستان 

لةسةرةكييةوة بةالوةكي كردووة.

مةترسيي سةرةكي.. دةرةكي يان ناوةكي
ئؤثؤزسيؤنء دةسةآلت كاميان لةسةر حةقن

سؤران عةبدولقادر كؤستة
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لة  دةناسمةوة،  ديموكراسيةتة  «ئةم 
شوَينَيكي ديء زةمةنَيكي دي بة بةرطي 
لَيرة  بةآلم  بينيومة،  ديكتاتؤريةتةوة 
تةواو  ديموكراتيةتة  ئةم  دةكات؟  ضي 

لة ديكتاتؤريةت دةضَيت»
ديموكراتيةتء  لةنَيوان  جياوازيي 
تاَلةموويةك  رةنطة  ضيية؟  ديكتاتؤريةتدا 
ــاوةإء  ب لة  زنجيرةيةك  رةنطة  بَيت، 
ــرء فــةلــســةفــةي  ــك ــي ــثء ف ــي ــس ــرةن ث
بةرجةستةكراوء بةرجةستةنةكراو لةسةر 
هةموومان،  ئةطةرضي  بَيت،  ءاقيع  ئةزري 
طةورةء بضووك، خوَيندةوارء نةخوَيندةوار 
ضةمكي  ــةردوو  ه نَيوان  جياوازيي  لة 
تَيدةطةينء  ديكتاتؤريةت  ديموكراتيةتء 
ثَيبدةين،  ئاماذةي  دةتوانين  هاوإاينء 
ءشةي  دوو  زمانةوة  ــةإووي  ل النيكةم 
ناوةرؤكء  لةإووي  يةكترن،  ثَيضةوانةي 
ــوةبــردنء  بــةإَي بــؤ  سيستمَيك  ــو  ءةك
حوكمكردن زؤر جياوازء دذبةيةكن، دواتر 
لةو شوَينةي ديموكراتيةت  بَلَيين  ثَيويستة 
هةية، ديكتاتؤريةت نامَينَيت، لةو شوَينةش 
بةإَيوةبردنة،  سيستمي  ديكتاتؤريةت 
ءردبوونةوةيةك  ءةلَي  ونة.  ديموكراتيةت 
ئَيستاي  ءاقــيــعــي  زروفء  بـــارو  ــة  ل
كوردستان، دةبينيت تيكةَلبوونَيكي سةخت 
بَيطومان  لةنَيوان ئةو دوو ضةمكةدا،  هةية 
لةإووي تَيطةيشتنةوة نا، ضونكة لةإووي 
بة  ناكاتء  كةمتةرخةمى  كةس  تيؤرةوة 
دروشمء طوتار هيض نةماوةتةوة بوترَيت، 
ثيادةء  ثراكتيكء  كردارء  لةإووي  بةَلكو 
كةسانَيكي  ئةوةي  لةإووي  بانطةشةوة، 
تةنزير  بَيوَينةوة  هَيزَيكي  بةتينء  حيزبيي 
بؤ ثيادةكردني ديموكراتيةتَيكي ديكتاتؤري 
ئاشكرا  روونىء  بة  زؤر  ئةمةش  دةكةن، 
لةناو رؤحء ناواخني طوتارة سياسييةكاندا 
ضإبووةتةوة، كة هةموو ماناكاني ضةمكي 
توَيكألء  ناو  هاويشتووةتة  ديكتاتؤريةتي 
ديموكراتييةوة،  زةرةقوةرةقةكاني  بةرطة 
ءاتا هةموو تؤوةكاني ديكتاتؤريةت لةسةر 

خاكَيكي ديموكراتي دةضَينَيتةوة..   
ديموكراتيةتدا  ديكتاتؤريةتء  لةنَيوان 
يةك هةنطاو هةية، يان دةضَيتة ثَيشآ يان 
ثَيويستي  كةس  بَيطومان  دواوة،  دةضَيتة 
دةستكةوتةكان  هةموو  لة  باس  بةوةنيية 
ديموكراتيةتدا  لــةســايــةي  كــة  بــكــات 
هةَلوَيستي  يةك  تةنيا  ءةلَي  بةدةستدَيت، 
كةشوهةوايةكي  ــة  ل ديكتاتؤريانة 
ءاية  رةش  ثةَلةيةكي  ءةكو  ديموكراتيدا 
بة  زؤر  سثييةوة،  ثةإؤيةكي  بةسةر 

درَيــذ  بؤ  دةستي  دةبينرَيتء  ئاساني 
كوردستان  ثةإؤكةي  ئةطةرضي  دةكرَيت، 
رووبةري سثياييةكةي زؤر كةمبووةتةوة، 
بةآلم شتَيكي ئاسايية كة رؤذانة (بةتايبةت 
ئةم رؤذانة)، قسة لة كردارء هةَلوَيستةكان 
خانةي  لةناو  ئاساني  بة  زؤر  كة  بكرَيت 

ديكتاتؤريةتدا ثؤلين دةكرَين، ءةكو لةسةر 
كاربةدةستء  كارمةندء  البردني  كار 
دةزطا  ناو  نزمةكاني  بــةرزء  بةرثرسة 
يةكَيتي  بة  سةر  حكومييةكاني  حيزبيء 
نيشتمانيي كوردستان، راطرتني ئةندامَيتي 
هتد،  كؤميتةيةك...  ئةنداماني  ــةواوي  ت
باَلي  لة  ثشتطيريي  ــةوةي  ئ بةتؤمةتي 
ريفؤرمء بزووتنةوةي ضاكسازيي دةكةن، 
ليستي  لةسةر  كانديد  ناويان ءةكو  ياخود 

طؤإان هاتووة. 
بةم  ئا  حيزبيي  حكومةتي  بَيطومان 
هةموو  بة  بَيباكانة  كاردةكات،  ثرةنسيثة 
بةها ئينسانييةكان بَيطوَيدان بة هيض باوةإء 
قةَلةمَيك  نوكة  بة  ئةخالقي،  ثرةنسيثَيكي 
جاشَيك دةكاتة نيشتمانثةروةرء تَيآليةكي 
قةَلةمَيكيش  نوكة  بة  هةر  دةست،  دةداتة 
ثةرلةمانء  ئةندام  دةكاتة  نةخوَيندةوارَيك 
ثَيدةكات،  طةلي  سةرتاثاي  نوَينةرايةتيي 
ئةمة هةموو سيفةتء نيشانةكاني حكومةتي 
هةرَيمء  سةرؤكي  غيابي  لة  كة  حيزبيية 
حكومةت  سةرؤكي  جَيطري  حكومةتدا، 
ماَلةوة  رةوانــةي  السار  منداَلَيكي  ءةكو 
وانةوتنةوة  لة  كؤلَيذَيك  راطري  دةكات، 
لة  خوَيندنطا  مامؤستايةكي  رادةطرَيت، 
ئةمة  رادةطــرَيــت..  ــةروةردة  ث ثرؤسةي 
كة  ديكتاتؤرةية  ديموكراتية  ئةو  تةواو 
ميللةتي كورد راثةإيني بؤ نةكرد.. تةواوي 
ضاكسازيي،  بزووتنةوةي  اليةنطراني 

داواي  ضونكة  دةكــات،  تإؤكراو  بَيكارء 
طؤإان دةكةن، ضونكة ئةسَلةن راثةإين بؤ 
طؤإان نةكراء ئةسَلةن كة راثةإينيش كرا، 

قسةي ضاكسازيي لةطؤإآ نةبوو. 
خؤ ئةطةر ئةوةي ئَيستا لة كوردستان 
بة  زؤر  ــدات،  رووب بةغدا  لة  روودةدات، 

كة  دةكةن  تاوانبار  بةوة  عةرةب  ئاساني 
ماناء  لة  كــوردةء  لة  رقيان  شؤظَينينء 
ئةوةتا  تَيناطةن،  ديموكراتيةت  ثَيناسةكاني 
ديكة  جارَيكي  جيهانةوة  بةرضاوي  بة 
ديموكراتيةت  هةوَلةكاني  كوردء  دةنطي 
عةرةبء  ئاسانة  زؤر  دةكرَيت،  ثَيشَيل 
ديكتاتؤرء  شؤظَينيةتء  بة  فارس  توركء 
بكرَين،  ثَيناسة  ديموكراتيةت  بة  دذ 
لةكاتَيكدا نةويستني يةكترء دذايةتيكردني 
سيماء  ثاشقولطرتن،  ملشكاندنء  يةكترء 
(ديموكراتيةت)ةية  فةزا  ئةو  نيشانةكاني 
هيض  نيية  قبوَليان  لَيدةكةنء  قسةي  كة 
رايةكي جياواز هةبَيت، ثَييان سةختة هَيزي 
دذي  ضونكة  دروستبَيت،  ئؤثؤزسيؤن 

ثرةنسيثي ديموكراتيةتَيكي ديكتاتؤريية. 
فةيلةسوف  فؤكؤياماي  فرانسيس 
مَيذوو  (كؤتايي  بةناوي  كتَيبَيكيدا  لة 
ــت:  ــَي دةَل ثَيمان  مـــرؤظ)،  ــن  ــي دواي ء 
ئةوكاتة  مرؤظ  ضةوسانةوةي  «مَيذووي 
ضينايةتي  جياوازيي  كة  تــةواودةبــَيــت 
بة  بيرؤكةية  ئةم  ئةطةر  بةآلم  نةمَينَيت»، 
حيزبة  ئةو  بةدةسةآلتبووني  مَيذووي 
دةبينين  بثَيوين،  كوردستان  طةورانةي 
راثةإيني  سةرهةَلداني  لةسةرةتاي  هةر 
لة  هيضي  لةسةر  باشوور،  كوردستاني 
هيض  ئابووري  كؤمةآليةتيء  ئاستةكاني 
كوردستاندا  لة  ريشةيي  طؤإانكارييةكي 
كؤمةآليةتي  عةدالةتي  بطرة  رووينةداوة، 

ثةككةوتنء  لة  رووي  رؤذ  لةدواي  رؤذ 
الوازيية، باري ئابووريء ئاستي هؤشياريي 
خةَلك رووي لة نزميء رووخانة، تةنانةت 
لةإووي ئةخالقيء فةرهةنطيء ثرةنسيثي 
كؤمةآليةتييةوة زؤر لة ثاشخاني فيكريء 
رووي  كورد  تاكي  جيهانبيني  مةعريفيء 

لة دوو ئاراستةي زؤر دذبةيةك كردووة، 
ئاستي  هةتا  ــةوةي  ــوون ــةرزب ب يةكةم 
دذايةتيكردنَيكي سةختي دةسةآلت، دووةم 
سةرهةَلدانء  ئاستي  هةتا  نزمبوونةوة 
بآلوبوونةوةي زؤر دياردةي كؤمةآليةتيي 
نؤرمء  ثاشةكشةكردنَيكي سةختي  دزَيوء 
بؤ  داوةوةء  بؤ  مرؤظايةتييةكان  بةها 

تاريكي. 
ئامانجي  كة  لةكاتَيكدا  هةمووي  ئةمة 
مَيذوو،  بةدرَيذايي  شؤإشةكان  هةموو 
لة  ئاستةكان  هةموو  لةسةر  طــؤإانــة 
دةطاتة  هةتا  سةربازييةوة  سياسيء 
هؤشيارييء  كؤمةآليةتيء  ئابووريء 
بةآلم  فةرهةنطي،  ئةخالقيء  زانستيء 
ــــداوة،  ــان رووي ــة كــوردســت ـــةوةي ل ئ
رؤَلة  كرا،  سةربازيي  سياسيء  راثةإيني 
رؤَلبينةكاني  طؤإدرايةوةء  سياسييةكان 
سةر شانؤي عَيراق بة طشتيء كوردستان 
كرا،  دةستاودةست  جوان  زؤر  بةتايبةت، 
بةآلم هيضي لةو خاكة بؤطةنةي تؤوةكاني 
كرد،  ضةكةرةي  لةسةري  ديكتاتؤرييةت 
بطرة  نةكرا،  تَيدا  ئيشي  هةَلنةدرايةوةء 

ئاويشي دراء سةوزيشي كرد.
بةهاي  نؤرمء  كؤمةآليةتيء  لةإووي 
نيية،  دةستكةوتَيك  هيض  مرؤظايةتييةوة 
بكرَيت،  لةبارةوة  ئةوتؤي  قسةيةكي  هيض 
كورد  تاكي  لة  ــةورة  ط زةرةري  بطرة 
روويةكةوة  هةموو  لة  كة  بةوةي  كةوت، 

قوربانيية  لــةوةي  جطة  ثَيكةوت،  زياني 
طةورةكةي دا، شةهيدَيكي زؤري دا، رؤذ 
ضينةكانء  جياوازيي  رؤذيــش  ــةدواي  ل
هةموو  زيادبوونداية،  لة  هةذاريي  رَيذةي 
ــةدواي  ل ــوو  دةب كة  ذيانييةكان  ــوارة  ب
كران  شؤإشانةي  لةو  ئامانج  راثةإينء 
هاتوهاوارةي  ئةو  بةثَيي  ببوذانايةتةوة، 
رؤذانة بةناوي ثرةنسيثي ديموكراتيةتةوة 
لة  بوارةكان،  هةرهةموو  كةضي  دةكرَيت، 
ئاستي  كؤمةآليةتيء  خوَيندن،  ثةروةردة، 
هؤشياريي بةرةو دواوة دةضَيت، لةئاكامي 
مومارةساتي دذ بة بنةماء ثرةنسيثةكاني 
بةردةوامء  حيزبانة  لةو  كة  ديموكراتيةت 

بة درَيذايي كات دةوةشَيـتةوة.  
رؤذنامةي  لة  كة  ءتارمدا  لةدوايين 
لةو شوَينةي  دةَلَيم:  بآلوبووةوة،  هاوآلتي 
بكرَيتء  ديموكراتي  لة  قسة  زياترين 
دروشمة زةقةكان بةرزبكرَينةوة، نيشانةي 
ئةوةية كة زياترين ثَيشَيلكاريي بؤ ثرؤسةي 
لةسةر  تؤ  كة  ضونكة  هةية،  ديموكراسي 
ثرةنسيثةكاني  كــردار  بة  ءاقيع  ئــةرزي 
ثَيويست  ض  بةرجةستةكرد،  ديموكراتيةتت 

بةو هةموو هاتوهاوارة دةكات؟ 
دوَينَييةكي  بشطةإَيمةوة  ئةطةر 
ثرؤذةيةكي  بة  جةالل،  مام  خودي  نزيك 
بةناو  كرد  خؤي  ضاكسازييةوة  بةناو 
خةَلكدا،  خةياَلي  هــةرَيــمء  حكومةتي 
نا،  ضاكسازيي  بؤ  ضاكسازيي  ــةآلم  ب
ثرؤذةيةكي  دذايةتيكردني  بؤ  ضاكسازيي 
شتَيك  هةموو  كةضي  ضاكسازيي،  ديكةي 
نةبَيت،  ضاكسازيي  هةية  باسوخواسي 
كوردستان  نيشتمانيي  يةكَيتيي  دواجار 
ئــةوةش  نيية،  يةكَيتي  شتَيكة  هةموو 
ئةوةي  لةوةزياتر  خةَلك  ئةوةية  نيشانةي 
روودةدات ثآ قبوأل نيية، نيشانةء ئاماذةية 
كة  سةخت  رووبةإووبوونةويةكي  بؤ 
النيكةم رةنطة شؤإشَيكي كؤمةآليةتيي ءاي 
سياسيء  نةخشةي  هةموو  لَيبكةوَيتةوة، 
لةطةأل  كؤمةآليةتيء ئةخالقيي كوردستان 

خؤي بطؤإَيت.. 
بؤ  ءتارة  ئةم  ناردني  ثَيش  تَيبيني: 
بآلوكردنةوة، بؤ برادةرَيكم خوَيندةوة، 
منيش  زبرة،  رةقء  زمانةكةي  ثَييوتم: 
لة  ئةوةشي  ضونكة  وتم:  وةآلمــدا  لة 
حيزبانة  لةو  روودةداتء  كوردستان 

دةوةشَيتةوة، لةوة رةقترء بَيإةحمترة.

kurdish@venusfaiq.com
www.venusfaiq.com

ديموكراتيةتَيكي ديكتاتؤر
ظينؤس فايةق

كةسانَيكي حيزبيي بةتينء هَيزَيكي بَيوَينةوة تةنزير بؤ 

ئةمةش  دةكةن،  ديكتاتؤري  ديموكراتيةتَيكي  ثيادةكردني 

طوتارة  ناواخني  رؤحء  لةناو  ئاشكرا  روونــىء  بة  زؤر 

سياسييةكاندا ضإبووةتةوة

ديار بةكر

ــةمــان  زؤرب رةنــگــة  لةئَيستادا   -١
رؤژانةدا  چةند  لةو  کة  ئةوةي  پَيمانوابَيت 
هةَلبژاردن  رةهةندةکاني  بة  سةبارةت 
دةبيسترَيت،  دةوترَيتء  ميدياکانةوة  لة 
بة  دةنــووســرَيــن  پيشاندةدرَينء  يــان 
ءادةي  پَيش  رؤژانــي  لةگةأل  بـــةراورد 
هةَلبژاردن،  رؤژي  دياريکردني  بإياري 
ناو  چوونة  لة  دةگمةنة  ساتةوةختَيکي 
ساتةوةختَيک  مؤدَيرنترةوة،  دنيايةکي 
بةش  هاوآلتيية  ئةمجارةش  ئةگةر  تَييدا 
سايةي  لة  ئَيمة  ءآلتــي  مةينةتييةکاني 
ئازادييةکانء  پانتايي  بةرفراوانتربووني 
بانگةشة ديموکراسييةي دواي هةژدة  ئةو 
ساأل بووني هةية، دَلنيابنء ئازادبن لةوةي 
ئارامدا  کةشوهةوايةکي  لة  دةتوانن  کة 
پَيدانةوةي  متمانة  پرؤسةي  راشکاوانة 
ئةوا  ـــةوة،  دةدةن کآ  بة  خؤيان  دةنگي 
دةچنةوة  ديكةوة  ئومَيدَيکي  بة  بَيگومان 
سةر سندوقةکاني دةنگدان، ئومَيدَيک تژي 
لة خؤزگةء خةوني نوَيبوونةوة، حةزي ئةو 
لة  لةئَيستادا زياتر  خؤزگةء خةونانةي کة 
هةر شتَيکي ديكة خولياي اليةنگري گؤإانة، 

ئيرادةي قسةوة  لة هةوَلي گؤإيني  گؤإان 
لة  کة  گؤإانَيک  جَيبةجَيکردن،  ئيرادةي  بؤ 
ناو  دةرهاويشتةي  ءاقيعَيکء  تةجروبةي 
خوَيندنةوةي  مةعريفيء  عةقَلَيکي  نةستي 
گرتووة،  سةرچاوةي  نوَيوة  دنيابينييةکي 
زانستيانةء  هةَلگؤإينَيکي  پَيويستبووني  لة 
نةشياوء  ــاردة  دي خراپي  ــةوةي  ــاردان ک
شوناسَيکي  بــةرةو  تةقليدييةکانةوة 
رةچاوکردني  بنةماي  لةسةر  بةآلم  نوآ، 
بنةما  چةسپاندني  ــةتء  ــةدال ع دادء 

ديموکراسييةکان!
لة  ئَيمة  ــةالي  ل گـــؤإان  پرسي   –٢
سةرچاوةي  ديموکراتيانةوة  بيرؤکةيةکي 
ــةء  ــةد ئــــةوةي هــةَل ــةق ــووة، ب ــرت ــةگ ن
کؤمةآليةتييةکان  ناعةدالةتيية  کةمکورتيء 
بنةماي  لةسةر  ئةگةر  بؤية  هؤکارن،  تَييدا 
رةخنةيةکي  زانستيانةء  تَيإوانينَيکي 
دروستةوة بإوانينة ءاقيعةکة، رةنگة ئةوة 
هةر بةتةنيا (کؤمپانياي وشة) نةبَيت کة لة 
ديدَيکي  راگةياندنةوة  دةزگاکاني  رَيگاي 
بارودؤخةکة  خوَيندنةوةي  بؤ  ــاواي  ئ
هةبَيت، بةآلم دةشَيت بَلَيين ئةوة جورئةتي 
ناو  پَيشةنگي  بة  کة  هةَلوَيستَيکة  يةکةمين 
رووبةإووبوونةوةي کارء فرمانة دژ بةيةکة 
ئابوورييةکاني  کؤمةآليةتيء  سياسيء 

حيزبييةي  رةهةندييه  دوو  فؤرمة  ئةو  ناو 
خةمخؤريء  ءايکردووة  سةريهةَلداوة، 
ئاگايي راستةقينةي ئةوةي ئَيستا بة ناوي 
(ليستي گؤإان)ةوة هةية، ءةک هؤکارَيکي 
بةگوَيرةي  بإوانرَيتء  لَيى  شؤإشگَيإانة 
شَيوة  ئةو  هةلومةرجي  پَيويستبووني 
خةباتةي ئةمإؤ دةيخوازَيت، ببَيتة نوَينةري 
خةَلکي  هاوبةشةکاني  پالنة  خةمء  هةموو 

کوردستان!
پَيناسةي چارةسةري کَيشةکان  ٣– بؤ 
بةتةنيا هةر قسةکردنء لَيدوانء لَيکدانةوةء 
بؤية  نيية،  بةس  بارءدؤخةکان  پاساوي 
گشتي  بةشَيوةيةکي  هاوآلتييان  ئةگةر 
بة  بةرامبةر  هةستکردنيان  لة  تاإادةيةک 
نةبواية،  تَيگةيشتنةيان  ئةو  راستييةکان 
سةرهةَلداني  بة  ــاوةإ  ب نةياندةتواني 
بکةن،  ــؤإان  گ خواستي  ئاراستةکاني 
بؤ  خؤيانيان  ئامادةيي  لةهةمانکاتيشدا 
گؤإان  ليستي  هاوپةيماني  پشتيوانيکردني 
پةيامةکاني  بؤ  گوَييان  ــإيء  ــةدةب دةرن

رانةدةگرت!
٤– ئةم هؤکارانة پَيکةوة ئامادةبوونَيکي 
هاوآلتييان  ءيستي  حةز  لة  دةروونييان 
راگةياندنةکاني  سةرنجدانة  بــاري  بؤ 
(کؤمپانياي وشة) سةبارةت بة ئةگةرةکاني 

شايستةيي  بةهاي  دَلنيايي،  بة  نزيک 
کة  ئــةوةي  لةبارةي  ءةرگــرتــووة،  خؤي 
راستگؤيانةء بةبآ هةآلواردن بةسةرهاتي 
ــارة  ــــــانء ک ــــاردةء رووداوةک ــاو دي ن
رؤژانــةي  ژياني  خودي  سةرةکييةکاني 
ئةو  دواجاريش  دةکــات،  تاوتوآ  خةَلک 
دةخاتة  زانياريانة  ــيء  ــاوإوون ــةرچ ب
هاوآلتييان  زؤري  بةشَيکي  کة  بةردةست، 
سوودي  کةَلکء  ئةمإؤدا  هةلومةرجي  لة 
يارمةتييان  لةهةمانکاتدا  لَيوةردةگرَيت، 
دةدات بؤ تَيگةيشتنيان لة لَيکدانةي رةوتي 
ژيانيان، هؤکارَيکي ديكةشة بؤ رةوينةوةي 
دةاللةتانةي  ماناء  ئةو  سةر  تارماييةکاني 
وةعــدء  بآ  گــوتــارة  مةبةستي  لةپشت 
راگةياندني دةسةآلت  ئاراستةکراوةکانةوة 
چةواشةکردني  ســةرقــاَلــي  پَييانةوة 
کؤمپانياي   ) راستگؤيي  بؤية  راستييةکانة، 
وشة) بؤ ئَيستاي بابةتة گةرماوگةرمةکاني 
کؤمةآليةتيء  ئابووريء  سياسيء  باري 
ــة  ــةن ــيء تـــَيـــکـــإاي الي ــري ــي ــب ــن رؤش
لةالي  باسةوة  بةم  پةيوةنديدارةکاني 
خةَلک بةگشتي، ءةک پَيويستييةکي حةياتي 
لةو  گر نگ  ئةَلقةيةکي  بة  بووة  لَيهاتووةء 
رؤژانة  پةيوةندييانةي  رووداوء  زنجيرة 
هةواألء  سةرنجداني  بة  زؤري  خةَلکَيکي 

ءاي  ئةوة  پةيوةستکردووة،  بابةتةکانيةوة 
بة گةشبينييةوة  لة هاوآلتييان کردووة کة 
رؤژانــةدا  رووداوةکاني  ديــاردةء  لةگةأل 
بةردةوام پةيوةندي بکةن، بةم هؤيةشةوة 
ملمالنآ  بةرئةنجامي  لة  گوزارشت  بتوانن 
جياوازةکان بکةنء لة ئاراستةي خواستء 

بةرژةوةندييةکانيشيان تَيبگةن!
هاوآلتييان  تَيگةيشتنةي  ئةمجؤرة   –٥
راگةياندنةکاني  بة  بةرامبةر  کة  لةئَيستادا 
لة  جؤرَيک  هةيانة،  وشــة)  (کؤمپانياي 
راگةياندنةکاني  لة  هةندَيك  ميسداقيةتي 
ئاستَيک  بؤ  خوارةوة  هَيناوةتة  بةجؤرَيک 
کة گومان لة شتة راستييةکانيشيان بکات، 
تائَيستا  لةبةرئةوةي  لةکاتَيکداية  ئةوةش 
نةيتوانيوة  ــازاد  ئ راي  کوردستاندا  لة 
ءةک  رووداوةکـــان  راستي  بةتةواوةتي 
هةر  بؤية  بکات،  باس  ئاواي  چؤنة  خؤي 
کةسَيک کة بة ديقةتةوة گوآ لة دةنگوباسء 
راگةياندنة  زانــيــاري  ــيء  هــةواَل بابةتة 
تَيدةگات  لةوة  بگرَيت،  جؤربةجؤرةکان 
رادةگةيةندرَيت،  باسدةکرَيتء  ئةوةي  کة 
ئةوةش  مةسةلةکةية!  اليةکي  هةر  تةنيا 
لةئَيستادا  بزانن  کة  گرنگة  هاوآلتييان  بؤ 
کوردستان  لة  راگةياندنَيک  ــؤرة  ج چ 

دةستبةکارة؟!

ئةو تَيگةيشتنةي هاوآلتييان بةرامبةر  راگةياندنةکان هةيانة

www.ne
tew

e.c
om
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ئيمتياز: خاوةنى

وشة كؤمثانياى
سةرنووسةر:

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

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

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

ئاطاداري ريكالمء كارطَيإيء
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠ نَيوةند كؤمثانياي

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

عةلى ئيبراهيم
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

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

عومةر رةشيد

هاوكَيشةيةكى بؤ بةَلطةهَينانةوة
زياترة بإوابوونى بؤ تةنيا سةلماو
وةك راستييةكة، سةلماندنى نــةك
لة حيزب دةسةآلتى بؤ بةَلطةهَينانةوة
ضونكة حكومةتدا، ثةرلةمانء بةرطى
 ١٩٩٢/٥/١٩ بةروارى لة هاوكَيشةية ئةو
سةلماو كوردستاندا هةرَيمى لــة
لةوبارةيةوة هةرضى ئيتر بإايةوة،
وَينةدةطيرَيت دةوترَيتء دةنووسرَيتء
كة بةوةى زياترة بإوابوونى بؤ تةنيا
دوو عَيراقدا كوردستانى لةهةرَيمى
كارةكان حكومةتدا بةرطى لة حيزب
ئةوان رادةثةإَينن، خؤيان ويستى بة
ئةوان دادةمــةزرَيــنــن، دةرضــوويــةك
دةزطاى ئةوان دادةنَين، بةإَيوةبةرةكان
ئةوان.... داناوة، فةوجةكانيان ئاسايشء

تاد.
عَيراق كؤمارى سةرؤك وتةكةى
ــرؤذةى ث ــةدا ــي دواي ــةم دوايـــي كــة ل
حكومةت لة حيزبى جياكردنةوةى
ئةو لةخؤيدا خــؤى ئةمة  راطةياند،
حكومةت كة سةلماند راستةى هاوكَيشة
ثرؤذةكةى حيزب، لة  جطة نيية هيض
دوذمن دؤستء راطةياندراو تاَلةبانى
خيتابى كة جياوازبوون لةوةدا تةنيا
ــإى دةردةب بَياليةنيان اليةنطرييء 
لة بـــةآلم قــســة،  ــة ب تةنيا  ــةويــش  ئ
بوون دةنط ثراكتيزةكردندا هةموو يةك
لةسةر ثرؤذةكة، ثَيضةوانةى لةسةر

بَيتء حيزب حكومةت دةبَيت كة ئةوةى
دؤست هةموو كردةييدا حاَلةتى لة

ثَيكهَينا. كؤدةنطييان بوونء
كؤمارى سةرؤك ثرؤذةكةى ثاش
كة سةلما زياتر راستيية ئةو عَيراق
كارةكتةرى تَييدا حيزب هةرَيم حكومةتى

هاتة تــازة سةلماندنى  دوو  بةهَيزة،
ثَيش ثإوثاطةندةى ئةوانيش كايةوة،
تةواوكردنى هةَلبذاردنء  ثإوثاطةندةى 

ناتةواوةكان. خزمةتطوزاريية ثرؤذة
دةستيثَيكرد، شَيوة دوو بة يةكةميان
من كة جنَيودان، تةشهيرو يةكَيكيان
ديكةيان ئةوى ناَلَيم، لةسةر هيضى لَيرةدا
تةواوكراوةكانى ثــرؤذة باسكردنى

ئةو دةستكةوتى وةك حكومةت
بــةروارى لة  ئةمةش حيزبة،  دوو

هةرَيم  سةرؤكى وتةكانى ٢٠٠٩/٥/٥ بة
راطةياندنى رؤذى  لة ثةرلةمان  لة
هةَلبذاردنةكان وادةى دياريكردنى
سةرؤك وةك زياتر كة دةستيثَيكرد،

حكومةتى ضاالكييةكانى باسى حيزبَيك 
قوتابخانةو ــةوةى ــردن ك لة دةكــرد
هةموو تــاد، ــؤألء.... ه نةخؤشخانةو
حكومةت تــةواوكــراوةكــانــى ــرؤذة  ث
بانطةشةى كراية بــــةروارةوة ــةو  ل
دوو ئــةو لــةاليــةن هةَلبذاردنةكان
لة كةناَلةكانيانةوة بةردةوام  حيزبةوةو
وةك نيشاندةدرَين، ثــرؤذانــة ئــةو 

وةك ثارتى يةكَيتىء  ضاالكبوونى 
ئةمةش باسيدةكةن،  خؤيان شانازى 
حكومةتى هةرَيمى لة حيزببوونى طومان

ناهَيَلَيت. كوردستان
ــان تــةواوكــردنــى ثــرؤذة ــي دووةم
خةو لة بةيانى حكومةتة، ناتةواوةكانى

قيركراوة شةقامَيك  ضةند هةَلدةستى 
ذةنطيان شيشةكانى ثرؤذانةى ئةو يان
لةسةر وةستاى  كرَيكارو طرتووة 
لةخؤيدا خؤى كارانة ئةم دةبينرَيت،
ثرسيارةكة بةآلم دةستخؤشين، جَيطاى
بة ئاوا ساَلة ضةند بؤ باشة لَيرةداية،
بودجة نةكراوةو كار طةرموطوإى
ساَلة ضةند  بَلَيى تؤ  نةكراوة؟ تةرخان 

بؤ رؤذى هةرَيم حكومةتى ثارةى سثى
دةكرا حيزب كؤنةكرابَيتةوة؟ كة رةشى
بكرَينء قير بةزوويي ئاوا شةقامةكان
بازاإةكان بكرَينء جوان شؤستةكان
ثَيشتر بؤ تاد، بكرَينةوةو.... خاوَين
شةهيدو كةسوكارى دةكرا كة نةدةكرا؟
مادىء زياترى رَيزى ئةنفالكراوةكان
هةموو نةكرا؟ بؤ لَيبنرَيت مةعنةوييان
ناوةإؤكدا يةك لة  ثرسيارانةش  ئةم
خزمةت دةكرا حكومةت كة كؤدةبنةوة،
هةَلبذاردنةكانى ثَيش تا نةيكرد بؤ بكات
بةهةند طةندةَلييةكانى بؤ ئةى حيزب؟

وةرنةدةطرت؟
داواى كة حكومةتةية ئةم حاَلى ئةمة
ضواردةور عَيراقء حكومةتى دةكرد
ديموكراسييةكةيان نموونة لة سوود
ضاويان بةآلم كاتَيك كةمَيك وةربطرن،
عَيراق حكومةتى بينييان كــردةوة
طةزى ســةدان كةمدا لةماوةيةكى
جَيهَيشتء كوردستانى ديموكراتى
ئةم قوتابى ببَيتة نةبوو ئــامــادةش
شاهيديي ئةمةش حيزبيية، مةدرةسة
بةئاطاى سياسييء رؤشنبيرو ضةندين
لةاليةك، هةمووى ئةمانة كــوردة،
دةكاتةوةو خةست قوإةكة زياتر ئةوةى
ئةو كة ئةمةية، دةشَلةقَينَيت طؤمةكة
ئةزموونى لة عَيراقييةى حكومةتة
هةرَيمى حكومةتى ثَيش  ديموكراسيدا
يان دووةم بة تَييثةإاندووة، داوةتةوةو
هةموو جيهان طةندةَلى سَييةم حكومةتى
لةم ئةو هةرَيمةى جا دةبَيت دادةنرَيت،

بَيت؟ ضؤن حاَلى دواكةوتووة

حيزب رؤذى رةشى بؤ سثى حكومةت ثارةى

بؤضــــــوون birura. rozhnama@gmail.com

١٢٣/ج/٢٠٠٩ كوردستان ذمارة: حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٥/١٨ وةزارةتي داد                         بةروار:

دوكان كةتن دادطاي
ئاطاداري

اسماعيل مولود فاتح راكردوو/ تؤمةتباري بؤ
بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر
(سةرؤكايةتي ياساي لة (٢٠٠١ ساَلي (٧٦ي مادةي
بنكةي بة كة تايبةتة كَيشةيةي كوردستان) لةو هةرَيمي
دياري جَيطةي  ئةوةي لةبةر وة (ثيرةمطرون) ثؤليسي 
ئاطادارت رؤذنامة ناوخؤييةكان بريارماندا لة نيية كراوت
بةردةم دادطاكةمان لة (٢٠٠٩/٧/٢٢) رؤذي لة كة بكةينةوة
بؤ بنكةي ثؤليس نزيكترين بطةينيتة خؤت ئامادةبيت يان
بةبآ دةكرَيت بة ثَيضةوانةوة دادطايي رؤذةدا لةو هَينانت

ياسا. بةثَيي ئامادةبونت
دادوةر

فرج حسن كامران

٤٦٥/استمالك/٢٠٠٨ ذمارة/ ئةنجومةني دادوةري 
بةروار/ ٢٠٠٩/٥/٢١  ١ سلَيماني/ بةرايي دادطاي

ئاطاداري
ئاسودة مافناس بريكاري كارةكةي سةرةإاي سلَيماني شارةواني سةرؤكي مستملك/ ـ موَلك بة داواكاري

عبداهللا
حسني رمضان خديجه منه/ مستملك ـ موَلك بة لةسةركراوي داوا
موَلك/ بة لةسةركراوي داوا ثاأل سَييةمةكاني خراونةتة كةسي بؤ

جمال حسين اسماعيل ـ عزيز ٢ ابراهيم حليمه ١ ـ
شاري بنةإةتي نةخشةي كردني جَيبةجى مةبةستي بة لةسةرتان تؤماركردووة داوايةي ئةم موَلك بة داواكاري

ئَيستا  لةبةر ئةوةي وة ثارة بكات بة م٢ خؤماَلي روبةري ٢٠٠ بة م٣ جوطنه ٦/١٧٧ موَلكي بةنيازة سلَيماني
رؤذي لة كة رؤذنامةي ناوخؤ دوو لةرَيطةي ئةكةينةوة ئاطادارتان ناديارة بونتان شوَيني نيشتةجآ هةردوكتانة

دادبيني دةكرَين. غيابي بة ثَيضةوانةوة بة دادطاية لةم بةياني ئامادةبن ٢٠٠٩/٦/٣ سعات ٩/٣٠ي
يةكةم دادوةري
محمد حسن خدر

كوردستان هةرَيمي حكومةتي
داد وةزارةتي

دووةم سلَيماني/ دادنووسي
٢٠٠٩/٥/٤ بةروار:

بآلوكردنةوة ئاطاداريء
كولَيرةي و نان دروستكردني بؤ محمدي كارطةي ئامَيري تؤماركردني

ئَيراني لة كورستان
نوري) عمر (كامران بةإَيز اليةن لة داواكاري طوَيرةي بة

ئاميرانةي ئةم كردووة داواي تيايدا كة (٢٠٠٩/٤/٢٨) رؤذي لة
هةية ثةيوةندي جا هةركةس بكةين. بؤ تؤمار ناويةوة بة خوارةوة
(١٥) ماوةي تا بهَينَيت رةسمي بةَلطةنامةي وة بَيتة المان ثَييانةوة با
كارةكة تاوةكو رؤذنامةدا لة ئاطاداريةوة ئةم لة بآلوكردنةوةي رؤذ
تؤمار ئامَيرانة ئةو كة ئةبين ناضار ئَيمة ثَيضةوانةوة بة وة رابطرين
(٢٥) ذمارة ئامَير، تؤماركردني ياساي طوَيرةي بة ناويانةوة بة بكةين

ئةدريتى. تؤماركردني بروانامةي وة (١٩٥٢) ساَلي
دادنووسي سلَيماني

ئامَيرةكان:
ذمارة بَي طن ئَيراني(٢،٥) دروستكراوي دوار فرني ئامَيري ـ ١

طازي و كارةباي
ذمارة. بَي ئَيراني دروستكراوي شَيل (٨٢كغم) هةوير ٢- ئامَيري

ذمارة بَي ئَيراني دروستكراوي طونك ثانكردنةوةي ئامَيري -٣
كارةبايي.

(٣٠) ذمارة بَي kiporجؤري (طازي) كارةبايي مؤليدةي ئامَيري -٤
ئةمثَير.

٥٢/ج/٢٠٠٩ ذمارة/ كةتن دادطاي
٢٠٠٩/٥/٧ بةروار/ خانةقين                             لة

جاردان ب/
ناديار نيشتةجَيبووني جَي مصطفى سعدي عماد تؤمةتبار/ بؤ

 ٤٣٤ بةندي  بةثَيي ٥٢/ج/٢٠٠٩  ذمارة كَيشةي لة تؤمةتباري تؤ
ناديارة نيشتةجَيبونت شوَيني ئــةوةي لةبةر وة سزاكان  لةي
بة برياريدا دادطاية ئةم بؤية يةنةر ثَيراطة رونكردنةوةي بةثَيي
لة ئامادةبونت بؤ ناوخؤييةوة رؤذنامة دوو رَيطاي لة ئاطاداركردنت
ثاشملة  بة ثَيضةوانةوة بة ٢٠٠٩/٧/٦ و لة رؤذي دادطاي بييشي ئةم

ياسا. بةثَيي دةكرَيت دادطاي
دادوةر

عباس احمد حسن

٢٤/كةتن/٢٠٠٨ كوردستان ذمارة: حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٥/١٠ رؤذ: وةزارةتي داد   

صادق سيد كةتن لة دادطاي
عبدالرحمن حمه حسن كاروان تؤمةتبار بؤ/

ئاطاداري بابةت/

رَيكةوتي لة رؤذي دادطايي كردنت ئامادة نةبووين لة ئةوةي لةبةر
ناوخؤدا،  رؤذنامةكاني لة كردنةوةت ئاطادار ٢٠٠٩/٢/٢٣ سةرةإاي
لة شَيوةي ئاشكرا بة نةبوون) (ئامادة بة كرايت ئةوة دادطايي لةبةر
بكرَيت بة تؤمةتبار (٢٤/كةتن/٢٠٠٨)وة بإياردرا ذمارة كةتني داواي

سزاكان ياساي لة ٢٤٩ طوَيرةي ماددةي
حةبسي سووك بة يةك ساأل سةرتا بة بة درا حوكم

بةم تةسليم بكةيت خؤت هةية بؤت وة درا فةرماني طرتنت وة
لةم هةية (أعتراض)ت مافي وة ثؤليس بنكةي نزيكترين بة يان دادطاية

ياسا. طوَيرةي بة بإيارة

دادوةر
حسن احمد نجاة

١٨٧/كةتن/٢٠٠٨ كوردستان ذمارة: حكومةتي هةرَيمي
٢٠٠٩/٥/١٠ رؤذ: وةزارةتي داد  

صادق سيد كةتن لة دادطاي
عبدالكريم نجيب حمه ابوبكر تؤمةتبار بؤ/

ئاطاداري بابةت/

رَيكةوتي لة رؤذي دادطايي كردنت ئامادة نةبووين لة ئةوةي لةبةر
ناوخؤدا،  رؤذنامةكاني لة كردنةوةت ئاطادار ٢٠٠٩/٣/٣٠ سةرةإاي
لة شَيوةي ئاشكرا بة نةبوون) (ئامادة بة كرايت ئةوة دادطايي لةبةر
بكرَيت تؤمةتبار بإياردرا (١٨٧/كةتن/٢٠٠٨)وة ذمارة كةتني داواي

هاتووضؤ ياساي لة ١/٢٣ ماددةي طوَيرةي بة
سووك حةبسى بة مانط) ٦) مانط شةش بة سةرتا بة درا حوكم

بةم تةسليم بكةيت خؤت هةية بؤت وة درا فةرماني طرتنت وة
لةم هةية (أعتراض)ت مافي وة ثؤليس بنكةي نزيكترين بة يان دادطاية

ياسا. طوَيرةي بة بإيارة

دادوةر
احمدحسن جناة

١٤٥/ج/٢٠٠٨ هةرَيمي كوردستان ذمارة:
٢٠٠٩/٣/١ بةروار: ئةنجومةني دادوةري   

شارةزوور كةتن لة دادطاي
ئاطاداري

محمد احمد قاسم راكردوو/ تؤمةتباري بؤ
بةثَيي بكرَييت دادطايي ئةوةي بؤ نَيردراوي ئةوةي لةبةر

ثةإاوي (١٤٥/ج/٢٠٠٨  لة سزادان ياساي (٤٥٦) لة مادةي
ثؤليسي بنكةي بة كَيشةيةي كة تايبةتة لةو دادطاكةمان)
نيية كراوت دياري جَيطةي ئةوةي لةبةر وة (شارةزوور)
كة بكةينةوة رؤذنامة ناوخؤييةكان ئاطادارت لة بريارماندا
ئامادةبيت دادطاكةمان بةردةم لة (٢٠٠٩/٦/٣) رؤذي لة
لةو هَينانت بؤ ثؤليس بنكةي نزيكترين بطةينيتة خؤت يان
ئامادةبونت بةبآ دةكرَيت دادطايي ثَيضةوانةوة بة رؤذةدا

ياسا. بةثَيي
دادوةر

على سؤراني كاروان ووريا

ذمارة/٢٤٦/ب/٢٠٠٩   ئةنجومةنى دادوةرى                                
٢٠٠٩/ ٥/٢٤ ِرَوذ/ بةرايى دوكان                                دادطاى

ئاطانامة
) ثيرةمةطرون/ شةهيدان حمة مراد رسوَل داواكار (

داواى مراد) حمة كارةكةى داواكار (رسول (سورداش) وَيراى شـارستانى لة ِراستطرى تَومارى بارى : داوالَيكراو
بـة بِريـارمـاندا بَويـة ( ( ثـةيوةند بَو ( (رسـوَل نـاوى لة طَوِرينى كردووة بـَو تَومار دادطاكةمان لـة سةرةوةى

كةسَى مافى ِرَيطرتنى (إعتراض) جـاهـةر ياسايى بارى شـارستانى مـادةى(٢١) لة بة ثَيى ِرَوذنامةيــةكدا لة بآلوكردنةوةى 
ثَيضةوانةوة  بة بكات سـةردانى دادطاكةمان ئاطانامةيةوة بآلوكردنةوةى ئةم لة دوايى ِرَوذدا ماوةى (١٠) لة ى هةية

ياسا. ثَيى بة ئةبينرَي داواكةى
دادوةر

فةرةج حسن كامةران

كار طةرموطوإى  بة ئاوا ساَلة ضةند بؤ باشة 

ضةند بَلَيى تؤ نةكراوة؟ تةرخان بودجة نةكراوةو

رؤذى رةشى بؤ هةرَيم حكومةتى سثى ساَلة ثارةى

كؤنةكرابَيتةوة؟ حيزب
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رةئوف محةمةد ئاالني

ساَلةي هــةذدة ئةم  ئةزمووني لة 
ــاردةي دي زؤر كــورديــدا، دةسةآلتي
ئةوةي بةديدةكرَيت، سةمةرة سةيرو
بدةم، ثآ ئاماذةي ءتارةدا لةم مةبةستمة
ئازاديءثَيضةوانةكةيةتيكةثَيشَيلكردني
كةساني كوردي  حيزبي  تاكة،  ئازاديي 
ئةوةي كة راهَيناوة ءا بةخؤيان سةر
ئازادييةو هةية كوردستاندا لة ئةمإؤ
بؤية شةهيدانة، خوَيني بةرهةمي
ناوةإؤكدا لة بةآلم بيثارَيزين، ثَيويستة
ئةزموونةي ئةو ثاراستني لة مةبةست
مانةوةي ثاراستني باسيدةكةن، ئةوان
خؤيانة بةرذةوةندي داهاتء دةسةآلتء
ئةو ديارة دةيةوَيت، خةَلك ئةوةي نةك
ضونكة هاتووةتةدي، بؤ مةبةستانةشيان
هةلومةرجيكوردستانناجَيطيربووةكة
ناجَيطيريي هؤكاري بوونة خؤيان هةر
هةَلطيرساني لة كوردستان بارودؤخي
بؤ كة حيزبةكان، ناوخؤي شــةإي
جارَيكيديكةطيانيرقءتؤَلةسةندنةوةو
خةَلكدا لةناو بةرامبةريان قبوَلنةكردنى
لة خؤيان كة طيانةي ئةو كردو زياتر
ئةوان هةر ثَيوةطرتبوو،  خوويان  شاخ
خؤيان ملمالنَيي شاخء عةقَلي بوون
ثاشان كوردستان، كؤمةَلطاي ناو خستة
نادروستيان فةزايةكي خؤشيان هةر
كةس كة خوَلقاند كوردستاندا  لةناو
جياواز ئازادو بيروإايةكي هيض نةوَيرَيت
ئاراستةبكرَيت، دةرببإَيتء خؤيان لة
حيزبي بة دةكرد تؤمةتباريان ضونكة
دةستي طَيرةشَيوَينء بة يان ناكؤك
بتوانن تا دةكرد، تؤمةتباريان  دةركي
بكةنةوةو كث دةنطانة  ئةو  بةئاساني
ديارة بسةثَينن،  خؤيان ضاكتر باشترو 
بةدةرة نةطونجاوةو شَيوازَيكي ئةمةش
ئازادييء بة داننان شَيوازةكاني ياساو لة

مرؤظ. مافي
هاتني بةعسء رووخاني لةثاش
دامةزراندني بؤ هةوَلدان ئةمريكاو
كورديية حيزبة  عَيراقي، ــةتــي  دةوَل
ءازيان كوردستان دةسةآلتدارةكاني
كة هَينا كــورد دوري  ستراتيذي  لة 
حكومةتَيكي دامةزراندني كةركوكء
بة خزمةت خةريكي هةر بوو، يةكطرتوو
ئةوانة ناوبذيواني رَيكخستنء  بَيطانةو
نابينن، رةوا هيض بة كورد ئَيستا كة بوون
كؤبوونةوةكاندا كؤإو لة زؤرجاريش
كورد شــةإي بةغدا لة ئَيمة دةَلَين 
هةَلبذاردنةكانيش نزيك كاتَيك دةكةين،
سةدان خةَلكء ناو دةكةونة  دةبينةوة،
ئاكامةكةشي دةدةنء خةَلكي بة بةَلَين
دَينة كة ساَلةءاية، هةذدة ئةم وةك هةر
هةَلبذاردن، بريقةدارةكاني شيعارة سةر
مافي ديموكراسيء مةدةنيةتء ءةك
ديكة، ضةنداني ئــازاديــيء... مــرؤظء
دةبَيتة هَيزَيك  دةكةن هةست كة  بةآلم
دةسةآلتةكةيان ئةوان، بؤ ئةَلتةرناتيظ
سةربازييء هَيزي توندوتيذييء بة
دةكةنء حكومةت خؤيان مكؤم ثارةي
بةخشينةوةي هةإةشةو بة هةوَلدةدةن
بةرن، خشتة لة خةَلكي دةمانضة ثارةو
ئؤرطانةكاني هةَلبذاردني لة ثَيشتر ءةك
بةآلم ثَيكراوة، هةستي حيزبةكاندا
زياترة، زؤر مةترسيةكانيان ئةمجارة
نزمترين تا دةسةآلت باآلترين لة بؤية
دةنطي ضونكة خؤيان، كةوتوونةتة ئاست
ناكإدرَيتء ثآ خةَلكةيان هةموو ئةم
توندوتيذيي ــةو ــةإةش ه نــاتــوانــن
ضاودَيراني بووني  لةبةر  بةكاربهَينن 

راطةياندن. كةناَلةكاني بيانيء
هةَلبذاردني لة كوردستان  خةَلكي
زؤر كوردستاندا ثةرلةماني ئةمجارةى
ثَيشوازي طةرموطوإتر بة جاران لة
ئومَيدو ضونكة دةكةن، ثرؤسةية لةو
سيستمي سةرةتايي طؤإاني هيواي
بؤية كوردستاندا، لة دةسةآلتداريية
خؤشي بووةتة خةوني كةس  زؤر الي

بةديهاتوو. ئايندةي

پارتء حيزبةکان دةروَيشة موهةريجةکاني

پارتةکاني حيزبء سةراني  عةقَليةتي
عةقَليةتَيکي هةَلگري سةرةتاوة لة هةر کورد
توندءتيژييء پإ دةرةبةگانةي کؤنةخوازي
مافي پَيشَيلکردني دژةکانيء لةناوبردني
لةوةدا درَيغي هيچ بووة، کورد جةماوةري
نانةوةو دوژمنايةتي  بة کة نــةکــردووة 
کوشتني خةَلک، حاَلي ماألء سووتاندني
بلؤکء بةردء بة خؤي  سياسييةکاني  دژة
دارکاريکردنء دةرهَينانء دان نينؤکء
هةَلواسينء دةيان قوچ لنگةو بةشوأل لَيدان،
جةستةييء ديكةي ئةشکةنجةي جــؤر
کورد جةماوةري بمَينَيتةوهء ــي دةروون
نيية سةيريش بکات. چاوترسَين هةردةم
حوکمکردني لة ساأل (١٨) پاش توانييان کة
بَيئيرادةو جةماوةرَيکي کوردستان، هةرَيمي
ئةو الي کة دروستبکةن،  بَيدةسةآلت 
هةريةکةو بارزاني ماليکيء تاَلةبانيء
حيزبة دوو لةمإؤدا  نيية؟! جياوازييان 
جةماوةرة ئةو چؤن  نازانن دةسةآلتدارةکة 
راي ئةوةي پاش بکةنةوة، ئةکتيڤ کوردة
بةبآ کوردستان جــةمــاوةري زؤربــةي
باشترة کة ئةوةي گةيشتووةتة چةندوچوون
مةرکةزيي، بة  ببَيتةوة جاران ءةک  عَيراق
لة ديكةش بوارةکاني هةموو دارايـــيء
ئةم ديارة بکرَيت، کؤنترؤأل  مةرکةزةوة 
کوردستانةوة خةَلکي بؤگةني لة هةَلوَيستة
لة نةبوو هةميشة خةَلکة ئةو باشة هةر نيية،
نةبوو ئةو هةر ياخيبووة، بةعس حکومةتي
ئةم حيزبانةشي قوربانيداء راپةإيني کردو
بوونة کة  خؤيةوة، بةسةر کةَلةگا بة  کرد
کوردي هــةزار چةندين کوژراني مايةي
هةر کوردستان، پارچةکةي چــوار هةر
تا پَي.کا.کا-ةو هةواداراني چةکدارء لة
ئةوةي هتد. ئَيرانء... کؤمةَلةي ديموکراتء
بؤ خؤي کورد نةکرا، کورد دوژمناني بة
بة دنيادا بووة حيزبَيک کرد، ئاخر لة ئةواني
خؤي شارَيکي دوژمنةکةي سوپاي تانکء
بةم چةکدار هَيزَيکي ميليشياي داگيربکاتء
خؤي دةسةآلت ئَيستاش چةشنةءة دةربنَيت،
لةم ديكةش اليةنةکةي حاَلي ديارة بَيت،
مانةوةيةدا لةپَيناو  ئةويش نيية،  باشتر
ئةوي ســةر  هَيناية ــاســداري پ سوپاي 
کوردستان خةَلکي لة گلةيي  بؤ ئيتر ديكة.
دةسةآلتي زوو خواخوايةتي کة دةکرَيت
کة حيزبانةي  ئةو تةواوبَيت، حيزبانة ئةم 
گةإانةوة الستيک پَيآلوي بة باآلکاني ئةندامه
شانازيية)، ئةمة (هةرچةندة کوردستان
سيحرَيک چ بة ئةوةية شورةييةکة بةآلم
قارونء بوونة هةريةکةيان ساَلَيک چةند بة
هيچ سةرؤکي کة  خةياَليي، دةوَلةمةندي 
حةشيشةو تلياکء فرؤشياري نة مافيايةکء
ئةوةندةيان جةستةي ئافرةتان بازرگاناني نة
بة ئةمانة ئةوةية پرسيارةکة دةستدةکةوَيت،
ئؤتؤمبيلء ء خانوو خاوةني بوونة ئاوا چي
رَيستؤرانتء.. ئوتَيلء ئاپارتمانء ڤَيلالو
بؤئةوةي کةس نيية بةس ئةمة هةر هتد. ئيتر
کة نيية بةس ئةوةندة يان  پَينةدا؟ دةنگيان
ءاستةء بةبآ کوردستان هاوآلتييةکي هيچ
فةرمانطةکاني دامودةزگاو لة ءاستةکاري
ئةوةندة، هةر نةک  ناإوات، کاري  هةرَيمدا
حکومةتدا دامودةزگاکاني لة هاوآلتي بةَلکو
سوکايةتي دةکرَيتء رةزيل چةشنَيک بة
تةواوکردني بؤ  دةبَيت  کة  پَيدةکرَيت، 
موعامةلةيةکيئاسايى،چةندينرؤژچاوةإآ
هةَلگرَيت، کاسبي کارء لة دةست بکاتء
بنَيتة ئةوةي پآ بةبآ خاوةن ءاستةکة کةچي
هةموو تةلةفؤنَيک دةزگايةکةوة، بة هيچ ناو
هةرَيمةي باشة ئةم حکومةتي ماشيية، ئيشي
سيخوإو هةموو ئةم خؤ حيزبةکه، هةردوو
با هةية، پياوانةيان دةروَيشء جاسوسء
بؤ لةمانة بنَيرن دانةيةک ماوةيةک چةند بؤ
دامودةزگا فةرمانطةو ئيشوکاري ضاودَيريي
بَيکارو پإن لة فةرمانبةري کة جوانةکانيان،
دامةزرَينراو، راپةإين دواي نةخوَيندةوارى
مةسئولةکاننء کةسوکاري زؤربةيان کة
چاخواردنةوة سةعاتَيک  پاش  بةيانيان
هاوآلتيياني ئةشکةنجةداني بة دةستدةکةن
گَيچةأل بةسةريانداو نازکردن موراجيعء
با کارةکانيان، دواخستني بؤ دؤزينةوة
خةَلکي لة ئةوةي داوا بنةماَلة پَيش هةردوو

ئةم فةرمانطة هةَليانبژَيرن، کوردستان بکةن
بکةنةوةو چــاک خؤيان ناشيرينانةي 
واستة کةسوکارة بة نةهَيَلنء گةندةَليي تَيدا
ماَلةوة، بنَيرنةوة خؤيان دامةزراوةکاني
دابمةزرَينن بَيکارانة  گةنجة ئةو  لةجَييان
بگرة نييةء حيزبةکانيان بؤ ئينتيمايان کة

لَيدةکةن؟! نةفرةتيشيان
حيزبةکان دةروَيشي ئاشکراية بةآلم
يان دةيبيننء ئةو گةندةَليانة نابينن، هةموو
بة هةر نةيبيننء کة دةگةإَيت ءا کاريان
هةَلبدةن، حيزبةکانياندا شةوكةتي شانء
دةروَيشانة ئةم زؤري بةشَيکي بةداخيشةوة
بوونةتة ـــوردن.. ک رؤشنبيراني بةناو
کارة ناتوانن حيزبةکانياننء دةروَيشي
ببينن، حيزبةکانيان دزَيوةکاني خــراپء
هةر کــؤرس بة بـــةردةوام فَيرکراون ءا 
پَيشةوة خؤبردنة ستايشء ســروودي
لةثَيناوي نةمانبيني جارَيکيش  بؤ بخوَينن،
نايةک دادپةروةريدا  ديموکراتيء خةَلکء 
ناإازيبوونَيک دةرةوةو بَيتة دةميانةوة لة
تاآلنء دزيء هةموو لةو  باس بدرکَيننء
بکةن، نادادپةروةريية نانبإينء بــردنء
دادپةروةريي ديموکراتيء  دةزانن  چونکة
ناية بةرگةي کاَلة کرچء هَيندة ئاغاکانيان
نانبإاوو تَيکةأل دةکةنء دؤشاو دؤو ناگرنء
نايةک باجي لةوانةشة دةبــن، ماَلوَيران
زيندان گؤشةي تَيهةَلدانء يان کوشتن
ءايکردووة پةروةردةکردنة شَيوة ئةم بَيت،
هةستةوة بةهةمان حيزب دةروَيشةکاني
تَيگةيشتوون ءا ببيننء ديكة کةساني
هةية مةيلَيکيان قسةدةکةنء کة کةسانَيک
بة ئةمةش گــؤإان،  ليستي گــؤإانء بؤ 
نةوشيروان گؤإانء ليستي  بؤ دةروَيشي
پةروةردةکراون ئاوا  ئيتر  دةزانن،  مستةفا
کةسانَيک لةدةرةوةي نيية بإوايان بةوة کة
ئامادةبن تايبةت، بةرذةوةندييةکي هةموو
دادپةروةرييء گؤإانء لةپَيناوي قسةبکةن
حيزب دةروَيشةکاني گشتيدا، بةرذةوةنديي
مستةفا نةوشيروان دةروَيشي  بة ئَيمة
ئةوةيانة هةراي هاتء کوَيرانة دةزانــنء
ناإازيبوونء نووسينء  هةموو  ئةم کة
مستةفاداية، نةوشيروان لةپَيناوي قسةکردنة
دةَلَيم حيزب دةروَيشةکاني بة لَيرةدا بؤية
کةمَيک چاوةکانتان بکةنةوةو هةوَلدةن تکاية
کة بشکَينن  دةنگيية يةک رةنگيء يةک ئةو 
بزانن هةوَلبدةن  دةکات، کوَيرتان خةريکة 
بنبةردو يةکَيتييةک کة ئَيستا پارتيء بؤچي
لَي خةَلکي  کوإي نةما کوردستان داري 
رؤژگارَيک بؤ بزانن  ــةدةن،  ن بةکوشت
کردبووة گيرفانةکانيان مةسَلةحةتي شةإي
تاکء ئازاديي شةإي بيروباوةإو شةإي
حيزبي لةگةأل مةدةنيةت ديموکراتيء
ئَيستا حيزب دةروَيشةکاني تکاية بنةماَلةدا،
يةکَيتيدا پارتي لةنَيواني جياوازييةک هيچ بؤ
يةکَيتييةو پارتي كونفةيةكونَيك بة نييةو
ئةي کوا جياوازييبيروباوةإ، يةکَيتيپارتيية،
بيروباوةإو ــيء ــازادي ئ حيزبي ال کــام 
ال کام ئةي بوو؟  مةدةنيةت ديموکراتيء 
چاوتان بؤ بنةماَلةو پاوانخوازي بوو؟ حيزبي
يةکَيتي پارتييةو ئَيستا بؤ ناکةنةوةو ناپرسن
يةک تَيکةآلوبوونء ئايا ئةم يةکَيتيية؟ پارتي
فةرزيکردووة کورد بةرژةوةنديي دةنگيية
ئةي ئاغاکان؟ گيرفاني بةرژةوةنديي يان
گيرفانةکان تا بــوو ــک  رؤژگــارَي بؤ  کــوا 
دادوبــَيــدادي پــاإانــةوةو يةکنةخرابوون،
ئةنفالةکانء کةسوکاري شةهيدانء دايکي
چي چيء نووسةرانء ئايينيء مامؤستاياني
خاتري بؤ کة لَينةکةن ئةوةيان داواي نةمان
ءاز کوردستانء خوَيني شةهيدةکان، کوردو
بةآلم بکةن، بةيةکدا باوةش بهَيننء شةإ لة
ئةورؤژگارةبةبةهانةيجياوازييبيروباوةإ
خةَلکيان کوإي دةکردو يةکتريان شةإي
بوون گيرفانةکان کة کةچي دةدا، بةکوشت
ئاراوةو هاتة ستراتيژيي رَيکكةوتني بةيةک،
يةکَيتي پارتيء ناتوانرَيت زةرةبينيش بة
ريکالمکردني هةموو جيابکرَينةوةو لةيةکتر

بَلقي سةرئاو. بة بوون جياوازيي بيروإا
هيوادارم بَلَيم ئةوة  دةمةوَيت  لَيرةدا
من گةإانةوةيةي ئةم حيزب دةروَيشةکاني
لَيکنةدةنةوة ءا ناوخؤ، شةإي رؤژگاري بؤ

بة حةز بکةمء رؤژگارة ئةو تاسةي من کة
پارتيء رَيککةوتني بکةمء ماَلوَيرانيي شةإو
ئةم هةرچةندة ناخؤشبَيت، ثآ يةکَيتيم
ئاَلؤزةو جاَلجاَلؤکة تةوني ءةک رَيكکةوتنة
بةآلملةستراتيژيهةردوو بةناوستراتيژيية،
مةرج بةديناکةين، ديكة هيچي زياتر بنةماَلة
نيية ئينسانباسيهةرچيةکيکردتاسةي ئةو
جگة ناوخؤ شةإي بةپَيچةوانةوة بکات، شتة
هةموومان، ژياني ءةستاندني ءَيرانکردنء لة
بوو بة لَيشاردينةوةو ئازيزي زؤر هاوإآء
ماَلوَيرانکردن، کارةساتء سةدان مايةي
بؤ رؤژگارة  ئةو بؤ  من  گةإانةوةيةي  ئةم 
پارتيء مةستةکاني دةروَيشة بة کة ئةوةية
سةردةمَيکدا هةموو عةجةب لة بَلَيم: يةکَيتي
چاوي خؤَلکردنة ستايشء لة مةستنء هةر
رؤژةو هةر هةية، باآلتان دةستَيکي خةَلکيدا
خةواَلوو کؤرسَيکي لة دةژةننء ئاوازَيک
ئةم حيزب کة لةکاتَيکدا نين، ديكة هيچي زياتر
دار گةآلي ءةک دؤزةخء کردبووة ءآلتةي
شارةکان، بؤ دةهاتنةوة گةنجةکان تةرمي
ئاغاکاني بةدَلي  بوونء مةست هةر  ئَيوة
حيزبئاگريشةإتانخؤشدةکردوبةسةدان
ناوخؤو شةإي بة دةدا  رةواييتان  شَيوة
ئةم کرد، بةيةکتري دونياتان سوکايةتي
دوو شاردا سآ لة  داإزاندو کؤمةَلگايةتان 
برينء داختان ناکؤکيء حکومةتء هةزاران
دةورانةکة دواتر کة ءآلتةوة، دَلي ئةم خستة
ناتوانن اليةکتان تَيگةيشتن هيچ ئيتر گؤإاو
بةسةر پَيتان تةواوبکةن، يةکتري بةشةإ
خوَينةي گؤمة برينء کوژراوو هةموو ئةو
گيرفانةکاندا نزيکبوونةوةي لةپَيناو نا، شةإدا
نة ئةوةي ءةک کردو بةيةکدا باوةشتان
کاَلترتان گوأل لة بارانء نة ديبَيتء باتان
کوژراوةکاني هةموو نةوتبَيت،  بةيةکتري
ئارةزووةکاني قورباني بوونة ناوخؤ شةإي
ژنء کچء دونيايةک خؤيان لةدواي ئَيوةو
بوون، رةشپؤش کورد قوإبةسةري دايکي
کةوتنة بَيالنة  باوکء  بآ منداأل  هــةزاران
بوون، سةرگةردان شةقامةکانء سةر
شاديء رةزمي  بةزمء کةيفء لة ئَيوةش 
لة ستايش بوونء مةست مةستي خؤشيدا 
نةداية غيرةتتان کةمَيک نةوت، هيچتان زياتر
شةإو تَيکداني بَلَين ئاغاکانتان بةرخؤتانء بة
دزيني بإينء کوشتنء کؤمةَلگاو حکومةتء
دوژمن سوپاي  هَيناوةوةي خةَلکء داهاتي 
تاوانانةتان هةموو  ئةم چيدا لةپَيناو  بؤ،
هيچتان کردة دؤزةخ ءآلتةتان ئةم ئةنجامدا؟
تةواوي کة سةردةمةدا لةم ئَيستاش نةوت،
بَيزاربووةو بنةماَلةية دوو لةم خةَلک
يةکساني دادپةروةرييء گؤإانء ئومَيدي
لة بةَلَي ءآلتةية، ئةم تاکَيکي هةموو خةوني
دةستانکردووةو رابردوو ءةک ئَيستاشدا
دژايةتيکردني ئاغاکانتانء  ستايشکردني  بة
بةبآ گؤإان، ليستي مستةفاو نةوشيروان
بةرپرسيارَيتيء هةستي کةمَيک ئــةوةى
گؤمةَلگاية، ئةم بؤ هةبَيت دَلسؤزيتان
چةقبةستووة دؤخة گةندةألء دةتانةوَيت ئةم
تَيرنةخؤن هةر ئَيوةش بمَينَيتةوةو هةروا
برسيکردن، خةَلک خؤدةوَلةمةندکردنء لة
بَيبنةما بةتاألء لَيدواني هةرجارةو کؤمةَلَيک
تةواوي لَيدوانانة بةم دةتانةوَيت دةدةن،
ليستي گؤإان مستةفاو نةوشيروان هةوَلي 
کؤمةَلگايةکي بنياتناني  بؤ بکةنةوة  بچووک
لة دوور باشتر، دةسةآلتَيکي يةکسانء 
گةندةَليءپاوانخوازييبنةماَلةييءدادگايةکي
دَلنيابن ءةکيةک، ئازادييةکي سةربةخؤو
هةوَلي هةموو دةَلَين کة لَيدوانانةي بةو
لوتکةي بة گةيشتنة بؤ مستةفا نةوشيروان
گؤإانء دادپةروةريي نةک خةمي دةسةآلت،
قسة لةم کة گوَيي ئةم كؤمةَلگاية هةرتاکَيکي
دَيت، عةقَلتان بة پَيکةنيني دةبَيت عةنتيکانة
ئاخرئةگةرهةوألء خةمي نةوشيروانمستةفا
نةبَيتء يةکساني دادپةروةرييء گؤإانء بؤ
نةوشيروان پَيشتر  خؤ بَيت، دةسةآلت  بؤ
هةرةمي لة نيشتمانيدا يةکَيتي لة مستةفا
خةونَيکي خولياو هةموو دةسةآلتدابوو،
گؤإانء خةمي لة دوور هةبواية بؤخؤي
ءةک دةيتواني کؤمةَلگا،  دادي  ئازادييء
خوليايةکي خةونء هةرچي ئَيوة ئاغاکاني
پَييبگات، دةوروبةرةکةي خؤيء بؤ هةبَيت

خةونء چونکة  مستةفا نةوشيروان بةآلم 
دادپةروةرييء دةسةآلتء  گؤإاني خولياي
لةو نةيتواني دةوَيت، هةمووان بؤ يةکساني
خؤي مانةوةي بة درَيژة  باآليةيدا  پؤستة
دةوروپشتي پؤستةدا لةو  تَيگةيشت بدات،
هةربؤية گيراوة، چيء چي دزو گةندةألء بة
حةشاماتة ئةو لةدةرةوةي ئةوةيدا بإياري
بخاتةگةإ، خؤي هةوَلي  دزةوة  گةندةألء
ئاخر سةيرة هَيندة دةروَيشانة ئةو لَيدواني
دةسةآلتدا هةرةمي لة کةسَيک دةبَيت چؤن
سفرةوة لة ديكة جارَيکي ءازبهَينَيت، بَيتء
بة گةيشتن بؤ  بخاتةگةإ خؤي  هةوَلي
بؤ مستةفا نةوشيروان هةوَلي دةسةآلت،
هةمووان، بؤ باشترة ژيانَيکي گؤإينء
دوورة زؤر بَيت دةســـةآلت بؤ  ئةگةر
ئةوةي ءةک پؤستَيکي مستةفا نةوشيروان
چاک ئةمة خؤشي دَلنيام دةستکةوَيت، خؤي

دةزانَيت.
باسبکةم، ديكة نموونةيةکي دةمةوَيت
سةرؤکي بوو، پارتي  کة ناميق  جةوهةر
نوقمي کة ئةوةدا لةپَيناوي بوو، پةرلةمان
کةرامةتي نةبَيتء دزيــة گةندةَليء ئةو
ئةم دةپرسم لَيرةدا ءازيهَينا، پارَيزراوبَيت،
جارَيکي کة پارتي لةدةرةوةي دةزانَيت پياوة
لَيرةدا ئايا پةرلةمان. سةرؤکي نابَيتةوة ديكة
پارتيء لة ئةم هاتنة دةرةوةية کة نابينين ئةوة
لةپَيناوي دةسةآلتة لةدةستداني يةکَيتي،
بة گةيشتن نةک دادپــةروةريــدا، گــؤإانء
دوو ئةم دةروَيشةکاني  بةآلم دةســةآلت،
ببينن، خؤيان ئةمالوالي  ناتوانن حيزبة 
ناشيرينکردني دژايةتيکردنء لة بةردةوامن
خةمي لة بةإاستي کة  کةسايةتيانةي  ئةو
گوماناويية گةندةألء  دؤخة ئةم ئــةوةدان
ببَيتة حکومةتء پةرلةماني کورديش بگؤإن،
بة تةنيا هةمووان، پةرلةماني حکومةتء
ميزاجيدةستةوتاقمَيکئيشنةکاتءتةواوي
خواستء داواکاني خةَلکي کوردستان بخاتة
ئَيمةش ديارة بيرچوونةوة، رةفةي سةر
تايبةت بةرذةوةندييةيةکي  لة هةموو دوور
نةوشيروان لة داکؤکي هةستةوة بةو هةر
تةنيا دةکةين، ــؤإان گ ليستي مستةفاو
ژياني باشترکردني ــؤإانء گ بةئومَيدي
بوارةکاندا، هةموو لة  کوردستان خةَلکي
باشترکردنةية ئاوا گؤإانء ئومَيدي تةنيا ئةو
دةکةين کوردستان خةَلکي لة تکا شَيتگيرانة
حکومةتَيکي بنياتناني بؤ بةويژدانةوة کة
خؤ بدةن، گؤإان ليستي بة دةنگ باشتر،
زؤرينةي گؤإان ليستي سبةي هاتوو ئةگةر
خةَلکدا داخوازيي لةئاستي هَيناو دةنگةکاني
حيزبة دوو ئةم ئَيستاي ءةک نةبَيتء
ئَيمة ئةوکات  ئةوة بکات،  خةَلک لة  پشت
دوو دةسةآلتي لةم رةخنة  ئَيستا چؤن 
بةهةمان ئامادةين سبةي دةگرين، حيزبة
لة رةخنة توإةتريش بگرة هةناسةو
بگرين، مستةفا نةوشيروان گؤإانء ليستي
گؤإانء لةپَيناو تةنيا ئَيمة داکؤکيي چونکة
نةک خةَلکة، حکومةتء ژياني باشترکردني
ئاواز بةيةک حيزب دةروَيشةکاني ءةک
هيچ نةتوانين بينء ستايشکردن فَيري هةر
لةبةر نةبينين، دةسةآلت خواروخَيچييةکي 
سپيء بَلَيين رةش  بة حيزب ئاغاکاني  دَلي
دةسةآلتة ئةم باشةي گةورةييء لة سةآلوات
دوو حيزبء لةم رةخنة ئةمإؤ کة بدةين. ئَيمة
ناگةإَيتةوة ئةوة بؤ دةگرين، دةسةآلتة
بين، مستةفا نةوشيروان کؤرسي کوَيرانة
مستةفا نةوشيروان  دةگةإَيتةوة ئةوة  بؤ
گشتيداو بةرذةوةنديي لةپَيناو بةجديي
خةمخؤري تاقة باشترکردن، گؤإانء بؤ
خةونء ئَيمةش مةيدانةکةيةو بةدةنگي
کةوتووينةتة هةيةو  گؤإان  بة  ئومَيدمان
نةک خؤمان  ئومَيدةکاني  خــةونء  دواي
حيزب دةروَيشةکاني بةآلم ديكة، کةسَيکي
بؤية ئومَيد، خةونء لة  بةتاَلکراونةتةوة
بة هةر نييةء  بنياتنان گؤإانء بة بإوايان 
ئةويش دةَلَينةوة، ســروود يةک  کــؤرس
بةردةواميي بؤ هيچة بَيماناو سروودَيکي
دَيوةزمةکةي بنةماَلة  دوو  دةســةآلتــي
دادَيت ــک رؤژَي بَيگومان کة کوردستان، 
لةسةر ريسوابکرَينء  تةواوببَيتء رؤژيان 
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وآلتانى موخابةراتى لةاليةن «جةنطَيكى ثرسيارَيكى رؤذنامةكةدا دةَلَين: بةإَيزيان لةوةآلمى بآلوكراوةتةوةو

دةكةن». جَيبةجَيى راطةياندنةكانمان لةطؤإَييةو ئَيمة لةدذى دراوسَيوة
هةروةك رؤذنامةنووسان، ثاأل دةيخاتة ترسناكة تؤمةتَيكى حكومةت سةرؤكى قسةكةى كة لةوةطةإَيين با
مانيفَيستَيكى ئاشكراى حةآلَلكردنى خوَينى كة ناكةم، دؤزةخيية كؤتةيشنة لةسةر ترسناكى ئةو قسةش لَيرةدا
ضةند سادةو دَيإَيكى ضةند بةَلكو خيانةت، بةجاسوسىء  تؤمةتباركراون  لةبةرئةوةى رؤذنامةنووسانة،
دةكةم، دةسةآلتدار حيزبى هةردوو زةبةالحةى ئيعالمية مةكينة ئةو حكومةتء سةرؤكى ئاراستةى ثرسيارَيك
خيانةت جاسوسيكردنء بةهةلهةلةى وآلتةكةم ئازاكانى رؤذنامةنووسة كارة رةخنةييةكانى دةيانةوَيت كة

بكةنةوة. بةتاأل
ئةم بةتايبةت لةمكاتةدا دةسةآلت قةَلةمةكانى حيزبء هةردوو بةرثرسانى بؤضى طومانة ثرسيارو جَيطةى
دةسةآلت حكومةتء ئةهليةو ميدياى جدييةكانى رةخنة بةرجةستةبوونى ئةمة ثَيمواية من دةوروذَينن، ثرسة
خيانةت. نةبَيت بةجاسوسيكردنء رؤذنامةنووسان تؤمةتباركرنى نةماوة، ديكةيان بةدةستةوة وةآلمَيكى هيض

ئايا دؤسييةى هيضرؤذنامةنووسَيكىتَيداية، بةوتؤمةتةدادطايى باتةماشايةكىتؤمارى دادطاكانىهةرَيمبكةين،
رؤذنامةنووسَيك ئةطةر سةريهةَلداوة، هةرَيمةدا لةم ئةهلى  رؤذنامةى لةوكاتةوةى ثَيمواية من كة كرابَيت،
بةَلكو بةداردا، كرابوو زةمان بوو حةوت نةك ئَيستا لةسةر بواية، تؤمةتةى سَيبةرةكانى ئةو شَيوازَيك بةهةر

دةكرا. ئامادة لةسةر ميهرةجانى كةرنةظاألء سةدان ئةويشةوة لةسةروو
نةما سازش كة سياسيانةى لةو زياتر خؤشدةوَيت، نيشتمانيان ئةهلى ميدياى رؤذنامةنووسانى بَيطومانم
نةيكةنلةبةردةمنةيارةكانمانتةنيابؤئةوةىضةنددةستكةوتءئيمتيازَيكىشةخسىءبضووكياندةستبكةوَيت،
بةناوى نيية بؤى رووبةرَيكة كةس نيشتمانثةروةريش ئينتيماي نابَيت، رازى ثَيي نةفس بةرز مرؤظَيكى هيض كة
باشتر دةبينين بةدونيايةكةوة خةون دةطرين رةخنة ئَيمة كة بكات، ثَيوة موزايةدةى بكاتء قؤرخى جياوازةوة
دةطرَيت رةخنة ئةهلى ميدياى رؤذنامةنووسَيكى كة شَيواندوويانة، حيزب هةردوو سياسييةكانى ئَيستا لةوةى
رَيكخراوى ئةمريكاو دةرةوةى وةزارةتى راثؤرتةكانى ئةوة بةَلكو نيية، تةنيا بة مرؤظ مافةكانى لةثَيشَيلكردنى
طةندةَلىء لةناشةفافيةتء باس  كة دةكةن، بؤ ئاماذةى راشكاوانةتر يونامية ئينتةرناسيؤناألء  ئةمنستى
رؤذنامةنووسة ثإؤفيشناآلنةتر داناترو  لةئَيمة ثارتيةوة، يةكَيتىء اليةن لة دةكةين دةسةآلت قؤرخكردنى
لةنيويؤرك ئةندرؤ كريستؤظةر لةطارديانء هاوارد مايكأل لةنيوزويكء  ساموَيَلز لينكؤس وةكو  بيانييةكانى
لةثةيمانطاى ناكةم رؤبن مايكأل لَيرةدا باسى دةكةنةوة، ئاطادار جيهانى لَي طشتيى دةكةنء راى باسى تايمز
ثياوى ئةمانةش بةإَيزينة ئةى هةية، ناوة بةو حةساسيةتيان ثارتى يةكَيتىء ضونكة ئةمريكى، ئةنتةرثرايزى

يان سوريا؟! توركياو ئَيرانن
دؤسييةو كة دةكةن، لةكاتَيكدا خيانةت جاسوسىء باسى سياسييةكان سةيرة لةوآلتَيكدا بةرثرسانء ثَيم
«ثإؤفيشناأل»يان درَيذو دوورو فايلي نةبوون ئةهلى رؤذنامةنووسانى ئةوة ئاشكرابوون، بةعس فايلةكانى
ئةو موخابةراتى دةزطاى ئةستوورةكانى ديوارة  رؤذةى  ئةو  بؤ وةيل  بوون، سياسييةكان بةَلكو هةبوو،
ئةوة دةردةكةوَيت ئةوسا  باسياندةكات، حكومةت سةرؤكى جةنابى كة سةرثشت، دةخرَينة  وآلتانةش
فايالنة ئةو رؤذنامةنووس وةكو ئَيمة كة  دواتريش يان سياسييةكان، جاسوسين رؤذنامةنووسانين ئَيمةى

نازانن!! رؤذنامةنووسى ئيتيكى ئَيوة دةكرَيينء ثَيماندةَلَين داداطايى تةشهير بةتؤمةتى بآلودةكةينةوة
ثةنجة ئازادن ئةوة رؤذنامةنووسانى ضونكة بكرداية، سوثاسى رؤذنامةنووسانى حكومةت سةرؤكى دةبواية
سياسيةكانةوة اليةن لة دةسةآلتةوة بةكارهَينانى خراث مشةخؤريىء رَيطةى لة برينانةى ئةو سةر دةخةنة

ئةزموونةكةمانةوة. جةستةى كةوتووةتة
باشكردنى لة خةياأل بكةيت، تؤمةتبارمان بةجاسوسيكردن ئةوةى لةبرى هةرَيم حكومةتى سةرؤكى جةنابى

بكات. نطرؤ ئايندةشمان نةوةكانى خؤمان نةك نةماوة هَيندةى طةندةَلى كة بكةرةوة هةرَيمة ئةم

www.asiacell.com
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محةمةد:  بةط دارا بازرطان،  

خراث شتي قازانجدا لةثيَناو هةن «ضاوضنؤك» بازرطاني هةندَيك
كوردستانةوة دةهيَننة

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

خواست زيادبوونى بؤ دةطةإَيتةوة ئةوةش
نةوت لةسةر

%0.33

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

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

دؤالردا. بازاإى خستنة

% 0.001

ل٧ 

بةرةو طفتوطؤكردنى بودجة

ثةرلةمان نةضووةتة خؤيدا لة كاتى هةرَيم بودجةى سالََيك هيض

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

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

ئاَلتوندا لة بةهاى ناجَيطيرى بؤ

% 0.025 

مةعروف نةرمين د.

فةرمانبةران زؤربةى

بَيكاريي حاَلةتي لة

هيض دةمامككراودانء

نييه بةرهةمَيكيان
٤-٥ ل
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دةكةن» خؤياندا خـةملَيَنـــــراوى بــــــودجـةى لـة مـوبـالةغة هــةرَيم «وةزارةتةكـانـى

دةبَيت رؤذ بةردةوام ماوةى سآ لة سلَيمانى دةكرَيتةوةء ئَيران ئيسالمى كؤمارى ئةمإؤ ثَيشانطاى

دَيت، بةوشَيوةية كة بودجةية
فاكتةرةكانى هةموو ناتوانرَيت
وةك كــوردســتــان ئــابــووريــى
وةك بكرَيت، جَيبةجآ خــؤى
لة دةيةوَيت  «ئةوةتا وتى: ئةو 
ببإَيتء ثــارة هةرَيم بودجةى
مؤبايل كؤمثانياكانى لة بــاج

وةربطرَيت».
بــريــكــارى ــى، ــةب ــــازأل ن د.ف
لة دارايـــى عــَيــراق، ـــى وةزارةت
وت: رؤذنامةى بة  لَيدوانَيكيدا 
قسةم مةسةلةية ئةو «لةسةر
لةسةرى ضيتر ــردووةء ك زؤر

بة وةزارةتى قسةناكةم، ثةيوةندى
كوردستانةوة هةرَيمى دارايــى

دةزانن». باشتر ئةوان بكةن
تاَلةبانى، بايز  لةوبارةيةوة 
حكومةتى دارايــــى وةزيــــرى
رَيطاى لة  «ئَيمة وتــى: هةرَيم،
بــةردةوام نوَينةرةكانمانةوة
ئةو كة بؤئةوةى هةوَلداين لة
ضونكة بكةين، ضارةسةر كَيشةية
بةوشَيوةية دةمانةوَيت ئَيمةش
كاريطةريى لةبةرئةوةى نةبَيت،
هةرَيمى ثــرؤذةكــانــى لةسةر 

هةية». كوردستان

ورد ئامارى

نيية داهات لةسةر
ســةرؤكــى ــم، ــةري مــحــةمــةد ك
وتى: كوردستان، ئابووريى مونتةداى
وردةكارييةكانى هةموو  «ثَيويستة
ــان ــةك وةزارةت خةرجيى داهـــاتء
ئةوة تائَيستا بةآلم شةفافبن، ئاشكراء
كوردستاندا». بودجةى لة نيية بوونى

ثسثؤإى مةعروف، د.نةرمين
كؤلَيذى مامؤستاى ئابوورىء بوارى
زانى ثَيويستى بة ئابوورى، كارطَيإىء
هةرَيمى حكومةتى وةك بزانرَيت كة
هةرَيمى ١٧٪ى ثشكى لة كوردستان 
وةك ضةندة، داهاتمان كوردستان
خؤمان داهاتى بزانين «دةبَيت وتى:
هاوآلتييان ثَيويستة ضةندة، بإةكةى
كوردستانةء داهاتى  ضةندى  بزانن
دَيت، بؤمان نةوت ثارةى لة ضةنديشى
هةرَيم حكومةتى  بزانين بؤئةوةى 

داهاتى ضةندى هةية».
ــي داراي ليذنةي سةرؤكايةتي
تةواومان «ئامارى وتى: ثةرلةمان
بــةدةســت هــةبــَيــت،  ئــةطــةر نيية، 
الى دةضيتة كة فةرمانبةرَيكةوةية
بــدةرآ، ئامارانةم ئةو ثَييدةَلَييت
ثةيوةندى نهَينييةء ئةوة كاكة دةَلَيت
هةية، نةتةوةييةوة ئاسايشى بة
ناتداتآ، ثَيبَيت رةسميت نووسراوى

هةية». كَيشانةمان ئةو
ليذنةى جَيطرى مةجيد، جوتيار
ـــردوو راب ــى «ســاَل دارايــــى، وتــى:
كة وت ثالندانانمان وةزيـــرى بة 
داهاتةكانى خةرجىء وردةكاريى
بآلوبكاتةوة، بؤ وةزارةتةكانمان
كة ثَيداين بةَلَينى شوانى عوسمان
لة بةآلم بآلودةكةينةوة»، هةمووى

مونتةداى سةرؤكى ئةوةدا بةرامبةر
ــى وةزارةت «سايتى وتى: ئابوورى

ناكرَيتةوة». هةر ثالندانان

هةرَيم بودجةى ٦٥٪ى

كوَي؟ بؤ
ليذنةى كة ئامارةى  ئةو  بةثَيى
لَيوةكرد، باسيان دارايى وةزارةتــى
٦٥٪ى كوردستان هةرَيمى بودجةى
بةثَيى ــةآلم ب مووضة، بؤ دةضَيت
٪٣٣ رَيذةي تا جيهانى ستانداردى
ئةندامى حةمةئةمين،  ضرؤ ئاسايية، 
وتى: لةوبارةيةوة ــى، داراي ليذنةى
نَيوان بةففتى ففتى بةداخةوة «ئَيستاش
زؤر زؤر فةرمانبةرى يةكَيتى، ثارتىء
دامةزراند، كةسيان  ضةندين  كردء
نةك مشةخؤر دةوترَيت ثَييان ئةوانة
الى نيية، كاريان ضونكة  فةرمانبةر،
تائَيستاش واستةكارى واستةو ئَيمة
لةاليةكى بةردةوامة، دامةزراندن بؤ
الوازة، تايبةتمان كةرتى ديكةوة
ياساى نةبوونى بةهؤى ئةمانةش

كارةوة».
دوو سةردةمى «لة وتيشى: ضرؤ
يةكَيتىء نَيوان كَيبإكَيى لة ئيدارةييدا
ئةوةش هةبووة، لةدامةزراندندا ثارتيدا
دروستكردووة زؤرى هؤكارَيكى
هةآلوسانَيكى تووشى بــؤئــةوةى

فةرمانبةراندا». بوونى لة طةورةبين
سةرؤكىليذنةىدارايىثةرلةمانى
ئةو ـــةى «زؤرب ــى: وت كوردستان
ناَلَيم من فةرمانبةرن، كة كةسانةى
دةَلَين كةسة بةو ضونكة فةرمانبةر،
بةآلم جَيبةجَيدةكات، فةرمانَيك كة
بةس مووضةخؤرين، زؤربةمان ئَيمة
هاتووين ئَيمة دةخؤين، مووضةكة
هــةآلوســاومــان دامــودةزطــايــةكــى
لة يةكَيكة ئةويش دروستكردووة،
ناوخؤ شةإى خراثةكانى كاردانةوة
ضاك بؤمان كراوة ئيشَيك بةإاستى،
طةآلبة ئةوةندة كراوة ئيشَيك ناكرَيت،
بيرَيكةوة، ناو خستووةتة بةردمان

دةرنايةت». هةزار دانا بة ئَيستا
«ساآلنَيكى وتى: د.دلَير  هةروةها
بووين، ناوخؤ شةإى خةريكى زؤر
طةورة مؤتةكةيةكى ناوخؤ شةإى
لةناو كاردانةوةكانى تائَيستا كة بووة
كاريطةريى ساإَيذنةبووة، ئَيمةدا
بوارة هةموو ئابوورىء لةسةر خراثى

داناوة». جياوازةكان
دارايى ــرى وةزي تاَلةبانى، بايز
هيض «بــة ــى: وت هــةرَيــم، حكومةتى 

فةرمانبةرانء مووضةى شَيوةيةك
بةآلم كةمناكرَيتةوة، خانةنشينان
هةندَيك لــة كــة هةية  ثالنَيكمان
زيادن فةرمانبةر هةندَيك وةزارةتدا
كة ديكة وةزارةتَيكى بؤ بيانطوَيزينةوة

فةرمانبةرة». بة ثَيويستى

ليذنةي  دانيشتنةكانى  بايكؤتى

دارايي
ليذنةى ئةندامى سابير، ميزا هيوا
كوردستان، ثةرلةمانى ـــى داراي
كة ئةوةى «بةهؤى كة ئاشكرايكرد،
حكومةت ــردوودا راب ساَلى دوو لة 
ثرسيارةكانى ـــةواوى ت وةآلمـــى
نةداوةتةوةء ثةرلةمانى ئةندامانى
نةهاتووةتة خؤيدا لةكاتى بودجة
هةَلوَيستَيك وةك بؤية ثةرلةمان،
دارايى ليذنةى  دانيشتنى بايكؤتى 
طفتوطؤ بودجة لةسةر كة دةكــةم

دةكةن».
ليذنةى جَيطرى مةجيد، جوتيار
ساَلى «هةرضةندة ــى: وت دارايـــى،
طفتوطؤى هةرَيم بودجةى رابردوو
ئةمساأل بؤ بةآلم كرا، لةسةر  ضإى
بةشَيوةيةكى وردء زياتر طفتوطؤكان

دةكةين». لةسةر قسةى شةفافتر
ــى: وت مــةعــروف ــن ــي ــةرم د.ن
هةرَيمى ــودجــةى ب «هــةركــاتــَيــك
ــارء ــام ئ كــوردســتــان هــةمــوو
خةرجيىء ــة ل زانــيــاريــيــةكــانــى 
هــةرَيــم حكومةتى داهــاتــةكــانــى
وردةكارييةكةوة، هةموو بة تَيدابوو
ئاشنابوون كوردستان هاوآلتييانى
ثارةى كة زانييان بودجةيةء بةو
دةكرَيتء خةرج ضؤن كوردستان
ئةوكاتة ضةندن، داهاتةكان بإى
كوردستان هةرَيمى بودجةى دةَلَين

ديارة». شةفافء
دةســتــوورى ضــوارضــَيــوةى  لة 
سياسةتى هةرَيم حكومةتى عَيراقدا،
ســةربــةخــؤى دراوى ــــىء داراي
فيدراَليدا سيستمَيكى هيض لة نيية،

نيية. بوونى دارايى سةربةخؤيى
سةربةخؤيية ــةو  ئ نــةبــوونــي
ئةمةيش ــةء ــةورةي ط كَيشةيةكي
خؤيدا لةكاتي بودجة كة وايكردووة

ثةرلةمان. نةضَيتة
«هيض وتــي: سابير ميرزا هيوا
خؤيدا لةكاتي بــودجــة  ســاَلــَيــك
هيض بةوثَيية ثةرلةمان، نةهاتووةتة
لةسةر طفتوطؤكردن بؤ مانايةك

نيية». رؤَلي بودجة
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ئيبراهيم ئارا

وتةي سةرؤكى ليذنةى دارايى  بة
حكومةتى كوردستان لةثارلةماني
ساَلَيك بودجةي جار (٣٦) بة عَيراقى
دةنَيرَيت، كوردستان هةرَيمى بؤ
وةزارةتــةكــانــى ــت ــَي هـــةروةك دةَل
حكومةتى هةرَيم«موبالةغةلة بودجةى
درةنط دةكةنء خؤياندا خةمَلَينراوى
دارايىء تائَيستا بة وةزارةتى دةيدةن
لَيثرسينةوةيةك هيض  لةوبارةيةوة
ئةوة ــى داراي ــى وةزارةت نةكراوة»، 
تشريني مانطى لة كة رووندةكاتةوة
ــان ــةك وةزارةت لة  داوايـــان دووةم 
خةمَلَينراوى بودجةى كة كــردووة

خؤيان رةوانةى وةزارةت بكةن.
لة ـــط ـــان م شــــةش دواى 
هــةرَيــم ــةى ــودج ــى، ب ــن ــةوت دواك
طةيشتووةتة ثةرلةمانى كوردستانء
ئايندةدا هةفتةى لة ضاوةإواندةكرَيت
بكات، لةسةر طفتوطؤى ثةرلةمان
لةوةكردةوة جةختيان دارايى ليذنةى
بةشَيوةيةكى ئةمساأل بودجةى كة

دةكةن. ثةسةند شةفاف
هةرَيمى ناردندكارانى يةكَيتى
لة هةريةك بؤ كؤإَيكى كوردستان
د.دلَيرحةقىشاوةيسءجوتيارمةجيد
دارايى، ليذنةى جَيطرى سةرؤكء
ليذنةى ئةندامى حةمةئةمين ضرؤ
لة كوردستان ثةرلةمانى لة دارايى
سلَيمانى بازرطانيى ذوورى هؤَلى

سازكرد.
بودجةي باسي ـــؤإةدا ك ــةو  ل
كرا. بةردةمي ئاستةنطةكاني هةرَيمء

داهاتةكانى  هةرَيمء  حكومةتى

عَيراق حكومةتى
شاوةيس سةرؤكى د.دلَير حةقى
ثةرلةمانى لــة دارايـــى ليذنةى
هةرَيم «حكومةتى وتى: كوردستان
ئةو نية، عَيراق داهاتةكانى لة ئاطاى
دةزطايةىكة (كؤمثانياى سؤمؤ)ضةند
دةرةوة، دةنَيرَيتة نةوت بةرميل هةزار
ئَيمة تَيدانيية، كوردى نوَينةرى يةك
هةر ضؤنة، دةضَيتء ضةند نازانين
ئَيمة بؤ بودجة  ئةساسة ئةو  لةسةر
دؤالر (٥٧) بة نةوت نرخى كة دةنَيرن
نرخى ضةندينجار لةكاتَيكدا دانراوة،
دؤالر، (١٠٠) طةيشتووةتة نــةوت
هةرَيمى حكومةتى لة فَيَلَيكةء ئةمة

كراوة». كوردستان

هةرَيمى «حكومةتى وتى: د.دلَير
داهاتةكانى خةمآلندنى كوردستان
بةغدا حكومةتى بةغدا،  بة داوة
بة كــــردووة، ــؤى خ خةمآلندنى 
تةخمينةكةى رةنطة  خؤم  بؤضوونى
كوردستان هةرَيمى حكومةتى
واقيعةوة لة نزيكترة بةآلم وردنةبَيت،
بةآلم عَيراقى، حكومةتى لةوةى وةك
لة ثارة خؤى خةمآلندنى بة عَيراق

دةبإَيت». هةرَيم حكومةتى
ســةرؤكــى ــم، ــةري مــحــةمــةد ك
كوردستان، ئابووريى مونتةداى
سياسيية نةك كَيشةيةكى وتى: «ئةوة
بة فشارَيكى ئابوورى بةآلم ئابوورى،
حكومةتى بةوثَيية دةردةبإدرَيت،
سياسيى عةقَلى نةيتوانيوة هةرَيم
لة بكاتةوة نزيك عَيراقى عةرةبى

كورد». خواستةكانى
«كورد وتيشى:  كةريم محةمةد 
نيية، عَيراق داهاتةكانى لة ئاطاى
وةك ذمَيريارَيك ئةوةية كورد ماناى
دَيتة وةردةطرَيتء خؤى بودجةكةى

دواوة».

بودجةى لة موبالةغة

خةمَلَينراودا
ئةوة لــةوةكــرد باسى د.دلــَيــر
دةطةإَيتةوةبؤالوازيىوةزارةتةكانى
«وةزارةتى وتيشي هةرَيم، حكومةتى
وةزارةتةكان كة داوايكردووة دارايى
خؤيان خةمَلَينراوى  بــودجــةى 
كةضى دارايى، وةزارةتى بؤ بنَيرن
بة ئَيمة ناينَيرن، خؤيدا لةكاتى
بؤضى وتووة كة وةزارةتى دارايمان
ئَيمة ناكةن، لةطةَلدا لَيثرسينةوةيان
دةكةين كةس لَيثرسينةوةى ثرسيار

لةطةَلدا كراوة؟».
ــردوودا راب ساَلى راثؤرتى لة 
ليذنةىدارايىرةخنةيانلةحكومةتى
وةزارةتةكان كة طرتووة هةرَيم
خةمَلَينراوةكانيان ــةى ــودج ب
لةوبارةيةوة تَيداية، موبالةغةى
وتى: دارايـــى ليذنةى ســةرؤكــى
«وةزارةتَيكداواى ميزانيةىكردووة،
باآل خوَيندنى وةزارةتى نموونة بؤ
كردووة، دينارى مليار (١٠) داواى
(٦) بة دةكات بؤى دارايى وةزارةتى
رابردوودا ساَلى لة ئةسَلةن مليار،
تةنيا كةضى نووسيوة، مليارى (١٠)
يان خــةرجــكــردووة، مليارى  (٣)
زيادى موبالةغةيةكى  ئةمة ئةوةتا 
باش ثَيشكةوتنَيكى ئةوةتا يان تَيداية،

هةموو بةو ثَيويستى كة روويداوة
ثارةية نيية».

«لةإاستيدا وتيشى: هةروةها
ــتــرة، راســت ــةم ــةك ــى ي ــوون ــؤض ب
كة ثارةيةى ئةو ئَيمة  دةزطاكانى
ناكةن، خةرجى تةرخانكراوة، بؤيان
ياخود دارايى وةزارةتى كة ئةسَلةن
وةزارةتة ئةو حساباتى بةإَيوةبةرى
موبالةغةوة بة دياريدةكات، بإةكة كة
لة دةزانَيت ضونكة دياريدةكات،
لة ــإن، دةب لَيى ــى داراي ــى وةزارةت
كة دةزانن ئةوانيش دارايى وةزارةتى
كردووة، تَيدا موبالةغةى وةزارةتةكة

ئةوانيش لَيى دةبإن».
دارايى ليذنةى سةرؤكى وةك
نيشانةى «ئةمة ــى: وت ثةرلةمان
شَيواويىءشلؤقيى حساباتىدارايىء
شت هةمان ئةمساأل  كة ئيداريية،
بةشَيوةيةكى ديكةدووبارة دةبَيتةوةء
باسيدةكاتء دارايى خؤى وةزارةتى
دةبَيت». وةزارةتةكان لةسةر شكاتى
دارايى وةزيــرى تاَلةبانى، بايز
«لةبةرئةوةى وتى: هةرَيم، حكومةتى
بودجةيةكى ــم ــةرَي ه ــةى ــودج ب
ئةو هةموو ناتوانين دياريكراوة،
خةمَلَينراوةى بودجة داواكاريىء
كردووة، ديارييان كة وةزارةتةكان
ثةيوةندى هيض بكةين، دابــيــن
ضونكة نيية،  ثالن كة نيية  بــةوةوة
ثالندانانى بةإَيوةبةرى رَيطاى لة
بودجةية ــةو ئ ــةوة  ــان ــةك وةزارةت
وةزارةتــةكــان كة دةخةمَلَينرَيت،
ئةو هةموو ناكةن، خةرجى خؤيان

نافةوتَيت». دةمَينَيتةوةء ثارانة
ئــةوةشــى ــــى ــــرى داراي وةزي
مانطى ــة ل ــة  ك ــــكــــردةوة، روون
لة هةموو دوايان دووةمدا تشريني 

بودجةى كــردووة ــان ــةك وةزارةت
بؤ بنَيرن خؤيان خةمَلَينراوى
وتي وةك ئةو بةآلم دارايى، وةزارةتى
ناردوويانة». دواتر «دوايانخستووةء
ئابووريى مونتةداى سةرؤكى
موبالةغةكردنة «ئةو وتى: كوردستان
بةهؤىنةبوونىثالنىكؤنكرَيتييةوةية
لة شَيوةية ئةو وةزارةتةكاندا، لة
وةكو دةردةضَيتء ثالن ضوارضَيوةى
وةزارةتةكان لَيدَيت، مامةَلةيةكى
زؤر خةمَلَينراوى بودجةى داواى
ــى دارايــش بؤيان وةزارةت دةكــةنء

كةمدةكاتةوة».

بؤ هةرَيم ناردني بودجة
عَيراقى «حكومةتى وتي: د.دلَير
هةرَيمى بؤ بودجة  جار (٣٦) بة
هةموو واتة دةنَيرَيت، كوردستان
دةنَيرَيت بودجة جارَيك رؤذ دة
وةك ــم ــةرَي ه حكومةتى ــؤ  ب
وادةكات كارَيكى ئةمة مووضة،

لَينابينَيت». خَيرى كةس كة
سةرؤكى كةريم، محةمةد
ئاماذةى ئابووري،  مونتةداى 
حــكــومــةتــى بـــةوةكـــرد كـــة
بةسةر دةستيطرتووة عَيراقى
ئةو ضونكة طؤإانكارييةكاندا،

22009/5/27 ضوارشةممة (477) ذمــارة
aburi.rozhnama@gmail.com

ئةنجامدةدةن كوردستان هةرَيمى طشتى ئامارى مامؤستا هةزار (٨٠) سلَيمانى: ئامارى بةإَيوبةرى

دةكةن» خؤياندا خـةملَيَنـــــراوى بــــــودجـةى لـة مـوبـالةغة هــةرَيم «وةزارةتةكـانـى
بةرةو طفتوطؤكردنى بودجة
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نييه» هيچ بةرهةمَيکيان دةمامککراودانء بَيکاريي حالَةتي فةرمانبةران لة «زؤربةى

بةمةبةستى بكات، رذَيم سةردةمى ياساى (١٠٠٠) دةستكاري بةنيازة ناوةندى حكومةتى عَيراق: دارايى وةزيرى

ئاوةدانكردنةوة ئابوورىء بارى ثةرةثَيداني

کة پارةية ئةو بةبإي سةرپةرشتيکردن
دراوة ئةم بةهاي هةية، ئابووريدا لةناو
لَيرةدا ديكة،  دراوةکــانــي بة بةرامبةر
لة بةرپرسة  ناوةند  بانکي سياسةتة  ئةم 
لة هةميشة کة جَيبةجَيکردني، داإشتنء
تَييدا کة هةية ناوةند بانکي يةک وآلتَيکدا
حکومةتَيکي فةرمانإةوايةتييةکه سيستمي
حکومةتي بــوونــي  يــاخــود مــةرکــةزيــي 
وةک هةرَيمةکان حکومةتي  مــةرکــةزء
لة تةنيا سياسةتة ئةم عَيراق، ئَيستاي
ئةم بةآلم ناوةندة، بانکي بةرژةوةنديي
دابإَيژرَيت وا بةجؤرَيکي دةبَيت سياسةتة
بإي کةمکردنةوةي بؤ هةوَلبدات کة
بازاإدا لة کةوا دراوةي ئةو خستنةإووي
ئةو بةهاي بــةرزکــردنــةوةي بؤ هةية، 
لة ديكة دراوةکــانــي بة بةرامبةر دراوة
ئةو پَيچةوانةي بانکي ناوةند ئَيستا عَيراقدا،
سةردةمي له کةوا بةرنامانةي سياسةتء
بة کة ــرا  دةک پةيإةو پَيشوودا رژَيمي
دةکرا، زياد دراو خستنةإووي بةردةوامي
چؤن کة دةکات ئةوة لةسةر کار ئَيستا بةآلم
بازاإدا لة کةمبکرَيتةوة دراوة ئةو بإي
خؤيةوة، بةرنامةي کؤمةَلَيک رَيگاي لة
رَيگاي لة عَيراقي ديناري کإينةوةي وةک
هةروةها ئةمريکييةوة، دؤالري فرؤشتني 
لةسةر ــوود س نرخي ــةوةي ــةرزکــردن ب

دادةنرَيت. بانکةکاندا لة کة قةرزةکان
شَيوازةي بةم کارکردن رؤژنامة:
ئاستَيک چ تا ئازاد  بــازاإي  سيستمي
بةرزبوونةوةى لةسةر هةية کاريگةريي

هةآلوسان؟
سآ گشتي بة ئابووريدا  جيهاني  لة *
لةإووي پةيإةوکردن بؤ هةية سيستم
ئازاديي سيستمي ئةوانيش ئابوورييةوه،
سيستمي بــةرامــبــةريــدا لــة ئــابــووريــي، 
سيستمي سؤسياليستيء ئيشتراکي
لةخؤنةگرَيت، کامَيکيان  هيچ واتة  تَيکةآلو
پةيإةوي دنيا وآلتاني لة زؤرَيک  ئةمإؤ
رَيگا تَييدا  کة دةکــةن تَيکةآلو  سيستمي
کةرتةکة، ــةردوو ه بووني بة دةدرَيــت
بةآلم تايبةت،  کةرتي  حکومةتء  کةرتي 
ديكة قةبارةي وآلتَيکي بؤ وآلتَيک لة رةنگة
کوردستاندا لة جياوازبَيت، کةرتة دوو ئةم
پةيإةوي دةســةآلت راپةإينةوة  لــةدواي
سيستمي ياخود ئازاد  بــازاإي  سيستمي
لةساَلي کــة کـــردووة ســةرمــايــةداريــي
ئةم عَيراقدا لةسةرتاسةري ٢٠٠٣ةوة
پَيويستة تَييدا کة دةکرَيت، پةيإةو سيستمة
تايبةت، کةرتي بة بدرَيت زياتر گرنگيي
بکرَيت دةستةبةر ئابووريي ئازاديي واتة
کإيارو لة ئابوورييةکان يةکة سةرجةم بؤ
سيستمَيکي لةسايةي حکومةت فرؤشيار، لة
لةناو راستةوخؤ نيية  رؤَلي  لةمجؤرةدا
ــژةري داإَي حکومةت بةَلکو ئابووريدا،
کة ئةوةي بةآلم ئابوورييةکانة، سياسةتة
دةبينين ئَيمةدا وآلتي لة دةکرَيت  تَيبيني 
بؤ نازانستيانةيه کارةکان جَيبةجَيکردني
لةبةرئةوةي ئابووريي، ئازاديي سيستمي
سيستمة ئةم سةرةکييةکاني بنةما لة يةکَيک
جَيبةجَيکةري حکومةت ــةوا ک ئــةوةيــة
ئَيستا بةآلم نةبَيت، ئابووري ناو سةرةکي 

گشتي قورساييةکي گةورةي دةبينين کةرتي
زؤرَيک وآلتةدا، ئةم ئابووريي  لةناو هةية
لةژَير هَيشتا بةرهةمهَينان هؤکارةکاني لة
لةهةمانکاتدا حکومةتدايه،  کةرتي دةسةآلتي
تايبةت کةرتي بة سةرةکي ئةرکي پَيويستة
ئابوورييةکاندا، چاالکيية لة بسپَيردرَيت
بچووکةو الوازو کةرتَيکي هَيشتا کة
لة بةداخةوة ببينَيت، رؤَلة ئةو نةيتوانيوة
دروشمي هةَلگرتني لةگةأل ئَيمةدا وآلتي

بازاإةکاني تايبةتمةنديى ئازاددا، بازاإي
دوورة قؤرخکاريية واتة زياتر بازاإي ئَيمة
لةبةرئةوة ملمالنَيوة، كَيبإكآء بازاإي  لة
ئةم پةيإةوکردني  کةوا وايکردووة ئةمة 
زياتر ئَيمةدا  وآلتي بارودؤخي لة سيستمة
هةآلوسان، کَيشةي قوَلکردنةوةي بووةتة
بازاإي ئَيمة بازاإةکاني دؤخي چونکة
ئازاديية ئــةو لةسايةي قؤرخکاريية، 
بؤ بانگةشةي دةسة آلت کةوا ئابوورييةي

خةَلک کة  ئةوةي سيستمَيک وةکو دةکات، 
نةک بَيسةروبةرةيي ــازاإي  ب پَييدةَلَيت

بازاإي ئازاد.
چ حکومةت لــةســةر ــة: ــام رؤژن
بيگرَيتةبةر طونجاوة رَيگايةک
ــةرةو ب ــان ــةآلوس ه ــــاردةى ــا دي ت

ببات؟ چارةسةرکردن
ئةم  هؤکارةکاني کة لةبةرئةوةي  *
بة هةية پةيوةندي  هةندَيکيان دياردةيه 
بونيادوپةيکةريئابوورييةوهوةکوآلتَيکي
هةية پةيوةندي هةندَيکيشيان دواکةوتوو،
لةئَيستادا ئابوورييةکانةوه، سياسةتة بة
هؤکاري لةسةر کاربکات ناتوانَيت حکومةت
السةنگي راستکردنةوةي کة يةکةميان
بةآلم هةية، وآلتةکةدا لة کة ئابوورييه
ئابوورييةکان سياسةتة بةپَيي دةکرَيت
ئةو چــاکــکــردنــةوةي بــؤ هةنگاوبنَيت
هةيه، ئابووريدا لةناو کة السةنگييةي
ئابووريي سياسةتي داإشتني بة ئةويش
ئايندة ئَيستاو پَيداويستييةکاني کة تؤکمة
ئَيستا بــةداخــةوة ــةآلم ب پةيإةوبکات،
بوون، کاتيي هةميشة سياسةتانة ئةو
ــژراوة، داإَي ئَيستايي قؤناغَيکي بؤ واتة
کَيشةکاني کة لَيکراوةتةوة بيري ئةوةندة
ئةوةندة چارةسةربکرَيت، پآ ئَيستاي
دةرئةنجامَيکي چ کة لَينةکراوةتةوة  بيري
بةگةإخستني نموونة بؤ دةبَيت، داهاتووي
حکومةتدا، دامودةزگاکاني لة کار دةستي
کة ــةوة ــةوةکــردووةت ل بيري حکومةت 
بةآلم کةمبکاتةوة، بَيکاريي کَيشةي
لةاليةکي داوة،  بإيارةي ئةم لةوکاتةي کة
کَيشةکاني ديكةي قوَلکردووةتةوة، ديكةوة
کاتَيك حکومةت پَيويستة لةبةرئةوة
دارايــيء لـــةإووي سياسةتةکاني کة 
بير پَيويستة دادةإَيژَيت، بازرگانييةوة
سياسةتة ئةو دوورةکاني دةرئةنجامة لة
دابإَيژرَيت وا بةشَيوةيةکي بکاتةوةء
ــةري ــةواوک ت سياسةتانة ــةم ئ کـــةوا 
سياسةتَيکدا لة حکومةت نةک يةکتريبن،
سياسةتةکاني لة کاربکاتء بةجؤرَيک
بةمشَيوةيه ديكةبَيت، بةجؤرَيکي ديكةيدا
پَيويستة دةرئةنجامَيک، هيچ ناگةينة
ئابووريية کةرتة بة بدات گرنگي حکومةت
کشتوکاألء وةک ســةرةکــيــيــةکــانــي
لةبةردةم ئةو گرفتانةي کةوا پيشةسازيي،
کةرتانةداية ئةم بةرهةمهَيناني کارکردنء

بکاتةوة. کةمي
كة ضين رَيطايانة ئةو رؤذنامة:

كةمبكرَيتةوة؟ طرفتانة ئةو وادةكةن
قــةرزء پَيداني رَيگاي لة ئةگةر  *
کةرةستةو هَيناني باجء کةمکردنةوةي
بؤ ئامَيرو کةلوپةلةکان لة پَيداويستييةکان 
رَيگاوبانء باشکردني يان بةرهةمهَينةران،
ژَيرخاني پَييدةوترَيت کة پرؤژانةي ئةو
ناإاستةوخؤ بةشَيوةيةکي  کة  ئابووري،
يان بةرهةمهَينةکان بؤ  دةکات  کارئاساني
کار هَيزي دابةشکردنةوةي دووبــارة
ئابوورييةکاندا، کةرتة ناوةندةکانء لة
حکومةت کة سياسةتانةن  ئةو  ئةمانة
کارةکانيدا لةچوارچَيوةي دةتوانَيت

بگةيةنَيت. بةئةنجامي
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فوئاد دانا سازداني:

مامؤستاى مــةعــروف، د.نةرمين
زانكؤى ئابووريى  كارطَيإىء كؤلَيذى 
هةرَيمى لة  لةوةدةكات  باس  سلَيماني 
کارةکان جَيبةجَيکردني كوردستاندا
ئازاديي سيستمي بؤ نازانستيانةيه
كة بةوةشدةكات ئاماذة ئابووريي،
لةإووي سياسةتةکاني کاتَيك حکومةت
دادةإَيژَيت، بازرگانييةوة دارايــيء
دةرئــةنــجــامــة ــه ل بير پَيويستة 
بکاتةوةء سياسةتة  ئةو دوورةکاني 
نةبن، يةكتر ثَيضةوانةى سياسةتةكانى
فةرمانبةران «زؤربةى دةَلَيت: هةروةها
دةمامککراودانء بَيکاريي لةحاَلةتي

نييه». بةرهةمَيکيان هيچ

چيية؟ هةآلوسان دياردةى رؤژنا مه:

بةرزبوونةوةي ياخود هةآلوسان *
لة بريتيية نرخةکان،  گشتيي  ئاستي
دنياي وآلتاني زؤربــةي که دياردةيةک
وآلتانة لةو يةکَيکة عَيراقيش گرتووةتةوه، 
تَييدا که کوردستانيشةوه، هةرَيمي بة
کاآلو خزمةتگوزارييةکان سةرجةم نرخي
بةشَيوةيةکيبةردةواملةبةرزبوونةوةدايه،
بةرزبوونةوةية ــژةي رَي ئةم ئةگةرچي
ديکة کاتَيکي  بؤ لةکاتَيکةوة رةنگة 
زؤر کاتدا هةندَيك له  واتة جياوازبَيت،
لة بةرزبوونة تةوةء نرخةکان بةخَيرايي
رَيژةية کاتي ديكةدا به کةمتر ئةو هةندَيك

بينيوة. بةخؤيةوة بةرزبوونةوةي

هــةآلوســان ــژووي ــَي م ــة: ــام رؤژن
دروستبووة؟ كاتَيكةوة ض له لةجيهاندا

سةرةتايةکي بَلَيين ناتوانين *
هــةآلوســان ـــاردةي دي بــؤ ديــاريــکــراو
زانستييةکان سةرچاوة بةآلم هةبَيت،
کؤندا سةردةماني له کة دةخةنةإوو ئةوه
ئةم ئَيستا، پَيش ساَلَيک (٥٠٠) نزيکةي
زؤربووني دةرئةنجامَيکي وةکو دياردةية
وآلتاني هةندَيك له پارة خستنةإووي
ئيسپانياو وةک خؤرئاوادا، ئةوروپاي
ئةو پَيشةنگي لة ديكة  وآلتي  ئينگلتةراو
رَيبازگةي پةيإةوي  کة  بوون وآلتانةدا 

بؤچووني بةپَيي کــردووة، بازرگانييان
ئةو ساماني ســةروةتء رَيبازگانة ئةو
زَيرو بإي زؤرترين لة بريتيبووة نةتةوةية،
وآلتاني جوگرافيي سنووري ئةمانة زيو،
روويانکردووةتة بــةزانــدووةو خؤيان
کةشتييةکاني رَيگا ي له دةرةوةو جيهاني
زَيإو زؤر بإَيکي توانيويانة خؤيانةوة
خؤيانةوة، لةبةرئةوةي وآلتاني بهَيننة زيو
زيو زَيإو لة دراو قؤناغةدا سةردةمء لةو
سامانة بإي ئةم دروستکراوة، زؤربووني
پارةيةکي کةوا وايکردووة کانزايه دوو لةم
له بةتايبةتي  هةبَيت، وآلتانةدا لةو زؤر
بةرزبوونةوةي هؤي بووةته کة ئيسپانيادا

ببَيتة هؤي ئةمةش وايکرد کاآلکان، نرخي
وةک ئةمة دراوةکان، بةهاي نزمبوونةوةي
ئةو پَيش رةنگة  دياربَيت، کة مَيژوويةک 
هةبووبَيت، هةآلوسان دياردةي مَيژووة

ديارنيية. بةآلم
عَيراقدا لة دياردةية  ئةم  رؤژنامه:

دةبينيت؟ ضؤن
ــراق ــَي ع ــي ــووري ــاب ئ ــةري  ــک ــةي پ  *
تَييدا کة الوازة،  ئابووريي پةيکةرَيکي
ئابووريية کةرتة بةرهةمهَيناني تواناي
کشتوکاألء وةک ســةرةکــيــيــةکــانــي
دروستکردني لة الوازه، پيشةسازيي
سةرةکيان پشتي نةتةوايةتيدا داهاتي

بؤ دةرةکـــي بازرگانيي بة بةستووه
پَيداويستييةکاني کةلوپةلء دابينکردني
وةک عَيراق لةبةرئةوة ئةم وآلته، ناوخؤي
کة دنيا دواکةوتووةکاني وآلتة لة يةکَيک
تةنيا هةية، ئابووريي السةنگي پةيکةرَيکي
بةسةر زاَله خاو نةوتي وةک کةرتَيکي
ئةم ئابووريي جومگةکاني سةرجةم
سةرجةم داهاتةوة ئةم بةهؤي كة وآلتةدا،
دةسةآلتةوة بةهؤي ديكة کةرتةکاني
نةوت داهاتي فةرامؤشکراون، زؤريــي
نرخي تَييدا کة ساآلنةي لةو بةتايبةتي
جيهاندا بــازاإةکــانــي لــة خــاو نــةوتــي 
لة کة هةآلوسان بةرزبووةوة، وايکردووة

زؤر بةرزبوونةوةيةکي نرخةکان عَيراقدا
لةسةرةتاي بةتايبةتي ببينَيت، بةخؤيةوة
خستنة ئةنجامي لة نةوةدةکانةوة ساَلي
لةاليةن ــووري ــاب ئ ــارؤي ــةم گ ــةري  س
عَيراق چونکة نةتةوةيةکگرتووةکانةوة،
بة بةستبوو پشتي ئَيستا وةک ئةوکات
بازرگانَيتي دةرةکيبؤفرؤشتني نةوتيخاو،
ئةنجامدرا کة عَيراق ئازاديي پرؤسةي تا
سةرلةنوآ ئةوة دواي ٢٠٠٣دا، لةساَلي
لةسةر ئابووري  گةمارؤي نةماني لةگةأل 
نةوتي دةرةوةي ناردنة دووبارة عَيراق،
حکومةتء خةرجييةکاني زؤربووني خاو،
لة فةرمانإةوايةتي سيستمي گؤإاني

گؤإانکاريي هــؤي  ــووة ب کة عَيراقدا
کؤمةَلگادا، ژياني اليةنةکاني لةسةرجةم
مووچةء دابةشکردني  سيستمي لةوانةش 
ئةمة حکومةتدا، دامودةزگاکاني لة کرآ
لة زؤرتر بإَيکي کةوا وايکرد سةرلةنوآ
لةإووي بةآلم بازاإ، ناو بإژَيتةوة پارة
هَيشتا وآلتة ئةم بةرهةمهَينانةوة تواناي 

تواناي بةرهةمهَيناني الوازة.
کار دةستي زؤربووني رؤژنامة:
حکومييةکاندا دامودةزگا زؤربةي لة
زيادبوونى دياردةي بؤ نيية هؤکارَيک 

هةآلوسان؟
هةآلوسان دياردةي بَلَيين دةتوانين *
لةوةدا کارکردنةوة بةبواري پةيوةندي
کارکردن بواري هةتا کة دةبينَيتةوة خؤي
بَيکاريي ــژةي رَي پَيويستة زؤرتربَيت،
هةآلوسانيش هةروةها ببَيتةوةو کةم
زيادکردني لةگةأل چونکة کةمبَيتةوة،
بةرهةم واية ماناي کارکردندا، رَيــژةي
تَيبيني کة  ئةوةي بةآلم  وآلتةدا، لةم هةية
ئَيمةدا رَيژةي وآلتي لة بةداخةوة دةکرَيت
لة زؤربةيان  کاردةکةن کةسانةي ئةو 
بةگةإخراون، حکومةتدا دامودةزگاکاني
خرمةتگوزارين، فةرمانگةي زؤربةيان کة
نين، کاآليي بةرهةمهَيناني  بواري  واته 
لة هةرچةندة کةسانة ئةو لةبةرئةوة
لةإاستيدا بــةآلم کــاردةکــةن، رواَلــةتــدا
بَيکاريي حاَلةتي لة فةرمانبةران زؤربةى
نيية، بةرهةمَيکيان هيچ دةمامککراودانء
ئةو کةسة مانگدا کؤتايي لة کة بةآلم ئةوةية
لةگةأل بةتايبةتي وةردةگــرَيــت، مووچة
دابةشکردني سيستمي  لة چاکسازيکردن 
بةرزکرايةوة، مووچةکان تَييدا کة مووچةدا،
حکومةت داهاتي کــةوا ــات وادةک ئةمة 
بؤ دةإوات بودجةكةى لة زؤر بةشَيکي
ئةم لةهةمانکاتدا بةآلم مووچه، خةرجييء
لة کةسانة ئةو واتة بَيبةرهةمة،  مووچةية
نةبووة ئةوتؤيان بةرهةمَيکي بةرامبةردا
کةلوپةلةکاني کــاآلو  دروستکردني لة
هؤکارَيکة بؤخؤي خؤي ئةمانةش ديكةدا،
کَيشةي قوَلبوونةوةي بةردةوامبوونء بؤ
لة ـــةزراون دام خةَلکانَيک هــةآلوســان،
لةناو لةپَيشدا حکومةتدا دامودةزگاکاني
بإياري ئةم  واتة کردووة، بازاإدا کاريان
قؤناغَيکي لة خةَلکانَيک بؤ دامةزراندنة
دوو بة بــووة هؤکارَيک ديــاريــکــراودا،
بةجَيهَيشتووه خراپي کاريگةريي ئاراستة
بواري کةسانة ئةو ئــابــووري، لةسةر
بةجَيهَيشتووةو بوونةتة کارکردني خؤيان
حکوميدا، دةزگــايــةکــي  لة فةرمانبةر
ديكةيان کــاري  پَيشتر کــةوا لةوکاتةي
بةشيان ئَيستا  هةبووة،  بةشيان  هةبووةو 
داهاتةش ئةو کة هةية، داهاتيان بةآلم نيية،
هةموو وةکو بازاإو دةبةنة مانگ سةري

پَيدةکإن. ديكة شتي خةَلکاني
نةختينةيي سياسةتي رؤژنامة:
وةزارةتي مةرکةزيء بانکي حکومةتء
چ داراييةکان دامـــةزراوة ــيء داراي
رَيژةي هةبووة لة زيادکردني رؤَلَيکيان

هةآلوساندا؟
لة بريتيية نةختينةيي سياسةتي *
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نييه» هيچ بةرهةمَيکيان دةمامککراودانء بَيکاريي حالَةتي فةرمانبةران لة «زؤربةى

عَيراق تةندروستى وةزارةتى بة ثشت تةنيا بؤ كإينى دةرمان،  بودجةيةكمان نيية هيض هةرَيم: تةندروستى وةزيرى

ئَيكسثايةرةوة بؤمان دةنَيرَيت زؤرء كةموكوإييةكى دةبةستين، ئةويش بة

مةعروف: د.نةرمين

دامودةزطاكاني حكومةتدا لة خةَلكانَيك دامةزراون

بؤ دامةزراندنة ئةم بإياري واتة كردووة، بازاإدا كاريان لةناو لةثَيشدا

ئاراستة دوو بة بووة هؤكارَيك دياريكراودا، قؤناغَيكي لة خةَلكانَيك

ئابووري لةسةر بةجَيهَيشتووه خراثي كاريطةريي
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عارف ستارة

ــةد ــةم ــح م ــــةط ب دارا 
زؤرة ساآلنَيكي عةبدوللةتيف،
باس ــاتء  دةك بازرطانيى كارى
خراثء كاآلى ئةطةر لةوةدةكات
بــةســةرضــوو هــاوردةبــكــرَيــت،
ئاسايشى لــةســةر مةترسيى
هةية، كوردستان ئابووريى
حكومةت كة بةوةشدةكات ئاماذة
بةسةر زاَلبَيت نيية توانايدا لة
بةسةرضووانةدا، كاآل ئةو هةموو
زؤربةى ئةو بةبإواى ضونكة
قاضاخةوة رَيطاى لة كاآليانة ئةو

كوردستان. ناوخؤى دةطةنة

بــازرطــانء ــي رؤَل ــة: ــام رؤذن
كةمكردنةوةي لة  سةرمايةداران 
بةهةرمي زيادكردني هــاوردةء

دةبينيت؟ ضؤن ناوخؤييدا
سةرمايةدارء وآلتَيك بة هةموو *
ئاوةداندةكرَيتةوة، كار ثياواني
ثالندانانةء كاري تةنيا حكومةت
زيرةكتربنء وةبةرهَينةران دةبَيت
كــارطــة ــان ــؤي خ ــان ــةك ــان ــازرط ب
ــان ــن ــَي ــةره وةب ــةنء ــك ــب ــت دروس
كةرةستانةي ئــةو  ئةنجامبدةن،
ـــةإووي ل لـــــةدةرةوة دةيــهــَيــنــن
بناسَينن، بة خةَلكي خؤيان جؤرييةوة
دَين، ــةدةرةوة ل كةرةستانةي ئةو
كؤنترؤَلي فةرمانطةي كة بةمدواييانة
كؤنترؤَلناكرَين، دانــاوة، جؤرييان

بإوانامةي وآلتَيك هةموو بةآلم
بازرطاني هةندَيك هةية، (SGS)ي
قازانجدا لةثَيناو هةن ضاوضنؤك
كوردستانةوة، دةهَيننة خراث شتي
رَيطريي حكومةتة ــاري ك بؤية
وةبةرهَينةرانء بكات، لةوشتانة
سةرةكين فاكتةرى سةرمايةداران
ناوخؤ، بةرهةمى زيادكردنى بؤ
رؤَلى تايبةت كةرتى ثَيمواية ضونكة
بوذاندنةوةى لة هةية سةرةكى

كوردستاندا. هةرَيمى لة ئابوورى
ض بــة حكومةت ــة: ــام رؤذن
لة ميكانيزمَيك دةتوانَيت رَيطريي

بكات؟ خراث هاوردةى

دةتوانَيت بةياسا حكومةت *
ئةو خراثء هــاوردةى  لة رَيطريي
هاوآلتييانى بة زيان كة بكات شتانة

دةطةيةنَيت. كوردستان
هةية، ياسا ثَيتوانيية رؤذنامة:

ناكرَيت؟ جَيبةجآ بةآلم
ياساي كؤتاييانة ثةرلةمان بةم *
كؤنترؤَلي حكومةت  ــردووة،  دةرك
دانــاوة، سنوورةكان  لة  جؤرييان
فةرمانبةري ئةوةن خةريكي ئَيستا
ــان ــازاإةك ب راســتــة بــؤ دابــنــَيــن،
بةآلم تَيداية، بةسةرضووي شتي
دَينة قاضاخةوة  رَيطاي بة ئةوانة 
زاَلبَيت ناتوانَيت حكومةت ناوةوة،

هــةزاران بة ــة رؤذان بةسةرياندا،
ئةمة ئةوروثا، دةضنة قاضاخضي
حكومةت نيية  ئـــةوة  ــاي ــةوات ب
لةبةرئةوةى ــةآلم ب ئاطادارنيية، 
لةوانةية داطيركةرن، ضواردةورمان
ئةو هةموو نةتوانَيت حكومةت
ضونكة ضارةسةربكات، كَيشانة
دَينة خراثانةى  كاآل  ئةو زؤربــةى
قاضاخةوة رَيطاى لة كوردستانةوة،

بووة.
ـــة: كــاريــطــةريــي ـــام رؤذن
بةسةرضوو كةرةستةي خؤراكء
ضؤن ئابووري ئاسايشي لةسةر

هةَلدةسةنطَينيت؟
هةية، داهاتمانةوة بة ثةيوةندي *
دةكةوَيتة ئابوورييش ئاسايشي
ئاسايشي مةترسييةوةء ثةيوةندي بة
ئةو ئةطةر هةية، نةتةوةيشةوة
ئةنفلؤنزاي طوَيزةرةوةي شتانةي
زيانى كوردستانةوة،  بَيتة بةرازن 
كاريطةريي بَيطومان  هةية،  زؤرى
ــان ــي ــي ــاوآلت ه ــــراث لـــةســـةر خ
بازرطانةكانيش دروســتــدةكــاتء
لَيى ثَيدةطاتء  زيانيان خؤيان 

بةرثرسياردةبن.
ئازاد بازاإى بوونى رؤذنامة:
لةسةر خراثى كاريطةريى ضةند تا
بؤ هةبووة خراث كاآلى هاوردةى

كوردستان؟ ناوخؤى
ثيشةيةكى ــي ــي ــان ــازرط ب  *
بازرطانيي ئةوانةي دياريكراوة،
تةواوبن، بازرطاني نيية مةرج دةكةن
كة بإياربدات دةتوانَيت خةَلك

خراث يــان بــاش  شتي ــازرطــان ب
خراثة، هةرزان كةرةستةي بهَينَيت،
ئةطةر دةيكإَيت، هةر بةآلم هاوآلتى
ماوةيةكي كاآليةك هةر طرانتربَيت
من بةبإواي دةمَينَيتةوة، زياتر
ناوةوة، دَيتة كةم خراث خؤراكي
عَيراقي حكومةتي كة خؤراك فؤرمي
دابةشيدةكاتءفةرمانطةيكؤنترؤَلي
لَيي ــراق  عــَي حكومةتي جــؤريــي
كوردستانيش دَيتة  كة بةرثرسيارة، 
دةكرَيتء كؤنترؤأل شوَين زؤر لة
تةن بة جَيطاش زؤر لة ئاطادارم
هيض بةآلم دةسووتَينرَيت، خؤراك
بة شتَيك هةموو ناضارنيية كةسَيك
سيستمي بةثَيي بازاإ بكإَيت، طران
بازاإةشدا لةم  ئازادة، بازاإي  نوآ
لةطةأل رؤذَيك دةكإيت، ضي ئازاديت
بووين، كؤبوونةوةدا لة جةالل مام
وتي ثَيويستة لة بازرطانةكان يةكَيك
ئَيرانةوة توركياء لة بطيرَيت رَيطا
ئَيمة ضونكة ــاوةوة، ن نةيةتة شت 
كةس هةيةء مةإمةإمان كارطةي
راست ثَييانوت بةآلم ناكإَيت، لَيمان
ضونكة نيية، راست ثَيم منيش نيية،
ركابةرَيتي دةيــةوَيــت هةركةس
بهَينَيتء باش جؤرَيتي شتي بكاتء
لةبةرئةوةي بَيت  طونجاو  نرخي

بكإَيت. لَيت خةَلك
ــةوةي ــةرئ ــةب ل ـــة: ـــام رؤذن
هاوردةية، كاآلكانمان زؤرينةي
نرخ نــةيــتــوانــيــوة حــكــومــةت 
ثَيتوانيية دياريبكات، لةسةريان
ويذدانييةو مةسةلةيةكى ئةوة
خؤيانةوة بازرطانان بة ثةيوةندى

هةية؟
ــازاإةء ب كَيبإكَيي ئةمةش  *
ـــازاددا ئ بــــازاإي ــة حــكــومــةت ل
بةآلم نيية، دةستَيوةرداني مافي
دةتوانن دووردا ئايندةيةكي لة
دةبَيت بكةن، ئــةوةش كؤنترؤَلي 
نيية، دةوَلــةت كورد بزانين شتَيك
دةوَلــةتــدا، لةناو حكومةتة كــورد 
نادرَيتة دةسةآلتَيك هةموو بؤية
تــةواو دةســةآلتــي حــكــومــةتء
بتوانين ئةطةر دةوَلةتداية، لةدةستي
مامةَلة دةوَلةت وةك توركيادا لةطةأل
كؤنترؤَلي دةتوانين ئةوكاتة بكةين،
بةآلم بكةين،  شمةكَيكيان هةموو 
حكومةتي ضونكة ناتوانين، ئَيستا
ئةوة بةَلَى بةرثرسيارة، لَيي عَيراق
لةبةرئةوةى ويذدانييةء شتَيكى
خؤيان بازرطانةكان ئــازادة، بازاإ
ســةدان ــةآلم نــرخ ديــاريــدةكــةن، ب
كاآلى جؤر  يةك كة  هةية شوَين 
كة ئازادن خؤيان هاوآلتييان  هةية،
بةآلم دةكــإن، شت شوَينَيك ض لة
بةكاربةر كة بةوةية ثَيويستمان ئَيمة
دةضَيتة كة لةكاتَيكدا هؤشياربَيت

بازاإ.
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ئةو ضارةسةرنةكردنى كردووة، زياتر جيهاندا لة بَيكاريى تَيكإاى ئابوورى قةيرانى نَيودةوَلةتى: بانكى سةرؤكى

لَيدةكرَيت مرؤيى كارةساتى مةترسى قةيرانة

شتي قازانجدا لةثيَناو «ضاوضنؤك» هةن بازرطاني هةندَيك
كوردستانةوة دةهيَننة خراث

محةمةد:  بةط دارا  
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ئاوى طلدانةوةى بة سةبارةت هةيانة دةربإى، عَيراقدا لةطةأل رَيككةوتنةى ئةو بؤ خؤى توركيا ثابةنديى حكومةتى

بؤ عَيراق ديجلةو فورات

حــاجــى لـــة مـــــةرزى
لة ـــا ـــط رَي ــــؤمــــةران ئ
تةن ثَينج هاوردةكردنى
ئَيرانةوة لة كة طيرا ئارد
هةرَيمى نــاو دةهَينراية 
ئةوةى دواى كوردستان،
ثشكنين ئــةنــجــامــى ــة  ل

بةسةرضووة. دةركةوت
لة ـــةك ـــاوةي ـــةرض س
ـــةى وةرطـــرتـــنـــى ـــةك ي
خاَلي لة خؤراك نموونةى
ئؤمةران حاجى سنوريى
راطةياند: رؤذنــامــةى بة 
ئاردةكة ثشكنينى دواى
ــد بــازرطــانــَيــك ــة ضــةن ك
هـــاوردةى بــةنــيــازبــوون
بكةن، كوردستاني هةرَيمى

ــووة بــةروارى ــةوت دةرك
ئَيكسثايةرى ثرؤداكشنء
ــان ــاردةك ئ ـــةردة ــةر ف س
دةســإَيــنــةوة، بةئاسانى
جؤرى ئــةوةشــدا لةطةأل
مةرجَيكى هيض ئاردةكة
بؤية نةبوو، تَيدا تةندروستى
هاوردةى ثَينةدا  رَيطامان 
ــان ــوردســت ك ــى ــم ــةرَي ه
ئَيرانمان رةوانةى بكرَيتء

كردةوة.
وتيشى: سةرضاوةية ئةو
طرَيبةستى «بازرطانةكة
بريكارَيك ضةند لةطةأل
بة بةنيازبوون ــردووة، ك
لةو تةن هةزار (٤٠) بإى
هـــاوردةى ــؤرة ئـــاردة ج

ئَيران بؤ طةأيَندرايةوة ئارد تةن ثيَنج ئؤمةران: حاجى

تاقيطةيةكى ،(S.G.S) تاقيطةى
طرَيبةستى لةساَلَيكة زياتر  نَيودةوَلةتييةء
كوردستان هةرَيمى حكومةتى لةطةأل
بؤ ئَيرانة ديــوى لة  بنكةكةى كــردووةء
بةإَيوةبةري وة ك بةآلم خؤراك، ثشكنينى
ئاماذةي بةإَيوةبةرَيتي تةندروستي ضؤمان
خؤراكةكان بؤ ثشكنينيان دووبارة ثَيكرد

كردووةتةوة دةرنةضووة.
ئيمةيلةوة  رَيــطــةا لة تاقيطةية ئــةو   
ئؤمةران حاجى  سنووريى خاَلى بنكةكانى 
مةرجة ثَيكهاتةء جؤرء لة ئاطاداردةكاتةوة
خواردةمةنييانةى ئةو تةندروسييةكانى
بةآلم كوردستان، هةرَيمى دةهَينرَينة
دةرناضَيتء دروست ثشكنينةكانيان زؤرجار
يا دةكرَينةوة ئَيران رةوانةى خؤراكةكان

دةسووتَينرَين.
بةإَيوةبةرى فارس، لةوبارةيةوة د.هةظاأل
بة ضؤمان، تةندروستى بةإَيوةبةرَيتى
تاقيطةى هةرضةندة  راطةياند: رؤذنامةى 
(S.G.S)،تاقيطةيةكىناسراوةءنَيودةوَلةتييةء
سيستمة بةم كار جيهان وآلتانى زؤربةى لة
خؤراك، ثشكنينى بؤ متمانةية جَيى دةكرَيتء
هةندَيكجار تاقيطةية ئةم ثشكنينةكانى بةآلم

طومانن. جَيى دةرناضنء دروست
رؤذانـــةدا «لـــةم وتيشى:  ــاأل ــةظ د.ه
ئةم رَيطاى لة كة ئارد برنجء تةن ثَينج
لة بوو، ئةنجامدرا بؤ  ثشكنينى  تاقيطةيةوة
هةموو ئاطاداركراينةوة  ئيمةيلةوة رَيطاى 
شياوة تَيدايةء تةندروستى مةرجةكانى
بنكةى كارمةندةكانى بةآلم خــواردن، بؤ
دووبارة وةرطرتنى نموونةى خؤراك يةكةى

هيض بؤ ئةنجامدايةوة، دةركةوت ثشكنينيان
نةبووةء رةوانةى تَيدا مةرجَيكى تةندروستى

كرايةوة». ئَيران
لةئَيستادا روونــكــردةوة، ئــةوةشــي
(S.G.S) تاقيطةى خراثيى لة هةرَيم حكومةتى
ثشكنينَيكى نةبوونى لة  ئاطاداركراوةتةوة
كة زانــى ثَيويستى بة راســت، ــتء دروس
كؤمثانياى خؤيانةوة لةالى هةرَيم حكومةتى
ياساييان مامةَلةى ئاطاداربكةنةوةء ناوبراو

ئةنجامبدةن. لةطةلدا

هةرَيم حكومةتى
(S.G.S) تاقيطةى خراثيى لة

ئاطاداركراوةتةوة
كؤبوونةوة ضةندين  ئةوةى  دواى
هةرَيمى ئَيرانىء  شاندى لةنَيوان 
بةمةبةستى ســازكــراوة كوردستان
سيستمى ثرؤتؤكؤَلى ضارةسةركردنى
طةشتياران هاتوضؤى تــرانــزَيــتء
بة تائَيستا بةآلم هةردووالدا، لةنَيوان

ماوةتةوة. هةَلثةسَيردراوى
طوانى، عةبدولواحيد لةوبارةيةوة
رؤذنامةى بة ضؤمان، قةزاى قايمقامى
ليذنةيةك دووبارة  بإياردرا راطةياند: 

بةإَيوةبةرَيتى لة ثَيكبهَينرَيتةوة
ـــةردووالدا، ه نــَيــوان طواستنةوةى
كَيشةى ضارةسةركردنى بةمةبةستى
كوردستانء هاوآلتييانى طةشتى
نَيودةوَلةتى مةرزى لة ترانزَيت سيستمى

ئؤمةران. حاجى
رَيطريكردنى بة سةبارةت  هةروةها
كوردستان طةشتيارانى لةبةردةم ئَيران
قــةزاى قايمقامى  ئــَيــران، ــى وآلت بؤ 
شؤفَيرانء «لةبةرئةوةى  وتى:  ضؤمان
هيض هةرَيم بارهةَلطرةكانى لؤريية
تَيدانيية، ترانزَيتيان سيستمى مةرجَيكى
شؤفَيرى ثسوَلةى هةَلطرى وةك
لؤرييةكانيش ثاسثؤرت، نَيودةوَلةتىء
نَيودةوَلةتى ستانداردى  بةثَيى  دةبَيت
سيستمى نةمانتوانيوة بؤية بَيت،
مةرزى لة بكةين جَيبةجآ ترانزَيت

ئؤمةران». حاجى
بةرامبةردا لة بةوةشكرد، ئاماذةى
طةشتيارانى نيية ئامادة ئَيران وآلتى
ئؤتؤمبَيلى بة كوردستان هةرَيمى
بكةن، ئَيران سةردانى  خؤيان  تايبةتى
نةكرَيت جَيبةجآ ترانزَيت سيستمى تا

ئَيمةوة. لةاليةن
بة رؤذانـــة ئَيرانى طةشتيارانى
سةردانى خؤيان تايبةتى ئؤتؤمبَيلى
هةرَيمى شــارؤضــكــةكــانــى شـــارو 
ئةو ـــارةي ذم ـــةن، دةك كــوردســتــان
هةرَيمى سةردانى كة  ئؤتؤمبَيالنةش
(٤٠) ـــة رؤذان دةكـــةن كــوردســتــان

دةبن. ئؤتؤمبَيل

بَي طةشتيارانىهةرَيم
ترانزيَتىئؤتومبيَلةكانيان
ئَيرانةوة بضنة ناتوانن
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سةمةد ضيا

مانطانةو بإينى بةشة خؤراكى هاوآلتييان
خؤراكةكان بةشة لة هةندَيك ثَينةدانى
بارى طوزةرانيانء سةر بؤ هةإةشة بة
كؤمثانياى بةإَيوةبةرى دةزانن، خَيزانيان
ناإاست بة هةواآلنة ئةو سلَيمانى لة خؤراك
حكومةتى كة دةكات، بةوة ئاماذة دةزانَيتء
ديكة شةش مانطى بةشة خؤراكى بؤ عَيراق

كردووةتةوة. نوآ
بةشة كردنى لة نيطةرانن هاوآلتييان
بة ثـــارة، بــإَيــك بــة مانطانة خــؤراكــى 
ناتوانَيت ثارةية بإة ئةو ئــةوان بــإواى
سوهةيلة بكاتةوة.  خؤراكةكة  قةرةبووى 
ساَلة، (٤٢) تةمةن فةرمانبةرَيكى عةزيز،
خؤيدا لةكاتى بإيارة  ئةو «دةبواية  وتى:
ثارةية بإة بةو هاوآلتييان  جَيبةجَيبكرايةء
خؤراكَيكى ضونكة بكرانايةوة، قةرةبوو
هاوآلتييان»، بة نةدراوة خؤيدا لةكاتى زؤر
كةمكردنةوةى يان  «بإين وتى:  هةروةها
بارى ئابوورييةوة لةإووى  خؤراك بةشة
ــات، دةك طرانتر هاوآلتييان سةرشانى
نرخى هةَلكشانى بة  بـــةراورد  بة ئةمة
ديــاردةى خةَلكىء ثَيداويستييةكانى
كؤمةَلطاى بةرفراوانى ضينَيكى كة بَيكاريى

طرتووةتةوة». كوردةوارى
بريكارَيكى ئاغا، مــوراد حةمة كةريم
بةشة «كردنى وتــى: ساَلة،  (٤٩) تةمةن
ثارة، بة  هاوآلتييان مانطانانةى خؤراكى
ئةو دةدات، هاوآلتييان لة زؤر زيانَيكى
بإة لةجياتى بإياردراوة كة ثارةيةى بإة
ثارةيةكى هاوآلتييان بة بدرَيت خؤراكةكة 
هةَلوَيستيان هاوآلتييان ثَيويستة كةمة، زؤر
رازينةبن وةرنةطرنء ثارةية ئةو هةبَيتء
بة بكرَيت خؤراكةكةيان بةشة كة بةوةى

ثارة».
تةنيا كردارة ئةم ثَييوابوو، بريكارة ئةو

بةرذةوةندى حكومةتةو بةرذةوةندى بؤ
هاوآلتييانى دةستبإينى بة نييةو تَيدا ميللةتى
بةشة لةجياتى ثارة «ثَيدانى وتى: ناوزةدكرد،
فَيَلكردنة هاوآلتييان تةنيا بة مانطانة خؤراكى
مانطانة خؤراكى ضونكة بةشة هاوآلتييان، لة
بؤ دةكات دؤالر (٣٨) بإى لة زياتر زؤر
زؤر خؤراكةكان ئةوكاتة نرخى تاكَيك، هةر
زؤريش هةرضةند ثارةكة  بةرزدةبَيتةوةو 

ناكات». خؤراك دوو كإينى بةشى بَيت،
خؤراكانةى ئةو طرانبوونى نموونةى ئةو
مانطَيكدا ضةند لةماوةى تةنيا كة هَينايةوة
بةخؤوة بةرضاويان طرانييةكى بازاإدا لة
دةدرَيت خؤراكةكةش كة «ئَيستا وتى: بينيوة،
يةك بؤ مادةى خؤراك  يةك ئةطةر  بةتةنيا 
بةهةل ئةوة دوكاندارةكان نةدرَيت، مانط
بةرضاو بةشَيوةيةكى  بازاإدا لة دةزاننء 
كة بــةرزدةكــةنــةوة، خؤراكةكان نرخى 
دةتوانَيت كةم جارَيكى ضةند تةنيا هاوآلتى
خؤراكى ثَينةدانى بريكارة ئةو بيانكإَيت»،
لة هَينايةوة نموونة بة سابوونى شيرو
ثَينةدانى بة «تةنيا وتى: ثَيشتردا، مانطةكانى
بــازاإدا لة شير  نرخى شير  مانطى يةك
دينارى (٤٠٠٠) بؤ  دينارةوة ــة(٢٠٠٠)  ل

بةرزبووةتةوة».
بةإَيوةبةرى فةتاح، عــارف عةباس
لةوة باسى سلَيمانى، لة خؤراك كؤمثانياى
قسةءباسى كة هةية باس هةندَيك كة كرد،
هةواآلنة ئةو خؤى خةَلك تةنيا خةَلكةو ناو
لةوة «باس وتى: هةروةها بآلودةكاتةوة،
لةساَلى خؤراكانة ئةو بإى كة نةكراوة
بةَلكو ثارة، بكرَيتة يان كةمبكرَيتةوة ٢٠٠٩دا
مانطى شةش ماوةى بؤ ٢٠٠٩دا لةساَلى
هاوآلتييان بؤ مانطانة خؤراكى بةشة ديكة
دواى هةية ئةوة دةنطؤى  كراوةتةوة،  تازة
ئةوةش بكرَيتةوة، تازة مانطةش شةش ئةو
بؤى كة هةية ثارةيةوة  بإة بةو  ثةيوةندى
بؤ دينار تريليؤن  (٨) تائَيستا دياريكراوة،

دياريكراوة». مانطانة بةشة خؤراكى

كؤمثانياى بــةإَيــوةبــةرى هــةروةهــا
يان خــؤراك «بإينى  وتيشى:  خــؤراك
نيية، مندا دةسةآلتى لة خؤراك زيادكردنى
لةناو كة وتانةى ئةو بةثَيضةوانةى بةآلم
خؤراكى بة دياردة، بةشة هاوآلتيياندا بووة
بؤ زياديكردووة، مانطةدا دوو لةم مانطانة
دوودا سآء  مانطةكانى لة ئةوة نموونة 
شيرى طــةورةو شيرى دراوةو سابوون

دةدرَيت». منداأل
ئةو ئةوةى روونكردةوة، عارف عةباس
هاوآلتييان بة  بدراية دةبواية كة  ثارةيةى
خؤراكانةى ئةو قةرةبووكردنةوةى بؤ
٢٠٠٧دا ٢٠٠٦و لةساَلةكانى نــةدراوة كة 
وتى: ئةو وةك بةآلم بدراية،  دةبواية كة
نةطرتووةو وةريان هاوآلتييان «تائَيستا 

نةكراوةتةوة». قةرةبوو بؤيان
راطةياندنى بةإَيوةبةرى  حةميد،  ئاسؤ
ساَلى «ثــرؤذةى وتى: خؤراك بازرطانى 
بازرطانى ــى وةزارةت بة  ٢٠٠٩ثةيوةندى
كإينء طرَيبةستى ضونكة هةية، بةغداوة
لة خراث باشى جؤرء بإى هَينانء ثارة

خؤراكة». بازرطانى كؤمثانياى ئةستؤى
ساأل كة  ئةوةكرد، بؤ ئاماذةي ئاسؤ 
بإة بؤية كةمكراوةتةوة، بودجةكة بةساأل
طؤإانى ميزانيية كةمدةبَيتةوة، خؤراكةكان
«ثارةكة هاتووة، هةروةها وتيشى: بةسةردا
بة وةزارةتى بةغداية، وةزارةتى هةرَيمى لة
ناوةندى حكومةتى لة  داواى  نووسراوَيك
خؤراكةكة، لةبرى بإة ثارة بدات كة كردووة
دابةشكردنى ضؤنَيتى خاَلَيك بةضةند ئةويش
ضى ــتء دةدرَي ضؤن ساآلنة خؤراكةكةء
كوردستان ثارةكة يان دةكــرَيــت، زيــاد 
ئةنجومةنى سةرؤكايةتى وةريبطرَيتء
خــؤراكــةكــةى ــان ــى كــوردســت ــازرطــان ب
بة ــارةت ــةب س ــا ــةروةه ثــآ بــكــإَيــت». ه
«ئةو وتى: قةرةبووكردنةوةكة نةبوونى
نيية، هةرَيم بؤ بةتةنيا  قةرةبووكردنةوةية 
بةباشى كة ناوضانةى ئةو ديالةء بةغداء بؤ

ثآ خؤراكيان رابــردوودا  ساَلى دوو لة 
ئةو بةغدا لة وةزارةتى دارايى نةطةيشتووة،

بدرَيت». كة ثارةكة دةدةن بإيارة
لةوة جةختى عَيراق دارايى وةزارةتــى
بةشة شَيوةيةك بةهيض  كة  كردووةتةوة،
نابإدرَيتء عَيراق هاوآلتييانى  خؤراكى
باقر لةوبارةيةوة ــوورة. س هَيَلى ئــةوة
لة عَيراق، دارايى وةزيرى زوبةيدى، جةبر
بةثَيى رايطةياند: رؤذنامةوانيدا لَيدوانَيكي
ساأل ثَينج بؤ  عَيراق حكومةتى ثالنةى  ئةو 
مووضةى بة تايبةت  بودجةى  دايإشتووة، 
بايةعى، خؤراكى كؤبوونى فةرمانبةرانء
شَيوةيةك سوور دانراوةء بةهيض هَيَلكى بة

بكرَيت». دةستكارى نابَيت
لةاليةن  خؤراك، بةشة وةرطرتني دواى
لةبازاإدا، دةيافرؤشَينةوة هاوآلتييانةوة
هاوآلتييان خؤراكى بةشة  نرخى رؤذنامة
دةفرؤشرَينةوة. بازاإدا لة كة بآلودةكاتةوة
بازاإدا لة كيلؤ، (٣) كةس يةك بؤ برنج

دةفرؤشرَيتةوة. دينار (٧٥٠) بة كيلؤى
بازاإدا لة كيلؤ، (٢) كةس يةك بؤ شةكر

دةفرؤشرَيتةوة. دينار (٥٠٠) بة    
ساَلَيكة مــاوةى  بؤ طــرام  (٢٥٠) شير
بازاإدا لة دراوة، جار يةك تةنيا نةدراوة
دةفرؤشرَيتةوة. دينار (٤٠٠٠) بة كيلؤ يةك

(٥٠٠) بة  بازاإدا لة طرام،  (٢٥٠) تايت
دةفرؤشرَيتةوة. ضاث دينارى

لة زياتر ماوةى طرام، (٢٥٠) سابوون
بة       سابوون  قاَلب   (٣) نــةدراوة،  مانطة  (٩)

دةفرؤشرَيتةوة. دينار (١٠٠٠)
بة    بـــازاإدا لــة  طـــرام،   (٩٠٠) ــت زةي
زةيتةكة ئَيستا دةفرؤشرَيت، دينار (١٥٠٠)

طرام. (١٢٥٠) كراوة بة رؤن
مانطة (١٨) ماوةى  بؤ طرام  (٢٠٠) ضا

لةبةر خراثيى. نةدراوة، نافرؤشرَيتةوة
يةكجار ساَلدا تةنيا لةماوةى دوو دؤشاو
 ٢٥٠٠) بة بازاإدا لة هاوآلتييان، بة دراوة

دةفرؤشرَيتةوة. (٣٠٠٠ يان
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