
رؤذنامة

نَيردةى  ديمستؤرا  ستيظان  سبةى  دوو  بإيارة 
راثؤرتى  دووةمين  عَيراق  لة  نةتةوةيةكطرتووةكان 
هةرَيمء  نَيوان  كَيشةدارةكانى  ناوضة  لةسةر  خؤى 
بةثَيى  رابردوو  هةفتةى  كة  بآلوبكاتةوة،  بةغدا 
داوةتة  راثؤرتةى  ئةو  كؤثيةكى  ميدياكان  زانيارى 
تاَلةبانى سةرؤك كؤمارء  مةسعود بارزانى سةرؤكى 

هةرَيمى كوردستان.
لةو راثؤرتة(٥٠٢)  زانيارييةكانى رؤذنامة   بةثَيى 
كَيشةى  بؤ  يةكالييكةرةوة  ضارةسةرى  الثةإةييةدا 
كةركوك دانةنراوةو ئاماذة بةوة دةكات، كة كةركوك 
ئةركة  ئةو  بةغدا  يان  بذَينرَيت،  نةوتةكةى  بة  يان 

بطرَيتة ئةستؤ.
لة  مَيذوو  مامؤستاى  شوانى،  عةبدوَلآل  فاتيح   
كةركوك  مَيذووى  لة  شارةزا  سلَيمانىء   زانكؤى 
ضارةنووسى  وةك  كةركوك  ضارةنووسى  ثَييواية، 
شارةش  ئةو  كورد  لَيدَيتء   موسَلى  شارى 
ساَلى  «لةضةند  وتى:  ئةو  وةك  ضونكة  دةدؤإَينَيت، 
ئةوة  بؤ  هيضى  كورد  سةركردايةتى  رابردوودا 
نةكردووة كةركوك بطةإَيتةوة سةر هةرَيمء  هةموو 
بةردةستدا  لة  دةرفةتَيك  هيض  فرؤشتووةو  شتَيكمان 

نةماوة»

 لة  ل  (٣-٤) دا ضةند بةدواداضوونَيك بخويَنةوة
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«داوادةكات كةركوك لةسةر نةوتةكةى بذى»
ديمستؤرا راثؤرتة(٥٠٠) الثةأةييةكةى بآلودةكاتةوة 

«تؤمار كردنى قةوارةكان بةر لة دياريكردنى رؤذى 

هةَلبذاردن، فَيَلَيكى شةرعيية لةاليةن دةسةآلتةوة كراوة»
ل٣

فةالح نةجم

ثـــــارتة  كـــــؤنفرانسى 
لة  بإياربوو  كة  كوردستانييةكان، 
ضةند رؤذى داهاتوو (كؤتايى ئةم 
سةرجةم  بةبةشداريى  مانطة)دا، 
ضوار  سياسييةكانى  حيزبة 

ثارضةكةى كوردستان لة  هةولَير 
بؤ  هةَلوةشاوةتةوةء   ببةسترَيت، 
ناديار  كاتَيكى  بؤ  دووةمء  جارى 

دواخرا.
كؤنفرانسةكةدا   لة  بوو  بإيار 
كوردستانييةكانى  ثارتة  سةرجةم 
كوردستان  ثارضةكةى  هةرضوار 

تاووتوَيكردنى  بؤ  بةشداربن، 
بةتايبةت  كورد،  نةتةوةى  طرفتى 
ئاشتيانةى  ضارةسةركردنى 
باكوورى  لة  كورد  كَيشةى 
كؤنفرانسةدا  لةو  كوردستان، 
كوردستانييةكان،  حيزبة  لة  جطة 
بيانى  ثسثؤإى  ضةندين شارةزاو 

بانطهَيشت دةكران.
ئارَيز عةبدوَلآل سةرؤكى ليذنةى 
ثةيوةندييةكان  رؤشنبيريىء  
بة  كوردستان،  ثةرلةمانى  لة 
«هةرضةندة  راطةياند:  رؤذنامةى 
بةستنى  كاتى  زارةكى  بة  ثَيشتر 
بةآلم   دياريكرابوو،  كؤنفرانسةكة 

هةَلبذاردنى ثةرلةمانى كوردستان 
لةسةر  راستةوخؤى  كاريطةرى 

دواخستنى كؤنفرانسةكة هةبوو»
ميدياكان  ثَيشتر 
لة  توركيا  كة  بآلويانكردبووةوة 
نَيوان  قؤَليةكةى  سَي  دانيشتنة 
ئةمريكاو عَيراقء  توركيادا داواى 

رَيطة  كردووة  عَيراق  ئةمريكاو  لة 
نةدةن،  كؤنفراسةكة  بةستنى  بة 
وتةبَيذى  جين،  ئؤزجا  بةآلم 
ئةو  توركيا  دةرةوةى  وةزارةتى 
توركيا  كة  رةتكردةوة،  هةواَلةى 
ئةو  دواخستنى  بة  ثةيوندى 

هةبووبَيت. كؤنفرانسةوة 

جارَيكى تر وادةى كؤنفرانسى ثارتة كوردستانييةكان لة هةولَير هةلَوةشايةوة

هةستيار قادر

هةإةشةى  موسأل  نوَيى  ثارَيزطارى 
دذى  لة  ياسايى  رَيوشوَينى  طرتنةبةرى 
شَيخانء   شةنطارء   كوردى  بةرثرسانى 
موسَلى  لقى  بةرثرسى  دةكات،    مةخمور 
ليستى  «بةردةوامبوونى  دةَلَيت:  ثارتيش 
بةرةو  موسأل  سياسةتة  لةو  حةدبا 

دابةشبوون دةبات».
ليستى  سةرؤكى  نجَيفى  ئةسيل 
حةدباو ثارَيزطارى موسأل لة كؤنطرةيةكى 
كرد،  ئةوةى  هةإةشةى  رؤذنامةوانيدا 
قةزاى  هةرسَي  كوردى  بةرثرسانى  كة 
دةداتة  مةخمور  شةنطارء   شَيخانء  
بإيارى  لة  نةبنةوة  ثةشيمان  ئةطةر  دادطا، 
لةطةأل  ثةيوةندييةكانيان  هةَلثةساردنى 
رايطةياند:  موسألء   ثارَيزطاى  ئةنجومةنى 
هةَلثةساردنى  بةإةسميى  «تائَيستا 
ناوضةيةمان  سَي  ئةو  دامودةزطاكانى  

ئةو  كة  كةسانةش  ئةو  ثَينةطةيشتووةء 
بانطةشةية بآلودةكةنةوة،  هاوآلتيانى ئةو 
ناوضانة هاندةدةن، بؤ ئةو كارة دةياندةينة 

دادطا».
بةشير  محةمةد  خؤشيةوة  لةالى   
نةينةوا  برايةتى  ليستى  وتةبَيذى 
كة  قةزاية  ئةو سَي  قايمقامى  ئاشكرايكرد، 
لةسةر  سوورن  برايةتين،  ليستى  بة  سةر 
هةَلويستى هةَلثةساردنى ثةيوةندييةكانيان 
لةطةأل ئةنجومةنى ثارَيزطاى موسأل، وتيشى: 
«لكاندنةوةى يةك اليةنةى ئةو ناوضانة بة 
لةدةست  بإيارَيكة  هةرَيمى كوردستانةوة، 
طوشار  كارتى  وةك  بةآلم  نيية،  ئَيمةدا 

بةكاريدةهَينين»
بةرثرسى  طؤران  خةسرةو  هاوكات   
رايطةياند:  ثارتيش،  موسَلى  لقى 
«بةردةوامبوونى ليستى حةدبا لةسةر ئةو 
دابةشبوون  بةرةو  موسأل  سياسةتانةى، 

دةبات».

موسأل بةرةو 
دابةشبوون دةأوات
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هاوثةمانيي: ليستي ئةندامَيكي
سروشتييةكاني سامانة وةزيري

نةوت  يةدةطي نابَيت هةرَيم  حكومةتي
ئاشكرابكات

  

سياسيي مةبةستَيكي
هةبووة يةدةطي كوردستانةوة ئاشكراكردني نةوتي ثشت لة

كانَيسكاني عةبدوَلآل سةالم ديدارَيكي تايبةت لةطةَل داهاتوودا ذمارةي لة

وةبةرهَينانء رةوشي لةسةر قسة كة بآلودةكرَيتةوة

دةكات كوردستان ئابووري بارودؤخي

ل٤

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

بؤ بةرزبووةوة دينارةوة هةزار (١٦٠)
هؤكارى ضاودَيرانيش هةزارء (١٦٦)

دةطةإَيننةوة بؤ ئةو بةرزبوونةوةية
ئاَلتون لةسةر خواست زيادبووني

% 0.037 

بازاإةكانى لة نةوت بةرميل يةك بةهاى
بةرزبووةوة دؤالرةوة (٥٢) لة جيهاندا

شارةزايانيش ئةمريكىء دؤالرى (٥٣) بؤ
بؤ دةطةإَيتةوة هؤكارةكةى رايانواية،

نةوت لةسةر خواست زيادبووني

%0.076

بةرامبةر دؤالرى ئةمريكى لة بةهاى
هةزار (١١٧,٩٥٠) لة عَيراقى دينارى
(١١٨)هةزار بؤ بةرزبووةوة دينارةوة

بؤ دةطةإَيتةوة ئةوةش دينار،
ناوةنديى بانكى سياسةتةكانى

دؤالردا بازاإى لةخستنة

% 0.001

تالَةباني: بايز
ثةرلةماني دةطاتة بودجة ئايندة هةفتةي

كوردستان

ئامار: بواري ثسثؤإيَكي
بن، ئاشكرا كوردستان داهاتةكاني ثيَويستة

كوردستانة خةلَكي هةموو هي ضونكة

ل٤

حسَينشةهرستانيد.ئاشتي هةورامي
ل٧

ل٥

لةطةأل ئةم ذمارةيةدا

سالَح رةحمان

لة  عَيراق،  مرؤظى  مافى  وةزارةتى 
كردووة،  بةوة  ئاماذةى  ِراثؤرتَيكيدا 
زيندانيانى  سةر  بؤ  ثَيشَيلكاريى  كة 
كوردستان  هةرَيمى  طرتووخانةكانى 
ليذنةى  ئةنجامدةدرَيت،  تائَيستا 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  مرؤظى  مافى 
هةرَيمى  سةردانى  بةنيازة  عَيراقيش 
بةداواداضوونى  بؤ  بكات،  كوردستان 

ئةو مةسةلةية.
ليذنةى  ئةندامى  عوبةيدى  حارس 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  مرؤظ  مافى 

عَيراق، بة رؤذنامةى راطةياند: لة هةندَيك 
كوردستاندا  هةرَيمى  طرتووخانةى 
دةستدرَيذى كراوةتة سةر زيندانييةكانء 
ئةنجامدراوة،  بةرامبةريان  ثَيشَيلكاريى 
سةردانى  بإياريداوة  ليذنةكةيان  بؤية 
نزيكةوة  لة  بكاتء  كوردستان  هةرَيمى 
وتيشى:  بكؤَلَيتةوة،  بارودؤخةكة  لة 
راثؤرتَيكيدا  لة  مرؤظ  مافى  «وةزارةتى 
تائَيستاش  كة  ئاشكراكردووة،  ئةوةى 
طرتووخانةكانى  لةناو  ثَيشَيلكاريى 
بؤية  بةردةوامة،  كوردستاندا  هةرَيمى 
زيندانةكانى  طرتووخانةء  بإيارمانداوة 

هةرَيم بةسةربكةينةوة».

مرؤظ  مافى  ليذنةى  ئةندامةكةى 
لةطةأل  بإيارة  لةوةشكرد،  باسى 
سةرؤكى  كوردستانء  ثةرلةمانى 
كؤببنةوة  حكومةت  سةرؤكى  هةرَيمء 
طيراوةكان  رةوشى  تاووتوَيكردنى  بؤ 
بةم  هةرَيمداء  طرتووخانةكانى  لة 
نزيكانة وةفدَيكيان دةطاتة هةرَيم بؤ ئةو 
مةبةستة، «لةطةأل اليةنة ثةيوةنديدارةكان 
دؤزينةوةى  بةمةبةستى  كؤدةبينةوة، 
ئةو  بؤ  دانانى سنوورَيك  رَيطة ضارةء  
طرتووخانةء  لةناو  ثَيشَيلكارييانةى 
طيراوةكان  بةرامبةر  زيندانةكاندا 

ئةنجامدةدرَيت». 

www.ne«ثَيشيَلكاريى لة طرتووخانةكانى هةرَيم بةردةوامة»
tew
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om
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ضاوةإوانكراوةكةى  راثؤرتة  لة 
يؤناميدا ضارةسةرى يةكاليى كةرةوة 
دانــةبــإاوةو  كةركوك  كَيشةى  بؤ 
ئاماذة بةوة دةكات، كة كةركوك يان 
بة نةوتةكةى بذَينرَيت، يان بةغدا ئةو 
ئةركة بطرَيتة ئةستؤ، سةرضاوةيةكى 
ــاوةرؤكــى  ــت: «ن ــَي ئــاطــاداريــش دةَل
لة  كاتةو  بةإَيكردنى  بؤ  راثؤتةكة 

بةرذةوةندى كورد نيية»
رؤذنامة  زانيارييانةى  ئةو  بةثَيى   
لة سةرضاوةيةكى ئاطادارةوة دةستى 
خؤيدا  راثــؤتــةكــةى  لة  ــووة،  ــةوت ك
سةبارةت بة كَيشةى كةركوكء  ناوضة 
ديمستؤرا   ستيظان  ديكة،  دابإاوةكانى 
طشتيى  سكرتَيرى  تايبةتى  نَيردراوى 
عَيراق  لة  نةتةوةيةكطرتووةكان 
راثؤرتةكةى  بةثَيضةوانةى  (يؤنامى) 
ــةري بؤ  ــارةس ثــَيــشــووتــريــةوة ض
كَيشةى ئةو ناوضانة دانةناوةء  تةنيا 
ناكؤكةكانى  اليةنة  راوبؤضوونى 
ء   طونجاو  ضــوارضــَيــوةيــةكــى  لــة 
لة  ــةوةء   ــردووةت ــؤك ك رَيكوثَيكدا 
كةركوك  كة  هاتووة،  ئةطةرةكانيشدا 
ثارَيزطاكانى  لة  جيا  تايبةتى  بارَيكى 
ديكةى عَيراقى هةبَيت، يان بةشَيوةي 
ئيدارةى هاوبةشى نَيوان ثَيكهاتةكانى 
خةرجيى  بودجةء   بةإَيوةببرَيت،  
نةوتى  داهــاتــى  لة  يــان  كــةركــوك، 

شارةكة بَيت، يان راستةوخؤ لةاليةن 
بةغداوة بودجةى بؤ دابين بكرَيت.

سةرضاوةيةكى  بــارةيــةوة  لــةو 
ضاودَيرء   ضةند  زارى  لةسةر  ئاطادار 
رؤذنامةى  بة  يؤنامييةوة  ثسثؤإَيكى 
هةَلةى  راثــؤرتــة  ــةو  «ئ راطــةيــانــد: 
بة  سةبارةت  ثَيشووترى  راثؤرتى 
ضةند ناوضةيةكى دابإاوى ديكة ضاك 
تَيإوانينى جياجياى  نةكردووةتةوةء  
لــةســةر نــاوضــة كــَيــشــةدارةكــانــى 
شَيخانء  تةلةعفةرو خانةقين داناوةو 
راثؤرتة  ئةو  ناوةرؤكى  بةطشتيش 

نوَيية لة بةرذةوةندى كورد نيية»
ــاذةى  ــام ــة ئ ــاوةي ــةرض ئـــةو س
يؤنامى  «بةرثرسانى  بةوةشكرد: 
فرةإاء   ئةو  رَيطةى  لة  دةيانةوَيت 
راثؤرتةكةيانةوة  نَيو  تَيإوانينةى 
ســةبــارةت بــةضــارةســةركــردنــى 
كةركوكء  ناوضة كَيشةدارةكانى ديكة 
بةإَيكردن)وةربطرن،   (كات  لة  سوود 
ديكةى  قؤناغَيكى  لــة  ئــةوةى  بــؤ 
بكةوَيتة  هةية  ئةطةر  كة  داهاتوودا، 
ساَلى داهاتووةوة ضارةسةرى خؤيان 
كةركوكء   كَيشةى  بة  ســةبــارةت 
رابطةَينن،  ديكة  دابإاوةكانى  ناوضة 
ثسثؤإةكانى  وتــةى  بة  بةوثَييةى 
بإوايةى،  ئةو  طةيشتوونةتة  يؤنامى 
(١٤٠)ى  ــادةى  م ئةمساَلدا  لة  كة 
عَيراق  هةميشةيى  ــوورى  ــت دةس
كَيشةدارةكان  ناوضة  بة  سةبارةت 

جَيبةجَي ناكرَيت»
بةرزنجى  د.ســةعــدى  هــاوكــات 
هاوثةيمانى  ليستى  جَيطرى سةرؤكى 

بةو  بةثشتبةستن  ــان،  كــوردســت
كةوتووة،  بةردةستى  زانيارييانةى 
ناوةرؤكى  كة  رةتدةكاتةوة،  ئةوة 
ــةى  ــراوةك ــك ــاوةإوان ــة ض ــؤرت راث
ديمستؤرا لة دذى مادةى (١٤٠) بَيتء  
نيية  تةواوم  زانيارى  «من  رايطةياند: 
راثؤرتةكةى  ناوةرؤكى  بة  سةبارةت 
ـــةآلم بــةثــَيــى ئــةو  ديــمــســتــؤرا، ب
زؤربةى  طةيشتووة  ثَيم  زانيارييانةى 
مادةى  ضوارضَيوةى  لة  ئةطةرةكانى 
(١٤٠) دانء  سَي بؤ ضوار ئةطةريشى 

سةبارةت بة كةركوك تَيداية»
رؤذنامة  زانيارييةكانى  بةثَيى 
تةنيا  ديــمــســتــؤرا  ــةى  ــةك ــؤرت راث
بةرثرسة  سةركردةء   بة  ثَيشكةش 
دةكرَيت،  هةرَيم  عَيراقء   باآلكانى 
سةرؤكى  لةوانة  تاووتوَيكردنى،  بؤ 
هةردوو  كؤمارء   سةرؤك  هةرَيمء  
وةزيرانى  ســةرؤك  جَيطرةكةىء  
تاووتوَيكردنء  بةمةبةستى  عَيراق 
ثَيشكةشكردنى راى خؤيان لةسةرى.

 لةاليةكى ديكةوة، محةمةد مةهدى 
مــادةى  ليذنةى  ئةندامى  بةياتى 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى  (٢٣)ى 
دزة  زانيارى  هةندَيك  بؤ  ئاماذةى 
راثؤرتةكةى  لةسةر  ديكةدا  كراوي 
راطةياند:  رؤذنامةى  بة  ديمستؤراو 
«يةكَيك لة ئةطةرةكانى نَيو راثؤرتةكة 
ئةوةية، كة كةركوك دوور لة دةستء  
بَيتء   كوردستان  هةرَيمى  كؤنترؤَلى 
يان  نةبةسترَيتةوة،   هةرَيمةوة  بةو 
جياوازى  تايبةتء   بارَيكى  كةركوك 
ديكةى  ثارَيزطاكانى  لةضاو  هةبَيت 

عَيراقدا».
ليستى  ــدامــى  ــةن ئ ــة  ك بــةيــاتــى 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  لة  ئيئتيالفيشة 
لةميانةى  كة  ئاشكرايكرد،  عَيراق 
(٢٣)دا  مادةى  ليذنةى  كؤبوونةوةى 
لةطةأل ديمستؤرا بؤيان دةركةوتووة، 
ئةوةدانيية  لةطةأل  بةرثرسة  ئةو  كة 
كةركوك  كَيشةى  بؤ  ضارةسةرَيك 
ــةوة، كــة اليــةنــى بــراوةء  ــت ــدؤزَي ب

لةسةر  جةختى  تَيدابَيتء   دؤإاوةى 
ـــةوة، كــة دةبــَيــت  ـــردووةت ئــةوة ك
كةركوك  بؤ  تةوافوقى  ضارةسةرَيكى 
«دؤزينةوةى  وتيشى:  بدؤزرَيتةوةء 
كؤتاييهَينان  ضــارةســةرةو  ــةو  ئ
لة  بــةر  ئاَلؤزانةى  هاوكَيشة  بــةو 
دواى  بةعسء   رذَيمى  رووخاندنى 
دروستبووة،   رذَيمة  ئةو  رووخاندنى 

ثَيويستى بةكاتى زياتر هةية».

 كةركوك بة نةوتةكةىبذى، يان بةغدا بيذيةنَيت
 « يؤنامى دةيةوَيت بةو راثؤرتة كات بةأًيبكات»

دية فازل

كاروبارى  ــوارى  ب شارةزايانى 
تةئكيد  ــبــذاردن  هــةَل ثــةرلــةمــانء  
دةرطاى  كردنةوةى  كة  دةكةنةوة، 
لة  بــةر  ثَيكهاتةكان  تؤماركردنى 
دياريكردنى رؤذى هةَلبذاردن «فَيَلَيكى 
دةســةآلتــةوة  لــةاليــةن  شةرعيية» 
كراوة،  ثةرلةمانيش تةئكيد دةكاتةوة 
طوشارى  ــر  ــةذَي ل كؤمسيؤن  كــة 
كوردستان  ثةرلةمانى  حكومةتء  

ئةو كارةى كردووة. 
ئةنجامدانى  رؤذى  بــةرلــةوةى 
ثةرلةمانى  داهاتووى  هةَلبذاردنى 
رةسميى  بةشَيوةيةكى  كوردستان  
سةرؤكى  لةاليةن  دياريبكرَيت،  
ــاآلى  ب كؤمسيؤنى  ــةوة،  ــم ــةرَي ه
ــان   ــةك ــذاردن ــب ــةَل ــؤى ه ــةخ ــةرب س
 ٤/٢٤ تا    ٤/١٥ رؤذى  لة  بإياريدا 
ثَيبكات،  دةست  قةوارةكان  تؤمارى 
ناميق  جةوهةر  بةبؤضوونى  ئةمةش 
ثةرلةمانى  يةكةمى  خولى  سةرؤكى 
شةرعيية»ء   «فَيَلَيكى  كوردستان 
لةاليةن  كة  رووماَلكردنَيكة،  شَيوة  
بزانرَيت  تا  دةكرَيت  دةســةآلتــةوة  
ضةند ثَيكهاتة خؤيان تؤمار كردووةء  
اليةنةكان ئاشكرا بن، تا ستراتيذييةتى 
كَى  بزانن  بكةنء   ــاري  دي خؤيان 

ركابةريانة لة هةَلبذاردنةكةدا.
ناميق   ـــةر  ـــةوه ج ـــةى  ـــةوت ب
ديارينةكردنى رؤذى هةَلبذاردنةكانء  
ــة ئــاشــكــراكــردنــى  ــردن ب ــك ــت دةس
هــةردوو  قازانجى  لة  ثَيكهاتةكان 
نةدةبوو  ــدارةء   ــةآلت دةس حيزبى 

بةسةر كةسانى ياساييدا تَيثةإبَيت.
سةرؤكى  محةمةد،  هةندرَين 

كؤمسيؤنى  هــةولــَيــرى  ئؤفيسى 
هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى  باآلى 
كارَيكى  كة  ــردةوة،  ــك رةت ــةوةى  ئ
ثَيكهاتةكان  تؤمارى  بَيت  ناياسايى 
هةَلبذاردن  رؤذى  لةدياريكردنى  بةر 
بؤ  لَيدوانَيكيدا  لــة  ئــةنــجــامــدراو 
كراوة  ــةوةى  «ئ وتيشى:  رؤذنامة 
ئةوةش  لةبةر  ئاساييةء   كارَيكى 
هةَلبذاردن  كاتى   دياريكردنى  كة 
بوو،  بودجةوة  دواكةوتنى  بةهؤى 
بودجةى  ئامادةكارييانةش  ــةم  ئ
تا  ثَيكراوة  دةستى  بؤية  هةر  ناوَيت، 

هةَلبذاردنةكان دوانةكةون»

ئؤفيسى  سةرؤكى  ئةوةى  لةطةأل 
ــاآلى  ــرى كــؤمــســيــؤنــى ب ــَي ــةول ه
بة  هةَلبذاردنةكان  سةربةخؤى 
تؤمارى  كة  ــا،  دان ئاسايى  كارَيكى 
دياريكردنى  لة  بــةر  ثَيكهاتةكان 
ئةنجامبدرَيت،  هةَلبذاردن  رؤذى 
هةَلبذاردنى  لة  كة  بةوةشدا  ئاماذةى 
بةر  عَيراقدا  ثارَيزطاكانى  ئةنجومةنى 
لةساَلَيك تؤمارى ثَيكهاتةكان كراوةء  
ئاسايية، ضونكة ئةو ثَيكهاتانة ثَيويستة 
بة  دةست  ئةوةى  بؤ  بكرَين،  ديارى 

ئامادةكارييةكانى ديكة بكرَيت.
بةآلم،  عةونى بةزاز جَيطرى ليذنةى 

ياسايى ثةرلةمانى كوردستان، تةئكيد 
تؤمارى  بة  دةستكردن  دةكــاتــةوة 
حكومةتء   طــوشــارى  ــان  ــةوارةك ق
ئةويش  بووة،  كوردستان  ثةرلةمانى 
بة  ــذاردن  ــب ــةَل ه مةبةستةى  ــةو  ب
ئةنجامبدرَيتء زووتر  كات  زووترين 

دةست بة ئامادةكارييةكان  بكرَيت.
ثةرلةمان  ديكةوة،  اليةكى  لة    
 ٤/١٥ رؤذى  لة  بإيارَيك  ثإؤذة  بة 
سةرؤكى  بــة  ـــةوة  داي ــى  ــةآلت دةس
هةرَيم، تا كاتى هةَلبذاردنى داهاتووى 
بَيئةوةى  بكات،  ــارى  دي ثةرلةمان 
سةرؤكى  بؤ  دياريكراو  ماوةيةكى 

دابنرَيت، محةمةد حةمة ساَلح   هةرَيم 
كــاروبــارى  لة  ــةك  ــارةزاي ش وةك 
كارَيكى  ثــَيــيــوابــوو،  ــذاردن  ــب هــةَل
كــراوةء   كة  ناياسايية،  «نـــاإةوا»ء 
ديارى  هةرَيم  بؤ سةرؤكى  ماوةيةك 
تا رؤذى هةَلبذاردن ديارى  نةكراوة، 
بكات، ئةمة جطة لةوةى كةمتةرخةمى 
ثَيكةَلييةكيشة  تَيكةألء  ثةرلةمانة، 
نة  ضونكة  كؤمسيؤن،  كاروبارى  لة 
سةرؤكى  كة  بَيت  رازى  بةوة  دةبوو 
هةرَيم ماوةكةى كراوة بَيت تا رؤذى 

هةَلبذاردن ديارى بكات.
لة  سةرضاوةيةك  بةرامبةردا،  لة 
بؤ  ئةوةى  ثةرلةمان  سةرؤكايةتى 
هؤكارى  كة  روونكردةوة،  رؤذنامة 
هةرَيم  سةرؤكى  ثابةندنةكردنى 
كة  دةطةإَيتةوة  ئةوة  بؤ  كاتةوة  بة 
ئامادةكردنى  لة  هةبووة  ترسَيك 
بؤ  كؤمسيؤن  ثَيداويستييةكانى 
كات  ئةطةر  رةنطة  كة  هةَلبذاردن، 
بكرداية  ثَيويستى  بكراية  ــارى  دي
هةموار  ياساية  ئةو  ديكة  جارَيكى 
بة  بدرَيتةوة  دةسةآلت  بكرَيتةوةء  
دياريكردنى  بؤ  هةرَيم  سةرؤكى 

كاتةكة.
بةآلم،  جةوهةر ناميق ئةو بيانووةى 
سةرؤكايةتى ثةرلةمانى رةتكردةوةء  
جةختى  رؤذنامة  بؤ  لَيدوانةكةيدا  لة 
ثَيدانى  كة   ــردةوة،  ك ئةوة  سةر  لة 
هةرَيم  سةرؤكى  بة  دةسةآلتة  ئةو 
جارَيكى  لَيدةكرَيت  ئةوةى  مةترسى 
ئامادةنةبوونى  بةبيانوى  ديكةء  
هةَلبذاردنةوة   ثَيداويستييةكانى 
بؤية  هةر  دوابخرَيت،  هةَلبذاردنةكة 
لة رووى ياساييةوة ئةمةش «فَيَلَيكة» 
ياساناسةكانى  نةدةبوو  ــراوةء   ك

ثةرلةمان ثَيى رازى بن.

«كردنةوةى دةرطاى تؤماركردنى قةوارةكان بةر لة دياريكردنى 
رؤذى هةلَبذاردن، فيَلََيكى شةرعيية لة اليةن دةسةآلتةوة كراوة»

هةرَيم دةتوانَيت هةَلبذاردنَيكي هاوشَيوةي عَيراق ئةنجام بدات؟

 ستيظان ديمستؤرا
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ئارام نةجيم

خوَيندكاري   (٤٥٠) لة  زياتر 
هةَلةبجةى  لة  ئَيواران  خوَيندنى 
بةرامبةر  ناإةزايي  وةك  شةهيد، 
 (٣٦٣٠) ذمــــارة  ــاري  ــإي ــةب ب
باس  كة  ــةروةردة،  ث ــي  وةزارةت
ئَيواران  خوَيندني  دةكات  لةوة 
خؤثيشاندانيان  ثارة،  بة  دةكرَيت 
كارطَيإي  لَيثرسراوي  ئةنجامدا، 
ـــةروةردةي  بــةإَيــوةبــةرَيــتــي ث
ئاماذة  شةهيديش،  هةَلةبجةى 
بإيارة  ئةو  لةطةأل  دةكات،  بةوة 
خوَيندكار  لــة  ثــارة  كــة  نين، 
تةنيا  ئةوان  بةآلم  وةربطيرَيت، 
لةو  جَيبةجَيكارن  اليةنَيكي 

بإيارةدا.
لة  يةكَيك  عةبدولقادر،  ئةذي 
خوَيندكارة خؤثيشاندةرةكان وتى: 
بةكارنايةت،  ئَيمة  بؤ  بإيارة  «ئةم 
لة  تَيداية  خوَيندكارمان  ضونكة 
ئَيستا  تاوةكو  ساَلةوة  سةرةتاي 
خوَيندنطةدا  لةناو  ديناري   (٢٥٠)
لة  ئَيستا  ــردووة،  ــةك ن ــةرف  س

كوَيوة ئةو ثارةية بدات؟».
وةزارةتـــي  بــإيــارى  بةثَيي 
كة   ،(٣٦٣٠) ذمــارة  ــةروةردة،  ث
فَيركردني  بةإَيوةبةري  ئيمزاي 
بةوة  ئاماذة  لةسةرة،  ئَيواراني 
ئــَيــواران  خوَيندنى  كة  ــراوة  ك
قؤناغةكاني  بؤ  بةثارةو  دةكرَيت 

هــةزار   (٥٠) ــاوةنــدي  ن ١-٣ي 
ئامادةييش  قؤناغي  بؤ  دينارو 
خوَيندكار  لة  دينار  هةزار   (٧٥)

وةرطيرَيت.
ــنــةري  ــوَي ــب، ن ــال ــرة ت ــةه ب
خؤثيشاندةرةكان  خوَيندكارة 
«زؤرينةي  وتــى:  لةوبارةيةوة 
ئَيواران  خوَيندنى  خوَيندكارانى 
باوكيان نييةو دايكيان بَيوةذنانةي 
كة  هةية،  ديناري  هــةزار   (٦٠)
دةياندةنآ،  جارَيك  مانط  ضوار 
ثارةية  ئةو  دةتوانن  ضؤن  ئيتر 

بدةن».
كةريم شَيخ عةلي، لَيثرسراوي 
ــي  ــت ــةرَي ــوةب ــةإَي ــري ب ــَي ــارط ك
بة  ــةبــجــة،  ـــــةروةردةي هــةَل ث
رؤذنامةى راطةياند: بةإَيوةبةري 
ثةروةردةي هةَلةبجة لة هةولَيرةو 
باسيدةكات  خاآلنةي  لةو  يةكَيك 
«من  وتيشي:  بــإيــارةيــة،  ــةو  ئ
ثارة  كة  نيم،  بإيارةدا  ئةو  لةطةأل 
بةآلم  وةربطيرَيت،  خوَيندكار  لة 
لةم  جَيبةجَيكارين  اليةنَيكي  ئَيمة 

بإيارةدا».
ــإي  ــَي ــارط ــراوي ك ــرس ــث ــَي ل
ـــةروةردةي  بــةإَيــوةبــةرَيــتــي ث
بةوةشدا،  ئــامــاذةي  هةَلةبجة 
ثــةروةردةي  بةإَيوةبةرَيتي  كة 
نييةو  توانايةكي  هيض  هةَلةبجة 
وايةو   نووسينطةيةك  وةك  تةنيا 
ســةرووي  بإياري  «ئَيمة  وتى 

جَيبةجَيدةكةين. خؤمان 
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دلَير عةبدولخالق

ــادى  ــان ي ــت ــوردس ــة ك ــإؤ ل ــةم ئ
كوردى  رؤذنامةطةرى  (١١١)ســاَلــةى 
ئةو  ــدى  ــةن لــة ســةروب ــةوة،  ــت ــرَي دةك
رؤذنامةنووسان  ئةوةى  لةتةك  يادةداء 
كايةكة  ثَيشكةوتنةكانى  بة  ئــامــاذة 
كة  دةخةنةإوو،  ئةوةش  بةآلم  دةكةن، 
ئةوتؤى  فةزايةكى  كوردى  دةسةآلتى 
بزاظى  ئـــةوةى  بــؤ  نــةإةخــســانــدووة 
رؤذنامةطةريى وةك خؤى طةشةبكاتء 
ســـةرضـــاوةكـــانـــى دةســتــكــةوتــنــى 
بةرامبةر  ثَيشَيلكارييةكان  زانيارىء 
رؤذنامةنووسانء وةرنةرطرتنى ثةيامى 
بة  دةسةآلتةوة  لةاليةن  ئازاد  ميدياى 

طرفتةكانى بةردةم كايةكة ناو دةبةن.
ياسا  ســَى  راثــةإيــنــةوة  دواى  لة 
راطــةيــانــدنء  ــارى  ك رَيكخستنى  بــؤ 
كوردستان  هةرَيمى  لة  رؤذنامةوانى 
ياساى  لة  بريتين  كة  كــراون،  ثةسةند 
١٩٩٣ء  ساَلى  (١٠)ى  ذمارة  ضاثةمةنى 
رؤذنامةنووسان  سةنديكاى  ياساى 
(٣٥)ى  ذمــارة  ياساى  ١٩٩٨ء  ساَلى 
ضةند  ئــةوةى  لــةطــةأل   ،٢٠٠٧ ســاَلــى 
ياساى  ــى  دةركــردن بةسةر  مانطَيك 
بةبإواى  تَيثةإيوة، بةآلم  رؤذنامةطةرى 
لة  ئاوَينة  هةفتةنامةى  سةرنووسةرى 
ثَيشَيلكارييةكانء  ياسايةدا  ئةو  سايةى 
توندووتيذييةكان دذ بة رؤذنامةنووسان 

لة زيادبووندان.
سةرنووسةرى  محةمةد،  ــوان  ش
ئةوة  بؤ  ئاماذة  ئاوَينة،  هةفتةنامةى 
لة  رؤذنامةطةرى  هةلومةرجى  دةكات، 
بةرضاو  رادةيةكى  تا  نوَيدا،  مَيذووى 
بةتايبةت  بينيوة،  بةخؤيةوة  ثَيشكةوتنى 
ثةيدابوونى  ٢٠٠٠ء  ســاَلــى  دواى 
ياسايةى  «ئةو  وتى:  ئةهلىء  رؤذنامةى 
كوردستانةوة  ثةرلةمانى  لــةاليــةن 
طونجاوة،  ــةك  رادةي تا  ثةسةندكراوة 
بةهةمواركردنةوة  ثَيويستى  ــةآلم  ب
ئةو  دةرضوونى  لةطةأل  ضونكة  هةية، 
سزادانء  سكاآلكانء  ذمارةى  ياسايةدا 
دذ  ثَيشَيلكارييةكان  توندووتيذييةكانء 

زيادبووندان،  لة  رؤذنامةنووسان  بة 
دةست  رؤذنامةنووسانيش  هــةروةك 
مادةكانى  ئامادةكردنى  لة  كراوةنين 
بابةتانةى  ئةو  بةتايبةت   بةردةستيان، 
زؤريــان  بةشَيكى  كــة  ــراون،  ــؤك ــاب ت
ثةيوةندييان بةاليةنى سياسييةوة هةيةء 
رةهةندى ئايينىء كلتووريشى لَي بةدةر 

نيية».
بة وتةى سةرنووسةرى هةفتةنامةى 
ئاوَينة يةكَيك لة طرفتة طةورةكانى بةردةم 
رؤذنامةنووسان، ئةوةية سةرضاوةكانى 
وتى:  كراوةنينء  بةردةميان  لة  زانيارى 
بةوة  ئاماذةى  دةرضووة  ياسايةى  «ئةو 
بدرَيتى،  زانيارى  رؤذنامةنووس  داوة  

دةكرَيت  ضى  نةكراوةتةوة  روون  بةآلم 
زانيارى  بةرثرسانةى  ئةو  بةرامبةر 
نادةن، ئةمةش ثةيوةندى بةوةوة هةية، كة 
تائَيستا لة كوردستان كاركردنى ميدياى 
ئازاد وةك ثَيويست لةاليةن دةسةآلتةوة 
ئةمةش زيانى طةياندووة  وةرنةطيراوةء 
ثَيويست  ديموكراسىء  ئةزموونى  بة 
لةطةَليدا  مامةَلةى  دةســةآلت  دةكــات،  

بطؤإَيت».
بةشى  سةرؤكى  عوسمان،  حةكيم 
تةكنيكى  ثةيمانطاى  لة  رؤذنامةنووسى 
ثَييواية: ثَيشكةوتنةكانى ئةمإؤ  سلَيمانى 
كوردستان  لة  دةسةآلت  شَيوةيةكن،  بة 
ثةيامى  هاوكارى  بةوةى  دةكات  ناضار 
ناكرَيت  ضونكة  بكات،  ئازاد  راطةياندنى 
وتى:  بشاردرَينةوة،  زانيارييةكان 
بطيرَيت  لَي  رَيطةى  زانيارى  «ئةطةر 
خؤى  ثةنجةرةوة  لة  ئةوا  دةرطاوة،  لة 

بآلودةكاتةوة».
رؤذنــامــةنــووســانــى  سةنديكاى 
كوردستانيش ئاماذة بةوة دةدةن، لةطةأل 
ئةو ثَيشكةوتنةى رؤذنامةطةرى كوردى 
ئاستةنطء  بةآلم  بينيويةتى،  بةخؤيةوة 
لةمثةر لة بةردةم كارى رؤذنامةنووسى 
ثَيشتر  ثإؤذةياسايةى  ئــةو  هةيةء 
كوردستان  ثةرلةمانى  بة  ثَيشكةش 
كَيشةكانى  ــةرى  ــارةس ض بــؤ  كــراوة 

بوارةكة بووة. 
سةنديكاى  نةقيبى  عةونى  فةرهاد 
بة  كــوردســتــان،  رؤذنامةنووسانى 
رؤذنامةى راطةياند: لة دواى راثةإينةوة 
كةوتووةتة  ــةرى  ــةط ــام رؤذن ــارى  ك
كةشوهةوايةكى  لة  ديــارء  قؤناغَيكى 
بةهؤى  كاريكردووة،  ديموكراسيدا 
لةتةك  سانسؤريشةوة  نــةبــوونــى 
ئةهلىء  رؤذنامةى  حيزبىء  رؤذنامةى 
بةشداريكردووة.  رادةيةك  تا  ئازاديش 
بة  نةطةيشتن  «دةســــت  وتــيــشــى: 
سةرضاوةكانى زانيارى كَيشةى بةردةم 
هةندَيك  ضونكة  رؤذنامةنووسانة، 
هةرَيم  حكومةتى  دامةزراوةكانى  لة 
ئاوةآل  زانيارييةكانيان  ئَيستا  تاكو 
لةطةأل  نةبوون  شةفاف  نــةكــردووةء 

رؤذنامةنووسان».

ثَيشَيلكارييانةى  ئــةو  ــارةى  ب لة   
لة  دةكرَيت  رؤذنامةنوسان  بةرامبةر 
هةرَيمى كوردستان، فةرهاد عةونى ئةوة 
هةموو  راثؤرتةكانياندا  لة  دةخاتةإوو 
زانيارييةكيان بآلوكردووةتةوةء وتيشى: 
رؤذنامةنووسان  بؤ  كَيشةيةك  «هةر 
ـــةإووى  رووب ئَيمة  دروستبكرَيت 
ثَيويستيشة  ــةآلم  ب دةوةســتــيــنــةوة، 
ياساء  لة  ــز  رَي رؤذنامةنووسانيش 
مامةَلةيةكى  بطرنء  خؤيان  كارةكانى 

تةندروست لةطةأل ثيشةكةياندا بكةن». 
رؤذنامةطةرى  رابردوودا  ماوةى  لة 
بةخؤيةوة  نوَيى  دياردةيةكى  كوردى 
ميدياى  شةإى  لة  بريتيبوو  كة  بينى، 
حيزبىء ميدياى ئةهلى، بة بإواى شوان 
محةمةد، ئةو هةَلمةتة لةاليةن ميديايةكى 
هةَلمةتى  وةك  ئاراستةكراوةوة،  حيزبى 
رؤذنامة  بةرامبةر  هةَلبذاردن  ثَيش 
بةآلم  دةستيثَيكردووة،  ئةهلييةكان 
دواى  كاتييةء  هةَلمةتة  ئةو  ثَييواية  ئةو 
دةنيشَيتةوة.  بَلقَيك  وةك  هةَلبذاردن 
حيزبى  ميدياى  هةَلمةتةى  «ئةو  وتيشى: 
هةلومةرجى  بة  ــان  زي ــةوةى  ئ ثَيش 
زيان  بطةيةنَيت،  كوردى  رؤذنامةطةرى 
دةطةيةنَيت،  حيزبى خؤى  رؤذنامةى  بة 
كارى  لة  دووردةكـــةونـــةوة  ضونكة 
رؤذنامةوانى  ئيتيكى  ثإؤفيشناَلىء 

خؤيان». 
بؤ  ئاماذة  عوسمان،  حةكيم  هاوكات 
ئةو حاَلةتة دةكات، كة زؤرجار كارةكانى 
ثةرضةكردارى  ئةهلييةكان  رؤذنامة 
رؤذنامة حيزبيةكانةء ئةو حاَلةتةشى بة 
مةترسى بؤ سةر كايةكة ناوبردءء وتى: 
كاردانةوةيةى  جؤرة  ئةو  هةبوونى  «لة 
ئةهليدا  حيزبىء  راطةياندنى  نَيوان 
رةنطة  ضونكة  دةبن،  ون  راستييةكان 
كة  بإؤن  ئاراستةية  بةو  حاَلةتةكان 
زيــادةإؤيــي  حيزبييةكان  ــامــة  رؤذن
بضوككردنةوةى  شاردنةوةء  لة  بكةن 
ــازادء  ئ رؤذنــامــة  لة  زانيارييةكانء 
لة  بكرَيت  زيــادةإؤيــي  ئةهليةكانيش 
ثَيناو  لة  رووداو  هةندَيك  طةورةكردنى 
جياواز  اليةنى  هةندَيك  دةرخستنى 

بةثَيى جؤرى بةرذوةندييةكانيان». 

ئاشكرانةكردنى زانيارييةكان، طرفتى بةردةم رؤذنامةنووسانة

خويَندكاران 
خؤثيشاندان دةكةن

ئارام شَيخ وةسانى

دواى ئةوةى لةماوةى رابردوو 
لة  كة  بَالوبووةوة  ئةوة  هةواَلى 
لة  بةمنداالن  بازرطانيكردن  عيراقدا 
تةشةنةسةندندايةو بةو هؤيةشةوة 
منداَل دةفرؤشرَين  ساالنة ضةندين 
ــؤر  ــؤراوج ج مةبةستى  ــؤ  ب و 
مافى  ليذنةى  بةكاردةهَينرَين. 
عيراق،  ثةرلةمانى  لــة  مــرؤظ 

ئةو  لةيةكةم كؤبوونةوةى خؤياندا 
وةرطــرتــووةو  بةهةند  ثرسةيان 
بةدواداضوون  مةبةستةش  ئةو  بؤ 
داوا  بةفةرمى  هةروةها  و  دةكةن 
رَيطريى  كة  دةكــةن  حكومةت  لة 
رَيوشوَينى  و  بكات  دياردةية  لةو 

ثَيويست بطرَيتة بةر.
ليذنةى  ئةندامى  عةلى  عومةر 
ئةنجومةنى  ــة  ل مـــرؤظ  مــافــى 
نوَينةرانى  عيراقء بةشداربوويةكى 

ــامــةى  كــؤبــوونــةوةكــة بــة رؤذن
وةك  ثةرلةمان  لة  ئَيمة  راطةياند: 
بابةتة  ئةو  مرؤظ  مافى  ليذنةى 
بةهةند وةردةطرينء بةمةترسيةكى 
ــن،  ــةي ــرى دةك ــةي ــــةورةش س ط
ليذنةكةشماندا  لةكؤبوونةوةى 
ئةوة دووثات كرايةوة كة ثَيويستة 
بطيرَيت  رَيطة  جؤرَيك  بةهةموو 
تةشةنةسةندنى  بَالوبوونةوةو  لة 
دياردةى كرين و فرؤشتنى مناَالن,بؤ 

ئةو مةبةستةش ثَيويستة حكومةت 
بخاتةطةإ،  خؤى  هةوَلى  تةواوى 
ذيانى  دةســتــةبــةرى  ــةوةى  ــؤئ ب
خَيزانة هةذارةكان بكاتء هةروةها 
بؤ خةَلك  دةستةبةرى كؤمةآليةتى 
لةو  رَيطرى  «ئةطةر  بكات  دابين 
دياردةية  ئةو  ئةوا  نةكرَيت  بابةتة 
كاريطةرى طةورةى دةبَيـت لةسةر 
بةهةموو  ثَيويستة  بؤية  كؤمةَلطا، 

اليةكمان بةرةنطارى ببينةوة».

ليذنةى مافى مرؤظ لة ثةرلةمان بةدواداضوون 
دةكات لةسةر بازرطانيكردن بةمنداآلنةوة

سؤران ثاآلنى 

بةثَيي بإيارَيكى وةزارةتى 
كة  ئةفسةرانةى  ئةو  ناوخؤ، 
ناوةندييان  خوار  بإوانامةى 
هةيةء لة بةشى بةإَيوةبةرَيتى 
كار  سلَيمانيدا  ثؤليسي 
ثؤليسى  بةشى  بؤ  دةكــةن، 
سةر  فرياكةوتني  بةرطرىء 

بة وةزارةت دةطوازرَينةوة.
ــم،   ــةري ــخ ك ـــةالل شــَي ج
ــــــى  بـــريـــكـــارى وةزارةت
ـــدارةى  ـــي ـــة (ئ ـــاوخـــؤ ل ن

بــارةيــةوة  ــةو  ل سلَيمانى) 
راطةياند:  ــةى  ــام رؤذن بــة 
ئةو  طواستنةوةى  بإيارى 
لةبةر  ئةفسةرانةمانداوة، 
خوار  بــإوانــامــةى  ئــةوةى 
ناوةندييان هةيةء  شارةزايى 
نيية،  ياسادا  لة  تــةواويــان 
ئةفسةرانةى  «ئةو  وتيشي: 
لَيكؤَلينةوةى  بةشى  لة  كة 
هةمان  بة  محةلين،  ثؤليسى 
بؤ  ــةوة  ــن ــوازرَي دةط ثلةوة 
بةرطرىء   ثؤليسى  بةشى 

فرياكةوتن».

بأيارى طواستنةوةى ضةند 
ئةفسةرَيك دةدرَيت

نيان مةجيد

ثاش هةَلبذاردنى سةرؤكي 
نوَي، بإيارة هةفتةى داهاتوو 
عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
عَيراق  بؤ  ــوَي  ن ئاآليةكى 

ثةسةند بكات.
ـــــوف عــوســمــان،  د.رةئ
ئةندامي ئةنجومةنى نوَينةرانى 
ليستي  ــةر  ــةس ل عـــَيـــراق 
رؤذنامةى  بة  هاوثةيماني، 
سَي  ليذنةكةيان  راطةياند: 
ــي خــؤي  ــان ــارةك مــانــطــة ك

بةهؤي  بةآلم  تةواوكردووة، 
نةبووني سةرؤكي ثةرلةمانء 
ــشــة نــاوخــؤيــيــةكــانــي  كــَي
ــان  ــارةك ــةوة، ك ــان ــةم ــةرل ث
«تائَيستا  وتيشي:  دواخــران، 
نموونةي   (٦٠٠) نزيكةي 
دةست  طةيشتوونةتة  ئاآلكة 
نموونةي  ــَي  س ليذنةكةو 
ســةرةكــيء ســَي يــةدةط 
هةَلبذَيردراوةء نابَيت لة دوو 
لة  يةكَيك  بَيتء  كةمتر  رةنط 
ساَلي  ئاآلي  ئةطةرةكانيش 

١٩٥٨ي عَيراقة». 

ثةرلةمان ئاآليةكي نوَي
www.ne بؤ عَيراق هةلَدةبذَيرَيت
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دلَير عةبدولخالق

حيزبى  سكرتَيرى  لَيدوانى  بةطوَيرةى 
كوردستان،  ديموكراتى  سؤسياليست 
وةزيرانى  سةرؤك  ماليكى،  نورى  بإيارة 
عَيراق، سةردانى سلَيمانى بكاتء ضاوى بة 
بةرثرسانى هةرَيم بكةوَيت، بةآلم ئامادةنيية 
سةردانةكةشى  ئامانجى  هةولَير،  بضَيتة 
ضارةسةركردنى ئةو كَيشانةية كة  لةنَيوان 

هةرَيمى كوردستانء مةركةزدا لةئارادان.
ئةنجومةنى  ئةندامَيكى  بةرامبةريشدا  لة 
كَيشةى  «ماليكى  دةَلَيت:  عَيراق  نوَينةرانى 
ئةطةر  نيية،  كــؤمــاردا  ــةرؤك  س لةطةأل 
بةغدا  ــمء  هــةرَي كَيشةكانى  ــت  ــةوَي دةي
هةولَيرء  بضَيتة  ثَيويستة  ضارةسةربكات، 
لةطةأل سةرؤكايةتيى هةرَيم طفتوطؤ بكات».

سكرتَيرى  مةحمود،  حاجى  محةمةدى 
حيزبى سؤسياليست ديموكراتى كوردستان، 
لة   ،(٢٠٠٩/٤/١٦) ثَينجشةممة  رؤذى 
سةرؤك  ماليكى  نورى  سةردانى  بةغدا 
وةزيرانى عَيراقى كرد، دواى سةردانةكةى 
لة لَيدوانَيكيدا بة (KNN)ى راطةياند: نورى 
ماليكى ئامادةيى خؤى نيشانداوة سةردانى 
شارى سلَيمانى بكاتء لةطةأل جةالل تاَلةبانى 
سةردانى  ئامادةنيية  بــةآلم  كؤببَيتةوة، 
كوردستان  هةرَيمى  ثايتةختى  هةولَيري 
ئامانجى  بة  «سةردانةكة  وتيشى:  بكات. 
ماوةيةكة  ناكؤكيانةى  بةو  كؤتاييهَينانة 
دروستبووة،  ناوةنددا  هةرَيمء  لةنَيوان 
بارزانى  مةسعود  دةكرَيت  ضاوةإوانيش 
بة  ضاوى  سلَيمانى  لة  هةرَيم  سةرؤكى 
ماليكى بكةوَيتء طفتوطؤ لةسةر كَيشةكانى 

هةولَيرء بةغدا بكةن». 
ماليكىء  ــى  ــان ــدةك ــون ت ــة  ــدوان ــَي ل
دةسةآلتةكانى  لةسةر  راوَيذكارةكانى 
زيادةإؤييكردن  كوردستانء  هةرَيمى 
دةسةآلتى  جــؤرى  مومارةسةكردنى  لة 
هةروةك  هةية،  بةردةواميى  هةرَيمة،  ئةو 
دةسةآلتدارانى هةرَيميش رةخنة لة خراثيى 
بة  ــرنء  دةط ماليكى  كابينةكةى  ــةداى  ئ

ثابةندنةبوون بة جَيبةجَيكردنى بإطةء مادة 
ئةم  دةكــةن،  تاوانباري  دةستوورييةكان 
تَيثةإيوة  مانط   (٧) كة  لةكاتَيكداية  دؤخة 
بةسةر ثَيكهَينانى ئةو ثَينج ليذنةيةى كة بؤ 
ضارةسةرى كَيشةكانى نَيوان هةرَيمء بةغدا 
ئةنجامَيكى  هيض  بَيئةوةى  دروستكرابوون، 
كَيشةكان   ضارةسةركردنى  بةئاقارى 

لَيكةوتبَيتةوة. 
هةَلثةسَيردراوةكانى  كَيشة  طرنطترين 
نَيوان هةولَيرء بةغدا، بريتين لة (ضارةنووسى 
مادةى  جَيبةجَيكردنى  دابإاوةكانء  ناوضة 
ناسنامةى  عَيراقى،  دةستوورى  (١٤٠)ى 
هَيزى ثَيشمةرطة، جؤرى سيستمى فيدراَلى 
نةوتييةكان،  طرَيبةستة  لةطةأل  عَيراق،  لة 
ضارةسةرنةكردنى ئةو كَيشانةش ئاماذةى 
دروستة بؤ شكستى كارى ثَينج ليذنةكة، كة 
راستةوخؤ لةاليةن جةالل تاَلةبانى سةرؤك 
ماليكى  نورى  جَيطرةكةىء  دوو  كؤمارء 
بارزانى  مةسعود  ـــرانء  وةزي ــةرؤك  س
سةرؤكى هةرَيمى كوردستان سةرثةرشتي 

دةكران.
كَيشةكانء  قــوَلــبــوونــةوةى  لــةطــةأل 
كةناَلةكانى  لةإَيى  ســاردةى  جةنطة  ئةو 
كَيشةكان  خوَلقَينراوة،  راطةياندنةوة 
بةإوودا  ديالؤطى  طفتوطؤء  دةرطاى  كةمتر 
ئاوةآلكراوة، هةروةك ماوةيةكى درَيذيشة 
سةرؤكى  عــَيــراقء  وةزيــرانــى  ــةرؤك  س
هــةرَيــمــى كــوردســتــان لــةنــزيــكــةوة بؤ 
نةبينيوة،  يةكتريان  طرفتةكان  ضارةسةرى 
لةطةأل ئةوةى ضةند جارَيك باس لة سةردانى 
نورى ماليكى كراوة بؤ هةرَيمى كوردستان، 
بةآلم بةهؤى بةشَيك لةو لَيدوانة توندانةى 
لةإَيى  بةرامبةر ماليكى  بةرثرسانى هةرَيم 
خراثيى  لةاليةكء  راطةياندن  ئامرازةكانى 
دةسةآلتةكانى  بةرامبةر  ماليكى  تَيإوانينى 
سةردانانة  ئةو  ديكة،  لةاليةكى  هةرَيم 

ئةنجام نةدراونء سةرينةطرتووة.
د.مةحمود عوسمان، ئةندامى سةربةخؤي 
ليستى هاوثةيمانى لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
كَيشةكانى  راطةياند:  رؤذنامةى  بة  عَيراق، 
ضووةء  قوَلبوونةوة  بةرةو  بةغدا  هةرَيمء 

ئةطةر  نةكراوة،  بؤ  ثَيويستى  ضارةسةرى 
ئةوا  هةولَير،  بضَيتة  ئامادةنةبَيت  ماليكيش 
وتيشى:  دةكات.  زياد  ديكةش  كَيشةيةكى 
دانيشتنى  سلَيمانىء  بؤ  ماليكى  «هاتنى 
لةطةأل جةالل تاَلةبانى هيض ثَيويست ناكات، 
بيانةوَيت  ضونكة ئةوان دةتوانن هةركاتَيك 
لة بةغدا يةكتر ببينن، بؤية ثَيويست دةكات 
لة سةردانى بؤ كوردستان بضَيتة هةولَيرء 

لةطةأل سةرؤكايةتيى هةرَيم كؤببَيتةوة».
«ضةند  عوسمان  مةحمود  بــةوتــةى 
بؤ  هاتنى  بةَلَينى  ماليكى  ديكة  جارَيكي 
بةجَيى  بةآلم  داوة،  كوردستان  هةرَيمى 
لة  هةبوو  طومانى  هةربؤية  نةطةياندووة»، 
عَيراق،  وةزيرانى  سةرؤك  سةردانةكةى 
سةردانى  ناكات  «ثَيويست  وت:  ئةوةشى 
ماليكى طةورة بكرَيت، ئةطةر ئةو دةيةوَيت 
ثَيويستة  ئةوا  ضارةسةربكات،  كَيشةكان 

هةرَيمى  سةرؤكايةتيى  لةطةأل  طفتوطؤ 
كوردستاندا بكات، ضونكة لةإاستيدا ماليكى 
بةَلكو  نيية،  كؤمار  لةطةأل سةرؤك  كَيشةى 
بضَيتة  ئةطةر  هةرَيمة،  لةطةأل  ئةو  كَيشةى 
هةولَير،  بضَيتة  ئامادةنةبَيت  سلَيمانىء 
كةواتة سةربارى ئةو كَيشانةى ئَيستا هةية، 

كَيشةيةكى ديكةش زياد دةكات».
لةبارةى ثةيوةندييةكانى هةرَيمء ناوةند، 
ئةندامانى ليستى هاوثةيمانى كوردستان لة 
بؤضوونى  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
جياواز دةخةنةإوو، وةك ئةوةى ثَيشتر لة 
فرياد رةواندوزى،  بؤ رؤذنامة،  لَيدوانَيكيدا 
كوردستان  هاوثةيمانى  ليستى  وتةبَيذى 
هةية  كَيشةيةى  ــةو  ئ رايــطــةيــانــدبــوو: 
وةزيرانء  سةرؤك  ماليكى  نورى  لةنَيوان 
زياتر  هةرَيم،  سةرؤكى  بارزانى  مةسعود 
لةنَيوان  كَيشةكة  شةخسييةء  ثةيوةندى 

عَيراقي  وةزيراني  ســةرؤك  فةرمانطةي 
فيدراألء فةرمانطةي سةرؤكايةتيى هةرَيمي 

كوردستانداية.
لةوة  كَيشةكان  عوسمان  د.مةحمود 
ماليكىء  «نورى  ثَييواية  دةبينَيتء  قوَلتر 
زؤربةى ئةوانةى لة دةسةآلتدان لة عَيراقدا، 
بإوايان بةو دةسةآلتانةى ئَيستاى هةرَيمى 
كوردستان نيية، ئاماذة بةوةدةدةن هةرَيمى 
سةربةخؤ  دةوَلةتَيكى  وةك  كوردستان 
هةوَلى  لــة  هةربؤية  ـــات،  دةك مامةَلة 
كورددانء  دةسةآلتةكانى  كةمكردنةوةى 
لةثَيناو  وتيشى:  دةكــــةن»،  ــى  ــةت دذاي
ئةطةر  ئاسايية  كَيشةكاندا  ضارةسةركردنى 
لةبارةى  هةبَيت  ثَيشوةخت  رَيككةوتنى 
سلَيمانى  لة  بارزانى  مةسعود  سةردانةكة، 
تاَلةبانى  ئامادةبوونى  بة  دوكــان  لة  يان 

لةطةَليدا كؤببَيتةوة.
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بـةدواداضــــوون

ماليكى ئامادةنيية بضيَتة هةولَيرء سةردانى سلَيمانى دةكات

كآ دةرطاى طفتوطؤ بةِرووى كَيشةكاندا دةكاتةوة؟

سالَح رةحمان

ئةندامى  عةبدوَلآل  حةمةد  رابحة 
لة  خزمةتطوزارييةكان  كارء  ليذنةى 
ئةنجومةنى نوَينةرانى عَيراق، بةثَيويستى 
وةزارةتء  بودجةى  ثَيويستة  دةزانَيت، 
عَيراق  خزمةتطوزارييةكانى  دامودةزطا 
كاريطةرى  نةكرَيتةوة  كةم  بةشَيوةيةك 
ئاوةدانكردنةوةء  بــوارى  سةر  بكاتة 
كارى خزمةتطوزاريى، جةختيشيكردةوة 
بةشَيكى  دةســةآلتــى  دةبــَيــت  ــةوةى  ل
خزمةتطوزارييةكان  ــرؤذة  ث لة  زؤر 
ئةوةى  بؤ  ثارَيزطاكان،  دةست  بدرَيتة 
باش  بةشَيوةيةكى  بنياتنانةوة  ثرؤسةى 

بةإَيوةبضَيت.

ضيية  هةَلوَيستى  ليذنةكةتان  رؤذنامة: 
حكومةت،  بودجةى  كةمكردنةوةى  لةسةر 

بةتايبةت وةزارةتة خزمةتطوزارييةكان؟
كةمتر  ليذنةكةمان  ــو  وةك ئَيمة   *
وةزارةتة  بودجةى  كةمكردنةوةى  باسى 
ضونكة  كــردووة،  خزمةتطوزارييةكانمان 
بة  ثَيويستى  وةزارةتانة  ئةو  كاروبارى 
كارى  لة  دةبَيـت  هةيةء  شياو  بودجةى 
بنياتنانةوةدا بةردةوام بن، ئةو بودجةيةش 
كة وةزارةتة خزمةتطوزارييةكان ثَيشنيازيان 
ئةوتؤيان  طؤإانكارييةكى  هيض  كــردووة 
ثَيشنيازةكانى  ضونكة  نةهَينراوة،  بةسةردا 
بؤيان  كة  بودجةيةى  ئةو  لةطةأل  ئــةوان 
ئةوتؤى  طؤإانكارييةكى  تةرخانكراوة، 

بةسةردا نةهَينراوةء كةم نةكراوةتةوة.
رؤذنامة: بؤضى بودجةى ئةو وةزارةتانة 

كةمتر دةستكارييان كراوة؟

ثةيوةندى  وةزارةتــانــة  ئةو  ضونكة   *
هةيةء  هاوآلتييانةوة  بة  راستةوخؤيان 
كارى خزمةتطوزاريى ئةنجامدةدةن، ئةطةر 
دةكاتة  كار  كةمبكرَيتةوة  بودجةكانيان 
كارةكانيان،  ئيشء  بةإَيوةضوونى  سةر 
لةهةمانكاتيشدا بةشَيكى زؤرى ئةو ثرؤذانةى 
كة ثَيويستة ئةنجام بدرَين، دةستيان ثَيكراوةء 
ناكرَيت بودجةيان لَيببإدرَيتء دةبَيت تةواو 
كةمكردنةوةى  لةهةمانكاتيشدا  بكرَين، 
خزمةتطوزارييةكان  ــة  وةزارةت بودجةى 
لة  ثَيويستة  نييةء  كةسدا  بةرذةوةندى  لة 
قؤناغى ئَيستادا بوارى زياتر بةو وةزارةتانة 
وآلتدا  بنياتنانةوةى  لة  كار  كة  بدرَيت 

دةكةن.
ــان  ــةك وةزارةت تةنيا  ئايا  ــة:  ــام رؤذن

ثرؤذة  جَيبةجَيكردنى  لة  دةبن  بةرثرس 
خزمةتطوزارييةكان؟

زياتر  بوارى  داوامانكردووة  ئَيمة   *
ثرؤذةى  ئةوةى  بؤ  ثارَيزطاكان  بة  بدرَيت 
ضونكة  بكةن،  جَيبةجآ  خزمةتطوزاريى 
ثارَيزطاكان زياتر شارةزاى ئةو ثرؤذانةن 
بدرَين،  ئةنجام  ناوضانةدا  لةو  ثَيويستة  كة 
ساَلى ثار ثارَيزطاكان كةمتر بوارى ئةوةيان 
تايبةت  ياسايةكى  ثَيويستة  بةآلم  هةبوو، 
دةسةآلتى  دابإَيذرَيتء  ــوارة  ب ئةو  بؤ 
ئةوةى خؤيان  بؤ  ثارَيزطاكان،  بداتة  زياتر 
سةرثةرشتىء ثالنى جَيبةجَيكردنى ثرؤذة 
ئةوة  ضونكة  دابإَيذن،  خزمةتطوزارييةكان 
وآلتء  بنياتنانةوةى  زياتر  هؤى  دةبَيتة 

بةإَيوةضوونى بةشَيوةيةكى باش.

سةرثةرشتيكردنى  ئةطةر  رؤذنامة: 
ثرؤذةكان، مةركةزى بَيت، ئايا هيض زيانَيكى 

دةبَيت؟
سةرجةم  سةرثةرشتيكردنى  ئةطةر   *
مــةركــةزى  بةشَيوةيةكى  ــان  ــرؤذةك ث
بةإَيوةبضَيت، ئةوا جؤرَيك لة بَيبةرنامةيى 
ناتوانَيت  مةركةز  ضونكة  سةرهةَلدةدات، 
لة  بةشَيوةيةكى وردء دروست ثرؤذةكان 
بةَلكو  بكات،  جَيبةجآ  جياجياكاندا  ناوضة 
ئاطادارى  زياتر  ثارَيزطاكان  ئةنجومةنى 
دةتوانن  خؤياننء  ناوضةكانى  بارودؤخى 
بةتايبةت  بــدةن،   ئةنجام  باش  ثــرؤذةى 
ديكةشةوة  لةاليةكى  بضووك،  ثــرؤذةى 
دةتوانرَيت بةوردى ضاودَيرى ئةو ثرؤذانة 
ثارَيزطاكانةوة،  ئةنجومةنى  لةاليةن  بكرَيت 
دةتوانن ضاودَيرى  هاوآلتييانيش  هةروةها 
دةنطيان  خؤيان  كة  بكةن  ئةنجومةنة  ئةو 
ثَيداوة، بؤ ئةوةى بزانن تا ضةندة خزمةتى 

هاوآلتييان دةكةن.
رؤذنامة: ئةطةر ئةنجومةنى ثارَيزطاكان 
خؤيان  بكةنء  ثرؤذةكان  سةرثةرشتى 
لة طةندةَلىء  رَيطا  ئايا  دةسةآلتيان هةبَيت، 

بةفيإؤدانى سامانى طشتيى دةطرَيت؟
تةواوى  دةسةآلتى  ئةطةر  بَيطومان   *
ثرؤذةكان بةدةست مةركةزةوة بَيت رةنطة 
ورد  دروستء  بةشَيوةيةكى  نةتوانرَيت 
دةإةخسَيت  بوار  بؤية  بكرَين،  ضاودَيرى 
ئةطةر  بــةآلم  طةندةَلى،  ئةنجامدانى  بؤ 
ثارَيزطاكان خؤيان سةرثةرشتى ثرؤذةكان 
بكةن، هةلى كةمتر لةبةردةم ئةو كةسانةدا 
بؤ  طشتيى  سامانى  دةيانةوَيت  كة  دةبَيت 
ثرؤذةكاندا  لة  فَيأل  قؤرخبكةنء  خؤيان 
بكةن، دةشتوانرَيت بةئاسانى لَيثَيضينةوةيان 
لةطةَلدا بكرَيتء ضاودَيرى بكرَين بؤ ئةوةى 

بةزوويى ثرؤذةكان جَيبةجآ بكةن.
هةمةئاهةنطى  دةبَيت  واتة  رؤذنامة: 
يا  ثارَيزطاكاندا هةبَيت،  لةنَيوان مةركةزء  
دةسةآلتةكانيان  هةموو  خؤيان  ثارَيزطاكان 

بةدةستةوة دةبَيت؟
دةدرَيتة  باش  دةسةآلتى  نةخَير،   *
دةست ثارَيزطاكان، ئةمةش بةو ماناية نيية 
مةسةلةية  ئةو  ناوةند  حكومةتى  ئيتر  كة 
ئةنجوومةنى  بةَلكو  ثشتطوَيدةخات، 
بةإَيوةء  دةبــةن  كارةكان  ثارَيزطاكان 
كاتى  لة  بةآلم  تةرخاندةكةن،  بؤ  بودجةى 
حكومةت  ئةوكاتة  كَيشةدا  كةموكورتىء 
ثةرلةمانيش  دةكاتء  رةوشةكة  ضاودَيرى 
لةو  وةك ضاودَيرَيك  دةبينَيت  رؤَلى خؤى 
بةآلم  هاوبةشن،  كارةكان  كةواتة  بوارةدا، 
بؤ ثرؤذةكان واباشترة نزيكترين دةسةآلت 

لةو ناوضةيةدا سةرثةرشتييان بكات.
ضى  دارايى  وةزارةتــى  رؤَلى  رؤذنامة: 

دةبَيت لةو بوارةدا؟
رةضاوكردنى  بة  دارايى  وةزارةتــى   *
ثالنى  ثارَيزطاكان،  وةزارةتةكانء  ثشكى 
لةطةأل  هةمةئاهةنطى  بة  هةيةء  خــؤى 
بوارى  بة  طرنطى  ثالنداناندا  ــى  وةزارةت
خزمةتطوزاريى دةدةن، بؤ ئةو مةبةستةش 
لةبةرضاو  ــة  ــان وةزارةت ــةو  ئ بــودجــةى 
بةهةمانشَيوة  خزمةتطوزارين،  كة  دةطرن 
ثةرةثَيدانى  ثارَيزطاكانء  بودجةى  لة 
ثرؤذة  بة  زياتر  ــى  رؤَل هةرَيمةكانيش 
ئةوةش  دةدرَيــت،  خزمةتطوزارييةكان 
وةزارةتى  كة  دةبَيت  بةرنامةية  ئةو  بةثَيى 
دارايى دايدةإَيذَيت، بةآلم ئةطةر بةرنامةكة 
بةسةردا  طؤإانكارى  ئةوا  نةبوو،  شياو 
يةكاليى  شتةكان  ثةرلةمان  دةهَينرَيتء 

دةكاتةوة.

ثةرلةمانتار، رابحة حةمةد عةبدوَلآل: مةركةزيبوونى ثرؤذةكان 

بوارى زياتر بؤ طةندةَلى دةأةخسَيت
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 هةستيار قادر

 
بإياردةرى ليستى هاوثةيمانى كوردستان 
ئاماذة بة هؤكارةكانى ثشتطيريكردنى كورد 
سامةإايى  ئةياد  هةَلبذاردنى  لة  دةكــات 
ثؤستى  بؤ  ئيسالمى  حيزبى  ثاَلَيوراوى 
عَيراقء   نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى 
سامةإايىء    كةسَيتيى  بة  دةيبةستَيتةوة 
(١٤٠)ء   مادةى  لةسةر  تَيإوانينى  ئةجَينداو 
ناوضة دابإاوةكان، بةآلم دةَلَيت: «سامةإايى 
هيض بةَلَينَيكى بة ليستى هاوثةيمانى نةداوة، تا 

جَيبةجَيى بكات»

 هاوثةيمانى كوردء  حيزبى ئيسالمى 
سةرةكييةكانى   ــة  خــاَل لــة  يةكَيك   
ثشتطيريكردنى كورد  لة ئةياد سامةإايى بؤ 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى   بة  بوونى 
عَيراق، ثةيوةندى بة نزيكى ئةو دوواليةنةوة 
نوَينةرانء   ئةنجومةنى  ئاستى  لةسةر  هةية 
بةتايبةت  سياسيي،   ثإؤسةى  تَيكإاى 
٢٠٠٧دا  ساَلى  كؤتايى  لة  هـــةردووال  كة 

ثةيماننامةى لَيكطةيشتنيان ئيمزا كردووة،
ليستى  بــإيــاردةرى  ــاوى  زةه سيروان 
ئةنجومةنى  لة  كوردستان  هاوثةيمانى 
وةك  دةكات  بةوة  ئاماذة  عَيراق،  نوَينةرانى 
ليستى هاوثةيمانى ثةيماننامةى لَيكطةيشتنيان 
بةآلم  هةبووة،  ئيسالميدا  حيزبى  لةطةأل 
اليةنة  ئةو  لةطةأل  رَيكةوتنَيكيان  جؤرة  هيض 
هةبووة  ثاَلَيوراويان  كة  نةبووة،  سوننييةدا 
نوَينةرانى  ئةنجومةنى  سةرؤكى  ثؤستى  بؤ 
حكومةتى  ثَيكهَينانى  ئةزموونى  عَيراقء  
نموونةى  بة  ديالةش  ثارَيزطاى  محةلى 
نَيوانيان  نزيكييةى  لَيك  ثةيوةنديىء   ئةو 
ديالة  ثارَيزطاى  «لة  دةَلَيت:  دةهَينَيتةوةو 

حيزبى ئيسالمى ثؤستى سةرؤكى ئةنجومةنى 
ثارَيزطاى داية كورد، كة شةش كورسى هةبوو  
ئةمةش وةك نةرمى نواندنَيكة بةرامبةرمان، 
ئةمة لة كاتَيكداية، كة لة موسأل كورد بة (١٣) 

كورسييةوة هيض ثؤستَيكى ثَينةدراوة»
بةوةشدا:  ئاماذةى  زةهــاوى  سيروان   
ليستى  نَيوان   لة  هةية  زياتر  نزيكييةكى  كة 
هاوثةيمانىء  حيزبى ئيسالميدا، بة بةراورد 
لةطةأل ئةو اليةنة سوننانةى ديكة كة ركةبةرى 

سامةإايى بوون.

 مادةى (١٤٠) 
ــاس لة  ـــةوَي ب ــرةو ل ــَي  ئــةطــةرضــى ل
دةكرَيتةوة،   (١٤٠) مــادةى  دذايةتيكردنى 

هاشمى  تاريق  ئيسالمىء   حيزبى  لةاليةن 
سةرؤكى  كة  كؤمارةوة،  سةرؤك  جَيطرى 
هاوثةيمانى  ليستى  بإياردةرى  حيزبةكةية، 
بةرامبةر  حيزبة  ئةو  هةَلوَيستى  نةرمى 
اليةنةكانى  لةطةأل  بةراورد  بة   (١٤٠) مادةى 
ديكة بة هؤكارى دووةمى دةنطدانى كورد بة 
سامةإايى لةقةَلةمدةداتء  دةَلَيت: «ئةطةرضى 
هةَلوَيستى حيزبى ئيسالمى بةرامبةر بة ناوضة 
نيية،  باش  زؤر   (١٤٠) مادةى  دابإاوةكانء  
لةطةأل اليةنة سوننييةكانى  بة بةراورد  بةآلم 
ديكة باشترة، ضونكة حيزبى ئيسالمى دان بة 
مادةى(١٤٠)دا  دةنَيت كة وةك خؤى جَيبةجَي 
بة  بإوايان  ديكة  اليةنةكانى  بةآلم  بكرَيت، 
دةستووريشدا  بة  دان  بةَلكو  نيية،  دةستوور 

نانَين»
 ئةجَينداى سامةإايى 

سةرؤكى  وةك  هةَلبذاردنى  لة  بــةر 
سامةإايى  ئةياد  نوَينةران،  ئةنجومةنى 
ئةجَينداى سةرةتايى خؤى لةنَيو ليستةكاندا 
رؤذى  يــةكــةم  لــة  كـــردووةو  بانطةشة 
بةردةم  لة  ثؤستةكةى  لة  دةستبةكاربوونى 
ثةرلةمانتاراندا بةَلَينيدا كة رؤَلى ضاودَيريىء  
بكاتء   ــاالك  ض ثــةرلــةمــان  ياسادانانى 
ضاكسازيى  دةستوورىء   هةمواركردنى 
لة  ـــى  داواش ئــةنــجــامــبــداتء   سياسيى 
كرد،  جَيبةجَيكردن  دةسةآلتى  ثةرلةمانتارو 
ليذنةى مادةى  لة تةواوكردنى  كة هؤكاربن 

(٢٣)ى تايبةت بة هةَلبذاردنى كةركوك.
يةكَيك لةو خاآلنةى ديكةى ثشتطيريكردنى 
لةو  ئةجَينداكةيةتىء   سامةإايى  لة  كورد 
ئاشكرايكرد،  بارةيةشةوة سيروان زةهاوى 
لةطةأل  بووة  هاوإا  هاوثةيمانى  ليستى  كة 
تايبةت  بة  سامةإاييدا  كــارى  ئةجَينداى 
ضاكسازيكردن لة حكومةت، بةآلم جةختى لة 
سةر ئةوةش كردةوة، كة بةر لة هةَلبذاردنى 
نةداوة،  كورد  بة  َلَينَيكى  بة  هيض  سامةإايى 
تا لة وةرطرتنى ثؤستةكةيدا جَيبةجَيى بكات 
 (١٤٠) مادةى  كردووة  داواى  ئةوةى  لةطةأل 
وةك مادةيةكى دةستوورى جَيبةجَي بكرَيت، 
دابإاوةكانى  ناوضة  كَيشةى  لة  باسى  بةآلم 

ديكة نةكردووة.
رؤذنامةى  راثؤرتَيكى  بةثَيى  هاوكات   
ئةياد  هةَلبذاردنى  ئةمريكي،  تايمزى  نيؤرك 
ئةنجومةنى  سةرؤكى  وةك  سامةإايى 
نوَينةرانى عَيراق دةقى ضةقبةستووى ياسايى 
بة  ئاماذة  بةآلم  ئةنجومةنة دةشكَينَيت،  ئةو 
تووندى  رووبةإووبوونةوةيةكى  ئةطةرى 
حكومةت  نوَينةرانء   ئةنجومةنى  نَيوان 

دةكات»

مَيذووى سامةإايىء  سةنطى حيزبةكةى
سامةإايى لةدايكبووى ساَلى ١٩٤٦ى 
لة  بــةغــدايــة،   ئةعزةمييةى  نــاوضــةى 
حيزبى  بة  ثةيوةندى  ١٩٦٢-ةوة  ساَلى 
لةسةرةتاى  كـــردووةء   ئيسالمييةوة 
بةرةو  ــردوودا  راب سةدةى  هةشتاكانى 
وآلتانى  لة  هةآلتووةء  وآلت  دةرةوةى  
وآلتانىديكةى  ئيماراتء   ئــوردونء  
ئةوروثى ذياوةو بةرثرسى رَيكخستنةكانى 

دةرةوةى حيزبى ئيسالمى بووة.
 بإياردةرى ليستى هاوثةيمانى ئاماذة 
سامةإايى  كةسَيتى  كة  دةدات،  بــةوة 
بووة،  كورد  دةنطدانى  ديكةى  هؤكارَيكى 
رابــردووى  مانطى  ضةند  مــاوةى  لة  كة 
بةر لة هةَلبذاردنيدا ليستةكةى بة وردى 
تاووتوَيى كةسَيتى سامةإايى  كردووةو 
روونء    كةسَيتييةكى  «سامةإايى  دةَلَيت: 
نا تةمومذاوى هةيةء  راستطؤيةو بإواى 
نييةو  ثيالنطَيإى  خيانةتء   تيرؤرو  بة 

كةسَيتييةكى ئؤثؤزسيؤن بووة».
 جطة لة كةسَيتى سامةإايى كةسَيتى 
ئيسالميش  حيزبى  فيكرى  مةعنةويىء 
كورد  ثشتيطريكردنى  ديكةى  هؤكارَيكى 
ــَيــوراوةكــةى،   زةهــاوى  ــووة، لة ثــاَل ب
طــةورةى  حيزبَيكى  كة  ئاشكرايكرد، 
ثشتى  ــة  ل ئيسالمى  حيزبى  وةك 
لةطةأل  ــةراورد  ب بة  كة  سامةإاييةوةية 
بةرنامةيةكى  خاوةنى  ديكةدا  اليةنةكانى 
ستراتيذيىء  سياسيى روونى كاركردنة، 
لةوة  جطة  دةكرَيت،  لةطةَلدا  قسةى  كة 
حيزبةكانى  ضاو  بة  ئيسالمى   حيزبى 
لة  ثؤستى  زؤرترين  عَيراقدا  ديكةى 
داموودةزطاكانى دةوَلةتى عَيراقيدا هةيةء  
لة  بيانةوَيت  كة  بإيارَيك   هةر  دةتوانن 

ئةنجومةنى نوَينةراندا دةريبكةن».

«هيض بةلَيَنَيكى بة كورد نةداوة، تا جيَبةجَيى بكات» 

بؤضى ليستى هاوثةيمانى سامةأايى بردة سةر كورسى ثةرلةمان؟ 

بـةدواداضــــوون

ثشتيوان سةعدولَآل

دواى شةش ساأل لة رووخاندنى رذَيمى 
ضةند  بة  كةركوك  بةستنةوةى  بةعسء 
مادةيةكةوةء ثووكانةوةى هةريةك لةو مادانة، 
كَيشةى شارةكة بةبَي ضارةسةر ماوةتةوةو 
ئاشكراكردنى  ــى  ــاوةإوان ض لةئَيستادا 
ثَيشنيازةكانى نةتةوةيةكطرتووةكان دةكرَيت، 
لة  بير  كورد  «ثَيويستة  ضاودَيران  بةإاى  كة 
ضارةسةرى  بؤ  بكاتةوة  ديكة  ضارةسةرَيكى 
ــةري  ــارةس ــةك ض ــة، ن ــارةك كــَيــشــةى ش

نَيودةوَلةتي».

لة (٥٨)-ةوة بؤ (١٤٠)ء
 لةوَيشةوة بؤ (٢٣)

(ثَيكهَينانى  دواى  ٢٠٠٥دا،  ساَلى  لة 
بةإَيوةبردني  ياساي  لة  حوكم)  ئةنجومةنى 
دانرا،   (٥٨) طواستنةوة  قؤناغي  بؤ  دةوَلةت 
كَيشةي  ضــارةســةري  بة  بوو  تايبةت  كة 
كةركوكء ناوضة كَيشة لةسةرةكان لة نَيوان 
لة سةردةمي حكومةتةكةي  بةغدادا  هةرَيمء 
عةالويدا هيض هةنطاوَيك بؤ ئةو مادةية نةنرا،  
عَيراق،  حكومةتى  ثَيكهَينانى  دواى  دواتريش 
ئيبراهيم  سةرؤكايةتى  بة  ٢٠٠٦دا  ساَلى  لة 
بؤ جَيبةجَيكردنى  جةعفةرى هيض هةنطاوَيك 
مادةكةو دواتريش مادةي ١٤٠ي دةستوورى 
لة  جةعفةري  البردني  دواي  نةنراو،  عَيراق 
داناني  وةزيرانء  ئةنجومةني  سةرؤكايةتي 
نوري ماليكي، لة مادةي ٢٢ي بةرنامةي كاري 
حكومةتةكةيدا، ماليكي بةَلَينيدا  بة سَي قؤناغى 
تا  راثرسى)   ئاساييكردنةوة، سةرذمَيرى،   )
٢٠٠٧/١٢/٣١دا هةموو بإطةكاني مادةي ١٤٠ 
جَيبةجَي بكات،  بةآلم دواى تةواوبوونى ئةو 
مانط  شةش  كرابوو،  دياري  بؤي  وادةيةى 
درَيذكرايةوةء تائَيستاش قؤناغى يةكةمى بة 

تةواوى جَيبةجَي نةكراوة. 
لة ساَلى ٢٠٠٨دا  مادةى (٢٣) ى ياساى 

ئةنجومةنى ثارَيزطاكان دانرا، بةثَيى ئةو مادةية 
ثةرلةمانى عَيراق ليذنةيةكى لة (٧) ثةرلةمانتار 
ثَيكهَينا، دةبواية لة ٢٠٠٩/٣/٣١دا راثؤرتَيكيان 
لة بارةى كةركوكةوة ئامادة بكرداية، بةهؤى 
دوو  لة ٣/٣١دا  كارةكانيانةوة  تةواونةبوونى 

مانط بؤ كارةكانيان درَيذكرايةوة.

(UN) ضارةسةرى ثيَنيية
ــــــــردوودا  راب ـــى  ـــاَل س دوو  ـــة  ل
هاوكارى  بإياريدا  نةتةوةيةكطرتووةكان 
بؤ  بكات،  عــَيــراق  بةرثرسانى  تةكنيكى 
ضارةسةركردنى كَيشةى كةركوكء ئةوةبوو 
ستيظان  رابـــردوودا  ساَلي  ناوةإاستي  لة 
طشتيى  ئةميندارى  نــَيــردةى  ديمستؤرا، 
يةكةمى  راثؤرتى  نةتةوةيةكطرتووةكان، 
مانطةدا  ئةم  ٢٤ى  بإيارة  وا  بآلوكردةوة، 

راثؤرتى دووةمى  ئاشكرا بكات.
ضاوةإوانيكردن  لة  ساأل  ضةند  دواى  لة 
كةركوك،  كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ 
هةوَلى  لة  نةتةوةيةكطرتووةكان   لةئَيستادا 
ئةوةش  بؤ  كَيشةكةدايةو  ضارةسةركردنى 

راثؤرتَيكى  ــوودا  ــات داه رؤذى  ضةند  لة 
هاوكات  بــآلودةكــاتــةوة،  ــى  ــةإةي (٥٠٢)الث
ضاودَيرانى سياسيش ثَييانواية، ثَيشنيازةكانى 
برينةكانء  ساإَيذكردنى  هؤى  نابنة   UN

كؤتاييهاتن بة كَيشةكة.
مامؤستاى  شواني،  عةبدوَلآل  فاتيح 
لة  ــارةزا  ش سلَيمانىء  زانكؤى  لة  مَيذوو 
ضارةنووسى  ثَييواية  كةركوك،   مَيذووي 
ــووســى شــارى  ــوك وةكـــو ضــارةن ــةرك ك
دةدؤإَينَيت،  شارةكة  كورد  لَيدَيتء  موسَلى 
ــة:  ــام رؤذن ــؤ  ب ئــةو  ـــةي  وت ــة  ب ضونكة 
بةرثرسانى  كة  دَلنيابووين،  لةوة  «هةمووان 
رَيككةوتنَيكء  هيض  ناطةنة  هةرَيم  عَيراقء 
نةتةوةيةكطرتووةكان،  دةســت  دةدرَيــتــة 
كةركوك  يــان  نةتةوةيةكطرتووةكانيش 
هةرَيمَيكى  دةيكاتة  يان  عَيراق،  دةخاتة سةر 
سةربةخؤ، واتا هةرضؤنَيك بَيت بة زةرةرى 

كورد دةكةوَيتةوة».
سةركردايةتى كورد ضى كردووة؟ 

ضةند  لة  دةكات،  ئةو  بؤ  ئاماذة  شواني  
كورديش  سةركردايةتى  ــردوودا  راب ساَلى 

كةركوك  نــةكــردووة،  ئــةوة  بــؤ  هيضى 
بطةإَينَيتةوة سةر هةرَيمء «ثَيش ئَيستا هةموو 
شتَيكيان فرؤشتووةء هةموو دةرفةتَيكمان لة 

دةست دا».
هَيشتنةوةى مةسةلةى كةركوكء ناوضة 
دابإاوةكان تاوةكو ئَيستا بة هةَلثةسَيردراوي، 
تووشى  كــوردى  زياتر  كــات  هةموو  لة 
لة  بؤضوونيش  هةندَيك  كردووةو  نائومَيديى 
لة ضارةسةرى  بير  ئةوةى كورد  بؤ  ئاراداية 

ديكة بكاتةوة. 

ئالَؤزى زياتر
 عارف قوربانى، نووسةرو رؤذنامةنووس، 
راي واية  لة ماوةى شةش ساَلى رابردوودا  
لةوةى،  ئاَلؤزتربووة  زؤر  كةركوك  رةوشي 
ئاَلؤز  ضةند  كَيشةكة  خودى  لةسةرةتاوة  كة 
بوو، بةتايبةتيش دةركردنى ضةند مادةيةكء 
ديكة  ئةوانيش جارَيكى  هاتنى ديمستؤرا، كة 
كَيشةى  ضارةسةركردنى  بؤ  طرفت  بوونةتة 
«ديمستؤرا  ئةو:  وتةي  بة  ضونكة  كةركوك، 
رووى  لة  كة  هــات،  ئــةوة  بؤ  لةسةرةتاوة 

تةكنيكييةوة هاوكارى بكات، بةآلم ديمستؤرا 
بةنيازة لة راثؤرتةكةيدا بةديل بؤ ضارةسةرى 
ثَيضةوانةى  ئــةوةش  كة  دابنَيت،  كَيشةكة 
لةسةرى  عَيراقييةكان  كة  دةستوورةية،  ئةو 

رَيككةوتوون».
راثؤرتةكةى  بة  ئومَيدَيكم  «هيض  وتيشى: 
كوردستان  خةَلكى  لة  داوا  نييةو  ديمستؤرا 
ضونكة  نةكةن،  قبوَل  ثَيشنيازانة  ئةو  دةكةم 
لَيى  اليةنةكان  هةموو  دةيةوَيت  ديمستؤرا 
مَيذوويى»،  بنةمايةكى  لةسةر  نةك  رازيبن، 
قورباني ئاماذةي بةوةشكرد، ضاوةإوانيكردن 
لةاليةن كوردةكانةوة ماناى ئةوةية، كة كورد 
مافَيكى هةيةو نايةوَيت ئةو مافة لةدةستبداتء 
بةآلم  نابَيت،  ناوضانة  ئةو  دةستبةردارى 
راستييةدا  بةو  دان  دةبَيت  ئةوةشدا  لةطةأل 
بنَيين، كة ئَيمة رَيطةيةكى هةَلةمان طرتووةتة 
بةر، ئةمةش رؤذ لة دواى رؤذ بةرةو هةَلةى 
(١٤٠)ء  مادةى  لة  ئةوةش  دةبات،  ديكةمان 

مادةى (٢٣)دا، دةردةكةوَيت.
تةوافوقي  رَيككةوتنء  ئَيستا  ئاماذةكانى 
سياسيى بة ضارةسةرَيكى طونجاو بؤ كَيشةي 
كةركوك دادةنَين، كة بؤ ئةمةش دةبَيت كورد 

سازش لة بةشَيك لة مافةكانى بكات.
«ئةو  وتي:  بارةيةوة  لةو  قوربانى  عارف 
قسةى  ئَيستا  كة  رَيككةوتنةي  ضارةسةرء 
ثَيش  ساَلَيك  ضةند  دةبواية  دةكرَيت،  لةسةر 
ئَيستا راى نةتةوةكانى كةركوك وةربطيرايةو 
هةتا  لةئَيستاشدا  بكراية،  لةسةر  طفتوطؤى 
عةرةبء توركمانةكان لةسةر ضارةسةرةكان 
رَيكنةكةون، كَيشةكة هةروا دةمَينَيتةوة، بةآلم 
بةضارةسةرى  كورد  ئةطةر  ئةوةشدا  لةطةأل 
بَيت، دةبَيت سازشَيكي زؤر  تةوافوقى رازى 
بكاتء بةشَيك لة خواستةكانى لة دةستبدات»، 
ئاماذةي بةوةشكرد، كورد ئَيستا كارتَيكي بة 
دةستةوةية، ئةويش ثةنابردنة بةر دادطاية لة 
بإيارةكانى  ضونكة  رةطةزيى،  ثاكتاوى  سةر 
دةبَيت  عَيراق  حكومةتى  ئيلزامينء  دادطــا 
جَيبةجَييان بكات، بةآلم بةداخةوة لة كةيسى 

ثاكتاوى رةطةزيشدا خةمسارديى هةية».

«ئةطةر كورد بة ثَيشنيازةكانى UN رازي بَيت
 دةبَيت تةنازوولَيكى زؤر بكات»
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هةَلبذاردني  ياساي  لةسةر  دةنطدان 
دواخستةوة  ثارَيزطاكاني  ئةنجومةني 
ئةندامانةي  ئــةو   ،  ٨/٣ رؤذي  بؤ 
لة  كةثَيشتر  نوَينةرانيش  ئةنجومةنى 
ثةسةندكردبوو،  ياساكةيان  ٧/٢٢دا 
هةوَلي كؤكردنةوةي دةنطي ثَيويستيان 
ثةسةندكردنةوةي  دووبــارة  بؤ  دةدا 
ثَيشووي  هةمانشَيوةي  بة  ياساكة 
خؤي، لة بةرامبةردا كورد هةوَلي دةدا 
تةواوكاريى  بودجةى  لةسةر  دةنطدان 
لةودانيشتنةدا  طوشار  كارتى  وةك 
بودجةى  لة  ضؤن  وةك  بةكاربهَينَيت، 
سوننةو  اليةنة  بة  بةرامبةر  ٢٠٠٨دا 
شيعةكان بةكاريهَينا بؤ ثةسةندكردنى 
بودجةي  لة  هةرَيم  بةشي  ١٧٪ى 

عَيراقدا.
ياساي  ــةوةي  ــردن ــك رةت دواي 
سةرؤكايةتيي  لةاليةن  هةَلبذاردنةكان 
اليةنانةي  ئةو  نوَينةري  كؤمارةوة، 
دابــوو،  ثرؤذةياساكة  بة  دةنطيان 
سةرؤكي  علةيياني  خةَلةف  لةماَلي 

كة  نيشتماني  ديالؤطي  ئةنجومةني 
بةرةكةي (٨) كورسي هةية لة ليستي 
تةوافوقدا، كؤبوونةوةيةكيان سازداوةو 
لة  كة  خستووةتةطةإ  هةوَلةكانيان 
ثةسةندكردني  بة  تايبةت  دانيشتني 
ياساي هةَلبذاردنةكان دةنطي ثَيويست 
ياساكة  دووبــارة  تا  بهَينن،  بةدةست 
داإشتنةي  ــةو  ب ثةسةندبكةنةوة 
ظيتؤكةي  ــي  رةت ــان  ي ثــَيــشــووةوة، 
بة  بكةنةوة  كؤمار  سةرؤكايةتيي 
ليستي  ناياسايية،  ــةوةي  ئ تؤمةتي 
هةندَيك  فةزيلةو  حيزبي  ئةلعَيراقييةء 
كاريان  ئاشكرا  بة  تةوافوقيش  طروثي 

بؤ ئةوة دةكرد.

دروستكردني ليذنةيةكي نوآ
دواإؤذي  لــة   ٨/٦ رؤذي 
يةكةمي  وةرزي  كؤبوونةوةكاني 
٢٠٠٨ى  ــي  ــاَل س دانيشتنةكاني 
عَيراقدا،  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
ليذنةيةكي هاوبةش لة هةردوو ليذنةي 
ياساييء ليذنةي هةرَيمء ثارَيزطاكانء 
دوو  لةو  ئةنداميان  كة  كوتالنةي  ئةو 
ضارةسةركردني  بؤ  نيية،  ليذنةيةدا 
طرفتةكاني بةردةم ياساي هةَلبذاردني 
لة  بإياربوو  ثَيكهَينرا،  ثارَيزطاكان 
نوَينةراندا  ئةنجومةنى  ثشووي 
ئةنجامبدةن  كؤبوونةوةكانيان 
لةسةر  رَيككةوتن  بة  طةيشتن  بؤ 
هيض  بةآلم  هةَلبذاردنةكان،  ياساي 
ئةنجامنةدا،  كؤبوونةوةيةكيان 
دةستثَيكردنةوةي  لةطةأل  بإياردرا 
٩/٩دا  لة  دانيشتنةكان  نوَيي  خولي 
طفتوطؤكان  كؤبوونةوةو  ــارة  دووب
بةآلم  دةستثَيبكاتةوة،  ياساكة  لةسةر 

زؤربةي ثةرلةمانتاران ثَييانوابوو ئةو 
ناتوانَيت  ثَيناكرَيتء  هيضي  ليذنةية 

بطاتة رَيككةوتني كؤتايي.

ياساكةي ساَلي ٢٠٠٥
سةرؤكي  سةغير،  جةاللةدين 
ثَيشنيازَيكي  شيعة،  ئيئتيالفي  ليستي 
هةَلبذاردني  لة ساَلي ٢٠٠٨دا  كة  كرد 
نةتوانرا  ئةطةر  بكرَيتء  ثارَيزطاكان 
ياساي هةَلبذاردنةكان ثةسةند بكرَيت، 
 ٢٠٠٥ ساَلي  ياساي  بة  ثشت  ئــةوا 

ببةسترَيت.
ئيمزاي  بة   ٢٠٠٥/١٠/٥ رؤذي 
كؤمارو  ــةرؤك  س تاَلةباني  جــةالل 
هةريةك لة غازي عةجيل ياوةرء عادل 
عةبدولمةهدي جَيطراني، ياساي ذمارة 
هةَلبذاردنةكان  ٢٠٠٥ي  ساَلي  (١٦)ي 
ياساية  ئةو  بةثَيى  كة  ثةسةندكرا، 
نوَينةرانء  ئةنجومةنى  هةَلبذاردني 
عَيراق  ثارَيزطاكاني  ئةنجومةني 
طشتيي  بةشَيوةيةكي  بةإَيوةضوو 

راستةوخؤي نهَيني.
بةديلةكاني مادةي (٢٤)

٩/١١ى  رؤذي  كؤبوونةوةي  لة 
عَيراقدا،  نوَينةراني  ئةنجومةني 
بإياردرا ليذنةيةك ثَيكبهَينرَيت لة يةك 
عةرةبء  توركمان،  (كورد،  لة  نوَينةر 
د.سةعدي  لة  ثَيكدَين  كة  مةسيحي)، 
ئةرطيجء  سةعدةدين  بةرزنجيء 
يوسف  يونادةم  ئةلدنيء  محةمةد 
مةحمود  سةرؤكايةتيي  بة  كةننا 
ضارةسةركردني  بؤ  مةشهةداني، 
يــاســاي  ٢٤ء  ــــادةي  م ــشــةي  ــَي ك
هةَلبذاردني ثارَيزطاكان، دواثَيشنيازي 
ضــارةســةركــردنــي  بــؤ  ديمستؤرا 
بنةماي  كراية  كةركوك  لة  هةَلبذاردن 
طفتوطؤكانء هةمان شةو ئةو ليذنةية 
كؤبوونةوةكانيان دةستثَيكرد، بإياردرا 
داإشتنةوةيةك،  طةيشتنة  ئةطةر 
بةديلي  بكرَيتة  داإشتنةوةية  ئةو 
هةَلبذاردني  ياساي  بؤ   (٢٤) مادةي 
ضارةسةركردني  بؤ  ثارَيزطاكان، 
ديمستؤرا  ستيظان  ياساكةش  طرفتي 

ثَيشنيازَيكي (٥) خاَليي ثَيشكةشكرد.

ثَيشنيازي نوَيي ديمستؤرا
نـــةتـــةوةيـــةكـــطـــرتـــووةكـــان 
دواثَيشنيازي خؤي بؤ ضارةسةركردني 
بة  ثَيشكةش  كةركوك  هةَلبذاردني 
ئةنجومةنى نوَينةراني عَيراق كرد، بةثَيي 
ئةلتةرناتيظي  وةك  كة  ثَيشنيازة  ئةو 
كةركوك  هةَلبذاردني  (٢٤)ة،  مادةي 
نوَينةراني  لة  ليذنةيةك  دوادةخرَيتء 
لة  كةركوك  ثَيكهاتةكاني  هةموو 
ئةنجومةنى نوَينةران ثَيكدةهَينرَيت بؤ 
لَيكؤَلينةوةي راستييةكانء لة تؤماري 

رةطةزنامةو دةنطدةران دةكؤَلَيتةوة، لة 
كؤتاييدا راثؤرتي كؤتايي ثَيشكةش بة 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيي 
رؤشنايي  لةذَير  دةكــةنء  عَيراق 
تايبةت  ياسايةكي  راثــؤرتــةدا  ئــةو 
دادةنرَيت،  كةركوك  هةَلبذاردني  بة 
ياسا  ئةو  لةسةر  رَيككةوتن  ئةطةر 
هةرسآ  ئةوكاتة  نــةكــرا،  تايبةتة 
حكومةتء  كؤمارو  سةرؤكايةتيي 
يارمةتيي  بة  نوَينةران  ئةنجومةنى 
مةرجَيك  ضةند  نةتةوةيةكطرتووةكان 

بؤ هةَلبذاردني كةركوك دادةنَين.
رَيككةوتنء  ضةندين  بةثَيي 
رؤذي  دواجـــــار  كـــؤبـــوونـــةوة، 
نوَينةراني  ئةنجومةنى   ٢٠٠٨/٩/٢٤
عَيراق ياساي هةَلبذاردني ئةنجومةني 
رؤذي  ثةسةندكردء  ثارَيزطاكاني 
كؤمار  سةرؤكايةتيي  ٢٠٠٨/١٠/١يش 
مادةي  بةثَيي  كرد،  ياساكةي  ئيمزاي 
كةركوك  هةَلبذاردني  ياساكة،  (٢٣)ي 
لة  كة  لةماوةيةكدا  ــت  ــرَي دوادةخ

رؤذي  لة  نةبَيت،  زياتر   ٢٠٠٩/١٢/٣١
ثةرلةماني  ليذنةيةكي  ٢٠٠٨/١١/١ةوة 
(٧) كةسي ثَيكدةهَينرَيت بؤ لَيكؤَلينةوة 
رةطةزنامةو  دةنطدةرانء  تؤماري  لة 
دابةشكردني  ــانء  ــةك ــي ــادةإؤي زي
ثؤستةكان، دةبَيت تا رؤذي ٢٠٠٩/٣/٣١  
لةوبارةيةوة  خؤيان  راثؤرتي  دوا 
ثَيشكةش بة سةرؤكايةتيي ئةنجومةنى 
ئةو  لةذَير رؤشنايي  بكةنء  نوَينةران 
بة  تايبةت  ياسايةكي  راسثاردانةدا 

هةَلبذاردني كةركوك دةردةكرَيت.

مافي كةمينةكانيش خورا
ثةسةندكردني  لةطةأل  هاوكات 
ياساكةدا، مادةي (٥٠) البرا كة تايبةت 
لة  كةمينةكان  نوَينةرايةتيي  بة  بوو 
موسألء  ثارَيزطاكاني  ئةنجومةني 
زؤر  فشارَيكي  دواي  بةغدا،  بةسرةو 
ياساكة  يةكةمي  هةمواري  بةناضاريي 
ئةنجومةنى   ١١/٣ رؤذي  كرايةوة، 
دةنطي  زؤرينةي  بة  عَيراق  نوَينةراني 
هةمواري  (٥٢)ي  مادةي  ئةنداماني، 
ئةنجومةني  هةَلبذاردني  ياساي 
بةوثَييةش  ثةسةندكرد،  ثارَيزطاكاني 
(١) كورسي بؤ هةريةكة لة مةسيحيء 
ثارَيزطاي  لة  شةبةكةكان  ئَيزديء 
بؤ  كورسي  يةك  تةرخانكرا،  موسأل 
لة  سابيئةكان  مةسيحيء  لة  هةريةكة 
بةغداو يةك كورسي بؤ مةسيحييةكاني 

بةسرة تةرخاكرا.

ثَيكنةهَيناني ليذنةكة
خؤيدا  دياريكراوي  بةرواري  لة 
عَيراق  نــوَيــنــةرانــي  ئةنجومةنى 
لة  لَيكؤَلينةوة  ليذنةي  نةيتواني 

دةبوو  كة  دياريبكات  راستييةكان 
مةبدةئيةن  بةآلم  ثَيكبهَينراية،   ١١/١
ليستةكان رَيككةوتبوون ليذنةكة لةم 
ثَيكبَيت: (سيروان كاكةييء  ئةندامانة 
خاليد شواني نوَينةري كورد، عومةر 
نوَينةري  تةميم  محةمةد  جبوريء 
عةرةب، سةعدةدين ئةرطيجء محةمةد 
يؤنادةم  توركمانء  نوَينةري  بةياتي 

كةننا نوَينةري كلدانء ئاشوري).

يةكةم كؤبوونةوةي
بَيئةنجامي ليذنةكة

ثَيكهَيناني،  لة  مانط  دوو  دواي 
رؤذي ٢/٢ ليذنة حةوت كةسييةكةي 
عَيراق  نــوَيــنــةرانــي  ئةنجومةنى 
ــردو  ــان ك ســـةردانـــي كــةركــوكــي
ئةنجامدا،  كؤبوونةوةيان  يةكةم 
ئةنجومةني  عةرةبةكاني  توركمانء 
داوايانكردووة  كةركوك  ثارَيزطاي 
كةركوكييةكان  بؤ  ثةيامَيك  وةك 
ثؤستي  راستةوخؤ  سةرةتاوة  لة 
ثارَيزطا  ئةنجومةني  ســةرؤكــي 
بكرَيتة  ئةمةش  توركمانةكان،  بدرَيتة 
ليذنة  كارةكاني  دةستثَيكردني  خاَلي 
راستةوخؤ  بــةآلم  ثةرلةمانييةكة، 
ــوردةوة  ك لةاليةن  ثَيشنيازة  ئــةم 

رةتكرايةوة.

بَيئةنجام بوون
دواي   ٢٠٠٩/٣/٧ رؤذي 
٣/٥دا،  لة  بودجة  ثةسةندكردني 
ئةنجومةنى  (٢٣)ي  مادةي  ليذنةي 
بةئَيجطاريى  عــَيــراق  نوَينةراني 
تةواوكردني  بؤ  كةركوك  ضوونة 
دوا  ئامادةكردني  كارةكانيانء 
مادةية،  ئةو  لةسةر  راسثاردةكاني 
ضةندين  ـــةدواوة  ب ـــةروارة  ب ــةو  ل
كـــؤبـــوونـــةوةي هـــاوبـــةشء بة 
ئةمريكاو  كونسوَلي  بةشداريي 
نةتةوةيةكطرتووةكان  نوَينةري 
ئةوتؤ  ئةنجامَيكي  بة  بَيئةوةي  كرا، 
بؤ  ــاردة  ــث راس بكرَيتة  كة  بطةن 
ضارةسةركردني كَيشةي هةَلبذاردني 
كارةكانيان  كؤتاييهاتني  تا  كةركوك 
لة ٢٠٠٩/٣/٣١ء بةدةردي ليذنةكاني 
كَيشةي  (١٤٠)ء  ــادةي  م ديكةي 
كةركوك ضوون، لةو سةروبةندةشدا 
رةسميي  بةشَيوةيةكي  ليذنةكة 
كارةكانيان  مــاوةي  داوايــانــكــرد 
درَيذبكرَيتةوة،  مانط  دوو  بــؤ 
مانطي  دوو  قةرةبووي  بؤئةوةي 

لةدةستضوويان بكةنةوة.

درَيذكردنةوةي ماوة
دانيشتني  لة   ٢٠٠٩/٤/١٦ رؤذي 
دواي ثشووي زستانةي ئةنجومةنى 
ثةرلةمانييةكة  ليذنة  نوَينةراندا، 
ــاوةي  م ــكــرد  ــان داواي بةإةسميي 
مانط  دوو  مــاوةي  بؤ  كارةكانيان 
ئةنجومةنى  درَيذبكرَيتةوةو  بؤ 

نوَينةرانيش داواكةي ثةسةندكرد.
دواي  ئةوةية  لَيرةدا  ثرسيارةكة 
ياسايي  مـــاوةي  بةسةرضووني 
مادةي (٥٨)ء دواتر مادةي (١٤٠)ي 
عَيراق  هةميشةيي  ــووري  ــت دةس
دوو  لةماوةي  ئةنجامَيك،  هيض  بآ 
ضيان  ليذنةية  ئةو  داهاتوودا  مانطي 
لةسةر  بإيار  ضــؤن  ثَيدةكرَيت، 
كةركوك  ثؤستةكاني  دابةشكردني 
بضووكترين  تائَيستا  كة  دةدةن؟ 
لةنَيوان  سةرةتايي  رَيككةوتني 
كةركوكدا  نةتةوةكاني  ثَيكهاتةو 
دوو  ئةو  لةماوةي  ئةطةر  نةكراوة، 
بةشَيكي  ئَيستا  كة  ديكةشدا  مانطةي 
رؤيشتووة،  مانطةش  دوو  ــةو  ئ
بةديل  ئةنجامَيك  هيض  نةطةيشتنة 
كةركوكء  كَيشةي  دةبــَيــت؟  ضي 
هةَلبذاردني ئةنجومةني ثارَيزطاكةي 
ضاوةإواني  لة  هةر  لَيدةكرَيت؟  ضي 
ليذنةو  ئةو  ليذنةو  ئةم  ثَيشنيازي 

يؤناميدا دةبن، يان..؟
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ثرسيارةكة لَيرةدا ئةوةية، لةماوةي دوو مانطي داهاتوودا 

ئةو ليذنةية ضيان ثَيدةكرَيت، ضؤن بإيار لةسةر دابةشكردني 

ثؤستةكاني كةركوك دةدةن؟ كة تائَيستا رَيككةوتني سةرةتايي 

لةنَيوان ثَيكهاتةو نةتةوةكاني كةركوكدا نةكراوة

«ضؤن عةرةبء توركمـان طـرةوةكةيـان بــردةوةو هةَلـبذاردني كةركـوكيـــــان دواخستء داواكانيان كردة دةقَيكي ياسايى»

حيكـايةتي مـادةي ٢٣ لة لةداكبوونييـــــــةوة تا كؤتاييهاتني

بةدواداضوون

ثةيظةكانى 

هةلَبذاردنء كاريزما
سةردار قادر 

 
هةَلبذاردندا  ساتةءةختى  لة 
كة  دةبيسترَيت  جياواز  ثةيظى 
بة  ثةيوةستة  طوتارةى  هةر 
جياوازةوة،  بةرذةوةندييةكى 
لة  طــوتــارةكــان  ـــت  دةكـــرَي
هةبَيت  لَيكضوون  كاتدا  زؤر 
هةندَيكجار  لةنَيوانيانداء 

ببينرَيت. نَيوانيشيان  جياوازيى 
ــانء  ــةك ــروث حـــيـــزبء ط
كة  هــةوَلــدةدةن  ليستةكان 
بؤ  رابكَيشن  دةنطدةر  بإواى 
دةنطةكةيان  طوتارةكةيانء 

كورسييةكان  بؤخؤيانء  بةرن 
حاَلةتة  حــاَلــةتــة  ــةم  ئ بهَينن،  ــت  ــةدةس ب بــؤخــؤيــان 
تةندروستةكةية، بةآلم لة وآلتى ئَيمةدا نة ليستةكان ئةوةندة 
كار بؤ ئةو حاَلةتة تةندروستة دةكةن، نة دةنطدةران دةنطى 
خؤيان دةدةن بة هؤكارى تَيطةيشتن لة طوتارء بةرنامةى 
ثاثةندن  ثَيشوةخت  ئَيمةدا  لة وآلتى  دةنطدةران  ليستةكان، 

بة:
سةرضاوةيةكى  ئَيمة  ءآلتى  سةركردة:  كاريزماى   -١
لة  شةفافيةت  نةبوونى  كاريزماية،  دةركةوتنى  بةثَيزى 
ئَيمةدا  وآلتى  لة  هةميشة  ءايكردووة  بوارةكاندا  طشت 
سةركردةكان ببنة خاوةن كاريزما، تاكى كورد نةيتوانيوة كة 
ثرسيار،  بةردةم  بخاتة  كاريزماى سةركردة  تةليسمةكانى 
طومانةوةن،  لةسةروو  ئةوان  ياساوةن،  لةسةروو  ئةوان 
ئةوان خاوةن كاريزماى قارةمانَيتيى ثَيشمةرطةن، ئةوان ض 
دانوسانَيكيان خستووةتةإوو تا بزانين ئايا ئةوان قارةمانى 
دانوسانةكاندا،  لة  تةسليمبوون  بضووكء  يان  دانوسانن 
ثَيكدادان  شةإء  كامة  داستانةكانن،  تةواوكةرى  ئةوان 
سةركةوتوو  بة  كؤبوونةوة  كامة  نةكرا،  باس  داستان  بة 
باس  سةركةوتوو  طةشتَيكى  بة  طةشت  كامة  نةكرا،  باس 
كاميان  ئاخر  ببينَيت،  ئةوان  دةستثاكيى  توانى  كآ  نةكرا، 
سةروةتء سامانى خؤى بة شةفافى باسكرد تا بزانين ضةند 
كاميان  بةرزنةكردةوةو  برادةرةى  ئةو  كاميان  دةستثاكن، 
ئةو برادةرةى تإؤنةكرد، كاميان خاوةن تةكةتولى خؤيان 
نين... كاميان خاوةن هَيزى تايبةت بة خؤيان نين.. كامةيان 
قسةكةر  خؤيان  كؤتايى  تا  لةسةرةتاوة  مةجليسَيكدا  لة 
نةبوون، طةر نوكتةى بَيلةزةتيش بطَيإنةوة، دةبَيت هةموو 
بة ثشتا بكةوين لة ثَيكةنيندا... كام سةركردة هاتوو ء وتى 
يةكَيكى  با  فةرموون  باآلى كردووةو  تةمةنى سياسيم  من 
لة دةنطدةر دةكات  ءا  ئةم كاريزماية  بكات...  ديكة كارةكة 

كة ثَيشوةخت دةنطبدات بة ليستى ئةو سةركردةية.
كراوةتة  ئَيمةدا  وآلتى  لة  حيزب  حيزب:  كاريزماى   -٢
خاوةن ثيرؤزيى، حيزب لة وآلتى ئَيمةدا لةدايكبوونى هةية، 
بةآلم بةسةرضوونى نيية، حيزب لة وآلتى ئَيمةدا تا تةمةنى 
لةء  ناكرَيت  لةوة  ثرسيار  دةكةن،  ثيرؤزى  زياتر  زؤربَيت 
حيزب  بةديهَيناوة،  ئامانجةكانت  لة  ضةند  درَيذةدا  تةمةنة 
بؤ  خزمى  مةعنةوييء  كةسى  دةكرَيتة  ئَيمةدا  وآلتى  لة 
دروستدةكرَيت، ئةوةتا ميدياى حيزب باس لة كؤبوونةوةى 
(م.س)ى حيزب دةكات لةطةأل خزمانى جافء هةمةوةند... 
دةسةآلتى  دةكرَيتء  ءَينة  طةورةكةمان  ماَلة  بة  حيزب 
كةسى يةكةم هةمان دةسةآلتى باوكة لة خَيزانى يةكةمدا. 

هةية  كةسمان  كةم  خــزم:  بنةماَلةو  كاريزماى   -٣
نةبيستَيت كة ئةو بنةماَلةية سةر بةو حيزبةنء ئةوى ديكة 
ئةو  دةكرَيت  بنةماَلة  بةرذةوةنديى  حيزبةية،  بةو  سةر 
ئةو  بؤ  دةإوات  دةنط  ئيتر  بيثارَيزَيت،  حيزبء سةركردة 
ثشتى  دةكرَيت  ضؤن  دةسةآلتدايةء  لة  خزم  كامة  حيزبة، 

تَيبكرَيت...
بووةء  ءابةستةى  دةنطدةر  كة  رايةآلنةية  ئةو  ئةمة 
ئةو  ناوةندةدا  لةو  بطرَيت،  بــةدوور  لَى  خؤى  ناتوانَيت 
ئةو  بوونةتة خاوةن طومانء ثرسيار، دةبنة  كةسانةى كة 
بةرنامةدا  كامة  لة  كآ؟؟  بة  دةنطبدةن  ئايا  كة  رَيذةيةى 
ئَيمةى  تَييدةطات؟  ئةو  ثةيظ  كامة  دةبينَيتةوة؟  خؤى  ئةو 

هاوآلتى هةميشة ئامادةباش بووين لة:
بةرز  ئابَلوقةدا سةرى  لة  نيشتمان،  لة خاكء  بةرطريى 
هةَلبذارد،  ئَيوةمان  عَيراقيبوونى  مووضة،  بؤ  دانةوَينرا 
ءتتان فيدراَلى، دةنطمان بؤ دا، راثةإين كرا بةشداربووين، 
دروشمةكانتان،  بؤ  لَيدا  ضةثَلةمان  توانيمان  تا  دا  ءتارتان 
سةفةر  لة  هاتنةوة  كرد،    دنيامان  خَيرى  نةخؤشكةوتن 
دوعاى سةالمةتيى  بؤ سةفةر  دةإؤن  ثَيشوازيتان،  هاتينة 
طرتء  بةرطةمان  نةبوو  كارةبا  دةكةين،  بؤ  طةإانةوةتان 
وتمان ءآلتتان هةروا بؤ دةبرَيت بةإَيوة، ئاو نةبوو ءتمان 
ءشكةساَلييةو بةرطةمان طرت، لة خاكى خؤماندا زةويمان 
دةدةنآ دونيايةك سوثاسطوزار دةبين، ئةنفالكراين وتمان 
ئةوة قةدةرمانةو بةرطة دةطرين، شةرى براكانتان ثَيكردين، 
زامةكانى  طشت  ئَيوة  ثَيش  دةكةن  ئاشتى  برد،  هةَلمةتمان 
دوَينآ لةبيردةكةينء دَلمان بؤ يةكتر دةكرَيتةوة، طةندةَلى 
هةية...  ضاكسازييان  ثرؤذةى  خؤيان  نا  دةَلَيين  دةكرَيت 
بةآلم ئيتر ئَيمةى هاوآلتى ناإةزايىء طلةيىء داواكاريمان 

لة دةنطداندا بةدةر دةخةين.

سيروان كاكةيىخاليد شوانىمحةمةد تةميم
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بةهادين يوسف

 ٢٠٠٨/٢/١٧ رؤذي  ئةوةي  دواي 
عَيراق  نــوَيــنــةرانــي  ئةنجومةنى 
٢٠٠٨ي   ساَلي  ٢١ي  ذمــارة  ياساي 
لة  ثارَيزطايانةي  (ئةو  ثارَيزطاكان 
ضوارضَيوةي هةرَيمَيكدا رَيكنةخراون)، 
يةكةمي  بإطةي  بةثَيي  ثةسةندكرد، 
ثَيويست  ياساية  ئةو  (٥٤)ي  مادةي 
بوو لةماوةي (٩٠) رؤذدا لة بةرواري 
ثةسةندكردني ياساكةوة، ئةنجومةني 
تايبةت  ياسايةكي  عَيراق  نوَينةراني 
ثارَيزطاو  ئةنجومةني  هةَلبذاردني  بة 
قةزاو ناحيةكان ثةسةندبكات، تا بةثَيي 
ثَيش  مادة  هةمان  دووةمــي  بإطةي 
٢٠٠٨/١٠/١ هةَلبذاردن ئةنجامبدرَيت.

سةرةتاي رَيكنةكةوتن
لةسةر ٣٢٪

نيسانةوة  مانطي  لةسةرةتاي 
هةَلبذاردني  ياساي  عَيراق  حكومةتي 
ئةنجومةنى  نــاردة  ثارَيزطاكاني 
ئايارةوة  مانطي  لة  عَيراق،  نوَينةراني 
ثارَيزطاو  ليذنةي  ياساييء  ليذنةي 
ئامادةكردني  خةريكي  هةرَيمةكان 
بــوون،  خؤيان  راثــؤرتــي  ياساكةو 
كــؤبــوونــةوةو  ــةك  ــارةي ذم دواي 
 ٢٠٠٨/٦/٤ رؤذي  بإياربوو  طفتوطؤ 
بكةن،  ثَيشكةش  راثؤرتي خؤيان  دوا 
سةرؤكايةتيي  كؤبوونةوةي  دواي 
سةرؤكي  نوَينةرانء  ئةنجومةنى 
ئةنجومةنى  هؤَلي  لة  ليستةكان 
نوَينةران دةنطي لةسةر بدرَيت، بةآلم 
ئةندامي  ذمارةيةك  ثَيداطريي  بةهؤي 
دابةشكردني  لــةســةر  توركماني 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  كورسييةكاني 
بؤ   ٪٣٢ ــــذةي  رَي ــؤ  ب ــوك  ــةرك ك
بؤ   ٪٤ توركمانء  عــةرةبء  كــوردو 
ليستي  ثَيداطريي  كلدؤئاشورييةكان، 
هاوثةيماني لةسةر ئةوةي هةَلبذاردني 
جَيبةجَيكردني  دواي  تا  كةركوك 
سةرؤكي  دوابخرَيت،   (١٤٠) مادةي 
رَيككةوتنء  نةطةيشتنة  ليستةكان 
ئةنجومةني  ياسايي  طفتوطؤي 
ليستي  ضونكة  دواخــرا،  ثارَيزطاكان 
ــةوةي  ئ ــةي  ــةإةش ه هاوثةيماني 
توركمانةكان  ثَيشنيازي  ئةطةر  كرد، 
ئةنجومةنى  هؤَلي  جَيبةجَيبكرَيت، 

نوَينةران جَيدةهَيَلن.

١١٩ ثةرلةمانتار ثشتطيريي 
دابةشكردني كورسييةكانى كةركوك 

دةكةن
طفتوطؤكاندا،  بةردةواميي  لةطةأل 
لة  عــَيــراق  ثةرلةمانتاري   (١١٩)
ليستةكاني  لة  ــةرةب  ع توركمانء 
ئيئتيالفء  ليستي  تةوافوق،  (بةرةي 
ديالؤط)  بــةرةي  عَيراقييةء  ليستي 
قةيران)  (خانةي  بةناوي  طروثَيكيان 
راطةياند، لة بةياننامةيةكدا داوايانكرد كة 

لة هةَلبذاردني ئةنجومةني ثارَيزطاكاندا 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  كورسييةكاني 
بؤ هةرسآ  رَيذةي ٣٢٪  بة  كةركوك 
توركمانء  نةتةوةي كوردء عةرةبء 
دابةشبكرَيتء  مةسيحييةكان  بؤ   ٪٤
ضوار  بكرَيتة  كةركوكيش  ثارَيزطاي 
بةجؤرَيك  ــذاردن،  ــب ــةَل ه بــازنــةي 
هةرنةتةوةيةك لة بازنةيةكدا نوَينةري 
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  بؤ  خــؤي 

كةركوك هةَلبذَيرَيت.

سةرنةطرتني داواكاني كورد
داواكاريانةي  ئةو  بةرامبةر  لة 
توركمانء عةرةبةكان بؤ دابةشكردني 
مةرجَيكي  ضةند  كورد  ثؤستةكان، 

هةر  وةك  يان  كةركوك:  بؤ  هةبوو 
تَيدا  هةَلبذاردني  ديكة  ثارَيزطايةكي 
رةوشي  باشيي  لةبةر  ئةنجامبدرَيت 
ديكةدا،  ثارَيزطاكاني  لةضاو  ئةمنيي 
دواي  تا  دوابخرَيت  هةَلبذاردن  يان 
بارودؤخةكةو  ئاساييبوونةوةي 
(١٤٠)ء  مـــادةي  جَيبةجَيكردني 
راثرسي،  سةرذمَيرييء  ئةنجامداني 
ئةنجومةني  كورسييةكاني  ــان  ي
ــةش بة  ــال ــزطــاي مــوســألء دي ــارَي ث
ــةش  داب كــةركــوك  هةمانشَيوةي 
مةرجانة  لةو  هيضكام  بةآلم  بكرَيت، 
بةالي  تةرازووةكة  تاي  نةكراو  قبوأل 

توركمانء عةرةبدا شكايةوة.

ياسايةكي تايبةت
بؤ هةَلبذاردني كةركوك

هاشم   ٢٠٠٨/٦/١٨ رؤذي 
هةرَيمء  ليذنةي  سةرؤكي  تائي، 
ثارَيزطاكان، لة ئةنجومةنى نوَينةرانى 
كؤبوونةوةي  لة  ئاشكرايكرد،  عَيراق 
ئاسايشي  سياسيي  ئةنجومةني 
ئةوةكراوة  لةسةر  طفتوطؤ  نيشتماني 
كة بةدةر لةو ياسايةي لةبةردةستداية، 
هةَلبذاردني  بؤ  تايبةت  ياسايةكي 
ئةو  بةثَيي  دةربكرَيتء  كةركوك 
كةركوك  لة  هةَلبذاردن  ياسايةش 
اليةنةكان  سةرجةم  تا  دوابخرَيت 
دةطةنة رَيككةوتنَيكي تةوافوقي لةسةر 
كؤسثةكاني  تا  كةركوك،  كَيشةي 
بةردةم ياساي هةَلبذاردني ثارَيزطاكان 
لة  ياساية  ئةو  زوويي  بة  الببرَيتء 
ئةنجومةنى نوَينةراني عَيراق تَيثةإَيت.

شكستي
سةرؤكايةتيي ئةنجومةنى نوَينةران

رؤذي ٢٠٠٨/٦/٢٢ ليذنةي هةرَيمء 
ياساي  رةشنووسي  دوا  ثارَيزطاكان 
هةَلبذاردني ثارَيزطاكاني ثَيشكةش بة 
نوَينةران  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيي 
كـــرد، ســةرؤكــايــةتــيء ســةرؤكــي 
كوتلةكانء ليذنةي هةرَيمء ثارَيزطاكان 
كؤبوونةوةيةكيان لةسةر ياساكة كرد، 
رَيككةوتنَيك،  هيض  نةطةيشتنة  بةآلم 
شكستي  كؤبوونةوةكة  بةهؤيةوة 
ــةرةبء  ع نوَينةري  ضونكة  هَينا، 
ئةوةي  لةسةر  سووربوون  توركمان 
هةَلبذاردن لةكاتي خؤيدا لة كةركوك 
ئةنجامبدرَيتء ثارَيزطاكة دابةشبكرَيت 
ليستي  هةَلبذاردن،  بازنةي  ضوار  بؤ 
كةركوكيش  دةيويست  هاوثةيمانيش 
ديكة  ثارَيزطاكاني  هةمانشَيوةي  بة 
ئةنجامبدرَيت،  تَيدا  هةَلبذاردني 
كورسييةكان  دابةشكردني  دذي 
ثَيكهاتة  سآ  بؤ   ٪٣٢ رَيذةي  بة  بوو 

سةرةكييةكة.

(UN) هاتة كايةكةوة
رؤذي ٢٠٠٨/٧/٣ لة كؤبوونةوةي 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيي 
ديمستؤرا،  ستيظان  ــدا،  ــراق ــَي ع
طشتيي  سكرتَيري  تايبةتي  نوَينةري 
بةشداريي  نةتةوةيةكطرتووةكان، 
هةَلبذاردن  ثَيشنيازيكرد  ــردء  ك
دواي  بؤ  دوابخرَيت  كةركوك  لة 

ئاساييكردنةوةي  يان  سةرذمَيريي 
ليذنةيةكي  يان  كةركوك،  بارودؤخي 
ثــةرلــةمــانــي دروســتــبــكــرَيــت بؤ 
كةركوكء  بارودؤخي  لة  لَيكؤَلينةوة 
بةسةر  كــة  طؤإانكاريانةي  ــةو  ئ
يان  هاتووة،  كةركوكدا  ديمؤطرافياي 
دةسةآلتء  ثَيكهاتةكان،  يةكإيزيي  بة 
لةنَيوانياندا  كــةركــوك   ــدارةي  ــي ئ
دابةشبكرَيت، دواي ياداشتي نوَينةري 
سةرؤكايةتيي  نةتةوةيةكطرتووةكان، 
عَيراق  نــوَيــنــةرانــي  ئةنجومةنى 
ليذنةيةكي سآ قؤَلي لة ثةلةمانتاراني 
بؤ  ثَيكهَينا  توركمان  كوردو عةرةبء 

طفتوطؤكردني ئةو ثَيشنيازانة. 
هةر لة كؤبوونةوةي سةرؤكايةتيي 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  ليستةكاني 
باآلي  ئةنجومةني  نوَينةري  عَيراقدا، 
بة  ثشت  ثَيشنيازيكرد،  ئيسالمي 
ببةسترَيت   ١٩٥٧ ساَلي  ئــامــاري 
كَيشةي  يــةكــاليــيــكــردنــةوةي  ــؤ  ب
هةَلبذاردني كةركوك، راستةوخؤ ئةو 
ثَيشنيازة لةاليةن توركمانء بةشَيكي 

ثةرلةمانتارة عةرةبةكان رةتكرايةوة.
 

دةنطنةدان
رؤذي  بإياردرا  ديكة  جارَيكي 
ئةنجومةنى  هؤَلي  لة   ٢٠٠٨/٧/١٠
لةسةر  ــط  دةن عَيراقدا  نوَينةراني 
ياساكة بدرَيت، ئةو ثَيشنيازةش خراية 
ضوارضَيوةي ياساكةوة كة هةَلبذاردن 
لة كةركوك دوابخرَيت، لة كؤبوونةوةي 
رؤذي ٧/١٥دا دووبارة بإياردرايةوة 
دةنط لةسةر ياساكة بدرَيت، بةآلم لة 
نةتوانرا  كؤبوونةوةكاندا  لة  هيضكام 

ياساكة ثةسةند بكرَيت.

كورد هةَلوَيستي وةرطرت
رؤذي  ـــةوةي  ـــوون ـــؤب ك لـــة 
مةشهةداني،  مةحمود  ٢٠٠٨/٧/١٧دا 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  سةرؤكي 
سةرؤكايةتيي  ئاطاداريي  بآ  عَيراق، 
رَيككةوتني  نوَينةرانء  ئةنجومةنى 
هةَلبذاردني  يــاســاي  ليستةكان، 
مادةي  ــارةوةو  ك بةرنامةي  خستة 
كورسييةكاني  ــي  ــردن ــك ــةش داب
كةركوكيش  ثارَيزطاي  ئةنجومةني 
لة  بةشَيك  كرابووة   ٪٣٢ رَيذةي  بة 
هاوثةيمانيء  ليستي  ئةمةش  ياساكة، 
هؤَلي  توإةكردو  يةكطرتووي  ليستي 
كؤبوونةوةي ئةنجومةنى نوَينةرانيان 

جَيهَيشت. 

رَيككةوتني كوردو شيعة
 ٧/٢١ ــاربــوو  ــإي ب ــدة  هــةرضــةن
لةسةر  دةنط  نوَينةران  ئةنجومةنى 
ياساكة بدات، بةآلم بةهؤي رَيكنةكةوتني 
دواخراو  دةنطدانةكة  ليستةكانةوة، 
سةرلةئَيوارةي هةمان رؤذ ليستةكاني 
ليستي  ء  يةكطرتوو  هاوثةيمانيء 
كؤبوونةوةيةكيان  شيعة،  ئيئتيالفي 
ياساكة،  يةكالييكردنةوةي  بؤ  كرد 
رَيككةوتن لةسةر ئةوةي هةَلبذاردني 
ئةنجومةني  دوابخرَيتء  كةركوك 
هةمان  كةركوك  ثارَيزطاي  ئَيستاي 
دةسةآلتي دةبَيت بةثَيي ئةو ياسايانةي 
كاري ثَيدةكرَيت، ليذنةيةكيش ثَيكدَيت 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  ئةنداماني  لة 
كةركوك لة هةر ثَيكهاتةيةك يةك كةس 
(كورد، عةرةب، توركمانء ئاشوري)، 
هةر كوتلةيةكي  سةرةكيش نوَينةرَيكي 
لة  كةركوك  لة  ليذنةية  ئةم  دةبَيت، 
دةكؤَلَيتةوة  كةسانة  ئةو  مةسةلةي 
كة مافي دةنطدانيان هةبَيتء دواتر بة 
بؤ  بةرزدةكةنةوة  راسثاردة  تةوافوق 
نوَينةران،  ئةنجومةنى  سةرؤكايةتيي 
ــدات كاتي  بــؤ ئـــةوةي بــإيــارَيــك ب
ثارَيزطاي  ئةنجومةني  هةَلبذاردني 
دياري  ناحيةكاني  قةزاو  كةركوكء 
بكات، بةثَيي ئةو ياسايةي ئةنجومةنى 
بةثَيي  نةك  دةريــدةكــات  نوَينةران 

ياسايةكي تايبةت.
ئيمزاي  ــة  ك ــةي  ــان ــةن الي ئـــةو 
ثَيكهاتبوون  كرد،  رَيككةوتنةكةيان 
كوردستان،  هاوثةيماني  (ليستي  لة 
ئيسالميي  يــةكــطــرتــووي  ليستي 
هةردوو  دةعوة-  حيزبي  كوردستان، 
باَلةكةي، ئةنجومةني باآلي ئيسالمي، 
ئيئتيالفدا،  لةناو  بــةدر  رَيكخراوي 
هةروةها بَياليةنةكانء ضةند ئةندامَيكي 
ئةوانيش  ئيئتيالف  ليستي  توركماني 
بةياتيء  محةمةد  بةياتيء  عةباس 
لة  هةريةكة  بةآلم  توزَلوء)،  فرياد 
نوَينةري بةرةي توركماني سةعدةدين 
تــةرزي  ئةكرةم  ــةوزي  ف ئةركيجء 
سةدري  ليستي  توركماني  ئةندامي 

ئيمزايان نةكرد.
سةرؤكي  كؤبوونةوةي  دواي 
ليستةكان، بإياردرا ئةو مادةية بخرَيتة 
ئةنجومةنى  هؤَلي  لة  دةنطدانةوة 
ئــةوةي  بةهؤي  ــةآلم  ب نــوَيــنــةران، 
ئةنجومةنى  ئةندامان،  لة  ذمارةيةك 
دةنطدان  جَيهَيشتبوو،  نوَينةرانيان 
رؤذي  بؤ  ــرا  دواخ ياساكة  لةسةر 

سَيشةممة ٢٠٠٨/٧/٢٢.

كودةتاكةي ٧/٢٢
بةثَيي ئةو رَيككةوتنةي درةنطاني 
 ٧/٢٢ رؤذي  كــرابــوو،  ئــَيــوارة 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  كؤبوونةوةي 
عَيراق ئةنجامدرا، طفتوطؤكان ئاسايي 
لة  ياساكة،  (٢٣)ي  مــادةي  تا  بوون 
مةشهةداني  مةحمود  (٢٤)ةوة  مادةي 
لة  ياساكة  لةسةر  دةنطدان  بإياريدا 
دةنطدانى ئاشكراوة بكرَيتة نهَيني، كورد 
دواي  نيشانداو  بإيارة  لةم  ناإةزايي 
ئةنجومةنى  هؤَلي  زؤر،  مشتومإَيكي 
نوَينةراني جَيهَيشت، بةآلم مةشهةداني 
درَيذةي بة كؤبوونةوةكة داو لة مادةي 
بة  نهَينيء  بة دةنطداني  (٢٤) بةدواوة 
ئةنجومةنى  ئةندامي   (١٢٧) دةنطي 

ئةندامي   (١٤٠) لةكؤي  نوَينةران 
ئامادةبوو، ياساكة ثةسةندكراو بةثَيي 
مادةي (٢٤) كورسييةكاني ئةنجومةني 
بؤ   ٪٣٢ بةسةر  دابةشكرا  ثارَيزطا 
بةثَيي  كة  توركمان  عةرةبء  كوردو 
دةستووري عَيراقيش تةنيا هةَلبذاردني 
سةرؤك كؤمارو سةرؤكي ئةنجومةنى 
نوَينةرانء دوو جَيطرةكةي بةشَيوازي 
بة  ياساكان  ثةسةندكردني  نهَينيية، 
شارةزاياني  ئاشكراية،  دةنطداني 
ــي  ــةرؤك يــاســايــيــش بـــإيـــاري س
بآ  عَيراق  نوَينةرانى  ئةنجومةنى 
جَيطرةكةيان،  هةردوو  رةزامةنديي 
ثَيشَيلكردني  بة  داناء  ناشةرعي  بة 
ئةو  داوايانكرد،  دانا،  دةستووريان 

دةنطدانة هةَلبووةشَينرَيتةوة.

رةتكردنةوةي ياساكة
كؤماري  ســةرؤك   ٧/٢٣ رؤذي 
ياساي  بةياننامةيةكدا  لة  عَيراق 
رةتكردةوة،  ثارَيزطاكاني  هةَلبذاردني 
دوو  كوردستان  هاوثةيماني  ليستي 
سةرؤكايةتيي  ئاراستةي  الئيحةي 
ــاي  دادط ــنــةرانء  نــوَي ئةنجومةنى 
دةستووري كرد بؤ ثوضةَلكردنةوةي 
ثارَيزطاكان،  هةَلبذاردني  ياساي 
بةإةسميي   ٧/٢٦ رؤذي  دواتريش 
عَيراق  كــؤمــاري  سةرؤكايةتيي 
ياساكةي بة ئيمزانةكراويي طةإاندةوة 
بؤ ئةنجومةنى نوَينةران بة ذمارةيةك 

تَيبينييةوة.

ناإةزايي شةقام
سةرؤكي   ٢٠٠٨/٧/٢٤ رؤذي 
سةرثةرشتي  كوردستان  هةرَيمي 
باآلي  ئةنجومةني  كؤبوونةوةيةكي 
سةرؤكايةتي  سياسييةكانء  ثارتة 
نوَينةراني  ئةنجومةنى  حكومةتء 
ــةري  ــن ــوَي كـــرد، بــةبــةشــداري ن
لةبةياننامةيةكدا  كلدؤئاشورييةكانء 
رةتكردةوة  ٢٤يان  مادةي  بةتوندي 
هةروةك ليذنةيةكي باآل بةسةرثةرشتي 
رَيكخستني  بؤ  ثَيكهات،  عةزيز  قادر 
ناإةزاييء خؤثيشاندان لةسةر ئاستي 

جةماوةري بؤ رةتكردنةوةي مادةكة.
خؤثيشاندانَيكي   ٧/٢٨ رؤذي 
جةماوةري لةشاري كةركوك رَيكخرا، 
خؤثيشاندانةكةدا  لةطةأل  هاوكات 
تةقينةوةيةك لةناو ئاثؤراي جةماوةردا 
كوذراني  بــووةهــؤي  ئةنجامدراو 
برينداربووني  كــةسء   ٢٥ نزيكةي 
ئةوة  سةرةإاي  كةس،   ٢٠٠ لة  زياتر 
توركمانييةوة  بةرةي  بارةطاي  لةناو 
تةقة لة خؤثيشاندةران كراو بةهؤيةوة 
كــوذرانء  خؤثيشاندةر  ذمارةيةك 
برينداربوونء دواتر ثؤليس ١٠ كةس 
توركماني  بةرةي  ثاسةوانةكاني  لة 

دةستطيركرد.
رؤذي  هةولَيرو  لة   ٧/٢٩ رؤذي 
خؤثيشانداني  سلَيماني  لة   ٧/٣٠
رةتكردنةوةي  بؤ  طةورة  جةماوةري 
هةَلبذاردني  ياساي  ٢٤ي  ــادةي  م
ئةنجامدرا  ثارَيزطاكان  ئةنجومةني 
قةزاو  لةزؤربةي  ئةوةي  ســةرةإاي 
خؤثيشاندان  كوردستاندا  ناحيةكاني 

بؤ رةتكردنةوةي مادةكة رَيكخرا.

هةوَلي دووبارة
ثةسةندكردنةوةي ياساكة

عَيراق  نوَينةراني  ئةنجومةنى 

«ضؤن عةرةبء توركمـان طـرةوةكةيـان بــردةوةو هةَلـبذاردني كةركـوكيـــــان دواخستء داواكانيان كردة دةقَيكي ياسايى»

حيكـايةتي مـادةي ٢٣ لة لةداكبوونييـــــــةوة تا كؤتاييهاتني

كورد ضةند مةرجَيكي 

هةبوو بؤ كةركوك: يان 

وةك هةر ثارَيزطايةكي 

ديكة هةَلبذاردني 

تَيدا ئةنجامبدرَيت، 

يان هةَلبذاردن 
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طوندة  ئــةو  دانيشتووى  ــورد  ك
مرؤظايةتيية،  نيشطةى  كة  كةونيةية 
كوردستانيش بةشَيك لةو جوطرافيايةية 
نــةخــشــةإَيــذى  جيهانطيريى  ــة  ك
ئاَلوطؤإَيكى  هةر  كةواتة  ــردووة،  ك
رووبدات،  كة  جيؤستراتيذى سةردةم 
ثَيويستة كورديش لَيى بَيبةريىء نائاطا 
نةبَيتء دذة شةثؤليش مةلة نةكات تا 
ستراتيذىء  ئامانجة  بة  نةطات  زيان 

خةونة دَيرينةكانى.
زياتر  ــةالن  ط لةهةموو  ــورد  ك
ئةو  بــنــةبــإكــردنــى  ــة  ب ثَيويستى 
لة  هــةإةشــة  كة  هةية  مةترسيانة 
نةتةوايةتى  ــىء  ــرؤي م ئاسايشى 
ذيانى  ثَيكةوة  لؤذيكى  بؤية  دةكات، 
بةرذةوةنديية  ثاراستنى  دؤستانةو 
بوونى  ناوضةكةو  ناوخؤييةكانى 
كؤمةآليةتىء  عةدالةتى  ديموكراسىء 
ئازادييةكان،  ثةرةثَيدانى  ثاراستنء 
ثَيشكةوتنء  ــةوةء  مــان زةمانةتى 
ثَيوةرى هةمةئاهةنطى طةشةكردنيةتى، 
كيانى  نــةبــوونــى  ــةهــؤى  ب ـــارة  دي
زوَلــمء  ســةربــةخــؤيــىء  سياسيى 
ــوردةوة،  ك ضةوساندنةوةى  زؤرو 
داوا  لـــةمـــةإ  ئـــارةزووةكـــانـــى 
غةريزةو  بووةتة  ديموكراسييةكان 
تَيركردنيدا  بـــةدواى  ــــةردةوام  ب
شارييانةى  دةســةآلتــى  ــت،  دةطــةإَي
دةيان  زادةى  كة  راثةإينيش  دواى 
فةزاى  لةناو  شاخةء  خةباتى  ساَلةى 
راديكاآلنةى شؤإشَيكى درَيذخايةنةوة 
سةر دةردةكات، كة فةرمان زاأل دةبَيت 
ديموكراسىء  ثرةنسيثةكانى  بةسةر 
فةرماندةكانى  كؤنكرَيتى  بإيارى 
ــى ديــمــوكــراتــى) كة  ــةت ــةزي (مــةرك
شةرعيةتَيكى شؤإشطَيإانةى بؤ خؤى 
بةدةستهَيناوة، لةم وَيستطةيةى كة تازة 
فةرمانإةوايةتى تَيدا دةكات، نةيتوانيوة 
بكةوَيتةوة  نزيك  شةقاوَيك  كردار  بة 
لةو ئازادييةى هةموو نةستة خةفةكراء 
لة  كة  كورد  مرؤظى  كوذراوةكانى  ء 
خةونةكانى ئازاديي دةيبينى، كةضى لة 
ئَيستا  بؤية  دةرضوو،  نةبةكام  واقيعدا 
طةورةكةى  بنكة  لة  ناإةزايى  تةوذمى 
لوتكةى  بؤ  كوردةوارييةوة  كؤمةَلى 
هةَلكشانداية،  لة  بةردةوام  دةسةآلت 
(طؤرانييةكانى  ساَلة   (١٨) وا  ئَيستا 
ثَيشمةرطة،  رابردوو، سةروةرييةكانى 
حةكايةتةكانى خةباتى شاخ) بةردةوام 
نوقممان  غةفَلةتطيريدا  خــةوى  لة 
هؤشيار  نوخبةيةكى  لَيرةوة  دةكاتء 
لة  َبيماناية  يؤتؤبيا  ئةم  دةيــةوَيــت 
وةك  سةردةمانةدا  ئاكتيظى  دؤخَيكى 
مةرطى  بة  ترسناك  تراذيديايةكى 
دةستكةوتةكانمان  خةباتء  سةرجةم 
ــة بــةرامــبــةريــدا  ــت، ل ــَي ــةن ــطــةي راب
سةرجةم  هاوشَيوةى  دةسةآلتَيكى 
ئيستيبدادةكانى  هةموو  تَيزةكانى 
ــا، جــةمــســةرى  ــي ــةء دن ــةك ــاوض ن
خنكَينةر  خؤكوذيىء  ملمالنَييةكى 
دةكةوَيتة ثارسةنطى راطرتنى باآلنسى 
تروسكةى  ضةقبةستووةى  دؤخة  ئةو 
تَيدا  طةشةى  نوَيبوونةوةء  طؤإانء 
قةيرانطةلَيك  لَيرةوة  ناكرَيت،  بةدى 
ئةمإؤ  نموونةكةشى  سةرهةَلدةداتء 

لةم هةرَيمة دةركةوت.
ئةم تةنطةذةيةى ئةمإؤ دةسةآلتى 
تَيكةوتووةء  هةرَيمةى  ئةم  سياسيى 
ــةم  ــةرج ــى ســيــاســيــى س ــدةَل ــةن ط
جومطةكانى حيزبء رايةَلة بةهَيزةكانى 
وةك  لَيكترازاندووة،  كارطَيإيشى 
دةستَينَيت،  ثةرة  بةردةوام  ظايرؤس 
بؤ  بطةإَيينةوة  لــَيــدةكــات  وامـــان 
حيزبى  دروستبوونى  بــارودؤخــى 
كوردىء ثرسيارَيك لةمةإ ئةم  دؤخة 
ضؤن  كوردى  حيزبى  بَلَيين،  بكةينء 

سةرهةَلدةدات؟

سةرهةَلدانى حيزبى كوردى
هةميشة  ــوردى  ك حيزبى  ــارة  دي
قةيراندا  تةنطةذةو  بــارودؤخــى  لة 
ئامرازى  سةريهةَلداوة، هةروةك ضؤن 
ئةنجامدا  لة  كةضى  ــووة،  ب خةبات 
طرَيذةنة  لة  دواجار  زاَلخوازى  هةستى 
و  ئامانج  دةبَيتة  خؤى  دةريدةضَينَيتء 
لةثَيناويدا  كة  راستةقينةكةى  ثةيامة 
مانايةى  بةو  وندةكات،  دروستبووة، 
ئاكامطةياندنى  بة  ثاوانخواز  كةسانى 
شكستى  ــىء  دةروون طرآ  خواستء 
ذينطةى  ــانء  ــردووي راب كةسَيتىء 
طــةورةبــوونــى، ئــةو هــةســتــةى ال 
الوازو  دؤخــــى  ـــات  ـــدةك دروســـت
عةقألء  بة  بارطاوى  ناتةندروستء 
شةقَلى خَيأل بةرهةمبهَينَيت، تا خؤى تَييدا 
تاكإةوبَيت،  باآلدةستء  بكاتء  طةشة 
تةنيا بةم فؤإمةش دةتوانَيت تَيكشكانة 
دةروونىء رؤحييةكةى ئاسودةء زاألء 
ساالربَيت، ئةم شَيوازة ضةقبةستووةش 
بارودؤخى  دةثارَيزَيت.  هةذموونيان 
مةحكوم  هةميشة  كة  كوردستان 
داطيركاريىء  ضةوساندنةوةء  بة  بووة 
بؤ  نامرؤظانة  دإندانةى  هةوَلدانَيكى 
سيماى  طؤإينى  شوناسء  سإينةوةى 
دةرفةتى  ملَى،  زؤرة  كؤضى  كوردانةء 
خةباتى  بتوانَيت  نةإةخساندووة 
سياسيىء مةدةنيانى خؤى لةناو كةشء 
ثيادةبكات،  ديموكراسيانةدا  تةشقَيكى 
ياخيبوونى  نهَينىء  خةباتى  ناضار 
ئةَلتةرناتيظى  كردووةتة  ضةكدارانةى 
دروشمى  ئةطةرضى  خةباتة.  ئــةو 
داطيركةرةكانيشى  رذَيمة  رووخاندنى 
بةرزكردبَيتةوة، دواجار بؤ دةسكةوتى 
رَيطاى  رةواكانى  داوا  كةمى  اليةنى 
هةرضةندة  طرتووةتةبةر،  مفاوةزاتى 
دانووساندنيان  هةميشة  دوذمنان 
خؤبةهَيزكردنء  مانؤإَيكى  وةكــو 
ثيالنطَيإى لةطةأل كورددا بةكارهَيناوةء 
ياساييةكةوة  مرؤظايةتىء  ــةإووة  ل
كةواتة  ثرؤسةية،  بةم  داخَلنةبوونة 
حيزبى  ســةرهــةَلــدانــى  ئــةزمــوونــى 
ــمء زؤرى  كــوردى كــاردانــةوةى زوَل
بة  طةيشتن  ــؤ  ب دوذمنانيةتيية 
سةرةتايترين مافى ذيان، ئةم ثرؤسةى 
حيزبايةتييةش هةر بةشة تةقليديةكةى 
ثَيشإةوء  ثارتى  زاَلىء  تاك  كلتوورى 
برةودان  بنةماَلةضَيتىء  ثاوانخوازىء 
ئاوَيتةبوونَيكة  خَيَلطةرايى،  تةشقى  بة 
ثرةنسيثةكانى  ئــايــدؤلــؤذيــاء  كــة 
بة  باوةإهَينان  ديموكراسييةتء 
لة  طوَيطرتن  ــةآلتء  دةس ئاَلوطؤإى 
دةكات،  وَيأل  لَيألء  ناسازو  جيا،  دةنطى 
واتة ئةطةر حاَلى دروستبوونى حيزبى 
كَيشة  ضةنددةيان  وابَيتء  كــوردى 
شارو  لة سةردةمى  هاتبَيت،  بةوجؤرة 
ديموكراسىء  دةنطى  فراوانبوونى 
مؤدَيرنانةى  ئـــةداى  ثيادةكردنى 
ئازاديىء  ثةيامى  سةردةمء  كارطَيإيى 
بة  دذ  شنةباى  لةطةأل  خؤطونجاندن 
خؤكردنةوةء  تؤتاليتارىء  دةسةآلتى 
مــرؤظ،  مافةكانى  زوآلَلـــى  دةنطى 
خنكَينةرة  مؤدَيلة  ئةمجؤرة  ئةستةمة 
بكات،  هةزمى  بتوانَيت  كوردى  حيزبى 
كورديش  تةقليدييةكانى  سياسيية  بؤية 
طؤإان،  لةبةردةم  رَيطر  بوونةتة  هةم 
دؤطماى  نموونةيةكى  خؤشيان  هةم 
رةوتى  خؤسةثَيننء  سةرمايةدارى 
حيزبايةتى باويش هيض جؤرة طؤإانَيك 
بةرهةم  مؤدَيلة  ئةمجؤرة  سايةى  لة 

ناهَينَيت. 

حيزبى كوردىء فرةيى
دؤخى نَيطةتيظى سةرهةَلدانى حيزبى 
تةنطةذةية،  ثإ  نائارامء  هَيند  كوردى 
كــردووة،  جوَلةى  نهَينى  بة  هةميشة 
(مةركةزيةت)  خةباتة  ئةمجؤرة  ديارة 
(ديموكراسييةت)،  بةسةر  زاَلدةكات 
الى  تةنيا  بإيار  وادةخوازَيت  زؤرجار 

ثيالنى  ضؤنيةتى  بَيت،  سةرضاوةيةك 
داطيركةرانء  لةالى  كورد  لةناوبردنى 
داكؤكى  ئةوانةى  بؤ  كورديش  سؤزى 
زاَلى  جةمسةرى  لَيدةكةن،  مانةوةى 
حيزبيش  تانوثؤى  دروستدةبَيتء  تاك 
حوكمى  لةدةستدةداتء  المةركةزيةت 
ئاسؤيى  مافةكانى  ستوونى  ــاآلى  ب
فةرامؤش دةكات، لَيرةوة ئةطةر حيزب 
حيزبايةتى  ــوورى  دةســت نةيتوانى 
دةرفةتى  بكاتء  جَيبةجآ  ثؤزةتيظانة 
لةنَيو  جياش  بؤضوونى  راو  دةربإينى 
ثرؤسةى (زؤرايةتىء كةمايةتى) جَيطاى 
كتومت  دةتوانى  بــوو،  سةغَلةت  ثآ 
خواستراوة  مؤدَيلة  بةو  نموونةية  ئةم 
ئةو  حوكمإانى  شَيوةى  لة  نةريتييةوة 
بةبآ  حوكمدا  ئيدارةى  لة  حيزبانة 
ذيانى  لة  بسةلمَينيتء  بةَلطةنةويست 
لة  عةرةبةكان  كة  بيبينيتةوة  عةمةليدا 
بؤية  ثةيإةوييان كردووة،  حوكمداريدا 
ثارتىء  لةاليةن  يةكتر  قبوَلنةكردنى 
تراذيديا  ترسناكترين  يةكَيتييةوة، 
دةخاتةوةء هةردوو مةنجةنيقى ثاكتاوى 
غةمطينترين  دةدةنء  جؤش  يةكتر 
مَيذووة  قؤناغة  ئةم  رةشةكانى  رؤذة 
بة مةرطةساتى لةناوبردنى طةورةترين 
كورد  مةعنةويى  ماديىء  سةروةتى 
دةسثَيرن، كةواتة هةر شةإى خَيَلةكان 
حيزبةكان،  شةإى  بوو  ناونرا  كة  بوو 
ببووة  بوو  بةرذةوةندييةكان  شةإى 
سةرؤك  شةإى  جيا،  بؤضوونى  ديدو 
ثَيشكةوتنء  ــاوى  ن بــوو  خَيَلةكان 
وانيية  ئةطةر  لَينرا،  ثاشكةوتةيى 
بةرذةوةندييةكان  كاتَيك  بؤضى  ئةى 
ئامباآلى يةكتر دةبن، هةموو تفةنطةكان 
دةخةون، كاتَيكيش ئارةزووة هةَلضووة 
دةستكةوتة  بــة  شيزؤفرينياكان 
بؤ  حساب  دةبنةوة،  ئارام  زاتييةكان 
ناكرَيت،  لوتكةء شيوو دؤَلةكان  قوتةو 
بة  بارطاويية  ــةزا  ف ئــةم  لةناو  ئايا 
نةخؤشء  كةسايةتيية  خَيألء  كلتوورى 
فرةيى  كةى  دوذمنكارانةدا  نةرطسىء 

فرى دةبَيت؟.

ئةزموونَيك نيشتمانيىء  يةكَيتيى 
كوردستان  نيشتمانيى  يةكَيتيى   
دامةزرا، ثارتى ديموكراتى كوردستان 
خةباتدا  ســاحــةى  ــة  ل بـــةتـــةواوى 
بوو  يةكةمينجاريش  بؤ  بوو،  غائيب 
ضةك  دةستثَيكى  لة  ثَيشإةو  ثارتى 
تا  ١٩٦١-ةوة  لةساَلى  هةَلطرتنةوة 
هةذموونى   ١٩٧٥ ساَلى  هةرةسى 
تاقانةيى  ســةروةريــىء  طــةورةيــيء 
كوردستانى  بــةشــةى  ــةم  ل خــؤيــان 
ضؤَلكةن،  ثاوانخوازى  لة  باشوور 
كةواتة نة ثارتى ديموكراتى كوردستان 
نة  جةمسةر  تاك  ثَيشإةو)  (ثارتى 
رؤحــى  بــاوكــى  تاقانةى  ســةرؤكــى 
هيضيان  ثاراستن  دةزطاى  نة  كوردء 
فرسةت  طةورةترين  ئةمةش  نةمان، 
بةو  دذ  نةيارةكانى  دةنطة  بؤ  بوو 
ئاشكراية  دةربكةون،  مؤدَيلة  جؤرة 
رؤشنبيرانء  كؤمةَلى  طروثء  ضةند 
شؤإشطَيإى  كةسانى  خوَيندكارانء 
ئةيلول  شؤإشى  لةناو  ض  بوو  خةفة 
رؤشنبيرييةكةى  نــاوةنــدة  لةناو  ض 
هةمووشيان  لة   ،١٩٧٠-١٩٧٥ ساآلنى 
رؤشنبيرييةكانى  بازنة  كاريطةرتر 
كة  بوون  لينينى)  (ماركسى  كؤمةَلةى 
شؤإشى  بةرخؤدانى  زؤرى  ثشكى 
جارآ  بؤية  ئةستؤ،  كةوتة  نوَيى 
تةماشاى  زةمةن  ثَيوةرى  بة  ئةطةر 
يةكَيتى   خؤإاطةياندنى  دروستبوونء 
بكةين، دةبينين تةنيا دوو مانط بةسةر 
(ى.ن.ك)  بوو،  تَينةثةإي  هةرةسدا 
ديدةكةى  جةماوةرة شكست  بؤ  خؤى 
خاَلَيكى  ئاشكراكردء  كوردستان 
جةوهةريي ديكةشى ثةى ثَيبرد، كة تا 
بةبآ  تاكإةوانة  ثارتى  كة  قؤناغة  ئةم 
لة  دؤستايةتيشى  تةنانةت  مونافسء 

ثآ  اليةنَيكى كوردستانى  هيض حيزبء 
قبوأل نةبوو، بؤية طومانى تيا نةبوو لة 
كؤمةَلطايةكى ئاوا ئاَلؤزو ثإ ملمالنآء 
نابةرامبةردا لة ذيانء طوزةران دةنطى 
بةردةوامى  كة  هةية  فرةيش  نةيارء 
بدات بة شؤإش، وزةو تينى نةوةكانيش 
نوَيبوونةوةء  طةشةو  لة  هةميشة 
دةريخست  تاقيكردنةوةش  ملمالنَيدان، 
طشت  نوَينةرايةتى  ناتوانَيت  ثارتى  كة 
كوردستان  كؤمةَلى  توَيذةكانى  ضينء 
بؤ هةموو  بكاتء طؤإةثانى خةباتيش 
تاوانَيكى  ثاوانكردنى  تَيكؤشةرَيكةو 

ميذوويية. 
لة  راطةياند  خؤى  كة  (ى.ن.ك) 
شام  لة  كة  بةياننامةكةيدا  يةكةمين 
ستراتيذو  سياسةتء  ــرد،  ــك دةري
بةتةواوى  خــؤى  ــإواى  ب ناسنامةو 
ــشــى  ــاوةري ــؤ جــةم ـــت، ب ـــس دةرخ
ديموكراسييةت  لة  نة  كة  روونكردةوة 
تاكة  بؤ  خةبات  ثاوانخوازيى  لة  نة 
حيزب بَيتء نة لة ستراتيذى نةتةوةيى 
ثارتَيكى  لة  مؤركَيكى  خةسَلةتء  هيض 
كةواتة  ناضَيت،  خؤى  ثَيش  تةقليدى 
ئةمة وَيستطةيةك بوو بؤ لةدايكبوونى 
ثارتايةتى  لة  نــوآ  بينييةكى  دنيا 
ئومَيدو  جَيطاى  بووة  ئةم  كوردستان، 
متمانةى جةماوةرةكةى، بة بإواى من 
ئةطةر يةكَيتى بةو زوو بة زوويية خؤى 
ثارتى  نةبوو  مةعلوم  رانةطةيانداية، 
ببوواية  خةبات  بة  باوةإيشى  ئةطةر 
ئاوا بة زوويى ئةويش تَيهةَلضوايةتةوة، 
هةلومةرجى  زةرورةتــى  لةبةر  بةآلم 
بة  خؤ  غةريزةى  خةباتةء  شَيوة  ئةم 
خاوةن بزووتنةوةى كوردايةتى زانين 
ئةويش  دةبواية  ثارتييةوة،  لــةالى 
ئةوكاتة  دةكــرا  كة  دةستثَيبكاتةوة، 
ئةطةر  بكرداية  لةخؤ  ثرسيارةيان  ئةو 
شؤإشن،  ــةردةوامــيــى  ب بةتةماى 
ثــارةء  ــةكء  ض هةموو  ئــةو  بؤضى 
لةكيس  سةربازيانةيان  توانامرؤيىء 
ببوو  واإسوا  تفةنطَيك  نرخى  خؤدا؟ 
دةدرا بة ذةمَيك خواردنء ثاش ضةند 
مانطَيطيش دةبواية بة قاضاغ لة سنوورة 
زةحمةتء  بةوثةإى  دوورةكــانــةوة 
تةقةمةنىء  تفةنطء  مةرطةساتةوة، 
كوردستان.    بهَينرايةوة  ثَيويستييةكان 
ماندوو  يةكةمين  يةكَيتى  ثارتىء 
يةك  لة  براكان  شةإى  بة  نةبوونيان 
كرد، ديارة بة دةستثَيشخةرى ثارتى لة 
سنوورى بادينانء كوشتنء ديلكردنى 
ئةو ثَيشمةرطانةى لةو ديو سنوورةوة 
دةيانويست  خةباتةوة  عةشقى  بة 
يةكَيتى  بجؤشَيننةوة،  هيوا  تروسكةى 
ئايدؤلؤذياى  بة  بــوو  ثشتبةستوو 
شؤإشطَيإانةى سةردةمء رؤشنبيرانء 
سوود وةرطرتن لة ئةزموونى خةباتى 
جيهانبينى  توانى  طةالن،  دةوَلةمةندى 
ذيانى  مؤدَيرنانةء  خةباتى  بؤ  كورد 
فرةيىء يةكتر قبوَلكردنء رَيزطرتن لة 
بيروإاى جياواز ئاراستة بكات، كاديرء 
خؤشىء  لةطةأل  يةكَيتى  ثَيشمةرطةى 
بةردةوام  بوون،  خةَلكدا  ئازارةكانى 
تاقيكردنةوةدا  خؤثةروةردةكردنء  لة 
كةموكوإييان  هةَلةء  كةمترين  بوون، 
ئةركء  بةجَيهَينانى  لةكاتى  هةبوو، 
بوون،  ئةمين  دَلسؤزء  كاراء  فرماندا 
هؤشيار  كارامةء  سةركردايةتييةكى 
لة  ـــةردةوام  ب دةكـــردن،  ئاراستةى 
لةطةأل  سةختةكاندا  بارودؤخة  هةموو 
جةماوةرةكةيدا بوو، هةروةك ضؤنيش 
بةردةوام خؤى نوآ دةكردةوةء ثالنى 
بةردةوامىء بةرةنطارى دادةإشت، لة 
كوردستانء  سوتماكى  دواإؤذةكانى 
ــوردء  ك طةلى  رَيــذكــرنــى  كيميايى 
نةواى  تةنيا  كة  طوندةكان  ضؤَلكردنى 
وةك  ئةمجارةش  بوون،  ثَيشمةرطة 
ناوضة  دابةزنة  ثارتيزانى  ئةزموونَيك 
دوذمن،  ناوجةرطةى  راطوَيزراوةكانى 
ئةوةش طةورةترين طيانى بةرةنطاريىء 

رَيكخراوة  ئةم  بةطذداضوونةوةى 
نةخشةى  دواجاريش  بوو،  مؤدَيرنة 
شةإى ناو شارةكانى كردة ئامانجىء 
سوثاى رزطارى كوردستانى (سرك)ى 
خةسَلةتء  هةموو  ئةم  ــا،  دان بناغة 
رَيطرى  نةيتوانى  طؤإانةش،  ستراتيذء 
شةإى  هةَلطيرسانى  لةبةردةم  بكات 
ديكة  مةرطةساتى  ضةندين  ناوخؤء 
كوردةوة،  خوَيناوى  مَيذووى  ضووة 
لةجياتى مؤدَيلى سةردةمانةى خةباتء 
كوردء   شكستخواردووى  ئةزموونى 
لةشكرى  ديسان  ثةندةكان،  دةرسء 
تيغى  ئــاوةدانــىء  بة  بةريطرت  خَيأل 
دواجار  ئَيسك،  سةر  طةيية  براكان 
كورد  وَيرانةكةى  ماَلة  زةمانة،  شةقى 
ثَيكدةهَينَيتةوةء بةرةى كوردستانى لَي 
ثةيدادةبَيتء بةرذةوةندى داطيركةران 
ماضء مووضى ناإةزايمان دةإةوَينَيتةوة، 
دوافرسةتء  راثةإين،  بةخَيرهاتى 
تةنيا  نةمانتوانى  كة  دوائةزموونى 
مةسئوالنةء  هزرَيكى  بة  جارَيكيش 
مؤدَيلى  شارستانيانة  جيهانبينييةكى 
دوائةزموونء  بكةين،  قبوأل  فرةيى 
سوتماككردنء  ثاش  دوافرسةتى 
مرؤظء  لة  كوردستان،  كَيوماَلكردنى 
كة  ئاوةدانييةك  هةموو  زيندةوةرء 
بةعس  رووخاوى  رذَيمى  هةَلةى  بة 
كورد  ديكة  جارَيكى  ــاراوة،  ئ هاتة 
راثةإينى  تَيطةإايةوةء  تينى  وزةو 
بةرهةم  ١٩٩١ى  ـــازارى  ئ مانطى 
ــى راثــةإيــنء  ــان هــانــى، رؤذطــارةك
ــاســةى  دواهــةن ضركةساتةكانى 
لَيدانةوةى دَلى خةباتء طورزةتيشكى 
حيزبة  دةبواية  بوو،  كورد  ئومَيدى 
زؤريان  ئةزموونَيكى  سياسييةكان 
عةقَليةتى  خوَيناويىء  ملمالنَيى  لة 
هةستى  ناوضةيىء  ثاوانخوازيى 
زاَلخوازيى وةربطرتايةء رؤذطارةكانى 
يةكةمين  بكردايةتة  راثةإينيان 
دةستثَيكى خةباتى مؤديرنانةى شارء 
تاقيكردنةوةى فرةيى يةكتر قبوَلكردنء 
يةكترو  ــروإاى  ــي ب لــة  ــزطــرتــن  رَي
ضوونة  كةرنةظاَلى  دةبواية  جياواز، 
دةرطاكانى  دةنطدان  سندوقى  سةر 
ــة  ــرداي ســةردةمــَيــكــى نــوَيــى واآلك
سةرجةم  طؤإانكارييةكانى  لةبةردةم 
جومطةكانى سياسةتى جيهانى طؤإى، 
كةضى بةداخةوة نةتوانرا دةسةآلتَيكى 
قبوَلكةين،  يةكتر  نةتوانرا  ئةكتيظبين، 
زامةكان  خوَيناويترو  شةإطةكان 
بوو،  سةختتر  ملمالنَيكان  قوَلترو 
ئةزموونى  لة  بإى  ثرزةى  طةندةَلى 
كوردستانء ناشارستانيترين مؤدَيلى 
كؤمةَلَيكى  ــةوةء  ــووذان ب خَيَلمان 
سةرؤك  لةدةست،  ضاو  مشةخؤرى 
خَيَلمان بةرهةمهانىء حيزب لة ثةيامة 
لة  كرد،  ثاشةكشةى  راستةقينةكةى 
بةرثرسةكان  خؤيدا  دواوَيستطةى 
بؤ  جةماوةريان  لة  سةروو  ضينَيكى 
دروستكردو  خؤيان  خؤشطوزةرانى 
طةنجان  بإوانامةء  خــاوةن  كؤضى 
ثةيوةندىء  شيرازةى  كؤمةألء  بة 
حيزبةكان  تَيكضوو،  كلتووريمان 
دةوَلةمةندبوونء  ثَيشبإكَيى  لةبةر 
لة  ئاطايان  سةرماية،  كةَلةكةكردنى 
بةهَيزكردنى  ذيانء خزمةتطوزاريىء 
بةخؤبةستنء  ثشت  بنةماكانى 
رةواكانى  داوا  ئابوورىء  ئاسايشى 
بؤية  نةما،  نةتةوةيى  ستراتيذى 
ئةو  طةورةء  بةها  ئةو  (ى.ن.ك)يــش 
وةك  كة  مرؤظدؤستانةى  ضةمكة 
هَينابووية  مؤدَيرن  رَيكخراوَيكى 
نةك  كوردييةوة،  حيزبى  فةزاى  ناو 
نةريتيةكانييةوة  كاراكتةرة  بةهؤى 
خؤشى  بةَلكو  بكات،  طؤإان  نةيتوانى 
كوتةكانةى  لــةو  بةشَيك  بة  بــوو 
سةرى دةنطة جياوازةكان بكوتَيتةوة، 
كةواتة ئيتر بةهارى خةباتى (ى.ن.ك) 

كؤتايهات.

ثَيكهيَنانى حيزبى كوردىء فرةيىء ئؤثؤزسيؤن
رةشاد حسَين
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ئاسؤ جةبار

بةقةدةر  ثةرلةمانتارَيك  مووضةى    -
مووضةى (٢٥٠) كةمئةندامة. (هاوآلتى)

مانطانةى  دؤالر  مليؤن  دوو   -
ــارء وةزيـــــرء بــريــكــارء  ــت ــان ــةم ــةرل ث
بةإَيوبةرةكانة، تةنيا (١٠٠) دؤالر مووضةى 

مانطانةى خَيزانَيكى ئةنفالة. (ئاوَينة، ذ: ٢٠)
- مووضةى ثةرلةمانتارَيكى حكومةتى 
مــووضــةى  ئــةوةنــدةى   (١٨٠) ــراق  ــَي ع
سبةى،  (سايتى  ئاسايية.  فةرمانبةرَيكى 

راثؤرت: سيروان رةشيد)
ئةوةندةى   (٣٥) وةزيرَيك  مووضةى   -

فةرمانبةرَيكى طةنجة.
لة  هةريةك  مانطانةى  بودجةى   -
يةكَيتىء ثارتى (٣٥) مليؤن دؤالرة، واتة بة 
لة  دؤالر  مليؤن   (٧٠) مانطانة  هةردووكيان 
سايتى  (هاوآلتى،  دةبةن.  هةرَيم  بودجةى 

سبةى)
سةيرو  دةسةآلتَيكى  لة  باس  لَيرةدا 
قسةى  تائَيستا  رةنطة  كة  دةكةين  سةمةرة 
ــةآلتء  دةس ئةويش  نةكرابَيت،  لةسةر 
بةسادةيى  زؤر  هةزةليية،.  حكومةتي 
دةسةآلتى هةزةلى ئةو دةسةآلتةية كة باس 
لة ديموكراسيةت دةكاتء فإى ثَيوةى نيية، 
دةضَيتةوة،  بيري  دةداتء  بةَلَين  دنيايةك 
بةرةَلآلخانةى ئابوورىء ئَيكسثايةرخانةيان 
دةَلَين  ساَلة   (١٧) ئازاد،  بازاإى  بة  لَيبووة 
ناكةن،  ضاكى  دةكــةيــنء  ضــاك  كــارةبــا 
لة  حيزبى  ثةرلةمانتارَيكى   مووضةى 
دةسةآلتى مةركةزيدا (١٨٠) جار لة سةروو 
ئاساييةوةيةء  فةرمانبةرَيكى  مووضةى 
ثَيشَيل  مــرؤظ  مافى  ناكات،  قسة  كةس 
ضةندين  تةلةفزيؤنةكانيانةوة  لة  دةكةنء 
سةعات هةَلثةإكآء سةيران ثةخشدةكةن، 

زيندانييان  دةدةنء  رؤذنامةنووسان  لة 
باس  رةشةوةء  ليستى  دةيانخةنة  دةكةنء 
لة ديموكراسيةتى عةيارة (٢٤) دةكةن، بةآلم 
لة  حكومةت  لة  ئةمجؤرة  نةضَيت  بيرمان 
ثَيكهاتووة،  هةزةلى  طرنطء  بةشَيكى  ضةند 
با ثَيكةوة طةشتَيك بكةين بةناو هةزةلياتى 

حكومإانيدا.

مووضةى هةزةلى
وآلتَيكى  ثةرلةمانتارَيكى  مووضةى 
ئــةوةنــدةى   (١٨٠) طــةنــدةأل  بينةقاقا  تا 
دةكاتة  ثَيكإا  كة  ئاسايية،  فةرمانبةرَيكى 
طةنجَيكى  مووضةى  دينار،   (٢٥,٠٠٠,٠٠٠)
هيض  بةرثَيى  ناطاتة  زانكؤ  دةرضـــووى 
بةختةوةرء  ثةرلةمانتارَيكى  بةرثرسء 
ــرء  وةزي مووضةى  بَيئيش.  وةزيرَيكى 
وةك  بضكؤلةى  هةرَيمَيكى  ثةرلةمانتارى 
هةرَيمى كوردستان (٦٣٥٠)  دؤالرء قسورة، 
واتة (٦٣) وةرةقةء نيوى رةبةق كة دةكاتة 
ئاسايىء  فةرمانبةرَيكى  ئةوةندةى   (٣٥)
داماو، بةإَيوبةرَيكى طشتيى (١٢) ئةوةندةء 
مووضةء  دةزانــَيــت  خــوا  تةنيا  هاوكات 
كة  بةهةشتييةى  بةرةكةتة  ئةو  نةسريةء 
بةرثرسة سياسييةكان هةيانةء بازرطانيشى 
ثَيوةدةكةن، بةآلم هاوآلتييان هةر بَيدةنطن، 
لة  دةستكراوةترن  ئةوانيش  دةرئةنجام 
ناعةدالةتىء خواردنى حةقى هاوآلتييان بة 

ناشرينترين شَيوة.
دوو مليؤن دؤالر مانطانةى ثةرلةمانتارء 
وةزيرء بريكارء بةإَيوبةرةكانة، تةنيا (١٠٠) 
دؤالر مووضةى مانطانةى خَيزانَيكى ئةنفالة، 
ئاوَينةدا  هةفتةنامةى  (٢٠)ى  ذمارة  لة  كة 
بآلوكراوةتةوة. ثَيكإا ئةم مووضة هةزةليانة 
طةورةية  ناحةقييةكى  ئــةوةى  سةربارى 
بةرامبةر هاوآلتييان، هاوكات لة سةردةمى 
دةسةآلتة خوَينإَيذةكانيشدا ئةم ناعةدالةتيية 

بوونى نةبووة.
دينار  مليؤن   (١٠) حكومةت  سةرؤكى 
بةبآ  سةرلةبةر  كة  مانطانةتة،  مووضةى 
نةسريةء ثارةى حيزب لة ضوار وةرزةكةدا 
دينار  مليَون   (١٢٠) مانط  دوازدة  دةكاتة 
دؤالر  ئةمإؤى  نرخى  بة  كة  وةردةطريت 

جَيطرةكةي  دؤالر،  دةفتةر   (١٠) دةكاتة 
مووضةكةيةتى،  دينار  مليؤن   (٧) مانطى  كة 
ساآلنة بةثَيى وةرزةكان دةطاتة (٨٤) مليؤن 
دينار، كة بة دؤالر ساآلنة دةطاتة (٦) دةفتةر 
بةبآ نةسرية، لةكاتَيكدا قوتابييةكى زانكؤش 
خوَيندن  ساَلى   (١٦) تا  ــت  دةردَي ئيمانى 
شارء  دةرةوةى  هةَليدةدةنة  تةواودةكاتء 
دةدةنــآ،  حةزينى  هيضء  دؤالرى   (٢٠٠)
ئةوة ئةطةر كرَيضى بَيت كة بَيطومان نيوةى 
ئةندامَيكى  دةبَيتة  ئةوا  كرَيضيية،  وآلتة  ئةم 
سةرؤكى  هيوادارم  جةهةننةم،  نزمى  ثلة 
حكومةتء جَيطرةكةى عاجزبن لَيم، ضونكة 
لةبةرئةوةى  لَيمان،  عاجزن  دةمَيكة  ئةوان 
حةزينة،  حةقيقةتَيكى  دةيَلَيم  من  ئةوةى 
ناعةدالةتىء  لة  ثإة  حوزنة  ئةم  بــةآلم 
بَيينة  ئةطةر  ئةوة  ئَيوة،  نابةرثرسيارَيتى 
مووضةى  بةراوردكردنى  قسةكردنء  سةر 
مامَوستاء  حةزينةى  مووضة  بةو  ئَيوة 
كة  ــةزراوةى  دام تازة  طةنجة  هةموو  ئةو 
لة  كام  هيض  بةرثَيى  ناطاتة  مووضةكةيان 
بة  دةيشوبهَينم  من  ئةوا  مورتاح،  ئَيوةى 
طةندةَلىء  لةإَيى  كَومةَلطايةك  ئةنفالكردنى 

ناعةدالةتييةوة.

كؤميدياى كوشندة
ئةمجؤرة لة كؤميديا بَيئةندازة خةياَلكوذء 
هةموو  بةجؤرَيك  هونةركوذة،  خةونكوذء 
ثإ  جديىء  مةسةلةيةكى  دياردةء  بابةتء 
بَيماناء  طاَلتةجاإييةكى  لةبةردةم  بايةخ 
كؤميدياى  ــة،  ــةذارداي ه بَيمةعريفةتء 
كوشندة بريتيية لة سازكردنى طاَلتةجاإيي 
مرؤظطةرايانةء  روانينَيكى  لةهةر  خاَلى 
ئيشكردنة  ئةندازةيةك  بة  شارستانيانة، 
لةسةر سوككردنى حةقيقةتء مةهزةلةيةكى 
مروظ  بضووككردنةوةى  بؤ  طــةورةيــة 
لةبةردةم طؤإانكاريىء ذيانء دياردةكاندا. 

لة راستيدا دةسةآلتة كوشندة، بَيئةندازة 
ناهونةريىء  دامــةزراوةى  ميدياء  دةزطاء 
ثةخشكردنء  بؤ  هةية،  ناإؤشنبيرييان 
كوشندةء  كؤميدياى  ــةوةى  ــآلوكــردن ب
سوككردنى  بؤ  طاَلتةجاإيى  ثرؤطرامى 

ذيانء حةقيقةتة سادةكان.

نيؤ  رؤضووةتة  كوشندة  كؤميدياى 
بؤنةي  كةرنةظاألء  فَيستيظاألء  سةرلةبةرى 
بَيئةندازة  خَيَلةكانةوة،  حكوميىء  حيزبىء 
حةقيقةتةكان  كوشتنى  لةسةر  كار  حيزب 
ناشارستانىء  دةزطاطةلَيكى  لةإَيى  دةكات 

وَيرانةوة.

تةلةفزيؤنى هةزةلى
كؤثرؤطرامَيكى  وةك  تةلةفزيؤن  ئايا 
طةردونطةراى  دةتوانَيت  هةزةلى،  هةزيلء 
ثةيوةندىء  طةشةء  دياردةء  طؤإانكاريىء 
لَيرةدا  ناكرَيت  بكات؟  هاوضةرخ  دنياى 
عةقَليةتة  ئةو  ئاراستةى  ثرسيار  كؤمةَلَيك 
تةلةفزيؤن  ئــايــا  نــةكــةيــن،  هةزةليية 
يان  ثةخشكردن؟  بؤ  مؤنيتةرَيكة  تةنيا 
ثرؤفيشناألء  طــــةورةى  ــى  ــةك ــاي دةزط
كؤمةآليةتىء  ئاستى  لةسةر  ــارة  وردةك
ئايا  سياسى؟  شارستانىء  فةرهةنطىء 
دوازدة  داهَينراوة ساأل  ئةوة  بؤ  تةلةفزيؤن 
هةلهةلة  ســةيــرانء  هةَلثةإكآء  مانط 
ثةخشبكات؟ ئايا تةلةفزيؤن بؤ ئةوة كراوة 
ثياوَيكى خةوتوو بهَينيتة سةر تةلةفزيؤنء 
باوَيشك بذمَيرين؟ ئايا تةلةفزيؤن بؤ ئةوة 
تةلةفزيؤنء  سةر  بانطكةيتة  خةَلك  كراوة 

سةرمةقوالتيان ثَيبدةيت؟ 

كؤميدياى ئايينى
يةكةمجار  ئةمة  رةنطة  زاراوةيــة   ئةم 
كؤميدياى  كةوتبَيت،  بةرضاومان  بَيت 
ئايينى بريتيية لة سةرلةبةرى ئةو روانينء 
ئاينيدا  لةوتارَيكى  كة  حيزبيانةى  دنيابينيية 
مةالء  لةو  بريتيية  دةشــارنــةوة،  خؤيان 
ثَيغةمبةر  خواء  لة  باس  خوتبةبَيذانةى 
دةكةنء هةندَيكيان ريزَيك خانوويان هةية 
خةتى  لة  هةية  ثاسَيكيان  ضةند  كرآء  بؤ 
بة  دةكةنء  خَيروخَيرات  لة  باس  بةهةشتا، 
سةر  دَينة  جومعة،  خوتبةى  بؤ  دَين  ثرادؤ 
تةلةفزيؤنء باس لة حةرامء حةآلألء ضاكةء 
حةقيقةت  ناتوانن  بــةآلم  ــةن،  دةك خراثة 
حيزبى  مةهزةلةى  ضةواشةكاريىء  لة 
كؤآلنَيكدا  لةهةر  خوازيارن  جيابكةنةوة، 
لة  باس  ناتوانن  بةآلم  بكةنةوة،  مزطةوتَيك 

هةرطيز  بكةنء  هاوآلتييان  نةهامةتييةكانى 
ئابوورىء  شارستانىء  ثــرؤذةى  لة  بير 

كؤمةآليةتى ناكةنةوة.
كؤميدياى طةندةَلى

لةسةر  كرابَيت  قسة  زؤرترين  رةنطة 
دَيت  هةرضييةك  طةندةَلى  طــةنــدةَلــى، 
خؤى  ئارةزووى  بة  تَيهةَلدةداتء  شةقَيكى 
ثَيدةَلَيت،  سوكى  قسةى  ثَيدةداتء  جوَينى 
نةكراوة  لَيوة  باسى  تائَيستا  ئةوةى  بةآلم 
لةكؤميديا  ئةمجؤرة  طةندةَليية..  كؤميدياى 
ثَيكإا جياوازييةكى طةورةى هةيةء بةرةنطء 
ــاوازةوة  ــارةى جــي ــةب دةنــطء شــَيــوةء ق
طةندةَلى  بآلودةكرَيتةوة.  ثةخشدةكرَيتء 
بةرثرسء  كة  كؤميديا  بة  دةبَيت  كاتَيك 
ثةرلةمانتارء  طوزيرء  وةزيرء  مةإثرسء 
سةرؤكةكان  سةركردةء  مةإلةمانتارء 
طةندةَلى  باسى  تةلةفزيؤنء  سةر  دَينة 
دةكةن، سةرؤك هةية دةَلَيت يةك بةرثرسى 
ئيعدامى  من  با  بـــدؤزةرةوة  بؤ  طةندةَلم 
لةكاتَيكدا  كؤميدياية،  ئةو  سةيرى  بكةم، 
طةندةَلى لة سةركردةكانةوة دةستثَيدةكاتء 
ثةرلةمانء  حيزبء  بينةقاقاى  رؤضووةتة 

بةرثرسةكانةوة.  

كؤميدياى رؤشنبيريى
ـــاى  ــزب دةيــــان دةزط كــاتــَيــك حــي
ناكلتووريى  ناهونةريىء  ناإؤشنبيريىء 
دةزطاى  لَيدةنَيت  ناويان  دروستدةكاتء 
بــآلوكــردنــةوةى  ــاثء  ض رؤشنبيريىء 
كاية  كاتَيك حيزب سةرلةبةرى  سةربةخؤ، 
لة  باس  داطيردةكاتء  رؤشنبيرييةكان 
ئازاديى رادةربإين دةكات، ئةمة بةشَيكة لة 

كؤميدياى حيزبى. 
ئةو  ثَيكإا  كؤميديا،  لة  ئةمجؤرة 
رؤشنبيريىء  موناسةبة  بؤنةو  فَيستيظاألء 
دةطرَيتةوة  ماتةمينيانةش  ضلةى  هونةرىء 
جيهانى  فَيستيظاَلى  دةَلَيت  ثَييان  حيزب  كة 
ئةو  هةموو  هونةر،  ئةدةبء  رؤشنبيريىء 
شيعرء تَيكستة هةزةليانة دةطرَيتةوة كاتَيك 
حيزب لة بؤنةء موناسةبةكانى خؤيدا بةطران 
بة خةَلكى دةفرؤشَيتةوة، بةإَيزان ئا ئةمةية 

دةسةآلتى هةزةلى.

دةسةآلتى هةزةلى

لةذَير  تائَيستاش  ثارتي  يةكَيتيء 
كاريطةريي فةرهةنطء عةقَلييةتي تاكإةوي 
ئيدارةي  بؤ  بةإَيوةبةرايةتي  حيزبايةتيدان 
لةم  ناتوانن النيكةم  ئةم دوو حيزبة  وآلت، 
حيزب  حكومةتء  دةسةآلتةكاني  قؤناغةدا 
لَيك جيابكةنةوة، ئةم دوو حيزبة ئامادة نين 
كورسي  دةسةآلتء  لة  رؤذ  يةك  بؤ  تةنيا 
ئةم  ئايدؤلؤذيكي  كلتوورء  دابةزن،  حوكم 
كاريطةريي  لةذَير  تائَيستاش  حيزبة  دوو 
دةرةبةطايةتيداية،  سيستمي  خةسَلةتي 
بةشَيوةيةكي  كــة  ئـــةوةش  ـــةرةإاي  س
مةدةنيء  كؤمةَلطاي  ئيديعاي  بةربآلو 
ديموكراسيبوون دةكةن، بةآلم لة كردةوةدا 
هةزمكردنء قبوَلكردني تَيطةيشتنء ضةمكي 
هَيشـــتا  حيزبة  دوو  ئةم  بؤ  ديموكراسي 

كارَيكي ئاسان نيية. 
بة  روو  سياسةتي  ــة  ل ــة  راســت  *
كة  نــيــشــانــدةدةن  واي  ـــدا  ـــان دةرةوةي
دةسةآلتَيكي  حكومةتء  ديموكراسيء 
لة  بةآلم  كوردستان،  لة  هةية  يةكطرتوو 
دوو  ئةم  ثَيضةوانةيةء  بةتةواوي  ثراكتيكدا 
لةذَير  حكومةت  نايةنةوَيت  هةرطيز  حيزبة 
ئةم  بَيتةدةر،  حيزب  دةسةآلتي  كؤنترؤألء 
راستييانةش دؤستء دوذمن باش دةيزاننء 
روونء  هةموواليةك  بؤ  سياسةتة  ئةم 
بةرذةوةندي  حيزبة  دوو  ئةم  ئاشكراية، 
دةسةآلتي خؤيان لةو جؤرة لة سياسةتء 
وآلتدا  بةإَيوةبردني  ئيدارةي  سيستمء 
دةبينـنةوة، ئةطةر ثارتيء يةكَيتي دةيانةوَيت 
كؤمةَلطايةكي  حكومةتء  دامــودةزطــاي 
مةدةنيء سكؤالر لة كوردستان بنيات بنَين، 
سةرجةم  شتَيكةوة  هةموو  لةثَيش  دةبَيت 
ثؤليــسء  سةربازييء  دامودةزطاكاني 
ئاســــــــايشء دادطاو دارايي بة ياسايةك 
لةذَير دةسةآلتء كؤنـترؤَلي حيزب ئازادء 

كاري  تةشكيالتء  بكرَين،  سةربةخؤ 
ياساغ  قةدةغةو  ياسايةك  بة  حيزبايةتي 
سةربازيانةدا،  هَيزة  ئةم   لةناو  بكرَيت 
لةناو  حيزبةكان  تةواوي  دةسةآلتي  دةبَيت 
ثؤليسء  سةربازييء  دامودةزطاكاني 
تةشكيالتي  كــاري  نةمَينَيتء  ئاسايش 
قةدةغة  دامودةزطايانةدا  ئةو  لةناو  حيزبي 
بكرَيت، ئةم دامودةزطايانةي كة لة سةرةوة 
دامودةزطاي  بكرَينة  دةبَيت  ناويان هاتووة، 
هيض  دةسةآلتي  كاريطةرييء  سةربةخؤء 
نةمَينَيت،  ئؤرطانانةدا  ئةم  لةناو  حيزبَيك 
ــةواوي  ــةت ــان ب ــاك ــت يــاســاو دادط ــَي دةب
سةروةرو سةربةخؤبن، دةبَيت دادوةرةكان 
بةتةواوي  بنء  حيزبي  غةيرة  كةساني 
حيزبي  كاريطةريي  دةســـةآلتء  لةذَير 
هةر  بــإيــاردان،  لة  سةربةخؤبن  ــازادء  ئ
كرد  كارةيان  ئةم  ثارتي  يةكَيتيء  كاتَيك 
لَيك  حيزب  حكومةتء  بَلَين  دةتوانن  ئيتر 
يةكطرتوومان  ئيدارةيةكي  جياكراوةتةوةء 
هةية، ئيتر دةتوانن بَلَين سيستمء دةسةآلت 
ديموكراسيانة  بةشَيوةيةكي  كوردستان  لة 

بةإَيوةدةضَيت.
كردوويانة  يةكَيتي  ثارتيء  ئةوةي   *
هــةردوو  يةكخستنةوةي  بة  ســةبــارةت 
سةرةتاييةو  زؤر  هةنطاوَيكي  ئيدارةكة، 
ئةم  لةئَيستا  بةر  ســـــاأل   (١٦) دةكــرا 
كردووة،  نةيان  ئةطةر  بكرداية،  كارةيان 
بؤ  رؤشنن  ئاشكراو  زؤر   ئامانجةكان 
ئَيســـــتاي  هةنطاوةي  ئةم  هةموواليةك، 
ئةم دوو حيزبة لةذَير ثاَلةثةستؤء فشاري 
روويـــداوة،  ناوةند  ــةتــي  دةوَل سياسيي 
تاكتيكييةء  كاردانةوةيكي  زياتر  ئةمة 
نيشتمانء  ــاآلي  ب بةرذةوةندييةكاني 
راثةإينء  دةستكةوتةكاني  ثاراستـني 
خةباتي  خــوَيــنء  خةرماني  ــةرهــةمء  ب

بإيارَيكي  بة  ثَيويستي  كوردستان،  خةَلكي 
ضارةنووسساز  ستراتيذيء  لَيبإاوانةترء 
مةســــئوليةتة  ئةم  ثشتطوَيخستني  هةية، 
ثلةي  بة  رابــردوودا  ساَلي   (١٨) لةماوةي 
لَيي  دةسةآلتدار  حيزبي  هــةردوو  يةكةم 
 (١٨) ئةو  لةماوةي  دةكرا  بةرثرسيارن، 
سةربةخؤ  ئازادو  كوردستان  كة  ساَلةدا 
بةآلم  بكرَيت،  باشتر  كــاري  زؤر  بــووة 
بةو  رَيطا  حيزبي  شةخسيء  بةرذةوةندي 
دوو حيزبة نةداوة، لةماوةي رابردوودا زؤر 
ئَيستا  كة  لةدةستضووة،  زَيإينمان  فرسةتي 

بواري قةرةبووكردنةوةيان نةماوة.
ئيدارةكة  هةردوو  يةكطرتنةوةي  كة   *
دوو  ئةم  كاتَيك  هةر  بةآلم  راطةياندراوة، 
هةَلي  ديكة  جارَيكي  بيانةوَيت  حيزبة 
دةوةشَينـنةوةء لَيكي جيادةكةنةوة هةروةك 
لة مانطى ئابى ساَلي ١٩٩٦ روويدا، مةسةلةكة 
حكومةت،  دامــةزراوةكــانــي  كة  ئةوةية 
وةك  سةرةكييةكاني  هَيزة  بةتايبةتيش 
دادطاكانء سةربازييء ثؤليسء ئاسايشء 
راستةوخؤ  بةَلكو   سةربةخؤنين،  دارايي 
ثارتي  يةكَيتيء  حيزبدان،  فرماني  لةذَير 
ئيدارةي  حيزبةوة  رَيطاي  لة  راستةوخؤ 
حكومةت بةإَيوةدةبةنء هةر كاتَيكيش ئةم 
دوو حيزبة بيانةوَيت، هَيزةكاني سةربازييء 
لَيك  دارايي  دادطاكانء  ئاسايشء  ثؤليسء 
ئؤرطانء  ئةم  لةبةرئةوةي  جيادةكةنةوة، 
بةشَيوةيةكي  حيزبينء   (٪١٠٠) هَيزانة 
حكومي،  دامةزراوةيي  نةكراونةتة  ياسايي 
هةردوو حيزب بةشَيوةي ئؤرطانَيكي حيزبي 
ضوونةتة ناو حكومةتةوة، كةواتة بةثَيي ئةم 
سةرةكي  مةرجي  زةمانةتء  لَيكدانةوةية 
لةثَيش  هةردووئيدارة  يةكخستنةوةي  بؤ 
ئةو  ئةوةداية،  طرةوي  لة  شتَيكةوة  هةموو 
ناويان  لةسةرةوة  كة  سةرةكيانةي  هَيزة 

هاتووة دةبَيت بة ياسا بكرَينة دامودةزطاي 
ئازادء  حيزب،  دةسةآلتي  لةذَير  حكوميء 

سةربةخؤ بكرَين.
* لةذَير فشاري ئاَلوطؤإة سياسييةكاني 
بؤ  يةكَيتي  ثارتيء  ناوضةكةدا،  عَيراقء 
رووداوةكــان،  ثةراوَيزي  نةكةونة  ئةوةي 
ئةم  يةكدةنطي  يةكهةَلوَيستيء  لة  جؤرَيك 
بة  روو  سياسـةتي  لة  يان  حيزبةية  دوو 
جطة  نمايشكردووة،  ئارايشء  دةرةوةياندا 
لة وةزارةتي دارايي هةموو وةزارةتةكانيان 
رؤذانةيان  طوتاري  يةكخستووةتةوة، 
دةسةآلتي  ضارةنووسي  بة  ســةبــارةت 
سياسييةكاني  ثَيشهاتة  حيزبةء  دوو  ئةم 
بةشَيوةيةكي  كوردستان  عَيراقء  ئايندةي 
ــةنء  دةك لــةســةر  ــاري  ك هةمةئاهةنط 
دةيـبةنة ثَيشةوة، زؤر جياواز لة سياسةتي 
رابردوويان ناكؤكيء ملمالنَيكاني ناوخؤيان 
داهاتووي  هةَلبذاردنةكاني  لة  ــاوة،  وةالن
بإياريانداوة  حيزبة  دوو  ئةم  كوردستان، 
هةَلبذاردنةكاندا  لة  بةشداري  ليست  بةيةك 

بكةن.
رووخاني  لةدواي  ثارتي  يةكَيتيء   *
لة  زؤرباش  بةشَيوةيةكي  بةعس  رذَيمي 
جَيطاو  كوردستانيش  لة  ناوةندء  دةوَلةتي 
كردووة،  قايم  خؤيان  دةسةآلتي  رَيطاي 
حيزبة  دوو  ئــةم  رابـــردوودا  لــةمــاوةي 
سةرضاوةكاني  يةكســـان  بةشَيوةيةكي 
وآلتةيان  ئةم  بَيري  خَيرو  دةســةآلتء 
ملمالنَيي  لة  بةشكردووة،  خؤياندا  لةنَيوان 
هةَلبذاردنةكاني رابردوودا، ئةم دوو حيزبة 
ركةبةرَيكي ئةوتؤيان نةبووةء لةماوةي (١٨) 
كوردستاندا  هةرَيمي  سةربةخؤيي  ساَلي 
بةشي  حكومةتدا  دةسةآلتي  لة  هةميشة 

شَيريان هةبووة.
داهــاتــووي  هةَلبذاردنةكاني  لة   *

ليستي  ضةندين  بإيارواية  كوردستاندا 
جياوازء سةربةخؤ بةشداري بكةن، ثَيشبيني 
داهاتوو  هةَلبذاردنةكاني  دةكرَيت  ئةوةش 
لة هاوكَيشةي سياسيي  ئاَلوطؤإَيكي جديي 
كوردستان بهَينَيتةديء دةسةآلتي يةكَيتيء 
هةرَيمي  حكومةتي  ثةرلةمانء  لة  ثارتي 
كةمبكاتةوة،   زؤر  رادةيةكي  تا  كوردستان 
بؤ  ئاَلوطؤإانة  ئةم  دةرئةنجامي  قبوَلكردني 
هةردوو حيزبي دةسةآلتدار كارَيكي ئاسان 
جؤرة  لةو  دةسةآلتي  حوكمء  لةطةأل  نييةء 
ثارتي  يةكَيتيء  بؤيةش  هةر  رانةهاتوون، 
مةترسييانة  بةو  هةست  جديي  بة  زؤر 
دةكةنء لةم قؤناغةدا هةموو ناكؤكييةكاني 

خؤيان خستووةتة الوة.
مةترسييانةشدا،  ئةو  هةموو  لةطةأل   *
ثرةنسيثةكاني  دةبَيت  يةكَيتي  ثارتيء 
ديموكراسيء فرةيي قبوأل بكةنء رَيطايةكي 
عَيراق  نةماوةتةوة،  لةبةردةمدا  ديكةيان 
بةشَيكي  بةرةكةتةء  خَيرو  ثإ  وآلتَيكي 
طةورةي سةرضاوةكاني كةرةستةي خاوي 
سيستمي  لة  ثَيكدةهَينَيت  بةرهةمهَينان 
وآلتة  ئةم  هةربؤيةش  جيهانيدا،  ئابووري 
وآلتاني  بؤ  زؤرة  بايةخَيكي  جَيطاي 
لةسةرووي  جيهانيي،  بةدةستي  بإيار 
نة  ئيتر  ئةمريكا،  دةوَلةتي  هةمووشيانةوة 
لة  ديكة  هَيزَيكي  هيض  نة  يةكَيتي  ثارتيء 
يةكاليى  بؤ  ناتوانن  كوردستان  عَيراقء 
لة  سياسييةكانيان  كَيشة  ــةوةي  ــردن ك
ببةنةوة،  ضةك  بؤ  دةست  يةكتري  دذي 
راستيية  لةم  بيةوَيت  ئةطةر  هَيزَيك  هةر 
ثشَيوييء  بكاتء  سةرثَيضي  البــداتء 
نــاوضــةكــةداء  لــة  دروستبكات  ـــاذاوة  ئ
بخاتة  ئةمريكا  بــةرذةوةنــديــيــةكــانــي 
رَيكخراوة  ليستي  دةكةوَيتة  مةترسييةوة، 

تيرؤريستييةكانةوة.

يةكطرتنةوةي هةردوو ئيدارة 
لةنَيوان تاكتيكء ستراتيذدا ئةبوبةكر ئةحمةد سليَمان
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birura. rozhnama@gmail.com

خاوةنى ئيمتياز:

كؤمثانياى وشة
سةرنووسةر:

عةدنان عوسمان
 ednan.rozhnama@yahoo.com           -            ednan.osman@gmail.com بةإَيوةبةرى نووسين

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

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

كارطَيإيء ريكالمء ئاطاداري
٠٧٤٨٠١٢١١٤٤ - ٠٧٧٠١٢٠٣٩٤٩   

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

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

دابةشكردن:
كؤمثانياي نَيوةند   ٠٧٧٠١٥١٧٥٣٣ - ٠٧٧٠١٥٤٤٧٨٠

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

ئيبراهيم عةلى
٠٧٥٠٤٤٤٧١٠٩

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

وةزارةتي ناوخؤ
ثارَيزطاي سلَيماني

كارطيري خؤجَييةتي / بةإَيوةبةرَيتي ثالن و بةدواداضوون
بانطةوازي ئاشكرا (١٠٥)

ثرؤذة: بة كرَيطرتني يةك ئوتومبيل بؤ ليذنةي سةرثةرشتياري ثرؤذة لة تةكية.
بؤ جَيبةجآ كردن  ناوبراو هةية  تةندةرى ثرؤذةى  بةَلَيندةرو كؤمثانياكان دةكات كة  ئاطادارى سةرجةم  ثارَيزطاى سلَيمانى   *
سةردانى فةرمانطةكةمان (كارطَيإىء خؤجَييةتى) لة تةالرى جةمالى حاجى عةلى نهؤمى (٥)  لةسةر شةقامي سةرةكي سالم بكات 

بةمةبةستى وةرطرتنى تةندةر.
* وةرطرتنى تةندةر لة رؤذى ٢٠٠٩/٤/٢٢ دةست ثآ دةكات تا رؤذى ٢٠٠٩/٤/٢٦ كاتذمَير (٩)ي سةر لةبةيانى تا ١٢ى نيوةإؤ.

* دوارؤذى طةإانةوةى تةندةر رؤذى ٢٠٠٩/٤/٢٩ كاتذمَير ¬٩ى سةرلةبةيانى تا ١٠ى نيوةإؤ بؤ كارطَيري خؤجَييةتي
* رؤذى كردنةوةو ئاشكراكردنى تةندةر رؤذى٢٠٠٩/٤/٢٩ كاتذمَير١١ى ثَيش نيوةإؤ.

مةرجةكانى بةشدارى كردن:
١- هيض تةندةرَيك دواى كاتى ديارى كراو وةرناطيرَيتء سندوقى تةندةر دادةخرَيت.

٢- بإى تةئمينات بةثَيى ياساو رَينماييةكان دةبَيت، بةبإى ضةكَيكى ثةسةند كراو (مصدق) (٥٠٠٠٠٠)  ثَينج سةد هةزار دينار 
وةردةطيرَيت بؤ ٣٠ رؤذ كة دةبَيت لةكاتى طةإانةوةى تةندةر ئامادةبَيت.

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

٤- ئةو شؤفَيرانةي كة بةشداري دةكةن لة بانطهَيشتةكةدا ثَيويستة ئةستؤ ثاكي باجي دةرامةتيان ثَيبدرَيت بؤ ساَلي نوآ.
٥- وةرطرتنى تةندةر بةرامبةر (٥٠٠٠) ثَينج هةزار دينار كة ناطةإَيتةوة بؤ خاوةنةكةى كرَيى بآلوكردنةوةى ئةم ئاطادارية دةكةوَيتة 

سةر ئةو كةسةى كة تةندةرةكةى بؤ دةردةضَيت.
٦- هاوثَيض فؤإمي بةكرَيطرتني ئوتومبيل.

٧- ئةركي ضاككردني ئوتومبَيلةكة ئةكةوَيتة ئةستؤي خاوةن ئوتومبَيل وةدةبَيت ئوتومبَيلةكة بة باشي كاربكات و مؤدَيلي لة (٢٠٠٥) 
كةمتر نةبَيت.

٨- ئةو شؤفَيرةي كة ئوتومبَيلةكة لَي دةخورت دةبَيت مؤَلةتي لَيخورين (اجازة)ي هةبَيت و ثإكردنةوةي تةندةر بة هةمان ناوي 
ساَلنامةي ئوتومبَيل دةبَيت و طرَيبةست لةطةأل ئةو دةكرَيت.

٩- بةشداربوو مافي بةشداربووني نابَيت لةكاتي نةبووني مةرجةكاندا.
دانا احمد مجيد

ثارَيزطاري سلَيماني

وةزارةتي داد                                                                                                                                    ذمارة: ١٩٧/ب/٢٠٠٩ 
 دادطاي بةرايي دوكان                                                                                                                         رؤذ: ٢٠٠٩/٤/٢٠   

(ئاطانامة)
داواكار: عمر عبداهللا صابر/ بة واليةتي كضة ناكامةكةي/ ئانيا

داوالَيكراو: راستطري تؤماري باري شارستاني لة دوكان وَيإاي كارةكةي
داواكار (عمر عبداهللا صابر) داواي ذمارةي سةرةوةي لة دادطاكةمان تؤمار كردووة بؤ ناوطؤإيني (كضة) لة (ئانيا) وة بؤ (شاجوان) 
بؤية بإيارماندا بة بآلوكردنةوةي لة رؤذنامةيةكدا بةثَيي مادةي (٢١) لة ياساي باري شارستاني، جا هةركةسآ مافي رَيطرتني (اعتراض) 
هةية لة ماوةي (١٠) رؤذدا لة دواي بآلوبوونةوةي ئةم ئاطانامةية سةرداني دادطاكةمان بكات بةثَيضةوانةوة داواكةي ئةبينرآ بةثَيي 

ياسا.
دادوةر

كامران حسن فرج

ونبوون

باجَيكي زانكؤي سلَيماني كؤلَيذي ياساي رامياري بةشي ياسا (ئَيواران) بةناوي (زانا محمد احمد) ونبووة، هةركةسَيك 
دؤزييةوة ثةيوةندي بكات بة ذمارة مؤبايلي (٠٧٧٠٢١٦٧٠٨٥)

شةستةكاني  ساآلني  ناوةإاستي  لة 
ــــردوو ســةرکــردايــةتــي  ـــةدةي راب س
باشووري  لة  ــوردي  ک بزووتنةوةي 
دوو  بةسةر  دابةشبووة  کورستان 
ئةو  بةپَيي  جةاللي)،  (مةالييء  نــاودا 
ساَلةي  چةند  لةم  کة  داکوتانةش  بناغه 
بؤ  هةوَليان  هةردووکيان  رابردووةوة 
بؤ  بدرَين)  رَيگا  (گةر  واپَيدةچَيت  داوه، 
وآلتء  حوکمإاني  ديکةش  ساَلي   (٥٠)
کردبَيتء  قــؤرخ  خؤيان  بؤ  حيزبيان 
خؤيان  بنةماَلةي  دةرةوةي  لة  نةهَيَلن 
بَلَيين  دةتوانين  کةوابوو  بچَيتةدةر، 
خةباتي ميللةتَيکء سةدان هةزار قورباني 
بؤ کردني کوردستان بة پاشايةتي بوو، 
بةآلم بة خاوةنَيتي دوو پاشا، چونکة هةر 
ئةردةنء  سعوديةء  وةک  پاشايةتيدا  لة 
حوکمي  بةحرةين  قةتةرء  کوةيتء 
الي  يان  بنةماَلةوةيه  بةدةست  وآلت 
دوو وآلتي وةک سورياء ليبيا، پَيويست 
چونکة  بکةين،  دةستنيشان  بةناو  ناکات 
هةموان دةزانين کوإء خزمة نزيکةکاني 
لة  هةية،  رؤَلَيکيان  چ  سةرؤک  هةردوو 
رةوتي  سايةي  لةژَير  ١٩٦٥وة  ساَلي 
سةرةکييةکان  ئامانجة  ئةماندا  سياسيي 
دياريکردني  وةک  نةهاتوون،  بــةدي 
تا سنجار  کة خانةقين  (نةخشة)  سنوور 
مليونلَيرکردني  بة  بةآلم  دةگرَيتةوه، 
خؤيانءكةسة نزيكةكانيان هاتووةتةدي، 
لةکوآ  ئةوةتان  دةپرسي  لَيشيان  ئةگةر 
عةشيرةت  بة  سةر  ئَيمة  دةَلَين  بووة، 
يا  هةية،  خؤمان  موَلکي  ماألء  بووينء 
دةَلَين ئةوانة کاري سياسيشيان نةکرداية 
هةر دةوَلةمةند دةبوون، کةواتة (من اين 
بؤئةوةي  جا  گرَيتةوة،  نايان  هـذا؟)  لک 
چيدي ئاسني سارد نةکوتينء ئَيمةش لة  
وآلتمان  ساماني  خةباتء  بةروبوومي 
(کارةباء  بآ  دي  چي  بحةسَيينةوةء 

شارستاني)و  نةخؤشخانةء  خوَيندنگاء 
نةبين،  ديكة  هةموو خؤشگوزةرانياکاني 
کةسَيک  بکةين  کارَيک  دةبَيت  ئــةوة 
بة عةشيرةت  رابةرايةتي بکات کة سةر 
نةبَيتء سبةينآ پَيمان نةَلَيت لة باوانمةوة 
بؤم ماوةتةوة، هةروةها دةبَيت کةسَيک 
بَيت  رؤشنبيريش  رووناکبيرو  کة  بَيت 
لة  باشترة  سياسةتمةدار،  هةر  نةک 
مةيداني  ناو  هاتبَيتة  نووسينةوة  رَيگاي 
خةباتء باوةإي بة مافي  هةموو چينء 
توَيژةکاني کؤمةَل هةبَيت، هةندَيک دةَلَين 
نةوشيروان مستةفاش وةک ئةواني ديكة 
ئةواندا پةروةردة بووةء  بَيشکةي  لةناو 
باشة خؤ سکرتَيرء  نابَيت،  باشتر  لةوان 
لةو  هةر  ديکةش  حيزبةکاني  سةرؤکي 

ئةوان  بؤ  بؤ  بوون،  پةروةردة  بَيشکةدا 
بودجةي  بةناوي  ساَلة  چةندين  رةواية 
بَيدةنگييان  ــؤنء  دةخ پــارة  حيزبةوة 
لةسةر  نةبَيت  رةوا  بةآلم  هةَلبژاردووة، 
هاوإَييةتي  بة  زانستيانةء  بناغةيةکي 
رؤشنبيرء  لَيهاتووي  کةسي  ســةدان 
لة  بير  ــةزمــوون،  ئ خــةبــاتء  ــاوةن  خ
بکةنةوة  ديكة  ليستَيکي  دامةزراندني 
گةل  رؤَلةکاني  کة  گؤإانَيک  گؤإان،  بؤ 

پشت بة (شةهادة)ء تواناکانيان، حوکمي 
رَيگاي  لة  نــةک  بگرنةدةست،  وآلت 
تاکي  با  دةوَلةمةندةكانيانةوة،  باوکة 
دةتوانَيت  کة  باوةإةي  ئةو  بگاتة  کورد 
بگةيةنَيتة  خــؤي  خةبات  ــةوألء  ه بة 
وآلتةکةي  بؤ  پَييةتي  ئةوةي  لووتکةء 
ئةنجامي بدات، من ئةگةر بزانم قةد ئةو 
جَيگايةي سةرؤک تاپؤي کردووة چؤَلي 
مابَيت  نةوةکةي  کوإةکةيء  تا  ناکاتء 
نايدات بة کةس، ئيتر بؤ خةباتي من لةو 
هةية؟  لَيکدانةوةيةک  ماناو  چ  حيزبةدا 
چي  سياسيي  مةکتةب  ئةوانةي  ئةي 
نةوَيرن  کات  هيچ  کة  دةَلَين  خؤيان  بة 
کانديد  حيزب  سةرؤکايةتي  بؤ  خؤيان 
وانيية،  بَلَيت  پَيمان  دةتوانَيت  کآ  بکةن؟ 

گلةييم  کة  لةوانةي  بووم  يةکَيک  بةندة 
مستةفا  نةوشيروان  کة  لةوةي  هةبووة 
کردووة  شةإي  هةندَيك  سةرکردايةتي 
ئايا  بةآلم  بووة،  کوژي  يةکتر  هي  کة 
ئةو  لةوانةي  بةرامبةر  حيزبي  دةستةء 
لة  ئَيستا چينء  لةگةأل کردوون،  شةإي 
جةالل خؤي  مام  کاتانة  لةو  ئايا  کوَين؟ 
ئايا  نةبووة؟  حيزب  يةکةمي  بةرپرسي 
بارزانيء  مةسعود  محةمةدء  عةزيز 

ديكة  ئةواني  مةحمودء  حاجي  حةمةي 
دادگايي  شةإ،  لة  بوون  (تةإةفَيک)  کة 
کة  پَيشمةرگانةي  ئةو  هةموو  کراون؟ 
ئَيستا بة پَيشمةرگةي دَيرين يان ئةيلول 
کة  نةبوون  ئةوانة  دةکرَين،  ــاوزةد  ن
شةإةکانيان بةإَيوة دةبرد؟ ئَيمة هةموو 
بةشداربووين، ئيتر چي وادةکات ئةمإؤ 
هةموو تاواني شةإي براکوژيي لةدواي 
لةسةري  بَيدةنگيء کپکردني  چةند ساأل 
بشکَيندرَيت؟  مستةفا)دا  (نةوشيروان 
هةندَيک پَيشمةرگة بةشداربوون بةدةيان 
کوشتووةء  شةإةکاندا  لة  کةسيان 
نازانَيتء  تاوانبار  بة  خؤي  ئَيستاش 
دةَلَيت سياسةتي حيزبم پةيإةو کردووةء 
دادةنيشَيت  شارَيکيشةء  بةرپرسي 

دةکات،  ستراتيژي  پةيماني  لة  داکؤکي 
کة  ديكة  کةسَيكى  بؤ  دةبَيت  بؤ  ئةي 
بةآلم  نةبووبَيت،  بةرپرس  ئةو  بةتةنيا 
تاوانباري يةکةمء کؤتايي بَيت؟ ئةوانةي 
دروشمانة  ئــةو  لــةژَيــر  دةيــانــةوَيــت 
(ليستي  سةرهةَلدةدات  لةکاتَيکدا  کة 
لة  پإؤپاگةندة  بيکةنة  بةإَيوةية  گؤإان) 
بةرژةوةندي اليةني دةسةآلتدار، بابچن 
داواي ئةو ناوانة بکةن کة ناوةندي چاک 

بآلويکردنةوة  نزيکدا  رابردوويةکي  لة 
کؤنة  کــةســي   (٢٠٠) لــة  زيــاتــر  کــة 
مستةشارنء ئَيستا الي هةردوو حيزبي 
هةموو  هةية،  پايةيان  پلةء  دةسةآلتدار 
کوردستان  لة  کــورد  سةرکردايةتي 
گــةنــدةألء  کــة  ـــةوةدا  ب ــت  ــَي دةن دان 
قسة  بؤ  تةنيا  بةآلم  هةية،  کةموکورتي 
بکةن،  چارةسةري  کة  دةدةن  بةَلَين 
سةرؤک   لة  هةر  دةزانين  هةمووشمان 
حکومةتء  هةرَيمء  سةرؤکي  کؤمارء 
سياسيي  مةکتةب  ئةنداماني  پةرلةمانء 
(لةماوةي  بؤنةدا  دةيان  لة  هــةردووال 
دانيان  بةتايبةت  رابردوو)،  ساَلي  چوار 
زؤرةء  کةموکورتي  کة  ناوة  ــةوةدا  ب
گةندةَلي ئيداريش هةية، ئةي بؤ نةتوانرا 
بإَيکي چارةسةربکرَيت تا ئَيمةش بژين، 
ديارة دةيانةوَيت کاري بؤ بکةن، ئةمإؤ 
خراپترة  لةمةوپَيش  هةفةتةيةک  لة 
گةندةَليء (قؤرغکردنةکة)ء دةستخستنة 
ناو ياساء دادگا تا دَيت چإتر دةبَيتةوة، 
زاري  لةسةر  شت  زؤر  بةوةي  ئةويش 
درکَيندراوة،  باآلدةستةكانةوة  کةسة 
لة ئةمريکا  حيزبي کؤماريء ديموکرات 
بَيئةوةي  دةکــةن  شةريفانة  ملمالنَيي 
هةإةشةي  يان  بدرَيت  ئازاري  کةسَيک 
بةإَيوةدةبةنء  هةَلبژاردن  لَيبکرَيت 
ــددةکــةنء  ــةســةن پ کؤتاييةکةشي 
دةکــةن.  پــَيــکــةوة  وآلتــيــش  حوکمي 
مستةفاش  نةوشيروان  ئةگةر  ئَيستا 
کةسانَيکي  ــارودؤخــةکــة  ب نةبواية 
بة  هةستن  تا  دروستدةکرد،  ديكةي 
هةَلبژاردنء  بؤ  ليستَيک  دروستکردني 
دةتوانين  بؤية  گؤإان،  بؤ  رَيکخراوَيک 
پَيويستييةکي  ــؤإان  ط ليستي  بَلَيين 
ليستي  کايةوةء  دةيهَينَيتة  مَيژوويي 
بووژانةوةء  رزگــارکــردنء  گؤإينء 

بنياتنانء پَيشکةوتني کؤمةأل دةبَيت.

بؤچي نةوشيروان مستةفا؟

هيوا محةمةد 

بؤية دةتوانين بَلَيين ليستي طؤإان پَيويستييةکي مَيژوويي 

دةيهَينَيتة کايةوةء ليستي گؤإينء رزگارکردنء بووژانةوةء 

بنياتنانء پَيشکةوتني کؤمةأل دةبَيت
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شوان وةسانى

دةمــَيــك بــوو 
ئاواتي   طوَيضكةم 
دةنــطــى  بيستنى 
بوو،  نوَينةرةكةم 
ضــاوم  زةمةنَيكة 
شاشةى  بإيوةتة 
ببينم،  تيظييةكان 
ــارآ  ــة ج ــاك ــؤ ت ب
نةمبيست  نةمبينيء 
باَلةكايةتى لة دةمى 
بهَينرَيت،  ناوى  ثةرلةمانةكةيةوة  ئةندام 
وةكو  باَلةكايةتى  دةخواست  خؤزطةم 
هةَلةبجةء تةواوى طةرميان لةناو ثةرلةماندا 
موناقةشةى رؤذة سةختةكانء راطواستنء 
ضونكة  بكرَيت،  خؤَلةكانى  جادة  ئاوارةيىء 
قيرةكةى،  كارطة  لةسايةى  باَلةكايةتى 
خؤزطةم  خؤَلة،  رَيطاوبانيان  طوندةكانى 
وةكو  باَلةكايةتى  بَيتء  رؤذَيك  دةخواست 
ثةرلةماندا  لةناو  قةآلدزآ  رَيطاوبانةكانى 
لـــةدواى  كــة  ســـةر،  بخرَيتة  ثةنجةى 
ناوضةكةوة  نوَينةرى  لةاليةن  باسكردنى 
ئةندام  بوو  ئاواتم  نؤذةنكرايةوة،  هةمووى 
بةسةركردنةوةيةكدا  لة  ثةرلةمانةكةم 
خنجيالنةكة  كتَيبخانة  ثَيشكةشى  كتَيبَيكى 
بؤ  باَلةكايةتىء  مَيذووى  لة  كة  بكرداية، 
يةكةمجار لة طوندَيكدا ضةند طةنجَيك لةسةر 
لة ئةمء ئةو  ئةركى خؤيانء بة سواَلكردن 
دروستيانكرد، ضاوم بإيبووة ئةو  رؤذةى 
ناوضةكةى  هةذارَيكى  شةهيدو  ماَلة  ضةند 
بذَيويى  لة  بةسةربكردايةتةوةء  خؤت 
ذيانيان ثرسيار بكرداية، ئاخؤ ذيانى هاوإآ 
ثةرلةمانة  لةسايةى  سةختةكانت  رؤذة 
دةطوزةرَيت،  ضؤن  هةَلبذَيردراوةكةتدا 
ئةذمار  نوَينةرةكةم  تةمةنى  رؤذةكانى 
بؤ    ببينم  تؤ  بَيتء  ئةو رؤذة  بةَلكو  دةكرد، 
باَلةكايةتى  بةرةو  كارؤئاوى  كارةبايةكى 
ثارساأل  ــةى  ــاوةك الف كة  هةنطاوبنَيى، 
باَلةيان  طوندى  سيانزة  لة  تاريكستانى 
دروستكرد!  ئَيستا ئةمانة خةَلكى طوندةكان 
ئةندام  سوثاسيشةوة  بة  كرديانء  خؤيان 
بؤ  هةم  ديكة  ناوضةكانى  ثةرلةمانةكانى 
بةدواداضوونء هةميش بؤ مةراسيمةكانيان 
ئامادةييان هةبوو لة ناوضةكةدا، بةآلم كاك 
باَلةكايةتى  لة  كة  تؤ  مةحمود  ئيسماعيل 
تاكة  ناوضةكةيت،  خةَلكى  ــتء  ــاوي ذي
يةكَيتى  كة  ناوضةية  ئةم  بةرزى  ثؤستَيكى 
طةياندنى  بؤ  داوة  تــؤى  بة  نيشتمانى 
دةيان  ــةرةء  دةظ ئةم  خةَلكى  دةنطةكاني 
كَيشةى ديكةية كة لة ثةرلةماندا موناقةشة 
ديكةى  ئةندامَيكى  هةر  وةك  تؤش  بكرَيت، 
ناوضةكةى  باسى  هةبوو  بؤت  ثةرلةمان 
ببينيت،  كةموكوإييةكانى  بكةيتء  خؤت 
بةآلم لة هةَلبذاردنى ئؤرطانةكانى حيزب بؤ 
مةَلبةندةكان، خوا هةَلناطرَيت ماندوويت ثَيوة 
ضؤَلنةكرد،  ناوضةكةت  بةردةوام  دياربوو، 
راسثَيردراوةكةت  ديارو  ثؤستة  بؤ  كةضى 
تائَيستاش كة هةَلبذاردنَيكى ديكة بةإَيوةية، 
كوردستان  ثةرلةمانى  لة  كإومات  بة  تؤ 
لَيى دانيشتووى، نوَينةرة بةإَيزةكةم نازانم 
كامة  باسى  ئةندامَيتيتدا  تةمةنى  لةماوةى 
دانيشتنى ثةرلةمان بكةم  كة تؤ ثةنجةت بؤ 
درَيذكردبَيت،  ناوضةكةت  كةموكوإييةكانى 
ناوضةكة  بؤ  سةردانت  كام  باسى  نازانم 
بكةم، بةآلم هيوادارم بة رؤحَيكى وةرزشى 
ساَلةى  ضةند  لةم  كة  بكةيت  قبوأل  لَيم 
طرَيكوَيرانةى  ئةو  نةتتوانى  ئةندامَيتيتدا 
ناوضةى باَلةكايةتي بكةيتةوةء بيانخةيتة ناو 
باسةكانى ثةرلةمانةوة، ضونكة ئةو  خةَلكة 
بة  بوويتء  نوَينةريان  تؤ  كة  مةزَلومةكة 
هاوكاريىء بوونى ئةم جةماوةرةء رؤذانى 
سةختى خةبات، تؤ لة ئةنجومةنى نيشتمانى 
تةمةنى  لةكؤتايى  نوَينةرمانيت،  كوردستان 
ئةركةكةتدا،  كؤتايى  ثةرلةمانء  ئةمجارةى 
ناتوانيت  تؤ  كة  بةوةدابنَيين  دان  هةقة 
ضونكة  بةجَيبطةيةنيت،  خؤت  ئةركةكةى 
هيض  نةبوو  كوردستان  دوبةى  باَلةكايةتى 

كَيشةى نةبَيت!  

shwanwasan@yahoo.com

ئةندام ثةرلةمانةكةى  

باَلةكايةتىء بَيدةنطيى 

هةميشةيى!؟

چه مكء  زؤر  ســوور  هَيَلي 
هه يه ء  جــيــاوازي  ره هــه نــدي 
ــؤ مــه بــه ســتــي جـــؤراوجـــؤر  ب
خيانه تي  ــت،  ــرَي ــن ــه كــارده هــَي ب
بؤ  سيخوإيكردن  نيشتمانيء 
له سه ر  سازشكردن  دوژمـــنء 
چه ند  ئه مانه   گه لَيك،  مافه كاني 
سوور  هَيَلي  له سه ر  نموونه يه كن 
نابَيت به هيچ شَيوه يه ك ببه زَينرَينء 
سازشيان له سه ر بكرَيت، بةآلم له  
هه رَيمي كوردستان هَيَلي سوور بؤ 
له وانه ي   جياوازتر  زؤر  مه به ستي 

كه  باسمكردن به كارده هَينرَيت.
به إَيز د.به رهه م ساَلح له  زؤر 
باس  كه   لَيدوانه كانيدا  له   بؤنه داو 
يه كَيتي  ناو  گرفته كاني  كَيشه و  له  
يان  جــه الل  مام  بةإ َيز  ــات،  ده ك
يه كَيتي ده كاته  هَيَلي سوور، ئه گه ر 
له   بَيت  به شَيك  جه الل  مام  به إَيز 
بكرَيته   يه كَيتيء  ناو  كَيشه كاني 
ده توانرَيت  چؤن  ســوور،  هَيَلي 
يه كَيتي  ناو  گرفته كاني  كَيشه و 

چاره سه ربكرَين؟.
له م  سوور  هَيَلي  راستيدا  له  
حاَله ته دا به  ماناي داناني به ربه سته  
لــه بــه رده م چــاره ســه ركــردنــي 
له   رَيگرتنه   ماناي  كَيشه كانء 
لَيپرسينه وه و  ره خــنــه گــرتــنء 
ئه نجامداني  ـــه دواداچـــوونء  ب
ــيء پــاكــســازيــيء  ــازي ــس ــاك چ
نه هَيشتني گه نده َلي، به  ماناي داناني 
گه شه كردنء  له به رده م  به ربه سته  
پرؤسه ي   به ره وپَيشه وه چووني 
شه رعيه تدانه   ديموكراسيء 
ــي ده ســةآلتــي  ــدان ــَي ــژه پ بــه  درَي
كايه ي  هَينانه   تــاكــه كــه ســيء 
رَينه گرتنه   ديكتاتؤرييء  سيستمي 
به   نــه دانــه   رَيگا  گه نده َليء  له  

گؤإانكاري.
ماوه يه ك له مه وبه ر به إَيز مام 
خسته إوو  پرؤژه يه كي  جــه الل 
جياكردنه وه ي   چاكسازييء  بؤ 
حكومي  حيزبيء  ــي  ــةآلت ده س
بة  تائَيستا  ــةآلم  ب له يه كتري، 
نةدى  شتَيكمان  هيض  كــردةوة 
ثرؤذةية،  ئةو  جَيبةجَيكردنى  لة 
حيزب  بةثَيضةوانةوة  بةَلكو 
بينةقاقاى  دةستدةخاتة  زياتر 

حكومةتةوة.
ئه وه ي  كه  لَيره دا زؤر به  گرنگي 
ده زانم كه  باسي بكه م ئه وه يه،  ئه و 
پؤستي  ئَيستا  كه   به رپرسانه ي 
هه يه   حكومييان  ــان  ي حيزبي 
پَيشمه رگه   شاخ  له   كه   ئه وكاته ي  
بوون، نموونه ي  پياوي ده ستپاكء 
ــوونء  ــاك ب ــپ ــن ــؤزء داوَي ــس دَل
هه موواليه ك  ره زامه ندي  جَيگا ي  
ــةآلم هــه ر ئــه وانــه  كه   بــوون، ب
يان  حكومي  كاربه ده ستي  ئَيستا 
باسيان  به خراپي  زؤر  حيزبين 
ده كه نء كه س لَييان رازي نييه ، به  
بؤچووني من ئه وه  هؤكاري خراپي 
سيستمي به إَيوه بردني وآلته  نه ك 
له به رئه وه ي   خؤيان،  كه سه كان 
هه رَيمي  به إَيوه بردني  سيستمي 
هه ر  خراپه   ئه وه نده   كوردستان 
سيستمي  بازنه ي   بچَيته   كه سَيك 
ده بَيتء  خراپ  كاركردنه وه   ئه و 

ناوى ده زإَيت.
چاكسازييء  ناتوانين  ئَيمه  
پاكسازيي بكه ين له  رَيگاي گؤإيني 
ده توانين  به َلكو  ده موچاوه كانه وه،  

گؤإيني  رَيگاي  له   بكه ين  ئه وه  
كاتَيك  به إَيوه بردنه وه ،  سيستمي 
كه  سيستمي كاركردنه كه  باشكراو 
خرايه  سه ر سكه ي  خؤي، هه موو 
كارده كه ن  بازنه يه دا  له و  ئه وانه ي  
چاك  دَيتء  به سه ردا  گؤإانيان 
كاري  ده توانَيت  كه س  نه   ده بن، 
خراپ بكاتء نه  كه سيش مامه َله ي  
خراپي له گه أل ده كرَيتء سوكايه تي 

پَيده كرَيت.
له   بــه إَيــوه بــردن  سيستمي 
شَيوه ي   كوردستان  هه رَيمي 
يه كه م  كه سي  هه يه ء  هه إه مي 
ــه ره وه ي  س لــه ســه ري  هه ميشه  
هه إه مه كه يه ء خاوه ني ده سةآلتء 
بإياره ، بؤ ئه وه ي  هه ميشه  كه سي 
نه توانَيت  كــه س  بَيتء  يه كه م 
ــاوه   ن بكات،  قسه دا  له   قسه ي  
به   داكــشــان  هه َلكشانء  ــاوه   ن

به رپرسه كان ده كات.
رؤژي  ــه وه ي   ــوون ــؤب ك ــه   ل
٢٠٠٩/٣/٢٨ شاري هه ولَير به إَيز 
به   زؤر  توإه يي  ساَلح  د.به رهه م 
قسه كانييه وه  ديار بوو، كاتَيك كه  
ده يوت:  بــه رزكــرده وه ء  ده ستي 
«له  كه سي قبوأل ناكه ين ريزه كاني 
چاكسازييء  بداتء  تَيك  يه كَيتي 
به إَيز  چه تري  له ژَير  پاكسازيي 

مام جه اللدا ئه نجامده ده ين».
سه ره تا ده َلَيم خوا ئه وه  بگرَيت 
تَيكده داتء  يه كَيتي  ريزه كاني 
به الوه   پاكسازيي  چاكسازييء 
خراپه ، بةآلم تائَيستا كه س ده ستي 
چاكسازيي  نه گرتووه   كه سي 
بكات، ئه گه ر مه به ستي لَيدوانه كه ي 
ديكة  اليه نَيكي  د.به رهه م  به إَيز 
بَيت كه  رَيگره  له به رده م پرؤسه ي  
اليه نه   ئه و  گريمان  چاكسازيدا، 
به إَيزم  ده َلَيم  وةآلمــدا  له   منمء 
زؤرو  داهــاتــي  خــاوه نــي  ئــَيــوه  
ئاسايشء  پؤليسء  پَيشمه رگه ء 
ده توانن  ده ســةآلتــنء  خاوه ني 
خه َلك دامه زرَيننء خه َلك البه رن، 
زه ويء پاره ء ده مانچه ء مؤبايلء 
بةآلم  ده به خشن،  ديكة  زؤر شتي 
نييه ء  له وانه م  كامَيك  هيچ  من 
جه ماوه ري  له   من  جه ماوه ري 
توإه   ئه وه ي   له بري  زياتره ،  ئَيوه  
پرسيارَيك  بكه ن،  هه إه شه   ببنء 
هؤكار  بزانن  بكه نء  خؤتان  له  
دابإاون؟  جه ماوه ر  له   ئَيوه   چييه  
چاره سه ري  ده توانن  ئه وكاته  
سه ركه وتوو  بكه نء  كَيشه كان 
خؤشحاأل  هــه مــوومــان  ده بـــن، 
كه سَيكي  هاتنه وه ي   به   بووين 
خاوه ن  خوَينده وارء  رؤشنبيرو 
به إَيز  وه كو  به رزي  بإوانامه ي  
ئه وروپاء  وآلتاني  له   د.به رهه م 
ئه وه مان  چاوه إواني  ئه مريكا، 
گه وره   گؤإانكاري  كه   لَيده كرد 
به إَيوه بردني  چؤنيه تي  له   بكات 
حكومه تدا،  ــي  ــان ــاك ــوده زگ دام
لَيده كرد  ئه وه مان  چــاوه إوانــي 
چاره سه ركردني  ميكانيزمي 
بةآلم  بكات،  ده سته به ر  گه نده َلي 
سيستمه   ئةو  لةنا و  خؤي  ئَيستا 
له   طــةنــدةَلــةى  ناتةندروستء 
لة  بةجؤرَيك  كوردستاندا يه ء 
سيستمة  لةو  به رگري  جؤرةكان 

دةكات.
ئَيستا د.به رهه م خؤي دياريء 
ــه رؤكء  س بــه ســه ر  به خشيش 

هه وَلي  به شده كاتء  خَيَله كاندا 
بةدةستهَينانى  رَيطةيةوة  لةو 
له بري  ده دات،  ده نگه كانيان 
كه   ده مــانــچــه   بةخشينه وه ي  
بؤ  ــه وه   ئ ده زانــيــن  هه موومان 
نه بوو  باشتر  مرؤڤه ،  كوشتني 
زانكؤء  بؤ  بكإن  كؤمپيوته ر 
د.به رهه م  به إَيز  په يمانگاكان؟ 
مليؤن   (٣٥) له   حاشا  ده توانيت 
دؤالر بكه يت كه  مانگانه  له  بودجه ي  
داده نرَيتء  يه كَيتي  بؤ  كه   هه رَيم 
(٥) مليؤن دؤالر يارمه تي ئه مريكا 
بؤ هَيزي پَيشمه رگه ء ئه و هه موو 
فرؤشتني  ــرگء  ــوم گ ــي  ــات داه
گرَيبه سته   پاره ي   خاوو  نه وتي 
له   يه كَيتي  به شي  كه   نه وتييه كان 
(٦٠٠) مليؤن دؤالر زياتره ؟ كؤي 
نزيكه ي   مانگانه   ئه مانه   هه موو 
(١٠٠) مليؤن دؤالر ده كات ئه گه ر 
نؤكانى  كؤمپانياكاني  داهاتي 
هيچي  سه ر،  بخه ينه   يةكَيتيشى 
ئَيوه   ئه گه ر  بودجه ،  سه ر  ناچَيته  
ئه م  ميلله ته   ئه م  له گه أل  راستگؤن 
چؤن  كآء  الي  ده چَيته   پارانه  
ئه م  له كاتَيكدا  خه رجده كرَيت؟ 
ده برَين  تاآلن  به   پارانه   هه موو 
 (٤٠٠) ميلله ته ن،  ئه م  موَلكي  كه  
سلَيماني  شاري  له   شه هيد  ماَله  
ماَله    (٤٠٠) نزيكه ي  كرَيچينء 
له ناو  كه ركوكيش  ئــــاواره ي  
له   هه يه   قوتابخانه   ياريگايه كدان، 
مزگه وتدايه ء  له   مه رگه   ده ڤه ري 
چيمه ن  گــونــدي  قوتابخانه ي  
ــش با  ــه وي ــــادردا بــوو ئ ــه  چ ل
ــه ره  زؤري  ه ــردي، زؤربـــه ي   ب
شاره كان  نــاو  قوتابخانه كاني 
نييه ء  تَيدا  كه متري  ده وام  سآ 
ئاوه إؤي زَيرابه كاني شارؤچكه ي 
تَيكه أل  زَيكه ء  ناو  ده چَيته   دوكان 
ــت بؤ  ــاوه  ده بــَيــت، كه  دَي ئ بــه و 
خواردنه وه   بؤ  سلَيمانيء  شاري 

به كارده هَينرَيت.
رؤژي ٤/ ٤/ ٢٠٠٩ كه  قوتابي 
په يمانگاكان  زانكؤء  قوتابخانه ء 
كؤكرانه وه ء  هونه ر  تــه الري  له  
زؤربه يان تاقيكردنه وه يان هه بوو، 
ئه مه ش ته نيا بؤ مه رامي حيزبيء 
بوو،  هه َلبژاردن  پإوپاگه نده ي 
ده پرسم چ په يامَيكي خؤشتان پآ 
بوو بؤ هه موو ئه و خوَيندكارانه ي  
زانكؤيان  پَيشوو  ساآلني  كه  
كه   ئه وانه شي  ــردووه و  ك تــه واو 
ته واوده كه نء  خوَيندن  ئه مساأل 

دانامه زرَين؟ 
ده ستكه وتي  كام  به   شانازي 
له   ئَيوه   كه   بكه ين  ستراتيذييه وه  
وه رگرتووه ؟  كوردتان  بؤ  به غدا 
پؤستي  چه ند  له به رخاتري  ته نيا 
كه  چوونه   هه ر  بَيبايه خ،  سياسيي 
به غدا باني مه قانتان كرده  سنووري 
به شَيكي  كوردستانء  هه رَيمي 
كوردستانتان  خاكي  زؤري 
ئه گه ر  ــيــه وه ،  راپــرســي خسته  
دابإاوه كاني  ناوچه   كه ركوكء 
لَيده رچَيت كه  خؤمان دؤإاندمان، 
گرنگه كاني  ده ستكه وته   ئــه ي 
ده ستتان  به   كه   كامانه ن  ديكة 
به پَيي  نايزانين؟  ئَيمه   هَيناونء 
له ماوه ي   لڤين  گؤڤاري  زانياري 
په رله مان  ئه ندام   (٢٤) ساَلدا   (٤)
نــه كــردووه و  قسه يان  يه كجار 
له سه ر  دينار  مليؤن   (٢٥) مانگانه  

حسابي كورد مووچه  وه رده گرن، 
له   كه   ئه وانه ي   زؤري  به شَيكي 
هه بووه   سووديان  نه ك  به غدان، 
زياني زؤريشيان به  دؤزي كورد 

گه ياندووه .
هه َلبژاردنه و  كاتي  ئَيستا 
به خشينه وه ي   كــه وتــوونــه تــه  
دابه شكردني  ده مانچه و  پــاره و 
ئه و،  ئه مء  دامه زراندني  زه ويء 
كاره با  ء  ئاو  له والشه وه   بةآلم 
ئه م  بؤ  پارانه ي   ئه و  هه موو  نييه ، 
مه به ستانه  به كارده هَينرَيت موَلكي 
زه وتتان  ئَيوه   ميلله ته يه ء  ئه م 
بؤ  خه رجكردني  له بري  كردووه ، 
خه َلكي  ويژداني  خزمه تگوزاري 
ئه مجاره ش  ده تانه وَيت  پَيده كإن، 
بؤ  به ده ستبهَينن  خه َلكي  ده نگي 
هه بَيت  شه رعييه تتان  ــه وه ي   ئ
وآلت  ساماني  تاآلنبردني  به   بؤ 
هاوآلتييان،  خزمه تي  بؤ  نــه ك 
له كاتي  هه ر  بؤچي  تَيناگه م  من 
ده ستتان  ئاوا  هه َلبژاردنه كاندا 

كراوه يه و ده ستكراوه  ده بن؟ 
گوماني تَيدا نييه  كه  كؤمه َلَيك 
ــرس هــه ن  چــاوه إوانــي  ــه رپ ب
رؤژَيكي له م شَيوه يه ن بؤ ئه وه ي  

ده ستي خؤيان بوه شَينن،
د.به رهه م  جه نابي  به إَيزم 
لَيبكه يته   ئه ومان  ئه مء  ده ته وَيت 
گه رداني  پاشا  ــوورء  س هَيَلي 
ده بوايه   بَيت؟  بـــه رده وام  هــه ر 
كه ركوكء  له سه ر  سازشكردن 
هَيَلي  بكه نه   دابإاوه كان  ناوچه  
راپرسييه وه ،  نه يانخه نه   سوورو 
نه ك ئه مه ي كه  جه نابت مه به ستته ، 
له ماوه ي  ئَيوه وه   به پَيچه وانه ي 
ــه رؤك  س  (٣) ســه رؤكــايــه تــي 
ـــه ره ب عـــه الويء  ــــري ع وه زي
كه ركوك  ماليكيدا،  جه عفه ريء 
سازشيان  سوورو  هَيَلي  كرايه  
نه كردء رازي نه بوون بگه إَيته وه  

سه ر هه رَيمي كوردستان.
ديبلؤماسيدا  بواري  له   كورد 
سفردايهء   ئاستي  له   تَيشكاوه ء 
دؤستايه تي زؤربه ي  اليه نه كاني له  
ناوه وه   ئاستي  له سه ر  ده ستداوه ، 
ده سةآلته   به م  بإواي  جه ماوه ر 
ــه ي  ده ســةآلت  ــه وان ــاوه ، ئ ــه م ن
به إَيوه ده به ن ته نيا بير له  خؤيانه  

ده كه نه وه .
زؤر  بارودؤخَيكي  له   يه كَيتي 
يه كجاري  به   نزيكه   خراپدايه ء 
كؤمه َلَيك  هه َلبووه شَيته وه ، 
ئــه وه ي  له بري  هــه ن  بــه رپــرس 
هه وَلبده ن يه كَيتي به  يه كگرتوويي 
بمَينَيته وه،  هه وَلده ده ن ده ستكه وتي 
تايبه تي خؤيان هه بَيت،  تائَيستاش 
ئه وه ي ده توانَيت يه كَيتي له  مردن 
تاَله بانييه ،  به إَيز  بكات  رزگــار 
ئه گه ر تاَله باني به  په رؤشه وه يه  بؤ 
رَيگا  باشترين  يه كَيتي،  مانه وه ي  
ئه وه يه  واز له  پؤسته كه ي بهَينَيتء 
رَيگاي  گشتييء  سكرتَيري  وه ك 
دووه م نييه، زؤرن ئه وانه ي  دژي 
ده ستبه رداري  تاَله باني  ئه وه ن 
ده يانه وَيت  ببَيتء  پؤسته كه ي 
كؤبكه نه وه ء  سامان  زؤرترين 
يه كَيتي،  خاوه ني  ببنه   ــار  دواج
بةآلم ئه وه ي  پَيشبيني ده كرَيت له  
ئه نجامي هه َلبژاردنه كاني داهاتوو 
ده بَيته   نايه ته ديء  ئاواته يان  ئه و 

خه وني شاعيرانه.

سه ركرده و هيََلي سوور

سالَح ژاژلَه يي 
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هاوثةمانيي: ليستي ئةندامَيكي
سروشتييةكاني سامانة وةزيري

نةوت  يةدةطي نابَيت هةرَيم  حكومةتي
ئاشكرابكات

  

سياسيي مةبةستَيكي
هةبووة يةدةطي كوردستانةوة ئاشكراكردني نةوتي ثشت لة

كانَيسكاني عةبدوَلآل سةالم ديدارَيكي تايبةت لةطةَل داهاتوودا ذمارةي لة

وةبةرهَينانء رةوشي لةسةر قسة كة بآلودةكرَيتةوة

دةكات كوردستان ئابووري بارودؤخي

ل٤

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

بؤ بةرزبووةوة دينارةوة هةزار (١٦٠)
هؤكارى ضاودَيرانيش هةزارء (١٦٦)

دةطةإَيننةوة بؤ ئةو بةرزبوونةوةية
ئاَلتون لةسةر خواست زيادبووني

% 0.037 

بازاإةكانى لة نةوت بةرميل يةك بةهاى
بةرزبووةوة دؤالرةوة (٥٢) لة جيهاندا

شارةزايانيش ئةمريكىء دؤالرى (٥٣) بؤ
بؤ دةطةإَيتةوة هؤكارةكةى رايانواية،

نةوت لةسةر خواست زيادبووني

%0.076

بةرامبةر دؤالرى ئةمريكى لة بةهاى
هةزار (١١٧,٩٥٠) لة عَيراقى دينارى
(١١٨)هةزار بؤ بةرزبووةوة دينارةوة

بؤ دةطةإَيتةوة ئةوةش دينار،
ناوةنديى بانكى سياسةتةكانى

دؤالردا بازاإى لةخستنة

% 0.001

تالَةباني: بايز
ثةرلةماني دةطاتة بودجة ئايندة هةفتةي

كوردستان

ئامار: بواري ثسثؤإيَكي
بن، ئاشكرا كوردستان داهاتةكاني ثيَويستة

كوردستانة خةلَكي هةموو هي ضونكة

ل٤

حسَينشةهرستانيد.ئاشتي هةورامي
ل٧

ل٥
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دةزانن هةَلة بإيارة بة ئةو كارطةكانيش خاوةن زياددةكاتء كارةبا كارةبا بةهاى وةزارةتى

(١٠٤)ى كنتؤن ثَيشانطاى  لة بةشدارييان كوردستان هةرَيمى ناردنكارانى هاوردةو يةكَيتى   
ناردنكارانى هاوردةء يةكَيتى سةرؤكى عةبدوإلةحمان، مستةفا شَيخ لةوبارةيةوة كرد. ضين وآلتى
شارى لة ئَيستا دهؤك سلَيمانىء هةولَيرو شارةكانى بازرطانى (٢٠) رايطةياند: كوردستان، هةرَيمى

دةبَيت. بةردةوام رؤذ ثَينج ماوةى كة ثَيشانطاكةدا، لة بةشدارن كوانجؤ
ثَيشانطاكة ئاماذةى بةوةكرد كة كوردستان هةرَيمى يةكَيتى هاوردةء ناردنكارانى سةرؤكى
ضينى كؤمثانياى (١٨٥٠) لة ضينء زياتر وآلتى كؤمثانياكانى بةرهةمى كاآلو شمةكء بة تايبةتة
بةشدارييان بانطهَيشتكراونء سةرانسةرى جيهانةوة بازرطان لة مليؤن يةك كة تَييدا، بةشدارن

كردووة. تَيدا
ماوةى دووجار دةكرَيتةوةو ساَلَيكدا لة ثَيشةنطاية ئةو كة ئةوةشى روونكردةوة، مستةفا شَيخ
ثَيشانطاكةوةو سةرثةرشتيارى لةاليةن بازرطانانى كوردستان ساَلَيكة ضةند بةردةوامة، ساَلة (٥٢)

بانطهَيشت دةكرَين. كوردستانةوة هةرَيمى ناردنكارانى هاوردةو رَيطاى يةكَيتى لة

دةكةن ئاشكرا سامانةكانيان عَيراق حكومةتى ديكةى وةزيرى دوو
حكومةتى ديكةى وةزيرى هةيةء دوو درَيذةى بةغدا سامان لة سةروةتء ئاشكراكردنى
ئةو بةثير كةمتر ثةرلةمانتاران بةآلم ئاشكراكرد، دةستةى نةزاهة بؤ خؤيان سامانى عَيراق

ضوون. مةسةلةيةوة
ئةلزوبةيدى جةبر بةياننامةيةكدا بآلويكردووةتةوة كة باقر لة عَيراق نةزاهةى دةستةى
دوو لة مةدةنى، كؤمةَلطاى بؤ كاروبارى وةزيرى دةوَلةت جةعفةرى تامر دارايىء وةزيرى

ئاشكراكردووة. نةزاهه خؤيان بؤ دةستةى سامانى رابردوودا رؤذى
سامانى خؤيان ثلةيةدان لةو بةرثرسانةى وةزيرو ئةو ذمارةى بةياننامةية، بةثَيى ئةو
ناوة. هةنطاوةيان ئةو ثةرلةمانتار تةنيا (٦) كةس، بةآلم (٤٢) طةيشتووةتة ئاشكراكردووة،

دةستيثَيكرد، جَيطرةكةيةوة سةرؤك وةزيرانء عَيراق لة بةرثرسانى سامانى ئاشكراكردنى
لة وآلتدا. طةندةَليية نةهَيشتنى ثرؤسةية لةو ئامانج بةرثرسان بةثَيى لَيدوانى

ئةنجامداوة راستةوخؤ بةدانوستانى تــــةندةرو بةبآ نةوتي طريَبةستى (٢٢) هةرَيم حكومةتى
(١) بة هةموو بةرميلَيك دةفرؤشرا ئةوكاتة
(١٥٠) بة رابردوودا ساَلي لة بةآلم دؤالر،
بةوشَيوةية بابةتةكة دةفرؤشرا، دؤالر
كةم بيرة  لة نةيانويستووة كة ــووة  ب

بكةن. نةوتييةكان ثارة سةرف
رؤذنامة: ئةوطرَيبةستانةي حكومةتي
طةشةثَيداني بؤ كردوويةتي عَيراقي
هةرَيمي ناوضةكاني نةوتييةكاني، بيرة

ئايا نةطرتووةتةوة، كوردستاني
ئةو خؤي  نيية هةرَيم مافي 

بكات؟ طرَيبةستانة
نةوتء وةزارةتي بوو ثَيويست *
دامانمةزراندووة دةستانةي ئةو
بإيار، دةركردني ثالندانانء بؤ
عَيراق هةموو  نةوتي بة طةشةيان 
حكومةتي بةآلم بةيةكةوة، بداية
هةرَيميكوردستاندةستثَيشخةريي
بةعسدا سةردةمي  لة ــردووةء  ك
لة ـــردووة، ك طرَيبةستيان  (٥)
دانــووســتــانء ــةو ــي ئ ــةردةم س
حكومةتي لةطةأل جياوازييةشدا
طةشةثَيداني بابةتي لة ناوةندي
(٢٢) هةرَيم حكومةتي كانةكاندا،
مؤركردووة ديكةي طرَيبةستي
كة كؤمثانيايةكيشدا ضةند لةطةأل
بةشَيكيش الوازن،  زؤرينةيان
ئةو دةكةوَيتة طرَيبةستانة لةو
سنووري لةدةرةوةي كة كانانةوة
طرَيبةستي كة كوردستانة، هةرَيمي
ياساي بةثَيي كة  بةشداريكردنة، 
رَيطاي طرَيبةستانة ئــةو ــةوت ن

ثَينابةسترَيت. ثشتي ثَينادرَيتء
ئَيوة لة وتارةكانتاندا رؤذنامة:
كة بـــةوةكـــرد ئــامــاذةتــان 
باشترة، موشارةكة طرَيبةستي
ئةو كوردستان هةرَيمي بؤ بةآلم

دةزانن؟ خراث بة طرَيبةستانة
طرَيبةستي نةموتووة من *
بةَلكو ــرة، ــاشــت ب ــة ــارةك ــوش م
لةو يةكَيكة ــةوة ئ وتــوومــة من 

ثآ ثشتي دةتوانرَيت كة طرَيبةستانةي
ئةطةر من بؤضووني بة بةآلم ببةسترَيت،
لةسةر هةبَيت سياسيي  رَيككةوتنَيكي 
ثَينابةسترَيت، ثشتي طرَيبةستة ئةو ئةوةي
ئةو ضونكة هةية، ديكةمان  ضارةسةري
سياسةتي ــةآلتء دةس لة طرَيبةستانة

كةمدةكاتةوة. دةوَلةت
ــة الوازةكــانــي ــاَل خ رؤذنـــامـــة:

هةرَيم حكومةتي طرَيبةستةكاني
ضيية؟

ئةوة هةرَيم حكومةتي  نوَينةراني  *
نوآ عَيراقي نةوتي ياساي كة دةزانــن
ئةو خؤي اليةنَيك نادات هيض دةسةآلت بة
رَيكخستنَيكي ضونكة مؤربكات، طرَيبةستانة
فيدراَليء دةستةي وةكو هةية، دياريكراو
رةزامةندبن دةبَيت ئةوانة كة طاز، نةوتء
دةبَيت طرَيبةستانة، ئةو لةسةر
كآ دةبــَيــت كة روونبَيت ــةوة  ئ
بإيار كــآ بــكــات، دانــووســتــان
دانووستانكار دةستةي  دةدات،
تَيدابَيت، اليةكي هةموو نوَينةري
عَيراق طةشةثَيدراوةكةي ياسا
كوردستان هةرَيمي دةداتة ماف
رَيطاي دانووستان بكات، بةآلم كة
ثَيناداتطرَيبةستمؤربكات،ئةوةش
لةبةر نيية هةتاهةتاية، مافَيكيان هيض
هةرَيم حكومةتي جياوازييةش ئةو
ئةنجامداني لة بــةردةوامــبــوون
طرَيبةستي (٢٢) طرَيبةستء
لةكاتَيكدا ئةنجامدا، ديكةشيان
ئةنجاميان تةندةرةوة رَيطاي لة
خستنةإووةوة رَيطاي لة نةداوة،
راستةوخؤ دانووستاني بة نةبووة،
طرَيبةستي كردووة، كارانةيان ئةو
ئةنجامداوة، (psa)يان موشارةكة
رَيككةوتني عَيراقدا  لة تائَيستا  كة
ئةوةش دواي نةكراوة، لةسةر
هةية ناإاستيان  جياوازي خاَلي 
هةرَيم حكومةتي ناوةنددا، لةطةأل
دانووستان بةخؤي داوة مافي
ئيلتيزامةكاني ئيمزاي بكاتء
دةطةيةنَيت ئةوة ئةمةش كردووة،
نوَينةرايةتيي هةرَيم حكومةتي كة
ئةو دةكــــات، ــراق ــَي ع ــوو  ــةم ه
مادةيةكء كة دةكات طرَيبةستانة
موَلكي سةرةكييةء رةطةزَيكي
ئــةوةش عَيراقييةكانة، هةموو
كؤتاييةدا ــةم ل ــةآلم ب هــةَلــةيــة،
حكومةتي كة ئةوةمداوة سةرنجي
هةَلةيةدا ئةو بةهةمان  بةغداش

ئةنجاميداوةء هةرَيم حكومةتي كة دةإوات
ئةنجامدةدات. طرَيبةست هةمان

شَيوازي الوازي  ديكةي  خاَلَيكي
تائَيستا كة ئةوةية هةرَيم طرَيبةستةكاني
((bones)هبة) تةنيا بةَلكو نيية، واريدات
حكومةتي بةدةستي تائَيستا ئةوةش هةية،
نةدراوةتة كوردستانةوةية، هةرَيمي
تائَيستا ضونكة مةركةزيش، حكومةتي
لة بةآلم لةنَيوانياندا،  هةية جياوازيي 
نةوتة، لةو دةبَيت سةروةتةي ئةو كؤتاييدا

نابَيت. هةرَيم بؤ تةنيا
جياوازيانة ئةو ئايندةي رؤذنامة:

دةبينيت؟ ضؤن
دانةنيشنء سياسييةكان ئةطةر *
ذوورة لة تةنيا  نــةكــةن، دانووستان
يةكةوة بةسةري سةربنَين داخراوةكاندا
بكةون، رَيك  تَيبطةنء لةيةكتر بؤئةوةي 

وندةبَيت. عَيراق سوودي
هيض ــا ــســت ــَي ــائ ت ــــة:  ــــام رؤذن
لةو ثَيكردويت راوَيذيان اليةنَيكيان

طرَيبةستانةدا؟
خؤمم بؤضووني من بةآلم نةخَير، *
زياتر لة لةوبارةيةوة بآلوكردووةتةوة
كارةيان ئةو سياسييةكان وتارَيكدا، لة
لةو نةبووم بةشَيك من تائَيستا كردووةء
راوَيذَيكيان هيض بإيارانةء دانووستانء
تايبةتم دانيشتني من ثَينةكردووم،
وةزيرى عةبدوَلآل، ئاشتي لةطةأل كردووة
لة هــةرَيــم سرووشتيةكانى سامانة
ئةطةر وتي ئةو ئةنجامء طةشتينة كؤتاييدا
دانيشتنةمان ئةم ثَيكةوة سةرةتاوة لة
نةهاتايةتة طرفتانة ئةو لةوانةية بكرداية،

رآ.
نةوتي ياساي  رةشنووسي كاتَيك 
بووين، كةس سآ نووسييةوة، عَيراقيمان
ئاشتي ثَيويست بوو وةزيري نةوت.. منء
سةرةتايةكي بؤئةوةي  بواية، لةطةَلماندا 
بةآلم ثرسيم، من دابناية، يةكطرتوومان
بة كاتَيك بــةآلم ــةدامــةوة، ن وةآلمــيــان 
ثَييان كة دامــةوة  وةآلمــي وت،  ئاشتيم
نةكردووة، بانطهَيشتيان رانةطةياندووةء

زؤر ناخؤشبوو. ئةوةش

سياسةتي   ئةطةر

لة نةوت

سةرتاسةري عَيراقدا

يةكنةخرَيتء

يةكطرتوو ثالنةكان

زؤرتر نةوت نةبن،

دةبَيتة هؤكاري

دووركةوتنةوة، لَيك

نةك هؤكارَيك بؤ
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عومةر بةرهةم

بةيروت

(٢-٢)

بواري ثسثؤإي شةفيق، د.تاريق
دامةزرَينةراني لة  يةكَيك ــةوتء ن
لة عَيراق لة نيشتماني نةوت كؤمثانياي
ياساي داإَيذةراني لة يةكَيك ١٩٦٢ء ساَلي
وآلتي دانيشتووي  عَيراقيء نةوتي 
سآ لةو بووة يةكَيك هةروةها بةريتانيا،
نةوتي ياساي نوَيي رةشنووسي ثسثؤإةي
لةبةشيدووةمي عَيراقياننووسيوةتةوة،
رؤذنامة، لةطةأل تايبةتةيدا ديدارة ئةم
نةوت ساماني مةترسييةكاني بة ئاماذة
هةَلةء لةسةر عَيراقييةكانء ئةو دةكات
حكومةتي كة دةكات الوازانةش خاَلة
لة ئةنجاميانداوة ناوةند هــةرَيــمء

نةوتييةكاندا. طرَيبةستة بةستني

نةوت عَيراقدا لة ضؤن رؤذنامة:
ثيشةسازيي؟ رةطةزَيكي دةكرَيتة

بة بؤ هةية سانسؤر جؤري ضةندين *
لة سوودماندا ئةوةش سياسيكردني نةوت،
سانسؤرانة ئةو ملكةضي  نابَيت  كة نيية
لة تةواو سوودي ناتوانين ضونكة ببين،
نةوتدا، ساسيبووني بة لة وةربطرين نةوت
رَيكخستنةكاني دةكــات ثَيويست بؤية
ثيشةيي شَيوازي لةسةر نةوت بــواري
باسي كاتَيك من سياسي، نةك رَيكبخرَيت
دةرهَيناني بؤ دةكةم فيدراَلي دةستةي
بة بدات، بؤئةوةي بإيارةكان خؤي نةوت،
ئةو كةسانةي خاوةني بإيارن بؤضووني من
بإيارةكانيان ثَيويستة دةستةيةدا، لةو
ضونكة بدةن، ثيشةيي بنةمايةكي لةسةر

كةساني بة ثَيويستي بإياردان تواناي
لةبواري ــارةزا ش هونةرييء ــارةزاء ش
هةية، بإياردا داني لة حةكيمبوون نةوتء
وةزيرء ضةند هَيناني لة باشترة زؤر ئةوة

بدات. بإيارانة ئةو كة سياسييةك
نةبووني ثيشةيي  رؤذنـــامـــة: 
كاريطةرييةكي ض نةوت ثيشةسازيي
هةبووةء عَيراقدا لة ثَيكةوةيي لةسةر

دةبَيت؟
نةوت من ئةطةر سياسةتي بإواي بة *
يةكنةخرَيتء عَيراقدا  سةرتاسةري  لة
زؤرتر نةوت نةبن، يةكطرتوو  ثالنةكان
نةك دووركةوتنةوة، لَيك هؤكاري دةبَيتة
ئةطةر ضونكة ثَيكةوةذيان، بؤ هؤكارَيك
تايبةتي سياسةتي كوردستان نموونة بؤ
لة نةوتدا،  ثيشةسازيي لة هةبَيت خؤي 
لةوانةية كة هةية ديكة هةرَيمي ئايندةدا
سةربةخؤييخؤي وةرطرَيتلة بإيارةكانيدا
ئةوةش بةسرة)، هةرَيمي بة ئاماذةدان (بة
ئايندةي بؤ ئازاربةخشة ماندووكةرء زؤر
هةرَيمَيك ضةند  هةمانكاتدا لة  عَيراق،
ضؤن حاَليان نيية، نةوتيان كة ثةيدادةبَيت
بةشي هةرَيمَيك هةر لةكاتَيكدا دةبَيت
سياسةتَيكي بةكاردةهَينَيتء نةوت خؤي
دةخاتة جياوازيي ئةوةش دةبَيت، جياي

نَيوانيانةوة.
ثرسيارة ئةو كاتةدا  لةم دةبَيت  ئَيمة
دةكرَيت حةريجةدا  كاتة  لةم كة  بكةين
دابةش نةوتدا لةبواري دةسةآلتةكان
ثارَيزطاكان بؤ بــإيــارةكــان بكرَيتء
بإياري فرة ئةمةش كة بهَيَلرَيت؟ بةجآ
داواي كورد ئةمإؤ  ئةوةي  دروستدةكات، 
بةسرةش داواي سبةينآ دةكات، دوورنيية
تواناي بة  ثشت نزيكةيي) (بة كة  بكات،
ئةمةش كة دةبةستَيت، بيانييةكان كؤمثانيا

نيية. كوردء عَيراقدا سوودي لة
لة نةوت ضاَلة  ضةندين رؤذنامة: 
بةآلم ــةوة، ــوون دؤزراب كوردستاندا
لةو ناوضةكة داثؤشرابوو، سةريان
نةوتيان بَيبةشكرابوو، ثيشةسازيية
بة ئةوة ئايا نةدةهَينرا، بةرهةم تَيدا

ئَيستادا لة كة نازانيت سروشتي مافَيكي
ثيشةسازيية لةو  سوود  هةرَيم

وةرطرَيت؟
قؤناغةمان ئةو ئَيمة *

هيض ــدووة، ــةإان ــث ــَي ت
كــــوردء تــوركــمــانء
لة نيية ــك  ــَي ــةرةب ع
نةزانَيت ئةوة عَيراقدا
موَلكي ـــةوت  ن ــة  ك
عَيراقييةكانة، هةموو
ـــةي ـــران ـــي ئـــــةو ب
دؤزرابـــــوونـــــةوةء
ثَينةدرابوو، طةشةيان
ئيمتيازاتدا سةردةمي لة
(ipc) كؤمثانياي كة بوو،
عَيراقي نةوتةكاني كانة

دةبــردء بةإَيوة
خـــؤيـــان

ثَيشتر جيهاندا، هةموو لة بإياردةبوون
طرتبوو دةستي هةبوو كؤمثانيا (٧ -٦)
بةتايبةتي وزةدا، سةروةتةكاني  بةسةر
دةرياندةهَينا، دةياندؤزييةوة، خؤيان نةوت،
كــؤنــتــرؤَلــي دةشــيــان فــرؤشــتــةوة،
كؤمثانيايانةش ئةو دةكرد، نرخةكانيشي
ثيء بي  تؤتاأل، ئةسؤش، (مؤبأل، وةكو
نةوتيانةي دؤزينةوة لةو  ئةوكاتة تشَيل)،
كة دةكردةوة لةوة  بيريان زؤر  دةيانكرد
حكومةتي نةدةن، نةوتييةكان بيرة بة طةشة

تةنيا ثَيدابوونء ئيميازاتي ئةوكاتة عَيراقيش
هةموو لة ئةوةش لَيوةردةطرتن، زةريبةي
تةنيا لة بة نةك بةربآلوبوو ناوضةيةدا ئةم
طةشةي ئةوةش دؤخةكة بةآلم دواي عَيراق،
لةدةست خؤيان سةربةخؤيي طةالن كردء
بيرانةش ئةو بؤ راطةياند، كؤمثانيايانة ئةو
كؤمثانيايانة ئةو كاتَيك ثَيكرد، ئاماذةت كة
كةمة، بةرهةمةكةي دةركةوتووة بؤيان
ئابووريي بةجَيهَيَلراوة، داثؤشراوةتةوةء
نةبووة، هاندةر هةمانشَيوة بة بازاإيش
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دةكات  وآلت باآلكانى فةرمانبةرة مووضةى كةمكردنةوةى داواى عَيراق وةزيرى دارايى
مووضةى بةرثرسانى كةمكردنةوةى داواى عَيراق، دارايى وةزيرى زوبةيدى، باقر جةبر بةيان

بؤ ئاستى نيوة. وآلتى كرد باآلى
ئةو كةمكردنةوةى «بةمةبةستى وتى:  ديجلة راديؤ سايتى بؤ  لَيدوانَيكيدا لة زوبةيدى
مووضةى داواكارم ئاساييدا هةية، فةرمانبةرانى باآلكانء فةرمانبةرة لةنَيوان كة جياوازييةى

كةمبكرَيتةوة». نيوة ئاستى بؤ سةرؤكايةتى هةرسآ نوَينةرانء ئةنجومةنى ئةندامانى وةزيرو
بؤ كردووة كارى وةزارةتةكةى كة  روونكردووةتةوة ئةوةى  دارايى وةزيرى هةروةها
ئةو جَيبةجَيكردنى نةوت، نرخى دابةزينى بةهؤى بةآلم خانةنشينان،  مووضةى زيادكردنى

راطرتووة. ثرؤذةيةى

دةكات ثةرلةماني كوردستان بة ثَيشكةش بازاإ رَيكخستني ياساي هةرَيم ثرؤذة حكومةتي

بواري نةوت: ثسثؤإي تاريق شةفيق،

ئةنجامداوة راستةوخؤ بةدانوستانى تــــةندةرو بةبآ نةوتي طريَبةستى (٢٢) هةرَيم حكومةتى
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عارف ستارة

دابةزينى جَيطيرنةبوونء بيانووى بة
ثةسةندكردنى دواكةوتنى نةوتء نرخى
عَيراق، نوَينةرانى  ئةنجومةنى لة  بودجة
دواكةوتووةء مانطَيكة ضةند هةرَيم بودجةى
كوردستان، نةطةشتووةتة ثةرلةمانى تائَيستا
ئاماذة كوردستان هةرَيمى دارايى وةزيرى
دةطاتة بودجةكة ئايندة هةفتةى بةوةدةكات

ثةرلةمان.
دارايــى ــرى  وةزي تاَلةبانى، بايز شَيخ 
بة لَيدوانَيكيدا لة  كوردستان،  هةرَيمى
نرخى دابةزينى «بةهؤى وت: رؤذنامةى
بودجةى ثةسةندكردنى دواكةوتنى نةوتء
عَيراق، نوَينةرانى ئةنجومةنى لة طشتى
دواكةوتووة، كوردستان هةرَيمى بودجةى
كارةكانى ئَيمةء الى  طةشتووةتة ئَيستا
دةطاتة بودجةكة ئايندة هةفتةى تةواوبووة،

كوردستان». ثةرلةمانى
بودجةى لةوةكرد، باسى تاَلةبانى بايز
لــة(٨٢٨٣١٧٢) بريتية كوردستان هةرَيمى
بوارى بؤ دةضَيت بإى(٥٩٧٩٨٣٣) تريليؤن،
وةبةرهَينان بوارى بؤ ديكةى ئةوى تةشغيلة،
لةو هةر عةقاريش سولفةى كة تةرخانكراوة،

دانراوة. وةبةرهَينان بةشةى
دارايي وةزيري  بريكارى نةبي، د.فازأل 
كة ئاشكرايكرد، لَيدوانَيكيدا لة عَيراق،
١٢/٣١دا رؤذي لة نوآ ساَلي «بودجةي
١/١ي لــة ــوو ب ثَيويست  كؤتاييدَيتء 
ساَلي بودجةي بة كاركردن نوَيوة ساَلي
بةهؤي  بــةآلم  ثَيبكرداية، دةستى  ٢٠٠٩
ناو كَيشةكاني نةوتء نرخي طؤإانةكاني
ثةسةندكردني نوَينةرانةوة، ئةنجومةني
لةم بؤية دواكةوتووة، نوآ ساَلي بودجةي
نوآ ساَلي كاركردن بة بودجةي هةفتةيةوة

دةستثَيدةكات».
هةموو  لة ئابوورى، ستانداردى بةثَيى  
يةكةمء (تشرينى مانطةكانى لة وآلتَيكدا
بودجةى دةبَيت  ساَلَيكدا هةموو دووةم)ى 
بؤئةوةى ثةرلةمان، بطاتة دياريكراو
بكرَيت، ثةسةند بكرَيتء لةسةر طفتوطؤى
كاريطةريى دوابكةوَيت، هةركاتَيك بةآلم

دةبَيت. ثرؤذةكان دواكةوتنى لةسةر
ثسثؤإي شَيخاني، عةبدوَلآل نةسروَلآل
سةآلحةدين، زانكؤي لة مامؤستا ئابووريء
بودجة داناني «ضةمكي وتي: لةوبارةيةوة
مانط ثَينج واتة تةمموزةوة مانطي لة دةبَيت
طفتوطؤى ئامادةبَيت، ئايندة ساَلي ثَيش
كرابَيت، بؤ كؤتايي داإشتني بكرَيتء لةسةر
دةبَيت بكرَيت ثةسةند بودجة ئةوةي ثَيش
بخرَيتة ١/١وة لة ئامادةكرابن ذمارةكان
وآلتَيكدا هيض لة جَيبةجَيكردنةوة، خانةي
كردارييةوةء ساَلي  بخرَيتة بودجة  نةبووة

بكرَيت». داناني بة دةست
«دواكـــةوتـــنء ــآل وتــيــشــى: ــةســروَل ن
خؤيدا، لةكاتى بودجة ثةسةندنةكردني
ثالنء ئةو دةشَيوَينَيت، وةبةرهَينان شَيوازي
ثةيوةستن بة جَيبةجَيكردنيانةوة بةرنامانةي
ثَيويستيان ثرؤذانة ئةو ضونكة دوادةكةوَيت،
كاريطةريى تَييانداء كاركردن بؤ هةية ثارة بة
دروستدةكات». ثرؤذةكان لةسةر راستةخؤ
كة ثالنانةى «ئةو بةوةشكرد، ئاماذةى
لةكاتي ئةوةبووة بؤ دانراون، ثرؤذةكان بؤ

جَيبةجَيكردنةوة، بةآلم بوارى خؤيدا بخرَيتة
بةهؤى كة ماوةيةى ئةو ثةسةندنةكردنيء
تَيثةإبووة، بةسةريدا بودجةوة دواكةوتنى
ثــرؤذةكــان لــةســةر ــى  نــةرَي حاَلةتَيكي 

دروستكردووة».
نــةوتء نرخى  دابةزينى ـــارةى  دةرب
ثسثؤإة ئةو عَيراقدا، لة بودجة دواكةوتنى
«ئاَلوطؤإةكانى كة باسدةكات ئةوة ئابووريية
دواكةوتنى لةسةر كاريطةريى نةوت نرخى
ثَيى ئَيستا  بودجةيةى ئةو نيية، بودجة 
بةشَيوةيةكى ضونكة بودجة، ناوترَيت
لة دوورة نةكراوةء بؤ داإشتنى زانستى

ئابوورييةوة». ئامانجى
«دواكةوتنى وتى: شَيخانى هةروةها
دةشَيت كتوثإةو حاَلةتَيكى بؤ بودجة

ثاشكؤى بودجةيةكى لةوكاتةدا رووبدات،
دادةنرَيت، دةبَيت خةرجيي كةمبكةينةوة، بؤ
رةضاودةكةينء بودجة كورتهَيناني ياخود
ثاشكؤ بودجةيةكي بة  زيادبكةين،  داهات
بةآلم دةكرَيت، كَيشةية ئةو ضارةسةرى
دواكةوتني ئَيستادا وةك ئاسايي لةكاتي
ثاشكؤشمان بودجةي  نييةء راست  بودجة

ثَيويست نيية».
لةوة جةخت كوردستان ثةرلةمانى
مانطةكاني لة بودجة دةبَيت كة دةكةنةوة
ساَلَيكدا هةموو دووةم)ى يةكةمء (تشرينى
سةرةتاى لة بؤئةوةى ثةرلةمان، بطاتة

بةكاربهَينرَيت. بودجةية ئةو ساَلةوة
دارايــي ليذنةي ئةندامي تاهير، زرار
رؤذنامةي بة كوردستان،  ثةرلةماني  لة

مانطةكانى  لة  ٢٠٠٩ بودجةي «دةبوو وت:
٢٠٠٨ةوة دووةم)ي يةكةمء (تشرينى
ئابووريية ستانداردَيكى ئةوة بكراية، ثةسةند
بودجةى بَيت بةوثَيية ساَلَيك، هةموو بؤ
لةكاتى مانط  شةش كوردستان  هةرَيمى 

دواكةوتووة». خؤي
ثةرلةمانى دارايى ليذنةى ئةندامةى ئةو
بودجةي هةتا بةوةكرد، ئاماذةى كوردستان
بةشة نازانرَيت نةكرَيت، ثةسةند عَيراق
ئةطةر ضةندة،  كوردستان بودجةي هةرَيمى
نةبةستاية، عَيراق بودجةي بة ثشتيان
وا شتي ضونكة كارةساتة، بمانوتاية «دةبواية

نيية». راست
عَيراق حكومةتى هةفتةية سآ دوو
حكومةتى رةوانةى هةرَيمى بودجةي بةشة
ثةرلةمان ئةندامانى بةآلم كردووة، هةرَيم
بودجةية ئةو بة خةمآلندن كة داوايانكردووة،
حكومةت بةآلم كوردستان، ثةرلةمانى بطاتة
بودجةكةيان كة هَيناوةتةوة ئةوةى بيانووى

بؤدَيت. بةغداوة لة
«لةطةأل وتى: تاهير زرار لةوبارةيةوة
ثَيش دانيشتمء دارايى وةزيرى بايز، شَيخ
ئَيوة بودجةتان دةبواية مانط ثَيموتووة، ضةند
ثةرلةمانء بناردايةتة خةمآلندن بةشَيوةى
بودجة رانةوةستاناية، ضونكة عَيراق  لةسةر
ضةندمان ئةمساأل كة مةزةندةكراوة شتَيكي

ثَيويستة».
ثَييوتم بايز «شَيخ  وتى: ئةو  وةك بةآلم
بؤية بةآلم بنَيرين، بودجةية ئةو دةتوانين
ثارةكةمان لةبةرئةوةي نةمانناردووة
بؤ بماننارداية ئةطةر بؤدَيت، بةغداوة لة
بنارداية، ثةرلةماني بؤ حكومةت حكومةتء
نةماندةزاني دةهــات بؤمان ثارةيةي ئةو
نرخَيكي رؤذةي هةر نةوت ضونكة ضةندة،
ثةسةند عَيراق بودجةي هةتا بؤية هةية،
ضةندة، هةرَيم بةشي نةزانين نةكرَيتء

ثةرلةمان». نةينَيرينة بإيارمانداوة
زياتر لةحاَلةتى ئـــةوةى ــى ــةوةآلم ل
ثةرلةماني دةكــرا بودجة،  درةنطكةوتني
زرار بَيت؟ بَيهةَلوَيست هةروا كوردستان
داهاتي «هةندَيك كة  روونكردةوة  ئةوةى
ثارةية بإة ئةو بــةآلم  هةية، ناوخؤيمان
لة ئةطةر بكات كوردستان بةشى كة نيية
ئةوكاتة دةبواية نةيةت، بؤمان بةغداوة
وةربطرَيتء ديكة هةَلوَيستَيكي ثةرلةمان
ئاطاداربكاتةوة كورد سياسيي سةركردايةتيي
ناوةندي حكومةتي فةرمي نووسراوَيكي بة كة

دواخستنة». لةو بكردايةتةوة ئاطادار
كةى دةكات ثَيشبينى ئةوةى لةبارةي
زرار كوردستان،  ثةرلةمانى بطاتة بودجة 
كوردستان هةرَيمي «بودجةي وتى: تاهير
دةطاتة كةى نازانم وةزيرانة، ئةنجومةني لة
ثةرلةمان، طةيشتة كة هــةر ثةرلةمان،
ضونكة دةكرَيت،  بودجةكة لةسةر طفتوطؤ 
زياتريان هةندَيك كةمء وةزارةت هةندَيك
بواري دةخرَيتة ثةسةندكرا كة دانراوة، بؤ
طفتوطؤكة ماوةى ثَيدةضَيت جَيبةجَيكردنةوة،

بخايةنَيت». زياتر يان هةفتةيةك
ثسثؤإة ئــةو قسةكانيدا كؤتايى  لة 
بودجة دواكةوتنى بةثَيويستيزانى ئابووريية
لةسةر طفتوطؤى كوردستان ثةرلةمانى لة
ساآلنة كة بكرَيت حكومةت لة داوا بكرَيتء
تا ثةرلةمان بنَيرَيتة بودجةكة خةمآلندن بة 

بكرَيت. ثةسةند خؤيدا لةكاتى

جيهانيةكانةوة نرخة بة نين ثابةند دوو كارطةية ئةو ثَييانواية بازرطانان بةآلم كوردستان، لة ضيمةنتؤي طةورة كارطةي دوو بووني وَيإاي
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دةضيَتة ثةرلةمان وةخت بودجةيةكى درةنط
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ئيبراهيم ئارا

وةزيرىسةرضاوةسروشتييةكانىحكومةتى
هةرَيمى نةوتى يةدةطى بإى كوردستان هةرَيمى
هاوثةيمانيش ليستى ئةندامَيكى ئاشكراكرد،
خؤى ئاشكراى هةرَيم حكومةتى نابَيت ثَييواية 

بكات.
بةوةدةكات  ئاماذة  ئابوورى ثسثؤإَيكى   
مةبةستَيكىسياسيىلةثشتئاشكراكردنىكَيَلطة
حكومةتى لةبةرامبةر هةبووة نةوتييةكانةوة
كَيشةى طرَيبةستة كة لةكاتَيكداية ناوةنديدا، ئةمة
هةَلواسراوى بة هةردووال نَيوان نةوتييةكانى 

ماونةتةوة.
سةرضاوة وةزيـــرى هــةورامــى، ئاشتى 
لَيدوانَيكيدا لة هةرَيم، حكومةتى سروشتييةكانى
هةرَيمى لة نةوتةى ئةو  «رَيذةى  ئاشكرايكرد
مليار (٤٥ -٤٠) لةنَيوان هةية،  كوردستاندا 
دابإاوةكان بطةإَينةوة ناوضة بةرميلداية، ئةطةر
يةدةطى نةوتى رَيذةى كوردستان، هةرَيمى سةر

بةرزدةبَيتةوة». بةرميل مليار (٦٥) بؤ هةرَيم
ئةوةشى سروشتييةكان سةرضاوة وةزيرى
نةوتةى ئــةو قــةبــارةى كة خستووةتةإوو
دةرهَينان، بؤ ئامادةية كة كوردستان هةرَيمى
هةروةها دةخةمَلنرَيت، زياتر يان مليارَيك بة
كوردستاندا كة لة نةوتةى «جؤرى ئةو وتويةتى:

باشة». زؤر دةردةهَينرَيت
روونكردووةتةوة، ئةوةى هةورامى ئاشتى
(٢٥٠) تةقتةق «كَيَلطةى نةوتى بةرهةمهَينانى كة

رؤذدا». بةرميلة لةيةك هةزار
إؤيتةرز ئاذانسى بؤ تايبةتيدا لةلَيدوانَيكى
حسَين سةر هَيرشيكردة هةورامى ئاشتى
عــَيــراقء نــةوتــى ـــرى وةزي شةهرستانى، 
وةسفكردء رايطةياند، «فاشيل» سياسةتةكانى بة
إؤذانة نةوت  وةزارةتى ضةوتةكانى سياسةتة 
عَيراق بةئابوورى دؤالر مليؤنةها زيانى

دةطةيةنَيت.
نةوتى يةدةطى بإى ئاشكراكردنى دةربارةى
هاوثةيمانى ليستى ئةندامَيكى كوردستان،
وةزيــرى كة ــات،  ــةوةدةك ل باس كوردستان
يةدةطى بإى نابَيت سروشتييةكان  سامانة
لةوبارةيةوة ئاشكرابكات، نةوتييةكان كانة
طاز نةوتء ليذنةى ئةندامى حةسةن، بايةزيد
رؤذنامةى بة عَيراق،  نوَينةرانى ئةنجومةنى  لة
بإى سروشتييةكان نابَيت «وةزيرى سامانة وت:
كوردستان هةرَيمى نةوتييةكانى كانة يةدةطى
بَياليةنء اليةنَيكى دةبَيت  بةَلكو  ئاشكرابكات،
جَيطركةكؤمثانيا نةوتييةكانن، ئةوةئاشكرابكةن،
خاوةن كة دةوَلةتانةى ئةو هةموو لة ضونكة
بإةكةيان دةكةنء ئاشكراى كؤمثانياكان نةوتن،

دياريدةكةن».
هةموو لة نــةوت «يةدةطى وتــى: بايةزيد

كة بةرميل، مليار (١١٥) بة خةمَلَينراوة عَيراقدا
رَيذةيةى ئةو ١٧٪ى بإى كوردستان هةرَيمى
كانى (٤٢٥) بةآلم دؤزراوةتةوة، ئَيستا كة هةية
لة نةوتى عَيراق وةزارةتى كة ديكة هةن نةوتى

بكات». ئاشكرايان هةوَلداية
ئةوئةندامةىليستىهاوثةيمانىلةئةنجومةنى
لةجياتى «ئَيمة وتيشى: عَيراق نوَينةرانى
نةوتييةكانمان طرَيبةستة كَيشةى بَيين ئةوةى
ناوةنديدا حكومةتى لةطةأل دةستوور بةثَيى
ئاشكرا نةوت يةدةطى دَيين  ضارةسةربكةين،
حكومةتى لةاليةن بوترَيت نابَيت كة دةكةين
لةطةأل كَيشةمان ئَيمة هَيشتا ضونكة هةرَيمةوة،

نةوتيانة». طرَيبةستة ئةو لةسةر هةية ناوةنددا
ئابوورى بوارى ثسثؤإى نةسرةدين، لهؤن
دةرهَينانى لةبوارى توَيذينةوةى ضةندين كة
«يةدةطى وت: رؤذنامةى بة كــردووة، نةوتدا
وآلتان سياسةتى لةسةر  كاريطةريى  نةوت
ئابوورى، نةك سياسيية فاكتةرَيكى هةيةء
سروشتييةكان سامانة وةزيرى لَيدوانةى ئةو
ضونكة بووة، لةثشتةوة سياسيى مةبةستَيكى

حكومةتى لةطةأل كَيشةى  هةرَيم  حكومةتى 
نةوتييةكان، طرَيبةستة لةسةر هةية ناوةنددا
كارتَيكى وةك رَيطايةوة  لةو دةيةوَيت  بؤية
هةرَيمى وةك ئَيمةش كة بةكاريبهَينَيت، فشار

كوردستان خاوةنى نةوتين».
رَيكوثَيك سيستمَيكى «ئةطةر وتيشى: لهؤن
شةفاف بةإَيوةبباتء نةوتييةكان كانة
ئابووريى لةسةر طــةورةى  كاريطةريى بَيت،
طةورة بووذانةوةيةكى دةبَيتء كوردستان

تَيدةكات». رووى
لةهةرَيمىكوردستانداداهاتةكانىكوردستان
ناو نةضوونةتة نةوت داهاتةكانى طشتيىء بة
ئةندامانى كوردستانةوة، هةرَيمى بودجةى
هيض فرؤشَيكى ئاطادارى ثةرلةمانى كوردستان

نةوت نين.
لة دارايى ليذنةى جَيطرى مةجيد، جوتيار
رؤذنامة بؤ لَيدوانَيكيدا لة كورستان، ثةرلةمانى
ثةرلةمانى دارايــى ليذنةى وةك «ئَيمة وتى:
كردووة ئةوة بؤ بةدواداضوونمان كوردستان
دةفرؤشرَيت، دةردةهَينرَيت نةوتةى ئةو ئايا كة

دةَلَيت هةرَيم حكومةتى  نا، يان  هةية داهاتى
كة ئَيمةش نةفرؤشتووة، نةوتمان تائَيستا
ضى بة النةبَيت، دياريكراومان بةَلطةيةكى

بيسةلمَينين».
ثةرلةمانى لة دارايـــى  ليذنةى  جَيطرى
نةوت فرؤشى «ئةطةر وتيشى: كوردستان
ناوةندى حكومةتى بةئاطادارى دةبَيت هةبَيت،
ضونكة بكات، دةرةوةى هةناردةى بفرؤشَيتء
طشتيى بودجةى ناو دةضَيتةوة داهاتةكةى
ئاطاداريى بآ ناتوانَيت كوردستان بؤية عَيراق،

بفرؤشَيت». ناوةندى نةوت حكومةتى
وتى: نةسرةدين لهؤن لةوبارةيةوة هةر
حكومةتى لة بودجةى تائَيستا شةفافيةت «مادام
بودجةى ناو نايةنةوة داهاتةكان نييةء هةرَيمدا
بؤ دوورنيية ئةو داهاتانةى نةوت هةرَيم، طشتيى
بيبةن دةسةآلتدارةكان حيزبة بضَيتء ئةمالوال
بكرَيت كة قازانجى خةرج بؤخؤيانء لة شتَيكدا
كاتَيك ضونكة نةبَيت، تَيدا كوردستانى ئابووريى
لة شةفافيةت مامةَلةكراء ياساوة لةسةروو
شتةكان شيرازةى هةموو دارايى وآلتدا نةبوو،

تَيكدةضَيت».
وردى بة  «ئةطةر وتــى: ئةو وةك بــةآلم
بودجةدا لة كوردستان هةرَيمى داهاتةكانى
ضؤنَيتى لة هةبَيت شةفافيةت بكرَيتء ديارى
ديارى داهاتةكانيان نةوتييةكانء طرَيبةستة
طشتيى بودجةى ناو دةضَيتةوة ئايا كة بكرَيت،
عَيراق يان بودجةى هةرَيم، ئةوكات كةس طومان

اليةنَيك». كةسء هيض ثاأل ناداتة
زؤرةى قازانجة ئةو ــذةى رَي دةربــارةى 
كوردستاندا، لة نةوتييةكان كؤمثانيا بة دةدرَيت
حكومةتى كة لةوةكرد، باسى نةسرةدين لهؤن
بداتة قازانج  زؤر  رَيذةيةكى ناضارة  هةرَيم 
وآلتَيكى سةربةخؤ ضونكة نةوتييةكان، كؤمثانيا
فةرزى ناتوانَيت عَيراقدا  لةناو هةرَيمَيكة  نييةء
ثارةيةكىستانداردىنَيودةوَلةتيان بكاتكة ئةوة

ثَيبدات.
نةوتن، خــاوةن كة وآلتانةى  ئةو هةموو
،١٩٥٣ ساَلى لة لةدواى شؤإشى نةوت بةتايبةت
راستةوخؤى كاريطةريى كراء ئَيراندا لة كة
دروستكرد، ناوةإاست خؤرهةآلتى لةسةر
كؤمثانيا بدةن بة زؤر قازانجَيكى ئامادةنةبوون 
سى لة بةتايبةت شؤإشةو ئةو دواى نةوتييةكان،
كرَيى تةنيا وآلتانة ئةو هةموو ساَلى رابردوودا
بةثَيى ئةوةش دةدةن، كؤمثانيايانة ئةو كارى

تَيثةإناكات. ٪٣ كة رَيذةكةى رَيككةوتن دةبَيت
بوارى ثسثؤإةى ئةو قسةكانيدا  لةكؤتايى
بة نادرَيت قازانج وآلتَيكدا هيض «لة وتى: ئابوورى
كاريان دةستى كرَيى بةَلكو نةوتييةكان، كؤمثانيا
تَيثةإناكات، ٪٣ كة كةم رَيذةيةكى بة دةدرَيتآ
٪٤٠ رَيذةى سةروو هةرَيم  حكومةتى  بةآلم
كة نةوتييةكان، كؤمثانيا بة دةدات قازانج

زؤرة». زؤر رَيذةيةكى

ئابووري دةبَيت قةيرانى عَيراق دووضارى داهاتوودا ساَلى لة ئةوا نةبَيتةوة، بةرز نةوت نرخى ثَييواية، ئةطةر عَيراق وةزيرى دارايي
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هةية» كردنييةوة ئاشكرا ثشت لة سياسيى «مةبةستَيكى

سةرضاوة   وةزيرى
يةدةطى سروشتييةكان بأى

ئاشكرادةكات كوردستانى نةوتى

هاوثةيمانى: ليستى ئةندامَيكى
حكومةتى سروشتييةكانى سامانة وةزيرى نابَيت

نةوت ئاشكرابكات بإى يةدةطى هةرَيم
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دةهَينَيت بةدةست لوبنان لة ئةمريكي زانكؤي لة تةكنةلؤذي زانستيء ثرؤذةي باشترين خستنةإووي خةآلتي كورد خوَيندكارَيكي

رؤذنامة

ئامارء نةبوونى هؤكارى  ـــارةى دةرب
داهاتةكانى بودجةء  لةسةر ورد  زانيارى
داهاتانةى ئةو بإى شاردنةوةى كوردستان،
نةضوونةوةيان دةكةوَيتء حكومةت دةست كة
ئةم رؤذنامة هةرَيم، حكومةتى بودجةى ناو بؤ
ثسثؤإى فةتاح، ئيبراهيم ضاوثَيكةوتنةى لةطةأل

سازكرد. ثالنداناندا ئامارو بوارى
ئابوورى بــوارى  ثسثؤإانى رؤذنامة:
لةبةرئةوةى بودجة لــةوةدةكــةن، باس 
لةسةر نيية  تَيدا وردى زانيارى ئامارو 
دةكةوَيت، حكومةت دةست داهاتانةى ئةو
بةو سةبارةت ئَيوة راي ناياسايية، كةواتة

ضيية؟ بابةتة
كة لةوةدةكات باس هةرَيم حكومةتى *
خةرجدةكرَيت، مووضة بؤ بودجة زؤرى بةشى
بةشَيكيشىدةدرَيتبةوةزارةتةكانبؤثرؤذةو
كةميشى زؤر بةشَيكى خزمةتطوزاريىء
اليةنة حيزبء وةبةرهَينانةوة، بوارى دةضَيتة
هةر لَيدةبةن خؤيانى بةشى سياسييةكانيش
حكومةت لةسةر ثَيويستة بودجةية، بةآلم لةو
ئامارو زانيارى وردى لة بودجةداو شةفاف بَيت
ئةو هةموو خةرجييةكانء بة سةبارةت تَيدابَيت
بة دةكةوَيت، ئةطةر حكومةت داهاتانةى دةست
شارةوانيى بةإَيوبةرَيتى وةريبطرن نموونة
دةبَيت هةية، خؤى داهاتى ساآلنة كة سلَيمانى
ئةوداهاتانة ئةطةر بزانرَيتضةندىداهاتهةية،
دةبَيت بكاتةوة خةرجى خؤشى ثرؤذةكانى بؤ
وةزارةتء هةموو بؤ جا  بَيت،  ئاشكرا ديارو
ئةو هةيةء داهاتيان  كة ديكة شوَينةكانى 
بضَيتة دةبَيت  دةكةوَيت دةستيان كة ثارةيةى 
كة داهاتَيك  هةر كوردستانةوة، بودجةى ناو 
ثَيويستة دةكةوَيت هةرَيم حكومةتى دةست
هاوآلتييانى هةموو هى ضونكة بَيت، ئاشكرا
ضاودَيريى حكومةت  ثَيويستة كوردستانة، 
طومانة ئةو ئةوةى بؤ بَيت، لةسةر زياترى
بإةوَيتةوةالىهاوآلتييانكةداهاتىكوردستان

خةرج دةكرَيت. ضيداو ضؤن لة
دةكرَيت ضؤن  ثَيتانواية رؤذنــامــة: 
دارايي كاروبارةكاني زياتري ضاودَيريي
ئامارء كة لةكاتَيكدا بكرَيت، حكومةت

لةوبارةيةوة؟ نيية ثَيويست زانياري
زياتر دةبَيت دارايى ضاودَيرى دةزطاى *
زانيارى داتاو حكومةتةوة لةاليةن بكرَيت، كارا
بةباشى كارةكانى ئةوةى بؤ ثَيبدرَيت، وردى
ناتوانَيت ثةرلةمان ضونكة بةإَيوةببات،

بكات، حكومةت ضاودَيريى ورديية بــةو
ليذنانة ئةو دروستكرد، ليذنةيةكيان واضةند
وةزارةتةكانء هةموو سةردانى فرياناكةون
ثةرلةمان بكات، حكومةت بةإَيوبةرَيتييةكانى
بكاتء ضاودَيريى دةزطاى ضاودَيريى دةتوانَيت
بؤئةوةى بَيت، ثةرلةمان بة سةر دةزطاية ئةو
هةندَيكجار بةإَيوةبةرن، كارةكانيان باشتر
بةآلم الية، زانيارييان ضاودَيريى دةزطــاى
ئاطايان ثةرلةمان لة دارايى ليذنةى نيية لةوانة
لةطةأل هةمةئاهةنطى بة دةبَيت ثةرلةمان لَيبَيت،
كارةكانى ضاودَيريى زياتر ضاودَيريدا دةزطاى
بكات. بودجة خةرجكردنى ضؤنَيتى حكومةتء
بؤ كة بودجةيةى ــةو ئ ــة:  ــام رؤذن
وةزارةتةكاندادةنرَيتدواىخةرجكردنيان،
لة راثؤرت داواى جارَيك مانط (٦) ثةرلةمان
ليذنةى جَيطرى بةآلم دةكات، وةزارةتةكان
ورد زؤر ئامارى دةَلَيت ثةرلةمان لة دارايى
لةوبارةيةوة بةإَيزت نيية، راثؤرتانةدا لةو

ضى؟ دةَلَييت
وةزارةتةكان هةموو طرنطة زؤر زؤر *
بؤيان كة بودجةيةى ئةو  خةرجييةكانيانء
تةسليمى ورد ئامارَيكى بة دابينكراوة،
بوارى ثةرلةمانىبكةنءهاوآلتييانيشبيزانن،
ضاوى كةس هةموو طرنطةو شتَيكى دارايى
هةبَيت كةموكورتى بضووكترين ئةطةر لَييةتى،
ديارة، ئةوثرؤذانةىكةئةنجامدةدرَيت ضةندى
لةسةرئةو داهاتانةية كةحكومةتى كوردستان
ئةو لةسةر ضةنديشى دةكةوَيتء دةستى
ناوةندييةوة حكومةتى لة كة هةرَيمة ثشكةى

ئةوة دةبَيت كوردستان؟ هةرَيمى بة دةدرَيت
كة كراوة ئةوة باسى زؤر ئاشكرابَيت، ديارو
مووضة، بؤ دةضَيت ٪٦٠ كوردستان بودجةى
لة دةكرَيتء  خةرج ضؤن ديكةى ئةوى ئةى 
دابةشدةكرَيت؟ ضؤن بةكاريدةهَينرَيتء ضيدا
وردى زانيارى ئامارو  دةبَيت  راثؤرتانة  ئةو
دارايية ليذنةى ثَيمواية ئةوة كارى بَيت، تَيدا
وردتربن، ئامارةكانى ئةو راثؤرتانة داوابكات
بةآلم بَيت، نهَينى لةوانةية هةية شت هةندَيك
داهاتةكان بودجةء خةرجكردنى  ضؤنَيتى
شتَيك ئةطةر بَيت، نهَينى ناكات ثَيويست
زؤر قةومييةوة ئةمنى بازنةى بكةوَيتة
ضةك وآلتَيك نموونة: بؤ بَيت، نهَينى ئاسايية
ئةوةى بؤ بكات، ئاشكراى نايةوَيت دةكإَيت
لةسةرى ديكةوة وآلتانى  لةاليةن مةترسى

نةبَيت. دروست
كوردستاندا لة مووضة سيستمى رؤذنامة:
ثالنىتَيدا نييةءثارتىءيةكَيتى لةسةردةمى
زؤر هةَلبذاردنةكاندا لةثَيش ئيدارةيدا دوو
فةرمانبةرى كة تائَيستا دامةزراند، كةسيان
جيانةكراوةتةوة، حيزبى كةسى حكومىء

ئةو بؤضوونةدان؟ لةطةأل ئَيوةش ئايا
كارة ئةو كة ديارة ئاشكراو شتَيكى ئةوة *
ئَيستاشى نةزانَيت، ئةوة نيية كةس كراوة،
زياتر يان دووال هةية لة كةسى وا بَيت لةطةَلدا
دارايى ضاودَيرى ئَيستا وةردةطرَيت، مووضة
كةسانةى ئةو هةموو كة كارةن ئةو خةريكى
تايبةت فؤرمَيكى مووضةخؤرن فةرمانبةرو
ثإى هةَلة بة كةسَيك هةر دةكةنةوة، ثإ

بةآلم دةبَيت، بةرثرسيار لَيى خؤى بكاتةوة
نيية ئابوورى كوردستاندا هؤشيارييةكى  لة
بةرثرسيارَيتى بة هةست هةموواليةكمان تا
كةسانةى ئةو ناوى ذمارةو ثَيويستة بكةين،
وةردةطــــرن حــكــومــةت ــة كــة مــووضــة ل
بزانرَيت، بةوردى بإةكةشى ئاشكرابَيتء
كوردستان بودجةى بزانرَيت ئــةوةى بؤ 
طرنطة مووضة، ثةرلةمان لَيدةضَيت بؤ ضةندى

البَيت. ئامارانةيان ئةو هةموو بيزانَيتء
لة دارايـــى بةرثرسَيكى ــة: ــام رؤذن
ئاماذةى تةلةفزيؤنيدا بةرنامةيةكى
كوردستان داهاتانةى ئةو بةوةكردبوو
لةسةر قسةت ضيية ناو بودجةوة، ناضَيتة
شتَيكى ئابووريية ئامار ئايا نةبوونى ئةوة،

سياسةتةوة؟ بة ثةيوةستة يان
ثاشماوةى سةدام، لة ئَيمة ماوينةتةوة *
هةبوو، نةوتى داهاتى عَيراق خؤى كاتى
دةكةوت دةستى داهاتة نةوتةى كة ئةو بةآلم
ئةمريكا دةضَيت، كوآ  بؤ  نةيدةزانى كةس
وةزارةتــى بؤ ضوو داطيركرد عَيراقى كة 
دارايي وةزارةتى لة داهاتةكة ضونكة نةوت،
دةست كة داهاتةى ئةو ئَيمةش نةبووة،
وةزارةتى لة دةكةوَيت، كوردستان حكومةتى
ديكة بَيت، لةوانةية لة شوَينَيكى دارايى نيية،
كوردستان داهاتى بودجةء ئامارى نةبوونى
شتَيكى ئابوورييةوةء بنةماكاني لة دوورة
بنةمايةكى لــةســةر ضونكة  سياسيية،
ئَيستا نيية،  تَيدا ثالنى رَيكخستنء ئابوورى
كوردستاندا، لة هةية ثالندانانمان وةزارةتى
كوردستاندا لة كة ثرؤذانةى ئةو بإواناكةم
ثالن ضونكة تَيدابَيت، ثالنيان  ئةنجامدةدرَين
تائَيستا بةآلم زانياريية، ئامارء بة ثَيويستى 
شت ئاسانترين نيية، زانياريمان ئامارء
شارةكانى كوردستانء دانيشتووانى ئامارى
لةسةر ثرؤذةكانمان ئةولةويةتى نازانين،
ثَيوةرى لةسةر طرنطة كة نيية ثَيوةرة ئةو

بَيت. دانيشتووان ذمارةى

لةسةر ئامارو زانيارى نةبوونى

كوردستان، داهاتةكانى بودجةء

سياسيية هؤكارَيكى

بوارى ئامارء ثالندانان ئيبراهيم فةتاح، ثسثؤإى

ثإؤفايل

ساَلى لة ئيبراهيم فةتاح ئيبراهيم
دوو  خاوةنى لةدايكبووة،  قةآلدزآ  لة  ١٩٥٥
دانيشتووانء بوارى ئامارى لة باآلية دبلؤمى
لة ئامارى وانةى ساَلَيك ضةند ثالنداناندا،
وتووةتةوة، سلَيمانى زانكؤى بازرطانى كؤلَيذى
لة كــارة كارطَيإى بةشى سةرؤكى ئَيستا

ثةيمانطاى تةكنيكى سلَيمانى.
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بكةن قةدةغة كوردستان جؤ بؤ هاوردةكردنى طةنمء دةكات، سنوورييةكان لة دةروازة داوا كشتوكاأل  بةإَيوةبةرايةتى

نزيكةي عَيراق حكومةتي هةرضةندة
دروستكردني بؤ دؤالري  مليار (٥)
تــةرخــانــكــردووة، بَيخمة ــداوي  ــةن ب
ئاوي سةرضاوةكانى  ــري وةزي بةآلم
بةهؤي ــات،  ــةوةدةك ب ئاماذة عَيراق
لة طوند ذمــارةيــةك ذَيرئاوكةوتني
حكومةتي تائَيستا ــارزان، ب ناوضةي
بَيخمة ــداوي ــةن ب نــايــةوَيــت ــم  هــةرَي
رةشيد، جةمال د.لةتيف دروستبكرَيت،
عَيراق، ئاوي سةرضاوةكانى وةزيري
بَيخمة بةنداوي هةرضةندة رايطةياند:
عَيراقء لة بــةنــداو طــةورةتــريــن  بة 
ناوةإاستيش خؤرهةآلتي لة  تةنانةت
جارَيك ضةند تائَيستا بةآلم دادةنرَيت،
طفتوطؤيان حكومةتي هةرَيم بةرثرساني
بارزان ناوضةي دانيشتوواني لةطةأل

دوابإيار نةطةيشتوونةتة ــردووةو ك
وتيشي: بةنداوةكة، دروستكردني بؤ
بؤ ثَيشتر كة  ديزاينةي ئةو «ثَيدةضَيت 
داِرَيذرابَيت بةنداوةكة دروستكردني

نةكرابَيت، لةسةر لَيكؤَلينةوةى بةباشي
سةرضاوةكانى وةزارةتي ئَيستا هةربؤية
لَيكؤَلينةوةي ئةو سةرطةرمي ئاوى عَيراق
بطةينة بةمزووانة هيوادارين ديزاينانةية،

بةنداوةكة»، دروستكردني بؤ دوابإيار
ئَيستا روونكردةوة،  ئةوةشي د.لةتيف 
بةنداوي ذمارةيةك ديزايني وةزارةتةكةي
ئامادةكردووة كوردستان هةرَيمي لة
بةستؤرةء (باسةإةو بةنداوةكاني وةك
ديزاينء كاري  ثَييوابوو بةآلم تةقتةق)،
رةزامةندي وةرطرتني دواتر توَيذينةوةء
زؤري كاتَيكي دروستكردنيان، بؤ
دواكةوتني بؤ هؤكارَيكن ـــتء دةوَي
هةرَيمي هةرضةندة دروستكردنيان،
ئاوي سةرضاوةي دةيــان  كوردستان
دةوَلةمةندة، ئاو ساماني بة تَيدايةو
سةرضاوةكانى وةزارةتي تائَيستا بةآلم
طةورةو ثرؤذةيةكي هيض عَيراق ئاوي
ئةنجام ئــاودا بــواري لة ستراتيذييان 

نةداوة.

دروستبكرَيت بَيخمة بةنداوى نايةوَيت حكومةتى هةرَيم هؤكارَيك ضةند لةبةر رةشيد: د.لةتيف

ستراتيذي رَيككةوتني عَيراق توركياو
ئةندامَيكي ئيمزادةكةنء ئاودا بواري لة
عَيراقيش ثةرلةماني كشتوكاَلي ليذنةي
لة رَيككةوتنةكة بــةوةدةكــات، ئاماذة
بةشة ضونكة نيية، عَيراقدا بةرذةوةندي
دياري رَيككةوتنةدا لةو عَيراق ئاوي

نةكراوة.
ليذنةي ئةندامي موحسين، كةريم
عَيراق نوَينةرانى ئةنجومةنى لة كشتوكاأل
نيطةرانة ليذنةكةيان لةوةكرد، باسي
لةسةر دةنطدان لةكاتي رَيككةوتنةو لةو
عَيراقدا، ثةرلةماني لة رَيككةوتننامةكة
بدةن،لةاليةكي لةسةر دةنطى نين ئامادة
وةزيري د.لةتيف جةمال رةشيد، ديكةوة
رايطةياند: عَيراق،  ئاوي سةرضاوةكانى 
ثَيويستي عَيراق لةمةودوا هةرضةندة
تائَيستا بةآلم  دةبَيت، ئاو بة زياتري
رَيككةوتنَيك هيض رةسميي بةشَيوةيةكي
نةكراوة، ئيمزا عَيراقدا توركياو لةنَيوان
رَيككةوتنانةدا لةو  ــت  دةدرَي هةوَليش
لةبةرضاو عَيراق  طشتيي بةرذةوةندي 

وآلتاني لةطةأل ئاو كَيشةكاني بطيرَيتء
ضارةسةربكرَيت. دراوسَيدا

وتيشي: ئاو سةرضاوةكانى وةزيري
وآلتاني هةَلسوكةوتي «خــوازيــاريــن
سةر نةكاتة خراث كاريطةري دراوسآ
ئاودا». لة بواري رَيككةوتنةكاني نَيوانيان

بآ كؤنطرةى ئاو

سةرؤكى ئامادةبوونى

سلَيمانى دةستى حكومةت لة

كرد كارةكانى بة

حكومةتء سةرؤكي ئامادةبووني بآ
حكومةتي ئاوي سةرضاوةكانى وةزيري
ناونيشاني لةذَير كوردستان،  هةرَيمي
شارى لة ئاو كؤنطرةي ئايندةمانة)، (ئاو

كرد. كارةكاني بة دةستي سلَيمانى
وةزيري رةشيد،  جةمال د.لةتيف 

رايطةياند: عَيراق،  ئاوى سةرضاوةكاني 
تايبةتة هونةرييةء  زياتر كؤنطرةكة 
عَيراقء لة ئاوةوة سةرضاوةكانى بة
ضؤنَيتي ــانء ــت ــوردس ك ــمــي هــةرَي
«لة وتيشي: لَييان،  سوودوةرطرتن 
حكومةتي ثَيشوودا رذَيمي سةردةمي
بواري بة  ئةوتؤي طرنطييةكي  عَيراق 
ئَيستا بةآلم نةدابوو، ئاو سةرضاوةكانى
لة ئاويي  سةرضاوةي وةزارةتي دوو 

هةية». هةرَيمدا عَيراقء
لة  بــةوةشــدا، ئاماذةى  د.لةتيف  
لة طوآ دةيانةوَيت كؤنطرةوة ئةم رَيطاي
ثسثؤإانء لة ذمارةيةك راوبؤضووني
بؤ بطرن، بياني عَيراقء شارةزاياني
وةزارةتةكةيان ثالني جَيبةجَيكردني 
خزمةتي ثَيشكةشكردني ــواري ب لة 
سةرضاوةي ئاوي دابينكردني زياتر بؤ

خاوَين.

لة بةكاربةر ثاراستنى بةمةبةستى
بةسةرضوو، ماوة خراثء خؤراكى كاآلو
بةكاربةرى عَيراقي كؤمةَلةى ثاراستنى
دةكاتةوة. كوردستان هةرَيمى لة لقَيك

مامؤستاى عوسمان، شَيخ كامةران
لة كؤلَيذى تةكنيكى سلَيمانى، ئابوورى
لة ذمارةيةك وةك ئةوان  رايطةياند:
سةرؤكى لة ــان داواي ئابووريناسان 
كردووة، بةكاربةر  ثاراستنى  كؤمةَلةى 
شارى كؤمةَلةية لة ئةو ئةوةى لقَيكى بؤ

ثاراستنى بةمةبةستى بكةنةوة سلَيمانى
بــآلوكــردنــةوةى بــةكــاربــةرو مافي 
كــاآلو ــةو ئ دةربــــارةى هؤشياريى
هــاوردةى دةرةوة لة خــؤراكــانــةى

دةكرَين. كوردستان هةرَيمى
ئاماذةى عوسمان، شَيخ كامةران
بةرزبوونةوةى هؤكارى بةوةشكرد،
ــؤرو ــؤراوج ج نةخؤشيي  رَيـــذةى
لة شَيرثةنجة نةخؤشيي بةتايبةتى
بؤ دةطةإَيتةوة كوردستاندا، هةرَيمى

هاوردةكردنىخؤراكءدةرمانىخراثء
كاآلو زؤرينةى لةكاتَيكدا بةسةرضوو،
هاوآلتييانى ثَيداويستييةكانى خؤراكء
دةرةوة هاوردة لة هةرَيمى كوردستان
كؤنترؤَليش كوالَيتي دةزطاى دةكرَين،
ئةو سةرجةم كؤنترؤَلى نةيتوانيوة
بازاإةكانى ناو دَينة كة بكات بةرهةمانة
رَيكخراوَيكى هيض تائَيستاش هةرَيمةوة،
لة ــارى ــزط ــارَي ث نيية كوردستاني 

بكات. بةكاربةران

هةرَيمى كوردستان دةكاتةوة لة لقَيك عَيراقى كؤمةَلةى ثاراستنى بةكاربةرى

ئابوورى ضاوى

رَيككةوتني عَيراق توركياو

ئاودا بواري لة ستراتيذي

واذؤدةكةن

www.ne
tew

e.c
om



سؤران ثاآلنى

كوردستان هةَلبذاردنةكانى هةرضةندة
لةئَيستاوة هةر بةآلم ديارينةكراوة، كاتةكةى
لةفةرمانبةران فةسَلكردن نانبِرينء «هةِرةشةى
سةربةخؤ بةليستى دةنط ئةطةربَيتء دةكرَيت
دةكات لةوة باس ئابوورى ثسثؤِرَيكى بدةن،
دةسةآلتةوة حيزبةكانى  لةاليةن دةنط كإينى

ناياسايية». شتَيكى ثارة، بة
داوا كوردستان، ثةرلةمانى ئةندامانى
دةكةن، ثةرلةمان حكومةتء لةسةرؤكايةتى
بؤ حكومةت دامودةزطاكانى نةدرَيت رَيطة
هةَلبذاردن ثِروثاطةندةى حيزبء مةرامى
كة»ئَيستا بةوةشدةكةن ئاماذة بةكاربهَينرَيتء
دةكرَيت لةفةرمانبةران  نانبإين هةِرةشةى 
بدةن». سةربةخؤ ئازادء بةليستى دةنط ئةطةر
ثةرلةمانى ئةندامى رةفــعــةت، محمةد
ســةوز، فراكسيؤنى  لةسةر كوردستان 
كوردستان، ثةرلةمانى  ثَيرَيى لةدانيشتنى 
رَيطة كــرد، ثةرلةمان لةسةرؤكى داواى
حكومةت كةدامودةزطاكانى  لةوةى، بطيرَيت 
هةَلبذاردن ثِروثاطةندةى حيزبىء مةرامى بؤ

«لةئَيستاوة بةوةشكرد، ئاماذةى بةكاربهَينرَين،
دةكرَيت لةفةرمانبةران  فةسَلكردن هةِرةشةى 
ئازاد بةليستى دةنط ئةطةر كارةكانيان، لةسةر

بدةن».
«ثرؤسةى وتيشى رةفعةت، محمةد هةروةها
هةَلبذاردنىثةرلةمانىكوردستاننزيكبووةتةوةء
كةوتوونةتة ــاآلدةســت ب حيزبى ـــةردوو ه
ئةطةر نانبِرينيان، لةهاوآلتيانء هةِرةشةكردن

بدةن». سةربةخؤ ئازادء بةليستى دةنط
لةسةر رةزامــةنــديــى عــَيــراق حكومةتى 
هةَلبذاردنى بؤ دؤالر مليؤن (٣٧) بإى تَيضوونى
دةردةبإَيت، كوردستان هةرَيمى ثةرلةماني
بــاآلى كؤمسيؤنى لــة ســةرضــاوةيــةكــيــش
ئةوة دةَلَيت هةرَيم هةَلبذاردنةكانى سةربةخؤى
رَيكخستنى ئيدارييء كاروبارى تَيضوونى بؤ
بإة كة نية بةوةوة ثةيوةندى هيض هةَلبذاردنة،
تةرخانكرابَيت، ثارةيةكبؤليستةكانىهةَلبذاردن

بكةن. ثآ بؤخؤيان ثإوثاطةندةى كة
سياسيىء ضاودَيرانى  ديكةشةوة، لةاليةكى 
بودجةيةى لةو حكومةتة لةسةر دةَلَين، ئابوورى
اليةنةكان بة ثارة دياريدةكات، هةَلبذاردن بؤ
بةرنامةى بؤئةوةى هةَلبذاردن هةَلمةتى بؤ بدات

روونبكةنةوة. هاوآلتييان بؤ خؤيان
ماليكى)  (نورى عَيراق ءةزيرانى سةرؤك  
بؤ ثارة بِرة ئةوةى لةسةر ثيشاندا رةزامةنديى
تةرخان كوردستان هةرَيمى هةَلبذاردنةكانى
باآلى كؤمسيؤنى  لة سةرضاوةيةكيش بكات، 
ئةو راطةياند: رؤذنامةى بة هةَلبذاردنةكانةوة
لةاليةن داوامانكردووة ئَيمة كة ثارةية بإة
ــةوة ــران ءةزي ئةنجومةنى سةرؤكايةتيى
ئيداريىء كاروبارى تَيضوونى بؤ ثةسةندكراوة،
لةو هةرضةند هةَلبذاردنةكانة،  بةإَيوةضوونى 
حكومةتى بؤ دةطةإَينرَيتةوة مايةوة ثارةيةش

عَيراقى.

لةكاتى ثَيشكةوتوو ءآلتانى ياساى بةثَيى 
حكومةت هةَلبذاردنَيكدا، هةر ئةنجامدانى
ءآلت طشتيى بــودجــةى لــة  ــةك ــارةي ث ــإة  ب
يارمةتيى هةَلبذاردنةكان، بؤ تةرخاندةكات
بؤئةوةى دةدات بــةشــداربــوو اليةنةكانى
بكةن، بؤخؤيان  هةَلبذاردن بانطةشةى بتوانن 
حكومةتى لةاليةن كة ثارةيةى بإة ئةو بةآلم
كاروبارةكانى تَيضوونى بؤ دابينكراوة، عَيراقةوة
«ئَيمة ءتى: سةرضاوةكة  ءةك هةَلبذاردنة. 
دابينكراوة، بؤمان بةغداوة لة كة ثارةيةى لةو
بةشداربووةكان ثارةيةك بة اليةنة هيض ناتوانين
راثةإاندنى بؤ ثارةية بإة ئةو تةنيا بدةين،

كؤمسيؤنة». كاروبارةكانى
بوارى ثسثؤإى دةلؤ، كةريم مةال د.خاليد
لة راطةياند: رؤذنامةى بة لةوبارةيةوة ئابوورى،
طشتيى سياسةتى بةثَيى ثَيشكةوتوودا ءآلتانى
هةَلبذاردنةكان بؤ تايبةت نسبةيةكى دةوَلةت

قورسايى بةثَيى اليةنةكانيش دادةنرَيت،
بانطةشةى بؤ ثَيدةدرَيت ثارةيان خؤيان
خؤيان بةرنامةى كة بؤئةوةى هةَلبذاردن،

ئاشكرابكةن. خةَلك بؤ
ءآلتانى لة لةوبإوايةداية  ثسثؤإة  ئةو
دةنط هؤشيار جةماوةرى  ثَيشكةوتوودا 

ناكإن. دةنط ثارتةكانيش نافرؤشَيتء
بؤ ثــارة بةكارهَينانى  بة  سةبارةت
دةنط «كإينى  ءتى ناوبراو دةنط، كإينى 
ثارة، بة دةسةآلتةوة حيزبةكانى لةاليةن
كةسيش هيض ناياساييةو شتَيكى ئةمة
بؤ لة هةَلبذاردندا سامانى طشتيى ناتوانَيت

خؤى بةكاربهَينَيت». بةرذةوةنديى
مةكتةبى ئةندامى باوةموراد، مةولود
سياسيىيةكطرتووىئيسالمييكوردستان،
دةبَيتة ثارة بةكارهَينانى  لةوبإوايةداية 
ياسايى ئاسايىء شَيوازى تَيكدانى هؤى

ديموكرات. خاوَينء هةَلبذاردنَيكى
بةكارهَينانى شَيوازى بة سةبارةت
حيزبة لةاليةن هةَلبذاردنةكاندا لة ثارةش 
ءتى: بــاوةمــوراد دةســةآلتــدارةكــانــةوة،
دابةشكردنى هةية:  رَيطاى ضةند  «ئةمةش
دةنطدةراندا، بةسةر ثارةية راستةوخؤى
بؤئةوةى كانديدةكان بؤ  ثارةية  بةكارهَينانى
يان ثَيبكات، لةإادةبةدةرى  ثإوثاطةندةيةكى 
دةزطاكانى بةكارهَينانى ثارةى زؤرةوة بةهؤى
بؤ زؤر هةَلبذاردنى هةَلمةتى راطةياندن
ديكة كانديدةكانى ثَيش كة دةكةن كانديدةكان
ئةوةندة كةثارة  ئةوةية ِرَيطا دوا بكةوَيت، 
خةونَيكى دةبَيتة دةنطدةردا مَيشكى لة ناودةبرَيت

دادةنَيت». لةسةر خراثى كاريطةريى ئايندةو
ثسثؤإة لــةطــةأل ــة  ــاوإاي ه بــاوةمــوراد
ميزانيةيةك حكومةت دةبَيت كة ئابوورييةكةدا،
ثارتَيكيش هةر بكات، ديارى هةَلبذاردنةكان بؤ
بكرَيت، هاوكاريى خؤى ليستى بةطوَيرةى
بؤ خؤى كارى  بةرنامةى بتوانَيت بؤئةوةى 
ئةوةش باوةموراد بةآلم بآلوبكاتةوة، هةَلبذاردن
ثارة دانى بؤ سنوورَيك «هيوادارم دةَلَيت:
خاوَينء هةَلبذاردنَيكى بؤئةوةى دياريبكرَيت،

بَيت». تةندروست
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عةلى هاوإيَز

لةوةدةكات، بوارى ئابوورى باس ثسثؤإَيكى
حكومةتَيكى بة ببَيت هةرَيم حكومةتى كاتَيك هةر
ضةند لةماوةى دةتوانَيت شةفاف، ئةليكترؤنىء

كوردستاندا. لة نةهَيَلرَيت طةندةَلييةكان ساَلَيكدا
ئابوورىء بوارى حةيدةر، ثسثؤإى  د.خاليد
ئابوورى كارطَيإيىء كؤلَيذى لة مامؤستا
«حكومةتى وت: رؤذنامةى بة سلَيمانى، زانكؤى
حكومةتَيكى كة بكاتةوة لةوة  بير دةبَيت هةرَيم
طةندةَلييةكان ئةوةى بؤ دروستبكات، ئةليكترؤنى

كةمبكرَيتةوة». كوردستاندا لة

حكومةتَيكى «دروستبوونى وتيشى: خاليد د.
ماَلةكانى لة  هاوآلتييان وادةكــات ئةليكترؤني
ئةو بكرَيت، جَيبةجآ بؤ ئيشةكانيان خؤيانةوة
لة ٪٩٠ سةروو لة رَيذةكةى ئَيستا كة طةندةَلييةش
تَيكإاىعَيراقداكةثشكَيكىبةرهةرَيمىكوردستان
هيض ،٪١٠ خوار بؤ دادةبةزَيت ئةوكات دةكةوَيت،
ضونكة ناتوانَيت طةندةَلى ئةنجامبدات، كةسَيكيش
ليذنةى لةاليةن دةكرَيت ضاودَيريى سيستمة ئةم
لة ثَيكرد، بةآلم وةك ئةو ئاماذةى تايبةتييةوة»،
ضةندةها هةيةء طةندةَلى  خــوارةوةش  ئاستى
تَيوةطالونء وةرطرتنى طةندةَلييةوة بة بةرثرس
طةندةَلى، بؤ كارى دةزانن بة هةل ثؤستةيان ئةو
وةزيفةيةكى لة كةسانةى  «ئةو وتيشى:  د.خاليد

كة ثؤستةى لةو  نيم بةردةوام  دةَلَين  ئيداريدان، 
لةسةر نةكةم دروست خؤم بؤضى ئيتر هةمة،
طةندةَليية ئةم زؤرجــار هاوآلتييان،  حسابى
كة بةوانةى دةدات مؤَلةت سةرةوة بةرثرسانى
لةو بَيئاطان هةندَيكجار بن، طةندةأل خوارةوةن لة

دةكرَيت». كة طةندةَلييةى
لة ثَيويستيزانى  بة ئابوريية  ثسثؤإة ئةو 
لة تايبةتى ضاودَيريى دةزطايةكى كوردستاندا
«ئةو وتى:  هةبَيت، بةإَيوبةرَيتييةكاندا هةموو 
شةش بة ثَيكهاتبَيت  كةسَيك ضةند لة دةزطاية 
ئةوةى بؤ بكرَيت، تَيدا طؤإانكارييان جارَيك مانط
تاضارةسةرى جديىبؤ ثةيوةندى دروستنةكةن،
ضاودَيريى بكرَيتء طةندةَلييةكان كةمكردنةوةى

بكرَيت». حكومةت كاروبارةكانى لةسةر
شةفافيةت دةزطاى «ئةطةر وتيشى: هةروةها
لة ــي داراي ضاودَيرى ــاى دةزط لةطةأل هةبَيت 
بؤ كاربكةن هاوبةشى  بة كة كوردستاندا، 
باش كارَيكى كةمبكرَيتةوة، طةندةَلييةكان ئةوةى

دةكرَيت».
روونكردةوة، ئةوةى ئابوورى ثسثؤإةى ئةو
بةردةوامةو عَيراقدا دةمَينَيتةوةء لة طةندةَلييةكان
ئَيستا بكةين، ضارةسةري يةكسةر ناتوانين
دةزطاىنةزاهةلةعَيراقداهةيةبؤبةطذاضوونةوةى
ئةليكترؤنى تا «حكومةتَيكى بةآلم طةندةَلييةكان،
هةر طةندةَلييةكان كوردستاندا، لة دانةمةزرَيت

دةبن». بةردةوام

دانةمةزرَيت كوردستاندا لة ئةليكترؤنى حكومةتَيكى تا
دةبَيت بةردةوام طةندةلَييةكان
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